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Ηθικοί αυτουργοί υπονόμευσης
της δημοκρατίας
Π έρα α π ’ό λ α τ ’ ά λ λ α π ο υ π ρ έ π ε ι να α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν α ν τικ είμ εν ο σ τ ο χ α 
σμού, έ ρ ε υ ν α ς και π ά λ η ς, τα γ ε γ ο ν ό τ α τη ς 16ης Ν ο έμ β ρ η έ χ ο υ ν μ ια
τρ α γικ ή , α μ ε τά κ λ η τη και σ υ ν τρ ιπ τικ ή π ρ α γ μ α τικ ό τη τ α να κ α τ α γ ρ ά 
ψ ουν: ότι για π ρ ώ τη φ ο ρ ά α π ό το 1956 έ χ ο υ μ ε ν εκ ρ ο ύ ς ό χι από σ φ α ίρ α
π ο υ «ξ έ φ υ γ ε », ό χι από «π ά τη μ α » α ύ ρ α ς, α λ λ ά α π ό τη ν ά μ εσ η , φ υσ ικ ή
π ρ ο σ ω π ικ ή β ία τη ς Α σ τυ ν ο μ ία ς σ ε π ο λ ίτ ες . Ν εκ ρ ο ύς, μ ά λ ισ τα , μ ε τη ν
π ρ ό σ θ ε τη τρ α γ ικ ό τη τ α τη ς α ν ω ν υ μ ία ς και τη ς σ ιω π ή ς π ο υ το υ ς τύ λ ιξ ε.
Ο ύ τε σ α ν σ ύ μ β ο λ α διεκδ ική θ η κα ν, ο ύ τε κά ν μ ν η μ ο ν ε ύ τη κ α ν σ α ν ά το μ α
σ τ ις α να κ ο ινώ σ εις κ ο μ μ ά τω ν και ο ρ γα ν ώ σ εω ν λ ε ς και ή τα ν θ ύ μ α τα σ ε ι
σμώ ν. Η Κ α ν ε λ λ ο π ο ύ λ ο υ μ ε σ υ ν τ ρ ιμ μ έ ν ο το κ εφ ά λι, ο Κ ο υ μ ή ς κλινικά
ν εκ ρ ό ς τη ν ώ ρα π ο υ γ ρ ά φ ο ν τ α ι τ ο ύ τ ε ς οι γ ρ α μ μ έ ς , μ ε μ ό ν η α ν τίπ α λ η
«δ ικ α ιο λ ο γ ία » τα 40 σ π α σ μ έν α τζά μ ια , οι δ ε κ ά δ ε ς , α ν ό χι ε κ α το ν τ ά δ ε ς
τρ α υ μ α τίε ς , π ο υ δ ε ν κ α τα γρ ά φ τη κ α ν , μ α ρ τ υ ρ ο ύ ν π ω ς τη ν ύ χ τα τη ς
16ης Ν ο έμ β ρ η ξ ε π ε ρ ά σ τη κ ε έν α λ επ τό , α λ λ ά α π ο φ α σ ισ τικ ή ς σ η μ α σ ία ς
όριο, σ τη ν π ρ α κ τικ ή τη ς α σ τυ ν ο μ ικ ή ς κ α τα σ το λ ή ς.
Κ ατά τη γν ώ μ η -μ α ς ξ ε π ε ρ ά σ τ η κ ε το όριο ό π ο υ η Α σ τυ ν ο μ ία δ ρ ά σ τα
π λ α ίσ ια τω ν κ υ β ερ ν η τικ ώ ν εν το λ ώ ν κ α τα σ το λ ή ς. Είναι η α υ το νό μ η σ ή τη ς α π ό το υ π ά ρ χ ο ν π ο λ ιτεια κ ό και θ εσ μ ικ ό π λ α ίσ ιο ή η υ π α γ ω γ ή -τ η ς
σ ε π α ρ ά λ λ η λ α κ έν τρ α εξ ο υ σ ία ς . Γιατι, ο α σ τυ ν ο μ ικ ό ς π ο υ χ τ υ π ά και
σ υ ν τ ρ ίβ ε ι έν α κρανίο, δ ε ν είνα ι ο ύ τ ε «α π ο χ α λ ιν ω μ έ ν ο ς », ο ύ τ ε «πανικό
β λ η το ς » α π ό το π λ ή θ ο ς και «ε ν αμύνη». Είναι μ ια ε ξ ο υ σ ία π ο υ α υ το επ ιβ εβ α ιώ ύ ετα ι σ τη ν α κ ρ ό τη τά -τη ς, σ τη ν τά σ η -τη ς να κ α τα ρ γή σ ει, δ η λ α 
δ ή,ό,τι δ ε ν είνα ι ο εα υ τό ς-τη ς.
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Το «ΑΝΤΙ» στα πλαίσια της αντίληψήςτου για τη γλώσσα και απαντώντας σ’ έ
να ευρύτερο αίτημα αναγνωστών-του,
από καιρό σχεδιάζει την εισαγωγή και
χρήση του μονοτονικού συστήματος.
Συναντώντας τεχνικές δυσχέρειες κα
θυστερήσαμε αρκετά στην πραγματοποίησή-του, την οποία εγκαινιάζουμε μ’
αυτό το τεύχος και σταδιακά ελπίζουμε
στην ολοκληρωτική απόδοση των
κειμένων-μας μέ φωνητικό τονισμό.

Η Ε ισ α γ γ ε λ ία Α θ η νώ ν ε ξ ή γ γ ε ι λ ε δίω ξη κα τά τω ν «ηθικώ ν α υ τ ο υ ρ 
γώ ν» τω ν γε γ ο ν ό τω ν . Η δίω ξη σ τρ έ φ ε τα ι, β έβ α ια , «κ α τ ’ αγνώ στω ν»,
α λ λ ά οι κ υ β ε ρ ν η τ ικ έ ς α ν α κ ο ινώ σ εις π ο υ π ρ ο η γ ή θ η κ α ν π ε ρ ιγ ρ ά φ ο υ ν
ε υ κ ρ ιν έ σ τα τα το σ τό χ ο : ο ρ ισ μ έ ν ε ς ο ρ γ α ν ώ σ ε ις τη ς ε ξ ω κ ο ιν ο β ο υ λ ε υ τι
κή ς Α ρ ισ τ ε ρ ό ς . Π α ρ ό μ ο ιες δ ιώ ξ ε ις έ χ ο υ ν α σ κ η θ εί και σ το π α ρ ε λ θ ό ν
και οι δ ικ α σ τικ έ ς α π ο φ ά σ ε ις ή τα ν τελικ ά α π α λ λ α κ τικ ές.
Τίποτα, όμω ς, δ ε ν α π ο κ λ είει τη ν επ ό μ ε ν η φ ο ρ ά να είνα ι κα τα δικ α σ τικές, ε ά ν δ ε ν α ν α ιρ εθ εί από τη σ τά σ η τω ν κ ο μ μ ά τω ν τη ς α ν τ ιπ ο λ ίτε υ σ η ς
κ ά θ ε σ το ιχ ε ίο π ο υ τη ν κα θ ισ τά δ ιφ ο ρ ο ύ μ ε ν η και υπ ο το νικ ή. Και είνα ι α
π ο φ α σ ισ τικ ή ς σ η μ α σ ία ς α υ τό το σ η μ είο , κα θώ ς μ ια ε ν δ ε χ ό μ ε ν η δ ικ α 
σ τικ ή κ α τα δ ίκ η μ ιά ς ο ρ γά ν ω σ η ς, ο σ ο δ ή π ο τε μ ικ ρ ή και α σ ή μ α ν τη κι αν
είναι, α κ όμα π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο η δ ιά λ υ σ ή -τη ς μ ε δ ικ α σ τικ ή α π ό φ α σ η , δ η 
μ ιο υ ρ γ ε ί μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ α έν α ά λ λ ο π λ α ίσ ιο π ο λ ιτικ ώ ν λ ε ιτο υ ρ γ ιώ ν .
Γιατι, ό τα ν κ ά π ο ιο ς π α ύ ει να είναι νό μ ιμ ο ς, κ ά π ο ιο ς ά λ λ ο ς γ ίν ε τα ι α υ 
τό μ α τα η μ ινό μ ιμ ο ς.
Η δ ή λ ω σ η το υ Α β έρ ω φ π ερ ί «η θ ικ ή ς α υ τ ο υ ρ γία ς » το υ ΠΑΣΟΚ είνα ι
ε ύ γ λ ω τ τ η ό χι μ ό ν ο σ τη ν κυνικό τη τά -τη ς, α λ λ ά σ τη γ ε ν ικ ό τ ε ρ η
σ τό χ ε υ σ ή -τη ς . Και μ ια και ε ξ α γ γ έ λ θ η κ ε η δ ίω ξη κα τά τω ν «α γν ώ σ τω ν
η θ ικ ώ ν α υ τ ο υ ρ γ ώ ν » τω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν α π ’ τη σ κ ο π ιά τω ν
δ ια δ η λ ω τώ ν ,π ο ιο ς θα ε ξ α γ γ ε ίλ ε ι δίω ξη γ ια τη ν ηθική α υ το υ ρ γία , π ο υ
ο δ ή γ η σ ε σ τη β α ρ β α ρ ό τη τα τω ν α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν γκ λ ό μ π ς;
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π ο λ ί τ ι κ ο f a n c y B n f i E o o ____
Ποιός κέρδισε από την επίθεση των Μ Α Τ ;
ΩΣ ΤΗΝ περασμένη Κυριακή, όλα εξελίσσονταν καλά, με
βάση τα γνωστά προεκλογικά στερεότυπα: ο Π ρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ Α ,Π απανδρέου βεβαίωνε πως οι εκλογές θα γίνουν
την άνοιξη (ακριβέστερα τον Μάρτιο), πως η νίκη του ΠΑΣΟΚ
θα είναι σαρωτική και πως, έτσι είτε αλλιώς, η απόσταση που
θα χωρίζει το ΠΑΣΟΚ από τη «Νέα Δημοκρατία» — που θα
παύσει, επιτέλους, να είναι κόμμα εξουσίας — θα είναι 10 του
λάχιστον ποσοστιαίες μονάδες.
ΑΠΟ ΤΗΝ πλευρά-του, ο πρωθυπουργός και αρχηγός της
«Νέας Δημοκρατίας» Γ.Ράλλης, βεβαίωνε πως οι εκλογές θα
γίνουν το φθινόπωρο του '8 1 , πως η «Ν.Δ» θα είναι και πάλι το
κόμμα της εξουσίας και πως την αλλαγή θα την φέρει όχι το
ΠΑΣΟΚ, αλλά η ίδια η «Νέα Δημοκρατία», που εκφράζει «τη

μεγάλη πλβιοψηφία του λαού».,,
ΠΡΑΚΤΙΚΗ συμβολή στην προώθηση του προεκλογικού
κλίματος, ήσαν ακόμα οι θέσεις και τα συνθήματα των δύο
ΚΚΕ, ενώ η ίδρυση, από τον «επίτιμο αρχηγό της ΕΔΗΚ».
Γ,Μαύρο, ενός ακόμα κεντρώου κόμματος, έθετε στους πολι
τικούς αναλυτές, από την πρώτη στιγμή, ορισμένα ερωτήμα
τα: ποιός «ενεθάρρυνε» — και «ενθαρρύνει» — τον κ.Γ.Μ αύ
ρο; Θα μπορέσει η «Κεντρώα Παράταξη», όπως αποκλήθηκε
το νέο κόμμα, να συνενώσει, κάτω από κοινή στέγη, όλες τις
κατακερματισμένες κεντρώες δυνάμεις; Θα χαλάσει ο Γ. Μαύ
ρος τους υπολογισμούς τόσο της «Νέας Δημοκρατίας», όσο
και του ΠΑΣΟΚ, για την «απορρόφηση» του 12% που είχε συγ■ΐκεντώσει η ΕΔΗΚ, στις εκλογές του 1977; Ή μήπως η «Κεν
τρώα Π αράταξη» ιδρύθηκε για να «προικοδοτήσει» απλώ ς τον
κ.Μ αύρο, στην περίπτωση που θ' αποφάσιζε, τελικά, να περιληφθεί στο ψηφοδέλτιο επικράτειας του ΠΑΣΟΚ;

Ακόμα δεξιότερα, ακόμα αντιδραστικότερα...
ΕΤΣΙ ή περίπου έτσι, είχαν τα πράγματα — η «Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία» έγραφε πως, με βάση κάποιο «επιστημονικό
γκάλοπ», το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει, σήμερα, στην πρωτεύου
σα, το 39% των ψήφων και η «Ν. Δ» μόλις το 30%, ενώ, την ί
δια στιγμή, η κ. Ελένη Βλάχου διαβεβαίωνε πως «ο Γιώργος
(Ράλλης) είναι πονηρός» και «ξέρει πότε θα κάνει εκλογές»...
— όταν, το βράδυ της Κυριακής, εκδηλώθηκε αυτή η «πρω το
φανής σε βαρβαρότητα και κτηνω δία» επίθεση των ΜΑΤ εναν
τίον της Π ορείας και, ειδικότερα, εναντίον των μπλοκ του
ΚΚΕ εσ. και της ΕΚΟΝ «Ρήγας Φεραίος».
ΓΙΑ ΤΑ «έκτροπα» της Κυριακής, πολλά έγραψε ο «καλός»
ημερήσιος Τύπος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση όχι τόσο στους
δυο νεκρούς, τους πολλούς τραυματίες, την πολιτική ευθύνη
της κυβέρνησης, όσο στις «θρυμματισμένες προθήκες και την
κλοπ ή αντικειμένω ν από ευάριθμες ομάδες εξετρεμιστώ ν» κλπ.
Α κόμα και η αντικειμενίζουσα «Μεσημβρινή», που υποσχέθηκε ότι «θα σέβεται τον αναγνώστη», ανακάλυψε ότι, με την α
γριότητα των ΜΑΤ, οι «εξτρεμιστές έχασαν το δεύτερο
γύρο»(!), αποσιω πώ ντας το απλό γεγονός ότι τα ΜΑΤ δεν επι
τέθηκαν κατά τω ν...«εξτρεμιστώ ν», αλλά κατά της ίδιας της
Πορείας, με φανερό σκοπό να την ματώσουν και διαλύσουν.
ΑΛΛΑ ΚΑΙ τα ίδια τα πολιτικά κόμματα, με εξαίρεση ίσως
το ΚΚΕ εσ., που οι φάλαγγές-του δέχτηκαν το κύριο κτύπημα
4

των ΜΑΤ, δε φαίνεται να συνειδητοποίησαν αμέσως τ ο τ ί ακ ρ ι β ώ ς έ γ ι ν ε τη νύκτα της περασμένης Κυριακής.., Έ τσι,
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Α ,Παπανδρέου σκέφθηκε πως θα έ
πρεπε, με δεύτερη αγακοίνωσή-του, το βράδυ της Δευτέρας,
να συμπληρώσει τα κενά που άφηνε η πρώτη δήλωσή-του: η
κυβέρνηση — τόνιζε στη δεύτερη αυτή ανακοίνωσή-του —- θα
πρέπει να προχωρήσει στην « άμεση κάθαρση του κρατικού μη
χανισμού», μια και υπάρχουν αδιάσειστα δεδομένα πως « ανά

μεσα στην ομάδα ανευθύνων και προβοκατόρικων στοιχείων, έ
δρασαν παρακρατικοί που έχουν διεισδύσει στα σώματα ασφα
λείας», Σαφέστερη από τη δήλωση Α. Παπανδρέου, υπήρξε η
ανακοίνωση του ΚΚΕ που, αφού σιώπησε τη νύκτα της Κυρια
κής, αναγνώρισε, τελικά, πως πίσω από τα αιματηρά επεισό
δια, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο προβοκατόρικο σχέδιο « για

τη δημιουργία προϋποθέσεων, για μια ακόμα δεξιότερη αντιδρα
στική στροφή στην πολιτική ζωή της χώρας».

Η «εκλογική διάσταση» μιας αγριότητας
ΠΕΡΑΝ, ωστόσο, από τις βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνη
σης Ράλλη, έχουν, μήπως, τα επεισόδια της Κυριακής μια ο
ποιαδήποτε ε κ λ ο γ ι κ ή δ ι ά σ τ α σ η ; Δεν είμαστε εμείς
που θέτουμε το ερώτημα αυτό, αλλά βουλευτές και άλλοι πα
ράγοντες της «Νέας Δ ημοκρατίας» που, αυτή τη στιγμή, διερωτώνται για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα επεισόδια
αυτά στο εκλογικό σώμα, άρα και στην πολιτική δύναμη του
κυβερνητικού κόμματος, εν όψει εκλογώ ν...
ΥΠΑΡΧΟΥΝ στελέχη της «Ν .Δ .» που υποστηρίζουν ότι η ε
πίθεση των ΜΑΤ — όπω ς και η επανένταξη στο ΝΑΤΟ — «ω
φέλησε» (ή θα «ω φελήσει»...) την κυβερνητική παράταξη, α
φού «έργω» απέδειξε πως, όπου και όταν χρειάζεται, διαθέτει
«πυγμή» για να επιβάλει το νόμο και την τάξη... Η παρέμβαση
των ΜΑΤ — υποστηρίζεται — δεν μπορεί παρά να φέρει στη
«Ν.Δ» τους ψηφοφόρους της ακροδεξιάς, όλους αυτούς που,
μέχρι χθές, καταλόγιζαν στην κυβέρνηση Ράλλη, όπως και
στην κυβέρνηση Καραμανλή, «ανοχή έναντι των κομμουνιστι
κώ ν ορδών της κομμουνιστικής Α ριστερός». Ά λ λ ο ι παράγον
τες της «Ν .Δ .», ωστόσο, δεν συμμερίζονται την εκτίμηση αυ
τή. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Γ.Ράλλης, φέρεται να διερωτάται
για το «ποιος μου φόρτω σε τους δυο νεκρούς» και «πώ ς, κάτω
από αυτές τις συνθήκες, θα πάμε σ ' εκλογές»...
ΟΠΩΣ και αν έχει το πράγμα και, χωρίς να δέχεται κανείς
αβασάνιστα όλες τις πληροφορίες για διάσταση απόψεων με
ταξύ «σκληρώ ν» και «μαλακών» μέσα στους κόλπους του υ
πουργικού συμβουλίου, φαίνεται πως κάποια σύγχυση — και
αντιδικία — για τους χειρισμούς που έγιναν ή πρόκειται να γί
νουν, υπάρχει. Το «Βήμα» π .χ., επιμένει πω ς οι «οι σκληροί
της κυβερνήσεω ς βάλλουν κατά του Υπουργού Δ ημοσίας Τάξεως κ.Δαβάκη», ενώ ο χουντικός «Ελεύθερος Κόσμος» γράφει
πως « θα πρέπει να φύγει ή ο Ράλλης ή ο Δαβάκης», μια και ο Υ
πουργός Δημοσίας Τάξεως δήλωσε πως τα αστυνομικά όργα
να ενήργησαν, το βράδυ της Κυριακής, «αψ υχολόγητα» και
«άσκοπα», τουλάχιστο στο χώρο μπροστά στο Πολυτεχνείο...
ΦΥΣΙΚΑ, εκτός από την «εκλογική» διάσταση των επεισο
δίων, υπάρχει και η π ο λ ι τ ι κ ή . Στην πρες - κόμφερανς που

οργάνο)οε το ΚΚΕ εσ. την Τρίτη, ο Μ πάμπης Α ρακόπουλος,
Γραμματέας του κόμματος, και ο Τ άκης Μπκνάς, μέλος του
Εκτελεστικού I 'ραφείου, υπογράμμισαν την «πλήρη και a μ έ ρ I a τ η ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την
εν ψυχρώ επίθεση τω ν ΜΑ Τ» - επίθεση που, όπως είπαν, συν
δέεται στενά, τόσο με τη σκλήρυνση που σημειώνεται στην κυ
βερνητική πολιτική (ιδιαίτερα μετά την επανένταξη της χώ ρας
στο στρατιω τικό ΝΑΤΟ) όσο και με την προϊούσα μείωση των
δυνάμεων της «Ν,Δ», εν ύψει εκλογών. Ωστόσο, και τα δυο
κεντρικά στελέχη του ΚΚΕ εσ., τοποθέτησαν την επίθεση —
τις « πράξεις και παραλείψεις της κυβέρνησης» — μέσα σ' ένα
ευρύτερο πλαίσιο: στους κόλπους της κυβέρνησης, είπαν, υ
πάρχουν δυνάμεις που αποβλέπουν στην εκμετάλλευση ενός
κλίματος ανωμαλίας, για να στηρίξουν τα δικά-τους σχέδια, ό
πως υπάρχουν δυνάμεις πουιμδεν θα ήθελαν να συμβάλλουν σ '
αυτό το παιγνίδι».
ΜΕ ΤΟ πλαίσιο αυτό, μπορεί να διαφωνούν όσοι πιστεύουν
πως η όλη αυτή φιλολογία περί ενδοκυβερνητικών «τάσεων»,
«ρευμάτων», κλπ, είναι ένα καλοστημένο σκηνικό της Δεξιάς,
για να διαιωνίζει απλώ ς την εξουαία-της. Ωστόσο, φαίνεται
πιες και ο πρόεδρος του IΙΑΣΟΚ έχει λόγους να πιστεύει πως,
με την άνοδο του Γ.Ράλλη στην πρωθυπουργία, οι δυνάμεις της
ανωμαλίας, που υπάρχουν και ελλοχεύουν μέσα στους δυναμι
κούς τομείς του κρατικού μηχανισμού, σηκώνουν, τη στιγμή
αυτή, κεφάλι, για την υπονόμευση της Δ ημοκρατίας και, φυσικά, της ίδιας της κυβέρνησης Ράλλη. Σε συνάφεια με όλα αυ
τά, αναφέρεται και το άρθρο του θεωρητικού της εκτροπής

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Τρίτη 4
• Ο τραυματισμένος Εθνισμός του
Αμερικανού πολίτη κι η
δυσαρέσκειά-του για το ατελέσφορο
εγχείρημα του Κάρτερ, οδήγησαν στη
νίκη του «σκληρού» ρεπουμπλικάνου
του Νότου Ρόναλντ Ρήγκαν.
Δείγματα μιάς κάποιας συνέχειας
στο «κλέος» του αμερικανικού
έθνους...

Τετάρτη 5

• Με την εξαγγελία της
καθιέρωσης του 5ημέρου και
υποσχέσεις για τιμαριθμική
αναπροσαρμογή — στους
κατώτερους μισθούς και ημερομίσθια
— εγκαινιάζεται από τον
πρωθυπουργό, η ρουσψετολογική
φάση της προεκλογικής περιόδου.
Πέμπτη 6
• «Η νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ
είναι πολύ σημαντική για
τα...αμερικανικά συμφέροντα». Γι'
αυτό και η κυβέρνηση του κ. Ρήγκαν
που θα σχηματισθεί τον Ιανουάριο,
«θα ήταν πρόθυμη να παρέμβει για
να περιοριστεί η ελληνοτουρκική
ένταση». Αυτά δήλωσε ο Ρήγκαν με
σαφήνεια και παρρησία. (Clear job),
που λένε...
...Κι ο Σοβιετικός πρεσβευτής
στην Κύπρο, Αστάβιν, καταγγέλει
ότι το ΝΑΤΟ ετοιμάζει διευθέτηση
του Κυπριακού σύμφωνα με τα
συμφέροντά-του. Ε! ήλιου
φαεινότερου και λογικότατου να
επιδιώκεται κάτι τέτοιο.
Παρασκευή 7
• Στην επιβλητική στρατιωτική
παρέλαση της Μόσχας για τα 63
χρόνια της Οκτωβριανής
Επανάστασης, ο Σοβιετικός
Υπουργός Αμύνης δήλωσε ότι η
χώρα-του δεν πρόκειται να έρθει στη

«δεύτερη θέση στον αγώνα των
εξοπλισμών». Ή θος δρομέα
μακρινών αποστάσεων, ή δείγμα της
αυτοχειριαστικής λογικής στην
ισορροπία τρόμου;

Δευτέρα 10
• Πραγματοποιείται με
συμμετοχή 80-100% η μεγαλύτερη
πανελλαδική πανεργατική απεργία
των τελευταίων χρόνων. Στην
απεργία έλαβε μέρος, και η ΓΣΕΕ,
παρόλη τη συνεπή αταξική ιστορίατης και κάτω από την πίεση της
ογκούμενης εργατικής κινητοποίησης
(αλλά και) τη λογική της διεύρυνσήςτης προς τις «δημοκρατικές
δυνάμεις».
• Το Ανώτατο Δικαστήριο της
Βαρσοβίας, ακύρωσε την απόφαση
του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, που
είχε προσθέσει στο καταστατικό της
«Αλληλεγγύης» όρο, σύμφωνα με τον
οποίο η «Αλληλεγγύη» αναγνωρίζει
τον ηγετικό ρόλο του Κ.Κ.
Πολωνίας: η απόφαση του
Δικαστηρίου είχε σαν αποτέλεσμα να
ματαιωθούν οι συναφείς απεργιακές
κινητοποιήσεις της Αλληλεγγύης και
έδειξε ότι το θέμα δεν ήταν καθόλου
«νομικό»...
Τρίτη 11
• Καταστατικού «Αλληλεγγύης»
συνέχεια: «αναγνώριση του ηγετικού
ρόλου του ΚΚ στην πολιτεία δε
σημαίνει αναγνώριση του ίδιου
ρόλου-του στο ανεξάρτητο εργατικό
κίνημα». Συμπληρωματική δήλωση
εκπροσώπου της «Αλληλεγγύης»,
που αποσαφηνίζει και τους όρους
μιας πιθανής σύγκρουσης...
Τετάρτη 12

• Μιλώντας σε συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΠΑΣΟΚ, ο κ. Α. Παπανδρέου

Σάββα Κώνσταντόπουλου, που ανακάλυψε πως, μετά την ε
κλογή του Ρήγκαν, πρέπει «επειγόντως» να επιστρέφει ο έκ 
πτω τος Κωνσταντίνος στην Ελλάδα, «προειδοποιώντας» όχι
μόνο τους διοικούντες, αλλά και τους «προετοιμαζόμενους να
διοικήσουν» πως, uv δεν γίνει αυτό, τότε, «αναλαμβάνουν ευθύ
νην, η οποία, κατά την καθιερωμένην έκφρασιν, οδηγεί εις το
I ουδί».
ΤΟ ΑΡΘΡΟ του Κώνσταντόπουλου, έμελλε να ενισχυθεί, τη
νύχτα της Δευτέρας, με μια έντονη φημολογία, σύμφωνα με
την οποία «ο στρατός τέθηκε σε επιφυλακή», «παρατηρήθηκαν
κινήσεις στρατιω τικώ ν μονάδων», κ.ά, Δίγο προηγούμενα, α
πό υπεύθυνους κύκλους του ΙΊΑΣΟΚ, διέρρεαν πως «ο πρόε
δρος είναι κάπω ς ανήσυχος» και πως «για ειδικούς λόγους, α
πέφυγε, τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη δήλω σή-του να
επισημάνει έντονα τις ευθύνες της κυβέρνησης Ράλλη, για τα αι
ματηρά γεγονότα».
ΟΔΛ Ι Α παραπάνω αυτά, δεν αμλύνουν, βέβαια, τις τερά
στιες ευθύνες που επωμίζεται η κυβέρνηση της «Ν .Δ .» για τα
γεγονότα της Κυριακής, κι ας εμφανίζεται ο κ. Ράλλης να α
γνοεί «ποιος έδω σε την εντολή για την επίθεση των ΜΑ Τ»!
Αλλο τόσο, όμως, δεν αμβλύνουν και τις ευθύνες τιον κομ
μάτων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, που, παρά τη φοβε
ρή εμπειρία, αδυνατούν α κ ό μ α να συντονίσουν Τα1βήματάτους, για ν' ανοίξουν το δρόμο προς την ουσιαστική Αλλαγή.
Στο μεταξύ, η «Βραδυνή» επιχαίρει γιατί, όπως έγραψε, «τριυγονται οι λύκοι μεταξύ-τους».
ΛΝΊΉΝΩΡ

ανέρερε ότι έχει καταρτιστεί
πρόγραμμα για τις 100 πρώτες
διακυβερνήσεις της χώρας απ' το
κόμμα-του, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα
προηγηθεί κατά δέκα τουλάχιστον
εκατοστιαίες μονάδες της Ν.Δ. και
κάλεσε τους βουλευτές του
«Κινήματος» να μη δίνουν φτηνές
προεκλογικές υποσχέσεις...
Πέμπτη 13
• Η. ΑΔΕΔΥ δέχτηκε την αύξηση
16% ποιι προτείνει η κυβέρνηση, ενώ
η Συντονιστική Επιτροπή
Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων
ετοιμάζεται για απεργία.
• «Ό λη η υδρόγειος είναι
ζωτικός χώρος των ΗΓΙΑ», γι' αυτό
και οι ένοπλες δυνάμεις της
συμμάχου χώρας «παρεμβαίνουν
δυναμικά όπου Γης». Αυτά, από
έκθεση συμβούλων του Ρήγκαν που
εγκρίθηκε απ' τον ίδιο και αποτελεί
διακήρυξη αρχών της νέας
αμερικάνικης πολιτικής.
Παρασκευή 14
• Η Αμερική και η Σοβιετική
Ένωση συμφώνησαν σε
συμβιβαστικό σχέδιο που υπέβαλαν
επτά αδέσμευτες και ανεξάρτητες
χώρες, σώζοντας έτσι από το
«ναυάγιο» την Διάσκεψη της
Μαδρίτης. Γι' άλλη μια φορά, οι
καλές υπηρεσίες των «μικρών»,
συνδιαλάσσουν τους «μεγάλους»...
Σάββατο 15
• Ο Γ. Μαύρος εξάγγειλε την
ίδρυση «Παράταξη Κέντρου» με
στόχους την εξυγίανση του κρατικού
μηχανισμού, την αξιοκρατία, τον
εξοβελισμό των γραφειοκρατικών
εμποδίων και την αποκατάσταση του
γοήτρου της χώρας.
• Μιλώντας σε συγκέντρωση των
π ρ ο έδ ρ ω ν τω ν Ν ο μ α ρ χ ια κ ώ ν
Επιτροπών της Ν.Δ., ο Γ. Ράλλης,

εγκαταλείποντας το «ήπιο πολιτικό
κλίμα», ταύτισε την αλλαγή που
επαγγέλλεται το ΠΑΣΟΚ με την
«επαναστατική ανατροπή».
• Χωρίς απαγγελίες ποιημάτων
και μετάδοση ασμάτων λαϊκών ·
πολιτικών και με την πορεία μέχρι τη
Βουλή — λόγω «απειλής επεισοδίων»,
και της ανάγκης να μην προκληθεί
κατά ΕΦΕΕ «αιματοχυσία» —
εορτάζεται φέτος για έβδομη χρονιά
το μνημόσυνο και η εξέγερση του
Πολυτεχνείου (εν έτει σωτηρίω 1973).
Κυριακή 16
• Η μεγάλη ειρηνική πορεία του
αθηναϊκού λαού για την επέτειο του
Πολυτεχνείου διαλύεται με μια
πρωτοφανή σε έκταση και βια
αστυνομική επίθεση. Την επίθεση
συνοδεύουν «παράξενες» λεηλασίες
καταστημάτων και
μικροκαταστροφές.
• Έκρυθμη κατάσταση σε πολλές
πόλεις της Πολωνίας όπου
συνεχίζονται απεργίες, που
ξεπερνούν και τη γραμμή της
«Αλληλεγγύης».
Δευτέρα 17
• Συγκρούσεις το απόγευμα
ανάμεσα σε αυτόνομους και τις
φοιτητικές παρατάξεις της ΕΦΦΕ,
κυρίως της ΚΝΕ, γύρω από το
Πολυτεχνείο. Η αστυνομία δεν
επενέβη.
• Δυσαρέσκεια για τις εξελίξεις
στην Πολωνία εξέφρασε ο Α.
Ζαμυάτιν και άφησε να εννοηθεί ότι
η Σοβ. Ένωση δεν εγκρίνει
παραπέρα δανεισμό της Πολωνίας
από τη Δύση.
Τρίτη 18
• Η Εισαγγελία Αθηνών άσκησε
δίωξη κατ' αγνώστων για την
ανακάλυψη των ηθικών αυτουργών
της «Κυριακής 16ης Νοέμβρη».
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Κύπρος:
επανένταξη και κίνδυνοι
Η επανένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ επιτάχυνε τις π ο λυ π ο ί
κιλες διεργασίες στην κυπριακή πολιτική σκηνή. Η απόσυρση
της εμπιστοσύνης του ΑΚΕΛ στον πρόεδρο Κυπριανού, π ου α
κολουθήθηκε αλυσω τά από το βάθαιμα των αντιθέσεων των
αυμπολιτευόμενω ν κομμάτων, από αποχω ρήσεις α π ' το κόμμα
του κ.Κυπριανού και από τη σύμπηξη νέων πολιτικών σχημά
των στο χώρο της κεντροδεξιάς, διαμορφώνει ένα κλίμα εκκρε
μότητας, παρουσιάζει αυτή τη φάση σαν προπαρασκευαστική
μιας επόμενης, που, όμως, η φορά-της, η στόχευσή-της .δεν εί
ναι άμεσα ορατή.
Α υτό πο υ γίνεται, εξάλλου, φανερό, είναι πω ς ο κ. Βαλντχάιμ
κάθε άλλο π α ρά φείδεται των υποχρεώ σεω ν αντικειμενικότητας
που α π ο ρρέο υν από τη θέση-του ως Γ.Γ. του ΟΗΕ. Η ττρότασήτου για συνάντηση του Κύπριου Yπ. Εξωτερικών κ. Ρολάνδη με
τον Τουρκοκύπριο εκπρόσω πο Ατακός δεν α π οτελούσε πα ρά
μια ευθεία υποβάθμιση των διακοινοτικών π ο υ συνεχίζονται
στη Λευκωσία, και εμπεριείχε και το στοιχείο της παράκαμψ ης
των δεσμεύσεων των ίδιων των αποφάσεω ν της Γεν. Συνέλευ
σης του ΟΗΕ, τις οποίες, υποτίθεται ο Γ.Γ, οφείλει πιστά να ε
φαρμόζει.
Ή ταν εξαιρετικά συνετή πράξη εκ μέρο υς της κυπριακής κυ
βέρνησης η απόρριψ η της πρότασης, απόρριψ η π ο υ ενισχύθηκε άλλωστε τόσο α π ό το ΑΚΕΛ και την ΕΔΕΚ, όσο και α π ό βου
λευτές πο υ πρ ό σφ α τα αποσχίστηκαν α π ' το κυβερνητικό κόμ
μα.
Αντίθετα, το ΔΗΣΥ (Δημοκρατικός Συναγερμός) του Γλαύκου
Κληρίδη, πά νοπλο, με όλα τα επίσημα και ανεπίσημα όργα να εξεστράτευσε, υποστηρίζοντας τη σύγχυση, με μόνο σκοπό να
προσφ έρει τροφή σ ' εκείνους π ο υ αντιστρατεύονται τη λύση
του προβλήματος πάνω στη βάση των αποφάσεω ν του ΟΗΕ και
στο πεδίο των ενδοκοινοτικών συνομιλιών.
Α π ό την πρώ τη στιγμή π ο υ είχε αρχίσει ο συνεχιζόμενος κύ
κλος των ενδοκοινοτικών διαπραγματεύσεω ν, διαφάνηκε ότι η
τουρκοκυπριακή π λ ευ ρ ά διέθετε, και χάρη στη διάσπαση του
ελληνοκυπριακού μετώ που, ένα ισχυρό ατού, για ελιγμούς και
υπαναχω ρήσεις.
Σήμερα, μετά την επανένταξη της Ελλάδας στο στρατιωτικό
σκέλος του ΝΑΓΟ, η τουρκική π λ ευ ρ ά αισθάνεται ισχυρότερη.
Και μπο ρεί κανείς να υπολογίζει ότι η ένταξη και οι
περιορισμοί-της θα ρίχνει συνεχώ ς και περισσότερο νερό στο
μύλο της αδιαλλαξίας, εφόσον η ελληνική κυβέρνηση, όσο κι αν
ισχυρίζεται το αντίθετο, δεν μπορεί π α ρ ά να ενστερνίζεται εκεί
νες τις λύσεις π ο υ εντάσσονται στα πλαίσια των συμμαχιών-της,
δηλαδή της βορειοατλαντικής συμμαχίας.

ΣΥΓΧΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ, ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ
Ευρύτατη σύγχυση επικρατεί στο διεκδικητικό μέτωπο. Η ευ
θύνη είναι, βέβαια, άμεσα ή έμμεσα — δια μέσου ΓΣΕΕ —. κυ
βερνητική. Αλλά κι' η διάσπαση των εργαζομένω ν, οπω σδήπο
τε, επιτείνει την αξιολύπητη κατάσταση π ο υ επικρατεί. ΚΓ εί
ναι, βέβαια, σίγουρο ότι « ο λύκος — η Ν.Δ. για τις ανάγκες της
ιστορίας-μας — στην α να μπουμπ ούλα χαίρεται».
«Εν αρχή ην» η πά για απαίτηση των εργαζομένω ν για μια τι
μαριθμική αύξηση των αποδοχών που είναι η μόνη διασφάλιση
απέναντι στον πληθωρισμό, όταν ο τελευταίος ξεπερνάει τους
ρυ θ μ ο ύς π ο υ εκφράζονται με μονοψήφια ποσοστά. Και πα ρά λ
ληλα — μέσα, στα πλαίσια της γενικότερης προσπ άθεια ς εξευρω παϊαμού, η κυβερνητική υποχω ρητικότητα μ π ρ ο σ τά στο αί
τημα της πενθήμερης εργάσιμης εβδομάδας.
Αιφνίδια, τα αιτήματα αυτά τα πρόβαλλε με ιδιαίτερη μαχητι
κότητα η ηγεσία της ΓΣΕΕ, π ου έχει επιβληθεί — όπω ς είναι γνω 
στό — στο συνδικαλιστικό κίνημα με μια σειρά λαθροχειρίες και
μικροπραξικοπήματα, δηλαδή με εντελώ ς αντιδημοκρατικό τρ ό 
π ο και που κάθε άλλο π α ρ ά γνήσιος εκφ ραστής του εργατικού
κινήματος είναι δυνατόν να θεωρηθεί.
Κι ακόμα αιφνίδια ο κ.Ράλλης — π ου μόλις πέντε μέρες πριν
είχε δηλώσει ότς«αυτού ζώντος»,αιτήματα, όπω ς το πενθήμερο,
δεν είχαν καμιά πιθανότητα να γίνουν δεκτά — μεταστράφηκε
και δέχτηκε για τους δημόσιους υπάλληλους και τα δύο συνδικα
λιστικά αιτήματα. Αυτό, βέβαια, σημαίνει ότι και οι δύο πρακτι
κές, τιμαριθμική α να προσα ρμογή και πενθήμερο θα γενικευθούν σε όλη την οικονομία έρπ ο ντα ς α π ό το δημόσιο τομέα, κα
τακτώ ντας τον ένα παραγω γικό χώρο μετά τον άλλο. Τίποτα
δεν είναι πιο θεμιτό αν αναλογισθεί κανείς ποια είναι η π α ρα γω 
γικότητα των δημόσιων υπηρεσιώ ν και των ΝΠΔΔ σε σχέση με
τη γενικότερη πα ρα γω γικότητα της εργασίας στην οικονομίαμας.
Και σαν προεκλογικό «κόλπο» η κίνηση δεν ήταν άσχημη. Τα
σωματεία π ου ελέγχει η αντιπολίτευση αναγκάστηκαν στην
πλειοψ ηφία-τους — η ΓΙΑΣΚΕ έδειξε με μεγάλη ετοιμότητα κά
ποιες επιφ υλά ξεις — να κινηθούν στα πλαίσια μιας διαμαρτυ
ρίας π ου είχε αυγκαλέσει η κυβερνητική ΓΣΕΕ, νομιμοποιώνταςτην με αιτήματα π ο υ η κυβέρνηση είχε «ικανοποιήσει» ένα εικο
σιτετράω ρο νωρίτερα.
Παραμένει το ερώ τημα, τί είδους κύρος μπορεί να διεκδικεί έ
νας Π ρω θυπουργός π ου λέει και ξελέει μέσα σε μια εβδομάδα.
Στο κάτω-κάτω ίσως στη χώ ρα...της ευστροφ ίας η ύψιστη διά
κριση να είναι ο τίτλος του «εξυπνάκια».

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ

Η τυφ λή τρομοκρατία είναι πά ντα απαράδεκτη ακόμα κι αν η
ουλλογιστική-της κι οι στόχοι π ο υ διαλέγει είναι δυνατό να εν
σωματωθούν σε μια υγιέστερη κριτική του συστήματος. Έτσι πι
στεύουμε και εμείς με τους διάφορους αυτόνομους ότι τα <ιού
π ερ μάρκε7
ναοί της αλλοτριω μένης κατανάλω σης και ό ρ γα 
να π ρ ο σ π έλα σ η ς π ρ ο ς τον μικρό καταναλωτή του μεγάλου εμ
πορικού κεφάλαιου - μπορεί να είναι στόχοι του οργανω μένου
λαϊκού κινήματος. Με την έννοια ότι π ρ έπ ει να ασκηθεί στενός
έλεγχος πάνω στις τιμές-τους και να περιοριστεί η αισχροκέρ
δεια. Κι 'ακόμα, ότι π ρ έπει να μειωθούν οι δυνατότητες π ου έ
χουν να νοθεύουν τα προϊόντα-τους ή να προ σθέτο υν α π α ρ ά 
δεκτες για τον ανθρώ πινο οργανισμό ουσίες για να κερδοσκο
πήσουν ασύστολα.
Να προωθείται, όμως, αυτή η κριτική με αδέσποτες βόμβες,
π ου μπορεί να σκοτώσουν διαβάτες, είναι πράξη μιας άλλης
ποιότητας και δεν είμαστε σε θέση να διακρίνουμε τη
σκοπιμότητά-της.
Ιδιαίτερα, όταν οι πράξεις αυτού του είδους αρπάζονται κυ
ριολεκτικά α π ό την κυβερνητική προ π α γά νδα για να γίνουν αν
τικείμενα προεκλογικής τρομοκρατολογίας.
Την επομένη των εκρήξεω ν στα σ ο υπ ερμά ρκετ όλος ο κυβερ
νητικός Τύπος οργίαζε με πηχαίους τίτλους για «αναρχικούς»,
«λουτρά αίματος»,«κλίμα Γρομοκρατίας» και δεν συμμαζεύεται.
Κι αν είναι ανεύθυνοι όσοι π ρ ο σ φ έρο υ ν το έναυσμα για μια
τέτοια δημαγω γία τι να πει κανείς για το δεξιό Τύπο και τους ιδε
ολογικούς εμπνευστές-του π ο υ δημιουργούν για ψήλου πήδη
μα ατμόσφαιρα εμφύλιου πόλεμου για να κερδίσουν μερικά
κουκιά.
Κι αυτά αμφίβολα. Γιατι η κινδυνολογία έχει αποδειχθεί από
το πρόσφ α το παρελθόν ότι δεν δημιουργεί κοινοβουλευτικές
πλειοψηφίες. Απλώ ς, υποσκάπτει τη δημοκρατική νομιμότητα.
Ό π ο ιο ς κι αν είναι τελικά στην κυβέρνηση.
Ας μην το ξεχνούν οι άφ ρονες κινδυνολόγοι τη ς Ν.Δ.
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»
Τ Η Σ Δ ΙΕ Θ Ν Ο Υ Σ Α Μ Ν Η Σ Τ Ε ΙΑ Σ

Έδώ καί έξι χρόνια, ή «Διεθνής Άμνηστεία» έχει υιοθετήσει ένα
σύστημα κινητοποίησης γιά άτομα πού ή ύγεία τους καί ή ζωή τους
βρίσκονται σέ άμεσο κίνδυνο. Είναι ή κινητοποίηση τών «έπειγουσών ενεργειών», πού συνίσταται στήν συνδυασμένη άσκηση πίεσης
άπό άλα τά τμήματα τής «Διεθνούς Άμνηστείας» σέ όλο τόν κόσμο,
στίς κυβερνήσεις πού παραβιάζουν τά άνθρώπινα δικαιώματα.
"Ετσι, μέ επιστολές, τηλεγραφήματα ατόμων ή ομάδων, πού άποστέλλονται στίς κυβερνήσεις καί στίς πρεσβείες, ή αύθαιρεσία αυτών
τών καθεστώτων ύφίσταται τόν περιορισμό τής πίεσης τής δημικρατικής κοινής γνώμης, πολιτών ά π ’ όλο τόν κόσμο. Ή ίδια ή Διε
θνής Άμνηστεία» διαπίστωσε ττώς σέ ένα 40-50% τών περιπτώσεων,
υπήρξε μιά αίσθητή βελτίωση τής κατάστασης τών άτόμων πού ή
ζωή τους βρισκόταν σέ κίνδυνο.
Πρόσφατο τέτοιο παράδειγμα υπήρξε ή καμπάνια γιά τόν Ζοζέ
Πέντρο Καρντόζο, πρώην γερουσιαστή καί Γενικό Γραμματέα τού
Σοσιαλιστικού Κόμματος τής Ούρουγουάης, πού πιάστηκε άτΓ τήν
’Ασφάλεια τού καθεστώτος τής 22 Αύγούστου, χωρίς κατηγορία.
• Αυτή τή στιγμή ό Ζοζέ Πέντρο Καρντόζο χάρη στίς «επείγουσες ένέργειες» έχει ήδη άποφυλακισθεϊ.
Καθώς οί τέτοιου είδους κινητοποιήσεις γίνονται άποτελεσματικότερες όσο εύρύτερη είναι ή συμμετοχή άνθρώπων καί ομάδων, ή
Ελληνική έπιτροπή τής Διεθνούς Άμνηστείας, όργάνωσε ειδικές
όμάδες γιά τίς «Επείγουσες Ενέργειες». ”Οσοι Ενδιαφέροντα! νά
συμμετάσχουν σέ τέτοιες - τόσο άνθρώπινα σημαντικές - Ενέργειες
συμπαράστασης, μπορούν νά άπευθυνθοϋν γιά περισσότερες
πληροφορίες, στά γραφεία τής «Διεθνούς Άμνηστείας», Μαυρομιχάλη 20, Αθήνα 144 καί στά τηλέφωνα 3600628 ή 70Ί7Ί78.

ΑΝΤΙ - ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΑ
Ό πω ς σας ενημερώσαμε από το προηγούμενο τεύχος, είμα
στε υποχρεωμένοι από το επόμενο τεύχος, (No 166 της 5ης Δ ε
κεμβρίου), να προχω ρήσουμε σε μια αύξηση της τιμής, δηλαδή
από 25 σε 30 δραχμές το τεύχος. Είναι γνω στό, και ιδιαίτερα
στους παλιούς αναγνώ στες του Α Ν Τ Ι, ότι στα 6 χρόνια κυκλο
φορίας του περιοδικού προσπαθήσαμε να κρατήσουμε όσο πιό
χαμηλά ήταν δυνατό την τιμή του. Π αρ' όλο που σ την εξαετία
αυτή και ο πληθω ρισμός ανέρχεται ραγδαία και ειδικότερα το
εκδοτικό κόστος, υποχρεωθήκαμε σε αύξηση, μόνο όταν προ
σεγγίζαμε την «οροφή ασφαλείας» της έκδοσής-μας, ενώ στο ί
διο διάστημα, όλα σχεδόν τα έντυπα προχώ ρησαν σε αυξήσεις
μέχρι και 200%.
Π αρ' όλο που ακούσαμε με προσοχή τον λόγο του κ. Ράλλη
για την οικονομία και προσέξαμε να μην είμαστε σπάταλοι, έ
χουμε να παρατηρήσουμε ότι οι τιμές έκδοσης διαφωνούν έντο
να με τον κ. πρωθυπουργό και έχουν την τάση να αυξάνονται
σταθερά.

ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Θα θέλαμε να σημειώσουμε πάντως, ότι και για τις επόμενες
15 μέρες, ισχύει η προσφορά για όσους αναγνώστες θα ήθελαν
να γραφούν συνδρομητές, της εγγραφής δηλαδή με τις τιμές
που αναγράφονται στη σελ. 54 αυτού του τεύχους. Ετσι, και ε
σείς θα διευκολυνθείτε, και οπωσδήποτε βοηθιέται ουσιαστικά
και το περιοδικό.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Ό ν ο μ α .........................................................................
Δ ιεύθυνση .......... ·.....................................................
ΕΞΑΜΗΝΗ □ .......................................................................................
ΕΤΗΣΙΑ □ ................ .................................................................. ' ........
'Υ πογραφή
★ Τό άνάλογο ποσό - αν πρόκειται γιά έτήσια ή έξάμηνη
συνδρομή, γιά τήν Ελλάδα ή γιά χώρα τού έξωτερικοϋ, θά
βρείτε στή σελ. 54. αύτοϋ τού τεύχους.
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Τό βιβλίο διατίθεται ατά βιβλιοπωλεία: ΓΙΑΠΑΖΗΣΗ, ΕΝΔ0XDPA, ΕΣΤΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ, ΓΡΑΜΜΗ, καθώς καί ατό
τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τής Α.Τ.Ε. Έδ. Λώ 19.

αντιθέσεις στον κοσμο
ΒΟΛΙΒΙΑ:
'Η δικτατορία τής κοκαΐνης
ΤοΥΛΑΧίΙΤ ΟΛ/
' «

Δ Ε Ν ε ΐΗ Η ΐΤ Ζ
, Δ-Θ Η Ο ΚρΛΤί/θ
'
Ηn e N f t f f f r
xsm

Ό έκπρόσαπτος τής άμερικάνικης κυβέρ
νησης κ. Ντέιβιντ Πάσεϊτζ δήλωσε πρίν άττό
μερικές ήμέρες σχετικά μέ τόν άγώνα κατά
τής κοκαΐνης. «Δέν έχουμε κανένα λόγο νά
έλπίζουμε ότι ή δικτατορική κυβέρνηση θά
μάς βοηθήσει», Ή «δικτατορική κυβέρ
νηση» δέν είναι άλλη άττό έκείνη τής Βολι
βίας.
Τό πραξικόπημα τής 17 Ιουλίου τού
στρατηγού Μέζα, έκτός άπό τή θλιβερή
του φήμη γιά τό λουτρό αίματος πού προκάλεσε, έχει φαίνεται καί άλλες πιό πρω τό
τυπες έπιδόσεις. Τό όνομάζουν, ήδη, στή
Λατινική ’Αμερική «πραξικόπημα τής
κόκα».
Ό Υπουργός Εσωτερικών "Αρτσε Γκομέζ καί ό Υ πουργός Παιδείας(Ι) Άρτέλ ΚόK a (sic ) καί οΙ δύο συνταγματάρχες, φαίνε
ται ότι είναι οΙ κύριοι Ιθύνοντες μαζί μέ ένα
άλλο συνταγματάρχη, τό Νορμπέρτο Σαλομόν, ένός δικτύου λαθρέμπορων ναρκω
τικών. Χαρακτηριστικά, άναφέρετάι ότι ό
"Αρτσε μέ μηνιαίο μισθό 18.000 δραχμές εί
ναι Ιδιοκτήτης τριών Ιδιωτικών άεροπλάνων τύπου Πάιπερ, άπό αύτά πού χρησι
μεύουν γιά τή λαθραία έξαγωγή τής «πά
στα», πρώ της ύλης τής κοκαΐνης.
Στόν Παναμά, πρίν άπό μερικές ήμέρες,
συλλάβανε έναν Ιπποκόμο τού Κόκα πού
είσήγαγε λαθραία σέ μιά βαλίτσα 30 κιλά
πάστα.
Στήν έπαρχία τής Σάντα Κρούζ χιλιάδες
στρέμματα πρασινίζουν άπό τά φύλλα τής
κόκα καί σέ έκατοντάδες Ιδιωτικά άεροδρόμια τά Πάιπερ περιμένουν γιά νά μετα
φέρουν τό πολύτιμο έμπόρευμα στήν Κο
λομβία άπ ’ όπου φεύγει γιά τό Μαϊάμι καί
τίς μεγάλες καταναλωτικές άγορές στίς μεγαλουπόλεις τών ΗΠΑ. ’Αλλά ή πόλη τής
Σάντα Κρούζ είναι καί ή άκρόπολη τής Σοραοτρατιωτικής όργάνωσης καί τό μέρος
ά π ’ όπου ξεκινούν παραδοσιακά τά πραξι
κοπήματα τής Δεξιάς.
"Ετσι, κανείς δέν παραξενεύτηκε, όταν ό
δικτάτορας Μέζα καί οΙ βασικοί πρωταγατνιστές τού πραξικοπήματος δεξιώθηκαν
πρίν άττό μερικές μέρες τούς άρχηγούς τών
μεγάλων «οίκογενειών» τού’ λαθρεμπόριου
ναρκωτικών Γκουτιερέζ, Γιασέρ, Ναλάρ,

(Publient)

Ραζούκ, Σουάρεζ καί "Ασμπουν. ΟΙ δύο
πρώτοι είχαν πιαστεί στή Νέα Ύόρκη μέ
ένα αύτοκίνητο πού περιείχε 530 κιλά κο
καΐνη καί άφέθηκαν ελεύθεροι, άφού πλή
ρωσαν έγγύηση 4 έκατομμύρια δολαρίων.
’Αλλά καί ό πρώην δικτάτωρ Μπάντσερ
άνήκει έξ άγχιστείας στήν οίκογένεια τών
Σουάρεζ καί χρησιμοποιούσε τούς μπρά
βους της σέ καίριες θέσεις τού καταπιεστι
κού του μηχανισμού.
Τήν έπομένη τού πραξικοπήματος μέ
διαταγή τού διευθυντή μυστικών υπηρε
σιών, συνταγματάρχη Ρίκο Τόρο, πού είναι
συγγενής καί τών Ναλάρ καί τών Ραζούκ
καί τών "Ασμπουν, έκαμε τά άρχεϊα τής
Υπηρεσίας Διώξεως Ναρκωτικών.
Πολλά είχαν συμβεί μέχρι τώ ρα στή Λατι
νική ’Αμερική. Είναι, όμως, ή πρώτη φορά
πού ένας όλόκληρος λαός παραδίνεται στά
χέρια μιας συμμορίας λαθρεμπόρων ναρ
κωτικών.
ΟΙ ΗΠΑ, πού έκτρέφουν, έκπαιδεύουν
καί όπλίζουν τίς κτηνώδεις χούντες τού
Νότιου Ημισφαιρίου, θά είναι ύποχρεωμένες νά ϋποστοϋν τώρα τίς έσχατες συ
νέπειες τής πολιτικής τους: νά δέχονται στό
έδαφος τους τά προϊόντα τού εγκληματι
κού έκφυλισμού τώ ν έγκαθέτων τους πού
δηλητηριάζουν καί καταστρέφουν τή νεο
λαία.

ΓΑΛΛΙΑ:
ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ
Μεγάλη ένταση και ατμόσφαιρα ηθικής κρί
σης δημιούργησαν οι πρόσφατες απόπειρες
κατά συναγωγών και εβραϊκών σχολείων στο
Παρίσι. Φασιστικά στοιχεία υπάρχουν και
τρομοκρατικές απόπειρες γίνονται, βέβαια,
σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Το πρόβλημα
δεν ήταν, λοιπόν, μόνον ότι μερικοί διαβάτες
έχασαν τη ζωή-τους λίγο πιο πέρα από το ελ
ληνικό προξενείο, στη συναγωγή της οδού
Κοπερνίκου κοντά στο Ετουάλ. Ούτε, ότι η α
στυνομία αναγκάστηκε να πάρει ορισμένα μέ
τρα φύλαξης έξω από τα κτίρια της εβραϊκής
κοινότητας.
Οι Εβραίοι της Γαλλίας εξάλλου — η πολυ
πληθέστερη κοινότητά της διασποράς μετά
την αμερικάνικη — έδειξαν εξαιρετική ικανό
τητα κινητοποίησης και ζωηρότατες αντιδρά
σεις. Μαζί με χιλιάδες άλλους Γάλλους δημο
κράτες πραγματοποίησαν τεράστια διαδήλω
ση διαμαρτυρίας, που διάσχισε όλο το Παρί
σι. Και μια μικρή ομάδα αποφασισμένων νεα
ρών επιτέθηκε στον αρχηγό της μόνης φασι
στικής ομάδας που επιδοκίμασε την απόπει
ρα Μαρκ Φ ρεντέρικσεν και στους
σωματοφύλακές-του και τους έστειλε στο νο
σοκομείο.
Το πρόβλημα που συγκλονίζει Τύπο και
συνειδήσεις στη Γαλλία είναι πολύ βαθύτερο.
Με τις απόπειρες ξύπνησαν οι κακοί δαίμο-

Κ ά θ ε Κ υρ ια κ ή

Εξόρμηση
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

PUBLICITÉ DU C.L.E.R. (B P. 205 - 24005 PÉRIGUEUX)
ESPÈRE DE SES LECTEURS DES SUGGESTIONS CONSTRUCTIVES
POUR SON APPEL ÉDUCATIF A LA RAISON
ET SOUHAITE D'ÉTRE IMITÉ ET SURPASSÉ
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Ό ρατσισμός — κάθε μορφής — στή Γαλλία βρίσκεται
σέ έξαρση. Τόσο πού διαδηλώνεται μέ άφίσες κυβερ
νητικής έμπνευσης, ή Ανάγκη γιά «κατανόηση καί φι
λία» πρός τούς έγχρωμους καί λοιπούς έμιγκρέδες.

νες του παρελθόντος. Σφυγμομετρήσεις έδει
ξαν ότι η πλειοψηφία των Γάλλων είναι ου
σιαστικά αντισημίτες, ξενόφοβοι και ρατσι
στές. Δεν^θεωρούν ότι οι Εβραίοι συμπολίτεςτους είναι Γάλλοι σαν τους άλλους και νομί
ζουν ότι, εν πάσει περιπτώσει, καλό θα ήταν
να είναι λιγότεροι.
Ταυτόχρονα, άλλα έντυπα θυμήθηκαν ότι η
εξόντωση των Εβραίων στην κατεχόμενη Γαλλία και στο καθεστώς του Βισύ ήταν, κατά κύ
ριο λόγο, έργο Γάλλων αστυνομικών και δικα
στών. Και η «Λιμπερασιόν» δημοσίευσε ένα α
φιέρωμα στους χίλιους περίπου Αλγερινούς,
που η αστυνομία και ο πληθυσμός εξόντω
σαν στο κέντρο του Παρισιού, το 1960, όταν
τόλμησαν να διαδηλώσουν για να διαμαρτυρηθούν,γιατί τους επιβλήθηκε φυλετικός πε
ριορισμός κυκλοφορίας.
Και, βέβαια, όλα αυτά τα φαινόμενα δεν εί
ναι αυτόνομα και παράλογα. Συνδέονται με
την επιδείνωση της κρίσης που αναζωπυρώ
νει όλες τις τάσεις κοινωνικής αναδίπλωσης,
τονώνει την αντιδραστική ψυχολογία των μι
κροαστών, μετατρέπει τις φοβίες σε καθημε
ρινό εφιάλτη και μανία καταδίωξης. Όλοι ό
σοι διαφέρουν, έστω και ελάχιστα, κατά κάτι
— ξένοι μετανάστες Αραβες και Μαύροι και
τέλος οι Γάλλοι αλλόθρησκοι — είναι φυσικό
να γίνονται οι αποδιοπομπαίοι τράγοι αυτής
της διαδικασίας.
Ό π ω ς έγραψε ο Ζαν Ντανιέλ, η ατμόσφαι
ρα στο Παρίσι αυτό το φθινόπωρο δυσκολεύ
ει την αναπνοή.
f

Γιώργος Σκούρτης

Μιά φορά ήταν ένας
μόνος του
μυθιστόρημα - Κέδρος

Κάπου ανάμεσα στην «προβοκάτσια»,
την πολιτική και τη σύγκρουση
«Οργίασαν οι εξτρεμιστές» σε μια «νύχτα τρόμου» και «έβαψαν με αίμα την επέτειο», σ’
ένα «μακελειό με δυο νεκρούς και 5 μελλοθάνατους». «Μιλάει» ο λόγος των εφημερίδων,
Δευτέρα μεσημέρι 17 Νοέμβρη 1980, προσπάθεια σύνθεσης των τίτλων της «πρώτης», που
συνοδεύονται από ομόλογες — στη «φρίκη»... — εικόνες με πυρκαγιές, ξύλο, ομιχλώδεις α
πό καπνούς γωνίες και δρόμους της Αθήνας. Χάος εν τρομοκρατία, με εχθρούς επίβουλους
τις ομάδες των «ανεύθυνων προβοκατόρων, οργανωτών των θλιβερών έκτροπων», σύμφω
να με τον Α.Παπανδρέου, αλλά και, γενικότερα, σύμφωνα με το σύνολο σχεδόν του πολιτι
κού κόσμου.
Αν, όμως, αυτή είναι η, δια του «λόγου» του Τύπου, εικόνα - ερμηνεία των συγκρούσεων
της 16ης Νοέμβρη κι’ αν αυτή είναι η αντίστοιχη τοποθέτηση των πολιτικών δυνάμεων, τότε
δεν υπάρχει λόγος ν’ ανησυχούν οι πολίτες' «ορισμένοι, βέβαια, που δε λένε να ξεχάσουν το
λειτούργημα και το χρέος των φυλάκων», αισθάνονται το σφίξιμο κάποιου κλοιού, το ανο
χύρωτο της πόλης, παραξενίζονται με την ευκολία της αναγόρευσης των ενόχων και υπο
πτεύονται ότι ο κυρίαρχος πολιτικός χώρος μεθόδευσε τη συναίνεση στις πράξεις καταστο
λής των οργάνων-του, ύστερα απ’ τη συγκατάθεση στο «ήπιο πολιτικό κλίμα» (τΐ εξαργυρώ
θηκε άραγε για να γίνει de facto πλατιά αποδεκτός ο όρος αυτός που πρωτοπροβλήθηκε α
πό πρωινή φιλοκυβερνητική εφημερίδα;).
Ας προσπαθήσουμε να ορίσουμε κάπως αλλιώς τα σημεία της 16ης Νοέμβρη, γιατί ανή
κουμε σ’ αυτή την κατηγορία των «ορισμένων» που εξακολουθούν να μειδιούν (χωρίς πά
θος, όμως) στην ανέξοδη και εκ του πονηρού κανονάρχηση του πολιτικού παιχνιδιού.
Λέμε λοιπόν:
Οι τίτλοι των εφημερίδων, ανάγουν την πολιτική στάση των άμεσων πρωταγωνιστών της
χθεσινοβραδυνής σύγκρουσης (ομάδες διαδηλωτών, εκτός ΕΦΕΕ - Αστυνομία και...ευρύτε
ρος κρατικός μηχανισμός) σε «όργιο βανδαλισμού»' εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρι
σμό: ο «δημοκρατικός Τύπος» ζύγισε ισόβαρα την ευθύνη για την «αγριότητα»: προβοκάτο
ρες (συλλήβδην) οι κάποιες χιλιάδες των «αντιφρονούντων» διαδηλωτών, αλλά και «βάρ
βαροι» οι άνδρες των σωμάτων Ασφαλείας. Ο φιλοκεβυρνητικός Τύπος αποκάλεσε εγληματίες τους πρώτους και υποβίβασε (αν όχι κάλυψε) το σχέδιο βάσει του οποίου κινήθηκαν οι
δεύτεροι, επικαλούμενοι την ανάγκη διασφάλισης της τάξης (εννοείται: της σημερινής «τά
ξης πραγμάτων», βέβαια) και τιμωρίας - εξοβελισμού όλων όσων την επιβουλεύονται.
Εμείς υποστηρίζουμε ότι αυτή η αντίληψη
είναι τύποις και ουσία απολιτική και, αντιμε
τωπίζοντας τις όποιες συγκρούσεις στη βάση
των οριακών-τους (και χυδαία πρακτικών)
εκφάνσεων, δεν κάνει άλλο απ’ το να παρά
γει μια ιδεολογία που, μακροπρόθεσμα, ση
μαίνει αποδοχή των ορίων που θεσπίζει και
ερμηνεύει η κρατούσα πολιτική τάξη: «όχι
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Σ

Κ Ο Σ Μ Ο Σ

ρους που για μας είναι ακόμα εν ισχύει ) κι
νείται έξω απ’ τα «δημοκρατικά» θεσμοθετη
μένα όρια του πολιτικού παιχνιδιού και, κα
τά συνέπεια, όποιος παραβαίνει αυτά τα ό
ρια, μπαίνει στο περιθώριο, εξορίζεται απ’
την πολιτική και ανάγεται και σε ψυχοπαθολογική ακόμα προσωπικότητα'πάντως είναι
«ανεύθυνος». Αν λοιπόν αυτός είναι ανεύθυ-

του Χρήστου Κυριαζή

σαν και για άλλα προσπαθούσαν να δρά
σουν; Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εμείς λέμε ό
τι η αδυναμία αυτή υποθηκεύει προσδοκίες
που δεν ανήκουν στο οποιοδήποτε κομματι
κό στρατηγείο, αλλά εκπορεύονται απ’ την
καθημερινή ανάγκη πλατιών λαϊκών στρω
μάτων που δε μπορεί να χειραγωγείται τόσο
ανέξοδα.
Δεν εξοφλείται εύκολα, λοιπόν, η υπόθεση
της επαγγελόμενης αλλαγής. Αντίθετα, δημιουργούνται ερωτηματικά και απορίες για
την αντίληψη που υπάρχει — 6 χρόνια μετά
— για την αλλαγή αυτή' απορίες ακόμα πιο
έντονες, όταν διαφαίνεται η πρόθεση της
συρρίκνωσης του μετώπου πάλης προς τη
Δεξιά στο επίπεδο της εκλογικής κατίσχυ
σης και η πολιτική σύγκρουση μαζί-της ανά
γεται σε μια μαγική συνδυαστική προεκλογι
κών ελιγμών και προσαρμογών φρονιμότητας. Όσο για το «Πολυτεχνείο ’73», στην πε
ρίπτωση αυτή, εύκολα μεν (καί νόμιμα, βέ
βαια) το εντάσσεις, σαν Αντιπολίτευση, στο
οπλοστάσιο των επιχειρημάτων-σου σε βά
ρος του «καθεστώτος της εξάρτησης», αλλά
δύσκολα το εγγράφεις, σαν Ιστορία, στην
καθημερινή-σου πρακτική.
Όμως γι’ αυτή τη συγκατάθεση στην κα
ταστολή των οριακών ομάδων, ας θυμηθούμε
ότι «οριακοί» ήταν κι οι νεολαίοι της ΕΔΑ,
το ’ 61 - ’62, οριακοί και οι πρώτοι Λαμπράκηδες, (άν και διαφέρουν, βέβαια, οι συνθή
κες οι τότε με τις σημερινές) κι ας κάνουμε
συνείδηση ότι η θεσμική και ιδεολογική τάξη
που τους Αναγόρευε σαν τέτοιους, έχει δείξει
μια αξιοσημείωτη συνέπεια και συνέχεια
στην, ώς τώρα, αναπαραγωγή-της (έκτος κι
αν λησμονήσαμε τα περί «θωρακισμένου»
μεταπολιτευτικού καθεστώτος...).
Ας σκεφτούμε, όμως, εκ του αντιστρόφου:
οι προβοκάτορες και οι «εξτρεμιστές» έδρα-
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Ένώ διαμορφώνεται ή νέα άμεριχανική πολιτική
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Πέμπτη 13 και Κυριακή 16 Νοέμβρη: το ιδεολογικό

πορεία στην αμερικανική πρεσβεία, αλλιώς
αιματοχυσία» και, προς αποφυγή αυτού του
ενδεχόμενου, όχι σύγκρουση (που δεν ήταν
και σίγουρο ότι θα γινόταν, αν υπολογίσουμε
ότι «ήπιο πολιτικό κλίμα» δε σημαίνει και άνευ όρων επιβολή των θελήσεων αυτού ο ο
ποίος έχει ανάγκη αυτό το κλίμα...). Βέβαια,
στο «Πολυτεχνείο» της δικτατορίας η σύγ
κρουση ήταν «νόμιμη» (αν και όχι από όλους
ευπρόσδεκτη) δεδομένου ότι η θεσμική τάξη
του καθεστώτος ήταν «παράνομη» και δεν
είχε δημιουργήσει «αίσθημα δικαίου» στους
πολίτες. Ενώ, τώρα, κάποια σύγκρουση σε
μια διαδήλωση σαν τη χθεσινή (που, αν θέλει
νά ’ναι πολιτική, παραπέμπει στους όρους
δημιουργίας του «Πολυτεχνείου» του ’73, ό
10

ό των ΛΕΗΛΑΣΙΩΝ της Κυριακής...

νος, τότε οι «άλλοι», δηλαδή οι καταστολείς
που τον μεταχειρίζονται σαν τέτοιο, είναι οι
υπεύθυνοι και φροντίζουν να εξασφαλίσουν
την αδιατάρακτη λειτουργία των όρων του
κρατούντος συστήματος αξιών, πολιτικής
συμπεριφοράς κανόνων δράσης κλπ.
Σε πολιτικό επίπεδο, λοιπόν, η κατασταλ
τική αντιμετώπιση των οριακών ομάδων, έ
τσι όπως εκφράστηκε το βράδυ της Κυρια
κής, βρίσκει σύμφωνη όλη την πολιτική τά
ξη, που καλεί, επιπρόσθετα, την κυβέρνηση
να «περιφρουρήσει τους δημοκρατικούς θε
σμούς» (Α.Παπανδρέου, και πάλι). Γιατί, ό
μως, αυτή η «ανάθεση έργου» στην κυβέρνη
ση; Αόγω αδυναμίας ανάληψης αυτού του έρ
γου απ’ αυτούς που, ώς τώρα, άλλα ομιλού
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ΑΙΜΑ, ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΗΛΑΣΙΑ
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τό Κράτος, κατέστρεψαν καί κατέκλεψαν τά καταστήματα

...και η νομιμοπο'ιησή-του με την αλλαγή των ρόλων
στους πρωταγωνιστές της βίας (Δευτέρα 17 Νοέμ-

βρηλ
σαν όπως προσιδιάζει στην αντίληψή-τους
περί λαϊκής κινητοποίησης. Πως είναι δυνα
τόν τα «υπεύθυνα όργανα της πολιτείας» να
στοιχηθούν στη συμπεριφορά-τους με τα ο
ριακά αυτά στοιχεία; Δεδομένου μάλιστα, ό
τι άπειρες διαδηλώσεις έγιναν τον τελευταίο
καιρό και η αστυνομία είχε πάντα μια ελα
στική παρουσία, ακόμα και το βράδυ εκείνο
της ανακοίνωσης της συμφωνίας Ρότζερς,
που λίγοι «άφρονες» διαδήλωσαν μέχρι την
αμερικάνικη πρεσβεία.
Εμείς, νομίζουμε, ότι η στρατηγική των «υ
πεύθυνων οργάνων» της Πολιτείας ήταν δι
πλή: βίαιη καταστολή και προανάκρουσμα
της μελλοντικής στάσης-τους σε «κοινωνι
κές αναταραχές» (απεργίες π.χ.) και, ταυτό

χρονα, δια στόματος Υπουργού Δημοσίας
Τάξεως, υπογράμμιση της «υπεύθυνης στά
σης» των οργανωτών της διαδήλωσης' ανα
γνώριση, δηλαδή,της συνεπούς διεκπεραίω
σης του συμβολαίου μεταξύ κυβέρνησης και
ΕΦΕΕ (που οι όροι-του, βέβαια, υπαγορεύτη
καν μονομερώς).
Αυτή εξάλλου είναι και η εκτίμηση της κυ
βερνητικής επιτροπής που συνεδρίαζε τη
Δευτέρα, 17 Νοέμβρη, υπό τον κ.Ράλλη: μό
νο που στη σχετική ανακοίνωση εξαίρετοι η
ψυχραιμία της αστυνομίας που επέτρεψε...να
αποφευχθούν μεγαλύτερες ζημιές, σε ανθρώ
πινα θύματα. Ε! κι αν σκοτώθηκαν κάνα δυο
άτομα, αυτό, κατά Δαβάκη, οφείλεται στο ό
τι η αστυνομία έχασε την ψυχραιμία-της. Ας
μας επιτρέψει ο κ. υπουργός να αμφιβάλουμε
οσον αφορά την ψυχολογική του εκδοχή γιατη συμπεριφορά της αστυνομίας. Και νά για
τί:
«Πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρον, ώ
στε η προσβολή του όχλου να πραγματοποι
ηθεί εις ανύποπτου τόπον και χρόνον και
κατά τρόπον, ώστε να μην είναι δυνατόν να
προπαρασκευασθεί δια να αντιδράσει αποφασιστικώς... Δεν υπάρχουν περιθώρια δια
ταλαντεύσείς. Ο διευθύνων την επιχείρησιν
εις τον τόπον των επεισοδίων πρέπει (...)
να είναι προετοιμασμένος να ενεργήσει δυ
ναμικά (...) και να λάβει οιανδήποτε (...)
πρωτοβουλίαν κρίνει αναγκαίαν δια να τερ
ματίσει την αναταραχήν».
Αυτή είναι η γλώσσα στρατηγικής της Α
στυνομία:, δια στόματος του ύπαρχηγού Α
στυνομίας Πόλεων Ηλ. Ψυχογιού (βλ.ΑΝΤΙ,
τχ.129). Και με βάση αυτή τη συγκεκριμένη
στρατηγική (παράγωγη μιας δομικότερης
λειτουργίας και ιδεολογίας του κα^τσταλτικού μηχανισμού, που θέλει τους διαδηλωτές
«όχλο» και τους πολίτες «φρόνιμα άτομα»)
θα πρέπει να κρίνουμε και τη συμπληρωματι
κή δήλωση του Α.Παπανδρέου που μιλάει
για «ολιγάριθμους παρακρατικούς» που «έ
χουν διεισδύσει με την ανοχή των κυβερνήσε
ων τής Ν.Δ» στα σώματα Ασφαλείας. Δεν τί-
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Άλλα τρία σε αφασία

θεσμικής-του τάξης. Ο κ.Παπανδρέου, ό
μως, και όσοι άλλοι μιλάνε για «άφρονες ε
κατέρωθεν» τί εκπροσωπεί; Την «αλλαγή»,
βέβαια. Που αν είναι με «Α» (κεφαλαίο) μας
φοβίζει καθότι ασαφής και δε μαθαίνουμε με
ποιους θα γίνει η αλλαγή, έναντι ποιών και με
ποιους τρόπους.
Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι η πολιτική σημα
σία της Κυριακής Νοέμβρη 1980, δε μπορεί
να αναδειχτεί και να ερμηνευτεί, στα συγκε
κριμένα στοιχεία-της, με κάποια αστυνομική
(κυριολεκτικά και μεταφορικά) εκδοχή της
σύγκρουσης. Και δε μπορεί γιατί εγγράφεται
σε μια συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία που
κανείς δε μπορεί να την απωθήσει, όποιους
ευσεβείς πόθους κι αν έχει.
Αναφέρουμε δυο στοιχεία της συγκυρίας:
— τη δήλωση του κ.Ράλλη (στη συνδιάσκε
ψη των στελεχών των Νομαρχιακών Επιτρο
πών της Ν.Δ., το Σάββατο 15 Νοέμβρη) όπου
η αλλαγή που επαγγέλλεται το ΠΑΣΟΚ ταυ
τίζεται με την «κοινωνική ανατροπή». Αυτή
είναι, υποτίθεται, θέση των «σκληρών» της
Ν. Δημοκρατίας. Τώρα, το ποιοι είναι οι
«μαλακοί» και το ποιοι είναι οι «σκληροί»,
αυτό καθορίζεται από το πού βρίσκεται και
πώς ερμηνεύεται κάθε φορά η πολιτική συγ
κυρία στο μέτωπο της κοινωνικής αντιπαρά
θεσης και η στρατηγική προάσπισης των
συμφερόντων που εκπροσωπούν οι διάφοροι
πολιτικοί σχηματισμοί: ειδικά για τη Ν.Δ.
«υτό εξαρτάται κι απ’ την «εθνικόφρονα»
ιστορική-της παράδοση(βλ.και τη στάση των
στελεχών στην εν λόγω συνδιάσκεψη, όπου
όλοι μίλησαν για το «10% των εξτρεμιστών
που δεν αφήνουν τα παιδιά-μας να σπουδά
σουνε στα Πολυτρεχνεία και τα Πανεπιστή
μια». (Όποιος διάβασε «Ελεύθερο Κόσμο»
της Πέμπτης 13 Νοέμβρη, θα βρει κάποιες εκλεκτικές συγγένειες — όχι συνταυτίσεις, α
σφαλώς — με τη θέση αυτή).
Κάπως έτσι, στα πλαίσια δηλαδή της πολι
τικής ενότητας του άρχοντος συγκροτήμα
τος, θα πρέπει να ερμηνεύσουμε και την πρό
σθετη (καθότι δεν καλύφθηκε απ’ την επίση
μη κυβερνητική ανακοίνωση) δήλωση του κ.

j a m ΜερΛΤΑΠίη
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σους έχουν στοιχειώδη ευαισθησία στην
ιδιότητά-τους σαν πολίτες.
Απ’ την άλλη, ο πάντα σαφής στούς
πολιτικούς-του στόχους, «φυσικός» ηγέτης
της ακραιφνούς συντηρητικής παράταξης,
αντιτείνει στον κ. Α. Παπανδρέου ότι: «είναι
προσβλητικό για τούς λαμπρούς προϊστάμε
νους όλων των αρμόδιων κρατικών υπηρε
σιών να λέγεται ότι αυτοί που δέχονταν
στους *κόλπους-τους παρακρατικούς συμ
βούλους», γιατί «παρακρατικά όργανα δεν υ
πάρχουν στον κρατικό μηχανισμό».
Εκτός όμως από τη δήλωση του κ. Ράλλη
και την διορθρωτική παρέμβαση του κ. Αβέ
ρωφ — που δεν κάνει άλλο απ’ το να δείχνει
τα όρια της λογικής της κυβερνητικής ανα
κοίνωσης — η κυβέρνηση, με την
ανακοίνωσή-της, κινούμενη προφανώς στη
λογική του δικού-της συμβολαίου με τις φρό
νιμες πολιτικές δυνάμεις, εγκαθιδρύει μια το
μή ανάμεσα στους φορείς της πολιτικής πρα
κτικής. Ή μάλλον: ανάμεσα στη «συντριπτι
κή πλειοψηφία των ήρεμων διαδηλωτών»
(χωρίς πολιτική σήμανση, απλώς σαν κά
ποιο «σώμα»...) και τις πολιτικές οργανώ
σεις της «εξωκοινοβουλευτικής» αριστερός,
που απαριθμούνται όχι ενδεικτικά και περιο
ριστικά αλλά πολιτικά και αναλυτικά: «ΕΚΚΕ», «Β' Πανελλαδική», «KO Μαχητής»,
«ΚΚΕ / μ-λ», «ΟΣΕ», «ΟΚΔΕ», «αυτόνομοι
πολίτες» «κλπ.» (τί θα πει «κλπ», δηλαδή;
Δεν φτάνουν αυτοί;) Στην ανακοίνωση της
κυβέρνησης, αυτή η τομή διευρύνεται, λίγο
παρακάτω, στο δεύτερο σκέλος-της: ο χώ
ρος των μή φρονίμων προεκτείνεται, και
συμπεριλαμβάνει όχι μόνον «αναρχικούς και
εξτρεμιστές προβοκάτορες των αριστερι
στών» αλλά και αυτούς τη ς.. Αριστερός».
Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έχει νομίμους λό
γους και εύλογο συμφέρρν να ορίζει — κι όχι
να συγκαθορίζει —<■ποιος παίζει», «πού παί
ζει» και «πότε παίζει», και να προσπαθεί να
διευρύνει ■
— ενσωματώνοντας τους παροπλι
σμένους ή τους αγοραίους ρεαλιστές — το
θεσμικό χώρο και «λόγο» της εξουσίας-της.
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Δευτέρα 17 Νοέμβρη: A ΥΤΗ η δημοσιογραφία μπορεί να στοχεύει και στην πολιτική τρομοκράτηση, μέσω της αναπαραγωγής των «γεγονότων».

θεται δηλαδή το θέμα της συγκεκριμένης πα
ρέμβασης των κατασταλτικών μηχανισμών
και της θέσης-του μέσα στο σημερινό αστικό
κράτος ' απλώς κάποιοι «άφρονες» (εκατέ
ρωθεν) δεν άρονται στο ύψος της κρατούσας
θεσμικής τάξης (λες κι αυτή είναι «αντικειμε
νική», α-κοινωνική και α-ιστορική) και, γι
αυτό, πρέπει «αυτοί οι άνθρωποι» να κηρυ
χτούν έκπτωτοι δικαιωμάτων και υποχρεώ
σεων. Αυτό λέει, ουσιαστικά, και ο κ. Δαβάκης: να φύγουν από την Αστυνομία οι λίγοι
«ανεύθυνοι».
Κι ο κ.Δαβάκης το λέει έτσι γιατί είναι
σύμφωνη αυτή η θέση-του με το ρόλο που του
επιφυλάσσει το άρχον συγκρότημα το οποίο
εκπροσωπεί στους δυναμικούς τομείς της

Αβέρωφ ότι:
— (το ΠΑΣΟΚ) «με την πρακτική υιοθέτηση,
επί έξι χρόνια, κάθε θορυβώδους πορείας, αυ
τό κατά πρώτο λόγο διευκόλυνε τη δημιουρ
γία κατάλληλης ατμόσφαιρας για μαχητικές
αναρχικές εκδηλώσεις όπως οι χθεσινές».
Αν δηλαδή ο Αβέρωφ ήταν πρωθυπουργός,
σαν ηθικό αυτουργό στη δίκη για τα «επεισό
δια» θα εγκαλούσε το ΠΑΣΟΚ σαν ένοχο. Η
έρευνα για ηθική αυτουργία που άσκησε τη
Δευτέρα το μεσημέρι η Εισαγγελία των Αθη
νών, ίσως φτάσει πολύ μακρυά. Και φυσικό,
επειδή πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά περί
του ποινικού, λέμε ότι η διεύρυνση του κύ
κλου των ηθικών αυτουργών εκ μέρους του
κ. Αβέρωφ, θα πρέπει να βάλει σε σκέψη ό

Και οι διαχειριστές της αστικής εξουσίας,
κάποτε — όταν βρεθούν μπροστά σε «ανεξέ
λεγκτες καταστάσεις» — έχουν την εγγενή
τάση να συνομαδώνουν τους αντίπαλους
και...όποιον πάρει ο χάρος.
Εκ των πραγμάτων όμως — δηλαδή από
τις ανάγκες της κοινωνικής διαπάλης, για να
γίνουμε σαφείς — προκύπτει αβίαστα το χρέ
ος των αντίπαλων σχηματισμών να οριοθετή
σουν το δικό-τους χώρο εξουσίας, χωρίς να
τον συναρτήσουνε με τις αξίες και τις «νόρ
μες» του άρχοντος συγκροτήματος. Πχ. το
να μετέρχεσαι μέσα καταστατικής εξουσίας
για να αντιμετωπίσεις τους «αριστεριστές»
— όταν εσύ τοποθετείσαι στην Αριστερά — ε
πειδή θεωρείς ότι^σύ μόνο είσαι (η) Αριστερά
11
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τότε αναπαράγεις, ντουμπλάροντάς-την, τη
συμπεριφορά της αντίπαλης ταξικής εξου
σίας. Και δεν χρειάζεται να συμπαραταχθείς
ρητά με την κυβέρνηση και να καλύψεις την
Αστυνομία πχ., για να χαρακτηριστείς σα
συγγενής προς το κράτος δύναμη καταστο
λής. Το ίδιο αποτέλεσμα υπάρχει κι ύταν α
σκήσεις εσύ τον ρόλο της κυρίαρχης εξου
σίας, σε βάρος κάποιων ομάδων που διεκδικούν κι αυτές το μερίδιύ-τους στον πολιτικό
αστερισμό της αριστερός (που δε είναι μόνον
εκλογική, γιατί αλίμονό -μας άν επιβληθεί
στις συνειδήσεις σαν τέτοια), Και μιλάμε για
τη συμπεριφορά συγκεκριμένου κόμματος
της «παραδοσιακής ορθόδοξης και κομμου
νιστικής» Λριστεράς, τη Δευτέρα 17 Νοέμ
βρη στο Πολυτεχνείο, εναντίον1 κάποιων ο
μάδων που ήθελαν κατάληψη του Ιδρύματος.
(Αυτές οι ομάδες,,βέβαια, αναγορεύτηκαν
«αίτιοι των βανδαλισμών» απ' την κυβέρνη
ση...). Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματάτου, για το πού οδηγεί μια τέτοια λογική, που
έχει μεν εγκ*αθιδρύσει τις απαιτούμενες δο
μές εξουσίας στο κόμμα, και στην
κοινωνική-του πρακτική, χωρίς νά 'χει πρό
θεση να τις διαφοροποιήσει απ' τα κυρίαρχα
ομόλογα πρότυπα.
Αυτά, βέβαια, δεν σημαίνουν ότι η «εξω
κοινοβουλευτική αριστερά» έχει το ακαταλό
γιστο της ευθύνης: δεν μπορεί να συνεχιστεί
επ’ άπειρον και χωρίς κόστος το φαινόμενο
του συναγελασμού-της με ετερόκλητες ομά
δες ad hoc που δεν δέχονται ούτε πολιτικό
ρόλο, ούτε πολιτικό ακροατήριο, άρα, ούτε
πολιτική ευθύνη, (διαχωρίζουμε αυτές τις ο
μάδες απ’ τα λούμπεν και φασίζοντα στοι
χεία που έδρασαν την Κυριακή). Ο «αντιεξουσιακός» τρόπος με τον οποίο οι «εξωκοι
νοβουλευτικοί» αντιμετωπίζουν τις ομάδες
αυτές, είναι δείγμα επικίνδυνης αφέλειας, δε
δομένου ότι δε μπορείς να πηγαίνεις στην πο
λιτική σύγκρουση, συμπεριφερόμενος σαν
μελλοντικός αυτόχειρας. Ο ρόλος των «εξω
κοινοβουλευτικών» σε τέτοιου είδους μαζι
κές εκδηλώσεις μπορεί να είναι καταλυτι
κός, άλλωστε σ' αυτό στοχεύουν.Τα μέσα όΑ K P Ο Π Ο A l a
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Αφίσα.
Μιλάμε για προβοκάτσια και φασίζοντα λαϊκισμό,

με ότι δεν εντάσσονται στη λογική της ακρωτηριαστικής, «ανάγνωσης» του Νοέμβρη του
1973, που υπακούει με τη σειρά-της στην ισοπεδωτική, όσο και «σώφρονα» αντίληψη πε
ρί πολιτικής (εν γένει) που έχουν κάποιοι ορ
γανωμένοι φορείς της «αντίπερα» (πόσο αν
τίπερα άραγε) όχθης... Ξέρουμε ότι κινδυνεύ
ουμε να μας ταυτίσουνε με τους «προβοκά
τορες», τους «αφελείς», τους «καθυστερημέ
νους», και τα τοιαύτα, όσον αφορά την
αντίληψή-μας για τις συγκρούσεις της Κυρια
κής και τα παραλειπόμενα της Δευτέρας.
Επειδή όμως ανησυχούμε για τις μετέπειτα
πολιορκίες της Πολιτείας εκ των ένδον και
σ’ όλα τα μέτωπα, κι επειδή πιστεύουμε ότι
αυτές θα ενταθούν όσο δεν αλλάζει τούτη η
Πολιτεία — που δεν είναι μια αλλά πολλές,
γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε τις κοινωνικές
συγκρούσεις μέσα στο κράτος — θελήσαμε
να προσκομίσουμε κάποια άλλα ερμηνευτι
κά στοιχεία για τον προσδιορισμό της σημε-
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Τρίτη IS Νοέμβρη: Η «Βραδυνή» καθορίζει τους υποκινητές του «σχεδίου αιματοκυλίσματος» της «Ακρό
πολης» και υπερακοντίζει τον Αβέρωφ συμπεριλαμβάνοντας στους «ηθικούς αυτουργούς» και το ΚΚΕ. Την
Τετάρτη 19 Νοέμβρη η « Βραδυνή» αποκαλεί «Λ ΥΚΟΥΣ» τα δύο ΚΚΕ.

μως που διάλεξαν ώς τώρα δεν κάνουν άλλο
απ' το να «νομιμοποιούν» τη στρατηγική των
κατασταλτικών μηχανισμών, να ευνοούν το
μέτωπο των «φρονίμων» δυνάμεων που κα
τεργάζεται, συναινετικά, βέβαια...,η κυβέρ
νηση και να δίνουν εχέγγυα πολιτικής αποτελεσματικότητας στη συμπεριφορά των κυ
ρίαρχων αριστερών δυνάμεων που θέλουν ιδιοκτητική την ιστορία του λαϊκού κινήμα
τος και αποκλειστικά δική-τους τη διαχείρηση της κοινωνικής σύγκρουσης.
Δεν ξέρουμε, αν τα όσα διατυπώσαμε συνάδουν με την πανταχόθεν πλειοδοτούμενη
προεκλογική «ατμόσφαιρα» και με την ευρύ
τερα διαδεδομένη, ίσως, άποψη για το τί σήμαιναν τα «γεγονότα της Κυριακής». Ξέρου-

ρινής συγκυρίας: υπενθυμίζοντας απόψεις
που δεν είναι νέες, επισημαίνοντας σημεία ε
πικίνδυνων συμπλεύσεων, και πολιτογρα
φώντας σαν πολιτικά τα όσα εκτίθενται — με
όλα τα στοιχεία του θεάματος (βλ. φωτογρα
φίες των εφημερίδων απ’ τη «νύχτα της Κυ
ριακής») — σαν σκηνές τρόμου, φόβου, πα
νικού. Γιατί δε θέλουμε να μας καταλάβει
πανικός και να μείνουμε έγκλειστοι και ενεοί
στις ιδιωτικές-μας εστίες άν ποτέ τούτη η πό
λη αρχίσει να καίγεται πάλι. Και μη μας πουν
ότι υπερβάλλουμε. Οι φωτιές της Κυριακής
είναι σήματα μιάς άλλης βίας, που ασκήθηκε
και εκ των ένδον του Κράτους. Αλίμονο άν
περιμένουμε να πυροδοτήσουν το φυτίλι του
δυναμίτη.
■

Η Πολιτική της βίας και τα αδιέξοδά-της
ιου Γιάννη Φλέγκο
Τη Δευτέρα το απόγευμα, ανατροπή και
καταστολή, αμφισβήτηση των θεσμών και
υπί',ράσπισή-τους, όλα έγιναν εσωτερική υπό
θεση της Αριστερός, Αστυνομία δεν υπήρχε
πουθενά καθώς οι πελταστές άναρχοι λιθο
βολούσαν την μακεδονική φάλαγγα της ΚΝΕ
που προσπαθούσε να τους απωθήσει από τα
κιγκλιδώματα του Πολυτεχνείου. Intra
muros περιδιάβαζαν αμήχανοι φοιτητές από
τις «μαζικές» φοιτητικές παρατάξεις. Το με
γάφωνο επαναλάμβανε υποτονικά, ότι έπρε
πε όλοι να πειθαρχήσουν σε κάποια απόφαση
της ΕΦΕΕ, με άγνωστο, στους περισσότε
ρους, περιεχόμενο. Και παραπέρα ώς τα
Χαυτεία, πηγαδάκια πολιτών κάθε λογής
προσπαθούσαν να οργανώσουν τις αποαβολωτικές εντυπώσεις που είχε αφήσει η χθεσι
νή ημέρα.
Έτσι κάπως ξέφτιζε η έβδομη επέτειος του
Πολυτεχνείου.
Πώς να δει κανείς πέρα από την αμηχανία
που προκαλούν αυτά τα γεγονότα, την
πολιτική-τους σημασία; Δηλαδή, τί ευθύνες
δημιουργούνται για όσα έγιναν κι όσα λέχθη
καν. Κι ακόμα τί πρέπει να επιδιωχθεί στο
μέλλον και τί πρέπει να αποφευχθεί.
Η Κυβέρνηση φέρει το κύριο βάρος των ευ
θυνών. Γιατί απαγόρεψε αδικαιολόγητα — ό
χι, όμως, αθώα, όπως, ίσως, κάποτε θα αποδειχθεί — τη συνέχιση της μαζικής και ειρη
νικής πανδημοκρατικής πορείας ώς την αμε
ρικάνικη πρεσβεία. Αν την είχε επιτρέψει,
δεν θα υπήρχε η σύγκρουση που έδωσε το έναυσμα των εκτεταμένων βιαιοπραγιών. Και
οι αδέσποτοι «ταραξίες» θα είχαν κάπου τι
θασευτεί από την ενιαία βούληση της λαοθά-

53SSS5 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Οδηγούνται σέ απομόνωση
καί συντριβή οι ππονορεπτές
τών δημοκρατικών θεσμών
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της αντιπολίτευσης, — γιατί η συμπαράταξη
του ΚΚΕ εσ., μόνου κοινοβουλευτικού σχη
ματισμού που συμπορεύτηκε μαζί-τους, ήταν
ευκαιριακή: αν περάσουμε, πάμε μέχρι την
Πρεσβεία και «πλειοδοτούμε», αν ο δρόμος
είναι κλειστός «διαλυόμαστε ησύχως» — εί
χαν να αντιμετωπίσουν και μιαν άλλη πρω
τοφανή πρόκληση από το χώρο που βρίσκε
ται πέρα από την πολιτική αυτή τη φορά.
Η τυφλή βία των νέων είναι — είτε μας αρέ
σει είτε όχι — μια μορφή κοινωνικής έκφρα
σης της απόγνωσης στις καπιταλιστικές μεγαλουπόλεις. Εκδηλώνεται με την καθημερι
νή κοινή εγκληματικότητα και προσκολλάται μερικές φορές στις ηχηρά ακραίες πολιτι
κές εκδηλώσεις.
Το φαινόμενο είναι καινούριο στον τόπομας. «Ξένο προς τις παραδόσεις του ελληνι
κού λαού», είπε η κυβερνητική ανακοίνωση.
Αλλά μήπως έχουν καμιά σχέση με τις
παραδόσεις-μας ο βιομηχανικός καπιταλι
σμός και οι τσιμεντουπόλεις ή οι μηχανοκί
νητοι και ηλεκτρονικοί μηχανισμοί καταστο
λής;
Όπως και νά 'ναι αυτού του είδους οι εκ
δηλώσεις, που θα πληθαίνουν, καθώς ανδρώνονται οι γενιές που γεννήθηκαν μπροστά σε
μια τηλεόραση, σ' ένα διαμέρισμα πολυκα
τοικίας, θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλή
ματα στους εξωκοινοβουλευτικούς. Μαρξι
στές, αναρχικοί και αυθόρμητοι υποτάσσουν
την επίδειξη βίας σε ένα πολιτικό λόγο —
σπάω π.χ. συμβολικά τη βιτρίνα μιας τράπε
ζας ή μιας πολυεθνικής. Η διάχυτη, απολιτι
κή βία της «νέας» νεολαίας δείχνει απλώς έ
να συναίσθημα, δεν αρνιέται τον υποκειμενι[“ϋτ«.5Β ·ι ‘τ α
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ΚΑΙ 200 ΤΡΑΥΙΜΑΤΙΣΒΗΚΑΜ
Α. Παπανδρέου: προβοκάτορες
αμαύρωσαν τάν ειρηνικά πορεία

δήποτε, όμως, είναι μια υπεύθύμιση, ότι όσο
«ήπιο»κι αν υποτίθεται ότι είναι το πολιτικό
κλίμα και όσες θυσίες αν κάνει η αντιπολί
τευση γι’ αυτό — σαν την ετεροβαρή και ίσως
βιαστική δήλωση του κ.Αντρέα Παπανδρέου
ας πούμε ή τον ρόλο πρόσθετου χωροφύλακα
που ανέλαβε να παίξει τη Δευτέρα η ΚΝΕ —
ένα τουλάχιστον τμήμα της Δεξιάς δεν εγκα
ταλείπει τις παλιές-του συνήθειες.
Αρχίζοντας με μια παράλογη απαγόρευση,
προωθώντας μιαν πρόωρη διαταγή διάλυσης,
με αδικαιολόγητες απουσίες, όπου έπρεπε να
παρέμβει — με την επίδειξη, τελικά, μιας
πραγματικά δολοφονικής αγριότητας απέ
ναντι στους πολίτες χωρίς διάκριση και συ
χνά χωρίς πρόκληση η Αστυνομία της Πρω
τεύουσας, απόδειξε, για μιαν ακόμα φορά, ό
τι δεν έχει εγκαταλείψει τις συνήθειες και δεν
έχει αποβάλλει τα πρόσωπα που τη συνδέουν
με τη φασιστική περίοδο της Δεξιάς-μας.
Λειτουργώντας παρακρατικά οι θεσμοί του
κράτους της Δεξιάς δημιούργησαν τις συνθή
κες που επιτρέπουν στον ιδεολογικό εκφρα
στή αυτής της τάσης τον κ. Αβέρωφ να περ
νάει σε πολιτική αντεπίθεση βγαίνοντας ξαφ
νικά από την ανυποληψία και την απομόνω
ση.
Προσωρινά, μοιάζει να είναι ο μόνος κερ
δισμένος. Ισως, όμως, αν οι δυνάμεις της
αντιπολίτευσης βρούν μιαν ανυποχώρητη και
ενιαία γλώσσα στη προσεχή κοινοβουλευτι
κή συζήτηση η ανέλπιστη ευτυχία-του να
κρατήσει μόνο μερικές ημέρες.
Μέχρι να μεθοδευτεί η επόμενη συνομωσία
εναντίον του δημοκρατικού-μας πολιτεύμα
τος.
»
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Σφαίρες Βόμβα, ΑεηΑαοία

Τρίτη 18 Νοέμβρη: Η πολιτική της δημοκρατικής συ
ναίνεσης («ομόρρυθμη η αντιμετώπιση των εξτρεμιστικών στοιχείων», γράφει ο συντάκτης της στήλης
στον επίτιτλο) δεν αποκλείει τη ΣΥΝΤΡΙΒΗ.

Δευτέρα 17 Νοέμβρη: Πίσω από τον «απλό» αριθμητικό απολογισμό, προβάλλει η εικόνα της οργανωμένης
δολοφονίας και του τρόμου της πόλης, (αλλά! απ' τους «προβοκάτορες»...

λασσας που θα διαδήλωνε με διάφορα συνθή
ματα, αλλά με ταυτόσημη την απώτερη αντί
θεση προς τη Δεξιά. Η κυβέρνηση, όμως,
προτίμησε να απαγορέψει και η μείζων αντι
πολίτευση — ΠΑΣΟΚ καί. ΚΚΕ — διάλεξε να
υποκύψει.
Έμεναν, έτσι, έκθετοι, λόγω του μικρούτους αριθμού, όσοι — σωστά σε τελευταία α
νάλυση — θέλησαν να συνεχίσουν την πορεία
μέχρι τον τελικό-της στόχο, δίνοντάς-της έ
τσι το πραγματικό-της νόημα. Να είναι
κραυγή διαμαρτυρίας και εξαγγελία αγώνων
και όχι συνεορταστική λιτανεία της αμφιλε
γόμενης μεταπολίτευσης.
Ακάλυπτοι, οι αριστεριστές από την μεριά

σμό, είναι άχρωμη πολιτικά και επομένως εί
ναι πολύ εύκολο να λειτουργήσει αυτόχρημα
φασιστικά — σπάω και λεηλατώ το μαγαζί ε
νός μικρού ρολογά στα Χαυτεία π.χ. Αργά ή
γρήγορα θα πρέπει ίσως και οι αριστεριστές
να δημιουργήσουν τις δικές-τους περιφρου
ρήσεις στενεύοντας έτσι ακόμα περισσότερο
τα περιθώρια ατομικής αυθόρμητης έκφρα
σης σε μια μαγική πολιτική εκδήλωση.
Η κάθαρση του ενδοαριστερού δράματος
δόθηκε από την αστυνομία. Δεν ξέρουμε αν
οι δολοφονικές απόπειρες — δυο τουλάχι
στον απ' αυτές στέφθηκαν με επιτυχία — που
διάπραξαν εν ψυχρώ οι αστυνομικοί, εκφρά
ζουν την κυβέρνηση στο σύνολό-της. Οπωσ-
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Δευτέρα 17 Νοέμβρη: Μια σύγκριση με τους τίτλους
των εφημερίδων της 4ης Δεκέμβρη 1944 (...) θα οδη
γήσει ίσως σε κάποιες σκέψεις όχι αβάσιμες.
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜ Π Ο Σ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΣΤΡΑΊΉ ΤΣΙΡΚΑ

ΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

^6 fpnuvtu /Λ ήί/-νι
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΟΙ ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΣΤΡΛΤΗ ΤΣ1ΡΚΛ
KAI II ΚΡΙΤΙΚΗ Ι%0 1966

ΚΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΤΟΥ 1941-42
(Χρονικό τής Κατοχής)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗ ΤΣΙΡΚΑ
ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ 1960-1966
' Επιμέλεια Χρύσας Προκοπάκη
Ε Λ Λ Η Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ

Π Ο Ι Η Σ Η

ΚΕΔΡΟΙ

ΣΤΡΑΤΗ ΤΣΙΡΚΑ
ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Τέταρτη έκδοση

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΚΙΝΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Έ τ σ ι εγινε
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(C

/^ s K j

τόμος Β

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΣΤΕΛΛΑ Β. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ
ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

ΚΕΔΡΟΣ 1980

ΚΕΔΡΟΣ

ΚΕΔΡΟΣ 80

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΗΣ
ΕΡΗΜΟΥ
(Ποιήματα)

ΦΑΣΙΑΝΟΣ
Πρόλογος: Λουϊ Ά ραγκόν

ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΙΗΣΗ (Τόμος Β )

ΜΥΡΤΩ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΝΙΛΣΕΝ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
σέ άναγνωοτ. τοϋ δημοτικού

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΚΙΝΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ (Μυθ.)
Μετ. Στέλλα
Οεοδωροπούλου

ΓΙΩΤΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ
ΚΡΑ-ΚΡΑ (Διηγήματα)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 6 (Πάροδος ’Ακαδημίας) Τηλ. 3615783

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ

Ε.Μ.Π.

Π ο λλές απουσίες
λ ίγ ες π αρουσίες
Το κείμενο αυτό γράφτηκε πριν τα γεγονότα της επετείου του Πολυτεχνείου, και,
προφανώς, δεν αποσκοπούσε στο να περιγράφει τα πολιτικά εξαγόμενα από την
κατάσταση στο Φοιτητικό Κίνημα, όπω ς διαμορφώνεται σήμερα.
Έμμεσα πάντως, μια προσεκτική αναγνώριση του κειμένου, θα δώσει ένα νήμα
για την κατανόηση των σπασμω δικώ ν κινήσεω ν ορισμένων ρευμάτων, που, ασφυκτιώ ντας μέσα στις κυρίαρχες λογικές του χώρου, αυτονόμούνται πολίτικά προς ό
λες τις κατευθύνσεις. Ό πω ς, θα διαγνώ σει επίσης ο αναγνώ στης και ποια λογική,
οδηγεί άλλες δυνάμεις του χώ ρου σε μια πραχτική χειραγώ γησης και καταστολής,
που διαμορφώνουν συνολικά το βασικό πλαίσιο συγκρούσεω ν στα πλαίσια του φοι
τητικού κινήματος και, ενδεχομένω ς σύντομα, σε ευρύτερους χώρους.

του Γιάννη Φ. Φιλίππου

Εδώ και ένα μήνα οι φοιτητικοί
σύλλογοι των σχολών του Ε.Μ.Π.
συνεχίζουν την κατάληψη του Πο
λυτεχνείου με αιτήματα την κατάρ
γηση των απαγορευτικών διατάξε
ων των εξαμήνων και ριζική ανα
διάρθρωση του θεσμού, την κατο
χύρωση των δημοκρατικών και συν
δικαλιστικών ελευθεριών και την α
ναδιάρθρωση του νόμου πλαίσιο.
Όμως, πώς αντιμετωπίζουν οι
φοιτητές αυτή την κατάληψη, γιατί
έγινε και ποια είναι η στάση των
πολιτικών δυνάμεων που μέχρι σή
μερα τουλάχιστο την στηρίζουν;
Προηγήθηκαν, πέρυσι, οι καταλήψεις
του Δεκέμβρη ακυρώνοντας το ν. 815, κα
θώς και η σύσταση με παρέμβαση του τό
τε πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή της έπιτροπής πρυτάνεων με στόχο την επεξερ
γασία ενός νέου νόμου πλαίσιου. Στην ο
μάδα εργασίας που ανέλαβε το έργο Της
υποβολής προτάσεων συμμετείχαν σχε
δόν μέχρι το τέλος των εργασιών-της το
ΕΔΠ και η ΕΦΕΕ. Η αποχώρηση από την ο
μάδα των εκπροσώπων των δύο κυριότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων στα
Α.Ε.Ι. έγινε με περίεργο τρόπο, στην αρχή
οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΠ και μετά της
ΚΝΕ και τέλος η ΕΦΕΕ και το ΕΔΠ που α
νακοίνωσαν και επίσημα τις απόψεις-τους.
Στο Ε.Μ.Π. με την αρχή της νέας ακαδη
μαϊκής χρονιάς ήδη, οι συνδικαλιστές της
ΠΑΣΠ κυκλοφορούσαν την ιδέα της κατά
ληψης μιας και η κατάσταση με τα εξάμη
να δεν έπαιρνε άλλο. Η ΚΝΕ ακολούθη
σε και με τη βοήθεια του μηχανισμού-της,
πριν καλά καλά αρχίσουν τα μαθήματα, οι
σχολές είχαν καταληφθεί μέσα από βια
στικές γενικές συνελεύσεις. Η στάση απέ
ναντι στο νόμο πλαίσιο, οι επερχόμενες
βουλευτικές εκλογές και οι καταλήψεις
της προηγούμενης χρονιάς, όπου για
πρώτη φορά οι δύο κυρίαρχες δυνάμεις
στο φοιτητικό χώρο ΚΝΕ - ΠΑΣΠ έχασαν
τον έλεγχο των φοιτητικών κινητοποιήσε
ων, επέβαλαν την «αλλαγή» της γραμμής
«επί το αγωνιστικότερον».
Οι συσπειρώσεις (Β' Πανελλαδική, Ανε
ξάρτητοι κλπ.) βρέθηκαν ανέτοιμες να α
ντιμετωπίσουν την κατά τά άλλα αγωνι
στική πρόταση των καταλήψεων, που κα

τέβηκε χωρίς να προηγηθεί καμιά άλλη
διαδικασία μέσα σε μια νύχτα. Κάποιες
προσπάθειες,για να εμφανισθεί μια δια
φορετική αντίληψη με κύριο στόχο την ε
νίσχυση των γενικών συνελεύσεων και τη
δημιουργία ενός ικανού μπλοκ δυνάμεων
έτσι ώστε να στηρίζει μια τέτοιας μορφής
κινητοποίηση, έμειναν στο κενό. Ο Ρ.Φ.
μέσα από την αντίληψη της αποδοχής του
σχεδίου της ομάδας εργασίας για το νόμο
πλαίσιο το μόνο που κατόρθωσε να δώσει
ήταν η προσθήκη, στη λέξη κατάληψη,
του επίθετου λειτουργική.
Το σκηνικό της κατάληψης στήθηκε. Με
γάφωνα με τελικό σλόγκαν «να γίνουν δε
κτά τα αιτήματά-μας» πληροφορούσαν το
λαό της Αθήνας για το δίκαιο των αιτημά
των, βγήκαν οι προκηρύξεις φοιτητών και
ΕΔΠ, εκδηλώθηκε η υψηλή συμπαράστα
ση της ΕΦΕΕ και η ένδειξη αλληλεγγύης
διάφορων επιστημονικών συλλόγων. Τώ
ρα,το πώ ςτα εξάμηνα που πρωτοεφαρμόστηκαν το 1976, και είχαν χαιρετιστεί σαν
νίκη των προοδευτικών δυνάμεων και του
κινήματος, καθώς και γιατί μπήκαν οι μετέπειτα διατάξεις, φαίνεται ότι απασχο
λούσε μάλλον κάποιους διαμαρτυρόμενούς, παρά τους εμπνευστές ή εφαρμο
στές της ιδέας των εξάμηνων τότε και της
κατάληψης τώρα.
Τα χαρακτηριστικά αυτής της κατά
ληψης είναι η αποχή των φοιτητών από
το χώρο του ΕΜΠ, παρά την πράγματι
μαζική πορεία στο Υπουργείο Παιδείας,
και η ανικανότητα των εμπνευστών-της
να δώσουν την παραμικρή ποιοτική δια
φοροποίηση των μέσων πάλης του φοι
τητικού κινήματος. Αυτό που έγινε μέ
χρι τώρα είναι μάλλον ο εκφυλισμός
της κατάληψης σα μέσο πάλης, η μετατροπή-της σε υπόθεση ρουτίνας και η
αποστέρηση κάθε στοιχείου πρωτοτυ
πίας για το φοιτητικό κίνημα. Εδώ θά
έπρεπε ίσως να υπενθυμίσουμε ότι η ι
στορία δεν επαναλαμβάνεται.
Ά ν κάτι μένει από την κατάληψη μέχρι
τώρα, είναι η καταγγελία της κακής κυ
βέρνησης της Δεξιάς, αλλά και των μονοπωλιών και η διαμαρτυρία γιατί «δεν γί
νονται δεκτά τα αιτήματά-μας» φυσικό,
λοιπόν, είναι μετά να ζητάνε, να εξαργυ
ρωθεί αυτό σε ψήφο υπέρ της αλλαγής ή
της δεύτερης κατανομής για την πραγμα
τική αλλαγή.

Αξίζει, όμως, να δούμε και τη στάση των
καθηγητών. Η μερίδα που ηγεμονεύει στο
ΕΜΠ και ζητά τον εκσυγχρονισμό του Ι
δρύματος, αρνείται κάθε συζήτηση με αιτιολογικό ότι υποβαθμίζονται οι σπουδές
με την τροπρποίηση του εξεταστικού συ
στήματος, επισημαίνοντας ακόμα, ότι, ου
σιαστικά, δεν υπάρχει πρόβλημα στο
ΕΜΠ. Αντίθετα μάλιστα, δεν υποχωρούν
ούτε στο ελάχιστο σημείο διαπραγμάτευ
σης παρά τη φιλότιμη προσπάθεια του
ΤΕΕ, ενώ η «άψογη» στάση του Υπουρ
γείου Παιδείας θέλει να αφήσει την κατά
σταση να φτάσει στα όριά-της. Βέβαια, αυ
τό ευνοεί τις απόψεις εκείνες, στο χώρο
των καθηγητών, που θέλουν να εκμηδενί
σουν την εμβέλεια και τον πολιτικό χαρα
κτήρα παρέμβασης του φοιτητικού κινή
ματος.
Και ενώ διαμορφώνεται έτσι η κατάστα
ση στο ΕΜΠ η απειλή, ότι οι φοιτητές θα
χάσουν το εξάμηνο, τείνει να γίνει πραγ
ματικότητα. Ά ν στην περίοδο αυτή κατορ
θώσουν να δώσουν κάποια σημάδια δια
φορετικής αντίληψης, που μια αρκετά με
γάλη μερίδα αναζητούσε από τις αρχές Οκτώβρη, και δημιουργήσουν τους όρους
για τη στήριξη της φοιτητικής κινητοποίη
σης, έστω και μέσα από τη συμμετοχήτους στην κατάληψη, τότε είναι δυνατόν
το φοιτητικό κίνημα να δώσει ορισμένα
στοιχεία αυτόνομης συγκρότησής-του
στη νέα συγκυρία που διαμορφώνεται.
Διαφορετικά, το προεκλογικό κλίμα και η
θυσία σ’ αυτό, τώρα ίσως να έχουν απρό
βλεπτες συνέπειες. Το Φ.Κ., έτσι, μπορεί
να καταγγέλει πάλι τον ιμπεριαλισμό, να
οργανώνει καταλήψεις για το ΝΑΤΟ, ενώ,
ήδη, μπήκαμε, και να τις παύει μετά τους
ήπιους λόγους στη βουλή. Αυτό, όμως,
που δεν θα μπορεί να κάνει, είναι, να υ
πάρχει σαν μαζικό κίνημα παρέμβασης με
πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Και δεν νομίζουμε ότι το Φ.Κ. πρέπει να
γίνει εκδότης, στην καλύτερη περίπτωση,
ψηφισμάτων, καταγγελιών και διαμαρτυ
ριών προς την εκάστοτε κυβέρνηση.
Οι καταλήψεις στο Πολυτεχνείο θα δώ
σουν τις πρώτες βασικές ενδείξεις για τον
προσανατολισμό του φοιτητικού κινήμα
τος μετά τις κινητοποιήσεις το Δεκέμβρη
του ’79. Τα νέα στοιχεία, που έφεραν οι
περυσινές καταλήψεις, θα διευρυνθούν
και θα αξιοποιηθούν από το Φ.Κ. ή θα πα
ραμείνουν στο μουσείο της ιστορίας των
φοιτητικών αγώνων;

□
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Το Πολυτεχνείο δεν αποτελεί, βέβαια, ένα ορόση απ’ ό,τι οι τελετουργίες επιχειρούν να το παρουσιά
μο του φοιτητικού και μόνο κινήματος. Σηματοδοτεί σουν.
μια παλλαϊκή εξέγερση, πού, υπερβαίνοντας το
πλαίσιο του αντιδικτατορικού αγώνα έθεσε σε αμφι
Δημοσιεύουμε, σήμερα, ένα κεφάλαιο από το βι
σβήτηση το ίδιο το καθεστώς της εξάρτησης και δο βλίο του Χ ρ .Δ .Λ Α Ζ Ο Υ με θέμα «Ιστορία της Πανε
κίμασε νέες μορφές πολιτικής πρακτικής και παρέμ πιστημιακής ή Φοιτητικής Φάλαγγας» που θά κυ
βασης των μαζών. Παρόλα αυτά, το φοιτητικό κίνη κλ ο φ ο ρ ή σ ει το Ν ο έμ β ρ η που κατά κάποιο έμμε
μα υπήρξε ο « πυροδότης» των εξελίξεων, ο πιο δυ σο τρόπο, παρουσιάζει την ιστορική διάρκεια ορι
ναμικός χώρος των αντιστάσεων και των πολυποί σμένων νόμων, πολιτικής συμπεριφοράς του ευαί
κιλων διεργασιών που καθιστά το Πολυτεχνείο σθητου αυτού κοινωνικού στρώματος των φοιτη
διαρκέστερο στη σημασϊα-του και τη λειτουργία-του, τών.

Τα Γαλβανικαή «η εξέγερσις
των φοιτητών εν Αθήναις»

Γελοιογραφία όπου συμβολίζεται η εκλογική ήττα του Τρικούπη, της 16 Απριλίου 1895. Ο νικητής. Θ .Α ελη
γιάννης, με εξαγγελίες λιτότητας και φορολογικής ανακούφισης του λαού, συγκέντρωσε τελικά τα πυρά
τοιν φοιτητών.

Έ να «Πολυτεχνείο»
του περασμένου αιώνα
Βρισκόμαστε στην Αθήνα του 1862
μετά την πτώση του Ό θω να, κατά τη
διάρκεια της μεσοβασιλείας. Η τριαν
δρία με τους Κανάρη, Ρούφο και Βούλ
γαρη έχει άναλάβει τη διακυβέρνηση του
Κράτους, που σύντομα βρίσκεται δέ
σμιο των παθών τόσο των κυβερνώντων
όσο και των αντιπολιτευόμενών-τους.
Δεν αργούν να χωριστούν σε δυο στρα
τόπεδα, τους «ορεινούς» και τους «πεδι
νούς» που άρχισαν να συμπλέκονται και
η χώρα βρέθηκε, γι άλλη μια φορά, στα
πρόθυρα ενός εμφύλιου σπαραγμού. Ο
στρατός διχασμένος, υπάκουε μόνο σε
16

πρόσωπα, που κι’ αυτά υπάκουαν στις
παρατάξεις που υπεράπιζαν. Το φάσμα
της αιματοχυσίας που είχε, ήδη αρχίσει
πλανιόταν πάνω από την ταλαιπωρημέ
νη πολιτεία που δεχόταν και τις επιθέ
σεις των εγκληματικών στοιχείων του
λούμπεν προλεταριάτου, των ληστών,
των κλεπτών, κλπ. Ή τα ν η στιγμή εκεί
νη που η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου
αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τους φοι
τητές σαν σώμα στρατιω τικό για να επι
βάλλει την τάξη στην αναρχούμενη
πρωτεύουσα. Η Σύγκλητος με την
απόφασή-της αυτή υλοποιούσε ψήφισμα

της «Προσωρινής Κυβερνήσεως» της 21
Σεπτεμβρίου 1862, με το οποίο δινόταν η
άδεια για τη σύσταση ενός πανεπιστη
μιακού στρατιωτικού σώ ματος με την ο
νομασία «Πανεπιστημιακή Φ άλαγξ»της
οποίας αξιωματικοί μεν θα ήταν οι κα
θηγητές του Π αν/μίου και στρατιώ τες οι
φοιτητές. Α ξιωματικοί του τακτικού
στρατού θ’ αναλάμβαναν την εκπαίδευ
ση όλων και την εκγύμναση του σώμα
τος αυτού, του οποίου σκοπός ήταν η
φρούρηση μαζί με την Εθνοφυλακή — ε
νός άλλου σώ ματος από πολίτες — της
πόλης των Αθηνών.
Το πράγμα ακούγεται παράξενα σ τ’
αυτιά-μας σήμερα, εποχή που οι φοιτη
τές προσπαθούν να έχου νμ ια γνώμη για
τα θέματα που τους αφορούν. Φαίνεται
ότι υπάρχει οπισθοδρόμηση κι όχι εξέλι
ξη, άν σκεφθούμε ότι παράλληλα με τη
σύσταση της Π ανεπιστημιακής φάλαγ
γας είχαν εκλεγχθεί δύο αντιπρόσωποι
του Πανεπιστημίου σαν βουλευτές και οι
οποίοι, εννοείται, ότι αντιπροσώπευαν
τα συμφέροντα του Ιδρύματος. Και αυ
τές οι παραχωρήσεις είχαν γίνει από την
«Προσωρινή Κυβέρνηση» γιατί, όπως εί
χε παραδεχθεί διά στόματος του Επ. Δεληγεώργη, Υπουργού Π αιδείας,.το «Π α
νεπιστήμιου παρήγαγε την Επανάστασιν»,και φυσικά αναφερόταν στους αγώ
νες της φοιτητικής νεολαίας κατά την
διάρκεια της Οθωνικής Βασιλείας και
στο ρόλο που διαδραμάτισε για την
έξωσή-του. Έ να ς από τους φοιτητές αυ
τούς, άλλωστε, ήταν και ο ίδιος ο Επα-μεινώνδας Δεληγεώργης, ο μετέπειτα
και πρωθυπουργός.
Έ τσ ι με τη σύσταση της Πανεπιστη
μιακής ή Φοιτητικής Φ άλαγγας φτάνου
με στην υλοποίηση μιας προσπάθειας
των φοιτητών για τη δημιουργία της Ε
θνοφυλακής στην οποία, φυσικά, θα
πρωτοστατούσαν οι ίδιοι. Ενώ, όμως, οι
Οθωνιστές δεν ήταν δυνατό να δώσουν
όπλα στους αντιπάλους-τοός οι φοιτη
τές πάντοτε ήσαν ενάντια στο καθεστώς
του Ό όω να — η σύσταση της Φ άλαγγας
αποτέλεσε ένα όνειρο υλοποιημένο γ ι’
αυτούς. Ό τα ν, λοιπόν, η Σύγκλητος ορ
γάνωσε το στρατιω τικό αυτό σώμα οι Α
θηναίοι είδαν στις 17 Οκτωβρίου 1862
έκπληκτοι λόχους απαρτιζόμενους από
φοιτητές και έχοντες γι’ αξιωματικούς
τους καθηγητές-τους να περιπολούν

στην Αθήνα ημέρα και νύχτα και να επι
τηρούν και επιβάλουν την τάξη και ευ
νομία.
Η Πανεπιστημιακή ή Φοιτητική Φά
λαγγα είχε δική-της στολή, δική-της ση
μαία, δικό-της οπλισμό. Ή τα ν ένα ανε
ξάρτητο στρατιω τικό σώμα. Κάτω από
την καθοδήγηση των Πρυτάνεων Πέ
τρου Παπαρρηγόπουλου (1862-1863) και
Κων/νου Φρεαρίτη (1863-1864) απαρτι
ζόταν τον πρώτο χρόνο από 5 λόχους
(600 φοιτητές) και τον δεύτερο από 6 λό
χους (840 φοιτητές). Οι στρατιωτικοί
που είχαν αναλάβει τη Διοίκηση της Φά
λαγγας ήταν ο μέν Λ οχαγός Ιωάννης
Ζουμπούλης μέχρι τις 28 Φεβρουάριου
1863 και κατόπιν ο Α λέξανδρος Πραίδης, μέχρι τη διάλυσή-της το 1864. Η
δράση της Φ άλαγγας δεν σταματά εδώ.
Το 1864 μετά από δράση δυο ετών έκλει
σε η πρώτη πράξη της ιστορίας-της, που
θα διαρκέσει για 40 περίπου χρόνια. Με
τά την τυπική διάλυσή-της τα ιστορικά
γεγονότα την έφεραν και πάλι στο προ
σκήνιο μετά δέκα χρόνια, κατά το 187374, όταν οι φοιτητές επανήλθαν με αίτη
μα την επανασύσταση και δραστηριοποίηση της φάλαγγας. Τώρα ο Δεληγεώργης ήρθε αντιμέτωπος με το φοιτητι
κό σώμα. Μεγάλες διαδηλώσεις έλαβαν
χώρα, συμπλοκές, αιματοχυσίες σε ση
μείο που ιστορικός της εποχής εδήλωσε
ότι «...μεταξύ κυβερνήσεως και φοιτη
τών υφίστατο πλέον εμπόλεμος κατάστασις». Η λύση των επεισοδίων ήλθε ό
ταν στις 4 Φεβρουάριου 1874 η Κυβέρνη
ση του Δεληγεώργη ηττήθηκε στη Βου
λή, από το Θρασύβουλο Ζαΐμη.
Στα 1877-78 κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου και με την αναζω
πύρωση των εθνικών πόθων, για την
προσάρτηση των εδαφών που στέναζαν
κάτω από τον τουρκικό ζυγό, ελληνικά
σωματεία όπως η «Εθνική Άμυνα» και η
«Αδελφότης» μάζευαν χρήματα, αγόρα
ζαν υλικό και στρατολογούσαν εθελο
ντές που τους έστελναν να πολεμήσουν
στα υπό απελευθέρωσιν εδάφη, κυρίως
δε στη Θεσσαλία. Στους αγώνες αυτούς
σημαντική συμμετοχή είχαν φοιτητικά
σώματα και ομάδες που έφταναν, για να
ενισχύσουν τους μαχητές, όπως αυτό

που απαρτιζόταν από 25 φοιτητές κι είχε
γι’ αρχηγό-του τον καθηγητή Ν. Νικολαίδη, έναν πρώην αξιωματικό της Κρη
τικής Ε πανάστασης του 1867. Στην πε
ρίφημη μάχη της Μ ακρυνίτσας τρεις γυμνασιόπαιδες έδωσαν και το δικό-τους
αίμα: οι Δ. Κυριακόπουλος, Ν. Στρατηγόπουλος και Σ. Οικονομόπουλος.
Αλλο σώμα με φοιτητές και σπουδα
στές του Γυμνασίου με αρχηγό τον I.
Φαρμάκη έλαβε μέρος στη Μάχη της Αγυιάς, όπου και θρήνησε νεκρούς. Οι μά
χες των επαναστατώ ν ήταν πολλές ό
πως και πολλοί οι φοιτητές και σπουδα
στές που έδωσαν το αίμα-τους. Δυστυ
χώς, δεν γνωρίζουμε αν κάποιο από τα
σώματα αυτά είχε κατέβει στους αγώνες
αυτούς μαζί με τη σημαία της φάλαγγας,
σαν ανεξάρτητο σώμα. Δεν υπάρχουν
στοιχεία που να μας πληροφορούν παρά
το γεγονός ότι γνωρίζουμε αρκετά για τη
συμμετοχή και τη δράση των φοιτητών
στους αγώνες αυτούς.
Η τελευταία πράξη της Πανεπιστη
μιακής ή Φοιτητικής Φ άλαγγας θα παι
χτεί κατά το 1896-97 όταν οι φοιτητές
μετά από απρεπή συμπεριφορά του κα
θηγητή της ανατομίας Γαλβάνη εξεγέρθηκαν και κλείστηκαν στο Πανεπιστή
μιο. Ο Γαλβάνης τους είχε προσβάλει
λέγοντάς-τους ότι είναι ανάξιοι του ιδρύ
ματος που εσπούδαζαν. Οι φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν έντονα στη Σύγκλητο,
μετά στην Κυβέρνηση και κατόπιν ζήτη
σαν να παυθεί ο Γαλβάνης. Ο τελευταίος
είχε ισχυρό μέσο στην Κυβέρνηση και
δεν παραιτείτο. Α ρχισαν αντεγκλήσεις,
καταλήψεις αιθουσών, συμπλοκές μετα
ξύ χωροφυλακής, ιππικού και φοιτητών,
συλλήψεις εκφοβιστικές διαφόρων πρω
τεργατών διαδηλώσεις, νυκτερινές συγ
κεντρώσεις και σαν φυσικό επακόλουθο
όλων αυτών έρχεται η κατάληψη του
Πανεπιστημίου από ομάδες 300 περίπου
φοιτητών, που κλείστηκαν στο ίδρυμα
οπλισμένοι με γκράδες και αποφασισμέ
νοι — όπω ς δήλωσαν — να πεθάνουν ε
κεί. Επί τρεις νύχτες και ημέρες το ιππι
κό είχε περικυκλώσει το Πανεπιστήμιο
και προσπαθούσε να διώξει τους φοιτη
τές. Π αράλληλα, άλλοι φοιτητές στην

πόλη διοργάνωσαν διαδηλώσεις, πο
ρείες, διαμαρτυρίες κλπ. Οι συγκρού
σεις ήταν σφοδρές και αιματηρές, οι δε
έγκλειστοι φοιτητές είχαν πάρει από τις
αποθήκες του Πανεπιστημίου τα όπλα
της Φ άλαγγας, τις σημαίες του σώμα
τος, τις στολές και ό,τι άλλο υπήρχε και
επανασύστησαν το φοιτητικό αυτό σώ
μα.
Οι προσπάθειες του ιππικού να εκδιώ
ξει τους φοιτητές από μέσα απότυχαν,
διότι οι έκλειστοι ανταπαντούσαν στους
πυροβολισμούς με τους γκράδες-τους, ο
λαός που ζούσε το δράμα και την
προσπάθειά-τους τους έστελνε όπως
μπορούσε τρόφιμα κλπ., χρησιμοποιών
τας ακόμα και πελταστές. Οι φοιτητές
προσπάθησαν να οργανώσουν δρόμο
διαφυγής και βοήθειας εκμεταλλευόμε
νοι το αποχετευτικό σύστημα που υπήρ
χε στην περιοχή και του οποίου είχαν
βρει το σχέδιο στις αποθήκες του
Παν/μίου. Δυστυχώς, δεν μπόρεσαν να
το αξιοποιήσουν διότι βρήκαν κάποιο
εμπόδιο. Ό λ α αυτά συνέβαλαν στο να
δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα πολεμι
κής έντασης στην Αθήνα που ήταν ανά
στατη. Το πράγμα, όμως, είχε φτάσει σε
αδιέξοδο, διότι από τη μια η Κυβέρνηση
δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη μιας
τελικής επίθεσης για την εκδίωξη των
φοιτητών και από την άλλη οι τελευταίοι
ήσαν αμετάπειστοι. Μεσολάβησαν διά
φοροι κυβερνητικοί εκπρόσωποι καθώς
και πρυτάνεις, καθηγητές, κλπ. και το
θέμα βρήκε μια λύση αντάξια της περηφάνειας των φοιτητών. Δ έχτηκαν πρό
ταση της Κυβέρνησης να πάει σύσσωμη
η Πανεπιστημιακή Φάλαγγα σαν ανε
ξάρτητο σώμα να πολεμήσει στην Κρή
τη στην επανάσταση που είχε, ήδη,ξε
σπάσει το 1896. Η έναρξη του Κρητικού
αγώνα ήταν, άλλωστε, και ένας από
τους κυριότερους άν όχι ο πρώτος λόγος
που οι φοιτητές δέχτηκαν να εγκαταλείψουν το Πανεπιστήμιο φοβούμενοι ότι
κάτω από τις νέες εξελίξεις οι πράξειςτους έβλαπταν το Έ θνος. Έ τσ ι δέχτη
καν και πήγαν σαν ανεξάρτητο στρα
τιωτικό σώμα στην Κρήτη, όπου είχαν
αξιόλογη δράση.
■

Atlantis
Τά πιό φίνα πουκάμισα,
στίς πιό χαμηλές τιμές θά τά βρείτε
στη βιοτεχνία μας.
Π οιότητα κ α ί κ α λ ό γούστο.
ΠΑΡΑΣΙΟΥ 41 - 43
ΠΑΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 88.39.323
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Τοϋ Ά χιλλέα Χατζόττουλοο
Οι Αμερικάνοι βιάζονται τόσο να
κλείσουν το θέμα των βάσεων στην Ελ
λάδα, ώστε δεν αποκλείεται η ανακοί
νωση κάποιας Συμφωνίας πολύ συντο
μότερα α π ’ ό,τι υποθέτουν μερικοί ειδή
μονες.
Τα γεω πο λιτικ ά -το υς συμφέροντα
στην περιοχή και η κατάσταση στις πη
γές των πετρελαίων, δεν τους αφήνει πε
ριθώριο κομψών διπλω ματικώ ν ελιγ
μών. Φ τάσαν να δηλώσουν ότι « ...θα θε
ωρήσουν σαν έδαφος των ΗΠΑ τις αμε
ρικάνικες βάσεις στην Ελλάδα». Το δη
μοσίευμα του «Νιού Στέιτσμαν» από το
οποίο πληροφορηθήκαμε ότι ο Υπουρ
γός Εθνικής Αμυνας Ευάγ. Αβέρωφ απόστειλε κείμενά-του προς το αμερικά
νικο Π εντάγωνο, έδειξε ότι και στον
τόπο-μας υπάρχουν άνθρωποι που βιά
ζονται να τελειώνει μια ώρα γρηγορότε
ρα το θέμα. Το ίδιο κι’ η ταχύτητα με
την οποία ο επί των Εξωτερικών Υπουρ
γός κ.Μ ητσοτάκης^ έσπευσε να καλύ
ψει τον συνάδελφό-του, δεν δείχνει τίπο
τα άλλο παρά το ότι οδηγούμαστε, σ' έ
να αλυσόδεμα των βάσεων, σε ελληνικό
έδαφος.
Οι διαβουλεύσεις για την ελληνοαμερικάνικη συμφωνία, άρχισαν και συνεχί
ζονται ερήμην του ελληνικού λαού, ενώ
η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ρύθμιση
του θέματος των βάσεων γίνεται απο
κλειστικά για τις αμυντικές ανάγκες της
Α τλαντικής Συμμαχίας. Συγκεκριμένα,
η άποψη που η κυβέρνηση αφήνει να
διαρρεύσει είναι ότι η Συμφωνία θα γίνει
με βάση τη μονογραφηθείσα αρχική
συμφωνία του 1977 και όρους ίδιους, πε
ρίπου, με την τουρκοαμερικάνικη συμ
φωνία του περασμένου Απρίλη για τις 26
αμερικάνικες βάσεις στην Τουρκία.
Το θέμα, όμως, είναι ότι ο Αμερικάνος Πρεσβευτής στην Αθήνα Ρ.Μ ακλόσκι, υπόβαλε τον Οκτώβρη σχέδιο συμ
φωνίας στην ελληνική κυβέρνηση, που
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δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με την
μονογραφηθείσα Συμφωνία του 1977. Ή
ελληνική εμπειρία 27 ετών για το καθε
στώς των βάσεων, μας καθιστά ιδιαίτε
ρα επιφυλακτικούς για τους όρους τόσο
της παλιάς, όσο και της νέας Συμφω
νίας.
Σε μια εποχή, που ο πρωθυπουργός
κ. Γεώργιος Ράλλης δεν σταματά να ε
παναλαμβάνει τα περί ηπίου πολιτικού
κλίματος, η παραπλάνηση και η σύγχυ
ση, όσον αφορά το θέμα των βάσεων,
συντελεί στην δημιουργία κλίματος ανα
ταραχής και πόλωσης στην κοινή γνώ
μη. Το αμερικάνικο Πεντάγωνο και οι
ιέρακες του ΝΑΤΟ, γνωρίζουν πολύ κα
λά τη σπουδαιότητα των βάσεων στην
Ελλάδα. Δεν θ’αφήσουν «δικαιώματάτους που θεωρούν κεκτημένα» να περιο
ριστούν.
Το θέμα των βάσεων έχει δύο επίπεδα
συζήτησης και αντιμετώπισης. Το πρώ
το, το ουσιώδες και αποφασιστικό είναι
η βεβαιότητα ότι οι βάσεις δεν εξυπηρε
τούν κανένα εθνικό σκοπό, δεν παρέ
χουν καμία ωφέλεια που δεν μπορούσε
να αποκτηθεί αλλιώς — και χωρίς το
κόστος των βάσεων μάλιστα — και ότι
η ύπαρξή-τους αποτελεί θεμελιώδη κίν
δυνο για τη χώρα. Υπονομεύουν την ε
θνική ανεξαρτησία, είναι μια «δυνάμει»
κερκόπορτα της επιχειρησιακής αυτο
νομίας των ενόπλων δυνάμεών-μας, μας
καθιστούν προνομιακό στόχο σε περί
πτωση θερμοπυρηνικού πολέμου, υπο
σκάπτουν την εξωτερική-μας πολιτική
σε σχέση με τις σοσιαλιστικές χώρες
και τον τρίτο, λεγόμενο, κόσμο.
Το δεύτερο επίπεδο είναι, ότι αν, μο
νόπλευρα και παρά την αντίθεση της αν
τιπολίτευσης και της συντριπτικής
πλειοψηφίας του λαού, η «Ν.Δ» προχω
ρήσει στη συμφωνία για τις βάσεις — ό
πως και στην επανένταξη στο ΝΑΤΟ —
πρέπει τουλάχιστον να διασφαλισθούν
κάποιες m inim um προϋποθέσεις, όχι

για να αποκλειστούν οι κίνδυνοι που
προηγουμένως περιγράψαμε, αλλά, του
λάχιστον, να μπορεί να υπάρχει κάποια
στοιχειώδης επίβλεψη. Κάποιος περιορι
σμός, κάποια διασφάλιση των υποτυπω
δών συμφερόντων άσφαλείας της χώ
ρας, των ενόπλων-της δυνάμεων και της
πολιτικής-της αυτονομίας.
Το πρόβλημα είναι τί κάνουμε εμείς
και πόσο «ωφέλιμες» μπορούν να είναι
για τον τόπο-μας οι αμερικάνικες βά
σεις, κέντρα ψυχροπολεμικά απλησία
στα, για οποιοδήποτε ελληνικό μάτι και
αυτί.
Προφήτες, δεν είμαστε. Μπορούμε, ό
μως, να προβλέψουμε, με πολλές πιθα
νότητες ότι θα δικαιωθούμε κΓ ότι η ελληνοαμερικάνικη συμφωνία θα σερβιρι
στεί στον λαό σαν μια πρώτης γραμμής
επιτυχία.
Με τη μικρή διαφορά, ότι τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ τους ενδιαφέρει ο
«εκ βορρά κίνδυνος» και η κατάσταση
στην ανατολική Μεσόγειο, ένώ εμείς
ζούμε τον «εξ ανατολών» κίνδυνο των
σωβινιστικών στρατοκρατώ ν της Ά γ 
κυρας.
Ας παρακολουθήσουμε στο σημείο
αυτό, πως βλέπουν το πρόβλημα ορι
σμένοι ειδικοί: ο ε.α.Σ τρατηγός και βου
λευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημ. Χονδροκούκης, ο ε.α. ναύαρχος κ. Αθαν.Σπανίδης και ένας ε.α. ιπτάμενος ταξίαρχος
της Πολεμικής Α εροπορίας, ο κ. Γιώρ
γος Αύκος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ
Για το ιστορικό των αμερικάνικων
βάσεων στην Ελλάδα πολύ διαφωτιστικά είναι τα όσα λέει ο Δημήτρης Χονδροκούκης.
Μ ε βάση τα άρθρα 3 και 5 του Κατα
στατικού του ΝΑ ΤΟ, οι Η .Π .Α . συγκρό
τησαν σ την Ε λλάδα τις βάσεις επί Νατοϊκού επιπέδου. Βάσεις, όμως, εγκαταστά
θηκαν και με διμερείς συνθήκες για τη

«διευκόλυνση της σ υλλο γικής ικανότη
τας αντίστασης σε μια στρατιω τική προ
σβολή».
Η Ελλάδα, από τον Φλεβάρη του
1952,όταν μπ ήκε επίσημα στο Ν ΑΤΟ ,
άρχισε να δέχεται την μια μετά την άλλη
τις Αμερικάνικες και Ν ατοϊκές βάσεις■
Τον Οκτώβρη του 1953 υπογράφτηκε η
σχετική συμφωνία των βάσεων.
Ο Στρατηγός Χ ονδροκούκης, λέει:
« Ή ταν η εποχή που η χώρα-μας βρι
σκόταν κάτω από το κλίμα του εμφύλιου
πολέμου, ο οποίος μόλις είχε τελειώσει.
Η συμφωνία υπογράφτηκε σχεδόν στα
«τυφλά», ενάντια στον κομμουνιστικό
κίνδυνο της εκ βορρά απειλής».
Ορισμένες από τις πρώ τες βάσεις λει
τούργησαν με προφορική εντολή, πριν υ
πογραφεί ιδιαίτερη συμφωνία γ ι’ αυτές.
Παράδειγμα: η βάση της Ν έας Μ άκρης
δεν έχει ιδιαίτερη συμφωνία για τη
λειτουργία-της, καλύπτεται από το γενι
κό πλάνο περί βάσεω ν στην Ελλάδα.
Ό διακηρυγμένος σκοπός των β ά σ ε
ων ήταν «να συμβάλλουν, στα πλαίσια
του ΝΑ ΤΟ, στην προστασία και την άμυ
να της χώ ρας έναντι απειλής εκ βορρά».
Οι περισσότερες βάσεις, υποστηρίζουν
τις ενέργειες του 6ου αμερικάνικου σ τό 
λου, ώ στε να μπορεί να ζει και να μάχεται
εντός ή εκτό ς Ν Α ΤΟ, Διατηρεί, έτσι, αυ
τονομία έναντι του Ν Α ΤΟ μένοντας κά
τω από αμερικάνικο εθνικό έλεγχο.
Η πρώτη συμφωνία μεταξύ Ε λλάδας
και Α μερικής υπογράφεται το 1953 και
παίρνει την αθώα ονομασία «Συμφωνία
Τεχνικών Διευθετήσεω ν». Π εριέχει πολ
λά π α ρ α ρ τ ή μ α τ α απόρρητης μορ
φής. Α ν κανείς διαβάσει αυτές τις διμε
ρείς Ελληνοαμερικάνικες Συμφωνίες βά
σεω ν (κάθε π α ρ ά ρ τ η μ α αποτελεί κι
ένα είδος συμφωνίας ξέχω ρης βάσης)
και τις συγκρίνει με ανάλογες άλλώ ν Νατοϊκών χωρών, θα νοιώσει εθνική καται
σχύνη.
Α π ό το 1953 ώ ς σήμερα δημιουργήθηκάν 41 συνολικά βάσεις στη χώρα-μας.
Και υπάρχει τάση για συνεχή αύξηση. Ό 
λες λειτουργούν βασισμένες στην κύρια
Συμφωνία του Ο κτώβρη 1953. Σήμερα, οι
Η .Π .Α . διαθέτουν σ ’ όλο το κόσμο περί
που 400 βάσεις και 2.000 «διευκολύν
σεις» που τις υπηρετούν 500.000 αξιωμα
τικοί και στρατιώ τες των Η .Π .Α . Το 1/5
περίπου των ανδρών των Ε νόπλω ν Δ υ 
νάμεων ειρήνης των Π .Π .Α . υπηρετεί σε
βάσεις που βρίσκονται σε ξένες χώ ρες.
Σ τις τελευταίες δεκαετίες από το 1950
και δώθε, οι Η .Π .Α . έχουν υποστεί σο
βαρές ήττες και αναγκάστηκαν να αναδιπλώ σουν τις βάσεις-τους, όπω ς της Αιβύης, της Γαλλίας και πρόσφατα της
Περσίας. Η μεγαλύτερη απώλεια για τη
στρατιω τική μηχανή του Π ενταγώ νου ή
ταν η αναδίπλω ση των βάσεω ν της Ι ν 
δοκίνας. A ναγκάστηκαν να εκκενώ σουν
όλες τις βάσεις στο Ν ότιο Βιετνάμ και
στη Ταϋλάνδη, που στοίχισαν δισεκα
τομμύρια δολάρια. Η αναδίπλω ση των 5
σοβαρών βάσεω ν της Περσίας, έγινε
στην Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο.

Οι αμερικάνικες βάσεις στη χώρα μας,
θεωρούνται οι πιό σπουδαίες ολόκληρης
της Ευρώπης. Οι αμερικανο-νατοϊκές βά
σεις στη χώ ρα μας δεν είναι στό σύνολότους γνω στές στον ελληνικό λαό. Α κ ό 
μα, επικρατεί σύγχυση και ως προς τον
αριθμό και ω ς προς την αποστολή-τους
και την «ω φελιμότητά-τους» για τη χώρα
μας.
Μ όλις το 1976 σκέφ τηκε η κυβέρνηση
να αναθεωρήσει το καθεστώ ς των ξένων
βάσεω ν στη χώ ρα μας. Κι αυτό, μόνο για
«λαϊκή κατανάλω ση». Διατυμπάνισε,
δηλαδή, ότι με την καινούρια Συμφωνία
— πλαίσιο, «ελληνικοποιούνται» οι βά
σεις. Μ ονογράφτηκε αυτή η Συμφωνία
στις 15 Α πρ ίλη 1976 και με όλα τα μέσα
μαζικής ενημέρω σης υπογραμμίστηκαν
οι «βασικές θέσεις» της κυβέρνησης σε
αυτό το καυτό, το υπ ’ αριθμ. 1 πρόβλημα
της εθνικής-μας ανεξαρτησίας. Οι θέσεις
αυτές, ήταν ότι θα παραμείνουν στη
χώ ρα-μας μόνο οι «διευκολύνσεις» και 0
τότε πρωθυπουργός κ.Καραμανλής μ ίλη
σε συγκεκριμένα για τη διατήρηση 4 μόνο
βάσεω ν: του Ελληνικού, της Σούδας,
των Γουρνών Η ρακλείου και της Ν έας
Μ άκρης. Δεύτερον, ότι αυτές που θα πα
ραμείνουν, θα τεθούν υπό απόλυτο ελλη 
νικό έλεγχο, αφού θα οριστεί Έ λληνας
διοικητής των βάσεων.
Ε κτοτε, η Συμφωνία του 1976 «πάγω 
σε» κάτω από την έντονη λαϊκή αποδοκι
μασία και τον οξύ έλεγχο της αντιπολί
τευσης. Τώρα, με την επανένταξη, θα
βγει από τον πάγο και ασφαλώ ς θα τεθεί
η ταφόπετρα της εθνικής-μας ανεξαρτη
σίας.
Ρωτήσαμε τον στρατηγό Δ.Χονδροκούκη αν είναι εφικτή η ελληνοποίηση
των αμερικάνικων βάσεων και αν βλέπει
οποιαδήποτε εθνική ωφέλεια από την
ύπαρξή-τους στον τόπο-μας. Μ ας είπε:
Η οργάνωση, τα μέσα, η εκπαίδευση
και ο τρόπος χρ ήσης και χειρισμού των
μέσω ν, δεν αφήνει περιθώρια για ψευδαι
σθήσεις ελληνοποίησης των ξένων βά
σεω ν στη χώρα-μας.
Η οργάνωση των βάσεω ν είναι τέτοια,
ώ στε ελάχιστοι μόνο και απ ’ αυτό το αμε
ρικάνικο προσω πικό είναι σε θέση να
χειριστούν τα ηλεκτρονικά πολύπλοκα
μέσα. Και αυτό πάλι, δεν θα μπορούν να
θέσουν σε λειτουργία το όλο σύστημα εκ
μετάλλευσης, αν δεν εργαστεί ο καθένας
στον επιμέρους ρόλο-του και δεν συντο
νιστεί με τους άλλους.
Τα μέσα είναι πολύπλοκα και πολυ
σύνθετα και απαιτούν πολύ χρόνο για εκ
παίδευση σε ειδικά κέντρα εκπαίδευσης
στην Αμερική. Οι επιλεγόμενοι, για την
εκπαίδευση αυτή, άνδρες, περνούν σειρά
δοκιμασιών ικανότητας, εχεμύθειας και
απόλυτης ψυχικής ισορροπίας. Η εκπαί
δευση είναι τέτοια, που δεν παρέχει ευχέ
ρεια μονόπλευρης χρησιμοποίησης του
κάθε μέσου της βάσης. Πέρα από την τε
χνική εκπαίδευση χρησιμοποιούνται για
την μετάδοση των πληροφοριών συστή
ματα «διπλώ ν» και «τριπλώ ν» κω δίκω ν
που αλλάζουν κατά καιρούς, έτσι ώ στε

να μη είναι δυνατόν να διαρρεύσουν πλη
ροφορίες ή να βρεθούν κλείδες αποκρυ
πτογράφησης των κω δίκω ν αυτών.
Είναι, συνεπώ ς, αστείο να ισχυρίζεται
κανείς ότι είναι δυνατόν να ελληνοποιηθούν οι αμερικάνικες βάσεις στη χώραμας. Ακόμα κι αν οι Αμερικάνοι δέχον
ταν να εκπαιδεύσουν Έ λληνες, πώς θα
μπορούσαν αυτοί να υπεισέλθουν στο κύ
κλω μα επεξεργασίας, αξιοποίησης και
εκμετάλλευσης των ωφέλιμων στοιχείων
πληροφοριών της υποτιθέμενης εχθρικής
δραστηριότητας;
Η ελληνοποίηση, συνεπώ ς, όπω ς και
η «τουρκοποίηση» είναι μόνο για τους α
φελείς. Ε κτός αν εννοείται, ότι με το να
προβλέπεται κάποιος συμβολικός Έ λλη 
νας διοικητής ή και κάποιο ελληνικό
στρατιω τικό απόσπασμα ακόμα, για την
τήρηση τύπων και την υπηρέτηση της βά
σης από πλευράς διοικητικής μέριμνας η
«ελληνοποίηση» έγινε.
Δ εν υπάρχει κανένα εθνικά ωφέλιμο
στοιχείο από την ύπαρξη των ξένων βά
σεω ν στη χώρα-μας. Ούτε είναι σω στό ό
τι μπορούν να μας δίνουν ορισμένες ωφέ
λιμες πληροφορίες. Οι πληροφορίες που
συλλέγουν μερικές βάσεις, είναι στρατη
γικού περιεχομένου και δεν ενδιαφέρουν
την Ελλάδα.
Τί ενδιαφέρει, π.χ., τη χώ ρα-μας ο
ποιαδήποτε στρατιω τική κίνηση ή δρα
στηριότητα της Σοβιετικής Έ νω σης
στον Καύκασο ή στο Αφγανιστάν;
Εκείνο που μάς ενδιαφέρει να γνωρί
ζουμε είναι τί γίνεται κοντά στα σύνοραμας και αν και από πού υπάρχει απειλή.
.Γ ι' αυτά, όμως, δεν θα δίνουν τίποτα οι
βάσεις. Για την πραγματική απειλή
εναντίον-μας από ανατολάς (Τουρκία) έ
χει, ήδη, εκφραστεί η προτίμηση της Α 
μερικής προς την Α γκυρα. Ό σ ον αφορά
τον Βορρά, όλοι οι γείτονές-μας έχουν φι
λικές σχέσεις μαζί-μας και τίποτα δεν
προδιαγράφει ενέργειες σε βάρος-μας.
Λ όγω των βάσεω ν είναι γεγονός ότι θα
μας δοθεί στρατιω τική βοήθεια. Α λλά το
στρατιωτικό υλικό που παίρνουμε είναι
παλιό και τις περισσότερες φορές δυσκολοσυντήρητο. Πέρα α π ' αυτό η χώρα-μας
που αγκομαχά να απαλλαγεί από την
στρατιωτική αμερικάνικη εξάρτηση, υπο
δουλώνεται δια του πολεμικού υλικού α
κόμα περισσότερο.
Είδαμε και πάθαμε να αποκτήσουμε
μια σχετική αυτονομία, περίπου γύρω
στο 20% λόγω πολεμικού υλικού γαλλι
κής προέλευσης. Θα επανέλθουμε στην
100% εξάρτηση από το Αμερικάνικο
Πεντάγωνο;
Να υπολογίσουμε, ακόμα, ότι η χορή
γηση παλιού πολεμικού υλικού, από την
Αμερική, ακριβοπληρώνεται σε ανταλ
λακτικά, γιατί πολύ γρήγορα έχουν την
ανάγκη-τους. Και είναι γνω στό πως σε
ανταλλακτικά δεν παρέχεται βοήθεια ού
τε μιας δεκάρας. Α λ λ ω σ τε και η περιο
ρισμένη, ούτως ή άλλω ς, δωρεάν στρα
τιωτική βοήθεια, χρόνο με το χρόνο
μειώνεται.
19

Ελληνικό ............. και Νέα Μάκρη

Ιο Π εντάγω νο με την πολιτική-του α
πό τη μια υποδουλώνει και από την άλλη
υποστηρίζει την ντόπια αναχρονιστική
βιομηχανία, που δεν μπορεί για πολλούς
λόγους να εκσυγχρονιστεί και συντηρεί
ται από τα υποανάπτυκτα κράτη τα οποία
έχουν ανάγκη «παλιοσιδερικών» του
Β'Π αγκόσμιου Πόλεμου.'
Αφήνω κατά μέρος όλα τα άλλα
«πλήν» των βάσεων: την προσέλκυση
έντονω ν αντίποινων που θα μας μετα
βάλλουν, άε περίπτω ση πολέμου, σε οι
κόπεδο, την εθνική υποδούλωση, και
προπαντός την απώλεια της εθνικής ανε
ξαρτησίας. Α λλά , επί του παρόντος, α
πάντησα σ ' ό ' τι με ρωτήσατε.

ΑΘ.ΣΠΑΝΙΔΗΣ
Ο ε.α.ναύαρχος Αθανάσιος Σπανίδης
υπεύθυνος επί των στρατιωτικών θεμά
των της ΕΔΗΚ μας δήλωσε:
« Το εθνικό συμφέρον, αν θέλουμε να εί
μαστε «κύριοι του οίκου-μας», επιβάλλει
οι πολεμικές βάσεις, οποιουδήποτε
προορισμού, να θεωρούνται και να είναι
ελληνικές και να εξυπηρετούνται και ε
λέγχονται από ελληνικό προσωπικό.
Πρέπει η λέξη «αμερικάνικες βάσεις»
να εξαλειφθεί στους τύπους και στην ου
σία.
Οι ελληνικές αυτές βάσεις, ανάλογα με
τις συνθήκες, θα παραχωρούν διευκολύν
σεις στους Α μερικανούς ή άλλους συμ
μάχους, μόνο για τις αμυντικές ανάγκεςτους που προκύπτουν από τις υποχρεώ
σεις-τους στο πλαίσιο της Α τλα ντικής
Συμμαχίας.
Εξυπηρέτηση, καθαρα, αμερικάνικων
συμφερόντων πρέπει να αποκλείεται, εφ '
όσον αυτά δεν συμπίπτουν με τα ελληνι
κά, π.χ. σε περίπτω ση εμπλοκής των Αμερικάνω ν στη σύρραξη Ιράκ-Περσίας, η
χρήση των διευκολύνσεω ν που προανέφερα είναι τελείω ς αντίθετη με την ελλη 
νική πολιτική της φιλίας με τον αραβικό
κόσμο.
Η διάθεση αμερικάνικου τεχνικού προ
σω πικού σαν συμβουλευτικού στις ελλη 
νικές βάσεις,^σε όσες περιπτώ σεις θεω-
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ρείται απαραίτητο, θα πρέπει να.έχέι σαν
σκοπό την λειτουργικότητά-τους, και να
μην έχει απολύτω ς καμιά σχέσ η ή αρμο
διότητα σ την επιχειρησιακή-τους χρήση.
Με το δεδομένο ότι τα εγκαθιστάμενα
στις βάσεις ηλεκτρονικά μηχανήματα εί
ναι πολύπλοκα και απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό, προϋποτίθεται ότι θα υ
πάρχει υποχρέω ση με τους αντισυμβαλ
λόμενους για πλήρη ενημέρωση και εκ 
παίδευση του ελληνικού προσωπικού, ό
πω ς συμβαίνει με τα πληρώματα των αε
ροσκαφώ ν και των πολεμικώ ν πλοίων,
ώ στε ο από ελληνικής πλευράς έλεγχος
να είναι πλήρης και απόλυτος.
Α υτά ισχύουν για την ειρηνική περίο
δο, αλλά σε περίπτω ση γενικού πολέμου
οι συνθήκες μεταβάλλονται και ο κοινός
αγώνας θα δικαιολογεί κάθε παραχώρη
ση προς συμμάχους».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΟΣ
Ο ε.α. ιπτάμενος ταξίαρχος της Πολε
μικής Αεροπορίας Γιώργος Λύκος, υπο
γραμμίζει ότι Αθήνα και Ουάσιγκτον
βιάζονται να κλείσουν το θέμα των βά
σεων, με βάση την μονογραφηθείσα αρ
χική συμφωνία του 1977 και με πρότυπο
την αμερικανοτουρκική αμυντική συμ
φωνία για τις 26 Αμερικάνικες βάσεις
στην Τουρκία. Υποστηρίζει ότι οι βάσεις
των Η .Π .Α . στην Ελλάδα έχουν μεγαλύ
τερη σημασία από τις τούρκικες, γιαπ
προσφέρουν α π ’'ευθείας επιχειρησιακή
υποστήριξη στον 6ο αμερικάνικο στόλο
της Μεσογείου κΓ όχι απλά παρατηρη
τήρια κατασκοπείας και σταθμούς ανα
μετάδοσης πληροφοριών, όπως είναι οι
περισσότερες τούρκικες βάσεις.
Α παντώ ντας σε ερωτήματά-μας για
ας τέσσερις κύριες βάσεις των Αμερικάνων στον τόπο μας, ο Γ. Λύκος λέει:
• ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ: «Το αεροδρό
μιο του Ελληνικού, είναι το στρατηγείο
των αεροπορικών μετακινήσεω ν της πε
ριοχής και rq βασικό κέντρο διοικητικής
μέριμνας και υποστήριξης όλων των αμε
ρικάνικων δυνάμεων στην Ελλάδα. Σ '
αυτήν απασχολούνται 1.500 Αμερικάνοι.

Η βάση αυτή εξυπηρετεί και σύγχρονα α
εροσκάφη ηλεκτρονικής αναγνώρισης
και κατασκοπείας, που συλλέγουν πλη
ροφορίες από τις χώ ρες -μέλη του συμ
φώνου της Βαρσοβίας και τις ουδέτερες
,χώ ρες της Α ν. Μ εσογείου.
Η βάση του Ελληνικού θεωρείται το
«κλειδί»τω ν στρατηγικώ ν αερομεταφο
ρών. Έ χει την ευθύνη για κάθε είδους
τηλεπικοινω νιακή υποστήριξη των σταθ
μώ ν, των εγκαταστάσεω ν και όλω ν των
τηλεπικοινω νιακώ ν κέντρω ν και μονά
δων στον τόπο-μας (Ίσμαρος, Χορτιά
της, Βίτσι, Λάρισα, Π ήλιο κ.ά.).
Τέλος, η βάση υποστηρίζει τα μέλη
των αμερικάνικων οικογενειών στην Ε λ
λάδα, σε υλικά και μέσα εξυπηρέτησης
(RX).
• ΒΑΣΗ ΣΟΥΔΑΣ: «Είναι κέντρο υπο
στήριξης του 6ου στόλου με αποθήκες
καυσίμων και πυρομαχικών. Έχει ικανό
τητα εφοδιασμού και αγκυροβολείου ο
λόκληρου του στόλου. Μ πορεί να λει
τουργήσει σαν βάση εκκίνησης για παρατεταρένες ναυτικές επιχειρήσεις.
Διαθέτει, κοντά, μεγάλο αεροδρόμιο,
με διευκολύνσεις και εξυπηρετεί, βασικά,
μοντέρνα αεροσκάφηγναυτικής συνεργα
σίας και ανθυποβρυχιακής έρευνας για
παρακολούθηση πάνω σε 24ωρη βάση
και εντοπισμό των κινήσεω ν πλοίων και
υποβρυχίω ν της Α να τολικής Μ εσο
γείου».
• ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
«Είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότε
ρος σταθμός της Μ εσογείου. Σ υγκε ι
τρώνει και επεξεργάζεται όλες τις πληρο
φορίες που συλλέγουν οι περιφερειακοί
σταθμοί της Τουρκίας και τα αεροσκάφη
ηλεκτρονικής παρακολούθησης, για τις
δραστηριότητες των Σοβιετικώ ν στην
περιοχή και στην Μ έση Ανατολή.
Στη βάση των Γουρνών οι πληροφο
ρίες κωδικοποιούνται και τις επεξεργά
ζονται κατάλληλα σε μηχανήματα υψη
λής τεχνολογίας και υπολογιστές. Α υτό
γίνεται με απόλυτη μυστικότητα από ειδι
κευμένους τεχνικούς της CIA.Οι πληρο
φορίες στέλνονται κρυπτογ ραφήμένες
στις ΗΠΑ για περαιτέρω μελέτη, ανάλυ
ση και συσχέτιση.

Το Κέντρο επιχειρήσεω ν στις Γούρνες,
είναι απρόσιτο ακόμα και y ta π ο λλο ύς Α 
μερικανούς και αποτελεί στην κυριολε
ξία, «στεγανά και άδυτα» των εξειδικευμένω ν τεχνικώ ν και των μυστικώ ν πρα
κτόρω ν των ΗΠΑ».
• ΒΑΣΗ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ: Η βάση αυ
τή σε συνδυασμό με τη γειτονική βάση
τηλεπικοινω νιώ ν του Κάτω Σουλίου, α
ποτελούν τον ομφαλό των στρατιω τικώ ν
επικοινω νιών και των ραντάρ της περιο
χής. Καλύπτουν πλήρω ς και αποτελε
σματικά όλες τις τηλεπικοινω νίες άμυ
νας των Η Π Α στην περιοχή, την αεροπο
ρική δραστηριότητα αεράμυνας και συν
δέονται (Κάτω Σούλι) με τον 6ο στόλο
της Μεσογείου εν πλώ. Μ πορούν, με ευ
κολία, να εκτελέσουν συσκοτίσεις, πα
ραλλαγές, εκτροπικές παραπλανήσεις
και παρεμβολές ικανές να αχρηστέψουν
σε μεγάλη εμβέλεια, όλες τις ασύρματες
και ενσύρματες επικοινω νίες και τηλεπι
κοινωνίες».
Ο ε.α. ιπτάμενος ταξίαρχος Γ.Λύκος
πιστεύει ότι κι' αν ακόμα οι βάσεις αυ
τές τεθούν υπό εθνική διοίκηση, με Έ λ 
ληνα αξιωματικό διοικητή και με ελλη
νικό προσωπικό μέχρι 50%, είναι αδύ
νατό να ασκηθεί πλήρης και ουσιαστι
κός έλεγχος στις ποικίλες και προηγμέ
νης τεχνολογίας δραστηριότητές-τους.
Το βασικότερο είναι, πως δεν μπορούμε
να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε τις
δυνατότητες υποκλοπής των ζωτικών ε
θνικών πληροφοριών αν:
• Δεν εκπαιδευτούν κατάλληλα οι
Έ λληνες τεχνικοί στις τεχνολογικές
εξελίξεις και τα σύγχρονα συστήμα
τα.
• Δεν αποκτήσουν εμπειρία στην

πράξη και ικανότητα πλήρους ανάλη
ψης ελέγχου και συνεκμετάλλευσης
των συλλεγόμενων πληροφοριών.
• Δεν έχει τη δυνατότητα ο διοικητής
της βάσης να ασκήσει πλήρη εξουσία
και ουσιαστικό έλεγχο και διοίκηση
σε όλους τους τομείς.
Π ω ς μπορούν να εξασφαλιστούν, ό
μως, αυτά; Ο Γ.Λ ύκος προτείνει:
1. Υπογραφή συμφωνίας με λεπτομερεια
κούς αυστηρούς όρους μόνο για τους α
μυντικούς σκοπούς του Ν Α ΤΟ.
2. Συμμετοχή, σε όλες τις δραστηριότη
τες των βάσεων, του ελληνικού προσω
πικού και συνεκμετάλλευση όλω ν των
πληροφοριών. Δηλαδή, εναλλαγή στα
καθήκοντα τών κέντρω ν επιχειρήσεων
στο χειρισμό ηλεκτρονικώ ν μηχανημά
των και στην επιβίβαση και στο χειρισμό
των οργάνων στα αεροσκάφη ηλεκτρονι
κής αναγνώρισης, ελληνικού και ξένου
προσωπικού.
3. Κ ατάργηση τω νστεγανώ ν χώ ρω ν για
αποκλειστική χρήση των Αμερικάνων,
που υφίστανται σήμερα.
Λ.Εκπαίδευση των Ε λλήνω ν τεχνικών
στις υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικές
συσκευές και μηχανήματα, για την πλήρη
σ υνεκ μετά λλευσ η τω ν πληροφοριών.
Δυνατότητα επέμβασης και διακοπής
τω ν κυκλω μάτω ν με την Τουρκία σε πε
ρίπτω ση κρίσης, έπειτα από εντολή της
ελληνικής κυβέρνησης.
5 . Τοποθέτηση Έ λληνα διοικητή με
πραγματική εξουσία και ευθύνες.
6. Να τεθεί όρος, ώ στε να καταγγέλλεται
η συμφωνία σε περίπτω ση μη πιστής τή
ρησης των όρων από τους Αμερικάνους
ή και αυτόματα, σε περίπτωση κρίσης ή
σύρραξης με την Τουρκία.

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Διάθεση:
Μ. Χουρμούζη «Ό Υπάλληλος»
Μ. Χουρμούζη «Ό Τυχοδιώκτης»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΙΘΑΚΗ»
Π ανεπιστημίου 25-29
(Ή φωλιά τού βιβλίου) τηλ. 3229560

Μ Ο Λ ΙΣ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
Ot αμερικάνικες βάσεις στη χώρα-μας δεν
είναι μόνο οι τέσσερεις βασικές, που γνωρίζει
ο περισσότερος κόσμος, αλλά αποτελούν έ
να πλέγμα που απλώνεται σ’ ολόκληρη τη
χώρα.
Υπάρχουν δεκάδες βάσεις θερμοπυρηνι
κές, ηλεκτρονικοκατασκοπευτικές και συμ
βατικές, η λειτουργία των οποίων μπορεί να
επιτευχθεί μόνο από Αμερικάνους τεχνικούς
λόγω πολυπλοκότητας των οπλομηχανημά
των, ηλεκτρονικών συσκευών και διπλών, άκρως απόρρητων, κωδίκων.
Οι παρακάτω βάσεις είναι γνωστές σ’ ελά
χιστους Έλληνες.
• Βάση Ελευσίνας (588 Μονάδα).
• Βάσεις πυραύλων των Αμερικάνων στην
• Αργυρούπολη (Κιλκίς) και στα Γιαννιτσά.
• Βάση τηλεπικοινωνιών στα Αφάνα Ρόδου.
• Βάση τηλεπικοινωνιών στη Λευκάδα.
• Βάση Ραντάρ «Νέτζ» που μπορούν να
στέλνουν απ’ ευθείας τα σήματα στο κέντρο
επεξεργασίας πληροφοριών στο Φούλερτον
τωνΥίΠΑ.
• Βάση τηλεπικοινωνιών και προπαγάνδας
στις εκβολές του Νέστου - USII(ICA),άμεση
επικοινωνία με Βόνη.
• ΝΑΤΟϊκά κέντρα αεράμυνας.

• Ηλεκτρονική βάση Κάτω Σουλίου, με ειδι
κή αποστολή άμεσης σύνδεσης με τον 6ο
στόλο εν πλώ, με τον τελικό σταθμό του
Λάγκο ντι Πάτρι (Νεάπολη Ιταλίας) και με
την ναυτική βάση Ρότας (Ισπανία).
• Βάσεις επικοινωνιών στα βουνά Πάρνηθα,
Χορτιάτης και Πατέρας. Η τελευταία συνδεέται με Γιαμανλάρ Σμύρνης και παίζει βα
σικό ρόλο στις επικοινωνίες της νοτιοανατο
λικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ:
• Ναυτική βάση, στην περιοχή Ντε λα Γκράτσια της Σύρου.
• Αεροπορική βάση των κατασκοπευτικών
αεροσκαφών Υ2 στην Κρήτη*(Σούδα).
• Βάση ηλεκτρονικού τεράστιου οφθαλμού
στα βόρεια της Σκύρου.
• Αεροπορική βάση Τυμπακίου Κρήτης.
• Ναυτικές βάσεις Σούδας, Γουρνών, Νέας
Μάκρης, Παλαιοκαστρίτσας, Πειραιά, Βό
λου, Καλαμάτας, Κυθήρων -Αντικυθήρων.
• Ηλεκτρονική κατασκοπευτική βάση στο
οροπέδιο Μουντανίστικων Μέσα Μάνης.
• Ηλεκτρονική κατασκοπευτική βάση στον
Ίασμο Κομοτινής.
• ΝΑΤΟϊκές βάσεις υποβρυχίων βορειοδυτι
κά της Κέρκυρας (περιοχή όρμου Αγίου Στε
φάνου, Οθωνοί).

Τό
μυθιστόρημα-ντοκουμέντο τής μετανάστευσης
στή Δ . Γερμανία

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ λ

ΧΒχπι·

πώς μιάγυναίκα
πάειστόνπαράδεισο

’Εκδόσεις Μπογιάτη
Σόλωνος 99 - τηλ. 36.27.028
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Not Running
3 5 Democrats
31 Republicans

Elected ;
22 Republicans

TA
«ΓΕΡΑΚΙΑ

t2 Democrats
‘o Control: 51

Με τη σαρωτική νίκη του πρώην ηθοποιού Ρόναλντ Ρήγκαν, αποτέλεσμα της οποίας θα είναι η ε
πικράτηση στο Λευκό Οίκο των «γερακιών» και η επι
στροφή στον μακαρθισμό και τον ψυχρό πόλεμο, έ
ληξαν οι εκλογές στις 4 Νοέμβρη για την ανάδειξη
του 40ου Προέδρου των ΗΠΑ.
Κύριο χαρακτηριστικό των εκλογών ήταν η έλλει
ψη ουσιαστικών επιχειρημάτων από τους υποψη
φίους των δύο μεγαλύτερων κομμάτων για να πει
στούν οι ψηφοφόροι, όχι μόνο να εκφράσουν την

προτίμησή-τους στον ένα ή τον άλλο, αλλά και να ε
ξασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου. Πράγματι, η α
ποχή έφτασε στο ποσοστό του 48%, αποτέλεσμα
της αδιαφορίας των Αμερικανών για τις εκλογές
και της επικίνδυνης φθοράς που έχει υποστεί η «Δη
μοκρατία» στην καρδιά του καπιταλισμού. Είναι εν
δεικτικό της αδιαφορίας το ανέκδοτο, σύμφωνα με
το οποίο κάποιος στηρίζει το πιστόλι στο κεφάλι ε
νός ψηφοφόρου λέγοντάς-του: Κάρτερ ή Ρήγκαν; Κι
αυτός απαντά: Πυροβόλησε!

του Γιώργου Κουρτάκη
Τα αποτελέσματα των εκλογών ανάτρε
ψαν όλες τις σφυγμομετρήσεις που πρόβλεπαν σκληρή τη μάχη Κάρτερ- Ρή
γκαν. Ο Πρόεδρος Κάρτερ στην κυριολε
ξία «εξαφανίστηκε» (λαμβανομένου υπό
ψη του εκλογικού συστήματος), αφού συγ
κέντρωσε 34.434.769 ψήφους (41 %). Μαζίτου «εξαφανίστηκαν» και ορισμένοι φιλε
λεύθεροι γερουσιαστές και βουλευτές
που έγιναν γνωστοί από τη στάση-τους
στον πόλεμο του Βιετνάμ, όπως οι
Τσερτς, Μπάι, Μάγκνουσον, Μαγκόβερν,
Κάλβερ, ο Ελληνοαμερικανός Μπραδήμας (υπαρχηγός της πλειοψηφίας στη
Βουλή), Ρίτσαρτσον, κ.ά. Ο Ρήγκαν, ο γηραιότερος (70 χρονών) Πρόεδρος, που εκλέγηκε ποτέ στις ΗΠΑ, πλειοψήφισε σε
44 από τις 50 Πολιτείες (νομούς), συγκε
ντρώνοντας 42.798.160 ψήφους (51%).
Από τους υπόλοιπους Ελληνοαμερικανούς υποψήφιους επανεκλέγηκαν οι βου
λευτές Ολυμπία Σνόου, Σκιπ Μπάφαλης
(ψηφίζει στο Κογκρέσο πάντα υπέρ
της...Τουρκίας), Γκας Γιάτρον και Νίκος
Μαυρούλης. Δεν εκλέγηκε ο 25 χρονών
Τζων Φίλιπς που έθεσε για πρώτη φορά υ
ποψηφιότητα.
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Η νίκη του υπερσυντηρητικού Ρήγκαν,
την έκταση της οποίας είχε προβλέψει το
στενό περιβάλλον-του, όπως έγινε γνω
στό πριν λίγες ημέρες, συμπληρώθηκε α
πό την επικράτηση των Ρεπουμπλικάνων
στη Γερουσία και την αύξηση της δύναμής-τους στην Βουλή. Έτσι, μετά τις ε
κλογές, ο συσχετισμός δυνάμεων είναι:
• Γερουσία: 52 Ρεπουμπλικάνοι (41
πριν), 47 Δημοκρατικοί (58 πριν) και ένας
ανεξάρτητος.
• Βουλή: 241 Δημοκρατικοί (276 πριν),
192 Ρεπουμπλικάνοι (159 πριν) και 2 ανε
ξάρτητοι.

ΤΑ Α Λ ΛΑ ΚΟ Μ Μ ΑΤΑ
Ο τρίτος υποψήφιος για την προεδρία,
Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζιον Άντερσον, δεν κατάφερε να πείσει τους ψηφο
φόρους ότι αποτελεί την εναλλακτική λύ
ση στο δίλημμα: Κάρτερ ή Ρήγκαν. Ο βίος
και η πολιτεία-του είκοσι περίπου χρόνια
στη Βουλή, δεν έδιναν τις εγγυήσεις που
χρειάζονταν. Ήταν φυσικό να μη μπορέ
σει να παίξει καταλυτικό ρόλο και πήρε
5.534.011 ψήφους (7%), με την υποστήρι
ξη του Φιλελεύθερου κόμματος, που βοη

θούσε στο παρελθόν τους Δημοκρατι
κούς.
Τα άλλα μικρότερα κόμματα, όπως το
Libertarian Party, το Citizens Party, το
κομμουνιστικό, το σοσιαλιστικό, το Wor
kers World και το Socialist workers Party,
σχεδόν διαλυμένα από το κατεστημένο
και αγνοημένα από τα Μέσα Ενημέρωσης,
συγκέντρωσαν όλα μαζί γύρω στο 1,5%.
Τα περισσότερα απ’ αυτό αγωνίζονται για
τα προβλήματα των εργαζόμενων, την πε
ρικοπή των φόρων, τον περιορισμό των
«δραστηριοτήτων» των μονοπωλίων, την
αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ (!) κ.ά.
Ό σο για τα εργατικά συνδικάτα, εγκλω
βισμένα στο σύστημα, αποφεύγουν, να
διεκδικήσουν πολλές φορές ακόμα και βα
σικά αιτήματα.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥ Σ Τ Η Μ Α
ΤΗ ΛΕΟ ΡΑ ΣΗ
Η φύση του πολιτικού - δικομματικού συστήματος είναι τέτοια στις ΗΠΑ, που
δεν δίνει καμιά δυνατότητα επιλογής στο
μέσο πολίτη. Τα δύο μεγαλύτερα κόμμα
τα, το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικάνι-

κο, είναι χαλαροί συνασπισμοί πλατιών
κοινωνικών στρωμάτων, που δρουν για τα
συμφέροντα, κυρίως, βιομηχανικών εται
ριών, και οργανώσεων.
Έτσι, παρουσιάζεται το φαινόμενο, η
εργατική τάξη να ψηφίζει ένα από τα δύο
αυτά κόμματα, γνωρίζοντας ότι δεν εκ
προσωπεί τα συμφέροντά-της. Αυτό γίνε
ται γιατί το κατεστημένο έχει ένα σκοπό:
την παρουσία στον πολιτικό στίβο δύο μό
νο — χωρίς ουσιαστικές διαφορές — κομ
μάτων και την καταπολέμηση, με κάθε μέ
σο, των άλλων.
Στην καθιέρωση των δύο παραπάνω
κομμάτων, καθοριστικό ρόλο έπαιξε kcu
παίζει η τηλεόραση. Έ χει αποδειχτεί ότι ο
μέσος Αμερικάνος παρακολουθεί 2 ώρες,
μέσον όρο, τηλεόραση καθημερινό. Η δύ
ναμη και η αποτελεσματικότητα αυτού
του τρομερού όπλου είναι τέτοια, ώστε
διαστρεβλώνει τη θέληση του πολίτη,
αποπροσανατολίζοντάς-τον κυριολεκτικά
με την πλύση εγκεφάλου που του ασκεί. Η
τηλεόραση — και τ’ άλλα Μέσα Ενημέρω
σης — ελεγχόμενη από τα «τραστ», προ
βάλλει μόνο τα δύο μεγαλύτερα κόμματα,
συνηθίζοντας το λαό στην ιδέα, ότι έχει
να διαλέξει το ένα από αυτά. Είναι χαρα
κτηριστικό το γεγονός ότι την ημέρα των
εκλογών παναμερικανικά κανάλια πρόβο
λον κινηματογραφικά έργα, τα οποία, σύμ
φωνα με σφυγμομέτρηση, παρακολούθη
σαν πολύ περισσότεροι Αμερικανοί, οε
σύγκριση μ’ αυτούς που παρακολούθησαν
τ’ αποτελέσματα των εκλογών. Πράγμα
που δείχνει σε τί βαθμό έχουν καταφέρει
αυτοί που ελέγχουν την τηλεόραση να κά
νουν το λαό να μην ασχολείται με τα κοι
νά, να μην έχει δίκή-του γνώμη.
Ά λλος ένας παράγοντας που παίζει α
ποφασιστικό ρόλο στην επικράτηση ενός
από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, είναι και
το εκλογικό σύστημα. Αντιδημοκρατικό,
αναχρονιστικό και πολύπλοκο, αλλοιώνει
τη βούλησή του ψηφοφόρου. Σύμφωνα με
αυτό, ο Πρόεδρος εκλέγεται έμμεσα, όχι
απευθείας από το λαό, αλλά από τους ε
κλέκτορες. Σε κάθε πολιτεία εκλέγεται έ
νας αριθμός εκλεκτόρων, ανάλογα με τον
αριθμό των ψηφοφόρων. Για παράδειγμα,
στην Πολιτεία της Καλιφόρνια, είναι εγγε
γραμμένοι στους εκλογικούς κατάλογους
περίπου 10.000.000 και εκλέγονται 45 ε
κλέκτορες. Στη Νέα Υερσέη είναι εγγε
γραμμένοι περίπου 5.000.000 και εκλέγον
ται 17 εκλέκτορες.
Οι 538 συνολικά εκλέκτορες από όλη τη
χώρα συνέρχονται σε σώμα ένα μήνα με
τά τις εκλογές και εκλέγουν τον Πρόεδρο.
Εξυπακούεται, ότι ο κάθε ένας από αυ
τούς ανήκει στο Δημοκρατικό ή το Ρεπουμπλικάνικο κόμμα και είναι δεσμευμέ
νος να ψηφίσει τον υποψήφιο του
κόμματός-του.
Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι σε τρεις περι
πτώσεις ίσα με σήμερα, εκλέγηκαν Πρόε
δροι οι μειοψηφίσαντες, γιατί κατάφεραν
να συγκεντρώσουν 270 εκλέκτορες. Δηλα
δή, εκλέγηκαν χωρίς να πάρουν περισσό
τερους ψήφους, αλλά γιατί δικοί-τους ε
κλέκτορες αναδείχτηκαν στις 12 (τουλάχι
στον) από τις 50 Πολιτείες - κλειδιά.

ΟΙ Ο Μ Ο ΓΕ Ν Ε ΙΣ
Τα οικονομικά προβλήματα που συσσώρευσε η κυβέρνηση Κάρτερ, η αθέτηση
των προεκλογικών υποσχέσεων το 1976

ΪΊΑΝΓΚ ΜΙΝΓΚ ΣΙ

Εικονογραφημένο
ΤΑΙ

ΤΖΙ
ΣΟΥΑΝ

Αντοχή - υγεία - ομορφιά
ΚΕΔΡΟΣ
450 δ ρ χ . σε ό λ α τ α β ιβ λ ιο π ω λ ε ία

Ο Ρ.Ρήγκαν, τη μέρα της εκλογής, δείχνει χαμογελαστός το
ψηφοδέλτιό-του στους δημοσιογράφους. Σε λίγο θα φρέσκαριστεϊ για την θριαμβευτική-του εμφάνιση στο ξενοδοχείο
Πλάζα.

για το Κυπριακό και η άρση του εμπάργκο
όπλων κατά της Τουρκίας, έστρεψαν τους
ομογενείς, προεκλογικά, προς τον Κέννεντυ.
Ό ταν όμως, οι αυτοαποκαλούμενοι η
γέτες της όμογένειας Αρχιεπίσκοπος Ιά
κωβος, ΑΧΕΠΑ κ.ά., κινούμενοι από προ
σωπικά και μόνο συμφέροντα, έχοντας
ουσιαστικά, τα τελευταία χρόνια, μικρή ε
πιρροή στους Ομογενείς, στράφηκαν
προς τον Κάρτερ, τους διαίρεσαν σε τρία
στρατόπεδα: σ’ αυτούς που δεν ψήφισαν
κανέναν μετά την αποτυχία του Κέννεντυ
να πάρει το χρίσμα του Δημοκρατικού
κόμματος, σ’ αυτούς που ψήφισαν τον
Κάρτερ φοβούμενοι τις ακροδεξιές θέ
σεις του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων
και σ’ αυτούς που ψήφισαν Ρήγκαν, όχι
γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να παρέμβει
θετικά στο Κυπριακό και τα ελληνοτουρκι
κά, αλλά από αντίδραση στον...Ιάκωβο και
την ΑΧΕΠΑ.
Δυστυχώς, οι ομογενείς διαιρεμένοι ό
σο ποτέ άλλοτε, μη έχοντας ηγεσία ικανή
να τους καταστήσει υπολογίσιμη δύναμη
στον αμερικάνικο πολιτικό χώρο, έχουν αφεθεί στην τύχη-τους, χωρίς να είναι άμοι
ρη ευθυνών και η ελληνική κυβέρνηση, η
οποία, με υποτυπώδη διπλωματική εκπρο
σώπηση στις ΗΠΑ, τη στιγμή που η τουρ
κική προπαγάνδα οργιάζει, διστάζει να
παρέμβει θετικά εκεί που χρειάζεται, θεω
ρώντας την ομογένεια «χωράφι» του Ιάκω
βου.
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Η Χ Α Μ Ε Ν Η Ψ ΗΦ Ο Σ
Η στροφή των Αμερικανών ψηφοφόρων
προς τον ακροδεξιό Ρήγκαν οφείλεται
στην δυσφορία-τους για την αποτυχημένη
οικονομική πολιτική του Κάρτερ, που δεν
κατάφερε να συγκροτήσει τον πληθωρι
σμό, να περιορίσει την ανεργία και ν’ ακο
λουθήσει μια εξωτερική πολιτική «σύμφω
να με τα συμφέροντα των ΗΠΑ».
Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων ε
κμεταλλεύτηκε με επιδεξιότητα την δυ
σφορία αυτή, υποσχόμενος συγκρότηση
του πληθωρισμού, μείωση της ανεργίας,

23

υποστήριξη των ασθενεστέρων οικονομι
κά στρωμάτων και αύξηση των εξοπλι
σμών για την «αντιμετώπιση από θέσεως
ισχύος της ΕΣΣΔ».
Φυσικά, λίγοι είναι εκείνοι που πιστεύ
ουν ότι οι υποσχέσεις του Ρήγκαν θα
πραγματοποιηθούν, τουλάχιστον όσον α
φορά το οικονομικό μέρος. Η νίκη του
Ρήγκαν και η επικράτηση της αναχρονι
στικής ιδεολογίας στον Λευκό Οίκο, θα έ
χει άμεσες επιπτώσεις στα εκατομμύρια
Αμερικανούς μικροαστούς και εργάτες,
που τα τελευταία χρόνια διαπίστωσαν α
πό τη μια ν’ ανεβαίνει το κόστος ζωής α
πό τα χτυπήματα του πληθωρισμού και α
πό την άλλη η χώρα-τους να χάνει την
αξιοπρέπειά-της, με τις επεμβάσεις στις ε
σωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών, την
υποστήριξη αντιδραστικών καθεστώτων
και ραπίσματα τύπου Βιετνάμ, και Ιράν.
Και τα ερωτήματα, που εύλογα παρου
σιάζονται μετά τις προεκλογικές φανφά
ρες και υποσχέσεις, είναι, με τί τρόπο ο
Ρήγκαν θα καταπολεμήσει τον πληθωρι
σμό και την ανεργία, με τί τρόπο θα κάνει
το καλάθι της νοικοκυράς να γεμίζει με λι
γότερο δολάρια. Ερωτήματα που δεν πρό
κειται ν’ απαντηθούν με τις μεγαλόστομες
διακηρύξεις για εσωτερική κατανάλωση
Μέσα στα πλαίσια της γενικότερης κρί
σης του καπιταλισμού, είναι λάθος να ι
σχυριστεί κανείς ότι ο Ρήγκαν θα είναι έ
νας Πρόεδρος σαν τους άλλους, έστω πε
ρισσότερο δεξιός. Τώρα αρχίζουν τα προ
βλήματα για τις ΗΠΑ. Τώρα, που μεγαλώ
νει η απόσταση και διογκώνέται η πάλη
μεταξύ αστικής τάξης - εργαζόμενων, που
παίρνουν πραγματικά τα ηνία της εξου
σίας στα χέρια-τους οι δυνάμεις που είναι
πίσω από τον Ρήγκαν: το στρατιωτικό, βιο
μηχανικό και τραπεζιτικό κατεστημένο.
Το κατεστημένο που βλέπει να φουντώ
νουν τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα
στις χώ ρες οι οποίες αποτελούν πηγές
πρώτων υλών και τα κολοσσιαία κέρδητου να λιγοστεύουν.
Οι αντιδραστικές αυτές δυνάμεις θα κυ
βερνούν ουσιαστικά τις ΗΠΑ, από τις 20
Ιανουάριου. Χωρίς προσανατολισμό, θα
προσπαθήσουν να ξεπεράσουν την πιο
βαθιά κρίση που μαστίζει το σύστημα που
υπηρετούν. Η οικονομική κρίση που αντι
μετωπίζουν οι ΗΠΑ την περίοδο αυτή, εί
ναι η πιο σοβαρή από το 1930 και ύστερα.
Για δέκα περίπου χρόνια η αμερικάνικη
οικονομία πλήττεται ταυτόχρονα από τον
πληθωρισμό και την ανεργία. Στα τελευ
ταία πέντε χρόνια ο πληθωρισμός ανέβη
κε στο 18% και η ανεργία στο 7,5%.
Παρά την σοβαρότητα της κατάστασης

τα μέτρα που παίρνουν οι εκαστοτε κυ
βερνήσεις είναι καθαρά αντιλαϊκά. Ενώ α
πό τη μια αυξάνει ο πληθωρισμός και η α
νεργία, από την άλλη...τριπλασιάζονται τα
κέρδη των πολυεθνικών.
Δεν είναι τίποτα το καινούριο αυτό για
την μητρόπολη του καπιταλισμού. Ό ταν η
κυρίαρχη τάξη, που έχει καταφέρει να κά
νει έναν λαό, τον αμερικάνικο, απολιτικό,
στρέφοντάς-τον σ’ ενδιαφέροντα καθαρά
υλιστικά, που έχουν σαν αποτέλεσμα την
μεγάλη εγκληματικότητα, την ελεύθερη
— σε ορισμένες περιπτώσεις — χρήση
ναρκωτικών, την διαφθορά, την εξαγορά
συνειδήσεων κ.ά., δεν μπορεί να προσφέ
ρει πιο ευέλικτες — εναλλακτικές λύσεις,
καταφεύγει στην πλύση εγκεφάλου γι’ α
ποδοχή προέδρων τύπου Ρήγκαν. Ό χι για
να κυβερνήσουν, αλλά για να προστατεύ
σουν τα συμφέροντά-της, αδιαφορώντας
για τυχόν συνέπειες.
Είναι κοινό μυστικό ότι ο Πρόεδρος στις
ΗΠΑ δεν κυβερνά. Απλούστατα εκτελεί
εντολές, είτε αυτές προέρχονται από τα
«γεράκια» του Πενταγώνου, είτε από την
ITT, είτε απο την «Τσέιζ Μανχάταν
Μπάνκ» του Ροκφέλερ. Είναι πρόσφατη η
περίπτωση του Σάχη. Ο Κάρτερ ήξερε πο
λύ καλά ότι η υλοποίηση της «επιθυμίας»
των Κίσινγκερ - Ροκφέλερ να μεταβεί ο
«φίλος» -τους Σάχης στις ΗΠΑ για θερα
πεία, δεν θα έμενε χωρίς συνέπειες, όπως
και έγινε με τη σύλληψη των ομήρων.
Παρ’ όλα αυτά υπάκουσε στ’ «αφεντικά»του.

Π ΙΘ Α Ν Ε Σ Ε Π ΙΠ ΤΩ ΣΕ ΙΣ
Με δεδομένη την ακροδεξιά στροφή α
πό την εκλογή του Ρήγκαν και αν κρίνει
κανείς από τους ανθρώπους του αμέσου
περιβάλλοντός-του (Μπους, αντιπρόε
δρος, πρώην αρχηγός της CIA, Κίσινγκερ
- Χέιγκ, πασίγνωστοι σ’ εμάς, κ.α.) καταλα
βαίνει ότι το μέλλον δεν είναι και τόσο ρό
δινο, ούτε για τον αμερικάνικο λαό, ούτε
για τον υπόλοιπο κόσμο. Αρκεί να υπενθυ
μίσουμε ότι ο Ρήγκαν όταν ρωτήθηκε
στην προεκλογική τηλεοπτική «μονομα
χία», αν, ως Πρόεδρός, επιτρέψει την ανά
μιξη των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις
άλλων χωρών, απάντησε: Θα σκεφθώ
πρώτα α π ’ όλα αν ο λαός χρειάζετα ι νί
κελ».
Μετά τη δήλωση αυτή και την άλλη μέ
ρα από την εκλογή-του, παρουσιάστηκε
κατάσταση «ευφορίας» στο χρηματιστή
ριο με την άνοδο της τιμής μετοχών πολε
μικών βιομηχανιών, πολυεθνικών, κ.α.

Παιδότοπος
παιδικός σταθμός
νηπιαγωγείο

"Ενας χώρος στήν άποκλειστική διάθεση των παι
διών. ΟΙ άνάγκες τού παιδιού γιά έπικοινωνία, παιδα
γωγικό παιχνίδι, δημιουργική συλλογική δραστηριό
τητα, άντιμετωπίζονται μέ τήν άγάπη, τή ζεστασιά
καί μέ ξεχωριστή εύθύνη άπό άνθρώπους ειδικούς.
Ντίνα Καψάλη
Λ. Π εν τέλ η ς 53 ■ Χαλάνδρι Τηλ. 68.32.073
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Ο Ρ.Ρήγκαν, μετά την εκλογή-του, δείχνει τον αντιπρόεδρότου Τζώρτζ Μπούς στη συνέντευξη Τύπου.

Με την επικράτηση των «γερακιών» α
ναμένονται, εκτός από την επιστροφή
στον ψυχρό πόλεμο, προβλήματα στις
σχέσεις των ΗΠΑ με τους ευρωπαίους
συμμάχους που ακολουθούν πολιτική ύ
φεσης απέναντι στην ΕΣΣΔ, πιθανή ψυ
χρότητα στις σχέσεις με την Κίνα (ο Ρήγ
καν έχει δηλώσει ότι θ’ αποκαταστήσει τις
σχέσεις με την Ταϊβάν) και αναμίξεις στις
εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών,
σύμφωνα με την θεωρία Κίσινγκερ, για
«προκαθορισμένες σφαίρες επιρροής».
Ό σον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ανα
μένεται ο συσχετισμός δυνάμενων ν’ αλ
λάζει κατά πολύ υπέρ της Τουρκίας, με α
πρόβλεπτες συνέπειες για την εθνική-μας
ανεξαρτησία. Δεν είναι τυχαία, ούτε η «ι
κανοποίηση» που έκφρασε η χούντα της
Αγκυρας για την εκλογή του Ρήγκαν και
τους «φίλους»-της (Κίσινγκερ-Χέιγκ) που
τον πλάισιώνουν, ούτε οι εντατικές προ
σπάθειες Τούρκων στην Ουάσιγκτον, τε
λευταία να εξασφαλίσουν υποσχέσεις α
πό πιθανά μέλη της Κυβέρνησης Ρήγκαν
,για μεγαλύτερη στρατιωτική βοήθεια.
♦ * *
Ο Ρήγκαν, όταν εκλέγηκε Πρόεδρος, μι
λώντας σε οπαδούς-του, επανάλαβε τα
λόγια του Λίνκολν: «τα βάσανά-σας τέλειωσαν. Τα δικά-μου τώρα αρχίζουν». Ό 
σον αφορά τους Αμερικάνους κάπως έτσι
θά ’ναι. Οι μισοί απ’ αυτούς θα ξαναενδιαφερθούν για την εκλογή νέου Προέδρου
μετά τέσσερα χρόνια. Τα βάσανα,
όμως,του υπόλοιπου κόσμου, τώρα αρχί-

ΤΟ ΠΛΕΧΤΟ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥ

ΠΛΕΚΤΑ
ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
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ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
τή ς Κ όρας Ά δ ά μ

Τον Ιυιινη του 74, ο Ζω ρζ Μαρσαί διαβεβαίωνε το γαλλικό
λαό ότι η «νίκη της Α ριστερός είναι πολύ κοντά». Και από τότε
ώς τις αρχές του 78 όλα έδειχναν ότι τουλάχιστον στη Νότια
(μεσογειακή) Ευρώπη θα επικρατούσε «σύντομα» ο Ευρωκομμουνισμός και ο σύμμαχός-του Ευρω σοσιαλισμός, (με την ανα
νεωμένη και οι δύο μορφή-τους), πρώτα στη Γαλλία, μετά στην
Ιταλία και αργότερα ποιος ξέρει, πού αλλού.
Ό λες αυτές οι ελπίδες βούλιαξαν, «ξαφνικά», όταν στις γενι
κές πολιτικές εκλο γές που έγιναν στη Γαλλία το Μ άρτη του 78,
η «Ενωμένη Αριστερά», όχι μόνο νικήθηκε από τη Δεξιά, αλλά
και έπαψε να υπάρχει, εξαιτίας μικροπολιτικώ ν ελιγμώ ν και υ
πολογισμώ ν των δύο κύριων κομμάτω ν-της — του Σ Κ Γ και
προπαντός του Γ'ΚΚ και της ηγεσίας-του.
Οι συνέπειες και για τα δυο κόμματα υπήρξαν καταστροφικές:
το Σ Κ Γ περνά από τότε μια φοβερή εσω τερική κρίση, που είναι
αβέβαιο αν θα μπορέσει ποτέ να την ξεπεράσει, και πολλοί πι
στεύουν ότι μόλις αποσυρθεί από τη σκηνή ο Μιτεράν, το κόμμα
θα διασπαστεί και θα επιστρέφει στην παλιά «κεντρώ α» γραμ
μή, όπαις ζητά ο Ροκάρ και όπω ς επιδιώκει ο Ζισκάρ. Σ το Γ'ΚΚ
εξάλλου, από την πρώτη στιγμή μετά την ήττα και τη διάσπαση
της Ενωμένης Α ριστερός εκδηλώ θηκε μια έντονη δυσφορία με
ρίδας της βάσης — δυσφορία που εξελίχτηκε από τότε σε μόνι
μη καί ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας και τω ν αντιλήψεώντης.
Σε αμφισβήτηση, στην οποία δεν μετέχουν μόνο διανοούμενοι
και φοιτητές, αλλά και αρκετά, κάθε κατηγορίας μέλη του κόμ
ματος. Και αμφισβήτηση, ακόμα, που εκδηλώ νεται — κι αυτό
είναι το καινούριο και το σημαντικό — όχι μόνο με κάποιες απο
χω ρήσεις από το κόμμα και με κλεισ τές κι έτσι ανώ φελες εσω 
κομματικές συζητήσεις, άλλά και μ ' ένα δημόσιο, ανοιχτό διά
λογο, (μέσα από τις σ τή λες του εξω κομματικού Τύπου, αφού ο
κομματικός δεν είναι διαθέσιμος και χάρη σε ειδικές εκδόσεις
του Μ ασπερό και άλλω ν γνω στώ ν εκδοτικώ ν οίκων) καθώ ς τέ
λος και με μια δημόσια, ανοιχτή πάλη σε συνεργασία με σοσια
λισ τές και άλλους αριστερούς, για την αποκατάσταση της ενό
τητας της Α ριστερός, όσο ακόμα είναι καιρό:.

Το ξεκίνημα αυτής της εντυπω σιακής αμφισβήτησης έγινε
στις 28.4.78, με την ιστορική πια απόφαση του κομματικού πυ
ρήνα του Π ανεπιστημίου της Προβάνς, που συνυπογράφηκε και
από άλλα 1500 μέλη του κόμματος από κάθε γωνιά της Γαλλίας
και δημοσιεύτηκε στη «Μ όντ». Α πόφαση που διαμαρτύρονταν
για την ευκολία με την οποία η ηγεσία του κόμματος α π ' τη μια ι
σχυρίζονταν ότι δεν είχε καμιάν ευθύνη για την ήττα και τη διά
σπαση και από την άλλη παραβίαζε τις δεσμευτικές αποφάσεις
του 22ου Συνέδριου του κόμματος.
Α πόφαση μετά την οποία επακολούθησαν εκατοντάδες άρθρα
σε εξωκομματικά έντυπα, και δεκάδες βιβλία γνω στότατω ν
κιηιμουνιστικών στελεχώ ν, όπω ς πχ. οι Α λτουσέρ, Μπαλιμπάρ, Φιτσμπίν, Μ παρόκ, Μολινά, Βαργκάς, Ζαν ΓΙιερ Λεφέβρ,
Μορίς Μονασονιέ, Φρανς Βερνιέ, Ζάν Ρονύ, Ζωρζ Λαμπικά,
Γκυ Κονοπνικι ,.κ.ά . Καθώς και ένα μεγάλο κίνημα βάσης για
την αποκατάσταση της ενότητας δράσης της Αριστερας, στο ο
ποίο συνεργάζονταν κομμουνιστές, σοσιαλιστές και άλλοι αρι
στεροί.
Τούτη την ώρα, που η Γαλλία βρίσκεται και πάλι στις παρα
μονές καινούριων και αποφασιστικώ ν εκλογώ ν, και μέσα σε μια
διεθνή ατμόσφαιρα πολύ πιο πολύπλοκη και επικίνδυνη από άλ
λοτε, οι εμπειρίες στις οποίες οδηγήθηκαν οι / άλλοι κομμουνισ τες απο την κρίση που περιγράφτηκε αποκτούν καινούρια επικαιρότητα και μεγά λο ενδιαφέρον για ολόκληρη την ευρωπαϊκή
Αριστερά — άρα και για την ελληνική Αριστερά. Για τούτο και
το μεγάλο ενδιαφέρον, που προσέλκυσαν οι διαλέξεις που έκα
ναν στην Α θή να,'με πρωτοβουλία του «Ομίλου Πρωταγόρας»
τρεις από τους πρω ταγώ νιστές αυτής της προβληματικής της
γαλλικής Αριστερός: οι Ζ Α Ν ΡΟΝ Y . καθηγητη 'Φ ιλολογίας στο
Πανεπιστήμιο της Ναντέρ, ΖΩΡΖ Λ Α Μ Π ΙΚ Α , καθηγητής Φι
λοσοφίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο, μέλη και οι δύο του 1 ΚΚ και ο
ΓΚΥ ΚΟΝΟΠΝΙΚΙ, φιλόλογος, συγγραφέας και δημοσιογράφος
στην «Λιμπερασιόν» και μέχρι πρόσφατα μέλο ς του ΓΚΚ: και
των οποίων ακολουθούν συνεντεύξεις που δόθηκαν για το «Α Ν 
ΤΙ».

Ρονύ:
Χώρος ερειπίων
ΕΡ: Η ενότητα της Α ριστερός στη Γαλλία
αναμφισβήτητα αποτέλεσε ένα σημαντι
κότατο σταθμό στην πρόσφατη ιστορία
του αριστερού κινήματος στη δυτική Ευ
ρώπη. Παρά τούτα, η προσπάθεια αυτή,
δεν καρποφόρησε ή για την ακρίβεια δια
κόπηκε απότομα. Ποιες ήταν οι αιτίες που
οδήγησαν στη διάλυση της Συμμαχίας;
ΖΑΝ ΡΟΝΥ:..Η ενότητα της Αριστερός στη
Γαλλία ήταν μια φυσική συνέπεια της ανά
πτυξης του λαϊκού κινήματος, μετά το
Μάη του ’68 της συνδικαλιστικής ενότη
τας και συνεργασίας ανάμεσα στη CGT
και CFDT και για να πάμε ακόμα πιό πίσω,
στα 1962, της πρωτοβουλίας τού ΚΚΓ για
ένα κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων
της Αριστεράς. Η υπογραφή του κοινού

προγράμματος, το 1972, πράγματι, αποτέ
λεσε ένα σημαντικό σταθμό. Γιατί ήταν η
πρώτη φορά, που στη δυτική Ευρώπη,
κομμουνιστές και σοσιαλιστές αποφάσι
σαν να διεκδικήσουν από κοινού την εξου
σία, μ’ ένα κοινό πρόγραμμα, ένα πρό
γραμμα που δεν ήταν απλά εκλογικό, αλ
λά που είχε κύριο στόχο το βαθύ μετασχη
ματισμό των δομών της κοινωνίας,
για να πέσει η Δεξιά..
Το Κομμουνιστικό Κόμμα, χάρη στην ε
νότητα της Αριστεράς, πέτυχε μια μεγάλη
πολιτική νίκη: κατόρθωσε, δηλαδή, να
βγει από την πολιτική απομόνωση στην ο
ποία βρισκόταν τα τελευταία είκοσι περί
που χρόνια και να βρεθεί μαζί με τις άλλες
αριστερές δυνάμεις πολύ κοντά στην ε

ξουσία. Το ΚΚΓ πέτυχε μια πολύ μεγάλη
νίκη. Αλλά δεν μπόρεσε να εκτιμήσει τις
συνέπειες που θα είχε αυτή η νίκη. Δεν
μπόρεσε, δηλαδή, να καταλάβει ότι αυτή
η επιτυχία δημιούργησε μια νέα κατάστα
ση, που απαιτούσε από το κόμμα πολλές
αλλαγές, στην οργανωτική δομή-του,
στην πολιτική πραχτική-του, ακόμα και σε
θεωρητικά ζητήματα. Η νίκη της Ένωσης
της Αριστεράς στη Γαλλία, που αποτελού
σε το μεγάλο βήμα για τη νίκη της Αριστε
ρός στις εκλογές, συνέπεσε με τη μείωση
του κύρους της Σοβιετικής Ένωσης και
των σοσιαλιστικών χωρών μετά τα γεγο
νότα,στην Τσεχοσλοβακία και με την ανά
πτυξη του προβληματισμού γύρω από τα
θέματα του υπαρκτού σοσιαλισμού. Η η25

γεσία του ΚΚΓ δεν τόλμησε να προχωρή
σει σε βάθος. Έμεινε στην επιφάνεια των
γεγονότων, δημιουργώντας έτσι την εντύ
πωση ότι στην ουσία του πράγματος, πα
ρά το άνοιγμα προς τους σοσιαλιστές, το
κόμμα δεν είχε την πρόθεση ν’ αλλάξει
καμιά από τις αρχές-του. Το κόμμα εξακο
λούθησε να είναι μονολιθικό προσκολλημένο στις οργανωτικές μεθόδους του
1956, με έντονα τα στοιχεία του δημοκρα
τικού συγκεντρωτισμού, που απέκλειαν
την ιδέα της μειοψηφίας, των συζητήσεων
και των διαφωνιών στο εσωτερικό του
κόμματος. Η ηγεσία λοιπόν, δεν προετοί
μασε το κόμμα, ούτε στο πολιτικό, ούτε
και στο οργανωτικό επίπεδο να αντιμετω
πίσει το συναγωνισμό με το Σοσιαλιστικό
Κόμμα. Ένα Σοσιαλιστικό Κόμμα, που,είχε ανανεωθεί, που είχε προωθήσει μια
σειρά νέα στελέχη στην κορυφή, που είχε
αποκτήσει ένα καινούριο δυναμισμό, ακρι
βώς χάρη στην ενότητα με τους κομμουνι
στές. Έ νας μεγάλος αριθμός νέων, που,
ενώ συμπαθούσαν το Κομμουνιστικό Κόμ
μα διατηρούσαν αρκετές επιφυλάξεις
απέναντι-του λόγω της στάσης-του προς
τη Σοβιετική Ένωση, τα γεγονότα της
Τσεχοσλοβακίας, το δογματισμό-του και
την εσωτερική λειτουργία-του, άρχισαν
να εντάσσονται στο Σοσιαλιστικό Κόμμα.
Κατά τη γνώμη-μου, η ηγεσία του ΚΚΓ δεν
κατάλαβε τί σήμαινε αυτό. Δεν κατάλαβε
I δηλαδή, ότι όταν το κόμμα βρίσκεται στην
αντιπολίτευση, χωρίς προοπτική εξου
σίας, τότε μπορεί να λειτουργεί με τρόπο
παλαιοκομματικό. Όταν, όμως, ανοίγεται
μπροστά-του η προοπτική της εξουσίας,
τότε δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να ε
ξακολουθήσει την ίδια πολιτική.
Το 1974, ωστόσο, το ΚΚ υποχρεώθηκε
να υποστηρίξει το Μιτεράν σαν υποψήφιο
πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και έπαιξε κα
θαρά το «χαρτί» Μιτεράν, γιατί κατάλαβε
ότι μόνον με μια τέτοια πολιτική ήταν δυ
νατό να δημιουργηθεί ένα ρήγμα, μέσα α
πό το οποίο περνώντας η Αριστερά, θα έ
φθανε στην εξουσία. Τα εκλογικά αποτε
λέσματα έδειξαν ότι το ρεύμα υπέρ των
σοσιαλιστών ήταν πολύ δυνατό, ενώ αντί
θετα υπήρξε μια στασιμότητα, ίσως και
κάποια μικρή κάμψη στις δυνάμεις των
κομμουνιστών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα
μπορούσε εύκολα να καλύψει αυτό το κε
νό...όμως, η ηγεσία του κόμματος φαίνε
ται ότι έχασε την ψυχραιμία-της. Αποτέλε
σμα ήταν η αλλαγή γραμμής μέσα σε 3*όβδομάδες. Την ευφορία για τη συνεργα
σία με τους σοσιαλιστές διαδέχτηκε μια
σκληρή γραμμή, μια γραμμή «διαφύλα
ξης» της κομμουνιστικής ταυτότητας από
τους σοσιαλιστές. Στο σημείο αυτό, νομί
ζω, ότι φαίνεται καθαρά αυτό που είπα και
προηγούμενα: ότι, δηλαδή, η ηγεσία του
ΚΚ δεν κατάλαβε πως, για να πάψει να εί
ναι κόμμα της αντιπολίτευσης, έπρεπε να
δεχτεί τους κινδύνους που συνεπάγεται η
εξουσία, έπρεπε να δεχτεί ότι ο σοσιαλι
σμός δεν θα γινόταν πραγματικότητα την
επομένη των εκλογών. Ό λα αυτά, βέβαια,
χωρίς να παραγνωρίζω το γεγονός ότι το
Σοσιαλιστικό Κόμμα, έκανε και αυτό λάθη
και μάλιστα μετά τα ευνοϊκά για αυτό ε
κλογικά αποτελέσματα απόκτησε μια αλαζονική συμπεριφορά απέναντι στο ΚΚ.
Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι τόσο οι
κομμουνιστές, όσο και οι σοσιαλιστές δεν
πείστηκαν ότι η συμμαχία-τους είχε μια
βαθιά και ιστορική σημασία. Την χρησιμο
ποίησαν απλά, σαν εκλογικό μέσο, σαν
μια μορφή τακτικής...
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ΕΡ: Και σήμερα; Μετά τη διάλυση της έ
νωσης της Α ριστερός ποια κατάσταση ε
πικρατεί στους κόλπους του ΚΚ και γενι
κότερα στον αριστερό χώρο;
ΑΠ: Αυτή τη στιγμή, η κατάστασή στο χώ
ρο της Αριστερός δεν μπορεί να χαρακτη
ριστεί σαν απελπιστική. Πολύ φοβάμαι.όμως, ότι μέσα σε έξι μήνες, αν τα πράγμα
τα συνεχιστούν έτσι, η γαλλική Αριστερά
θα είναι ένας χώρος ερειπίων: η συνδικα
λιστική ενότητα έχει σπάσει τελείως. Οι
διαμάχες ανάμεσα στη CGT και CFDT έ
χουν φτάσει στο αποκορύφωμά-τ®υς, η έχθρα ανάμεσα στους κομμουνιστές και
τους σοσιαλιστές έχει κορυφωθεί. Αυτή
τη στιγμή, η ηγεσία του ΚΚ θεωρεί σαν
τον υπ’ αριθμό ένα εχθρό-της το Σοσιαλι
στικό Κόμμα, γεγονός που έχει σαν συνέ
πεια την αύξηση του αντικομμουνισμού
στους κόλπους αυτού του κόμματος...Επι
γραμματικά θα έλεγα: χρειάστηκε μια ο
λόκληρη γενιά για να φτιαχτεί η ενότητα
της Αριστερός. Χρειάστηκαν τρία μόνο
χρόνια για να διαλυθεί. Και θα χρειαστεί
άλλη μια γενιά για να ανοικοδομηθεί...
Σε ό,τι αφορά το ίδιο το κόμμα, η ήττα
της ένωσης της Αριστερός είχε.σαν απο
τέλεσμα να αποκτήσουν και πάλι δύναμη
οι πιο συντηρητικές, οι πιο σεχταριστικές
δυνάμεις. Ό λα όσα συνέβηκαν δεν συζη
τήθηκαν πλατιά μέσα στο κόμμα. Και οι α
ποφάσεις που πάρθηκαν δεν ήταν αποτέ
λεσμα συλλογικής σκέψης. Αποτέλεσαν
φαινόμενα που παρουσιάστηκαν μόνο
στην κορυφή του κόμματος. Με άλλα λό
για, η ηγεσία, συνέχισε να χειρίζεται το
κόμμα σαν να ήταν μια άμορφη μάζα αν
θρώπων...Οι νέες ιδέες και τάσεις δεν
μπόρεσαν να διεισδύσουν, ακριβώς γιατί
τα περισσότερα από τα μεσαία στελέχη εί
ναι διαμορφωμένα με τη μονολιθική αντί
ληψη περί κόμματος...Και είναι χαρακτη
ριστική η τελευταία στροφή του κόμματος
προς τη Σοβιετική Ένωση, που οδήγησε
στην αποδοχή της σοβιετικής εισβολής
στο Αφγανιστάν' που έγινε με τρόπο προβοκατόρικο και όχι πολιτικό...
ΕΡ: Μέσα στη σημερινή συγκυρία, ποιες
είναι οι προοπτικές της ευρωπαϊκής Αρι
στερός και ειδικότερα του Ευρωκομμουνισμού;
ΑΠ: Γενικά, θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλά
θετικά στοιχεία για το μέλλον της ευρω
παϊκής Αριστεράς. Παρά τις μεγάλες δυ
σκολίες και τα λάθη, το Ιταλικό Κομμουνι
στικό Κόμμα κατόρθωσε να διατηρήσει
σχεδόν στο ακέραιο τις δυνάμεις-του στις
τελευταίες εκλογές. Παραμένει πάντα έ
να μεγάλο κόμμα και θεωρώ πολύ σημαν
τικό το γεγονός, ότι το IKK έχει αποδείξει
ότι η Ιταλία χωρίς τη συμμετοχή των κομ
μουνιστών στην κυβέρνηση, είναι ουσια
στικά μια χώρα ακυβέρνητη...
Ο δυτικοευρωπαϊκός κομμουνισμός
περνά μια μεταβατική, αλλά θετική περίο
δο. Αλλά πουθενά δεν έχει γραφτεί πώς
θα βγει από αυτή. Αυτή τη στιγμή βρίσκε
ται μέσα σε μια κρίση από την οποία είναι
υποχρεωμένος να περάσει. Γιατι το να πε
ράσει από τη «σίγουρη» θέση της αντιπο
λίτευσης στη θέση της κυβέρνησης, αυτό
είναι μια κρίσιμη κατάσταση. Βέβαια, η'Αριστερά στο σύνολό-της §εν έχει δώσει
πειστικές απαντήσεις σε όλα τα μεγάλα
προβλήματα της κρίσης της βιομηχανικής
κοινωνίας. Δε νομίζω, όμως, ότι πρέπει να
έχει έτοιμες όλες τις απαντήσεις εκ των
προτέρων για να ανέβει στην εξουσία. Η
εμπειρία της ίδιας· της εξουσίας είναι ένα
μεγάλο σχολείο...

□

Μόνη λύση:
Ενότητα

ΕΡ: Αν το πείραμα της Ενωμένης Α ριστε
ρό ς στη Γαλλία απέτυχε, αφήνοντας
πίσω-του μερικές τραυματικές εμπειρίες
για το λαϊκό κίνημα, η ίδια αυτή αδυναμία
συνεργασίας ανάμεσα στους κομμουνι
σ τές και τους σοσιαλιστές παρουσιάζεται
και σε άλλες χώ ρες της δυτικής και κύρια '·
της νότιας Ευρώπης. Είναι, λοιπόν, εκ
των πραγμάτω ν αδύνατη μια τέτοια συ
νεργασία;
ΓΚΥ ΚΟΝΟΠΝΙΚΙ: Ανατρέχοντας στην ι
στορία θα έλεγα ότι μια από τις αιτίες που
κάνουν δύσκολη τη συνεργασία, είναι α
κριβώς οι διαφορές που υπάρχουν στη
σύλληψη της ιδέας και του ρόλου του ερ
γατικού κινήματος. Ακόμα δεν θα πρέπει
να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η γενικό
τερη πολιτική κατάσταση δεν είναι η ίδια
στις διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, αν
η ευθύνη του ΚΚΓ είναι τεράστια για τη
διάλυση της Ενωμένης Αριστεράς, δεν
μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα για το
Ιταλικό ΚΚ, το ΚΚ Ισπανίας και Πορτογα
λίας.
Το σημαντικότερο, όμως, για μένα είναι,
ότι, όπου αυτά τα δύο κόμματα έχουν δύ
ναμη και δεν κατορθώνουν να συνεργα
στούν και αντίθετα κάνουν το παν για να
μεγαλώσουν τη μεταξύ-τους απόσταση,
τότε αυτός ο διχασμός πληρώνεται. Και
πληρώνεται ακριβά...Πρόσφατο παρά
δειγμα η Σουηδία, όπου μετά από 40 χρό
νια σοσιαλδημοκρατίας η Δεξιά κέρδισε
και πάλι, και ακόμα χειρότερα στην Πορ
τογαλία, όπου και το Σοσιαλιστικό αλλά
και το Κομμουνιστικό Κόμμα πλήρωσαν
μάλλον ακριβά τη διάσπαση της συνεργασίας-τους.
Στη Γαλλία ειδικότερα, τώρα μπορούμε
να το εκτιμήσουμε ορθότερα, η διάλυση
της Ενωμένης Αριστεράς, πριν πλήξει τα
ίδια τα κόμματα και τις οργανώσεις-τους,
στοίχισε ακριβά, πρώτα τους εργαζόμε
νους, που εξακολουθούν να πληρώνουν α
κριβά αυτή τη διάλυση...
ΖΩΡ2ΛΑΜΠΙΚΑ: Συμπληρώνοντας, θα έ
λεγα ότι ένας ακόμα λόγος που εμποδίζει
τα δύο αυτά κόμματα να συντονίσουν τη
δράση-τους είναι ότι το καθένα εξακολου
θεί ακόμα και σήμερα να δρα ανάλογα με
το μοντέλο της ιστορικής καταγωγής-του
και όχι ανάλογα με τις ανάγκες της πολιτι
κής συγκυρίας μέσα στην οποία βρίσκο
νται. Αυτό φάνηκε καθαρά στην περίπτω
ση τής Ενωμένης Αριστεράς στη Γαλλία.
Και τα δύο κόμματα αποδείχτηκαν δέσμια
του παρελθόντος-τους. Πάντα επικαλούν
ται το παρελθόν για να δικαιολογήσουν
τη στάση-τους το ένα απέναντι στο άλλο
και τα δύο απέναντι στο εργατικό κίνημα.
Όμως, τέτοιου είδους δικαιολογίες και α
ναλύσεις κάθε άλλο παρά προωθούν την
ενότητα και τη συνεργασία...
ΕΡ: Ά ρ α γε υπάρχουν προοπτικές για την
Αριστερά στη δυτική Ευρώπη να ανέβει
στην εξουσία;

ΖΩΡΖ ΛΑΜΠΙΚΑ: Σήμερα, περισσότερο
από ποτέ, η Αριστερά αποτελεί την εναλ
λακτική λύση στην εξουσία της Δεξιάς και
του καπιταλισμού. Αλλά θα πρέπει να το
νίσουμε ευθύς εξ αρχής ότι αν η Αριστερά
δεν κατορθώνει να αναπτύξει ενωτικές
διαδικασίες μέσα στις λαϊκές μάζες και να
αντιμετωπίσει σωστά την προοπτική ν’ α
νέβει στην εξουσία, τότε, χωρίς να είμα
στε απαισιόδοξοι, θα πρέπει να πούμε ότι
το εργατικό κίνημα θ’ αργήσει πολύ να γί
νει εξουσία...και η ευθύνη γι’ αυτό όλων
των οργανώσεων της Αριστερός θα είναι
βαρύτατη.
Ιδιαίτερα τώρα, που βρισκόμαστε μπρο
στά σ’ αυτό που λέμε «κρίση του καπιταλι
σμού», μια διαδικασία, δηλαδή, αναδιάρ
θρωσης και ανανέωσης του καπιταλισμού,
με κύρια χαρακτηριστικά την ενίσχυση
της Δεξιάς και του καπιταλιστικού οικονο
μικού συστήματος, σε παγκόσμια κλίμακα.
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια λυσσαλέα
προσπάθεια αύξησης του ρόλου των πο
λυεθνικών εταιριών, που σκοπό-τους έ
χουν να μεταβάλλουν τον οικονομικό χάρ
τη του κόσμου, να μεταθέσουν την παρα
γωγή, ν’ αλλάξουν τις πηγές ενέργειας,
με δυο λόγια ν ’ αυξήσουν το βάρος του
κεφαλαίου σ’ όλο το κόσμο. Και εδώ πα
ρουσιάζεται μια πολύ σοβαρή και επικίν
δυνη αντίφαση: από τη μια πλευρά μια
καλπάζουσα διεθνοποίηση του κεφαλαίου
και από την άλλη μια συνεχώς αυξανόμε
νη αδυναμία ενότητας των αριστερών δυ
νάμεων. Ταυτόχρονα ενισχύεται η πολιτι
κή εξουσία της Δεξιάς, ενισχύεται ο κρατι
κός μηχανισμός του αστικού κράτους. Ο
κρατικός μηχανισμός ολοένα και περισσό
τερο ελέγχει και κατευθύνει τη ζωή των
ανθρώπων — και τούτο δεν αποτελεί μια
αφηρημένη έννοια: ήδη, δοκιμάζονται ορι
σμένα εργατικά δικαιώματα, όπως το δι
καίωμα της απεργίας και της κοινωνικής
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ασφάλειας, η διεθνής αστυνομία ισχυρο
ποιείται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγ
κεντρώνει όλο και περισσότερες εξουσίες
στα χέρια-του και γίνεται ένα διεθνές κέν
τρο εξουσίας.
Επιπλέον στον τομέα της πληροφόρη
σης — η εξουσία συγκεντρώνεται στα χέ
ρια των κυβερνώντων. Στη Γαλλία συγκε
κριμένα τα μέσα ενημέρωσης έχουν περά
σει στα χέρια του κράτους και ήδη έχουν
αρχίσει να συγκεντρώνονται στα χέρια ε
νός μόνου ανθρώπου.
Μπροστά σ’ αυτή τη κατάσταση, αν η Α
ριστερά δεν κάνει την αυτοκριτική-της,
δεν προσαρμοστεί στις ανάγκες της σημε
ρινής συγκυρίας, δεν επενεκτιμήσει ορι
σμένα πράγματα, τότε φοβάμαι ότι θα α
ναγκαστούμε να παρακολουθήσουμε μέ
χρι το τέλος τη διαδικασία ανανέωσης του
καπιταλισμού. Και αυτά θα είναι η χειρό
τερη μέρα για το λαϊκό κίνημα..
ΓΚΥ ΚΟΝΟΠΝΙΚΙ : Θα τονίσω ιδιαίτερα
ένα μόνο στοιχείο. Ότι, δηλαδή, βρισκό
μαστε μπροστά σ’ ένα αυξανόμενο κύμα
διεθνούς αντίδρασης με αποκορύφωμα τη
νίκη του Ρήγκαν, αλλά και την αναγέννη
ση του φασισμού στην Ευρώπη, κύρια στη
Γαλλία και την Ιταλία. Μπροστά σ’ αυτή
την κατάσταση, που ακόμα, βέβαια, δεν είναιμαύρη, η Αριστερά πρέπει να βρει τρό
πο να αντιδράσει και να προτείνει συγκε
κριμένες λύσεις...
ΕΡ: Τις τελευτα ίες δεκαετίες μιλάμε για
την «κρίση του καπιταλιστικού συστήμα
τος». Μια κρίση, όμως, που δεν είναι η
«τελική», όπως παλιότερα νομίζαμε, αλ
λά που οδηγεί σε νέες μ ορ φ ές έκφρασης
του καπιταλισμού. Μήπως είναι ώρα να
μιλήσουμε ανοιχτά πια και για την κρίση
του μαρξισμού;
ΖΩΡΖ ΛΑΜΠΙΚΑ: Θα έλεγα ότι η κρίση συ
νοδεύει το μαρξισμό από την ίδια-του τη
γένεση. Και τούτο γιατί η μαρξιστική θεω-
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ρίά είναι πάντα συνδεδεμένη με την ιστο
ρία και επόμενα υπάρχουν θεωρητικά
στοιχεία που αμφισβητούνται... Ακριβώς,
λοιπόν, το ρεύμα του Ευρωκομμουνισμού
είναι ένα σύμπτωμα αυτής της κρίσης,
που την ερμηνεύει και που εκφράζει μια α
νάγκη. Την ανάγκη, δηλαδή, που υπάρχει
.για όλα τα κομμουνιστικά κόμματα χωρίς
εξαίρεση, είτε βρίσκονται στην εξουσία,
είτε όχι, να επαναπροσδιοριστούν μπρο
στά στη σημερινή κοινωνία, που αναμφι
σβήτητα έχει πολύ αλλάξει σε σύγκριση
μ’ εκείνη τις παραμονές του 2ου Παγκο
σμίου Πολέμου. Την ανάγκη ακόμα να ε
παναπροσδιορίσουν τη μορφή λειτουρ
γίας του κόμματος. Γιατι σήμερα, όταν μι
λάμε για τον σταλινισμό, αυτόματα αυτό
περιγράφει μια πολύ συγκεκριμένη κατά
σταση του κόμματος. Και το ερώτημα που
τίθεται είναι κατά πόσο η πραχτική της
Τρίτης Διεθνούς είναι, εφαρμόσιμη σήμε
ρα. Πολύ περισσότερο, αφού ο μαρξισμός
- λενινισμός είναι εν πολλοίς δημιούργη
μα ενός μόνου ανθρώπου, του Στάλιν.
Τέλος, είναι ανάγκη να επαναπροσδιο
ρίσουν, θεωρητικά και πολιτικά το είδος
της σχέσης με το κέντρο, δηλαδή το Κομ
μουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης...
ΓΚΥ ΚΟΝΟΠΝΙΚΙ:...Εγώ θα προχωρήσω
πάρα πέρα. Η Σοβιετική Ένωση και τα
Κομμουνιστικά Κόμματα της Δύσης, ακο
λούθησαν μια πραχτική απόλυτα εμπειρι
κή και πραγματιστική για το χειρότερο, ή
το καλύτερο. Η-πραχτική της επαναστατι
κής θεωρίας δεν βγήκε ποτέ μέσα από το
εργατικό κίνημα. Αντίθετα ο σταλινισμός
γέννησε μια σειρά εμπειρικές θέσεις «ντυ
μένες» κάθε φορά με επαναστατικό λεξι
λόγιο...Ακόμα και σήμερα αρκετά κομμου
νιστικά κόμματα ντύνουν με θεωρητικές
εκφράσεις την πραχτική-τους, που κατά
βάθος είναι πάντα η ίδια και στηρίζεται α
ποκλειστικά στον εμπειρισμό...
□
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ΛΑΪΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ:

Φύση τής έξουσίας καί λειτουργία
ίί I
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AlIΚΕΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ
ΦΥΣΗ
ΤΗΣ
ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Α Θ Η Ν Α -Π Α Ν Τ Ε ΙΟ Σ
Π Ε Μ Π Τ Η 2 7 ,Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 28. Σ Α Β Β Α Τ Ο 29 Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ 1980

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο

αντί

Η ΤΑΥΤΟ ΤΗΤΑ

ΤΗΣ

ΘΕΜΑ:
Λαϊκές Δημοκρατίες: Φύση
τής ’Εξουσίας καί Λειτουργία
τής Κοινωνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Πέμπτη 27, Παρασκευή 28 καί
Σάββατα 29 Νοεμβρίου 1980.
ΧΩΡΟΣ:
Μεγάλο Αμφιθέατρο τής
Παντείου Σχολής.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Διανοούμενοι άπό τήν
’Ανατολική καί Δυτική
Εύρώπη.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ:
Γαλλική μέ ταυτόχρονη
έλληνική μετάφραση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Εισηγήσεις, παρεμβάσεις^^
έλεύθερη συζήτηση.
ΕΙΣΟΔΟΣ:
’Ελεύθερη στό κοινό.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Από τό περιοδικό «ΑΝΤΙ».

Η προπαρασκευαστική διαδικασία της συζήτησης
και αντιπαράθεσης των απόψεων για το σοσιαλισμό στη
Διεθνή Συνάντηση της Παντείου (βλ. προηγούμενο τεύ
χος ΑΝΤΙ) έχει μπει στην τελευταία-της φάση. Στη μια
βδομάδα περίπου που μας χωρίζει απ’ την τριήμερη αυ
τή συνάντηση, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε μια σειρά
συγκεκριμένα στοιχεία που δίνουν την ολοκληρωμένη
εικόνά του Συμποσίου - στοιχεία σχετικά με τις εισηγή
σεις των τριών ημερών και το χώρο στον οποίο εντοπίζε
ται η κάθε μια εισήγηση, την ταυτότητα των εισηγητών,
τη διαδικασία διεξαγωγής των εργασιών της «συνάντη
σης» κλπ.
Πρώτα απ’ όλα θεωρήσαμε χρήσιμο να καθορίσουμε
μια θεματική για την ημερήσια διάταξη του τριημέρου ,
που να εξυπηρετεί και την ανάγκη της λογικής συνοχής
στην προσέγγιση του γενικού θέματος, αλλά και τον ε
ντοπισμό αυτής της προσέγγισης σε μια σειρά τομείς
που πιστεύουμε ότι παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη συγκρό
τηση και τη λειτουργία του συστήματος της «σοσιαλι
στικής δημοκρατίας». Τέτοιοι τομείς είναι το Κράτος, η
πολιτική εξουσία, η εργατική τάξη κι η πολιτική-της
συγκρότηση, η ιδεολογία των κοινωνικών σχηματισμών
της ανατολικής Ευρώπης, η δόμηση του Κόμματος ως
και οι σχέσεις του με το γενικότερο σύστημα εξουσίας
καθώς και με την «κοινωνία», το «έθνος» στη θεσμισμένη σοσιαλιστική-του εκδοχή και οι σχέσεις-του με τα
άλλα «σοσιαλιστικά έθνη», το φαινόμενο της αντιπολί
τευσης στο ισχύον πολιτικό σύστημα διαχείρισης της
σοσιαλιστικής κοινωνίας και η ιστορική του πορεία
κλπ.
Αυτοί — και άλλοι παραγωγοί / δευτερεύοντες — πι
στεύουμε ότι είναι οι μείζονες τομείς και άξονες λειτουρ
γίας της «πολιτικής» και της «κοινωνίας» στο σοσιαλι
σμό. Με βάση, λοιπόν, αυτή την προβληματική ορίσαμε
τους εξής υποτομείς στα θέματα των εισηγήσεωνσυζητήσεων του τριημέρου.
Πέμπτη 27.11: «Η εξουσία και η εργατική τάξη»
Παρασκευή 28.11: «Κόμμα εξουσίας και αντιπολίτευση»
Σάββατο 29.11. «Η ανεξαρτησία των εθνών και οι ελευθε
ρίες των πολιτών».
Για τη διαπραγμάτευση αυτών των θεμάτων απευθυν
θήκαμε σε μια σειρά διανοούμενους-επιστήμονες της
μαρξιστικής αριστερός, που οι εργασίες και η εμπειρίατους αποτελούν εχέγγυο για την τελέσφορη συμβολή-μας στο διεθνή και κριτικό διάλογο για το σοσιαλι
σμό. Η πρότασή-μας βρήκε περισσή ανταπόκριση κι έ
τσι διαμορφώθηκε μια ομάδα εισηγητών που η πολυμέρεια των απόψεών-τους και των θεμάτων στα οποία
προτίθενται να παρέμβουν, εξασφαλίζει μια εγκυρότητα
στη-θεωρητική και πολιτική κάλυψη του προβλήματος.

Την ώρα που γράφεται αυτό το σημείωμα, ο κατάλο
γος των εισηγητών και των θαμάτων των ανακοινώσεών-τους έχει διαμορφωθεί ως εξής:
Μίκλος Χάραστι:
«Κυρίαρχη αντίληψη για τον
Ούγγρος κοινωνιολό πνευματικό πολιτισμό και πο
γος και ερευνητής.
λιτισμική πραγματικότητα στις
Λαϊκές Δημοκρατίες».
Αλ. Σμόλαρ
«Η εργατική τάξη αντιμέτωπη
Πολωνός οικονομολό με την εξουσία στην Πολω
γος, εντεταλμένος ερευ νία: η διαλεκτική της χειραφέ
νητής στο Εθνικό Κέντρο τησης».
Επιστημονικών Ερευνών
της Γαλλίας.
Αντρας Κόβατς:
«Το ουγγρικό πολιτικό σύ
Ούγγρος διανοούμε στημα και η νέα-του αντιπολί
νος, ειδικευμένος στην ε τευση».
πιστημολογία των «Επι
στημών του Ανθρώπου».
Ήλιος Γιαννακάκης:
«Το Κόμμα σαν Κέντρο εξου
Ιστορικός, καθηγητής σίας».
ιστορίας στο Πανεπιστή
μιο της Λίλης.
Πιέρ Κέντε:
«Η ουγγρική αντιπολίτευση
Ούγγρος οικονομολό αντιμέτωπη με τις ιδεολογίες
γος, ερευνητής και υφη της συνεργασίας»
γητής στο Εθνικό Κέντρο
Επιστημονικών Ερευνών
της Γαλλίας.
Γίρι Πέλικαν:
«Το Κόμμα της εξουσίας και η
Τσέχος,βουλευτής του αντιπολίτευση».
Σοσιαλιστικού Κόμματος
Ιταλίας στο Ευρωπαϊκό
Κοι νοβούλι ο, πρώην
Διευθυντής της τσεχοσ
λοβάκικης Ραδιοφωνίας.
Ζακ και Κλωντί Μπρουαγιέλ:
Γάλλοι’ Κοινωνιολόγοι
και δημοσιολόγοι, ειδικευ
μένοι στα προβλήματα του
σοσιαλιστικού συστήματος
της Κίνας.

α) Η «κληρονομιά του Μάο»
β) «Κέντρα εξουσίας και πά
λη για την εξουσία στους κόλ
πους ενός ενιαίου και μοναδι
κού Κόμματος: η περίπτωση
του Κομμουνιστικού Κόμμα
τος Κίνας».

Γιαν Στόλπε:
«Εθνική ανεξαρτησία και δη
Σουηδός διανοούμε μοκρατικά δικαιώματα των
νος, προσκείμενος στο πολιτών στο σοσιαλισμό».
Κ.Κ.Σουηδίας.
Τυχόν αλλαγές ή ανακατατάξεις στα θέματα των ημε
ρησίων διατάξεων, καθώς και ο οριστικός καταμερι
σμός των εισηγήσεων στις τρεις ημέρες του Συνεδρίου
θα ανακοινώ,θούν έγκαιρα από τον Τύπο.
Προεδρεύων στη συνάντηση θα είναι ο Γιώργος Κατηφόρης, οικονομολόγος και υφηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Λονδίνου.
Επίσης έχουν προσκληθεί και δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν:

• Μίχνα Μπερεντέι, Ρουμάνος ιστορικός, εντεταλμέ
νος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευ
νών της Γαλλίας.
• Μιλάν Μάτιτς, Γιουγκοσλάβος, τακτικός καθηγη
τής στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Βελιγραδιού.
• Αντριάνο Γκουέρα, Ιταλός ιστορικός, διευθυντής ε
ρευνών στο Ινστιτούτο Γκράμσι.
• Τατιάνα Μαμόνοβα, Ρωσίδα ποιήτρια και ηγετική
φυσιογνωμία του αυτόνομου φεμινιστικού κινήματος
στη Σοβιετική Ενωση.

Επίσης έχούν κληθεί και αναμένονται και άλλοι μαρ
ξιστές διανοούμενοι από κράτη της ανατολικής και τής
δυτικής Ευρώπης (Πολωνία, Ισπανία, Γερμανία, κλπ).
Η διάταξη διεξαγωγής της Συνάντησης σε κάθε μία α
πό τις τρεις ημερίδες χωρίζεται σε δύο μέρη: την ανά
γνωση των εισηγήσεων και την ελεύθερη συζήτηση με ά
ξονα την θεαματική των εισηγήσεων οι οποίες θα ομαδοποιηθούν και θα καταμερισθούν, σύμφωνα με το αντι
κείμενο αναφοράς-τους, σε κάθε μια από τις τρεις γενι
κές ημερήσιες διατάξεις. Θα υπάρχουν, δηλαδή, δύο συ
νεδρίες σε κάθε ημερίδα (9.30 - 13.30, το πρωί και 17.οο
-20.οο, το βράδυ), που θα καλύπτουν, αντίστοιχα, την ε
νότητα - εισηγήσεις και την ενότητα - συζήτηση.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, θα υπάρχει, όμως, προ
τεραιότητα γι’ αυτούς που θα διαθέτουν προσκλήσεις.
Οι εργασίες της Συνάντησης θα διεξαχθούν στο Αμφιθέ
ατρο «Ελευθερίου Βενιζέλου» (Αίθουσα 108, Νέα Πτέρυ
γα) της Παντείου, και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει τους εισηγητές στην ανάπτυξη του
θέματός-τους, δεδομένου ότι στην αίθουσα υπάρχει ειδι
κή εγκατάσταση ταυτόχρονης μετάφρασης των ομιλιών
στα ελληνικά.
Εξάλλου, σε ειδικό χώρο, θα λειτουργεί έκθεση βι
βλίου, με κείμενα σχετικά προς τα θέματα των συζητή
σεων του Συνεδρίου.
Ελπίζουμε ότι η απόπειρα συμβολής μας στη διερεύνηση των προβλημάτων του «εφαρμοσμένου σοσιαλι
σμού» θα τελεσφορήσει. Αυτό, βέβαια, δεν εξαρτάται
μόνον από την δική μας προσπάθεια ή από τη θεματική,
απλώς, των εισηγήσεων. Ο διάλογος, έχει πάντα δύο μέ
ρη κι αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα της
διεξαγωγής-του εξαρτάται επίσης από τη διαθεσιμότητα
και τον τρόπο παρέμβασης του «ακροατή».
Το έργο που θα παραχθεί στο τριήμερο αυτό, θα κριθεί, τελικά, μόνον όταν θα έχει αποκρυσταλλωθεί το
Σάββατο το βράδυ στις 29 Νοέμβρη- σε συγκεκριμένη ε
νότητα αυτή η διπολική συμμετοχή στη συζήτηση: εμείς
σαν οργανωτές και οι εισηγητές σαν σηματοδότες μιας
προβληματικής, κάνουμε μια χειρονομία και προσκαλούμε ν’ ανταποκριθούν αποτελεσματικά σ’ αυτήν όλοι
όσοι ξέρουν ότι ο σοσιαλισμός μπορεί να προχωρήσει
μόνον όταν αυτοί που τους αφορά το όραμά-του καθορί
σουν το στίγμα της σημερινής «σοσιαλιστικής συγκυ
ρίας» και ανιχνεύσουν κάποια σχετικά προβλήματα,
συνάγοντας τα όποια συμπεράσματα, για δικό-τους λο
γαριασμό. Ραντεβού, λοιπόν, την Πέμπτη 27.11.1980,
χωρίς φόβο (αλλά ούτε) και πάθος...
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Ή πολιτική γιά τήν τέχνη
στή Σοβιετική 'Ένωση
και
έργο
του
γλύπτη
Ernst
Neizvestny

Τά κείμενα πού δημοσιεύονται έδώ είναι παρμένα άπό τό πε
ριοδικό Partisan Review 2-1980. Νοητός άξονας όναφορός καί
των δύο κειμένων είναι τό βιβλίο τού John Berger «Art and Rev
olution», πού διερευνά όχι μόνο τίς συνθήκες ζωής καί δου
λειάς τού μεγάλου σοβιετικού γλύπτη Ernst Νβίζνβ5(ηγ(έλληνι·
κά: "Ερνστ Νισβέστνι), αλλά καί τούς ύλικούς περιορισμούς
πού έχουν έπιβληθεΐ στήν καλλιτεχνική έν γένει δημιουργία άπό τή Σοβιετική "Ενωση.
Τά θέματα αύτά θίγονται έπίσης στις γραμμές πού άκολουθοϋν καί, άπό τίς άπαντήσεις τού Neizvestny, μπορεί κανένας
νά συγκροτήσει μιά προσωπική του είκόνα γιά τήν έξέλιξη καί
τό χαρακτήρα τής ρωσικής τέχνης, γιά μερικές άπό τίς συνέ
πειες τής πολιτικής τού σοβιετικού κράτους σέ αύτή τήν έξέλι
ξη καί σέ αύτό τό χαρακτήρα καί γιά τήν «περιρρέουσα» άτμόσφαιρα, μέσα στήν όποια άναπνέει ό σοβιετικός καλλιτέχνης
είτε είναι έπίσημα άναγνωρισμένος εϊτε όχι. 'Όσο γιά τό καλλι
τεχνικό έργο τού Neizvestny, μπορεί κανένας νά άποκτήσει μιά
άντίληψη άπό τίς λίγες φωτογραφίες πού δημοσιεύονται έδώ
καί άπό τίς ρητές ή ύπαινικτικές συνδέσεις πού κάνει ό ίδιος ό
Neizvestny άνάμεσα στό έργο του καί σέ όρισμένες φιλοσοφι
κές καί πνευματικές διδασκαλίες. Πάντως, όπως έπιγραμματικά δηλώνεται άπό τόν Berger, ή τέχνη τού Neizvestny ένσαρκώνει τόν προσωπικό του άγώνα γιά έλευθερία άπό κάθε εί
δους έκμετάλλευση.
(Τή μετάφραση τών κειμένων έκανε ό Νίκος Γιανναδάκης,
πού έπιμελήθηκε έπίσης αύτές τίς σελίδες).

Τό πορτραΐτο ενός ανθρώπου
ή τό παρασκήνιο τής καλλιτεχνικής δημιουργίας
τ ο υ Robert Seidman

Ή άφηρημένη τέχνη είχε νά εμφανιστεί στή Σοβιετική "Ενωση
έπ ί τριάντα περίηον χρόνια, όταν, τό 1962, ό γλύπτης Ernst
Neizvestny καί ένας καθηγητής τής Σχολής Καλών Τεχνών τής
Μόσχας, όνόματι Bilyutin, διοργάνωσην τήν πρώτη μή κομφορμιστική έκθεση.
Ή έκθεση άνοιξε καί προκάλεσε αίσθηση. Τεράστια συγκινημένα πλήθη τήν επισκέπτονταν' οί ουρές πού σχηματίστηκαν ξεπέραααν κάθε προσδοκία. Μετά άπό λίγες μέρες, ή έκθεση αιφνι
διαστικά έκλεισε καί οί καλλιτέχνες διατάχθηκαν νά μεταφέρουν
τά έργα τους στό κτίριο M anège, ένα παλιό ιπποφορβείο κοντά
στό Κρεμλίνο.
Τήν άλλη μέρα, τό πρωί', μιά κουστωδία άπό εβδομήντα περί
που ανθρώπους είσήλθε στό κτίριο. ’Επικεφαλής αυτής τής ομά
δας ήταν ό ίδιος ό πρωθυπουργός. Ό Χρουτσώφ δέν είχε καλά -.
καλά άνέβει στήν κορφή τής σκάλας, 'όταν άρχισε νά κραυγάζει:
«Παλιόσκυλα! Βρωμιάρηδες! ’Άτιμοι! Ποιος είναι υπεύθυνος γι ’
αύτά έδώ;»
Ό Bilyutin πήγε νά απαντήσει, αλλά ένας κυβερνητικός άξιωμμτούχος τόν έκοψε λέγοντας: «Δέν είναι αυτός ό υπεύθυνος.
Δ έν γυρεύουμε αυτόν. Νά ό πραγματικός υπεύθυνος!» - καί έδει
ξε τόν Neizvestny.
Ό Χρουτσώφ εξακολούθησε νά κραυγάζει. Τήν ’ίδια στιγμή, ό
μως,· άρχισε καί ό Neizvestny τίς φωνές: «Μ πορεί νά εΐσαατε
' πρωθυπουργός, αλλά όχι έδώ, μπροστά ατά έργα μου. ’Εδώ έγώ
είμαι πρωθυπουργός καί θά συζητήσουμε σάν ίσοι».

30

’Ενώ ό Χρουτσώφ τόν άκουγε, ένας υπουργός είπε: «Ποιός εί
σαι καί μιλάς έτσι; Θά σέ στείλουμε ατά ορυχεία ουρανίου!»
Δύο ασφαλίτες άρπαξαν άμέσως τόν Neizvestny άπό τά χέρια.
’Α λλά αυτός άγνόησε τόν υπουργό καί μίλησε κατευθείαν στόν
Χρουτσώφ: «Μιλάτε σ ’ έναν άνθρωπο πού είναι απόλυτα Ικα
νός, όποιαδήποτε στιγμή, νά αύτοκτονήαει. Οί άπειλές σας δέν
σημαίνουν τίποτε γιά μένα».
Ή έπιαημότητα τής δήλωσης αυτής, τήν έκανε έντελώς πειστι
κή. Μέ ένα νεύμα τού υπουργού, οί ασφαλίτες άφησαν τά χέρια
τού Neizvestny. Τότε ό Neizvestny γύρισε τήν πλάτη του στό
πλήθος καί άρχισε νά περπατά πρός τό μέρος πού ήταν τοποθετη
μένα τά έργα του. Συνέχισε νά περπατά μ έ αργά βήματα, έχον
τας τεντωμένα τ ’ αυτιά του. Σ έ όλόκληρη τήν αίθουσα είχε πέσει
άπόλυτη σιωπή. Στό τέλος, άκουσε πίσω του μιά βαρειά, αργή α 
νάσα: ό Χρουτσώφ τόν ακολουθούσε.
Οί δύο άνδρες κουβέντιαζαν μέ πάθος γιά τά διάφορα έργα τής
έκθεσης, μέχρι τή στιγμή πού ένας άπό τούς κυβερνητικούς άξιωματούχους κατηγόρησε τόν Neizvestny σάν ομοφυλόφιλο. Ό
Neizvestny τότε είπε: «Σέ τέτοια ζητήματα, Νικήτα Σεργκέγιεβιτς, είναι άχαρο καθήκον νά φέρνει κανείς άποδείξεις γιά νά υ
περασπίσει τόν εαυτό του. ’’Α ν, όμως, μού βρείτε ένα κορίτσι εδώ
καί τώρα, νομίζω πώς είμαι σέ θέση νά σάς άποδείξω τί είμαι!»
Ό Χρουτσώφ διασκέδαζε μ έ τήν καρδιά του. Συνέχισαν νά
κουβεντιάζουν, άλλά ό τόνος έπεσε. Αύτά, λοιπόν, γιά τό θάρρος
καί τήν ειλικρίνεια τού Neizvestny ’ κατά τή γνώμη τού NeizVe

stny, ή μή κομφορμιστική τέχνη κέρδισε, μ έ τρόπο 'έμμεσο, την ε εξωτερικό καί νά παρενρεθεΐ σέ διάφορες εκδηλώσεις πού είχε
πίσημη αναγνώριση.
Ή πιό ολοκληρωμένη περιγραφή γιά τη συνάντηση τον Neizv
estny μ έ τόν Χροντσώφ, την όποια έχω παραφράσει κάπως εδώ,
βρίσκεται καταχωρημένη στό λαμπρό βιβλίο τον John Berger
«Art and Revolution» . Στις συζητήσεις μας ό Neizvestny επι
βεβαίωσε τήν ακρίβεια τής περιγραφής τοϋ Berger. "Οποιος ενδιαφέρεται γιά τόν Neizvestny καί τά προβλήματα τής τέχνης
στή Σοβιετική "Ενωση, θά πρέπει νά άποκτήσει ένα άντίτυπο
αυτόν τοϋ βιβλίου. Στό «The Yawning Heights» τοϋ Alexan
der Zinoviev — πού είναι ένα αμάλγαμα μυθιστορηματικής καί
άπομνημονευματικής γραφής, καί μιά άνατομία τής ζωής στή
Ρωσία — ό Neizvestny είναι ό κεντρικός ήρωας τοϋ βιβλίου.
Γνωστός στό ευρύ κοινό τής Δύσης σάν ό άνθρωπος πού όρθω
σε τό άνάστημά του στόν Χροντσώφ, ό Ernst Neizvestny ήταν ό
εξέχων γλύπτης τής Σοβιετικής Ενωσης. Παρά τήν απροθυμία
τοϋ επίσημον κράτους νά παραδεχθεί τήν καλλιτεχνική του ύπαρ
ξη, ό Neizvestny κέρδισε ένα διαγωνισμό σχεδιάζοντας τή μ εγά 
λη ζωοφόρο τοϋ Aswan Dam. Στό Ίνστιτοϋτο Τεχνολογίας τής
Μόσχας, αύτός καί ένας βοηθός του κατασκεύασαν μιά ζωοφόρο
μήκους 907 μέτρων, πού είναι ή μεγαλύτερη στόν κόσμο. Τό
1974, δώδεκα χρόνια μετά τή συνάντηση μ έ τόν Χροντσώφ καί
τρία χρόνια μετά τό θάνατο τοϋ πρώην πρωθυπουργού, έγιναν τά
άποκαλυπτήρια τοϋ μνημείου τοϋ Χροντσώφ άπό τό γνιό του
Σεργκέϊ: τό μνημείο τό είχε έπιμεληθεΐ καλλιτεχνικά ό Neizve
stny. "Ενα χρόνο άργότερα (1975), ό Neizvestny άπέρριψε μιά
έπίσημη αίτηση, μ έ τήν όποια τοϋ ζητούσαν νά φτιάξει μιά προ
τομή τοϋ Μπρέζνιεφ.

★

★
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Τά τελευταία χρόνια, τό έργο του έγινε διεθνώς γνωστό καί
παρουσιάστηκε σέ πολλές εκθέσεις. Τό 1974, ό Neizvestny
πραγματοποίησε μιά ατομική έκθεση στό Cultural Center τής
Νέας Ύόρκης καί, πρόσφατα, τελείωσε μιά προτομή τοϋ Dmitry
Shostakovitch γιά λογαριασμό τοϋ Kennedy Center τής Ούάσιγκτον. Τό 1975, κατήγγειλε δημόσια τις σοβιετικές αρχές, επει
δή είχαν άπορρίψει πενηνταέξι αιτήσεις τον γιά νά ταξιδέψει στό

προσκληθεί. Σ έ αντίποινα, οι σοβιετικές αρχές στέρησαν άπό τόν
Neizvestny τό Studio του. Αύτός τότε ζήτησε μιά βίζα έξοδον ά
πό τή χώρα - δηλ. ένα εισιτήριο ανευ επιστροφής στή Ρωσία.
Σήμερα ό Neizvestny ζεΐστή Νέα Ύόρκη καί εργάζεται σ ’ ένα
studio τοϋ Soho. Εχει αρχίσει τή ζωή του άπό τό μηδέν. "Οταν
τόν ρώτησα τί έχασε έγκαταλείποντας τή Ρωσία, ό Neizvestny
άπάντησε: «Τά πάντα». "Αφησε εκεί τό σπίτι τον, τή γυναίκα
καί τήν κόρη του, τά έργα του — όπου συγκαταλέγονται 800 άπό
χαλκό — τούς φίλους τον καί τήν άναγνωρισμένη άπ ’ έλους θέση
του ώς επικεφαλής τής μή κομφορμιστικής τέχνης στή Σοβιετική
"Ενωση.
Ό N eizvestn y είναι γεροφτιαγμένος, μ έ χέρια καί στήθος πα
λαιστή. Τά μεγάλα, καστανά μάτια του καθρεφτίζουν τήν εύφυί'α του, άλλά καί μιά κάποια έπιφυλακτικότητα. Τά πυκνά
μαλλιά του είναι σφιχτά πιασμένα στό κεφάλι του, σχηματίζον
τας κάτι σάν σκούφια. Τά χέρια τον είναι εκφραστικά, μ έ στρογ
γυλά, χοντρά δάκτυλα, πού διαρκώς κινούνται, κάνουν σχήμα
τα, δείχνουν. Συνδυάζει τήν άβρότητα μέ τήν ειλικρίνεια καί τό
πάθος ’ είναι προσεκτικός καί λεπτός ατούς τρόπους του - ένας άν
θρωπος πολύ αύτοκυριαρχημένος. Ή λεπτότητα τής σκέψης καί
τής έκφρασής τον διατηρείται καί στή συνομιλία πού είχαμε, πα
ρά τούς ιδιαίτερα σημαντικούς κινδύνους τής μετάφρασης.
"Οπφς έλα τά κοινωνικά συστήματα, έτσι καί ή Σοβιετική "Ε
νωση συντίθεται άπό μακρόχρονα διαμορφωμένα έθιμα καί συ
στήματα κοινωνικών συμβάσεων, πού είναι δύσκολο γιά τόν ξένο
νά τά κατανοήσει. Σ ά ν καλλιτέχνης καταδικασμένος άπό τό επί
σημο κράτος, ό Ernst Neizvestny έπρεπε νά είναι ένας επιδέξιος
ερμηνευτής καί χειριστής αύτών τών νομικών καί παρανομικών
κανόνων. Στις δύο συζητήσεις μας, ό Neizvestny δίνει τήν εικό
να μιας εξαιρετικά φορμαλιστικής κοινωνίας, οπού τό πρωτόκολ
λο συχνά έχει ισχύ νόμου. Τό γεγονός οτι ό Χρουτσώφ έπισκέφθηκε τήν έκθεση μή κομφορμιστικής τέχνης στή Μόσχα τό 1962
προσέδωσε επίσημο κύρος στήνμή κομφορμιστική τέχνη. Γ ι’ αυ
τό τό λόγο, ή άποτυχία τοϋ Shelepin, άρχηγοϋ τής K.G.B., νά
Αποδείξει ότι ή Απόκτηση υλικών γιά τή γλυπτική είναι ένα άδίκημα τοϋ Neizvestny είχε ώς επακόλουθο νά κληθεί σέ γραπτή
άπολογία άπό τόν προϊστάμενό του υπουργό.

ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ TOY ROBERT SEIDMAN ME TON ERNST NEIZVESTNY:

«Τό έργο μου θά βρει άνταπόκριση
στις καρδιές τών άνθρώπων...»
ΕΡ: Ποιές ήταν οί τυπικές
σπουδές σας στήν τέχνη;
ΑΠ: ’Αποφοίτησα άπό τήν ’Ακα
δημία Καλών Τεχνών, τό ’Ινστι
τούτο Surikov. Πρίν άπό τόν πό
λεμο σπούδαζα σέ μιά σχολή γιά
ταλαντούχα παιδιά στό Λένινγκραντ.
ΕΡ: Στή διάρκεια τών σπουδών
σας, είχατε δασκάλους τους
όροίους θαυμάζατε;
ΑΠ: Τώρα μόνο είμαι σέ θέση νά
πώ δτι ύπήρξαν δάσκαλοι στους
όποιους είμαι ευγνώμων. Γενικά,
ήμουν καλός σπουδαστής. Ά λ 
λά, όσο διαρκούσε ή φοίτησή
μου, ένδόμυχα, βρισκόμουν σέ
άντίθεση μέ τή σχολή. Καί ή άντίθεσή μου έγινε φανερή άκριβώς ό

ταν τέλειωσα τίς σπουδές, γιατί
τότε άρχισα νά φτιάχνω έργα πού
δέν ήταν σύμφωνα μέ τό λεγόμενο
Σοσιαλιστικό Ρεαλισμό.
ΕΡ: Ώς πρός αυτή τούτη τήν
’Ακαδημία Καλών Τεχνών, ήταν
ειδικά προσανατολισμένη στό
Σοσιαλιστικό Ρεαλισμό, ή,
μήπως, έκεΐ οί σπουδαστές
διδάσκονταν καί άλλες
καλλιτεχνικές παραδόσεις;
ΑΠ: Στή σχολή αύτή τοϋ Σοσιαλι
στικού Ρεαλισμού, έκπαιδευόμαστε καλά σέ όλα τά κλασικά θέ-^
ματα τής τέχνης - στήν άνατομία,
τήν προοπτική καί τό σχέδιο. Γι’
αυτό άκριβώς είμαι σήμερα ευ
γνώμων στούς δασκάλους μου, έπριδή μοϋ έδωσαν μιά λαμπρή κα31

3 erassimov: «Ό Σ τά λ ιν καί ό Βοροσίλωφ στό Κρεμλίνο». 1938.

τάρτιση στά κλασικά θέματα. Τό
άδύνατο σημείο τής σχολής μπο
ρεί νά έντοπϊστεί στό ότι δέν πα
ρείχε καμιά έλευθερία στήν άνάπτυξη τής προσωπικότητας κα(
τής φαντασίας τών σπουδαστών.
Αυτό εξηγεί γιατί ή σχολή είχε μιά
άπονεκρωτική έπίδραση στους
πιό άδύναμους άνθρώπους. Οί δυ
νατοί, όμως, έχοντας άποκτήσει
ένα στέρεο άκαδημαϊκό ύπόβαθρο, ήταν σέ θέση νά προχωρή
σουν πιό πέρα1.
ΕΡ: Όταν εϊσαστε στή σχολή,
μπορούσατε νά δείτε τά έργα τής
ρωσικής avant - garde;
ΑΠ: Στή σχολή, τά έργα αυτά ή
ταν άπαγορευμένα. Οί καλλιτέ
χνες τής avant-garde ήταν κατα
δικασμένοι άπό τό έπίσημο κρά
τος. Μελετούσα όμως τά έργα
τους μόνος μου.
ΕΡ: Πώς καταφέρνατε νά έχετε
πρόσβαση στά έργα τους;
ΑΠ: Κατ’ άρχήν, ύπήρχαν βιβλία.
Επίσης, στις άποθήκες τών μου
σείων - άν άποφάσιζες νά ψάξεις
πολύ, μπορούσες νά δεις τά έργα
τους. "Ομως, θά ρωτήσετε, γιατί
δέν άκολούθησρ άμέσως τούς
Ρώσους κονστρουκτουβιστές καί
τήν avant-garde·, Βασικά, τά ύπαρξιακά προβλήματα του σύγ
χρονου καλλιτέχνη διαφέρουν ά
πό έκείνα τής avant-garde. Πρα
κτικά, ήθελα νά συνδέσω στό έρ
γο μου τίς δύο τάσεις τής ρωσι
κής τέχνης, δηλ. τή ρωσική θρη
σκευτική καί φιλοσοφική παρά
δοση, κεντρική μορφή τής όποιας
είναι ό άνθρωπος. .
ΕΡ: Είπατε πώς βλέπατε τά έργα
τής ρωσικής avant-garde στις
άποθήκες τών μουσείων. Μήπως
οί υπεύθυνοι έρχόντουσαν σέ
δύσκολη θέση όταν έδειχναν
αυτά τά έργα;

ΑΠ: Ναί, βέβαια. Αύτό γινόταν
έντελώς μυστικά.
ΕΡ: Πώς έξηγεϊται ή έξαιρετική
άνθηση τής ρωσικής τέχνης στά
τέλη τής δεκαετίας του ΊΟ καί
στις άρχές τής δεκαετίας του ’20;
ΑΠ: Νομίζω ότι ή άνθηση αυτή'
δέν άρχισε τή δεκαετία του ’20.
“Αρχισε στή διάρκεια τής Ρωσι
κής ’Αναγέννησης, πριν άπό τήν
'Επανάσταση, άλλά έγινε πολύ
έκδηλη στή διάρκεια τής ’Επανά
στασης. Μετά, άναγκάστηκε άπό
τα πράγματα νά περάσει στήν άφάνεια. Οί εκπρόσωποι τής τέ
χνης αύτής ήταν λαμπροί καλλι
τέχνες, άλλά ή τραγωδία τους δέν
έγκειται άκριβώς στό ότι έξοντώθηκαν άπό τή δικτατορία του
Στάλιν. “Εγκειται στό γεγονός ότι
οί άνθρωποι δέν ήταν προετοιμα
σμένοι γιά νά κατανοήσουν αύτό
τό είδος τής τέχνης. Τήν άγνοια
αυτή τήν έκμεταλλεύτηκε ό Στά
λιν.

ΕΡ: Δηλ. οί Ρώσοι δέν
μπορούσαν νά καταλάβουν τήν
απλότητα καί τή δύναμη τών
«graphics» ένός Lissitzky, ένός
Malevich, ή ένός Tallin;
ΑΠ: Τό σχήμα είναι, στήν πραγ
ματικότητα, πολύ άπλό. Οί άν
θρωποι έκαναν τήν ’Επανάσταση
γιά νά έξασφαλίσουν μιά καλύτε
ρη ζωή. Καί οί άνθρωποι αύτοί δέν
ήταν ένήμεροι γιά τίς διανοητι
κές, άριστοκρατικές μορφές τέ
χνης. Γνώριζαν μόνο τίς ένδιάμεσες μορφές τής τέχνης τών έμπόρων (αύτό πού ό Neizvestny όνομάζει «τέχνη τής άγοράς»), πού
έίναι πράγματι ή έπίσημη τέχνη
τής μεσαίας τάξης. "Οταν οί άν
θρωποι αύτοί έγιναν άφεντικά, θέ
λησαν νά άποκτήσουν δ,τι θεω
ρούσαν μέχρι τότε καλή τέχνη,
I. Γενικά, ό Neizvestny θεωρείώς πνευ
ματικό του δάσκαλο τό ρωσικό κίνημα. δηλ. τήν τέχνη τής μεσαίας τά
γιά τήν' πρωτοποριακή τέχνη (avant ξης. Πίστευαν πώς κάθε άλλη τέ
garde), καί καλλιτέχνες όπως ό Kandin
χνη είναι ψεύτικη, έπειδή δέν
sky, ό Malevich καί, Ιδιαίτερα, ό Tallin,
απορούσαν νά τήν καταλάβουν.
καθώς έπίσης τίς σχολές τών σουπρεΑύτό πού ήθελαν ήταν μιά τέχνη
ματιστών, τών φουτουριστών καί τών
σέ έπιχρυσωμένες κορνίζες.
κονστρουκτιβιστών.
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ΕΡ: Είχα πάντα τήν έντύπωση
κυβέρνηση, τότε στή Ρωσία, στήν,
öτι ό αγώνας τών Lissitzky καί
ιεραρχία τών τεχνών, ή γλυπτική
Malevich ήταν νά
είναι ή πιό φορτισμένη πολιτικά
μετασχηματίσουν έκεϊνες τίς
καί ιδεολογικά. Γιατί; ’Επειδή
άριστοκρατικές μορφές σέ κάτι
στήν πατρίδα μου ή γλυπτική ταυ
προσιτό καί λαϊκό.
τίζεται μέ τά μνημεία γιά ήγέτες
ΑΠ: Κατά βάση, βέβαια, αύτοί ή καί ήρωες, ή μέ τίς ιδέες έκεϊνες
ταν λαϊκοί καλλιτέχνες. Γιά πα πού αύτοί ένσαρκώνουν. Επομέ
ράδειγμα, όταν ό Meyerhold σκη νως, άκόμα καί στήν περιοχή τής
νοθετούσε τά έργα του σέ συμφω γλυπτικής ύπάρχει μιά ιεραρχία.
νία μέ τούς κανόνες τής τέχνης Γιά παράδειγμα, ενα μνημείο γιά
τής άγοράς, τό κρμμα έπιστρά- τόν Μάρξ είναι έξ όρισμοΰ τό πιό
τευε άντιπροσώπόυς _τού λαού, ωραίο καί τό πιό έξοχο, γιατί εί
πού άπολάμβαναν τήν κρατική ναι τό πιό σημαντικό. Στή Ρωσία,
έμπιστοσύνη. Καί αύτοί έλεγαν: μιά άντίληψη σάν αυτή ύπάρχει.
«Τί σόϊ θέατρο είναι αύτό; Είναι "Ενα τέτοιο έργο άνοίγεί τό δρόμο
άκριβώς όπως ό χορός στό χωριό γιά ένα βραβείο Λένιν. Αύτό μπο
μας. ’Αληθινό θέατρο είν« πλού ρεί νά ειπωθεί καί πρίν άκόμα γί
σιες διακοσμήσεις, μπαλαρίνες' νει γνωσΐό πώς ό γλύπτης έχει
αύτό είναι μεγάλο θέατρο. Γιατί φτιάξει., τό συγκεκριμένο έργο.
δέν έχουμε διακοσμήσεις; Δέν ύ- Γιατί; Επειδή ένα μνημείο γιά τόν
πάρχει τίποτε όμορφο έδώ. Είναι Μάρξ άποκαλύπτει τήν πιό ύψη
άκριβώς τό ίδιο πράγμα πού έχου λά άναπτυγμένη πολιτική προσω
με καί στό χωριό μας, γιατί νά πικότητα. Καί σέ αύτό τό σημείο
πρέπει νά πληρώνουμε λεφτά γι’ μπορούμε νά πούμε πώς ένα έργο
αύτό;»
είναι καλό όχι ώς πρός τό πώς είΕΡ: Είχατε φίλους ή
συμπαραστάτες άπό τό χώρο τών
έπισήμων όσο ζούσατε στή
Σοβιετική "Ενωση;
ΑΠ: Ούτε ένας άπό τούς επίσημα
άναγνωρισμένους καλλιτέχνες
δέν ήταν σύμμαχός μου.
ΕΡ: Άπό τούς κυβερνητικούς ·
άξιωματούχους, ύπήρχαν
άνάμεσά τους σύμμαχοί σας;
ΑΠ: Ναί, είχα πολύ καλούς φί
λους στήν κορυφή τής ρωσικής
κρατικής ιεραρχίας. Τόσο ό He
drick Smith («Οί Ρώσοι») όσο καί
ό Robert Kaiser («Ή Ρωσία») στά
βιβλία τους άναφέρουν ότι έπισκέφθηκαν πολλούς «ύψηλά ίστάμενους» καί είδαν έργα μου σέ
αύτούς τούς χώρους. Γιατί συνέβαινε αύτό; Υπάρχουν άρκετοί
λόγοι. Ό πρώτος είναι ό σνομπισμός. ’Επίσης πρέπει νά προστε
θούν σάν λόγοι ή επιθυμία γιά έπικοινωνία μέ τούς ξένους καί γιά
νά είναι όπως οί Εύρωπαΐοι.
ΕΡ: Ποιά είναι ή στάση τού
σοβιετικού κοινού ώς πρός τίς
εικαστικές τέχνες καί ώς πρός τή
γλυπτική ιδιαίτερα;
ΑΠ: “Αν μιλάμε γιά τό κοινό ό
πως είναι όργανωμένο άπό τήν

Malevich: «Σουπ ρεματισμός. Κ ί
τρινο κ α ί μαύρο ». 1916-17.
Τά έργα τού Malevich, τού Lissitsky, τού Kandinsky, τού Tallin

κλπ. παρουσιάζουν μεγάλες δια
φορές στό πνεύμα. Στό ένα άκρο
στέκεται ό Tallin, πού άρνεΐται
τήν ύπαρξη τής όποιασδήποτε
διαφοράς άνάμεσα στήν τέχνη καί
τίς άλλες παραγωγικές δραστη
ριότητες. Στό όντίθετο άκρο στέ
κεται ό Kandinsky, πού πιστεύει Öτι ή τέχνη είναι έγκυρη μόνο δταν
όκολουθεί κάποια μυστική καί ίδεοκρατική «έσωτερική άναγκαιότητα»...Όμως, δλοι αύτοί οί καλλιτέ
χνες πιστεύουν στή βαθειά έπί
δραση πού μπορεί νά όσκήσει ή
τέχνη πάνω στήν ότομική καί τήν
κοινωνική έξέλιξη (Berger, 37).

τικό ποσό, τό Καλλιτεχνικό Συμ
βούλιο διαμαρτυρόταν καί καθό
ριζε ένα κατώτερο ποσό, παρά τίς
έπιθυμίες τής έμπορικής όργάνωσης, ή όποια ήθελε νά άποκομίσει
μεγαλύτερα ποσά σέ σκληρό νό
μισμα. Αύτό γινόταν μέ τέτοιο
τρόπο, ώστε έγώ δέν έγινα τελικά
ένα εργοστάσιο παραγωγής
σκληρού νομίσματος - πού ήταν
άπαραίτητο στήν κυβέρνηση.

Tallin: «Μ νημείο γ ιά τήν Τρίτη
Διεθνή».
Ό Tallin, έν όψει τών βασικών
προβλημάτω ν έπιβίω σης πού αν
τιμ ετώ π ιζε ή χώρα, έγ κ α τέλ ειψ ε
τήν τέχνη κ α ί άφιέρω σε τήν έμπ ειρία κ α ί τήν εύφ υία tou στή
σχεδίαση κλιβάνω ν (μ έγ ισ τη θερ
μό τη τα μ έ τά έλά χ ισ τα καύσιμα).
Berger, 39.

ναι κατασκευασμένο, άλλα ώς
πρός τό ποιός παριστάνεται σέ
αυτό.
ΕΡ: Μέ ποιό τρόπο ό
καλλιτέχνης Αντιμετωπίζει αυτές
τίς συνθήκες, αύτή τήν Ιεραρχία;
ΑΠ: "Ενας έπίσημα άναγνωρισμένος καλλιτέχνης προσπαθεί
νά άναλαμβάνει τίς πιό άξιοσέβαστες παραγγελίες, μιά πού αυτό
του έξασφαλίζει τίς πιό ύψηλές άμοιβές καί τό μεγαλύτερο γόητρο.
ΕΡ: Τί θά συμβεί αν κάποιος μή
Αναγνωρισμένος έπίσημα
καλλιτέχνης κατασκευάσει ένα„
μνημείο γιά τόν Μάρξ;
ΑΠ: "Αν κάνει κάτι τέτοιο, τότε
είναι ήδη έπίσημα άναγνωρισμένος.
ΕΡ: Πώς πουλούσατε τά έργα
σας στό έξωτερικό;
ΑΠ: "Ημουν ένα άπό τά ιδρυτικά
μέλη τού Σαλονιού γιά τήν Πώλη
ση "Εργων Τέχνης. Κατ’ άρχήν,
τό Σαλόνι δημιουργήθηκε γιά νά
δέχεται σκληρά νομίσματα. 'Η
έμπορική δραστηριότητα,όμως,
άντιβαίνει στήν κρατούσα ιδεολο
γία καί, ούσιαστικά, οί ίδιοι συν
τηρητικοί (όπως έκεΐνοι πού είναι
ένταγμένοι στήν ’Ακαδημία Κα
λών Τεχνών καί στήν "Ενωση τών
Καλλιτεχνών) κέρδισαν δύναμη έκεϊ καί διατύπωναν βέτο. "Ετσι,
τό Σαλόνι αυτό μετασχηματίστη
κε σέ ιδεολογικό σώμα, όχι σέ θε
σμό γιά τό έλεύθερο έμπόριο. Κα
τά συνέπεια, παρ’ όλο πού είχα
τίς περισσότερες παραγγελίες ά
πό τόν όποιονδήποτε άλλον, που
λούσα λιγότερα έργα άπό τόν όποιοδήποτε άλλον. "Οταν άνθρω
ποι άπό τή Δύση έκαναν μαζί μου
συμφωνίες γιά ένα μεγάλο χρημα

ΕΡ: 'Υπάρχει σήμερα ό
Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός, καί τί
σημασία έχει γιά τό σοβιετικό
κοινό;
ΑΠ: Πρέπει πρώτα νά πώ ότι έχει
γραφτεί μία έξοχη μελέτη άπό τόν
Siniavsky μέ τίτλο « What is Sosialist Realism». ’Αλλά ή μελέτη αυ
τή άφορά ένα όνειροπόλημα κά
ποιου σοβιετικού δημοσίου υπαλ
λήλου. "Ισως ύπό τόν Στάλιν νά
υπήρχαν τέτοια στοιχεία Σοσιαλι
στικού Ρεαλισμού. ’Αλλά, στήν
πραγματικότητα, ό Σοσιαλιστι
κός Ρεαλισμός δέν ύπάρχει. Πρό
κειται περισσότερο γιά μιά μορφή
συμμόρφωσης μέ τίς έκάστοτε έπίσημες άντιλήψεις. Τό νά είναι
κάποιος σοσιαλρεαλιστής είναι
ταυτόσημο μέ τό νά μοιάζει μέ όποιονδήποτε άλλο. Επομένως, ό
Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός δέν
μπορεί νά μεταβληθέί, παρά μόνο
στήν κατεύθυνση τών γενικών ύφολογικών γνωρισμάτων. Βαθ
μιαία ό Σοσιαλιστικός Ρεαλισμός
άρχίζει νά ένσωματώνει στοιχεία
δυτικών μορφών τέχνης, άλλά,
κατά κανόνα, γενικά γνωρίσματα
μόνο καί όχι στοιχεία προσωπι
κού ύφους: τά χειρότερα καί πιό
μπανάλ γνωρίσματα τών διαφό
ρων διεθνών σαλονιών, έπειδή όποιοδήποτε είδος περσοναλισμού
άντιμετωπίζεται μέ εχθρότητα.
Είναι δυνατό νά άναπτύξει κανέ
νας αύτή τή σκέψη μέχρι τό ση
μείο τού παραλογισμοΰ, καί νά
φανταστεί τί θα συμβεϊ όταν όλοι
οι σοσιαλρεαλιστές γίνουν τελικά
μπανάλ μοντερνιστές. Σέ αυτή
τήν περίπτωση, ένας έξοχος ρεα
λιστής θά χαρακτηρίζεται σάν α
στός μπάσταρδος, μπάσταρδος
μέ τήν έννοια τού μή νόμιμου.
ΕΡ: Εσείς μπορεί νά
Αστειεύεστε, Αλλά αύτό πρέπει νά
είναι τρομερά Ανιαρό γιά τούς
καλλιτέχνες του Σοσιαλιστικού
Ρεαλισμού.
ΑΠ: "Ολοι νιώθουν άνία: έκεΐνοι
πού βγάνουν τίς διαταγές, έκεΐνοι
πού τίς έκτελοΰν καί έκεΐνοι πού
πρέπει νά συμμορφωθούν σ’ αύτές. 'Η άνία είναι μιά μορφή πα
τριωτισμού.
ΕΡ: Στό βιβλίο του «Art and
Revolution», ό John Berger
διατείνεται ότι oi Σοβιετικοί
θεωρούν τούς καλλιτέχνες τους
σάν προφήτες καί τούς έαυτούς
τους σάν «ύποκείμενα τής
προφητείας». Συμφωνείτε έσείς;
"Αν ναι, τότε ποιά είδική
σημασία έχει ή τέχνη στη
Σοβιετική "Ενωση; Καί, έπίσης,
πώς ή σημασία αύτή σχετίζεται

μέ τήν Αντίληψη περί έπίσημης
τέχνης;
ΑΠ: Πρίν άπό τήν ’Επανάσταση,
ύπήρχε ή άκόλουθη κατάσταση:
οί κυριότεροι συγγραφείς πού Αν
τιμετώπιζαν πολλά προβλήματα
— κοινωνικά, ήθικά, ή μεταφυσι
κά — κατέληξαν στό συμπέρα
σμα ότι κάτι δέν πήγαινε καλά μέ
τήν κοινωνία. Καί αύτό τό «κάτι»
δέν συνδεόταν μέ τή μαζικότητα
τού πολιτισμού στή Ρωσία, άλλά
μέ κάποιο περιορισμένο πολιτι
στικό έπίπεδο. Κατά συνέπεια, ό
Τολστόη, ό Ντοστογιέφσκυ, ή όποιοσδήποτέ άλλος, δέν ήταν δυ
νατό νά παραμείνει Απλώς ένας έπαγγελματίας συγγραφέας, μέ
τόν τρόπο πού, λ.χ., ό Φλωμπέρ ή
οί άδελφοί Γκονκούρ μπορούσαν
νά είναι. "Επρεπε νά δημιουργή
σουν μιά μικρο-αίσθητική, μιά
μικρο-ήθική, μιά μικρο-θρησκεία.
"Εγιναν όχι μόνο έπαγγελματίες

Neizvestny: Σπουδές άπό τήν «Κό
λαση » τοϋ Δάντη. 1965-67. «’Ανα
το μ ία άνθρώπου».

Αποδώσει πολλούς ηαί διάφορους
Ιδεολογικούς χαρακτηρισμούς.
Ποιά ήταν ή Αντίδρασή σας σάν
άνθρώπου καί σάν καλλιτέχνη
όταν σάς άποκαλοΰσαν
«μηδενιστή», «παρακμιακό»,
«Αντιπατριωτικό»; Νοιώθατε
ποτέ νά εϊσαστε κάτι άπό αύτό
πού σημαίνουν αυτές οί λέξεις;
ΑΠ: Στή χώρα μας ή όρολογία
δέν έχει καμία σημασία, γιατί ή
κρατική όρολογία δέν ένδιαφέρεται γιά τήν έπάρκεια τών έννοιών
της. "Ενα παράδειγμα: όταν μι
λούσα μπροστά σέ όλόκληρο τό
Πολιτμπιρό καί διαπληκτιζόμουν
μέ τόν Ίλίτσεφ, τόν έπικεφαλής
τής σοβιετικής ιδεολογίας, είπα:
«’Εντάξει, μέ όνομάζετε άμπστρακσιονιστή. Δέν είμαι άμπστρακσιονιστής, άν καί όρισμένα στοιχεία τής άφηρημένης τέ
χνης έχουν εισχωρήσει στό δη
μιουργικό έργο μου. "Ας δεχθοΰ-

Neizvestny: «'Ερμαφρόδιτος Κορ
μός». Τσίγκος. 1966.

συγγραφείς, άλλά καί, μέ μιά όρισμένη έννοια, προφήτες. Αύτή εί
ναι ή δομή, καί ή δομή διατηρήθη
κε καί μετά τήν ’Επανάσταση. 'Ε
πομένως, τό κράτος καί τό κόμ
μα άντιλαμβάνονται τούς καλλι
τέχνες όχι μόνο σάν άνθρώπουςπού δημιουργούν τό ώραΐο, άλλά
καί σάν κήρυκες τών κομματι
κών ιδεών. Καί οί πολλοί άνθρω
ποι άρχισαν νά άναφέρονται σέ
αύτούς μέ παρόμοιο τρόπο. Σέ όρισμένες άτομικές περιπτώσεις έ
τσι κάνει καί ό καλλιτέχνης.

με πώς έσείς δέν τό άντιλαμβάνεστε αύτό. ’Αλλά, στήν άναφορά
σας, ό Χάϊνριχ Μπέλλ άποκαλεΐται άμπστρακσιονιστής. Αύτό εί
ναι έντελώς παράλογο».
'Η άπάντησή του ήταν: «Neizv
estny, εϊσαστε πολύ έξυπνος άν
θρωπος. Πραγματικά δέν κατα
λαβαίνετε τί τρέχει;». Κατάλαβα.
Είχαν θέσει σέ μένα ένα προβοκατόρικο έρώτημα, έπειδή, τήν έποχή έκείνη, ή λέξη άμπστρακσιονιστής ίσοδυναμοΰσε στή γλώσσα
τους μέ τήν έννοια «κακός».

ΕΡ: Ο! Ανισότητες καί τά
κοινωνικά προβλήματα ήταν κάτι
τό πολύ διαδεδομένο στά τέλη
τού δέκατου ένατου αιώνα.
Γιατί,όμως, αύτή ή έντελώς
ιδιαίτερη παράδοση Αναπτύχθηκε
μόνο στή Ρωσία;
ΑΠ: ’Επειδή στή Ρωσία, τόσο στό
παρελθόν όσο καί σήμερα, δέν ύπάρχουν καθόλου πλουραλιστικοί κοινωνικοί θεσμοί καί, έπομένως, ό καλλιτέχνης έπωμίζεται
προσωπικά αύτά τά προβλήματα.

ΕΡ: Αύτή ή πρώτη Αντιπαράθεση
έγινε τό 1962;
ΑΠ: Ή άντιπαράθεση μέ τόν έπι
κεφαλής τής σοβιετικής ιδεολο
γίας καί τό Πολιτμπιρό έγινε τό
1962. Άλλά ή πρώτη σύγκρουση
σημειώθηκε άκριβώς μετά τήν Α
ποφοίτησή μου άπό τό ’Ινστιτού
το. Δηλ. τό 1955, καί ό Στάλιν ή
ταν άκόμα ζωντανός. Είχα φτιά
ξει τότε άρκετά έργα, πού διέφε
ραν άπό τό Σοσιαλιστικό Ρεαλι
σμό. Τό 1955, μετά τά γεγονότα
τής Ούγγαρίας, μέ κατηγόρησαν
έπίσημα ότι είμαι έπικεφαλής τού
σοβιετικού άναθεωρητισμού. Ή
συνάντησή μου μέ τόν Χρουτσώφ

ΕΡ: Στή Σοβιετική "Ενωση
εϊσαστε καταδικασμένος Από τό
έπίσημο κράτος καί σάς έχουν
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νά μέ κατηγορήσουν τυπικά. 'Ο έπικεφαλής τής K.G.B. Shelepin
προσπάθησε νά στήσει κατηγορία
έναντίον μου, άλλά, μετά τό πέ
ρας τής ερευνάς του, πού κράτη
σε δύο χρόνια, άναγκάστηκε νά
άπολογηθεΐ αυτός σέ μένα. Κατα
στρατηγούσα τό νόμο μέ τόση λε
πτότητα, ώστε ήταν άδύνατο νά
μέ κατηγορήσουν κατευθείαν γιά
παράνομες πράξεις.

Neizvestny: «Σ τρατιώ της λο γχιζό μενος». Μ προϋτζος. 7955.
'Ο N eizvestny κατατάχτηκε έθε-

λοντικά ατό στρατό τό 1942. Ή 
ταν τότε δεκαέξι χρόνων. Τραυματίστηκε βαριά άπό ένα βλήμα. Εί
κοσι χρόνια άργότερα παρασημοφορήθηκε γιά τις υπηρεσίες του
στόν πόλεμο. Ή τελική πράξη τής ,
ιστορίας αυτής ήταν νό χαρακτηρισθεί άπό τίς επίσημες άρχές τής
χώρας του σάν «παρακμιακός» καί
«άντιπατριωτικός» γλύπτης (Ber

ger, 18-19).

δέν είναι ή αρχή αλλά τό τέλος,
μιά καί ό κόσμος έμαθε γι' αυτήν
τό 1962.
ΕΡ: Θεωρείτε τόν έαυτό σας
αντάρτη;
ΑΠ: Δέν θεωρώ τόν έαυτό μου άντάρτη, άλλα δέχομαι γιά τόν έαυ
τό μου τό χαρακτηρισμό τοϋ περ
σοναλιστή. Γι’ αύτό μέ θεωρού
σαν άντάρτη.
ΕΡ: Τήν έποχή πού τό έπίσημο
κράτος σάς άποδοκί/Μζε, τότε
πού εΐσαστε ύπό διωγμόν άπό τίς
έπίσημες άρχές, έσείς πώς
συντηρούσατε τόν έαυτό σας;
ΑΠ: Έπί δύο χρόνια δούλεψα σάν
άπλός έργάτης σ’ ένα έργοστάσιο. Καί έπ ί δέκα χρόνια κέρδιζα
τά πρός τό ζεΐν πότε σάν έργάτης,
πότε σάν οικοδόμος καί πότε σάν
φορτοεκφορτωτής. Μερικές φο
ρές δούλευα σάν βοηθός τών έπίσημα άναγνωρισμένων καλλιτε
χνών.
ΕΡ: Δηλ. έσείς κατασκευάζατε
έργα γιά λογαριασμό όρισμένων
έπίσημα άναγνωρισμένων
καλλιτεχνών;
ΑΠ: Ναί, κατασκεύαζα έργα γιά
λογαριασμό τους καί αυτοί πλή
ρωναν σέ μένα μιά προμήθεια.
ΕΡ: Πώς έξασφαλίζατε τά υλικά
σας, τά μέταλλά σας;
ΑΠ: ’Επειδή ή άπόκτηση τών υλι
κών έξαρτάται άπό τό κράτος, ή
μουν άναγκασμένος νά παραβιά
ζω τό σοβιετικό νόμο, γιά νά μπο
ρώ νά έργάζομαι. Πραγματικά,
προμηθευόμουν τά ύλικά άπό τή
μαύρη άγορά, άλλά πάντα μέ τέ
τοιο τρόπο, ώστε νά μήν μπορούν
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ΕΡ: Ή ύπαρξη τής μαύρης
άγοράς καί ό τρόπος μέ τόν
όποιο κατορθώνατε νά Αποκτάτε
τά ύλικά σας ύποδηλώνουν τήν
ύπαρξη μιας κοινότητας κάποιου
συγκεκριμένου είδους.
ΑΠ: ’Από μιά όρισμένη άποψη,
ναί. Πρόκειται γιά ένα πρόβλημα
πού άφορά τή συγκεκριμένη οικο
νομία. Μαζί μέ τά έπίσημα οικο
νομικά συνυπάρχουν τά άνεπίσημα οικονομικά, μία κατάσταση
πού καταφέρνει νά θεραπεύει τίς
άνεπάρκειες τών έπίσημων οικο
νομικών. "Ετσι είναι ή ζωή έκεΐ.
ΕΡ: Λέτε ότι υπήρχαν έκείνοι
πού έξέφραζαν μιά συνολική
Αποδοκιμασία γιά τό έργο σας
καί έκείνοι πού ήταν πιστοί
Απολογητές του. Άλλά ένας
καλλιτέχνης έχει Ανάγκη τήν
αισθητική κριτική. Πώς
παραγόταν ή κριτική αύτοΰ τού
είδους; “Π, μήπως,
περιοριζόσαστε στήν
αυτοκριτική;
ΑΠ: Μιά όμάδα φίλων δικών μου
καί έγώ δημιουργήσαμε έναν ι
διαίτερο τύπο κουλτούρας, πού
θά μπορούσα νά τόν όνομάσω
«τών κατακομβών». Τί έννοώ μ’
αύτό; Ή έννοια τού samizdat2 γί
νεται κατανοητή σάν ένα καθαρά
πολιτικό φαινόμενο. Καί, ταυτό
χρονα, αύτό δέν είναι άληθινό,
στήν κυριολεξία. Μέσα στόν κύ
κλο μου υπήρχαν άνθρωποι άπό
τά πιό διαφορετικά καί ποικίλα
«πιστεύω»: μαθηματικοί, μαρξι
στές φιλόσοφοη κοινωνιολόγοι,
μεταφυσικοί φιλόσοφοι, ποιητές,
σημειολόγοι, τοπολόγοι κ.ο.κ. Τό
σύνολο τής δραστηριότητάς μου
ήταν ουσιαστικά τού τύπου τού
samizdat, έπειδή ικανοποιούσα
τίς πνευματικές τους άνάγκες στή
γλυπτική καί αυτοί ικανοποιού
σαν τίς πνευματικές μου άνάγκες
σέ άλλα πεδία. Ή ταν, γιά μάς,
μιά μορφή άνταλλαγής.
ΕΡ: Πώς είναι διαρθρωμένη ή
έπίσημη τέχνη;
ΑΠ: 'Υπάρχει ένας, μοναδικός
καταναλωτής, καί αυτός είναι τό
Κράτος. Αύτός ό καταναλωτής
λειτουργεί μέσα άπό τρία κανά
λια.
1.
Μερικά έργα άγοράζονται
πό τό Υπουργείο Πολιτισμού,
πού κάνει παραγγελίες γιά μνη
μειακά έργα. Τό 'Υπουργείο Πο
λιτισμού είναι ό πιό γενναιόδωρος
2. Έργα Απαγορευμένα ή πού δέν μπο
ρούν νά δημοσιευθοϋν στή Σοβιετική
Ένωση κα ί τά όποια κυκλοφορούν σέ
χειρόγραφα.

πάτρονας, πού πληρώνει στόν
καλλιτέχνη τίς πιό μεγάλες προ
μήθειες.
2. Ή "Ενωση τών Καλλιτεχνών
είναι ό δεύτερος στή σειρά πάτρο
νας μέ τίς πιό ύψηλές προμήθειες.
3. Μετά ύπάρχουν όρισμένες
μικρές, έπαρχιακές ένώσεις καλ
λιτεχνών. Αυτές πληρώνουν τα
λιγότερα.
ΕΡ: Ή "Ενωση τών
Καλλιτεχνών Αναθέτει στά μέλη
της νά κάνουν έργα γιά δικό της
λογαριασμό;
ΑΠ: Ναί, κανονικά μέλη είναι αυ
τά πού παίρνουν τίς παραγγελίες.

μιά διακεκριμένη αίσθητική καί
τεχνοτροπική σχολή, όπως, λ.χ.,
οί Αφηρημένοι έξπρεσιονιστές
στίς Ηνωμένες Πολιτείες κατά
τίς δεκαετίες τού σαράντα καί
τού πενήντα;
ΑΠ: Ναί, ύπάρχουν άμπστρακσιονιστές, κονσεπσουαλιστές,
καθώς έπίσης καί εικαστικές
μορφές όπως "Οπ "Αρτ, Πόπ
"Αρτ, κτλ.
ΕΡ: Εΐσαστε σέ έπαφή μέ
διαφωνοϋντες συγγραφείς καί
έπιστήμονες πού είναι γνωστοί
στή Δύση — τόν Ζαχάρωφ, τόν
Μεντβέντεφ, τόν Σολζενίτσιν —
όσο βρισκόσαστε στή Σοβιετική
'Ένωση;
ΑΠ: Φυσικά, ναί.

ΕΡ: Ή 'Ακαδημία Καλών
Τεχνών Αποτελείται άπό τριάντα
περίπου μέλη καί θεωρείται σάν ή
πιό συντηρητική άπό τίς δύο
. ΕΡ: Υπάρχει μήπως κάποια
έπίσημες όργανώσεις
Ιδιωτική άγορά έργων τέχνης στή
καλλιτεχνών στή Ρωσία. Ή
Σοβιετική "Ενωση, είδικά γιά τά
"Ενωση τών Καλλιτεχνών είναι
έργα τών διαφωνούντων; Ένας
κατά πολύ μεγαλύτερη (ό κλάδος
άνθρωπος σάν τόν Glezer, τί
τής Μόσχας Αριθμεί 1000 περίπου ρόλο παίζει; Πώς πουλιούνται ο!
μέλη). Ποιά είναι ή αρμοδιότητα
πίνακες ζωγραφικής στό
αυτών τών οργανώσεων; Γιατί
έσωτερικό, δηλ. έκείνοι πού δέν
καί οί δύο όργανώσεις θεωρούν
πουλιούνται στό Κράτος, στά
τό έργο σας σάν Απειλή;
μουσεία ή στίς Ενώσεις τών
ΑΠ: Ή ’Ακαδημία μας είναι τό Καλλιτεχνών;
πιό συντηρητικό όργανο, έπειδή ΑΠ: Τά έργα τών διαφωνούντων
είναι τό άμιγέστερο ιδεολογικό δέν είναι δυνατό νά πουληθούν σέ
κέντρο. Ή ’Ακαδημία δέν είναι μουσεία. Υπάρχει μιά πολύ πε
τό κέντρο καί ό θεματοφύλακας ριορισμένη ιδιωτική άγορά μέσα
τών παραδεδομένων πολιτιστι στή Σοβιετική "Ενωση. "Οσον ά
κών άξιών, όπως, λ.χ., μιά ’Ακα φορά τόν Glezer, αύτός δέν άγόδημία μπορεί νά είναι στήν Ευρώ ραζε έργα τέχνης. "Επαιρνε αύτά
πη. Ή "Ενωση τών Καλλιτεχνών τά έργα σάν δώρα άπό τούς καλ
είναι άδιάσπαστα συνδεμένη μέ λιτέχνες. Οί καλλιτέχνες ένδιαφετήν ’Ακαδημία, άλλά, έπειδή έχει ρόντουσαν νά είναι τά έργα τους
μεγαλύτερο άριθμό μελών, άφήνει καταλογογραφημένα καί νά συν
μεγαλύτερα περιθώρια έλευθερίας τηρούνται. 'Ορισμένοι ξένοι άγόστήν άτομικότητα. Τυπικά, λοι ραζαν μερικά άπό αύτά τά έργα.
πόν, μπορεί νά θεωρηθεί πιό φιλε Άλλά αύτό ήταν καί καλό καί
κακό, γιατί μερικοί άνθρωποι πού
λεύθερη.
έρχονταν άπ’ έξω άγόραζαν πίνα
κες ρωσικής ζωγραφικής μέ «έΕΡ: Υπήρχαν άλλοι εικαστικοί
ξωτικά» θέματα.
καλλιτέχνες στήν «κατακόμβη»
σας;
ΑΠ: Ήμουν ό ήγέτης ένός κύ ΕΡ: Καλά, αύτό είναι Αλήθεια
πού Ισχύει παντού. Συχνά οί
κλου εικαστικών καλλιτεχνών.
Καί βαθμιαία οί καλλιτέχνες αυ γκαλλερί προωθούν τό
τοί έγιναν έντελώς άνεξάρτητοι ά «έξωτικό», έτσι δέν είναι;
πό μένα - καλλιτέχνες όπως ό Ka ΑΠ: Ή έξήγηση γιά τήν έμφάνιση
bakov, ένας Ρώσος κονσεπσουαλιστής, όπως ό Yankelevsky, ό
Soltzer, ό Sobolev. Γ
ΕΡ: Έσείς κάνατε κανονική
διδασκαλία;
ΑΠ: "Οχι. Άλλά άνεπίσημα είχα
μιά σχολή. Ή σχολή αύτή λει
τουργούσε όχι σύμφωνα μέ τά
πρότυπα τής ’Ακαδημίας, άλλά
μάλλον όπως στό Μεσαίωνα ή
στήν ’Αναγέννηση, όταν υπήρχε ό
θεσμός τού studio τού καλλιτέ
χνη, στό κέντρο τού όποιου στε
κόταν ό Δάσκαλος καί γύρω άπό
ά'αύτόν οί μαθητευόμενοί του. Οί
μαθητευόμενοί του δέν ήταν μόνο
καλλιτέχνες, άλλά καί τεχνίτες.
Σύμφωνα μέ τούς κανόνες τής
σχολής μου, ό κάθε σπουδαστής
είχε καί κάποιο άλλο έπάγγελμα.
ΕΡ: Υπάρχουν καθόλου όμάδες
Ανάμεσα στους «Ανεπίσημους»
καλλιτέχνες, πού νά σχηματίζουν

N e iz v e stn y : « Ή
Μ προϋτζος. 1958.

αυτοκτονία».

μιας μικρής αγοράς έργων ψευδορωσικής τέχνης βρίσκεται, κυ
ρίως, στην πιεστική ζήτηση άπό
τό έξωτερικό. Αυτή ή ζωγραφική
μιμείται τήν εικονογραφία, τήν
έκκλησιαστική τέχνη, καί αυτή α
κριβώς είναι ή τέχνη του «ρωσι
κού σουβενίρ» γιά έναν όχι πολύ
νοήμονα άγοραστή.
ΕΡ: "Ομως ή συλλογή του Glezer
είναι καλύτερη άπό αύτά τά έργα.
Περιλαμβάνει σύγχρονα έργα.
ΑΠ: Είναι διαφορετικό πράγμα.
Δέν νομίζω Ατι ό Glezer έχει τήν
πρόθεση νά συλλέξει τό απάνθι
σμα τής ρωσικής ζωγραφικής:
δείχνει αύτό πού ύπάρχει.
ΕΡ: Πώς ένας άνθρωπος σάν τόν
Glezer συντηρεί τόν έαυτό του
στή Σοβιετική "Ενωση;
ΑΠ: Ό Glezer ί\ταν μεταφραστής
κειμένων άπό τή γεωργιανή γλώσ
σα.
ΕΡ: Υπάρχουν άλλοι πού
παίζουν ρόλο παρόμοιο με
έκεϊνον τού Glezer; 'Υπάρχει
κανένας άλλος πού νά
ύποστηρίζει τούς μή έπίσημα
άναγνωρισμένους καλλιτέχνες;
ΑΠ: Ναί, ύπάρχουν μερικοί πού έ
χουν έμφανιστεί τώρα τελευταία.
Στήν πρώτη σειρά είναι ό Κωστάκης, πού έχει άποκτήσει μιάν ε
ξαιρετικά πολύτιμη συλλογή.
ΕΡ: "Εχετε τήν αίσθηση ότι ή
ποιότητα τής συλλογής τοΰ
Κωστάκη είναι καλύτερη άπό
έκείνη του Glezer;
ΑΠ: Ναί, ό Κωστάκης είναι έπαγγελματίας, ένας πεπειραμένος έπαγγελματίας. Δέν έχω προσωπι
κά συνεργαστεί μέ τόν Κωστάκη,
έπειδή ό Κωστάκης πλήρωνε πο
λύ λίγα χρήματα στούς καλλιτέ
χνες, ένώ έγώ, έκείνη τήν έποχή,
πληρωνόμουν μέ περισσότερα άπ’
δσα έδινε αύτός. 'Αλλά ό Κωστά
κης άγόρασε άρκετά έργα άπό
μένα.
ΕΡ: Ποιά είναι ή γνώμη σας γιά
τήν ποιότητα τής «Ανεπίσημης»
τέχνης στή Ρωσία;
ΑΠ: Στό χώρο τής σοβιετικής τέ
χνης υπάρχουν πολλοί άνεπίσημοι καλλιτέχνες, πού έχουν κατώ
τερη τεχνική κατάρτιση μέ βάση
τά δικά μου κριτήρια. Πρόκειται
γιά ένα πρόβλημα ταλέντου. Φυ
σικά, ύπάρχουν έπίσης καί πολύ
καλοί καλλιτέχνες. Γιά νά μιλή
σουμε γιά τήν άνθρώπινη πλευρά,
όλοι οί άνεπίσημοι καλλιτέχνες
στή Σοβιετική "Ενωση είναι ήρωες. ’Επειδή κάθε καλλιτέχνης, άκόμα καί ένας κακός καλλιτέ
χνης, μπορεί νά κερδίσει τά πρός
τό ζεΐν στή Σοβιετική "Ενωση,
μιά καί προστατεύεται άπό τό
κράτος. "Αν ένας καλλιτέχνης
καταγγείλει τήν έπίσημη γραμμή
— δέν έννοώ ότι δλοι αυτοί οί άν
θρωποι πρέπει κατ’ άνάγκη νά θε
ωρηθούν καλοί καλλιτέχνες —
αύτό είναι ούσιαστικά μιά ήρωική
πράξη. "Οταν οί άνθρωποι αύτοί
είναι μέσα στή Σοβιετική "Ενωση,
έμεϊς πρέπει νά τούς σεβόμαστε,

άκόμα καί άν δέν μάς άρέσουν
σάν καλλιτέχνες. ’Αλλά δταν αύ
τοί έλθουν στή Δύση, τότε τό θέ
μα άλλάζει.
ΕΡ: Πώς όργανώθηκε ή πρώτη
έκθεση έργων μή έπίσημης
τέχνης τό 1962;
ΑΠ: Τό Σοβιέτ τής Μόσχας όργάνωσε τήν έκθεση έπίσημα διαμέ
σου τού Bilyutin. Συναντήθηκα
μέ τόν έπικεφαλής τού Σοβιέτ τής
Μόσχας καί, έπίσης, μέ τόν άνώτατο κρατικό λειτουργό τής Μό
σχας, τόν Yegorychev, πού έπέμεινε στή διοργάνωση αύτής τής
έκθεσης. "Οπως μάθαμε άργότερα, έπρόκειτο γιά μιά πολύ καλά
στημένη προβοκάτσια. Μίλησα
στόν Χρουτσώφ γι’ αύτό τό θέμα.
ΕΡ: Πότε Ακριβώς;
ΑΠ: "Οταν συναντηθήκαμε στό
Manège τοΰ είπα δτι είχαν στήσει
αύτή τήν προβοκάτσια έναντίον
μας καί έναντίον του. ’Αργότερα,
μέσω ένός άλλου προσώπου, ό
Χρουτσώφ τό έπιβεβαίωσε. Οί όργανωτές τής έκθεσης ύποστήριξαν δτι έμεϊς δέν έπρεπε νά πα
ρουσιάσουμε τό έργο των πιό Α
κραίων τής avant - garde. Ό Bi
lyutin ήθελε νά περιοριστεί ή έκ
θεση στή ζωγραφική, άλλά έγώ έπέμεινα δτι έπρεπε νά παρουσιά
σουμε τά έργα τής όμάδας μου,
στούς όποιους συγκαταλέγονταν
οί περισσότεροι καλλιτέχνες τής
avant - garde.
ΕΡ: Μετά τήν έκθεση, γίνατε φίλοι
μέ τόν Χρουτσώφ;
ΑΠ: Ό άναπληρωτής τοΰ Χρου
τσώφ, ό Lebedev, άπαίτησε νά
διακηρύξω δημόσια δτι σέβομαι
τόν Χρουτσώφ καί δτι ή κριτική
του γιά τό έργο μου ήταν σωστή.
Άρνήθηκα νά τό κάνω. "Ολοι οί
άλλοι καλλιτέχνες τό έκαναν. "Ε
γραψα ένα γράμμα στόν Χρου
τσώφ, μέ τό όποιο ζητούσα συ
γνώμη γιά όποιαδήποτε άγένεια,
άλλά μετά έξέφρασα τις άπόψεις
μου γιά τήν τέχνη, πού ήταν ίδιες
μέ έκεϊνες πού είχα διατυπώσει
στή συζήτησή μας δταν έπισκέφθηκε τή μή κομφορμιστική έκθε
ση, άν καί αύτή τή φορά τίς διατύ
πωσα εύγένικότερα.
Αύτοί μού είπαν: «Ό Νικήτα
Σεργκέγιεβιτς διάβασε τό γράμμα
σας μέ ένδιαφέρον, άλλά ή Ιδεο
λογική έπιτροπή δέν ικανοποιή
θηκε μέ αύτό. Χρειαζόμαστε άρκετές άλλες φράσεις καί προτά
σεις άπό σάς».Αύτές ήταν:«σέβομαι τήν κριτική τού Χρουτσώφ»,
«σέβομαι τόν Χρουτσώφ» καί
«ή κριτική του μέ βοήθησε στό
δημιουργικό μου έργο».
Έ πί δύο χρόνια ό Lebedev μέ
καλοΰσε
μιά
φορά
τή
βδομάδα.’Εμείς (Neizvestny καί
Lebedev) συναντηθήκαμε πολλές
φορές. Μιά φορά τού είπα: «Νά
θεωρήσουμε τή συζήτησή μας δη
μόσια, μιά καί τό μικρόφωνο εί
ναι κάπου κρυμμένο». Τήν έπομένη ένας έκπρόσωπος τής K.G.B.
ήλθε σέ μένα καί είπε δτι ή K. G. Β.

δέν μέ καταλαβαίνει. Γιατί κάνω
δύσκολη τή δική μου ζωή; Τού εί
πα δτι γιά νά μέ καταλάβει κά
ποιος δέν πρέπει νά είναι εύνοΰχος.
Ό Lebedev πέθανε λίγο μετά
τή συζήτησή μας περί μικροφώ
νου, άλλά είχε προλάβει νά μετα
δώσει αύτά πού είχα πει στόν
Χρουτσώφ. Μού είπαν δτι ό
Χρουτσώφ έβαλε τίς φωνές. Μέ
προσκάλεσαν νά τόν δώ άρκετές
φορές. Άρνήθηκα. Γιατί; Θά άρχίζαμε ξανά τίς συζητήσεις. Θά ή
ταν ηλίθιο. Τήν ήμέρα τής κη
δείας τού Χρουτσώφ, ό γιός του
Σεργκέϊ ήλθε νά μέ δεϊ, καί ό γιός
τού Μικογιάν έπίσης. Στό δνομα
τοΰ Χρουτσώφ, ζήτησαν άπό μέ
να νά κάνω τό μνημείο του. Λίγο
μετά, ή Νίνα Πετρόβνα, σύζυγος
τοΰ Χρουτσώφ, μού έστειλε ένα
γράμμα μέ τό όποιο ό Χρουτσώφ
έκανε μιά άπολογία γιά τή σκληρότητά του άπέναντί μου. Σκέφτηκα δτι ένας καλλιτέχνης δέν
μπορεί νά είναι πιό δύστροπος ά
πό έναν πολιτικό, καί δέχτηκα
αύτή τήν παραγγελία.
ΕΡ: Ό Χρουτσώφ συνετέλεσε
στό νά χαλαρώσουν οί
περιορισμοί όσον Αφορά τήν
καλλιτεχνική δημιουργία;
ΑΠ: Σάν άτομο ό Χρουτσώφ βοή
θησε στή χαλάρωση τών περιορι
σμών. Άλλά, σύμφωνα μέ τούς
κοινωνικούς νόμους τής Σοβιετι
κής "Ενωσης, ή συνάντησή μου
μαζί του ήταν ή στιγμή τής άναγνώρισης γιά τήν ΰπαρξη τής μή
κομφορμιστικής τέχνης. Μετά, ή
μή κομφορμιστική τέχνη έγινε έ
να κοινωνικό γεγονός καί άπέκτησε έτσι αληθινά γνωρίσματα.
Άπό τότε πού έγινα τό πρόσωπο
πού μπορούσε νά φιλονεικήσει μέ
τόν Χρουτσώφ, αύτοί συζητούσαν
μέ μένα.
ΕΡ: Σέ ποιόν οφείλετε χρέος στή
γλυπτική;
ΑΠ: Ντρέπομαι νά άπαντήσω σέ
αύτό τό έρώτημα, έπειδή ή έξέλιξή μου σημειώθηκε δταν σπούδα
ζα στό ’Ινστιτούτο Surikov. Δέν
ξέραμε άκόμμ>γιά τόν Πικάσσο.
Ό τελευταίος γλύπτης πού γνωρί
ζαμε ήταν ό Ροντέν. Σπούδαζα ά
πό τό 1946 μέχρι τό 1954, άλλά
ταυτόχρονα μελετούσα διάφορες
μορφές μυστικής καί σύγχρονης
φιλοσοφίας. Κατ' άρχήν, είμαι
λάτρης τής κλασικής τέχνης, τής
τέχνης τών Ελλήνων καί τών Ρωμμίων. Δοκίμασα έκπληξη δταν
άνακάλυψα δτι πολλά άπό αύτά
πού θεωρούσα ώς πρωτότυπα
στίς καλές τέχνες είχαν ήδη φτια
χτεί. "Οταν ό John Berger έγρα
ψε έκεϊνο τό άρθρο γιά μένα καί
συνέκρινε τή δουλειά μου μέ έκεί
νη τών Brancusi, Zadkine, Ep
stein καί Henry Moore, έγώ δέν
γνώριζα τό έργο τους.
ΕΡ: Πότε γνωρίσατε τούς
γλύπτες πού Αναφέρατε;
ΑΠ: Πρίν άπό όχτώ χρόνια περί
που (1968). Πριν είχα δεϊ μερικές
φωτογραφίες τών έργων τους, άλ-

Neizvestny: «'Ο λοκάθαρα».
Μπροΰτζος. 1957.
Ό στρατιώτης βγάζει τή μάσκα
σά νά ήταν ένα σάβανο πού τού έ
χει καλύψει τό πρόσωπο. Τό μονα
δικό μάτι πού ξεσκεπάζεται έτσι αύτό τό φωτεινό, έρευνητικό, δύ
σπιστο μάτι, είναι μαρτυρία γιά τή
ζωή πού έχει σωθεί, πού έχει βγει
άπό τήν κοιλάδα τής σκιάς τού θα
νάτου (Berger, 101).
λά όχι πολλές καί σέ άραιά χρονι
κά διαστήματα.
ΕΡ: Έχει τό έργο άλλων
καλλιτεχνών σέ Αλλες μορφές
έκφρασης — ποίηση,
μυθιστόρημα, κινηματογράφος —
Ασκήσει κάποια έπιρροή στό έργο
σας;
ΑΠ: "Εχω ήδη ύπαινιχθεϊ δτι βρι
σκόμουν κάτω άπό τήν ισχυρή έ
πιρροή τών ρωσικών μεταφυσι
κών καί φιλοσοφικών σχολών,
καθώς καί τής ρωσικής avantgarde. Καί πιθανώς, μέ έμμεσο
τρόπο, έχω έπηρεαστεϊ άπό τό
Σοσιαλιστικό Ρεαλισμό. Δέν τόν
άπορρίπτω, έπειδή, κατά τή γνώ
μη μου, ή τέχνη είναι καθολική.
Πιστεύω δτι ή μεγάλη τέχνη μπο
ρεί νά περιέχει μιά δόση χυδαιό
τητας, έπειδή ή χυδαιότητα είναι
μέρος τής ζωής.
ΕΡ: Ή Ρωσία παίρνει τήν τέχνη
στά σοβαρά, Αφού Απειλεί ή
φυλακίζει έκείνους τών όποιων
τό έργο θεωρεί έπαρκώς
Απειλητικό ή προσβλητικό. Τό
έργο σας θά έχει τήν ίδια δύναμη
στή Δύση όπως είχε στή Ρωσία;
Τό ένδεχόμενο νά μειωθεί ή
έντασή του θά σάς
στενοχωρούσε;
ΑΠ: Πραγματικά αύτή ή ένταση,
πού ύπήρχε στή Ρωσία, καί πού
πιθανώς άποτελοΰσε ένα κίνητρο
γιά τή δουλειά μου, έχει τώρα πάψει νά ύπάρχει. Άλλά ή K.G.B.
δέν ήταν ποτέ ή μούσα μου. Μού
σα μου ήταν ή έσωτερική μου κα
τάσταση. Αύτή συνεχίζεται. Τό
έργο μου θά έχει ένα άποτέλεσμα
στό δυτικό θεατή; Δέν ξέρω. Ά ν
ό δυτικός θεατής έννοεΐ τήν τέχνη
μόνο σάν άντικείμενο ήδονής, τό
τε ή Δύση θά άποδειχθεϊ έχθρική
γιά μένα. Άλλά δέν πρόκειται νά
άλλάξω. Ξέρω δτι έδώ δέν είναι ό
ούρανός, ούτε ό παράδεισος, καί
δτι τό γενικό άνθρώπινο πρόβλη
μα πού μέ ένδιαφέρει δέν περιορί
ζεται σέ γεωγραφικές περιοχές,
καί δτι τό έργο μου θά βρει άνταπόκριση στίς καρδιές τών άνθρώπων.
m
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Πού βρίσκεται η γιουγκοσλαβική
Ή S. Zukin είναι καθηγήτρια τής-κοιναινιολογίας στό Μπρούκλιν
Κόλετζ τοΰ Πανεπιστήμιου τής Νέας Ύόρκης. Συνεργάζεται μέ τά πε
ριοδικά Theory and Society καί Telos. Έχει κάνει πολλές έπιτόπιες έρευνες στή Γιουγκοσλαβία. Τό 1975 έκδόθηκε τό βιβλίο της
Beyond Marx and Tito. Τό άρθρο πού ακολουθεί γράφτηκε μετά άπό
μιά νέα έξάμηνη παραμονή της στή Γιουγκοσλαβία (Μάρτης - ’Ιούλης
1979). Λίγους μήνες αργότερα ή πολύμηνη άρρώστια καί ό θάνατος
τοΰ Πρόεδρου Τίτο έφεραν τή Γιουγκοσλαβία στό προσκήνιο τής έπικαιρότητας. Δεκάδες άρθρα γράφτηκαν γιά τή ζωή καί τή δράση τοΰ
Τίτο καί τό πολιτικο-οικονομικό της σύστημα, τόν αύτοδιαχειριστικό
σοσιαλισμό πού έφαρμόζεται έπίσημα στήν Γιουγκοσλαβία άπό τό
1952. Τό άρθρο τής Zukin, πού δημοσιεύτηκε στό τελευταίο τεύχος
τοΰ περιοδικού «Autogestions» έχει τό πλεονέκτημα ότι, γραμμένο
πριν άπό τήν αρρώστια καί τό θάνατο τοΰ Τίτο καί τίς Ανησυχίες γιά
τό μέλλον τής Γιουγκοσλαβίας, παραμένει μακριά άπό συναισθηματι
σμούς, αποτελώντας μιά κατά τό δυνατό άντικειμενική προσέγγιση
των δυσκολιών, τών παραμορφώσεων, των πλεονεκτημάτων καί
των μειονεκτημάτων τής γιουγκοσλάβικης αύτοδιαχείρισης.

τής Σάρον Ζούκιν
ΟΠΩΣ μερικοί ξένοι, πού έπισκέπτονται τώρα τή Γιουγκοσλα
βία -π.χ.οί δύο έκπρόσωποι τού γαλλικού ΚΚ, πού, άφού έπισκέφτηκαν
τίς γιουγκοσλάβικες κοινότητες καί έπιχειρήσεις, τάχτηκαν ύπέρ τής
«γιουγκοσλάβικης έμπειρίας πού άποβλέπει στό στέριωμα τού ρόλου
τής έργατικής τάξης καί στόν όλοένα καί μεγαλύτερο έκδημοκρατισμό
τών κοινωνικών σχέσεων» (France Nouvelle, Politika, βλ. 14 Ίούνη
1979) -μπορούμε νά παρατηρήσουμε δτι ή πραγματοποίηση τής γιουγ
κοσλάβικης αύτοδιαχείρισης άντιπροσωπεύει δ,τι τό καλύτερο ύπάρχει, στά πλαίσια τοΰ δυνατού, μέσα σ’ έναν κόσμο πού έξακολουθεΐ νά
βρίσκεται μακριά άπό τό ιδανικό. Βέβαια, οί θεσμοί πού όρίζονται άπό
τό νέο όμοσπονδιακό Σύνταγμα (1974), ό νόμος τής συνεταιριστικής
έργασίας (1976) καί, ιδιαίτερα, τό σύστημα τών άντιπροσώπων, οί όργανώσεις βάσης τής συνεταιριστικής έργασίας (οί ΟΒΣΕ) καί οί αύτοδιαχειριστικές κοινότητες συμφερόντων (οί ΑΚΣ) έχουν άποτελέσει τό
θέμα μιας όλόκληρης σειράς άναλύσεων πού περιστρέφονται γύρω άπό
τή λέξη -κλειδί: συμμετοχή.
ΟΜΩΣ, τό γιουγκοσλάβικο σύστημα στό σύνολό του περιορίζει τή
συμμετοχή μέ τό φιλτράρισμα, τήν άποσπασματικοποίηση καί τήν έπανενσωμάτωση τών ταξικών συμφερόντων, ώστε τελικά νά άλλάζει τή
σημασία τής αύτοδιαχείρισης. Μέσα σ’ αύτά τά πλαίσια, δπου τά προ
βλήματα τής συσσώρευσης καί τοΰ πολιτικού έλέγχου παραμένουν
καυτά, ή αύτοδιαχείριση μπορεί εύκολα νά μετατραπεί σέ αύτοχρηματοδότηση καί τελικά σέ αύτο-καταπίεση.
ΑΝ οί δυό σταθερές τοΰ γιουγκοσλάβικου συστήματος στό σύνολό
του είναι ή «δίψα γιά κεφάλαιο», δπως λένε χαρακτηριστικά, καί ή νο
μιμοποίηση τοΰ ρόλου τοΰ κόμματος, τό άμεσο πλαίσιο μέσα στό όποιο
έγγράφονται οί νέοι θεσμοί είναι οί κεντρόφυγες τάσεις στήν οικονομία
καί τήν πολιτική, μέ φορείς τίς έθνότητες μέσα στις Δημοκρατίες καί
τά στελέχη μέσα στίς έπιχειρήσεις. ’Ενάντια σ’ αύτές τίς δυό όμάδες —
δπως φάνηκε ιδιαίτερα στίς έθνικιστικές διαδηλώσεις τού 1971 -1972 —
τό κόμμα, φορέας τής ένοποιητικής ταυτότητας τής χώρας, αισθάνεται
τρωτό, σχεδόν άπομονωμένο άπό τή «βάση». Γιά νά καταπολεμήσουν
αύτό τόν διπλό κίνδυνο τοΰ «έθνικοΰ σωβινισμοΰ» καί τοΰ «τεχνοκρατισμοΰ», οί ήγέτες τοΰ κόμματος άποφάσισαν λίγο - πολύ νά ξαναανακαλύψουν τήν αύτοδιαχείριση.

’Αντιπροσώπευση καί πλουραλισμός συμφερόντων
ΑΠΟ τή μιά μεριά έπιχείρησαν μιά δημοκρατικοποίηση τών πολιτι
κών σχέσεων μέ τήν άναγνώριση, σύμφωνα μέ τή θεωρητική διατύπωση
τοΰ "Εντβαρντ Καρντέλι (πού πέθανε τό 1979), τοΰ «πλουραλισμού τών
συμφερόντων»1. Γιατί, σύμφωνα μέ τόν Καρντέλι, τά συμφέροντα αύτά
είναι περισσότερο πολιτικά παρά οικονομικά καί δέν άπειλοΰν τή σο
σιαλιστική κοινωνία. ’Αντίθετα, μπορούν νά έκφραστοΰν μέ συγκεκρι
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μένο τρόπο μέσα άπό άντιπροσωπευτικές συνελεύσεις, πού θά γίνονται
σέ δλες τίς μονάδες τής οικονομικής καί κοινωνικής ζωής. Παρόλο
πού τά συμφέροντα νοούνται άπό τόν Καρντέλι ώς διαφορετικά, δηλα
δή άντιθετικά, οί διευκρινίσεις πού δίνει τείνουν νά δημιουργήσουν τήν
έντύπωση μιας κοινωνίας ταυτόχρονα άποσπασματικοποιημένης καί
μαζοποιημένης. Πράγματι, άπό τή μιά ό Καρντέλι θεωρεί δτι κάθε άτο
μο έχει ένα μεγάλο άριθμό συμφερόντων πού διαμορφώνονται σέ δλους
έκείνους τούς τομείς πού ή ζωή του συναντά τή ζωή τοΰ συνόλου (π.χ.
στήν έργασία, τήν κατοικία,τίς κοινωνικές ύπηρεσίες). ’Από τήν άλλη
πλευρά, διαπιστώνει δτι τό θεμελιακό συμφέρον δλων τών Γιουγκοσλά
βων θεμελιώνεται στή μισθωτή σχέση, πού,παρά τήν αύτοδιαχείριση.έ
ξακολουθεΐ νά υπάρχει. Ή άντίληψη αύτή δέ δέχεται ούτε τήν Αντιπα
ράθεση τών συμφερόντων τών διαφόρων κοινωνικών όμάδων, ούτε τή
συνάφεια τών συμφερόντων τών άνθρώπων πού ζοΰν καί έργάζονται κά
τω άπό τίς ίδιες συνθήκες. Οί ταξικοί άγώνες καί οί άνισότητες στήν
κατανομή τής έξουσίας άντικαθίστανται άπό τήν άόριστη ιδέα τής σύγ
κρουσης άνάμεσα στά κοινωνικά στρώματα. Σέ αύτές τίς συνθήκες τό
κόμμα παίζει τόν διπλό καί άπαραίτητο ρόλο τής ένοποιητικής δύνα
μης καί, ταυτόχρονα, τοΰ έκπροσώπου τών συμφερόντων τής έργατι
κής τάξης. Γιά νά άποφευχθοΰν οί λογικές άντιφάσεις — δηλαδή γιά νά
μήν άναφερθοΰν οί έμπειρικές άντιφάσεις — τό συμφέρον τής έργατι
κής τάξης όρίζεται ώς τό γενικό συμφέρον τής γιουγκοσλάβικης κοινω
νίας. Μέ δυό λόγια, είναι προφανές δτι ή άναγαιότητα γιά τήν έπίτευξη
τής σφαιρικής ένοποίησης καταργεί τή δυνατότητα μιάς ιδιαίτερης έκπροσώπησης τών συμφερόντων τής έργατικής τάξης.
Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ τών διαφορετικών συμφερόντων πραγματοποιείται
μέσα στό θεσμικό σύστημα πού έπινοήθηκε άπό τόν Καρντέλι καί κα
θιερώθηκε στή διάρκεια τής δεκαετίας τοΰ ’70. Σύμφωνα μέ τόν πλου
ραλισμό τών συμφερόντων, τόν κάθε τομέα τής κοινωνικής καί οικονο
μικής ζωής τόν διαχειρίζονται διαφορετικοί θεσμοί. Ή συνεταιριστική
έργασία — δηλαδή ή οικονομία — βρίσκεται στά χέρια τών έργατικών
συμβουλίων κάθε ιδιαίτερης μονάδας παραγωγής ή κάθε έργαστηρίου
(ΟΒΣΕ), καθώς καί κάθε ένωσης αύτών τών μονάδων, πού άλλοτε συ
γκροτούσαν τήν έπιχείρηση (Συνθέτη ’Οργάνωση Συνεταιριστικής ’Ερ
γασίας). Τά κοινωνικά προβλήματα συζητιοΰνται στίς ΑΚΣ κάθε κοι
νότητας. Τά θέματα τοπικού χαρακτήρα ύπάγονται στήν άρμοδιότητα
τών συνελεύσεων τών κοινοτήτων, τών Δημοκρατιών καί τής 'Ομο
σπονδίας. Τά ιδεολογικά προβλήματα — σύμφωνα μέ τόν Καρντέλι —
συζητιοΰνται στόν χώρο τών κοινωνικο-πολιτικών όργανώσεων, δπως
λ.χ. τό Κόμμα, ή Σοσιαλιστική Συμμαχία καί τά Συνδικάτα. "Οπως
λέει ό πολιτειολόγος Najdan Pasic, τό σύστημα αύτό άποβλέπει στή
δημιουργία «χίλιων άνεξάρτητων καί αύτοδοαχειριζόμενων κέντρων άποφάσεων γιά τά διάφορα κοινωνικά θέματα»2. Αύτό πού συνδέει αύτά
τά χίλια κέντρα μεταξύ τους είναι τό σύστημα τών άντιπροσώπων πού

αυτοδιαχείριση ;

έκλέγονται σέ όλα τά έπίπεδα, άπό κάτω πρός τά πάνω. Σύμφωνα με
τούς γιουγκοσλαβικούς θεσμούς, οί άντιπρόσωποι 6χουν ύποχρεωτικά
πολύ ειδικές δικαιοδοσίες: ύπάρχουν άντιπρόσωποι γιά τίς συνελεύσεις
τών ΑΚΣ, άντιπρόσωποι γιά τά έργατικά συμβούλια των ΟΒΣΕ καί τών
σύνθετων ΟΣΕ, άντιπρόσωποι γιά τίς διάφορες έπιτροπές (βλ. στό σχή
μα). Ε κτός άπό αύτούς τούς άντιπροσώπους, οί ΟΒΣΕ, οί κοινότητες
καί οί κοινωνικο-πολιτικές όργανώσεις στέλνουν άντιπροσώπους καί
στίς τοπικές συνελεύσεις. Αυτό θά πει άποκέντρωση, δηλώνουν οί
Γιουγκοσλάβοι. Στήν πραγματικότητα, όμως, αυτό σημαίνει καί σύγχυ
ση, άποσπασματικοποίηση, έπανενοποίηση τών κατατεμαχισμένων
συμφερόντων σύμφωνα μέ τίς άνάγκες τής παραγωγής καί τής κοινωνι
κής άναπαραγωγής όπως καθορίζονται σήμερα (βλ. στό σχήμα).
ΓΕΝΙΚΑ, οί Γιουγκοσλάβοι συσχετίζουν τό σύστημα τών άντιπροσωπειών μέ τήν κομμούνα τού 1871. ’Αλλά, πάντα τούς διαφεύγουν τά θε
μελιώδη χαρακτηριστικά τής κομμούνας: ή άμεση δημοκρατία (έκτος
άπό τίς συνελεύσεις τής βάσης, δηλαδή τίς συνελεύσεις τών έργατών
μέσα στίς ΟΒΣΕ), τό δημοψήφισμα (ισχύει ώς άρχή, άλλά δέν έφαρμόζεται) καί ή άνακλητότητα τών άντιπροσώπων. ’Εφαρμόζουν εύλαβικά
τήν έναλλαγή καθηκόντων, άλλά κι αυτή πάντοτε μεταφράζεται, κατά
ένα μεγάλο μέρος, σέ έναλλαγή τών πολιτικών ύπευθύνων άπό τό ένα
πόστο στό άλλο. "Αλλωστε, είναι πολύ σημαντικό τό γεγονός ότι ή ε
κλογή άντιπροσώπων περνάει άπό τόν αύστηρό έλεγχο (γίνεται μέ
«πρωτοβουλία», όπως τό λένε άλλιώς) τών κοινωνικο-πολιτικών οργα
νώσεων, καί κυρίως άπό τό κόμμα καί τά συνδικάτα. "Οχι μόνο αύτές
είναι έπιφορτισμένες μέ τήν όργάνωση τής έκλογικής διαδικασίας καί
έκπροσωποΰνται μέ δικούς τους άντιπροσώπους στίς τοπικές συνελεύ
σεις, άλλά έπιπλέον έπεξεργάζονται τόν τρόπο τής ψηφοφορίας, άποδέχονται ή άπορρίπτουν - ή μάλλον άπλώς «προτείνουν» - τούς ύποψήφιους. "Ετσι δέν ύπάρχει δυνατότητα έκλογής άνεξάρτητων ύποψήφιων. "Οπως, έπίσης, δέν ύπάρχει δυνατότητα νά έκλεγεΐ κάποιος ώς
έκπρόσωπος. μιας αύθόρμητης όμάδας ή μιας όμάδας πού δέν προβλέπεται άπό τό έπίσημο σύστημα.
ΑΝ αύτό τό σύστημα πετυχαίνει νά άποφεύγονται οί άρνητικές έπιδράσεις τών ιδιαίτερων συμφερόντων (special - interest groups) πάνω
στούς άντιπροσώπους, πράγμα πού είναι πασίγνωστο στίς φιλελεύθε
ρες Δημοκρατίες - ένισχύει ώστόσο, μέ τόν τρόπο του άλλα συμφέρον
τα. Πρώτα - πρώτα, τό σύστημα προκαλεΐ τόν άνταγωνισμό άντί νά ένι
σχύει τήν άλληλεγγύη άνάμεσα στίς μονάδες παραγωγής. Αύτό φαίνε
ται άπό τό περιεχόμενο τών άποφάσεών τους, Καθώς καί άπό τήν άπροθυμία πού δείχνουν στή σύναψη καί τό σεβασμό συμφωνιών ή συμβο
λαίων. Έπίσης, στίς συνελεύσεις παρατηρούμε ότι οί άντιπροσωπεϊες
τών ΟΒΣΕ ψηφίζουν σύμφωνα μέ τά συμφέροντα τών ΟΒΣΕ τους (ή,
καλύτερα, τών βιομηχανικών συγκροτημάτων όπου άνήκουν), άντί νά
ψηφίζουν σύμφωνα μέ τά συμφέροντα τών άλλων έργατών πού βρί

σκονται, ώς έργάτες, στίς ίδιες συνθήκες μέ αύτούς. Έπιπλέον, πρέπει
νά σημειώσουμε ότι πολλές άπεργίες γίνονται μέ στόχο τή διεκδίκηση
άπό μιά ΟΒΣΕ τών ίδιων μισθών μέ τήν διπλανή ΟΒΣΕ καί ότι σπάνια
οί διάφορες ΟΒΣΕ κατεβαίνουν μαζί σέ άπεργία3.
ΑΠΟ τίς άρχές τής δεκαετίας τού ’70, Ισχύει ένας κανόνας στήν
Γιουγκοσλαβία, σύμφωνα μέ τόν όποιο ή πλειοψηφία τών άντιπροσώπων πρέπει νά προέρχεται άπό έργάτες πού δουλεύουν άμεσα στήν πα
ραγωγή. Πρόκειται γιά μιά έμμεση άναγνώριση τής άπόστασης πού χω
ρίζει τούς διάφορους έργαζόμενους τών αύτοδιαχειριστικών όργάνων’
αύτός ό κανόνας δέν στοχεύει — έξαιτίας τής άσάφειας τού όρισμοΰ γιά
τήν έργατική τάξη — στήν εγκαθίδρυση τής προλεταριακής έξουσίας,
άλλά στήν έλάττωση τής ύπερ-εκπροσώπησης τών στελεχών, τών με
λών τού κόμματος καί τών διανοούμενων τού κατεστημένου σέ όλες τίς
πολιτικές έπιτροπές. Παρόλα αύτά, οί έργάτες πού συμμετέχουν στό
σύστημα τών συνελεύσεων έξακολουθούν νά άποτελοΰν τή μειοψηφία.
"Οσον άφορά αύτό τό θέμα, τά στοιχεία γιά τή συμμετοχή πού παραθέ
τει ένας κοινωνιολόγος τού Ζάγκρεμπ, πού έχει κάνει μιά έρευνα στήν
Κροατία τό 1977, είναι εύγλωττα. Σύμφωνα μέ τήν έρευνά του, παρατηρεΐται ότι τό 25% τών έργατών συμμετέχουν στίς ΟΒΣΕ, τό 40% στίς
κοινωνικο-πολιτικές όργανώσεις καί τό 13% στίς τοπικές κοινότητες'
στήν περίπτωση αύτή πρόκειται γιά άμεση συμμετοχή στίς συνελεύσεις
τής βάσης. "Ομως, μόνο τό 10% αύτών τών έργατών άναλαμβάνουν
καθήκοντα ύψηλότερου έπιπέδου μέσα στίς ΟΒΣΕ, τό 16% μέσα στίς
κοινωνικο-πολιτικές όργανώσεις καί τό 5% μέσα στίς τοπικές κοινότη
τες. Επειδή ή πλειοψηφία τών ύπεύθυνων άναλαμβάνουν περισσότερα
άπό ένα καθήκοντα, προφανώς ύπάρχει συγκεντροποίηση άντί γιά διασπορά τών καθηκόντων μέσα στίς συνελεύσεις, καθώς καί μέσα στίς
ΟΒΣΕ4. Έπιπλέον, στίς συνελεύσεις, τίς προτάσεις στούς άντιπροσώπους τίς κάνει ή έκτελεστική έπιτροπή, καί στή διατύπωση αύτών τών
προτάσεων τόν πρώτο λόγο έχουν περισσότερο οί ειδικοί παρά οί ίδιοι
οί άντιπρόσωποι5.
ΟΤΑΝ οί έργάτες προσπαθούν νά συμετάσχουν στό σύστημα τών άντιπροσώπων ή στίς συνελεύσεις τών ΟΒΣΕ, συχνά χάνονται στό λαβύ
ρινθο τών θεσμών καί τής όρολογίας6. "Αλλωστε, όταν πρόκειται γιά
μιά συλλογική πρωτοβουλία τών έργατών έναντίον ένός ύπεύθυνου πού
έχει τήν έμπιστοσύνη τής πολιτικής έξουσίας μέσα στήν έπιχείρηση καί
τήν κοινότητα, ή έναντίον τών όρίων πού έχουν έπιβληθεϊ στούς μι
σθούς, οί έργάτες έμποδίζονται, είτε έμμεσα καί άτυπα άπό τίς
κοινωνικο-πολιτικές όργανώσεις, είτε νομότυπα άπό τά δικαστήρια ό
ταν ή πρωτοβουλία καταλήγει σέ μιά νομική διαδικασία7. ’Ακόμα καί
οί έπιτυχίες τών έργατών — π.χ. στίς άπεργίες τους, πού συχνά πετυ
χαίνουν τήν αύξηση τών μισθών ή τήν πληρωμή τών καθυστερημένων
μισθών — όφείλονται περισσότερο στήν παρέμβαση τού Κράτους παρά
στή λειτουργία τής αυτοδιαχείρισης. Ή συμμετοχή τών έργατών στίς
ΟΒΣΕ περιορίζεται έπίσης άπό τήν έλλειψη χρόνου. Σέ μιά κοινωνία ό
που όλος ό κόσμος δουλεύει πέρα άπό τό κανονικό ώράριΟ (άσκώντας
έλεύθερα έπαγγέλματα κάνοντας ύπερωρίες, παίρνοντας δουλειά μέ τό
κομμάτι, παρέχοντας τεχνικές ύπηρεσίες καί μαστορεύοντας τίς ώρες
τής «ξεκούρασης»), ή συμμετοχή καί όλα όσα χρειάζονται γιά προετοι
μασία (διάβασμα τών σχετικών ντοκουμέντων, συζήτηση μέ τούς έκλογείς κλπ.) γίνονται άκατόρθωτα.

Κατανομή τοϋ εισοδήματος καί κοινοτική
γραφειοκρατικοποίηση
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τήν έπίσημη ιδεολογία, όλα θά πάνε καλύτερα όταν οί
μονάδες παραγωγής θά μπορούν νά κάνουν οί ίδιες τή διανομή τών
προϊόντων πού παράγουν. 'Ωστόσο, έπειδή τό κριτήριο τής κατανομής
παραμένει «άμοιβή άνάλογη μέ τά άποτελέσματα τής έργασίας», τά άποτελέσματα αύτά ύπολογίζονται πάντοτε άπό τό κράτος (μέ τίς τοπι
κές μορφές του, όπως ή κοινότητα) καί άπό τίς τράπεζες (πού έλέγχουν
τό μεγαλύτερο μέρος τών πιστώσεων γιά έπενδύσεις). "Ετσι, ή χρόνια
έλλειψη κεφαλαίου στό σύνολο τού συστήματος καί ή συγκεντροποίη
ση τού κεφαλαίου στούς πιό άποδοτικούς τομείς (όπως οί τράπεζες, με
ρικές βιομηχανίες αιχμής ή βιομηχανίες πού τά προϊόντα τους έχουν με
γάλη ζήτηση καί, κατά συνέπεια, σέ μερικές ΟΒΣΕ), έχουν σάν άποτέλεσμα όχι μόνο οί συζητήσεις γύρω άπό τήν κατανομή τών μισθών νά άπειλοϋν τήν αύτοδιαχείριση, άλλά νά τήν ύποκαθιστούν κιόλας.
ΑΠΟ τήν άλλη μεριά, ή συγκέντρωση τών πολιτών σέ συνελεύσεις, έπιφορτισμένές μέ τήν όργάνωση τών δημοτικών ύπηρεσιών καί τήν κοι
νωνική άσφάλιση σέ κάθε κοινότητα θυμίζει μιά άπό τίς βασικές ιδέες
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τής αυτοδιαχείρισης: τό μαρασμό του κράτους. 'Ωστόσο ύπάρχουν καί
σ’ αυτόν τόν τομέα σημαντικά στοιχεία πού δείχνουν δτι ή δυναμική
των θεσμών αύτών καί τό συνολικό περιεχόμενό τους όδηγεΐ στήν άντίθετη κετεύθυνση σέ σχέση μέ τόν στόχο αυτό. Πρώτα πρώτα, τά χρη
ματοδοτικά μέσα τών ΑΚΣ αυξάνουν σέ τεράστιο βαθμό. Τά μέσα αυτά
προέρχονται άπό τούς φόρους (κρατήσεις στήν άρχή μόνο άπό τά εισο
δήματα τής έπιχείρησης, αλλά έδώ καί μερικά χρόνια καί άπό τούς μι
σθούς τών έργατών καί τών ύπαλλήλων καί άπό τά εισοδήματα τών
ΟΒΣΕ) καί άπό εισφορές (πού ψηφίζονται άπό τούς πολίτες στίς κοινό
τητες), πού άπομυζοΰν ένα μεγάλο μέρος τών εισοδημάτων. Γιά τό θέ
μα αυτό, δέν ύπάρχουν γενικά άξιόπιστες άκριβεΐς στατιστικές, όμως
στόνΤύπο καί σέ γιουγκοσλάβικες μελέτες άναφέρεται ένα νούμερο
πού άντιστοιχεΤ στό 40% τών άκαθάριστων εισοδημάτων τών ΟΒΣΕ
καί στό 50% τών μισθών. Ή κατάσταση χειροτέρεψε άκόμα περισσό
τερο τό 1978 - 79, γιατί οΐ πολίτες είναι υποχρεωμένοι νά «συμμετέ
χουν», δπως λέγεται, δηλαδή νά πληρώνουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό
τής τιμής τών κοινωνικών υπηρεσιών πού χρησιμοποιούν, καί κυρίως
τών ιατρικών υπηρεσιών. ’Επίσης, οί κρατήσεις γιά τούς προϋπολογι' σμούς τών ΑΚΣ δέν διακρίνονται καθόλου άπό τούς βαρείς φόρους τού
κράτους.
ΑΛΛΩΣΤΕ, τά μέσα τών ΑΚΣ χρησιμοποιούνται δχι μόνο γιά τήν
πληρωμή τών άναγκαίων υπηρεσιών, άλλά καί γιά τήν ένίσχυση τής
γραφειοκρατίας τών ΑΚΣ. Τό γραφειοκρατικό προσωπικό τών ΑΚΣ άποτελεΐϊσως τόν τομέα πού μεγεθύνεται μέ τόν ταχύτερο ρυθμό μέσα σέ
όλόκληρη τή γιουγκοσλάβικη οικονομία. Μέ βάση τίς έκθέσεις τών ει
δικών, πού άναφέρονται στήν διάρκεια τών συζητήσεων στίς συνελεύ
σεις τών ΑΚΣ, αύτοί οί μισθωτοί άπαιτοϋν όλοένα καί μεγαλύτερη
σπουδαιότητα. Σύμφωνα μέ μιά συνολική έρευνα τού 'Ομοσπονδιακού
’Ινστιτούτου Στατιστικής γιά δλες τίς ΑΚΣ πού ’ιδρύθηκαν άπό τό 1975,
τό μεγαλύτερο μέρος τών έκλεγμένων σέ δλα τά έπίπεδα
—άντιπρόσωποι, πρόεδροι καί μέλη τών έκτελεστικών έπιτροπών —
προέρχονται άπό τούς ειδικούς καί τούς γραφειοκράτες. Τελικά, παρό
λο πού τά έξοδα γιά τήν κοινωνική άσφάλιση είναι τεράστια, ύπάρχουν
βάσιμες υποψίες δτι οί ΑΚΣ δέν χρησιμοποιούν δλους τούς διαθέσιμους
πόρους τους, άλλά τούς κρατούν στά χρηματοκιβώτιά τους. Έ τσι οί
ΑΚΣ τείνουν νά άπομακρυνθοΰν άπό τούς πολίτες, νά έπαγγελματικοποιηθοϋν, νά γραφειοκρατικοποιηθοΰν κατ’ εικόνα καί όμοίωση τού ί
διου τού κράτους. Δέν είναι λοιπόν παράξενο πού ή πλειοψηφία τού λα
ού έξακολουθεϊ νά έχει μιά κριτική στάση άπέναντι στό κράτος, χωρίς,
δμως, νά μπορεί νά πειραματιστεί σέ έναλλακτικές λύσεις. Πράγματι,
σέ μιά έρευνα πού έγινε τό 1979, άναφέρεται δτι τό 45% ένός δείγματος
μελών τής σέρβικης Ένωσης τών Κομμουνιστών άπάντησαν πώς δέν
μπορούν νά φανταστούν τήν κοινωνία νά ύπάρχει χωρίς τό κράτος.
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Αυτοδιαχείριση καί πολιτικός έλεγχος
ΣΤΙΣ σημερινές συνθήκες, ή αύτοδιαχείριση, δπως έφαρμόζεται, πα
ραμένει ύποταγμένη στον άναταγωνισμό άνάμεσα στίς μονάδες παρα
γωγής, στή μονοπώληση τόσο τής πολιτικής δσο καί τής οικονομικής
έξουσίας, άσυμβίβαστη μέ τήν άγρυπνη παρουσία τών μελών τού κόμ
ματος σέ δλα τά πολιτικά έπίπεδα. "Ετσι, οί πολιτικάντηδες μπορούν
εύκολα νά έκμεταλλεύονται τίς άντιφάσεις αυτές κάνοντας μιά άπλή
«αυτοκριτική». Σέ αύτές τίς συνθήκες ύποβιβασμοΰ τών έργατών, πού
δφείλεται στήν έλλειψη έπιρροής, στούς πετσοκομένους άπό τόν πλη
θωρισμό μισθούς, στήν άνεργία, στούς μεγάλους φόρους — δλη αυτή’ή
κατάσταση φαίνεται πολύ άρνητική άν τήν συγκρίνουμε μέ τήν κατά
σταση τών ύπαλλήλων, τών στελεχών καί τών πολιτικάντηδων — οί ήγέτες τους έπιτίθενται έναντίον τής κρατικής τεχνο-γραφειοκρατίας.
"Ομως στίς κριτικές τους, καθώς καί στίς συζητήσεις τους γιά τόν
πλουραλισμό τών συμφερόντων, μάταια ψάχνει κανείς νά βρει τή συγ
κεκριμένη ταυτότητα τών έχθρών τού «γενικού συμφέροντος». "Ομως,
είναι πασίγνωστο, δτι αύτοί πού έπισημαίνουν έπώνυμα αύτές τίς αιτίες
- ύποτίμηση τής χειρωνακτικής δουλειάς, ύπερεκτίμηση τού τριτογενοϋς τομέα καί ιδιαίτερα τής διοίκησης κλπ. έχουν άποκλειστεΐ άπό
τήν πολιτική ζωή, άπό τίς θέσεις τους, άπό τό κόμμα, άπό τά μαζικά
μέσα ένημέρωσης. Πρόκειται γιά μιά τεχνική, ίσως λιγότερο σκληρή
άπ’ αύτή πού περιγράφεται στό «Ό άνθρωπος άπό μάρμαρο», άλλά,
παρόλα αύτά, άποτελεσματική. "Εχουν περάσει δέκα χρόνια, άπό τότε
πού οί έργάτες - άπεργοί δέν κινδυνεύουν πιά νά πάνε φυλακή, έχουν πε
ράσει έφτά χρόνια άπό τήν άποφυλάκιση τριών φοιτητών άπό τό Βελι
γράδι πού είχαν πάρει μέρος στίς διαδηλώσεις τού 1968, πέντε χρόνια ά
πό τότε πού έληξε «όριστικά» ή ύπόθεση τών όχτώ καθηγητών τού Βε
λιγραδιού, συνεργατών τού περιοδικού Πράξις, χωρίς νά έπανέλθουν
στίς θέσεις τους, άλλά διατηρώντας τό διαβατήριό τους κοίί ένα μισθό
έλαττωμένο κατά τά δύο - τρίτα.8.
ΕΚΤΟΣ άπό τήν προληπτική καταπίεση, πού έκδηλώνεται μέ τίς
γνωστές ήπιες μορφές (π.χ. τήν ύποτιθέμενη άγωνιστική παρουσία τών
μελών τού κόμματος, μέ τίς σύντομες άναλύσεις στούς χώρους δου
λειάς γιά τούς «έχθρούς τού λαού» μέ τόν όλοένα καί μεγαλύτερο ρόλο
τών έπιτροπών πολιτικής άμυνας σέ δλες τίς μονάδες παραγωγής, έξακολουθούν νά ύπάρχουν διάφορα μέσα (λογοκρισία port ■facto), όπως
φαίνεται άπό τήν ύποχρεωτική άποστολή κάθε τεύχους δλων τών πε
ριοδικών στό άρμόδιο ύπουργεΐο καί τήν νομική ύποχρέωση νά ύπάρχει
γιά κάθε έκδοση μιά ύπεύθυνη κοινωνικο-πολπική όργάνωση. 'Ωστό
σο, τό πιό άνησυχητικό είναι ή αύτολογοκρισία πού άναπτύσσεται δσο

άφορά τήν έλλειψη άπασχόλησης καί κεφαλαίων. Ά πό τή μιά μεριά, ή
λήψη μιας πρωτοβουλίας — γιά άπεργία, διαδήλωση ή συγκέντρωση —
έξω άπό τίς έπίσημες όργανώσεις καί τούς έπίσημους θεσμούς είναι
πάντα έπικίνδυνη, ιδιαίτερα γιά τούς ύποκινητές. Ά πό τήν άλλη, οί αν
ταμοιβές, μέ τή μορφή παραχωρήσεων διαφόρων προνομίων, έξακολουθούν νά ύφίστανται (όπως π.χ. ένα καλό πόστο γιά τούς έργάτες)
καί μερικές φορές είναι πολύ έλκυστικές (όπως π.χ. ή εκλογή στήν Κεν
τρική ’Επιτροπή του κόμματος γιά τούς διανοούμενους). Πιό συστημα
τική καί πιό έπικίνδυνη είναι ή προσπάθεια πού γίνεται σήμερα στά
πλαίσια τής άναδιοργάνωσης τής άνώτερης έκπαίδευσης γιά τήν κα
τάργηση του Λυκείου (βλ. τό κείμενο του J. L. Laville). Μπορούμε νά έκτιμήσουμε θετικά τήν έπιμονή στήν άναγκαιότητα διαμόρφωσης νέων
είδικευμένων έργατών, όμως μπορούμε έπίσης νά άμφισβητήσουμε τό
άν ή κατάργηση τού Λυκείου άντιπροσωπεύει πράγματι μιά «ριζική»
άντιμετώπιση τής κοινωνικής άναπαραγωγής των διανοουμένων. ·
ΟΛΕΣ οί γιουγκοσλάβικες έρευνες έπιβεβαιώνουν τό ότι ό λαός θεω
ρεί τήν αύτοδιαχείρηση σάν άναφαίρετο δικαίωμα. Αύτό είναι πάντα έ
να βήμα πρός τήν έλευθερία. ’Αλλά ή συνεχής έξέλιξη τής Γιουγκοσλα
βίας μάς δείχνει ότι, καθώς ό υπαρκτός σοσιαλισμός δέν είναι ούτε χω
ρίς τάξεις ούτε χωρίς συγκρούσεις, ή αύτοδιαχείρηση, όπως έφαρμόζεται, μπορεί νά συνυπάρξει μέ τόν πολιτικό έλεγχο, πού τόν ένισχύει τό
κόμμα καί τό κράτος.
Η μεταρρύθμιση στό Γυμνάσιο καθιερώνει τήν κατάργηση τής τε
τραετούς γενικής έκπαίδευσης (Gimnazi/a) καί τήν αντικατάστασή
της άπό μιά έκπαίδευση περισσότερο έπαγγελματική, μέ στόχο τή
σύνδεση τού περιεχομένου των σπουδών μέ τήν παραγωγή (διαμέσου
των ΑΚΣ, πού έκτιμοϋν τίς προβλεπόμενες άνάγκες τους στό έπίπεδο τής παραγωγής). 'Εφαρμόστηκε σταδιακά άπό τό 1974 στήν Κροα
τία, καταλήγοντας στήν πλήρη κατάργηση τών Γυμνασίων τό 1978 «τό σπουδαιότερο γεγονός τής χρονιάς», σύμφωνα μέ τόν υπουργό
πολιτισμού, όπως δήλωσε στό περιοδικό ΟΚΟ (Γενάρης 1979). Τώρα
γενικεύεται σέ όλόκληρη τή Γιουγκοσλαβία. Στό νέο σύστημα, ή δευ
τεροβάθμια έκπαίδευση περιορίζεται σέ ένα χρόνο' άπό τό δεύτερο
χρόνο οί μαθητές έχουν νά έπιλέξουν άνάμεσα σέ διάφορες κατευθύν
σεις, γιά τίς όποιες υπάρχει συγκεκριμένος άριθμός εισακτέων. Κα
τόπιν, ό άριθμός αυτός προοδευτικά περιορίζεται άκόμα περισσότε
ρο, γιά νά γίνει τό κοσκίνισμα τών εισακτέων στήν άνώτερη έκπαί
δευση: όσοι συνεχίζουν τίς σπουδές τους ένα χρόνο στον τομέα τους
άποκτοϋν μιά ύπο-ειδίκευση, στά δυό χρόνια παίρνουν μιά ειδίκευση
καί στά τρία χρόνια μιά ύψηλή - είδίκευση, πού τούς άνοιγε/ τήν πόρ
τα τού Πανεπιστήμιου. Ή είδίκευση είναι μή άντιστρεπτή καί ταυτό
χρονα άνώτερου έπιπέδου (υπάρχουν περισσότερα άπό δυό χιλιάδες
καταγραμμένα έπαγγέλματα) ' έπιπλέον έφαρμόζεται ή άρχή τής περι
φερειακής καταγωγής καί όλοι είναι υποχρεωμένοι νά πηγαίνουν ητό
σχολείο τής κοινότητάς τους ή τής γειτονιάς τους.
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αντί-θέματα

Μιχάλης Καραγάτσης:
20 χρόνια μετά
τ ο ύ Β α σ ίλ η Β α σ ιλ ικ ο ύ

Φέτος τό φθινόπωρο συμπληρώ
νονται είκοσι χρονιά άπό τό θά
νατο τοϋ πεζογράφου Μ. Καραγάτση (φιλολογικό ψευδώνυμο
τοϋ Δημήτρη Ροδόπουλου). Ή
περίπτωση τοϋ Καραγάτση μάς
ενδιαφέρει άποκλειστικά κάτω
άπ’ τό πρίσμα τής άσυνέχειας πού
επικρατεί στόν κόσμο των γραμ
μάτων μας. Από τότε πού πέθανε, (θά έλεγε κανείς πικρόχολα:
άπό τότε πού έκανε τήν γκάφα νά
πεθάνει) δέν γράφτηκε (εκτός ά 
πό τόν Άνδρέα Καραντώνη, που ήταν κι εξακολουθεί νά είναι
πρύτανης τών κριτικών μας) ούτε μιά μελέτη, ούτε μιά διατριβή
ούτε ένα κριτικό σημείωμα γιά τό σύνολο τοϋ έργου τοϋ μακαρί
τη. Μέ τούς ζωγράφους συνηθίζεται νά γίνονται άναδρομικές έκθέσεις (περίπτωση τοϋ Θανάση Τσίγκου πρόσφατα) μέ τούς πεζογράφους δμως, ά π ’τήν πλευρά τής κριτικής, δέν συμβαίνει τί
ποτα παρόμοιο. Οί εκδότες, πού θά μπορούσαν νά άποτελέσουν
έναυσμα γιά μιά κριτική θεώρηση ένός έργου πού τό’χει σταμα
τήσει ό χρόνος, δέν ενδιαφέροντα! παρά νά πουλούν άντίτυπα καί
νά πληρώνουν τά δικαιώματα στούς άπογόνους. ’Έ τσι, γιά τήν
περίπτωση τοϋ Καραγάτση, πού ή τηλεόραση τά τελευταία χρό
νια ξανάδωσε μιά μεγάλη ώθηση στά βιβλία του, συμβαίνει τό
παράλογο τοϋ νά άγνοοΰν αναγνώστες, άκόμα καί βιβλιοπώλες,
άν ό συγγραφέας αύτός, πού πάντα διαβαζόταν ά π ’τόν κόσμο ά 
πληστα, ζεϊ ή έχει πεθάνει.
Μιλώ άπό πείρα. Γιά τήν περίπτωση τοϋ Καραγάτση, ένα
γκάλοπ θά άπόδειχνε πώς έχω δίκιο. (’Ά λλο άν τώρα, μέ τήν
εύκαιρία τής συμπλήρωσης μιας εικοσαετίας, δοϋν τό φώς αφιε
ρώματα καί άναμνήσεις). Ή ουσία δέν θά πάψει δυστυχώς νά
παραμένει ή αυτή: οτι στόν τόπο μας δέν υπάρχουν κριτικοί καί
φιλόλογοι πού νά παρακολουθούν καί νά ενημερώνουν τόν κόσμο
πάνω στήν κίνηση καί στήν ακινησία τών λογοτεχνών. 'Υπάρχει
μιά λύση συνέχειας τοϋ συγγραφέα μέ τό κοινό του, όχι λύση ε
πικοινωνίας, άλλά πληροφόρησης καί κριτικής αξιολόγησης.Τά
παρατράγουδα είναι πολλά καί άνήκουν στήν κατηγορία τοϋ
μαύρου χιούμορ άν θά ’θελα νά τά ιστορήσω.
Ή μή λησμονιά τοϋ συγγραφέα σάν άνθρώπου απαλύνεται,
άν ό συγγραφέας αύτός τυχαίνει νά αφήσει άπογόνους. Τ ά παι
διά τσιγκλούν, στήν περίπτωση αυτή, τούς άλλοτε στενούς φί
λους τοϋ πατέρα τους, καί τούς άναγκάζουν, μέ τόν στανιό, νά
τόν θυμηθούνε. Στούς άτεκνους, δμως, λογοτέχνες, βαρύς πέ
φτει ό κλήρος τής λησμονιάς. Μιλώ πάντα γιά τή λησμονιά τής
κριτικής κι δχι τοϋ αναγνωστικού κοινού πού δέν έχει, στόν τόπο
μας, καμιά εξάρτηση άπό τήν ανύπαρκτη εξάλλου κριτική κάλυ
ψη ένός έργου. (Έ δ ώ , μεγάλες έφημερίδες, δέν διαθέτουν στή
λες βιβλιοκρισίας, δπως τό «Βήμα», π .χ . πού άλλοτε είχε έναν
Βάσο Βαρίκα γιά νά χτυπά, κάθε Κυριακή, τό «γκόγκ» τού βι
βλίου) .
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Πρίν άπό καναδυό χρόνια, ό Σπύρος Τσακνιάς, άπό τήν «Κα
θημερινή», θέλησε νά άνακινήσει τό «Θέμα Βουτυρά». Πώς κα
τάπιε τό μαύρο σκοτάδι έναν ά π ’ τούς κορυφαίους πεζογράφους
μας; Μά δέν άνακινήθηκε τίποτα, γιατί χαρακτηριστικό τού
τέλματος είναι νά μήν άνακινεΐται. Μεταθανάτια κυκλοφόρησε
ένα ανέκδοτο μυθιστόρημα τού Καραγάτση τό «10». Ούτε μιά
κριτική δέν γράφτηκε. Γιατί; Μά ό συγγραφέας του δέν ζοΰσε
πιά. Ά ρ α , οί κριτικοί μας, δεν κάναν τόν κόπο νά άσχοληθοΰν
μέ τό βιβλίο.
Παράλληλα, μιά σύγχυση πού επικρατεί γύρω άπό ένα όνο
μα, καταδικάζει ή ανεβάζει στά μεσούρανα, άβασάνιστα, ένα
συγγραφέα. Ό Καραγάτσης έτσι καταδικάστηκε (κι άπό τήν
κακή σηριοαλοποίηση τού έργου του) στούς «δεξιούς», τούς «αν
τιδραστικούς». ’Έ τσι τό καλύτερο κοινό ένός συγγραφέα πού εί
ναι οί νέοι, τόν βάλαν στά μαύρα κατάστιχα, χωρίς νά τόν δια
βάσουν.
Μά ποιος ήταν τελικά ό Καραγάτσης; Σάν άνθρωπος πρώτα
ήταν ένας ψηλός ώραΐος άντρας, πού θά μπορούσε νά κάνει, άν
ζοΰσε στό Χόλυγουντ, τήν ’ίδια ευδόκιμη καριέρα πού έκαμε στόν
τόπο μας σάν συγγραφέας, εκεί, στό Χόλυγουντ, σάν ήθοποιός.
Θύμιζε Κάρυ Γκράντ καί Ροδόλφο Βαλεντίνο. Σάν συγγραφέας
άνήκει κι αύτός, γκρόσο μόντο, στη λογοτεχνική γενιά τοϋ ’30
κ ’ ήταν, δπως τόν χαρακτήριζε ό Θεοτοκάς, ό μυθιστοριματικότερος τών μυθιστοριογράφων, αυτής τής γενιάς. Τα βιβλία του
διαβάζονταν πάντα άπό τόν κόσμο, πολύ πρίν γίνουν τά γελοία
σήριαλ πού ξέρουν σήμερα οί πολλοί. Γιατί ό Καραγάτσης είχε
τό χάρισμα, σπάνιο καί τότέ καί τώρα άκόμα σπανιότερο στούς
συγγραφείς μας, νά κάνει τόν άναγνώστη συμμέτοχο τής πλο
κής, τών δρωμένων τού μυθιστορήματος.
’Ακριβώς γ ι ’ αύτή του τήν ικανότητα, μέρος τής τότε «κουλ
τούρας», τόν θεωρούσε εμπορικό, γιά τήν πλατιά κατανάλωση,
άρα κάπως έξω άπό τά αυστηρά λογοτεχνικά πλαίσια πού οί ί
διοι οί αδιάβαστοι, χάραζαν γιά τόν έαυτό τους. Οί αδιάβαστοι
συγγραφείς, δπως κ ’ οί ανέραστοι άνθρωποι γενικά,τείνουν σέ
δικούς τους ορισμούς τής λογοτεχνίας καί τού έρωτα. Kt δπως
τό πάθος τους είναι μεγάλο, δηλαδή τό άνιχανοποίητό τους, τε
λικά μέ τήν επιμονή καί μέ τό πές πές, καταφέρνουν νά έπιβάλλουν τίς απόψεις τους σέ ένα σημαντικό τμήμα έγκεφάλων.
Ό Καραγάτσης ζοΰσε μέσα στό αναγνωστικό του κοινό, δπως
τό ψάρι μέσα στό νερό. Γ ι’ αυτό τόν είπαν προχειρογράφο, έπιφυλλιδογράφο. Τ ά γνωστά, «γράφει στό γόνατο», δέν έπιμελειται τήν γλώσσα, πού έχουν πάντα, σάν ρετσινιές, οί κομπλεξικοί
νά κολλήσουν σ’ αυτούς πού ή αφήγηση ρέει άπ ’ τήν πένα τους
σάν τό νεράκι, γιατί είναι χάρισμα καί δώρο, νά μήν κάνεις τόν
άλλον νά πλήττει ή νά τόν κάνεις άπό ευγένεια νά πνίγει τά χ α 
σμουρητά, (στίς συναναστροφές δπως καί στά βιβλία).
Είχα τήν τύχη νά δαχτυλογραφήσω τό τελευταίο του χειρό
γραφο, τό άτελείωτο μυθιστόρημα, τό «10», κ ’ έτσι άπό πρώτο
χέρι διαπίστωσα τήν αφηγηματική του άνεση, τή μή κράμπα τής
γραφίδος του. Ό Καραγάτσης, σάν τόν Μπαλζάκ, ήθελε νά
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πιάσει σφαιρικά τήν κοινωνία, κ ’ επειδή ή ελληνική κοινωνία,
αντίθετα μέ τή γαλλική τοΰ περασμένου αιώνα, είναι ένα κολάζ
πού δέν αντέχει σέ σφαιρικές αναλύσεις, άπότυχε ίσως σάν μυθιστοριογράφος. Μά τό φταίξιμο μόνο δικό του δέν είναι. Τόλμη
σε, εκεί πού άλλοι, προνοητικά, άπόφυγαν νά πατήσουν.
Καραγάτσης - Λουντέμης - Καζαντζάκης - Μυριβήλης, νά ή
τετράδα τών συγγραφέων μετά τό 1920 πού είχε ανταπόκριση
σέ πλατύτερα στρώματα άναγνωστικοΰ κοινού. Ό Καζατζάκης
κυρίως μετά θάνατο. Ό Καραγάτσης καί έν ζωή καί μετά θάνα
το.
Ό Πειραιάς δέν είχε τό μυθιστό
ρημά του πρίν άπό τό «10». Ό
κάμπος τής Λάρισας δέν είχε βρει
τόν καλλιεργητή του πρίν τό
«Μπουρίνι», τόν Λ ιάπκιν.Ό
Πειραιάς πάλι ζεΐ αλησμόνητα
στήν «Μεγάλη Βδομάδα τοΰ
Πρεζάκια», ένα άπό τά διηγήμα
τα τοΰ Καραγάτση, πού τόσο ερέ
θιζε πάντα τούς κινηματογραφι
στές. Έ νώ τό κέντρο τής ’Αθήνας
γίνεται ξαφνικά πρωταγωνιστής
στόν «Κίτρινο φάκελλο». Σκόρ
πιος σέ ένα άπέραντο έργο άπό διηγήματα, νουβέλλες, μυθιστο
ρήματα, ιστορικές καταγραφές, («Βασίλης Λιάσκος», «'Ιστορία
τών ’Αρχαίων Ελλήνων», «Σέργιος καί Βάκχος»), ό Καραγά
τσης υπήρξε καί τακτικός συνεργάτης σέ εφημερίδες, σάν κριτι
κός, (ιστορικός μένει ό τσακωμός του μέ τόν Σπύρο Μ ελά), δια
φημιστής στήν εταιρία Ίζόλα, εγκυκλοπαιδιστής, γενικά μιά
μορφή τών γραμμάτων μας, πού, δμως, επειδή ήταν άκατέδεχτος καί μή γλύφτης, περήφανος μέσα στό ταλέντο του καί αντι
δραστικός ως ένα σημείο, άκριβώς σάν τόν Μπαλζάκ, (καμιά
φορά σκέφτομαι δλους τούς άτάλαντους προοδευτικούς πού τρέ
χουν πίσω άπό τήν «πρόοδο», γιά νά καλύψουν τήν απουσία τα 
λέντου) έμεινε τελικά δίχ,ως φωτογράφους - ρετουσέρ τής υστε
ροφημίας.
Ή πεζογραφία τοΰ Καραγάτση βρίσκεται κάτω ά π ’ τόν άστερισμό τής πρωτογενοΰς ψυχανάλυσης. Ό Φρόϋντ, τήν εποχή
πού ό Καραγάτσης δημιουργεί, πρωτοσκάει μύτη στήν Ε λλάδα
καί γίνεται ερμηνευτικό κλειδί μέσα στό έργο του."Ο πως θά λέ
γαμε δτι οι σοσιαλιστικές ιδέες έπιδροΰν στούς ήρωες τοΰ Θεοτοκα, κ ’ οί μαρξιστικές στόν Μπεράτη, τό Λουντέμη, οί μεταφυσι
κές στόν .Καζάντζάκη, έτσι κι ό φροϋδισμός μέ τήν επισήμανση
τοΰ υποσυνείδητου καί τής λίμπιντο, άποτελεΐ έναν·άπ’ τούς πυ
ρήνες τής καραγατσικής δημιουργίας.
’Αλλά μιά συνολική θεώρηση τοΰ έργου τοΰ Καραγάτση,
προϋποθέτει μερικές μελέτες, μιά καταγραφή ειδολογική καί
χρονολογική τοΰ έργου του, ένα πρώτο πλησίασμα, πράγμα πού
λείπει ακόμα. Ε λπ ίζω κάποιοι τελοσπάντων νά φιλοτιμηθοΰν
καί νά κάνουν αυτή τή δουλειά. Στόν τόπο μας, δυστυχώς, ή θύ
μηση ενός συγγραφέα έξαρτιέται άπ’ τή μακροβιότητά του. Σ υ γ
γραφείς πού καβατζάρισαν τά (80) όγδόντα χρόνια, χαίρουν έκτιμήσεως καί προσοχής. ’Εκείνοι, καί είναι οΐ πώ ταλαντού
χοι, πού πέθαναν νωρίς, τούς έφαγε τό σκοτάδι.'Η εύκολη πολι
τικοποίηση τής νεολαίας μετά τή μεταπολίτευση, μέ τό αζημίω
το ά π ’ τή μιά καί ή κουλτούρα άπ ’ τήν άλλη, κάνουν ώστε τά
γνήσια άκριβώς ταλέντα πού συμμετέχουν καί στά δυό, μά δέν
κάνουν φλάμπουρο κανένα άπό τά δύο, νά χάνονται στό κενό με
ταξύ δύο καθισμάτων. Καί κάθισμα, καρέκλα, θά πεί κατεστη
μένο .
‘

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ

τριμηνιαία
έκδοση έπιλογής
άπό τήν παγκόσμια
σύγχρονη λογοτεχνία

τό π ρ ίσ μ α
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ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΙ: T O M R A W O R T H , E L IZ A B E T H
JE N N IN G S , B R IA N P A T T E N , D. M . B L A C K , A D R IA N
H E N R I (’Α γ γ λ ία ). - S A IN T - JO H N P E R S E . — M I
C H E L T O U R N IE R (Γ α λ λ ία ). - P R IM O LE V I (’ Ιτ α λ ία ).
- JIR I K R E N E K (Τ σ ε χ ο σ λ ο β α κ ία ). - Y E H U D A A M IC H A I (Ισ ρ α ή λ ). - JO H N U P D IK E (Η .Π .Α .). - JU A N
R U L F O (Μ ε ξ ικ ό ). - G A B R IE L G A R C IA M A R Q U E Z
(Κ ο λ ο μ β ία ). Σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι Κ ιν έ ζ ο ι π ο ιη τ έ ς . K H A M S IN G S R IN A W K (Τ α ϊλ ά ν δ η ). - Σ υ λ λ ο γ ικ ή
δ ια σ κ ε υ ή τ ο ύ σ α ιξ π η ρ ικ ο ύ Α Μ Λ Ε Τ ά π ό σ ύ γ χ ρ ο 
ν ο υ ς Γ ε ρ μ α ν ο ύ ς θ ε α τ ρ ικ ο ύ ς σ υ γ γ ρ ά φ ε ις .
ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΝ: Φ. Δ. Δρακονταειδής. - Π. Α. Ζάννας. - Άλ. Ζήρας. - Η. Hokwerda. - Ρ. Κρίστ. - Τ. Μενδράκος. - Τατ. ΓκρίτσηΜιλλιέξ. - Γ. Μούστρης. - Χρ. Ντουνιά. - Τίτος
Πατρίκιος. - Ezio Peraro. - Δημ. Ραυτόπουλος. Άμ. Τσακνιά. - Σπ. Τσακνιάς. - Κ. Άργυροκαστρίτου-Χατζή. - Ρ. Ψυρούκη.
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επισημαίνουμε____
ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ...
Ο κ. Χ ατζιδάκις αποτελεί οπωσδήποτε ένα ενδιαφέρον καί,
κατά βάση, συμπαθές πρόσωπο της πνευματικής-μας ζωής.
Και η ποιότητα της μουσικής-του, και η προσπάθειά-του σαν ε
πικεφαλής του Γ' Π ρογράμματος, αλλά, κυρίως, οι κατά και
ρούς ρηξικέλευθες δηλώσεις και διακηρύξεις-του, έχουν εξα
σφαλίσει στον κ.Χ ατζιδάκι μία ιδιόρρυθμη αίσθηση ασυλίας
ως προς τη δημόσια παρουσία-του. Έ τσ ι, οι τοποθετήσεις-του
ότι είναι αμφισβητίας της τάξης-του (της αστικής), και του
κόμματός-του (της Ν .Δ.), δημιουργούσαν μία ευρύτερη σφαίρα
συναίνεσης, που καρυκευόταν από άλλες δηλώσεις, πιο χαρι
τωμένες, όπως το «αναρχοδεξιός» κτλ.
Α λλά φαίνεται ότι η ενδοαστική αμφισβήτηση έχει όλα τα
γνωρίσματα μιάς σύγκρουσης χωρίς πάθος, μιας ρήξης χωρίς
κόστος, μιας στάσης χωρίς συνέπειες, μιας επιλογής χωρίς δέ
σμευση. Φαίνεται, ταυτόχρονα, ότι είναι και μια θεωρητική
σχηματοποίηση ενός ενδιάθετου ακκισμού και κάποιου τύπου
σνομπισμού (όπως θα διαβεβαίωνε ο δήμαρχος Ιθάκης π.χ.).
Γιατί μόνον έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε πώ ς ο «φιμωμέ
νος» στο Γ' Χ ατζιδάκις, δεν «μπορεί» να δει πίσω από το πρό
σωπο του κ. Χόνδρου τη δομή εκείνη εξουσίας και πολιτικής
λειτουργίας που απαγορεύει και καταργεί κάθε εναντίωση, δικτατορεύει και αυθαιρετεί προκεέμένου να επιβάλει εκείνου
του είδους την πνευματική χειραγώγηση που τη συντηρεί και
την αναπαράγει.
Μόνον έτσι, τέλος, μπορούμε να καταλάβουμε τον κ.Χατζιδάκι στο «πόντιουμ», ενώπιον των Αρχών, να διευθύνει, σε στί
χους Ευάγγελου Αβέρωφ, τον «Ύ μνο της Α εροπορίας». Για να
γίνουμε σαφείς: δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα κάθε συνθέτη
να γράφει μουσική για ό,τι του αρέσει και τον εμπνέει, α π ’ τους
αεροπόρους μέχρι τα τηλεγραφόξυλα. Α πλά, δυσκολευόμαστε
να καταλάβουμε τις σπονδές στον Αρχάγγελο Μ ιχαήλ και τον
Ευάγγελο,όταν,υποτίθεται είμαστε σε όρια αντοχής για τιςπρακτικές εφαρμογές εκείνων που κ ατ’εξοχήν ευαγγελίζεται...

ειδηόας
• Σε 18 μήνες φυλάκιση καί
πενήντα χιλιάδες δραχμές
πρόστιμο καταδικάστηκαν ό
συγγραφέας Ήλίας Πετρόπουλος
καί δ έκδοτης Γιάννης
Δουβίτσας γιά τό βιβλίο
«Έγχειρίδιον τοϋ καλοϋ
κλέφτη». Ή ποινή αυτή
θεωρείται ή μεγαλύτερη πού
επιβλήθηκε τά τελευταία χρόνια
γιά παρόμοιο ζήτημα, καί
προκάλεσε αίσθηση στό χώρο
τών έκδοτων καί βιβλιοπωλών.
Ό Ήλίας Πετρόπουλος
δικάστηκε έρήμην, ένώ ό Γιάννης
Δουβίτσας άσκησε έφεση καί
άφέθηκε έλεύθερος.^Γ* "

• Στό Ζάπειο Μέγαρο θά
πραγματοποιηθεί άπό τίς 28
Νοεμβρίου μέχρι τίς 8
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Δεκεμβρίου 1980, ή 9η
Πανελλήνια Έκθεση Βιβλίου καί
δίνεται ή ευκαιρία γιά μιά
συγκεντρωτική ένημέρωση τοϋ
κοινού πάνω στήν τρέχουσα
έκδοτική παραγωγή τής χώρας.
• Ά πό τίς 7 Νοεμβρίου καί
μετά άπό μία σειρά έκθέσεων
στό εξωτερικό, ό ζωγράφος Δ.
Γέρος έπιστρέφει στον ελληνικό
χώρο γιά νά παρουσιάσει τήν
τελευταία δουλειά του. ’Αντίθετα
άπ’ δτι συνηθίζεται ό
υπερρεαλιστής ζωγράφος θά
έκθέσει τά έργα του δχι στήν
’Αθήνα, άλλά στή Θεσσαλονίκη
καί συγκεκριμένα, στή
«Φωτοθήκη».
• Ή «Άντιδιαφήμιση» στό
BBC! Οί συνεργάτες μας
Διονύσης Σκάλος καί Θόδωρος
Πάγκαλος πήραν μέρος στό
σεμινάριο γιά τά μέσα

ένημέρωσης πού οργάνωσε ό
άγγλικός ραδιοσταθμός. Ή
συζήτηση γιά τήν έπίδραση τής
διαφήμισης πάνω στά μέσα
έπικΟινωνίας - έξαιρετικά ζωηρή
- συνεχίστηκε σχεδόν μέχρι τά
μεσάνυχτα καί άναφέρθηκαν
πολλά παραδείγματα άπό τήν
πασίγνωστη πιά στήλη μας.
• Καινούργιος θίασος, άπό
νέους άνθρώπους καί μέ τήν
έπωνυμία «Μοντέρνοι Καιροί»,
άρχίζει άπό φέτος τό χειμώνα τή
δραστηριότητά του. ’Εναρκτήριο
έργο τοϋ θιάσου είναι τό
κλασικό άριστούργημα τού Τψεν
«ένα κουκλόσπιτο». Τό έργο
άνεβαίνει σέ καινούρια
μετάφραση πού έγινε άπό μέλη
τού θιάσου. Γραμμένο πριν 100
χρόνια τό «ένα κουκλόσπιτο»,
είναι επίκαιρο - δυστυχώς —
μέχρι σήμερα. Τό έργο βάζει μ’
έναν τολμηρό τρόπο τό ζήτημα
τής γυναίκας, τής θέσης πού
κατέχει ή γυναίκα μέσα σέ μιά
πατριαρχική κοινωνία.
Τή σκηνοθεσία τού έργου έχει
άναλάβει ό Κώστας Νταλιάνης
(μέλος κι αύτός τών «Μοντέρνων
Καιρών»), Τά σκηνικά καί τά
κουστούμια είναι τοϋ Γιάννη
Καρύδη, ή μουσική τού Γιώργου
Τσαγκάρη, χορογραφία Έρσης
Σεϊρλή, καί οί φωτισμοί τού
Γιώργου Καμπουράκη. Παίζουν
οί ήθοποιοί: Φώτης Άρμένης,
Γεωργία Κορνελάτου, Γιάννης
Νταλιάνης, Κώστας Νταλιάνης,
Έβίτα Παπασπύρου.
• Ά πό τή Δευτέρα 3
Νοεμβρίου καί κάθε πρώτη καί
τρίτη Δευτέρα τού μήνα στό
θέατρο Κ.Ε.Α. (Κέκροπος καί
Ύπερείδου, στήν Πλάκα) ό
πατέρας Πυρουνάκης άναλύει τό
Ευαγγέλιο μέ τή συμμετοχή
πολλών καί γνωστών
καλλιτεχνών.
• Τό κουκλοθέατρο Αθηνών «ό
Μπαρμπα-Μυτούσης» άρχίζει
δπως πάντα στό θεατράκι τής
ΧΕΝ, Αμερικής 11.
• Το πολύ δραστήριο και
δημιουργικό «Κέντρο Ερευνών
Ζαγορίου», σε συνεργασία με το
«Γαλλικό Μορφωτικό Κέντρο
Ιιοαννίνων», διοργάνωσε την

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, στην
αίθουσα του Γαλλικού
Μορφωτικού Κέντρου (Σταδίου
11), εκδήλωση όπου ο Μιχάλης
Αράπογλου μίλησε με θέμα:
«Στρατηγική ανάπτυξης και
φυσικές ισορροπίες».
Φ Στις 30 Οκτωβρίου έγινε
μνημόσυνο στον τάφο του Τάκη
Δόξα, που πέθανε πριν από
τέσσερα χρόνια σε μια στιγμή
κρίσιμη για το πνευματικό-του
έργο. Με την ευκαιρία αυτή
αναγγέλθηκε πως σύντομα θα
κυκλοφορήσει μια σειρά
ανέκδοτων δοκιμίων-του, μετά
το βιβλίο-του «Επαρχία σ’
αγαπώ».
Φ Η «Συντονιστική Επιτβοπή
Οργανώσεων Προστασίας του
Περιβάλλοντος» καταγγέλλει
ότι η χαράδρα του ποταμού
Αώου, κοντά στην πόλη
Κόνιτσα, βρίσκεται σε κίνδυνο.
Μέσα σ’ αυτό το μοναδικό
τοπίο, όπου έχουν βρει
καταφύγιο εκατοντάδες είδη
ζώων και πουλιών,
κατασκευάστηκε τώρα
τελευταία ένας δρόμος υποτίθεται για την τοποθέτηση
ενός σωλήνα υδροληψίας.
Όμως, μετά την αποπεράτωση
του έργου, εξακολουθεί να
παραμένει ανοιχτός και να
διευκολύνει τους κάθε λογής
εχθρούς της φύσης...
Φ Κυκλοφόρησε τό τελευταίο
τεύχος (No 24/25) τού
περιοδικού Σύγχρονος
Κινηματογράφος πού
έμφανίστηκε πάλι μετά άπό
μεγάλη καθυστέρηση. Φαίνεται
δτι κάτι καλό άρχισε νά γίνεται
σέ αύτό τό έντυπο πού
άποφάσισε ν’ άλαφρύνει άπό τίς
θεωρητικές έρμητικές του
αναλύσεις πού άπωθούσαν τόν
κόσμο καί ν’ άνοίξει πρός τά
συντεχνιακά κείμενα. "Ετσι, "
διαβάσαμε άνάμεσα στ’ άλλα τίς
συνετεύξεις τού σκηνοθέτη
Παντελή Βούλγαρη καί τού
διευθυντή φωτογραφίας Άντρέα
Μπέλλη, τό ζωντανό άφιέρωμα
στόν πολωνικό κινηματογράφο,
τή συνέντευξη τού Βίμ Βέντερς,
τά άμφιλεγόμενα τού Νίκου
Παναγιωτόπουλου, καθώς καί
τήν έκτεταμένη άνταπόκριση
άπό τό Φεστιβάλ
Κινηματογράφου τής Λειψίας.
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Έκθεση
Διαμαντή Διαμαντόπουλου

Στο τωρινό A 'μέρος έργων του
μεγάλου καλλιτέχνη που παρου
σιάζεται στην «Ώρα» (θα ακο
λουθήσει το Β ' στις 17 Νοέμβρη)
εντυπωσιάζει για μιαν ακόμη φο
ρά η εκρηκτική — μέσ’ από το
χρώμα, τον τρόπο που εννοεί το
φωτισμό, και την αίσθηση για
την ανθρώπινη παρουσία και
μορφή — προσωπικότητα του
καλλιτέχνη.
Υποβάλλουν με έναν ανεπανά
ληπτο τρόπο οι μορφές του Διαμαντόπουλου μέσ’ από τον φαι
νομενικά ορθόδοξο — στην ου
σία, όμως, ανορθόδοξο — τρόπο
με τον οποίο είναι ιδομένες ή
μάλλον βιωμένες από τον δη
μιουργό. Στις αυτοδύναμες μορ
φές — σε εκείνες που προβάλ
λουν με το «σχήμα» του πορτραίτου — εκφράζεται κάθε φορά
στην ουσία ένας ολόκληρος κό
σμος. Έτσι, στην προσωπογρα
φία μιας -γριάς οι μπλέ κηλίδες
των ματιών δένουν με τον ροδα
λό προπλασμό, το λευκό πεδίο
των φώτων στο μέτωπο και στη
μια παρειά, με τα λευκά, ζωσμέ
να απο μπέζ περιγράμματα, μαλ
λιά για να αποτελέσουν ένα έργο
αριστουργηματικό με τη βαθύτε
ρη έννοια του όρου. Στην προσω
πογραφία ενός νέου, ο τελευταίος
ιδομένος με μπλέ παντελόνι σε έ
να κατακόκκινο φόντο δεν απο
τελεί μια κηλίδα αντιδραστική,
αλλά αντίθετα ενορχηστρώνει σε
συνδυασμό με αυτό ένα υποβλη
τικό σύνολο. Το ίδιο «συμβαίνει»
και με την κοπέλα μπροστά — σε
ένα πράσινο — σε ηλεκτρική α
πόχρωση — φόντο.
Στα έργα με περισσότερες από
μια μορφές, πέρα από το συμβο
λικό, αλλά πάντοτε «ζωντανό»
χρώμα, το μήνυμα του δημιουρ
γού «βγαίνει» μέσ’ από τις σχέ

σεις ανάμεσα στις απεικονιζόμενες φιγούρες, το κύρτωμα του κε
φαλιού, το παράστημα των ώ
μων, τη γωνία με την οποία είναι
ιδομένα τα διάφορα «μέλη». Στη
σύνθεση «Η Μάνα» υπάρχει στον
τρόπο που η μάνα πιάνει το μωρό
προβάλλοντας το κάτι, που πέρα
από το μητρικό συναίσθημα με
ταφέρει κάτι το ζωτικό από τη
στιγμή — την τελετουργία — της
γέννας. Το ίδιο συμβαίνει και με
τα «Αδελφάκια».
Ακόμη, τα δυο έργα, όπου α
πεικονίζεται από ένας εργάτης, ο
τελευταίος προβάλλει ζωντανό
σύμβολο αναζωογονημένο αρχέ
τυπο με μιαν ένταση και μιαν αδρότητα που καταργούν τις δυο
διαστάσεις. Συνάμα, «πιάνουμε»
μιαν ανθρώπινη υπόσταση ιδομένη με μιάν ιδιωματική αξιοπρέ
πεια.
Μυστηριακός, αινιγματικός ο
τρόπος που έχει δει ο Διαμαντόπουλος τα χέρια—φαινομενικά
ογκώδη και ακατέργαστα και
συνάμα τόσο αποκαλυπτικά και
ευαίσθητα — μοιάζει να έχει αδράξει κάτι από τον παλμό της
προσωπικότητας του απεικονιζόμενου και αυτόν και μόνο να μας
αναμεταδίδει ατόφιο.
Πρόκειται,γενικά, για μια δου
λειά ολκής. Για συνθέσεις που
δεν καθιερώνουν, αλλά που απο
καλύπτουν για μιάν ακόμα φορά
ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Ο τελευ
ταίος, ίσως, περισσότερο ακόμα
και από τεχνική και μετιέ ή οτι
δήποτε άλλο έχει σχέση'με αυτά
διαθέτει μιαν ειλικρινή, πηγαία
αισθαντικότητα και αυτήν, ακρι
βώς, μ π ο ρ ε ί και εκφράζει όσο
γίνεται πιο αυθεντικά, δίχως πε
ριττή αφηγηματικότητα και μανιέρες.

Οι κεραμικές συνθέσεις
της Μ. Βογιατζόγλου
Οι κεραμικές συνθέσεις-της,
που παρουσιάζονται στο Γαλλικό
Ινστιτούτο, αποτελούν αντιπρο

βρει μια καινούρια έκφραση στο
χώρο της κεραμικής. Στους Με
τεωρίτες, όπως χαρακτηριστικά
αποκαλεί μερικά από τα έργα
της, έχει συλλάβκι και αποδώσει
μέσ’ από τη «φορά», τη διάταξη
και το «πλάσιμο» της σύνθεσης
κάτι από το ερέθισμα που της
προκαλεί αυτό το·στοιχειό. Ακό
μα, επισημαίνουμε χειρισμούς με
στόχο την καλλιέργεια - επεξερ
γασία της ύλης σε ό,τι αφορά την
ίδια την υφή-της. Στις «Τομές» η
καλλιτέχνιδα έχει ταυτίσει το
σχήμα και το πλάσιμο της ύλης
με το παράστημα του έργου αυ
τού καθαυτού. Εδώ. σύλληψη και
έκφραση αποτελούν ένα αδιά
σπαστο σύνολο. Γενικά, η τωρι
νή δουλειά της Βογιατζόγλου εγγράφεται εύστοχα στην τροχιά
που έχει χαράξει από τις πρώτες
της κιόλας αναζητήσεις και που
συνεχίζει να υπηρετεί με συνέ
πεια, επιμέλεια και ευρηματικότητα.

Οι γυναικείες μορφές του
Θ. Φάμπα
Στις 70 συνθέσεις (λάδια) που
παρουσίασε στο «Ζυγό» ο εγκα

παρουσίες που προβάλλουν μέσα
από απαλούς τόνους καθώς και
με έντονες χρωματικές αντιθέ
σεις. Μοιάζουν ακόμα οι μορφές
αυτές να λαμβάνουν μέρος σε μια
τελετουργία μέσ’ από τις χειρο
νομίες και το όλο παράστημάτους. Υπάρχει κάτι στη στάσητους, στην καμπύλη των ώμων,
στο στήσιμο του κεφαλιού, στο
κύρτωμα της πλάτης και ιδιαίτε
ρα στα δάχτυλα των χεριών και
στον τρόπο που κρατούν ένα
λουλούδι ή οποιοδήποτε άλλο αν
τικείμενο που υποβάλλει ένα συ
ναίσθημα εσωτερικότητας και
κατάνυξης. Πρόκειται για σιω
πηλές μαρτυρίες που αφήνουν να
εννοηθούν πολύ περισσότερα α
πό ό,τι σε μια γρήγορη πρώτη μα
τιά εκδηλώνουν.

Μ.Φοινικιαρίδης:
Στην τελευταία δουλειά του
Μ.Φοινικαρίδη στην «Αργώ» το
θέμα «νεκρή φύση» προβάλλει α
νανεωμένο καθώς, ιδομένο με
μια πλατιά οπτική γωνία, αναζω
ογονεί με έναν ιδιοματικό τρόπο
τη σύνθεση. Ανθη, κηροπήγια,
καρποί, λάμπες, προβάλλουν
μπροστά σε παράθυρα, σε ταρά
τσες, με φόντο ένα τοπίο, τον ο
ρίζοντα ή έναν καθρέφτη και πε
ριβάλλονται μιαν έντονη αινιγμα
τικότητα. Το χρώμα φωτίζοντας
με έναν ιδιωματικό τρόπο τη σύν
θεση — της δίνει μιαν ηλεκτρική
απόχρωση — ενισχύει την αίσθη
ση της προσωπικής δουλειάς που
αποκομίζουμε μπροστά σε κάθε
έργο του ζωγράφου.

Β.Σκούρα

τεστημένος από το 1947 στο Βου
κουρέστι Έλληνας καλλιτέχνης
συνθέτει ένα έπος της γυναικείας
μορφής ιδομένης με έναν ορισμέ
νο τρόπο ή καλύτερα «πρίσμα».
Πρόκειται για σεμνές, απέριττες,
λακωνικές στην απλότητά-τους

Τις αφίσες θεάτρου που έφτια
ξε στην περίοδο 1974-1980 πα
ρουσίασε η Β.Σκούρα στη Γκαζέτ. Σε αυτές διαπιστώσαμε την
ικανότητα της δημιουργού να εμπνέεται και συνάμα να εμπνέει με
ένα σύγχρονο τρόπο — έναν τρό
πο που «σημαίνει» - κάτι καίριο
από την ουσία του έργου. Έχον
τας απαλλάξει τις συνθέσεις-της
από κάθε περίτεχνη, επιτηδευμέ
νη αφηγηματικότητα η Σκούρα
κατορθώνει να μας βοηθήσει να
αντιληφθούμε με μια ματιά ότι
κάτι συμβαίνει κάθε φορά, εδώ.

ΣΩ Κ ΡΑ ΤΗ ΡΑΓΓΑ
δ ύ ο β ιβ λ ία ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ α :

ΛΕΕΙ ΟΜΑΡΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
2. «ΤΙ ΛΕΕΙ ΟΙΔΙΟΣ ΟΛΕΝIN ΓΙΑ ΤΟ
ΣΤAAlN».
• Ηπραγματική αλήθεια για κάθε σκεφτόμενο άνθρωπο.
1. «7/

σωπευτικά έργα από την τελευταία-της δουλειά και συνάμα τε
κμηριώνουν τη συνεχή, επίπονη
προσπάθεια της δημιουργού να

σ τα β ιβ λ ιο π ω λ εία
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ» Ζωοδ. Π ηγής 4, Τηλ. 36.39.365
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μουσική
Τζαζ, λαούτα, χορωδία και πιάνο
του Γιώργου Λεωτσάκοι

PRAXI
faéfrf'eir· · a
I. «Πράξη Τζαζ ’80»
Ξεκαθαρισμένα πράματα: η
παρακάτω κριτική εκτίμηση της
«Πράξης Τζαζ ’80», προέρχεται
από «θύραθεν» θαυμαστή του εί
δους, ίσως, όμως, για το λόγο αυ
τό ικανό να το αντιμετωπίζει σαν
απόλυτη μουσική αξία, μακριά
από τυχόν «λεσχιακές» προκα
ταλήψεις που ο κίνδυνός-τους
λίγο-πολύ παραμονεύει τους πι
στούς της μιας και μόνο μουσι
κής: Από τις 3 συναυλίες της εκ
δήλωσης παρακολουθήσαμε, δυ
στυχώς, μόνο την α! και τη γ! Για
μας της «σοβαρής μουσικής», τα
Τρίο των Λίο Σμιθ και Σαμ Ρίβερς αντιπροσώπευαν δυο εμπει
ρίες εντελώς διαφορετικές μεταξύ-τους, δυο συνθετικές «πρά
ξεις» που κατέληγαν σε εντελώς
άλλα, από άποψη ύφους, αποτε
λέσματα. Εμπειρίες, όμως,ανταμείβουσες που δικαιώνουν πανη
γυρικά τις μύριες δυσκολίες της
διοργάνωσης - εύγε στο περιοδι
κό «Τζαζ», στον ακαταπόνητο
Κώστα Γιαννουλόπουλο και στο
Ινστιτούτο «Γκαίτε»! - και που
σε συνδυασμό με άλλες εκδηλώ
σεις δημιουργούν την παρήγορη
υποψία ότι στον έρμο αυτό τόπο
κάτι άρχισε επί τέλους ν’ αλλάζει
και στον τομέα της τζαζ.
Γνωστό-μας (Θέατρο «Αλάμπρα», 19.11.79) το Τρίο Λίο
Σμιθ τρομπέτα, Πέτερ Κόβαλντ
(μπάσο) Γκίντερ Ζόμερ (κρου
στά). Την κεραυνοβόλα εντύπω
ση που μας είχε προκαλέσει συ
νοψίζαμε στη «Μουσική Σελίδα»
της «Πρωινής» 22.11.79. Μια, σε
τελική ανάλυση, ε κ λ ε π τ υ 
σ μ έ ν η βακχεία που μεταστοι
χειώνει σε κάτι άλλο, γεμάτο ν έα
ζωή, κάθε λογής υλικά ακόμη
και καταβολές από τους μεγά
λους μουσικούς πολιτισμούς της
Ασίας: ήχοι αερόφωνων ζούγ
κλας, «σάνζας» ή πιάνου των
Κάφρων, στιγμιότυπα σχεδόν μυ
στικιστικής μέθεξης που θυμί
ζουν κάποιες απόκοσμες ορχή
στρες «γκαμελάν» της Ιάβας, δέ
νονται οργανικά με ηχητικά ευ
ρήματα της δυτικής πρωτοπο
ρια κή ς μ ουσ ικής (π όσ ες
φορές,ώς τώρα, δεν τα έχομε α
κούσει σα νεκρές παραθέσεις!)
σε μια τέχνη δυνατή, σαγηνευτι
κή που η ορμητικότητα και η
αμεσότητά-της περιφρονούν κά
θε σύστημα μουσικής σημειογρα
φίας και που κάθε-της στιγμή εί
ναι κι ένα μάθημα σύνθεσης. Τις
ίδιες εντυπώσεις αποκομίζαμε
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και φέτος από το συγκρότημα. Κι
ας είχε βγει στη σκηνή, λαχανια
σμένο και κατάκοπο αμέσως ύ
στερα απο ένα οκτάωρο, υπό
βροχή, ταξίδι με αυτοκίνητο! Έ 
χουν να πουν ότι ο Λίο Σμιθ πα
ρουσιάζει τάσεις «εγκεφαλικοποίησης » της προσφοράς του.
Μήπως εννοούν μάλλον στυλιζαρίσματος; Όμως τέχνη αυτοσχεδιασμού που ζει αιώνες τώρα και
στηρίζεται μάλιστα σε κανόνες
απαρέγκλιτους, δεν είναι και η
έντεχνη παραδοσιακή μουσική
της Ινδίας, στυλιζαρισμένη στο
έπακρο; Μήπως μας γοητεύει λι
γότερο γι’ αυτό;
Αυτάδελφη σχεδόν ευαισθησία
και ο σαξοφωνίστας Τζόν Τσίκαϊ: κινείται με αφάνταστη άνε
ση σε κάθε στυλ μουσικής, ξέρει
να γονιμοποιεί κάθε μουσικό
κύτταρο έτσι, που να πολλαπλασιάζεται με «καθαρόαιμους» α
πόγονους, όχι υβρίδια. Ο ήχος
του σαξοφώνου-του (τενόρος,
σοπράνο) έχει «χίλια πρόσωπα»:
περνά από το ένα στο άλλο με α
στραπιαία ταχύτητα, αλλάζο
ντας τη χροιά, τη φυσιογνωμία,
το χαρακτήρα συχνά ενός και
του αυτού μελορυθμικού σχήμα
τος που ο Τσίκαϊ επαναλαμβάνει
επίμονα, μαγικά, επικλητικά.
Άλλες στιγμές το σαξόφωνο η
χεί σαν πνευστό με διπλό γλωσ
σίδι -απαλόηχο αγγλικό κόρνο ή
διάτορος ζουρνάς. Κι άλλες πά
λι, ο ήχος γίνεται πνοή απόκο
σμης αύρας που περνά μέσα απο
γιαπωνέζικο μπαμπού. Το πόσο
ο Τσίκαϊ ζει την κάθε μουσική ύ
λη που πιάνει στα χέρια-του και
την πολλαπλασιάζει βιολογικά,
τόδειξε αυτοσχεδιάζοντας και
πάνω σε κάποια «τροπική»
λαϊκή-μας μελωδία. Και το πόσο
ζωογόνα στάθηκε η σύμπραξη
του Τσίκαϊ με το τρίο του Λίο
Σμιθ, τό ’δείξε όλο το χιρύμορ
και η ευφορία με την οποία" έσμι
ξαν σ’ ένα JAM SESSION. Όπως
και το βάθος της σχέσης-του με
τη μουσική, φανέρωσε ο τρόπος
με τον οποίο παράσυρε το κοινό
σε μια ρυθμική - τραγουδιστική
συμμετοχή σ’ έναν από τους συ
ναρπαστικότερους αυτοσχεδιασμούς που έπαιξε σε «μπις» (πά
νω στη λέξη δίχως νόημα «αέγια», τραγουδημένη σε μια ανιού
σα τέταρτη και μια κατιούσα
δεύτερη μεγάλη).
Εντελώς διαφορετικό το Τρίο
Σαμ Ρίβερς (σαξόφωνο σοπράνο,
τενόρος, φλάουτο, πιάνο) Ντέι-

βιντ Χόλαντ (κοντραμπάσο και
βιολοντσέλο!) Στηβ Έλινγκτον
(ντραμς), Μια ώρα και 251δίχως
παύση κράτησε το α! μέρος της
συναυλίας-του: οι τρεις εκτελε
στές «άλλαζαν βάρδιες» θαρρείς,
σε 6-7 ατέλειωτης ευφορίας «α
ριθμούς». Τίποτε δε δικαιολο
γούσε περισσότερο τον τίτλο της
εκδήλωσης «Πράξη». Η πράξη
καθαυτή του αυτοσχεδιασμού ή
τ α ν και το αισθητικό αποτέλε
σμα. Εδώ, όμως, απούσιαζε το
λυρικό, εξωτικό, μυστικιστικό
στοιχείο που εμφανίζεται αρκετά
συχνά στο Τρίο του Λίο Σμιθ: ένα
μουσικό ιδίωμα τραχύ, αυστηρό,
πυκνό, στυφό σχεδόν - ένα τρελλό σλάλομ μέσα από αλαργινές
τονικότητες, χρωματικά περά
σματα και τέλος ατονικότητα.
Ό λ ’ αυτά, πιο ήρεμα, μπορεί να
θύμιζαν ακόμα και,.Χίντεμιτ. Ό 
λα αυτά, όμως, συντήκοντανσε
ένα μανιασμένο Πυριφλεγέθωνα
από εξηκοστά τέταρτα, αν
όχι..εκατοστά εικοστά όγδοα! Ε
λάχιστα μελωδικά επεισόδια ένα «οριαντάλ» στιγμιότυπο του
σαξόφωνου, μια αναφορά σε κά
ποιο φανταστικό «φολκλόρ» του
φλάουτου κλπ. - μέσα σ’ αυτή
την αδιάλειπτα πυρετική ηχογέ
νεση, πάνω στους ασθματικούς
ρυθμούς μιας μηχανής, που λες
κι έπρεπε συνέχεια να φτύνει ή
χους, ενώ αγωνιζόμαστε να κα
θηλώσουμε στη μνήμη κάποια η
χητική εντύπωση.
Κάποιες στιγμές (λ.χ.στον
αυτοσχεδιασμό του Ρίβερς στο
πιάνο), όλοι αυτοί οι ήχοι έπη
ζαν σε άγρια «κλάστερς» που
θα τα ζήλευε ένας Ηενάκης ή α
ραίωναν σε μια μεταβεμπερνική
στικτογραφία. Συναρπαστικό
τερος, ίσως, ο μπασίστας - τσε
λίστας: τέλειος σε ποιότητα ή
χου και τονική ακρίβεια, από το
βαθύχορδο έβγαζε στεναγμούς
ινδικού «σιτάρ», ενώ όταν έπια
νε το τσέλο, εμείς τον φανταζό
μαστε σαν τι θα μπορούσε να
κάνει παίζοντας σουίτες Μπάχ!
Αργότερα μάθαμε πως είχε βγά
λει την αγγλική Guildhall School
o f Music.
To φλάουτο έπαιζε κι αυτό σ’
ασύλληπτες ταχύτητες, σχεδόν
λιτά, δίχως τα γνώριμα «πρω
τοποριακά» δεξιοτεχνικά εφφέ
(«φλάτερτσουνγκε» κτλ.). Κά
ποια στιγμή μόνο ο σολίστ σκά

ρωσε ένα ολόκληρο μικρό,,.πολυφωνικό κομμάτι, φυσώντας
και τραγουδώντας μαζί, σε πα
ράλληλες έκτες. Αλλά κι αργό
τερα ο ντραμίστας έδειξε τί πη
γή οίστρου και έμπνευσης μπο
ρούσαν να γίνουν τα τονικά ύψη
των μεμβρανοφώνων ή τα τίμπρα των ιδιοφώνων της μπατα
ρίας.
Στην πρώτη συναυλία, ση
μειώσαμε την «εισαγωγική»,
κατά κάποιο τρόπο, εμφάνιση
του Έλληνα πιανίστα Μάρκου
Αλεξίου σ' έναν εκτενή αυτοσχεδιασμό, σε άλλα στύλ. Κι α
κόμη επισημαίνουμε το Διεθνές
Φεστιβάλ Τζαζ, σειρά από εν
δια φ έρουσες εκ δ η λ ώ σ εις
(6.10.80 - 23.3.81) που οργανώ
νει το Half note Jazz Club. Α
ληθινά, φαίνεται πως κάτι αρχί
ζει ν’ αλλάζει και στον τόπο μας
γύρω από τη τζαζ! (Θέατρο «Αλάμπρα», 20.10. και 3.11.1980).
2. Δυο λαούτα, όχι τερπνά.. /
Τα χειμερινά ακροάματα ε
γκαινίασε η ασυνήθιστη, για τα
καθ’ ημάς, συναυλία για δυο λα
ούτου του Άγγλου Ρόμπιν Τζέφρεϊ και του Έλληνα μαθητήτου Δημήτρη Νίκα. Θα συγχω
ρούσαμε και τον κακό
συγχρονισμό-τους και τη συζη
τήσιμη τονική ακρίβεια δαχτύλων που συχνά ξεστράτιζαν
προς τα τάστα, αν δεν υπήρχε
μια εξουθενωτική έλλειψη και
της υποτυποδέστερης μουσικό
τητας που μεταμόρφωσε όλο το
α! μέροςτης συναυλίας σε κο
μπολόι από ψόφιες νότες: Έργα
Φραντσέσκο ντα Μιλάνο (1497 1543), Βιντσέντζο Γκαλιλέι
(1520 - 1591), Σιμόνε Μολινάρο
(16ος αι.), Λαουρεντσίνι (16ος
αι.) και Τζιοβάνι Αντ. Τέρτσι
(16ος αι.). Δεν αντέξαμε το β!
μέρος: το βάλαμε στα πόδια..
(Ισπανικό Μορφωτικό Ίδρυμα,
Σκουφά 31, 2.10.1980).
3. Μια χορωδία...αφανής
Θα ορκιζόμαστε πως τη συναυ
λία έδινε...η Χορωδία Υπαλλή
λων Εμπορικής Τραπέζης της
Ελλάδος: τρεις φορές το όνομάτης (τη μια με πελώρια γράμμα
τα) στο τρίπτυχο του προγράμ
ματος. Τρεις φορές (λόγω τιμής!)
η φωτογραφία του μετάλλιου που
πήρε το '77 στο διαγωνισμό του
Λανγκόλεν (Ουαλία). Δυο φωτο-

γραφίες — του μαέστρου, σκ πό
ζα Ροδόλφου Βαλεντίνο,.,σόλο
και του Ιδιου να διευθύνει τη χο
ρωδία. Εκτενές ιστορικό της χο
ρωδίας, ονομαστικός κατάλογος
των μελών-της. Μόνο μ ι α φ ο·
/> à αναφερόταν η Πολυφωνική
Εταιρία της Ρα|1ένας την οποία θ'
ακούγαμε: είχε καταντήσει απλό
πρόσχημα αυτής της αυτοδιαφημιστικής βακχείας και του ατέλειωτου δεκάρικου που μας τρά
βηξε ο μαέστρος της Εμπορικής
για να πει....όσα δεν έλεγε το
πρόγραμμα! Γιατί η ελληνική χο
ρωδία φιλοξενούσε απλώς και
παρουσίαζε (μαζί με το μορφωτι
κό τμήμα της 'Ιταλικής Πρε
σβείας), το άμοιρο ιταλικό συγ
κρότημα. Ευπρεπέστατο σε συγ
χρονισμό, με απαλό ήχο και ευ
γενική δυναμική. Οι αρετές αυ
τές, όμως, ανάδειξαν κυρίως α
πλά, ομοφωνικής μάλλον γρα
φής, κομμάτια (Αινιάν), παρά τα
υπέροχα πολυφωνικά αραβουρ
γήματα του Παλεστρίνα, του Βικτόρια κ.ά. Κρίμα που ο μαέ
στρος Ουίλιαμ Γκαλασίνι, στα
τελευταία αυτά επέμενε σε κά
ποια άσχετα με το ύφος κρεσέντι
- ντομινουέντι (τις λεγάμενες
«ψαλλίδες») και που πάντα έδειναν τον τόνο με . ..εκτενή αρπίσματα στο παρακείμενο πιάνο.
Άσχετα μάλλον με το λοιπό πρό
γραμμα τα τραγούδια (Λουτζάσκι, Πρατέλα ) που με συνοδεία
πιάνου τραγούδησε η σοπράνο
Άννα Μαρία Πρεζέπι: φωνή μα
ραμένη και όχι πολύ σωστή τονικά. (Αίθουσα «Τερψιχόρη», Χίλτον, 4.10.1980).
Ο πιανίστας Τσικ Κορία
Μακρινούς μόνον απόηχους
των παραστάσεων που ανακα
λούμε στο άκουσμα της λέξης
τζάζ κουβαλούσε η προσφορά
του πιανίστα Τσικ Κορία, προικι
σμένου με εντυπωσιακή δακτυλι
κή τεχνική, μεστό ήχο και μουσι
κότητα: αρετές που θα τον έκα
ναν να κατακτήσει άνετα οποιοδήποτε ακροατήριο φίλων της
«κλασικής». Το αρμονικό και
μελωδικό-του στυλ, πέρα από
τους λίγους απόηχους που ανα
φέραμε, είχε και μνήμες Σατί,
Ντε Φάλια, Βίλα-Λόμπος και, ι
δίως, ρομαντικής πιανιστικής
δεξιοτεχνίας. Μόνο η σχετική α
μετροέπεια αυτών που έπαιζε υ
παινίσσονταν αυτοσχεδιασμό.
Με άψογο αρμονικό γούστο και
αίσθηση του τί σημαίνει ομοιογέ
νεια ύφους, οργάνωνε τη διαδοχή
των ιδεών-του σε «προτάσεις»
κόσμιας ευγλωττίας, αλλά και έ
δινε την εντύπωση ρήτορα που έ
λεγε «από στήθους» πράγματα
που ίσως ήταν πιο ενδιαφέ
ροντα...αν τα είχε καταγράψει
και συντομέψει, με χαρτί, μολύβι
και γομολάστιχα. Να τύχαμε σε
κακή στιγμή του; Ίσως. («Ορφέας», 22.10.1980).
Ρεσιτάλ Κυπριανού Κατσαρή
Κάπως διαφορετικό από τα ώς
τώρα γνωστά μας προγράμματα-

του (όπου συνήθως επικρατεί μια
«υπερβατική» δεξιοτεχνία α λα
Λιστ) το τελευταίο πρόγραμμα
του Κυπριανού Κατσαρή. "Αρχισε
με Ιούμαν και Ντεμπισί: δίχως
το συγκινησιακό βάθος της ανε
π α νά λη π τη ς
π α λιότερ η ς
ερμηνείας-του των «Παιδικών
Σκηνών», τα «Φύλλα Λευκώμα
τος», έργο 124 (1832-45) του Σσύμαν, ερμηνεύτηκαν με θαυμαστή
τεχνική και εκφραστική (στην
αρχή τουλάχιστον) άνεση, ω
ραίες λεπτότητες στο φραζάρισμα. Όσο, όμως, προχωρούσε
το έργο, τόσο περισσότερο αυτή
η ανεπίληπτη ηχητική καλλιγρα
φία ανάστελλε την επικοινωνίαμας με τη μουσική ουσία. Ανάλο
γα άψογα ως προς τον ήχο και το
«γράμμα», αλλά άψυχα ως προς
το πνεύμα, παίχτηκαν και τα Έξι
αρχαία επιγράμματα (1914) του
Ντεμπισί: δίχως καμιά διαφορά
χαρακτήρα (από εκείνες που εύ
γλωττα υπαινίσσονται οι τίτλοι)
ανάμεσά-τους. Εξωτερικά και
παλιομοδίτικα «υπερβατική», η
πιανιστική δεξιοτεχνία της Κυ
πριακής Ραψωδίας του Κατσα
ρή, μεταξύ Χατζιδάκι, Ντεμπισί
και Λιστ. Μερικές στιγμές θαρ
ρείς κι ο Διόνυσος κανόνιζε την
Κύπριδα μέσα σε κουπέ..υπερτα
χείας αμαξοστοιχείας, ενώ άλλες
νόμιζες πως ο πιανίστας θα έπε
φτε από το κάθισμά-του, γέρνον
τας για ν’ αναζητήσει όλο και ψη
λότερες νότες στην ...ακρότατη
δεξιά του πληκτροφόρου!
Είχαμε διαβάσει και στο διε
θνή Τύπο για την απόφαση του
κ.Κατσαρή να παρουσιάσει στο
Φεστιβάλ του Έχτερναχ (Λου
ξεμβούργο) τη μεταγραφή της
Ποιμενικής του Μπετόβεν για
πιάνο, από το Λιστ. Αντίθετα, με
τις γνωστές παραφράσεις του
Ούγγρου συνθέτη, εδώ έχουμε
μια φρονιμότατη μεταφορά της
παρτιτούρας στα 10 δάχτυλα του
πιανίστα. Δυσκολότατη, βέβαια,
τεχνικά, αλλά χρήσιμη μόνο για
μια παρουσίαση του έργου σε λέ
σχες φιλομούσων επαρχιακών
κωμοπόλεων, σ' εποχές όπου ο
δίσκος και οι μαγνητοταινίες ήσαν άγνωστα και οι ορχήστρες
δυσκίνητες. Παρά την εργώδη
προσπάθεια του κ. Κατσαρή, εί
χαμε την αίσθηση ότι μας κοροΐ
δευαν: φαντάζεστε να σας δεί
χνουν, φερ' ειπείν Βαν Γκογκ,
Γκωγκέν ή Σεζάν σε,.,μαυρόασπρο; το έργο είναι αδιανόητο έ
ξω από τον παράγοντα «ηχόχρωμα» και «ενορχήστρωση», που
λες και επηρεάζει και την αλληλλουχία των τονικών λειτουργιώντου, ενώ προκαθορίζει φάσμα δυ
ναμικών διαβαθμίσεων ανέφι
κτων στο πιάνο. Έχουν ανάγκη
τέτοιων εξωφρενισμών και η τε
χνική και η μουσικότητα του κ.
Κατσαρή για την επιβεβαίωσήτους; Ειλικρινά, δεν το νομίζου
με. Γιατί, λοιπόν, δεν άφησε την
Ποιμενική στην ησυχία της;
(«Πάλλας» 24.10.1980).

Κάθετεύχος
μιάαναφοράστη
Μουσική καίτά
Προβλήματάτης
Αττό τα αρθρα τού τεύχους ττού
κυκλοφόρησε:
ΠΕΝΤΕ ΦΩΝΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ Ο ΥΣΙΚ Η :
«Τελικά άς πούμε ό τ ι
παίζουμε στό γήπεδο—πούπαΐζουμεέν πλά
σει περιπτώσει μέτή συνείδηση ότιπ άμενάτά
πάρουμε— άλλά έστω ότι παίζουμε κ α λ ά .
Βγαίνει όμως ένα χάος. Καί δέν διαμαρτύρε
τα ι κανείς γιά μιά τέτοια συναυλία...».

ΡΕΓΚΕ, ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ
ΨΥΧΗΣ:
« ...Ό ίδιος έ ξ η γ ε ί έ τ σ ι
τήν προέλευση τής λέξης: Ρέγκε θ ά π ε ι έ ρ χ ε 
σαι άπό τόν κόσμο. Απ’ τό γκέτο, ά π ό τ ο ύ ς
πολλούς. Ό ,τ ι χρησιμοποιεί ό κ ό σ μ ο ς σ ά ν
φ αΐ. Βάλτου μουσική καί λόγια κ α ί έ χ ε ις τ ή
ρέγκε...».

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟ ΓΗΣΗ ΤΟΥ

RO CK:
«.. .Τό ρίφ είναι τό αμέ
σως έπόμενο βήμα πρός τήν κορυφή τής
πυραμίδας στ ή ρόκ σύνθεση. Έδώ σταμα
τούν καί τά περισσότερα heavy mefäj
γκρούπ...».

m

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ
Ρ Ο Μ Α Ν Τ ΙΣ Μ Ο :
« ...Ό Μαρσέλ Π ρ ρ ύ στ είπε χαρακτηριστικά πώς μονάχα ο ί ρ ο 
μαντικοί ξέρουν πώς νά διαβάσουν τάκλαβΕκά έργα έπειδή τά διαβάζουν καταπώςγράφτηκαν, δηλαδή ρομμαντικά...».
Καί πολλά ά κ ό μ η θέ
ματα γιά τά Στερεοφωνικά Συγκροτήμα, τις
Συναυλίες καί τήν Τηλεόραση.
Κριτική Ταινιών r Δ ί
σκων - Ραδιοφωνικών Εκπουπών.

ΚΑΘΕ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
ΠΡΟΚΑΑΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

β
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κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά

φ
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Η ταινία μικρού μήκους
και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
τού Λεύτερη ^ανθόττουλου
Η σοδειά των μικρού μήκους υπήρξε, φέτος, εξαιρετικά ενδια
φέρουσα' κι ενώ.θα περίμενε κανείς ότι η υπερβολική αύξηση
της τιμής των πρώ τω ν υλών (κιν/κ ό φιλμ - σχεδόν 100%) θα πε
ριόριζε την παραγω γή των ταινιών μικρού μήκους (μια και το εί
δος είναι ευάλω το), εμφανίστηκαν στη Θ εσσαλονίκη 32 ταινίες
από τις οποίες οι δέκα περίπου θα μπορούσαν να σταθούν στην
πρώτη γραμμή είτε ως ολοκληρω μένα δείγματα του είδους, είτε
ως γόνιμες ασκήσεις-δυκιμές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο κόστος παραγω γής μιας μισάω ρης έγχρω μης ταινίας έφθανε πριν μερικά χρόνια στις
150.000 δρχ. περίπου, ενώ σήμερα χρειάζεται κανείς για το ίδιο
αποτέλεσμα 400 ώ ς 500.000 δρχ., δηλαδή κοντά μισό εκατομμύ
ριο! Η ταινία μικρού μήκους κατάντησε είδος και απασχόληση
πολυτελείας.
Η μικρού μήκους ταινία στην
μυθιστόρημα στη λογοτεχνία, τό
Ελλάδα, που η παραγωγή-της
τε η μικρού μήκους (που η δομή
στηρίζεται αποκλειστικά στην ε
της υπακούει σε διαφορετικούς
θελοντική εργασία του κινηματο
χρόνους και ρυθμούς και η
γραφικού συνεργείου, είναι ένα ι
κατασκευή-της απαιτεί ειδική
διόρρυθμο είδος. Το κύριο
προσπάθεια για την ολοκλήρωση
χαρακτηριστικό-της είναι η,έλ
ενός θέματος μυθοπλασίας ή ντο
λειψη αγοράς. Η μ.μ.δεν φτάνει
κιμαντέρ σε περιορισμένο / δο
σχεδόν ποτέ στο πλατύ κοινό ή
σμένο χρόνο) βρίσκει κάποιο αντουλάχιστον στο κοινό που φτά
τίκρυσμα στο διήγημα ή τη νου
νει μια αντίστοιχη μεγάλου μή
βέλα. Από την αρχή πρέπει να
κους (εκτός από ελάχιστες εξαι
διευκρινήσουμε ότι στον όρο μι
ρέσεις), καταλήγοντας, στην κα
κρού μήκους ταινία που εξετάζου
λύτερη περίπτωση, στο περιορι
με εδώ δεν περιλαμβάνονται τα
σμένο κινηματογραφόφιλο κοινό
εξής είδη: 1) ταξιδιωτικά ζουρτων λεσχών ή των αιθουσών τέ
νάλ, μόδα της δεκαετίας του ’50,
χνης του κέντρου. Η ιδιορρυθμία
2) ταινίες «χοντρού-λιγνού», 3)
αυτή αφήνει αυτόματα την μ.μ. έ
προπαγανδιστικά φιλμάκια που
ξω από την διάκριση που επικρα
παραγγέλνουν σε ανεξάρτητους
κινηματογραφιστές οι διάφορες
τεί στις μεγάλου μήκους ταινίες
ανάμεσα σε καλλιτεχνικό και εμ
δημόσιες υπηρεσίες, 4) τηλεοπτι
πορικό προϊόν. Θεωρητικά η μι
κές έρευνες μικρής διάρκειας, 5)
τα γαλλικά και άλλα επίκαιρα
κρού μήκους αποτελεί σχεδόν
και 6) εκπαιδευτικά ή επιστημο
πάντα καλλιτεχνικό προϊόν ή
πρόθεση προς καλλιτεχνικό
νικά ντοκιμαντέρ. Η μικρού
προϊόν.
ί
μήκους ταινία στην Ελλάδα υ
Στη Θεσσαλονίκη η μ.μ. λει
πάρχει εν αγνοία του κινηματο
τουργεί περισσότερο μέσα από
γραφικού κοινού, έχει σαφείς
διαστάσεις και το βεληνεκές-της
τον ψίθυρο του ημερήσιου Τύπου,
λόγω των ειδικών συνθηκών
μέσα από την ανεπαρκή κάλυψη
διανομής-της είναι εξαιρετικά
των δημοσιογραφικών ανταπο
κρίσεων, ενώ για τον δημιουργό περιορισμένο.
* της δεν είναι παρά ένα στήριγμα,
Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης υ
ένα σκαλοπάτι, το όχημα προς
πήρξε ο τεχνητός χώρος που α
ναπτύχθηκε το είδος' υπήρξε, α
την επόμενη δουλειά που σχεδιά
κόμα και ο αποκλειστικός χώρος
ζει στο μυαλό του και που είναι η
κατανάλωσής-της. Υπάρχει ένας
μεγάλου μήκους ταινία.
σαφής διαχωρισμός κινήτρων α
Ορισμένοι σκηνοθέτες που δεν
καταφέρνουν για διάφορους λό
νάμεσα στο σκηνοθέτη ταινίας
γους (κυρίως οικονομικούς) να
μεγάλου, μήκους και τον αντίπεράσουν στη μεγάλου μήκους
στοιχό-του μ.μ. Ο δημιουργός
ταινία, επιχειρούν ακόμα μια μι
μιας ταινίας μικρού μήκους,γνώ
κρού μήκους είτε από έντονη α
στης εκ των προτέρων των ειδι
νάγκη έκφρασης (γιατί δεν μπο
κών συνθηκών παραγωγής και
ρούν να κάνουν αλλιώς) είτε για
διάθεσής-της, ενδιαφέρεται κατά
να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη
πρώτο λόγο για την δοκιμή και
προς τον εαυτό-τους ή την εμπι
αναγνώρισή-του. Οι αρκετά φιλό
στοσύνη της κινηματογραφικής
δοξοι απ’ αυτούς υπολογίζουν
αγοράς απέναντί-τους.
και στα χρήματα του βραβείου
για να καλύψουν ένα μέρος του
Αν, τελείως σχηματικά, μπο
κόστους παραγωγής. Ο σκηνοθέ
ρούμε να πούμε ότι η μεγάλου μή
κους ταινία αντιστοιχεί προς το
της του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
4R

Από τα « Μανικετόκουμπα» του Περ. Χούρσογλου.

ανταλλάσσει την πιθανότητα του
χρηματικού βραβείου με τη συγ
κατάθεση προβολής της ταινίαςτου σ’ έναν θεσμό που διαφωνεί
με τον α υ τα ρ χικ ό τρόπο
λειτουργίας-του. Η Θεσσαλονίκη
λειτουργεί, λοιπόν,ως πεδίο δοκι
μής για τον ασκούμενο και η ται
νία του δεν είναι τίποτε άλλο, πα
ρά ένά διαβατήριο που ο
κάτοχός-του ζητάει τη σφραγίδα
έγκριση της κινηματογραφικής
συντεχνίας να περάσει επαγγελ
ματικά στην αγορά. Αυτό ενεργεί
πολλές φορές ανασταλτικά: ο
σκηνοθέτης της μ.μ., καθώς ενδιαφέρεται περισσότερο να δώσει
ένα πρώτο δείγμα καλής δου
λειάς, αποκλείει από τον εαυτό
του τόν γόνιμο πειραματισμό.
Ο σκηνοθέτης π^υ θα αποδεί
ξει αργότερα ότι διαθέτει ποιότη
τα και συνέχεια, αναφέρεται συ
χνά με την πρώτη-του πετυχημέ
νη παρουσία, κι έχουμε τον
Βούλγαρη του «Κλέφτη» και του
«Τζίμη», τον Αγγελόπουλο της
«Εκπομπής», το Σφήκα των «Εγ
καινίων» και του «Θηραϊκού Όρθρου»...
Αυτή είναι και η δεύτερη χαρα
κτηριστική ιδιότητα της μικρού
μήκους' η ευκαιριακή εξάσκηση.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαγ
γελματική παραγωγή ταινιών μι
κρού μήκους. Σε πολλές χώρες
του έξω κόσμου υπάρχουν αξιό
λογες σχολές/κινήματα με πα
ράδοση, όπως το κουβανέζικο
ντοκιμαντέρ του Σαντιάγκο Αλβαρέζ, τα κινούμενα σχέδια του
Ντόνιο Ντόνιεφ στη Βουλγαρία,
ο στρατευμένος κινηματογράφος
των Χαϊνόφσκι και Σόιμαν στη
Λαοκρατική Δημοκρατία της
Γερμανίας που συνιστούν μια πα
ραγωγή λειτουργικών ταινιών
που είναι ταυτόχρονα και ένα ι
σχυρό ιδεολογικό εργαλείο στα
χέρια των κατασκευαστών τους.
Οι περισσότερες από τις ται
νίες μ.μ. που φτάνουν στη Θεσ
σαλονίκη, νομιμοποιούνται ως α
σκήσεις μαθητών κινηματογρα
φικής σχολής. Η έλλειψη επαρ
κούς κινηματογραφικής παιδείας
στην Ελλάδα επισημαίνεται ε
ξαντλητικά τα τελευταία χρόνια.
Η. ιδιωτική πρωτοβουλία σ’ αυτό
τον τομέα έχει αποδειχτεί ανε

παρκής. Οι περισσότερες από τις
ταινίες έπρεπε να γίνονται και να
παραμένουν στα στεγανά μιας ε
παρκούς κινηματογραφικής σχο
λής. Οι μαθητές θά έπρεπε να
δοκιμάζονται και να κρίνονται
μπροστά στους δασκόλους-τους'
εκεί να επισημαίνονται από τους
επαγγελματίες τα λάθη και οι
παραλείψεις-τους και να γίνονται
υποδείξεις για την βελτίωσήτους. Εκεί, ακόμα, και απόλυτα
ελεύθερος από όποιες δεσμεύ
σεις, θα πρέπει να απαλλάσσεται
ο μαθητής από τις αμφιβολίες
των αισθητικών-του αναζητήσε
ων και των ιδεολογικών-του προ
βληματισμών, ν’ αφήνει όλο το
πλεόνασμα του άγχους της
μεταεφηβείας-του μέσα στις α
σκήσεις - ταινίες (όσο γίνεται πιο
πολλές), να βλέπει ο ίδιος τα λά
θη του (και πρέπει να κάνει λάθη
στην αρχή, όσο πιο πολλά μπο
ρεί) για να διαπιστώσει στην πράΓ
ξη τα όρια και τις δυνατότητες
του μέσου που χρησιμοποιεί.
Η πρακτική εξάσκηση μέσα
σε μια κινηματογραφική σχολή
θα επέτρεπε στο νέο κινηματο
γραφιστή να ξεκινήσει την
πρώτη-του κινηματογραφική
δουλειά, απαλλαγμένος από ένα
σωρό περιττά φορτία. Αν πάρει
κανείς υπόψη-του αυτά τα χαρα
κτηριστικά και τις ιδιορρυθμίες
της μ.μ. διαπιστώνει πόσο υποτιμημένο είναι το είδος στην Ελλά
δα και πόσο λανθασμένη υπήρξε
η αντιμετώπισή-του από το κοινό
και την κριτική.
Η .τηλεόραση, μετά από προ
σπάθειες της Εταιρίας Ελλήνων
Σκηνοθετών προχώρησε δισταχτικά στις αρχές του χρόνου
στην καθιέρωση εβδομαδιαίας
εκπομπής με τίτλο «Η μικρή ται
νία». Η ώρα που δόθηκε στην εκ
πομπή, ώρα 11 το βράδυ, ήταν
νεκρή ώρα. Πολύ σύντομα τα 45 '
περιορίστηκαν σε 30 1 και μετά η
εκπομπή έγινε μηνιαία. Μέσα
στο καλοκαίρι που μάς πέρασε η
εκπομπή είχε, ήδη, καταργηθεί
σιωπηρά.
Τό μέτρο για την ενίσχυση της
μ.μ. θα μπορούσε να βοηθήσει οι
κονομικά και ηθικά τους παρα
γωγούς - σκηνοθέτες, να στηρίξει
το είδος και να εξοικιώσει στα-

διακά το τηλεοπτικό κοινό με το
παραγνωρισμένο και ιδιόρρυθμο
αυτό κινηματογραφικό μας
προϊόν.

δα πετυχαίνει, ώς ένα σημείο, να
ασκηθεί πάνω στην παρέκκλιση
ενός αντικειμένου ή σώματος μέ
σα από το κάδρο για να διαμορ
φώσει με τα πανοραμίκ και να εΠού λοιπόν θα καταναλωθεί η ξερευνήσει παράπλευρους χώ
μικρού μήκους; Πώς θα αποσβέ- ρους. Η ταινία, αν και ανολοκλή
σει το κόστος παραγωγής-της;
ρωτη (σπουδή
κινήσεω ν
Με τη μια εβδομάδα προβολής
περισσότερο-μηχανής, ηθο
της στην «Αλκυονίδα» ή το
ποιών) περιέχει μερικά θαυμάσια
«Στούντιο»; Πώς θα επιστραπλάνα.
φούν μέρος από τα χρήματα που
Στο Απεταξάμην η Φρίντα
ξοδεύτηκαν από το υστέρημα τρυ Λιάππα μας αφηγείται την πο
σκηνοθέτη και τα βοηθήματα ρεία ενός κοριτσιού που μένει
συγγενών, γνωστών και φίλων μόνη-της στο σπίτι, μια πορεία
για να φτιαχτεί η ταινία; ■
που κινείται ανάμεσα στο φαντα■στικό και το πραγματικό. Οι δο
νήσεις από το βιβλίο της Ιστο
Επιλογή από τις ταινίες
ρίας που μελετά για τις εξετά
σεις, οι εσωτερικές δονήσεις της
Στή Ματαίωση ο Κώστας Αυγέρης μεταμφιέζει το μύθο της γε- ίδιας της ηρωίδας, βάζουν σε κί
ρασμένης πόρνης που την εκμε νηση το σταματημένο εκκρεμές,
ταλλεύεται ο λαϊκός εραστής σε αχρηστεύουν την τηλεόραση, α
μπαρόκ θεατρικό δράμα, δίνον νεβοκατεβάζουν το ασανσέρ στο
τας έμφαση στους φωτισμούς, τα διάδρομο' μετά, η ηρωίδα παύει

Μπέλλη αφηγείται Στο δρόμο την
αδυναμία επικοινωνίας δύο φί
λων που είχαν ν’ ανταμώσουν πολύν καιρό. Τα αδιέξοδα του καθενός, οι φράσεις-τους που δεν
συναντιώνται, αλλά χάνονται
στον αέρα της νυχτερινής Αθή
νας θα μεγαλώσουν τη μοναξιάτους και ο πρώτος θα επιστρέφει
σε μνήμες του παρελθόντος, που
εισβάλλουν διαλυτικά στα τελευ
ταία πλάνα της ταινίας και μηδε
νίζουν την κινηματογραφική δου
λειά, που τόσο επιδέξια είχε,ώς
εκείνη τη στιγμή, στηθεί.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Ο Νίκος Κουτελιδάκης δεν φτιά
χνει μόνο ένα ντοκιμαντέρ, αλλά
ανασυνθέτει, με πολύ απλά και
καθημερινά μέσα, την απουσία
παρόντος στο Γαλαξείδι. Με την
αντιπαράθεση του εθίμου της Κα
θαρής Δευτέρας προς τα ρημαγ
μένα σπίτια ενός ένδοξου παρελ
θόντος, παρακολουθούμε το ξόδι

Δ Ρ Α Μ Α Τ ΙΚ Η Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η

ντεκόρ και τα κοστούμια. Η ‘μυ
θοπλασία αλλάζει πρόσωπο' τα
σύμβολα
ζ η τώ ν τα ς
την
ψυχαναλυτική-τους ερμηνεία βα
ραίνουν, παύουν να σημαίνουν
και η ακριβότερη ίσως ελληνική
μικρού μήκους ξεπέφτει σε σαδιστική αναπαράσταση του ξεπε
σμού του γυναικείου σώματος.
Τα Τυπογραφικά του Θεσσαλονικιού Γιώργου Ψαρέλη, είναι μια
προσπάθεια άρθρωσης επικαιρμ
κού χιούμορ με την αντιπαράθε
ση αποκομμάτων Τύπου με ειδή
σεις από την πολιτική και οικο
νομική ζωή του τόπου. Πέρα από
τον δημοκοπικό χαρακτήρα του
εγχειρήματος, ο Ψαρέλης επιχει
ρεί αβασάνιστα να ανάγει το επι
μέρους εύρημα του διαλεκτικού
μοντάζ σε σώμα ταινίας και να
στήριξες τα 2Γ διάρκειάς-της στο
μοντάζ αυτό των αντιθέσεων.
Στα Μανικετόκουμπα του Πε
ρικλή Χούρσογλου, το παρελθόν
ενός μεσήλικα μικροαστού συμ
πλέκεται με το παρελθόν και το
παρόν αυτού του τόπου. Η άφιξη
ενός γερμανού φίλου θα αποκαλύψει στην έφηβη κόρη του ελλη
νικού σπιτιού τον ρόλο του πατέ
ρα της στην κατοχή, ως συνεργά
τη των Γερμανών. Η ταινία που
στηρίζεται σ’ ένα διακριτικό σε
νάριο αντί να αξιοποιήσει τις νύ
ξεις, χρησιμοποιεί την πολυλογία
των επιμέρους πλάνων και την ει
καστική πολυλογία των κάδρων
και οι νύξεις αντί να μένουν μό
νες για να λειτουργήσουν δραματουργικά, ατονούν και χάνονται.
Ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος
με την ταινία του Σε λευκή σελί

να φοβάται, εξοικιώνεται με τα
στοιχεία / στοιχειά του πανικούτης και παίζει μαζί-τους. Το εσω
τερικό μοντάζ μέσα στο καθένα
από τα επιμέρους πλάνα και η
σκούρα φωτογραφία του Νίκου
Σμαραγδή δημιουργούν τους
χρόνους - κλειδιά για την ατμό
σφαιρα - σασπένς που διαπερνάει
την επαγγελματική αυτή δου
λειά.
Ο ζωγράφος Α.Κακουλίδης του
Δημ.Αρβανίτη είναι ταινία εργα
στηρίου, μοναχική ταινία. Ζω
ντανές εικόνες διπλοτυπώνονται
πάνω στις πλαστικές συνθέσεις
του ζωγράφου. Τα θέματα που κι
νούνται, μας παραπέμπουν στις
πηγές έμπνευσης του καλλιτέ
χνη. Η κινηματογραφική ταινία
καταφέρνει να αποκτήσει τη
δικιά-της εσωτερική αυτονομία
και να πάρει διαστάσεις έργου,
πηγαίνοντας μακρύτερα από το
έργο του ζωγράφου.
Στην Τελευταία άδεια ο Σταύ
ρος Καλόρογλου καταπιάνεται
με το μεταναστευτικό πρόβλημα.
Ο εργάτης ΐής ταινίας επιστρέφει
στο χωριό-του μετά από οχτώ
χρόνια στη Γερμανία. Ο σκηνο
θέτης αισθάνεται ανασφαλής ως
προς το θέμα που χειρίζεται και
υπεφορτώνει την ταινία με περιτ
τές πληροφορίες, που μας μετα
φέρει η εικόνα και ο λόγος. Η ει
κονογραφία της ηθογραφίας που
επιχειρείται μας στερεί την ου
σιαστική πληροφόρηση γύρω α
πό το μεταναστευτικό πρόβλη
μα.
Ο Φρέντυ Βιανέλλης με την ε
πιδέξια φωτογραφία του Αντρέα

• Οι τελευταίες τραγικές
στιγμές του καπετάν 'Αρη -η
σύγκρουσή-του με το ανέφι
κτο.
• Έργο που διεισδύει σε βά
θος στο υπαρξιακό πρόβλημα
κάθε γνήσιου επαναστάτη.
• Απαραίτητο συμπλήρωμα
της πόλης και των κατοίκων- σ τη ν β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία τ η ς
της, που μέσα από το καρναβάλι Εθνικής-μας Αντίστασης.
προσπαθούν μάτάια να κρύψουν. ! Φωτογραφίες:
Στο χωριό Αντιά, στη Νότια
Σπύρου Μελετζή
Εύβοια, οι κάτοικοι έχουν έναν
πολύ σπάνιο τρόπο να συνεν
νοούνται από μακριά: τις «σφυΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΑΜΜΗ»
ριές», μιλούν, δηλαδή, με σφυ
Ακαδημίας 57 Τηλ. 36.38.435
ρίγματα. Ο Σταύρος Ιωάννου κα
τασκεύασε ένα ορθόδοξο λαογραφικό ντοκιμαντέρ, εικονο
γραφώντας τις πρωτόγονες α
σχολίες των κατοίκων αντί να
χρησιμοποιεί το περίεργο αυτό
«εύρημα» των σφυριγμάτων ως
κύριο θέμα-του, ως όχημα των
Ε ΓΛ Θ Η Π . ΚΛΚΟΥΤΗ
(ΔΑΣΚΑΛΟΥ)
λοιπών στοιχείων της ταινίας.
Στο Διήμερο η Δέσποινα Καρβέλα παρακολουθεί με αγάπη και
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
διακριτικότητα το Σαββατοκύ
ΚΑΙ
ριακο ενός νέου ζευγαριού σε κά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ποιο ελληνικό νησί και καταγρά
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
φει την ερήμωση του χώρου, την
- Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Μ ΑΣαπομόνωση των δύο ηρώων, τις
αξίες του παραδοσιακού ζευγα
ριού του νησιού που χάνονται'
και μέσα απ’ όλα αυτά την αμοι
βαία διαπίστωση του αδιέξοδου
της σχέσης των νέων στην πρω
τεύουσα.
Τα νερά του Μόρνου στο
Στρώμα* της καταστροφής του
Κ.Βρεττάκου, σκεπάζουν το σύγ
χρονο χωριό Κάλλιο και τα ερεί
ΑΘΗΝΑ
Β ΙΒΛ ΙΟ Π Ω Λ ΕΙΟ TO N Β ΙΒ Λ ΙΟ Φ ΙΛ Ο *
πια της αρχαίας Καλλίπολης
!« ·«
που μόλις έχει ανακαλυφθεί. Οι
ανασκαφές δεν τέλειωσαν ποτέ'
οι αρχαίοι βωμοί βουλιάζουν στα
ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ
νερά που θα υδρεύσουν την πρω
τεύουσα. Ο αστός της μεγαλού
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7
πολης ανταλλάσσει μια ζωτική
του ανάγκη με την ιστορική-του
ΤΗΛ. 36.14.332
μνήμη.
m

ΜΟΛΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
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ΚΑ ΤΕΡΙΝΑΣ ΠΛΑΣΣΑΡΑ
Ή τελευταία Ιθάκη
Έκδ: Φιλιππότη,Αθήνα 1980
Τά διηγήματα πού άπαρτίζουν
τό πρόσφατο βιβλίο τής γνωστής
πεζογράφου, Κατερίνας Πλασσαρά θά μπορούσε νά πεί κανείς ότι
συνδέονται μεταξύ τους από εναν
άόρατο ιστό, ύφασμένο από τόν
βαθύτερο κοινωνικό της προβλη
ματισμό. "Ολα, ή, σχεδόν όλα, α
ποτελούν άναφορές σέ συγκεκρι
μένα κοινωνικοπολιτικά προβλή
ματα τής σύγχρονής μας πραγμα
τικότητας καί οί έπιμέρους μύθοι,
χωρίς νά είναι αποτελέσματα
μιας πρσσχεδιασμένης σκοπιμό
τητας έξυπηρετοΰν τό γενικότερο
κλίμα τού βιβλίου καί έντάσσονται μέσα σ' αυτό.
ΕΛΑ Η ΑΛΕΞΙΟΥ
Καί οϋτω καθεξής
Έκδ: Καστανιώτη, 1980
Τό μυθιστόρημα αίιτό έντάσσεται στή σειρά των «Απάντων»
τής "Ελλης ’Αλεξίου. Στις σελίδες
του παρακολουθούμε τίς ζωές
τριών άγωνιστών, μέ τίς περιπέτειές τους, τούς διωγμούς καί τά
ποικίλα δράματα, πού συνο
δεύουν πάντα τίς ζωές έκείνων
πού άκολουθοϋν αυτό τό δρόμο.
Τρεις ζωές ώς τό θάνατο, πού
πξριγράφονται σάν φυσικό φαι
νόμενο σέ όλες τίς εποχές. Περα
σμένες καί μελλοντικές: καί οϋτω
καθεξής...
ΤΑΚΗ ΚΟΝΤΟΥ
Μίκρασία τέλος
Έκδ: Γραμμή, 1980.
’Ιδιότυπο προσωπικό άφήγημα
άπό τή μικρασιατική εκστρατεία.
Οί άναμνήσεις άπό τίς επιτυχίες
καί τίς ήττες τού ελληνικού στρα
τού πλέκονται μέ προσωπικούς
συλλογισμούς γιά τό παρελθόν
καί τό μέλλον τού Ελληνισμού.
Μέ δυό λόγια, πρόκειται γιά μιά
μαρτυρία άπό αυτές πού σπανί
ζουν όλο καί περισσότερο, καθώς
οί τελευταίοι ηθοποιοί τού δρά
ματος χάνονται ό ένας μετά τόν
άλλο.

ΑΓΩΝΑΣ 12
γιά τήν κομμουνιστική άνανόωση
Κεντρική έκδοση τής Ε.Κ Ο.Ν. Ρήγας Φεραΐος
(Β. Πανελλαδική)
Οκτώβριος 1980

■ Οικολογικά καί άλλα ■ Γιά τήν Πο
λωνία ■ Από τά έξω στά ένδότερα ■ Τό
πραξικόπημα στήν Τουρκία ■ ΠΑΣΟΚ
1980 ■ Ή συνέχεια τών καταλήψεων ■
Ή έπέτειος τοϋ θανάτου τοϋ Μάο ·Τ ά
Φεστιβάλ νεολαιών ■ Τύπος καί τύπος ■
Ή μεταπολιτευτική έξουσία ■ Ή Ολυ
μπιάδα κλπ., κλπ.
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PAUL DIEL
Ο συμβολισμός στην ελληνική
μυθολογία.
Μετάφραση: /. Ράλλη - Κ. Χατζηδήμου.
Εκδ: 1. Χατζηνίκολή, Αθήνα
1980.
Ο Paul Diel αναλύει εδώ από
ψυχολογική σκοπιά τα σύμβολα
που σωρεύονται στη μοίρα του
μυθικού ήρωα, θεωρώντας-τα
κατεξοχήν ψυχολογικές πραγμα
τικότητες. ΓΓ αυτό η ανάλυσήτου ξεφεύγει από τις ερμηνείες ε
κείνες που τονίζουν την κοινωνι
κή, ή την κοσμολογική, ή την
ποιητική πλευρά αυτών των συμ
βόλων.
Βασικά πρόσωπα της ελληνι
κής μυθολογίας όπως ο Ικαρος,
ο Τάνταλος, ο Φαέθων, ο Ιξίων,
ο Βελλεροφόντης και ο Περσέας
— αποκρυπτογραφούνται από
τον Diel μέσα από μια διαδικα
σία εντοπισμού του ψυχολογικού
υπόβαθρου που προϋποτίθεται
στις σχάτικές με αυτά διηγήσεις.
Το βιβλίο προλογίζει ο Gaston
Bachelard.
FIFIS IOANNOU
Hum^n rights and their abuses
Κύπρος, 1980.
Σε μιά εποχή όπου όλη η αν
θρωπότητα λαχταρά να διαμορ
φωθούν οι προϋποθέσεις μιας
παγκόσμιας συνεργασίας και η
βάση μιας νέας οικονομικής τά
ξης, που συστατικό-της στοιχείο
θα είναι η κοινωνική δικαιοσύνη,
ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός
καταδυναστεύει τα πάντα - από
την Κορέα ώς την Κούβα, από
την Παλαιστίνη ώς την Κύπρο.
Γι’ αυτό το γεγονός η Κύπρος
σαν σύνολο, τόσο οι ελληνοκύ
πριοι όσο και οι τουρκοκύπριοι,
έχουν πικρή πείρα και το βιβλίο
αυτό ακριβώς τις περιπτώσεις
καταπάτησης των ανθρώπινων
και εθνικών δικαιωμάτων περι
γράφει.
ΒΑΣ. Δ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Η πνευματική Μύκονος
(1825 - 1970).
Πρόλογος: Αντρέας Καραντώνης
Εκδ: «Λαογραφικό Μουσείο Μύ
κονού», 1980.
Το βιβλίο αυτόι όπως τονίζει ο
Καραντώνης, θα μείνει σα μια
μαρτυρία ενός χαρακτηριστικά
αντιπροσωπευτικού κυκλαδίτικου νησιού, που με μόνη τη θά
λασσα για ψυχή-του παρακινού
σε σεμνούς και ταπεινούς τρα
γουδιστές, σαν το Γιαννούλη
Μπόνη, να λένε: «Σ’ έρμη γαλή
νια ακρογιαλιά / βαρκούλα στης
καμωματούς / της θάλασσας την
αγκαλιά / κι άμα λικνίζεταί-μού
ο νους / για τόπους τότε μακρι
νούς / και λεία από νεραϊδοσπηλιά / πάλι να κάνουμε πανιά...»
Μερικά από τα πολύ ενδιαφέ
ροντα κεφάλαια του βιβλίου εί

ναι: «Η πνευματική Μύκονος του
19ου και του 20ού αιώνα», ένα
γράμμα της Μαντώς Μαυρογέννους σε μετάφραση του φιλέλλη
να T. Ginouvier, «Οι πρώτες μυκονιάτικες εφημερίδες 1933 1935» και «Τα παλιά θηριόμορφα
επιτοίχια κρεμαστάρια φαναριών
από τη Μύκονο».
Η αναδημοσίευση των μελετημάτων μυτών προσφέρει τη δυνα
τότητά στο μελετητή να πραγμαί
τόπριήσέι καλύτερα τις ανάζήρίσέίς-του σε σημεία κρίσι
μα γΐά τή νεοελληνική πνευματι
κή εξέλιξη.-Μπορεί, βέβαια, να
•βόήθήσει καύένα πλατύτερο κοιΝό, να αποκτήσει μια πρόσβαση
σ’ αυτές τις περιοχές.
ΝΙΚΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
Η Ευλαλία, ο Ιάσονας
καί η Γιαλούσα
Εκδ: «Δόμος», 1980.
Πρόκειται για μια διλογία, με
την Ευλαλία στο λόγο και τον Ιάσονα και τη Γιαλούσα στον αντί
λογο. Θέμα-της ο διπλός θάνα
τος, ενός ανθρώπου και ενός τό
που. Ο θάνατος αυτός συντελείται σε μια πολύ συγκεκριμένη
χρονική στιγμή: 15 του Ιούλη
1974, δηλ. με το πραξικόπημα
και την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο - που η συγγραφέας έζησε
από κοντά.
Το έργο σημαδεύει η αγωνία
για τον πιθανό αφανισμό ενός λα
ού και η κατακραυγή ενάντια σε
ένα πολιτισμό που στέκεται αμέ
τοχος μάρτυρας ή θεατής μπρο
στά σ’ αυτό το έγκλημα. «Στις
ρεζέρβες αυτές περιφερόμαστε αξιοπρεπώς, ξέροντας, σαν τους
ελέφαντες, πού θα πεθάνουμε, κι
έρχονται οι ξένοι που αγαπούν τα
ζώα και μας φωτογραφίζουν. Αύ
ριο μπορεί να εκλείψουμε ή να
διατηρηθούμε σ’ έναν αριθμό με
τρημένο και λογικό, που θ’ αποφασιστεί σε κάποια γενική συνέ
λευση» (σελ. 36).
Εθνική Αφρικανική Ένωση
Ζιμπάμπουε
Μετάφραση: Φ. Αρβανίτης ■
/. Καραγιάννης
Εκδ: «Καλβος», Αθήνα 1980.
Ο τόμος αυτός ανήκει στη σει
ρά: «Απελευθερωτικά Κινήμα
τα», που θα ολοκληρωθεί με την
έκδοση πενήντα περίπου μικρών
τόμων. Ο κάθε τόμος προγραμ
ματίζεται να περιέχει τα πιο αντι
προσωπευτικά κείμενα του κινή
ματος στο οποίο αναφέρεται, ώ
στε ο αναγνώστης να μπορεί να
αποκτά μια προσωπική-του εικό
να για τις πολιτικές και κοινωνι
κές ιδέες, τις οργανωτικές αρχές
και τη στρατηγική των οργανώ
σεων εκείνων που διαδραματί
ζουν κυρίαρχο ρόλο στις χώρες
του λεγάμενου «τρίτου κόσμου».
Σε αυτόν τον τόμο παρουσιά
ζονται τα εξής κείμενα: α) Το πο
λιτικό πρόγβαμμα της ZANU, β)
.Δυο ομιλίες του Ρ. Μουγκάμπε,

γ) Ένα ντοκουμέντο της Κεντρι
κής Επιτροπής της ZÀNU, δ) Υ
λικά από τη στρατιωτική πολιτι
κή της ZANU, ε) Δυο συνεντεύ
ξεις στρατιωτικώνστελεχών της
ZANU και στ) Ένα κείμενο για
την οργάνωση της ζωής στις απε
λευθερωμένες περιοχές της χώ
ρας.
ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ ΓΙΟ ΥΡΣΕΝΑΡ
A λέξης
Μετάφραση: I. Χατζηνίκολή
Εκδ: «/. Χατζηνίκολή», 1980.
Ένας νεαρός, ευαίσθητος και
έντιμος άντρας εγκαταλείπει τη
γυναίκα-του, λέγοντάς-της ότι εί
ναι ομοφιλόφυλος. Φωνή σκληρή
και για τούς δυο, όπως είναι κάθε
φορά αδιάφορη η αλήθεια, εξο
μολόγηση ντοστογιεβσκική μέσα
σε ποιητική ατμόσφαιρα Ρίλκε.
Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο
της Γιουρσενάρ, το έγραψε εικοσιτεσσάρων χρονώ. Με κάποιες
αδυναμίες σαν πρώιμη γραφή,
αλλά με μια δύναμη που εισχωρεί
στην ανθρώπινη ψυχή, βλέπει κα
νένας εκείνα τα ίχνη που θα την
οδηγήσουν αργότερα στα «Απο
μνημονεύματα του Αδριανού».
Φωνητική Γραφή
Εκδ: «Κάλβος», Αθήνα 1980.
Η μικρή τούτη έκδοση με τα ι
στορικά, αλλά και επίκαιρα κεί
μενα του Μένου Φιλήντα, του
Φώτου Γιοφύλλη, του Δημήτρη
Γληνού, του Γιάννη Σιδέρη, του
Νίκου Χατζηδάκη, του Κώστα
Προύσση, του Κώστα Καρθαίου
και του Γιάννη Μπενέκου απο
βλέπει στην τόνωση και την προ
αγωγή του προβληματισμού για
τη φωνητική γραφή. Θέλει, επί
σης,να δώσει ένα δείγμα φωνητι
κής γραφής με λατινικούς χαρα
κτήρες, ώστε ο αναγνώστης να
μπορέσει να εκτιμήσει τα πλεονε
κτήματα αυτού του τρόπου γρα
φής, αλλά και να μετρήσει την
ψυχολογική αντίδραση που οφείλετάι-στή συνήθεια. Για το σκοπό
αυτό, το πρώτο κείμενο, του
γλωσσολόγου Μένου Φιλήντα, εί
ναι στοιχειοθέτημένο και φωνητι
κά, με λατινικά γράμματα και με
βάση τις υποδείξεις που περιέχονται στο κείμενο του Ν. Χατ
ζηδάκη.
ΜΑΞΓΟΥΕΑ ΜΑΛΤΖ
Ψυχοκυβερνητική για νέους
Μετάφραση: ΙΙάπη Βλοντάκη
Εκδ: «Γλάρος», Αθήνα 1980.
Ο Μ. Μάλτζ σπούδασε φυσι
κές επιστήμες και ιατρική στο
Πανεπιστήμιο Κολούμπια και θε
ωρείται ένας από τους μεγαλύτε
ρους πλαστικούς χειρουργούς.
Το βιβλίο αυτό δίνει στους νέους
ανθρώπους ορισμένες κατευθυντήριεςγραμμές για την αυτοαξιολόγησή-τους και την προσωπική-τους ελευθερία. «Πάρα
πολλοίνέοισπαταλούν το χρόνοτους μέσα στο φόβο», διδάσκει ο
Δρ: Μάλτζ, «παίζοντας το παι
χνίδι της απογοήτευσης που παί-

ζουν πολλοί μεγάλοι». Το μυστι
κό είναι «να μή χάνουμε τη ζωήμας αιχμαλωτισμένοι από αισθή
ματα ανικανότητας ή φόβου και
να μάθουμε πώς μπορούμε να
νιώθουμε καλύτερα, άν-εμείς οι ί
διοι κατορθώσουμε να κάνουμε
μια βάσιμη αυτο-αξιο,λργίίση».
ΕΜΜ. ΚΡ1ΑΡΑΣ
Φιλολογικά Μελετήματα - 19ος
αιώνας
Εκδ: «Φιλιππόχη», Αθήνα 1979.
Οι μελέτες που αναδημοσιεύ
ονται σ’ αυτόν τον τόμο γράφτη
καν στα τελευταία τριανταπέντε
χρόνια (1943 - 1978). Η παλαιότερη αναφέρεται στον Ανδρέα Κάλβο και η πιο πρόσφατη πραγμα
τεύεται τη ζωή' και το έργο του
Σολωμού. Στα άλλα δημοσιεύμα
τα μελετιόνται ο Βηλαράς, ο Τυχάρης, ο Tommaseo. Όπως ο ί
διος ό καθηγητής Εμμ. Κριαράς
διευκρινίζει, οι συγγραφείς αυτοί
εξετάζονται «ή από ορισμένες
πλευρές-τους ή σε σχέση με ορι
σμένα έργα-τους - οπωσδήποτε
με το μάτι του γραμματολόγου
κυρίως, που επιδιώκει να εξακρι
βώνει και να ερμηνεύει την πραγ
ματικότητα».

μέσα-της πάμπολλες αρετές του
αυθόρμητου λαϊκού αφηγηματι
κού λόγου, ο Γιάννης Μανούσακας ζωντανεύει μια «παρωχημέ
νη» εποχή και φέρνει ανάμεσα σε
όλους τους συγκαιρινούς-του ζη
τήματα που προκάλεσαν, προκαλούν και θα προκαλούν πλή
θος διαμψισβητήσεων.

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΥΛΗ
Η Πελοπόννησος σήμερα
Εκδ: « Ήβος», 1980.
Είναι μια εργασία που μπορεί
κανένας να βρει συγκεντρωμένα
πλήθος στοιχεία για την Πελο
πόννησο -σήμερα, τα οποία είναι
διασκορπισμένα σε πλήθος πη
γές. Αυτές οι πηγές έχουν ξεκα
θαριστεί από όλα τα περιττά
στοιχεία και έχουν αξιοποιηθεί έ
τσι, ώστε να διαμορφωθεί ένα εύ
χρηστο βοήθημα - οδηγός για κά
θε ενδιαφερόμενο. Ανάμεσα στα
στοιχεία, που συγκροτούν την ει
κόνα της Πελοποννήσου σήμε
ρα, δίνονται στατιστικές πληθυ
σμού, προσδιορίζονται οι αγροτι
κοί συνεταιρισμοί, απαριθμούνται οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι
εφημερίδες, τα περιοδικά, οι βι
βλιοθήκες και τα μουσεία.

PENE ΓΚΕΝΟΝ
Η κρίση του σύγχρονου κόσμου
Μετάφραση - σχόλια - επίλογος:
Σωτήρης Γουνελάς
Εκδ: «Δωδώνη», 1980.
Ο Ρενέ Γκενόν γεννήθηκε στις
15 Νοεμβρίου 1886 στην "πόλη
Blois της Γαλλίας και από μικρός
παρουσίαζε πολύ εύθραυστη υ
γεία. Προχώρησε με επιτυχία στα
πρώτα χρόνια των σπουδών-του
(φιλοσοφία κυρίως), αλλά τις εγκατέλειψε για να αφοσιωθεί ότον
Αποκρυφισμό και στη Θεοσοφία
και να προσανατολιστεί στην ι
δέα μιάς «πρωταρχικής ενότη
τας των γνώσεων» και μιάς αρχι
κής «ορθόδοξης» παράδοσης,
στην οποία έμεινε πιστός σε όλητου τη ζωή. Παράλληλα, όμως,
ενδιαφέρεται για την αποκατά
σταση αυτής της παράδοσης και
για την επαναλειτουργία των αρ
χών και των δογμάτων-της μέσα
στο σύγχρονο κόσμο. Πιστεύο
ντας ότι ο κόσμος, και ειδικά ο
δυτικός, ακολουθεί το ρεύμα
μιάς σταδιακής και σταθερής
παρέκκλισης από την ορθή «ορ
θόδοξη» πορεία, καταγίνεται σε
όλα-του τα έργα με την περιγρα
φή της παρέκκλισης αυτής και,
ταυτόχρονα, προσπαθεί να ξαναφέρει στο φως τη χαμένη λάμψη
που είχε ο κόσμος όσο αποτελού
σε αυτό που ο Γκενόν ονομάζει
«παραδοσιακές κοινωνίες».
Η μετάφραση του Σωτήρη Γουνελά είναι πολύ ακριβής, ενώ ο
επίλογός-του, δίνει τη δυνατότη
τα στον αναγνώστη να αντικρύσει την προβληματική του Γκε
νόν από τη σκοπιά και τη βίωση
της ανατολικοχριστιανικής πνευ
ματικότητας.

ΓΙΑ ΝΝΗ ΜΑ NO ΥΣΑ ΚΑ
Ο φυγόδικος
Εκδ: «Οδυσσέας», 1980.
Το πέμπτο και τελευταίο βι
βλίο του πεντάτομου έργου του
Γιάννη Μανούσακα, που χωρίζε
ται σε τρία μέρη: Στο πρώτο, γί
νεται λόγος για τη ζωή-του σα
φυγόδικου στα βουνά της Κρή
της, ώς τη σύλληψη και την καταδίκη-του από το εφετείο Χα
νιών. Στα κεφάλαια του δεύτερου
μέρους δίνονται εικόνες από τη
ζωή, τα βάσανα και τις στεναχώ
ριες των αγωνιστών στις φυλα
κές και τις εξορίες ώς το 1963.
Τέλος, στο τρίτο μέρος, εξιστο
ρεί τη δράση-του στα πλαίσια
της ΕΔΑ και τις εντυπώσεις-του
από δυο ταξίδια-του στις Λαϊκές
Δημοκρατίες την εποχή εκείνη.
Μέσα από τα περίπλοκα μονο
πάτια της προσωπικής μνήμης
και με μια γραφή που σώζει

ΣΑΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Πεζά 1960 - 1973
Έκδ: Διαγώνιος
Θεσσαλονίκη 1980
Στήν καλαίσθητο αυτό τόμο,'ό
γνωστός Θεσσαλονικιός πεζογράφος συγκεντρώνει όλα τά πε
ζά πού δημοσίευσε σέ μεμονωμέ
να βιβλία άπό τό 1960 ώς τό 1973.
Συγκεκριμένα, έχει συγκεντρώ
σει: «Τό δωμάτιο» (1960 - ’63),
«Τό άσανσέρ» (1963 - 69) καί τήν
«Παρακαμπτήριο» (1970 - ’73).
Ή χρησιμότητα αυτού τού τόμου
είναι ευνόητη, άφού παρέχει τή
δυνατότητα νά παρακολουθήσει
κανείς τή δεκατετράχρονη πο
ρεία τού συγγραφέα, χωρίς τά άναγκαστικά ένδιάμεσα χρονικά
χάσματα καί νά σχηματίσει μιά
πλήρη έντύπωση γιά τό ένιαΐο τής
συγγραφικής προσωπικότητας ένός άπό τούς άξιολογότερους νέ
ους πεζογράφους.

ΤΟ ΒΗΜΑ

Υ Τ α υ τό ν

πού σ κέφ τετα ι
έλεύάερα
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εκδ ό σ εις ΓΑαρος
Σιμόν ντε Μπωβουάρ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ψυχολογία-ΚοινωνιολογίαΑνθρωπολογία

Άπαντα

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Η Σ Γ Υ Ν Α ΙΚ Α Σ (Κ ά ρ ε ν Χ ό ρ ν ε ϋ )
ΤΙ Ε ΙΠ Ε Π Ρ Α Γ Μ Α Τ ΙΚ Α Ο Φ Ρ Ο Υ Ν Τ (Ν τ. Κ λ α ρ κ )
Ο Φ Ρ Ο Υ Ν Τ Κ Α Ι Η Ψ Υ Χ Α Ν Α Λ Υ Σ Η (Σ τ έ φ α ν Τ σ β ά ιχ )
Ψ Υ Χ Ο Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ ΙΚ Η Γ ΙΑ Ν Ε Ο Υ Σ (Μ . Μ α λ τ ζ )
Γ Ε Ν Ν Η Θ Η Κ Ε Σ Γ ΙΑ Ν Α Κ Ε Ρ Δ ΙΣ Ε ΙΣ (Μ . Τ ζ α ίη μ ς )
Π Ε Ρ Α Α Π Ο Τ Η Ν Ε Π ΙΤ Υ Χ ΙΑ Κ Α Ι Τ Η Ν Α Π Ο Τ Υ Χ ΙΑ
(Μ π ή τ σ ε ρ )
7. Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Η Ε Π ΙΘ Ε Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α ( Ά ν τ ο ν υ Σ τ ο ρ )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΟ
Η ΚΑΛΕΣΜ ΕΝΗ
ΟΙ Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ Μ ΙΑ Σ Κ Α Θ Ω Σ Π Ρ Ε Π Ε Ι Κ Ο Ρ Η Σ
Ο Λ Ο Ι ΟΙ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι Ε ΙΝ Α Ι Θ Ν Η Τ Ο Ι
Π Ρ Ο Δ Ο Μ Ε Ν Η Γ Υ Ν Α ΙΚ Α
ΟΙ Ω Ρ Α ΙΕ Σ Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ
ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΓΛΥΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟ Σ
ΤΟ Α ΙΜ Α Τ Ω Ν Α Λ Λ Ω Ν
Ο Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ Μ ΙΑ Σ Γ Υ Ν Α ΙΚ Α Σ
Μ·Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Τ Ο Φ Α Κ Ο
Μ Η Π Ω Σ Π Ρ Ε Π Ε Ι Ν Α Κ Α Ψ Ο Υ Μ Ε Τ Ο Ν Μ Α Ρ Κ Η Σ ΙΟ
Ν ΤΕ Σ Α Ν Τ
12. Η Δ Υ Ν Α Μ Η Τ Η Σ Ζ Ω Η Σ
13. Ο Τ Α Ν Τ Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Κ Υ Ρ ΙΑ Ρ Χ Ε Ι
14. Μ Ε Τ Η Ν Κ Α Ρ Δ ΙΑ Κ Α Ι Τ Ο Ν Ο Υ (Μ ια β ιο γ ρ α φ ία γ ια
τ η Σ ιμ ό ν ν τ ε Μ π ω β ο υ ά ρ κ α ι τ ο ν Ζ α ν -Π ω λ Σ α ρ τ ρ ,
α π ό τον Ά λ ε ξ Μ άντσεν)

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1. Τ Ο Μ ΙΚ Ρ Ο Ε ΙΝ Α Ι Ο Μ Ο Ρ Φ Ο (Ε. Σ ο υ μ ά χ ε ρ )
2. Σ Υ Ν Τ Ο Μ Η Π Α Γ Κ Ο Σ Μ ΙΑ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Τ Ο Υ Σ Ο Σ ΙΑ Λ Ι
Σ Μ Ο Υ (Λ ιχ τ χ ά ιμ )
3. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Α Κ Α Ι Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ ΙΚ Α Χ Ε ΙΡ Ο Γ Ρ Α Φ Α
(Κ α ρ λ Μ α ρ ξ )
4. ΤΙ Ε ΙΠ Ε Π Ρ Α Γ Μ Α Τ ΙΚ Α Ο Μ Α Ρ Ξ (Ε. Φ ίσ ε ρ )
5. ΤΙ Ε ΙΝ Α Ι Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Τ Ο Υ Μ Α Ρ Ξ (Μ π ε ν Φ ά ιν )

Έντνα Ο’ Μπράιαν

Άπαντα

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Κ Ο Ρ ΙΤ Σ ΙΑ Α Π Ο Τ Η Ν Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ
Τ Ο Μ Ο Ν Α Χ ΙΚ Ο Κ Ο Ρ ΙΤ Σ Ι
Κ Ο Ρ ΙΤ Σ ΙΑ Σ Τ Η Ν Ε Κ Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Γ Α Μ Ο Υ
Ο Σ Ο Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ
Ο Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Ε ΙΝ Α Ι Κ Α Κ Ο Σ Μ Η Ν Α Σ
Π Ο Τ Ε Μ Η Φ Υ Λ Α Κ ΙΖ Ε ΙΣ Μ ΙΑ Γ Υ Ν Α ΙΚ Α
Τ Ζ Ω Ν Ν Υ Π Ο Σ Ο Λ ΙΓ Ο Σ Ε Γ Ν Ω Ρ ΙΣ Α
Τ Ο Ε Ρ Ω Τ ΙΚ Ο Ε ΙΔ Ω Λ Ο

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαρία Μοντεσσόρι
1. Ν Α Χ Τ ΙΣ Ο Υ Μ Ε Τ Ο Ν Κ Ο Σ Μ Ο Π Ο Υ Τ Α ΙΡ ΙΑ Ζ Ε Ι Σ Τ Ο
Π Α ΙΔ Ι
2. Τ Ο Ο Ρ Α Μ Α Μ ΙΑ Σ Ν Ε Α Σ Α Γ Ω Γ Η Σ
3. Δ ΙΑ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Τ Ο Υ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ
4. Ν Α Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Ο Υ Μ Ε Τ Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι
KO
5. Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Ο Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Σ Τ Η Μ Ε Θ Ο Δ Ο Μ Ο Υ
6. Ο Δ Ε Κ Τ ΙΚ Ο Σ Ν Ο Υ Σ
7. Η Μ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Ο Ρ Ι Κ Α Ι Τ Ο Π Α ΙΔ Ι Σ Α Σ

Ρούντολφ Ντράικωρς1
3
2
1. Τ Ο Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Ν Α Ε ΙΣ Α Ι Π Α ΙΔ Ι
2. Τ Ο Π Α ΙΔ Ι: Μ ΙΑ Ν Ε Α Α Ν Τ ΙΜ Ε Τ Ω Π ΙΣ Η
3. Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ Τ Ο Σ Π ΙΤ Ι

\

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ
Ισ α ά κ Α σ ίμω φ
1. Μ Α Υ Ρ Ε Σ Τ Ρ Υ Π Ε Σ Σ Τ Ο Δ ΙΑ Σ Τ Η Μ Α
2. Μ ΙΑ Ζ Ω Η Π Ο Τ Ε Δ Ε Ν Χ Α Ν Ε Τ Α Ι Γ ΙΑ Π Α Ν Τ Α

ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

(Επιλογή)

1. Ο Κ Ρ Ο Κ Ο Δ Ε ΙΛ Ο Σ (Φ. Ν τ ο σ τ ο γ ιέ φ σ κ υ )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
1. Π Η Ρ Α Μ Ε Τ Η Ζ Ω Η Μ Α Σ Λ Α Θ Ο Σ (Κ ίρ α Σ ίν ο υ )
2. Η Α Π Ο Π Ε ΙΡ Α (Β α σ ίλ η Μ α ν τ έ λ η )

Άλλοι συγγραφείς
1. Γ ΙΑ Τ Η Ν Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Η Τ Ω Ν Π Α ΙΔ ΙΩ Ν
(Ρίτσαρντ Φάρσον1
2. Ε Μ Π Ε ΙΡ ΙΑ Κ Α Ι Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η (Τζων Ντιούι)
3. Ο Τ Α Ν Ε ΙΣ Α Ι Α Γ Ο Ρ Ι Ο Τ Α Ν Ε ΙΣ Α Ι Κ Ο Ρ ΙΤ Σ Ι
(Τ ζ. Καλμη - Ντ. Βισκότ)
4. Γ ΙΑ Τ Η Ν Α Γ Α Π Η Τ Ο Σ Ε Ξ Κ Α Ι Τ Η Ν Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η

(Κ. Τζόνσον)
5. Τ Α Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Τ Η Σ Ε Φ Η Β Ε ΙΑ Σ

(Έλεν Ντόυτς)

Εκδόσεις Γλάρος
Κεντρική διάθεση - παραγγελίες:
Θ ΕΜ ΙΣΤΟ ΚΛΕΟ ΥΣ 31“ . Α Θ Η Ν Α 141. ΤΗΛ. 36.18.457
I

ΦΥΓΟΣΤΡΑΤΟΙ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ
Το κείμεγό-μας στο τ.162 της
10ης Οκτωβρίου για τους φυγό
στρατους διπλωμάτες, και άλλα
σχετικά δημοσιεύματα, κυρίως
στο «ΒΗΜΑ», φαίνεται επιτέλους
να κίνησαν λίγο τα «λιμνάζοντα και δυσώδη - νερά» γύρω απ' το
θέμα. Έτσι, η εισαγγελία παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση και
ελπίζουμε η Δικαιοσύνη να φωτί
σει τα συμβαίνοντα στο Υπ. Εξω
τερικών.
Παράλληλα, το ΑΝΤΙ έλαβε
δυο επιστολές σχετικές με το θέ
μα. Η πρώτη από τον πρεσβευτή
της χώρας-μας στο Πεκίνο
κ.Θ.Λ.Χρυσανθόπουλο (που δεν
αναφέρεται παρά ταύτα στο δημο
σίευμα), και η άλλη από τον τα
κτικό αναγνώστη-μας κ.Γ. ΓΙεραφάκη. Νομίζουμε πως και οι
δυο μιλάνε «από μόνες τους» γι
αυτό και τις δημοσιεύουμε χωρίς
σχόλια...
• Το γράμμα του κ.Θ.Λ.Χρυσαν
θόπουλου:
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΚΙΝΟ
29 Οκτωβρίου, 1980
Κύριε Αρχισυντάκτα
Παίρνοντας αφορμή από το
σχόλιό-σας του τεύχους της 10ης
Οκτωβρίου, θέλω να σας τονίσω
ότι δεν μπορώ, βέβαια, να έ χ ω
καμιά αντίρρηση να καταγγέλονται έκτροπα στο Υπουργείο των
Εξωτερικών ή και σε άλλα Υ
πουργεία.
Αυτό το δικαίωμα συγκαταλέ
γεται μεταξύ των καθηκόντων του
ελευθέρου Τύπου.
Από την άλλη μεριά, όμως, υ
πάρχει ανάγκη να αποφεύγεται η
δημιουργία, γενικώς, δυσμενάιν
εντυπώσεων και αμφιβολιών στο
λαό για τον πατριωτισμό ολόκλη
ρης της εξωτερικής υπηρεσίας
της χώρας-μας.
Η Ελλάς διέρχεται χρόνια τώρα
δύσκολη καμπή στις εξωτερικές
σχέσεις-της. Γι αυτό έχει ανάγκη
εξωτερικής υπηρεσίας με ακμαίο
ηθικό και υποστήριξη από την
κοινή γνώμη.
Προσοχή λοιπόν. Αλλο η κα
ταγγελία έκτροπων ή παρανο
μιών, προς Θεού, όμως, ας διαφυ
λαχθεί το ηθικό εκείνων που εκ
προσωπούν την Ελλάδα, άψογοι
και άσπιλοι και πονούν τον τόπομας, όσο όλοι οι Ελληνες, αν όχι
και περισσότερο, βρισκόμενοι,
διαρκώς, κάτω από τα κακόβου
λα πυρά των εχθρών της χώραςμας.
Αυτά σας τα γράφω τις παραμο
νές της συνταξιοδοτήσεώς-μου.
Με εκτίμηση
Ο Πρέσβυς
Θ.Λ.Χρυσανθόπουλος
Πληρεξούσιος Υπουργός Α 1

® Το γράμμα του κ. Γιώργου Περαφάκη:
Σ τ ο τ ε λ ε υ τ α ίο τ ε ύ χ ο ς ε π ρ ο β λ η μ α τ ίσ τ η κ α μ ε τ ο ά ρ θ ρ ο το υ « ρ ε 
π ό ρ τ ε ρ . γ ια τ α μ η σ τ ρ α τ ε υ ό μ ε ν α
π α ιδ ιά μ ε ρ ικ ώ ν δ ιπ λ ω μ α τ ικ ώ ν υ 
π α λλή λω ν. Έ κ α ν α , δ η λ α δή , την
α π λ ή σ κ έψ η : γ ια τ ί δ εν σ τ έλ ν ο υ ν
τ α π α ι δ ι ά - τ ο υ ς σ τ ο Σ τ ρ α τ ό ; Ε ίν α ι
α π ά τ ρ ι δ ε ς ή ο ι σ υ ν ή θ ε ις κ α ιρ ο σ κ ό π ο ι ; Α ς σ η μ ε ιω θ ε ί, ό τ ι δ ε ν
γ ν ω ρ ίζ ω κ α ν έ ν α α π ό τ α π ρ ό σ ω 
π α π ο υ α να φ έρ ει το ά ρ θ ρ ο -σ α ς.
Ά λ λ ω σ τ ε , η α γ ω ν ισ τ ικ ή - μ ο υ π α 
ρ ά δ ο σ η έ χ ε ι π ε ρ ιο ρ ίσ ε ι τ ις « κ ο σ μ ικ έ ς » - μ ο υ σ χ έ σ ε ι ς σ ε π α λ ι ο ύ ς
α γ ω ν ισ τ έ ς κ α ι α ν θ ρ ώ π ο υ ς το υ
λ α ο ύ , μ ικ ρ ο α σ τ ο ύ ς α ς π ο ύ μ ε . Ό 
μ ω ς , σ ε λ ίγ ο ο γ υ ιό ς -μ ο υ π ά ε ι
φ α ν τ ά ρ ο ς κ α ι α π ό ό , τ ι μ α θ α ίν ω
δεν υ π ά ρ χ ει φ α ν τ ά ρ ο ς π ο υ να
μ η ν έ χ ε ι σ τ ρ α π α τ σ α ρ ι σ θ ε ί ψ υ χ ι
κ ά , ε ίτ ε α π ο κ η ρ ύ σ σ ο ν τ α ς τ ο ν
κ ο μ μ ο υ ν ισ μ ό γ ρ α π τ ά ή π ρ ο φ ο ρ ι
κ ά , ε ίτ ε δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο ν τ α ς τ ο ν ε θ 
ν ικ ό φ ρ ο ν ισ μ ό -το υ , κ α τ ά τ ρ ό π ο
γ λ ο ιώ δ η ή θ ε α τ ρ ι ν ί σ τ ι κ ο ή β ά 
να υσο, εκ τό ς αν τρα β ή ξει τω ν
π α θ ώ ν - τ ο υ τ ο ν τ ά ρ α χ ο . Λ ο ιπ ό ν ,
α ν ζ ο ύ σ α μ ε ρ ικ ά χ ρ ό ν ια σ τ ο ε ξ ω 
τ ε ρ ικ ό κ α ι ο ν ό μ ο ς (π ο υ τ ο ν i :
φ τ ι α ξ α ν α υ τ ο ί, ο ι « ε θ ν ικ ό φ ρ ο νες» τύπου Π α π α δό π ο υλ ο υ , Λ α
δ ά , Ι ω α ν ν ίδ η κ α ι τ ι ν ώ ν ά λ λ ω ν ) ε 
π έ τ ρ ε π ε σ τ ο π α ι δ ί- μ ο υ ν α μ η ν υπ ο σ τ ε ί τη δ ο κ ιμ α σ ία π ο υ λ έ γ ε τ α ι
« ή θ ικ ή α γ ω γ ή » τ ύ π ο υ Μ α κ ρ ο ν ή 
σ ο υ , β ε β α ίω ς , δ ε ν θ α τ ο έ σ τ ε λ ν α .
Θ α μ ο υ π ε ίτ ε : μ α τ α π α ιδ ιά α υ 
τ ώ ν τ ω ν κ υ ρ ίω ν π ρ ε σ β ε υ τ ώ ν , γ ε 
ν ι κ ώ ν δ ι ε υ θ υ ν τ ώ ν , κ λ π . , ε π ρ ό κ ε ιτο να υποφ έρουν; Σ α ς α π α ντώ ,
ν α ι. Δ ι ό τ ι ο μ ε γ α λ ο α σ τ ό ς , ο δ ι 
π λ ω μ ά τ η ς π ο υ α γ α π ά ε ι τ α π α ιδ ιά -τ ο υ , τ ά χ ε ι α ν α θ ρ έ ψ ε ι μ ε α γ ά 
π η κ α ι π ο λ ύ ν α ν θ ρ ω π ισ μ ό . Μ η ν
ξ ε χ ν ά μ ε , ό τι οι Ά γ γ λ ο ι, ό τ α ν έ
λ ε γ α ν k ill t h e m γ ι α τ ο υ ς δ ι κ ο ύ ς μ α ς α ρ ισ τ ε ρ ο ύ ς , ε ίχ α ν τ ο υ ς Ά γ 
γ λ ο υ ς κ ο μ μ ο υ ν ισ τ έ ς , σ ο σ ια λ ι
σ τ έ ς κ λ π . ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ ς ν α μ ιλ ο ύ ν
κ α ι να γρ ά φ ουν. Ο κ α θ ένα ς το
λ α ό -τ ο υ ή τ ο π α ιδ ί-τ ο υ θ έ λ ε ι ν α
τ ό ’χ ε ι ε υ τ υ χ ισ μ έ ν ο . Κ α ι η ε λ ε υ θ ε 
ρ ία ν α σ κ έ φ τ ε τ α ι ε ίν α ι η π ιο μ ε 
γ ά λ η ε υ τ υ χ ία .
Γ ια τ ί, λ ο ιπ ό ν , ν α μ η ν ε σ κ έ φ θ η σ α ν έτσ ι κ α ι ο ι δ ιπ λ ω μ ά τ ε ς μ α ς;
Γ ια τ ί ν α
δ η λ η τ η ρ ιά σ ο υ ν τ α
π α ιδ ιά -τ ο υ ς , π ο υ , ίσ ω ς , ε κ ε ί σ τ α
ξέν α π ο υ σ π ο ύ δ α ζ α ν , π ο τ ίσ τ η 
κ α ν γ ια τ η ν π α τ ρ ίδ α - τ ο υ ς μ ε τη
μ α γ ε ία τ η ς ισ τ ο ρ ία ς κ α ι τ η ς ν ο 
σ τ α λ γ ί α ς , κ α ι ν ά ’ρ θ ο υ ν σ τ ο ν τ ό 
π ο του Α 2 του λ ό χ ο υ , να το υ ς
κ ο υ ρ ε λ ι ά σ ε ι τ η ν ψ υ χ ή ; Λ ο ιπ ό ν ,
α ς μ η ν ε ίμ α σ τ ε ά δ ικ ο ι. Μ π ο ρ ε ί
α υ τ ά τ α π α ι δ ι ά ν α δ ώ σ ο υ ν π ιο
π ο λ λ ά α π ό μ ια ά λ λ η θ έ σ η γ ι α τ ο ν
τόπο.
Θ α μ ο υ π ε ίτ ε : α ν ε ίν α ι ε υ α ίσ θ η 

τα κ α ι π α τ ρ ιώ τ ε ς , να έλ θ ο υ ν κ α ι
« α ς τ ο υ ς φ ά ν ε τ ’ α γ ρ ί μ ια τ ο υ τ ό 
που το υ ς» . Σ ω σ τή κ ο υβ έντα , α λ 
λά δεν ξέρω α ν τη ν κ α τά λ α β ε έ
ν α ς π ο υ γ ε ν ν ή θ η κ ε σ τ η ν Α σ ία ,
π ή γ ε σ χ ο λ ε ί ο σ τ η ν Α μ ε ρ ικ ή , λ ίγ ο
γ υ μ ν ά σ ι ο σ τ η Γ α λ λ ί α , λ ίγ ο σ τ ο
Β έ λ γ ιο κ α ι ό λ ’ α υ τ ά τ α χ ρ ό ν ι α έ 
κ α ν ε , ε ν ίο τ ε , μ π ά ν ι ο τ α κ α λ ο κ α ί 
ρ ια σ τ η Γ λ υ φ ά δ α ή Β ο υ λ ια γ μ έ ν η .
Α ν τ ίθ ε τ α , α υ τ ό ς θ α έ χ ε ι π ιο ψ η λ ά
τη ν π α τ ρ ίδ α σ τ η ν ψ υ χή το υ (κ ά λ 
λ ιο ν α μ α ς α κ ο ύ ν ε , π α ρ ά ν α μ α ς
β λ έ π ο υ ν ε , π ο ύ ’λ ε γ ε κ ι ο Κ ο λ ο κ ο τρ ώ ν η ς).
Μ η ξεχ ν ά μ ε ό τι τη ν Κ ύπρο τη ν
π ρ ο δ ώ σ α ν ε , ή μ ά λ λ ο ν , τη δ έσ α νε
κ α ι τη δ ώ σ α ν ε , ε θ ν ικ ό φ ρ ο ν ε ς π α 
τ ε ν τ ά τ ο ι σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ τ α τ ο ι , ε θ ν ι
κ ό φ ρ ο ν ες το υ κ . Α β έρ ω φ , (κ α ι
μ η ν τ ο ν π α ρ ε ξ η γ ε ί τ ε τ ο ν κ .Α β έ 
ρ ω φ : μ ο ιά ζ ε ι μ ε τ ο ν κ . Π α ν α γ ι ώ 
τ η Κ α ν ε λ λ ό π ο υ λ ο ο ο π ο ί ο ς ε ίχ ε εξ α ν λ τή σ ει όλη τη χο λ ή τ η ς π ρ ο 
π α γ ά ν δ α ς τ η ς Δ ε ξ ιά ς έ ν α ν τ ι το υ
Κ έντρου κ α ι ή τα ν ο π ρ ώ το ς π ου
τ ο ν έ δ ε σ ε η Δ ε ξ ιά μ ε τ ο υ ς
σ κ λ η ρ ο ύ ς-τη ς. Έ τ σ ι θα π ά ει κ ι ο
κ .Α β έ ρ ω φ ό τ α ν τ ο Ν Α Τ Ο δ ι α τ ά 
ζ ε ι: κ ά π ο ι ο ς ά λ λ ο ς Δ α δ ι ώ τ η ς θ α
βρεθεί να το ν δ έσ ει κ α ι να το ν ο
δ η γ ή σ ε ι σ τ η ν ε ξ ο ρ ία - τ ο υ ) .
Α υ τ ά κ α ι μ ε σ υ γ χ ω ρ ε ίς γ ι α τ η ν
π ο λ υ λ ο γ ία
Γ ιώ ρ γ ο ς Π ε ρ α φ ά κ ή ς

?

Ημείς.

ΜφοΗΟΥΜΕ MB

Τ Α Γ Τ Α Ρ Α Π Α * ? ,.

Λ Ε Σ Χ Η Μ Π ΙΛ Ν Τ Ε Ρ Μ Π Ε Ρ Γ Κ

• Από τον κ. Κ.Μπουρνιά διευθυντή του Γραφείου του κ.
Ι.Πεσμαζόγλου - πήραμε μια ενη
μερωτική επιστολή, που σκοπό έ
χει να συμπληρώσει τον κατάλο
γο των ονομάτων τtjc Λέσχης
Μπίλ ντερμπεργκ. Παραμένει, ό
μως, γεγονός ότι, ακόμα και μετά
τη συμπλήρωση αυτή, το φάσμα
των προσώπων που στελεχώνουν
αυτή τη Λέσχη δεν εκτείνεται πέ
ραν των ορίων της ευρωπαϊκής
σοσιαλδημοκρατίας, με όλη την
ποικιλία μορφών που τη χαρακτη
ρίζει, ενώ η αρχή του φάσματος οριοθετείται με προσωπικότητες
του τύπου Στράους και Κίσιγκερ:
Κ ύ ρ ιε Δ ιε υ θ υ ν τ ά ,
Σ ε δ η μ ο σ ίε υ μ ά - σ α ς , σ τ ο τ ε ύ 
χ ο ς 163 τ ο υ « Α Ν Τ Ι » α ν α φ έ ρ ε τ α ι
η σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ο υ κ . Ι .Π ε σ μ α ζ ό γ λ ο υ , σ τ ι ς σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς π ο υ ε ίν α ι
γ ν ω σ τ έ ς μ ε τ ο ό ν ο μ α Μ Π ΙΛ Ν Τ Ε Ρ Μ Π Ε Ρ Γ Κ . Ε π ε ιδ ή σ τ ο δ η 
μ ο σ ίε υ μ α α υ τ ό ο κ α τ ά λ ο γ ο ς τ ω ν
ο ν ο μ ά τ ω ν π ο υ έ λ α β α ν μ έ ρ ο ς σ τ ις
σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς ε ίν α ι ε λ λ ε ι π ή ς , π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε ν α δ η μ ο σ ιε ύ σ ε τ ε σ υ 
μ π λ η ρ ω μ α τ ικ ά τ α α κ ό λ ο υ θ α η γ ε 
τ ικ ά σ τ ε λ έ χ η Σ ο σ ια λ ισ τ ικ ώ ν ή
Ε ρ γ α τ ικ ώ ν κ ο μ μ ά τ ω ν τ η ς Ε υ ρ ώ 
π η ς: Ο ι π ρ ώ η ν π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ί του
Ε ρ γ α τ ικ ο ύ Κ ό μ μ α τ ο ς τ η ς Α γ 
γ λ ία ς
H a ro ld W ils o n K A I J a 

m e s C a lla h a n , ο ε ρ γ α τ ικ ό ς Υ
π ο υ ρ γ ό ς Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν D a v id Ο w e n , ο ι Γ ά λ λ ο ι σ ο σ ι α λ ι σ τ έ ς G il
le s M a rtin e t κ α ι J a q u e s A tta li,
ο Ν ορβηγός πρώ ην Π ρω θυπουρ
γ ό ς το υ ε ρ γ α τ ικ ο ύ κ ό μ μ α τ ο ς
T ry g v e B ra tte li κ α ι ο π ρ ώ η ν
Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς κ α ι η γ έ τ η ς του
Δ η μ ο κ ρ α τ ικ ο ύ
Σ ο σ ια λ ισ τ ικ ο ύ
Κ ό μ μ α τ ο ς τ η ς Σ ο υ η δ ία ς T a g e
E r l a n d e r , ο γ ν ω σ τ ό ς Ι τ α λ ό ς ΑΙtie r o S p in e lli, σ υ ν ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς
σ ή μ ε ρ α μ ε τ ο Κ ο μ μ ο υ ν ισ τ ικ ό
Κ ό μ μ α τ η ς Ιτ α λ ία ς κ α ι μ ε τη ν
κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ικ ή ο μ ά δ α σ τ ο Ε υ ρ ω 
π α ϊ κ ό Κ ο ιν ο β ο ύ λ ιο κ α ι ε π ί σ η ς ο
πρώ ην Γ άλλος Π ρω θυπουργός
κ α ι ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς - σ ο σ ια λ ι σ τ ή ς
P ie rre M e n d e s -F ra n c e .
Ε ά ν ε ίχ α ν π ε ρ ιλ η φ θ ε ί σ τ ο
δ η μ ο σ ίε υ μ ά - σ α ς κ α ι τ α ο ν ό μ α τ α
α υ τ ά π ισ τ ε ύ ο υ μ ε π ω ς η ε ικ ό ν α θ α
ή τα ν π λη ρ έσ τερ η κ α ι η ενη μ έρω 
σ η τ ο υ α ν α γ ν ώ σ τ η π ιο α ν τ ι κ ε ι μ ε 
ν ικ ή .
Ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ μ ε γ ια τ η φ ιλ ο ξ ε ν ία
Κ ίμ ω ν Μ π ο υ ρ ν ιά ς
Δ / ν τ ή ς τ ο υ Γ ρ α φ ε ίο υ τ ο υ
κ . Ι .Π ε σ μ α ζ ό γ λ ο υ

Π Ο Λ Ω Ν ΙΚ Α
β Από τ ο ν

κ. Δανιήλ έχουμε έ
να γράμμα για τα γεγονότα της
Πολωνίας:
Α γ α π η τ ό - μ ο υ Α ν τ ί,
Π α ρ α κ ο λ ο υ θ ώ 25 χ ρ ό ν ι α τ ώ ρ α
δ ι ά φ ο ρ ε ς π ο λ ι τ ι κ έ ς ε κ τ ιμ ή σ ε ις
τ ω ν γ ε γ ο ν ό τ ω ν κ α ι ε ξ ε λ ίξ ε ω ν σ τ ο
σ ο σ ια λ ισ τ ικ ό χ ώ ρ ο . Ό λ ε ς ξ ε κ ι
νούν α π ό την κα τα κερ α ύνω σ η
το υ α π ο τ ρ ό π α ιο υ σ τ α λ ιν ισ μ ο ύ
κ α ι τ η ς ε π ο χ ή ς - τ ο υ , π ο υ γ ίν ε τ α ι
έ τσ ι η β α σ ικ ή α ιτ ία κ α ι η π η γή
κάθε κα κο ύ . Μ εταξύ α υτώ ν συγ
κ α τ α λ έ γ ο ν τ α ι κ α ι οι σ χ ε τ ικ έ ς ε
κ τ ιμ ή σ ε ι ς π ε ρ ί Π ο λ ω ν ί α ς σ τ α τ ε 
λ ε υ τ α ία φ ύ λ λ α - σ α ς , α π ' ό π ο υ π ή 
ρα κ α ι την αφ ορμή.
Π ρ ιν α π ό τ ο 1956 ό λ ε ς ο ι ε κ τ ι 
μ ή σ ε ις , μ ε ε ν ο χ λ η τ ικ ή ο μ ο φ ω ν ία ,
ή σ α ν ε ν θ ο υ σ ι α σ τ ικ ά , φ λ ο γ ε ρ ά ,
φ α ν α τ ισ μ έ ν α υ π έ ρ το υ σ τ α λ ιν ι
σ μ ο ύ . Θ υ μ ά μ α ι , τ ό τ ε τ ο 1956,
σ α ν α π λ ό φ υ λ α κ ισ μ έ ν ο μ έ λ ο ς , έ 
μ ε ιν α α π ο σ β ο λ ω μ έ ν ο ς α π ό τ η ν α 
ν α π ά ν τ ε χ η ο μ ό φ ω ν η δ ιε θ ν ή κ α 
τ α δ ίκ η . Μ έ σ α σ τ η ν π ίκ ρ α - μ ο υ έ 
κ α ν α μ ια σ κ έ ψ η γ ε μ ά τ η ε λ π ί δ α :
α φ ο ύ , π α ρ ' ό λ η τη σ τ α λ ιν ικ ή
β α ρ β α ρ ό τ η τ α , τ ο δ ιε θ ν έ ς κ ίν η μ α
έ κ α ν ε τ έ τ ο ιε ς λ α μ π ρ έ ς π ρ ο ό δ ο υ ς
κ α ι ν ίκ ε ς , φ α ν τ ά σ ο υ τί θ α κ ά ν ε ι
τώ ρ α , που το ελεύθερο, α π ο τρ ο π ια σ τ ι κ ό κ α θ ε σ τ ώ ς α ν α τ ρ ά π η κ ε
κ α ι δ ε ν λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί σ α ν τ ρ ο χ ο π έ 
δη.
Κι ό μ ω ς , τί μ π ο ρ ο ύ μ ε ν α π ο ύ μ ε
σ ή μ ερ α σ υ γ κ ρ ίν ο ν τ α ς τ ις δ ύ ο ε 
π ο χές; — Δ εν μπορούμε σ α ν α 
γ ω ν ι σ τ έ ς , ιδ ε ο λ ό γ ο ι κ α ι δ ί κ α ιο ι
να μ η ν π ά ρ ο υ μ ε θέση μ π ρ ο σ τά
σ τ η δ ια φ ο ρ ά π ο υ π α ρ ο υ σ ιά ζ ο υ ν ,
π ο υ ε ίν α ι α π ο τ έ λ ε σ μ α τ η ς α π ο σ τ α λ ι ν ο π ο ίη σ η ς . Δ ε ν μ π ο ρ ο ύ μ ε
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Η Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Π Ο ΙΗ Σ Η
ΤΟΜΟΣ A

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΛΣΤΡΟΛΗΜΗΤΡΗΣ

■ ΕΠΟΣ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ ■ ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
■ ΔΗΜΩΔΗΣ ΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΜΟΣ Β

Μ. Μ. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ

■ ΦΑΝΑΡΙΩΤΕΣ (Βηλαρύς, Χριστύπουλος κλπ.)
■ ΠΡΟΣΟΑΩΜΙΚΟΙ
■ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΑΗ (Σολωμός, Κάλβος κ.λ.π.)

ΤΟΜΟΣ Γ

Μ.'ΜΕΡΑΚΛΗΣ

■ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ (Ζαλοκώστας,
Παράσχος, ΣοΟτσος κ.λ.π.)
■ ΕΠΟΧΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ
(Παλαμδς, Έφταλιώτης, Πορφύρας, κ.λ.π.)
■ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΒΟΡΡΑ
■ ΟΙ ΣΑΤΙΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ

ΤΟΜΟΣ Δ

ΚΩΣΤΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

■ ΝΕΟ ΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (Μελαχρινός,
Σικελιανός, Βάρναλης, Αύγέρης, Καζαντζάκης)
■ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ (Καβάφης, Μάγνης,
Άλιθέρσης, κ.λ.π.)
■ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ (Φιλύρας, Λαπαθιώτης,
Ούράνης, Καρυωτάκης, 'Άγρας, Πολυδούρη, κ.λ.π.)
■ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ (Καββαδίας κ.λ.π)

ΤΟΜΟΣ Ε

AΛ ΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

■ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
(Παπατσώνης, Δρίβας, Ντόρος, Ράντος, Σεφέρης,
Σαραντάρης, Έμπειρίκος, Βρεττάκος,
Έλύτης, Ρίτσος κ.λ.π.)

ΤΟΜΟΣ ΣΤΆΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
■ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΓΕΝΙΑ
(Δημάκης, Δικταϊος, Παπαδίτσας, Κακναβδτος κ.λ.π.)
Τ Ο Μ Ο Σ Ζ Α Λ Ε Ξ . ΑΡΓΥΡΙΟΥ
■ ΔΕΥΤΕΡΗ Μ ΕΤΑΠΟΛΕΜ ΙΚΗ ΓΕΝΙΑ
(Χριστιανόπουλος, Δημουλδ, Ά σλάνογλου κ.λ.π.)

να κλείαουμε τα μάτια στο γεγο
νός ότι εκείνη η εποχή ήταν η ε
ποχή της γενικής εφόδου, της
προέλασης και της νίκης σε όλα
τα επίπεδα, εποχή της τεράστιας
ακτινοβολίας και του γενικού
θαυμασμού από φίλους και ε
χθρούς. Δεν μπορούμε εξίσου να
κλείσουμε τα μάτια μπροστά στο
γεγονός ότι η άλλη εποχή, η μετασταλινική, είναι εποχή υποχώ
ρησης και ήττας, εποχή κατα
κερματισμού και πολυδιάσπα
σης του παγκόσμιου στρατοπέ
δου, εποχή χαοτική από άποψη ι
δεολογίας,
Βρισκόμαστε, επίσης, σε μια ε
ποχή ένοπλων συρράξεων μετα
ξύ λαϊκών μαρξιστικών κινημά
των (Ρωσίας-Κίνας, ΒιετνάμΚίνας κτλ.), όπου η κυριότερη
αντιδικία, απειλή και πιθανότητα
πολέμου δεν είναι μεταξύ
Ανατολής-Δύσης ή μεταξύ καπι
ταλιστικών δυνάμεών, αλλά με
ταξύ λαϊκών υπερδυνάμεων, Βρι
σκόμαστε σε μια εποχή όπου το
IKK έχει σαν πρόγραμμα την πα
ραμονή στο ΝΑΤΟ, γιατί αλλιώς
φοβάται επίθεση από τη Σοβιετι»
κή Ένωση,
Τι γίνεται λοιπόν; Ti εξήγηση
να δώσουμε; Ιδού η απορία! Δεν
είναι παράλογο, δεν είναι μετα
φυσικό, την εποχή των θαυμάτων
να είχαμε λάθος και την εποχή
της ντροπής νάμαστε στο σωστό
δρόμο; Γνωρίζω πως ο πολύς κό
σμος έχει, ήδη, αποκρυσταλλω
μένη γνώμη. Ένα περιστατικό με
έπεισε τελικά γι' αυτό: Ήμουν
στο «Στούντιο», στη σχετική
γιορτή για τα γενέθλια του Λένιν,
που διοργάνωσε ο ανάλογος φο
ρέας του «Κ»ΚΕ. Δόγοι ανιαροί,
ακροατήριο βαριεστημένο, χει
ροκροτήματα αραιά, από υπο
χρέωση και ευσπλαχνία. Σε λίγο,
ταινία ντοκιμαντέρ από την ταφή
του Λένιν. Μα τη στιγμή που α
προγραμμάτιστα, τυχαία, χωρίς
να αναφερθεί το όνομά-του, πα
ρουσιάστηκε ο Στάλιν στην οθό
νη, το κοινό, όλο το κοινό, ξύ
πνησε και αυθόρμητα ξέσπασε
σε συγκλονιστικό, μαζικό χειρο
κρότημα. Τί λένε όλα αυτά; Μή
πως κάναμε λάθος; Μήπως πρέ
πει να ξαναμελετήσουμε τον
Στάλιν και την εποχή του;
Ευχαριστώ
Αν. Π. Δανιήλ
• Με αφορμή τα γεγονότα της
Πολωνίας γράφει τις σκέψεις-του
και ο κ. A . Βοχαϊτόποϋλος από
την Κορινθία:

Τιμή κάθε τόμου 1500 δρχ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ Γραβιάς 10-12 τηλ. 3605-520
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Αγαπητοί φίλοι του «Αντί»,
Κατά τηγνώμη-μου δεν χρειά
ζονται τόσα πολλά «δάκρια» και
στενοχοόριες για τους Πολωνούς
εργαζόμενους, εκτός, βέβαια, αν
είναι σκέτη αντισοσιαλιστική
προπαγάνδα και καθαρή υποκρι
σία, όπως κάνουν οι δυτικοί ιμ
περιαλιστικοί και φασιστικοί κύκλοι^ πράγμα που δεν το πιστεύ
ουμε για το «Αντί». Κι αυτό, για
τί οι Πολωνοί εργάτες και υπάλ

ληλοι είναι άξιοι της τύχης-τους*
Τί περιμένεις από θρησκόλη
πτους εργάτες που κάνουν προ
σευχές και μετάνοιες στους δρό
μους, στο τέλος του 20ου αιώναI
Ούτε στο μεσαίωνα δεν γίνονται
τέτοια πράγματα, Αντιδρούν στο
καθεστώς από μίσος για τη Σο
βιετική Ένωση, επειδή τους πήρε
μερικά εδάφη ανατολικά, αλλά
τους έδωσε δυτικά γερμανικά ε
δάφη καλύτερα, που αν δού
λευαν, όπως π.χ, οι ανατολικόγερμανοί, θα ήσανε σήμερα αυτάρκεις σε όλα και ιδιαίτερα στα
γεωργικά είδη.
Λ. Βοχαϊτόποϋλος
• Μετά από παλαιότερη επι
στολή, που με λύπη-μας δεν δη
μοσιεύσαμε λόγω έκτασης, ο
κ,Θ,Μουρατίδης από τον Κορυ
δαλλό έστειλε νέο γράμμα, επίσης
μακροακελέστατο, για τα περι
λαμβανόμενα στην επιστολή του
κ.Τζίμα (τχ.Ι63), Δημοσιεύουμε
τα σημεία εκείνα που σχετίζονται
με τα πολωνικά γεγονότα:
Αγαπητό «Αντί»,
Επειδή ο κ,Τζίμας αυτοχρίζεται «Λενινιστής», πρέπει να τονι
στεί ότι η υλιστική μέθοδος συ
στήνει πειθαρχία. Γι αυτό είμα
στε υποχρεωμένοι να ξεκινάμε
πάντα από τα δεσπόζοντα γεγο
νότα της κοινωνικής δομής*
πράγμα που ο κ,Τζίμας δεν έκα
νε. Άκου, λοιπόν, «λενινιστή»;
...Γράφεις στην επιστολή-σου
ότι: «Σε συνέχεια παγιδεύεται μέ
σα στο κουβάρι των πολωνικών
γεγονότων, αυθυποβάλλεται και
μεταδίδει ό,τι βλέπει και ακούει
να λένε οι απλοί εργάτες. Συμπέ
ρασμα τραγελαφικό. Γιατί δεν
γνώριζε ότι ο πρώτος χριστιανι
σμός ήταν καταναλωτικός κομ
μουνισμός ατόφιος».
Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας
μονόπλευρης, αβασάνιστης Kat
μονοδιάστατης ενατένισης. Ριζοσπάστειε διανοούμενε, μάθε ότι
τέτοιες «εμπνεύσεις», τέτοιες γε
νικεύσεις δεν έχουν καμιά σχέση
με το διαλεκτικό πεδίο της λενινιστικής σκέψης.
Από τη στιγμή που η εργατική
τάξη συγκρούεται με το κόμμα,
που, ήδη, βρίσκεται στην εξου
σία για να εκφ ρ άσ ει τα
συμφέροντά-της, τότε είναι απο
τέλεσμα ενός κοινωνικού φαινο
μένου, ενός καθορισμένου συ
στήματος διοίκησης ανθρώπων
και πραγμάτων, που λέγεται:
γραφειοκρατία. Εσύ, όμως, σαν
περισπούδαστος (νομικός το ε
πάγγελμα;) μνημονεύεις το βι
βλίο των Μάρξ - Ένγκελς «Κρι
τική της Φιλοσοφίας του Δι
καίου» για να γίνεις περισσότερο
πειστικός, λέγοντας: « ο πρώτος
χριστιανισμός ήταν καταναλωτι
κός κομμουνισμός». Το βιβλίο
αυτό περιέχει και άλλα ενδιαφέ
ροντα κ.Τζίμα, που εσύ δεν κατάφερες να ανακαλύψεις. Μετα
φέρω εδώ ένα από τα πολλά απο
σπάσματα:

«Τόσο ο χριστιανισμός, όσο
και ο εργατικός σοσιαλισμός
κηρύσσουν την προσεχή σωτηρία
από τη δουλεία και την αθλιότη
τα: ο χριστιανισμός τοποθετεί
αυτή τη σωτηρία σε μια ζωή στο
υπερπέραν, μετά το θάνατο, στο
αύριο ' ο σοσιαλισμός την τοπο
θετεί σε τούτο τον κόσμο, σε μια
μεταβολή της κοινωνίας...»
Είναι τόσο ξεκάθαροι οι Μαρξ
• Ένγκελς, που δεν χρειάζονται
πρόσθετες ερμηνείες. Ένα μόνο
πράγμα θέλω να σου τονίσω
κ.Τζίμα: όταν συγκρούεται ένα
βιβλίο με ένα κεφάλι βγαίνει ένας
υπόκωφος ήχος. Τις περισσότε
ρες φορές δεν φταίει το βιβλίο.
Φιλικά
Θανάσης Μουρατίδης
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ
• Από τον κ. Κ.Π. (τού οποίου
τα πλήρη στοιχεία Αχούρι: στη
διάθεση κάθε καλόπιστα ενδιαφε
ρομένου) διεκταγωδείται η περι
πέτεια ενός ανθρώπου που έρχε
ται σε επαφή σαν «μειονοτικός»
με τη στενοκεφαλιά και την αρτη
ριοσκλήρωση ορισμένων κρατι
κών φορέων:
Αγαπητό Αντί
Θεώρησα πρόσκληση σε απά
ντηση την πρόκληση του «ΡΕ
ΠΟΡΤΕΡ» στο υπ αριθ. 161 τεύ
χος, όπου περιγράφει το συνέδριο
της Ν.Δ. στην Αλεξανδρούπολη
να σημειώσει ότι «,.,οι αινιγματι
κοί εκπρόσωποι της μειονότητας
που έσπευδαν κάθε φορά όταν έ
νας τοπικός παράγοντας ήθελε
να τους επιδείξει σαν αξιοπερίερ
γα ζώα, ούτε μια φορά δεν έθεσαν
,.,το πρόβλημα των σχέσεώντους με τις αρχές».
Μπορώ να το θέσω εγώ από τις
στήλες του «Αντί», περιοριζόμενος, όμως, στο δικό μου πρόβλη
μα; Για το γενικότερο άλλοι έ
χουν ορισθεί αρμοδιότεροι.

Μετά από 28 μήνες θητεία στο
στρατό('76 - ’78) με διαγωγή αρίστη είμουνα υποχρεωμένος να
δηλώσω ένα χοιριό για τη δεύτε
ρη θητεία-μου, την υποχρεωτική
υπηρεσία υπαίθρου των γιατρών.
Δυο λόγια όμως πρώτα για την
πρώτη.
Στο στρατό εξαιρέθηκα από τη
διαταγή που είχε βγει τότε: «όλοι
οι γιατροί να καταταχθόύν στο υγιειονομικό», Κι οι ακραίοι κομ
μουνιστές συνάδερφοι A, Β και Γ
κατατάχθηκαν στο υγιειονομικό.
Εγώ σύμφωνα με το φάκελλόμου δεν υπήρξα πολύ ακραίος
κομμουνιστής, είμουν όμως πομάκος ή τούρκος ή μωαμεθανός
ή μειονοτικός και πάντα μειονε
κτικός. Η αναφορά στον Υπουρ
γό Εθνικής Άμυνας δεν απόδω
σε. Να έκανα προσφυγή στο Συμ
βούλιο Επικράτειας; Κι έτσι έμει
να κατ’ εξαίρεση στο ΣΥΠ τυφε
κιοφόρος. Εκεί μ' είχε ανάγκη η
Πατρίς ή ο κ.Αβέρωφ.
Όσον αφορά τη δεύτερη θη
τεία τώρα. Διορίστηκα αγροτι
κός γιατρός σε χωριό της
ιδιαίτερής-μου πατρίδας Ροδό
πης. (Φλεβάρης ’79). Δε μου επιτράπηκε όμως ν’ αναλάβω υπη
ρεσία καθόσον η νομαρχία Ροδό
πης προσέφυγε στην ΚΥΠ και
την Εθνική Ασφάλεια - νομίζω ·
για την ακύρωση του διορισμούμου ως εθνικώς απαραδέκτου
και επικινδύνου, Η ακυρωτική α
πόφαση μετά 4 μήνες ταλαιπω
ρίες (Μάης ’79) μου ανακοινώθη
κε κεκλεισμένων των θυρών εμπιστευτικά από το νομίατρο Koμοτινής κυριολεκτικά έτσι:«Ου·
δεις προφήτης στον τόπο-του».
Υπονοούσε τον προφήτη Μωά
μεθ, εννοούσε όμως τον πολίτη
μωαμεθανό.
Να έκανα προσφυγή στο Συμ
βούλιο Επικράτειας; Από δικα
στήρια, όμως, έχω μόνο την εμ
πειρία του κατηγορουμένου και
του μάρτυρα υπεράσπισης. Κι εί

χα ήδη σε βάρος-μου καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς
Κομοτηνής σε 7 μήνες φυλάκιση
για μια προκήρυξη, (Απρίλης ’79)
Είχε κηρυχθεί απεργία με κλείσι
μο των μαγαζιών και με αίτημα
τα δάνεια. Να μην εξοφληθούν τα
προ πενταετίας χορηγηθέντα δά
νεια στους εμπόρους, καταστη
ματάρχες κ,ά, και να χορηγη
θούν άλλα περισσότερα στους υ
πό εκκόλαψη βιομήχανους της
Θράκης, Η προκήρυξη χαρακτή
ριζε.τον αγώ\<α αυτό καπελωμένο
από τους καρχαρίες του κεφα
λαίου και καλούσε, σ’ όσους δεν
έχουν δοθεί τα δάνεια αυτά και σ'
όσους δεν πρόκειται να δοθούν
ποτέ τέτοια δάνεια ναμηνκλείσουν
τα
μ α γα ζιά -το υ ς.
Φυσικά,αυτοί ήσαν το σύνολο
των καταστηματαρχών της μειο
νότητας κι άλλοι. Ακολουθεί
σύλληψη, κράτηση και δίκη, Και
καταδίκη για διασπορά ψευδών
ειδήσεων και διατάραξη των ο
μαλών σχέσεων Ελλάδας - Τουρ
κίας, Να κάναμε έφεση; Κάναμε,
κι από το εφετείο ήρθε η αθώωση.
(Οκτώβρης ’79) Μπροστά στη
χαρά της δικαίωσης τί κι άν ξο
δεύτηκε και ταλαιπωρήθηκε κα
νείς έτσι δικαίως.
Να έκανα, λοιπόν, προσφυγή
στο Συμβούλιο Επικράτειας για
την ακύρωση της ακύρωσης του
διορισμού-μου; Εγώ, όμως, έκα
να άλλη αίτηση για άλλο χωριό,
λίγο μακριά από τη Θράκη, για
να μη σκοντάψω πάλι σε λόγους
εθνικής ασφάλειας, χωριό κάπου
στα Εφτάνησα, όπου κι είμαι α
κόμα. (από τον Ιούνιο του ’79),
Κι αυτό γιατί, ναι μεν η πείρα μ’
έμαθε να είμαι υπομονετικός, αλ
λά η πείνα είναι πάντα ανυπόμο
νη. Εξάλλου δεν ήθελα ναδρανώ
αχάριστος προς το νομάρχη-μας
που σε 3 μόνο μήνες μέσα μου εί
χε δώσει την άδεια άσκησης ε
παγγέλματος.
Τη λήθη-μου, όμως, εδώ ήρθε

6 α ν ----- , ------

να ταράξει η άδεια οδήγησης αυ
τοκινήτου που ζήτησα να βγάλω,
(Μάης ’80) «Υπάρχει ιδιαίτερη
μεταχείριση» μου δήλωσε ο αρ
μόδιος υπάλληλος στο Αργοστό
λι. Έπρεπε να ερωτηθεί η Νο
μαρχία Ροδόπης, άν εθνικώς
συμφέρει ή είναι ασύμφορο να
μου δοθεί δίπλωμα οδήγησης,
Πέρασαν δύο μήνες κι η Νομαρ
χία δεν απαντούσε. Κι έτσι έκανα
ο ίδιος το ταξίδι ΑργοστολιούΚομοτηνής. Οι τέσσερες απαντή
σεις από τα ισάριθμα γραφεία
της Νομαρχίας Ροδόπης: «Τί!
Πώς; Ναι. Όχι». Δεν κατάφερα
να λύσω το μυστήριο, ήταν άκρως απόρρητο, (Αύγουστος
’80). Επανέρχομαι στο νησί και
στη δουλειά-μου και μμθαίνω ότι
έχει έρθει επί τέλους η απάντηση
του νομάρχη: «Όχι μην του δώ
σετε δίπλωμα». Υπήρχαν ση
μειώσεις κι όροι: «Να του δώσετε
όταν συμπληρώσει 5ετή διαμονή
εκεί, Ή, νά ’ρθει να το πάρει
στην Κομοτηνή», Ευτυχώς δεν με
απόκλεισε ολότελα, Για τον πρώ
το όρο θέλω ακόμα 3,5 χρόνια.
Για το δεύτερο: μα ο ίδιος μ’ έ
διωξε από κει και τώρα με κα
λούσε πίσω. Δεν επιτρέπει να πά
ρω το δίπλαιμα στο Αργοστόλι,
γιατί να μου δώσει στην Κομοτη
νή; Εκεί, όμως, δεν θα δώσω εξε
τάσεις σταθερότητας στην οδή
γηση,αλλά εξετάσεις ελαστικό
τητας στη συνείδηση. Κι απορρί
πτω το δεύτερο όρο. Να έκανα
προσφυγή στο Συμβούλιο Επι
κράτειας; Εγώ, όμως, έκανα τα
ξίδι στην Αθήνα. (Σεπτέμβρης
’80) Στη Διεύθυνση Αδειών Οδη
γών του Υπουργείου Συγκοινω
νιών ο κ. διευθυντής μου απαντά
ει: «Βέβαια ναι. Έτσι ίσως. Αλλά
όχι. Αυτά λέει ο νόμος». Δεν ήξε
ρε εκείνη την ώρα που τον είχε το
νόμο αυτό κι έτσι δεν μπόρεσε να
μου το δείξει και σε επιμονή-μου
μου είπε ότι στο κάτω κάτω δεν
είναι αυτός υπουργός. Φυσικά

- -.w

—

v e onoKTrjeeTe Te» κ·βχχιΤ6 Ρ 0> S T e w e o και -τ ο
na «sers να πιαβοον τ ο n o € Α « τ ε να Φβ?οο/»ς

μαζί αναμεεο e ’ e^es τ ιs ftaptes

STUDIO Uifι

AxkAnniov 1 6 Αθμ να
T ua 3 G 0 2 6 9 1

tdijoos t *ts c\f ° p**s-

6Lxo\)Ue xcilw^s τιßes καμ ob nepœoulie. togès eopss μ«^* ψάχνοντας που
362Ί& 5&

ßnOfxsi να ^ ινο υ μ έ Kaj 4>»χοι
___
Θ α aas Τΐ*>*ι8·*ι&ουν e»«a<; «φυσικοί—HAtxTPorlttoi t, € vas

^Α€υτρ°Α°^~ Tl/^nipoH\v:o7.__________ _____________
53

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
"7

Michel Field
& Jean-Marie Brohm

ΝΕΟΛΑΙΑ
KAI
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
•

οικογένεια

•

σχολείο
σεξουαλική καταστολή

•

• ατόρ
• στρατός

Εκδόσεις Ι.Γ . Λάχκα

ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Δ. ΠΑΝ ΑΠΩΤΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΣ ΡΑΛΛΙΔΗ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ I. Γ. ΛΑΠΠΑ

KEffÆNATQN
Q -P E N T Z H »G JÆ LJES »B ^ A U » J-M IT K i*LB U N U EL

H-RICHTER»U.BARSAflO»I-M-ATZEN£TA'rN
G-ROCHA*N-BURCH, M.DUNFOHD

f»

Π ΥΛ Η

*r,

ούτε ο υπουργός είναι πρωθυ
πουργός, πολύ περισσότερο νο
μάρχης, αλλά εγώ έγραψα ανα
φορά στον κ. υπουργό. (19 Σεμτέμβρη ’80) Τώρα άν ο κ. Παναγιωτόπουλος είναι συνεπής θα
πρέπει να μου απαντήσει, όπως
και σε άλλες ανάλογες περιπτώ
σεις: «Προς τη Νομαρχία Ροδό
πης. Διαβιβάζομαι λόγω αρμοδιότητος». Φαύλος κύκλος.
Να κάνω προσφυγή στο Συμ
βούλιο Επικράτειας; Να κάνω α
ναφορά στη Βουλή; Ti να κάνω;
Γνωρίζω κάποιον που αυτοκτόνησε, άλλους που τρελαθήκανε.
Το ποσοστό αυτοκτονιών και ψυ
χοπάθειας μαζί με τη φυματίωση
και τη βρεφική θνησιμότητα, στη
Θράκη είναι το ψηλότερο της Ελ
λάδας λόγω τουρκικής μειονότη
τας και τυραννικής ανισότητας.
Εγώ, όμως, κάνω κάτι άλλο. Πα
ραιτούμαι από άδεια αυτοκινή
του κι αρκούμαι στη μοτοσυκλέτα. Σαν αγροτικός γιατρός εξυ
πηρετώ (!!) χωριουδάκια και μή
υπαρχούσης συγκοινωνίας' με
ταφορικό μέσο μου είναι απαραί
τητο. Το Γραφείο Συγκοινωνιών
μού ’κόψε πάλι τη φόρα. Δε μπο
ρεί να μου δώσει ούτε δίπλωμα
μοτοσυκλέτας. Με το μοτοποδή
λατο τί γίνεται; Αρκούμαι και
στο σκέτο ποδήλατο. Επιτρέπε
ται κύριοι αρμόδιοι να ιππεύσω
ποδήλατο;
Εγώ πάντα πιστεύω στη δι
καίωσή -μου, αλλά ήρθαν φίλοιμου για να με πείσουν να πάω
στην Ιταλία που είναι εδώ κοντά
για να βγάλω το δίπλωμα. Πρώ
τα, όμως, διαβατήριο. Διαβατή
ριο πρέπει να βγάλω από την Κεφαλλονιά. Η πείρα, όμως, μ’ έ
μαθε ότι εμένα με ορίζει η Νο
μαρχία Ροδόπης. Κι υπόβαλα αί
τηση εκεί. (18 Αυγούστου ’80). Η
προϊσταμένη βρήκε πολύ λογικά
τα επιχειρήματά-μου στο γιατί ε
γώ μόνο από Κομοτηνή μπορώ
να βγάλω διαβατήριο. Πόσο χρό
νο θέλει να βγει ένα διαβατήριο;
Η απάντηση: «Μια βδομάδα».
Μετά μια βδομάδα: «Το δικά
σου θ’ αργήσει λίγο, 1 μήνα, ίσως
κι 6 μήνες». Μετά 1 μήνα: «Δεν

είναι έτοιμο ακόμη. Δεν απάντη
σε το Υπουργείο Βορείου Ελλά
δος». Πέρασαν 2 μήνες. Μου εί
παν το αργότερο σε 6 μήνες. Πε
ριμένω να περάσουν και οι άλλοι
4. Τί να κάνω; Να κάνω προσφυ
γή στο Συμβούλιο Επικράτειας;
Μα όλο μαζί-μου θα ασχολείται
το Συμβούλιο Επικράτειας; ΓΓ
αυτό κι εγώ μόλις συμπληρωθεί
το 6μηνο θα κάνω ταξίδι στη
Θεσσαλονίκη, θα πάω στο Υ
πουργείο Βόρειας Ελλάδας μή
πως κι επιταχύνω την έκδοση του
διαβατηρίου-μου. .
Αυτά κι άλλα παρόμοια.
Όλες αυτές οι ταλαιπωρίες,
διακρίσεις, τρεχάματα, έξοδα
ξαφνικά με κάνανε μαζοχιστή κι
άρχισαν να μου δίνουν χαρά κι η
δονή. Από τώρα νοιώθω απερί
γραπτη χαρά και ηδονιστική α
γωνία αναλογιζόμενος τις μελλοντικές-μου ταλαιπωρίες που
μου υπόσχονται να είναι τόσο ά
φθονες, βασανιστικές, ξεθεωτικές... Θα με κάνουν να λιώσω σι
γά σιγά, να γίνω ζυμάρι ώστε να
μου δώσουν όποια μορφή θέλουν
οι αρχές, η Νομαρχία, η Αστυνο
μία, η Ασφάλεια. Η αποθέωση θα
είναι να βαφτιστώ χριστιανός, ι
δέα που μου ωριμάζει σιγά σιγά
κι από τώρα ψάχνω για ανάδοχο,
που θέλω να είναι κάποιο σημαί
νον πρόσωπο.
★
Η καφκική κι : n ο:μύσφαιρα
είναι πολύ τραγική για να φαίνε
ται αστεία, και πολύ αστεία για
να γίνει πιστευτή.
Στην εφταετία, φοιτητής κι ε
γώ κάποτε κρατούμενος στην Ε
θνική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης,
κάποιος ασφαλίτης πήγε να ειρωνευθει τον πατριωτισμό-μου
και τις δημοκρατικές-μου πεποι
θήσεις λόγω καταγωγής και θρη
σκεύματος και τον άρπαξα από
το γιακά άσχετα με το τί ακολού
θησε μετά. Στην πλήρη (νεο)δημοκρατία, σήμερα, μου καλλιέρ
γησαν σιγά σιγά την πλήρη συνεί
δηση ότι είμαι πολίτης γ' κατηγο
ρίας κι ακόμα κάτι παραπάνω, ί
σως κι εχθρός.
Αγωνιστικά Κ.Π.
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H G.P.U. ΣΤΗΝ
ΙΣΠΑΝΙΑ

Α Π Α Ν Τ Α Ν ΙΚ Ο Υ Ν ΙΚ Ο Α Α ΪΔ Η
(τής Κόττρου)

'H σταλινική
άντεπανάσταση
στόν ισπανικό
έμφύλιο

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ: 1. «11 Διηγήματα»

(έττιλογή)
2. «Τό Στραβόξυλο»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Κιάφας 3 Τηλ. 36.39.980
■■■

Χαρ. Τρικούττη 60, τηλ. 3636248 —·~
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'ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Αθήνα 601
Τηλ: 732.713-732.819

• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
Αθήνα 601
• Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

• Μοντάζ:
Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ
• Υπεύθυνος Διαφημίσεων:
ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ
• Φ ωτοστοιχειοθεσία:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 729.237
• Α ναπαραγωγή φίλμς
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 729.237
• Εκτύπωση:
Εργοστ. Γραφικών Τεχνών
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ιάσιου 5, Περιστέρι
Τηλ. 57.22.201
• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο
εκφράξει την προσωπική άπο
ψη του συγγραφέα-του.
• Χειρόγραφα δεν επιατρέφονται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Εξάμ. 320 δρχ. - Ετήσια 640
Ετήσια Οργανισμών,
Τραπεζών, κλπ: 1.500 δρχ.
Για φοιτητές έκπτωση 15%

Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:
εξάμηνη:...................... απλή δολ. 15
.........................αεροπ. δολ. 17
ετήσια:..........................απλή δολ. 30
»
αεροπ. δολ. 34
Η.Π.Α. - Καναδάς - Αν. Ασία:
εξάμηνη:...................... απλή δολ. 15
. »
αεροπ. δολ. 22
ετήσια:..........................απλή δολ. 30
.........................αεροπ. δολ. 44
Αυστραλία - Ωκεανία:
εξάμηνη:___· ___ απλή δολ. 15
»
αεροπ. δολ. 30
ετήσια:..........................απλή δολ. 30
.........................αεροπ. δολ. 60
• Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601
• ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
.δρχ. 25
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:
.δρχ. 40
Κ ΕΝ Τ Ρ ΙΚ Η Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η
• για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας
Στα γραφεία του «ΑΝΤΙ»
Δημοχαρους 60, τηλ. 732.713
• για τα βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Βιβλιοπωλείο
Μ. Κοτζιά και Σία Ο.Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη

ΑΝΤ.ΛΙΒΑΝΗΣ&ΣΙΑ

‘ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ»
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• ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΝΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΙΑ ΜΕΥΑΕΜΠΕΛΤ
• ΑΝΥΠΑΝΤΡΗ ΜΗΤΕΡΑ

ΚΥΡΙΛ ΤΟΠΑΛΟβ

Ανύπαντρη μητέρα
νά έΓσαι ευλογημένη!
ΜΥΘΙΣΤΌΡΗΜΑ

του ΚΥΡΙΛ ΤΟΠΑΛΩΒ
• ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ

ANTONY ΠΙΕΤΡΟΠΙΝΤΟ ΖΑΚΕΛΙΝ ΣΙΜΕΝΑΟΥΕΡ
• ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ
ΜΙΛΗΣΩ

της Βολιβιανής
ΝΤΟΜΙΤΙΛΑ ΜΠΑΡΙΟ ΝΤΕ
ΣΟΥΝΓΚΑΡΑ
ικ ο ο ο ίΐ ς

νεα σύνορα
α A ißo vnc

• ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

’Αγαπητοί μας έπιβάτες,

Στην προσπάθειά μας να σάς έξυπηρετήσουμε καλύτερα, φροντίσαμε νά είμαστε
άπό τούς πρώτους άερομεταφορείς τού κόσμου πού πετούν μέ AIRBUS Α300.
Τό άεροπλάνο τής νέας γενιάς, τής άνετης μεταφοράς 255 έπιβατών, καί
πολλών έμπορευμάτων, μέ τά λιγότερα καύσιμα καί τόν λιγότερο θόρυβο.

Πετάξτε κα'ι θά δείτε...

η

