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' ΓΙΑΤΙ νά μιλήσουμε καί τ ί νά πούμε γιά τή δεκαετία του 1980; Τό"νιατί"
έξηγεΐται:Ή πρόβλεψη καί ή προοπτική είναι συστατικό στοιχείο τής σκέ
ψης· καλώς ή κακώς,μάς σημαδεύει τό "σχέδιο".Βέβαια,ή προοπτική τής δε
καετίας δέν σημαίνει καί πολλά πράγματα,άφοϋ έχουμε τή δυνατότητα νά μ ι
λάμε καί νιά πεντηκονταετία άκόμα:ή μελλοντολογία άποτελεΐ ήδη κλάδο
στόν καταμερισμό τής έπιστήμης.
ΑΝ ΟΜΩΣ έτσι ξεχρεώνουμε μέ τήν υποχρέωση τής άπάντησής μας στό"νιατί",
δέν συμβαίνει τό ίδιο μέ τό δεύτερο σκέλος τής έρώτησής μας: τ ί νά ποϋμε γιά τή δεκαετία τοϋ 1980; Βέβαια,τό γνωρίζετε,θά μιλήσουμε σάν περιο
δικό,άπδ προοδευτική σκοπιά νιά τ ίς πολιτικές -έν εύρεία έννοία- έξελίξεις,καταστάσεις κλπ.
Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ άρχίζει άπό τότε πόύ θά μιλήσουμε άκριβώς γιά τήν πολιτική
προοπτική-άπό προοδευτική σκοπιά* ή δεκαετία πού πέρασε,άλλά καί ή προη
γούμενη ώς ένα βαθμό, μάς άκύρωσε τ ίς βεβαιότητες πού είχαμε· γιά τήν
προβλεπτική παντοδυναμία τής μαρξιστικής σκέψης -ή σωστότερα- τής πρακτι
κής της έφαρμογής,καθεστωτικής ή κομματικής.Ή άλλανή στή Δ.Εύρώπη δέν
βάδισε σύμφωνα μέ τ ίς προβλέψεις καί τά χρονοδιαγράμματα τοϋ "κοινού νοϋ"
τής Άριστεράς.Οί άντιθέσεις στόν "υπαρκτό σοσιαλισμό" έπιτείνονται άντί
νά έκλείπουν καί ή θρυλούμενη μετάβαση στόν κομμουνισμό λειτουργεί περισ
σότερο σάν ίδεολογικό άτού νομιμοποίησης τής έκεϊ έξουσίας παρά σάν μιά /
πραγματική κοινωνική έξέλιξη.Ή κρίση στήν "περιφέρεια" τοϋ καπιταλισμού /
δέν συνοδεύεται πάντα άπό έθνικοαπελευθερωτικές έπαναστάσεις,άλλά καί_ .
άπό πισωγυρίσματα ή. στασιμότητα.Άλλοτε πάλι,ή άλλαγή πορείας στόν Τρίτο
Κόσμο δημιουρνεΐ άρνητικές καταστάσεις δταν τό καθεστώς πού άνατρέπει τήν
άποικιοκρατία καί τ ίς άπαρχαιομένες κοινωνικές δομές, μετά βίας μπορεί νά
χαρακτηριστεί προοδευτικό.Φυσικά δλ’αύτά τά φαινόμενα μπορούν νά "ένταχθοΰν
στή"διαλεκτική" τής άλλαγής, πού έχει "άντιφάσεις" καί "δυσκολίες", δέν
εΐναι"γραμμΤκή"κλπ. Πρόκειται νιά μιά "διαλεκτική" πού δέν μοιάζει π ει
στική άφοϋ ή ίδια αύτή πρυτάνευσε καί τότε πού στό αίτημα τής "άνασύνταξης
μετά τήν ήττα" πρότασσε τήν τακτική τοϋ "δπλου παρά πόδας". Βεβαίως ή
κρίση πού χαρακτήρισε τή δεκαετία τοϋ ’70 καί πού θά είναι κυρίαρχη καί
στή δεκαετία πού άρχίζει τώρα, δέν είναι κάτ’έξοχήν προνόμιο τής ’Αρι
στερός. ’Αντίθετα μάλιστα:’Εκφράζεται κάτ’έξοχήν μέ τή δομική κρίση τοϋ
καπιταλισμού πού ή κρίση τής ’Αριστερός,ή άδυναμία της νά παρέμβει χαρά
ζοντας μιά διαφορετική προοπτική,δέν κάνει άλλο παρά νά’τήν παρατείνει
καί νά τήν μενεθύνει.
ΟΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ γιά νά βγούμε άπ’ίήν κρίση καί νά προτείνουμε μιάν δλλη
πορεία είναι νά άναγνωρίσουμε τά σημεία τής δικής μας "ΰφεσης", τών

δικών μας άντ κράσεων,έλλείψεων,καθυστερήσεων.Αύτό γίνεται πιό έπιτακτικό δσο πιό γρήνορα έξαντλοΰνται τά περιθώρια τής Ιδεολογίας καί τού
κοινωνικού μοντέλου πού έχει προτείνει ή άστική τάξη γιά τήν πρόοδο
καί τόν πολιτισμό: ή συσσώρευση των πολυετών άντκράσεων καί ή παραγωγή
νέων,πιό σύνθετων φαινομένων παρακμής καί ύποβιβασμοϋ τής ποιότητας
τής-άνθρώπινης ζωής είναι τό άντίτιμο στή δύναμη τού καπιταλισμού νά
άναπαράγεται έντατικά άπ’δλους τούς χώρους τής κοινωνίας,θεσπισμένους
ή δχι. Δίπλα στήν έκμετάλλευση,τόν ίμπεριαλισμό καί τό θάνατο άπό π εί
να έκατομμυρίων άνθρώπων πάνω στή γή, ό"όργανωμένος καπιταλισμός"-γιά
νά θυμηθούμε καί λίγο τό ρομαντικό τού μαρξισμού Λ.Γκολντμάν- γεννάει
τή νεύρωση καί τήν άποξένωση στήν παραγωγή καί στίς "διαπροσωπικές"
σχέσεις, τή μόλυνση, τήν πλήρη άνατροπή τής σχέσης τού άνθρώπου μέ τόν
έαυτό του καί τή φύση.
ΠΟΙΟΙ θά τολμήσουν λοιπόν νά άνασυντάξουν τόν άπελευθερωτικό Λδνο
τού Μαρξισμού καί νά προτείνουν μιά πρακτική πού θά στοχεύει άποτελεσματικά στήν άνατροπή τών καπιταλιστικών δομών καί στήν άντικατάστασή
τους άπό μιά άργάνωση πού θά τήν διαχειρίζεται ή έλεύθερα άργανωμένη
κοινωνία; Είναι ένα στοίχημα, γιά τούς έναπομείναντες θεσπιείς τού
άπελευθερωτικοϋ κινήματος, μιά ύποθήκη γιά τούς Λακεδαίμονες.
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Ταξίδια, ενημέρωση καί αλλαγή «σκηνικού»
ΤΡΕΙΣ ολόκληρους μήνες μετά τήν επίσκεψή του στή Μόσχα
καί σχεδόν δύο μετά τήν επάνοδό του άπύ τό Πεκίνο, δ κ. Κα
ραμανλής αποφάσισε νά ενημερώσει τή Βουλή «επί τών άποτελεαμάτων τών προσφάτων ταξιδάον τον»! Οί 'Άγγλοι, έλεγε ό
Ζνλ Ρομαίν, έφεύραν τόν κοινοβουλευτισμό, γιά νά δώσουν
«τήν πατροπαράδοτη άναβλητικότητά τους τήν αίγλη του νό
μου. Ό Έλληνας πρωθυπουργός - θά λέγαμε εμείς - εφεύρε
τήν,,. ενημέρωση τού σώματος, γιά νά νομιμοποιήσει τήν άντίληψή του περί «προσωπικής έξουσίας», πού, φυσικά, δεν συ
νεπάγεται πληροφόρηση τού λαού.
ΤΗΝ άντίληψη αύτή, διάχυτη στά έργα καί τίς μέρες τού κ.
Καραμανλή, επισημαίνει κανείς στόν τρόπο πού δ πρωθυπουρ
γός τής χώρας χειρίζεται τά μεγάλα εθνικά θέματα, άλλά καί
στόν τρόπο πού προσεγγίζει τά οξύτατα έσωτερικά προβλή
ματα - πληθωρισμός, ακρίβεια, διεκδικητικό κίνημα τών έργαζομένων, ύποβάθμιση των δημοκρατικών θεσμών, παιδεία,
ύγεία, κλπ, Ή ίδια αντίληψη σφραγίζει τώρα καί τά σχέδιά του
γιά τό πέρασμα στήν προεδρία τής Δημοκρατίας, Καί ή πλη
ροφόρηση; 'Η πληροφόρηση είναι έννοια παρωχημένη... Ό
λαός πρέπει νά εμπιστεύεται τούς κυβερνήτες του. Στήν καλύ
τερη περίπτωση, ν' άρκεΐται στά «ήξεις —άφήξεις» τών Επισή
μων ανακοινώσεων καί στή βιομηχανία διαψεύσεων τού υφυ
πουργού Προεδρίας κ. Τσαλδαρη...

9Α π ό τ ό κ λ ίμ α έ ν ό τ η τ α ς σ τή ν π ό λ ω σ η

ΤΙ θ' αναφέρει ό κ. Καραμανλής στή Βουλή, απομένει νά
γνωοθεί, 'Ωστόσο, δέν χωρει αμφιβολία πώς, στό τελευταίο
αύτό τρίμηνο, πολλά άπό τά στοιχεία τού «σκηνικού» έχουν
αλλάξει. 'Εκείνο λ,χ, τό «κλίμα ένότητας» πού είχε διαμορφω
θεί τόν Σεπτέμβριο καί 'Οκτώβριο, μέ αφορμή τά «ανοίγματα»
τού πρωθυπουργού στίς σοσιαλιστικές χώρες καί τήν κυβερνη
τική αντίσταση στήν άμερικανονατοΐκή επιβουλή, έχει όπωσδήπστε άτονήσει. Καί εκείνες οί καθαρές δηλώσεις ότι ή χώρα
αυτή δέν δέχεται ξένες κηδεμονεύσεις, έχουν παραχωρήσει τή
θέση τους στους λογής ψιθύρους γιά επικείμενη «τακτοποίηση»
όλων τών έλληνοαμερικανικών διαφορών!
Η αλλαγή τού κλίματος δέν σημαίνει, φυσικά, δτι έξέλιπε ή
άμερικανονατοΐκή επιβουλή ή δτι δ λαός άπόλεσε τή θέλησή
του ν' αποκρούσει τήν έπιβουλή αύτή. ’Ομως καί τά νήπια ξέ
ρουν πώς ή πόλωση —πού μέ τόση συνέπεια καλλιέργησε, στό
διάστημα αύτό, ή κυβέρνηση - οί γιορτές τού μίσους, ή ανοχή
απέναντι στις χουντικές προκλήσεις, ή ανικανότητα ένός όλόκληρου ύπουργικού συμβουλίου νά πάρει στοιχειώδη μέτρα γιά
τήν προάσπιση τής άγοραοτικής ικανότητας των εργαζομένων,
ύπσνόμι υοαν, έκ των πραγμάτων, τήν εθνική συμπαράταξη. Ή
κυβέρνηση, θά έλεγε κανείς, κατεπειγόταννάχαΜσειτήσυνα
ναπνοή Τών 'Ελλήνων, ν’ άνατινάξει στόν άέρα τό μέτωπο
αντίστασης κατά τών 'Αμερικανών καί τού ΝΑΤΟ. Τό έναυσμα
διίθηκιη όπως συνήθως, άπό τούς Άβέρωφ καί Μπάλκους; "Αν
ôév νπήυχην t>( ΗΙ1Α, »I Ελλάδα <9ά m ëm & K&m» 'άπό ένα
ÔtoHXttfmtmé «αθεστώς,,, Ά ν δέν ύπήρχ&ν m ΐπκμ6αο’νες ~"Ay)>λθΙ ϋθύ ΙίφτΚΑξ&ν τό Âmèuë^tn tm i μ&ς èmvaèmm , σήμερα,·

νά ΐψθΰμτ fé θύματα τ©0

S

#ά είχαμε χάσει

τήν... ιστορική μας μνήμη! Ή συνέχεια είναι γνωστή: Στίς Βρυ
ξέλλες, ό ύπουργός Εξωτερικών κ. Ράλλης θά συναινέσει στήν
έγκατάσταση τών πυραύλων «Κρούζ» καί «Πέρσινγκ» στή Δυ
τική Ευρώπη. Στούς «Τάιμς τής Νέας Ύόρκης», ό ’Αμερικανός
πρέσβης Ρόμπερτ Μακλόσκυ θά βεβαιώσει πώς οί έλληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αισθητά βελτιωθεί (σύντομα, μάλιστα,
είπε, θά υπάρξει «άπόόειξη» τής εξέλιξης αυτής...), ενώ, τήν
ίδια περίπου στιγμή, άπό τίς στήλες τού φιλοκυβερνητικού τύ
που, θά προβληθούν κάποιες περίεργες απόψεις δτι, παραμένοντας έξω άπό τό στρατιωτικό ΝΑΤΟ, άδυνατοϋμε, τάχα, νά
προγραμματίσουμε, μακροχρόνια, τήν άμυνά μας ή τόν εξοπλι
σμό μας.

Σταθεροποίηση σέ νατοϊκότερες θέσεις
ΤΙ άπ’ όλα αύτά, θ’ άποτελέσουν σημεία άναφοράς τού κ.
Καραμανλή δταν θά πάρει τό λόγο στή Βουλή, είναι ένα άπό
τά ερωτήματα τής δημοκρατικής κοινής γνώμης πού δέν δυσ
κολεύεται νά διαπιστώσει κάποια «στροφή» τής κυβερνητικής
πολιτικής. Πράγματι, ή κυβέρνηση τής δεξιάς εμφανίζεται
τώρα «δεξιότερη» — σκληρότερη άπεναντι στά αιτήματα τών
έργαζομένων, διαλλακτικότερη άπέναντι στά αιτήματα τών
ατλαντικών εταίρων,
ΓΙΑ τό τελευταίο αύτό, δίνεται μιά έξήγηση: Ό κ. πρωθυ
πουργός - άναφέρεται —επείγεται νά κληροδοτήσει στόν διά
δοχό του, είτε λέγεται Άβέρωφ, είτε Ράλλης, δσο γίνεται λιγότερες εκκρεμότητες στά θέματα έξωτερικής πολιτικής. ΓΓ αύτό
—ύποστηρίζεται —κρατεί όχι μόνο άνοιχτό τό διάλογο μέ τίς
ΗΠΑ, τό ΝΑΤΟ καί τήν “Αγκυρα, άλλά καί τόν προωθεί στό
βαθμό πού μπορεί. ’Επιδίωξη: Ή κάποια «σταθεροποίηση»
τών θεμάτων αυτών, έστω καί σέ χαμηλότερο - νατοϊκότερο —
σημείο. Στό πλαίσιο αύτό, θά πρέπει νά ενταχθούν τόσο ή
προσεχής συνάντηση Ντάβου - Ρότζερς καί ή συνάντηση τών
γενικών γραμματέων τών ύπουργείων Εξωτερικών τής Ελλά
δας καί τής Τουρκίας, δσο καί οί πληροφορίες γιά νέα παρέμ
βαση τού «συμμαχικού παράγοντος» στό Κυπριακό. Στό ίδιο
πλαίσιο εντάσσεται, προφανώς, καί τό δτι ή κυβέρνηση άπόφυγε νά δηλώσει άπερίφραστα δτι δέν θά επιτρέψει τή χρησι
μοποίηση τών έδώ βάσεων τών ΗΠΑ, σέ ένδεχόμενο αμερικα
νικό στρατιωτικό εγχείρημα στό ’Ιράν.
ΑΛΛΑ ό χρόνος ώς τίς 10 Μαίου, πού είναι τό έσχατο όριο
γιά νά συνελθεί ή Βουλή καί νά έκλέξει τό νέο πρόεδρο τής
Δημοκρατίας, είναι βραχύς. “Αν, μάλιστα, ληφθεϊ ύπόψη δτι
παρεμβάλλονται καί οί γιορτές τού Πάσχα, τότε τά χρονικά
περιθώρια —ένα τρίμηνο δλο κι όλο —γιά νά λυθούν έπίμαχα
θέματα όπως οί σχέσεις μέ τό ΝΑΤΟ, τό Κυπριακό, τό Αιγαίο,
οί ελληνοτουρκικές διαφορές κλπ., δέν είναι, όπωσδήποτε, αρ
κετά!
Η εκτίμηση αύτή χρόνου καί δυνατοτήτων, δέν διαφεύγει,
ασφαλώς, άπότήν Ούάσινγκτον. Πού προσβλέπει, άπό τώρα,
πρός ένα πρωθυπουργό «μεγαλύτερης δυτικής όρθοδοξίας»
(κατά πού έγραψε ή «Καθημερινή»), γιά τήν όριστική τακτο
ποίηση όλων τών συναφών εκκρεμοτήτων. “Ενας τέτοιος πρω-

θυπουργός όμως, άπό όσους φέρονται σάν διάδοχοι τού κ. Κα
ραμανλή, δεν,μπορεί νά είναι άλλος άπό τό σημερινό υπουργό
Εθνικής Άμύνης κ. Άβέρωφ. Πρώτο, γιατί είναι «άκραιφνής
έθνικόφρων», άρα έτοιμος «νά τά 6ρεϊ» μέ τούς Αμερικανούς
καί τό ΝΑΤΟ. Γιατί; δεύτερο, διατηρεί τήν ικανότητα τού «γε
φυροποιού», άρα μπορεί νά ρίξει γέφυρες πρός τήν άκροδεξιά
- κάτι πού χρειάζεται, τίς ώρες αύτές, προκειμένου ν’ άποτραπεί ή άνοδος τού ΠΑΣΟΚ στήν εξουσία. Γιατί, τρίτο, καί
σπουδαιότερο, δέν έπαυσε νά πιστεύει πώς τό ΝΑΤΟ, δηλαδή
οί ’Αμερικανοί, είναι τό «θεμέλιο τής εθνικής μας νποστάσεως».
ΩΣ πρός τό ειδικό θέμα τής έπανόδου τής χώρας στή στρα
τιωτική δομή τής άτλαντικής συμμαχίας, είναι κοινό μυστικό
πώς δέν σταμάτησε νά προπαγανδίζει τήν άνευ ορών επάνοδο
αύτή! Τήν επιχειρηματολογία του θά ζήλευε άκόμα καί ό δια
βόητος Λούνς: Τό σημερινό καθεστώς, «ούτε μέσα ούτε έξω»,
λέει ό κ. Άβέρωφ, μάς στοιχίζει πολλά... Οί άξιωματικοί μας
δέν ξέρουν άν πρέπει νά «σκέπτονται μόνοι» ή άν θά πρέπει νά
περιμένουν - όπως παλαιότερα —τίς «κοινές» άποφάσεις τών
’Αμερικανών συναδέλφων τους... 'Όσο παραμένου.με έκτος
στρατιοπικού ΝΑΤΟ, εκφυλίζεται ή ιδέα τού «εκ βορρά κινδύ
νου», μέ άποτέλεσμα ή στρατηγική άμυνάς μας, άπό συμμαχική
πού ήταν, νά είναι σήμερα καθαρά «ενοριακή» - νησιά τού
Αιγαίου καί Κύπρος! Τέλος, στήν άποψη έκείνων πού είσηγούνται οριστική άποχώρηση άπό τό στρατιωτικό ΝΑΤΟ
καί οριστική αυτονόμηση τών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ό
κ. Άβέρωφ άπαντά λέγοντας πώς αύτό θά ήταν καταστροφή.
Καί γιατί τό οικονομικό κόστος τής άμυνας θά ήταν, τότε, πολύ
μεγαλύτερο, καί γιατί, μέ τήν οριστική έξοδο άπό τό στρατιω
τικό ΝΑΤΟ, «θά κατέρρεαν οί δεσμοί τής χώρας μέ τίς ΗΠΑ».

Ή άξια δυό προϋποθέσεων
ΤΗΝ επιχειρηματολογία Άβέρωφ είναι γνωστό πώς δέ συμ
μερίζονται, τουλάχιστο στήν έκταση καί τό βάθος της, ούτε ό
πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, ούτε ό υπουργός Εξωτερικών
κ. Ράλλης, ούτε πολλά άπό τά μέλη τού υπουργικού συμβου
λίου. Μπορεί νά συμφωνούν σέ μιά διαδικασία «βαθμιαίας»
επιστροφής στό στρατιωτικό ΝΑΤΟ, άλλά τήν έξαρτούν άπό
ορισμένες προϋποθέσεις. Ό ίδιος ό κ. Καραμανλής λ.χ., μιλών
τας, πρίν ένα περίπου χρόνο στή Βουλή, είχε έξαρτήσει τήν
επιστροφή αύτή, άπό τή «συνέπεια» πού θά επιδείκνυαν οί
Αμερικανοί στή διατήρηση τής ισορροπίας δυνάμεων (μεταξύ
Ελλάδας καί Τουρκίας) στό Αιγαίο καί άπό τήν ετοιμότητα
τών Αμερικανών νά παρέμβουν στήν Άγκυρα, γιά τήν απο
δοχή, άπό μέρους της, τού πρό τού 1974 καθεστώτος επιχειρη
σιακού έλέγχου στήν θαλάσσια καί εναέρια αύτή περιοχή.
Διαφορετικά - άφηνε νά νοηθεί ό κ. Καραμανλής —ή κυβέρ
νηση θά μπορούσε νά επανεξετάσει τήν ύπαρξη καί τό μέλλον
τών εδώ άμερικανικών βάσεων...
ΟΙ προϋποθέσεις αύτές μπορεί νά μήν ικανοποιούν τή δημο
κρατική κοινή γνώμη, πού δέν έπαυσε νά προσβλέπει πρός τήν
τελική απαγκίστρωση τής χώρας τόσο άπό τό στρατιωτικό, δσο
καί άπό τό πολιτικό ΝΑΤΟ. Μέσα στή λογική τού άτλαντισμοϋ
όμως, οί προϋποθέσεις αύτές διατηρούν τήν άξια τους, μιά καί
διαφορίζουν, οπωσδήποτε, τήν ταυτότητα τής έξωτερικής μας
πολιτικής, άπό τήν εξάρτηση καί τήν υποταγή σέ ξένα κέντρα.
Ίσως, μάλιστα, ή άξια τους νά προβάλλει σήμερα άκόμα μεγα
λύτερη, καθώς ό κ. Καραμανλής ετοιμάζεται γιά τό άλμα στήν
προεδρία τής Δημοκρατίας καί πληθύνονται οί ενδείξεις ότι, οί
Αμερικανοί προλειαίνουν τό έδαφος, γιά μιά νέα επίθεση στή
γύρω περιοχή. Άλλά ίσως πάνω στό δλο αύτό θέμα, νά έχει
κάτι νά πεί ό κ. Καραμανλής, όταν θά πάρει τό λόγο στή
Βουλή. Εκτός άν «ενημέρωση» θά πεί άπαρίθμηση πόλεων,
ήγετών καί τίτλων συμφωνιών...
ΑΝΤΗΝΩΡ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19:
άνατρέπεται ό πρόεδρος τοϋ Αφ
γανιστάν ΧαφιτζουλάχΆμίν καί
Στή συζήτηση νιά τόν προϋπο τή
θέση του παίρνει ό άρχηγός
λογισμό, όΆνδρέας Παπανδρέου
πραξικοπήματος Μπαμπράκ
άσκεί δξύτατη κριτική στήνοί-' τοϋ
κονομική πολιτική τής κυβέρνη Καρμέλ.Τό ιταλικό κομμουνιστι
κό κόμμα καταδικάζει τή στρα
σης καί,δίνει τό πολιτικό
στίγμα τής κριτικής του,λέγον τιωτική έπέμβση τής Σ.Ε.
τας ότι "είναι ώρα γιά έκλονές' Στήν κυβέρνηση έκδηλώνονται
διαφωνίες σχετικά μέ τίς προτε
ΠΕΜΠΤΗ 20:
ραιότητες τής δημοσιονομικής καί
Ή κυβέρνηση άρνήθηκε νά χο τής πιστοδοτικής πολιτικής
ρηγήσει έκπομπές στήν ιρανική
γλώσσα άπό τόν άμερικάνικο ρα Ή άνοδος στήν τιμή τοϋ χρυσοϋ,
διοσταθμό "Φωνή τής’Αμερικής" πού ξεπέρασε γιά πρώτη φορά τό
öpιο τών 500 δολαρίων,άποδίδεται
Ό Α.Παπανδρέου έπισημαίνει
στήν άναρχία πού έπικηατεϊ στήν
τόν κίνδυνο τής ύποτίμησης
άγορά πετρελαίου μετά τήν άποτυχία
τής δραχμής
πού σημείωσε ή Διάσκεψη τοϋ ΟΠΕΚ
Ή στρατιωτική έπιτροπή τής στό νά καθορίσει μιά ένιαία τιμή
άμερικανικής Γερουσίας τάχθη γιά τό "μαύρο, χρυσό"
κε έναντίον τής άμερικανο;ΑΡΑΣΚΕΥΗ 28:
σοβιετικής συμφωνίας κρίνονΉ έλληνική κυβέρνηση έξαγοράζει
τάς την "άντίθετη πρός τά
κατά 68% τήν αύστριακή βιομηχανία
συμφέροντα άσφαλείας των
στρατιωτικοϋ ύλικοϋ"Στάνιερ".Στή
ΗΠΑ
Λήγει ή Διάσκεψη τών Υπουρ σχετική συνεδρίαση τής κυβερνητι
γών πετρελαίου τού ΟΠΕΚ χω - κής έπιτροπής ό κ. Άβέρωφ τάχθηκε
ύπέρ τής έξαγοράς ένώ ό κ.Μητσο ρίς νά έπιτευχθεΐ συμφωνία
τάκης έκδήλωσε άνοιχτά τήν άντί στόν καθορισμό μιας ένιαίας
θέσή του.
τιμής γιά τό πετρέλαιο.
Ό κ.Α,Παπανδρέου άπαιτεΐ νά
ΔΕΥΤΕΡΑ 24:
ζητηθούν διευκρινίσεις άπό τήν
Έντονες άντιδράσεις προκαΆγκυρα,σχετικά μέ τή χθεσινή
λεϊ στήν Κύπρο ή δήλωση τοϋ
δήλωση τοϋ Τούρκου ύπουργοΰ
Τούρκου ύπουργοΰ’Εξωτερικών
’Εξωτερικών περί "κλονισμού
δτι"έχει καταστεί άναπόφευτής ισορροπίας πού είχε άποκακτη , ή άνακήρυξη άνεξάρτητου
τασταθεϊ μέ τή συνθήκη τής
τουρκοκυπριακοϋ κράτους".
Λωζάνης τό 1923 " ...
Στό μεταξύ,στήν Άγκυρα συ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29:
νεχίζονται καί έπεκτείνονται
οί ένοπλες συγκρούσεις άριΜετά άπό άπόφαση τής Κεντρι
στερών σπουδαστών καί δυνά
κής "Ενωσης Δήμων (καί)Κοινο
μεων άσφαλείας.
τήτων (τής)'Ελλάδας,οί όργανισμοί Τοπικής Αύτοδιοίκησης
Περιορισμένη άρκετά,σέ σύγ
"άπεργούν" σέ ένδειξη διαμαρ
κριση μέ τόν περσινό χρόνο,
ή "έξοδος" τών 'Αθηναίων στό’ τυρίας γιά τόν οικονομικό άποέορταστικό τριήμερο·τό φαινό κλεισμό πΰύ έπιβάλλει ή κυβέρ
μενο συνδέεται μέ τήν οικονο νηση στήν Τ.Α.
μική κρίση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21:
Μέ τή συμφωνία καταπαύσεως το
πυρός ύπογράφτηκε
Μέ τή συμφωνία καταπαύσεως
τοϋ πυρός πού ύπογράφτηκε στό
Λονδίνο μεταξύ τών ήγετών τοϋ
"Πατριωτικού Μετώπου",τοϋ ήγέτη τής κυβέρνησης συνεργασίας
λευκών-μαύρων μετριοπαθών καί
τοϋ Άνγλου ύπουργοΰ’Εξωτερι
κών .τερματίζεται δ έπτάχρονος
έμφύλιος πόλεμος στή Ροδεσία
καί προσδιορίζονται έκλογές
μετά άπό δύο μήνες.
Άπό τήν Εισαγγελία Αθηνών
άσκεϊται δίωξη μέ βάση τό ν.
4000 "περί τεντυμποΐσμοϋ", σχε
τικά μέ τίς "φθορές" πού προκλήθηκαν στό κτίριο τοϋ Χημεί
ου,μετά τις βίαιες συγκρούσεις
βεταξύ τών φοιτητών,τή Δευτέρα
ξημερώματα,17 Δεκεμβρίου
ΠΕΜΠΤΗ 27:
Μέ τήν άμεση στρατιωτική ύποστήριξη τής ΣοβιετικήςΈνωσι ς
7

«ΣΤ’ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΕ ΨΑΧΝΟ...»
Πόσοι καί ποιοι καταλάβανε «αύτά πού έγιναν» στίς Σχολές των
ΑΕΙ τόν τελευταίο μήνα; Ίσως ξενίζει πού διαλέξαμε αύτή τήν ερώ
τηση σάν είσαγωγή στό σχόλιό μας. Πόσο μάλλον πού έμείς, τό
άνεξάρτητο περιοδικό τής ’Αριστερός, λέμε λόγια πού θυμίζουν
όρολογία «σοβαρού» πολιτικού όργανισμού.
“Ας μή βιαστεί ό άναγνώστης νά μάς πει ότι πλειοδοτούμε τήν
άποψη τών κομμάτων τής άντιπολίτευσης περί «περιθωριακότητας» τών «Περιθωριακών» στοιχείων τού μή περιθωριακού καί
«ρεαλιστικού» φοιτητικού κινήματος (δέν έχει άκουστεί τίποτα ώς
τώρα γιά τήν «βεβαιότητα» πού χαρακτηρίζει τή γλώσσα τών κυ
ρίαρχων φοιτητικών παρατάξεων μετά τήν μεταπολίτευση. Μέ τήν
Ιδια κωδικοποιημένη βεβαιότητα μιλάγαμε λίγες μέρες πρίν τή δι
κτατορία τής 21ης, μετά τήν ήττα τού ’49, τό 1956 καί...).
'Εμάς στεκόμαστε μέ κάποια αμηχανία - ίσως γιατί δέν διαθέ
τουμε «μηχανισμό» - μπροστά στήν πρόσφατη κινητοποίηση ατά
ΑΕΙ. Καί μπορεί μέν νά μήν έχουν διασκεδαστεί οί ύπόνοιές μας γιά
τήν περιορισμένη
πολιτική άπήχηση τών «εκτός ΕΦΕΕ» καταλή
ψεων καί τών «εντός ΕΦΕΕ» λειτουργικών καταλήψεων■όμως, παίρ
νουμε τό δικαίωμα - άπλώς σάν πολίτες μέ δικαιώματα πού μάς
δίνει τό αύταρχικό άστικό σύνταγμα τού 1975 - νά μιλήσουμε γιά τήν
κρίση τών ΑΕΙ καί τού φ.κ.
Μιλάμε γιά κρίση λοιπόν καί δέν είναι ή πρώτη φορά πού άναφερόμαστε σ’ αύτήν. Σέ χρόνους άνύποπτους, είχαμε έπισημάνει μιά
σειρά άρνητικά φαινόμενα πού έγγυμονούσαν τήν έκ τών ένδον
υπονόμευση τού φ.κ. Στή λογική τών παρατάξεων, βέβαια, δέν
υπήρχε χώρος γιά άμφιβολίες καί άμφισβητήσεις- αύτές τίς έκφράζαν οί λίγοι «περιθωριακώς φιλολογούντες» ή έκ τού πονηρού κι
νούμενοι (τό λιγότερο έδώ πού τά λέμε...) Οί ίδιες οί παρατάξεις,
σημαδεμένες άτΤ τό φορμαλισμό τού μέσου νεοέλληνα, έννοούσαν
σάν «κίνημα» τόν έλεγχο τού φοιτητικού σώματος. Φαίνεται ότι
τώρα, τά περιθώρια αύτής τής λογικής εξαντλούνται.
Ή δομική κρίση τών ΑΕΙ μεταφράζει πολιτικά τήν άπόπειρα τών
εκπροσώπων τής άρχουσας τάξης νά άναπροσαρμόαουν τό θε
σμικό πλαίσιο τών πανεπιστημίων (ν. 815, κλπ.). Αυτό δέν σημαίνει
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«ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ...»
"Εγινε σεισμός καί ράϊσε ό
ναός. Αρχαϊκός δαίμων ό ’Εγ
κέλαδος δέν είχε κανένα λόγο
νά σεβαστεί τόν σαφώς μετα
γενέστερο έλληνοχρ ισπανικό
Θεό. Μέ λογικά έπιχειρήματα ό
έφημέριος προτείνει νά μήν
έπισκευαστεϊ ό ναός, άλλά νά
κτιστεί καινούρ ιος, καί έπικαλεϊται καί σχετική πραγματο
γνωμοσύνη.
Γιατί όμως αισθάνεται τήν
άνάγκη στήν έπιστολή του
πρός τόν κ. Ζαρντινίδη νά έπι8

βέβαια ότι τίθεται ζήτημα πολιτικής κρίσης γιά τήν κυβέρνηση. Τό
άν θά ύπάρξει ή όχι μιά τέτοια κρίση (όσοι Επικαλούνται τό Μάη
τού ’68, καλό θά είναι νά λένε κι εκείνο τό : «τηρούμενων τών άναλογιών»).
Αύτό θά έξαρτηθεί άπό τίς άντιστάσεις πού θά βρεί ή άπόπειρα
τής κυβέρνησης μέσα στήν πανεπιστημιακή κοινότητα, άπό τά πε
δία πού θά εκφραστεί ή πιθανή σύγκρουση, άπό τά εκατέρωθεν
μέτωπα (καί όχι άπλώς τεχνάσματα τού στύλ «Μέτωπο Παιδείας»),
Καί, βέβαια, άπό τήν κοινωνική έμβέλεια καί δύναμη έλξης τού φ.κ.,
άπό τούς τ ρ ό π ο υ ς σύνδεσής του μέ τό λαϊκό κίνημα (πού έμείς
λέμε ότι είναι ύποτονικό). Μιά σειρά προϋποθέσεις, ζητούμενα καί
όχι ήδη συντελεσμένα. Ή κυβέρνηση φαίνεται πώς έχει έτπλέξει τό
πεδίο σύγκρουσης, ποντάροντας σέ περισσότερα άπό ένα άτού
(συμπεριλαμβανομένης καί τής άρσης ορισμένων Εξεταστικών δια
τάξεων τού ν. 815). Δέν συμβαίνει τό ίδιο μέ τίς κυρίαρχες παρατά
ξεις τού φ.κ. πού, μήν άναγνωρίζοντας τό ρ ή γ μ α Εκπροσώπη
σης πού παρουσιάστηκε στό σώμα τών φοιτητών καί θεωρώντας
τήν άμφισβήτησή τους σάν άπότοκο τού «κλίματος τής Εποχής»,
Επικυρώνουν τήν κρίση στό φ.κ. μεταχειριζόμενες τήν ίδια γλώσσα
καί τήν ίδια πρακτική πού δημιούργησε αύτή τήν κρίση.
Είναι πολύ εύκολο βέβαια νά άσκηθεί πολιτική κριτική στόν άντίπαλο τής ΕΦΕΕ χώρο, είτε δογματική είτε μή δογματική. Πάρα πολύ
δύσκολο όμως νά βρεθούν τά σημεία σύγκλισης τών τάσεων τού
φ.κ. Θά λέγαμε ότι όρος γι’ αυτό είναι νά άναγνωρίσουν οί «Εντός
τών τειχών» τής ΕΦΕΕ τή διαφοροποίηση τού φοιτητικού σώματος
καί νά υίοθετήσουν τίς πρακτικές Εκείνες, πού Εγγυώνται τήν αυτο
νομία, τήν π ο λ ι τ ι κ ή μαζικότητα καί τήν άποτελεσματικότητα
τού φ.κ.: τό ρήγμα Εκπροσώπησης παραπέμπει & ένα πολιτικό
άδιέξοδο τών φοιτητικών παρατάξεων πού φαίνεται καί άπό τήν
πρόσφατη «εύλιγιοία» στήν άλλαγή τής γραμμής τους (τό ίδιο συ
νέβη φυσικά καί στήν ΕΦΕΕ) προκειμένου νά προλάβουν τήν Επέ
κταση τής άμφισβήτησης καί νά άναπαράγουν τήν κυριαρχία τους.
Αύτή όμως είναι μιά διαδικασία πού κλείνει σέ γκέτο τό φ.κ., τό ε
ξορίζει άπότήν καθημερινότητα τής πολιτικής καί τό κάνει «ένδοξη
Ιστορία» ή, γιά τούς πονηρότερους, όργανο «σοβαρότερων» χειρι
σμών. Τό Ερώτημα πού θέσαμε στήν άρχή δέν άπευθύνεται στούς
ρομαντικούς τής πολιτικής καί τής άμφισβήτησης: παραλήπτες του
είναι οί «σοβαροί» πού «o f άμφιθέατρο τούς ψάχναμε...», κι όχι
στούς φανταστικούς κόσμους τών «άποφάσεων» πού κάνουν περι
θωριακούς αύτούς πού διαθέτουν «μηχανισμό» - καί μόνον αύτό.

καλεσθεϊ τό γεγονός ότι τό χω
ριό του είναι «τό Προπύργειον
τής ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ τού
Νομού Σερρών»; (sic)
Μήπως γιά νά έξασφαλίσει
τήν ταχύτατη προώθηση (σέ
πέντε μόνο μέρες!) τού αιτή
ματος;
Γλοιώδεις κομματάρχες Ιε
ρείς, ρουσφετολόγοι κομματιζόμενοι ύπουργοί... Ή άθλια
καθημερινή είκόνα τής Καραμανλικής Ελλάδας.

Στή μάχη τής «διαδοχής» ό καθένας εκμεταλλεύεται ό,τι
διαθέτει. 'Ο κ. Άβέρω φ έχει τό προνόμιο τής διαχείρισης
τού σημαντικού προϋπολογισμού τού 'Υπουργείου του. Οί
«εθνικές άνάγκες» στήν άμυνα τής χώρας είχαν σάν άποτέλεσμα νά μεταφέρουν τεράστιους οικονομικούς πόρους στό
χέρια τού κ. Υ πουργού. “Ετσι, αύξάνονται καί οί δυνατότη
τες παρέμβασής του στήν πολιτική ζωή καί τίς κυοφορούμε
νες έξελίξεις στή Ν.Δ. Πρόσφατα, ή περίπτωση τής «Στάγιερ» έπιβεβαίωσε τά παραπάνω. Ό κ. Μητσοτάκης, εκ
προσωπώντας προφανώ ς κάποια άλλα συμφέροντα, (στό
χώρο τής αύτοκινητοβιομηχανίας π.χ.) δέν δέχτηκε τήν πρό
ταση (τού κ. πρω θυπουργού (ώς λέγεται...) γιά τήν «έλληνοποίηση» τής αύστριακής βιομηχανίας πολεμικού ύλικού.
Ό κ. Άβέρωφ, άντίθετα, καί ό υπεύθυνός «του» υ φ υ π ο υ ρ 
γός, καί αρμόδιος γιά τήν πολεμική βιομηχανία, κ. Άβραμίδης, υποστήριξε μέ σθένος τήν πρόταση, ξέροντας ά π ’ τήν
άρχή ότι ή σχετική συζήτηση στήν κυβερνητική επιτροπή θά
τούς δικαιώσει. “Ετσι κι έγινε. Μέ τή σύμφωνη γνώμη καί τού
κ. "Εβερτ ή διαμάχη έληξε υπέρ τού κ. Άβέρω φ, πού σκεφτόμενος «εθνικά» πάντα, έβλεπε τά τεράστια οφέλη του ά π ’
τήν «έλληνοποίηση» τής Στάγιερ.
Βεβαίως, ό Τύπος (αύτός πού παρουσιάζει δραματουργικά καί σέ στύλ αύτοκρατορικών σεναρίων, τίς έλεξίξεις
«περί τήν διαδοχήν») δέν διαφώτισε καθόλου τήν κοινή
γνώμη γιά τίς αίτιες τής διαφωνίας μεταξύ τών δύο 'Υπουρ
γών. Καί 'επειδή άπέκρυψε αύτές τίς αίτιες, θά ζητούσαμε νά
έρθουν στό φώς τά σχετικά στοιχεία καί νά σταματήσει κά
ποτε αύτός ό φορμαλισμός καί ή προσω ποποίηση τής πο
λιτικής.

«ΕΙΝΑΙ ΠΡΑ ΓΙΑ ΕΚΑΟΓΕΣ»

Ή συζήτηση γιά τόν προϋπολογισμό συνόψισε τά «ση
μεία τριβής» μεταξύ συμπολίτευσης καί άντιπολίτευσης καί
σηματοδότησε τήν πορεία μιας καθολικής κρίσης πού μοιά
ζει νά φτάνει στό οριακό της σημείο.
Τά επιχειρήματα των άντίπαλων μερών επαναλάμβαναν
τήν προβληματική πού άνάτπυσσαν κάθε χρόνο. Αυτό πού
αλλάζει όμως είναι τό πλαίσιο στό όποιο έγγράφεται ή προ
βληματική αυτή: δέν 'έχουμε νά κάνουμε πιά με μιά κρίση
πού διαγράφεται - άόριστα - σάν ενδεχόμενη· ή κρίση
μεταφράζεται πιά μέ σαφείς πολιτικούς όρους καί επιταχύ
νει τίς διαδικασίες πού ένδέχεται νά οδηγήσουν σε μιάν άλλαγή πορείας. Καί άν, δυό χρόνια πρίν, ή δ ι ά γ ν ω σ η τού
μελλούμενου άδιεξόδου, εκπορευόταν άπό τά έπιτελεϊα τών
«ειδικών τής πολιτικής», τώρα, ή πραγματικότητα τής κρί
σης βI ώ ν ε τ a I καθημερινά άπό πλατιά κοινωνικά στρώ
ματα - χωρίς νά προεξοφλείται βέβαια ότι τό βίωμα αύτό
πορεύεται παράλληλα μέ μιά άριστεροποίηση...
Ή κρίση αύτή δέν άποτελεϊ άπλώ ς μιά συντριπτική δοκι
μασία τής κυβερνητικής πολιτικής. Ή κριτική τής άξιωματικής άντιπολίτευσης συνοδεύτηκε άπό ρεαλισμό άφού έγινε
σαφής άναφορά στήν άνάγκη τών «θυσιών» (μέ αλλαγή βέ
βαια) γιά νά μπορέσουμε νά βγούμε άπό τό άδιέξοδο. Καί
φαίνεται πώ ς ό «ρεαλισμός τής άλλαγής» είναι τόσο πιό
άναγκαίος, όσο ύποτονικά είναι τά επί μέρους κοινωνικά κι
νήματα: ή κοινωνικοποίηση τής κρίσης δέν σημαίνει άναγκαστικά «κοινωνικοποίηση» καί άνοδο τού λαϊκού κινήμα
τος, ούτε, πολύ περισσότερο, επαναπροσδιορισμό τών στό
χων καί τών κοινωνικών καί πολιτικών συμμαχιών πού είχαν
προσδιοριστεί ατούς πρώ τους μήνες τής μεταδικτατορικής
ευφορίας.
«Είναι ώρα γιά εκλογές» λοιπόν; 'Εμείς, δέν άνάγουμε τήν
πολιτική επίλυση τής κρίσης στήν εκλογική της διάσταση. Ή
κρίση είναι κοινωνική, πολιτική καί κρίση π ο ι ό τ η τ α ς . Γι’
αύτούς πού άναγνωρίζονται οτίς τάξεις τής άριοτεράς, τό
πρόβλημα της αλλαγής τέμνεται άπό τίς εκλογές,άλλά καί τίς
Η «ΑΠΕΡΓΙΑ» ΣΤΗΝ Τ.Α.

Ό θεσμός τής τοπικής αυτοδιοίκησης έχει διττό χαρα
κτήρα: είναι ένα άπό τά συστατικά στοιχεία τού κρατικού
μηχανισμού καί, ταυτόχρονα, άποτελεϊ προνομιακό πεδίο
γιά τήν υλοποίηση τών σχέσεων τής άμεσης δημοκρατίας.
Τήν τελευταία δεκαετία, παρατηρούνται διάφορες άνακατατάξεις στό πολιτικό επίπεδο τής άστικής κοινωνίας μέ κύ
ρια τάση τόν ύποβιβασμό καί τή συρρίκνωση τών θεσμών
εκπροσώπησης, μέ παράλληλη ενίσχυση τών γραφειοκρατι
κών καί κατασταλτικών μηχανισμών τού κράτους. Πρός
αύτή τήν κατεύθυνση τείνουν καί οί προσπάθειες πού κά
νουν οί άστικές κυβερνήσεις νά μετατρέψουν τήν αύτοδιοίκηση σέ διοικητικό εξάρτημα τής κρατικής μηχανής, σέ όρ
γανο διεκπεραίωσης «τρεχόντων» καθηκόντων- οί προ σ π ά 
θειες αυτές, έχουν καί τό ιδεολογικό τους ύπόβαθρο: οι σχέ
σεις πολίτη-Κράτους εννοούνται ώς «σχέσεις άμοιβαίας εξυ
πηρέτησης», «άρμονικές» καί «άλληλοσυμπληρούμενες»,
άφού τό κράτος θεωρείται σάν ένας τεχνικός-διοικητικός μη
χανισμός, πού «Εκπροσωπεί» .τό «κοινό συμφέρον».
Στή
χωρά μας ή δημοκρατική πλευρά τού θεσμού τής Τ.Α. ψ χε
ται σέ σύγκρουση μέ τήν αύτ αρχική πολιτεία
"Ενα από τά πεδία
πού εκδηλώνεται αύτή ή σύγκρουση είναι καί τό οικονομικό.
Ή κατανομή τών οικονομικών πόρων, μέσω τού προ ϋπ ο 
λογισμού, άποτελεϊ άποκλειστικό «δικαίωμα» τής έκάστοτε
αστικής κυβέρνησης καί πολιτικό μέσον Επιβολής τών προ
τεραιοτήτων πού αύτή κρίνει σάν πιό πρόσφορες γιά τήν
Εξυπηρέτηση τών συμφερόντων πού Εκφράζει. Καί σίγουρα,
οτίς προτεραιότητες αύτές δέν υπάρχει θέση, έν μέσω δομι-

RANK — XEROX
ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ
Θυμάστε τή RANK — XEROX
(Τεύχος 137). Είχαμε γράψει
κάτι τότε γιά τήν άντίληψή της
σχετικά μέ τά δικαιώματα τών
εργαζομένων. Διαβάστε λοιπόν
καί τήν παρακάτω καταγγελία
τοϋ Πανελλήνιου Συλλόγου
Υπαλλήλων τής RANK—ΧΕ- τες έταιρείες πού νεκραναυιαίROX. Κάθε δικό μας σχόλιο νει τήν τριμερή τού νόμου αύπεριττεύει:
τού, γιά ν' όπολύσει ένα συνδι«Τό Δ.Σ. του Συλλόγου τών
υπαλλήλων τής RANK XEROX
καταγγέλει σ’ όλους τούς έργαζόμενους τήν καταχρηστική
άπόλυση τοϋ άντιπροέδρου τού
σωματείου συνάδ. Σεβαστιανού
Σαμοΐλη, καθώς καί τή μεθάδευση πού άκολούθησε ή έργοδοαία γιά νά πετύχει τό
σκοπό της αύτό. Μέ τήν παραπομπή τών συνδικαλιστών στήν
τριμερή έπιτροπή τού Α.Ν.
1803/51 φαλκιδεύεται στήν oùσία ή προστασία τους καί έγκυμονούνται τεράστιοι, παραπέρα, κίνδυνοι γιά τό συνδικαλιστικό κίνημα τής χώρας μας.
Ή RANK XEROX GREECE
S.A. έχει τό θλιβερό προνόμιο
τής πρωτοπορίας στόν τομέα
αύτό, μιά καί είναι άπό τίς πρώ-

καλιοτή.
Καταγγέλουμε τήν παραπάνω
Ενέργεια τής έργοδοοίας καί
δηλώνουμε ότι συμπαραστεκόμαστέ στον άπολυμένο συνδικαλιοτή συνάδελφο, τού όποιου
ζητάμε τήν άμεση έπαναπρόσληψη».
Καί καταλήγει: «Ζητάμε τή
συμπαράσταση όλων τών έργαζομένων, τού τύπου, τών πολιτικών κομμάτων, τών συνδικαλιστικών παρατάξεων καί κάθε
άρμόδιου φορέα,
Καλούμε τούς Εργαζόμενους
σέ άγωνιστική έπαγρύπνιση
προκειμένου ν ’ άντιμετωπίάοσμε τή νέα κατάσταση πού
δημιουργεί γιά τό συνδικαλισηκό κίνημα ή νεκρανάσταση
νόμων σάν καί τόν παραπάνω».

ξεπερνάει. Θέτει τό αίτημα τής πολιτικοποίησης τής συνεί
δησης καί τής δράσης τών φορέων τής άλλαγής- θέτει τό
αίτημα τής δημιουργίας τών προϋποθέσεων γιά τήν άνάκαμψη καί τήν πολύμορφη άνάπτυξη τού κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ
κινήματος. Τά περιθώρια στενεύουν ά π ’ τήν άντίστροφη μέτρηση...____________________________________________
κής καί καθολικής κρίσης, γιά τήν Τ.Α. ’Ακόμα καί σέ περί
πτωση πού υπήρχε οικονομική εύρωστία, ή αύταρχική Ελ
ληνική κυβέρνηση δέν θά είχε κανένα λόγο νά ύπονομεύσει
άπό μόνη της τήν καθολική Εξουσία πού Επιδιώκει νά άσκεϊ
στό κράτος, παρέχοντας οικονομικούς πόρους γιά τήν άνά
πτυξη Ενός θεσμού πού μπορεί νά προξενήσει ρήγματα &
αύτή της τήν Εξουσία καί νά διεκδικήσει μιά διαφορετική
προοπτική γιά τήν Εξυπηρέτηση τού «κοινού συμφέροντος».
Δικαιολογημένη λοιπόν ή «απεργία» ατούς Δήμους καί οτίς
Κοινότητες, άφού δέν κάνει άλλο άπό τό νά κοινοποιεί αύτή
τή σύγκρουση μεταξύ τού δημοκρατικού καί τού «διοικητι
κού» (βλέπε κρατικού) στοιχείου πού Εμπεριέχεται στό θεσμό
τής Τ.Α. Δικαιολογημένο καί τό νά στραφεί, πολιτικά, ή
απεργία Εναντίον τής λογικής πού διέπει τήν αύταρχική κυ
βέρνηση τής Ν.Δ. οτίς σχέσεις της μέ τήν Τ.Α. ’Εκφράζουμε
μιά ύποψία όμως: μήπω ς θά ’πρεπε, Επιτέλους, νά ασχο
ληθούν οι δημοκρατικοί Εκπρόσωποι τής Τ.Α. μέ τήν οικο
νομική άνάπτυξη της, βάζοντας σέ Εφαρμογή τίς Επαγγελίες
τους γιά τήν άνάπτυξη, π.χ. τών δημοτικών Επιχειρήσεων;
Μήπως θά ’πρεπε νά θεσπίσουν οί ίδιοι τίς οικονομικές δο
μές τής Τ.Α., έξω καί πέρα άτΓ τούς κυρίαρχους οικονομι
κούς μηχανισμούς; Μήπως δέν θά ’πρεπε νά άρκούνται
στήν Επίκληση τών οικονομικών «υποχρεώσεων» τής άστι
κής μας (καί αυταρχικής) κυβέρνησης τής Ν.Δ., καί νά προ
χωρήσουν έμπρακτα στήν ύλοποίηση τού οράματος γιά
μιάν αύτοδιοίκηση δημοκρατική καί δυναμική; Γιά μιά αύτοδιοίκηση πού θά πάρει σάρκα καί οστά στά μάτια τών πολι
τών σάν ούσιαστικός πολιτικός καί πολιτιστικός θεσμός καί
όχι σάν «όργανο πίεσης» στήν Εκάστοτε κυβέρνηση ; Τά Ερω
τήματα είναι Εκ τού πονηρού...
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΠΠΗ:

πολιτική στασιμότητα
Επίσημα διακηρύσσεται δτι τό οικονο
μικό πλαίσιο τού υπαρκτού σοσιαλισμού
απομονώνει τούς λαούς τής Ανατολικής
Εύρώπης άπό τά δεινά τού πληθωρισμού
καί τής κρίσης. "Ομως ταυτόχρονα οί κυ
βερνήσεις αύτών τών χωρών άναγγέλουν,
ή μία μετά τήν άλλη, «μέτρα λιτότητας»
πού συχνά οδηγούν σέ έκρηκτικό σημείο
χρόνιες ελλείψεις βασικών καταναλωτικών
άγαθών.
Γενικά, ή αύξηση τών τιμών περνάει άπό
δύο φάσεις. Στήν πρώτη, μένουν άθικτες οι
τιμές τών προϊόντων πρώτης άνάγκης,
άλλά μεγάλες κατηγορίες άγαθών άνακηρύσσονται «υψηλής» ή «μέσης» ποιότητας
καί οϊ τιμές τους άνεβαίνουν άνάλογα.
Στό σύστημα αύτό, εμμένουν άκόμα,
μόνο ή Ανατολική Γερμανία, ενώ όλες οί
άλλες χώρες άναγκάστηκαν νά καταφύ
γουν στήν άπλή καί γενικευμένη αύξηση
όλων τών τιμών, γιά νά προσεγγίσουν ένα
«επίπεδο άλήθειας».
Τόν περασμένο μήνα, συνήλθαν οΐ κεν
τρικές έπιτροπές τού Ούγγρικού, Γερμανι
κού καί Τσεχοσλοβάκικου κόμματος καί ή
Πολωνική Δίαιτα. Σ’ όλες αυτές τίς συ
νόδους οί υπεύθυνοι γιά τήν οικονομική
πολιτική καί οί ήγέτες τών κρατών μίλησαν
τήν ίδια γλώσσα τής άπογοήτευσης καί τής
άπαισιοδοξίας, όσο κι άν άλλαζαν, άπό
τόπο σέ τόπο, ή μορφή καί οί φραστικές
προφυλάξεις.
Ακόμη καί στήν ’Ανατολική Γερμανία,
πρωταθλήτρια
τών
σοσιαλιστικών
επιτευγμάτων, ό πρόεδρος Χόνεκερ άναγνώρισε ότι, βασικοί στόχοι τού πλάνου γιά
τό 1979 δέν έχουν επιτευχθεί.
Στήν Πολωνία, μέ τήν εύκαιρία ενός πο
λύνεκρου δυστυχήματος στά ανθρακωρυ
χεία, ό γραμματέας τού κόμματος 'Εργα
σίας Γκέρεκ μίλησε γιά «... τά προβλήματα
κατοικίας πού συναντά άκόμα ένα μεγάλο
μέρος άπό τίς πολωνικές οικογένειες, γιά τίς
δυσκολίες εξεύρεσης τροφίμων, τίς ούρές
καί τίς διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος».

Άκόμα, ομολόγησε ότι ή Πολωνία θά ει
σαγάγει φέτος νέες μεγάλες ποσότητες σι
τηρών άπό τή Δύση.
Στήν Τσεχοσλοβακία ή κομματική ήγεσία
χρησιμοποίησε μιά διαφορετική γλώσσα.
"Εμμεσα όμως, ό πρόεδρος τής ’Επιτροπής
τού Πλάνου,Χούλα,παραδέχτηκε αποτυχία
τού πενταετούς 1976-1980. Τό εθνικό ει
σόδημα θά άνέβει μόνο κατά 21% άντί 27%,
ή βιομηχανική παραγωγή κατά 26% άντί
33%, ή οίκοδομή κατά 30% άντί 36%.
Στήν Ούγγαρία, ό Καντάρ άγγίζει έναν
άπό τούς στόχους πού είχε θέσει ή οικονο
μική μεταρρύθμιση τού 1968, τήν ρεαλι
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στική κλίμακα τιμών, πού θά επιτρέψει τήν
μερική μετστρεψιμότητα τού νομίσματος
καί τήν αυξημένη ένσωμάτωση στήν παγ
κόσμια καπιταλιστική άγορά. ("Ας σημειω
θεί, γιά τήν Ιστορία τού πράγματος, ότι ή
μεταρρύθμιση τού Ό ττα Σίκ, πού εμπόδι
σαν τά σοβιετικά τάνκς στήν Πράγα, δέν
είχε καμιά ουσιαστική διαφορά μέ αύτήν
πού έφαρμόστηκε στή Βουδαπέστη). ΟΙ
ήγέτες τής Ουγγαρίας συνηθίζουν νά λένε
τήν άλήθεια γιά τήν κατάσταση. 'Ομολό
γησαν' λοιπόν χωρίς δυσκολία ότι ό πλη
θωρισμός έφτασε στό πρωτοφανές, γιά
μιά σοσιαλιστική οικονομία, έπίπεδο τού
9% κι ότι όδήγησε σέ μιά πτώση τού βιωτικού επίπεδου τών μαζών.
Οί οίκονομικές αυτές δυσκολίες οφείλον
ται, σέ μεγάλο βαθμό, στίς δυσκολίες πού
δημιούργησε ή ενεργειακή κρίση. 'Η ΕΣΣΔ,
κλασικός προμηθευτής τής Άν. Ευρώπης,
όχι μόνο άναπροσάρμοσε τίς τιμές τού πε
τρελαίου καί τού γκαζιού, ώστε νά προ
σεγγίζουν τό έπίπεδο τού Ο.Π.Ε.Κ., άλλά
καί θέτει όρια γιά τίς ποσότητες πού παρέ
χει.
Άλλά καί ή ίδια ή Σοβιετική "Ενωση,
παράτή σχετική ενεργειακή της αυτονομία,
έχει σοβαρά προβλήματα ικανοποίησης
τών αναγκών τού πληθυσμού. Ή άχίλλειος
πτέρνα της παραμένει πάντα ή γεωργία.
Φέτος, μέ ένα πρωτοφανές έλλειμμα δη
μητριακών 50 έκκ. τόννων, ή ΕΣΣΔ πρέπει
νά προσανατολίσει ένα μεγάλο μέρος τού
οικονομικού της σχεδιασμού στήν εξεύρεση
συναλλάγματος, γιά νά εισαγάγει στάρι καί
ζωοτροφές άπό τή Δύση. Άλλά τό μέγεθος
τού έλλείμματος έχει καί μιάν άλλη σημα
σία. Μόνο οί ΗΠΑ είναι σέ θέση παγκόσμια
νά καλύψουν μιά τόσο τεράστια ζήτηση
δημητριακών κι έτσι αποκτούν ένα σημαν
τικό διαπραγματευτικό επιχείρημα στίς
σχέσεις τους μέ τήν ΕΣΣΔ.
Ευρύτατοι κύκλοι, μέσα κι έξω άπό τή
Σοβιετική "Ενωση, έχουν καταλήξει στό
συμπέρασμα ότι αιτίες τού επισιτιστικού
άδιέξοδου τής άπέραντης αότής χώρας, μέ
τίς τεράστιες γεωργικές δυνατότητες, δέν
μπορεί νά είναι μόνο τεχνικές αδυναμίες καί
κλιματολογικές άτυχίες.
Εδραιώνεται ή πεποίθηση ότι νοσεί βα
θύτατα τό σύστημα παραγωγικών σχέ
σεων πού δημιούργησαν στή σοβιετική
ύπαιθρο οί ιστορικές συνθήκες οικοδόμη
σης τού σοσιαλισμού.
"Ετσι, μοιάζουν νά καταρρέουν δυό βα
σικά στοιχεία τής ιδεολογίας πού στήριξε
καί επικάλυψε τήν σοσιαλιστική πραγματι
κότητα στήν Ανατολική Εύρώπη: ή αισιο
δοξία γιά μιά συνεχή καί άπεριόριστη
άνοδο τών παραγωγικών δυνάμεων πού
θά οδηγήσει στό υπέρτατο στάδιο τού
κομμουνισμού καί ή προοπτική μιάς προο
δευτικής ενσωμάτωσης τών εθνικών οικο
νομιών σέ μιά ενιαία σοσιαλιστική άγορά
μέσα άπό μιάν έξισωτική διαδικασία.
θ ά ήταν λογικό τέτοιου μεγέθους άλλαγές νά συνεπιφέρουν μεταβολές καί στήν
πολιτική γραμμή καί στή σύνθεση τών ήγεσιών τών κομμάτων τής Ανατολικής Εύ
ρώπης καί τής ΕΣΣΔ. Ποτέ όμως άλλοτε, ή
στασιμότητα δέν έμοιαζε μεγαλύτερη σ’
αύτό τό έπίπεδο. Κι ίσως αύτό άκριβώς νά
κάνει πιθανές τίς πιό άπρόβλεπτες εξελί
ξεις.

ΕΥΡΏΠΗ-ΠΑΡΙΣΙ :

Ναί στήν Ελλάδα
μέ κρύα καρδιά
'Η γαλλική έθνοσυνέλευση επικύρωσε τε
λικά τήν είσοδο τής 'Ελλάδας στήν ΕΟΚ. Η
συζήτηση ήταν χαρακτηριστική, γιά τίς
Επιφυλάξεις πού διατηρεί άκόμα ή κοινή
γνώμη καί ό πολιτικός κόσμος τής χώρας,
πού υποτίθεται ότι εμφανίζει τό ισχυρό
τερο φιλελληνικό ρεύμα. Καί προοιωνίζει τή
στάση πού θά κρατήσει ή επίσημη Γαλλία,
όταν θά ζητήσει ή 'Ελλάδα νά άναθεωρηθούν οί επαχθέστερες διατάξεις, πού άποδέχτηκαν οί ιθύνοντες τών Αθηνών, γιά νά
επιταχύνουν γιά μερικούς μήνες τίς τελετές
τής εισδοχής.
Μερικοί βουλευτές, κι άνάμεσά τους ό
ντεγκωλικός καί καραμανλικός άκαδημαίκός Ντρυόν, έκαναν βέβαια σύντομες λυρι
κές άναφορές στό «κοινό παρελθόν», στό
«λίκνο τής δημοκρατίας», στήν «προσευχή
τού Ρενάν πάνω στήν Ακρόπολη» κι άλλες
τέτοιες κοινοτυπίες τής ξεμωραμένης μεγα
λοαστικής κουλτούρας. Ή υπόλοιπη συζή
τηση όμως, εξελίχτηκε βασικά γύρω άπό
πρακτικά ζητήματα. "Οπως γράφει τό
Μόντ: «Ροδάκινα, άχλάδια, μελιτζάνες, κο
λοκύθια, πιπερίες, καπνός, κρασί καί πλοία
άναδείχτηκαν σέ επικίνδυνους άντίπα-

λους...». Κι ό Γάλλος Υπουργός ’Εξωτερι
κών δήλωσε μέ άπόγνωση, σέ μιά ιδιαίτερα
άποκαρδιωτική στιγμή τής συζήτησης «ότι
είναι σάν νά παράγει ή Γαλλία νότια άπό τό
Λουάρ, μόνο φρούτα, λαχανικά καί κρασί».

Τό Κομμουνιστικό Κόμμα, σέ μιά πρωτο
φανή επίδειξη ξενοφοβίας, ζήτησε νά κη
ρυχτεί άπαράδεκτη ή συζήτηση. Τό Σοσια
λιστικό Κόμμα ζήτησε νά άναβληθεϊ. Τελικά,
καί οί δύο σχηματισμοί καταψήφισαν τήν
ένταξη, μαζί μέ άρκετούς κυβερνητικούς.
Ή συμφωνία εισδοχής έγκρίθηκε μόνο μέ
277 ψήφους έναντι 191.
Σημασία βέβαια δέν έχει τόσο τό γεγονός
ότι ορισμένοι πολιτικοί σχηματισμοί είναι
άντίθετοι μέ τήν ένταξη, όσο οί λόγοι πού
έπικαλούνται γι’ αύτό.
Είναι σαφής ή πρόθεση τού παρισινού
κοινοβούλιου νά μήν έπιτρέψει στόν
«φτωχό συγγενή», πού κρούει τήν θύρα
τής λέσχης τών πλουσίων τής δύσης, κα
νένα ώφέλημα, πού θά ήταν δυνατό νά θέ
σει στόν ελάχιστο κίνδυνο τήν παραμικρή
κεκτημένη θέση Γάλλων παραγωγών.
Τό νέο έλλειμμα τού έμπορικού ίσοζύγιου
καί ή έπέκταση τής άνεργίας σίγουρα θά
ένισχύσουν στό μέλλον αυτές τίς προστα
τευτικές καί έγωιστικές τάσεις στή Γαλλία
καί σέ ολόκληρη τή Δύση. Ή κρίση άποθαρρύνει τούς πειραματισμούς καί τίς γεν
ναιοδωρίες.

ΑΝΤΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ε Π ΙΜ Ε Λ Ε ΙΑ : Δ ιονύσ η Σ κά λυν

_____ υκυ,ψυμίΑ tJUüOŒÔT^ÛÎTT'.WVU»
------ ttt- b o w « Ί 00 H OTëtroi : Κασα-

Ι^ λ έ ς

τών Ισαζόμενω ν

10.893.

σύνολο εσόδων 657.426.000.
Έ ξοδα: Παροχές σε συνταξ'ου-

lat I

Την εμφάνισή του στην έλληνική αγορά έκανε τό «ΤΖινοένγκ»,
εναι τά εθνικά προϊόν, άφέψηΝοτιοκορεατών. Όπως ά·
Ισαν αντιπρόσωποι τού Κρα-

ΚΟΣΧΑΛΑΡΑ
Ι6 δ α , π ο ιό τη τα κ α ί
ιαράδοοπ 6 χ ό π α π ο ίιτο ι

ΙΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ
Gît* άρ. 6 9 0 8 Β ) 13— Î 2 - - 7 9
μιδόαεως του δικ. έπιμελητου Μ.
υ, έπεδόβη τώ κ. ΕΙσαγγελεΐ
Αθηνών, διά τήν Αγνώστου
ασιλικήν θυγ. Νικ. Βόλη, άνk Cm* άρ. 7 7 1 2 )1 9 7 9 άποφά|ονομελους Πρωτοδικείου Ά θηρης έπί άγω γης της ‘Αμαλίας
|>ουρκιώτη. τό γένος Άνδρέου
αυτής, τό διατακτικόν της
■ουτω: ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ. Δικάζον
|αγομ ένη ς. ’Ορίζει παράβολον
\ b ù ο χιλιάδων ( 2 .0 0 0 ) , £ξσΤη έρτιμοδικίας έκ δραχμών
ρδων (4 .0 0 ^
παι

τικοΟ Μονοπωλίου τής Νοτ. Κορέ
ας, τό αφέψημα «τΖινσένγκ» παράγεται όπό τή ρίΖα του όμώνυμου
φυτού πού καλλιεργείται στή χώρα
αυτή καί ή όλη επίβλεψη τής καλ
λιέργειας καί τής παραγωγής τής
πρώτης Ολης (ρίΖα) αλλά καί τής
βιομηχανικής επεξεργασίας καί έμπορίας άνήκει στό Κρατικό Μονο
πώλιο τής Νοτ. Κορέας. Τό «τΖινσένγκ» είναι ευεργετικό γιά όλες
τις ηλικίες, προκαλεί βελτίωση τής
ύγείας, αυξημένη διανοητική καί
αωματική ικανότητα, τονώνει τό
σφρίγος, τό σθένος καί τήν άλκή
τόσο τών ήλικιωμένων όσον καί
τών νέων (μαθητών, αθλητών κλπ.).
Τό «ΤΖινσένγκ» έχει κατακτήσει ό
λες τις Δυτικές "Αγορές (Ευρώπη,
‘Αμερική, Αύστραλία, Καναδά κλπ)
καί τώρα φιλοδοξεί νό τό ννωρίσει
καί τό 'Ελληνικό κοινό. Είναι είιγεύση. Κυκλοφορεί σέ
ται 2 —3 Φορές
σ' όλα τά

·* a->*ri 4 4

ΤΟ «ΤΖΙΝΣΕΝΓΚ» ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

πα πουτσιώ ν
τής Ε λλάδας, ένω
παράλληλα ή κατασκευή τους ειvcxi σ*τά «γέρια» *τού π λέον έιμπειρου καί ειδικευμένου τεχνικού
προσω πικού.
t
Τ ά σ χέδ ιά του ς έχουν αυτό το
«κάτι άλλο» πού τά κάνει νά ξε
χω ρίζουν, ανεξάρτητα άν η γοα μ ίιά -παράδοση -πού α ρ χίζει ιιιά
μή τουτ είναι μοντέρνα η κλασικτμ
ιά π ρ ιν καί φτάνει ιιένρι σήΟ ι τρω τές ύλες, Εξάλλου, ttj
ια όπου, κάθε είδος π α π ο ύ τσ ια .
χρησιμοττοιούνται είναι άρΐ
ά μ π ιν ιέ
μέχρι σ π ό ρ . πού
ττοιόττιιac και προέρ χοντ
Ο ΗΜΕΤΉΣΙΟΣ. Κ < \\ Τ ίΕ Ρ ίΟ Δ ΙΚ ο Σ Τ Υ Π ο Σ - Χ χ Ε Λ ο Η Σ Τ Χ ^
ιάζουν σάν χειρ οπ οίη τα , διοχετ ι ς γνω στότερες ά γο ρ ές
ϋονται ά π ό τό έρ γοσ τά σ ιο καρώττης.
ΣΥΝΟΛΟ TOU,Ε ε ,Τ Ο Ι Λ Γ ιο ΤΗΝ Ç.HCPANH ΕΑΤΑχω ΡΗΣΗ
χσκευής τού Οίκου κατευθείαν
Τό περισσότερο
τά έμποοικά του καταστήματα
λέει ό κ, Γ. Χ α λα ρ ός,
ΰήΑ Φ Η Η ίΣ Η Σ ,Χ Ρ Η Σ ΙΜ Ο Π Ο ΙΕ Ι τ ΐ> Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Λ φ ι μ ο ^ π τή ν Ά θ ό ν α (Έ ρ μ ο ύ 3 0 καί Τ σαστην ποιότη τα και λι
άλωφ 3 0 1 . στή Θ εσσαλονίκη
ποσ ότητα . Γ Γ αυτό
(Τσιμισκή 5 2 ) . στή Ρόδο (Ή οώ Μ Α ίΓ ρ η Μ κ η -τη ,τιτΛ ο ^ υ π ο τιτΛ ο ι,Φ ω το Γ Ρ η Φ ίίΓ ΐ α ε όζουμε 2 0 περ ίπου
ων Π ολυτεχνείου 4 2 ) στήν Πάτρα
z A K T e x ^ .A .n .'jr m ν α h a i ^ p e v e i tia h pw k &nW
πούτσ ισ μόνο ά πό
( Μαιζωνος 9 0 ). ά λλά καί στήν
τέλο.
έκθεση τού Οίκου Χ Ά α ο ά σ τό Πα
Ι(ΖΑτη·χιοΡΗ5Ε12 ΣΓΑΝ7 ι\£ΕΙΜΕΝ(ΙνοΦΑΝΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ρίσι (4 9 AVENUE DE V OPERAI .
Αύτό τό Εέοει κ
λους τι εκλεκτή πε>
tfV
T A z T P A T H rW K T A i Ε ΤΣΙ Τ ο Π Λ Α ΙΣ ΙΟ - Τ £Σ|\Ε ^. Τ ά μοντέλα
τών π α πουτσ ιώ ν
είναι σΐνουοτι γιι
ειναι^ α ποκλειστικές δη μ ιουονίες
των πππου-τσιων
Τ Α ΙΑ Π Ρ οΠ ιΑ οπ ο ίΗ Σ Η Π Α Τ Ο Ν Α Η Υ Π ο Ψ ίΑ χ Τ ο α ν Α -ou ίδιου τού οίκου Χ -λ α τ ~ Τού
ε»τ* αύ-fr -*»*υι
ά π α σ χο λ εϊ. γΓ αύτόν άκοιδώς τό
σπόο.
à —Pr*
ΓΚωΣΓΗ -ΠΡΟΣΔΙΔΕ) Τ ΡΝ
T E t-H H P lo Α ^ ( 0 Π |σκοπο. του καλύτερο μοντελίσ τα
τακούνι 2 η 10 ε
VO τ ή ν π α ρ α γ ω γ ή σ τ η ν κ α 
τα νά λω σ η
τώ ν κ υ ρ ιο τ ερ ω ν
α σ τ ικ ώ ν κ έν τρ ω ν τ ή ς χ ω ρ ά ς
κ α ί σ τ ο Π α ο ίσ ι'.
α υ τ ό ν τ δ ν τ ρ ό π ο σ υ ν ε χ ιζ ε ή
« ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ή -π α ρ ά δο σ η »
Ο ίκ ο υ Χ α λ α ρ ά σ τ ό π α π ο ύ τ σ ι !

^Τ ΐΑ ΤΟΟΣ χ ε ICÊIKENA Τ7οΥ Υ Π Α ΓΟ Ρ Ε Υ Τ Η ^Ν
(ΣΤΉΚ lZYP|QAE£if))iH70 Κ (ήΝ ΑΛΛΗ Σ^Ο ΤΙΙΚΟ ΤΗ ΤΑ.
c i ^ W^ ePlNW ΔΕίΓμΑΤοΛηΓΓΠΙς-Η ΑΝΑΔ+ΙΜΟΣΙΕΥΙΗ

ΕΙΝΑΙ ΊΛήζΑΐΑ.ΗΠοΡΕΓΤΕ ΝΑ AttflZHTHiTE Τ ο Αντ Ι ΓΟ ΤΗ ζ

Τό σ ο 2TttN εφΗ Μ Η Ρι/ΣΑ
_____

ΠΡΟ

άγρότης

^^Γ κσΐ δραστήριος. <
μπορεί νά φτάσει πο^

βήκες πσρσγωγ^ί

όΕΐοποιήσεώς της. ·1L

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ;
_

_____ , a

ν* νΐνετε Μηχανοσυνέ

11

ί

τού Γιώργου Ίουάννου

Μαδέρια στό
πέλαγος
ώρα πού ό φίλος μου Στρατής Τσίρκας ζωντανεύει
κάθε τόσο στό «’Αντί» στιγμές άπό τή φιλία του μέ
τό Νίκο Καββαδία, νιώθω κι εγώ πάρα πολύ τήν
άνάγκη νά μιλήσω γιά τόν χαμένο ποιητή, άλλά
διστάζω κάπως, γιατί αυτά πού έχω νά πώ δέν είναι τίποτε
σχεδόν, δέν μπορούν νά αποτελόσουν ιδιαίτερη συμβολή γιά
τή συμπλήρωση τής εικόνας του, καί μάλλον θά καταλήξω
νά μιλήσω πάλι γιά τόν εαυτό μου. 'Ωστόσο επειδή θέλω
οπωσδήποτε νά κάνω λόγο καί πάλι γιά τόν ποιητή, θά συμ
μαζέψω ό,τι εχω καί δέν εχω σχετικά μ’ αύτόν καί θά τό πώ.
Ποιήματα τού Καββαδία πρωτοδιάθασα στήν ’Ανθολογία
Άποστολίδη, τρία τέσσερα χρόνια μετά τόν πόλεμο. ’Ίσως
λέω καί πολλά. ’Ήμουν φοιτητής τής Φιλολογίας στή Θεσ
σαλονίκη καί άνακάλυψα τήν ’Ανθολογία στό φοιτητικό
άναγνωστήριο, ένα μακρόστενο αχούρι, όπου διάβαζαν εκα
τοντάδες φοιτητές άπόλες τίς Σχολές, στριμωγμένοι ελεεινά.
Πάντως, άν εξασφάλιζες τήν εμπιστοσύνη τού ταλαίπωρου
βιβλιοθηκάριου, μπορούσες ψάχνοντας στά ψηλά ράφια τής
βρωμερής βιβλιοθήκης νά ανακαλύψεις ενδιαφέροντα βι
βλία, όχι όμως άπό αύτά πού είχαν οριστεί γιά τίς εξετάσεις.
Αύτά γίνονταν ανάρπαστα. 'Η ’Ανθολογία, εύτυχώς, δέν
ήτανε γιά τίς εξετάσεις. "Αλλωστε, δέν είχαμε άκόμα καθη
γητή γιά τή νεοελληνική λογοτεχνία. Ούτε ή ’Εγκληματο
λογία τού Λομπρόζο ήτανε, ούτε ή Βιολογία τού Λυσένκο,
ούτε τό Έγκλημα καί Τιμωρία τού Ντοστογιέφκη, ούτε τό
Συμπόσιο τού Πλάτωνος, ούτε οί κωμωδίες τού ’Αριστο
φάνη. "Ολα αύτά άνακατωμένα, καί όπως πρόφταινα, τά διά
βαζα. "Αφηνα τό ένα καί έπιανα τό άλλο. Κι άκόμα, διάβαζα
ό,τι μπορούσα γιά τόν ύπαρξισμό καί τούς ύπαρξιστές, πού
τά λόγια τους καί τά καμώματά τους πολύ με μεθούσαν. Κι
άκόμα μέ μεθούν, εδώ πού τά λέμε.
’Αλλά τά ποιήματα τού Καββαδία πού υπήρχαν στήν ’Αν
θολογία ήταν πολύ λιγοστά, όπως άλλωστε καί τού Καβάφη
καί τού Σεφέρη. Γι’ αύτούς όμως ήξερα πολλά πράγματα,
παρακολουθούσα άπό τήν άρχή της τήν «Άγγλοελληνική
’Επιθεώρηση», ένώ γιά τόν θαυμάσιο Καββαδία κανένας δέν
βρισκόταν νά μάς πει μιά κουβέντα.
Άπό τόν Χριστιανόπουλο, νομίζω, έμαθα πώς τά βιβλία τού
Καββαδία «Μαραμπού» καί «Πούσι» ύπήρχαν στή Δημοτική
Βιβλιοθήκη, αύτήν πού είχε οργανώσει περίφημα ό Βαφόπουλος. Έτρεξα, λοιπόν, γιά τά βιβλία, μά δέ χρειαζόταν
κανένα τρέξιμο. Κι εδώ τά έβρισκες πολύ εύκολα, τό φοιτηταριό δέν τά ζητούσε. Ήταν κάτι υπέροχες εκδόσεις, προπο
λεμικές, γεμάτες διακόσμηση σάν τατουάζ. Πήρα ένα τετρά
διο καί άντέγραψα τά ποιήματα καί χωρίς καλά καλά νά τό
καταλάβω τά ’μαθα άπέξω. Τό ίδιο έγινε καί μέ τή μετά
φραση τού Σεφέρη στήν "Ερημη Χώρα τού Έλιοτ.
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"Ελεγα καί ξανάλεγα μέ άπόλαυση τούς στίχους τού Καβ
βαδία. ’Εκείνο πού μ’ έθελγε ήταν αύτή ή τόσο ταιριασμένη
μέ τόν κόσμο τών ποιημάτων μουσικότητα. Ούτε πού πή
γαινε ό νοΰς μου στήν επιδίωξη καμιάς παρόμοιας ζωής, μο
λονότι μιά συμφοιτήτριά μου, κόρη καπετάνιου, καί τσιμπη
μένη πιθανώς μαζί μου - όλα συμβαίνουν καμιά φορά - μοΰ
έλεγε συνεχώς: «Θά σέ πάρει ό μπαμπάς μου στό καράβι του καί
Θά σέ κάνει δεύτερο καπετάνιο». «Μέ τό πτυχίο τής Φιλολο
γίας;» τής έλεγα. «Ναι, γιατί όχι;» έπέμενε αύτή. «Αέν είσαι
στά καλά σου, κορίτσι μου» τής είπα στό τέλος καί τό ’κόψε. έν είχα τάσεις γιά φυγή, όπως δέν παρουσιάζει τά
σεις φυγής ούτε ό Καββαδίας. Αύτά, πώς είναι
ποιητής τής φυγής , είναι άνοησίες τών διαφόρων
τζιτζιφιόγκων τής φιλολογίας, οί όποιοι μάλιστα
τόν περιφρονούν, τόν περιφρονοΰσαν μάλλον, άγρίως, γιατί
δέν έχει, λέει, πνευματικές άνησυχίες. Οί μπουρμπουλήθρες
αύτές θέλουν νά τούς κάνουν όλους όμοιους μέ τόν έαυτό
τους καί τούς ύποταχτικούς τους.
'Ο Καββαδίας έγραφε γιά τήν ίδια τή ζωή του. Αύτή ήταν
ή ζωή του, ή ζωή καί οί περιπέτειες τού ναυτικού στά λιμά
νια καί στίς θάλασσες. Δέν έγραφε γιά πράματα πού άπ’ τό
κρεβάτι του ονειρευόταν. "Αλλο τώρα, άν ή άγάπη του πρός
τή θάλασσα τόν έσπρωχνε μέ τή φαντασία καί σέ άλλα
μέρη, άγνωστα ή μακρινά. Δέν είναι, λοιπόν, ξαναλέω, ό
Καββαδίας ποιητής τής φυγής, μά ποιητής τής σκληρής
ζωής του. Κι ούτε έκαμνε αύτή τή ζωή γιά νά φύγει, νά ξεφύγει άπό κάποιαν άλλη, όπου είχε περιπέσει σέ άδιέξοδο.
Αύτό ήθελε ό άνθρωπος νά κάνει καί αύτό έκανε. "Εγινε ναυ
τικός, άσυρματιστής στά καράβια: Μαρκόνης.
Είναι βαριά ερωτική ή ποίηση τού Καββαδία, σάν μοσκο
βολιά άπόκρυφων μελών νεαρού κορμιού. Καί ναρκώνει.
Μά τά ποιήματα, τά διαβάσματα, καί τά τρανέματα, ό και
ρός περνούσε, μά ό εμφύλιος φούντωνε. Μέρα τή μέρα περι
μέναμε νά πάμε φαντάροι. 'Όταν τελικά πήγαμε, ό πόλεμος
είχει λήξει. Τότε, στή διάρκεια τής βασικής έκπαίδευσης,
έγινε μιά ίστορία σχετική μέ τήν ποίηση τού Καββαδία, πού
ποτέ μου, όταν άργότερα τόν γνώρισα, δέν μπόρεσα νά τού
τήν πώ.
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πό τήν Κόρινθο, όπου εκπαιδευόμασταν, μάς φέρ
νανε τμηματικά στό Χαϊδάρι κι άποκεΐ μάς προω
θούσαν στή Γλυφάδα, σ’ ένα κέντρο επιλογής
άξιωματικών. Στή Γλυφάδα μάς έντυναν μέ μιά
φόρμα, πού είχε μπρος καί πίσω ένα μεγάλο νούμερο καί
μάς κρατούσαν έκεϊ δυό μέρες ύπό παρακολούθηση. Έγώ
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δέν ήθελα νά γίνω αξιωματικός, γι’ αύτό εκαμνα τό κέφι μου
μή λογαριάζοντας τίποτε. ’Αλλά, έλα, πού ήμουν ό μοναδι
κός πτυχιοϋχος άπ’ όλη τή όγδοντάδα... Γι’ αύτό προ
σπαθούσανε, ντέ καί καλά, παρά τά ξεγλυστρήματά μου, νά
μέ κάνουν.
’Ανάμεσα στ’ άλλα έπρεπε κάποια στιγμή νά κάνουμε καί
μιά ομιλία έκ τοΰ προχείρου. Αύτό κρινόταν άπόλους, ιδίως
άπό αυτούς πού σκαρφάλωναν στά σκοινιά καί έκαμναν
περίφημο μονόζυγο, ώς τό πιό δύσκολο. Τί νά πεις; γιά ποιό
πράμα νά μιλήσεις; ’Ανήκα σέ μιά μικρή ομάδα, μέ τρεις
τέσσερις άκόμα φαντάρους καί εναν λοχαγό. Μέσα σ’ ένα
θάλαμο, ήρθε ξαφνικά κι ή σειρά τής ομιλίας. Λέει ό λοχα
γός σ’ έναν κωμικό στην εμφάνιση φαντάρο: «Πές μας κάτι,
μίλησε μας γιά ένα θέμα, σάν νά είμαστε μιά μεγάλη ομάδα καί σέ
άκοΰμε». Αυτός κάτωχρος ψέλλισε μερικές λέξεις καί σώπασε. Ήταν φανερό πώς θεωρούσε κατόρθωμα αύτό πού είχε
κάνει. ’Εμένα στό μεταξύ ό νους μου είχε κολλήσει στά
ποιήματα τοΰ Καββαδία, πού τά θυμόμουν τόσο καλά καί
ήθελα μέσα σέ κείνη τήν κατάσταση νά τά πώ. Μου λέει ό
λοχαγός: «Πές μας τώρα κι εσύ κάτι». Άρχινώ, λοιπόν, καί
δέν 'έλεγα νά σταματήσω. Τί βιογραφικά, τί στίχους, τί άναπτύξεις! Μέ κοίταζαν κατάπληκτοι μά καί τρομαγμένοι.
Γιατί εγώ δέν εκαμνα οικονομία στά λόγια μου, ούτε καί
άπόφευγα στίχους τού Καθβαδία πού θά μπορούσαν νά παρθοΰν κατά λέξη μέσα σέ κείνο τό άμαθο άπό λογοτεχνία
περιβάλλον. ’Άρχισα άπό τό ποίημα «Μαραμπού»:
Λένε γιά μένα οί ναυτικοί πού εζήσαμε μαζί,
πώς είμαι κακοτράχαλο τομάρι διεστραμμένο...
Τά μάτια τοΰ λοχαγού άστραψαν. Δέν είπε όμως τίποτε, μέ
άφησε νά συνεχίσω.
’Ακόμη, λένε πώς τραβώ χασίσι καί κοκό...
'Ο προλαλήσας συνάδελφός μου, ό σκουράντζος εκείνος,
είχε σκύψει. Τό σκύψιμό του ήταν, ή γή νά τόν καταπιεί.
"Οταν πιά είπα καί τ’ άλλο:
Τό πειρατικό τοΰ Captain Jimmy,
πού μ ’ αύτό Θά φύγετε κι εσείς,
είναι φορτωμένο μέ χασίς
κι έχει τά φανάρια του στην πρύμη...
ί φαντάροι είχανε χαθεί όλότελα στους πάγκους
τους. Παιδιά άπό χωριά άγρια τσαλαπατημένα, νό
μιζαν πώς όπου νά ’ναι θά μέ έκτελέσουν. "Ομως ό
λοχαγός, ένας συμπαθέστατος τριαντάρης, ψημέ
νος άπ’ τίς επιχειρήσεις, μέ τά μάτια χαμηλά μά κάπως σά
φωτισμένα, δέν έκανε κανένα σχόλιο. Προχώρησε στούς άλ
λους, πού δέν θυμάμαι, άν είπαν ή δέν είπαν κάτι.
"Οσο γιά μένα ήμουν πανευτυχής. Είχα κάνει τήν πρώτη
ομιλία μου γιά τήν ποίηση, ντυμένος μέ μιά φόρμα πού
έφερνε τόν άριθμό 76, μέ ύπόκρουση τό βουητό τών αερο
πλάνων άπό τό κοντινό Ελληνικό καί άκροατήριο όχι καί
τόσο άκατάλληλο όσο κανείς θά νόμιζε. «Είς, έμοί μύριοι»
λέει τό παλιό ρητό.
’Εξακολουθούσα νά μήν γνωρίζομαι μέ τόν Καββαδία.
’Αλλά ολοένα μάθαινα νεότερα γι’ αύτόν. Γράφοντας τά
πρώτα μου πεζογραφήματα έβαλα σέ κάποιο άπό αύτά ώς τί
τλο ένα στίχο του: «Κάτω στίς άκτές τής ’Αφρικής». Ζοΰσα,
πράγματι, πιά στίς άκτές τής ’Αφρικής, στή Βεγκάζη. ’Ανά
μεσα σέ ναυτικούς καί λιμενιάρηδες.
Τόν πρωτοεΐδα τό 1968, μέσα στή δικτατορία, όταν κατέ
βηκα στήν ’Αθήνα νά διαβάσω ανέκδοτα πεζά μου στό ’Ιν
στιτούτο Γκαΐτε. Μάς μάζευε τότε εκεί ό άναντικατάστατος
Γιοχάννες Βάϊσερτ. Μέ παρουσίασε ό Γιώργος Σαββίδης καί
μέ έγνεφε άπό κάτω ενθαρρυντικά ό Τσίρκας. Ήτανε πάρα
πολλοί φίλοι. Ό Καθβαδίας ήρθε στό διάλειμμα, άνάμεσα
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στήν άνάγνωση καί στή συζήτηση, καί μέ φίλησε σταυρωτά.
Ήταν πιό κοντός άπό μένα. Μετά άπό τή συζήτηση, όπου
άπό τήν τρομάρα μου ήμουν άξιοθρήνητος, πήγαμε, μάς
πήγε μάλλον ό γαλαντόμος Γιώργος Σαββίδης, σέ ένα εστια
τόριο, δέν ξέρω πού, γιά νά συμφάγουμε. ’Ερχόταν καί ό
Καθβαδίας μαζί. Μέ βαθιά ευχαρίστηση βάδιζα κοντά του.
Πρέπει νά τό ένιωθε. Κατά τή διάρκεια τοΰ δείπνου, μοΰ άλ
λαζαν κάθε τόσο θέση, γιά νά βρεθώ μέ όλους γιά λίγο
κοντά. ’Ήμουν τό τιμώμενο πρόσωπο. ’Αθηναϊκά τερτίπια,
υπέροχα... "Οταν κάθισα δίπλα στόν Καββαδία, κάποια στιγ
μή μοΰ λέει: «Είσαι παντρεμένος;» «Όχι», τοΰ άπαντώ. «Βάστα γερά», μοΰ λέει,«άγάνταί».«Δέν χρειάζομαι παροτρίνσεις»,τοΰ
κάνω. Καί τοΰ είπα τήν ιστορία μέ τή συμφοιτήτρια, τήν
κόρη τοΰ καπετάνιου. Γέλαγε. «Γλύτωσε ή ναυτιλία μας άπό
ένα σίγουρο ναυάγιο», τοΰ λέω. Γέλαγε, αλλά δέ σχολίαζε.
Ήταν τρυφερός.
"Οταν τό ’71 εγκαταστάθηκα μόνιμα στήν ’Αθήνα, μέ πήρε
σέ λίγον καιρό ένας φίλος τής παρέας του στό τηλέφωνο καί
μοΰ είπε νά πηγαίνω νά τούς βρίσκω, όταν μπορώ. ’Αλλά εγώ
ήμουν τότε σέ εσπερινό σχολείο καί δέν μοΰ ήταν εύκολο.
"Υστερα τό λησμόνησα, καθώς υποφέρω, όταν χάσω έστω
καί μιά νύχτα.
Βρήκα ενα μεσημέρι τόν Καββαδία πίσω άπ’ τήν ’Ακαδη
μία, έκεϊ στ’ αύτοκίνητα. Δέν θυμάμαι τί άκριβώς είπαμε.
Μοΰ είπε νά πηγαίνω μαζί τους καί ότι όπου νά ’ναι μπαρκά
ρει. Δέν πήγα. ’Έτσι μέ κυνηγούσε κάποτε κι ό Θέμελης στή
Θεσσαλονίκη, αλλά εκείνος μέ γράπωσε καί μ’ έκανε θαμώνα
τοΰ «Άχιλλέα».
Ξαναεΐδα τόν Καββαδία μετά τή μεταπολίτευση, μιά μέρα
πού ύπογράφαμε σ’ ένα δικηγορικό γραφείο γιά νά μήν έπανέλθουν οί Γλύξμπουργκ. Ήταν πιό μπροστά άπό μένα στή
σειρά. Χαιρετηθήκαμε. Φεύγοντας αύτός, μιλήσαμε. ΔέΨ τόν
ξαναεΐδα. Τόν ακόυσα όαως λίγο πριν πεθάνει.
ιά νύχτα κατά ή ώρα μιάμιση χτύπησε τό τηλέ
φωνό μου. Ήταν ένας παλιός μαθητής μου άπό τήν
’Άθυτο, πού βρισκόταν εδώ στήν ’Αθήνα, καί θυ
μήθηκε ή ώρα μιάμιση νά μέ πάρει. Καθώς είχα
παιδευτεί ώσπου νά πιάσω στά σκοτεινά τό τηλέφωνο, μι
λούσα καί ήμουνα μές στά νεΰρα. Μοΰ λέει ό μαθητής:
«Μαζί μας είναι καί ό Νίκος Καθβαδίας. Θέλει νά σάς μιλήσει».
’Αμέσως ξεθύμωσα. Κατάλαβα γιατί μέ πήρε ό μαθητής.
Είχε γίνει λόγος γιά μένα, είπε ό νεαρός ότι μέ είχε καθη
γητή του, καί άποφάσισαν νά μέ πάρουν. Λέω τοΰ Καββαδία,
έτσι γιά νά πώ κάτι: «Πότε θά βγάλεις άλλα ποιήματα;» Καί
ήμουν βέβαιος πώς θά έλεγε ότι θ’ άργήσει άκόμα. «Τυ
πώνω», μοΰ λέει, «στόν Κέδρο. “Τραβέρσο” είναι ό τίτλος».
«Σέ παρακαλώ», τοΰ λέω, «νά βάλεις κι εκείνο τό ποίημα πού
είχε, στά “’Ελεύθερα Γράμματα” τοΰ 1945. Είναι καλό», τοΰ
λέω, «νά τό βάλεις. "Αν θέλεις νά σοΰ τό στείλω, έχω τό περι
οδικό». «Ναι», μοΰ λέει, «θά τό βάλω. Στό υπόσχομαι. Δέν τό
έχω περίλάβει, αλλά θά τό βάλω».
Είναι ενα ποίημα μέ τίτλο «’Αντίσταση». Πολύ ώραΐο, νο
μίζω.
Σέ λίγες μέρες ό Νίκος Καθβαδίας ξαφνικά πέθανε. Στήν
κηδεία του ήταν κόσμος πολύς κι ένας ώραΐος νεαρός έπίσκοπος, ντυμένος μέ τά χρυσά, άλλά πολύ γήινος. Ταίριαζε
ίδιαίτερα μέ τή ρομαντική ποίησή του, πού μάλλον πρέπει
νά τήν είχε ύπόψη του. Φαινόταν συγκινημένος.
"Οσο γιά τό ποίημα δέ τό ’βάλε. Δέν πρόλαβε, δέ θέλησε δέν ξέρω. ’Έχω τήν εντύπωση πώς τό φοβόταν. Τό «Τρα
βέρσο» κυκλοφόρησε μετά τό θάνατό του. Έγώ, πάντως,
πήγα καί τά είπα, όπου έπρεπε. Τούς άνάφερα καί τή στιχο
μυθία, άλλά δέν έγινε τίποτε.
Ήταν ένας άπό τούς άληθινούς ποιητές, άπό τούς ελάχι
στους γνήσιους πού έχω γνωρίσει.
■

Μ
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'Ο Στρατός, ο Στρατός
καί ό Μεγαλειότατος
του ΡΕΠΟΡΤΕΡ

Πρώτος ό Πρόεδρος τής ΕΔΑ κ. Ήλίας Ήλιού ειδοποίησε γιά μιά
περίπτωση πεμπτοφαλαγγισμοϋ μέσα στούς κόλπους τής Νέας Δημο
κρατίας, σέ συνεδρίαση τής Δ ιοικούσας ’Επιτροπής τής ΕΔΑ πρίν
δύο περίπου μήνες:
«’Εκτός άπό τούς τρεις γνωστούς κυβερνητικούς δελφίνους καί τίς
προσπάθειές τους, υπάρχει άκόμα καί ή λεγάμενη «κίνηση τού Χρι
στόφορου Στράτου».
ΠΟΙΑ κίνηση είναι δυνατόν νά άναπτύσσει καί ποιές φιλοδοξίες
μπορεί νά τρέφει γιά τόν εαυτό του ένας υπουργός, πού άπότυχε πα
ταγωδώς στό υπουργείο Δημοσίων ’Έργων την περασμένη τριετία καί
θεωρείται έξ ίσου άποτυχών σήμερα σάν υπουργός Εσωτερικών;
ΣΤΟ φύλλο τής 24.12.79, ή «ΑΥΓΗ» άποκάλυψε ορισμένες άπό τίς
παρασκηνιακές κινήσεις τού γνωστού γιά τίς παλατιανές του διασυν
δέσεις υπουργού Εσωτερικών.

Μπάλκος

Παπαδόγγονας

Άντωνόπουλος

ΦΑΙΝΕΤΑΙ οτι φιλοδοξεί νά άποκτήσει κάποια επιρροή σέ ομάδα κυβερνητι
κών βουλευτών με άκροδεξιούς καί φι
λοβασιλικούς προσανατολισμούς μέ τό
σκοπό νά τούς διαθέσει, δταν έρθει ή
στιγμή τής διαδοχής, στόν ύπουργό
Εθνικής Άμύνης κ. Ευάγγελο Άβέρωφ,
παίρνοντας σάν άντάλλαγμα τήν άντιπροεδρία τής Κυβερνήσεως, σέ πρώτη
φάση, κι αργότερα, ποιος ξέρει, τήν ίδια
τήν πρωθυπουργία, μιά κι ό κ. Άβέρωφ
είναι ήδη 71 ετών. 'Ο «’Ελεύθερος Κό
σμος», σέ δημοσίευμά του τής 23.12.79,
σχολίασε ιιέ σατιρική διάθεση τίς φιλο
δοξίες ui’T. ς τού «υπουργού τής χαβού
ζας» κσι τίς παρασκηνιακές του διαβε
βαιώσεις οτι διαθέτει 60 βουλευτές πού
τόν άκολουθούν πιστά.
Ο ΛΟΓΟΣ αυτής τής ακροδεξιάς επί
θεσης είναι προφανής. 'Η προσπάθεια
αυτή τού Χριστόφορου Στράτου, θεωρεί
ται οτι έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυ
χίας.
Ο κ. ΣΤΡΑΤΟΣ, άπό τούς σοβαρότε
ρους εκπρόσωπους τής Άκρας Δεξιάς
δέν παύει νά εκδηλώνεται μέ μεθοδεύ
σεις κάθε είδους. 'Υποσχέσεις γιά
υπουργεία στήν μελλοντική κυβέρνηση
πού θά ελέγχεται άπ’ αύτόν, ακροδεξιά
ύποστήριξη γιά ενα βουλευτή σέ βάρος
τού άλλου, άνάπτυξη φραξιονιστικού
14

Άτιοστολατος

Δημόπουλος

Ό κ. Χριστόφορος Στράτος

Κοντοβράκης

κομματικού μηχανισμού σέ νομαρχιακό
επίπεδο, διανομή μικροπιστώσεων, κλπ.
Κάνει επίσης διάφορες επαφές γιά τά
μελλοντικά πολιτικά του σχέδια, αλλά
πάντα σέ χώρους έξω άπό τό κεντρικό
κτίριο τού ύπουργείου ’Εσωτερικών τής
πλατείας Κλαυθμώνος, δπου καί τό γρα
φείο του, γιά «τό φόβο τών ’Ιουδαίων».
Τό «ΑΝΤΙ» όμως είναι σέ θέση ν’ ανα
καλύψει οτι αυτές οί συνωμοτικές έπαφές καί σχεδιάσεις τού υπουργού ’Εσω
τερικών πραγματοποιούνται σ’ ένα γρα
φείο τού τρίτου ορόφου, στό κτίριο τής
οδού Ευαγγελίστριας 2, οπού στεγάζεται
ή διεύθυνση εκλογών καί ορισμένες υπη
ρεσίες τής Γενικής Διευθύνσεως Τοπικής
Αύτοδιοικήσεως. ’Εδώ, σ’ αύτό τό γρα
φείο βρίσκεται συχνά τίς πρωινές ώρες ό
υπουργός ’Εσωτερικών, όχι τόσο γιά
υπηρεσιακούς λόγους, άλλά' γιά ορι
σμένα πολιτικής σημασίας ραντεβού, πού
προτιμάει νά μή γίνονται στό κεντρικό
κτίριο τής πλατείας Κλαυθμώνος. Έτσι,
ή ιδιότητά του σάν μέγιστου έκλογομάγειρου καί ρουσφετολόγου άναδεικνύεται σ’ ολη της τή μεγαλοπρέπεια.
Σ’ ΑΥΤΑ τά γραφεία, ό κ. Χριστόφο
ρος Στράτος συζητά μέ βουλευτές τής
«Νέας Δημοκρατίας» πού προσκαλεϊ,
γιά τίς άνησυχητικές εξελίξεις μέσα στήν
ίδια του τήν παράταξη· υποσκάπτει μέ

«ράτσας

Παπαδόπουλος

διάφορες βολές καί υπονοούμενα τό κύ
ρος τού κ. Καραμανλή πού «δέν ξέρει
πού μάς πάει», καταστρώνει σχεδιασμούς γιά μελλοντικές άκροδεξιές εξελί
ξεις καί μοιράζει κυβερνητικά αξιώματα
σέ οσους ομνύουν πίστη καί αφοσίωση.
ΑΠΟ τότε μάλιστα πού έχασε κάθε
πιθανότητα παραμονής στήν κυβέρνηση
μέ τόν σημερινό πρωθυπουργό —όλες οί
εκτιμήσεις πού γίνονται κατά καιρούς
φέρνουν τόν κ. Στράτο νά άποπέμπεται
σέ πρώτο άνασχηματιομό —ό σημερινός
'Υπουργός ’Εσωτερικών αποφάσισε νά
διασωθεί μέ τόν παραγοντισμό.
ΕΞΗΓΕΙ στούς συνομιλητές του οτι
«θά ήταν καλό νά συσπειρωθούν σέ μιά
ομάδα υπό τόν κ. Άβέρωφ, πού θεωρεί
ται καί ό επικρατέστερος στόν πόλεμο
τής διαδοχής».
Η ΘΕΣΗ τού Αντιπροέδρου είναι,
όπως λέει ένδοκομματικός του αντίπα
λος, ουσιαστικά «θέση άντιβασιλέως»
γιά τόν κ. Στράτο. Γιατί βέβαια, βαθύ
τατη έπιθυμία τού εκλεκτού καί σταθε
ρού παλατιανού υπουργού τών βασιλι
κών κυβερνήσεων (Δόβα, Πιπινέλη,
Παρασκευόπουλου) είναι νά επιστρέφει
ό εξόριστος Κωνσταντίνος καί νά επι
κρατήσει. πάλι τό «κλίμα έθνικής ενότη
τας», πού κατέστρεψε ό Καραμανλής.
Γιά τόν λόγο αύτό, ό τελευταίος «κο-
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Γκελεστάθης

Φωτόπουλος

ΓκΙλας

σμείται» άπό τό περιβάλλον τού κ. Στρα
τού, πολιτικό άλλά ιδίως οικογενειακό,
μέ όχι πολύ καλόγουστα κοσμητικά επί
θετα.
Ο κ. ΣΤΡΑΤΟΣ δεν κρύβει ότι υπο
στήριξε στό δημοψήφισμα τόν Κωνσταν
τίνο καί οτι έδωσε σχετική γραμμή στήν
«Πειραϊκή —Πατραϊκή».
ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ του γιά παλινόστηση τού Κωνσταντίνου δεν κρύβει ό κ.
Στράτος άπό τούς συνομιλητές του - τά
ονόματα τά έχουμε στή διάθεση τών εν
διαφερομένων - έκτος τών επισκέψεων
στήν όδό Ευαγγελίστριας 2, καλούνται
καί σέ πολιτικές συναντήσεις στό σπίτι
του στήν όδό Διαδόχου Παύλου 37, στή
Γλυφάδα.
ΑΝΑΜΕΣΑ σ’ αυτούς βρίσκονται

Χατζηδημητρίου

Φράγκος

Παπαλαζάρου

Γραμματίδης

Γρίβας

τά σχέδια αύτά είναι ύπό τήν υψηλή έγ
κριση τού πιό άμεσου δελφίνου, τού
ύπουργού ’Εθνικής Άμύνης, πού προ
παγανδίζει έμμεσα καί άμεσα μέ άνθρώπους του, οτι «είναι καιρός πιά νά πάει
ό Καραμανλής στήν προεδρία ή στό
σπίτι του». Πρόσφατα μάλιστα σέ συγ
κέντρωση τριάντα βουλευτών πού πραγ
ματοποίησε στό σπίτι του, στήν όδό Πεν
τέλης 33, ό κ. Άβέρωφ* άφησε νά εννοη
θεί ποιά είναι ή προτίμησή του καί πού
τείνουν τά μελλοντικά του σχέδια. Δή
λωσε πιό συγκεκριμένα: «’Ανάμεσα σ’
αύτά πού/ θά πρέπει νά επανεξετάσουμε
όταν γίνουμε εξουσία, είναι τό θέμα τών
βασιλικών ψηφοφόρων τού Δημοψηφί
σματος καί τής έν γένει θέσεως τού βασιλέως στό μέλλον».

Προκοπίδης

Πατρώνης

.

\

καί ό έπιβλέπων κ. Άβέρωφ

Μποκοθός

άκροδεξιοί βουλευτές τής Νέας Δημο
ΤΟ «ΑΝΤΙ» είναι σέ θέση νά γνωρίζει
κρατίας άπό τή Βόρειο Ελλάδα, άπό- αρκετούς άπό τούς άκροδεξιούς αύτούς
στρατοι τιώ βασιλικού Κινήματος τού βουλευτές, πού έχουν επανειλημμένα
1968 καί ιού Κινήματος τού Ναυτικού, πάρει μέρος στις διαβουλεύσεις αύτές
τοπικοί παράγοντες τού βασιλισμού καί τού υπουργού ’Εθνικής Άμύνης καί τού
ορισμένοι μι γαλοεπιχειρηματίες.
ύπαρχηγού του, ύπουργού ’Εσωτερικών
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ αύτά τού Υπουργού κ. Χριστόφορου Στράτου. Πρόκειται γιά
Εξωτερικών, ιιι πρώτο στόχο τήν πολι τούς:
τική του έπιθιωση καί ύστερα κάποιο
Γκελεστάθη, Γκίλα, Προκοπίδη, Ά νυψηλό κυβερνητικό άξίωμα μέσω τής
τωνόπουλο, Πατρώνη, Γραμματίδη,
«βουλευτικής όμαδοποίησης», έχει άναΦωτόπουλο, Παπαλαζάρου, Χατζη
λάβέι νά τό προωθώ τό δεξί χέρι τού κ.
δημητρίου, Παπαδόπουλο, ΣουσουΣτράτου γι’ αύτέ; ιίς δουλειές, ό βου
ρογιάννη, Φράγκο, Κράτσα, Γρίβα,
λευτής Φωκίδος και πρώην υφυπουργός
Τζελάλ, Ζεϊμπέκ, Κοντοβάρκη, Δα’Εσωτερικών τήν περασμένη τριετία,
βάκη καί τούς υφυπουργούς Άπο’Αθανάσιος Γκελεστάθης, πού άντικαταστολάτο, Δημόπουλο, Μποκοβό καί
στάθηκε κι αύτός σάν άποτυχών.
τούς ύπουργούς Μπάλκο καί ΠαπαΟ κ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ είναι εκείνος
δόγγονα.
πού βολιδοσκοπεί ορισμένους συναδέλ
ΔΕΝ είναι βέβαια μόνον αύτοί οί βου
φους του, καί άλλους πολιτικούς παρά λευτές τής Νέας Δημοκρατίας, πού έχουν
γοντες, γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο αντι μπει στό παιχνίδι τού κ. Άβέρωφ καί
μετωπίζουν τίς προσεχείς πολιτικές τού κ. Στράτου. Δημοσιεύουμε τά όνόέξελίξεις «μιά καί ό Καραμανλής έφαγε ματά τους γιατί ξέρουμε οτι έχουν ήδη
τά ψωμιά του», καί τούς καλεί στόν έπισημανθεϊ άπό τό πρωθυπουργικό
άστερισμό τού κ. Άβέρωφ καί τού κ. γραφείο, μετά άπό εντολή τού κ. Καρα
μανλή σέ «δικούς του ανθρώπους» νά
Στράτου.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, άναπτύσσει πρωτο άνακαλύψουν τί συμβαίνει μέ τήν κίνηση
βουλίες μέ συχνές επαφές μέ τό Λονδίνο τού κ. Χριστόφορου Στράτου, ιδιαίτερα
καί ό ταγματάρχης Μάκης Άρναούτης, μετά τίς άποκαλύψεις τού προέδρου τής
πού όπως λέγεται «βλέπει μέ καλό μάτι ΕΔΑ καί τής ΑΥΓΗΣ. 'Οπωσδήποτε, ή
τήν κίνηση τού Χριστόφορου». Φυσικά άποκάλυψη, σέ μεγαλύτερη έκταση, τών

Σουσουρογιάννης

Δαβάκης

ακροδεξιών καί φιλοβασιλικών αυτών
σχεδιασμών τού παρασκηνίου γιά τή λε
γάμενη μετακαραμανλική περίοδο, θά
έχει τή σημασία της γιά τούς μελλοντι
κούς χειρισμούς καί τίς προσεχείς απο
φάσεις τού Αρχηγού τής «Νέας Δημο
κρατίας».
ΤΟ «ΑΝΤΙ» δέν φιλοδοξεί βέβαια νά
παίξει ρόλο καταλύτη γιά τήν επίλυση
τών ένδοκυβερνητικών άντιθέσεων. Οί
αποκαλύψεις μας έχουν σάν αποκλει
στικό σκοπό τήν προστασία τού πολιτεύ
ματος άπό όσους συνωμοτούν γιά νά τό
καταλύσουν. Καί στό μέτρο πού κάτι τέ
τοιο είναι δυνατό, τήν άποσύνθεση καί
τήν ήττα τής κυβερνητικής παράταξης,
στό σύνολό της.
g

15

Χαρακτηρισμοί τής Χούντας

... καί τού κ. Άβέρωφ

ÜûËIüI (Αναγράφονται, δσαι παρατηροΟνταιΛ
ε ις τ6 προτεινδμενον άτομον,π.χ* πότης ,γυυαι,Μάς,τοξικομανής,φλύαρος
φιλάρεσκος,σπάταλος,μανιώδης ποδοσφαιριστής,φιλδμουσος,φιλοχρήμοτος/
παρατηρητικός,περίεργος,όξύί)υμος,υπομονητικής κ λ π ).

( ? ) Τήν συγκέντριχην πληροφοριών γενικές φύσεως περί τής
διαγωγές τοΟ Στρατευσίμου ώς καί biagccuv άλλων στοινείω ν r ^pf- τοΠ.—
πανβθ-ΤΓαί τής πρσσωτι;:ότητδς τούτου ( π ·χ . σοβαρός, Αξιοπρεπής, έ χ έ μυΟος ή άντιύέτως μέθυσος, ναρκομανής, χαρτοπαίκτης κ . λ . π . ) £στε νά _
μπσρέση ?~υπηρευία νά τδν χρησ^μοποι ήση σ6 καχΑλληλυ 06ΑΓμ
Συνεπώς ό ίσ γυρ ισμίς των έρωτώντων κ.κ.Βουλευτών δ τι

Ο ΦΑΚΕΑΟΠΟΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ
κ α ί ο ί π ηγές τω ν έμπνεύσεών του
Ό κ. ’Αβέρωφ άπαντά σέ ερώτηση των βουλευτών τού
ΚΚΕ γιά τήν τιμωρία στρατιώτη πού άρνήθηκε νά συμπλη
ρώσει τό «αύτοβιογραφικό σημείωμα» πού έχει σά σκοπό,
τό γενικό φακέλωμα τών στρατευόμενων.
Δηλώνει ότι θά έξακολουθεί νά ισχύει ή διαδικασία αύτή
άστυνόμευσης γιατί, άνάμεσα σέ άλλους λόγους, είναι
άπαραίτητο νά γνωρίζει τό στράτευμα τήν προσωπικότητα
τού στρατιώτη γιά νά τόν χρησιμοποιεί σέ άνάλογες θέ
σεις. Νά γνωρίζει δηλαδή:
«αν είναι σοβαρός, άξιοπρεπής, έχέμυθος ή άντιθέτως
μέθυσος, ναρκομανής, χαρτοπαίκτης» κλπ.
Ή άπαρίθμηση μάς θυμίζει ένα άλλο έντυπο πού έχουμε
ύπόψη μας. Τό χουντικό σημείωμα πού έπιγραφόταν «Στοι
χεία Στρατευσίμου Φοιτητού — Σπουδαστοϋ». Έκεΐ, κάτω
άπό τόν τίτλο «Συνήθειαι - Κλίσεις - Άδυναμίαι» σημειώ
νονται οί έξεις τού στρατεύσιμου:
«πότης, γυναικάς, τοξικομανής, φλύαρος, φιλάρεσκος,
σπάταλος, μανιώδης ποδοσφαιριστής, φιλόμουσος, φι
λοχρήματος, παρατηρητικός, περίεργος, όξύθυμος,
ύπομονετικός, κλπ».
Καί πάρα κάτω έξετάζεται ή «Πολιτική Τοποθέτηση τού
ίδιου καί τής οικογένειας του καί άπαραιτήτως ή θέσις του
έναντι τής έπαναστάσεως». Ό κ. Άβέρωφ γιά πολλοστή
φορά ισχυρίζεται άνακριβέστατα ότι ό έλεγχος άφορά μόνο
τό πρώτο μέρος καί όχι τό δεύτερο, τό πολιτικό. Γιατί όμως
χρειάζεται νά έλεγχθεΐ καί άπό τό Στρατό ή ίδιωΐική ζωή
τών ύποψηφίων στρατιωτών πού καλύπτεται ήδη άπό τό
Ποινικό Μητρώο καί τίς Υπηρεσίες Ασφαλείας;
Ό κ. Άβέρωφ ισχυρίζεται άκόμα, ότι ό στρατιώτης Λιόντος, τού όποιου τά παθήματα έχουν γίνει γνωστά στό πα
νελλήνιο καί δέν έχουν σταματήσει άκόμα, όπως δείχνει ή

έπιστολή πού παραθέτουμε, δέν ήταν μέλος τού ΚΚΕ, άλλά
τής οργάνωσης ΣΑΚΕ
. «... ή όποια ώς προκύπτει έκ τών συνημμένων προκηρύ
ξεων, έπιδιώκει τήν διά βίαιων μέσων άνατροπή τού Δη
μοκρατικού πολιτεύματος».
Μελετήσαμε τίς «συνημμένες προκηρύξεις». Δέν βρή
καμε τίποτα άπό τή συνηθισμένη μαρξιστικολενινιστική
ορολογία πού νά δικαιολογεί τούς χαρακτηρισμούς τού κ.
Άβέρωφ. Καί οί δυό προκηρύξεις είναι γραμμένες πάνω σέ
μιά πλατιά λαίκομετωπική βάση καί άφοροϋν, ή πρώτη τήν
ύπόθεση Λιόντου, ή δεύτερη τούς σεισμούς τής Θεσσαλο
νίκης.
Καί ή τάση τού κ. Άβέρωφ, κοινοβουλευτικού Υπουργού
’Εθνικής Άμύνης, νά θέτει ούσιαστικά έκτος νόμου, μέ
δικά του άνεξιχνίαστα κριτήρια, όργανώσεις πού λειτουρ
γούν νόμιμα, όπως τό ΣΑΚΕ καί τά άδικήματα πού διαπράττονται έναντίον τών στρατευσίμων πού συγκαλύπτει μέ τό
κύρος του, μάς έπιβεβαιώνουν τήν πεποίθησή μας ότι είναι
ιδιαίτερα έπικίνδυνη γιά τό δημοκρατικό μας πολίτευμα.
Θά συνεχίσουμε λοιπόν νά ένημερώνουμε κι έμεϊς, μέ τή
βοήθεια τών άναγνωστών μας, τό φάκελο Άβέρωφ.
• Καί γιά τόν τύπο. Οί βουλευτές τού ΚΚΕ, όταν έκαναν
τήν έρώτηση πού άνάγκασε τόν κ. Άβέρωφ νά άπαντήσει μέ τόν τρόπο πού έκθέσαμε, άνάφεραν άόριστα
«ένα έγγραφο τού Άν/γου Βόμπλη πού δημοσιεύτηκε
στόν τύπο». Πρόκειται γιά τήν έγκύκλιο πού άποκάλυψε
τό ΑΝΤΙ στό τεύχος 138, σελ. 20. Καλό θά ήταν στό μέλ
λον νά δίνονται όλα τά στοιχεία. Οί έρωτήσεις γίνονται
έτσι πιό έγκυρες. Καί έτσι δέ θά μπορεί νά ύποψιαστεί
κανείς τούς φίλους βουλευτές γιά έμφυτη τάση πρός τή
λογοκρισία καί μικροκομματική έμπάθεια.
m
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Ά π ό τήν οικογένεια τού στρατιώτη Λ ιόντου — πού άποχέλεσε κ α ί τήν αφορμή γιά τή δραστήριο πο ίηση τού κ.
Άβέρωφ κ α ί τήν όικαιολόγηση τών διακρίσεων - πήραμε τό
γράμμα πού άκολονθεϊ κ α ί πολύ παραστατικά διεκτραγω 
δ ε ί τίς περιπέτειες ένός «πού άρνήθηκε»:
Είναι γνωστή πιά ή ύπόθεση
τού στρατιώτη Λιόντου Γεράαιμου, πού άρνήθηκε νά αύτοφακελωθεϊ. Ή δίωξη πού άακήθηκε έναντίον του καί γενικά ή
όλη ύπόθεση, έφ ερε, γιά μιά
άκόμα φορά στό φώς τίς συν
θήκες κάτω άπ' τίς όποιες υπη
ρετούν οί φαντάροι μας.
Τήν άντίληψη αύτή τής ζωής
τών φαντάρων, ένιοχύουν κα
θημερινά καινούρια γεγονότα,
πού δημοσιεύονται κατά και
ρούς.
"Ηδη, πριν λίγο καιρό, ό στρα
τιώτης Λιόντος Γεράσιμος, πού
ύπηρετούσε στό Ρέθυμνο, τι
μωρήθηκε μέ 10 μέρες πειθαρ
χική φυλακή, έπειδή άρνήθηκε
νά τραγουδήσει τό γνωστό οω16

βινιστικό τραγούδι «Μακεδονία
ξακουστή».
Παράλληλα, ξεκίνησε προα
νάκριση πού θά κατέληγε φυ
σικά σέ στρατοδικείο. Ή ύπό
θεση όμως έκλεισε γρήγορα,
γιατί δέν θά συνέφερε τούς
ύπεύθυνους νά γίνει πλατιά
γνωστό, ότι άνακινοϋν Μακε
δονικό ζήτημα. Ένώ στό «Pay
Book», ή φυλακή καταχωρήθηκε μέ τήν δικαιολογία τής
άρνησης έκτέλεαης, άπό τήν
μεριά τού στρατιώτη. «διαταγής»
- καψόνι. Καί ένώ τό γεγονός
αυτό ήταν πρόσφατο, στις 6 τοϋ
Δεκέμβρη ό στρατιώτης Λιόν
τος Γεράαιμος, ένώ ύπηρε
τούσε πιά στό 725 Τάγμα Μη
χανικού τιμωρήθηκε μέ 5 μέρες

πειθαρχική φυλακή γιά τήν ίδια
ύπόθεση τού γνωστού τραγου
διού.
"Η τακτική αύτή τών υπεύθυ
νων, πού εύνοεϊ άφάνταστα τήν
σωβινιστική προπαγάνδα στό
στρατό καί πού συνίαταται στήν
ύποχρέωση τών φαντάρων νά
τραγουδούν σωβινιστικά τρα
γούδια, νά φωνάζουν συνθή
ματα τού είδους: «1ος λόχος
σημαίνει δύναμη, σημαίνει πει
θαρχία, νά σπάσουμε τά σύ
νορα νά μπούμε στήν Τουρκία»
είχε κι άλλα θύματα.
Ό στρατιώτης Ράφτης Νικό
λαος, πού πρόσφατα ξυλοκοπήθηκε άγρια άπό τήν ΕΣΑ στά
Γιάννενα, καί πού ύπηρετεί στό
541 TEX ΚΕΝ ΤΓΕΧ 921, τιμωρή
θηκε κι αύτός, έπειδή δέν τρα
γουδούσε τό ίδιο τραγούδι.
Καιρός είναι πιά νά άπαιτήσουμε νά σταματήσει ή αωβινιστική πολιτική στό στρατό. Νά
σταματήσουν οί διώξεις τών

χακοφορεμένων παιδιών μας
πού άρνοϋνται παλικαρίσια νά
ύποταχθούν σέ μιά τέτοια πολι
τική.
Τή στιγμή πού γράφω αύτές
τίς γραμμές, ένα καινούριο γε
γονός ήρθε νά προστεθεί στόν
Μαραθώνιο τών συνεχών μετα
κινήσεων τοϋ στρ. Λιόντου Γε
ράσιμου. Τόν έστειλαν πιά στά
Καβίλλια τού "Εβρου, άφού
προηγούμενα τού άλλαξαν τήν
ειδικότητά του, καί άπό γραφέα
Μηχανικού, τόν έκαναν τυφεκιοφόρο, έφαρμόζοντας τή δια
ταγή πού άποκλείει τούς φαν
τάρους άριστερών πεποιθή
σεων άπό τέτοιες ειδικότητες.
Γνωστές σπασμωδικές ένέργειες τών υπεύθυνων, άταν δέν
μπορούν νά τά βγάλουν πέρα
μέ φαντάρους συνεπείς στήν
Ιδεολογία τους. Εύχαριατώ.
Γιούλα Λιόντου
Θεσσαλονίκη

Οί Ήρακλείς τοϋ πρωθυπουργού
καί ό Αρχαιοκάπηλος
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ νά είναι άστυνομικό μυθιστόρημα ή φιλμ ακαταλληλό
τατο γιά άνήλικους. "Ομως, πολλές φορές, ή πραγματικότητα ξεπερνάει
τήν πιό κολασμένη φαντασία. Κι ή ιστορία πού θά σάς διηγηθούμε είναι
πέρα γιά πέρα άληθινή.
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: ένας πλουσιότατος έφοπλιστής καί προμηθευτής άεροπλάνων τοϋ Σάχη καί ένας άρχαιοκάπηλος.
Ο ΤΕΑΕΥΤΑΙΟΣ, όλως τυχαίως, συλλαμβάνεται άπό τήν ’Ασφάλεια.
ΚΙ ΕΤΣΙ άρχίζει νά ξετυλίγεται τό συναρπαστικό σενάριο, πού τό ΑΝΤΙ
προσφέρει στους άναγνώστες του σέ πανελλήνια άποκλειστικότητα, μέ
τή μορφή μιας πρώτης μικρής περίληψης.
Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ μας είναι, άπό χρόνια,
μόνιμα έγκατεστημένος στόν έλβετικό φο
ρολογικό παράδεισο. Περιστοιχίζεται άπό
μιά πολυάριθμη οικογένεια κι άπό μιάν
όλόκληρη άγέλη σκυλιών έκλεκτής ράτσας.
Μετά άπό μιά σύντομη δοσιλογική έμπειρία
στά νιάτα του, έγινε φανατικός όπαδός,
ύποστηρικτής καί γενναιόδωρος χρηματο
δότης τού κ. Καραμανλή.
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ τους ξεπερνοϋσαν τά πλαί
σια μιας άπλής πολιτικής συνάφειας καί εί
χαν εξελιχτεί σέ στενή καί θερμότατη
προσωπική φιλία. Ό έφοπλιστής παρείχε
στόν έξόριστο πρωθυπουργό μιά σειρά άπό
μικροϋπηρεσίες, γιά νά άπαλύνει τό άλγος
τής έξορίας. "Οταν π.χ. ό Καραμανλής
έπρόκειτο νά περάσει μοναχικά Χριστού
γεννα στό Παρίσι, γιατί τόν άπόφευγαν καί
οί όπαδοί του, πού στή μεγάλη τους πλειοψηφία ένιωθαν φόβο ή κολάκευαν τή δι
κτατορία καί οί δημοκρατικοί έξόριστοι πού
δέν έπιζητούσαν πολλές σχέσεις μέ κά
ποιον, πού δχι μόνο δέν καταδίκαζε άλλά
δικαιολογούσε κι δλας τή δικτατορία, ό φι
λαράκος του τόν καλούσε στό σπίτι του
στήν 'Ελβετία. Άλλοτε, πήγαινε ό ίδιος στό
Παρίσι άεροπορικώς, γιά νά μεταφέρει τό
τυρί ή τις μακεδονικές χορτόπιτες πού
φτιάχνει μέ Ιδιαίτερη έπιτυχία ή άδελφή
τοϋ πρωθυπουργού κ. 'Αντιγόνη.
ΟΣΟΙ στάθηκαν χωρίς δισταγμούς καί
χωρίς φόβο στό πλευρό τοϋ κ. Καραμανλή
στήν κρίσιμη αύτή περίοδο τής ζωής τοϋ,
δπου ήταν άπομονωμένος καί χωρίς προο
πτική έξουσίας - καί Ιδιαίτερα όσοι είχαν
τήν τύχη νά μεταφέρουν χορτόπιτες - άνταμείφθηκαν άργότερα μέ γενναιόδωρες
παροχές ή σημαντικές θέσεις, πάντα βέ
βαια μέ έξοδα τοϋ προϋπολογισμού τοϋ
έλληνικοϋ κράτους.
Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΚΟΣ έφοπλιστής κατορ
θώνει, χάρη στόν τέως, τοϋ όποιου τή φιλία
καλλιεργεί παράλληλα, άπεργαζόμενος καί
γέφυρα άνάμεσα στούς δύο άντρες, πού
έχει άποδειχτεί τελικά γεφύρι τής "Αρτας νά πάρει έντολή άπό τό Σάχη γιά νά τοϋ
προμηθεύσει μερικά άεροπλάνα νεωτάτου
τύπου. Άπό τή «δουλειά» τσέπωσε μιά σο
βαρότατη «μίζα» ό Κώτσος ό Β", πού παρ’
άλη τήν πανθομολογούμενη βλακεία του
ήταν Αρκετά πονηρός γιά νά γίνει πασί
γνωστος σάν πλασιέ καί μεσάζων τοϋ Σάχη
σ’ δλο τό δυτικό κόσμο. "Εμειναν άμως
τόσο μεγάλα ποσοστά άπό τήν προμήθεια,
ώστε νά μπορούν νά άπειλοϋν, έπηρμένοι
έλλαδικοί συγγενείς τοϋ έφοπλιστή, άτι μ'
αύτά θά μπορούσε νά άγοράσει τά πέντε

μεγαλύτερα δημοσιογραφικά συγκροτή
ματα τής χώρας «γιά νά μήν έχουν mà
άνάγκη τόν ένα καί τόν όλλο κέρατά»!

ΒΕΒΑΙΑ, πώς νά συγκρίνουμε αύτά τά μικροποσά μέ τά κολοσσιαία κέρδη, πού
κέρδισε ό ίδιος μεγαλοεφοπλιστής άπό τή
σκανδαλώδη άγορά τών λεωφορείων «Κέν
ταυρος». Πρέπει άμως νά άναφέρουμε κι
αύτή τή μικροεπιχείρηση, γιατί οφείλεται
στό ίδιο δίκτυο θαυμάσιων γνωριμιών. Οί
μπίζνες μένουν μπίζνες καί οί φιλοξενίες
πληρώνονται μέ άρχοντοχωριάτικη άπλοχεριά καί μέ ξένα χρήματα - θά λέγαμε
δικά μας καί δικά σας άγαπητοί άναγνώστες.

★

★

★

ΞΑΦΝΙΚΑ, κάνει τήν έμφάνισή του, σάν
άπό μηχανής Θεός, ό άρχαιοκάπηλος.
Χάρη στις σκοτεινές του δραστηριότητες,
έχει προμηθευτεί ένα θησαυρό άπό άρχαία, κλασικά καί μακεδονικά χρυσά νομί
σματα. Ή σπανιότητα καί ή όμορφιά όρισμένων άπό αύτά τά κομμάτια άποτελοϋν
εισιτήρια γιά τίς πιό ψηλές σφαίρες τής
«καλής» μας κοινωνίας. Εκεί συναντά τόν
προαναφερόμενο φίλο τοϋ κ. Πρωθυπουρ
γού, έφοπλιστή καί μερικούς άλλους φιλό
τεχνους καί τούς προσφέρει τά έξοχα εύρήματά του, σέ μιά τόσο συμφέρουσα τιμή
πού καταντάει άστεία: τριακόσιες πενήντα
χιλιάδες δραχμές περίπου.
Η ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ όλοκληρώνεται καί ή
Ιστορία θά έμενε αύστηρά «μεταξύ μας»,
άν ή ’Ασφάλεια δέν έκανε... τό λάθος νά
συλλάβει τόν άρχαιοκάπηλο, πού συνεχί
ζοντας τίς έπιχειρήσεις του άποπειράται νά
έξαγάγει ένα άλλο φορτίο άρχαίων. Τό
σπίτι του είναι όργανωμένο μουσείο - άποθήκη μιάς άρτια όργανωμένης διεθνούς
σπείρας καί οί άστυνομικοί δέχονται θερμά
συγχαρητήρια γιά τήν έπιτυχία τους, ή
όποια διαφημίζεται δίκαια καί ά π ο τ ε λεσματικά.
ΟΤΑΝ ξαφνικά άλα χαλάνε! Ό ύπόδικος
χρησιμοποιεί σάν άμυντικό έπιχείρημα τή
σχέση του μέ τόν παράγοντα τής κυβερνη
τικής παράταξης. Δίνει τό όνομά του, λέει
λεπτομέρειες γιά τόν τρόπο, τόν τόπο καί
τό χρόνο συνάντησής τους, θυμάται πόσα
ζήτησε καί πόσα πήρε κλπ. Καί άλα αύτά,
διανθισμένα μέ άπόψεις άπως τό άτι «τά
βρήκε τυχαία καί δέν ήξερε οτι δέν μπο
ρούσε νά τά πουλήσει, Ιδιαίτερα όταν οί
όγοραστές ήταν Έλληνες καί δχι ξένοι καί
μάλιστα δχι όποιοι δποιοι, άλλά τοϋ καλύ
τερου κόσμου...».

δυσχερέστατη θέση. «Καλύτερα νά 'σπαγα
τό πόδι μου καί νά μου ξέφευγε...» έκμυστηρεύθηκε κάποιος ύπεύθυνος.
ΚΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, γιά σκεφτεϊτε! Έδώ δέν
πρόκειται γιά κανένα φουκαρά, πού έκλεψε
μερικά χιλιάρικα ή γιά κανένα λαϊκό μάγκα,
πού πήρε ένα αύτοκίνητο γιά νά πάει
βόλτα τό κορίτσι του. Τότε, θά τούς στέλναν άμέσως στή σήμανση καί θά καλοϋσαν
τούς άστυνομικούς συντάκτες, γιά νά τρο
φοδοτήσουν τά πρωτοσέλιδα ορισμένων
έφημερίδων.
ΕΔΩ πρόκειται γιά «άξιοπρεπεΐς» στυλοβάτες τοϋ καθεστώτος. Καί τά πρόσωπα καί
οί ρόλοι καί οί πράξεις καί, τό κυριότερο, ό
συνδυασμός άλων αύτών, δημιουργούν ένα
πρώτης τάξης ήθικό καί πολιτικό θέμα.
Προκαλοϋν σκάνδαλο.
Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ προχωράει ή μάλλον καρκι
νοβατεί, μέσα σέ μιά έντελώς άσυνήθιστη,
γιά τά δικαστικά καί άστυνομικά μας πρά
γματα, άτμόσφαιρα βελούδινης διακριτικό
τητας. Άκούγονται άπίθανες φήμες... Ότι
π.χ. θά ύποστηριχθεϊ δτι οί άγοραστές δέν
γνώριζαν δτι τά άρχαία νομίσματα έπρεπε
νά πάνε στό Μουσείο καί δχι στίς Ιδιωτικές
τους συλλογές!
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ καί μερικά όνόματα
κυρίων καί κυριών πού σχετίζονται μέ
πολύ νευραλγικούς, σχετικά μέ τήν
ύπόθεση, τομείς τής κυβερνητικής
δραστηριότητας.
ΠΑΝΤΩΣ, ή μυστικότητα πού κρατήθηκε
μέχρι σήμερα είναι δύσκολο νά διατηρηθεί
γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. ’Απόδειξη,
δτι μάθαμε τόσα πράγματα κι έμεΐς. Κι
έσεΐς δλλωστε, τώρα πού τελειώσατε αύτή
τή σελίδα.
■

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΗΝ «ΑΥΓΗ»»:

«Τό σχήμα τοΰ εμφυλίου
πολέμου»
ντοκουμέντα καί κείμενα πού
πρώτη φορά έρχονται στό
φώς, παρουσιασμένα άπό τόν
ιστορικό Φιλ. Ήλιου.

ΑΥΓΗ
Ή δική σου φωνή

ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ βρέθηκαν ξαφνικά σέ
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Ή
πρόσφατη
διάσπαση στό ΕΚΚΕ
Ό ταν φνσήξει άέρας στό παλάτι τού αντοκράτορα τά σπίτια των χωρικών γκρεμίζονται
(Μπρέχτ).

'Ο χώρος των μαοϊκών ομάδων πού
τράφηκε στή χώρα μας άπό τή κρίση τού
κομμουνιστικού κινήματος καί τά άνάλογα
δυτικοευρωπαϊκά
φαινόμενα,
μπήκε μετά τό 1976 σέ μιά νέα περίοδο
πολυδιασπάσεων, καθώς ή κάθε τάση
του προσπαθούσε νά εντοπίσει στις πο
λύπλοκες καί άντιφατικές μεταμαοϊκές
έξελίξεις ένα νέο πόλο αναφοράς τού
«άντιρεβιζιονισμού» της. Έτσι είδαμε
μέχρι σήμερα τή διάσπαση τής ΟΜΛΕ σέ
ΚΚΕ μ-λ καί Μ-Λ ΚΚΕ, τίς εξαφανίσεις
άπό τό προσκήνιο διαφόρων μικρότερων
ομάδων
(ΕΕΑΜ,
Προλεταριακού
’Αγώνα, κ.ά), καί εδώ καί κάμποσους
μήνες τήν εξέλιξη μιας κρίσης στό ΕΚΚΕ
άνάμεσα σέ πιστούς τής κάθε φορά κινέ

ζικης ήγεσίας καί σ’άλλους πού αισθά
νονται προδομένοι άπό τήν τροπή τών
πραγμάτων.
Ή κρίση αύτή, άφού πέρασε τήν
«άναγκαία» φάση τών άμοιβαίων χαρα
κτηρισμών «υπόπτων», οδήγησε στή δια
γραφή μελών τού ΠΓ τού ΕΚΚΕ, στήν
αυτονόμηση πολλών οργανώσεων τής
ΑΑΣΠΕ άπό τόν καθοδηγητικό μηχανι
σμό καί φαίνεται οτι θά κλείσει μέ τή
συγχώνευση τού άπομείναντος τμήματος
τού ΕΚΚΕ μέ τό Μ-Λ ΚΚΕ (πού έκφράζεται μέ τήν εφημερίδα «Λαϊκός Δρό
μος») πού έχει ταυτόσημες εκτιμήσεις
γιά τίς κινεζικές έξελίξεις. (Τό «επί
σημο» ΕΚΚΕ κατέβηκε σέ ενιαίο μέ τό
Μ-Λ ΚΚΕ μπλοκ στήν πορεία τού Πολυ
τεχνείου).

Έμεϊς πού ύπογράφουμε τό κείμενο αύτό, πρώην μέλη τού
ΕΚΚΕ καί τής νεολαίας του, άπευθυνόμαστε στούς κομμουνιστές,
στούς άριστερούς, στούς δημοκράτες, σέ κάθε έρΥάτη καί έργαζόμενο γιά νά καταγγείλουμε τήν «ΚΕ» τού ΕΚΚΕ γιά τή ρεβιζιονιστική καί πραξικοπηματική ιδεολογία καί πρακτική της. Γιά νά κά
νουμε γνωστούς τούς πραγματικούς λόγους πού μάς άναγκάζουν
νά διαχωρίσουμε τήν θέση μας άπό τήν όργάνωση αύτή πού μέσα
άπ’ τίς γραμμές της άγωνιζόμαστε χρόνια τώρα καί γιά νά διακη
ρύξουμε τήν όριστική καί άμετάκλητη άπόφασή μας νά άποχωρήσουμε άπ’ αύτήν.
Τρεις καί παραπάνω μήνες μέσα στό ΕΚΚΕ, δώσαμε μιά έντονη
πάλη ένάντια στήν καταπάτηση καί τής πιό στοιχειώδους έννοιας
δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Αναγνωρίζοντας τήν κρίση πού
περνάει τό ΕΚΚΕ καί τό Μαρξιστικό Λενινιστικό κίνημα πού έγινε
πιό φανερή μέ τή ρεθιζιονιστική στροφή στό ΚΚ Κίνας καί τήν
προσπάθεια μιας άπό παλιά διαμορφωμένης ήγετικής κλίκας, νά
μάς σύρει στό άρμα της κι άναζητώντας δρόμους γιά τό ξεπέρα
σμα αύτής τής κρίσης, παλέψαμε γιά τήν Ισότιμη καί άνοιχτή διε
ξαγωγή τής Ιδεολογικής πάλης πάνω σέ ζητήματα άρχών, πού
άφοροϋσαν τήν πολιτική καί Ιδεολογική φυσιογνωμία τού ΕΚΚΕ,
τήν όργανωτική δομή καί λειτουργία του, καθώς έπίσης καί τήν
πράξη του.
Αύτά τά ζητήματα είχαν άπασχολήσει έδώ καί καιρό όχι μόνον τή
μεγάλη πλειοψηφία τών μελών τού ΕΚΚΕ, άλλά καί πολλούς συμπαθούντες τής όργάνωσης.
Ή έπέμβαση τών δύο συντρόφων τού ΠΓ, Πέτρου Στάγκου καί
"Αννας Μιχαλιτσιάνου, έδωσε μιά νέα διάσταση στήν κρίση τού
ΕΚΚΕ καί βοήθησε στήν γενίκευση τής άντίστασης τών συντρό
φων.
• Παλέψαμε γιά τήν άπαγκίστρωση τού ΕΚΚΕ άπό τόν δογματι
σμό, τόν ύποκειμενισμό, τήν ξιπασιά καί τήν μεγαλομανία, τόν
στρουθοκαμηλισμό άπέναντι στά προβλήματα καί τήν κρίση. Πα
λέψαμε γιά νά πάψει ή άντιγραφή ξένων προτύπων, ή στείρα καί
μηχανιστική έφαρμογή «συνταγών» πού άφορούν άλλους τόπους
καί χρόνους, γιά νά πάψει ή μόνιμη άποφυγή τής έπιστημονικής
άνάλυσης τής έλληνικής πραγματικότητας.
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Παραθέτουμε σήμερα τό κείμενο πού
έξέδωσαν οί διαγραμμένοι τού ΕΚΚΕ.
Πέρα άπό τήν αντίδραση πού θά ’χει κα
νείς γιά τόν «άντιρεβιζιονιστικό» βερ
μπαλισμό τού κειμένου, άποτέλεσμα τού
οτι οί πολιτικές άντιλήψεις τών συντα
κτών του δεν ώρίμασαν μέ κυρίως άξονα
τά ζητήματα τού έλληνικοΰ κινήματος,
άλλά μέ άναφορά στή φιλολογία τών σινο-σοβιετικών διενέξεων, μπορεί ίσως νά
δει σάν θετικό γεγονός δτι άρχίζουν έπιτέλους κάποιοι, έστω καί βασανιστικά,
έστω καί μειοψηφούντες, νά ξεμπλοκά
ρονται άπό τή λογική τών στείρων ιδεο
λογικών προσκολλήσεων καί νά προσ
γειώνονται στή σκληρή πραγματικότητα
τών ελληνικών προβλημάτων.

• Άντικρούσαμε τήν έγκατάλειψη τής θεμελιακής άρχής τής
στήριξης στίς δυνάμεις μας καί τήν άντικατάστασή της μέ τόν
άκολουθητισμό άπέναντι στό ΚΚ Κίνας. Τή στιγμή μάλιστα πού στό
ΚΚ Κίνας πραγματοποιείται μιά ρεθιζιονιστική στροφή καί έγκαταλείπονται στά λόγια καί στήν πράξη βασικές άρχές - τής συνέχειας
τής έπανάστασης κάτω άπό τή δικτατορία τού προλεταριάτου καί
τής ταξικής πάλης σάν κύριου κρίκου γιά τήν άνάπτυξη τής παρα
γωγής - ό άκολουθητισμός τού ΕΚΚΕ στή ρεβιζιονιστική στροφή
τού ΚΚ Κίνας σημαίνει ταυτόχρονα καί έγκατάλειψη τού προλετα
ριακού διεθνισμού, έγκατάλειψη τής πάλης, ένάντια σέ κάθε νέο
καί παλιό ρεθιζιονιστικό ρεύμα.
• Υπερασπίσαμε τήν έμμονή στόν Ιστορικό ρόλο τού προλετα
ριάτου καί τού κόμματός του, ένάντια στόν σύγχρονο ρεβιζιονισμό
μέ κέντρο του τό ΚΚΣΕ καί στή χώρα μας τό ΚΚέξ., τήν έσωκομματική δημοκρατία σάν προϋπόθεση γιά τή σωστή έφαρμογή τού δη
μοκρατικού συγκεντρωτισμού, κόντρα στόν άντιδραστικό γρα
φειοκρατικό συγκεντρωτισμό τής «ΚΕ», τήν άντίληψη τής έκπόνησης μιας έπαναστατικής πολιτικής γραμμής βασισμένης στήν έλληνική πραγματικότητα καί τήν ταξική πάλη ένάντια στήν δεξιά
γραμμή τής ύποταγής στήν άστική τάξη, ύπερασπίσαμε τήν άναζήτηση καί έφαρμογή μεθόδων καί στύλ δουλειάς, πού νά στοχεύουν
στήν χειραφέτηση καί όχι στήν χειραγώγηση τών συντρόφων καί
τών μαζών.
• Ύπερασπίσαμε τήν παγκόσμια προσφορά τού Πρ. Μάο Τσετούνγκ καί τής Μεγάλης Προλεταριακής Πολιτιστικής Έπανάστα
σης στή θεωρία τού Μαρξισμού Λενινισμού.
Μέ στόχο τήν έπαναστατική ένότητα καί .θέλοντας νά λυθούν
δημιουργικά οί θεμελιακές αύτές άντιθέσεις ή πλειοψηφία τών
συντρόφων στήν Αθήνα καί τόν Πειραιά άπαίτησε τήν πραγματο
ποίηση τού Δεύτερου Συνέδριου τού ΕΚΚΕ. "Ομως, άπέναντι σέ
δλα αύτά τά ζητήματα, ή «ΚΕ» τού ΕΚΚΕ, κάτω άπό τήν καθοδή
γηση τής κλίκας τών Χρήστου Μπίστη, "Αννας Φιλίνη καί Δημήτρη
Καλλιγερόπουλου, άκολούθησε τήν τακτική τής έθελοτυφλίας, τής
παρέλκυσης τής άντιμετώπισης τής Ιδεολογικής πάλης σέ ζητή
ματα άρχών, μέ τήν πάλη χ ω ρ ί ς ά ρ χ έ ς , μέ άποκλειστικό γνώ
μονα τή δ ι α τ ή ρ η σ η τ ή ς « έ ξ ο υ σ ί α ς » της. Άπαίτησε τήν

ύποταγή καί τό οταμάτημα τής Ιδεολογικής πάλης, πρίν κάν αυτή
άρχίσει, έφάρμοσε μιά σειρά μέτρα σοσιαλφασιστικής έμπνευσης,
άπως «ποινές» διαθεσιμότητας καί διαγραφής, χρησιμοποίησε
βρισιές, χειροδικίες, συκοφαντίες, έκανε έπίθεση σέ κομματικά
γραφεία, μέ στόχο τήν πόλωση καί τήν μετατόπιση τής Ιδεολογι
κής πάλης άπό τά ζητήματα άρχών, σέ ζητήματα «φραξιονισμού»,
«λικβινταρισμοϋ», «τροτσκισμού» κλπ., όδηγώντας συνειδητά καί
μεθοδευμένα στήν άποφυγή του Δεύτερου Συνέδριου άπό τό
σύνολο των μελών τού ΕΚΚΕ, καί τελικά όδηγώντας στή διάσπαση.
’Αποκορύφωμα τής άντιδραστικής ρεβιζιονιστικής Ιδεολογίας
καί πρακτικής τής κλίκας καί τής «ΚΕ», ήταν ή πραξικοπηματική
προσχεδιασμένη διαγραφή τών συντρόφων τού ΠΓ Πέτρου Στάγκου καί "Αννας Μιχαλιτσιάνου καί ό χαρακτηρισμός τού σύντροφου Πέτρου Στάγκου σάν «χαφιέ» καί «πράκτορα τής άσφάλειας».
Τή βρώμικη αύτή συκοφαντία, πού θυμίζει τις χειρότερες στιγμές
τού κινήματος, ή «ΚΕ» δείχνοντας τήν άπύθμενη δειλία της, δέν
τόλμησε νά τήν παρουσιάσει άνοιχτά στό κίνημα.
• Καταγγέλουμε τήν άναβίωση τής «θεωρίας» τού χαφιεδισμού,
«θεωρία» πού χρησιμοποιήθηκε καί σήμερα σάν μέθοδος παρεμπόδισης τής Ιδεολογικής πάλης καί πού έχει σάν στόχο όχι μόνο
τό χτύπημα τού σύντροφου Πέτρου Στάγκου, άλλά καί τό χτύπημα
όλων τών συντρόφων καί άγωνιστών πού δώσανε πρωτοπόρα τήν
πάλη στήν 'Ελλάδα ένάντια στήν άμερικανόδουλη φασιστική
χούντα.
• Καταγγέλουμε συνολικά τήν άπόφαση τής «ΚΕ» («’Ανακοί
νωση τής ΚΕ τού ΕΚΚΕ γιά τή διαγραφή τών δύο μελών της», Λαϊ
κοί ’Αγώνες No. 228), τήν πραξικοπηματική διαγραφή τών δύο συν
τρόφων τού ΠΓ, πού δέν φανερώνει παρά τήν κρίση τού ΕΚΚΕ, τήν
τελεσίδικη ρεβιζιονιστική στροφή τής «ΚΕ» καί τήν άμετάκλητη
άπόφασή της νά κλείσει μ’ αύτή τή μέθοδο όριστικά πιά τήν Ιδεο
λογική πάλη.
• Ταυτόχρονα δηλώνουμε πώς θεωρούμε ύποχρέωσή μας νά
όλοκληρώσουμε καί νά διατμπώσουμε στό κίνημα καί τίς δικές μας
εύθύνες γιά τήν πορεία καί τά λάθη τού ΕΚΚΕ, Ιδιαίτερα όσοι άπό
μάς ήταν σέ καθοδηγητικές θέσεις.
’Εμείς πού ύπογράφουμε αύτό τό κείμενο καταδικάζουμε άποφασιστικά τή ρεβιζιονιστική Ιδεολογία καί πραχτική τής «ΚΕ» πού
προδίνει τό όνομα καί τίς άγωνιστικές παραδόσεις τού ΕΚΚΕ, πού
καταχτήθηκαν ένάντια στή ρεβιζιονιστική Ιδεολογία τής κλίκας καί
δηλώνουμε πώς δέν είμαστε πιά μέλη αύτής τής οργάνωσης.
Παράλληλα, σάν κομμουνιστές μέ συνείδηση τής κρίσης πού
περνάει τό Μαρξιστικό-Λενινιστικό κίνημα στήν 'Ελλάδα καί παγ
κόσμια έχουμε τή θέληση νά συμβάλλουμε άποφασιστικά στήν
Ιδεολογική καί πολιτική άναζήτηση τών δρόμων πού μέσα άπό τό
κίνημα θά άποκαταστήσουν τίς άρχές τού Μαρξισμοϋ-Λενινισμού,
προχωρώντας τή θεωρία του. ’Έχουμε τή θέληση νά συμβάλλουμε
στήν έπιστημονική άνάλυση τής έλληνικής πραγματικότητας σάν
έργαλεϊο γιά τήν ύπόθεση τής έργατικής τάξης καί τού λαού.
Στήν προσπάθειά μας αύτή θά άντλήσουμε δυνάμεις άπό τούς
άγώνες τού λαού μας, θά στηριχτούμε στό διάλογο, τήν ένότητα
καί τήν κοινή πράξη στό κίνημα μέ όλες έκεϊνες τίς πολιτικές δυ
νάμεις τούς Μαρξιστές-Λενινιστές καί τούς άγωνιστές πού νοιά
ζονται καί άναζητοϋν δρόμους γιά τό έπαναστατικό ξεπέρασμα τής
κρίσης τού Μαρξιστικού-Λενινιστικού κινήματος.
Στηριγμένοι στή γενική άλήθεια τού Μαρξισμού-ΛενινισμούΣκέψη Μάο Τσετούνγκ, άπορρίπτοντας τήν Ιδεολογική έξάρτηση
άπό ξένα κέντρα, θά παλέψουμε γιά νά ένωθούν όλες οί δυνάμεις
καί οί προσπάθειες σέ μιά ένιαία πορεία μέ κυρίαρχο στόχο τήν
οίκοδόμηση τού κομμουνιστικού κόμματος πού θά ένσαρκώνει
τούς πόθους τής έργατικής τάξης καί τού λαού, γιά κοινωνική
πρόοδο, έθνική άνεξαρτησία, γιά τήν έπανάσταση καί τή νίκη τού
σοσιαλισμού.

Τό κείμενο κλείνει μέ τή δήλωση δτι:
«Άπό τό ΕΚΚΕ έχει άποχωρήσει ή πλειοψηφία τών κομματικών
μελών στήν 'Αθήνα καί τόν Πειραιά. Πάνω άπό 60 άπό τούς άποχωρήσαντες (μέλη καί στελέχη τού ΕΚΚΕ καί τής Νεολαίας του) ύπογράφουν τήν άνακοίνωση - καταγγελία μέ τήν όποια δηλώνουν
τούς λόγους άποχώρησής τους καί καταγγέλλουν τήν ΚΕ τού
ΕΚΚΕ».

’Ακολουθούν οί υπογραφές:
ΔΑΝΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ · ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ · ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ · ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ · ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ · ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ · ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ · ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ · ΣΤΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ · ΨΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΣΙΜΟΝ
ΝΤΕ ΜΠΑΒΟΥΑΡ
μ ιΛ α ει y ia τη zcotj rt|g
um το epyo τρ ς

Μιά ταινία τής
ΖΟΖΕ ΝΤΑΓΙΑΝ
καί τής ΜΑΛΚΑ ΡΙΜΠΟΒΣΚΑ
σκηνοθετημένη άπό τή
ΖΟΖΕ ΝΤΑΓΙΑΝ
ΚΛΩΝΤ ΛΑΝΣΜΑΝ: Γιατί τήν έκανες αύτή τήν ταινία;
ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ: "Α, αύτή είναι ενδιαφέρου
σα έρώτηση. Θά μπορούσα νά άπαντήσω μέ δυσάρεστο
τρόπο ή ίσως μέ πιό ευχάριστο, θά μπορούσα νά πώ: άπό
ματαιοδοξία, γιατί θέλω νά μέ γνωρίσει ό κόσμος. Υ πά ρ
χουν πολλοί άνθρωποι οί όποιοι δέ διαβάζουν καί οί
όποιοι θά μέ γνωρίσουν μέσα άπό τήν ταινία. Θά μπορού
σα νά πώ δτι όδηγήθηκά έκεΐ άπό τήν έπιθυμία μου γιά
άναγνώριση γιατί, άνάμεσα στους άναγνώστες μου, ύπάρχουν πολλοί οί όποιοι έχουν σχηματίσει έντελώς έσφαλμένη έντύπωση γιά τό άτομό μου, κι άλλοι οί όποιοι δέν
έχουν διαβάσει τίποτε δικό μου καί απλά έχουν άκούσει
γιά μένα. ’ Ηταν ένας τρόπος νά μποΰν τά πράγματα στή
θέση τους. Είναι όμως καί τά δυό μαζί. Ματαιοδοξία καί
έπιθυμία... έπιθυμία γιά άλήθεια, άς πούμε. Δέ σού φαίνε
ται άρκετό αύτό;

Εκδόσεις Γλάρος
Κεντρική διάθεση - παραγγελίες:
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Πάλι γιά την Κρίση στήν Ε. Σ. Η. Ε.Α:

Σχήματα καί απόπειρες διεξόδου
Στό τεύχος 139 δημοσιεύσαμε άρθρο τού Νικηφ. Ά ντω νόπονλον μέ τί
τλο «Οί δημοσιογράφοι,, δέσμιοι τής συντεχνίας». « Έ ν α μέλος τής
ΕΣΗΕΑ» - όπως υπογράφει - μάς έστειλε μέ τίτλο «ή... γιάφκα» τό ση
μείωμα πού άκολονθεϊ. Στό τέλος δημοσιεύεται ή ανταπάντηση τον Νικηφ. Ά ντω νόπονλον. Πιστεύουμε πώς ο διάλογος γιά τά προβλήματα τού
συνδικαλιστικού φορέα τών δημοσιογράφω ν πρέπει νά συνεχιστεί κ α ί
πώς θά άποδειχτεί πολύ χρήσιμος:
Τό γράμμα τού μέλους έχει ώς έξης:
Στό τεύχος του ΑΝΤΙ άριθ. 139 τής 24
Νοεμβρίου 1979 δημοσιεύτηκε άρθρο τού
συντάκτη τών ΝΕΩΝ Νικηφόρου Άνταινόπουλου, όπου ό καλός αύτός συνάδελφος
άναφερόταν μέ πολλά καί σέ άρθρο τού
δημοσιογράφου Γιώργου Βότση, πού είχε
δημοσιευτεί στό φύλλο τής 28ης 'Ιουλίου
1979 τής εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ καί
στό οποίο ό συντάκτης του μέ άξιέπαινη
παρρησία, άλλά όχι καί άνάλογη εύστοχία,
προέβαινε σέ μιά πρόχειρη άνατομία τής
εσωτερικής ζωής - τών « έν δήμω» - τής
ΕΣΗΕΑ.
'Αλλά ούτε ό ένας ούτε ό άλλος μπόρεσαν
νά ξύσουν άρκετά τήν επιφάνεια τού θέμα
τος γιά νά δουν τό βάθος. Ο Γ. Βότσης
θεωρούσε σάν αιτίες τών συνδικαλιστικών
μας δεινών τά έξής τρία, όπως τά άναφέρει
ό Νικ. Άντωνόπουλος:
α) "Οτι στό σωματείο μας ψηφίζουν καί
οί συνταξιούχοι (εύκολη άλλά άστοχη επι
σήμανση)
6) ότι τά 9 (τά 10 γιά τήν άκρίβεια μέλη
τού διοικητικού συμβουλίου, άπό τά 11) εί
ναι κρατικοί ύπάλληλοι, καί
γ) ότι 250 μέλη τής ΕΣΗΕΑ είναι καί αύτά
μισθωτοί σέ κάποια κρατική είτε ύπό κρα
τικόν έλεγχο υπηρεσία. Κανένας, επίσης,
άπό τούς δυό συναδέλφους δέν ύπόδειχνε
πρακτικά μέτρα θεραπείας τών κακών, εκ
τός άπό κάποιες νεφοσκεπείς ύποδείξεις
τού Νικηφ. Άντωνόπουλου, πού δέν έχουν
όμως στενή σχέση μέ τό ούσιαστικό πρό
βλημα.
Κατά τή γνώμη μας τό πρόβλημα τής
ΕΣΗΕΑ είναι κυρίως πολιτικό. Ή "Ενωση
Συντακτών είναι (άπό τή φύση του) τό πιό
πολιτικοποιημένο ελληνικό σωματείο. Καί ή
εσωτερική της ζωή καί οί έξωτερικές της
έκδηλώσεις επηρεάζονται όσο σέ κανένα
άλλο σωματείο άπό τήν πολιτική κατά
σταση πού κάθε φορά επικρατεί στόν τόπο
μας. "Αλλο τόσο επίσης επηρεάζεται καί τό
φρόνημα, ή, έστω τό φαινόμενο φρόνημα
τών μελών. Η διοίκησή της άποτελεϊ πιστή
σχεδόν ρέπλικα τής κάθε φορά κυβέρνησης
τής χώρας. Ή περίπτωση τού Σπόρου
Γιαννάτου είναι χαρακτηριστική. Ό Σ. Γ.
εκλέχτηκε στά 1974 θριαμβευτικά πρόεδρος
τής ΕΣΗΕΑ συντρίβοντας τόν (ώς τότε πα
νίσχυρο) άντίπαλό του. "Οταν, δηλαδή,
στόν τόπο μας, παρά τόν Καραμανλή, είχε
πνεύσει γιά λίγο δημοκρατικός ζέφυρος. 'Ο
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Σ. Γ. δέν ολοκλήρωσε τή θητεία του. "Ενα
χρόνο μετά τήν εκλογή του, καί γιά λόγους
άκατανόητους, παραιτήθηκε. Καί άπό τότε
στήν διοίκηση τής "Ενωσης επιβαίνει ό ση
μερινός πρόεδρος, στέλεχος τής Νέας Δη
μοκρατίας, καί οί φίλοι του.
Ποιος όμως άνεβάζει στήν «έξουσία» αύτές τίς άντιδραστικές διοικήσεις, άπό τίς
όποιες ή πιό άντιδραστική, ή πιό άναχρονιστική - καί ή χειρότερη - είναι ή σημερινή;
’Εμείς οί ίδιοι βέβαια! "Εχει γίνει σχεδόν
παράδοση στήν ΕΣΗΕΑ νά ψηφίζονται συμ
βούλια άρεστά στήν κυβέρνηση. Γιατί πολ
λοί άπό έμάς, ατούς όποιους τό στοιχείο
τής άγωνιστικότητας είναι εντελώς ξένο,
φοβούνται ότι μέ διοίκηση μή «φίλα προσ
κείμενη» στήν κυβέρνηση, κινδυνεύουν τά
ψευτοπρονόμιά μας, ή έσχατη, δηλαδή,
μορφή άλλοτρίωσής μας. "Ετσι βλέπουμε
δημοκρατικούς καί κάτι παραπάνω συ
ναδέλφους νά ψηφίζουν σχεδόν φανερά
άντιδραστικούς ύποψήφιους καί έμμεσα ή
άμεσα νά προωθούν τήν ύποψηφιότητά
τους.
Τό άποτέλεσμα είναι ότι ένώ οί δυό
παρατάξεις μελών τής ΕΣΗΕΑ (ή προοδευ
τική καί ή άντιδραστική) είναι πάνω κάτω
ισοδύναμες, μέ μικρή ύπεροχή τής πρώτης,
στίς άρχαιρεσίες αύτή συρρικνώνεται, ένώ
ή άλλη διογκώνεται. 'Από οργανωτική
άφετέρου, άποψη, ένώ ή άντιδραστική
παράταξη παρουσιάζει μιά ύπερσυγκεν
τρωτική συσπείρωση, ή προοδευτική χα
ρακτηρίζεται άπό ύπερπλουραλιστική διά
σπαση. (Καί γιά νά θυμηθούμε τόν ένα άπό
τούς δυό προαναφερόμενους συναδέλ
φους, λέγεται γιά τόν Γ. Βότση ότι δέν χω
ράει σέ κανένα άντιπολιτευτικό σχήμα...)
Ή άντιστοιχία τής διοίκησης τής ΕΣΗΕΑ
μέ τήν κυβέρνηση τής χώρας έχει πάρει
κωμική έκταση. "Οπως ύπάρχουν ύποψήφιοι δελφίνοι γιά τήν περίπτωση πού ό κ.
Καραμανλής μεταπηδήσει άπό τήν κυβέρ
νηση στήν πρεδρία τής Δημοκρατίας, άλλο
τόσο ύπάρχουν καί σ’ έμάς γιά τήν περί
πτωση πού ό σημερινός πρόεδρος άποφασίσει νά έγκαταλείψει τόν συνδικαλισμό γιά
νά μεταπηδήσει στήν πολιτική. Έχουμε
άκόμα καί τούς άποστάτες μας και τούς
διευρυνσίες μας, καί... ύποψήφιους τών
δυό κατηγοριών. Μερικοί άπό αύτοός
πουλούν τήν ψήφο τους - καί τήν ψυχή
τους - γιά μερικές μικροεκδουλεύσεις καί

μικροπαροχές. "Αλλοι άνταμείβονται μέ...
χαρτοφυλάκια στήν ...κυβέρνηση τής
ΕΣΗΕΑ. ΟΙ εφεδρικοί περιμένουν νά κλη
θούν. Στίς άρχαιρεσίες πού οργανώνουν οί
άντιδραστικές διοικήσεις, επικρατούν, σέ
συντριπτικό ποσοστό, τά ονόματα πού θά
ύποδείξουν πρός τή διλοχία τών ψηφοφό
ρων (διορισμένων, άργόμισθων, πολυθεσι
τών, μεσαζόντων, ερασιτεχνών, επιχειρη
ματιών καί άλλων άσχετων) ή όμάδα τών
φατριαρχών μέ ειδικά σημειώματα. Καί
πρόκειται συνήθως -τούς εκλεγόμενους έννοούμε - γιά διάσημες άσημαντότητες, γιά
άνθρώπους τού «ναί»...
Μπροστά σ’ αύτή τήν κατάσταση, τί
πρέπει καί τί μπορεί νά γίνει γιά νά λείψει
άπό τή συνδικαλιστική μας ζωή αύτός ό
κραυγαλέος καί τόσο επιζήμιος, γιά τά κα
λώς νοούμενα συμφέροντά μας, άναχρονισμός. Τό πρώτο καί κύριο είναι νά παρα
μεριστούν άπό τίς τάξεις τής άντιπολίτευσης οί μικροδιαφορές πού τή θρυμματί
ζουν σέ χίλια κομμάτια γιά νά προκύψει
άπό τή σύμπνοια αύτή μιά ένιαία προοδευ
τική συνδικαλιστική παράταξη μέ ένα ελά
χιστο κοινό πρόγραμμα καί μιά κοινή επι
δίωξη: τήν άπαλλαγή τής ΕΣΗΕΑ άπό τούς
άσπούδαχτους καί αύτοσχέδιους συνδικα
λιστές καί τούς κομματικούς εγκάθετους.
Καί έπειδή μέ τά σημερινά δεδομένα αύτό
είναι σχεδόν άνέφικτο, ή προσπάθεια τής
ένιαίας άντιπολίτευσης πρέπει νά κατατεί
νει στό νά συγκροτηθεί σέ μιά Ισχυρή όμάδα
πίεσης πού θά ώθεϊ τή διοίκηση πρός τίς
σωστές
συνδικαλιστικές
κατευθύνσεις
-κατά τό δυνατό. Κι άκόμα επειδή ή σημε
ρινή διοίκηση έξαρτιέται στενά άπό τήν κυ-
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Γιά τόν Ν. Πουλαντζΰ · Γιά τόν Ό . Έλύτη · Π.
Αουκάκης, Περιφερειακή ’Ανάπτυξη · Κλειτώ Αεοντίδου - Γεράρδη, · Τά ’Αστικά Κέντρα · Λ. Βασενχόβεν,
Σύστημα Οικισμών · Ν. Πολυόωρίδης, Πληροφορία γιά
τό χώρο · Γ. Καυκαλάς, Συσσώρευση κεφαλαίων · ΓΙ.
Άβδελίδης. ’Αγροτική Οίκονομία · Γ. Πολύζος, ’Εξέλι
ξη δίκτυου άστικών κέντρων · Γ. Δοκουμετζίδης,
Συγκοινωνίες στην πρωτεύουσα · Σ. Τσιλένης, Περιφε
ρειακή διαίρεση τής 'Ελλάδας · Θ. Τζαβάρας, Ή
οικογένεια σάν όμάδα · Κ. Ναυρίδης, ’Εξουσία καί
σύγχρονη οικογένεια · Β. Κοντός, Διεύθυνση καί
τεχνολογία · Η. Εύθυμιόπουλος, 'Ηλιακή ένέργεια.

ΤΑ ΟΡΙΑ
ΤΗΣ Π Ο ΛΗ Σ

πού κυβερνάει σήμερα τήν “Ενωση θά
καταρρεύσει αυτόματα...»!! Καί μέχρι τότε,
«οΙ προοδευτικές δυνάμεις» θά συγκροτη
θούν - λέει...- σέ «μιά Ισχυρή όμάδα πίεσης
πού θά ώθεϊ πρός τίς σωστές συνδικαλιστι
κές κατευθύνσεις»!!

Τέτοια ύττοτίμηοη τής αύτόνομης λει
τουργίας καί του ρόλου του συνδικαλιστι
κού κινήματος, καί μάλιστα, άττό «προο
δευτική» σκοπιά, μόνο κατάπληξη μπορεί
νά προκαλέσει.
’Αλλά δέν πρόκειται γιά τίς μοναδικές
αυθαιρεσίες πού περιέχει τό κείμενο του
συναδέλφου.
Ή
άποσιώπηση,
γιά
παράδειγμα τών αιτίων πού ώθησαν τόν
Σπόρο Γιαννάτο στήν παραίτηση είναι χα
ρακτηριστική. Οΐ λόγοι όμως τής παραίτη
σής του δέν είναι «άκατανόητοι», όπως
διατείνεται ό συνάδελφος. Ό Σπόρος Γιαννάτος ύπονομεόθηκε στό έργο του άπό τά
ίδια τά μέλη τής «προοδευτικής» πλειοψηφίας τοϋ συμβουλίου του, γεγονός ποό έκμεταλλεύθηκε στό έπακρο ή άντιπολίτευση
Άναστασόπουλου. "Οπως έπίσης, δέν
έπαρκοϋν καί οΐ «έξηγήσεις» ποό παρέχον
ται γιά τήν «διόγκωση» τής «άντιδραστικής
παράταξης» στίς εκλογές.
Ό καλός συνάδελφος δέν έχει μάθει καί
δέν έχει άκούσει τίποτα γιά τά «καπελώματα» πού έπιχειρήθηκαν στίς έκλογές; Δέν
ξέρει τίποτα γιά τά «μονοκούκια» πού έπε
σαν υπέρ ένός ύποψηφίου καί πού είχαν
σάν άποτέλεσμα νά έπωφεληθεί ό κ. Ζούλας σέ βάρος δημοκρατικών υποψηφίων;
Καί άγνοεϊ πώ ς τορπιλίστηκαν καί άπό
ποιούς oi υποψηφιότητες τών Γιώργου
Ρωμαίου καί Άντώνη Κορόβηλα;
"Ας άφήσουμε λοιπόν τη μεταφυσική καί
τή λογική τών «κουκιών» κι άς πούμε τά
πράγματα μέ τ’ όνομά τους.
Γιά τή σημερινή πορεία τών συνδικαλι
στικών μας πραγμάτων δέν είναι άμοιροι
εύθυνών όσοι άπό τό «προοδευτικό στρα
τόπεδο» μετείχαν στό συμβούλιο - καί είχαν
μάλιστα καί τήν πλειοψηφία —ή στά παρα
σκήνια καί τούς διαδρόμους προωθούσαν
«καπελωτική» πολιτική. Κι όσο άποσιωπούνται αύτές οϊ εύθόνες ή τό χειρότερο
έπιχειρεϊται δικαίωση έκείνων πού εύθύνονται στό όνομα τής άνικανότητας τού
σημερινού συμβουλίου, τόσο θά διαιωνίζεται ή κρίση στήν "Ενωση.
Οί δυνατότητάς γιά νά ξεπεραοτεί ή
κρίση, υπάρχουν. Ή σημερινή πλειοψηφία
τού Δ.Σ. τής ΕΣΗΕΑ μπορεί νά άνατραπεϊ
στίς προσεχείς έκλογές. Προϋπόθεση όμως
γι’ αύτό είναι νά ύπάρξει σωστή ένωτική
πολιτική πού νά συσπειρώνει τή συντρι
πτική πλειοψηφία τών πραγματικά εργα
ζομένων στόν Τύπο καί τά μαζικά μέσα
ενημέρωσης, πάνω στή βάση τών τερά
στιων προβλημάτων πού τούς άπασχολούν.
ΟΙ μικροπαραταξιακές άντιλήψεις, ή
άποσιώπιση τά καπελώματα, οΐ «ταμπέλλες» καί πολύ περισσότερο οΙ κάθετες διαι
ρέσεις, όχι μόνο δέν προσφέρουν λύση,
άλλά άντίθετα οξύνουν τήν κρίση άπό τήν
όποία καί επωφελούνται οΙ πραγματικά
άντιδραστικές δυνάμεις, έλάχιστη μειοψη
φία στό σώμα τών δημοσιογράφων.
"Ας άναλάβουμε, λοιπόν, ό καθένας τίς
εύθόνες του.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΑΟΣ

βέρνηση, εύνόητο είναι πώ ς όταν ή κυβέρ
νηση κλονίζεται, όπως γίνεται τώρα, άλλο
τόσο κλονίζεται καί ή διοίκηση τής ΕΣΗΕΑ.
Δέν άποκλείεται, μ’ άλλα λόγια, νά άνατραπεϊ ή σημερινή διοίκηση, έστω κι άν
στήν έξουσία βρίσκεται, άλλά ετοιμόρροπη,
ή προστάτισσά της κυβέρνηση.
Δέν ύπάρχει φυσικά, καμιά άμφιβολία
πώ ς όταν ή σημερινή κυβέρνηση άντικατασταθεϊ άπό άλλη, καί άληθινά δημοκρα
τική, ή όμάδα πού κυβερνάει σήμερα τήν
"Ενωση, ελέγχοντας τή διοίκησή της, τό
ΤΣΠΕΑΘ καί τό ΕΔΟΕΑΠ, θά καταρρεύσει
αύτόματα. Καί μαζί της θά λείψουν καί... οΙ
λειχήνες.
ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ
Υ.Γ. "Οταν πρό_καιροϋ, σημαίνον μέλος
τής διοίκησης τήζ ΕΣΗΕΑ ρωτήθηκε γιατί
δέν προωθείται ή υπόθεση τού ’Εντευκτη
ρίου Συντακτών, άπάντησε ξερά: «Γιά νά
μή γίνει γιάφκα»...

Ό

Ν ΙΚΗ Φ .

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

πού τοϋ θέσαμε ύπόψη τήν έπιστολή,
μάς έστειλε τό σχόλιο πού άκολονθεϊ:
Διάβασα μέ μεγάλο ενδιαφέρον τό κεί
μενο τού συναδέλφου, έλπίζοντας πώ ς αύτός θά πρόσφερε - επιτέλους! - τίς λύσεις
γιά τά προβλήματα τοϋ κλάδου, πού έγώ
μέ «τίς νεφοσκεπείς υποδείξεις» άπέτυχα
νά κάνω...
Δέν ξέρω τί θά άποκομίσουν οΐ άναγνώστες τού «ΑΝΤΙ» άπό αύτό τό κείμενο. Σέ
μένα όμως προξένησε όδυνηρή κατάπληξη
καί άπογοήτευση, όχι τόσο γιά τό «πατερ
ναλιστικό» ύφος του - οΙ «αύθεντίες» είναι
ένα άπό τά σύνδρομα πού μαστίζουν τόν
κλάδο - όσο γιά τίς ύπεραπλουστευτικές κι
επομένως άποπροσανατολιστικές άπόψεις
πού περιέχονται σ’ αύτό.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, ό συνάδελφος διαί
ρεσε κάθετα τά μέλη τής ΕΣΗΕΑ σέ «κα
λούς» καί «κακούς» - σέ «προοδευτικούς»
καί «άντιδραστικούς» («μοναρχοφασίστες»
(!), όπως θά ’λεγαν σέ παλιότερες εποχές
πού δυστυχώς όσο πάει κι άναβιώνουν) καί
ξεμπέρδεψε! Καί δέν φαίνεται νά άνησυχεΐ
άπό τήν εύκολία μέ τήν όποία «περνάει»
στήν «άντίδραση» 300 - 350 μέλη τής ΕΣΗΕΑ,
μέ κριτήριο τήν ψήφο τους υπέρ τοϋ σημε
ρινού φιλοκυβερνητικού Συμβουλίου τής
"Ενωσης. Κι ούτε πού φαίνεται νά τόν άπασχολεΐ τό γεγονός, ότι μιά τέτοια άντίληψη
κάθετης διαίρεσης έμπεριέχει τό σπέρμα
μιας διάσπασης πού τόσο πολύ επιθυμεί νά
προωθήσει τό σημερινό συμβούλιο τής
ΕΣΗΕΑ, γιά νά διαιωνίσει τήν κυριαρχία
του...
Γιά τόν συνάδελφο όμως δέν ύπάρχει
πρόβλημα: «... "Οταν ή σημερινή κυβέρ
νηση άντικαταοταθεΐ άπό άλλη, ή όμάδα
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ήταν
μιάφορά
κι εν αν καιρό,

μιά τηλεόραση π
τοΰ K. Α. Μανιάτη

Στην 'Αγία Παρασκευή, εν a π ροάστειο μικρό, λίγο έξω άπό την
’Αθήνα, είχε χτιστεί ένα κτίριο πον ήταν λίγο νοσοκομείο καί λίγο
εργοστάσιο. Είχε μιά περίεργη προσωπικότητα, πού κάπως τρόμαζε
τόν άνύποπτο επισκέπτη, χαμένο στους μακρείς σκοτεινούς όιαόρόμονς καί κάπως γελοιοποιούσε τό θησαυρό πού θά έπρεπε νά φυλάει
στά σπλάχνα τον. ’Άν όέν τόν γελοιοποιούσε, έόινε τά σωστά τον μέ
τρα: άνύπαρκτη τηλεόραση σ ’ έναν κόσμο πού κινιόταν σάν χορός
άρχαίας τραγωδίας, μέ μιά κίνηση άέναη. καί παλινδρομικέ]. Παρόλα
αυτά φυλούσε μέ μεγάλη στοργή καί μεγάλωνε μέ κανάκια καί χάδια
δύο τέρατα στά οποία πολλοί οφείλουν τις θέσεις τους- γιά παράόειγμα: Τήν γραφειοκρατία καί τόν μαρασμό.
θ ά πρέπει νά γεννήσουμε τώρα μι ά μι
κρή αίτηση καί νά παρακολουθήσουμε
τήν ζωή της. Λοιπόν γράφουμε:
Πρός κ λ π. Παρακαλώ νά μού δοθεί
άδεια. Αυτή είναι μιά «αίτηση εσωτε
ρική» καί γίνονται τά άκόλουθα:
Τήν δίνεις στον άμεσο προϊστάμενο:
ρωτά γιατί; Λές: μμμμμμμμμ. Σου
άπαντά: στόν μεγαλύτερο προϊστάμενο
νά πάει, εγώ θά υπογράψω πάντως.
'Ο μεγαλύτερος προϊστάμενος λέει:
γιατί; Λές: μμμμμμ.
Λέει: Καλά. ’Αλλά συμφωνεί, ας
πούμε, ό υποδιευθυντής παραγωγής;
Λές: νά πάω.
Πάς. Σού λέει: συμφωνεί ό διευθυντής
τηλεοράσεως; Λές: νά πάω.
Πάς καί σού λέει: Δεν σέ φώναξα.
Εντάξει, αλλά πρέπει νά πάρω άδεια.
Γιατί; μμμμμμ. Ό χι, λέει, γιατί θά μού
χρειαστείς.
Τότε τού εξηγείς ότι γιά ενα χρόνο κά
θεσαι στό γραφείο καί δέν σέ χρειάζεται
κανείς. Πώς έχεις κάνει σχετικές αναφο
ρές. Πώς έχεις πάει καί στόν βουλευτή
σου. Πώς προσπάθησες νά δεις καί τόν
κ. 'Υφυπουργό, άλλά δέν μένεις στή δεύ
τερη περιφέρεια καί έτσι δέν σέ είδε
ποτέ. Πώς θέλεις νά δουλέψεις, άλλά
τώρα πρέπει άπό τήν άπραξία νά ξεκου
ραστείς. Νά πάς σπίτι σου, νά σκάψεις
τόν κήπο σου.
Τότε εκείνος, σηκώνει τό τηλέφωνο
καί λέει, πάρτε μου τούς: ... (αυτούς πού
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έχουν υπογράψει). Τούς ρωτά προ
σεκτικά, μέ τόνο απειλής διακριτικό: δέν
τόν χρειάζεστε; Γιατί; μμμμμμμμμ. Καλά.
Άλλά νά δεί τόν κ. Φακλή.
Καί εσύ ελπίζεις πολύ, πώς δέν θά
ήταν άνάγκη νά περάσεις αυτή τήν άνάκριση. Ελπίζεις πολύ νά μήν ακούσεις
πώς όποιος παίρνει άδεια, σημαίνει πώς
όέν άγαπά τήν εταιρεία πού τού παρέχει
τροφή, στέγη καί κάποτε τζάμπα «ρα
διοτηλεόραση», μιά μέρα νωρίτερα άπό
ότι στά περίπτερα, καί επομένως ύπερηφάνως γυρίζει σπίτι του καί ή γυ
ναίκα του καταλαβαίνει άμέσως πόσο
σπουδαίος είναι σ’ αύτό τό ίδρυμα...
Τέλος πάντων! 'Οπλίζεσαι μέ θάρρος
καί τόλμη καί πας. Άκούς άπό μέσα οίμωγές καί κραυγές:
Ό χι, ρέ! Δέν ξέρεις τί σού γίνεται!
Ποιος έδωσε τήν εντολή, ρέ!
Καί τί είμαι εγώ, ρέ! Έγώ, ρέ, δέν
υπογράφω, πέστου καί νά πάει νά...
Έχεις ήδη παγώσει μέ τήν καλή διά
θεση τού κ. Β' Γενικού. Νιώθεις τήν αί
τηση νά τρέμει. Άλλά κάνεις πώς δέν τό
καταλαβαίνεις.
Τί είναι αύτό σού λέει;
Αίτηση άδειας, λές. Γιατί; μμμμμ
Αποκλείεται. Γιατί; διότι όλη μέρα
δέν κάνεις τίποτε καί θέλεις άδεια;
’Εσείς φταίτε πού πάει στόν διάβολο ή
εταιρεία. Όλο άπαιτήσεις έχετε. Άδεια.
Πήρα έγώ άδεια πού έρχομαι άπό τίς
τρεις νά δώ μήν κοιμηθούν οί κλητήρες,

ώστε νά τούς τιμωρήσω αυστηρά; Πήρα
έγώ άδεια πού άπό τόν καιρό τής έπαναστάσεως ως τώρα έχω φτύσει αίμα νά
πάρω τό Β' πριν άπό τό Γενικός. Πρό
σεξε καλά. Σού ύπογράφω καί μόλις γυ
ρίσεις νά βρεις δουλειά γιατί...
Πηγαίνεις μέ μικρά υηματάκια πρός
τήν πόρτα, χωρίς νά στρέφεις τά όπίσθιά
σου. Χτυπάς τυχάίως σέ μιά γλάστρα τής
εορτής του καί ζητάς συγγνώμην.
Κλείνεις διακριτικά τήν πόρτα γιά νά
σού πεί ή χοντρή ιδιαιτέρα του: άστη
άνοιχτήήήήή...
Βγαίνεις έξω, αναπνές καί καταλα
βαίνεις άκριβώς εκείνη τή στιγμή πόσο
άχρηστη σού είναι ή άδεια. Ό εφιάλτη;
θά σέ κυνηγά και ιιιτά ΕΡΤ.
Τώρα μιά αίτηση για νά προμηθευτείς
χαρτί: Παρακιο. >. κλτ. ΙΙοός, κλπ. Πάς
στόν προϊστάμενο.
Χαρτί, τί χαρτί. Λύτά μάς έλειπε. Τί
νά γράψεις; Νά μήν γράψεις τότε. Καί
έγώ πού γράφω, τί κατάλαβα:
Τό μεσημέρι νά φτάνει όυόμιση, γιατί
τό δύο καί τέταρτο νά τό ξεχάσεις· σέ
καλούν καί σέ άπολογία. Τολμάς νά πάς
στόν άμέσως προϊστάμενο.
Χαρτί; Μά οί καθαρίστριες, μία γιά
κάθε όροφο, βάζουν χαρτί.
’Όχι λές, χαρτί γιά γράψιμο. Δέν είμα
στε καλά! Τί νά τό κάνεις;
Πάς στόν Χαραμή. Χαρτί, λές.
■Σού άπαντά. Τά ύπέγραψα όλα. Ό χι
λές, έγώ πρέπει νά γράψω. Τί νά γρά\|>εις, δέν γράφεις! Νά δουλεύεις πρέπει.
Κι εσύ δέν δουλεύεις.
Λές, θά πάω στόν κ. Φακλή. Πάς καί
σού λέει: όλο άπαιτήσεις, όλο άπαιτήσεις. Δραχμή δέν έχουμε· ίσα-ϊσα γιά τίς
εξήντα χιλιάδες πού παίρνω τό μήνα
έγώ, γιά τίς εκατό τού κ. Μπιστικά, καί
όλων τών άλλων, μάς φτάνει ό προϋπο
λογισμός. Τόν έχουμε ύπερβεΐ άπό τόν
Μάρτιο, καταλαβαίνεις; Τί τό θέλεις τό
χαρτί;
Νά παραιτηθώ ψελλίζεις. Νά παραι
τηθείς; Δέν είσαι καλά! Θά σέ παραιτήσουμε έμεις. Κανείς δέν μπορεί νά έγκα-

ταλείπει έτσι τό ίδρυμα. Ποιος είσαι νά
μου πετάς την παραίτησή σου έτσι
αδιάντροπα στά μούτρα. Νά πάς νά δου
λέψεις καί όχι νά παραιτηθείς. Όρίστε
μας τώρα! Την επόμενη φορά πού θά άλ,λάξει ή κυβέρνηση νά μάς γυρίσεις εδώ
μεγάλος καί τρανός οτι τάχα έξεδιώχθεις; δεν είμαστε καλά!...
Αυτό τό κείμενο τό βρήκα γραμ
μένο μέ μικρά κομψά γράμματα στά
χαρτιά ενός προγόνου μου. Είχε ήμερομηνία τό 1979. ’Άνοιξα στίς ιστο
ρίες τών... καιρών εκείνων καί νά τί
διάβασα:
«Τόν καιρό εκείνο ήταν μία κυβέρνηση
πού νόμιζε πώς μιά τηλεόραση τής ανή
κει άποκλειστικά γιά τά νέα καί τίς ει
δήσεις. Έκει θά μπορούσε νά καλλιερ
γήσει κανείς πάσης φύσεως δέντρα καί
άνθη. Δροσιές καί μπιστεμένους βασιλι
κούς, άνθη τού κακού καί τής εφταετίας.
Σέρες θερμές θά τά προστάτευαν. "Οσο
γιά τά άλλα, άς καίγονταν. Βρόχια καί
μηχανισμοί παντού ήταν στημένοι. ’Από
τόν Χαραμή στόν Φακλή καί άπό τόν
Στεφανάκη στόν Χόνδρο. "Ενα έγγραφο,
τριάντα υπογραφές καί γιά μία εκπομπή,
τριανταπέντε άδειες. Μά ή πιό τρανή θά
έπρεπε νά έρθει άπό τό άντρο τής Ζαλο
κώστα, δπου εκεί φτιάχνονταν τό λίπα
σμα γιά τίς Σέρρες, τό πρόγραμμα γιά τά
φυτά καί κυρίως οί κηπουροί πού τά
επιμελούνταν. Τίποτε δέν γινόταν, χωρίς
τήν άδεια τού άρχικηπουρού, πού όταν
θύμωνε μασούσε τά μακριά μουστάκια
του καί φώναζε: δέν είστε γιά τίποτε
άξιοι. 'Όλο χρήματα ζητάτε γιά νά ταί-

σετε τό τέρας πού κρυφά μεγάλωσε κάτω
άπό τίς φροντίδες σας καί τό . μαρασμό
τών φυτών πού έχασαν κάθε ικμάδα
ζωής καί περιμένουν νά φύγουν, μετά
συντάξεως.
Πραγματικά, υπήρχαν δύο χιλιάδες
υπάλληλοι πού τριγυρνούσαν άπό γρα
φείου εις γραφεϊον, μέχρι τήν ώρα πού
έφευγαν, γιατί κανείς δέν μπορούσε νά
τούς χρησιμοποιήσει σωστά. ’Έτσι, δικη
γόροι έγραφαν τό πρόγραμμα τής ημέ
ρας, τριάντα χρόνια διευθυντές παραγω
γής έμπαιναν βοηθοί ατούς βοηθούς
τους, διευθυντές διοικητικού έμπαιναν
αυτοί πού προπηλάκιζαν περισσότερο τό
προσωπικό, πού υπολόγιζαν μόνο τί θά
πεί τό άφεντικό καί πατούσαν σταθερά
στήν έθνικόφρονη δράση κατά τά Δ ε
κεμβριανά καί τή συμμετοχή στόν συμ
μοριτοπόλεμο. Προσόντα σοβαρά γιά
μιά τέτοια θέση. 'Η οργάνωση ήταν λέξη
εξαφανισμένη άπό τό λεξιλόγιο τών στε
λεχών τής έταιρείας καί τήν μισούσαν
θανάσιμα. Δυό λύσεις είχαν προτείνει.
Νά κλείσει ή τηλεόραση έξι μήνες καί νά
άναδιοργανωθεϊ. Οί άνθρωποι νά μή
βγούν στό δρόμο, άλλά νά γίνει μιά
άξιολόγηση τού δυναμικού καί άνάλογη
τοποθέτηση. Νά μήν χρειάζεται γιά
τριάντα δραχμές δαπάνη, άδεια καί
τριάντα υπογραφές, άλλά στά μικρά
κονδύλια νά γίνεται, όπως καί στίς τη
λεοράσεις ολου τού κόσμου.
Νά μήν υπάρχουν τρεις άνθρωποι μέ
παρεμφερή δουλειά, γιά νά μήν γίνεται
ποτέ καί νά μήν υπάρχουν στεγανά στίς
υπηρεσίες. Είχε άκόμη ζητηθεί νά άκού-

γονται όλες οί φωνές στήν τηλεόραση,
γιατί καί τό πιό γλυκό κελάηδημα, στό
τέλος γίνεται συνήθεια καί δέν τό άκούει
κανείς.
Τέλος, ήρθε ή έποχή πού δέν γινόταν
τίποτε. ’Έπεφταν τά μάρμαρα στήν
πρόσοψη τής εταιρείας, έπεφταν καί
άνέβαιναν οί γενικοί μέσα σέ μιά νύχταπαρέμενε σταθερός ό κ. Φακλής, λόγω
μεγάλης πείρας στίς επιχειρήσεις έξοντώσης τού εχθρού · γέρναγε τό προσω
πικό καί κανείς δέν νοιαζόταν, στίβες τά
χαρτιά, στίβες οί ταινίες- έβγαινε ό
Μπίστικας μέ κάτασπρα μαλλιά στηριζόμενος σέ δύο πατερίτσες, πάντα πιστός
καί εντός τής γραμμής, γιά νά άναλύσει
τό θέμα. "Ωσπου βούλιαξε σιγά καί στα
θερά ή εταιρεία. Στήν άρχή άφησε μιά
τεράστια τρύπα μέ ώραιοτάτη καμπύλη
καί μετά δέν μιλούσε κανείς γι’ αυτό. Τά
νέα τά άκούγαμε κάθε βράδυ. Ηταν τά
ίδια τά χθεσινά, άλλά έπιδρούσαν μυ
στικά επάνω μας καί έμοιαζαν σάν τόν
ήχο πού επαναλαμβάνεις γιά ξόρκι.
Μετά άπό αυτό, πάταγες τό κουμπί καί
έμενες μόνος νά σκεφθείς, νά γράψεις,
νά διαβάσεις».
Πρόκειται γιά άληθινό εφιάλτη. Αυτό
τό λήμμα τής έγκυκλοπαιδείας πολύ μέ
τρόμαξε! ’Άκου νά δεις τί πάθανε! Ευτυ
χώς, γιά μάς φροντίζει ή τωρινή κυβέρ
νηση... 'Η ίδια ή τηλεόραση κάθε βράδυ
μάς τό λέει... Οί υπάλληλοι τής ΕΡΤ πού
βγαίνουν στό τετράγωνο τζάμι μάς τό
λένε... Κοιμηθείτε, δλα εδώ είναι ήσυχα!
"Ολα πάνε καλά. Κοιμηθείτε... Κοιμη
θείτε
■
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Πώς βλέπουν οι Τούρκοι
ιθύνοντες την Ελλάδα
καί τούς 'Έλληνες
’Επιμέλεια: Γ. Α. Πανάγου

"Ολες οί Δεξιές μεταπολεμικές κυβερνήσεις
προσπάθησαν νά κρύψουν συστηματικά άπό την
ελληνική κοινή γνώμη τήν επίσημη πολιτική τής
τούρκικης ολιγαρχίας άπέναντι στή χώρα μας.
Μέσα στά πλαίσια τής ύποτέλειας πρός τή δύση
ήταν άνάγκη νά άποδεχόμαστε μιά μετριοπαθή ει
κόνα τών σχέσεων μας μέ τήν Τουρκία, νά μετριά
ζονται συστηματικά καί τό είδος καί ή ένταση τών
επιθέσεων.
’Ακόμα καί σέ περιπτώσεις βαθιάς κρίσης, όπως
τά «πογκρόμ» τής Πόλης καί τής Σμύρνης, .οί κυ
βερνήσεις μας χειρίστηκαν μέ «τάκτ» καί μεγάλη
κατανόηση τά άποτελέσματα τών τούρκικων προ
σκλήσεων κάτω άπό τήν άγρυπνη παρακολούθηση,
Τό βιβλίο δέν είναι τυχαίο προϊόν ενός
άρρωστου σωβινιστικού μυαλού πού κι
νείται στό περιθώριο κάποιων ακραίων
κύκλων. Τέτοιοι άνθρωποι καί τέτοια
βιβλία υπάρχουν καί στην 'Ελλάδα καί
σέ όλες τίς χώρες τού κόσμου. Ή εργα
σία όμως τού Selahattin Salisik εξετά
στηκε άπό «ειδικούς τής Γενικής Διευθύνσεως Περιοδικών καί Εντύπου Έκπαιδεύσεως» καί άπό τό «Τμήμα Έκπαιδεύσεως» τού 'Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας τής "Αγκυρας. Νά ποιά είναι ή
γνώμη τους μέ τή σειρά:
Α. Ή γνώμη τοϋ Τμήματος Έκπαιδεύσεως: Τά έργα είναι άποτέλεσμα σοβαράς εργασίας. Παρέχουν
μίαν συνοπτικήν εικόνα τής πορείας
τής ιστορίας τών Τούρκο ελληνικών
σχέσεων καί τών επιδιώξεων τής
Εθνικής 'Εταιρείας καί πληρούν
σπονδαϊον κενόν επί τον θέματος
τούτον.
Β. Ή γνώμη τών ειδικών τής Γενι
κής Δ ιευθννσεως Περιοδικών καί
’Εντύπου Έκπαιδεύσεως: Συμφωνεί
μέ τήν άποψιν τοϋ Τμήματος Έκπαιδενσεως. Εις τό αυτό πόρισμα περί
τοϋ διαφωτιστικοϋ χαρακτήρος τοϋ
έργου τούτον κατέληξαν τό Υπουρ
γείο ’Εξωτερικών, τό Υπουργείο
’Εθνικής Άμύνης καί αλλαι σχετικαί
Κρατικαί Ύπηρεσίαι.
Έχει γίνει αντιληπτόν ότι δέν έχει
μέχρι τοϋδε γραφή τοιοϋτον έργον,
πειρώμενον νά παρουσιάση ταντοχρόνως τάς μέχρι σήμερον πολιτικάς
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βέβαια, τών υπερατλαντικών άφεντικών τους.
Σήμερα όμως, ή τραγωδία τής κατεχόμενης Κύ
πρου καί ή άδιάκοπη προπαρασκευή επεκτατικών
σχεδίων σέ βάρος τής Δωδεκανήσου, τών Νησιών
τού :Αρχιπελάγους καί τής Δυτικής Θράκης, μάς
άναγκάζουν νά έπαγρυπνοϋμε. Χωρίς ίχνος σωβι
νισμού άπέναντι στόν τούρκικο λαό, πού σίγουρα
δέν είναι ούτε χειρότερος ούτε καλύτερος άπό τούς
άλλους λαούς τού κόσμον καί μέ τόν οποίο έχουμε
περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές, αισθανό
μαστε υποχρεωμένοι νά παρουσιάσουμε ένα άποκαλυπτικό δείγμα τής ιδεολογικής προπαρασκευής
γιά επίθεση κατά τής Ελλάδας πού ύφίσταται ή
τούρκικη κοινή γνώμη.

άπόψεις, τάς στρατηγικάς δυνατότη
τας καί τάς ίστορικάς άληθείας. Τέ
λος, λόγω τοϋ ότι άμφότερα τά βιβλία
άσχολοϋνται μέ τό αυτό θέμα, έδηλώθη οτι εάν έξααφαλισθή ή εκτύπωσις αυτών εις ενα τόμον βιβλίου θά
πληρωθή σπονδαϊον κενόν».

Ουτοι οί βάρβαροι, τή βοήθεια άλλων
κρατών, έξήλθον ώς κατακτηταί εις
τήν προκυμαίαν τής Σμύρνης τήν
15ην Μαΐου 191e).*

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΣΑΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΣ
’Αλλά, παρ’ ολο οτι δέν υπάρχει καμιά
σχέση άνάμεσα ατούς σημερινούς 'Έλλη
νες καί στούς άρχαίους, ό Τούρκος συγραφέας αισθάνεται τήν άνάγκη νά υπο
βιβάσει τόν άρχαϊο ελληνικό πολιτισμό:
Ονδείς σοβαρός ιστορικός παραδέ
χεται σήμερον τήν πρωτοτυπίαν τοϋ
ελληνικού κλασσικού πολιτισμού. Οί
Έλληνες σφετερίζονται επίσης τόν
Μέγαν ’Αλέξανδρον, οστις ήτο Μακεδών καί όχι Έλλην, ώς άποδεικνύει
ή ύπ’ αυτού καταστροφή τοϋ κράτους
τών ’Αθηνών.
Χρήσιν ημερολογίου έκαμον οί Α ι
γύπτιοι ήδη τό 4242 π.Χ., τό 2.000
π.Χ. οί Τούρκοι καί τό 594 π.Χ. οί
Ρωμαίοι. Οί Έλληνες κατά τάς χρο
νολογίας ταύτας δέν εΐχον ιδέαν τοϋ
τί έστίν ήμερολόγιον. (σ. 45)
Κι δσοι άρχαιοι άξιζαν κάτι, ήταν βε
βαίως Τούρκοι:
Ό Δημόκριτος, ό ’Ηράκλειτος, "ο
Ιπποκράτης, ό Πυθαγόρας, ό ’Όμη
ρος ήσαν τουρκικής καταγωγής καί αί
βάσεις τοϋ τουρκικού πολιτισμού

ΤΟ ΑΝΑΜΙΚΤΟΝ ΕΘΝΟΣ
ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ
Νά λοιπόν, τί είδους άπόψεις διαδίδει
επίσημα τό τούρκικο κράτος γιά τήν 'Ελ
λάδα καί τούς Έλληνες. 'Η άνάλυση εί
ναι σχετικά εύκολη: οί Έλληνες κατ’ άρχήν δέν υπάρχουν. Κι αυτό τό τεκμηριώ
νουν οί μαρτυρίες τού εθνικοσοσιαλιστή
Karl Hopf καί τού διαβόητου ήμιπαράφρονα υμνητή τής χούντας Δημήτρη
Κιτσίκη:
Ο Karl Hopf εις τό έργον τον
«Ιστορία τής Ελλάδος άπό τίς άρχάς
τοϋ μεσαίωνος μέχρι τής σημερινής
εποχής» λέγει ότι οί σημερινοί Έ λλη
νες δέν έχουν ούτε μίαν σταγόνα αρ
χαίου ελληνικού αίματος■ οί σημερι
νοί Έλληνες είναι άπόγονοι τών
Σλάβων καί ’Αλβανών, οϊτινες έγκατεστάθησαν εις τήν Ελλάδα κατά τόν
μεσαίωνα.
Τό σημερινόν άνάμικτον έθνος τών
’Αλβανών - Σλάβων τό σφετεριζόμενον τό όνομα τών Ελλήνων είναι
συμφώνως πρός τάς εγγράφους πηγάς, τά ιστορικά γεγονότα καί τήν
ιδίαν αυτών δήλώσιν (Αημήτριος Κι* Ή παράθεση τών κειμένων γίνεται άπό τή
τσίκης) εις συρφετός εγκληματιών, μετάφραση τοϋ Β. Δημητριάδη, διευθυντή τοϋ
O VW O JV , άρπάγων καί δολοφόνων.
ιστορικού αρχείου Μακεδονίας-Θράκης.

διεδόθησαν εις την Δύσιν διά τών
ΊΟνων. Τό όνομα τον περίφημου
Όμηρου ήτο Omer, (σελ.12)
Τό ίδιο αισχρό ήταν καί τό Βυζάντιο,
όπως έλεγε - χαριτολογώντας βέβαια καί ό Βολταϊρος:
7ον 16ον αιώνα άνεγνωρίσθη δτι
τό άρχαίον ελληνικόν έθνος είχε πρό
πολλοιΐ έξαφανισθή. Ό Βολταϊρος
είπε: «Καθώς ή ελληνική αυτοκρατο
ρία άπετέλεσε διά τόν κόσμον πτώσιν,
οϋτω καί ή Βυζαντινή Ιστορία άπε
τέλεσε πτώσιν διά τό άνθρωπιστικόν
πνεϋμα. ΟΙ Τούρκοι ήσαν τουλάχι
στον σοφώτεροι: ’Έφαγον, έπιον, διεσκέόασαν καί έγραψαν πολύ ολίγον».
Ό Hegel έγραφεν δτι τό Βυζάντιον
παρουσιάζει άποκρονστικήν εικόνα,
(σ. 15)
’Αλλά κι εδώ κρατάει ό Salisik πισινή:
Ό Ισχυρισμός δτι οί "Ελληνες είναι
κληρονόμοι τής Ρώμης άποτελεΐ έκφρααιν τής Μεγάλης Ιδέας. 'Επομέ
νως οί σημερινοί "Ελληνες δεν όύνανται νά ίσχνρίζωνται δτι είναι οί Ιστο
ρικοί κληρονόμοι τής Κωνσταντινου
πόλεως, τών νήσων καί τών άκτών
τού Αιγαίου. Ούδείς βυζαντινός αύτοκράτωρ νπήρξεν 'Έλλην. (σ. 17)

ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Ή συνταγή συγγραφής τής ιστορίας
πού εφαρμόζεται άπό τήν τούρκικη προ
παγάνδα είναι άπλή: οί Έλληνες έχουν
όλα τά έλαττώματα καί οί Τούρκοι όλα
τά προτερήματα:
Κατωτέρω εκτίθενται οί λόγοι, διά
τούς όποιους οί σημερινοί 'Έλληνες,
οϊτινες διατείνονται δτι είναι κληρο
νόμοι τών άρχαίων ’Αθηνών, τον Βυ
ζαντίου καί τού Πόντου, παρέμειναν
έθνος μικρόν καί δέν ήδυνήθησαν νά
διαδραματίσουν σπουδαϊον ρόλον εις
τήν παγκόσμιον ιστορικήν έξέλιξιν:
Ή
ελληνική
διοίκησις
δέν
ήδραιώθη επί αληθούς δημοκρατίας.
Ό μεγάλος ιστορικός Jorga γράφει:
«ή τουρκική διοίκησις ίδρύθη εντός
μιάς εύρείας δημοκρατίας επί νέων
άπόψεων». Ή ελληνική (Grek) διοίκησις δέν ήδραιώθη επί τής δικαιο
σύνης■ δέν ήδυνήθη ν’ άναπτύξη με
γάλους ανδρας παγκοσμίου μεγέθους
καθ’ δλην τήν πορείαν τής Ιστορίαςεις πάσαν φάσιν τής Ιστορίας
ήδραιώθη επί τού τρόμου, τής άγριότητος καί τού εγκλήματος. Οί 'Έλλη
νες προεκάλεσαν σφαγάς εις τάς
περιοχάς, εις τάς οποίας είσέβαλαν ■
άντιθέτως οί Τούρκοι εφήρμοσαν
πλήρως τάς άρχάς τής άτομικής ελευ
θερίας καί τής δημοκρατίας. Καθ’
δλην τήν πορείαν τής 'Ιστορίας δέν
υπάρχει ελευθερία σκέψεως εις τήν
ελληνικήν διοίκησιν. Οί 'Έλληνες
βιαζόμενοι ήλλαξαν καί τήν θρη
σκείαν των είσέτι ■ άντιθέτως οί
Τούρκοι καί εις τάς πλέον δυσχερείς

περιόδους τής ιστορίας των δέν εξώμοσαν, ούτε έχρησιμοποίησαν γυ
ναίκας των διά πολιτικούς σκοπούς.
Οί Τούρκοι, άντιθέτως πρός τούς
'Έλληνας, έχορήγησαν θρησκευτικήν
καί άτομικήν ελευθερίαν είς τούς άλλοθρήσκους λαούς, τούς ευρισκόμε
νους εντός τών ορίων τού κράτους
των. Οί Τούρκοι μετά μεγάλας επιτυ
χίας των υπέδειξαν υψηλήν πολιτικήν
καί διοικητικήν άνοχήν- άντιθέτως οί
Έλληνες έβαψαν τάς επιτυχίας των
μέ αίμα άμαυρυϋντες τήν 'Ιστορίαν
πάντοτε. Διά τούς ανωτέρω'έκτεθέν7u z λόγους οί Έλληνες ουδέποτε
έκέρόιοαν
άποι/ ασιατικήν
νίκην
έναντι τών Τούρκων, ούτε ήχμαλώτησαν ποτέ Τούρκους στρατηγούς καί
επιτελεία. Άντιθέτως οί Τούρκοι είς
κάθε φάσιν τής Ιστορίας ήχμαλώτισαν τούς "Ελληνας διοικητάς, τά επι
τελεία καί τάς σημαίας των.
Οί Τούρκοι πάντοτε προετίμησαν
τήν οδόν τής ειρήνης καί τής συνεννοήσεως, οί δέ Έλληνες τήν όδόν τον
πολέμου. Οί Τούρκοι πάντοτε έτίμησαν τά δικαιώματα τού άνθρώπου,
ενώ οί Έλληνες τά ήγνόησαν. Οί
Τούρκοι εκράτησαν τάς υποσχέσεις
καί τούς όρκους των, ένώ οί "Ελληνες
τά ήγνόησαν.
'Η παγκόσμιος κοινή γνώμη θά
γνωρίση τά υψηλά κίνητρα τών
Τούρκων, τήν δικαιοσύνην καί τήν
υψηλήν πολιτιστικήν ποιότητα αυ
τών, επί τών οποίων εδράζεται ή δη
μοκρατική ίσότης των, ώς καί τόν
άληθή χαρακτήρα τών Ελλήνων, οιτινες διατείνονται δτι είναι άπόγονοι
τών άρχαίων Ελλήνων, τού Βυζαν
τίου καί τού Πόντον, (σ. 6-7)

ΤΟ ΓΙΟΥΝΑΝ ΑΣΚΕΡ...
ΜΠΑΪΛΝΤΙ
’Εκεί όμως πού ή άνωτερότητα τού
τούρκικου έθνους άναδεικνύεται μέ όλο
της τό μεγαλείο είναι όταν συγκρίνουμε
τά εκατέρωθεν ασκέρια ή ένοπλες δυνάμ i l ς:
Οί 'Έλληνες είχον πάντοτε έλλειψιν
μεγάλων καί ικανών ήγητόρων, ενώ
οί Τούρκοι άνέπτυξαν ανδρας ικα
νούς νά άλλάξουν τόν ρούν τής 'Ιστο
ρίας. Οί Έλληνες πάντοτε ήττώντο
υπό τών Τούρκων. Ό τουρκικός
στρατός ήτο πάντοτε άνώτερος είς
εξοπλισμόν καί όργάνωσιν καί μέ
ύψηλότερον ήθικόν. Πρώτοι οί Τούρ
κοι εδημιούργησαν πεζοναύτας, άνέ
πτυξαν τήν στρατιωτικήν τέχνην καί
ήγωνίζοντο βάσει σχεδίου ■ ουδέποτε
ουτοι έξεμεταλλενθησαν τάς στιγμάς
άδυναμίας τών 'Ελλήνων. Ουδέποτε
έχρησιμοποίησαν τάς θυγατέρας των
διά πολιτικούc σκοπούν, άλλά πάν
τοτε έκέρδιζαν τάς νίκας των είς τά
πεδία τών μαχών χάρις είς τήν υψη
λήν των τεχνικήν καί διοίκησιν. Είναι
τό πρώτον έθνος, τό όποιον έχρησιμοποίησε τό πυροβολικόν είς τάς
άρχάς τών, πρώτον, χρησιμοποιηθέντων κατά τής Κωνσταντινουπόλεως
πυροβόλων στηρίζονται οί βόμβαι V 1
καί V2. Πρώτοι έχρησιμοποίησαν εκ
ρηκτικός οβίδας καί όλμους. Πάντοτε
άπετελεϊτο ό στρατός των έκ καλώς
Οργανωμένου ιππικού. Βασική των
τακτική ήτο ή Οργανωμένη έπίθεσις.
Αί πεζικαί δυνάμεις αυτών είχον τήν
ικανότητα νά κινώνται μέ ταχύτητα
60 χιλιομέτρων ήμερεαίως. Είναι τό
μοναδικόν έθνος, τόν οποίον χρησι
μοποιεί έπιτυχώς τήν νυκτερινήν επι
δρομήν. Τούρκοι συνέγραψαν τά κυ-
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ριώτερα βιβλία περί τακτικής καί
υψηλής στρατηγικής. Ίστορικαί ερευναι καταδεικνύουν ότι οί Τούρκοι εί
ναι άόύνατον νά νικηθούν εις τό πεδίον τής μάχης. Ή τεχνολογία τού
πολέμου εθεμελιώθη υπό των Τούρ
κων, έκ των οποίων έλαβον αυτήν
'όλοι οί λαοί τού κόσμου, (σ. 22)

ΑΙΓΑΙΟ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ,
ΚΥΠΡΟΣ: ΟΑΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ
Μέ τέτοιο κατακτητικό εργαλείο είναι
φυσικό νά ανοίγει ή όρεξη ορισμένων
κύκλων στήν Τουρκία. ’Από κεί καί πέρα
τά έπιχειρήματα είναι γνωστά. Τά ίδια
χρησιμοποιούν όλοι οί παρανοϊκοί μιλιταριστές τής 'Ιστορίας καί ό πιό έπιφανής άπ’ όλους ό Χίτλερ, πού ιδιαίτερα
θαυμάζεται άπό τήν τουρκική ακροδε
ξιά:
Οί πρόγονοί μας κατέλαβον κατό
πιν αιματηρών άγώνων τάς νήσους
τού Αιγαίου εκ των Β ενετών καί των
Γενουατών επομένως ούδέν δικαί
ωμα έχουν επ' αυτών οί "Ελληνες. A i
νήσοι τού Αιγαίου εύρίσκονται λίαν
εγγύς τής Μ. Ασίας καί άποτελοϋν
άχώριστον τμήμα τής τουρκικής πατρίδος. Σήμερον αί νήσοι αύται άπο
τελοϋν σοβαρόν κίνδυνον διά τήν
Τουρκίαν, (σ. 12)
Δικαιώματα «αίματος» πού έπικαλοϋνται όλοι οί κατακτητές, μόλις ένας
λαός άντισταθει στήν κτηνώδη τους βία.

Πολιτιστική(Η) παρουσία καί στρατηγι
κός κίνδυνος, πού μένει βέβαια πάντα
γενικός καί αόριστος:
Οί Τούρκοι μετέφεραν τόν πολιτι
σμό εις Κύπρον. Οί Τούρκοι τροστάτευσαν τούς ορθοδόξους 'Έλλη
νας. Ή παγκόσμιος κοινή γνώμη όύναται νά κρίνη περί τής έκ διαμέτρου
άντιθέτου στάσεως τών 'Ελλήνων, οϊτινες τό 1963 έφόνευσαν άοπλους καί
άπροστάτευτους Τούρκους. Οί Τούρ
κοι έφεραν τόν πολιτισμόν εις τήν
Κύπρον. Επέτρεψαν τήν έλευθέραν
άακησιν τής θρησκευτικής λατρείας
καί έτίμησαν τόν άρχιεπίσκοπον, έτίμησαν τά θρησκευτικά καί άτομικά
δίκαια τού λαού, διετήρηυαν καί έσεβάσθησαν τά θρησκευτικά κτίρια καί
άνεγνώρισαν τήν κοινοτικήν αύτοδιοίκησιν. (σ. 13)
Καί λίγο πιό πέρα:
Ή γεωπολιτική !· σις τής Κύπρου.
Ή νήσος άποτελ
τμήμα τής Μ.
Ασίας καί ή άξια καί ή σημασία αυ
τής είναι μεγίστη διά τήν έξασφάλισίν
τής άσφαλείας τού τουρκικού έθνους,
λόγω τής μικρός άποστάσεως αυτής
άπό τών άκτών τής Μ. Ασίας. Εις
περίπτωσιν πολέμου μετά τής Τουρ
κίας θά άπετέλει σοβαρόν κίνδυνον
διά τήν Δυτικήν Τουρκίαν, (σ. 16)
Καί γιά νά ολοκληρώσετε τήν εικόνα:
Οί Έλληνες κατέλαβον εύκόλως τή
βοήθεια φίλων καί ομοθρήσκων των

Ε κ δ ό σ ε ις

τήν Δωδεκάνησον ανευ ούδενός δι
καιώματος. Ή τουρκική κυβέρνησις
δέν ήρωτήθη καν διά τήν παραχώρησιν ταύτην, ήτις έθεαεν εν κινδύνω
τήν τουρκικήν πατρίδα. Διά τής
καταλήψεως τών νήσων ή 'Ελλάς,
ήτις ουδέποτε έσεβάσθη τάς συμφω
νίας, τάς όποιας υπέγραψε, ήθέτησε
τήν Συνθήκην τής Λωζάννης καί εξώπλισεν αύτάς. Έφ' όσον ή Δωδεκά
νησος ενρίσκεται εις ξένας χεϊρας, ή
κοινή γνώμη δέν δύναται νά είναι
ήσυχος- ή κατάστασις αϋτη είναι
πηγή διαρκούς ανησυχίας διά τό
τουρκικόν κράτος, (σ. 18)
★

★

★

Προτιμήσαμε νά άφήσουμε τά κείμενα
νά μιλήσουν μόνα τους, χωρίς πολλά
σχόλια. Ά ς έπαναλάβουμε όμως ότι ό κ.
Salisik θά ήταν γιά μάς ένας άπλός
παράφρων, άν ήταν άπομονωμένος.
Ά πό τή στιγμή όμως πού τέτοιες άπόψεις υιοθετούνται άνεπιφύλακτα άπό τή
στρατιωτική καί πνευματική ήγεσία μιας
γειτονικής χώρας, είναι φυσικό νά αι
σθανόμαστε έντονες άνησυχίες. Καί νά
είμαστε υποχρεωμένοι νά προσυπογρά
ψουμε κάθε προετοιμασία γιά τό χειρό
τερο.
Εκτός αν, στό μεταξύ, ό τουρκικός
λαός βρει τόν τρόπο νά άπαλλαγει άπό
τό ζυγό, μιας άπό τίς πιό άνεύθυνες καί
άνάλγητες ολιγαρχίες, πού μαστίζουν
τόν Τρίτο Κόσμο.
■

« σ υ λ λ ο γ ή »

κυκλοφόρησαν 3 βιβλία τού Β. Ίωάννου, σέ μιά προσπάθεια
ανίχνευσης, των «σκοτεινών ήμερων» στον ελληνικό χώρο.

η «τρέλα» που καίει
η άλωση των χελιδονιων

ΣΕ ΟΑΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ « σ υ λ λ ο γ ι ι » ΤΗΛ. 8310403 * 8310419

26

αφγανισταν

Επιμέλεια: Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

Εξαγωγή
επανάστασης
σ’ ενα «ζωτικό χώρο»

ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, αποτελώντας τό μαλακό υπογάστριο
στά νότια σύνορα τής ΕΣΣΔ, βρέθηκε άπό πολύ παλιά στό
επίκεντρο τού ενδιαφέροντος τών σοβιετικών κυβερνήσεων.
Η ΦΕΟΥΔΑΛΙΚΗ μοναρχία, οί φυλετικές καταπιέσεις καί
οί θρησκευτικοί φανατισμοί, πού επικρατούν στή δύσμορφη
καί καθυστερημένη άφγανική κοινωνία καλύφθηκαν πίσω άπό
τή. θεωρία τής «έξ αντικειμένου άντιϊμπεριαλιστικής στάσης»
καί δέν εμπόδισαν καθόλου τή σύναψη στενών σχέσεων
μεταξύ τών δύο κρατών. Οί σχέσεις αυτές υλοποιούνται
κυρίως μέ τή χορήγηση άφθονου στρατιωτικού υλικού καί
συμβούλων άπό την ΕΣΣΔ, μέ άντάλλαγμα, εκτός άπό τή
έξαγωγή φυσικού άερίου καί φρούτων, τή διατήρηση μιας
φιλοσοβιετικής ουδετερότητας τής χώρας τού Αφγανιστάν.
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ νά μήν τεθεί σέ δοκιμασία τό εύαίσθητο
καθεστώς τών καλών σχέσεων τών δύο χωρών, ή Γ' Διεθνής
δέν άποφάσισε ποτέ νά ιδρύσει ΚΚ στό ’Αφγανιστάν,
άντίθετα μέ τίς περιπτώσεις άλλων γειτονικών χωρών τής
ΕΣΣΔ: ’Ινδία, Τουρκία, Περσία κ.ά.
ΠΟΛΥ άργότερα, όταν ιδρύεται τό 1964 τό ολιγάριθμο καί
στενής επιρροής Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, ή Σοβιετική
"Ενωση φροντίζει νά προσανατολίσει τίς ιδεολογικοπολιτικές
του άναζητήσεις στά έτοιμα μοντέλα τών «έπαναστάσεων στις
χώρες τού τρίτου κόσμου» πού είχε επεξεργαστεί τό ΚΚΣΕ.
Υπονομεύει έτσι άπό τήν πρώτη στιγμή κάθε έλπίδα καί
προσπάθεια τών νεοφώτιστων «μαρξιστών-λενινιστών» τού
ΛΔΚ νά κατανοήσουν τίς ιδιαίτερες άντιφάσεις, τίς βαθιές
καί συχνά πρωτόγονες αντιθέσεις τής άφγανικής κοινωνίας
γιά νά μπορέσουν νά αποκτήσουν έτσι τή δυνατότητα
άποτελεσματικής παρέμβασης στήν πορεία τής χώρας τους.
ΤΟ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ΛΔΚ σπαράσσεται άπό φατριασμούς
πού στήνονται μέ δανεισμένες πολιτικές πλατφόρμες καί
καθώς δέν καταφέρνει ν’ άποκτήσει μιά δίκιά του
επαναστατική θεωρία καί μιά άξιόλογη σύνδεση μέ τίς
εξαθλιωμένες άφγανικές μάζες (εκτός άπό τήν επιρροή του
ατούς φοιτητές) καταντά πολύ γρήγορα ένας μηχανισμός
στελεχών.
Η ΙΣΧΥΣ του (γιά τήν άκρίβεια ή ισχύς τής κάθε φράξιάς
του) καθορίζεται πιά άπό τίς διασυνδέσεις πού έχει μέ τούς
στρατιωτικούς καί’άπό τήν εύνοια πού άπονέμει ή ΕΣΣΔ.
Ο ΤΡΟΠΟΣ μέ τόν όποιο άνέβηκε τό ΛΔΚ στήν εξουσία
τόν ’Απρίλη τού 1978 καθόρισε καί τά όρια τών δυνατοτήτων
πού είχε γιά νά λύσει τά άκανθώδη προβλήματα τής χώρας
του, άλλά καί τήν πηγή άντλησης τής ισχύος του γιά τήν
εξασφάλιση τής παραμονής του.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ταράκι, παρά τίς προθέσεις της καί τίς
διακηρύξεις της γιά βαθιές κοινωνικές άλλαγές, δέν κατάφερε
νά εμποδίσει τήν άνάπτυξη ενός ισχυρού άντιδραστικοΰ
μουσουλμανικού άντάρτικου καί πολύ γρήγορα ή χώρα
βρέθηκε σέ κατάσταση εμφυλίου πολέμου. Ή διάρκεια ζωής
τής κυβέρνησης Ταράκι (άλλά καί τού ίδιου προσωπικά, όπως
καί τών διαδόχων του), προσδιορίζονταν άπό τήν ικανότητά

του νά διατηρήσει τίς ισορροπίες τών εκρηκτικών άντιθέσεων
τής άφγανικής κοινωνίας, γιά νά αισθάνεται άσφαλή τά νώτα
της ή συνορεύουσα ύπερδύναμη. ’Έτσι ή ΕΣΣΔ δέν δίστασε
νά θυσιάσει τόν πιστό της Ταράκι καί νά στηριχτεί στόν
φιλόδοξο καί σκληροπυρηνικό «άπαρράτσικ» Χαφιζουλάχ
Άμίν, ώσπόυ τόν παραμέρισε καί αυτόν μέ τά ίδια άκριβώς
κριτήρια καί τίς ίδιες μεθόδους καί άναγκάστηκεινά
καταφύγει στόν μέχρι σήμερα άποταγμένο καί παραμερισμένο
Μπαμπράκ Καρμάλ, μέ τήν έλπίδα ότι τό πολιτικό του κύρος
θά σταθεί ικανό νά ελέγξει τήν άφγανική έκρηξη. Τά
περιθώρια όμως είναι πιό στενά παρά ποτέ, γιατί έν τώ
μεταξύ οί διαδοχικές σοβιετικές επεμβάσεις έθρεψαν τό πιό
κατάλληλο κλίμα γιά νά έπεκταθει ή δραστηριότητα καί ή
επιρροή τού άντιδραστικού μουσουλμανικού κατεστημένου μέ
τήν αναζωπύρωση στις μάζες τών χωρικών, θρησκευτικών
φανατισμών καί εθνικιστικών προκαταλήψεων. Δέν είναι
γι’ αυτό, παράξενο, τό ότι έπί καθεστώτος Καρμάλ
διεξάγονται οί πιό αιματηρές επιχειρήσεις εναντίον τών
άνταρτών, ενώ υποτίθεται πώς αυτός συγκεντρώνει τίς
περισσότερες δυνατότητες πολιτικής επιρροής καί συναντά
πλατιά άποδοχή.
Η ΛΟΓΙΚΗ τού «ζωτικού χώρου» παραγνώρισε γιά άλλη
μιά φορά τίς πραγματικές ανάγκες καί διαθέσεις ενός λαού
καί μετάτρεψε σέ θέρετρο πολεμικών επιχειρήσεων μιά χώρα,
πού άκόμα δέν έλυσε ούτε κατά προσέγγιση τά βασικά
προβλήματα επιβίωσης τών κατοίκων της. Ή επέμβαση τής
ΕΣΣΔ στό ’Αφγανιστάν θά οξύνει άκόμα περισσότερο αυτό
πού ευαγγελίζεται ότι θά λύσει. Γιατί, παραμερίζοντας τά
πομπώδη κηρύγματα γιά «διεθνιστική άλληλεγγύη» καί
«γρήγορη οικοδόμηση τού σοσιαλισμού», μπορεί νά δει κανείς
ότι ή τωρινή κατάσταση άποτελεϊ τήν κατάλληλη ευκαιρία γιά
τόν ιμπεριαλισμό νά προωθήσει καλύτερα τίς επιδιώξεις του
στήν περιοχή, άλλά καί νά καθαγιάσει τίς δικές του
έπεμβάσεις, πού έκανε καί πού σχεδιάζει νά κάνει σέ άλλα
μέρη τού κόσμου.
ΓΙΑ ΝΑ φτάσει κανείς σ’ αυτά τά συμπεράσματα, δέν έχει
καμιά ανάγκη άπό τήν ξαφνιασμένη, τάχα, άντίδραση τών
ΗΠΑ, πού άνησύχησαν πάλι γιά τήν ελευθερία τών λαών ή
άπό τά κροκοδείλια άναθέματα τής Κίνας, πού τήν άφήνουν
γιά άλλη μιά φορά· έξω άπό τό μοίρασμα.

ΓΙΝΕΤΑΙ συνείδηση πιά, πώς καμιά άλλαγή, κανένα βήμα
πρός τή χειραφέτηση τού άνθρώπου δέν μπορεί νά σημειωθεί
μέ τίς ραδιοφωνικές μεταδόσεις «άποφάσεων γιά τήν
οικοδόμηση τού σοσιαλισμού», πού γίνονται υπό τόν ήχο τών
έρπυστριών, όσο χορευτικός κι άν μοιάζει ό ρυθμός τους κι
όσους βαθμούς «σοσιαλιστικής» καθαρότητας κι άν έχει τό
ατσάλι τους.
ΤΟ ΔΙΔΑΓΜΑ πού φέρνουν τά γεγονότα τού ’Αφγανιστάν
είναι πώς δέν άρκεϊ πιά νά έχουμε αυτή τή συνείδηση, άλλά
ότι θά πρέπει καί νά τήν επιβάλλουμε.

Πολλά άπό τά στοιχεία πάρθηκαν άπό τήν έκδοση «Area Handbook on Afganistan» έκδ. 1973, καί τή μελέτη τού Fred Halliday γιά τό
’Αφγανιστάν πού δημοσιεύτηκε στό New Left Review, τεύχος 112.
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Ή συνοπτική ιστορική πορεία τον ’Αφγανιστάν πού προ
τάσσουμε, άποσκοπεί στήν κατανόηση των εξελίξεων, στή
χώρα αυτή, άλλά συγχρόνως άποτελεϊ καί πλαίσιο άναφοράς γιά τήν πορεία τον Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος
τού ’Αφγανιστάν.
1740: Μετά τήν έκδίωξη Περσών είσβολέων Ιδρύεται τό Άφγανικό
κράτος ύπό τήν έπικυριαρχία τού γένους Ντουράνι μέ άρχηγό τόν
Άχμάντ Χάν.
1839-1842: Πρώτος Άφγανικός πόλεμος. "Αγγλοι,'Ινδοί καί νομά
δες εισβάλλουν στό ’Αφγανιστάν καί έπιδίδονται σέ σφαγές καί
λεηλασίες μέ πρόσχημα τόν κίνδυνο τού τσαρικού έπεκτατισμοϋ.
Οί εισβολείς τελικά συντρίβονται.
1879: Δεύτερη εισβολή άγγλοϊνδικών στρατευμάτων άποκρούεται,
άλλά στή συνθήκη πού ύπογράφεται,ή Βρετανία άποκτά τό δι
καίωμα έπεμβάσεων στήν έξωτερική πολιτική τού Αφγανιστάν μέ
άντάλλαγμα έτήσια έπιχορήγηση 6.000 λιρών.
1880-1901 : Μοναρχία τού ’Αμίρ Άμντουραχμάν, πού προσπαθεί νά
όργανώσει τό διαλυμένο άφγανικό κράτος. Σάν άντίδραση στις
δυό βρετανικές είσβολές άναπτύσσεται ένα ισχυρό έθνικιστικό
ρεύμα.
1901-1919: Μοναρχία τού Αμίρ Χαμπιμπουλάχ τής ίδιας δυνα
στείας.
1919: "Ανοδος στό θρόνο τού Άμίρ Άμανουλάχ, γυιού τού προη
γούμενου, καί ήγέτη τού κινήματος τών «Νεο-άφγανών», κατά τά
κεμαλικά πρότυπα. Εκμεταλλευόμενος τήν έξασθένιση τής Βρε
τανίας άπό τόν Α’ παγκόσμιο πόλεμο, άνέτρεψε τήν έπαχθή Άφγανο-Βρετανική συνθήκη καί έπιδίωξε τή σύναψη σχέσεων μέ τήν
νεοσύστατη Σοβιετική "Ενωση. Ό Λένιν άντιλήφθηκε άμέσως τήν
άξια τού ’Αφγανιστάν σάν άντίπαλης χώρας τής Μ. Βρετανίας καί
τό χαρακτήρισε μάλιστα «σάν τό μοναδικό άνεξάρτητο ίσλαμικό
κράτος, πού 'έχει τό ιστορικό καθήκον νά ένώσει γύρω του όλο τό
Ισλάμ, στόν όγώνα γιά έλευθερία καί όνεξαρτησία».

1921: Υπογράφεται Σοβιετο-Άφγανική συμφωνία φιλίας γιά πα
ροχή οικονομικής καί τεχνικής βοήθειας στό ’Αφγανιστάν.
Ό Άμανουλάχ, άκολουθώντας παράλληλο δρόμο μέ τόν Κεμάλ
τής Τουρκίας καί τόν Ρεζά Χάν τού ’Ιράν, φρόντισε άφ’ ένός μέν
νά διευρύνει τίς έξωτερικές σχέσεις τής χώρας του, πραγματο
ποιώντας μιά μεγάλη περιοδεία σέ οκτώ χώρες καί άφ’ έτέρου νά
θέσει τίς βάσεις ένός άστικού έκσυγχρονισμού στό έσωτερικό.
"Εφερε ξένους καθηγητές καί συνέταξε τόν Οίκογενειακό Κώδικα
πού άπαγόρευε τούς γάμους παιδιών καί συγγενών.
1923: Επιβάλλεται Σύνταγμα πού προβλέπει τήν ’ίδρυση ’Εθνοσυ
νέλευσης, έκλεγόμενης μέ καθολική ψηφοφορία άνδρών καί γυ
ναικών. ’Αρχίζει ή σύνταξη νόμων πού παραμερίζουν τό έθιμικό δί
καιο τού Κορανίου. Παίρνονται μέτρα γιά τήν άνάπτυξη τού τύπου
καί σχεδιάζεται έθνικό δίκτυο δρόμων.
1928: Ή βασίλισσα Σοράγια έμφανίζεται δημόσια μέ άκάλυπτο
πρόσωπο καί καλέ! όλες τίς γυναίκες νά τή μιμηθούν.
Τά μέτρα τού Άμανουλάχ βρίσκουν Ισχυρή άντίδραση άπό τά
πανίσχυρα γένη καί τό καθεστώς του χαρακτηρίζεται άθεϊστικό
άπό τούς μουλάδες.
1929: Ή άντίσταση τού γένους Σινουάρι στή συλλογή φόρων έξελίσσεται σ’ένα γενικότερο ξεσήκωμα τών συντηρητικών φατριών,
πού φέρνει στό θρόνο τόν Μπάχα-ι-Σάκκο. Ό Άμανουλάχ κατα
φεύγει στή Γαλλία όπου πέθανε τό 1960. Ό Ταράκι σέ συνέντευξή
του στήν έφημερίδα die zeit, 9.6.78, άπέδωσε τήν πτώση τού Άμα
νουλάχ στήν άδυναμία του νά συγκροτήσει Ισχυρό έθνικό στρατό.
Τήν ’ίδια χρονιά ό Μπάχα-ι-Σάκκο δολοφονείται άπό τόν Ναδίρ
Χάν, πού άνακηρύσσεται μονάρχης.
1931: Μέ νέο Σύνταγμα άκυρώνονται τά μέτρα τού Άμανουλάχ
(άπαγορεύεται ή ψήφος στίς γυναίκες, ξαναγίνεται ύποχρεωτική ή
καλύπτρα, καταργείται ή άγροτική μεταρρύθμιση καί έπισημοποιοΰνται οί δεσμοί μοναρχίας καί γαιοκτημόνων). Τή θέση τής
’Εθνοσυνέλευσης παίρνει ή Συνέλευση τών Αρχηγών τών γενών
καί ή οικογένεια τού Ναδίρ άποκτά τό κληρονομικό δικαίωμα στό
θρόνο. Οί μουσουλμανικοί κανόνες τής Σουνιτικής αίρεσης τών
Χανάφι έπαναφέρονται σάν πηγή δικαίου.
1933: Ό Ναδίρ δολοφονείται καί στό θρόνο τοποθετείται ό 14ετής
βασιλιάς Ζαχίρ, πού κηδεμονεύεται διαδοχικά άπό τρεϊς θείους
28

του. Αναπτύσσονται σχέσεις μέ τή χιτλερική Γερμανία γιά άντιστάθμισμα τών έπιρροών τής ΕΣΣΔ καί τής Βρετανίας.
1939-44: Τό Αφγανιστάν μένει ούδέτερο στό Β’ παγκόσμιο πό
λεμο.
1946: Οί ΗΠΑ άποκτούν πρόσβαση στό Αφγανιστάν μέ τήν ύπογραφή συμφωνίας γιά τήν κατασκευή άνασχετικού φράγματος μή
κους 600 μιλίων στόν ποταμό Χελμάτ.
1950: Κλείνουν τά σύνορα μέ τό Πακιστάν, έπειτα άπό σοβαρά με
θοριακά έπεισόδια.
Υπογράφεται νέα Σοβιετο-Άφγανική συμφωνία, ή ΕΣΣΔ άπορροφά μεγάλο μέρος τών άφγανικών έξαγωγών καί παρέχει συ
νεχώς αύξανόμενη βοήθεια, Ιδίως μετά τήν είσοδο τού Πακιστάν
στό Σύμφωνο τής Βαγδάτης (ΣΕΑΤΟ).
1949-1952: Εκδηλώνεται τό κίνημα τής «Νεολαίας πού άφυπνίζεται» μεταξύ τών σπουδαστών καί νέων διανοούμενων. Ηγέτης τών
φοιτητών ήταν ό Μπαμπράκ Καρμάλ. Τό κίνήμα πού κατάγγειλε
τήν διαφθορά τής κυβέρνησης, τούς περιορισμούς τών δημοκρα
τικών ελευθεριών καί τήν άμερικάνικη διείσδυση, έληξε τελικά μέ
τό κλείσιμο τών έφημερίδων, τή διάλυση τής σπουδαστικής ένω
σης καί τή φυλάκιση 25 ήγετικών στελεχών της.
1953: Αναλαμβάνει πρωθυπουργός ό Νταούντ, βασιλικός έξάδελφος διαφοροποιημένος όμως άπό τά πολύ συντηρητικά γένη.
1954: Σοβιετικό δάνειο 3,5 έκ. δολαρίων.
1955: ’Επίσκεψη Χρουστσώφ - Μπουλγκάνιν στήν Καμπούλ καί
ύπογραφή νέου δανείου 100 έκ. δολαρίων..
1956: Σοβιετική στρατιώτική βοήθεια άξίας 25 έκ. δολαρίων.
1963: Ό Νταούντ άπομακρύνεται έπειτα άπό άμερικανικές καί
περσικές πιέσεις πρός τόν βασιλιά Ζαχίρ.
1964: Μέ νέο Σύνταγ"μρΑναπροσαρμόζεται ή δυναστική έξουσία.
Ιδρύεται Κοινοβούλιο μέ 215 μέλη, τετραετούς θητείας, δίνονται
πολιτικά δικαιώματα στίς γυναίκες, παραμερίζονται οί ίσλαμικοί
έθψιικοί κανόνες δικαίού καί έπιτρέπεται ή λειτουργία πολιτικών
κομμάτων ύπό τόν όρο ότι δέν θά στρέφονται ένάντια στό Ίσλάμ
καί τή μοναρχία.
Ιδρύεται τό Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα καί βγάζει 4 βουλευτές
στίς εκλογές τού ίίκου χρόνου.
.
Στίς 24 καί 25 Όκτώθρη ξεσπάνε φοιτητικές διαδηλώσεις πού
ύποστηρίζονται άπόντό ΛΔΚ. Σκοτώνονται 3 φοιτητές καί ή ήμερομηνία αύτή καθιερώνεται σάν «ήμέρα τής νεολαίας». Τά έπεισόδια
οδηγούν στήν άπομάκρυνση τού πρωθυπουργού Γιουσούφ.
1968: Ξεσπάνε 20 περίπου άπεργίες στή βιομηχανία καί τίς κατα
σκευές. ΟΙ φοιτητές καί μαθητές όργανώνουν διαδηλώσεις συμ
παράστασης καί συγκρούονται μέ τήν πάνοπλη «Δύναμη καταστο
λής ταραχών» πού έκπαιδεύτηκενστή Δυτ. Γερμανία.
1969: Σέ έκλογές βίας καί νοθείας έκλέγονται άπό τό ΛΔΚ μόνο οί
Καρμάλ καί Άμίν.
1970: Διαδηλώσεις γυναικών,ένάντια σέ καταπιεστικά μέτρα πού
πήρε τό ίσλαμικό κατεστημένρ.
ΟΙ μουλάδες φανατίζουν τόν όχλο καί τόν έξεγείρουν σέ διαδη
λώσεις, έπειδή ό ποιητής Μπαρέκ Σαφί τού ΛΔΚ σ’ ένα ποίημά του
γιά τά 100 χρόνια τής γέννησης τού Λένιν έβαλε τήν προσφώνηση
Ντουρούντ, πού χρησιμοποιείται άποκλειστικά γιά τόν Μωάμεθ.
1973: Ό πρώην πρώθυπουργός Νταούντ έκμεταλλεύεται ένα τα
ξίδι τού βασιλιά Ζάχίρ στήν Αγγλία καί καταλαμβάνει μέ πραξικό
πημα τήν έξουσία. Στήν έκτέλεσή,τού σχεδίου τόν βοήθησε καί ή
φράξια «Πάρσαμ» τού ΛΔΚ.
Τήν έπο^οί αύτή οί ένοπλες δυνάμεις άποτελούνταν άπό 78.000
στρατό καί 6.000 άεροπορία. Ό έξοπλισμός τους ήταν σοβιετικής
προέλευσης.
Ό Νταούντ έγκατάστησε ένα οίκογενειοκρατικό καθεστώς, διέ
λυσε τή συμμαχία του μέ τό «Πάρσαμ» καί φυλάκισε άρκετά στε
λέχη τού ΛΔΚ. Ταυτόχρονα άρχισε νά έγκαταλείπει τή σοβιετική
τροχιά καί νά πολλαπλασιάζει τούς δεσμούς του μέ τό Σάχη καί
τήν Αμερική.
;·
1975: ΟΙ Σοβιετικοί στρατιωτικοί σύμβουλοί μειώθηκαν σέ 200 άπό
τούς 1.000 πού ήταν τ,ό 1972.
Χορηγούνται άμερικάνικες πιστώσεις 2 δισ. δολαρίων στά πλαί
σια τού δόγματος Νίξον. ;
Δημοσιεύεται νέο σύνταγμα πού έπαγγέλεται άγροτική μεταρ
ρύθμιση καί περιστολή τών κρατικών δαπανών, χωρίς όμως ποτέ
νά έφαρμοστούν αύτά.τά μέτρα.
1978: Στή διάρκεια τής προεδρίας του ό Νταούντ εξουδετέρωσε

έφτά προσπάθειες άνατροπής του. Στις 24 Απρίλη ή άστυνομία
δολοφονεί τόν καθηγητή Χιμπέρ, έξέχον μέλος τού ΛΔΚ καί ένοποιητικό παράγοντα άνάμεσα στις δύό φράξιες του. Ή κηδεία
του μετατρέπεται σέ άντιαμερικανική" διάδήλωση 15.000 άτόμων
καί οί Ταράκι, Καρμάλ κ.ά. συλλαμβάνονταΐνράν ύπεύθυνοι τής έξέγερσης.Έπεμβαίνει όμως ό στρατός, σύμφωνα μέ σχέδιο τού
Χαφιζουλάχ Άμίν καί άνατρέπει τόν Νταούντ, ό όποιος έκτελεϊται.
Συγκροτείται Έπανμστατιίώ Συμβούλιο μέ πρόεδρο τόν Ταράκι
καί υπουργικό συμβούλιο μέ πρωθυπουργούς τόν Καρμάλ καί τόν
Άμίν. Τό πρώτο μέτρο πού έξαγγέλεται είναι ή άγροτική μεταρρύ
θμιση.
Τρεις μήνες μετά, ό Καρμάλ άπομακρύνεται καί τοποθετείται
πρεσβευτής στήν Πράγα, καί τέσσερα άλλα μέλη τού ύπουργικοϋ
συμβουλίου στέλνονται έπίσης πρεσβευτές σέ διάφορες χώρες.
Νέες «συνωμοσίες» έναντίον τού καθεστώτος άποκαλύπτονται
τόν Αύγουστο καί τόν 'Οκτώβριο καί δλα τά μέλη τού «Πάρσαμ»
διώχνονται άπό τίς ύπεύθυνες θέσεις πού κατείχαν.
Τόν Δεκέμβρη ύπογράφεται 20ετής συνθήκη φιλίας καί συνερ
γασίας μεταξύ Μπρέζνιεφ - Ταράκι. Ό άριθμός τών σοβιετικών
στρατιωτικών συμβούλων αύξάνεται στίς 3.000.
Ό φιντέλ Κάστρο χαρακτηρίζει τό 'Αφγανιστάν σάν τό «νέο μέ
λος τής έπαναστατικής οικογένειας».

1979: ’Ισχυρές καί κλιμακούμενες συγκρούσεις λαβαίνουν χώρα
μεταξύ κυβερνητικών στρατευμάτων καί μουσουλμάνων άνταρτών.
Στίς 9 Σεπτέμβρη ό πρόεδρος Ταράκι γίνεται θερμά δεκτός άπό
τόν Λ. Μπρέζνιεφ στή Μόσχα.
Στίς 16 Σεπτέμβρη ό Ταράκι σκοτώνεται κατά τή διάρκεια τού
πραξικοπήματος πού οργάνωσε ό μέχρι τότε πρωθυπουργός Άμίν.
Ό Μπρέζνιεφ στέλνει άμέσως συγχαρητήριο τηλεγράφημα, άν καί
όρισμένα σχόλια πού διαρρέουν δέν δείχνουν Ιδιαίτερο ένθουσιασμό τής Μόσχας γιά τόν «σκληροπυρηνικό» Άμίν. Ό νέος πρόε
δρος σέ μήνυμά του ύποσχέθηκε «νά διατηρήσει καλές σχέσεις μέ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
• Σέ μιά έκταση -πενταπλάσια τής 'Ελλάδας ζούν μόνο 17 έκ.
κάτοικοι. Ά π’ αυτούς 2,5 έκ. (15%) ζούν σέ πόλεις, άλλα 2,5 έκ.
είναι νομάδες, ένώ τό υπόλοιπο 70% είναι άγροτικός πληθυ
σμός.
• Μεγαλύτερη πόλη είναι ή πρευτεύσουσα Καμπούλ μέ
700.000 καί μόνο άλλες δύο πόλεις ή Καντάχαρ καί ή Χεράτ
έχουν πληθυσμό άνω τών 100.000.
• Τό 80% τού πληθυσμού είναι Σουνίτες Μουσουλμάνοι τοϋ
κλάδου Χανάφι, δπως καί ή επικρατούσα θρησκεία τού Πακι
στάν, καί τό υπόλοιπο 20% Σιίτες, άπως στό Ιράν.
• Στό Αφγανιστάν ύπάρχει ένα μωσαϊκό φυλών. Άρχουσα
φυλή είναι ο! Παστούν (ή Αφγανοί) πού άποτελούν τό 50% τού
συνολικού πληθυσμού καί ελέγχουν, σχεδόν έξ όλοκλήρου, τόν
κρατικό μηχανισμό. Οί Περσόφωνοι Ταζήκοι άποτελούν τό
30%, κατοικούν στά άστικά κέντρα καί άσχολούνται κυρίως μέ
τό εμπόριο. Περσόφωνοι είναι έπίσης καί οί μογγολικής κατα
γωγής Χαζάροι (6%).
'Ο υπόλοιπος πληθυσμός άποτελεϊται άπό 100.000 Βαλοόχους, 800.000 ΑΙμάκους καί διάφορες άλλες Τουρκόφωνες φυλές
Ούζμπέκων, Τουρκομάνων κλπ. Στά εμπορικά κέντρα τών πό
λεων υπάρχουν έβραϊκές κοινότητες καί στά βουνά, άνατολικά
τής Καμπούλ, ζούν οί καλλίκομοι Νουριστανοί, που πιστεύεται
πώ ς άποτελούν καταβολές τών στρατιωτών τού Μεγάλου
Αλεξάνδρου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• Τό Αφγανιστάν είναι μιά υπανάπτυκτη γεωργοκτηνοτροφική χώρα. Τό ΑΕΠ κυμαίνεται γύρω στά 2 δισ. δολάρια, μέ
κατά κεφαλή άναλογία 150 δολάρια, πράγμα πού κατατάσσει
τό Αφγανιστάν στίς 20 φτωχότερες χώρες τού κόσμου. Ό ετή
σιος ρυθμός αύξησης τού ΑΕΠ είναι 2,4% καί χαμηλότερος άπό
τόν ρυθμό αύξησης τού πληθυσμού.
• Τά 63% τού άγροτικού πληθυσμού κατέχουν άπό 0-4 έκτάρια γής καί τό 4% τών συνολικών εκτάσεων, ένώ τό 42% τού
εδάφους άνήκει στό 1,5% τού πληθυσμού.

όλες τίς χώρες τοϋ κόσμου καί είδικότερα μέ τή Σοβιετική
"Ενωση».

Στίς 5 Νοέμβρη ό Άμίν άπέρριψε πρόσκληση τής σοβιετικής κυ
βέρνησης νά έπισκεφθεϊ τήν ΕΣΣΔ προκειμένου νά συζητήσει τή
συνεχώς όγκούμενη δράση τών μουσουλμάνων άνταρτών.
Στίς 27 Δεκέμβρη έκδηλώνεται νέο πραξικόπημα μέ τήν άμεση
βοήθεια καί συμμετοχή σοβιετικών στρατευμάτων. Ό Άμίν συλλαμβάνεται καί έκτελεϊται μέ συνοπτική διαδικασία. Πρόεδρος τού
'Επαναστατικού Συμβουλίου καί γραμματέας τού ΛΔΚ τοποθετεί
ται ό Μπαμπράκ Καρμάλ.
Ξεσηκώνεται διεθνής κατακραυγή έναντίον τής σοβιετικής άνάμιξης στό πραξικόπημα. Τό Ιταλικό Κ.Κ. σέ άνακοίνωσή του θεωρεί
τήν έπέμθαση τών σοβιετικών σάν «άπαράδεκτη παραβίαση τών
άρχών τής άνεξαρτησίας, κυριαρχίας καί μή έπέμβααης στίς έσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών».

• Τό 40% τού ενεργού άστικού πληθυσμού άπασχολεϊται σέ
κρατικές ύπηρεσίες καί μόνο 150.000 έργάζονται στήν ύποτυπώδη βιομηχανία καί τίς κατασκευές. Ή επίσημη άνεργία κυ
μαίνεται στό 20%.
• Τό 6% τών άστικών νοικοκυριών άπορροφά τό 40% τού
συνολικού εισοδήματος, ένώ τό 56% τών νοικοκυριών άπορ
ροφά μόλις τό 15%.
• Τό έξαγωγικό έμπόριο (ύφους 235 έκ. δολαρίων τό 1976)
κυριαρχείται άπό φυσικό άέριο (20%), νωπά φρούτα καί ξη
ρούς καρπούς (32%), υφάσματα, δέρματα καί χαλιά (26%), ένώ
τό τσιμέντο καλύπτει μόνο τό 0,5% τής συνολικής άξίας, άποτελώντας καί τό μοναδικό έξαγώγιμο βιομηχανικό προϊόν. Τό 75%
τών είσαγωγών είναι καταναλωτικά άγαθά.
• Τό 1975 τό έξαγωγικό χρέος ήταν 28 έκ. δολάρια μέ προο
πτική νά φθάσει τά 160 έκ. τό 1983, καλύπτοντας τό 40% περί
που τής ξένης βοήθειας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Οί έγγράμματοι είναι λιγότεροι τού 10% τού συνολικού
πληθυσμού. Μόνο τό 17% τών παιδιών πηγαίνουν στό δημο
τικό σχολείο κι άπ’ αύτά μόνο τό 11% είναι κορίτσια. Άπό τά
Γυμνάσια άποφοιτούν γύρω στίς 18.000 τό χρόνο καί
τό σύνολο τών
σπουδαστών
άνώτερης
καί άνώτατης έκπαίδευσης είναι 8.000. Οί πιό πολλοί πτυχιούχοι προσ
λαμβάνονται στόν κρατικό μηχανισμό καί κυρίως στό υπουρ
γείο Παιδείας. "Οσες γυναίκες πτυχιούχοι έργάζονται είναι δα
σκάλες.

ΥΓΕΙΑ
• Ή μέση διάρκεια ζωής είναι 35 χρόνια καί ή παιδική θνη
σιμότητα φτάνει τά 269 άνά χιλιάδα. Τό 75% τού πληθυσμού
έχει τράχωμα καί τό 50% υποφέρει άπό έντερικές λοιμώξεις. 1
(Άπό τό 1954-1976 ή ΕΣΣΔ είχε χορηγήσει βοήθεια 1,3 δισ. δο
λάρια, τήν τρίτηκατά σειρά μεγέθους που δίνει σέ μή κομμουνι
στική χώρα μετά τήν ’Ινδία καί τήν Τουρκία καί τήν πρώτη σέ
κατά κεφαλή άναλογία).
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ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ:

’Από τή φραξιονιστική πάλη
στην ένοπλη αντιπαράθεση
ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ κίνημα τής
«Νεολαίας πού αφυπνίζεται» τού
1944-52 τελείωσε χωρίς νά αφήσει οργα
νωμένες άποκρυσταλλώσεις, εκτός άπό
τή σκιώδη καί ανεπιτυχή προσπάθεια
τού «Κόμματος τού Λαού» πού ιδρύθηκε
τό 1951, άλλα πολύ γρήγορα διαλύθηκε.
Κάμποσοι όμως στρατευμένοι αυτού τού
κινήματος, όπως ό τότε ηγέτης των φοι
τητών Μπαμπράκ Καρμάλ, διατήρησαν
τίς έντονες πολιτικές τους άνησυχίες καί
δέν σταμάτησαν τίς προσπάθειες γιά τήν
έκφραση μιας πολύ συγκεχυμένης άριστεράς.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, τό Αφγανιστάν
ήταν ή μόνη χώρα μέ σύνορα στήν ΕΣΣΔ
πού ή Γ' Διεθνής δέν αποφάσισε νά
ιδρύσει Κ.Κ., ακριβώς επειδή ή ΕΣΣΔ
διατηρούσε άριστες σχέσεις μέ τό έκάστοτε άφγανικό καθεστώς ήδη άπό τό
1919.
ΤΟ ΡΕΥΜΑ τών φιλοσοβιετικών άριστερών καί τό ρεύμα πού είχε ιστορικά
διαμορφωθεί άπό τό δημοκρατικό κί
νημα συναντήθηκαν στήν 'ίδρυση τού
Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος τού
’Αφγανιστάν τό 1964. Τό πρόγραμμα
πού ψηφίστηκε στό Ιο καί μοναδικό
Συνέδριο τού κόμματος τό 1965, ήταν
μιά τυπική αντιγραφή τών σοβιετικών
θέσεων γιά τίς χώρες τού Τρίτου Κό
σμου. ’Αφού ανέλυε τήν άρχουσα τάξη
τού ’Αφγανιστάν σέ μεγάλους γαιοκτή
μονες, πλούσιους εμπόρους, μεταπράτες
καί γραφειοκράτες, εξαρτημένους όλους
άπό τά ξένα μονοπώλια, έπαγγελόταν
μιά εθνική δημοκρατική άλλαγή πού θά
απελευθέρωνε τή χώρα άπό τήν καθυ
στέρηση καί σάν άπαραίτητο όρο της

διακήρυσσε τή συμμαχία εργατών, αγρο
τών, προοδευτικών διανοούμενων, τεχνι
τών, μικροϊδιοκτητών καί εθνικής άστικής τάξης. Γιά τό πρόβλημα τών ’Εθνο
τήτων διατύπωνε τή θέση ότι ή ενότητα
τής άφγανικής εργατικής τάξης είναι τό
πλαίσιο καί ό όρος ξεπεράσματος τών
φυλετικών άντιθέσεων.
ΣΤΟ ΙΔΙΟ συνέδριο εκλέγεται ΚΕ μέ
9 τακτικά καί 10 άναπληρωματικά μέλη
καί Γ.Γ. τόν Ταράκι. Στήν αρχή τής
ίδρυσής του τό ΛΔΚ άποτελούνταν άπό
μερικές μόνο εκατοντάδες κατοίκους τών
πόλεων, χωρίς καμιά άπολύτως πρόσ
βαση στίς μάζες τών χωρικών.
ΤΟ 1966 τό ΛΔΚ εκδίδει τήν εφημε
ρίδα «Χάλκ» (Λαός) μέ κυκλοφορία
10.000 περίπου φύλλα. Έ να μήνα άργότερα καί αφού είχαν βγει ήδη 6 φύλλα, ή
κυβέρνηση τήν έκλεισε μέ τήν κατηγορ(α
ότι είναι «μή-ίσλαμική» επειδή προπα
γάνδιζε τήν αγροτική μεταρρύθμιση καί
τήν επέκταση τού δημόσιου τομέα τής
οικονομίας. Στίς εκλογές τού 1965 τό
ΛΔΚ έβγαλε 4 άντιπροσώπους στή
Λαϊκή εθνοσυνέλευση πού παρά τή μι
κρή τους δύναμη δημιούργησαν σοβαρά
πολιτικά προβλήματα στή δυναστεία τών
Μωχαματζάι μέ αποκορύφωμα τήν εισ
βολή σπουδαστών στό κοινοβούλιο γιά
τήν ύποστήριξη τών άντιπροσώπων τού
ΛΔΚ, πράγμα πού · άποτέλεσε τήν
αφορμή γιά τά γεγονότα τού Όκτώβρη
1965.
ΟΙ φοιτητικές διαδηλώσεις καί οι έργατικές απεργίες τού τέλους τής δεκαε
τίας τού ’60, τά πολιτικά γεγονότα πού
τίς συνόδευαν, άλλά καί οί εξελίξεις καί
διαφοροποιήσεις στή διεθνή πολιτική
Γυιός άνώτερου άξιωματικοϋ τοϋ
στρατού, άπό τή φυλή Παστούν, γεννή
θηκε τό 1929.
Φοιτητικός ήγέτηςστήν περίοδο τοϋ
κινήματος τής «Νεολαίας πού άφυπνίζεται» τό 1949-52. Άναμίχθηκε στήν
άποτυχημένη προσπάθεια τής Ίδρυσης
τοϋ «Χίζμπ-ι-Χάλκ» (Κόμματος τοϋ
Λαοϋ) καί άργότερα έλαθε ένεργό μέ
ρος στήν Ίδρυση τοϋ ΛΔΚ.
Στίς έκλογές τοϋ 1964 έκλέγεται μέ
λος τοϋ Κοινοβούλιου καί στό 1ο Συν
έδριο τοϋ ΛΔΚ τό 1965 έκλέγεται τα
κτικό μέλος στήν Κ.Ε.
Μαζί μέ τόν Χαφιζουλάχ Άμίν όποτελοϋν τούς μόνους πού έκλέγονται στίς
νόθες έκλογές τοϋ Κοινοβούλιου τό
1969.
’Επικεφαλής τής φράξιας «Πάρσαμ»
τοϋ ΛΔΚ έρχεται σέ σφοδρές συγκρού
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σκηνή, άναζωπύρωσαν τίς ιστορικές
διαφορές τών δύο ρευμάτων τού ΛΔΚ
καί δημιούργησαν κι άλλες.

ΟΙ δύο φράξιες
ΤΗΝ άφορμή γιά τήν άνοιχτή διαφο
ροποίησή τους καί τήν συγκρότηση κάθε
ρεύματος σέ φράξια μέ άνεξάρτητους
μηχανισμούς καί δομές, έδωσε τό κλεί
σιμο τού Χάλκ τό 1966. 'Η ομάδα τού
Ταράκι ήταν άντίθετη μέ τήν παράνομη
συνέχιση τής έκδοσής του, ενώ μιά
άλλη ομάδα μέ επικεφαλής τόν Καρμάλ
τήν υποστήριζε καί αργότερα, τό 1968,
έξέδιδε σάν δική της εφημερίδα τό
«Πάρσαμ» (Σημαία) μέ εκδότη τόν Μίρ
Άκμπάρ Χιμπέρ. Κάθε φράξια κατα
γράφτηκε μέ τό όνομα τής εφημερίδας
της, άλλά αύτό ήταν μόνο ή έπιφάνεια
βαθιών ιδεολογικών καί πολιτικών δια
φορών μεταξύ τους.
ΟΙ πιό βασικές διαφορές ύπήρχαν
πάνω στό ζήτημα τού ποιοι άποτελοΰν
τίς κινητήριες επαναστατικές δυνάμεις
τής άφγανικής κοινωνίας. 'Η φράξια τού
«Χάλκ» αποδεχόμενη τίς άναλύσεις καί
τά πλαίσια πού έβαλε τό 24ο συνέδριο
τού ΚΚΣΕ τό 1969 υποστήριζε τήν οικο
δόμηση ενός κόμματος τής εργατικής τά
ξης μέ λενινιστική πειθαρχία.
Η αποτυχία τού ’Εθνικού Μετώπου μέ
ήγέτη τόν Μωσαντέκ στή γειτονική Περ
σία τό 1953, έκανε τό «Χάλκ» πολύ έπιφυλακτικό σέ όποιαδήποτε ευρύτερη
συμμαχία. Σχετικά μέ τίς δραστηριότητες
τών άδελφών κομμάτων τών γειτονικών
χωρών, τό «Χάλκ» κριτικάριζε έντονα
τίς μετωπικές διαθέσεις τού ΝΑΡ στό
Πακιστάν καί τού Τουντέχ στήν Περσία,
σεις μέ τόν Ταράκι, πού ήταν έπικεφαλής τής φράξιας τοϋ «Χάλκ».
Τό 1975 κατηγορήθηκε άπό τόν Τα
ράκι σάν συνεργός τοϋ Νταούντ στίς
συλλήψεις στελεχών τοϋ «Χάλκ» καί
άνταποδίδει τήν κατηγορία όνομάζοντας τόν Ταράκι πράκτορα τής CIA. Συλλαμβάνεται άπό τόν Νταούντ σάν ύποκινητής τών διαδηλώσεων'τοϋ Απρίλη
’78 καί μετά τό στρατιωτικό πραξικό
πημα γίνεται πρωθυπουργός στήν κυ
βέρνηση Ταράκι. Τόν ’Ιούλη τοϋ ’78
διώχνεται άπό τήν κυβέρνηση καί στέλ
νεται πρεσβευτής στήν Πράγα.
’Αργότερα, άνακαλεϊται άπό τό
άξίωμα τοϋ πρσθευτή, άλλά παραμένει
στήν Τσεχοσλοβακία γιά νά έπιστρέψει
μέ τό πραξικόπημα τοϋ Δεκέμβρη στή
Καμπούλ καί νά άναλάθει πρόεδρος τοϋ
’Επαναστατικού Συμβουλίου καί Γ.Γ.
τού ΛΔΚ.

γιατί άλλοίωναν καί περιόριζαν τόν
προλεταριακό χαρακτήρα τους. Τό ΝΑΡ
είχε συμμαχήσει ευκαιριακά μέ τόν
Μποϋτο καί άργότερα μέ τόν Ζία-ιλ-Χάκ
στό Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα, ενώ τό
Τουντέχ καλούσε σέ μιά πλατιά άντιμοναρχική συμπαράταξη ένάντια στό Σάχη.
Τό «Χάλκ» διατηρούσε πολύ στενούς
δεσμούς μέ τό φιλοσοβιετικό ΚΚ Ινδίας,
τό όποιο επίσης είχε καταδικάσεις τίς
«αύταπάτες» πού είχαν τραφεί άπό τή
συμμαχία του μέ τήν 'Τντιρα Γκάντι.
’Αντίθετα, ή φράξια τού «Πάρσαμ»
υποστήριζε τήν οικοδόμηση ένός πλα
τιού έθνικοδημοκρατικού μετώπου, πού
θά έφερνε σέ πέρας τήν πρώτη φάση τής
έπανάστασης καί γι’ αύτό υποστήριζε
καί έκθείαζε τίς μετωπικές πρωτοβουλίες
τού ΝΑΡ. τού Τουντέχ κ.ά.
ΤΟ ΚΚΣΕ φρόντισε νά μείνει τυπικά
έξω άπό τήν εσωτερική διαμάχη στό
ΛΔΚ τού ’Αφγανιστάν καί γιά τόν έπιπρόσθετο λόγο οτι διατηρούσε πολύ κα
λές σχέσεις μέ τήν επίσημη κυβέρνηση
τρύ ’Αφγανιστάν. Παρόλα αύτά ή άπονομή ένός λογοτεχνικού βραβείου στόν
Ταράκι καί ενα άφιέρωμα μιας κομματι
κής έφημερίδας τής Ούκρανίας στίς
δραστηριότητες τού «Χάλκ», είχαν ερμη
νευτεί σάν συγκαταβατική εύνοια πρός
τό τελευταίο.

Πολιτικές αντιθέσεις
ΤΟ ζήτημα τών έθνοτήτων άποτελούσε
επίσης τό άντικείμενο βαθιών διαφωνιών
άνάμεσα στίς δυό φράξιες πού καθορί
ζονταν, σέ μεγάλο βαθμό, καί άπό τήν
κοινωνική καί φυλετική σύνθεσή τους.
Τό «Πάρσαμ» τό άποτελούσαν κυρίως οί
λίγο-πολύ εύκατάστατοι Παστούν τής
Καμπούλ, ένώ τό «Χάλκ» συσπείρωνε
περισσότερες εθνότητες στίς γραμμές
του. Ά ν καί οί δυό διακήρυτταν τήν αυ
τοδιάθεση τού ’Αφγανιστάν καί τή δη
μοκρατική άντιμετώπιση τού νομαδικού
ζητήματος, τό μέν «Πάρσαμ» τήν έβλεπε
σάν τό πρώτο βήμα μιας εθνικής όμοιογενοποίησης, τό δέ «Χάλκ», σάν τήν
άπαρχή μιας θεσμοθετημένης αυτονομίας
τών διαφόρων έθνοτήτων.
ΟΙ θέσεις πού έπαιρνε πάνω στό εθνικό
ζήτημα έπέτρεψαν άπό πολύ νωρίς στό
«Πάρσαμ» νά άποκτήσει ισχυρή έπιρροή
στίς ένοπλες δυνάμεις. Τό 80% περίπου
τών άξιωματικών καί τών μονίμων στρα
τιωτών ήταν Παστούν, ένώ οί μή-Παστούν στελέχωναν κυρίως τίς θέσεις τών
μεσαίων άξιωματικών καί τών τεχνικών
τής ’Αεροπορίας. Τό «Παρσάμ» άξιοποίησε τήν έπιρροή του στό στρατό καί
βοήθησε τόν Νταούντ νά καταλάβει τήν
έξουσία μέ τό πραξικόπημα τής 17ης
’Ιούλη 1973. Ό ταν τό καθεστώς τού
Νταούντ ισχυροποιήθηκε, διάλυσε τή
συμμαχία του μέ τό «Πάρσαμ», πού έκτοτε δέν κατάφερε νά έπανακτήσει τίς
σχέσεις του μέ τούς άξιωματικούς. Τό
εκκρεμές άρχισε νά κινείται πρός τό
«Χάλκ», πού έγκαταλείποντας τίς σε-

ΝΟΥΡ ΜΩΧΑΜΑΝΤ
ΤΑΡΑΚΙ
Γεννήθηκε στις 16 Όκτώβρη του
1917, τις μέρες τής Ρώσικης 'Επανά
στασης, κάτι πού πάντα τοϋ άρεσε νά
θυμίζει.
Γυιός φτωχών Παστούν μεγάλωσε
άνάμεσα σέ διάφορες φυλές καί άργότερα έργάστηκε στή Βομβάη σάν ύπάλληλος μιας Εταιρείας Φρούτων. Σχετί
στηκε μέ τούς λιμενεργάτες πού άποτελούσαν τότε τά πιό δυναμικά στοιχεία
τού ΚΚ ’Ινδίας καί μυήθηκε στον Μαρ
ξισμό.
Στά 1940 δημοσιεύει δυό διηγήματα
μέ θέματα παρμένα άπό τή ζωή τών χω
ρικών.
Άναμίχθηκε ένεργά στό δημοκρατικό
κίνημα τού 1949-52 καί γνωρίζεται μέ
τόν Μπαμπράκ Καρμάλ, τόν κατοπινό
του άντίπαλο στό ΛΔΚ.
Τό 1952 τοποθετείται μορφωτικός
άκόλουθος στήν άφγανική πρεσβεία
τής Ούάσινγκτον, άλλά 6 μήνες άργότερα παραιτείται διαμαρτυρόμενος γιά
τήν άνοδο τού Νταούντ στήν πρωθυ
πουργία. Έπιστρέφοντας στό 'Αφγανι
στάν έργάστηκε στό έπίσημο πρακτο
ρείο είδήσεων «Μπαχτάρ» καί ταυτό
χρονα σάν μεταφραστής τής πρεσβείας
τών ΗΠΑ στήν Καμπούλ, πρίν γίνει

ΧΑΦΙΖΟΥΛΑΧ ΑΜΙΝ

Γεννήθηκε τό 1929. Άναμίχθηκε
ένεργά στήν ίδρυση τοϋ ΛΔΚ καί στό 1ο
συνέδριο έκλέχτηκε άναπληρωματικό
μέλος τής Κ.Ε. Όταν ξέσπασε ή έσωκομματική διαπάλη, τάχθηκε άμέσως μέ
τή φιλοσοβιετική φράξια τοϋ «Χάλκ»

χταριστικές θέσεις του γιά τό «άσυμβίβαστο τής στρατιωτικής δικτύωσης καί
τών λενινιστικών άρχών τής έπανάστα
σης», άπέκτησε πολύ γρήγορα σοβαρά
ερείσματα στίς ένοπλες δυνάμεις. Ό ε
ξοπλισμός τού στρατού μέ σοβιετικό πο
λεμικό υλικό, κάθε άλλο παρά δημιουρ
γούσε προσκόμματα σέ μιά τέτοια δι
κτύωση. ’Επικεφαλής τών στρατιωτικών
διασυνδέσεων τού Χάλκ ήταν έξαρχής ό
Χαφιζουλάχ Άμίν.
ΑΠΟ τήν άποψη συσχετισμού δυνά
μεων τών δύο φραξιών μέσα στό
ΛΔΚ μπορεί νά πεί κανείς δτι μέχρι

διευθυντής Ραδιοφωνίας.
Σάν λογοτέχνης είχε έκδόσει πάνω
άπό 30 βιβλία κυρίως διηγήματα, άλλά ,
καί μερικά πάνω στήν ύλιστική φιλοσο
φία, πού τά έγραψε χρησιμοποιώντας
σοβιετικό βιβλιογραφικό ύλικό. Γιά τό
έργο του έλαβε ένα σοβιετικό λογοτε
χνικό βραβείο. Πρωταγωνίστηκε στήν
ίδρυση τού ΛΔΚ καί έκλέχτηκε Γ.Γ. τής
Κ.Ε. στό 1ο Συνέδριο τού 1965.
Διευθυντής τής έφημερίδας «Χάλκ»
(Λαός) τέθηκε έπικεφαλής τής όμώνυμης φράξιας.
Σκοτώθηκε στίς μάχες πού έγιναν στό
προεδρικό μέγαρο κατά τό πραξικό
πημα τοϋ Σεπτέμβρη 79, πού όργάνωσε
ό μέχρι τότε έμπιστος πρωθυπουργός
του Άμίν.
καί ήταν ό ύπεϋθυνος γιά τίς διασυνδέ
σεις της μέ τούς Αξιωματικούς τοϋ
στρατού. Ό Άμίν είχε καταστρώσει τό
σχέδιο κατάληψης τής έξουσίας πού τό
έθεσε σέ κίνηση λίγο πρίν συλληφθεί
άπό τόν Νταούντ στίς 26 Απρίλη 1978.
Στήν πρώτη κυβέρνηση τοϋ Ταράκι
κατείχε τό άξίωμα τοϋ πρωθυπουργού
μαζί μέ τόν Καρμάλ καί ταυτόχρονα
ήταν ύπουργός έξωτερικών, άλλά μετά
τήν άποχώρηση τοϋ «Πάρσαμ» άπό τήν
κυβέρνηση, τρεις μήνες μετά τό σχη
ματισμό της, ό Άμίν Ισχυροποιήθηκε
σάν μόνος πρωθυπουργός. Άπό τή
θέση του αύτή καί, έχοντας διατηρήσει
καί έπαυξήσει τίς διασυνδέσεις του μέ
τό στρατό, όργάνωσε τό πραξικόπημα
ένάντια στόν Ταράκι καί κατέλαβε τήν
έξουσία στίς 16 Σεπτέμβρη 1979.
Έκτελέστηκε μέ συνοπτική διαδικα
σία στίς 26 Δεκέμβρη 1979 μετά τήν
έπικράτηση τοϋ πραξικοπήματος τοϋ
Καρμάλ. Τά πιστά του στρατεύματα
πρόβαλλαν Ισχυρή άντίσταση, άλλά τε
λικά ύπέκυψαν στίς έπιθέσεις τών σο
βιετικών στρατευμάτων.

τήν άνοδο τού Ταράκι στήν έξουσία
ήταν σχεδόν ισοδύναμες. Ά πό τά 19
ταχτικά καί άναπληρωματικά μέλη
τής ΚΕ τού 1965, 9 μέλη καί ό Γ.Γ.
Ταράκι άνήκαν στό «Χάλκ» καί 7 στό
«Πάρσαμ», ένώ 1 μέλος (ό Μπανταχσί) διασπάστηκε γιά νά ιδρύσει
μιά μαοϊκή ομάδα καί ένας άλλος (ό
Ζαχίρ) έγκατάλειψε τό κόμμα.
ΟΙ άντιθέσεις τών δύο φραξιών όδηγούν τήν κάθε μιά σέ πλήρη οργανωτική
αυτονόμηση καί σέ άνοιχτή ρήξη τό
1975, όταν άποκαλύφθηκε ό πραγματι
κός χαρακτήρας τού καθεστώτος
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Νταούντ, πού καμιά σχέση δέν είχε μέ
τόν έθνικοδημοκρατικό ρόλο, «δπου
ποντάριζε τό «Πάρσαμ».
ΤΟ «Χάλκ» κατηγόρησε τό «Πάρσαμ»
σάν συνένοχο τού Νταούντ στις διώξεις
τών στελεχών του καί τό «Πάρσαμ» άντεπιτέθηκε κατηγορώντας τόν Ταράκι
σάν πράκτορα τής CIA, εκμεταλλευόμενο
τή καριέρα του σάν ακόλουθου τύπου
τής άφγανικής πρεσβείας στήν Ούάσινγκτον καί σάν μεταφραστή τής αμερικα
νικής πρεσβείας στήν Καμπούλ.
ΕΠΕΙΤΑ άπό επίπονες προσπάθειες
διάφορων ενωτικών παραγόντων τού
ΛΔΚ, όπως τού πανεπιστημιακού καθη
γητή Μΐρ Άκμπάρ Χιμπέρ, (πρώτου εκ
δότη τού «Πάρσαμ»), άποκαταστάθηκε
τόν ’Ιούλη τού 1977 μιά ενότητα τών δύο
φραξιών. Μιά ένότητα όμως πολύ εύ
θραυστη, όπως φάνηκε λίγους μήνες
μετά τήν άνοδο τού ΛΔΚ στήν εξουσία
καί τήν έπικράτηση τού Ταράκι.
ΤΟΝ ’Ιούλη ’78 τέσσερα ήγετικά στε
λέχη τού «Πάρσαμ» εκδιώκονται άπό
τήν κυβέρνηση καί στέλνονται πρεσβευ
τές στό εξωτερικό, ένώ νέες εκκαθαρί
σεις γίνονται τόν Αύγουστο καί ’Οκτώ
βριο τού ίδιου χρόνου. Οί λόγοι τής νέας
αυτής διάσπασης δέν είναι καί πολύ ξε
καθαρισμένοι. Ό δυτικός τύπος προσπάθησετότενά τήν ερμηνεύσει, θεωρών
τας τό «Πάρσαμ» σάν φιλοσοβιωετικότερο τοϋ «Χάλκ», παρόλο πού ολη ή
προηγούμενη ιστορική πορεία θά έπρεπε
νά οδηγεί σέ άντίθετα συμπεράσματα.
ΤΟ «Χάλκ» κατηγόρησε τό «Πάρσαμ»
ότι: «Ακολουθείμιά μικροαστική γραμμή
καί ταλαντεύεται άνάμεσα στό δεξιό καί
αριστερό οπορτουνισμό» καί τό «Πάρ
σαμ» μέ τή σειρά του υπερασπίστηκε τήν
πολιτική του σάν ριζοσπαστικότερη καί
κατηγόρησε τό «Χάλκ» γιά «Απαράδε
κτες παραχωρήσεις ατόν εθνικισμό».
ΣΤΙΣ άφγανικές φοιτητικές κοινότητες
τού εξωτερικού οί δύο φράξιες είναι τε
λείως χωρισμένες καί σοβαρά επεισόδια
δημιουργούνται μεταξύ τους πολύ συ
χνά. Ά πό γενική άποψη κατατάσσοντας
κανείς τίς δυνάμεις τών δύο φραξιών, θά
μπορούσε νά παρατηρήσει δτι στή μέν
’Ανατολική Ευρώπη πλειοψηφούσε τό
«Χάλκ», ένώ στή Δυτική τό «Πάρσαμ».
Τά γεγονότα βέβαια τών τεσσάρων τε
λευταίων μηνών θά ’χουν μετατρέψει
πολλές καταστάσεις.

Ό Ά φ γ α ν ικ ό ς Μ αοϊσμός
Η επιταχυνόμενη διένεξη Κίνας ΕΣΣΔ τήν περίοδο 1960-63 είχε τίς συ
νέπειες καί στό ΛΔΚ, όπως καί σέ κάθε
Κ.Κ., προκαλώντας τήν εμφάνιση μιάς
«άντι-ρεβιζιονιστικής»
φιλομαοϊκής
ομάδας υπό τήν ήγεσία τοϋ Ταχέρ
Μπανταχσί, τακτικού μέλους τής Κ.Ε. 'Η
ομάδα
ονομάστηκε
Σετάμι-Μέλι
(Εθνική Καταπίεση) καί άποκήρυξε καί
τίς δύο φράξιες τού «Χάλκ» καί τού
«Πάρσαμ» σάν πράκτορες τής παστουνικής άρχουσας τάξης. Ή άντι-παστουνική
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Α Μ Η Χ Α Ν ΙΑ Κ Α Ι Α Σ Υ Ν Ε Π Ε ΙΑ
Καμιά εποχή όέ\> μπ ο ρεί νά κριθεϊ άπό τή γνώμη πού εχει γιά
τόν εαυτό της
Κ. ΜΑΡΞ
Παραθέτουμε π ιό κάτω, χωρίς σχόλια,
τίς παρουσιάσεις πού έκανε ό «Ριζοσπάστης» γιά όσα διαδραματίστηκαν στό
’Αφγανιστάν τούς τελευταίους 20 μήνες.
Ριζοσπάστης
ράκι).

28.4.1978

(επιβολή

Τα-

Παραθέτει άνακοίνωση τού ’Επαναστα
τικού Συμβουλίου, όπου άναφέρεται ότι:
«... γιά πρώτη φορά στην 'Ιστορία τον

σελίδα καί κάτω άπό τόν τίτλο «’Ανατρά
πηκε ό πρόεδρος τοϋ ’Αφγανιστάν Άμίν»,
άναφέρεται:
«Τό είδησεογραφικό πρακτορείο Πάρς
μεταδίδει Από τήν Καμπούλ δτι τήν εξου
σία στή χώρα άνέλαβε, μετά άπό τό πρα
ξικόπημα καί τήν Ανατροπή τοϋ Προέ
δρου Άμίν, ό Αφγανός πολιτικός Μπαμπράκ Καρμάλ».
Ριζοσπάστης 29.12.79

’Αφγανιστάν καταλύθηκαν τά τελευταία
κατάλοιπα τής ιμπεριαλιστικής τυραννίας
καί τον όεσποτισμοϋ».

’Αλλά τήν επομένη καί κάτω άπό τόν
πρωτοσέλιδο τίτλο «’Αποκρούστηκε συ
νωμοσία τών ιμπεριαλιστών στό ’Αφγανι
στάν», άναφέρει ότι:

Ριζοσπάστης
Ά μ ίν ).

«Ή προάσπιση τών επαναστατικών
καταχτήσεων άπό τίς συνεχιζόμενες καί
διευρυνόμενες ’ιμπεριαλιστικές προκλήσεις
καί ή ολοκλήρωση τής έθνικοδημοκρατικής άντιφεουδαρχικής, άντιϊμπεριαλιστικής επανάστασης τοϋ Απρίλη Αποτελούν
τόν άξονα δράσης τής νέας κυβέρνησης».

18.9.79

(πραξικόπημα

«... Ή ολομέλεια (τής ΚΕ τον ΛΔΚ)
εξέτασε τήν παράκληση τοϋ Ταράκι μέ τήν
όποια πληροφορεί ότι λόγω τής καταστάσεως τής υγείας του όέν μπορεί νά συνεχί
σει νά έκτελεϊ τά κομματικά καί κρατικά
τον καθήκοντα».
«Σάν ιμπεριαλιστική επέμβαση στις
υποθέσεις τής Λ.Δ. τοϋ ’Αφγανιστάν πρέ
πει νά θεωρηθεί καί ή συκοφαντική εκ
στρατεία πού εξαπολύθηκε... Τά δυτικά
είόησεογραφικά πρακτορεία μεταδίδουν
διάφορες επινοήσεις πάνω στό γνωστό μοτίοο τής σοβιετικής ανάμιξης στις πολιτι
κές εξελίξεις αυτής τής χώρας».
Ριζοσπάστης 19.9.79 (έπικράτηση τοϋ
’Α μίν).

’Αναδημοσίευση άπό τήν «Πράβντα»
περίληψης τής ομιλίας τοϋ X. Άμίν, όπου
μεταξύ άλλων άναφέρονται καί τά έξής:
«... Στή Λ.Δ. τοϋ ’Αφγανιστάν ο’ικοόομείται νέα κοινωνία χωρίς τήν εκμετάλ
λευση άνθρωπον άπό άνθρωπο...»
«... ’Από δώ καί μπρος καταργοϋνται ή
αυθαιρεσία καί ή Αποχαλίνωση, τό αί
σθημα τής άβεβαιότητας, ή άνενθυνότητα
Απέναντι στό λαό... Κανείς δέν θά φυλα
κίζεται χωρίς ευθύνη...».
«... Ή υπεράσπιση τής φιλίας μεταξύ
τών λαών τοϋ 'Αφγανιστάν καί τής Σοβιε
τικής "Ενωσης πού πέρασε τήν όθχρονη
δοκιμασία καί ’έφτασε στό σημερινό επί
πεδο, Αποτελεί συστατικό στοιχείο τοϋ ερ
γαζόμενου λαού τοϋ ’Αφγανιστάν καί
κάθε συνειδητός πολίτης κατανοεί πλήρως
τή σημασία της».
Ριζοσπάστης 28.12.79

’Ενώ όλος ό τύπος προβάλει πρωτοσέ
λιδα τήν είδηση, κάπου στήν τελευταία

πλατφόρμα του, συνδυάζονταν μέ τή φιλοπακιστανική στάση τής Κίνας, πού
προσπαθούσε νά υπονομεύσει τή σοβιε
τική διείσδυση στό ’Αφγανιστάν. Ό
Μποϋτο δέχτηκε νά εκπαιδεύσει άντάρτες τοϋ Σετάμι-Μέλι πού επιστρέφοντας
στό ’Αφγανιστάν έκαναν δολιοφθορές
καί επιθέσεις σέ άστυνομικούς σταθμούς.
'Ο Νταούντ συνέλαβε τελικά τούς περισ

Ριζοσπάστης
Ά μ ίν ).

30.12.79

(άνατροπή

Σέ κύριο σχόλιο άναφέρει ότι μποροστά
στις Ιμπεριαλιστικές επιβουλές «... ή τα
χτική τής ηγετικής ομάδας τοϋ Άμίν, όχι
μόνο στάθηκε Ανήμπορη νά Αντιμετωπίσει
τούς σοβαρούς αυτούς κινδύνους, Αλλά,
Αντικειμενικά, διευκόλυνε μέ τή τακτική
της τήν προώθηση τών ιμπεριαλιστικών
επιδιώξεων._Μέσα σ’ αυτές τίς συνθήκες
όέν είναι καθόλου Ανεξήγητο δτι χρειά
στηκε ή άμεση παρέμβαση τών συνεπών
επαναστατικών δυνάμεων τής χώρας γιά
τήν υπεράσπιση τής επανάστασης καί τών
κατακτήσεών της».
Ριζοσπάστης 1.1.80

’Ενώ μαίνονται οί μάχες άνταρτών-Σοβιετικών, παραθέτει άνακοίνωση τού
ΛΔΚ όπου άναφέρεται ότι:
«... Γκρεμίστηκαν τά κάστρα τοϋ δεοποτισμοϋ, τής αιματηρής τυραννίας τοϋ
Άμίν καί τών οπαδών του, αυτών τών
μαντρόσκυλων Ναντίρ, Ζαχίρ, Νταούντ,
τών μισθοφόρων τοϋ παγκόσμιου καί
πρώτα-πρώτα τοϋ Αμερικάνικου ιμπερια
λισμού...».

Φοβόμαστε πώς σέ λίγο καιρό θά χρεια
στεί, όπως δείχνουν τά πράγματα, νά φι
λοξενήσουμε άλλο ενα άπόσπασμα τής
’ίδιας εφημερίδας, στό όποιο άφού ό σημε
ρινός ισχυρός άνήρ κατηγορηθεί σάν
«Αντικειμενικά σύμμαχος» τοϋ ιμπεριαλι
σμού θά βαφτίζεται κάποιος άλλος στήν
κολυμβήθρα τής έπαναστατικής συ
νέπειας.

σότερους καί τούς έξόντωσε, ένώ δσοι
άπέμειναν, συνέχισαν μιά υποτονική,
παράνομη δραστηριότητα. Γύρω στό
1968 παρουσιάστηκε κι ενα άλλο με
τρ ιοπαθ έστερο «μαρξιστ ικολεν ιν ιστικό »
ρεύμα, τό Σουλά-ι-Ζαούντ (’Εσωτερική
φλόγα) πού έπαιξε κάποιο ρόλο στό
σπουδαστικό κίνημα τού 1969, άλλά τε
λικά άτόνησε.
■

/

Σέ προηγούμενα τεύχη δώσαμε τό λόγο σε μελέτες
ή άφηγήματα γύρω άπό τά λαϊκά άναγνώσματα.
Πρόκειται γιά ενα φιλολογικό είδος πού, ευρύτατα
διαδομένο, επηρεάζει άποφασιστικά τό ήθος καί
τό ϋφος μιας εποχής. Οι έρευνες αυτές- όπως
δημοσιεύτηκαν στό ΑΝΤΙ - δέν είχαν ποτέ την
άπαίτηση μιάς συστηματικής παρουσίασης.
”Έγιναν όμως άφορμή γιά συζήτηση.
Στό πλαίσιο αυτής τής συζήτησης καί αυτής τής
έρευνας, ό ΘΩΜΑΣ ΓΚΟΡΠΑΣ γράφει στό
σημερινό καί στό επόμενο τεύχος δυό σημειώματα
γιά τό άστυνομικό, τό «μαύρο» μυθιστόρημα καί
παρουσιάζει τούς πιό άξιόλογους έκπρόσωπους
τον είδους.
Σέ άλλη περίπτωση θά έπανέλθουμε μέ κείμενα
γιά άλλα είδη άναγνωσμάτων καί μέ άλλες πιό
συστηματικές εργασίες.

Σ κ α ρ φ έ ις (1932) τ ο ν Χ όο να ρ ντ Χώκς.

ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
Είναι θλιβερό, άλλά άληθινό, τό ότι ή έννοια τής
λογοτεχνίας καί τών συγγραφέω ν γιά τό σύνολο τού
αναγνωστικού κοινού, άλλά καί τών διανοούμενων,
συνεχίζει νά συνδέεται μέ τήν έννοια τής «σοβαρότητας».
Καί αύτή ή σοβαρότητα, άνάλογα μέ τό έπίπεδο καί τήν
κομματική ή πολιτική τοποθέτηση τού άναγνώστη καί τού
διανοούμενου, συνδέεται, μέ τή σειρά της, κατά έργο καί
κατά συγγραφέα, μέ τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών, μέ τή Νέα
Εστία, μέ ορισμένους έκδοτικούς οίκους (Ίκαρος, Ερμής,
Κέδρος, Βιβλιοπωλείον τής 'Εστίας κ.ο.κ.) μέ τό ΚΚΕ, μέ
ενα άπό τά πέντε «σοβαρά» λογοτεχνικά σωματεία, μέ τά
κρατικά βραβεία, τά παρακρατικά καί τ’ άμερικάνικα, τις
φιλολογικές στήλες ορισμένων έφημερίδων κτλ. Όποιος
συγγραφέας ή έργο δέν έχει σχέση μ ’ όλα τά παραπάνω,
καί άπό λίγα χρόνια μέ τήν τηλεόραση κι άπό κάμποσους
μήνες μέ τό τρίτο πρόγραμμα, ταξινομείται στήν
παραφιλολογία, καί γενικώς στήν άγνωστη φιλολογία...
Έχουμε, άλλωστε, σ ’ όλο τόν πολιτιστικό χώρο, τά
σοβαρά καί μή σοβαρά: Άπό δώ τό Εθνικό Θέατρο καί ό
Κούν καί κάτι ύπόλοιπα, άπό έκεί οι πειραματικοί θίασοι ή
οί θίασοι νέων. Άπό δώ οι καλλιτεχνικοί τού
κινηματογράφου σκηνοθέτες (Κακογιάννης, Κούνδουρος
κλπ.) άπό έκεί οί έμπορικοί. Άπό δώ οί ναοί τής τέχνης,
όπου τραγουδάει ό κ. Νταλάρας, ή κ. Μαρινέλα καί ό κ.
Καφάσης κι άπό κεΐ τά «κλαρίνα» καί τά «σκυλάδικα»...
Ά π ’ ό,τι ξέρω, τουλάχιστο στήν Εύρώπη, αύτή ή
ταξινόμηση μόνο στήν ’Ελλάδα ισχύει, αύτή τή
φουκαριάρα χώρα, πατρίδα τών κοπιράιτ: Τροχαία χωρίς
τροχαίους, διόδια χωρίς ότοστράντες, δήμοι χωρίς
δημάρχους, ρεμπετολόγοι χωρίς ρεμπέτικο,
καραγκιοζολόγοι χωρίς Καραγκιόζη, μέτρα λιτότητος
χωρίς λιτότητα, χουντισμός χωρίς χούντα καί πάει
λέγοντας...
Ήταν μοιραίο λοιπόν ή άγαθή πρόθεση τού Αντί καί ή
«άγάπη γιά τά παλιά» τού Ν. Πλατή νά ταλαιπωρηθούν σέ
τέσσερα τεύχη τού περιοδικού (Ληστρική παραφιλολογία,
τ.χ. 131-132, καί Αστυνομική παραφιλολογία, τχ. 135, 137,
139). Θά προσπαθήσω νά ξανακολλήσω τά σπασμένα
φτερά μιάς έρευνας μέ προφανές ένδιαφέρον, άλλά
μηδέν έλληνική σχετική βιβλιογραφία. Θά τό προσπαθήσω,
δίνοντας πληροφορίες καί στό μέτρο πού δέν θά
34

προκαλοϋν τούς περιφρονοϋντες τήν «παραφιλολογία» νά
πώ τις σκέψεις μου.
Άπό μιά περίεργη σύμπτωση τό νεοελληνικό
μυθιστόρημα καί γενικότερα ό άφηγηματικός λόγος, όπου
συναντιέται μάλιστα μ έ τήν αύθεντικότητα, τήν
ύπεράσπιση τής έθνικής ταυτότητας, τήν κοινωνική κριτική
(καί άπό τό 1930 καί δώθε μαρξιστικών μεθόδων) άρχισε
καί, καλή του ώρα, συνεχίζεται ως στις μ έρ ες μας σάν
παραφιλολογία, συχνά καί μέ τήν έννοια τής άστυνομικής
καί περιπετειώδους φιλολογίας, τής σκληρής καί μαύρης...
Τά ονόματα τών κορυφαίων της δημιουργών είναι
ένδεικτικά: Ράμφος, Ξένος, Καλλιγάς, Βικέλας, Ροΐδης,
Παπαδιαμάντης, Βιζυηνός, Χρηστομάνος, Βέλμος,
Βουτυράς, Ζάρκος, Θεοτόκης, Παρορίτης, Σαράβας,
Καραγάτσης, Κορνάρος, Πικρός, Λούλης...
Όσον άφορά τήν τυποποιημένη άστυνομική φιλολογία
πού ξεκίνησε στά 1935 μέ τά περιοδικά τού είδους
«Μάσκα» καί «Μυστήριον» έχω νά πώ, άπλά, άπό τώραr ότι
άλλος έκδοτης είναι ό Μ αγγανάρης κι άλλος ό
Περαντζάκης, άλλος συγγραφέας είναι ό Γιώργος
Τσουκαλάς κι άλλος ό Χρ. Χαιρόπουλος, άλλο ή Μάσκα τού
προπολέμου (καί οι «άνατυπώσεις» της) κι άλλο ό
Γκιαούρ-Ταρζάν τού κ. Ρούτσου...
Τό άρχαίο είδος τού μυθιστορήματος καθαρής
φαντασίας, στή νεώτερη Ιστορία τής λογοτεχνίας, άπ’ τόν
Πόε ως τόν Γιάν Φλέμμιγκ κι ως τόν δικό μας Γιάννη
Μαρή, πού χάθηκε πρόσφατα, έχει τήν άνέλιξή του, τις
έποχές καί τις φάσεις του, τις σχολές του, τις άκμές καί
τις παρακμές του. 'Έχει τούς μεγάλους του δημιουργούς,
έχει καί τούς κατασκευαστές του, όπως όλα τά φιλολογικά
είδη. Κι όλα αύτά βέβαια, όχι άσχετα μέ τόν
κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα τών έποχών καί τόν
χαρακτήρα τών τόπων καί τών λαών.
Καί οπωσδήποτε, όπως γιά τό κάθετι στή ζωή καί στήν
τέχνη, έπαιξε καί παίζει ρόλο ή μαρξιστική θεωρία, ή
φροϋδική κ.ά. Ή μετατροπή τής κοινωνίας μας σέ
βιομηχανική καί καταναλωτική, τό 1917, οί παγκόσμιοι
πόλεμοι, ό φασισμός, φυσικά, τόν ίδιο παίζει ρόλο καί γιά
τήν φιλολογία πού μάς άπασχολεί.
Τό άρθρο άπό τήν περιοδική έκδοση τού Ανεξάρτητου
(1934) πού παραθέτουμε είναι άποσαφηνιστικό τών
παραπάνω σκέψεων.

«Δ έν ύ π ά ρ χ ο υ ν λ α ϊκ ο ί σ υ γ γ ρ α φ ε ίς . "Αν ύ π ή ρ χ α ν θ ά έ γ ρ α φ α ν σ το ά ς τ ο ίχ ο υ ς :..»

Ζάκ Πρεβέρ
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Κ ι ' έ τ σ ι δ η μ ιο υ ρ γ ή θ η κ ε μ ι ά λ ο γ ο τ ε χ ν ία π ο ύ π ή ρ ε τά
θέματά της Από την «Κατασκοπία» άπό την « ’.Α στυνομική
καταδίωξη» καί έπεκτάύηκε τά περιστατικά τού « π ο λέ
μου». Δέν άρνήθηκε όμως οϋτε τΙς Απολαβές ή τΙς έκμεταλλεύσεις τού έξααθεν ιαμέν ου καί Α πελπισμένου κόσμου
π ο υ Απόμηνε μέαα ατά έρείπια τών κοινω νικώ ν συντριμ
μάτων.
"AV' δέ μιλήση 6 λόγιος γιά τίς σκηνές πού ή Ανάμνη
σή του μπερδεύτηκε μέ τό αϊμά, θά μιλήση γιά τά
κοινω νικά συντρίμια πού βρήκε έπιοτρέφοντας ατό σ π ί
τι του.
Ή φ ιλολογία δέ μυρίζει π ιά οϋτε φιλύρας οϋτε λου
λούδια, μυρίζει ααπουνάδα ξενοδοχείου ή μούχλα ύπ ο γείου, οΐ ήρωές της δέν είνα ι π ιά οϋτε Ιππότες οϋτε ε ύ γ ε 
ν εις φτω χοί ή πλούσιοι / έρωτενμένοι μέ «καρδίας ύ π ό π έ 
τραν». ΟΙ σημερινοί ήρωες ε ίν α ι γκάγκστερς, κατάσκοποι,
Αστυνομικοί ή καί Αγαναχτηαμένοι Από τόν πληθω ρισμό
τού θριάμβου τών έχλεκτώ ν.
"Ε χει καινοτομίες ή σημερινή λογοτεχνία, καινοτομίες
πού τίς άποζητά ή σημερινή Απροσδιόριστη ψ υχοσύνθεση
τώ,ν συνανθρώ πω ν μας όξω Από ήθική, τόπο, καί
χρόνο...
,

Κείμενο τού James Roller πού δημοσιεύτηκε στην «Φιλο
λογική έπιθεώρησι» τού «Ανεξαρτήτου» (1934).

Τό αφήγημα φαντασίας
Έάν ή ανάγνωση ένός ρομάντζου τού
Σταντάλ μπορεί νά παρακινήσει σέ βα
θιές σκέψεις, αυτή ένός τόμου τού Ζεβακό ή τού Κοϋπερ, τής αμερικανικής,
γαλλικής Μάσκας ή τής δικής μας τού
Μαγγανάρη, είναι πολύ πιθανό ν’ απο
γοητεύσει.
'Η αστυνομική καί περιπετειώδης φι
λολογία έχει τόν δικό της κώδικα. Αυτός
πού διαβάζει γιά πρώτη φορά «σερί
νουάφ», άν μάλιστα είναι συνηθισμένος
στήν «κλασική» φιλολογία, θά προσπα
θήσει νά τήν άποκρυπτογραφήσει μέ τόν
κώδικα πού χρησιμοποιεί γιά τόν
Προύστ ή τόν Τζόυς... θ’ άποτύχει τίς
περισσότερες φορές.
'Όλα τά έργα πού μπορούμε νά τά
συγκεντρώσουμε κάτω άπό τόν όρο τής
καθαρής μυθιστορηματικής φαντασίας
(fiction romanesqe), έχουν τίς διαφορές
τους, αλλά καί τά κοινά τους στοιχεία:
• Ρομάντζα άστυνομικά ή κατασκο
πικά.
• Ρομάντζα περιπετειώδη ή αισθημα
τικά.
Αυτές οί αφηγήσεις, φορμαρισμένες
έτσι ώστε νά άποτελέσουν σειρά, σέβον
ται σχεδόν πάντα μιά αύστηρή χρονολο
γία καί χαράζουν τήν πορεία τού ήρωα,
πού άντιμετωπίζει διαδοχικά εμπόδια
(τό πιό παλιό παράδειγμα ή 'Ομηρική
’Οδύσσεια). Οί χώροι τού τέτοιου δρο
μολόγιου, σπαρμένοι άπό κινδύνους καί
μάχες, άλλοτε θά είναι μεγάλη θάλασσα
ή έρημος, άλλοτε τό διάστημα, άλλοτε
άντίστροφα ό μικρόκοσμος μιας γειτο
νιάς, ένός νοσοκομείου, μιάς πολυκατοι
κίας. Κάποτε πρόκειται πιό πολύ γιά

τραγικό χώρο, παρά γεωγραφικό: ή
δράση τότε θά περιορίζεται στό πλή
ρωμα μιας ιστορικής περιόδου, στήν
καρδιά ένός ήρωα, ή κλεισμένη στον
έαυτό της σάν ένα όστρακο.
Τά βιβλία αυτά δέν είναι μέσα γνώσεως. Ό αναγνώστης τά χρησιμοποιεί
κατά τό κέφι του. Τά καταναλίσκει, χωρίς ν’ αναρωτιέται πάνω στό τί σημαί
νουν άκριβώς καί δέν τά άντιπαραθέτει
στις φιλολογικές γνώσεις πού έχει πάρει
άπό τό σχολείο. 'Ικανοποιείται νά βρί
σκει μιά ιδιαίτερη ευχαρίστηση καί γιά
χρόνια θά ψάχνει γιά έργα τού ίδιου τύ
που (άς θυμηθούμε εδώ τά τηλεοπτικά
σήριαλ τών ήμερών μας).
Ά π ’ εδώ καί ή ομοιογένεια στό σχήμα,
στό εξώφυλλο, στό άμπαλάζ αυτών τών
βιβλίων. Καί τό ζητούμενον πάντα τού
άναγνώστη: ή φυγή.
Ό έθισμός τού άναγνώστη στό ίδιο
προϊόν καί τό «ταξίδι» του διαμέσου τού
ήρωος εξηγείται άπό τήν ταύτισή του μ’
αυτόν.
”Ας σκεφτοΰμε τούς καταναλωτές ναρκωτικών-άλλους αυτούς «ταξιδιώτες».
Μετά άπό μερικά διαβάσματα δ άναγνώστης ολοένα καί πιό πολύ γνωρίζει
τό περίπου περιεχόμενο τού «νέου» βι
βλίου, οπότε άφήνεται νά οδηγηθεί σ’
ενα ξετύλιγμα σχεδόν μηχανικό τών
«νοητικών χειρονομιών» πού ήδη τού εί
ναι οικείες. Αυτή ή διαδικασία εικονο
γραφεί τήν αίσθηση άσφαλείας τής «φιξιόν ρομανέσκ» καί άποδεικνύει τήν ματαιοδοξία μιας διεκδικήσεως ψευδο
κουλτούρας «ποικίλης ύλης». Ή άλήθεια
καί ή ήθική δέν συνδέονται μέ τό ρομάν

τζο φυγής καί τά εγκλήματα γιά τά
όποια συχνά τό κατηγορούν δέν είναι
παρά ή άλλη όψη μιας άπαιτητικής λα
τρείας: τό βιβλίο δρά στή θέση μας, άναλαμβάνει τίς ύποχρεώσεις μας, έστω θά
μάς άρεσε νά είναι έτσι.
Τό βιβλίο πού περιγράφουμε φέρνει
ώς στίς μέρες μας μιά άναχρονική μαρ
τυρία τών Γραφών.
Μέ τήν τεχνική πρόοδο τό τυπωμένο
χαρτί τείνει νά γίνει άντικείμενο μεγί
στης καταναλώσεως, πού. άγοράζεται σέ
χαμηλή τιμή καί πετιέται μετά τήν χρήση.
’Αλλά τό βιβλίο παραμένει βιβλίο.
'Ωστόσο ύπάρχουν (καί θά ύπάρχουν:
γιατί όχι;) πάντα άσχημες κοπέλες πού
στίς σελίδες ένός αισθηματικού ρομάν
τζου βλέπουν τόν έαυτό τους νά μετα
μορφώνεται καί νέοι πού ονειρεύονται
νά άνακαλύψουν παρθένους χώρους καί
δέν άρκούνται στά γήπεδα τών κάμ
πινγκ... Τό βιβλίο τούς προσφέρει γοη
τευτικούς πρίγκιπες ή φανταστικές έρη
μους καί καμιά άλλη φόρμα έκφράσεως,
ζωγραφική ή σινεμά π.χ., δέν τό κάνει
καλύτερα αυτό.
★ ★ ★
Ή έπανάληψη, ώστόσο, καταχράται
προοδευτικά τή φιλολογία, όπως καταχράται τίς λέξεις...'Όσο μιά μυθιστορη
ματική φόρμα είναι νέα τό πληροφο
ριακό της περιεχόμενο είναι πυκνό, άποτελεϊ μέρος τής φιλολογίας (εδώ στήν
Ελλάδα άπ’ τόν Γιώργο Τσουκαλά φτά
σαμε στήν Μπουκουβάλα - ’Αναγνώ
στου, κι άπ’ τό Νιρβάνα καί τόν Βου
τυρά στόν Λουντέμη καί στόν Φώσκολο):
χρησιμεύει σάν όχημα σέ μιά σκέψη, εί35

Μ αρσέλ Ν τναμέλ.

"Αλλωστε, δέν υπάρχει «φιλολογία»
ναι μέσο έρευνας ή προπαγάνδας (Λόντον, Σίγκλαιρ, Χάμμετ...). Δημιουργεί πού νά βγαίνει κατ’ εύθείαν άπ’ τό λαό,
σχολή καί άπό κεί καί μετά ή διαδικασία γιατί ή φιλολογία δέν είναι ούτε μιά
τής άρτηριοσκλήρωσης · αρχίζει. Καί γλώσσα, ούτε μιά μυθολογία κι αύτοί
μαζί, ή λειτουργία της άλλάζει. Προσφέ- πού τήν παράγουν δέν είναι αυτοί πού
ρεται γιά τήν ικανοποίηση τής άνάγκης τήν καταναλώνουν. Στή δημοσιογραφία:
τών επαναλαμβανόμενων άναγνώσεων σχεδόν ποτέ οί συντάκτες μιας έφημερίκαί παύει νά είναι συνώνυμη τής διανοη δας δέν τήν διαβάζουν...
Ή φιλολογία πάντα είχε άξια άνταλτικής προσπάθειας, γιά νά καταλήξει σέ
άσφάλεια, συνενοχή, βεβαιότητα, παθη- λαγής. Αύτοί πού τήν δημιουργούν είναι
τικότητα. Οί μεγάλες επιτυχίες στηρίζον έπαγγελματίες καί κερδίζουν τό ψωμί
ται στήν σιωπηλή συμφωνία συγγραφέα* τους άπ’ αύτή τή δουλειά. Ό ταν γρά
- έκδοτη - αναγνώστη κι ό καθένας, φουν χρειάζονται μοντέλα καί τά βρί
σκουν στήν «καθαρή» φιλολογία. Γι'
παίρνει τό μερίδιό του.
Δέν υπάρχει κανένας λόγος τό είδος αυτό, ή μυθιστορηματική φαντασία σπά
τών αναγνωσμάτων πού περιγράφουμε νια παρουσιάζει φόρμα πρωτότυπη. Συ
νά είναι άποκλειστικότήτα μιας κοινωνι χνά όμως εκλαϊκεύει, καί κάποτε έως τήν
κής τάξεως, ούτε άκόμα νά προσδιορί τελειότητα, ένα άναγνώρισμένο φιλολο
ζουμε ορισμένα βιβλία σάν άνήκοντα σέ γικό είδος.
νΑν δέν δεχτούμε οτι ό λαός εκλύει τή
μιά υπό ή παρά-φιλολογία καί νά πι
δική του φιλολογία, είναι έξ ίσου λάθος
στεύουμε ότι ταιριάζει σέ άκαλλιέργηνά δεχτούμε οτι τά βιβλία πού περιγράτους.

φούμε άγνοούνται άπ’ τό καλλιεργημένο
κοινό. Ή πλειονότητα τού πληθυσμού
μιάς χώρας δέν έχει τέτοια άγωγή άναγνώσεως,ώστε νά μπορεί νά ξεκουράξεται διαβάζοντας, άκόμα πιό πολύ πού τό
διάβασμα τό συναγωνίζονται σοβαρά τά
όπτικοακουστικά μέσα (τηλεόραση κλπ.)
τών οποίων ή «ανάγνωση» δέν απαιτεί
μιά άγωγή. 'Η μόδα τών εικονογραφημέ
νων περιπετειών σέ συνέχειες (περιοδικά
κάί φυλλάδια) καί τά φωτορομάντζα γιά
ενήλικους, έκφράζουν αύτή τήν κατά
σταση. Ή άνάγνωση καί τού πιό απλού
κατασκοπικού μυθιστορήματος άπαιτεί
μιά ικανότητα άπό τόν αναγνώστη νά
βλέπει μέσα άπό τίς λέξεις, εικόνες κάί
άπό τίς εικόνες, άλλες εικόνες: ντεκόρ,
πρόσωπα, εύρήματα. Αύτό δέν είναι εύ
κολο κι όταν τό στερεότυπο καί σειριακό
έπιτρέπει μιά ταχεία άνάγνωση κορφολογήματος... ξαναπλάθει ενα προϋπάρχον διάγραμμα.
Είναι άλήθεία ότι πολλοί διανοούμε
νοι χρησιμοποιούν τά λαϊκά άναγνώσματα όχι μέ τό σκοπό μελέτης, άλλά
προσωπικής εύχαριστήσεως.
Έν συμπεράσματι, μακριά άπό τό νά
σέ άπομακρύνει άπό τά «σοβαρά» άναγνώσματα, ή συνήθεια τού διαβάσματος
«λαϊκών» άναγνωσμάτων άναπτύσσει
τήν έφεση πρός διάβασμα. Τήν άγάπη
γιά τό βιβλίο, τήν ικανότητα άποκωδικοποιήσεως καί άντιληπτικότητας, πού
τό όπτικοακουστικά μήνυμα δέν είναι
ικανό ν’ άναπτύξει.
Τό αμερικάνικο ρομάντζο.

Γεννήθηκε τό 1947 στό Παρίσι καί γιά
τίς εκδόσεις Γκαλλιμάρ. Ά πό μιά ιδέα
τού Ζάκ Πρεβέρ, πού τή βάφτισε κιόλας,
ιδρύθηκε άπό τό Μαρσέλ Ντυαμέλ πού
τή διηύθυνε εως τό θάνατό του. Μαζί μέ
τή σειρά τής Πλειάδας, είναι οί δυό πιό
πετυχημένες σειρές τού γαλλικού εκδοτι
κού οίκου καί άπό τίς πιό φημισμένες
στόν κόσμο. Δέν πρέπει νά συγχέεται μέ
τίς έκδόσεις τσέπης-είναι βιβλία κανονι
κού σχήματος, άκρως επιμελημένα καί
περιλαμβάνουν μαύρη λογοτεχνία (κυ
ρίως αμερικάνικη), άστυνομικά κατα
σκοπικά καί περιπετειώδη μυθιστορή
ματα.
Τά τελευταία χρόνια δη μιουργήβήκαν
καί θυγατρικές σειρές: Σούπερ νουάρ
καί Καρρέ Νουάρ. "Εως αύτή τή στιγμή
οί τίτλοι έχουν φτάσει γύρω στούς 1900.
Τά δυό πρώτα βιβλία ήταν Τσένεϋ καί
Τζ. Χάντλεϋ Τσέιζ. Ελάχιστα έχουν ξεπεράσει τά 50.000 άντίτυπα.Ένας πού
δέν ξέρει θά νομίσει φυσικά οτι πολλά
άπ’ τά βιβλία πουλάν εκατοντάδες χι
λιάδες, μερικά καί εκατομμύρια άντίτυπα. Αλλά ή «σερί νουάρ» δέν πουλή
θηκε ποτέ στά κιόσκια καί στούς στα
θμούς καί ή καντανάλωσή της στήν
έπαρχία παραμένει, μετά 22 χρόνια, σχε
δόν άνύπαρκτη.
Συγγραφείς, όπως ό Ζίντ, ό Κενώ, ό
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Καμύ, ό Βιάν, άνήκαν στούς φανατικούς
άναγνώστες. Ό ΓΙρέβέρ μέ μεγάλη συγ
κίνηση γράφει στό «Έμπντρομαντέρ»
οτι τιμής ένεκεν, λάβαινε τό πρώτο άντίτυπο, τήν παραμονή τής κυκλοφορίας
κάθε βιβλίου καί τά περισσότερα τά
καταβρόχθιζε...
Μετά τό 1960 ή σειρά περνάει άπ’ τήν
«μυθολογική» της εποχή στή βιομηχα
νική: οκτώ βιβλία τό μήνα. Ή πελατεία
πιστή καί τά κέρδη τόσα δσα φτάνουν
γιά νά έπιβιώνει... Μετά τό 1970, ή σο
βαρή καί επιτεινόμενη, ώς σήμερα, κρίση
χαρτιού μειώνει τίς εκδόσεις τού μήνα σέ
τρεις.
Οί έρευνες έχουν άποδείξει οτι καί τά
έργα τών νεωτάτων συγγραφέων διαβά
ζονται άπό άναγνώστες, τόν κορμό τών
οποίων άποτελούν σαραντάρηδες καί
πενηντάρηδες...
'Η πιό βάσιμη εξήγηση γιά τήν μικρή
κυκλοφορία καί γιά τό είδος τών άναγνωστών είναι οτι ό Ντυαμέλ κατάφερε,
όχι χωρίς κόπο, νά κρατήσει τήν σειρά
μακριά άπ’ τόν μαζοχισμό-σαδισμό, τό
πορνό, τό εύκολο στύλ, τίς κατασκευα
σμένες ίντριγκες. Έδώ καί λίγα χρόνια
τό γκρίζο μέλλον τής σειράς γίνεται προ
σπάθεια ν’ αντιμετωπιστεί μέ τήν σειρά
τσέπης Καρρέ Νουάρ, μέ ελαφρότερα
έργα, πάντα όμως μιας ποιότητας.

Είναι άδύνατο νά πλησιάσει κανείς
είδη, όπως ή «σερί νουάρ» ή τό σύγ
χρονο κατασκοπικό μυθιστόρημα, χωρίς
νά άνακαλέσει τήν αμερικάνικη σχολή
μυθιστορήματος, πού άνθιοε στά χρόνια
πού άκολούθησαν τό τέλος τού πρώτου
πολέμου, καί τής όποιας ή επίδραση
πάνω στήν άνάπτυξη τού μυθιστορήμα
τος γενικά, τόσο στις ΗΠΑ, όσο καί στήν
Ευρώπη, υπήρξε άποφασιστική.
Μέ τό άμερικάνικο μυθιστόρημα είναι
ό ίδιος ό τρόπος τής άφήγησης πού
θ’ άλλάξει ριζικά. ’Έντονα σημαδεμένοι
άπό τόν πόλεμο καί τήν «άνακάλυψη»
τής Ευρώπης, οί νέοι Ά μερΐκάνοι μυθιστοριογράφοι τής «χαμένης γενιάς»,
Γερτρούδη Στάιν, Ντός Πάσσος, Χεμιγκουέη, Φίτζεραλντ, Κάλντγουελ, Φώκνερ, Στάιμπεκ, ενσωματώνουν στήν άφηγηματική τους τεχνική, αύτήν τού κινη
ματογράφου. ’Εγκαινιάζουν τήν περι
γραφή τών συναισθημάτων μέσω αύτής
τής συμπεριφοράς, χειρονομιών, στά
σεων, άπό τίς όποιες ό άν^γνώστης κα
λείται νά άνακατασκευάσει χήν πραγμα
τική προσωπικότητα τών ήρώων. Α νά 
μεσα στά άλλα, ή σχολή τοη νέου άμερικάνικου μυθιστορήματος χτυπάει τήν
καθιερωμένη χρονολογική δομή, παρου
σιάζοντας τήν παράλληλη δράση - άνασυνθέτει στόν χώρο ένός βιβλίου ένα μικρόκοσμο, μικρογραφία τής ολικής πραγ-

ματικότητας. Ακόμα θ’ άνακαλύψεΐ
τόν εσωτερικό μονόλογο, τού οποίου (]
χρησιμοποίηση, άντλώντας καί άπό τίζ
φροϋδικές θεωρίες, θά έπιτρέψει εν»
καινούριο πλησίασμα τής προσωπικότητας. Γιά πρώτη φορά, χάρη ατούς συγγραφείς τής χαμένης γενιάς, ή μυθιστο
ρηματική αφήγηση θά απελευθερωθεί
οριστικά άπό πολλές φιοριτούρες,
ωραιοποιήσεις, μύθους μέ τά όποΰι γιά
καιρούς ήταν φορτωμένη ή αφήγηση τού
ρομάντζου άναλύσεως (Μαντάμ ντέ Λαφαγιέτ, Άββάς Πρεβόστ, Ρουσαώ, κλπ.).
Ή Σερί Νουάρ

Τό φιλολογικό άμερικάνικο ρομάντζο
δέν εχει άκόμα καθιερωθεί, άλλά ανα
πτύσσεται παράλληλα μιά μυθιστορημα
τική φιλολογία μέ τάσεις πιό διάχυτες, μ’
ένα κοινό πλατύτερο. Μέ βάση τήν
παραδοσιακή φόρμα τού αστυνομικού
μυθιστορήματος, τό νέο μυθιστόρημα εγ
κλήματος ενσωματώνει στοιχεία έΐηκά,
κληρονομιά των μύθων καί τής φιλολο
γίας τού φάρ ούέστ. Μιλάμε γιά τό αστυ
νομικό ρομάντζο «άλά άμερικαίν», τό
μαύρο ρομάντζο, δπως έπεκράτησε μέ
τήν καθιέρωση τής «σερί νουάρ» - όρος
τού Ζάκ ΓΙρεβέρ υιοθετημένος άπό τόν
ιδρυτή της, Ντυαμέλ.
’Ανάμεσα στούς «φιλολογικούς» συγ
γραφείς καί στούς «άστυνομικούς»,
1920-1940, στίς ΗΠΑ δέν υπάρχουν
διαφορές. Είναι χαρακτηριστικό οτι οί
πρώτοι μετριώνται στά δάχτυλα των δυό
χεριών, ενώ οί δεύτεροι συνιστούν «δημογραφική έκρηξη».
Άκόμα καί στόν Χάμμετ υπάρχει ήδη
χρήση τής επαναληπτικής διαδικασίας,
καταφυγή στύ φιξαρισμένο πρόσωπο τού
ντετέκτιβ, μπλεγμένου στίς διαδοχικές
του περιπέτειες. ’Αντίθετα, οί άστυνομικές άφηγήσεις τού Χεμινγκουέη δέν συ
νεπάγονται σειρά. Ή σειρά δέν αποτελεί
αδυναμία τής αστυνομικής άφηγήσεως
γιά τό μεγάλο άναγνωστικό κοινό, ίσα
ίσα τήν άπαραίτητη συνθήκη γιά νά λει
τουργήσει.
*
*
Τό ρομάντζο τής «σερί νουάρ» δίνει
ένα παράδειγμα παράξενο λόγω τών
άντιθέσεών του, πού εμφανίζονται εντυ
πωσιακά στό περιεχόμενο,, έχοντας μιά
λειτουργία διασκεδαστική, πού ωστόσο
δέν είναι λιγότερο βαθιά ριζωμένο στην
πολιτική πραγματικότητα, πού αναλύει
χωρίς παραχωρήσεις: γεννημένο τήν
παραμονή τού μεγάλου κράχ τού 1929
δίνει μιά εικόνα τής ’Αμερικής βαθιά
πεσιμιστική καί κριτική: γκαγκστερι
σμός, γενική διαφθορά, λαθρεμπορία
ολκής πού πηγάζει άπό τήν άπαγόρευση.
'Η εποχή τού γκαγκστερισμού τών
χρόνων τής κρίσης είναι βέβαια πρό
πολλοΰ ιστορικά ξεπερασμένη, άλλά οί
ιστορίες τών έπαναστατημένων τής βιο
μηχανικής κοινωνίας, παντού στόν κό
σμο, δέν έχουν τέλος.
■

Ό Γκαστόν Λερού, ό δημιουργός τού Ρουλταμπίγ τού νεαρού δημοσιογράφου πού πάει
παντού, συνδυασμός. μιας τρελής φαντασίας
καί μιας λογικής πού σπάει κόκαλα, γιά τή
Γαλλία είναι ένας κλασικός, δπως ό Μπωντλαίρ, ό Ζεράρ ντέ Νερβάλ, ό Σύη...
Οί εκδηλώσεις γιά τά 50 χρόνια άπ’ τό θά
νατό του στά 1977, πήραν διαστάσεις μεγά
λου πολιτιστικού γεγονότος: έκθεση μέ ντο
κουμέντα τής ζωής καί τού έργου του, στην
μεγάλη αίθουσα τής Ραδιοτηλεοράσεως στό
Παρίσι, πού περιόδευσε σ’ δλη τή χώρα, έπανεκδόσεις τών βιβλίων του, εβδομάδες καί
μήνες μέ τά φιλμ του στίς ταινιοθήκες καί στά
σινεμά τέχνης, δημόσιες συζητήσεις, ιδρύσεις
κέντρων κουλτούρας μέ τ’ όνομά του... 'Ωρες
στή ραδιοτηλεόραση, σελίδες έπί σελίδων σέ
όλο τόν τύπο...
’Ανάμεσα στ’ άλλα, μεγάλες υπογραφές τής
φιλολογίας καί τής τέχνης, θυμήθηκαν τήν τε
ράστια άπήχηση τού έργου του στήν λογοτε
χνία τού αιώνα, κι όχι μόνο τή γαλλική
(νταντά, σουρρεαλισμός...).
Έως αυτή τή στιγμή στήν Ελλάδα είναι
γνωστός μόνο στούς άναγνώστες τών προπο
λεμικών λαϊκών περιοδικών (Μπουκέτο κ.ά.)
τών αστυνομικών βιβλίων τσέπης, τών περι
οδικών περιπετειωδών καί αστυνομικών μυ
θιστορημάτων.
’Εκτός άπό τήν ένδοξη σειρά μέ τις περιπέ
τειες τού Ζοζέφ Ρουλταμπίγ, οπού τό «Μυ
στήριο τού κίτρινου δωματίου» έχει τήν
πρώτη θέση ό Λερού έχει γράψει τήν «Σερί
Μπιμπί», τήν «Διπλή ζωή τού Θεόφραστου
Λογκιέ», δεκάδες άλλα μυθιστορήματα καί
νουβέλες. ’Επίσης, τό πολυανεβασμένο θεα
τρικό «Τό σπίτι τών δικαστών», μονογραφίες
καί άρθρα ιστορικά.
Οί κινηματογραφικές αποδόσεις μιας δεκά
δας έργων του συνεχίζονται ώς τίς μέρες μας
- ορισμένα σέ 2,3 καί 4 εκδόσεις.
Σέ γρήγορες πινελιές. ’Ιδού τό πορτραϊτο
τού δημοσιογράφου πού στίς πρώτες δυόμισι
δεκαετίες τού αιώνα τά άρθρα καί τά ρεπορ
τάζ του άφηναν άναυδους ή συγκλόνιζαν τούς
Γάλλους.
• Γεννήθηκε στά 1868 και πέθανε στά
1927. Έζησε στή Μπούρζ, στή Νίκαια, στό
Παρίσι. Σπούδασε νομικά, δέν δικηγόρησε,
έγινε δικαστηριακός ρεπόρτερ καί πολύ γρή
γορα «μεγάλος ρεπόρτερ».
• Ήταν μεγάλης γενικής κουλτούρας. Είχε
τό πάθος τής ιστορίας καί τής μυθολογίας.
Βιβλιοφάγος. Ά π ’ τίς μεγάλες αδυναμίες του
οί ρομαντικοί. Δήλωνε συχνά τόν άπεριόριστο
θαυμασμό του γιά τόν Ντίκενς: «Σ' αυτόν
οφείλω τήν άγάιτη του γραφικού καί τού
χιούμορ, τόσον άπαραίτητου στίς δραματικές
άφηγήσεις...». Ήταν άκόμα θαυμαστής τού
Ούέλς καί τού Κάναν Ντόυλ, άπ’ τόν όποιο
παρέλαβε τό άστυνομικό μυθιστόρημα καί τό
οδήγησε σέ μιά καινούρια εποχή, μαζί μέ τόν
συμπατριώτη του Μωρίς Λεμπλάν.

• Κάθε μέρα έγραφε ορισμένο άριθμό σε
λίδων. Μέ ιδιαίτερη φροντίδα συνέδεε ντο
κουμέντα μέσα στά πλαίσια τών ιστοριών του.
Γιά τό «Φάντασμα τής Όπερας» π.χ. είχε
έπισκεφτεϊ καί τίς παραμικρές γωνιές τού
κτιρίου, είχε μελετήσει τά πλάνα του, συμβουλεύθηκε άρχιτέκτονες καί μηχανικούς... Χρη
σιμοποιούσε πάντα τήν ίδια μάρκα πένας,
ποτέ στυλογράφο. Έλεγε: «Ή φράση μου
άποκτάει ρυθμό μέ βάση τό άλλέ-ρετούρ τού
κονδυλοφόρου χαρτί-μελανοδοχεϊο...»
• Χρησιμοποιούσε σπάνια τηλέφωνο, άλλά
καθημερινά τηλέγραφο: 2,3 καί περισσότερα
τηλεγραφήματα τό εικοσιτετράωρο καί συχνά
τεραστίου μήκους.
• Στίς τελευταίες 15 μέρες τής συγγραφής
τού ρομάντσου βρίσκονταν σέ παροξυσμό.
Τελειώνοντας, τό άνάγγελνε στούς οικείους
καί στή γειτονιά πυροβολώντας άπ’ τό παρά
θυρο τού γραφείου του.
• Τό γραφείο του ήταν αληθινό εργαστήρι:
έφημερίδες καί περιοδικά τής έποχής καί παλαιότερων, δεκάδες χιλιάδες βιβλία, λεξικά
παντός τύπου, χάρτες, κόλλες, ψαλίδια...

Ο Ή κόρη του, Μαντλέν Λεπίν-Λερού θυ
μάται: Στόν καιρό του μπορούσε νά έχει κα
νείς βοηθητικό προσωπικό στό σπίτι του, χω
ρίς αυτό νά σημαίνει ότι ζεΐ μεγάλη ζωή...
"Αλλωστε ό πατέρας μου ζούσε πιστεύοντας
στό λαϊκό ρητό «ό,τι βρέξει άς κατεβάσει»:
όταν είχε χρήματα τά σκόρπιζε, όταν δέν είχε
κρατιόταν. Έτσι, άλλοτε νοικιάζαμε γιά τίς
διακοπές μιά καταπληκτική έπαυλη, άλλοτε
ένα σπιτοκάλυβο. Ήταν κατά καιρούς χαρτο
παίκτης, έχανε καί μεγάλα ποσά. "Οταν κέρ
διζε, μάς γέμιζε δώρα. Πάντως τό χρήμα δέν
επηρέασε ποτέ τίς ιδέες του γιά τή ζωή καί
τήν τέχνη. Ήταν γεμάτος ιδέες, παράγωγες
όχι μόνο τής φαντασίας του, άλλεα καί τής
έρευνας πού συχνά έβαζε παγίδες στή φαντα
σία του... Ή άπάντηση τής λογικής έπρεπε νά
είναι συγχρόνως ξαφνιαστική καί άναμφισβήτητη... Αυτό τό τέρας ευφυΐας καί μορφώσεως
ήτανπροσιτός, διασκεδαστικός καί στούς πιό
ταπεινούς... Τίς έπιτυχίες του τίς γιόρταζε μέ
μάς, μέ τούς υπηρέτες μας, τούς γειτόνους,
τούς παλιούς του φίλους... Έ ξ άλλου καί στά
έργα του υπήρχαν πάντα οί προϋποθέσεις
πολλών πλησιασμάτων πού κάλυπταν μιά
γκάμα άναγνωστών άπό τούς σοφούς πανεπι
στημιακούς, ώς τούς εργάτες, τίς μοδίστρες...
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Τώρα πιά μπορούμε νά πούμε
μέ σιγουριά.
Ή γιορτή τέλειωσε σάν
γιορτή. Καί τά παιδιά πήγαν
σπίτια τους. Δέν πειράζει πού
έχουν εκνευριστεί, θά τούς πε
ράσει. Φέτος δέν είναι ή χρονιά
τους γιά νά μάς προβληματί
ζουν. Είναι ή χρονιά τής μαϊ
μούς. Όλα έγιναν μέ τόση
άνεση, μέ τόση εύκολία!
Ή παρέλαση έγινε σάν παρέ
λαση. Ό πανηγυρικός έλεγε γιά
δικαιώματα, γιά έλευθερίες, γιά
νόμους, γιά χίλια δυό πράγ
ματα. /Όλοι κατέβηκαν σ’ αύτή
τήν τίαρέλαση κι όλοι συγκινήθηκαν μ' αύτά πού είδαν.
Τό έτος τέλειωσε, όπως κάθε
έτος βέβαια.
Κι όπως κάθε φορά, καλού
μαστε καί τώρα νά κάνουμε
έναν άπολογισμό. Τί έγινε;
Μά φυσικά, ζωγραφιές στούς
τοίχους, έκθέσεις βιβλίων, πα
ραστάσεις, ομιλίες, δηλώσεις,
εκδρομές, κάρτες, περιοδικά,
έκπομπές κι άλλα πολλά παρό
μοια.
Άπό ποιούς; Μά φυσικά άπό
τούς μεγάλους, άπ' αύτούς πού
ξέρουν.
Καί τά παιδιά; Μά τά παιδιά
ήταν τό θέμα.
Τό θέμα γιά κάθε σύλλογο,
φορέα, σωματείο ή άτομο.
Καί τί έμεινε;
Τά σπιρτόκουτα, τά γραμμα
τόσημα κι ή χρονολογία γιά νά
μάς θυμίζουν πώς μέ «κάτι» εί
χαμε ν’ άσχοληθούμε τό '79.
Μόνο πού αύτά τό «κάτι»
έμεινε έξω άπ’ τό χορό μέ μόνο
κέρδος, κάποια φορά, μιά ώρα
μάθημα λιγότερη, λόγω «έτους
τού παιδιού». Καί συνέχισαν τά
παιδιά νά κάνουν μάθημα πα
ρέα μέ ποντίκια στά σχολεία,
νά παθαίνουν ήπατίτιδα άπό
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τήν έλλειψη μέσων ύγιεινής, νά
τρώνε ξύλο άπό τό δάσκαλο ή
τούς γονείς τους; δταν τά τσα
κώνουν κάποια στιγμή νά δια
βάζουν Καζαντζάκη ή δταν ρω
τούν πώς γεννιούνται τά παι
διά. Συνέχισαν νά διαβάζουν
άπό άναγνωστικά τής προπο
λεμικής έποχής, νά κάνουν πο
δήλατο στά μπαλκόνι τού δια
μερίσματος. Νά στέκει σάν λαι
μητόμος άπό πάνω τους τό
«άπαγορεύεται νά κάνεις Χρι
στούγεννα στήν Έλλλάδα, γιατί
είσαι παιδί πολιτικού πρόσ
φυγα». Κι όπως πάντα, 100.000
άνήλικοι στή χώρα μας καί
3.000.000 παγκόσμια, πού βρί
σκονται στήν άγορά έργασίας.
Σέ μιά σκηνή κοιμούνται μέ τό
όπλο παραμάσχαλα στήν Πα
λαιστίνη, στήν 'Ερυθραία, στή
Σαχάρα· καί τά παιδιά τής ’Ιν
δίας τρέφονται μέ τίς βρωμιές
πού ύπάρχουν στούς δρόμους.

• Στή σειρά διαλέξεων πού
οργανώνονται στό θέατρο
Έντοπία θά έχουμε τήν εύκαιρία
νά άκούσουμε: Στις 7-1-80, τόν
Βασίλη Παναγιωτόπουλο, «Τό
οικιστικό δίκτυο τού άγροτικοϋ
χώρου. Γιά μιά άρχαιολογία τού
παραδοσιακού οικισμού». Στις
14-1-80, τόν Χρήστο Γιανναρά,
«Μιά τομή στήν ιστορία τής
φιλοσοφίας; ό 4ος καί ό 5ος μ.Χ.
αιώνας». Στις 21-1-80, τόν Νίκο
Τριανταφυλλόπουλο, « Ό
Παπαδιαμάντης άπέναντι στήν
παράδοση». Στις 28-1-80, τόν
Γιάννη Γιαννόπουλο, «Ό θεσμός
των κοινοτήτων στά χρόνια τής
Τουρκοκρατίας». Στις 4-2-80,
τόν Θεόφιλο Βέικο,
«Παραστατικά μοντέλα σκέψης
στήν άρχαία ελληνική
φιλοσοφία». Στίς 11-2-80, τόν
Κώστα Παπαγεωργίου, «Οί
επιδράσεις τού δημοτικού
τραγουδιού στή νεοελληνική
ποίηση».
Ή τελευταία ομιλία πού θά
πραγματοποιηθεί τό μήνα
Φεβρουάριο θά είναι τού
’Αλέξανδρου Χριστοφέλλη,
«Μνημεία καί γήπεδα γιά λίγους.
Ή σημασία τής Ιστορίας στή
σύγχρονη άρχιτεκτονική», στίς
25-2-80. Οί διαλέξεις θά
συνεχιστούν, ώς τό τέλος
Μαρτίου.

• Σειρά
διαλέξεων-συζητήσεων
οργανώνει ή Γεννάδειος
Βιβλιοθήκη, Αμερικάνικη Σχολή
Κλασικών Σπουδών. Οί
διαλέξεις αύτές
πραγματοποιούνται στό Loring
Hall, Σουηδίας 59, 5-6,30 μ.μ.
Ήδη πραγματοποιήθηκε ή
πρώτη ομιλία στίς 10
Δεκεμβρίου άπό τόν Δημήτριο
Πάλλα μέ θέμα: «Ή εισαγωγή
τών εικόνων στίς εκκλησίες, ή
θέσις των καί τό σχήμα των».
Στίς 16 ’Ιανουάριου θά
μιλήσει ή ’Αγγελική Ααίου μέ
θέμα, «’Εμπόριο καί τέχνη στήν
άνατολική Μεσόγειο στό 13ο
αιώνα». Οί εκδηλώσεις θά
συνεχιστούν ώς τά μέσα
’Απριλίου.

• Ά π ’ τίς 8 ώς τίς 16 Γενάρη,
στή γκαλερί «Συλλογή» θά
μπορούμε νά δούμε τήν
ένδιαφέρουσα έκθεση τού Κώστα
Γεωργίου μέ εικονογραφήσεις σέ
βιβλία, περιοδικά καί

iS OF THE WORLD AND THIER
UTION SHELLFE VICTORIOUS

• Τά ποιήματα τού παλαίμαχου
©εσσαλονικιού άγωνιστή καί
συγγραφέα Στέλιου Νικολαΐδη
τού μπάρμπα-Στέλιου, άλλοτε
δραματικά κι άλλοτε μέ χιούμορ
σχολιάζουν έμμετρα τήν
έπικαιρότητα καί τήν
καθημερινή ζωή. Στ’ άχνάρια τής
/.αϊκής μας παράδοσης...

Καί τά προσφυγόπουλα στήν
Κύπρο γιά πέμπτη χρονιά φέ
τος ύφίστανται τίς ταλαιπωρίες
τού ξεσπιτωμού.
Ή γιορτή τέλειωσε σάν γι
ορτή. Μά τά παιδιά θυμούνται.
Ό νοϋς κι ή ψυχή τους είναι ρι
ζωμένα σ’ έμπειρίες καί βιώ
ματα. Κι δταν πάρουν στά χέρια
τους ένα πινέλο καί μπογιές
ζωγραφίζουν τή χαμένη αύλή,
τό άνήλιαγο ύπόγειο, τούς ψη
λούς τοίχους, τίς ήσυχασμένες
συνειδήσεις. 'Αλήθεια, χρεια
ζόταν μιά χρονιά γιά νά τά
δούμε ή νά τά πούμε δλα αύτά
τά πράγματα;
Δέν ξέρω. "Ισως μάς χρειαζό
ταν γιά έκτόνωση. ”Ας περιμέ
νουμε λοιπόν νά δούμε πόσοι
θ’ άσχοληθούν τό '80 μέ τά
παιδιά καί πόσοι μέ τίς μαϊμού
δες.

• Κάτω άπό πορτραίτο τού
Γιασέρ ’Αραφάτ σέ
παλαιστινιακή άφίσα πού
διανεμήθηκε γιά νά κοσμεί τά
γραφεία φίλων τού PLO,
υπάρχει ή φράση πού καταλήγει :
«... THE PALESTINIAN
RENOLUTION SHELL BE
VICTORIOUS.
ESSO έτοιμος. Γιασέρ!

εφημερίδες. Παράλληλα δμως,
θά πραγματοποιηθούν όμιλίες ·
γιά τό ρόλο τής εικονογράφησης
στό βιβλίο καί στό έντυπο.
Ο Τό «Ρόδι» διπλά
γιορταστικό! Μαζί πρωτοχρονιά
καί γενέθλια... Γίνεται δυό
χρονών! "Ομορφο καί πλούσιο σί
ύλη. Διαλέγουμε τήν
ένδιαφέρουσα παρουσίαση τού
Όδυσσέα Έλύτη καί τής
προσέγγισης τής ποίησης γενικά,
γραμμένη μέ ιδιαίτερη
ευαισθησία άπ’ τήν Έρικα
Βασιλά-Σουγιούλ: «Άπό στόμα
σ’ αντί περνάει τό τραγούδι, ή
ποίηση, καί κάθε φορά τό θαύμα
γίνεται...»

*
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Μιά πρόταση
γιά θέατρο
του παιδιού
Τό ΚΘΒΕ είχε προκηρύξει,
διαγωνισμό θεατρικού έργου γιά
παιδιά, μέ σκοπό νά παιχτεί φέ
τος άπό τήν παιδική του σκηνή.
’Από τό διαγωνισμό όμως αυτόν
κανένα έργο δέ βραβεύτηκε.
Έτσι διαλέχτηκε ένα παλιό έργο
τής Μ. Ρώτα πού πρίν πολλά
χρόνια είχε ξανανεβαστει στή
σκηνή:

νείας σε σχέση με τον κοινωνικό
του περίγυρο. Δέν είναι τυχαίο
πώς σ' όλα τά παραμύθια σ’
όποιο λαό κι αν ανήκουν, βρί
σκεις τίς ίδιες δομές μύθων».
Ή σκηνοθετική της άποψη τεί
νει περισσότερο στό νά δώσει τήν
παιδαγωγική, παρά τή θεατρική
διάσταση στό θέμα. Καί τελικά
κρατιέται μιά Ισορροπία τής σύγ
χρονης οπτικής τών δομών καί
σχέσεων τού μύθου όχι άναγκαστικά
Ρεαλιστικό. Έτσι δίνονται
τικα ρεαλιστική.
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Τά τρία Αδέλφια κ ι ή γοργόνα
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Μιά Κυριακή πρίν τό κλείσιμο
τού χρόνου, άρχισε τίς παραστά
σεις της στή Θεσσαλονίκη ή παι
δική σκηνή τού Κρατικού Θεά
τρου Βορείου Ελλάδας. «Τά τρία
Αδέλφια κι ή γοργόνα», άνέβηκαν
μέ τή σύμπραξη τεσσάρων γυναι
κών: Τής Μαρούλας Ρώτα (κεί
μενο), τής Μαρίας Χρυσάφη
(σκηνοθεσία) τής Ελένης Καραΐνδρου (μουσική) καί τής
Κλεοπάτρας Βίγκα (σκηνικά-κοστούμια).
Τό έργο τής Μ. Ρώτα τό χαρα
κτηρίζει ή πολιτιστική μνήμη ·
μνήμη μυθολογική καί έμπνευσμένη άπό τά λαϊκά παραμύθια.
Συγχρόνως όμως πραγματοποιεί
ται ένα πάντρεμά τού μυθικού μέ
τό καθημερινό - σημερινό στοι
χείο.
Σ’ ένα νησί, μέ κεντρικά πρό
σωπα μιά γοργόνα καί μιά ξεπεσμένη μάγισσα, τυχαία φτάνει τό
καράβι τών τριών άδελφών κι
έτσι άρχίζει τό κυνηγητό... γιά τό
φαί τής γοργόνας καί τής μάγισ
σας.
Ή Μαρία Χρυσάφη πού έχει
παρουσιάσει ήδη στό Παρίσι τήν
«’Οδύσσεια», στήν Ελλάδα μέ τό
έργο τής Μ. Ρώτα κάνει τήν
πρώτη της σκηνοθετική δουλειά.
«"Ολα τά λαϊκά παραμύθια τον
κόσμον», λέει ή Μ. Χρυσάφη «εί
ναι ή συλλογική μνήμη τών λαών
ατά διάφορα πολιτιστικά τονς
στάδια. Είναι ή αγωνία τον αν
θρώπου αέ σχέση μέ τόν εαυτό
τον, ή προσπάθεια μιας ερμη
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Αυταπάτες βέβαια, δέν έχουμε.
Ή καινούρια χρονιά είναι ήδη
παλιά. Χωρίς ίχνος μοιρολατρείας, άπλά άπό έπίγνωση, ξεκι
νάμε τή στήλη αύτή Απ’ τά μέσα
μαζικής επικοινωνίας. Ό μικρόκοσμος τής ΕΡΤ πού όμως είναι
τόσο ενδεικτικός τού καθεστώτος
πού έπικρατεΐ σ’ αύτό τόν τόπο:
Καιροσκοπισμός μέ πρόσχημα
πάντα τό Αγαθό, τήν προκοπήν
τήν ποιότητα, έτσι πού όλα νά
φθείρονται μέσα σέ ταπεινές χει

ΡΟΥΝΤΥ ΝΤΟΥΤΣΚΕ:
Θάνατος μέ δόσεις
Χτύπησε, πέφτοντας μέσα στό
μπάνιο του, ένώ περνούσε μιά
κρίση επιληψίας, λένε οί επίσημες
έκδοχές. Καί πέθανε. Δέν λένε
όμως δτι ή επιληψία ήταν κατά
λοιπο μιας παλιότερης δολοφονι
κής Απόπειρας, πού είχε διαπράξει ένας Απλοϊκός άκροδεξιός ερ
γάτης, κάτω άπό τήν επήρεια τής
έκστρατείας μίσους πού είχε
έξαπολύσει ενάντια στό «Ρούντυ
τόν κόκκινο» ό δυτικογερμανικός
τύπος καί ιδιαίτερα τό συγκρό
τημα Σπρίνγκελ. Τό οπλισμένο
βάρβαρο χέρι προέκτεινε τό μί
σος τής άρχουσας τάξης καί ση
μάδεψε κατ’ ευθείαν στό κεφάλι.
Αύτό τό μυαλό, πού είχε προΐδει,
μέ Απόλυτη διαύγεια, τήν κρίση
Μ ή τσ ο ς
Β ρ α β ε ίο

τών καταπιεστικών καθεστώτων,
έπρεπε νά πάψει νά λειτουργεί.
Αύτή ή φωνή, πού είχε ξεσηκώσει
τήν πανεπιστημιακή νεολαία γιά
νά τήν οδηγήσει στις μεγάλες εξ
εγέρσεις τού 1968 έπρεπε ν’ Αρ
χίσει νά τραυλίζει.
Ό Ρούντυ έπέζησε τότε, ξανα
μίλησε καί ξανάγραψε, καμιά
φορά μέ θαυμαστή άποτελεσματικότητα. Ήταν όμως ένας νε
κρός μέ Αναστολή.
Χάνεται οριστικά αυτές τίς τε
λευταίες μέρες τού '19, παίρνον
τας μαζί του κάτι άπό τήν νεό
τητα δλών δσων ένιωσαν δικούς
τους τούς Αγώνες τής δεκαετίας
1965-1975.

Ά λ ε ξα ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς:
Γκ ό ρ κ ι

πολλές φορές παραλογές — όπως
ή ίδια λέει — θεατρικές λύσεις,
μόνο καί μόνο γιά νά ωθήσουν τό
παιδί αέ μιά δική του λειτουργική
χρήση τών θεατρικών στοιχείων.
’Ανάλογη είναι καί ή οπτική
τής σκηνογράφον Κλεοπάτρας
Βίγκα πού μέ άπλά σκηνικά
μέσα, δίνει μιά τέλεια λειτουρ
γική αίσθηση τού χώρου.
Ή
γνωστή
μουαικολόγος
’Ελένη Καραΐνόρον πού μάς έχει
δώσει δείγματα μιας ιδιαίτερα
Αξιόλογης δημιουργικής δου
λειάς, κατορθώνει νά ενσωματώ
σει τό μυθικό μέ τό ρεαλιστικό
στοιχείο καί νά δημιουργήσει
έτσι απ' τήν αρχή ένα «έργο».
Στήν δημιουργία αυτής τής
παράστασης συμπράττουν καί οί
ηθοποιοί τού ΚΘΒΕ: Σιμός
Ίωαννίδης, ’Ανθή Καρυοφύλη,
Τάσος Παλατζίδης, Νίκος Μαστοράκης, Γιώργος Ντομούζης,
'Αρετή Σιλβεσάκη.

τική Ένωση, όπου καί φοίτησε
στό Λογοτεχνικό ’Ινστιτούτο τής
Μόσχας. Πήρε άδεια επαναπα
τρισμού τό 197'5.
Ό Μήτσος Άλεξανδρόπουλος
έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα
πλούσιο έργο πού επεξεργάστηκε
όλα αύτά τά χρόνια τής ξενιτιάς.
"Οπως όλους τούς πολιτικούς
πρόσφυγες,, τόν έτρωγε ό καημός
τής επιστροφής. Μέ μιά πλούσια
συγκομιδή πνευματικού έργου
ξεκίνησε γιά τήν Έλάδα. ’Εδώ
όμως τόν έφτασε τό μήνυμα τού
θανάτου τών γονιών του.
Πέθαναν σέ βαθιά γεράματα πικραμένοι. Δέν είχαν κάν τήν
τύχη νά ζήσουν ήρεμα, ούτε αύτά
τά γεράματά τους. Οί δυό γυιοί
τους σκοτώθηκαν στόν εμφύλιο, δ
τρίτος βρίσκονταν στήν ξενιτιά.
Οί ίδιοι κυνηγήθηκαν Ανελέητα
καί ταπεινώθηκαν άπό τό κράτος
τής Δεξιάς.
Μέ περηφάνεια όμως καί καρ
τερία τράβηξαν τό δρόμο τους ώς
τό τέλος. Άπλοι, άξιοι άνθρωποι
αυτού τού τόπου κράτησαν ψηλά
τό ήθος καί τήν Ανθρωπιά καί
στηρίζουν τίς γενιές πού Ακολου
θούν.

Ό συγγραφέας καί μελετητής
Μήτσος Άλεξανδρόπουλος τιμή
θηκε μέ τό διεθνές σοβιετικό
βραβείο Γκόρκι- βραβείο πού
άπονέμεται κάθε τέσσερα χρόνια
σέ σημαντικούς ξένους μελετητές
καί μεταφραστές τής Ρώσικης
Λογοτεχνίας.
Ό Μήτσος Άλεξανδρόπουλος
μέ τήν τρίτομη «Ιστορία τής Ρω
σικής Λογοτεχνίας», Αλλά καί τίς
μεταφράσεις στά ελληνικά πα
λαιών μνημειακών κειμένων «Αφήγηση τής έκστρατείας τού
Τγκορ», «Βίοι τού πρωτόπαπα
Άβακούμ», «Ρωσικό χρονικό γιά
τήν άλωση τής Πόλης» —πραγμα
τοποίησε έργο δύσκολο μεταφρα
στικό καί Ιδιαίτερα σημαντικό
γιά τή γνωριμία τού ελληνικού
κοινού μέ τή Ρώσικη Λογοτεχνία.
Γεννημένος τό 1924 στήν
Άμαλιάδα, φοίτησε στή Νομική
Σχολή Αθηνών. Ά πό νωρίς πέ
ρασε στίς γραμμές τής Αντίστασης
κατά τών Γερμανών καί Αργό
τερα Ακολούθησε τή μοίρα τών
Αγωνιστών στόν εμφύλιο πόλεμο ·
μέ τή λήξη του έφυγε μέ τμήματα
τού Δ.Σ. Στή διάρκεια τής προσ
φυγιάς έζησε κυρίως στή Σοβιε-

ρονομίες παραγόντων καί παρα
γοντίσκων.
• 'Υπεύθυνος παιδικών έκπομπών τηλεόρασης ό κ. Ν. Πιλάβιος μέ πολύ «άγωνία» —ώς
φαίνεται — νά φτάσει ή «ποιό
τητα» σ’ όσα πιό πολλά παιδιά
γίνεται, προχώρησε τή δραστηριότητά του —Αγνοώντας τίς δε
σμεύσεις πού ισχύουν γιά τούς
υπαλλήλους τής ΕΡΤ - κυκλοφο
ρώντας δίσκο τού Παραμυθά,
όπου δ ίδιος διηγείται τίς γνω
στές ιστορίες πού τηλεοπτικά
μετάδωσε μέ μουσική έπένδυση
τού κ. Σπανουδάκη καί χρηματο
δότηση τού κ. Δράκου - είδαμε

καί τά παιδάκια του πρόσφατα
σέ εκπομπή!
Όσο γιά τά κείμενα... ύπάρχουν καί διασκευές, καί δέν πει
ράζει άν είναι «άλλου» συγγρα
φέα, φτάνει πού ή «ισόβια» κα
τοχύρωσή τού κ. Ν. Πιλάβιου
στήν ΕΡΤ είναι βεβαία!
• Ή λογική (τής θυσίας) τής
κ. Βαρουτσή, υπεύθυνης Λ' προ
γράμματος ραδιοφώνου τής ΕΡΤ,
είναι πράγματι Αξιοθαύμαστη!
Κόβει λοιπόν προγραμματισμένη
έκπομπή καί ήδη πληρωμένη στόν
παραγωγό μέ τήν δικαιολογία:
«τό επίπεδό σας είναι πολύ άνεβασμένο καί ή έκπομπή πού

φτιάξατε, μιά εμπεριστατωμένη
μελέτη καί γι’ αύτό Ακατάλληλη
γιά τό πρόγραμμά μας». Έ κ
πομπή τής οποίας τά κείμενα είχε
ή ίδια εγκρίνει πρίν γυριστούν.
Πρόκειται γιά «Τό πανηγύρι τής
θείας γέννησης σ’ ολόκληρο τόν
κόσμο» πού θά μεταδίδονταν,
σύμφωνα μέ τό ραδιοπρόγραμμα,
στίς 26.12.79 στίς 5 μ.μ. Α ντί γιά
τήν προγραμματισμένη έκπομπή
τελικά, ot εφημερίδες τής 26ης
δήλωναν σιωπή καί τό Λ' πρό
γραμμα μετάδωσε τραγούδια γε
νικώς...
'
’Ισχυρίζονται πώς τάχα...
κοίταζαν γιά τήν ποιότητα!
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Ό Γκράμσι,
οί μεταφράσεις του
καί ή ελληνική
πνευματική ζωή

ρικά πράγματα πού κάναμε, έστω
κι άν αύτό μάς ζητιέται μέ έμπάθεια, κακοπιστία καί καυχησιολογία.
ΓΓ αύτό καί θά δώσω τά δεδο
μένα τού προβλήματος, προσπα
θώντας μετά νά τά άντιμετωπίσω*
κριτικά καί αύτοκριτικά.

Τά δεδομένα τοϋ προβλήμα
τος

Συνέχεια στό διάλογο (6λ. καί
«ΑΝΤΙ», τχ. 136 καί 141) πού
άνοιξε δ ΜΑΚΗΣ ΤΡΙΚΟΥΚΗΣ γιά τις μεταφράσεις τού
Γκράμσι στά ελληνικά, είναι καί
τό κείμενο τον ΘΑΝΟΥ ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΥ πού άκολονθεΐ:
Έ να άπό τά συμπτώματα τού
επαρχιωτισμού πού διακρίνει τήν
πνευματική μας ζωή (τήν οργά
νωση τής ελληνικής κουλτούρας,
όπως θά έλεγε ό κ. Τρικούκης
τσιτάροντας τόν Γκράμσι) είναι ή
απουσία, σέ μεγάλο βαθμό (αν όχι
ολοκληρωτικά) μιας συστηματι
κής κριτικής τών πνευματικών
κινημάτων πού παρουσιάζονται
στή διαδρομή τής ιστορίας.
Συνήθως, άντί γιά μιά μεθο
δική ερευνά τού παρόντος καί
τού παρελθόντος τής ελληνικής
πνευματικής ζωής, περιοριζόμα
στε σέ μιά συνοπτική «δίκη»
προσώπων, διαγράφοντας καί
καρατομώντας, μέ συνοπτική δι
αδικασία καί τή βοήθεια ένός ή
δυό άφορισμών, τά πραγματικά,
τά υπαρκτά πνευματικά κινή
ματα, αύτά πού δημιούργησαν
γεγονότα. Τό πολυ-πολύ, άν κά
ποιος «έμπαθής» καί «όργισμένος» τύπος μάς ζητήσει άποδείξεις, τότε σπεύδουμε νά άνασύρουμε κάποια παρατήρηση πού
κάναμε πρόχειρα γιά κάποιο λά
θος πού σημειώσαμε στό περιθώ
ριο κάποιου βιβλίου καί «κλεί
νουμε» τήν... υπόθεση.
Αύτό συνέβη καί στήν περί
πτωση φαίνεται τού κ. Τρικούκη
μέ τό άρθρο του.
Έτσι, άν παίρνω μέρος σ’ αύτό
τό διάλογο γιά δεύτερη φορά δέν
είναι γιατί ό κ. Τρικούκης
έγραψε «περί τής μεταφραστικής
άνευθυνότητας τού Θ.Χ. Παπαδόπουλου». Παίρνω μέρος γιά νά
κάνω άκόμη μιά προσπάθεια
σκληρού, άλλά τίμιου καί άνοιχτοΰ, στήν άντιπαράθεση τών
ιδεών, διαλόγου.
Επίσης, παίρνω μέρος γιατί
λήγοντας αυτή ή δεκαετία, ή τόσο
βασανιστική καί τόσο γόνιμη σέ
έμπειρίες κοινωνικές, πολιτικές
καί πνευματικές, είναι ϊσως ώρα
νά δώσουμε λογαριασμό γιά με
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’Αρχίζω άπό τά προβλήματα
επιλογής. Καταγράφω παρακάτω
τίς παραλείψεις στις δικές μου
μεταφράσεις.
• «Οί Διανοονμένοι», σέ σύγ
κριση μέ τίς έκδόσεις «Editori
Riuniti» (καί όχι «Einaudi», δπως
νομίζει δ κ. Τρικούκης), έχουν τίς
εξής παραλείψεις κατά «ένότητα»:
1) Στό «Ή διαμόρφωση τών
διανοουμένων» καμιά παράλειψη.
2) Στό «Κοσμοπολιτική λει
τουργία τών Ιταλών διανοουμέ
νων», παραλείφθηκαν 14 ση
μειώματα, γύρω στίς 20 σελίδες
συνολικά.
3) Στό «’Ιταλοί διανοούμενοι
στό εξωτερικό», παραλείφθηκαν
2 σημειώματα γύρω στίς 3 ' / 2 σε
λίδες συνολικά.
4) Στό «Ευρώπη, ’Αμερική,
’Ασία» παραλείφθηκαν 4 ση
μειώματα γύρω στίς 4 σελίδες.
• «Ή ’Οργάνωση τής Κουλ
τούρας» πάλι, σέ σύγκριση μέ τίς
εκδόσεις «Editori Riuniti» άπ’
όπου μετάφρασα:
1) Στό «Ή όργάνωση τού σχο
λείου καί τής κουλτούρας» καί
στό «Γιά τήν έρευνα τής έκπαιδευτικής άρχής», καμιά παρά
λειψη.
2) Στό «Προβλήματα τού Σχο
λείου καί όργάνωση τής κουλ
τούρας», παραλείφθηκαν 2 μικρά
σημειώματα μισής σελίδας συν
ολικά.
3) Στό «Δημοσιογραφία» πα
ραλείφθηκαν
4
σημειώματα
41/2-5 σελίδες συνολικά.
4) Τό Παράρτημα γιά τόν
«Αοριανισμό»,
παραλείφθηκε
ολόκληρο.
• «Τά 'Εργοστασιακά Συμ
βούλια», σέ σύγκριση μέ τίς εκ
δόσεις «Einaudi» γιατί δέν
υπήρχε τότε στίς έκδόσεις «Edi
tori Riuniti», δέν παραλείφθηκε
κανένα άρθρο.
"Οπως γίνεται άμέσως φανερό
ή κατηγορία γιά επιλογή δέν
μπορεί νά άφορά τόν τρίτο καί
τελευταίο τόμο πού μετάφρασα,
δηλαδή «Τά Εργοστασιακά Συμ
βούλια».
’Αφορά, άντίθετα, τήν ενότητα
«Κοσμοπολιτική λειτουργία τών
’Ιταλών διανοουμένων» άπό τούς
«Διανοούμενους».
’Ακόμη, θά μπορούσε νά
άφορά καί τό παράρτημα γιά τόν
«Τοριανισμό» στήν «’Οργάνωση
τής Κουλτούρας». Άλλά, ό κ.
Τρικούκης τήν πρώτη φορά
άγνοούσε τήν ’έκδοση τού βιβλίου

καί τή δεύτερη φορά δέν θέλησε
νά άσχοληθεί μ’ αύτό τό ζήτημα.
'Υποψιαζόμαστε δτι συμφωνεί
μαζί μας πώς έχει άνεκδοτολογικό χαρακτήρα, κατά κάποιο
τρόπο.
Καί γιά νά τελείωνουμε μέ τήν
«’Οργάνωση τής Κουλτούρας»;
πρόβλημα δέν μπορεί νά ύπάρξει
γιά τά δυό σημειώματα τής δεύ
τερης ενότητας, (συνολικά μισή
σελίδα καί τά δύο, πού τό ένα εί
ναι βιβλιογραφικό, δπως λέει καί
ό τίτλος του καί τό άλλο, ή
«'Ομοσπονδία τών Ενωμένων
Διανοουμένων», σημείωμα άνεκδοτολογικού χαρακτήρα μέ 5 άπό
τίς 11 σειρές βιβλιογραφικά.
Τό ίδιο ισχύει καί γιά τά δυό
άπό τά 4 σημειώματα σΐή «Δη
μοσιογραφία», πού επίσης πιά
νουν μισή σελίδα συνολικά μέ βι
βλιογραφικά καί άνεκδοτολογικά
στοιχεία. Κάποιο πρόβλημα μπο
ρεί νά ύπάρξει μόνο γιά τίς
«ήθοπλαστικές Επιθεωρήσεις»,
άλλά άχι πιστεύω καί γιά τίς
«Γερμανικές έφημερίδες» (τού
μεσοπολέμου), πού είναι ένας
κατάλογος μέ στοιχεία κυκλοφο
ρίας, τιράζ, ιδιοκτησίας κλπ.
Τί άπομένει λοιπόν; Μόνο τό
ήμιτόμιο «Οί Διανοούμενοι», γιά
τό όποιο θά μιλήσουμε παρα
κάτω.
Γιά νά μήν επαναλαμβάνουμε
μάλιστα τά ίδια ζητήματα συ
νεχώς τολμώ νά διακινδυνεύσω
μιά κρίση: δτι δηλαδή τόσο στήν
«’Οργάνωση τής Κουλτούρας»,
δσο καί στά «’Εργοστασιακά
Συμβούλια» τά προβλήματα τής
μετάφρασης
είναι
άνάλογης
έκτασης μέ τά σχεδόν άνύπαρκτα
προβλήματα τής επιλογής τών
κριτηρίων.

«Οί Διανοούμενοι»
Είναι άντιληπτό. μού φαίνεται,
δτι δσα άναφέρει ό κ. Τρικούκης
«στηρίζονται» μόνο στίς παρατη
ρήσεις του γιά τό ήμιτόμιο «Οί
Διανοούμενοι».
Ά ς δούμε δμως τί συνέβη μέ
τήν «επιλογή» σ’ αύτή τή μετά
φραση. ’Αρχίζουμε άπό τό τέλος.
• Στήν ενότητα
«Εύρώπη,
’Αμερική, ’Ασία», τό σημείωμα
«Οί Καθολικοί καί ό Κινέζικος
εθνικισμός» έχει 5-6 μόνο σειρές
ό Γκράμσι καί οί ύπόλοιπες 2 σε
λίδες είνάι άντιγραφή άποσπασμάτων. Τό σημείωμα «'Η έπίδραση τής άραβικής κουλτούρας
στό δυτικό πολιτισμό» είναι
(μισή σελίδα) βιβλιογραφική
συνέχεια στό προηγούμενο ση
μείωμα γιά «τή νέα εξέλιξη τού
Ίσλάμ», πού έχει μεταφραστεί.
’Ανάλογη βιβλιογραφική συ
νέχεια είναι καί τό «Γιά τόν άγγλικό πολιτισμό» στό σημείωμα
«Οί Άγγλοι καί ή θρησκεία» πού
έπίσης έχει μεταφραστεί.
Άντίθετα, ζήτημα εκτίμησης
είναι τό σημείωμα «Γερμανοί

Διανοούμενοι». Παρά τά προ
βλήματα πού έχει, μέ μιά πολύ
αύστηρή επιλογή θά μπορούσε νά
είχε ίσως περιληφθεί... αύτή ή
μιάμιση σελίδα, δπως καί ή μισή
γιά τούς ■«διανοούμενους στήν
’Ισπανία», άν καί ή τελευταία εί
ναι τόσο σύντομη καί γενική πού
δέν παρουσιάζει κανένα ξεχωρι
στό ενδιαφέρον.
• Στό «’Ιταλοί διανοούμενοι
στό εξωτερικό» ή μικρή σημείωση
«Οί ’Ιταλοί στή Ρωσία» είναι βι
βλιογραφική. Άντίθετα θά μπο
ρούσε ίσως νά μήν είχε παραληφθεί, μέ τή σημερινή μου οπτική,
τό «"Ενα Δεξικό τών ’Ιταλών τού
εξωτερικού».
Ά πό τά παραπάνω γίνεται φα-.
νερό πώς εκτός άπό τήν ένότητα
πού άναφέρει ό κ. Τρικούκης δέν
έχουν γίνει σοβαρές παραλείψεις.
Απομένει λοιπόν ή ένότητα «Ή
κοσμοπολιτική λειτουργία τών
’Ιταλών διανοουμένων», μέ τά 14
σημειώματα πού παραλείφθηκαν.
Ά π ’ αύτά φαντάζομαι πώς ό κ.
Τρικούκης θά συμφωνήσει δτι τά
σημειώματα «Σικελοί διανοούμε
νοι», «Ή Ρωμαϊκή ιδεολογία»
καί ή μικρή σημείωση στό τέλος
τής ενότητας δέν παρουσιάζουν
κανένα ένδιαφέρον. ’Εξάλλου, θά
συμφωνήσουμε κι έμείς μαζί του
τώρα, ύστερα άπό 7 χρόνια, δτι
τά σημειώματα πού άναφέρει
(«Ούμανισμός καί Αναγέννηση»,
«Ριζορτζιμέντο», κλπ) έχουν μιά
σημασία. Ό πω ς σημασία έπίσης
έχουν καί δυό-τρία ή καί περισ
σότερα άκόμη, γιά νά μήν πολυκουράζω τόν άναγνώστη.
Κατά συνέπεια, γιά νά κλείσουμε αύτό τό κεφάλαιο, ό κ.
Τρικούκης είχε δίκιο στήν παρα
τήρησή του (δέν φοβόμαστε νά τό
άναγνωρίσουμε) γιά τίς παρα
λείψεις στήν ένότητα αύτή.
"Οπως έπίσης,θά άναγνωρίσουμε
δτι έχει δίκιο γιά τά τρία μετα
φραστικά λάθη.
Άντίθετα, θά σημειώσουμε δτι
μόνο έν μέρει έχει δίκιο γιά τόν
δρο «μεταμορφισμός». Γιατί ή
ερμηνεία πού δίνει είναι όλοφάνερη άπό τόν δρο. Άντίθετα
εμείς προχωρήσαμε σέ μιά έπισήμανση τών άποτελεσμάτων αύτού
τού φαινομένου σ’ αύτή τήν περί
οδο, δηλαδή στήν έπισήμανση τής
ίσοπέδωσης τών κομμάτων. Πού
έγινε. Αύτό λοιπόν είναι λάθος;
Καί κάτι άκόμη: Οί παραλεί
ψεις σέ μιά μόνο ένότητα δέν
άποδεικνύουν ένα πράγμα: τήν
ύπαρξη κριτηρίων, άκόμη κι δταν
αύτά δέν είναι άποδεκτά άπό
δλους.
Μού φαίνεται δτι τώρα μπο
ρούμε νά συμπεράνουμε κάτι
πολύ θλιβερό γιά τόν διάλογο: ό
κ. Τρικούκης δέν γνώριζε τήν έκ
δοση τής «’Οργάνωσης τής Κουλ
τούρας» καί δέν διάβασε τά
«’Εργοστασιακά Συμβούλια» καί
«έκρινε» έρήμην τής... πραγματι
κότητας! Αύτός είναι καί ό λόγος

τής έμπάθειάς του καί του ότι δέν
άπάντησε στά προβλήματα πού
έθεσα μέ τό άρθρο μου στήν «Οι
κονομία καί Κοινωνία» (τ. 6/79
σελ. 70).
"Ομως δέν γράψαμε δλα τά
παραπάνω γιά νά κάνουμε μιά
προσωπική αντιπαράθεση. ’Αλλά
γιά νά δείξουμε πόσο σοβαρά
λάθη γίνονται, όταν επικρατεί τό
πνεύμα τού άφορισμού. Καθώς
επίσης καί γιά νά περιγράψουμε
τή γέννηση ενός τέτοιου κινήμα
τος, τούς ορούς, τίς μορφές καί
τά ζητήματα πού θέτει.

Τό ιστορικό πλαίσιο
'Όποιος δέν έπεσε στήν Ε λ 
λάδα πέρσι άπό τόν ουρανό,
άλλά έζησε σ’ αυτό τόν τόπο τόσο
στή δεκαετία πού λήγει, όσο καί
στήν προηγούμενη, τότε θά ξέρει
μερικά πράγματα, πού συνέβησαν
στό τέλος τής προηγούμενης δε
καετίας καί τίς άνατροπές πού
άκολούθησαν, προσδιορίζοντας
σ’ ένα σημαντικό βαθμό τόν ορί
ζοντα τής δεκαετίας πού έρχεται.
Στά τελευταία χρόνια τής δε
καετίας τού ’60, γεγονότα όπως ό
βρώμικος πόλεμος των ΗΠΑ στό
Βιετνάμ, ό Γαλλικός Μάης τού
’68, ή "Ανοιξη τής Πράγας καί ή
εισβολή τών Ρώσικων τάνκς στήν
Τσεχοσλοβακία (... χορεύοντας
βάλς!), ή άνοιχτή στρατιωτική
δικτατορία τής 21 ’Απριλίου, ό
πόλεμος τής Μ. ’Ανατολής καί ή
διάσπαση τού ενιαίου ΚΚΕ μέ τό
πραξικόπημα τής 12ης 'Ολομέ
λειας κλπ., διαμόρφωσαν μιά με
γάλη κλίμακα άλλαγών όχι μόνο
στή διεθνή σκηνή, άλλά καί στίς
συνειδήσεις χιλιάδων άγωνιστών
τής Άριστεράς, χιλιάδων κομ
μουνιστών.
Καινούριες έμπειρίες, νίκες καί
ήττες, διαμόρφωσαν ένα ορμητικό
ποτάμι νέων άναζητήσεων, όραματισμών έρευνας καί στοχα
σμού. ’Εκείνη τή δίψα γιά πρω
τότυπη καί προσωπική γνώση καί
γνώμη, μακριά άπό τά «’Εγχειρί
δια» καί τά «φιλοσοφικά Λε
ξικά» τών Άκαδημιών, όπου
διατηρείται ταριχευμένη ή έπαναστατική «σοφία».
’Αποτέλεσμα ένα τεράστιο
πνευματικό κίνημα στην ’Αρι
στερά πού μέσα του χώνευαν μι
κρότερα κινήματα: ή επιστροφή
στίς πηγές (Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν, Λόύξεμπουργκ, Τρότσκι
κλπ), τό άνοιγμα στίς έρευνες τών
νέων Μαρξιστών, τών άγγλοσαξώνων έπιστημόνων καί στή Νέα
’Αριστερά (Μπάραν, Σουήζυ,
Μαρκοϋζε, Μπετελέμ, Σαμίρ
Άμίν, κλπ.), ή μελέτη τής έμπειρίας τών τριτοκοσμικών άντιιμπεριαλιστικών
έπαναστάσεων
(Μάο, Τσέ, Χό καί Γκιάπ κλπ.)
Κι άκόμη μιά νέα προσπάθεια
μελέτης καί διερεύνησης τών
δρων τής ήττας τής ’Εθνικής
’Αντίστασης καί τού Λαϊκού Κι
νήματος, τού ’Εμφυλίου Πολέμου
κλπ.

Έτσι, μέσα σέ συνθήκες δικτα
τορίας ξεφύτρωσαν νέοι έκδοτικοί οίκοι, μεταφραστές, συγγρα
φείς κλπ. Άνθρωποι-άγωνιστές
πού έψαχναν ν’ άνοίξουν νέους
δρόμους μέσα στή σύγχυση καί τό
χάος τής νέας εποχής - άγνωστοι
μεταξύ τους, μέσα κι έξω άπό τίς
φυλακές «πορεύτηκαν» άνάμεσα
σέ άλλα καί πρός τόν Γκράμσι:
Αυτό είναι πού ό κ. Τρικούκης
ονομάζει... «συρμό»! (άν δέν
προσπαθούσε νά ξεμπερδέψει μέ
όλα αυτά τά φαινόμενα καί προ
βλήματα μ’ έναν τρόπο εχθρικό
πρός τήν άντίληψη τού Γκράμσι,
θά ένιωθε τήν άνάγκη, πρίν μιλή
σει γιά τόν τελευταίο, νά ερευνή
σει καί νά μελετήσει αυτά τά
πράγματα).
'Ο Γκράμσι, περνώντας άκόμη
μιά φορά άπό τούς «τυφλούς»
τόπους τών εξοριών καί τών φυ
λακών, καί όχι άπό τά γραφεία
φιλολογούντων
δικηγόρων,
έφθασε καί στήν Ελλάδα. ’’Αλ
λοτε «όλόκληρος» άλλοτε άποσπασματικά,
όπως
άκριβώς
έγραψε καί ό ίδιος τά «Τετράδια
τής Φυλακής»: Σημειώσεις συχνά
χωρίς ρήματα καί μ’ έναν κρυ
πτογραφικό πολλές φορές τρόπο.
Έ να κλαδί άπό τό μεγάλο άναγεννητικό, άνανεωτικό, άλλά καί
άμφισβητησιακό ποτάμι πού πα
ρέσυρε τή σταλινική θεολογία,
διαμορφώνοντας όχι μόνο τό
κλίμα τής έποχής, άλλά καί Ιδέες
καί άντιλήψεις πού δέν θά ήταν
τολμηρό νά πούμε ότι φτάνουν
μέχρι καί τήν σημερινή άντιφατική κατάσταση στά Πανεπιστή
μια.

Τό μεταφραστικό πρόβλημα
τού Γκράμσι
Αυτές οί συνθήκες, οί άνάγκες
αυτής τής έποχής, έβαζαν μπρο
στά μας καθήκοντα γιά τά οποία
δέν είχαμε προετοιμαστεί. Προ
κλήσεις πνευματικές, ηθικές, ιδε
ολογικές πού εϊμασταν άναγκασμένοι νά τίς άντιμετωπίσουμε μέ
ό,τι διέθετε ό καθένας. Κατά
συνέπεια, οί μεταφράσεις, τά έργα
αυτής τής περιόδου, δέν ύπακούουν στά συνηθισμένα φιλολο
γικά κριτήρια μιας ομαλής μημεταβατικής έποχής.
Αυτά είναι μιά πρώτη σειρά
δυσκολιών γιά νά μεταφράσει
κανείς Γκράμσι. Ή δεύτερη σειρά
δυσκολιών προέρχεται άπό τήν
ψαλίδα άνάμεσα στήν ιταλική καί
γενικότερα ευρωπαϊκή, ιστορία
καί πολιτική φιλολογία καί στήν
έλληνική ιδιαιτερότητα καί έπαρχιωτισμό. Δέν είναι άγνωστο ότι
στά σημειώματα τού Γκράμσι,
άλλά καί άλλων, συναντά κανείς
πολύ συχνά όρους ή διατυπώσεις
πού είναι κυριολεκτικά άμετάφραστοι στά ελληνικά καί άν θέ
λει νά προχωρήσει ό μεταφρα
στής πρέπει νά «κατασκευάσει»
τούς άντίστοιχους ελληνικούς
όρους, νά τούς βάλλει σέ κυκλο

φορία καί νά περιμένει μετά τά
άποτελέσματα.
'Η περιπέτεια τού όρου Societa
civile στά ελληνικά είναι ενα χα
ρακτηριστικό παράδειγμα. Προ
σωπικά τόν είχα μεταφράσει
«ιδιωτική κοινωνία». Ό Φιλίνης
τόν είχε μεταφράσει «Κοινωνία
πολιτών». Καί άλλοι άλλιώς:
«πολιτισμένη κοινωνία», «οίκονομικοκοινωνική ένδοχώρα» κλπ.
"Οταν συναντήθηκα κάποτε μεταδικτατορικά μέ τόν Φιλίνη, μού
είπε ότι πιθανόν τό «ιδιωτική
κοινωνία» μπορεί νά ταιριάζει
περισσότερο, ένώ εγώ είχα πει
στεί ότι ή δική του διατύπωση
ήταν πιό... ορθή !
Μιά τρίτη σειρά δυσκολιών
προέρχονταν άπό τήν έκταση θε
μάτων πού έθιγε ό Γκράμσι στίς
σημειώσεις του: Μεσαίωνας,
’Αναγέννηση, σύγχρονος κόσμος,
Ευρώπη, Άσία, ’Αμερική κλπ.
κλπ. Τά Πρόσωπα καί γεγονότα
πού παρελαύνουν άπό τά «Τε
τράδια», ό μέσος Έλληνας διανούμενος δέν τά έχει υποψιαστεί
κάν. Γιά νά διευκρινίσουμε μόνο
όλον αυτόν τόν όγκο τής θεματο
γραφίας - πραγματικά - χρειά
στηκε νά δουλέψουμε μέ Εγκυ
κλοπαίδειες, ’Ιστορίες, ’Ιταλικά
Λεξικά κλπ., σχεδόν λέξη πρός
λέξη τά κείμενα.
Μιά τέταρτη σειρά δυσκολιών
προκύπτει άπό τίς ίδιες τίς ση
μειώσεις τού Γκράμσι, πού συ
νήθως είναι «συντομργραφίες»
χωρίς ρήμα, βιβλιογραφικές
παρατηρήσεις κλπ.
Μονάχα αυτά - γιά νά μήν μι
λήσουμε γιά τά οικονομικά προ
βλήματα, τό φόβο τής λογοκρι
σίας, κλπ. —δημιουργούσαν συ
χνά άδιέξοδα καί τήν άπόφαση
νά
σταματήσουμε.
Ερχόταν
ωστόσο πάντα κάποιο φώς άπό
κάπου καί μάς έδινε κουράγιο νά
συνεχίσουμε. Επίσης ήταν ή φι
λοδοξία νά καταβάλλουμε κι
εμείς τόν όβολό μας στό μεγάλο
άναγεννητικό κύμα πολύ σάρωνε
τίς άράχνες τών Μαυσωλείων.
Στό κάτω-κάτω, σκεφτόμασταν,
τί διακινδυνεύαμε; Τό πνευμα
τικό κύρος, τήν ματαιοδοξία μας;
Ήταν μιά έποχή πού διακινδυ
νεύονταν πολύ περισσότερα.
Είχαμε λοιπόν επίγνωση τών
προβλημάτων, τών κινδύνων καί
τών δυσκολιών (όχι φυσικά γιατί
μάς «έπέστησε τήν προσοχή» ό κ.
Τρικούκης «στίς δυσκολίες, άλλά
καί στήν άνάγκη νά αποφευχθούν
οί άνευθυνότητες!») είχαμε συν
είδηση ποιοί εϊμασταν καί σέ τί
πελάγη άνοίγαμε πανιά. Άλλά
προτιμήσαμε νά μήν τό βάλουμε
στά πόδια.
Αντίθετα, σχεδιάζαμε μιά έκ
δοση «Απάντων» τού Γκράμσι,
πού θά όλοκληρωνόταν μέσα σέ
κλίμακα χρόνου καί μέ άλλεπάλληλες προσεγγίσεις καί διορθώ
σεις.
"Ομως, άλλα σχεδιάζουν οί άν

θρωποι καί άλλα έχουν οί θεοί
κατά νού! Ή δικτατορία έπεσε.
Γιά ένα διάστημα συνεχίσαμε τήν
προσπάθεια. ’Αλλά, οί νέες συν
θήκες άπαιτούσαν νέο προγραμ
ματισμό καθηκόντων. Χρειά
στηκε λοιπόν νά έγκαταλείψουμε
τό όνειρο τών «Απάντων» «προ
σωρινά» καί νά δουλέψουμε στίς
οργανώσεις, στά Κόμματα, σ’
όποιον τέλος πάντων βράχο μάς
έριχνε ή νέα συγκυρία, ξαναπιάνοντας τό νήμα άπό άλλη άκρη
κάθε φορά. Αύτή ήταν ή μοίρα
μας. Δέν κλαψουρίζουμε, γιατί
μάς γέλασε ξανά ή... δικτατορία!
Ά ν ήταν νά γύριζε πίσω ό χρό
νος θά κάναμε πάλι τόν ίδιο
δρόμο, έστω κι άν έπρόκειτο νά
κάνουμε καί τά ίδια λάθη.

Μέ τόν τρόπο τοϋ Γκράμσι
Σήμερα, όχτώ καί δέκα χρόνια
άργότερα, ύπάρχουν μιά δεκάδα
μεταφράσεις τού Γκράμσι ή έρ
γων γιά τόν Γκράμσι καί πρωτό
τυπες έργασίες στά έλληνικά. Μέ
όλα τους τά στραπάτσα, τά λάθη
καί τίς άδυναμίες είναι κάτι.
Μπορεί νά πατήσει ό μελετητής,
μέ προσοχή ίσως, καί νά προχω
ρήσει. Σήμερα, όποιος θελήσει νά
μεταφράσει ή νά μιλήσει γιά τόν
Γκράμσι, έχει μπροστά του μιά
τεράστια συσσωρευμένη θετική κι
άρνητική έμπειρία νά άξιολογήσει καί νά άξιοποιήσει: Τόσο πού
κάναμε λίγο δέν είναι,
"Ομως, όποιος θέλει σήμερα νά
μιλήσει γιά τόν Γκράμσι, μέ τόν
τρόπο τού Γκράμσι, είναι ύποχρεωμένος νά άποτολμήσει μιάν
έρευνα αυτού τού πνευματικού
κινήματος, τών όρων καί τών
συνεπειών τού 1 «ερχομού» τού
Γκράμσι στήν Ελλάδα. Είναι
υποχρεωμένος νά μελετήσει σο
βαρά τό πρόβλημα και όχι νά εκ
τίθεται μέ δίκες συνοπτικής δια
δικασίας (μιά όλο κι όλο παρά
γραφο άφιερώνει τό άρθρο τού κ.
Τρικούκη γι’ αύτό τό γεγονός)
καί
παπικούς
άφορισμούς.
Πραγματικά, θά μπορούσε νά γί
νει μιά πρωτότυπη δουλειά πού
θά τιμούσε τόσο τόν «κριτή», όσο
καί τούς κρινόμενους καί κυρίως
θά έδειχνε ότι κάτι διδαχθήκαμε
άπό τόν Γκράμσι.
Άλλά φαίνεται ότι σέ μιά τέ
τοια συστηματική δουλειά δέν εί
ναι συνηθισμένοι ούτε αύτοί πού
κάνουν τούς κήνσορες γι’ αυτά
άκριβώς τά ζητήματα.
Ή δήθεν φιλολογικότητα, ή
ρηχότητα, ή ρητορεία είναι τά
κύρια χαρακτηριστικά τού έπαρχιωτισμού τής έλληνικής πνευμα
τικής ζωής. Ό χι όμως τά μόνα.
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Θανάση Παπακωνσταντίνου

Δημητρίου Γούναρη 24
Τηλ. 235184
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρική διάθεση βιβλίων
καί περιοδικών γιά τίς
έπαρχίες Β. Ελλάδας.
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ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΠΑΣ:
Ή αναζήτηση τής χρυσής τομής
του Θανάση Πατταθανασόττοσλου

Ή ποίηση τοϋ Τάσον Παππά άπό την άποψη τής μορφής
είναι ένα επίμονο καί κάποτε απελπισμένο κυνηγητό τής χρυ
σής τομής ανάμεσα στόν αιρετικό νέο καί την δοκιμασμένη ορ
θοδοξία τοϋ παλαιού. Ή προσπάθεια αυτή, δέν άπέβλεψε μόνο
στό νά γεφνρώσει τό χάσμα ανάμεσα σε δνό άλληλοσυγκρουόμενονς αισθητικούς κόσμους πού στις άτέλειωτες ώρες των
άγώνων τους άπεμπόλησαν θεληματικά νηφαλιότητα καί ψυ
χραιμία, άλλόι άπέδλεπε καί στό άνοιγμα ενός νέου δρόμου πού
θά συγχώνευε τίς άντιθέσεις σέ μιά σύνθεση, οργανώνοντας σέ
ένα σύστημα πνευματικής αντάρκειας την εμπειρία τοϋ παλιού
στίχου μέ τό χυμό καί τούς άνοιχτούς ορίζοντες τοϋ καινού
ριου.
Ή προσπάθεια αυτή τού Τά
σου Παππά, γενναία άφ’ έαυτής
στή σύλληψη τής ιδέας της καί
γενναιότερη
στήν
πρακτική
έφαρμογή της, δέν έφερε τούς
αναμενόμενους καρπούς. ’Αλλά
έπειδή δέν’ άνοιξε ενα δρόμο γε
νικότερης άποδοχής, δέν σημαί
νει ότι καί άπέτυχε. ’Αντίθετα,
θά μπορούσαμε μέ τή μεγαλύτερη
δυνατή υπευθυνότητα νά πούμε
δτι πέτυχε τό στόχο της. Καί ή
μεγαλύτερη άπόδειξη τής άποψης
αύτής είναι ή ίδια ή ποίηση τοϋ
θεωρητικού της. Ή ποίηση τοϋ
Τάσου Παππά άπό τό 1946 ήδη
προσφέρει τήν περίπτωσή της καί
εξηγεί τό δρόμο της. Μά οί πιστοί
διστάζουν νά τόν ακολουθήσουν.
Δέν ξέρω γιατί. 'Υποπτεύομαι
πώς κάποιο άγρυπνο μέσα τους
ένστικτο τούς άπαγορεύει τό
δρόμο αύτό, απειλώντας τους
πώς άν τόν άκολουθήσουν θά εί
ναι ό δρόμος τού πνευματικού
αύτοαφανισμοϋ τους. Καί μάλλον
κάτι τέτοιο θά πρέπει νά συμβει.
Γιατί ή ποίηση τοϋ Τάσου Παππά
άπό αισθητική άποψη είναι ένας
κλειστός, τελειωμένος κύκλος. Οί
μιμητές θά έπέπλεαν στό λυρικό
μας χώρο, σάμπως σταγόνες λα
διού πάνω στό νερό. Πρόκειται,
βλέπετε, γιά αυστηρά προσωπική
άνακάλυψη πού δέν έπιδέχεται
βελτιώσεις, προσαυξήσεις καί
τυποποιήσεις κατάλληλες γιά τή
χρήση ευρύτερου κοινού, ι
Πρόκειται γιά όρισμένη έκ
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φραση μιάς ποίησης δραματικά
βιωμένων έμπειριών πού δέν
μπορούν νά υιοθετηθούν άπό
τούς τρίτους, δίχως κυρώσεις.
Καί ή τιμωρία τους θά είναι ή
κατάταξή τους στήν κατηγορία
τού στείρου μιμητή. Ποιος άπό
τίς εκατοντάδες μιμητές τού κα
βαφικού τρόπου γραφής ύφίσταται σήμερα σάν αυθύπαρκτη
πνευματική οντότητα; Οί άνυποψίαστοι δέν είναι άπό τά άνθη
πού ευδοκιμούν στούς πνευματι
κούς λειμώνες.
Μήπως αυτή ή Ιδιορρυθμία τού
αισθητικά τελειωμένου άποτελεϊ
καί τή βασική αιτία πού ή ποίηση
τοϋ Τάσου Παππά δέν κινήθηκε
σέ εύρύτερο χώρο τής πνευματι
κής μας ζωής; Βασικά, πρόκειται
βέβαια γιά μιά ποίηση δυναμικά
μελαγχολική, πού κρατάει πάν
τοτε ψηλά τόν τόνο τής φωνής
της καί πού δέν παραδίνεται εύ
κολα σέ έκμυστηρεύσεις καί ύπο
πτες προσήνειες τής άγοράς.
’Αλλά τό Ιδιόρρυθμο ύφολόγικό
καί μετρικό ποιόν της, πού άποτελεί άλλωστε καί τή νίκη της
πάνω στό άμορφο καί έτερόκλιτο
υλικό πού κλήθηκε νά οργανώσει
σέ κόσμο αισθητικής ευπρέπειας,
δέν θά ήταν άρκετό νά τήν άποξενώσει άπό τόν σύγχρονο ρού
τού ελληνικού λυρικού ποταμού.
’Αλλού πρέπει νά άναζητήσουμε τήν καταδίκη τής ποίησης
αύτής σέ δράση περιορισμένης
εμβέλειας. "Ισως, στόν κλειστό
χαρακτήρα τού ποιητή της, πού

άποφεύγει άπό σύστημα τήν ποιήματά του έκείνα πού έπιχείάγορά καί τήν έπικοινωνία. ρησε τήν άρμονική σύζευξη τής
Ίσως, καί στόν τρόπο πού στίς παραδοσιακής μέ τήν μοντέρνα
μέρες μας δυνατά οικονομικά καί έκφραση. Πρόκειται γιά πολύ ένδημοσιογραφικά συγκροτήματα, διαφέρουσες σπουδές πού συνε
πολιτικά κόμματα, άλλά καί χίζουν τήν άρχική προσπάθεια
δυσώνυμες κλίκες άναρριχώμε- γιά τή διάνοιξη ένός νέου ποιητι
νων, άνακηρύσσουν τούς «μεγά κού δρόμου.
λους» ποιητές. Τό ίδιο δέν κά
Ή διακριτική παρουσία τού
νουν καί οί πολυεθνικές έταιρειες Σικελιανού δηλώνεται άπό τήν
δίσκων; ’Επιβάλλουν «είδωλα» άρχή. Κι όχι μόνο στό ποίημα
πού συχνά δέν έχουν καμιά σχέση αύτό. Καί ήταν φυσικό μιά θερμή
μέ τήν καθαρή πνευματικότητα.
λυρική ιδιοσυγκρασία, δπως ό
’Αλλά καί τό φαινομενικά λα- Τάσος Παππάς, νά συγκλονιστεί
τινοαμερικάνικο τοπίο συνεπι- άπό τή ζωοδότρα πνοή ένός άπό
κουρούμενο καί άπό τίς έξωτικές τούς κορυφαίους λυρικούς τού
όνομασίες, πιθανόν νά είναι ένας αιώνα μας, όπως ήταν ό ποιητής
άλλος παράγοντας τής άπροθυ- τού «Άλαφροίσκιωτου». Μά
μίας κοινού καί πνευματικών δη έκείνος, μεγάλη ψυχή κι άνοιχτή
μιουργών νά δεχτούν μιά ποίηση μυροβλήτρα καρδιά όπως ήταν,
σάν έκείνη τού Τάσου Παππά, δέν μπόρεσε νά συγκροτήσει τή
όπως τουλάχιστο μάς δήλώνεται χαρά του γιά τήν είσοδο τού
μέ έμφαση, ιδιαίτερα στίς συλλο ποιητή τοϋ «Παθανάρες» στόν
γές του «Μεσημβρινός» (1960) δυσκολοκατάκτητο ποιητικό μας
καί «Στή Σκιά τού Αίγόκερω» χώρο. Καί τού έγραψε τούτα τά
(1976).
λιγοστά, μ’ άπό βαθιά του βγαλΜά γιά τόν επαρκή άναγνώστη μένα χαιρετίσματα; «Έχω πάντα
δέν υπάρχει ζήτημα εξωτισμού μαζί μου τά τραγούδια σου καί τ’
καί τό πρόβλημα παίρνει τίς δια άγαπώ έξαιρετικά. Είναι δύσ
στάσεις τού ψευδοπροβλήματος. κολο νά σού πώ τήν άγάπη μου
Τό «φεγγάρι τού Παλένκουε» εί καί τή συγκίνηση πού μοϋ ξύ
ναι άναντίρρητα τό φεγγάρι τού πνησε τό διάβασμά τους». Έτσι
'Υμηττού. Τά «σφαγμένα πετα συμπεριφέρονται οί άληθινά με
μένα» κορμιά τών Βάσκων είναι γάλοι: μέ άγάπη καί προσήνεια
σίγουρα τά σφαγμένα, πεταμένα πρός τούς νεώτερους. 'Η έπαρση
κορμιά τών Ελληνόπουλων τής είναι άνακάλυψη τών πλεγματι
άντίστασης πού «ούρλιάζουν τήν κών καί ματαιόδοξων.
ταυτότητά τους». Ή ψυχική
Στόν ίδιο τόνο έπαινετικοί
φλόγα τού άνυπόταχτου Παθα- ύπήρξαν καί γιά τήν πρωτοφανέ
νάρες πού σέ ώρες όργής «ρίχνει ρωτη τότε ποίηση τοϋ Τάσου
ένα πλατύγυρο φεγγάρι στά πυ Παππά καί οί Μαλακάσης, Θρύ
ρετικά του τά μαλλιά», είναι ή λος, Βαρίκας, Καραντώνης, Παίδια πολύχυμη, πολύπλακτη, πατσώνης, Σπανδωνίδης, Γιαπάντα ζείδωρη καί δημιουργική λουράκης, Δικταΐος, Μαγκλής,
φυλή τών 'Ελλήνων.
Σκαρίμπας, Γκόλφης, Καρέλλη
Ή μορφή πού διάλεξε νά πα καί άλλοι.
ρουσιάσει τά όράματά του ό Τά
Άλλά άς δούμε τώρα καί τό
σος ΓΙαππάς ήταν ή ένδεικνυό- ούσιαστικό μέρος τής ποίησης
μενη γιά τήν άνάδειξη τού κό αύτής, άν καί ευκαιριακά μάς
σμου του, ένός κόσμου πού κατε δόθηκε καί παραπάνω ό τρόπος
βαίνει άμεσα, δυναμικά, μά καί νά κάνουμε χρήσιμες νύξεις.
υποβλητικά άπό τό άράγιστο
Τό ποιητικό όραμα τού Τάσου
παραμύθι τής πρώτης ποίησης Παππά είναι καθαρά ζωικό, βιωτής ζωής μας. Ή μορφή αύτή εί μένο καί διαφανές. Οί υπαινιγμοί
ναι τόσο ταιριαστή μέ τό περι του πολύ λίγα κατορθώνουν νά
εχόμενο πού εκφράζει, ώστε σχε κρύψουν, καί άκόμα λιγότερα νά
δόν έγινε ένα μ’ αύτό.
ύποβάλλουν. Ό στίχος του δέν
Μερικά ποιήματα έχουν γραφεί είναι τό βέλος πού άναπαύεται
μέ τούς τρόπους τής έλεύθερης στή φαρέτρα. Είναι τό βέλος πού
στιχουργικής. Έτσι, ό στίχος σημαδεύει τά γεγονότα, ξεφεύγει
άποκτά μιάν εύρύτητα περιεχο άπό τό τόξο καί βρίσκει στήν
μένων καί στόχων πού δέν τήν καρδιά έκείνο πού γυρεύει: "Ενα
είχε δοκιμάσει πρίν, παρά μέσω έλληνικό πυρωμένο καταμεσή
τής προσθετικής φαντασίας πού μερο (έστω καί στό όνομα μιάς
είναι τέκνο τής υποβολής. Τά μεξικάνικης καψαλισμένης πάμποιήματα τού έλεύθερου στίχου πας), τό θυμωμένο αίμα τής νιότου κερδίζουν σέ σαφήνεια, φαί της, τό γαλάζιο όνειρο τής έλευνεται δμως πώς χάνουν σέ συνοχή θερίας ή άκόμα καί τόν ίδιο τό
πνευματικού κλίματος, άν καί θάνατο.
άπό τήν πρώτη άπλή άνάγνωσή
Έδώ, τό ένστικτο λειτουργεί
τους μπορεί άμέσως ό έξοικειω- καί κατευθύνει όλα, τά συντονί
μένος μέ τά νεοελληνικά ποιητικά ζει πρός τόν ύμνο τής ζωής,
κείμενα ν’ άνακαλύψει τόν δη άκόμα καί τόν πόνο καί τόν άφαμιουργό τους, πού όργανώνει κι νισμό. "Ολα τά στρέφει πρός τόν
έδώ τό ύφος του μέ τόν ίδιο μεγάλο σκοπό τής άράγιστης έντρόπο πού τό όργάνωσε καί στά ότητας τού όντος μέ τή φύση, τής

φύσης με τόν διαρκώς άναγεννόμενο θεό της. Ή ενότητα καί ή
διάρκεια είναι τό μέλλημά της.
Ό λα του τά ποιήματα σπονδυλώνονται άπό αύτή τή μυθική
πρόθεση καί Ιερή φιλοδοξία.
Θά μπορούσαμε κι εδώ νά
έπαναλάβουμε έκείνο πού ειπώ
θηκε γιά τά Κάντος τού Πάουντ.
Ό τι, δηλαδή, δεν πρόκειται γιά
έπ'ιμέρους αυτοτελή ποιήματα, μά
γιά ένα μεγάλο πολύπλοκο καί
ποικιλώνυμο «έν προόδω» λυ
ρικό τραγούδι πού επιχειρεί νά
λάβει σημαντικές διαστάσεις καί
νά κλείσει μέσα του τό δραμα καί
τίς προσπάθειες τών πεθαμένων,
τών ζωντανών καί τών άγέννητων.
Στήν ποίηση αύτή άλληλοχτυπιούνται κι άποκαθαίρονται λυ
τρωτικά δλα τ’ άντίθετα: ό έρω
τας - σκοπός, δίνει τή θέση του
στόν έρωτα - μέσον. Ό θάνατοςτέλος, υποκαθίσταται άπό τό θάνατο-άρχή. Ή ψυχή-κίνηση τού
ενός όντος γίνεται -ψυχή-κίνηση
όλοκλήρου τού σύμπαντος. Ό
πόνος-Γολγοθάς, βουλιάζει κάτω
άπό τό γλυκό μελαγχολικό βάρος
τού πόνου - έξανάσταση. Πρό
κειται, καθώς βλέπουμε, γιά ένα
άπό τά γοητευτικότερα παιγνίδια
τού έρωτα μέ τό θάνατο πού έχει
νά μάς παρουσιάσει ή ποίησή
μας, σ’ όλόκληρη τή διαδρομή τής
ιστορίας της.
Τά πάθη τών ήρώων τών ποιη
μάτων του διατηρούν έναν φαι
νομενικά πρωτόγονο χαρακτήρα.
Βασικά κι έκεϊνα υπηρετούν τόν
τελικό σκοπό τής ένότητας καί
τής διάρκειας τής ζωής. Τόν
παρακολουθούμε στό ποίημα «Σέ
μιά χαμένη φυλή», άπό τή συλ
λογή «Στή σκιά τού Αίγόκερω»:
Γνώρισες μιά φυλή σφαγμένη
άπάνου / στην πέτρα καί τό
μύθο της ■μέσ’ στή / χαράδρα
τον καιρού, αντηχεί ή βροντή
/ τού τελευταίου της πένθιμου
τυμπάνου,
Πέρ’ άπ’ τούς τροπικούς. Ή
μνήμη εκείνη / πού χαραδρώνει τό αίμα - εφιαλτική / κοι
λάδα τής φυγής σου - έχει βα
θύνει / σάν μιά πληγή τή γή
σου - δλη τή γή!
Στών βουβαλιών τό πέρασμα,
βαριά / πατήματα τών μύθων,
μέσ’ στή μνήμη / βουλιάζουν
τών καιρών ■ πιασμένο άγρίμι
/ στά δυό ημισφαίρια σφαδά
ζει ή Λευτεριά,
Σέ τροπικούς παράλληλουςμά ποιος / εϊν’ ό ορισμός τής
φρίκης μέσ’ στή νίκη! / Κάτω
άπ' τόν 'ίδιο άσπάλαθο ό
σκόρπιός / ζευγάρωσε τή
μνήμη μέ τή φρίκη!
Κι αν στάξει, έδώ στοϋ βρά
χου τή σχισμή, / λίγο νερό

άπό τ’ άστρα - αν ξεδιψάσεις,
/ θά σπάσει σ’ άλλα πρίσματα
ή γραμμή / τών οριζόντων, ή
άπλα τής θαλάσσης!

ΕΡΓΑ ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Μέ τό αίμα σου σφραγίζεις τή
διαθήκη / σ’ αυτούς πού ακο
λουθούνε βιαστικοί! / Χρυσή
Κοιλάδα, ελεύθερη βοσκή, /
πού ή Ποίηση κι ό θάνατος
σοϋ άνήκει!
Οί λέξεις ρέουν μέ τήν νομοτέ
λεια φυσικού φαινομένου καί
στήν ταχύτητα τής ροής τους
συγχωνεύονται μέσα σέ ένα χρω
ματικό όργιο. Τά νοήματα καλ
πάζουν καί στή συνάντησή τους
χάνουν τήν αύτοτέλειά τους συγχωνευόμενα κι αύτά σέ μιά
κραυγή —παγκόσμιο παραμύθι.
Ή διάθεση τού ποιητή συχνά
επαμφοτερίζουσα. "Αλλοτε φω
τεινή σά μιά πυρωμένη μαρμαρόπετρα μέσα στά γλυκά άλγη τού
ελληνικού θέρους, άλλοτε παγανιστική καί σιβυλλική, πλησιασμένη άπό πολλές νοητικές καί
συναισθηματικές;
προσβάσεις.
Δίπλα στό ήρωϊκό ήθος τών
ποιημάτων τού Τάσου Παππά
προβάλλει καί τό ήρωϊκό ύφος.
Τό παρακολουθούμε αύτό τό
ύφος στήν ύπέροχη κατάληξη τού
«τραγουδιού τών Βάσκων»:
Σμίγουν νεκροί καί ζωντανοί
κι άντάμα πάνε. / Σηκώνουν τό
αίμα τους ψηλά καί τραγουδάνε!
Ό Τάσος Παππάς οδηγήθηκε
όχι μόνο άπό τό πληροφορημένο
ένστικτό του, μά καί άπό τίς
άνάγκες τού καιρού του πού δέν
ξέρουν νά υποχωρούν, άν δέν θεραπευθούν. 'Οδηγήθηκε πρός τήν
άποκάλυψη ένός κόσμου καί μά
λιστα μέσω ένός ποιητικού δρό
μου πού άπό αισθητική άποψη
συγκροτεί κι ό ίδιος μιάν άποκά
λυψη ένός άλλου ειδικού ποιου.
Ή ποίησή του, όπως φανερώνε
ται μέσα άπό τίς μέχρι τώρα
(1979) τέσσερεις συλλογές του
(μνημονεύουμε καί τίς άλλες δύο:
«Φώτα μέσα στή θύελλα» - 1946
καί «Τραγούδια τού Παθανάρες»
- 1949), δίνει τήν έντύπωση
κλεισμένου κύκλου.
"Αν ό κύκλος αύτός μπορεί νά
διευρυνθει, χωρίς νά ζημιώσει ή
λυρική ουσία ή άν ύπάρχει ή πι
θανότητα νά άνοίξει ένας άλλος
κύκλος έξίσου σημαντικός μέ τόν
πρώτο, θά μάς τό δείξει ό χρόνος.
Ό ποιητής, πάντως, βρίσκεται
στήν καλύτερή του δημιουργική
ώρα καί παρά τούς όποιους δι
σταγμούς πού άπορρέουν άπό τό
αίσθημα υπευθυνότητας πού
πάντοτε τόν χαρακτήριζε, έχει
χρέος νά προχωρήσει.
Κι άν μού έπιτραπεί νά διακιν
δυνέψω τή βάσιμη πρόβλεψη: Θά
προχωρήσει. "Ενας ποιητής τής
πρωτοτυπίας liai τής ζωικής όρμής τού Τάσου Παππά θ’ άποδεχτεί τήν πρόκληση: Νικηφόρα.
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1. 'Η « ’Αθήνα»
"Οταν κυνηγημένοι άπό χόν
τόπο μας φτάσαμε στην πρω
τεύουσα, ήταν αρχές τού 1948.
Νοικιάσαμε ένα υπόγειο σ’ ένα
σπίτι τής Έμμ. Μπενάκη (αυτό
τό σπίτι υπάρχει - κατά περίεργη
σύμπτωση - ακόμα) καί νιώθαμε
πώς βρισκόμαστε κάπου μακριά
κι απόμερα. Ή μάνα μου «κατέ
βαινε στήν ’Αθήνα» γιά φαγώ
σιμα, εκεί πέρα, τά πράγματα
ήταν πιό φτηνά. ’Αθήνα γι' αύτό
τό σκοπό ήταν ή περιοχή άπό τά
Χαυτεία καί πέρα, περιοχή
άπροσδιόριστη. ουσιαστικά, πού
ωστόσο περιλάμβανε τήν 'Ομό
νοια, τήν Πλατεία 1αχυδρομείου,
τήν Άθηνάς, τήν αμαρτωλή Σοφοκλέους καί τήν Εύριπίδου.
"Αλλη ήταν ή ’Αθήνα, όταν ή
μάνα μου «κατέβαινε στά μαγα
ζιά». Ξεκινούσε πάλι άπό τά
Χαυτεία, περνούσε άπό τήν Αιό
λου, έφτανε άπό τήν 'Ερμου στό
Σύνταγμα, τίς Κυριακές βγαίναμε
βόλτα στή Σταδίου καί χαζεύαμε
τίς βιτρίνες. Ξέραμε πώς ή πόλη
συνεχιζόταν άπό εκεί καί πάνω,
ξέραμε πώς υπήρχε τό Κολωνάκι,
δπου ζούσαν συγγενείς μας νεό
πλουτοι καί γνωστοί μας πού
αναπάντεχα είχαν βγει - μεγα
λουσιάνοι, λέγαμε — στόν άφρό,
όμως ως εκεί δέν φτάναμε. Κι
όταν τό καλοκαίρι μάς έπιανε ή
ζέστη στό υπόγειο, πηγαίναμε
στόν κήπο τού Μουσείου, αύτό
ήταν τό μακρινότερο σημείο τής
πόλης όπου ξανοιγόμαστε, έτσι
νομίζαμε. Μέ λίγα λόγια, ή
’Αθήνα ήταν εκεί όπου εμείς' δέν
κατοικούσαμε, άλλά βρισκόμαστε
κοντά της γιά νά ζήσουμε. Ήταν
διαρκώς ένα πράγμα ξένο, άρχή
κι ενίσχυση τών φόβων μας: πη
γαίναμε σέ υπουργεία γιά χαρτιά
καί πιστοποιητικά, στεκόμαστε
στίς ούρές γιά βιβλιάρια κι επι
δόματα, βγάζαμε φωτογραφίες
στήν πλατεία Κλαυθμώνος επειδή
χρειάζονταν.
"Οταν μετακομίσαμε στήν Κυ
ψέλη, όταν μείναμε σέ πολυκα
τοικία καί ζαλιζόμαστε βλέπον
τας τό δρόμο άπό τόν τέταρτο
όροφο, ή ’Αθήνα, άπομακρύνθηκε άκόμα περισσότερο: ήταν ό
τόπος άπ’ όπου γυρίζαμε εκνευ
ρισμένοι, επειδή μάς είχαν
σκουντήσει, επειδή είχαμε στρι
μωχτέ! στά τρόλλεϋ, επειδή εί
χαμε τρέξει καί τίποτα δέν είχε
βγει. Ήταν ό τόπος πού άποφεύ44

γαμε. «Φασαρία είναι νά κατέβουμε στήν ’Αθήνα», έλεγε ή
μάνα μου καί δέν ξαναπατήσαμε
στόν κήπο τού Μουσείου. Κι εί
χαμε νά λέμε γιά τήν ’Αθήνα, πού
όλο πιό άβάσταχτη γινόταν,
(«άπαίσια ή ’Ομόνοια») - πού
δλο πιό επικίνδυνη γινόταν
(«δέρνουν άσχημα στίς διαδηλώ
σεις»), πού όλο μάς άπόδιωχνε
(«άς είχαμε λίγα λεφτά νά πά
ρουμε κάτι στήν έπαρχία»). Κι
είχαμε νά κλαιγόμαστε πού δέν
είμαστε ικανοί νά δούμε τίς ευ
καιρίες, ενώ ή μάνα μου μάς κα
θησύχαζε ότι όπου νά ’ναι γκρε
μίζεται ό καπιταλισμός καί καλύ
τερα νά μείνουμε πιστοί στά
ίδεώδη μας, στό κόμμα, γιά τό
όποιο χύσαμε τό αίμα μας. Κι
όταν μάς πρότειναν οικόπεδα «σέ
δέκα λεπτά άπό τήν 'Ομόνοια»,
δέν άγοράσαμε. Τά βρίσκαμε μα
κριά, «ερημιά», «εκεί μένουν γύφτοι», «κατσάβραχα», «θά γελάει
ό κόσμος». Κι ύστερα, οί δου
λειές δέν πήγαιναν καλά, ή τιμιό
τητα έμεινε δίχως άναγνώριση, οί
συγγενείς κι οί γνωστοί προό
δευαν, ό καπιταλισμός δέν
έπεφτε. Έτσι, άναγκαστήκαμε νά
συμβιβαστούμε: όταν βγήκα νά
δουλέψω, τό γραφείο μου ήταν
«στήν ’Αθήνα» (στήν Κολοκοτρώνη, κοντά στήν όδό Βουλής).
"Οταν ή μάνα μου βγήκε νά ξαναδουλέψει, ή δουλειά της ήταν
«στήν ’Αθήνα» (στά λαδάδικα
τής Σοφοκλέους).
Μέ τά πρώτα μου λεφτά, άγόρασα πουκάμισα «άπό τήν
’Αθήνα» (άπό τού Λαμπρόπουλου) καί μέ τήν παρέα μου πη
γαίναμε γιά
γλυκό
«στήν
’Αθήνα» (στό «Πέτρογραδ» τού
Γιάκοβλεφ ή στήν «Χορτοφαγία»
τής Πανεπιστημίου). Κι άργότερα
πού ήταν μεγαλύτερες οί υπο
χρεώσεις καί τά λεφτά λίγα,
έπρεπε νά κάνω καί τρεις δου
λειές μαζί, «στήν ’Αθήνα» τίς
έβρισκα καί παραπονιόμουν πώς
«ή ’Αθήνα μ’ έτρωγε». Καί ξα
φνικά, άνεπαίσθητα σχεδόν, ό
ορίζοντας έκλεισε, χάθηκε ή θέα
τού Λυκαβηττού καί τής ’Ακρό
πολης, χτίστηκε ό λόφος τού
Στρέφη, ό 'Υμηττός, κλειστήκαμε
άπό όγκους πού έπνιγαν τόν
ήλιο, χρειαζόταν άγώνας γιά νά
βγούμε άπό έκεί μέσα. Καί τότε
μάς κυρίεψε ή έκπληξη καί δέν
καταλάβαμε ότι μ’ εκείνο τόν
άγώνα νά έπιζήσουμε, μ’ εκείνη
τή διαμάχη μέ τούς δρόμους τού

κέντρου, μ’ εκείνες τίς άπαιτήσεις
τών υπουργείων, τών άρχών, τών
δικηγόρων, τών γιατρών, πού
όλοι αύτοί μάς τραβούσαν στό
κέντρο, ή ’Αθήνα μάς είχε τυλί
ξει, μάς είχε πνίξει, μάς είχε εύνουχίσει καί παρηγοριόμαστε
πώς νά! ό καπιταλισμός πνέει τά
λοίσθια, πεθαίνει, πέθανε, &ς
μείνουμε πιστοί στά ίδεώδη μας,
στό κόμμα · ή επανάσταση κερδί
ζει μέρα μέ τή μέρα, φτάνει, έφ
τασε.

2. 'Ο οδηγός
Καί στά περίπτερα, στά κακό
γουστα καταστήματα «λαϊκής τέ
χνης», στά «καλά» βιβλιοπωλεία
κρέμονται ή εκτίθενται τουριστι
κοί όδηγοί τής ’Αθήνας, φυλλάδες, φυλλάδια, βιβλία, βιβλιαρά
κια πού άναφέρονται στό κέντρο
τής ’Αθήνας, σ' αύτή τήν καρδιά
τού τέρατος, όπου αλωνίζουν, εκ
τίθενται κι άποβιβάζονται οί
τουρίστες, αύτή τήν καρδιά πού
δέν αγαπήσαμε ποτέ. Κι άνάμεσα
σ’ αύτά τά τυποποιημένα έντυπα,
σ' αύτά τά «παρά φύση» θαυμα
στικά, έρχεται ό "Αρης Φακίνος
νά γράψει τά δικά του καί νά
δώσει ένα βιβλιαράκι, παραγγε
λία τού εκδοτικού οίκου Seuil
τού Παρισιού (σειρά Petite
Planète, άρ. 105, σελίδες 128).
Γεμίζει αύτό τό βιβλιαράκι φω
τογραφίες, συμπληρώνει κι άναπτύσει μέ κοφτά καίρια κείμενα,
στέκεται στήν περιοχή άπό τήν
’Ακρόπολη καί δώθε (μέχρι τό
Σύνταγμα καί 'Ομόνοια) καί μάς
βάζει νά διαπιστώσουμε ότι ή
καρδιά τού τέρατος είναι ή καρ
διά μας κι ότι αύτή ή καρδιά έχει
κάτι διαφορετικό, κάτι άλλόκοτο,
κάτι πού μάς κάνει τό μέλλον
(όσο μέλλον υπάρχει) δυνατό.
Τελικά, αύτό τό τέρας έχει κά
ποιο πρόσωπο, τό πρόσωπό μας.
Κι αν ή μάνα μου σήμερα βρισκό
ταν στή ζωή, θά έβρισκε άφορμή
νά πεί: «Σάς τό ’λεγα έγώ! Ό
καπιταλισμός πεθαίνει, ή επανά
σταση έρχεται!»
Ό ’Άρης Φακίνος πιάνεται
άπό τά καθημερινά. Βάζει τήν
’Αθήνα νά ζήσει μιά μέρα, δπως
όλες τίς μέρες. Κι αυτός περιφέ
ρεται στό Σύνταγμα, στήν 'Ομό
νοια, στήν ’Αγορά, στό Μονα
στηράκι, καταγράφει κι έξηγεϊ.
Καί βλέπεις μπροστά σου τό λού
στρο, τόν πλανόδιο μανάβη, τόν
άσπριτζή, τόν παπά, τόν λαθραναγνιΰστη, τόν θρησκευόμενο, τόν
ταβλαδόρο, τόν κομπιναδόρο,
τόν άεριτζή, τόν έπαρχιώτη, τόν
κουλουρτζή, τόν λαχει.ά (αύτή τή
λέξη άκούω πρόσφατα), τόν μα
στούρη, τόν μπουζουκτζή, τόν
περίπτερά, τό θυρωρό, τούς
νέους, τούς γέρους, τίς γριές. Κι
δλοι αύτοί άντιμετωπίζονται σάν
περιπτώσεις, πού έχουν όμως
κάτι κοινό, κάτι πού δέν λέει τό
κείμενο, άλλά πού τό δείχνουν οί
φωτογραφίες: κανένας άπ’ αύ-

τούς τούς άνθρώπους δέν γελάει.
Κι ένας προσκυνητής τού Πολυ
τεχνείου κλαίει. Κι αν οί άλλοι
δέν κλαίνε, νομίζεις πώς δέν θέ
λουν πολύ γιά νά κλάψουν —
γύρω τους οί κολώνες, οί έκκλησίες, τά τάνκς - κλάμμα άντίστασης σ’ έναν κόσμο καί σ’ ένα
περιβάλλον πού δέν είναι δικό
τους.
Τό κείμενο μοιάζει ούδέτερο,
σάν νά μή παίρνει μέρος. "Ομως,
ή άντικειμενικότητα σοΰ έπιβάλλεται, δέν ύπάρχει άντίβαρο. Κι
άπ’ αύτή τήν άποψη, τό κείμενο
είναι έπαναστατικό. Αύτός πού
τό έγραψε, καταδιωγμένος άπό
τή δικτατορία, έξόριστος άπό
τότε στό Παρίσι, διαρκώς πειραγμένος άπό τό κλίμα τού τόπου
του,
περιθωριακός
σχεδόν,
άπορείς πού κρατιέται, πού δέν
ξεσπάει καί πού σοϋ μιλάει έτσι,
σά νά μή συμβαίνει τίποτα.
Θά έλεγα πώς αύτό τό βιβλίο
θά έπρεπε νά μεταφραστεί στή
γλώσσα μας. ’Εμείς πού είμαστε
κάτοικοι τής ’Αθήνας, μετανά
στες άπό τούς τόπους μας, περά
σαμε καί περνάμε δίπλα άπ’ αύτές τίς περιπτώσεις τής καθημε
ρινής ζωής, δίχως νά τίς προ
σέχουμε, δίχως ν’ , άντιλαμβανόμαστε πώς έχουν κάτι εκρηκτικό,
κάτι πού δίκαια φοβίζει τήν «καθεστηκυία τάξη», έτοιμη νά επι
βάλλει «δυναμικές λύσεις». Αύτό
τό βιβλίο, μεταφρασμένο στή
γλώσσα μας, θά βοηθούσε νά
καταλάβουμε τόν έαυτό μας. Θά
βοηθούσε ν’ άγαπήσουμε αύτό τό
τέρας πού λέγεται «’Αθήνα» κι
όπου διαρκώς κατεβαίνουμε γιά
ψώνια, δουλειές, βόλτες, φασα
ρίες,
έκλογές,
διαδηλώσεις,
δικαστήρια, θέατρα, κινηματο
γράφους, χαρτιά, πιστοποιητικά,
συναντήσεις, άναχωρήσεις, συζη
τήσεις, ταλαιπωρία καί χασομέρι.
Ό "Αρης Φακίνος έφτιαξε τόν
πρώτο ίσως οδηγό τής ’Αθήνας.
Τού καταμαρτυράω έλλείψεις,
άλλά δέν τού άρνούμαι ότι άνοίγει δρόμο, σέ σημείο μάλιστα πού
άναρωτιέται κανείς άν αύτός ό
οδηγός γράφτηκε γιά τούς ξένους
ή γιά τούς ήμεδαπούς. Κι ό δρό
μος αύτός είναι ότι έμείς, πού γί
ναμε άστοί, πού βολευτήκαμε
στίς γειτονιές μέ φώς, νερό, τηλέ
φωνο, Αποχέτευση καί φωτεινές
βιτρίνες, δέν είμαστε διαφορετι
κοί άπό αύτό τό λαό πού συγκεν
τρώνεται στά Χαυτεία, στήν
'Ομόνοια, στό Μοναστηράκι καί
πού μαντρώνεται τά βράδια στίς
εσχατιές τής πόλης. Είναι βέβαιο
πώς, άν οί ξένοι διαβάσουν αύτό
τόν όδηγό καί δούν τήν ’Αθήνα,
έτσι όπως τούς τήν παρουσιάζει ό
"Αρης Φακίνος, θ’ άγαπήσουν
καί θά φοβηθούν τούς υποτιθέ
μενους ’Αθηναίους. Ά ν είναι
έξυπνοι, θά τούς ζηλέψουν. Μάς
βάρυνε καί μάς βαραίνει ή σκιά
τής Ακρόπολης, όμως δέν μάς
πνίγει.

Θαναοη Σκρουμπελου

ΣΤΟΝ ΚΟΛΩΝΟ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
τής Ντάρας Ήλιοττοάλου - Ρογκάν
’Αφή - Τέχνη - Παιδί
Μ£α υποδειγματική έκθεση
πλαστικών συνθέσεων - παιχνιδιών πού ό δημιουργός τους Λ.
Λαμέρας αφιερώνει στά παιδιά.
(Εθνική Πινακοθήκη). Στήν πα
ρουσίαση συμπεριλαμβάνονται
ειδικότερα 17 κατασκευές: ήχητικά - πλαστικά - χρωματικά

σύνολα, 12 παιδικά κεφάλια από
τερακότα μέ διαφορετική τό κα
θένα έκφραση, δύο συνθέσεις κατασκευές μέ ελάσματα καί σχέ
διο. Ό γλύπτης κατόρθωσε στίς
17 συνθέσεις - κατασκευές μέ τά
μεταλλικά, καθώς καί άπό τερα
κότα ειδώλια — διαφορετικά
άναμεταξύ τους σέ κλίμακα,
χρώμα καί σχεδιάσματα - νά
υλοποιήσει σύνολα στά όποια
επισημαίνει κανείς τήν άναγέννηση τού ουσιαστικού ρόλου τής
τέχνης. Πράγματι, κανείς δέν τά
βλέπει μόνον καί δέν τά θαυμάζει
τά σύνολα αυτά, άλλά τά νιώθει
μέ περισσότερες άπό μιάν αισθή
σεις, τά χαίρεται καί τά «ζεϊ». Γι’
αύτά τά «σύνολα» ό καλλιτέχνης
έχει πάρει τό 1972 δίπλωμα ευ
ρεσιτεχνίας (γιά ένα νέο μουσικό
όργανο). Στό καθένα άπό τά 12
κεφάλια άπό τερακότα έχει άποκρυπτογραφηθει καί μιά δι
αφορετική - χαρακτηριστική έκφραση, έτσι πού δλα μαζί
παραθεμένα, τό ένα δίπλα στό
άλλο, υλοποιούν μιάν ιδιόμορφη
άρμονία εμπειριών καί βιωμά
των. Πρόκειται, γενικά, γιά μιάν
έκθεση πού επιβάλλεται νά δει
κανείς καί πού πάνω άπό δλα
έμπνέει τό θεατή καί επικοινωνεί
μαζί του μέ περισσότερους άπό
έναν τρόπους.

Στέλιος Άναστασιάδης
Στίς άνθρώπινες μορφές καί
στά τοπία πού παρουσιάζει ό
Στέλιος Άναστασιάδης στή Γκαλερί «’Ιωνία» (Βασ. Γεωργίου Β'
64, Νέα ’Ιωνία) έχει κατορθώσει
νά έμφυσήσει μιά πνοή πού ενι
σχύει τή σύνθεση μέ μιά ιδιό
μορφη ζωντάνια. ’Ανακαλύ
πτουμε δτι στίς άνθρώπινες μορ
φές, ό ψυχικός τους κόσμος προ

βάλλει μέ μιάν ιδιαίτερη ένταση,
ακόμη καί σέ ένα παραμικρό χα
ρακτηριστικό τού προσώπου. Ή
γεωμετρική, εδώ, διευθέτηση τών
μορφών δέν περιορίζει τήν έκφραστικότητά τους; άντίθετα,
άποτελεΐ τόν γνώμονα πού μάς
βοηθάει νά διαβάσουμε μέσα άπό
ένα πρόσωπο τόν χαρακτήρα του,
τή διάθεση, τις αρετές καί τά
έλατώμματά τους
Υποβλητικές, δίχως συνάμα νά
χαρακτηρίζονται άπό τούς περι
ορισμούς μιας μνημειακής από
δοσης, οί μορφές αύτές προβάλ
λουν μέ μιάν ίδιόρυθμη ζωντάνια
καί μέ έναν έντονο ψυχισμό πού
διοχετεύεται καί στό περιβάλλον
πού ορίζουν.
Στά τοπία άπό τή Σαντορίνη ό
ζωγράφος έχει άποδώσει άκόμη
καί τούς πιό άπόκρυφους ρυ
θμούς τής ειδικής άτμόσφαιρας
πού κυριαρχεί, έδώ, τό «διαβο
λικό» καί συνάμα εύρηματικό
«άπλωμα» τών σπιτιών, άνάμεσα
στά βράχια, τά «περάσματα» τών
σκαλοπατιών, τις καμπύλες άπό
τίς μάντρες. Στά τοπία αύτά ευ
ρηματικός στέκει ό τρόπος πού ό
καλλιτέχνης ύποβάλλει άποκλειστικά μέσ’ άπό τό μαύρο καί τό
λευκό χρώμα καί τίς άποχρώσεις
τού γκρίζου, τήν αίσθηση πολύ
περισσότερων χρωμάτων. Στά
τοπία άπό τή Σκύρο, τήν Πάτμο
καί τή Σίφνο, ή ώχρα, τό κόκ
κινο, τό μπλέ καί τό λευκό ύπογραμμίζουν τήν αυθεντική ελλη
νικότητα τού καλλιτέχνη πού
«βγαίνει» αύθόρμητα μέσ’ άπό τό
έργο του, χαρίζοντας του μιά
διάσταόη ποιητική.
Τόσο οί μορφές, δσο καί τά το
πία τού Άναστασιάδη άποτελούν
μαρτυρίες ένός ουσιαστικά . εμ
πνευσμένου καλλιτέχνη, πού
πέρα άπό τή ζωγραφική, διαθέτει
σέ γενικότερα πλαίσια, μιά διακαλλιτίχνική ευαισθησία.

Κουκλοθέατρο ’Αθηνών
« Ό Μπάρμπα Μυτοΰσης»
"Αλλη μιά υποδειγματική έκ
θεση πού «λειτουργεί» τούτον
τόν καιρό στίς αίθουσες τής
’Εθνικής Πινακοθήκης. Πρόκει
ται γιά μιάν, άπό κάθε άποψη,
εντυπωσιακή καί ένδεικτική πα
ρουσίαση τής καλλιτεχνικής καί
εκπαιδευτικής δραστηριότητας
τού κουκλοθέατρου πού ίδρυσε
τό 1940 ή ζωγράφος Ε. ΘεοχάρηΠεράκη μέ συνεργάτιδες τίς Κ.
Κατσούρη, Ε. Κοτσίρη, Ε. Πρω
τονοταρίου, Α. Ξανθού-Σταυρινού καί Ε. Παπαστάμου. Μαζί μέ
τίς κούκλες τής Ε.Θεοχάρη-Περάκη μέ τίς άνεξάντλητες σέ
πλούτο εκφράσεις, τήν ιδιαίτερη
ψυχολογική ταυτότητα καί τόν

κοινωνικό
καί
πολιτιστικό
«τύπο», θαυμάσαμε τά σκηνικά
τής Ξανθού-Σταυρινού πού ύποβάλλουν μέ μιάν’εντυπωσιακή λι
τότητα.
’Εδώ,
εντυπωσιάζει
ακόμη ό τρόπος τής παρουσίασης
—κατά χρονολογική σειρά μέ τήν
παράλληλη προβολή τεκμηρίων ντοκουμέντων άπό τήν πολλαπλή
πολιτιστική καί καλλιτεχνική
δραστηριότητα τού κουκλοθέα
τρου.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ "Δυτικεςσυνοικιες»

’Έργα του Π. Πικάσσο
Στή γκαλερί Ζουμπουλάκη
πραγματοποιείται μιά άξιόλογη
προσπάθεια πού φέρνει τό ελλη
νικό κοινό κοντά στίς εκπληκτι
κές, πληθωρικές σχεδιαστικές
ικανότητες τού μεγάλου καλλιτέ
χνη. ’Σχέδια - στήν πλειοψηφία
τους - τά έργα αύτά, παρουσιά
ζουν σέ μιάν άνεξάντλητη ποικι
λία καί «λύσεις», τίς «σχέσεις»
δημιουργού καί μοντέλου, κυ
ρίως, δμως, τή μεγάλη - μέ σαφές
αισθησιακό περιεχόμενο, γοητεία
πού ασκεί τό γυναικείο φύλο στό
ζωγράφο. Τά περισσότερα άπό
τά έργα άνήκουν στήν τελευταία
περίοδο
τού
Πικάσσο
(1960-1970).

Κεντρική Διάθεσή:
«Συνεργατική», Σίνα 7, 3615493
ΘΕΩΡΙΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ

Maurice Nadeau

η ιστορία
τού σουρρεαλισμού
Mer. Αλεζάνδρα ΠαπαΟανοοοπούλου

Χειροτεχνήματα τής

Ann Citron
Στό «Πολύπλανο» παρουσιά
ζονται κούκλες άπό διάφορα
ύφάσματα, καί μάσκες. Ή Αμε
ρικανίδα καλλιτέχνιδα εκπλήσσει
μέ τίς άνεξάντλητες σέ εύρηματικότητα καί φαντασία «λύσεις»
της, καθώς καί μέ τήν ιδιαίτερη
αίσθηση πού έχει σέ δτι άφορά τό
ύλικό της καί τήν επεξεργασία
του. Κατορθώνει καί αναθεωρεί
έδώ ή Ann Citron τήν τέχνη τής
χειροτεχνίας, πραγματοποιώντας
πρωτότυπες δημιουργίες: έργα
πού φέρουν τή σφραγίδα μιας έν
τονης καλλιτεχνικής προσωπικό
τητας.

ANDRE MALRAUX

oi καταχτητές ·.
ΑΑΕΞΗΪ ΖΗΡΑΣ

Τά κοσμήματα τής Ντέπης
Μαλάμου
Πρόκειται γιά μιά δουλειά
πού, όπωσδήποτε, εκφράζει τήν
εποχή μας καί πού άποκαλύπτει
άπό μέρους τής δημιουργού, φαν
τασία, οξυδέρκεια, πρωτοτυπία,
μιά ποιητική διάθεση καί πάνω
άπ’ δλα «πνεύμα». Παρουσιάζε
ται στήν Αίθουσα Τέχνης ’Αθη
νών.

ΠΛΕΟΡΟΚ
Α0Γ0ΤΕ XN Iftf ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Βλάσσης ’Αριστείδης: Τά
βιώματα τού καλλιτέχνη άπό τήν
Κρήτη (Ζυγός).
Δρατσοΰμης Χρηστός: Στή
Στοά Τέχνης.
Βόλφγκανγκ Αάιμπ: Στή γκα
λερί Μπερνιέ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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28ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Μάνχαΐμ
του Λεύτερη Ξανθόττουλου
:Από τούς οργανωτές τής εκδήλωσης καί τούς έπαγγελματίες
φεστιβαλιστές έχει διαμορφωθεί γιά τό Μάνχαΐμ, μέ άρκετές
γενικότητες καί άοριστίες, μιά κοινή άποψη πού μπορεί νά
συνοψιστεί στις έξης γραμμές: «Ό σκοπός τής ’Εβδομάδας
Διεθνούς Κινηματογράφον είναι νά προβάλλει ταινίες πού, μέ
τό περιεχόμενο καί τή μορφή τους, καθιερώνουν καινούριους
δρόμους στόν κινηματογράφο. Γίνονται δεκτές γιά συναγωνι
σμό μεγάλου μήκους ταινίες μέ υπόθεση (16 ή 35 χιλ.) καί μέ
τόν όρο ότι άποτελοϋν τό πρώτο έργο τού σκηνοθέτη σ’ αυτό τό
πλάτος. "Αν καί αυτό δέν ισχύει στην περίπτωση ταινιών μι
κρού μήκους, οί κινηματογραφιστές τής πρώτης κατηγορίας
πού συναγωνίζονται γιά τό μεγάλο χρηματικό βραβείο τών
10.000 γερμανικών μάρκων, βρίσκονται σέ προνομιακή θέση
άπέναντι σέ γνωστούς ή καθιερωμένους συναδέλφους τους πού
συμμετέχουν μέ κάποια πρόσφατη δουλειά τους καί συναγωνί
ζονται γιά μικρότερα χρηματικά έπαθλα. Στά πλαίσια τού φε
στιβάλ υπάρχει μιά ειδική εκδήλωση μέ ταινίες πού άπευθύνονται κυρίως στή νεολαία καί άσχολοϋνται μέ τά προβλήματα
αυτής τής ηλικίας. Τό Μάνχαΐμ είναι άπό τό πιό παλιά καί
γνωστά φεστιβάλ στό είδος τον. Αυτοί πού ενδιαφέρονται νά
λάβουν μέρος πρέπει νά έχουν υπόψη τους τόν όρο: Οί κόπιες
τών ταινιών πού βραβεύονται, δωρίζονται άπό τόν παραγωγό
καί παραμένουν στήν ταινιοθήκη τού φεστιβάλ.
Ή πόλη τού Μάνχαΐμ είναι ένα
μικρό καί άπρόσωπο βιομηχα
νικό κέντρο στή Νοτιοδυτική
Γερμανία, κοντά στά σύνορα μέ
τήν Γαλλία. Μέ τήν άδερφή πολι
τεία τό Λουντβιξχάφεν τις ένώνει
(ή τίς χωρίζει ) μιά γέφυρα πάνω
άπό τόν Ρήνο.
Τό φεστιβάλ προσπαθεί κάθε
φθινόπωρο νά κινητοποιήσει
έναν άκίνητο καί κουρασμένο
βιομηχανικό πληθυσμό που άποτελεΐται άπό ξένους καί ντόπιους
εργάτες. Στό Λουντβιξχάφεν καί
κατά μήκος χιλιομέτρων στίς
όχθες τοϋ ποταμοί Ρήνου, εκτεί
νεται τό κράτος μιάς άπό τίς· με
γαλύτερες χημικές βιομηχανίες
στόν κόσμο, τής Basf, πού άπορροφάει ένα μεγάλο μέρος τού ερ
γατικού δυναμικοί τής περιοχής.
Ή εύπορη τοπική αυτοδιοί
κηση οργανώνει καί συντηρεί τόν
θεσμό. Τό φεστιβάλ δέν είναι
εθνικό, είναι ιδιωτικό- άνήκει
στόν δήμο τής πόλης, δ όποιος
έδώ ενεργεί ώς ιδιώτης. Ό δήμος
διορίζει τόν διευθυντή τού φε
στιβάλ ό όποιος κάτω άπό ένα
προσωποπαγές σύστημα επιλέγει
τούς συνεργάτες του, συγκροτεί
τήν οργανωτική επιτροπή καί τήν
επιτροπή επιλογής στίς όποιες
καί προεδρεύει. Αυτό τό άτομο,
μέ φιλοδοξίες κοινωνικής προβο
λής, επιβάλλει τό κριτήριο καί
τήν μονοδιάστατη οπτική του καί
στούς λοιπούς τριγύρω του. Οί
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κρατούντες νοιάζονται περισσό
τερο γιά τίς δημόσιες σχέσεις καί
τά ψευδο-πατροναρίσματα, παρά
γιά τίς ίδιες τίς ταινίες.
Στίς καπιταλιστικής δομής κοι
νωνίες (οί επαναστατικές στιγμές
μέ τίς αύθόρμητες αυτόνομες
ομάδες πού δρουν καί δημιουρ
γούν δέν ύπάρχουν βέβαια, σή
μερα) ή προοδευτική τοπική αυ
τοδιοίκηση είναι ίσως ό πιό
κατάλληλος φορέας γιά τήν διορ
γάνωση τέτοιων πολιτιστικών έκδηλώσεων. Στή συγκεκριμένη
δμως περίπτωση, τό φεστιβάλ
έχει παρεκκλίνει άπό τόν ρόλο
πού θά έπρεπε νά έχει, τά
πρόσωπα πού τό κινούν έχουν
μείνει πολύ καιρό στά ίδια πό
στα, τό φεστιβάλ δέν έχει άνανεωθεϊ - πάγωσε, έγινε καθεστώς.
Δέν ύπάρχουν έκπρόσωποι
συνδικαλιστικών κινηματογραφι
κών φορέων στίς επιτροπές αυ
τού τού φεστιβάλ, ύπάρχει μόνο
μιά φιλελεύθερη φεουδαρχική
ελίτ, πού διαλέγει καί προσκαλεϊ
άτομα γιά συμμετοχή στή σύν
θεση τών επιτροπών.
Τό Μάνχαΐμ είναι ένα φεστι
βάλ «οικογενειακό» άπ’ όλες τίς
άπόψεις. Τό κοινό πού παρακο
λουθεί τίς προβολές είναι περι
ορισμένο. Τά ίδια πρόσωπα συ
ναντάει κανείς κάθε χρόνο, όπως
έχει καταντήσει κάτι παραπάνω
άπό οικογενειακό, άσφυκτικό
σχεδόν.

« Ό Πώλ Τ ζά κ ο μ π ς κ α ί ή π υ ρ η ν ικ ή σ υ μ μ ο ρ ία », τώ ν Τζών Γ ον ίλ λις κ α ί
Σ α ο ύ λ Λ αντάου.

Ό δήμος δέν έχει νά λογοδο
τήσει σέ κανένα· αύτό τό φεστι
βάλ μοιάζει σά μιά Ιδιωτική έπίδειξη συλλογής άπό άντίκες ή
καλύτερα πλειστηριασμός τους σ’
ένα άχνό κοινό καί στόν έπαρχιακό τύπο πού τού λείπουν άρ
θρα νά γεμίσει τά βαρετά φύλλα
του. Στό δήμο, χρειάζεται μιά
πολιτιστική εκδήλωση νά δικαιώ
νεται στούς φορολογούμενους
δημότες. Ό μηχανισμός τού φε
στιβάλ χρησιμοποιεί καί έκμεταλλεύεται τούς κινηματογραφι
στές γιά νά μαζέψει τίς ταινίες
τους καί νά χτίσει τή βιτρίνα,
πίσω άπό τήν όποια θά δικαιώσει
τή λειτουργία του σάν θεσμός ή
πολιτιστικό γεγονός.
Τό κάθε φεστιβάλ άποτελεϊ καί
μιά μορφή έξουσίας πού δομείται
καί ιεραρχείται. ‘Υπάρχει διαχω
ρισμός άρμοδιοτήτων. Οί βαθμί
δες τής ιεραρχίας προσδιορίζον
ται καί στή συνέχεια καταλαμβά
νονται άπό τούς άρμόδιους
ύπαλλήλους μέ τά μπλού τζήν.
Πολύ συχνά ύπάρχουν πολιτικά
κίνητρα ή σκοπιμότητες ή λόγοι
εσωτερικής διπλωματίας στίς λει
τουργίες επιλογής καί προβολής
τών ταινιών. Τό φεστιβάλ τού
Μάνχαΐμ εγκαινίασε μιά τριετή
άναδρομή στόν κινηματογράφο
τών χωρών τού Τρίτου Κόσμου.
Πέρσι παίχτηκαν στή ρετροσπεκτίβα άραβικές καί άφρικάνικες
ταινίες. Φέτος έφεραν ταινίες
άπό τίς Ινδίες καί τήν Νοτιοανα
τολική ’Ασία. Ναρκισσεύονται οί
οργανωτές νά πιστεύουν ότι
«άνακαλύπτουν»
άγνωστους
εθνικούς κινηματογράφους ή
«νέες τάσεις». Δέν έχουν πρα
γματικό ενδιαφέρον ούτε γιά τόν
κινηματογράφο, ούτε γιά τά προ
βλήματα τών χωρών τού Τρίτου
Κόσμου. Τό ενδιαφέρον τους εί
ναι ήθογραφικό.Ό Τρίτος Κό
σμος έχει γίνει πολύ τής μόδας
τελευταία άπό τίς τηλεοράσεις
καί τόν τύπο τής άδιέξοδης καί
•χορτασμένης κεντρικής Ευρώπης.

Ό κόσμος βλέπει αύτά πού
προσφέρει τό φεστιβάλ καί δέν
προχωράει πιό πέρα, δέν άμφισβητεΐ τίς δομές τοϋ θεσμού, δέν
τίς ψάχνει. Αύτή ή κοινωνία, έτσι
όπως είναι δομημένη, δέν άφήνει
στόν πολίτη περιθώρια γιά άμφισβήτηαη.
Τό φεστιβάλ τού Μάνχαΐμ
πολύ λίγο άποτελεϊ γνώμονα μιας
κινηματογραφικής ποιότητας ή
άξίας. Ή φετινή σοδειά ήπήρξε
άπελπιστικά φτωχή. Είκοσιεννιά
ταινίες σέ συναγωνισμό καί δάκαοχτώ στό «Πληροφοριακό
Πρόγραμμα» γιά τό όποιο συγ
κροτείται μιά επιτροπή άπό πέντε
συμμετέχοντες πού έπιλέγουν
ταινίες συνολικής διάρκειας 130
λεπτών καί τίς προσθέτουν στό
σύνολο τών ταινιών πού συναγω
νίζονται γιά τά βραβεία.
Τό γενικότερο σύμπτωμα στίς
ταινίες πού είδαμε ύπήρξε ή έλ
λειψη μύθον ή ή άδυναμία κατα
σκευής μύθον. 'Υπήρξαν πλήθος
Ιδέες πού όμως δέν συγκροτήθη
καν, δέν άλληλοσυμπλέχτηκαν,
παρατάχθηκαν μόνο στή σειρά
καί κάποια στιγμή έσβησαν- ή
άπαρίθμησή τους έγκαταλείφθηκε στά μισά τής διαδρομής.
Ή «Χρυσομαλλούσα» τού Τώνη
Λυκουρέση πού παίχτηκε στό
επίσημο πρόγραμμα καί καταχει
ροκροτήθηκε, ύπήρξε μιά άπό τίς
ελάχιστες ταινίες πού διέθετε,
μέσα στ’ άλλα, μύθο καί δομή.
Στόν πίνακα τών βραβείων άπό
τό 1953 ώς σήμερα, ύπάρχουν
δύο μόνο ελληνικές συμμετοχές
πού διακρίθηκαν. Ή «’Αναπα
ράσταση» τοϋ Άγγελόπουλου τό
1971 καί « Ό τραγικός θάνατος
τού παππού» τής Βασιλικής
Ήλιοπούλου τό 1978.
Στό δεύτερο μέρος τοϋ σημερι
νού σημειώματος άφήνουμε καταμέρος τήν «κριτική άξιολόγηση» (ή άθλια ποιότητα τών
ταινιών δέ μάς επιτρέπει μιά τέ
τοια πολυτέλεια) καί επιχει
ρούμε, διαλέγοντας άντιπροσω-

πευτικές ταινίες άπό τήν κάθε
χώρα, νά εντοπίσουμε, σέ γενικές
γραμμές άπό τήν πλοκή τής ται
νίας καί μόνο, τήν θεματολογία
καί τήν προβληματική τών σκη
νοθετών πού πήραν μέρος στήν
έκδήλωση.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ
«Gruzinskaya Chronika », Γεωργιανό Χρονικό, τού Άλεξάντερ
Ρεχβιασβίλι.
35 χιλ., μαυρόασπρο, 90',
ΕΣΣΔ 1979.
Ή ταινία τοποθετεί τή δράση
της στόν 19ο αιώνα καί περιγρά
φει στή ζωή τών άνθρώπων σ’
ένα μικρό γεωργιανό όρεινό οικι
σμό. Μιά μέρα, ένας φοιτητής
άπό τό Πήτερσμπούργκ εμφανί
ζεται καί υπόσχεται βοήθεια
στους χωρικούς πού προσπαθούν
νά προστατέψουν τά δάση τους
άπό τήν άπληστία τής τοπικής
γραφειοκρατίας. Ό φοιτητής
περνάει άμέτρητες ώρες περιμέ-

νοντας σέ αϊΟοί'Οίς αναμονής Των
κρατικών ύπηρεσιών πού οί
υπάλληλοί τους άρνούνται ν’
άκούσουν τά αίτήματά του καί
τόν κοροϊδεύουν. Κάποια στιγμή,
κάποιος προσπαθεί νά τόν δολο
φονήσει. Σιγά-σιγά ό φοιτητής
περνάει μέ τό μέρος τών κατα
πιεσμένων χωρικών, προσπαθών
τας νά τούς προστατέψει. Μιά
μέρα μπαίνοντας στό δάσος έξαφανίζεται μέ μυστηριώδη
τρόπο....
Paul Jacobs and the Nuclear
Gang», Ό Πώλ Τζάκομπς καί ή
πυρηνική συμμορία, τών Τζών
Γουίλλις καί Σαούλ Λαντάου.
16 χιλ., χρώμα, 58',
ΗΠΑ
1978.
Κοινωνικό ντοκιμαντέρ γύρω
άπό τίς προσπάθειες τής άμερικάνικης κυβέρνησης νά κρύψει
άπό τόν κόσμο τούς κινδύνους
πού άπειλούν τήν ύγεία τών άν
θρώπων άπό τήν χαμηλής άκτινοβολίας ραδιενέργεια, Ή ταινία

άρχίζει μέ τόν έκφωνητή τού ρα
διόφωνου πού άναγγέλει:
«Κυρίες καί Κύριοι, διακό
πτουμε τό πρόγραμμά μας γιά νά
σάς μεταδώσουμε μιά έπείγουσα
πληροφορία. Μόλις μάς άνακοινώθηκε άπό τήν ’Επιτροπή ’Ατο
μικής ’Ενέργειας δτι ό άνεμος
άλλαξε κατεύθυνση ξαφνικά καί
τά κατάλοιπα άπό τήν πυρηνική
δοκιμή πού έγινε σήμερα τό πρωί,
πνέουν πρός τήν κατεύθυνση τής
περιοχής τού 'Αγίου Γεωργίου.
Σάς συμβουλεύουμε νά παραμείνεΐε στά σπίτια σας γιά μιά ώρα
τουλάχιστον ή μέχρι νεωτέρας
άνακοίνώσεως. Δέν ύπάρχει κίν
δυνος».
Ό Πώλ Τζάκομπς ήταν ένας
δραστήριος δημοσιογράφος καί
κινηματογραφιστής πού στή δι
άρκεια τών τελευταίων είκοσι
χρόνων έρευνούσε τήν υπόθεση
τών επιπτώσεων τής άτομικής ε
νέργειας στήν ύγεία τών στρατιω
τών πού συμμετείχαν στήν δο
κιμή, τών έργατών στίς πυρηνικές
εγκαταστάσεις τής βάσης καί τών
κατοίκων τής περιοχής τών έκρήξεων στή Νεβάδα στίς άρχές τής
δεκαετίας τού ’50. Έ να μέρος άπ’
αυτούς τούς άνθρώπους προσ
βλήθηκαν άργότερα άπό λευχαι
μία ή καρκίνο. Ό Πώλ Τζάκομπς
προσπαθούσε νά άποδείξει ότι ή
κυβέρνηση άπόκρυβε τούς κινδύ
νους τής ραδιενέργειας.
Δεκαπέντε μέρες μετά τήν ολο
κλήρωση τής ταινίας ό Τζάκομπς
πέθανε άπό μιά σπάνια μορφή
καρκίνου τών πνευμόνων πού οί
γιατροί πιστεύουν δτι προκλήθηκε, δταν έρευνούσε έπί τόπου
τήν υπόθεση τό 1957.
«Zmory» , ’Εφιάλτες, τού Βόιτσεκ Μαρτσέφσκι.
35 χιλ., χρώμα, 105' , Πολωνία
1978.

Ή δράση τοποθετείται στήν
Γκαλίτσια, ένα μέρος τής Πολω
νίας πού πριν άπό τόν πρώτο
παγκόσμιο πόλεμο άποτελούσε
έδαφικό τμήμα τής αυστριακής
μοναρχίας καί ή ταινία άποτελει
ένα ταξίδι πρός τήν άνακάλυψη
τής προσωπικότητας τού ήρωα
μέσα άπό μιά έφηβεία πού σημα
δεύτηκε άπό άπουσίες καί έλ
λειψη σχέσεων.
Ό νεαρός Νικολάι μισεί τήν
οικογενειακή ζωή καί άπεχθάνε-

« Ό Γ α λά ζιος Χ ειμώνας, τή ς Ά ντρέ Μ π λα ν σά ρ »

ται τό εκπαιδευτικό σύστημα πού
οί στενοκέφαλοι δάσκαλοί του
θέλουν νά τού έπιβάλλουν στό
σχολείο. Προσπαθεί νά διατηρή
σει τήν ταυτότητά του, μένοντας
έξω άπό δλα τά κοινωνικά κλισέ.
"Ολες οί συνηθισμένες προκατα
λήψεις τού έφηβου σημαδεύονται
άπό τήν άρνητική στάση πού
κρατάει τό περιβάλλον του άπέναντί του. ’Αποκλείει τόν έαυτό
του άπ’ αυτές τίς σχέσεις, οί
όποιες δμως, παρ’ δλα αύτά, τόν
καθορίζουν καί τόν διαμορφώ
νουν. Οί δάσκαλοι καί ή οικογέ
νεια του προσπαθούν νά κάμψουν μέ αυστηρές τιμωρίες τήν
πεισματική του άντίσταση. Παρ’δλες αύτέςτίς δυσκολίες καίτούς
ψυχοτραυματισμούς τό νεαρό
άγόρι θά προχωρήσει μοναχό
του, στό σχηματισμό τής προσω
πικότητάς του.
«Fatma 75», τής Σέλμα Μπακάρ.
16 χιλ., χρώμα, 60', Τυνησία
1975-78.
Ή ταινία βασίζεται σά άναφορές καί εκτιμήσεις τού γυναικείου
κινήματος στήν Τυνησία καί τό
θέμα της είναι ή άλλαγή πού
πραγματοποιείται στή συνείδηση
τής γυναίκας.Ή Φατμά είναι
φοιτήτρια καί προετοιμάζει τήν
διπλωματική της εργασία. Τό
θέμα πού διαλέγει είναι ή ιστορία
τής γυναίκας τής πατρίδας της,
δπως βιώθηκε μέσα άπό διαφο
ρετικές γενιές γυναικών. Ή έμ
φαση δίνεται σέ τρεις διαφορετι
κές Ιστορικές περιόδους: στήν
περίοδο 1930-1938,δταν πρωτοϊδρύθηκε ή "Ενωση Τυνησίων Γυ
ναικών. Τά χρόνια 1938-1952
πού καθορίζονται άπό τούς άγώνες γιά τήν άνεξαρτοποίηση τού
φεμινιστικού κινήματος καί τούς
εθνικούς άπελευθερωτικούς άγώνες καί τέλος, ή περίοδος μετά τό
1956, δπου σταδιακά ή γυναίκα
στή Τυνησία άποκτά μιά νέα
άτομική ύπόσταση καί τής παραχωρούνται πολιτικά δικαιώματα.
«L’ Hiver bleu», Ό Γαλάζιος
Χειμώνας, τής Άντρέ Μπλανσάρ.
16 χιλ., χρώμα, 84' , Καναδάς
1978.
Τό πορτραιτο δύο νεαρών κοριτσιών πού μεγάλωσαν στό Ά μπιτίμπι, βορειοανατολικά τού
Κεμπέκ. Τό ποσοστό τής άνεργίας είναι άρκετά υψηλό, ό και

ρός μέ τούς άτέλειωτους γαλά
ζιους χειμώνες του, άπελπιστικά
σκληρός καί ύπάρχει μεγάλη πο
λιτιστική στέρηση πού όφείλεται
στήν άπόσταση τής επαρχίας άπό
τή Μητρόπολη. Ή ταινία άρχίζει
μέ τήν Νικόλ καί τήν Κριστιάν
πού εγκαταλείπουν τό χωριό τους
γιά νά πάνε στήν πόλη. Ή μιά
άπ’ αυτές σπουδάζει στό Κολλέγιο καί Ινδιαφέρεται γιά τά κοι
νωνικά προβλήματα και ειδικό
τερα γιά τούς άνάπηρους μεταλ
λωρύχους. Ή άλλη θέλει νά βρει
μιά όποιαδήποτε δουλειά μόνο
καί μόνο γιά νά ξεφύγει άπό τήν
κλειστή καί άδιέξοδη ζωή τού
χωριού...
«Veterany», Οί άπόμαχοι, δι
πλωματική δουλειά τού άπόφοιτου τής σχολής κινηματογράφου
τής Μόσχας Άρκάντι Σιρένκο.
35 χιλ., χρώμα, 30', ΕΣΣΔ
1978.

Μιά ατμοσφαιρική ταινία γύρω
άπό μιά γυναίκα πού γερνώντας
θυμάται τό παρελθόν της, τά
παιδικά της χρόνια, τή ζωή της
στά μέτωπα τού δεύτερου παγκό
σμιου πόλεμου καί δλους τούς
ωίλουε πού άφησε πίσω της. ■

PIERRE LOUVS

Y) γυναίκα
καϊ τό νευρόσπαστο.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΠίΙΡΓΟΣ Κ.ΚΑΡΑΒΑΣΙΑΗΣ
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Χειμωνιάτικα φύλλα
Μουσική δωματίου, Γιουγκοσλάβικη τζάζ,
Σκαλκώτας

Τού Γιώργου Λαυτσάκου

’Εξοντωτικές συγγραφικές - εκδοτικές ασχολίες μ ’ απο
μόνωσαν τούς τελευταίους δυό μήνες άπό τούς φίλους άνα
γνώστες τού «’Αντί» κι εμπόδισαν τόν άπό μέρους μου έγ
καιρο κριτικό σχολιασμό ενός άριθμοϋ χειμερινών μουσι
κών εκδηλώσεων, κάθε άλλο παρά άνάξιων λόγου.
Ά ν σχήν πατρίδα μας μιά καλή
συναυλία μουσικής δωματίου εί
ναι περίπου δώρο έξ ουρανού,
στή δική του πατρίδα, τήν ’Αγ
γλία, τό Ντοϋο τών Ρόσ Πόπλ
(βιολοντσέλο) καί Μ άικλ Φρέχαν
(πιάνο), ασφαλώς θ’ αντιμετωπί
ζει άγριο συναγωνισμό γιά νά
κρατιέται στό επίπεδο τών συγ
κροτημάτων πού τελικά διαλέ
γουν γιά νά σχολιάσουν οί 4 ή 5
μουσικοκριτικοί κάθε ευυπόλη
πτης βρετανικής εφημερίδας στήν
καθημερινή σελίδα τών Καλών
Τεχνών. (Μέ κριτική άμείβονται
οί πραγματικά άξιόλογες άπό τίς
δέκα, κάποτε, μουσικές έκδηλώσεις πού δίνονται κάθε μέρα στό
Αονδίνο). Αύτό δέ σημαίνει δτι ή
επίδοση τών Πόπλ καί Φρέχαν
ήταν κακή - κάθε άλλο. 'Απλώς
άντιπροσωπεύει ένα κοσμιότατο
μέσο επίπεδο. Παχύς, πλούσιος ό
ήχος τού βιολοντσέλου άλλά
κομψή ή άρθρωσή του - κάποιες
τονικές παρεκκλίσεις στις ψηλές
περιοχές τής λα χορδής δέν είχαν
σημασία. ’Αντίθετα λεπτόηχο τό
πιάνο, μέ τό «περλέ» του χρωμα
τισμένο έδώ κι εκεί άπό τό πεν
τάλ. 'Ικανοποιητικότατη ή σύμπνοιά τους, ή συνεργασία τους
στό χτίσιμο μουσικών μορφών
γεμάτων εκφραστική ζωντάνια,
φυσικότητα καί εύρωστία. ’Εν
διαφέρον καί τό πρόγραμμά τους.
Ά πό τό όποιο όμως χαρήκαμε
όχι τόσο τίς σχετικά γνωστότερες
σελίδες, όπως οί «Παραλλαγές»
(έκδ. 1798) τού Μπετόβεν, πάνω
στή γνωστή άρια τού Παπαγκένο
«Μιά κοπελλίτσα ή μιά γυναι
κούλα», άπό τό «Μαγικό Αύλό»
τού Μότσαρτ, ή άδιάφορη καί
σχεδόν άπογυμνωμένη άπό τή μετέπειτα αρμονική ευρηματική τού
συνθέτη «Πολωνέζα Μπριγιάντ»,
έργο 3, τού Σοπέν, γραμμένη στά
19 του χρόνια, ή κι αύτή άκόμη ή

τόσο μεστή μιας μουσικής ούσίας
πού συχνά θυμίζει Σούμαν, Σο
νάτα έργο 58 σέ ρε μείζ. τού
Μέντελσον.
Χαρήκαμε κυρίως τή Σονάτα
σέ 3 μέρη (1916-17) τού Άγγλου
συνθέτη
Φράνκ
Μπριτζ
(1879-1941). Έπιγονικό έργο
βέβαια: θείες μελωδίες ά λά
Φωρέ πού άνακαλούν στή φαν
τασία μας εικόνες άπό μαγικά
πάρκα βορειοευρωπαϊκών πύρ
γων, άρμονίες ά λά Φράνκ, άπόηχοι δειλινών σ’ άρχαίες φλαμανδικές πολιτείες, άπόπειρες
φυγής άπό τήν τονικότητα μέ
άναδρομές στό χώρο μιάς πυκνής
χρωματικής γραφής πού θυμίζει
Μάξ Ρέγκερ. Κι όμως ό Μπρίτζ
μεταχειρίζεται αύτή τήν ξένη
γλώσσα γιά νά πεί δικά του πρά
γματα, γιά νά καθηλώσει τήν
προσοχή μας άπό τήν άρχή ώς τό
τέλος μέ μιά έπιχειρηματολογία
100% μουσική στήν ακαταμά
χητη εύγλωττία της! Ά ς ελπί
σουμε ότι οί μουσικολόγοι τού
μέλλοντος θ’ άποκαταστήσουν
στή θέση πού τούς άξίζει πλήθος
συνθέτες σάν τό Μπρίτζ, πού ή
φωνή τους σκεπάστηκε άπό τόσες
καί τόσες πρωτοποριακές άκρότητες. Τέλος, άκούγοντας τό
Σκαλκώτα νά ξομπλιάζει μέ χυμώδεις διαφωνίες τήν πλατιά με
λωδία καί τό νευρώδη χορευτικό
ρυθμό τού «Μπολερό» του
(1948-49) συλλογιστήκαμε μήπως
κι εκείνο θά έπρεπε σήμερα νά
κατατάξουμε σ’ αύτούς πού πα
ραμερίζονται στό όνομα πλήθους
διαττόντων τής επικαιρότητας.
(Αίθουσα Βρετανικού Συμβου
λίου, 30.10.1979).

★ ★ ★
ΕΝΑ άκόμη χαρακτηριστικά
«μέσο» εύρωπαϊκό συγκρότημα

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Στό σημείωμα τού Γιώργου
Λεωτσάκου «Παγκόσμιες Μου
σικές Μέρες», τχ. 137, σσ.
47-50 παρατηρήθηκε σημαντι
κός άριθμός λαθών μεταγρα
φής, παραβολής, τυπογραφι
κών. Ζητάμε συγγνώμην άπό
τούς άναγνώστες μας καί άπό
τόν συντάκτη καί επανορθώ
νουμε:

• άνσάνμπλ καί όχι άνσάμπλ.
• συνεργάτες/μαθητές
καί
όχι συνεργάτες μαθητές.
• Κάθν Μπερμπεριάν καί όχι
Κάθυμ Μπερμπεριάν.
• Γέζ ή Γιέζ καί όχι Γάζ.
• μέτζο καί όχι μέτσο
• Γιονάσα καί όχι Γιοτάσα ή
Γκουάσα.
• Φούτζιτα καί όχι Φούτζια.

• Μπάμπιτ (Babbitt) καί όχι

• «Δαιόάλια ή ή Ζωή μιάς
θεωρίας» καί όχι «Δαιδάλια ή ή

Μπάνπιτ.
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ζωή τής θεωρίας».

μουσικής δωματίου, τό γαλλικό μανοϋ «κρουστού», στό θέατρο
Τρίο Μωππέν - Κάμπελλ - Πο- «Άλάμπρα», στίς 19.11.79 καί
τρέλ (Μπερνάρ Μωππέν —βιολί, 4) στά πλαίσια τού νεοπαγούς
Σούζαν Campbell - πιάνο, Ύβ φεστιβάλ «Έκφραση ’79» τού
Ποτρέλ - βιολοντσέλό), άνήκει σ’ υπουργείου Πολιτισμού, πού θά
εκείνα πού στηρίζονται κάπως μάς άπασχολήσει πάρα κάτω, τή
περισσότερο στό «περλέ» καί « Μ π ί γ κ Μ π ά ν τ » (= μεγάλη
στήν ήχητική παρουσία τού πιά ορχήστρα τζάζ, σέ άντιδιαστολή
νου καί λιγότερο στήν όμορφιά μέ τό «κόμπο», μικρό συγκρό
τού ήχου καί τήν εκφραστική τημα 8-9 μελών τό πολύ) τής
πειστικότητα τών δυό εγχόρδων. Γιουγκοσλάβικης Ραδιοτηλεόρα
Δέ μάς άπασχόλησε τόσο ή κά σης, σχηματισμό καμιά τριαντα
ποια τονική άστάθεια τού βιο ριά μουσικών περίπου υπό τή
λιού. Ή τεχνική σ’ όλη τή διάρ διεύθυνση τού άρχιμουσικού Βοκεια τού προγράμματος πρόδιδε γισλάβ Σίμιτς. Το δτι ή τόσο
άφομοίωση μιάς υψηλού επιπέ προηγμένη μουσικά φίλη καί γειδου ώδειακής παιδείας, τό ίδιο τόνισσά μας Γιουγκοσλαβία όχι
καί ή όμαδική σύμπνοια. "Ομως μόνο είναι άξια νά έπανδρώνει
αύτό πού στό Τρίο σέ ρε μείζ. καί νά θεωρεί τόν εαυτό της υπο
έργο 70, άρ. 1 τού Μπετόβεν χρεωμένο νά συντηρεί (πλάι σέ
(1808, γνωστό μέ τήν έπωνυμία πλήθος συμφωνικές ορχήστρες,
«τών Φαντασμάτων») έφτασε ώς λυρικά θέατρα, σχηματισμούς
εμάς σάν μιάς μοτσάρτειας ήχη- μουσικής δωματίου, χορωδίες
τικής έκλέπτυνσης έρμηνεία (όσο κλπ.) μιά ή περισσότερες όρχήκι άν ή άνάπτυξη τού α'. μέρους στρες τζάζ σάν κι αύτήν, καθώς
ήταν κάπως θαμπή στά περι καί νά όργανώνει ήδη άπό τή δε
γράμματα τών μελωδικών γραμ καετία τού ’60 τό Διεθνές Φεστι
μών, πολλές ωραίες στιγμές στό βάλ Τζάζ τού Λιουμπλιάνας,
Αάργκο μάς θύμισαν τήν άπο- αύτό είναι μιά ά κ ό μ η ένδειξη
πνευμάτωση καί τή συγκίνηση τού πόσο τραγικά χαμηλός είναι
τών άργών μερών στά τελευταία ό δείκτης τής μουσικής «εύημεκοντσέρτα γιά πιάνο τού Μό ρίας» μας σέ σύγκριση μ’ έκείνο
τσαρτ!), όταν εφαρμόστηκε στό τών γειτόνων μας. Παλιότερα, τό
Τρίο σέ ρε έλάσσονα, έργο 63
επίθετο
«βαλκανικός»
στή
(1847) τού Σούμαν, ένα έργο μέ γλώσσα μας ήταν συνώνυμο τού
επαρχιώτικου καί δευτεροκλασάΤ
χαρακτηριστικά γερμανική πυ
κνότητα μουσικής σκέψης καί του, σέ σύγκριση μέ τή λοιπή Εύούσίας, εκφυλίστηκε σ’ ένα είδος ρώπη. "Ηδη άν θέλουμε νά είμα
τυπικά «γαλλικής» ερμηνευτικής στε δίκαιοι καί άκριβολόγοι θά
μανιέρας. Σέ συνδυασμό μέ μιά πρέπει νά τό εξοβελίσουμε τε
έκφραστική ψυχρότητα, τό είδος λείως άπό τή γλώσσα μας, ,άντιαύτό ηχητικής έκλέπτυνσης καί καθιστώντας το μέ τό «έλληνι«καθαρού» διαβάσματος άποδυ- κός»! Πώς νά τό κάνουμε, ε ί 
νάμωνε τό έργο. ’Εδώ χρειαζόταν μ α σ τ ε ή πιό υπανάπτυκτη μου
μιά μεστότερη ήχητική γιά νά σικά χώρα τής Εύρώπης!
άναδειχθεϊ λ.χ. καί τό μουσικό
Ή γιουγκοσλάβικη «μπίγκ
«σχήμα», άλλά καί ή συγκίνηση μπάντ» (σαξόφωνα, τρομπόνια,
τού άργού μέρους. Μέ σχετική τρομπέτες, κρουστά καί ένα έξηέκπληξη, ύστερα άπ’ όλα αύτά λεκτρισμένο πληκτροφόρο πού
ακούσαμε τό Τρίο (1914) τού έπαιζε καί ρόλο βιμπραφόν) κέρ
Ραβέλ νά ερμηνεύεται μέ άπογοη- δισε τή συμπάθειά μας κυρίως μέ
τευτική έγκεφαλικότητα πού μάς τίς νευρώδεις εκτελέσεις της, τή
κρατούσε έπίμονα σέ άπόσταση
ρυθμική της ζωντάνια, τήν άκρίάπό τήν έκταση καί τή μαγεία βεια στίς «άτάκες» της καί τόν
μιάς άπό τίς ύπεροχότερες σελί ωραίο της συγχρονισμό. "Ομως ή
σκληρότητα καί τό διάτορο τού
δες μουσικής δωματίου τού
αιώνα μας. (Γαλλικό ’Ινστιτούτο, ήχου ιδίως στίς ψηλότερες περι
15.11.1979).
οχές ήταν φανερή — μ’ δλο πού
δέν έγινε ποτέ έκκωφαντική. Τό
★ ★ ★
α' μέρος τού προγράμματος απο
ΝΑ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ότι κάτι τελούσαν γιουγκοσλάβικες συν
άρχισε ν’ άλλάζει γύρω άπό τή θέσεις: διασκευές πάνω σέ λαϊκά
μοτίβα ή επαναστατικά τραγού
τζάζ καί σ’ αύτή τήν ξεχασμένη
άπ’ τό Θεό γωνιά τού μουσικής δια δπου κάποτε όμως διέκρινες
Ευρώπης πού είναι ό τόπος μας; τήν ενοχλητική έτερογένεια μερι
Στά 20 χρόνια τής σταδιοδρομίας κών στοιχείων (λ.χ. στό «Δάσος»
μου σάν κριτικού, ποτέ άλλοτε τού Ζβονιμίρ Σκέρλ οί άρχικές
«ρομαντικές - περιγραφικές»
δέν θυμούμαι νά παρακολούθησα
τέσσερεις συναυλίες τζάζ μέσα τρίλλιες έδωσαν τή θέση τους σ’
στήν ίδια χρονιά! 1) Τήν "Ελλά ένα ωραίο σόλο σαξόφωνου) ή
ύποκατάσταση τής εύροης ρυθμι
Φιτζέραλντ,
στις
16.7.1979.
2) Τό αμερικανικό Τρίο Τσάρλι κής παραλλαγής άπό μιά άδιάλειπτη πηχτή καί έπιτηδευμένα
Μπέρντ (κιθάρα, μπάσο, ντράμς)
διάφωνη συγχορδιακή γραφή.
στίς 14.11.79. 3) Τήν άνεπανάΜέτρο, πάντα, τού πρός τά πού
ληπτη βραδιά «φρή τζάζ», μέ αύθά έπρεπε νά τείνει αύτή ή «άνατοσχεδιασμούς τού μαύρου τρομ
πλαστική» συνθετική δουλειά,
πετίστα Λήο Σμίθ, τού Δυτικομέτρο φινέτσας στή μελωδία καί
γερμανού κοντραμπασίστα Πέτερ
στό ήχόχρωμα, τό I’ve got it bad
Κόβαλντ καί τού Άνατολικογερ-

(=τήν έχω άσκημα) τού μεγάλου
Ντιούκ Έλλινγκτον, στό β' μέρος
τού προγράμματος. Τέλος ή τρα
γουδίστρια Νάντα Κνέζεβιτς μέ
φωνή πού σίγουρα άλλοτε θά
πρέπει νά είχε περισσότερη φρε
σκάδα (μεταξύ άλλων, σήμερα,
πολλές νότες της άκούγονται τονικά άόριστες, «στραβοχυμένες»)
μάς έπεισε κυρίως μέ τήν έμφαση
μιας τέλεια άφομοιωμένης άμερικάνικης θεατρικότητας στό τρα
γούδι της. (Θέατρο «’Αλίκης»,
11.12.1979).

★ ★ ★
ΜΕ ΕΥΛΟΓΟ σκεπτικισμό
(βλ. σχόλιο «Πρωινής» 6 Δεκέμ
βρη 1979) υποδεχτήκαμε τό φε
στιβάλ «Έκφραση ’79» τού
'Υπουργείου Πολιτισμού: σχεδόν
αιφνιδιαστική άπόπειρα τόνωσης
τής άναιμικής μουσικής καί πολι
τιστικής κίνησής μας τό χειμώνα,
μέ εισαγωγές, κυρίως, έκ τού
έξωτερικού σύμφωνα μέ τήν
παμπάλαιη καλή συνήθεια πού
ξεκινά άπό τή Βαυαροκρατία.
Φυσικά τό βιαστικά καί έκ τών
ένύντων ετοιμασμένο πρώτο αύτό
φεστιβάλ, δέν πρέπει καί δέ μπο
ρεί νά θεωρηθεί σάν δείγμα αυ
τού στό όποιο θά μ π ο ρ ο ύ σ ε
νά έξελιχθεϊ ό νέος θεσμός, όσο
κι άν κάθε τι στή μουσική μας
υποδομή είτε νοσεί είτε δικτατορεύεται: έστω κι άν τελικά συνυ
πάρξει μ' αύτή τή χρόνια «νόσο»,
καταφέρνοντας τό πολύ νά μάς
κάνει νά τήν ξεχνούμε πρόσ
καιρο, δίχως όμως νά παίζει καί
τό ρόλο... όπίου ή μορφίνης!
Γιά τή ώρα δυό εκδηλώσεις τού
φεστιβάλ αυτού έδωσαν ένα μέ
τρο έκείνου στό όποιο θά εύχόμαστε νά εξελιχθεί. Καί σ’ ό,τι
άφορά τίς «εισαγωγές» έκ τής
άλλοδαπής καί σ’ δ,τι άφορά τήν
εγχώρια παρουσία. 'Ως πρός τίς
πρώτες, άξιοσύστατο παράδειγμα
ύπήρξε ή έξοχη (ιδίως ώς πρός
τίς φωνές) παράσταση τού ποιμενικού-είδύλλιου τού Χαϊντελ
«Άκις καί Γαλάτεια» (1718· βλ.
κριτική μας, Μουσική Σελίδα
«Πρωινής», 13.12.79), άπό δυ
νάμεις τού ’Αγγλικού Φεστιβάλ
Μπάχ. Καί ώς πρός τήν τοπική
συμμετοχή, ή τόσο άξιομνημόνευτη βραδιά ελληνικής μουσικής
δωματίου, μ’ έργα τού μεγάλου
μας Σκαλκώτα (1904-49) πού
έδωσαν μέ τήν ευκαιρία τής φετι
νής 30ής έπετείου τού θανάτου
του τό 'Ελληνικό Κουαρτέττο
’Εγχόρδων (τό α' μέρος) καί ή
γνωστή μας άπό τίς θερινές εκδη
λώσεις τής Πεντέλης άρτισύστατη
Μικρή ’Ορχήστρα ’Εγχόρδων (τό
β' μέρος) - σχηματισμοί πού κι οί
δυό εμψυχώνονται άπό τό βιολι
στή Τάτση Ά ποσ τολίδη .
Ή έπέτειος τού συνθέτη έδωσε
φέτος άφορμή σ’ ένα άρκετά με
γάλο άριθμό εκτελέσεων έργων
του. Ή πυκνότητα αύτή τών
άκροάσεων, σέ συνδυασμό μέ τήν
όλο καί μεγαλύτερη ενασχόληση
τών έρμηνευτών μέ τήν άπόδοση
τού ύφους του, τελικά συμβάλ
λουν στή γνωριμία μας μέ τόν
πραγματικό Σκαλκώτα, μεγαλύ

τερο ίσως, διαφορετικότερο καί
άσφαλώς δίχως τή μυθολογική
έκείνη άχλύ μέ τήν όποια τόν
περιέβαλαν οί πρώτοι «σκαπα
νείς» τής μουσικής του κληρονο
μιάς.
Καί σά βιολιστής καί σάν μαέ
στρος, ό Άποστολίδης, πρωτο
στατώντας καί συμπαρασύροντας
τούς άφοσιωμένους του συνεργά
τες έδινε τό μέτρο έκείνης τής
ισορροπίας άνάμεσα στή λεπτή
χάραξη τών άτονικών μελωδικών
γραμμών καί στή συγκίνηση πού
άπό τή φύση τους είναι ικανές νά
βαστάξουν δίχως ν’ άποπροσανατολίσουν τόν άκροατή κάνοντάς τον νά θεωρεί τίς όμοφωνικές
ή πολυφωνικές πλοκές τους σάν
κάτι ερμητικό, άλαργινό καί
άπωθητικό. Καί πόσο άνάδειξε,
πόσο άποκάλυψε τήν ομορφιά
τών σελίδων αύτών πού θά
έπρεπε ν’ άκούμε συχνότερα!
Από τήν υπέροχη μελωδία τού
Άντάντε
στό
«Ντονο»
(1939-1940) γιά βιολί καί βιόλα
(Γιάννης Βατικιώτης) στό Τρίτο
Κουαρτέττο Εγχόρδων (1935):
στήν άρχή τού α' μέρους, ό κατα
κερματισμός μιας χρωματικής
κλίμακας στά τέσσερα όργανα,
σάν έναρκτήρια θεματική δή
λωση,, θυμίζει άνάλογες συνθετι
κές διαδικασίες τών Χάντν, Μότσαρτ καί Σούμπερτ. Στό Άντάντε, ή σχεδόν άπλοϊκή του
άρχή, οί «σπασμένες συγχορδίες»
καί τά πιό τετριμμένα άντιστικτικά τεχνάσματα, σέ συνδυασμό
μέ μιά σχεδόν εύφωνη συγχορδιακή γραφή, οργανώνονται σέ
μιά έκπληκτική λυρική χειρονο
μία. Καί τό φινάλε, μέ τή δραμα
τικότατη άρχή τό προσλαμβά
νουμε σάν καλειδοσκόπιο φευγα
λέων εικόνων διαφορετικού χα
ρακτήρα καί διαφορετικής μέσα
στό μουσικό χωρόχρονο προο
πτικής - άπό τό βάλς ώς τή ρω
μαλέα, χαρακτηριστικά «σκαλκώτεια» ταυτοφωνία πρίν άπό τά
τελευταία μέρη!
Καθαρότητα γραμμών, αίχμηρότητα, λάμψη καθώς καί ή ζων
τάνια τού εξαιρετικά άνάγλυφου
«φραζέ», έδωσαν στήν ερμηνεία
τών «Δέκα Σκίτσων» (1940) γιά
έγχορδα (παρά τήν έμφαση κά
ποιων «φόρτε») ένα σχεδόν προ
σωπικό ερμηνευτικό τόνο: άπό
τήν υποβλητικότητα τής Πασσακάλια, στό νεύρο τού Ράγκτάιμ καί στίς θείες συνηχήσεις
τού Νοττούρνο. ' Τέλος, στούς
διασκευασμένους άπό τό συνθέτη
γιά έγχορδα Πέντε Ελληνικούς
Χορούς ('Ηπειρώτικο, Κρητικό,
’Αρκαδικό, Τσάμικο καί Κλέφ
τικο), ό πλούτος τών ηχητικών
άποχρώσεων καί τών δυναμικών
διαβαθμίσεων, έδωσαν στό κιαροσκούρο τών έγχορδων ένα έφέ
παλέτας μεγάλης συμφωνικής ορ
χήστρας! Αύτή τή φορά, ό Τάτσης Άποστολίδης στήν τόσο σί
γουρη διεύθυνση τής Μ.Ο.Ε.
ήταν πολύ πιό άπελευθερωμένος,
άνετος καί σίγουρος γιά τόν
εαυτό του παρ’ δ,τι στήν Πεν
τέλη!
(θέατρο
«’Αλίκης»,
14.12.1979).
■

ΤΟ ΒΗΜΑ

ΥΓαύτόν
πού σκέφ τεται
ελεύθερα
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ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Ή ελληνική ποίηση
Άνθολογία-γραμματολυγία
’Εκδόσεις «ΣΟΚΟΛΗ»
’Αθήνα 1979

Ό β' τόμος τής άνθολογίας τών
εκδόσεων Σοκόλη όλοκληρώνει
μιά καλήν άρχή πού άρχισε με
τήν επιμέλεια τού τόμου τού Μιχ.
Μερακλή. "Ολα τά τεχνικά-έκδοτικά είναι καί τώρα στό ίδιο
υψηλό αισθητικό επίπεδο · ή ει
κονογράφηση, τά ντοκουμέντα,
.εντάσσονται στό πλαίσιο τής με
λέτης καί βοηθούν στην κατα
νόηση τοϋ κλίματος τής εποχής.
Α λλά τό ουσιαστικό στόν τόμο
είναι ή δουλειά τού επιμελητή
Άλ. ’Αργυρίου. Ό τόμος άνθολογεί καί παρουσιάζει τούς ποιη
τές τής «νεωτερικής» μας ποίησης·
— αυτούς πού, χρονολογικά, έμφανίστηκαν στό μεσοπόλεμο (καί
πάντως γεννήθηκαν άνάμεσα στά
1895-1915). Ή παρουσίαση τού
Άλ. ’Αργυρίου, άν δέν είναι ή
οριστική, είναι πάντως ή πιό άρ
τια καί πιό ούσιαστική πού έχει
μέχρι στιγμή κατορθωθεί. Καί ή
δουλειά του είναι διπλά κριτική:
Πρώτα, γιατί «άνασκάπτει», φα
νερώνει καί άξιολογεί μέ πιό τί
μιο τρόπο, άπ’ δτι έγινε ώς τώρα,
τήν ποιητική συγκομιδή, άλλά
καί δεύτερο, γιατί μάς φέρνει ένα
ύλικό νέο - καί σέ ιδέες καί σέ
πληροφορίες. ’Αξίζει νά τό
έχουμε στά χέρια μας γιά μελέτη
καί συμβουλή, τό βιβλίο αύτό.
ΒΑΣ. Κ. ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑ
Ή έκονσία δικαιοδοσία
Έκδ.: Παπαζήσης, 1979

Πληθαίνουν τά νομικά, βιβλία
πού γράφονται στη δημοτική. Ή
άπλή καί εύληπτη άπόδοση τών

νομικών εννοιών έχει πιά άποδειχτεί δτι είναι δυνατή καί ώφέλιμη. Βοηθά τήν άνάπτυξη τής
νομικής έπιστήμης, μέσα άπό τήν
εξέλιξη τής όρολογίας της καί
διευρύνει τήι7 έπαφή τού λαού μέ
τό θεσμικό πλαίσιο πού πολλές
φορές καθορίζει τήν άτομική του
τύχη.
Τό σημαντικό έργο τοϋ συγγραφέα-δικηγόρου περιλαμβάνει
θεωρητικές διερευνήσεις, παρα
δείγματα άπό τή νομολογία καί
μερικά πολύ πρακτικά υποδείγ
ματα δικογράφων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ KOΡΛΙΡΑ
Θεωρία ’Ανεργίας καί Πληθωρι
σμόν
Έκδ.: Gutenberg, ’Αθήνα

Κατατοπιστική παράθεση τών
μακροοικονομικών
πρότυπων
πού συνδέουν τό επίπεδο τής
άπασχόλησης μέ τήν εξέλιξη τών
τιμών. Ό συγγραφέας μένει στά
πλαίσια τής άστικής πολιτικής
οικονομίας μέ μιά έμφανή προτί
μηση γιά τά νεοκλασικά μαθημα
τικά δείγματα.

Γ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΚΗ
Répertoire des accords interna
tionaux conclus par la Grèce
(1822-1978)
Έκδ: Αυλός, 1979
’Εξαιρετικά πολύτιμο άποτέλεσμα μιας έρευνας στά διπλωμα
τικά άρχεϊα μέ άλφαβητικό καί
χρονολογικό δείκτη, καθώς καί
βιβλιογραφία δλων τών σχετικών,
μέ τό θέμα, έκδόσεων. Τελειώνει
μέ λεπτομερειακό πίνακα περι
εχομένων.
Θά ήταν θαυμάσιο νά ύπήρχαν
άνάλογες έρευνες καί γιά άλλους
τομείς τής έλληνικής νομοθεσίας.

Μόλις κυκλοφόρησαν

ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΤΑΜ1ΤΗ
Ιστορίες τοϋ παππού ’Αριστο
φάνη
’Εκδόσεις Δ ιαχρονική

ΑΝΡΙΛΕΦΕΒΡ
Ή καθημερινή ζωή στό σύγχρονο
κόσμο.
’Εκδόσεις Ράππα.

Τό βιβλίο αύτό τού Δημήτρη
Ποταμίτη, άποτελεϊ μιά διασκευή
πέντε κωμωδιών τού ’Αριστο
φάνη (Είρήνη, Πλούτος, Άχαρνιώτες, Τά πουλιά καί Λυσιστράτη), κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
νά καταστεί δυνατόν τά παιδιά άφοϋ γιά παιδικό βιβλίο πρόκει
ται —νά κατανοήσουν τό πνεύμα
τοϋ μεγάλου κωμωδιογράφου,
όπως διατηρείται στό βιβλίο ακέ
ραιο, άπλοποιημένο άλλά δχι καί
φτηνά εκλαϊκευμένο. Ή δλη έκ
δοση, ύπερβολικά προσεγμένη,
συνοδεύεται καί άπό ένα δίσκο
σχετικό μέ τό δλο έργο, γιά νά
μπορεί έτσι τό παιδί νά έχει καί
μιά παράλληλη αίσθηση τοϋ κει
μένου, τήν ώρα πού τό διαβάζει.

Τό έρώτημα πού τίθεται σ’
αύτό τό βιβλίο είναι ποιά είναι
άκριβής διάσταση άνάμεσα στήν
καθημερινότητα καί τή νεοτερικότητα, αύτές τίς δυό όψεις τής
ίδιας πραγματικότητας. Ή απάν
τηση πού δίνεται καταρχάς στη
ρίζεται στήν παραδοχή τού
παράλογου πού διέπει τή ζωή
μας, ενώ τό γενικότερο ξεχαρβάλωμα, συνέπεια τής κοινωνικής
κατάστασης, επιτρέπει στό συγ
γραφέα νά έπισημάνει καί άλλες
δυνατότητες καί νά οραματιστεί
μιά πολιτιστική έπανάσταση
πέρα άπό τούς οικονομικούς καί
τούς πολιτικούς μετασχηματι
σμούς.

Ή ιδεολογία τής ’Εκπαίδευσης
καί ή μάθηση τής ’Ελευθερίας
’Εκδόσεις Καστανιώτη

ΑΖ1Ζ ΝΕΣΙΝ
Ζονμπούκ ό κομπιναδόρος
Μετ: Ε. Άργαίος
’Εκδόσεις Κέδρος, 1979

Μέ τόν τόμο αύτό, ό οποίος
περιέχει κείμενα τών Ντίκενς,
Χένρυ, Χόλτ, Λαγκιγιόμι, Ντέννισον, Βάσκεθ, Νιέλ, I. "Ιλλιτς,
Γκόρζ, Φρενέ κ.ά, επιδιώκεται νά
άποδειχθεϊ δτι ή λειτουργία τής
εκπαίδευσης δέν άπέβλεπε ποτέ
στήν άπελευθέρωση τής νόησης
καί τοϋ πνεύματος τοϋ άνθρώπου, άλλά στήν ύποδούλωσή
τους. Καί δτι μέ σκοπό ακριβώς
νά μή μπορέσουν ποτέ νά άποδεσμευτούν ή κρίση καί τό πνεύμα
τών παιδιών του, ό homo sapiens
χρησιμοποίησε τόν έπαινο, τόν
έμπαιγμό, τήν επίπληξη, τήν κα
τηγορία, άκόμη καί τά βασανι
στήρια, , γιά νά τ’ άλυσοδέσει στό
ζυγό πού λέγεται πολιτιστικό
πρότυπο.

Ό «Ζουμπούκ» είναι ένα εύθυμογραφικό μυθιστόρημα τον
διάσημου φίλου τού ελληνικού
λαού Τούρκου συγγραφέα Ά ζίζ
Νεσίν, ενώ ή μετάφραση έγινε
άπευθείας άπό τά τούρκικα άπό
τό δόκιμο μεταφραστή τής τούρ
κικης λογοτεχνίας Έρμόλαο Άργαϊο. 'Ολόκληρο τό έργο πού εί
ναι διαποτισμένο άπό προοδευ
τικά ιδανικά χαρακτηρίζεται
άπό τήν άμείληκτη σάτιρα γιά
τά κακώς κείμενα στόν τόπο του,
ένώ στις εικόνες άπό τή σύγχρονη
τουρκική πραγματικότητα, ό Έ λ
ληνας άναγνώστης μπορεί νά βρει
προεκτάσεις σέ γνώριμες κατα
στάσεις τής κοινωνικής καί πολι
τικής ζωής τού τόπου μας.

κβοαυικα

αντικείμενο
στάχυ

Ξάνθου 7 Κολωνάκι

αντικείμενο
Δημητρίου ίούναρη 30 Θεσσαλονίκη

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
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ANDRE MALRAUX
Oi καταχτητές
Μετ: Άλέξης Ζήρας
Πλέθρον, 1979
Στη δίκη τών γεγονότων τής
επαναστατημένης Κίνας, ένας
Γάλλος διανοούμενος ό Γκαρίν,
διευθύνει την υπηρεσία προπα
γάνδας τών επαναστατών, πού
άγωνίζονται έναντίον τής άγγλικής άποικιοκρατίας. Στόν ήρωά
του αύτό ό Μαλρώ, δανείζοντας
άρκετά άπό τά δικά του χαρα
κτηριστικά, τόν βάζει διαρκώς
άντιμέτωπο μέ τά προβλήματα
πού απασχόλησαν τούς στρατευμένους στήν ’Αριστερά διανοού
μενους έκείνης τής εποχής: άξίζει
άραγε ή ζωή τού άνθρώπου, όταν
δέν είναι άφιερωμένη σ’ ένα
σκοπό, σ’ 'ένα ιδεώδες; 'Η επανά
σταση μπορεί νά είναι πεπρωμένο
ζωής;
ΧΟΛΟΥΜΠ - ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΠΟΠΑ
’Επιλογή άπό τό έργο τους
Μετ: Σπϋρος Τσακνιάς
Έκό: Ή μικρή Έγνατία
Πρόκειται γιά τρία ιδιαίτερα
καλαίσθητα τομίδια, δπου ό γνω
στός ποιητής καί μελετητής τής
λογοτεχνίας μας Σπϋρος Τσακνιάς, μεταφράζει τούς τρεις
παραπάνω ποιητές (Χόλουμπ,
Χέρμπερτ, Πόπα - Τσεχοσλο
βάκο, Πολωνό καί Γιουγκοσλάβο
αντίστοιχα) μέ τρόπο οπωσδή
ποτε πετυχημένο, διατηρώντας
άκέραια τήν αίσθηση τής ιδιαιτε
ρότητας, άλλά καί τής ποιητικής
καταγωγής τού καθένα ποιητή
χωριστά. ”Ας τονιστεί άκόμη τό
πόσο χρήσιμο είναι νά μεταφρά
ζονται ποιητές πού ή γλώσσα
τους, δπως καί ή έλληνική άλλω
στε, δέν ξεπερνάει τά σύνορα τής
έπικράτειας στήν όποία λειτουρ
γεί σάν καθημερινός λόγος.
ΒΑΣΙΛΗ ΑΑΕΞΑΚΗ
Τό κεφάλι τής γάτας
Έκό: 'Εξάντας, Αθήνα
Μυθιστόρημα τού Έλληνογάλλου συγγραφέα πού έπανειλημμένα έχει γράψει γιά τίς σχέσεις
του μέ τήν Ελλάδα, στό γαλλικό
τύπο. Τή μετάφραση έκανε ή
Μαρίκα Κιλιτσόγλου.
Μέ γοργή πλοκή πραγματο
ποιείται μιά, κάπως εφιαλτική
κάθοδος στά άβυσσαλέα βάθη
τού κακού. Έτσι ή προσοχή κρα
τιέται άδιάπτωτη ώς τήν τελευ
ταία σελίδα.
Δ ΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝ ΑΠΩΤΑΤΟΥ
Ό φανταστικός κινηματογράφος
Έκό: Δέκα
Τό βιβλίο αύτό άποτελεϊ προ
σπάθεια, ανάλυσης τού φανταστι
κού κινηματογράφου.
Στό πρώτο μέρος του, προσεγ
γίζει θεωρητικά τό είδος μέ

τρόπο συνοπτικό, άλλά καί πο
λυδιάστατο: έννοια - θεματική αισθητική - ιστορία - ιδεολογία.
Τέσσερεις πίνακες εκτός κειμένου
ολοκληρώνουν τήν θεωρητική
προσέγγιση.
Στό δεύτερο μέρος του, περι
λαμβάνει τίς αναλύσεις 100 ση
μαντικών ταινιών τού φανταστι
κού κινηματογράφου, καθώς καί
τά πορτραίτα 70 δημιουργών πού
άσχολήθηκαν ιδιαίτερα μέ τό εί
δος.
Μέ πλούσια εικονογράφηση
καί ευρετήριο τών ταινιών τού
φανταστικού
κινηματογράφου
πού προβλήθηκαν στήν Ελλάδα,
ολοκληρώνεται ή δουλειά τού
Δ.Π.

Στέφανου
Σαράφη

Μετά τή
Βάοκ ζα

ΚΕΝΕΘ ΚΛΑΡΚ
'Ιστορία τοϋ Δυτικού πολιτισμού
Μετ: ’Α γγέλα Βερυκοκάκη - Άρτέμη
Έκό: Νέα Σύνορα, ’Αθήνα 1979
Τό βιβλίο αύτό άποτελεϊται
άπό τά σενάρια μιας σειράς εκ
πομπών γιά τήν τηλεόραση τού
BBC καί άρθρώνει μιά σύντομη
έπισκόπηση τής ιστορίας του δυ
τικού πολιτισμού. Ή έκδοση,
ιδιαίτερα φροντισμένη, περιέχει
πάνω άπό διακόσιους πίνακες
έγχρωμους καί μαυρόασπρους.
ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ
-ΠΟΥΑΑΚΗ.
Άντιθύελλα
Έκό: Νέα Σύνορα, ’Αθήνα 1979
Στό βιβλίο αύτό ό συγγραφέας
μεταφέρει τίς προσωπικές του
εμπειρίες άπό τήν κράτησή του
στό ΕΑΤ - ΕΣΑ καί στις φυλα
κές Κορυδαλλού, κατά τήν περί
οδο τής δικτατορίας
Μιά άκόμη μαρτυρία —καταγ
γελία τής κτηνωδίας τών συνταγ
ματαρχών καί τών τυφλών όργάνων τους.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ:
Τί είναι καί τί θέλει ή οικολογία.
’Επιμέλεια: Πιέρ Σαμουέλ
Έκό: Άνόρομέόα, 1979
Θαυμάσια έκδοση τού προ
γραμματικού κείμενου τοϋ γαλλι
κού οικολογικού κινήματος. "Εχει
συνταχθεί άπό ομάδα πού εκ
προσωπούσε δλες τίς τάσεις τοϋ
κινήματος. Θεωρητικές διερευνήσεις, συγκεκριμένα παραδείγματα
άδιεξόδων τής σχέσης τοϋ άν
θρώπου μέ τή φύση καί επιστη
μονικά στοιχεία, γίνονται έξαιρετικά επίκαιρα αύτόν τόν καιρό
στήν Ελλάδα.
Ό οικολογικός προβληματι
σμός, όχι μόνο καλύπτει δλο καί
εύρύτερο χώρο σάν αύτόνομο κί
νημα, άλλά καί μπμίνει στήν
προοπτική τών κινημάτων τής
’Αριστερός σάν άναπόσπαστο
στοιχείο κάθε δημοκρατικής άλλαγής.

'Εκικβιβότητ«

" Α γ ρ α
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΣΟ

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ
ΘΕΑ ΤΡΙΚ Ο Ε ΡΓ Ο ΣΕ ΕΞΙ ΠΡΑ ΞΕΙΣ
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• £ i*m£ χριίΐ'υς
ικ/.ιισι.
"Άφησε πολλές εκκρεμότητες σέ
όλους μας. Καί πλήθος, στή
στήλη αυτή. Πολλά γράμματα
περιμένουν τή σειρά τους - κά
ποια άπό αυτά, μερικούς μήνες
τώρα. 'Αλλά, όπως ό χώρος είναι
περιορισμένος, ή δημοσίευση
όλων των γραμμάτων καί σέ όλη
τήν έκτασή τους είναι αδύνατη.
Στά επόμενα τεύχη θά κάνουμε
μνεία σ’ αυτά■στό σημερινό τεύ
χος θά δημοσιεύσουμε ορισμένα,
μέ κάποιες ειδικές μνείες.
’Ορισμένα όμως άπό τά γράμ
ματα πού φτάνουν ώς εμάς δέν
μπορούν νά δημοσιευτούν ποτέγιά παράδειγμα, τό γράμμα πού
άφορά καταγγελίες προσώπων
στήν ΥΕΝΕΔ καί τό άλλο πού
άναφέρεται
στήν
’Ελευσίνα.
’Ανώνυμες καταγγελίες γιά επώ
νυμα πρόσωπα καί καταγγελίες
πού δέν μπορούν νά επιβεβαιω
θούν δέν μπορεί νά ενδιαφέρουν
τούς άναγνώστες μας. Οί ανα
γνώστες μας,όταν έχουν κάτι νά
καταγγείλουν, δέν διστάζουν νά
μάς τό Αναφέρουν επώνυμα.
Άλλα,ας έρθουμε στις επιστο
λές πού περιμένουν ατά συρτάρια
μας καί θίγουν θέματα πού Αφο
ρούν όλους μας.
ΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΟΠΑΙΔΑ

• Καί
πρώτα-πρώτα
τό
γράμμα ενός μετανάστη στό Α ν -’
νόβερο πού άσχολείται μέ τά
προβλήματα μόρφωσης τών μεταναστόπαιδων:
’Αγαπητό ’Αντί,
Στό τχ. 136Ασχοληθήκατε επι
τέλους μέ τό πρόβλημα τής εκ
παίδευσης τών ελληνόπουλων
στήν Ο.Δ.Γ. καί Δ.Β. Είναι ένα
πρόβλημα πού χρόνια τώρα περι
μένει τή λύση του. Παρά τούς
αγώνες τών γονέων ή κρατική μέ
ριμνα καί φροντίδα είναι σχεδόν
άνύπαρκτη.
’Εγώ δράττομαι τής ευκαιρίας
νά σάς γράψω σάν γονιός καί σάν
μέλος τής επιτροπής γονέων στό
Άννόβερο.
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"Οπως σέ δλη τήν Ο.Δ.Γ., έτσι
καί έδώ,οΐάγώνες τών γονιών έντάθηκαν συστηματικά μετά τήν
πτώση τής χούντας. Στά χρόνια
τής δικτατορίας οί γονείς γιά
διάφορους λόγους δέν μπορού
σαν νά ζητήσουν έλληνικά
παραρτήματα, έλληνικά σχολεία,
ή ελληνικές τάξεις.
Οί άγώνες μας σήμαιναν δτι οί
γονείς δέν ήταν ευχαριστημένοι
μέ τό έκπαιδευτικό σύστημα πού
εφαρμοζόταν καί συνεχίζει νά
έφαρμόζεται.
’Από τήν γερμανική νομοθεσία
οί γονείς ήταν καί είναι ύποχρεωμένοι νά στέλνουν τά παιδιά
τους στό γερμανικό σχολείο, μέ
άλλα λόγια, νά τά ενσωματώνουν.
Οί άγώνες τών γονέων στρέ
φονταν ουσιαστικά ενάντια στήν
ενσωμάτωση καί ό κατάλληλος
χρόνος νά δείξουν τήν άντίθεσή
τους ήταν μετά τήν μεταπολί
τευση.
'Υπάρχει άκόμα τό πρόβλημα
τής άπογευματινής διδασκαλίας
στά έλληνικά σχολεία 2-3 φορές
τήν έβδομάδα· πράγμα πού καί
ταλαιπωρεί τά παιδιά, άλλά αυτό
θά μπορούσε νά βρει τή λύση του
καί στόν καιρό τής δικτατορίας.
Θά μπορούσε νά ζητηθεί άπό
τότε ή κατάργηση τής άπογευματινής διδασκαλίας καί τό μάθημα
τής μητρικής γλώσσας νά γίνει
υποχρεωτικό καί νά ενσωματωθεί
στό κανονικό πρωινό πρόγραμμα.
’Εκεί σχεδόν έχει περιοριστεί
τό δλο πρόβλημα άπό τούς ύποστηριχτές τής ενσωμάτωσης.
Δέν άγωνίστηκαν όμως πρός
αυτή τήν κατεύθυνση οί γονείς.
'Οριστική λύση, σημαίνει άλλαγή
τού μέχρι σήμερα έκπαιδευτικού
συστήματος, κατάργηση τού νό
μου τής άντιδραστικής ενσωμά
τωσης τών Ελληνόπουλων στις
γερμανικές τάξεις πού σήμερα
έχει πάρει τήν παρακάτω συγκε
κριμένη μορφή στό Άννόβερο:
1)
Κατάργηση τής άπογευματινής διδασκαλίας καί δημιουρ
γία έλληνικών τάξεων μέσα στά
γερμανικά σχολεία μέ γλώσσα δι

βιβλία - δίσκοι - δώρα - άφίσες
φωτοτυπίες - φωτοαντίγραφα
Ξενόγλωσσα βιβλία
Γιά τούς φοιτητές, έκπτωση 15%
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δασκαλίας τήν μητρική έλληνικη.
2) Προσαρμογή τής διδακτι
κής ύλης έν μέρει στό έδώ περι
βάλλον καί οί δάσκαλοι νά είναι
ειδικά εκπαιδευμένοι καί νά κα
τέχουν τήν γερμανική γλώσσα.
3) Ή γερμανική νά διδάσκεται
σάν πρώτη ξένη γλώσσα καί τά
μαθήματα - μουσική, γυμνα
στική, χειροτεχνία, κλπ. - νά δι
δάσκονται άπό κοινού, μέ τά
γερμανόπουλα, άν είναι δυνατόν.
4) Τό ενδεικτικό ή άπολυτήριο
νά είναι ισότιμο μέ τό γερμανικό
καί νά άναγνωρίζεται καί έδώ
καί στήν Ελλάδα.
5) Νά επιτρέπεται στά παιδιά
νά μεταπηδούν άντίστοιχες γερ
μανικές τάξεις, άφοΰ οί γονείς
αυτοί άποφάσισαν νά μείνουν γιά
πάντα στή Γερμανία.

νοί:. άζισΓΤοιώνιας τίς διαφορές
μας,άφίνουν τήν κατάσταση νά
διαιωνίζεται, έτσι δπως είναι σή
μερα.
Καί ρωτώ τούς ύποστηριχτές
τής ενσωμάτωσης, γιατί πολεμούν
μέ τέτοια μανία τή θέληση τών
γονιών, οί όποιοι, σέ τελευταία
άνάλυση, δέν στέκονται εμπόδιο
σ’ αύτούς πού θέλουν νά στείλουν
τά παιδιά τους στό γερμανικό
σχολείο; Τό στοιχειώδες αυτό δι
καίωμα έτσι κι άλλιώς θά συνεχίσουμε νά τό έχουμε. Τά άποτελέσματά του είναι γνωστά εξάλλου:
75% τών παιδιών μας χωρίς,
άπολυτήριο βασικού σχολείου.
"Οσο καί άν προσπάθησα δέν
μπόρεσα νά τούς καταλάβω.
’Αθανάσιος Σάλλας
Άννόβερο
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Έτσι νομίζουν οί γονείς δτι
εξασφαλίζονται οί προϋποθέσεις
γιά μιά σωστή μόρφωση τών παι
διών τους.
Δυστυχώς όμως, μέχρι στιγμής
τό πρόβλημά μας μένει άλυτο.
Σ’αύτό συμβάλλει, μέχρι ένα
βαθμό, καί ό πρόεδρος τής έδώ
έλληνικής κοινότητας πού δυστυ
χώς τυχαίνει νά είναι καί πρόε
δρος τής Όμοδπονδίας Έλληνι
κών Κοινοτήτων
Ό ίδιος είναι ό κύριος έκφραστής τής πολιτικής τής ενσωμά
τωσης καί σαμποτάρει συστημα
τικά τόν άγώνα τών γονέων
πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση.
’Απευθύνεται στίς γερμανικές
άρχές και στόν τύπο, μιας καί τίς
άπόψεις του, οί Έλληνες γονείς
επανειλημμένα τίς έχουν άπορρίψει στίς Γεν. Συνελεύσεις τους.
Εκμεταλλευόμενος αυτός τή θέση
του σάν πρόεδρος καί οί Γερμα

• Αλλά τά προβλήματα τών
μεταναστών είναι πολλά. Καί
Ανάμεσα στ’ άλλα καί κείνο τής
Αναγνώρισης τών τεχνικών τους
τίτλων άπό τό ελληνικό κράτος.
Ή τοπική επιτροπή τής Έλλην.
κοινότητας τής Κολ.ωνίας που
συνήλθε στίς 9/11/79 έστειλε το
ακόλουθο ψήφισμα διαμαρτυ
ρίας:
- Διαμαρτυρόμαστε μέ τόν έντονότερο τρόπο ενάντια στή μή
άναγνώριση τών τεχνικών τίτλων
καί διπλωμάτων μας στήν Ε λ 
λάδα, δταν ή Γερμανία είναι διε
θνώς άνεγνωρισμένη σάν ή χώρα
μέ τή μεγαλύτερη τεχνική παρά
δοση, καί δεδομένου καί τού δτι
ή τεχνική έκπαίδευση βρίσκεται
σέ πολύ καλύτερη κατάσταση θεωρητικά καί πρακτικά - άπό
τή δική μας χώρα.
Ή άρνητική στάση τής έλληνι
κής κυβέρνησης στό θέμα μας,
ζημιώνει πολλαπλά τήν Ελλάδα,
πρώτο, γιατί έμποδίζει τήν παλινόστηση τεχνικών δυνάμεων σ’
αυτήν, μέ τίς γενικότερες επιπτώ
σεις πού αυτό συνεπάγεται στήν
δλη της κατάσταση, καί δεύτερο,

Κάθε Κυριακή

Εξόρμηση
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

εμποδίζει τούς έπαναπατριζόμενους συναδέλφους μας ν’ άποκατασταθοϋνε.
- Ζητάμε χήν σωστή άναγνώριση τών τεχνικών τίτλων μας
πάραυτα, άπό κατάλληλους ειδι
κούς, γνώστες τών δεδομένων
τών έπαγγελματικών τεχνικών
σχολών τής Δυτικής Γερμανίας,
μέ βάση τά πραγματικά δεδομένα
σπουδών.
- Καλούμε τούς συναδέλφους
μας πού βρίσκονται ήδη στήν
Ελλάδα, νά ’ρθούνε σ’ επαφή
μαζί μας γιά τήν προώθηση τού
ζωτικότατου αυτού
θέματός
μας, μέ τόν συντονισμό τών ένεργειών μας.
- Έντέλλεται ή Τοπική Ε π ι
τροπή τού Συλλόγου, νά άποστείλει τό παρόν ψήφισμα στούς
προαναφερόμενους παραλήπτες.

ΑΓΚΟΣΤΙΝΟ ΝΕΤΟ

• Ό συνεργάτης μας ”Αγγελος
Χρήστου θεωρεί δτι πρέπει νά
καταχωρήσουμε τήν κατάληξη
τού κειμένου του - στό όποιο βα
σίστηκε τό σημείωμα γιά τόν
Νέτο (τχ. 139 αελ. 9) —καί πού
παραλείφθηκε άπό τήν στενότητα
χώρου.
Τό κείμενο πού παραλήφθηκε
είναι τό άκόλουθο:
Ή ήττα τού Άλβέζ άποτέλεσε
μιά τραγική είρωνία. Ό πως οί
προηγούμενες μάχες απέναντι
στόν Νέτο καί τούς συμμάχους
του, καί τούτη ή μάχη ήταν κα
θαρά πάνω στό πολικο-ίδεολογικό έπίπεδο, άν καί δ Νέτο
προσπαθούσε, δπως πάντα, νά
κρατήσει τίς συμμαχίες του καί
τά διπλωματικά καί οικονομικά
του έρείσματα, πάντα άνοιχτά.
"Αν ή μάχη τού Άλβέζ είναι κάτι
πού βρίσκεται μόνο στό παρελ
θόν, αύτό θά τό δείξει τό μέλλον.
Ό θάνατος τού Νέτο, άφήνει τό
πεδίο (πολιτικό καί ιδεολογικό)
άνοιχτό. Οί πολιτικές, ιδεολογι
κές καί πολιτικές μάχες μέσα
στήν ήγεσία τού κόμματος δέν εί
ναι άποτέλεσμα ούτε προσωπι
κών, ούτε φυλετικών διαφορών.
Τά προβλήματα ύπάρχουν γιά
τόν άπλό λόγο δτι μιά κοινωνική
επανάσταση, καθοδηγούμενη άπό
μιά ήγετική όμάδα μικροαστών
πού στήν πορεία της προσεται
ρίστηκε μεγάλες εργατικές καί
λαϊκές μάζες, άντιμετωπίζει μιά
σειρά άπό καυτά προβλήματα. Ή
καριέρα τού Α. Νέτο, γεμάτη πά
θος, κουράγιο καί πολιτική άνοιχτή πρός δλες τίς κατευθύνσεις,
ήταν μιά φωτεινή άναλαμπή.
Ήταν μιά ζωή συνδεμένη μέ
άγώνες, ιδεολογικές καί πολιτι
κές μάχες ενάντια στόν ιμπερια
λισμό καί τούς πράκτορές του,

γιά μιά λεύτερη, άνεξάρτητη καί
σοσιαλιστική Αγκόλα. Ά ν ή
έπανάσταση καί τά προβλήματα
πού δημιουργεί ψάχνουν άκόμα
γιά τήν τελική λύση τους, αύτό
είναι τό άποτέλεσμα τών ιστορι
κών συνθηκών καί μόνο, καί ένας
άνθρωπος βέβαια, δέν μπορεί νά
τά υπερκεράσει.
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

• Θέματα πού θίγονται αυτόν
τόν καιρό, θέτει άναγνώστης μας
άπό τή Θεσσαλονίκη:
Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Τό θέμα τού. φοιτητικού κινή
ματος καί αύτών πού ονομάζον
ται ή αύτοαποκαλούνται άναρχικοί καί περιθωριακοί δέν μπορεί
σίγουρα, ούτε κάν σέ γενικές
γραμμές, νά άναλυθεϊ σ’ ένα
γράμμα. Έτσι τό μόνο πού άπομένει καί στόν γράφοντα είναι
μόνον κάποιες διευκρινίσεις άπαντήσεις σέ θέσεις σάν αύτές
πού έκθέτονται στό γράμμα τού
Σ.Μ. (τεύχος 140).
Λοιπόν φίλε Σ.Μ.
1. Κανένας περιθωριακός ή
άναρχικός δέν άρνήθηκε ποτέ δτι
στόν χώρο του λειτουργούν προ
βοκάτορες γιά τόν Ιδιο λόγο πού
καί εσύ δέν μπορείς νά άρνηθεϊς
δτι λειτουργούν, δσο μπορούν,
καί στόν δικό σου χώρο. Αλλά
άπό τό νά παραδεχόμαστε δτι σ’
έναν χώρο λειτουργούν προβοκά
τορες, ώς τό νά θεωρούμε τήν
« ά ρ ι σ τ ε ρ ή άντιπολίτευση»
(καί δχι βέβαια τόν κάθε τραμ
πούκο) προβοκατόρικη, ή δια
φορά είναι μεγάλη καί μόνο ή δε
ξιά δέν τήν άναγνωρίζει.
Ακόμη, οί άναρχικοί καί οί
περιθωριακοί δέν άρνήθηκαν
ποτέ δτι άνάμεσά τους ύπάρχουν
άστοί ή άστικής καταγωγής συ
ναγωνιστές γιά τόν ίδιο λόγο πού
δέν μπορείς νά τό άρνηθεϊς καί
εσύ, δσο καί άν αύτό δέν έχει κα
μιά σημασία.
2. Γράφεις δτι «ή επανάστασή
τ ο υ ς » ή (άραίωση δική μου)
μυρίζει εκτόνωση καί γάλα άπό
τήν μαμά τους». 'Υποθέτω δτι
δέν εννοείς βέβαια ούτε τήν νεαρότητα τού κινήματος τους στήν
Ελλάδα ούτε τήν νεαρότητα τής
ήλικίας τους. Πάντως, άν έννοεις
τίς σχέσεις τους μέ τήν οικογέ
νεια, σέ συμβουλεύω νά τούς
γνωρίσεις καλύτερα. Καί άπό
πότε κάθε έκδήλωση εκτός άπό
τίς άφισοκολλήσεις. τό μοΐρασμα
προκηρύξεων, τό πούλημα έφημερίδων, τίς συγκεντρώσεις δια
μαρτυρίας καί τήν περιφρούρηση
(πού τά τόσο ευαίσθητα δριά της
μέ τήν άστυνόμευση νά τήν κά
νουν τόσο συχνά πολύ ύποπτη) ή
καί τά «πηγαδάκια» είναι έκτόνωση;
3. Διερωτώμαι αλήθεια γιά τό
πώς θά ’θελες νά υπερασπίζονται
τόν εαυτό τους στις δίκες. (Πολύ
συχνές τελευταία) όταν στήν Δη

μοκρατία πού εσύ δσο μπορούσες
κατοχύρωσες, ή κατοχή μαχαι
ριού κουζίνας θεωρείται δπλο;
(βλ. σχετική κατηγορία).
4. Όσο γιά τό Φ.Κ., φίλε
Σ.Μ., ήρθε έπιτακτικά ή άνάγκη
νά διερωτηθεϊς Γ Ι Α Τ Ι μετά 5
χρόνια άγώνων του, εφαρμόζεται
ό 815. Τίποτα άλλο.
Θ.Τ.
Θεσ/νίκη

• ’Αλλά, στόν ϊόιο επιστολο
γράφο, άπευθύνεται καί «ένας
άνεξάρτητος» άπό τήν Αθήνα:
Αγαπητό Αντί
1) Τό άνεξάρτητο καί αύτόνομο κίνημα στό φοιτητικό χώρο
έχει άρχίσει νά εκδηλώνεται
πρόσφατα. Πάντα υπήρχαν άνεξάρτητοι φοιτητές, άλλά άν πριν
μερικά χρόνια έλεγες δτι είσαι
αύτόνομος, τότε αυτόματα γινό
σουνα «ύποπτος». Οί αυτόνομοι
καί άνεξάρτητοι άρχισαν νά
ενεργοποιούνται, άφοϋ κατάλα
βαν δτι ή ΕΦΕΕ έχει πέσει μέσα
στό τέλμα τής γραφειοκρατίας
καί τής κοινοβουλευτικότητας.
2) Δέν είναι σίγουρος (ό Σ.Μ.)
άν τό κλείσιμο τής πόρτας («...
καλώς ή κακώς...») ήταν σωστό.
Σίγουρα όχι γιατί τό άσυλο
ισχύει γιά δλο τόν κόσμο (Από
φαση Πανσπουδαστικού Συν
εδρίου). Οί «προβοκάτορες»,
έστω καί άν έμπαιναν στό χώρο
τού Πολυτεχνείου, θά μπορούσαν
νά άπομονωθούν εύκολα άπό
τούς φοιτητές, γιατί ήσαν έλάχιστοι. Άλλωστε αύτό έχει ξανασυμβει, χωρίς σοβαρές συνέπειες.
3) Γιά τή φτηνή δικαιολογία

δτι ή είσοδος τών «προβοκατό
ρων» θά σήμαινε καί τήν εισβολή
τών ΜΑΤ, έχω νά πώ *δτι ή
Αστυνομία, δέν ζητάει άφορμές
γιά νά έπέμβει. Βρίσκει μόνη της
προφάσεις καί δικαιολογίες. (Δές
τά σκεφτικά τής Αστυνομίας γιά
άπαγορεύσεις
συγκεντρώσεων
π.χ. άγροτών). Εξάλλου, γιατί
έπιτέθηκαν τά ΜΑΤ, ένώ ή πόρτα
ήταν κλειστή; Ή ουσία είναι δτι
ή Αστυνομία επεμβαίνει δποτε
καί γιά όποιοδήποτε λόγο θέλει.
Σάν συνέπεια τού κλεισίματος
τής πόρτας ήταν νά συλληφθοΰν
καί νά δαρθοΰν άπό τά ΜΑΤ,
άτομα άσχετα μέ τά έπεισόδια,
άκόμα καί φοιτητές πού είχαν
έρθει γιά μάθημα καί είχαν κλει
στεί έξω. Ή πόρτα δμως άνοιξε
«διά μαγείας» άργότερα, γιά νά
μπει ό βουλευτής τού ΚΚΕ κ.
Καλλέργης.
4) Γιατί άραγε αύτοί πού κρα
τούσαν κλειστή τήν πόρτα καί
άστυνόμευαν τό χώρο ήσαν κατ’
άποκλειστικότητα μέλη τής ΚΝΕ;
Υπερβολική ευαισθησία στις
άποφάσεις τού ΣΟΣΣΕΜΠ ή
έπίδειξη δύναμης; Χαραχτηριστικό είναι δτι τό ποιος θά μπει ή
θά βγει, τό κανόνιζε ό Δραβαλιάρης, σκαρφαλωμένος στά κάγ
κελα τής πόρτας. Γιατί οί φοιτη
τές τών άλλων παρατάξεων (μέ
εξαίρεση τή ΠΑΣΠ πού, δπως
πάντα, παράπαιε) άποδοκίμαζαν
τό κλείσιμο;
5) Ένώ (ό Σ.Μ.) περιγράφει
μέ τά πιό μελανά χρώματα τήν
επίθεση τών «προβοκατόρων»
κατά τών φοιτητών, μέ πέτρες καί
νεράτζια (περιέργως δέν σημειώ-

© w te ttb e r a
ΣΟΛΩΝΟΣ 103-ΤΗΛ. 3600.127, 3629.402
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
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Θ. ΛΙΑΝΟΥ-Θ. ΜΠΕΝΟΥ: Εισαγωγή στή Μακροοι
κονομική ’Ανάλυση & Δημοσιονομική Πολιτική
J. DUE: Δημόσια Οικονομική - Οικονομική τού
Δημοσίου Τομέα
Θ. ΜΠΕΝΟΥ-Μ. ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: Οικονομική
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ΜΑΡΞ-ΕΓΚΕΛΣ: Γερμανική ’Ιδεολογία (Β’ τόμος)
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ: Θεμέλια Επιστημών |
Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Οί Σπόροι (θ’ έκδοση)
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θηκε κανείς τραυματισμός), ξε
περνάει άνώδυνα τόν ξυλοδαρμό
φοιτητών άπό τούς Κνίτες, λέ
γοντας δτι έπεσαν μερικές ψιλές.
Τί σόι δμως ψιλές είναι αυτές
πού σπάζουν δόντια καί ματώ
νουν μύτες; Ά πό τό μπαλκόνι
τού χτιρίου Γκίνη είχα τήν «εύκαιρία» νά δώ τίς «δημοκρατι
κές» μέθοδες καταστολής, καί
άποσιώπησης, κάθε άντίθετης
φωνής, όταν ή δμάδα κνιτών πού
ήταν στην πόρτα, έδερνε άνηλεώς
μεμονωμένα άτομα. Γιά τούς
τραμπούκους πού έδρασαν στά
γεγονότα αύτά βγήκε άργότερα
καταγγελία πού τοιχοκολλήθηκε
σ’ δλο τό Πολυτεχνείο. (Βέβαια,
όταν στή συνέλευση δέν έχουμε
τήν πλειοψηφία, τότε τά πάντα
είναι «καπέλο»).
Καί κάτι τελευταίο: Ποιος, κύ
ριοι κνίτες, σάς έδωσε τό δι
καίωμα νά αύτοανακηρυχτεϊτε
«σωτήρες» καί φύλακες τού κι
νήματος; Ποιος σάς έδωσε τό δι
καίωμα νά μάς άστυνομεύετε,
ένώ ξέρετε πολύ καλά δτι οί φοι
τητές είναι άντίθετοι σέ κάτι τέ
τοιο;
Ένας άνεξάρτητος
Υ.Γ. Οί τραμπουκισμοί στήν επέ
τειο τού Πολυτεχνείου έπιβεβαιώνουν - δυστυχώς —τό χαρα
κτηρισμό τού ΑΝΤΙ γιά «έρποντα

• Νά ή άποψη ενός νέου ξενοδοχοϋπαλλήλον γιά τίς κατα
λήψεις στά πανεπιστήμια:
’Αγαπητό ’Αντί,
Τόν τελευταίο καιρό καί μετά
τό Πολυτεχνείο όξύνθηκε ή έπίθεση ενάντια στό ΚΚΕ καί τήν
ΚΝΕ άπό μιά περίεργη ενότητα
ετερόκλητων στοιχείων στις σχο
λές. Ψευτοαναρχικοί τής πλα
τείας, αυτόνομοι, σταλινικοί,
ΕΚΚΕ, Μαοϊκοί καί Νεομαοϊκοί

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
• ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Εαν
βέβαια
διαβάζετε
»

ΓΡ Π Α Λ Α Μ Α 7

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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μ-λ μπρος καί πίσω, τροτσκιστές,
ΕΔΕ κλπ. Χαφιέδες, πού είτε
τούς καθοδηγούν είτε πάνε μαζί
τους, περιμένοντας τήν κατάλ
ληλη στιγμή γιά νά κάνουν τή
δουλειά τους, φασίστες πού
μπλέκονται άνάμεσά τους γιά νά
προβοκάρουν, άκόμα καμιά φορά·
μαζί τους είναι τά Πασόκια, οί
έναπομείναντες λιγοστοί Ρηγά
δες, ή ΕΣΔΗΝ μέ τό τελευταίο
καλαμπούρι της, ούτε ΝΑΤΟ
ούτε Βαρσοβία, ή Β' Πανελλα
δική άκαθορίστου Ιδεολογίας καί
Ι^έ κύριο σύνθημα «Νά τή
βρούμε» καί τέλος ή ΕΧΟΝ, μέ
τό άμίμητο, ό Θεός μαζί σάς στίς
καταλήψεις.
Παρ’ δλο δμως δτι δλοι αυτοί
κατεβαίνουν μέ μιά πρόταση στίς
συνελεύσεις, ή πρόταση τής ΚΝΕ
υπερψηφίζεται.
"Ολοι θά περίμεναν μπροστά
στήν άντίθεση δλων αυτών στίς
θέσεις τού ΚΚΕ καί τής ΚΝΕ,
μαζί μέ τήν προπαγάνδα πού κά
νει ή κυβέρνηση άπό τά μέσα μα
ζικής ένημέρωσης, άλλά καί μέ
τίς διώξεις μελών του γιά διακί
νηση τού τύπου καί τής προπα
γάνδας μέ άφίσες, καθώς καί μέ
τό θάψιμο ή πολεμική τού Δεξιού
καί αΰτολεγόμενου δημοκρατικού
τύπου, δτι ή δύναμη καί επιρροή
τών κομμουνιστών θά μειωνόταν·
αντίθετα δμως, στά 5 χρόνια άπό
τή χούντα οί οργανώσεις, κνίτικες καί κομματικές, πληθαίνουν
σ’ δλη τήν Ελλάδα, καινούριοι
άνθρωποι συνεχώς στρατολογούνται, ένώ ή επιρροή τού ΚΚ
άγκαλιάζει πιό πολύ κόσμο, μέσα
στά συνδικάτα, οί συνδικαλιστές
πού υποστηρίζονται άπό τήν
ΕΣΑΚ-Σ υπερψηφίζονται, σ’
δλους τούς μαζικούς συλλόγους
δουλεύουν κομμουνιστές καί πε
ρνάνε τή γραμμή. Ή δύναμή του
πού αυξάνει φαίνεται καί άπό
τούς στόχους πού βάζει καί τούς
πετυχαίνει, τίς άπεργίες καί τίς
συγκεντρώσεις πού κάνει καμιά
φορά μόνο του, δταν συναντάει
εμπόδιο άπό ΠΑΣΟΚ καί ΑΕΜ.
Γιά νά πιάνει δμως ή γραμμή του
μέσα στόν λαό κάτι τρέχει καί
αύτά τά 5 χρόνια έδειξαν δτι
αυτό πού τρέχει είναι ή σωστή
γραμμή του.
Ένας ξενοδοχοϋπάλληλος
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΑ

• Στό γράμμα τοϋ Τ. Σπε
τσιώτη (τχ.137 σελ. 52) άπαντά ό
Μ.Βαλιανάτοςκαίάφοϋ άναφέρεται καί αυτός στήν έρευνα άπογευματινής εφημερίδας, συνεχί
ζει:
Ό κ. Σπ. προτείνει ένα σενάριο
στόν Λιάνη. Μεταξύ τών πρωτα
γωνιστριών του βάζει καί τήν
Κατερίνα Γώγου. ('Υποψιάζομαι
δτι σ’ αυτήν άναφέρεται δταν
μιλά γιά πρών γιεγιέδισες τού
έμπορικού σινεμά).
Λοιπόν:

Έγώ δέν ξέρω τήν κ. Γώγου,
ούτε τά οικονομικά της ή τίς εμ
πειρίες της. Επειδή διάβασα
δμως τά ποιήματά της («ΤΡΙΑ
ΚΛΙΚ ΑΡΙΣΤΕΡΑ».) κι έπειδή
έχω τήν άμυδρή έντύπωση δτι ή
ποιητική τής Γώγου έχει νά κάνει
μέ τήν μετεμφυλιακή γενιά πού
δέν μπόρεσε νά καναλιζαριστεϊ
σέ «λούκια», δέν μπόρεσε νά πετάξει, μέ άλλα λόγια, ούτε δράμι
άπό τήν αύθεντικύτητα τών εμ
πειριών της (μετεμφυλιακό κλίμα,
καραμανλική τρομοκρατία, Ίουλιανά, Δικτατορία, Μάης ’68) γιά
νά ντυθεί τό εξαγνιστικό κο
στούμι ή νά πάρει τό πολυάσχολο
καί συνάμα ύπηρεσιακό ύφος τού
κομματικού
καρεκλάνθρωπου,
πιστεύω, τελικά, δτι ή Γώγου
άναφέρεται σέ μιά γενιά καθαρά
περιθωριακή. Δηλαδή, άποδιωγμένη άπ’ τό πολιτικό καί κοινω
νικό παιγνίδι καί τούς κανόνες
του, μέ δική της φρασεολογία,
καί τό βασικό, χωρίς εκφραστή.
Σάν έτσι λοιπόν νομίζω δτι
μπορεί νά μιλά γιά περιθώριο καί
νά ’χει μάλιστα κι άπόψεις (φυ
σικά, στό χέρι είναι τού όποιουδήποτε γραφιά, νά τήν «άκινδυνοποιεϊ» μέσα στήν έκλεκτικίστικη ύλη μιας άπογευματινής
εφημερίδας λ.χ. ποδόσφαιρο, Γώ
γου, Τηλεόραση. Έτσι;).
Ά ρα, στό έξυπνο, σάν σκέψη,
σενάριό του, βάζει λάθος πρωτα
γωνίστρια. Βρίθει δ λειμώνας
άπό άνθη. Αύτή βρήκε;
Φιλικά
Μιχ. Βαλιανάτος
φοιτητής
πολιτικών επιστημών
ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

• Ό φίλος Δ.Χ. Γαλάνης μπερ
δεύει τό ευχολόγιο μέ τήν εκτί
μηση τών γεγονότων. Πάντως,
’όλα είναι δυνατά: ή δ συνεργάτης
μας ή δ φίλος Γαλάνης έχει δίκιο
— έμεϊς, ευχόμαστε τό δεύτερο.
Άλλά, ό καλός μας φίλος, ας
σκεφτει καί άλλα ενδεχόμενα.
Καί ή επιστολή του:
Αγαπητό ΑΝΤΙ
Μέ λύπη μου διάβασα στό άρ
θρο: ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΕΝΑΡΙΑ, προγνωστικά γιά τίς
προσεχείς εκλογές πού δίνουν
στό Μαρκεζίνη ποσοστό ψήφων
7-10%. ’Αλίμονο, άν αύτός ό
παραφασίστάς ή καί δλοι μαζί οί
μοναρχοχουντοφασίστες πάρουν
μεγαλύτερο ποσοστό άπ’ τίς προ
ηγούμενες έκλογές. Άλλά έκεί
πού τό άρθρο ξεφεύγει άπ’ τήν
πραγματικότητα πολλά στάδια
(Ιδιαίτερα στήν προσέγγιση:
3-8%) είναι γιά τά ύπόλοιπα (μι
κρά) κόμματα. Αύτό δέν είναι
πρόβλεψη, είναι κοροϊδία. Λίγη
σοβαρότητα δέν βλάπτει λοιπόν,
δταν γράφετε γιά τόσο μεγάλα
θέματα.
Μέ τιμή,
Δ.Χ. Γαλάνης

-αντί—
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
’Αθήνα 601
Τηλ; 732.713-732.819
• ’Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131, ’Αθήνα 601.
• ’Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ ■
Βασ. ’Αλεξάνδρου 26. Περιστέρι
• Καλλιτεχνική έπιμέλεια:
ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
• Μοντάζ:
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
• Διαφημίσεις:
ΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
• Φωτοστοιχειοθεσία:
«ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ» ΕΠΕ.
Βασ. Αλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 748.314-713.604.
• ’Αναπαραγωγή φίλμς:
Γραφικές τέχνες «ΝΑΠΟ»
Ν. Τζανέτος,
Μετσόβου 29, τηλ. 8221829
• ’Εκτύπωση:
’Εργοστ. Γραφικών Τεχνών
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ίασίου
5,
Περιστέρι.
Τηλ.
57.22.201.

• Κάθε ένυπόγραφό άρθρο έκ-

φράζει τήν προσωπική άποψη τοϋ

συγγραφέα του.
• Χειρόγραφα δέν έπιστρέφονται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Έξαμ. 320 δρχ. - Ετήσια 640
’Ετήσια ’Οργανισμών,
Τραπεζών, κλπ: 1.500 δρχ.
Γιά φοιτητές έκπτωση 15%

Εξωτερικού
Ευρώπη - Μ εσογ. χώ ρ ες:

έξάμηνη: ................ άπλή
»
άεροπ.
έτήσια: ....................άπλή
>·
άεροπ.

δολ.15
δολ.17
δολ.30
δολ.34

Η.Π.Α. - Καναδάς - ’Αν. ’Ασία:

έξάμηνη: ................ άπλή
»
άεροπ.
έτήσια: ....................άπλή
»
άεροπ.

δολ.15
δολ.22
δολ.30
δολ.44

Αυστραλία - Ωκεανία:

έξάμηνη: ................ άπλή
»
άεροπ.
έτήσια: ....................άπλή
■»
άεροπ.

δολ.15
δολ.30
δολ.30
δολ.60

• ’Εμβάσματα, έπιταγές:
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
• ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: δρχ. 25
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ: ΤΙΜΗ δρχ. 40*•
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
• γιά τά βιβλιοπωλεία
τής ’Αθήνας:
Στά γραφεία τοϋ «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60. τηλ. 732-713
• γιά τά βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Βιβλιοπωλείο
Μ. Κοτζιά καί Σία Ο.Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη

P. PYLARINOS
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ I
ΝΕΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Γ
μεταφερόμασ τε στό νέο μας κατάστημα, στή Σοφοκλέους 7—9 (άπ έναντι άπό τό Χρηματισ τήριο) όπου θά λ ε ι
το υρ γεί καί μ εγά λη αίθουσα δημοπρασιών γιά κ ά θε ε ί
δους σ υλλεκτικά ά ν τικ είμ εν α , δπως :

πανέξυπνα βιβλί
Ιγιά μικρούς και μεγ

ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΟ ΣΗ Μ Α
Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α Τ Α - Χ Α Ρ Τ Ο Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α Τ Α
Π ΙΝ Α Κ Ε Σ
Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ
Π Ο Ρ Σ Ε Λ Α Ν Ε Σ κ. &.
'Επίσης, ή αίθουσα προσφέρεται σέ κ ά θε ένδιαφερόμενο >γιά έκ θ έσ εις , δημοπρασίες, γρ ν ικ ές σ υ νελεύ 
σεις, δ ια λ έ ξ ε ις κ.λπ.

•

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ,
ότι ή άνωτέρω αίθουσα είναι 250 τετρ. μέτρων, κλιματιζόμενη,
καί κατασκευάστηκε ειδικά γιά τούς άναφερόμενους λόγους.

SEMPÉ/GOSCINNY

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑ
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Σειρά άπό 5 βιβλία γραμμένα άπό τόν Γκοσσινύ (τόν δημιουργό τοϋ
ΑΣΤΕΡΙΞ καί τού ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ) καί εικονογραφημένα άπό τόν Σανπέ
έναν άπ’ τούς μεγαλύτερους σύγχρονους γελοιογράφους. Βιβλία πανέ
ξυπνα διαβάζονται άπό μικρούς καί μεγάλους.
GIANNI RODARI

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
"Ενα μοναδικό βιβλίο, πρώτη γνωριμία^ιέ τόν μεγάλο ’Ιταλό παραμυθά.
Πανέξυπνες, χιουμοριστικές, τρυφερές μικρές ιστορίες, τά Παραμύθια
άπό τό τηλέφωνο είναι ένα βιβλίο πού έχει άγαπηθεϊ παντού σ’ δλο τόν
κόσμο άπό γονείς καί παιδιά. "Εχει ήδη μεταφραστεί στά άγγλικά,
γερμανικά, ιαπωνικά, ρωσικά, σερβο-κροατικά, ούγγρικά, βουλγαρικά,
σλοβάκικά...
PREVÉRT/FRANÇOIS

ΘΕΩΡΙΑ: ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ & ΤΕΧΝΗ,

τοϋ Ζάν Φρανσονά Λνοτάρ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

(Μονιτσέλλί, Ρίζι)
ΚΡΙΤΙΚΕΣ

(Βάιντα, Τσάπλιν, Γιάντσο,
Μπρούκς, Μακαβέγιεφ)

Μιά έπανάσταση θάρρους καί ειλικρί
νειας πού ξεπηδά άπό τόν περιθωριακό
χώρο τής όμοφυλοφιλίας καί τής διασεξουαλικότητας

ΜΠΕΤΥ

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ
Στά Περιπλανώμενα Νησιά, τά Νησιά τού ’Ονείρου, τής ’Ελευθερίας, τ ’
Ανυστερόβουλα Νησιά, τ’ ’Απροσδόκητα, τ’ Άτίθασσα, τά Φευγαλέα,
δέν υπάρχουν μάγειροι, δικαστές, φουρνάρηδες, ποιητές, δέν υπάρ
χουν μουσικοί... Οί κάτοικοι μόνοι τους μαγειρεύουν, διαβάζουν, κά
νουν τό ψωμί Τους, τήν ποίησή τους, τή μουσική τους... Τό βιβλίο αύτό
γράφτηκε άπ’ τόν Ζάκ Πρεβέρ, τόν μεγάλο Γάλλο ποιητή καί είναι ένα
άπ’ τά πιό άμορφα βιβλία πού έχουν γραφεί γιά παιδιά.
ANNIE SCHMIDT

Η ΒΡΩΜΙΤΣΑ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Σειρά άπό έγχρωμα εικονογραφημένα μικρά βιβλία γιά μικρά παιδιά πού
πρωτο-εκδόθηκαν στήν ’Ολλανδία. Τά πανέξυπνα κείμενα καί ή έξαιρετική εικονογράφηση τά κάνουν μοναδικά γιά πρώτη γνωριμία του
παιδιού μέ τό καλό βιβλίο

/

γ - Μ Ο Α Ι Σ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε : ---------------------

ô Μαρσελλέν πού κοκκινίζει

"Ενα συγκλονιστικό αύτοβιογραφικό κεί
μενο πού ξεπερνά τά όρια τού «έπιτρεπτοϋ» καί μάς οδηγεί μέ μιά ειλικρίνεια,
πού δέν είναι άλλο άπό τήν ίδια τή γραφή,
στό σκοτάδι πού ό καθένας κρύβει πει
σματικά μέσα του.

Είναι μιά πανέξυπνη καί τρυφερή Ιστορία
μέ λίγα λόγια καί πολλά σκίτσα
γραμμένη καί εικονογραφημένη
άπ’ τόν Ζάν - Ζάκ Σανπέ,
τόν μεγάλο Γάλλο γελοιογράφο.
Χιουμοριστικό βιβλίο,
άπευθύνεται σέ μικρούς καί μεγάλους.

κυκλοφορεί στις έκόόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ τό Γενάρη τοϋ
1980

Κεντρική διάθεση: ΤΕΚΜΗΡΙΟ - Ζωοδόχου Πηγής 17 - τηλ. 6448510

ΛΑ nOiU

ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ,

άπό τίς εκδόσεις ΤΕΚΜΗΡΙΟ

ΑΝΤ.ΛΙΒΑΝΗΣ s ΣΙ A “ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ,,
Σ Ο Α Ω Ν Ο Ε 9 4 . τηΛ.: 3 6 10 5 8 9

Ό εκδ ο τικό ς μ α ς ο ίκο ς
κ α ί οι συν ερ γ α ζό μ εν ο ι σ υ γ γ ρ α φ ε ίς :
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΒΑΣΙΑΙΚΟΣ ΒΑΣΙΑΗΣ
ΔΙΖΙΚΙΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΝΕΝΗ
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΪΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΑΙΔΗ
ΚΑΝΕΑΑΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΨΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΠΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΣΠΗΑΙΟΠΟΥΑΟΣ ΣΠΗΑΙΟΣ
ΠΕΠΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΚΟΥΑΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΦΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΑΚΗΣ

σ το υ ς

ΕΥΧΟΝΤΑΙ
α ν α γ ν ώ σ τες

το υ ς

κ α ί σέ ό λο υ ς το ύ ς Έ λληνες κ α ί Έ λληνίδες γ ιά τό 1980
ΕΙΡΗΝΗ - Χ Α Ρ Α - ΥΓΕΙΑ κ α ί ΕΥΤΥΧΙΑ

