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TO ’83 ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ...
★

Ο εκδοτικός μας οίκος Α.Α. Λιβάνη «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» σας προτείνει με
ρικά από τα βιβλία που κυκλοφόρησαν στο χρόνο που μας πέρασε
★

Σειρά: Έ λλη νες λογοτέχνες
ΝΕΜΕΣΗ: Γιώργος Μανιατάκος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: 30 χρόνια τραγούδια
ΜΩΡΟ ΜΟΥ: Πόπη Γερωνυμάκη
Η ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΗ: Σωτηρία Σταυρακοπούλου
ΣΚΟΝΗ ΚΟΛΛΗΣΕ ΣΤ’ ΑΦΤΙΑ ΜΑΣ: Στέλλα Βογιατζόγλου
ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ: Αντώνης Σουρούνης
ΟΙ ΣΥΜΠΑΙΧΤΕΣ: Αντώνης Σουρούνης

Σειρά: Παγκόσμια Λογοτεχνία
ΑΝΕΜΟΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ: Γκ. Γκ. Μάρκες
Η ΚΑΚΙΑ ΩΡΑ: Γκ. Γκ. Μάρκες
Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΤΟΥ ΓΡΑΨΕΙ: Γκ. Γκ. Μάρκες
ΓΚΑΜΠΡΙΕΑΑ - ΚΑΝΕΛΑ ΚΑΙ ΓΑΡΥΦΑΛΟ: Ζόρζε Αμάντο
ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΕΡΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΓΗ: Αντζελα Νταίηβις
ΟΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΙ: Μαριάνο Αζουέλα
ΕΑΙΝΑ: Ό μ πι Εγκμπούνα
ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ, ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ: Κύριλ Τοπάλοβ
ΜΕΡΕΣ ΕΝΟΣ ΓΙΑΤΡΟΥ: Φερνάντο Ναμόρα
ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΑΜΟ: Τνγκμαρ Μπέρκμαν
ΤΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ: Τζωρτζ Όργουελ
ΚΛΑΨΕ, ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΧΩΡΑ: Αλαν Πάτον

Σειρά: Φεμινιστική
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ: Ανία Μεϋλέμπελτ
ΓΕΝΝΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: Αντριέν Ριτς
ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΓΗΣ: Ά γκνιες Σμέντλευ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Κάρεν Μιχαέλις
ΒΙΑΣΜΟΣ: Μαρί Οντίλ-Φαρζιέ

Σειρά: Οικονομία και Πολιτική
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ: Σταύρος Ρουσσέας

Σειρά: Ιστορία
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ: Νικολάι Τοντόρωφ

Σειρά: Κοινωνικά Προβλήματα
ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΧΟΡΤΟ-ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ: Τζιανκάρλο Αρνάο

Σειρά: Αρχαία Ελλάδα
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ: Πιερ Βιντάλ Νακέ
★

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ '84 Π ΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ...
ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ: Προφητείες για το μέλλον
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» Α.
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ΝΑ ΠΟΥΜΕ την αλήθεια είμαστε κάπως αμήχανοι με την έλευση του
νέου χρόνου. Αυτή η στήλη ταλαντεύεται ανάμεσα στην ανάγκη να
διατηρήσει την παράδοσή της και να παραχωρηθεί στο κλίμα των ημερών.
ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ αλήθεια αν στην τελευταία βδομάδα του χρόνου πρέπει
να αποχαιρετήσουμε απολογιστικά το 383 ή να υποδεχτούμε ευφρόσυνα το
’84. Δεν είμαστε βέβαιοι αν επιτρέπεται η αισιοδοξία, αν επιτρέπεται να
θεωρήσουμε ότι το ημερολόγιο που θα «γυρίσει τις σελίδες του» θα
αλλάξει σε τίποτα τη ροή των γεγονότων και τους ρυθμούς των
πραγμάτων.
ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ αλλιώς. Δεν ξέρουμε αν έχουμε το απόθεμα να φανούμε
αισιόδοξοι. Αν μπορούμε να αφεθούμε, έστω και για λόγους
ψυχολογικούς, για δυο βδομάδες στην «εορταστική ατμόσφαιρα των
ημερών». Διότι, ως γνωστόν, η «εορταστική ατμόσφαιρα» προϋποθέτει
έλλειψη μνήμης, υποβάθμιση της κριτικής, μια μικρή σπονδή στο Διόνυσο,
μια εθελοτυφλία μπρος στο παρόν που θα συνεχιστεί μάλλον
αμετάλλαχτο και στο αύριο.
ΠΩΣ ΟΜΩΣ θα φτιάσουμε αυτή την χορταστική ατμόσφαιρα»; Μήπως
πρέπει να αφοσιωθούμε στις κασέτες χριστουγεννιάτικης μουσικής που
βάζει αδιαλλείπτως η ΕΡΤ τα τελευταία τριάντα χρόνια; Μήπως πρέπει να
υπαχθούμε στον τέταρτο κυβερνητικό κύκλο για την «ποιότητα της ζωής»
που πρόσφατα εξαγγέλθηκε; Μήπως τέλος, αρκεί να σκεφθούμε ότι
υπάρχουν και χειρότερα; Ή μήπως πάλι οι μέρες απαιτούν να αφεθούμε
στο μόνο χώρο που επιτρέπεται η αισιοδοξία; Μήπως πρέπει να
περάσουμε δηλαδή από το κράτος της πραγματικότητας στο βασίλειο της
φαντασίας;
ΑΣ ΓΡΑΨΟΥΜΕ μαζί το σενάριο με κάποια επίκαιρα παραδείγματα. Η
συμπλήρωση των υπολοίπων επαφίεται στη φαντασία του καθενός τις
επόμενες 365 μέρες (και τις λίγες υπόλοιπες του ’83 ως έσχατη »τσόντα»).
ΑΣ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ δηλαδή ότι ο Άη Βασίλης ξεπερνά τις παρεμβολές
των ραδιοπειρατών και προσγειώνει με ασφάλεια το άρμα του στη χώρα
μας.
ΚΑΙ ΟΤΙ τότε, περνώντας από κρατικά οικήματα και σπίτια κυβερνητών,
από αστυνομικά τμήματα και καταστήματα, από σπίτια μικρομεσαίων και
οικίες μισθωτών, από αποκλεισμένα χωριά και βαρύθυμες επαρχιακές
πόλεις, θα μοιράσει τα δέοντα δώρα στον καθένα.
ΚΑΙ ΩΣ γενικό θαύμα, ως πρώτη πράξη, η Ελλάδα αποτινάσσει από
πάνω της τη θλίψη και τη μιζέρια της μικρομεσαίας της προσαρμογής. Οι
κρεοπώλες —για παράδειγμα— κατεβάζουν οικειοθελώς τις τιμές της
γαλοπούλας και του φιλέτου. Αγροτοβιομηχανοκαταναλωτικοί
συνεταιρισμοί εξασφαλίζουν αιώνια φτηνά φιλέτα και τη γαλοπούλα του
φτωχού. Σε μια δεύτερη φάση, σε μια γενικευμένη αυτοδιεύθυνση,
αγρότες —κτηνοτρόφοι— κρεοπώλες, καταναλωτές καταργούν το
Υπουργείο Εμπορίου— μακροπροθέσμως δε το ίδιο το εμπόριο.
ΤΟ ΙΔΙΟ πνεύμα της παραγωγής και διάθεσης κρέατος διασκορπίζεται
ως μαγική σκόνη απ’ τον Άη Βασίλη σε όλη την κυβερνητική και κρατική
μηχανή. Η τρομερή αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών υστερεί
μόνο έναντι της ευγένειας των δημόσιων λειτουργών. Κυβερνητικοί και
διοικητικοί παράγοντες αισθάνονται ως υπηρέτες του πολίτη. Οι πολίτες
γίνονται συνυπεύθυνοι και αλληλέγγυοι με την πολιτεία τους.
ΜΙΚΡΟ παράδειγμα του νέου πνεύματος οι φυσιογνωμιστές
—ψυχολόγοι— μηχανικοί— αστυνομικοί του κ. Ακριτίδη, αντί να
αρπάζουν μοτοσικλέτες αφήνουν ευγενικά σημειώματα: «νομίζουμε ότι η
εξάτμισή σας χρειάζεται επισκευή». Νεαροί «καμικάζι» τοποθετούν
«σιλανσιέ» στα λεωφορεία της ΕΑΣ.
ΣΥΜΠΟΡΕΥΤΕΙΤΕ με τον Άη Βασίλη, για να δείτε πόσα πράγματα
αισιόδοξα μπορούν να συμβούν εύκολα σ’ αυτή τη χώρα, μέρα με τη μέρα.
ΕΝ ΠΑΣΗ περιπτώσει, αν δεν πιστεύετε στα θαύματα ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ
NEON ΕΤΟΣ.

IMMIiTIKO «imilUMî|H»
Στη ροή του χρόνου...

Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ είναι ακατάλυτη... Αλλά, καθώς το
«νυν» και το «αιέν» του κόσμου γίνεται καθημερινότητα, ένας
Καινούργιος Χρόνος είναι πάντα μια πρόκληση: Αν όχι για α
πολογισμούς και προβλέψεις, τουλάχιστον για μια καινούργια
ενατένιση στο μέλλον.
ΔΕ ΧΩΡΕΙ αμφιβολία πω ς το 1983 μας έκανε όλους σοφότε
ρους. Μας δίδαξε, πριν απ’ όλα —για ν’ αναφερθούμε σ ’ ένα
πολύ πρόσφατο περιστατικό— ότι η π ο λ υ φ ω ν ί α , στον
τόπο αυτό, είναι terra incognita... Γι’ αυτό ο εντιμότατος (Right
Honorable, το λένε οι Αγγλοι) υπουργός Π ροεδρίας, Μ. Κουτσόγιωργας, νομιμοποιείται να έχει το δικό του, π ρ ο 
σ ω π ι κ ό , ραδιοσταθμό —για να δοξολογεί, ανελλιπώς, κά
θε εβδομάδα, το Μ. Κουτσόγιωργα... —ενώ όλοι εμείς, οι
άλλοι— είτε ονομαζόμαστε Δήμος Αθηναίων, είτε πολιτιστι
κός σύλλογος, είτε ΑΝΤΙ —οπωσδήποτε ό χ ι .
ΑΛΛΑ ΤΟ 1983 μας οικείωσε και με το τρελό παιγνίδι της
λεξιλαγνείας. Μάθαμε λ.χ., πως η κατάργηση τους δικαιώμα
το ς
τη ς
α π ε ρ γ ία ς
(ά ρ θ ρ ο
4),
λέγεται
και
« κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ί η σ η »... Πως η απώλεια του εργατι
κού εισοδήματος, « ε τ ε ρ ο χ ρ ο ν ι σ μ ό ς »... Πως μια συ
νήθης συμφωνία για τις βάσεις, γίνεται σύνθημα ή πανώ, του
στυλ: «ΟΙ Β Α ΣΕ ΙΣ Φ ΕΥΓΟ ΥΝ — Ο Α Γ Ω Ν Α Σ Δ ΙΚ ΑΙΩ Ν Ε 
ΤΑΙ»... Και, φυσικά, έμελλε, μέσα στο 1983, όχι μόνο να μη
δούμε —στο Κυπριακό— «κάποιο φως, μέσα από τη σκοτεινή
σήραγγα», αλλά και να ζήσουμε ένα ακόμα χτύπημα του Αττί
λα —την ανακήρυξη του ψευτοκράτους του Ν τενκτάς.

πραγματεύσεων της Γενεύης.
ΟΠΩΣ ΑΝΑΜΕΝΟΤΑΝ, η κοινή διακήρυξη ΠαπανδρέουΤσαουσέσκου, δεν ικανοποίησε την ελληνική Δεξιά. Και διότι
το κείμενό της δεν εναρμονίζεται —όπω ς έγραψε η «Καθημερι
νή»— με την απόφαση του ΝΑΤΟ, έτους 1979, και διότι οι «φι
λοσοβιετικές, αντιδυτικές θέσεις της ελληνορονμανικής διακή
ρυξης, είναι σαφείς». Αλλά είτε δέχεται κανείς, είτε απορρίπτει
τις εκτιμήσεις αυτές, γεγονός παραμένει ότι η κοινή διακήρυξη
διαφέρει αισθητά από τις θέσεις λ.χ. του Ιταλικού ΚΚ. Έ τσι, ο
Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, στην πρόσφατη περιοδεία του στη
Ρουμανία και Ανατολική Γερμανία, εισηγήθηκε την «τεχνητή
αναστολή» της εγκατάστασης των «Π έρσινγκ» και «Κρουζ»
στην Ευρώπη και, ταυτόχρονα, τη δ ι ά λ υ σ η ε ν ό ς
ο ρ ι σ μ έ ν ο υ α ρ ι θ μ ο ύ σοβιετικών SS-20, «ώ στε ν ' α
ποκατασταθεί μια κάποια ισορροπία». Α λλά ακόμα πιο ενδια
φέρουσες είναι ορισμένες διαπιστώσεις του Ιταλού κομμουνι
στή ηγέτη: Ό τ ι, δηλαδή, και η Λ αοκρατική Γερμανία «ειλικρινά ανησυχεί για την επιδείνωση της διεθνούς έντασης» (και, πιο
συγκεκριμένα, για το ενδεχόμενο να «φιλοξενήσει» στο έδα
φος της σοβιετικούς πυραύλους SS-20) και ότι, για τον λόγο
αυτό, θα πρέπει όλες οι δυνάμεις που δεν ταυτίζονται απόλυτα
με τους δυο συνασπισμούς, να ασκήσουν έντονη την πίεσή
τους και προς το ΝΑΤΟ, και προς το Σύμφωνο της Βαρσοβίας,
για «μια πιο διαλλακτική πολιτική».

'Οταν ο πρωθυπουργός «παίρνει στα χέρια του»...
Το ταξίδι και η κοινή διακύρηξη
Η ΖΩΗ, παρόλα αυτά, προχωρεί: Η εδώ αμερικανική πρε
σβεία λ.χ., σκέφτηκε πως θα μπορούσε να προβάλει —χωρίς
μεγάλες ζημιές— την «ΕΠ Ο Μ ΕΝΗ Μ ΕΡΑ», τη συγκλονιστική
ταινία του πυρηνικού πολέμου. (Σχετικά, η κ. Ελένη Βλάχου
δήλωσε πως «καθόλου δεν τρόμαξε» από την ταινία αυτή. Και,
την άλλη μέρα, έγραψε ένα σχεδόν ευτράπελο χρονο
γράφημα)... Ο δελφίνος I. ΜΠΟΥΤΟΣ, εμφανίστηκε, επιτέ
λους, διεκδικητής του αρχηγικού θρόνου της Νέας Δημοκρα
τίας, ενώ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ, εξάγ
γειλε —με τη βοήθεια εμβρυουλκού...— την εισοδηματική πο
λιτική για το 1984, που, φυσικά, δεν προβλέπει την καταβολή
οποιουδήποτε «διορθωτικού ποσού», όπως ζητούσαν οι εργα
ζόμενοι... Ό σ ο για το νέο προϋπολογισμό, που κάθε άλλο πα
ρά «αναπτυξιακός» είναι —κι ας ομνύει περί του αντιθέτου ο υ
πουργός Οικονομικών, I. ΠΟΤΤΑΚΗΣ...— επρόκειτο, αργά
χτες βράδι, να εγκριθεί από τη Βουλή.
ΑΛΛΑ ΥΠΗΡΞΕ και το ταξίδι του πρωθυπουργού στο Βου
κουρέστι, με κατάληξη την κοινή έκκληση ΠαπανδρέουΤσαουσέσκου προς τις δυο υπερδυνάμεις: Να ανασταλεί η ανά
πτυξη των νέων αμερικανικών πυραύλων «Π έρσινγκ» και
«Κρουζ» και, ταυτόχρονα, να ματαιωθεί η υλοποίηση των πυρη
νικών αντιμέτρων ( = εγκατάσταση SS-20 στην Τσεχοσλοβα
κία και Λαοκρατική Γερμανία), που έχουν ανακοινωθεί από τη
Σοβιετική Ενωση. Ά μεσος στόχος: Η επανάληψη των δια-

ΦΑΙΝΕΤΑΙ, ΟΜΩΣ, πω ς η κλιμάκωση της διεθνούς έντα
σης, η απειλή του πυρηνικού πολέμου, είναι —για ορισμένες
στήλες— θέμα «ήσσονος σημασίας», συγκριτικά με κάποια
άλλα θέματα (απομάκρυνση υπουργών, «μίζες», προμήθειες,
κτλ.) που, αν μη τι άλλο, ανεβάζουν την κυκλοφορία... Γι’ αυ
τό, το μεσημέρι της Δευτέρας, δε βρέθηκε ούτε μια εφημερίδα
για ν ’ ασχοληθεί, διεξοδικά, με το περιεχόμενο των συνομιλιών
Παπανδρέου-Τσαουσέσκου, ενώ όλες —ή σχεδόν όλες— ανάδειξαν σε κύριό τους θέμα τη δήλωση του πρωθυπουργού, κατά
την πτήση Βουκουρέστι-Αθήνα, ότι, από δω και μπρος, ανα
λαμβάνει, προσωπικά ο ίδιος, την ευθύνη για την πορεία της οι
κονομίας και τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης. Οι τίτλοι
μιας σειράς φιλοκυβερνητικών εφημερίδων, ήσαν χαρακτηρι
στικοί: «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»: Α νδρέας: Παίρνω στα χέρια
μου την οικονομία —«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»: Α νδρέας: Α να 
λαμβάνω προσωπικά οικονομία και δημόσια διοίκηση —«Ε
ΘΝΟΣ»: Ανδρέας: Θ ' ασχοληθώ τώρα μ ε τα οικονομικά...
ΑΛΛΑ ΤΕΤΟΙΟΥ είδους τίτλοι, όπου ο πρωθυπουργός εμ
φανίζεται να λέει περίπου: «Α φήστε με, εγώ τώρα καθαρίζω»,
ήταν φυσικό να προσφέρουν έδαφος για εκμετάλλευση. Έ τσι,
την άλλη μέρα, η «ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ» έγραψε ότι «μετά την πα
ρέμβαση του κ. Παπανδρέου, ανησυχούν για την τύχη τους οι
Μ. Κουτσόγιω ργας και Γ. Αρσένης», ενώ, συγκαταβατικότερη
η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», έγραψε πως «<5εν αναμένονται για σήμερα
(την περασμένη Τρίτη) οι παραιτήσεις των δύο υπουργώ ν»! Η
συνέχεια είναι γνωσ^ήΤΊ 0 θέμυ ΐ|λΟηημος αιιζήχηση και στο υ-

ί

πουργικό συμβούλιο, όπου ο πρωθυπουργός, έμπλεω ς οργής
—όπως λέγεται— κατάγγειλε τα δημοσιεύματα σαν «ηθελημέ
να» και «παραπλανητικά», μια και στοχεύουν στη «δημιουργία
κλίματος ανασφάλειας και ανησυχίας». Το ατύχημα, στην προ
κειμένη περίπτω ση, ω στόσο, ήταν ότι, στην αρνητική αυτή
συσσώρευση, αλλά και στην ανησυχία που πράγματι προκλήθηκε, το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης έπεφτε στο καλό ψιλο
κυβερνητικό Τύπο, με τη γνωστή έφεσή του να δίνει μεσσιανική
διάσταση σε κάθε δήλωση ή πρόθεση ή ενέργεια του πρωθυ
πουργού!

Τι μπορεί
να σημαίνουν
για σας
οι οικονομικές
επιδόσεις'
μιας
Ασφαλιστικής
Εταιρίας;

Η έξοδος των Παλαιστινίων
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ΤΟ 1983 ΕΜΕΛΛΕ να κλείσει και με τη δραματική έξοδο
του Γιασέρ Α ραφάτ και των 4.000 μαχητώ ν του από την Τρίπο
λη του Λιβάνου. Ο ημερήσιος Τύπος, δικός μας και ξένος, έ
δωσε κάποιες συγκλονιστικές σκηνές από την έξοδο αυτή, κα
θώς οι μαχητές επιβιβάζονταν στα πέντε ελληνικά πλοία και α
ναφωνούσαν συνθήματα που θύμιζαν τον γνωστό (ρλζ')ψαλμό:
«Το χέρι μου να ξεχα στεί πότες μου, αν σε ξεχάσω Ιερουσαλήμ
/ Η γλώ σσα μου στο λαρύγγι ας κολλήσει, αν δε σε στοχάζομαι
κι αν δε θα σε θυμιέμαι, Ιερουσαλήμ»... Και, βέβαια, ο αγώνας
των μαχητών της PLO —όπω ς δήλωσε ο Γιασέρ Α ραφάτ— θα
συνεχισθεί, «μια και ο παλαιστινιακός λαός δεν έχει άλλη επι
λογή». Ό μ ω ς, όσοι επιμένουν να βλέπουν κάποιες ομοιότητες
ανάμεσα στον αγώνα του παλαιστινιακού και του κυπριακού
λαού, δεν μπόρεσαν ν ’ αποφύγουν, την εβδομάδα αυτή, κά
ποιες γενικότερες —και βαθύτερες σκέψεις: Π ώ ς κερδίζεται έ
νας αγώνα; Π ώ ς αντιδράς όταν διαπιστώνεις ότι ο συσχετι
σμός δυνάμεων‘είναι σε βάρος σου;
ΑΣΦΑΛΩΣ, κάθε αγώ νας έχει τη δική του δυναμική, τους
δικούς του στόχους. Και, ασφαλώς, απαιτεί πίστη, σταθερότη
τα, αισιοδοξία, ενότητα γραμμών. Αλλά, ταυτόχρονα, απαιτεί
ικανότητα ελιγμών, πολιτικότητα, μελέτη και στάθμιση όλων
των δεδομένων. Διαφορετικά —όταν δεν ξέρεις να επιτίθεσαι,
αλλά και να υποχω ρείς («ένα βήμα μπρος, δύο πίσω»), να πα
ραμένεις αταλάντευτος, αλλά και να κρατείς ανοικτούς τους
«διαύλους επικοινωνίας», να πολεμάς, αλλά και να διαλέγε
σαι, αν αυτό σου επιβάλλει η συγκυρία —ρίχνεις τον αγώνα και
τους αγωνιστές σου στις ξέρες...
ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΥΤΕΣ, έχουν κάποιο στοιχείο καυτής επικαιρότητας, καθώς ο πρόεδρος Κυπριανού συναντιέται σήμερα με
τον πρωθυπουργό Α. Π απανδρέου, για μια «σε βάθος» εξέταση
του Κυπριακού. Και καθώς η συνάντηση χρω ματίζεται από την
εν ψυχρώ δολοφονία του Κύπριου εθνοφρουρού, αλλά και από
την «χείρα φιλίας» που, εντελώ ς ξαφνικά, μας τείνει, τώρα, ο
Τούρκος πρωθυπουργός Οζάλ, απόκειται στην ελληνική και
την ελληνοκυπριακή πλευρά, ν ’ αποφασίσουν για το ποια μπό
ρεί να είναι τα «επόμενα βήματά μας». Π άντω ς, η ακινησία, τά
αναθέματα, οι φρούδες ελπίδες ότι η Αγκυρα θα «εξαναγκασθεί» από τον Κουεγιάρ ή τους Ά γγλο υς ή τους Α μερικανούς ή
τους Σοβιετικούς, να ανακαλέσει την αναγνώρισή της προς το
κρατίδιο του Ν τενκτάς, δεν προσφέρουν, οπω σδήποτε λύση.
ΚΑΘΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ χρόνος συνυφαίνεται με την ανθρώπινη ελπίδα. Και καθώς, στις μέρες μας, δεν υπάρχουν πια ούτε μάγοι, ούτε άγγελοι, ούτε αγαθοί ποιμένες για να ψάλουν το
«δόξα εν υψίστοις», έπεται πω ς μόνη ελπίδα, για τις καλύτερες μέρες που π ρ έ π ε ι ν α ’ρ θ ο υ ν , απόμεινε η δύναμη
των πολλών. Αυτών που πιστεύουν στο Αύριο της πατρίδας
μας και του κόσμου. Αυτών που ευαγγελίζονται το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό χω ρίς «μεσαίες», γραφειοκράτες, αυταρχισμούς. Θαρσείν χρη...
ΑΝΤΗΝΩΡ

(όταν είναι τόσο εντυπωσιακές)

4

i
I

Μ

σιγουριά !

Ιί\

' ;ι
•
•
•
•
•

Και η σιγουριά που εμπνέει η ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στηρίζεται:
Στα κεφάλαιά της και τα ελεύθερα αποθεματικά,
που ξεπερνούν το 1.300.000.000 δραχμές.
Στο σύνολο του ενεργητικού της, που είναι πάνω
από 2.900.000.000 δραχμές.
Στα καθαρά ασφάλιστρα, που φτάνουν περίπου το
1.500.000. 000 δραχμές.
Στα έσοδά της από επενδύσεις, που ανέρχονται σε
263.000. 000 δραχμές.
Στα 610.000.000 δρχ. καθαρά κέρδη της, που της
χάρισαν, για δεύτερη συνεχή χρονιά, τον τίτλο της
πρώτης σε κέρδη Ασφαλιστικής Εταιρείας στην
Ελλάδα.

ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ:
Αυτά τα κέρδη επενδύονται σε κοινωφελή έργα για το
ξαναζωντάνεμα της ελληνικής υπαίθρου.
Γιατί η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι Κρατικοσυνεταιριστική Εταιρεία.
' * ΣΤΟ ΙΧ Ε ΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο 1982

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:
ΖΩΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ,
ΦΩΤΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
ΧΑΛΑΖΙΟΥ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΚΤΗΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
ΤΚΣ ΕΛΛΑΔΟ Σ
ΓΕΟ ΡΓΚΕΙ

Ι-Ι ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΙΥΝΓΪΑίΤΙΤΚΕΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

κοντά σας ό,τι κιαντύχα

κοινωνιών και Δημόσιας Τάξης, τα οποία χαράζουν πολι
τική για τα 600.000 δικυκλα που υπάρχουν στη χώρα, με
βάση λίγες δεκάδες ανθρώπων που χρησιμοποιούν το δί
κυκλο είτε για κλοπές είτε για «αντικοινωνικούς σκο
πούς».
Έτσι λοιπόν, εξαπολύεται μια δίωξη χωρίς προηγούμε
νο, όπου τα αστυνομικά όργανα θα γίνουν από γιατροί και
ψυχολόγοι μέχρι και μηχανικοί εκ διαισθήσεως. Έτσι, θα
μπορούν να αποφαινονται με μια ματιά για τη φυσική και
ψυχική υγεία του οδηγού, σε σταματημένη δε και κλειδω
μένη μοτοσικλέτα, εάν παράγει ήχο ανώτερο των 105 ντε
σιμπέλ οπότε και θα λαμβάνονται μέτρα...
Μα κύριε Ακριτίδη μας, εάν οι Έλληνες αστυνομικοί έ
χουν τέτοια προσόντα, προς τι να λειτουργούν πανεπιστή
μια για ειδικούς, προς τι να υπάρχουν σε τελευταία ανά
λυση νόμοι και δικαιώματα.
Να αναθέσουμε την κοινωνία —και όχι μόνο των δίκυκλων —στα τρυφερά και πάνσοφα αστυνομικά χέρια και
όλοι να ηρεμήσουμε από κάθε λογής «καμικάζι».
Τετράκυκλη λογική αλήθεια —που θέλουμε να πιστεύ
ουμε ότι θα ανατραπεί από νεότερες και σοβαρότερες
σκέψεις στουζκυβερνητικούς επιτελείς...

Η παλαιστινιακή επανάσταση
ΜΙΛΤΟΙ ntovpAZCS?

ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΗ ΛΟΓΙΚΗ
Η πολύ πετυχημένη πορεία των μοτοσικλετιστών ελπί
ζουμε να βάλει τα θεμέλια για την ισχυροποίηση των μοτολεσχών και τη διαφοροποίηση γενικότερα της «κοινής
γνώμης», απέναντι στο δίκυκλο. Γιατί είναι γεγονός πως
στην Ελλάδα όπου η άνοδος των μεσοστρωμάτων μετέ
τρεψε το αυτοκίνητο σε «φετιχική» απόδειξη κοινωνικής
διάκρισης, το δίκυκλο ήταν πάντα στο περιθώριο: πρώτα
το χρησιμοποιούσαν οι «φτωχοί» τώρα και οι «αμφισβητίες», οι «τσαντάκηδες», οι «καμικάζι».
Η αλήθεια βέβαια είναι πως το δίκυκλο αποτελεί μια α
ναγκαία λύση στην κυκλοφοριακή αθλιότητα της Ελλά
δας. Ταυτόχρονα, για πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο
νέους, είναι μια επιλογή για έναν άλλο τρόπο ζωής.
Όλα αυτά είναι αδιάφορα όμως για το Υπουργείο Συγ

Είναι γεγονός ότι η αποχώρηση των Παλαιστίνιων του
Αραφάτ από την Τρίπολη είναι μια φάση καμπής, μια τα
κτική ήττα του παλαιστινιακού κινήματος. Μια ήττα που
τελευταίοι υπεύθυνοι γ ι’ αυτήν είναι οι ίδιοι οι Παλαιστί
νιοι. Το στίγμα θα βαραίνει για πάντα τους «αδελφούς».
Άραβες και τους «εν σιωπή» διεθνιστές.
Βιάστηκαν όμως να χαρούν στο διεθνή αλλά και ελληνι
κό χώρο οι ιμπεριαλιστές και οι εντόπιοι ομόφρονές τους.
Η παλαιστινιακή επανάσταση δεν μπορεί —αντικειμε
νικά— να ηττηθεί στρατηγικά.
Το ξάπλωμα του κινήματος στα κατεχόμενα εδάφη, οι
μόνιμες και σταθερές παλαιστινιακές κοινότητες σ’ όλο
τον αραβικό κόσμο είναι η πιο σταθερή βάση για την ανά
καμψη της επανάστασης.
Όπως επίσης, η σφυρηλάτηση των αγωνιστών της PLO
στις πιο δύσκολες και αντίξοες μάχες, η πολιτική ωριμό
τητα που αγκαλιάζει όλο σχεδόν το παλαιστινιακό κίνημα
είναι άλλες σταθερές εγγυήσεις για την αποτελεσματικότητα του αγώνα τους σε όχι και πολύ μακρινό μέλλον.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ Σ Υ Ν Ε Π Ε ΙΑ ΤΟ Υ «ΑΝΤΙ»
ή Η Ε Π Α ΛΗ Θ Ε ΥΣΗ ΤΟΥ Ο ΡΓΟ ΥΕΛ
Ε λπίζουμε να μας σ υ γ χ ω ρ έ σ ε τε και ε σ ε ίς και ο Ό ρ γ ο υ ελ γ ια την α ναβολή του α φ ιερ ώ μ α το ς γ ια το «1984»,
στο π ρ ώ το τ ε ύ χ ο ς του ’84.
Η αιτία τη ς α ν α β ο λ ή ς θα ήτα ν α π ό λ υ τα κατανοητή α
πό τον μακαρίτη τον Ό ρ γ ο υ ε λ , που μά λιστα έσ τειλ ε και
σχετικό τη λ εγρ ά φ η μ α (δημοσ ιεύεται σε άλλη σελίδα).
Το 1983 έδ ω σ ε μια π ρ ό γευ σ η του ’84. Ρ α δ ιο γω ν ιό μ ε
τρα, κυβερνητικοί εκπρ όσ ω ποι, ε ισ α γ γ ε λ ε ίς , α σ τυ νο μ ι
κά ό ρ γ α ν α υπό το βλέμμα τη ς α δ ια τά ρ α κ τη ς εξο υ σ ία ς
του Μ εγάλου Α δελφ ού. Φ ρόντισαν να μ α ς θυμ ίσ ου ν ότι
οι δρόμ οι τη ς ελ ε υ θ ε ρ ία ς είναι δ υ σ χ ε ρ ε ίς ό τα ν το κρά
τ ο ς θ εμ α τοφ υ λα κ εί σ τις ε λ ε υ θ ε ρ ίε ς και α υ τό έ π ρ ε π ε να
το τονίσ ο υ μ ε στο τ ε ύ χ ο ς που κ ρ α τά τε σ τα χ έ ρ ια σας.
Έ τσ ι, λοιπόν, την Παρασκευή 6 Ιανουάριου, στο τεύ
χος 251, θα υ π ά ρ χει τελικά το αφιέρωμα στο «1984». Α
πό το τε ύ χ ο ς, άλλω σ τε, αυτό ξα ν α ρ χίζει ο κ α νο νικ ό ς δ ε 
κ α π ενθ ή μ ερ ο ς ρ υ θ μ ό ς έκ δ ο σ η ς του ΑΝΤΙ.

\

Από την άλλη μεριά, όσοι χαίρονται για τις εσωτερικές
διαιρέσεις των Παλαιστίνιων, δεν μπορούν καν να θυμη
θούν έστω την επανάσταση του *21, που προχώρησε με
δυο εμφυλίους πολέμους ταυτόχρονα;
Οι Παλαιστίνιοι δεν φύγον απλά με το «κεφάλι ψηλά»
απ’ την Τρίπολη. Φύγον με αλώβητη την ελπίδα, ένας λα
ός που δεν έχει αλλά θα αποκτήσει τελικά την πατρίδα
του.
Και η νίκη των Παλαιστίνιων θα είναι πράγματι, νίκη όχι
μόνο μιας εθνικής υπόθεσης, αλλά νίκη αρχών που προχωράει τον κόσμο προς τα μπρος...

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ;
Πολύ θετικές κρίνονται οι ειση γή σ εις της επιτροπής που μ ελ ε
τά την αναμόρφωση του Σωφρονιστικού κώδικα.
Αν αληθεύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, ένας ανανε
ωτικός άνεμος πνέει ως προς τις αντιλήψ εις και τις πρακτικές
που μέχρι σήμερα κυριαρχούν στα σωφρονιστήρια και τις φ υλα 
κές.
Ο περιορισμός των δικαιωμάτων του διευθυντή, η ποινή κά
θειρξης για δεσμοφύλακα που θα κακοποιήσει κρατούμενο, η α
παγόρευση κάθε σωματικής πειθαρχικής ποινής,είναι αναγκαία
και ώριμα βήματα.
Πιο σημαντικά βέβαια είναι όσα προβλέπονται για την επανέ
νωση της φ υλακής μ ε την κοινωνία: η δημιουργία σχολείου στη
φυλακή, η δημιουργία εργαστηρίου σε συνεργασία μ ε τον ΕΟΜΜΕΧ και τον ΟΑΕΔ, δίνουν πραγματικά μια προοπτική για το
οπάσιμο του πιο οργανω μένου «γκέτο» που έστησε μ έχρ ι σήμε
ρα το κράτος, δηλαδή τη φυλακή.
Αν τέλος, προσθέσουμε στις προτάσεις την αναγνώριση βασι
κών δικαιωμάτων στους κρατούμενους, τη δυνατότητα να επι
σκέπτονται την οικογένειά τους, τη ^διεύρυνση του επισκεπτήριου, τη διασφάλιση του απόρρητου της αλληλογραφίας, τότε έ
χουμε ένα πλαίσιο αρχώ ν και προβλέψεω ν που εξανθρωπίζει
την κτηνωδία της καθημερινής ζωής στη φυλακή.
Θέλουμε βέβαια να ελπίζουμε πως οι εισηγήσεις της επιτρο
πής δεν θα καταχω νιαστούν σε κάποιο ντουλάπι του Υπ. Δικαιο
σύνης. Και ότι θα αποτελόσουν δεσμευτικές κατευθύνσεις της
κυβερνητικής πολιτικής.

T 2£äm
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
το βιβλίο της χρονιάς
Η υποστήριξη του παλιού λαϊκού αθηναϊκού
σπιτιού μέσα από φωτογραφικά
παραδείγματα. Έ να λεύκωμα υποδειγματικής
καλαισθησίας που αντιπαρατίθεται στον
γενικό συρμό που υποστηρίζει τα ξενόφερτα
νεοκλασικά κτίρια.

ΣΤΟ Μ ΑΚΡΙΝΟ ΙΡ Α Ν
... κεφάλια πέφτουνε. Μ όλις 30.000 νεκροί φαίνεται ότι είναι ο
απολογισμός τω ν θηριωδιών του καθεστώ τος Χομεϊνί, αριθμός
πον συμπληρώ νεται από ά λλες 16.000 (τουλάχιστον) κρατουμέ
νων. Η συστηματική και βάναυση παραβίαση των στοιχειω δέ
στερων ανθρώπινων δικαιωμάτω ν είναι η κύρια δύναμη εδραίωσης του καθεστώ τος Χομεϊνί, που τίποτε δεν διατηρεί πια από
την πρώτη λαϊκή ορμή που το εγκαθίδρυσε στην εξουσία.
Η Σ Α Β Α Μ (που διαδέχτηκε την Σ Α Β Α Κ ) ασκεί την ίδια μεθο
δολογία με την ταχτική μυστική αστυνομία, με τη διαφορά ότι
τώρα, τα βασανιστήρια, οι ακρω τηριασμοί και οι κτηνω δίες, εί
ναι «δικαιολογημένα» επειδή πρόκειται για «φιλολαϊκό» καθε
στώς, ενώ πριν είχαμε αντιλαϊκό...
Τελευταίο θύμα αυτής της μεθοδολογίας το « τουντέχ», το
κομμουνιστικό κόμμα του Ιράν, που αφού κάλυψ ε όλες τις φρι
καλεότητες τω ν επαναστατικώ ν φρουρών, επ ελέγη με τη σειρά
τον για εξιλασμό.
Έτσι ο Κιανουρί και τα περισσότερα μέλη της Κ.Ε. περνούνε
αηό δίκη, μ ε βάση κυρίω ς τις «ομολογίες» τους ότι υπήρξαν
πράκτορες τω ν Σοβιετικώ ν, που σύμφωνα με την πρόσφατη τα
ξική ανάλυση του Χ ομεϊνί «είναι πιο σατανάς α π ' την Α μερι

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

κή».
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Η διεθνής κοινή γνώμη (και ω του θαύματος η ΕΣΣΔ και το
ΚΚΕ) έχουν κινητοποιηθεί για τη σωτηρία του Κιανουρί και των
συντρόφων του αν και χω ρίς πο λλές ελπίδες.
Διότι βέβαια, όταν ο Μ αρξ υποχωρεί, ο Α λ λ ά χ τιμωρεί...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Μ. ΚΟΤΖΙΑ και ΣΙα

τηλ: 36.07.744 · 36.39.962
Τσιμισκή 78. τηλ: 279.720
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Οι θέσεις μας και οι αντιθέσεις μας
Η «αντιπαράθεση» με την κυβέρνηση της «Αλλαγής»
Είχαμε δηλώσει κατηγορηματικά, πω ς ο σταθμός δεν γίνε
ται στα πλαίσια κάποιας πολιτικής επιλογής του τύπου υπέρ ή
κατά της κυβέρνησης. Είχαμε τονίσει πω ς δεν πρόκειται ούτε
για ενέργεια συμπολίτευσης ούτε για τακτική αντιπολίτευσης.
Για μας, η ελεύθερη επικοινωνία δεν προσδιορίζεται σε σχέ
ση με τις τρέχουσες κυβερνήσεις αλλά αφορά την ουσία των ί
διων των θεσμών, την ποιότητα δηλαδή του δημοκρατικού πο
λιτεύματος.
Αλλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι γεγονός ότι η κυ
βέρνηση είναι που υποπίπτει σε μια σειρά αντιφάσεις —και κα
τά τη γνώμη μας— σε μια σειρά από λάθη.
Θα λέγαμε μάλιστα, ότι η μόνη αντιπολίτευση που υπήρξε εί
ναι αυτή που άσκησε η κυβέρνηση στον ίδιο τον εαυτό της ή
τουλάχιστον στις διακηρύξεις της και το παρελθόν της.
Διότι η κυβέρνηση, το μόνο επιχείρημα που επιστράτευσε
κατά του εγχειρήματος του ΑΝΤΙ είναι η ανάγκη «να εφαρμο
στούν το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους».
Μας συγκινεί πράγματι η θρησκευτική ευλάβεια του κ. Κωστόπουλου για το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.
Έχουμε όμως ορισμένα ερωτήματα, τα οποία θέσαμε προκαταρτικά (πριν την έναρξη του σταθμού) και απαντήθηκαν
φαίνεται με το κλείσιμό του.
— Δεν είναι αλήθεια, ότι το ΠΑΣΟΚ απέσχε από την ψήφιση
του Συντάγματος του ’75 το οποίο χαρακτήρισε ως περιοριστι
κό των δημοκρατικώ ν δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού;
— Δεν είναι αλήθεια ότι ο κ. Παπανδρέου ω ς αρχηγός της α
ξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, είχε δηλώσει πως αντιμετω
πίζει το κόμμα του, το ενδεχόμενο να δημιουργήσει δικό του
ραδιοτηλεοπτικό σταθμό προκειμένου να αντιμετωπίσει τον
μονόλογο των κρατικώ ν μέσων ενημέρωσης;
Πού οδηγεί άλλωστε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση η λογική
της τήρησης των «νόμων του κράτους» παρά στην αυτοκατάρ
γησή της;
Διότι αν υποθέσουμε ότι η τήρηση των νόμων του κράτους
είναι ο όρος για την Αλλαγή, τότε κακώ ς διεκδικήσαμε την κυ
βέρνηση για να την επιφέρουμε. Θα αρκούσε ω ς αντιπολίτευση
να διεκδικούμε σθεναρά την πιστή τήρηση των νόμων και η
Αλλαγή θα γινόταν από την Δεξιά δια της νομικής οδού.
Επειδή όμως δεν κατανοούμε την αντίφαση στην οποία οδη
γεί η λογική του κυβερνητικού εκπροσώπου, κατανοούμε επί
σης πως το πρόβλημα βρίσκεται αλλού: στη γενικότερη δηλα
δή αδυναμία της κυβέρνησης να αποδέχεται και να αναπτύσ
σει πλουραλιστικούς θεσμούς.
Είναι κι αυτός φυσικά άλλος ένας τρόπος με τον οποίο η κυ
βέρνηση αντιπολιτεύεται τον εαυτό της. Γιατί όταν θεωρεί
—και σω στά— ω ς βασικούς όρους επιτυχίας της την αποκέ
ντρωση, τη λαϊκή συμμετοχή, την αποδέσμευση από το θεσμι

κό πλαίσιο της δεξιάς, δεν μπορεί ταυτόχρονα να θέλει να μο
νοπωλεί μέσω του κράτους όλα εκείνα τα στοιχεία που καθι
στούν το λαό πραγματικά συμμέτοχο, μέσα από τη χειραφέτη
σή του.
Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση έχασε μια ευκαιρία. Γιατί
είναι γνωστό πω ς στα πλαίσια της Α λλαγής, τα συγκροτήματα
του Τύπου ευημερούν και μάλιστα θέλουν να διευρύνουν το ρό
λο τους και το αγοραστικό τους κοινό. Ό λ ο ι γνωρίζουμε τη
διάθεση του συγκροτήματος Λ αμπράκη να επεκταθεί και στη
ραδιοτηλεόραση και η κ. Βλάχου μας εξήγησε στο άρθρο της
πόσο ορέγεται ένα παρόμοιο λαμπρό μέλλον.
Αν η κυβέρνηση λοιπόν δεν υπέκυπτε τόσο εύκολα, στην ι
σχύ του νόμου, θα διαπίστωνε πως η πρόταση του ΡΑΔΙΟΑΝΤΙΛΑΛΟΣ είναι ο μόνος τρόπος να μην υποκύψει αύριο
στην ισχύ των συγκροτημάτων.
Γιατί μόνο η αναγνώριση της πραγματικά ελεύθερης ραδιο
φωνίας, των ανθρώπων με το μεράκι και το πάθος μια άλλης
έκφρασης και επικοινωνίας, με σταθμούς μικρής εμβέλειας
και συγκεκριμένου χαρακτήρα θα κλείσει την πόρτα και τώρα
και στο μέλλον στους κάθε λογής «επαγγελματίες» του είδους
από τους «βοθρατζήδες» και «σκυλατζήδες» που ήδη εκπέμ-

του Μαρίνου

Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε, οι απόψεις και οι κρίσεις π ο υ '
εκδηλώθηκαν, τα σχόλια, οι ψίθυροι και οι διαδόσεις που ακο
λούθησαν, αλλά και τα ίδια τα γεγονότα, όπω ς εκτυλίχθηκαν,
μας υποχρεώνουν σε κάποιες τοποθετήσεις γύρω από το θέμα
της ελεύθερης ραδιοφωνίας και το δικό μας εγχείρημα το
ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ.
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πουν, μέχρι και στους εφοπλιστές και βιομήχανους που καλεί
σε εθνικό προσκλητήριο η κ. Βλάχου.
Αλλά η κυβέρνηση υπό την καθοδηγητική μαεστρία του κ.
Κωστόπουλου πρόδωσε το παρελθόν της, υποθήκευσε τις μελ
λοντικές της ενέργειες, υποκλίθηκε εκεί που κάποτε εναντιώθηκε, διέψευσε τις εξαγγελίες της, αρνήθηκε τις διακηρύξεις
της.
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι μόνον η γνωστή πολιτικότητα του
κ. Κωστόπουλου είναι υπεύθυνη γΓ αυτή τη σαλάτα πρακτι
κών, που πράγματι εκθέτει την κυβέρνηση από όλες τις σκο
πιές.

Το ΑΝΤΙ και ο ραδιοσταθμός
• ΡΑΣΕΑ ΤΖΑΚΟΜΠΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΜΝΗΣΙΑ
(Κριτική τής κονφορμιστικής ψυχολογίας
άπό τόν Α ντλερ στον Λαίνγκ)
• Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ, BELL, GUILLAUME, κ.α.

ΛΑΪΚΕΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΕΥΡΩΠΗ
(Επιλογή κειμένων άπό τό SOCIALISME OU BARBARIE)
• ΙΖΙΝΤΟΡ ΝΤΥΚΑΣ (κόμης τού Αοτρεαμόν)

ΠΟΙΗΜΑΤΑ I, II
(Πρώτη παρουσίαση στά έλληνικά)
• NAZIM ΧΙΚΜΕΤ

ΤΟ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΝΕΦΟ
(Τά παιδικά παραμύθια τού Χικμέτ)
• ΒΥΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ

ΨΥΧΟΣΤΑΣΙΑ
(Συγκεντρωτική έκδοση τών ποιημάτων 1949-1976)

• ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ, 1
(Συγκεντρωτική έκδοση τών ποιημάτων 1944-1964)
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ

Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
(καινούρια ποιητική συλλογή)
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥ

... ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ REMINGTON....
(Δεύτερη έκδοση)

Είναι αλήθεια ότι η σύνταξη του ΑΝΤΙ δεν ανήκει αυθεντικά
στους «ραδιοφωνιτζήδες». Α ρκετοί από τους συντάκτες βέ
βαια είχαν θητεύσει στην πρώτη νεότητά τους στο είδος. Αλλά
τώρα, στην αρχική τουλάχιστον φάση, η σύνταξη του ΑΝΤΙ
μπήκε στην υπόθεση της ελεύθερης ραδιοφωνίας όχι τόσο εξ έ
ρωτος, όσο εξ αποφάσεως.
Στις πρώτες δηλαδή συναντήσεις υπήρχε περισότερο το κλί
μα όπου μια ομάδα «διανοουμένων» θέλει να κάνει πράξη κά
ποιες θεωρητικές αρχές παρά το «παιχνίδι» των ίδιων των ερ
τζιανών.
Γεγονός είναι πάντω ς ότι κατά καιρούς στο ΑΝΤΙ γυρόφερνε
έντονα η ιδέα της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Από το πρώτο συ
γκροτημένο αφιέρωμα του ’78 ω ς τη λειτουργία του «πειρατι
κού» σταθμού στο ΑΝΤΙ-Φεστιβάλ, οι καταρχήν προσεγγίσεις
παίρνουν έναν όλο και πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα.
Έ τσι, όταν η «απόφαση» του ΑΝΤΙ προχώρησε το Νοέμβρη
στην εφαρμογή της, οι πραγματικοί «ραδιοφωνιτζήδες», ο
Βαγγέλης, ο Θ οδωρής και ο Κ ώστας, δεν χρειάστηκαν παρά
λίγες συζητήσεις για να μας συντονίσουν στην πραγματικότη
τα του «μέσου», για να μας μεταφέρουν από τον Γουτεμβέργιο
στον Χ ερτζ...
Κι όμως, εμείς ξέρουμε, πω ς η υπόθεση της ελεύθερης ραδιο
φωνίας ακόμα δεν μας ανήκει. Γιατί τελικά, το «μέσο» δια
μορφώνει τον «χειριστή» του. Κι αυτή τη σχέση, οι εισαγγελείς
και τα όργανα του νόμου, την άφησαν ανολοκλήρωτη...
. ^ ν θέλαμε δηλαδή να συμπυκνώσουμε τη στάση του ΑΝΤΙ
θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια παρέμβαση στο επίπεδο των
θεσμών, που φιλοδοξούσε ταυτόχρονα να διαφοροποιήσει και
την «χρήση» του μέσου, για το οποίο διεκδικούσε διαφορετικό
καθεστώς.
Ως προς το πρώτο σκέλος η στάση μας υπήρξε διαυγής και
κατατέθηκε στην ολότητά της. Στο δεύτερο επίπεδο, στη δια
μόρφωση δηλαδή των όρων μιας διαφορετικής ραδιοφωνίας, οι
προθέσεις μας δεν δοκιμάστηκαν, όχι μόνο σε σχέση με τον
κόσμο, αλλά και με μας τους ίδιους. Γι’ αυτό και θα επιφυλα
χτούμε ω ς προς την όποια αξιολόγηση του ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ σαν απόπειρα «εναλλακτικής» ραδιοφωνίας.
Π αρ’ όλα αυτά θα θέλαμε εδώ να σημειώσουμε πόσο εναρ
μονισμένα είναι τελικά όλα αυτά με μια νέα πραγματικότητα
στο χώρο της ελεύθερης επικοινωνίας. Η αναμετάδοση των
δοκιμαστικών εκπομπώ ν στη Θεσσαλονίκη, η αναμετάδοση
των ίδιων εκπομπώ ν από άγνωστό μας πομπό στη Χ αλκίδα, το
ενδιαφέρον στην Π άτρα, οι συνομιλίες της νύχτας των «πειρα
τών» της Αθήνας, τα τηλέφωνα και τα πρώτα γράμματα ενδια
φερομένων ανθρώπων, δημιουργούν μια κοινότητα, ένα χώρο
όπου συγκλίνουν ενδιαφέροντα, προτάσεις, προβληματισμοί.
Είναι πραγματικά τιμή μας που καταγραφήκαμε από το
κράτος σ’ αυτό το χώρο της «παρανομίας». Και επαναλαμβά
νουμε ότι διατηρούμε ακέραια την πολιτική και «ποινική» ευ
θύνη του ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ω ς παράνομου —αλλά νομιμό
τατου— σταθμού. Ό π ω ς, το ίδιο θεωρούμε ότι ισχύει για κάθε

άτομο ή ομάδα που θέλει να εκφραστεί μέσα από το ραδιόφω
νο.
Και όπω ς θέλουμε να ελπίζουμε, το κράτος και η κυβέρνηση,
θα προσαρμοστούν στη νομιμότητα των πολιτών, των ώριμων
ιδεών, των αναγκαίω ν λύσεων, και θα βάλουν τους οικείουζ νό
μους, στο ίδιο χρονοντούλαπο όπου εις «περίοπτον θέσιν» θα
φυλάσσονται και οι αντιλήψεις των κυβερνητικών παραγόντων
που θητεύουν σ ’ αυτούς...

Οι άλλες πλευρές
Ό τα ν την υπόθεση της ελεύθερης ραδιοφωνίας ανέλαβε ο κ.
Μαρούδας (αφού την είχε βέβαια προσαρμόσει στις αντιλήψεις
του ο κ. Κ ωστόπουλος, που είχε «παγιδεύσει» το έδαφος), η
«σύγκρουση» έγινε σε ευφυέστερο πεδίο: ο κ. Μ αρούδας ανα
κάλυψε ότι οι νόμοι πρέπει να εφαρμοστούν όχι γιατί είναι γενι
κώς νόμοι, αλλά γιατί δεν πρέπει να χωρίζονται οι Έ λληνες σε
Η στιγμή της πόζας ή πώς τα αστυνομικά μπλέχτηκαν με τα μουσικά
όργανα.

Η έγκυρη άποψη ενός αρμοδίου...
3*

Ο Κ. Μαραμπούτης είναι προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ελέγ
χου Ραδιοεπικοινωνιών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, δηλαδή
ο αστυνόμος των ερτζιανών, ο άνθρωπος που φροντίζει για την
«τάξη» και την «ησυχία» τους. Ό ταν όμως ο πολιτικός αστυνό
μος των ερτζιανών, το Υπουργείο Προεδρίας, δηλαδή, παίρνει
και την πολιτική ευθύνη των χειρισμών για τη διατήρηση αυτής
της τάξης, ο κ. Μαραμπούτης, επειδή ακριβώς έμμεσα γίνεται
δημόσιο πρόσωπο, φροντίζει να μιλήσει μόνον επί τεχνικών θε
μάτων. Και τότε είναι και προσεκτικός, και έγκυρος και, ως εκ
τούτου, πιστευτός. Είπε λοιπόν ο κ. Μαραμπούτης, με αφορμή
μια ερώτηση δημοσιογράφου για τη δυνατότητα ύπαρξης νόμι
μων ιδιωτικών ραδιοσταθμών:
«Τεχνικά μπορούν να υπάρξουν. Στην ουσία, όμως, πρόκειται
για πολιτική απόφαση...»
Σωστά κ. Μαραμπούτη. Απόδειξη για την πολιτικότητα της α
πόφασης που θα αναγκαστούν να πάρουν οι διαχειριστές της
δεδομένης (και αμετάλλακτης) πολιτικής εξουσίας είναι ο φό
βος τους μπροστά στον ήχο και του ««απλού» ερασιτεχνικού
πομπού. Τώρα, τα περί παραβιάσεως της ελληνικής νομοθε
σίας, και του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών που α
νέφερε ο κ. Μαραμπούτης σχετικά με την εκπομπή του σταθ
μού του ΑΝΤΙ, το πολύ που του χρησιμεύουν είναι σαν άλλοθι
για να επιτελεί, ανενδοίαστος,το αστυνομικό του καθήκον και
αφορούν μόνο τους πολιτικούς του προϊστάμενους. Καλό θα εί
ναι δε, αυτός και κάποιοι άλλοι τεχνικοί αρμόδιοι να κάνουν κά
ποια εισήγηση για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλή
λων των ραδιογωνιόμετρων... και, σε συνεργασία με αρμόδια υ
πουργεία,να κάνουν πρόταση για την κατασκευή ηλεκτρονικού
εξοπλισμού από δικές μας εταιρείες, ούτως ώστε να τηρούνται
οι προδιαγραφές. Μήπως περιμένουν από τους ερασιτέχνες να
εισηγηθούν επί του θέματος;
-
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πολίτες α' και β' κατηγορίας. Δηλαδή υποθέτουμε πως ο κ.
Μαρούδας εννοούσε ότι το «επώνυμο» ΑΝΤΙ δεν μπορεί να
διεκδικεί διαφορετική μεταχείριση, αφού τέτοια μεταχείριση
δεν επιφυλάχθηκε άλλω στε α π ’ την κυβέρνηση της Α λλαγής σε
κανέναν επώνυμο. Δεν θυμόμαστε βέβαια τι ακριβώς δήλωσε ο
κ. Μαρούδας όταν η απαγόρευση εξόδου της κ. Χριστίνας Ωνάση «ξεχάστηκε» με ένα τηλεφώνημα. Υποθέτουμε όμως, ότι
εκεί ήταν Α Ά ' περίπτωση. Α ς ξανάρθουμε επομένως στους απλούς α' και β'.
Ό πω ς έχουν τα πράγματα, φοβούμαστε ότι ο συλλογισμός
του κ. Μ αρούδα δεν «στέκει». Διότι αυτό που προκύπτει αβίαστα είναι ότι στο ελληνικό κράτος υπάρχουν οι πολίτες α' κατηγορίας, που είναι όσοι νέμονται την κυβέρνηση και τα κρατικά προνόμοια, όπω ς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και όλοι οι
υπόλοιποι χρεώ νονται ω ς πολίτες β'.
Υποθέτουμε ότι μόνο ο μιθριδατισμός του κυβερνητικού εκπροσώπου κάνει τον κ. Μ αρούδα να ξεχνά πως όταν κάθε μέ-

Αντιστροφή των ρόλων: ο ανήσυχος εισαγγελέας και ο διαβολικός ξε
ναγός του. Σε δεύτερο πλάνο, αστυνομικός και συντάκτης αποφεύγουν
να κοιτάξουν ο ένας τον άλλο.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Χρήστου Βλάχου
11

] Ο Λουκιανός ήταν βραχνιασμένος και δεν ή
ταν δυνατή μια εκτέλεση «λάιβ». Το στιγμιό
τυπο είναι από τα «δοκιμαστικά»...
2 0 Μ έντης Μ ποσταντζόγλου λίγα λεπτά μετά
την ανάγνωση του δελτίου ειδήσεων που σννέταξε ο ίδιος. Η κατάσταση είναι κρίσιμη...
3'Ενας διώκτης μας μέσα στο μηχάνημα που ε
ξασφαλίζει τις συγκοινωνίες και εμποδίζει τις
επικοινωνίες...

;

ρα ρυθμίζει ο ίδιος τηλεφωνικά από την οδό Ζαλοκώστα τι θα
«φανεί» και τι θα «κοπεί» από την κρατική τηλεόραση παρα
νομεί περισσότερο ως προς το Σύνταγμα και τους νόμους του
κράτους απ’ ό,τι ο τελευταίος πειρατής. Κι αν ακόμα δεχθούμε
πως οι α' και β' κατηγορίας πολίτες υπάρχουν, είναι η κυβέρ
νηση πάλι που τους δημιουργεί. Γιατί η «προσεκτική» στάση
των διωκτικών αρχών που επιδείχτηκε στην επέμβαση στο
ΑΝΤΙ, δεν αποδείχνει τίποτε παραπάνω από το ό,τι σ’ αυτή τη
χώρα ισχύουν δυο μέτρα και δυο σταθμά: στο ΑΝΤΙ το παίζου
με μαλακά αλλά του ανώνυμου ραδιοπειρατή του σπάμε το
σταθμό για να του «σπάσουμε και τον τσαμπουκά».

ΜΑΝΤΗΛΕΣ
ΑΠ’ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε και πάλι πω ς το νόημα της
πρότασής μας είναι ότι πρέπει οι πολίτες αυτής της χώρας να
είναι μιας και μόνης κατηγορίας πράγμα που διασφαλίζεται με
την αναγνώριση όχι μόνο των ίδιων δικαιω μάτω ν αλλά και
των ίδιων δυνατοτήτων.
Σ’ αυτό προσπάθησε να συμβάλει το ΑΝΤΙ, αυτή τη μάχή ό
μως έπρεπε να δίνει κυρίως η κυβέρνηση. Αντί για διαφοροποι
ημένες τα κτικές, άλλα στις διακηρύξεις και άλλα στις πρακτι
κές, ένας δρόμος υπάρχει για την κυβέρνηση: ο δρόμος του
διαλόγου με όλες εκείνες τις δυνάμεις που μπορούν να δώσουν
στην ελεύθερη ραδιοφωνία το αποδεκτό περιεχόμενό της. U

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Μια σειρά διηγημάτων βασισμένη σε
γεγονότα, καταστάσεις και μνήμες που
συνιστούν την ελληνική εμπειρία.
ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΪΛΟΣ

φ ύ λ λ α - φ τερ ά
λ ιη γ η μ λ τ λ

W

ΠΑΝ. Κ. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 4
(ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ)
(ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

ΠΩΛΗΣΗ
ΧΟΝΔΡΙΚΗΛΙΑΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 3219286-3250277
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΑΘΗΝΑ: «ΝΕΦΕΛΗ» Μαυρομιχάλη 9

• τηλ: 36.07.744, 36.39.962
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: «Μ. Κοτζιά και Σία».
• Τσιμισκή 78 · τηλ: 279.720

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ · ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ · A Π Ο ΚΑΛΥ Π Tl KO
Πολλά ερωτήματα προκάλεσε στο πανελλήνιο η στά
ση του κ. Κωστόπουλου σε σχέση με το Σύνταγμα και
τους νόμους του κράτους. Τι άραγε να εσκέπτετο εκείνη
τη στιγμή; Ποιες αναλύσεις διαπερνούσαν την κεφαλή
του; Ποια στοιχεία αναρρίπιζαν το αίσθημα ευθύνης του;
Πού στηριζόταν τέλος πάντων το αλάνθαστο πολιτικό
του αισθητήριο;
Σ’ όλα αυτά τα ερωτήματα έδωσε απάντηση ο δαιμό
νιος συνεργάτης X του ΑΝΤΙ που διείσδυσε στα απόρρη
τα αρχεία του κ. Γενικού. Οφείλουμε να πούμε πως ο κ.
Γενικός, επίδοξος αρχηγός της ΚΥΠ, δεν μπόρεσε να
διαφυλάξει αυτά τα κρίσιμα ντοκουμέντα του με επάρ
κεια.
Παραθέτουμε ορισμένα από τα τηλεγραφήματα που ε
νέπνευσαν τις απόψεις του κ. Κωστόπουλου, όπως ευρέθησαν στο προσωπικό του αρχείο. Ά λλα στοιχεία δεν τα
δημοσιεύουμε διότι αποτελούν κρατικά μυστικά α' κατη
γορίας.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΟΜΟΥ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΙΑΔΗΛΩΝΕΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣIN ΔΙ'ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΠΑΤΑΧΘΕΝ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΑΝΤΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΠ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΤΟΙΜΟΙ

ΝΑ

ΘΥΣΙΑΣΘΟΥΝ ΔΙΑ ΚΑΛΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΠ ΖΗΤΩ Η ΕΡΤ-1
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΡΙΓΗ
ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΞ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΦΟΔΟΥ ΡΑΔΙΟΓΩ
ΝΙΟΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΣΤΟΠ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ ΕΙΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑΩΝ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣ-

I

ΒΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΠΩΣ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΜΕ ΖΗΤΩ Η ΕΡΤ-2
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΕΞ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ
ΟΜΟΨΥΧΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΕΙΝ ΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΝ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙ ΣΤΟΠ ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΕΞ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

• Δημοσιεύουμε επίσης και το τηλεγράφημα που έστει
λε στο «ΑΝΤΙ» ο συνδικαλιστής κ. Γ. Ρωμανιάς. Οι γνω
στοί «τεχνικοί λόγοι» δεν μας επέτρεψαν δηλήμματα* η
δημοσίευσή του, έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν μέσα στα σχέ
διά μας.

ΑΝΤΙ

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Γ'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
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Κυβέρνηση και
πολιτικές δυνάμεις:
Το χρονικό
των αντιδράσεων

ΣΕΙΡΑ ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ
Φάρμα τών Ζώων
ν Στη Σκιά τού 1984
Αλήτες τού Παρισιού καί τού Λονδίνου
Φάμπρικες τού Γουήγκαν Πάϊαρ
Φόρος Τιμής στήν Καταλωνία
Κρατήστε Σφιχτά τό Μικροαστισμό σας
Μέρες τής Μπούρμα
Η Κόρη τού Παπά

■
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ΣΕΙΡΑ ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

£

Κ Ο ΛΛΟ Ν ΤΑ Ι: Έρωτας τών Εργατριών
Μελισσών
ΜΕΗΛΕΡ: Στρατιές τής Νύχτας
ΝΟ ΤΑΡΝΙΚΟ ΛΑ: Η Αδύνατη Απόδραση
ΜΠΑΡΟΟΥΖ: Απολυμαντής!
ΜΠΑΡΟΟΥΖ: Ο A Πούκ είναι εδώ
ΜΠΑΡΟΟΥΖ: Σέ ποιόν ανήκει λοιπόν η
θανατηφόρος T V ;
ΚΑΜΥ: Η Πανούκλα
ΑΡΤΟ: Ηλιογάβαλος
ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ: Απομνημονεύματα

2

^

►

■
■
■
£
£
■
■
£
£
■

* * * *

£

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ζ. Πηγής 17 Αθήνα
τηλ. 36.39.980
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• «Εν αρχή ην ο λόγος», ο κυβερνητικός:
για πρώτη φορά δεν γίνεται επίκληση απλώς
των νόμων (με βάση τους οποίους σωρεύουν
καταδίκες στους ερασιτέχνες) αλλά και του
Συντάγματος:
«Κατά το Σύνταγμα και τους νόμους του
κράτους, απαγορεύεται η ίδρυση και λει
τουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών και ραδιο
φωνικών σταθμών. Η κυβέρνηση δεν θα ε
πιτρέψει σε κανένα να παραβεί και τη συ
νταγματική επιταγή και τους νόμους».
Ο κ. Κωστόπουλος με τη δήλωσή του αυτή
στις 13-12-83, «πετυχαίνει» δύο πράγματα:
μεταφέρει το εγχείρημα του σταθμού μας σε
χειρισμό εξουσίας, χρεώνοντας ανάλογα και
την κυβέρνηση, και υπερασπίζεται τον Λόγο
της αστικής νομιμότητας του Συντάγματος
του ’75, καλυπτόμενος πίσω από μια νομοκρατική... αντίληψη. Άρα, «εν αρχή ην ο
Λόγος», ο αστικός και δη αυταρχικός (ας θυ
μηθούμε την κριτική του ΠΑΣΟΚ στο Σύν
ταγμα).
• Ο κ. Κωστόπουλος με δήλωσή του στις
14-12-83 γίνεται, δυστυχώς για πολλούς, πιο
συγκεκριμένος:
«Αν λειτουργήσει ο ραδιοφωνικός σταθμός
του περιοδικού «Αντί», θα υπάρξει άμεση ε
πέμβαση του υπουργείου Συγκοινωνιών.
Ειδικό συνεργείο του υπουργείου θα εντοπί
σει (με ραδιογωνιόμετρο) τη θέση του ρα
διοσταθμού και θα προβεί στην κατάσχεσή
του».
Ωστόσο έχει ξεχάσει κάτι, εκτός από την
κατάσχεση, που το ανέφερε στην προηγούμε
νη δήλωσή του: τις νόμιμες συνέπειες που
προβλέπουν φυλάκιση και πρόστιμο για τον
υπεύθυνο του σταθμού.
Σημείωση: ο νόμος-βάση για τη «ραδιοπει
ρατεία» είναι ο χουντικός 1244 του 1972.
• Παρασκευή 16-12-83, λίγο μετά την επέμ
βαση του Εισαγγελέα, ο κ. Μαρούδας προ
σπαθεί να ευαισθητοποιήσει το αίσθημα του
δικαίου και της ισοπολιτείας που διακατέχει
τον νεοέλληνα, τις περισσότερες φορές χω
ρίς αντίκρυσμα:
«Στη χώρα μας δεν μπορεί να υπάρχουν
δύο κατηγορίες πολιτών. Εκείνοι που υπακούουν και σέβονται τις συνταγματικές επι
ταγές και τους νόμους και εκείνοι που αδια
φορούν και πιστεύουν πως πρέπει να έχουν
το προνόμιο από την Πολιτεία να συμπεριφέρονται ανάλογα με τις επιθυμίες τους. Για
το Σύνταγμα και τους νόμους δεν υπάρχουν
πολίτες επαΐοντες και όχι».
Έτσι ο κ. Μαρούδας μας εμφανίζει σαν «ι
διότροπους παρορμητικούς» («συμπεριφέρονται ανάλογα με τις επιθυμίες τους»), που
ζητάνε κάποια ειδικά «προνόμια» από την
Πολιτεία, επειδή θεωρούν τον εαυτό τους «επαΐοντα»: όμως κ. Μαρούδα, η κυβέρνηση
μας συμπεριφέρθηκε προνομιακά και δεν πα
ραβίασε κανένα άσυλο κατοικίας όπως κάνει
στους απλούς ερασιτέχνες. Και αυτή η προ

νομιακή συμπεριφορά οφείλεται σαφώς σε
κάποιους πολιτικούς χειρισμούς και υπολο
γισμούς της κυβέρνησης εν όψει του ραδιο
σταθμού του ΑΝΤΙ. Ούτως ή άλλως κ. Μα
ρούδα, η χιονοστιβάδα που κίνησε ο κ. Κω
στόπουλος δε μπορούσε παρά να χαράξει μό
νη της, δυστυχώς, την πορεία που ακολούθη
σε...
• Κάποιες πολιτικές δυνάμεις ευαισθητο
ποιήθηκαν και αντέδρασαν, οι περισσότερες
εκώφευσαν (με τι κανόνα άραγε μετριέται το
δημοκρατικό ήθος σ’ αυτό τον τόπο; Και ως
ποιο σημείο νομίζουν ορισμένοι ότι η δημο
κρατία κόβεται σε κομματάκια που άλλα εν
διαφέρουν και άλλα όχι;). Η ΚΕ του ΚΚΕ εσ.
στις 17-12-83, με ανακοίνωσή της, δήλωσε τα
εξής:
\
«Η αυταρχική κυβερνητική παρέμβαση με
το κλείσιμο του ραδιοφωνικού σταθμού του
περιοδικού «ΑΝΤΙ» και την άσκηση ποινι
κής δίωξης εναντίον του διευθυντή του
Χρήστου Παπουτσάκη, προξενεί κατάπλη
ξη. Αποτελεί ενέργεια ανεπίτρεπτη για μια
κυβέρνηση προοδευτικού κόμματος.
Η δικαιολογία που πρόβαλε ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος ότι σήμερα τα μέσα μαζι
κής ενημέρωσης προβάλλουν όλες τις από
ψεις δεν ισχύει, καθώς έχει γίνει απ’ όλους
παραδεκτή η κρίση αξιοπιστίας τους. Ά λ
λωστε ανεξάρτητα απ’ αυτό, το δικαίωμα
στην ελεύθερη πληροφόρηση πρέπει να κα
τοχυρωθεί, πράγμα που έχει γίνει σε πολλές
χώρες της Ευρώπης.
Είναι επίσης απαράδεκτο να εφαρμόζει
μια προοδευτική κυβέρνηση με τόση ανελαστικότητα και στενό πνεύμα το γράμμα του
Συντάγματος. Πολύ περισσότερο καθώς επρόκειτο για ένα μικρό σταθμό, τοπικής εμ
βέλειας που δε φιλοδοξούσε ν’ ανταγωνι
στεί τον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό.
Επιβάλλεται ν’ ανακληθεί άμεσα η διατα
γή για το κλείσιμο του ραδιοσταθμού και να
σταματήσει η δίωξη του διευθυντή του
«ΑΝΤΙ». Να προχωρήσει η κυβέρνηση, μ’
αυτήν την ευκαιρία, σε δημοκρατική ρύθμι
ση που θα κατοχυρώνει το δικαίωμα στην
ελεύθερη πληροφόρηση.
Η αλλαγή και ο σοσιαλισμός προωθού
νται με τη διαρκή διεύρυνση του δημοκρατι-

κού πλαίσιου κι όχι με αυταρχικές παρεμ
βάσεις σαν κι αυτήν».
Θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι εκείνο που
έχει σημασία είναι ακριβώς «το δικαίωμα
στην ελεύθερη πληροφόρηση» και ότι αυτό
το δικαίωμα δεν μπορεί να κρίνεται με βάση
το Σύνταγμα του ’75, αν μη τι άλλο (...) γιατί
πρώτα υπάρχουν πολίτες και μετά η τάξη
που ορίζεται από κάποιο Σύνταγμα: άρα, δεν
φταίει η «ανελαστικότητα» στην κυβερνητι
κή ερμηνεία του Συντάγματος, και πολύ πε
ρισσότερο αυτή η ανελαστική ερμηνεία δεν
θα μετριασθεί ανάλογα με την εμβέλεια ενός
ερβσιτεχνικού ραδιοπομπού: το πρόβλημα
νομίζουμε είναι στον «κίνδυνο» να αρθρωθεί
κάποιος άλλος λόγος στα μέσα μαζικής ενη
μέρωσης, ακριβώς επειδή υπάρχει «κρίση α
ξιοπιστίας» γι’ αυτά.
• Ο «Ρήγας Φεραίος» στις 17-12-83 με ανα
κοίνωσή του Κ.Σ. του, υπενθυμίζει, και πολύ
σωστά, τη λειτουργία του ραδιοπομπού στο
7ο φεστιβάλ της «Αυγής» (εμείς θα αναφέρα
με επίσης το ραδιοπομπό στο φετινό φεστι
βάλ της ΟΝΝΕΔ) και επισημαίνει την ανά
γκη «κινητοποίησης» για το «δικαίωμα στην
ελεύθερη ραδιοφωνία». Παραθέτουμε ολό
κληρη την ανακοίνωση του Κ.Σ. του «Ρήγα
Φεραίου»:
«Η ΕΚΟΝ «Ρήγας Φεραίος» καταδικάζει
την απαγόρευση λειτουργίας και την κατά
σχεση του ραδιοσταθμού του περιοδικού
«ΑΝΤΙ». Η κυβέρνηση μ’ αυτή της την πρά
ξη μας έπεισε για μια ακόμα φορά το πώς
αντιλαμβάνεται την ελευθερία της έκφρα
σης και τον πλουραλισμό στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Ο ραδιοσταθμός του «ΑΝΤΙ»
που δεν ξεκίνησε ούτε καν να εκπέμπει εί
ναι στην πράξη,χρήση του δικαιώματος των
πολιτών να πληροφορούν ή να ψυχαγω
γούν κι αυτοί σ’ αντίθεση με το κρατικό μο
νοπώλιο στην πληροφόρηση και την ψυχα
γωγία.
Στο ίδιο πλαίσιο ήταν ενταγμένη και η
λειτουργία του ραδιοφωνικού σταθμού στο
7ο Φεστιβάλ ΑΥΓΗΣ — ΘΟΥΡΙΟΥ. Δι
καίωμα που η ΕΚΟΝ «Ρήγας Φεραίος» θα
χρησιμοποιήσει ξανά στο μέλλον.

Ό λα αυτά μας πείθουν για την ανάγκη να
ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος, πληρο
φόρηση και κινητοποίηση για το δικαίωμα
στην ελεύθερη ραδιοφωνία για να σταματή
σουν τα μέτρα της κυβέρνησης που στρέ
φονται ενάντια στην άσκηση αυτών των δι
καιωμάτων.
• Το Γρ. Τύπου του ΚΟΔΗΣΟ στις 18-12-83,
θίγει ουσιαστικά το ζήτημα της νομιμότητας
της κυβερνητικής παρέμβασης, με την επί
κληση και τη διαφορετική ερμηνεία του άρ
θρου 15 του Συντάγματος, αναγορεύοντας
έμμεσα σαν αντισυνταγματική την ενέργεια
της κυβέρνησης και σαν υπεράσπιση της
συνταγματικής νομιμότητας το όποιο διάβη
μα προς την κατεύθυνση της «ελεύθερης πλη
ροφόρησης και διακίνησης των ιδεών».'
«Η επίκληση του άρθρου 15 του Συντάγ
ματος, από την κυβέρνηση, για το κλείσιμο
του ραδιοφωνικού σταθμού του ΑΝΤΙ και
την ποινική δίωξη του κ. Παπουτσάκη, όχι
μόνο δεν είναι πειστική αλλά θέτει ευρύτερα
το θέμα της ελεύθερης και πλουραλιστικής
πληροφόρησης στη χώρα μας.
«Η κυβέρνηση είναι εκείνη που παραβιά
ζει το άρθρο αυτό το οποίο προβλέπει τον
«άμεσον έλεγχο του κράτους» (και όχι το
κυβερνητικό μονοπώλιο) στο ραδιόφωνο
και την τηλεόραση για την «επί ίσοις όροις
μετάδοσιν πληροφοριών και ειδήσεων ως
και προϊόντων του λόγου και της τέχνης»,
και κάθε αντίδραση στην παραβίαση του
Συντάγματος είναι όχι μόνο θεμιτή αλλά και
αναπόφευκτη. Κανείς, και πολύ περισσότε
ρο η κυβέρνηση, δεν μπορεί να επικαλείται
το Σύνταγμα για να φαλκιδεύει το δικαίωμα
στην ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση
των ιδεών».
• Και στο τέλος έρχεται ο κ. Βαλυράκης,
καθ’ ύλην αρμόδιος για τη δίωξη της ραδιο
πειρατείας, που με δήλωσή του στις 19-12-83,
μεταθέτει το πρόβλημα από εκεί που το είχε
προσδιορίσει ο κ. Κωστόπουλος και μιλάει
γενικά περί «παρανομίας» των «πειρατικών
σταθμών» και περί... ηθικής τους αυτουργίας
στην πρόκληση ατυχημάτων, αεροπορικών
και ακτοπλοϊκών:
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«Ό πω ς επανειλημμένα έχει τονιστεί, οι
αυθαίρετες εκπομπές των πειρατικών
σταθμών ραδιοφωνίας τόσο στα μεσαία όσο
και στα υπερβραχέα είναι παράνομες».
«Πέρα απ’ αυτό, οι πειρατικοί σταθμοί
—λόγω παρασιτικών και αρμονικών εκ
πομπών και λόγο ενδοδιαμορφώσεων—
προκαλούν παρεμβολές στις συχνότητες ε
πικοινωνίας και ραδιοπλοήγησης των
πλοίων και των αεροπλάνων με συνέπεια
να δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια
της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια των πτή
σεων».
«Αυτοί που με ελαφρά τη συνείδηση πα
ραβιάζουν τη σχετική νομοθεσία πρέπει να
ξέρουν ότι, εκτός από τις αυστηρές κυρώ
σεις που θα υποστούν, είναι πιθανόν να γί
νουν αίτιοι τραγικών δυστυχημάτων».
Αλήβρια κ. Βαλυράκη, στην Ιταλία, ή και
στη Γαλλία, δεν ταξιδεύουν άνθρωποι με αε
ροπλάνα και πλοία; Πέρα απ’ αυτό, όμως, θα
σας θυμήσουμε ποια ήταν η άποψή σας σε
μια συνέντευξη που παραχωρήσατε στο πε
ριοδικό «Ηλεκτρονικές Επιλογές»:
Βασικά η άποψή μου είναι πως θα πρέπει
να γίνει μια σωστή κατανομή των συχνοτή
των για όλες τις περιοχές και για όλους
τους σταθμούς που εκπέμπουν« Με μια ορ
θολογική κατανομή λοιπόν θα μπορούσαμε
να αξιοποιήσουμε πλήρως το φάσμα συχνο
τήτων».
• Και κάτι τελευταίο, το απευθύνουμε στους
καθ’ ύλην αρμόδιους και μη της κυβέρνησης:
Αυτές τις μέρες η «αδελφή» σοσιαλιστική
κυβέρνηση Μιτεράν παραχωρεί το 3ο κανάλι
της γαλλικής τηλεόρασης κάθε Δευτέρα και
για μία ώρα πρόγραμμα σε μια ομάδα πρώην
(πλέον...) τηλεοπτικών πειρατών. Την ίδια
μέρα που γράφτηκε η είδηση στη γαλλική Li
beration σε μια δική μας εφημερίδα διαβάζου
με ότι καταδικάσθηκε «σε φυλάκιση οκτώ
μηνών... από το Αυτόφωρο Τριμελές του Πει
ραιά, ο... 20 χρονών, γιατί είχε στο σπίτι
του... παράνομο ραδιοσταθμό.».
Ο φόβος φυλάει τα έρημα, αξιότιμοι κύριοι
εισαγγελείς του ελληνότροπου σοσιαλισμού
μας.
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Αντίλαλοι του Τύπου

της Αντειας Φραντζή

Η στάση του Τύπου απέναντι στο εγχείρημα που αποπειραθή
καμε με το Ραδιο-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ και πολλαπλή είναι και μπορεί να
κατανεμηθεί σε μία σειρά υπο-θέματα που καταδείχνουν την α
ναγκαιότητα καταπολέμησης της μονόδρομης πληροφόρησης,
καθώς επίσης αναδεικνύει την υποκριτική άλλοτε, και συχνότερα
συγκεχυμένη και «εν ταυτώ» αντιφατική πληροφόρηση.
Θα πρέπει, βέβαια, από την αρχή να επισημάνουμε ότι η γενική
εικόνα —όσον αφορά τουλάχιστον το περιγραφικό μέρος— των
δημοσιευμάτων και των αντιδράσεων του Τύπου για την περιπέ
τεια του ραδιοσταθμού μας, ήταν θετική. Ά σχετα από πολιτική ή
κομματική ένταξη οι συντάκτες των εφημερίδων —στο μεγαλύτε
ρο ποσοστό— ενήργησαν με ευαισθησία και σωστό μέτρο απέ
ναντι στο συμβάν. Τους ευχαριστούμε όλους και ας μην συμφω
νούμε πάντα μαζί τους για τις «αποχρώσεις» του λόγου τιχις, τις
αβλεψίες ή ακόμη και τις παραποιήσεις, που όμως είναι κατανοη
τές για όσους επαγγελματίες δουλεύουν σκληρά με το χρόνο και
τα γεγονότα. Άλλωστε κι εμείς στο ΑΝΤΙ δεν είμαστε άμοιροι α
νάλογων συμπτωμάτων ή ατοπημάτων, αν θέλετε. Είμαστε, όμως,
υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ορισμένες περιπτώσεις εφημερί
δων και να τις σχολιάσουμε.
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Εν αρχή ην η προβοκάτσια
Αρχής γενομένης από τη «Μεσημβρινή» η οποία έδρασε ως
προβοκάτορας του όλου εγχειρήματος του «Ράδιο-Αντίλαλος».
Έχουμε εξηγήσει αναλυτικά (τχ. 248) πού οφείλεται αυτό το δη
μοσίευμα. Αλλά στο λάκο που ετοίμαζε ο συντάκτης για μας, μάλ
λον έπεσε ο φίλος του κ. Κωστόπουλος, ο οποίος με χειρισμούς
αντάξιους του κ. Τσαλδάρη κλιμάκωσε το ζήτημα με τις γνωστές
δηλώσεις του, και «έμπλεξε» αναγκαστικά όλους τους σχετικούς
κυβερνητικούς παράγοντες στη διελκυστίνδα της αναμέτρησης.
Μιας αναμέτρησης που δε στόχευε σε τίποτα άλλον πλέον, παρά
στην «επίδειξη δύναμης» από μέρους του κράτους και στο εύλο
γο συμπέρασμα ότι οι μηχανισμοί εξουσίας δρουν κατασταλτικά
όποιο κι αν είναι το ιδεολογικό τους περίβλημα.

Πρώτα η «γνώση» και κατόπιν η «Αυριανή»
Με το χουντικό παρελθόν των συντακτών της «Αυριανής» έ
χουμε αρκετά ασχοληθεί. Έτσι μπορούμε να πούμε πως ο πόλε
μος είναι θεμιτός. Μία εφημερίδα που είναι πάντα με το μέρος
του κ. Κωστόπουλου, δεν θα μπορούσε να αντιδράσει διαφορετι
κά μετά το πράσινο φως της δήλωσής του. Παρ’ όλα αυτά, στην
προσπάθειά της να «διευρυνθεί», αυτή τη φορά αξιοποίησε τη δή
λωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Δημ. Μαρούδα. Πολίτες
πρώτης και δεύτερης κατηγορίας υπάρχουν για την «Αυριανή», η
οποία ξέρει να χαφιεδίζει συστηματικά, στην προσπάθειά της να
αποπλύνει το αμαρτωλό της παρελθόν. Ό σο για τη λασπολογία,
είναι συνηθισμένη πρακτική ορισμένων συντακτών της στην ο
ποία εθήτευσαν από παλιά.

Η « Ωρα» που δεν μπορεί να είναι «Ελεύθερη»
Γνωστή και μη εξαιρετέα η περίπτωση της «Ελεύθερης Ώρας».
Όπως, επίσης, είναι γνωστή και η σχέση του ΑΝΤΙ με την εφημε
ρίδα των Απριλιανών. Μια σχέση που δεν μπορούσε, ούτε και θα
θέλαμε να είναι διαφορετική.
Πρέπει, πάντως, να θυμήσουμε ότι ο αρθρογράφος της εφημε
ρίδας, που «έβγαλε» το «σκάνδαλο Χριστοδουλίδη», Γρ. Μιχαλόπουλος, έχει απεριόριστο θαυμασμό στον κ. Σωτ. Κωστόπουλο,
που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει ως πολιτικό του αντίπαλο.

Η ώρα του «Ριζοσπάστη»
Η περίπτωση του «Ριζοσπάστη» της εφημερίδας του ΚΚΕ, είναι
τέτοια, που δεν περιμέναμε «να πάρει τα κομμάτια μας». Άλλω
στε, στο προηγούμενο τεύχος —το αφιέρωμα στην Ελεύθερη
Ραδιοφωνία— συμπεριλαμβανόταν στην ύλη ρεπορτάζ για την
κατάσταση στην Πολωνία. Αλλά κατανοούμε τα αισθήματα ενο
χής που έχουν «οι σύντροφοι εκείνης της μεριάς» —για να πα
ραλλάξουμε τη φράση του συντρόφου μιας άλλης μεριάς, του Λε
ωνίδα Κύρκου— μετά την καταγγελία μας ότι νομιμοποίησαν την
«Ελεύθερη Ώρα» και τον Γρ. Μιχαλόπουλο με τη συνέντευξη που
έδωσε ο γ. γρ. Χαρίλαος Φλωράκης.
16

Το «Βήμα» του κ. Ψυχάρη και όχι μόνον
Πρόκειται για το «Κυριακάτικο Βήμα», μια από τις πιο καλά πληροφορημένες εφημερίδες αυτού του τόπου. Είναι αξιοσημείωτο
ότι, αν και συνέλεξε στοιχεία, δεν βρήκε χώρο να γράψει «ούτε
πικρά, ούτε γλυκά», για το «Ράδιο-Α ντίλαλος». Εμείς, πάντως,
δίνουμε μιαν εξήγηση: τα όσα κατά καιρούς έχουμε γράψει για
τον οπορτουνισμό του σημερινού διευθυντή του κ. Στ. Ψυχάρη.
Είναι νομίζουμε, φανερό, ότι έχει θολώσει τόσο η κρίση του —επί
προσωπικού— ώστε να ξεχνά τη λειτουργία του ως δημοσιογρά
φου και να προσωποποιεί την πολιτική της εφημερίδας που διευ
θύνει.
Αλλά δεν υπάρχει μόνον αυτή η εξήγηση. Οι προθέσεις του
«συγκροτήματος» για την ίδρυση ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθ
μού είναι από καιρό γνω στές και απηχούν τις διαθέσεις μονοπώ
λησης της πληροφόρησης που συγκροτούν την «μονοπωλιακή
συνείδηση» της επιχείρησης Λαμπράκη.

Το όνειρο της κ. Ελένης Βλάχου
Η κυρία Ελένη Βλάχου μας είναι γνωστή από την πολυετή πα
ρουσία της στο χώρο του Τύπου. Τώρα, βέβαια, αν θέλει να μην εί
ναι μόνον η σεβαστή κληρονόμος μίας εφημερίδας, αλλά να ονει
ρεύεται τον εαυτό της ως διευθύντρια μιας ραδιοτηλεπτικής «ι
διωτικής» επιχείρησης της «Νέας Δημοκρατίας», την οποία θα
χρηματοδοτήσει κάποιος σπάταλος εκατομμυριούχος, που αντί
για ανταγωνιστική εφημερίδα, θα της προσφέρει αυτή τη χρυσή
ευκαιρία, αυτό είναι ένα πρόβλημα προσωπικό της. Για μας, πάν
τως, το πρόβλημα του «ονείρου» της είναι πρόβλημα πολιτικό, και
αναδεικνύει ακριβώς την ανάγκη μιας συγκεκριμένης νομοθετι
κής ρύθμισης από μέρους της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Διότι, ό
πως με σαφήνεια έχουμε ήδη πει, πρόθεσή μας δεν ήταν να κά
νουμε «αταξίες», όπως λέει η κ. Βλάχου, αλλά μία χειρονομία πει
ραματική και μία έμπρακτη υποστήριξη της ελεύθερης έκφρασης
και επικοινωνίας προς κατευθύνσεις, όμως, που δεν θα συναρτώνται ούτε με το μεγάλο κεφάλαιο, ούτε με το μικρό. Η εικόνα
της κ. Ελένης Βλάχου είναι αντίστοιχα κομματική με αυτήν της
κυβερνητικής πρακτικής και γίνεται ακόμη πιο αφερέγγυα, όταν
διαμαρτύρεται για την ΕΡΤ, το Σύνταγμα και τους νόμους που η
«Νέα Δημοκρατία» έχει φτιάξει, έχει αξιοποιήσει και μονοπωλή
σει κατά το παρελθόν, στο έπακρον και σήμερα απλώς στερείται
των «παλαιών ανέσεων». Πράγματι, θα μπορούσαμε να συζητή
σουμε το χρονογράφημά της, (αναδημοσιεύεται ολόκληρο για ό
σους το έχασαν) αν γραφόταν σε οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ 74’81. Αλλά αυτό, ειδικά, το ηθικό κύρος δεν το διαθέτει. Αν η Δεξιά
επιθυμεί να ξεχαστεί το παρελθόν της, αυτό δεν είναι δυνατόν να
γίνει, πάντως, σε δύο χρόνια. Και όταν η κ. Ελ. Βλάχου ανατριχιά/
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ζει για την έλλειψη σεβασμού για τα γεγονότα του 1912, τι θα έλε
γε για τους «συμμοριτοπόλεμους» που μας πρόσφερε επί χρόνια
η Κρατική Ραδιοφωνία;
Ό σο για το χαρακτηριστικό ύφος, το κάπως υψηλόφρον, κόσμιο και ματερναλιστικό, σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε να
είναι και χαριτωμένο ίσως. Ό ταν, όμως, μιλά με τόσο προφανή
τρόπο τη γλώσσα της «αστικής» συσπείρωσης, είμαστε αναγκα
σμένοι να μην μπορούμε να παρακολουθήσουμε την κοσμική της
στήλη. Ας είναι.
Εμείς, πάντως, ελπίζουμε ότι «Σταθμός της Ν.Δ.» με την επωνυ
μία «15» ή δεν ξέρουμε ακριβώς πόσων εκατομμυρίων, δε θα στη
θεί, και οι υπηρεσίες που προσφέρει γι’ αυτό το σκοπό δεν θα
χρειασθούν. Κατά τα άλλα, λυπούμεθα πολύ.
Και για ένα ειδικό σημείο: τη νύξη της ότι το εγχείρημά μας εί
χε διαφημιστικό στόχο. Αξίζει άραγε τον κόπο να θυσιάζει κανείς
τα πάντα στην πολιτική σκοπιμότητα; Γιατί στ’ αλήθεια πιστεύει η
κ. Ελ. Βλάχου ότι το ΑΝΤΙ θα αλλοτρίωνε την αξιοπρέπεια των συ
νεργατών του και θα θυσίαζε την ιστορία του για χάρη μιας δια
φημιστικής καμπάνιας; Τόσο απλουστευτικά διαγράφει την πιθα
νότητα των καθαρών προθέσεων για τους άλλους;

Γιά τη γυναίκα
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ΡΟΥΧΑ * ΔΩΡΑ* ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Ό π ου ένα δείγμα ήθους
Η «Ελευθεροτυπία» δεν κατάφερε να έχει μια κάποια άποψη
που να δείχνει ότι έχει και κάποια γνώμη ως εφημερίδα. Είναι φα
νερό —και δεν είναι η πρώτη φορά— ότι συστεγάζει, δίχως ποτέ
να συνθέτει, διαφορετικές απόψεις, εν πολλοίς αντιφατικές και,
πάντως, συχνά αλληλοσυγκρουόμενες. Έτσι, σε πρωτοσέλιδο
της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας», 18-12-83, πληροφορούμα
στε εκτός των άλλων ότι «ο εκδότης του ΑΝΤΙ σκοπεύει να συνε
χίσει τις εκπομπές μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους». Ό 
πως, επίσης, συρραμένα στο ίδιο κείμενο βρίσκονται όλα τα σχε
τικά «πληροφοριακά» στοιχεία για τον ραδιοσταθμό «Ελεύθερη
Ραδιοφωνία» κτλ. Είναι μια εκδοχή του δημοσιογραφικού σήριαλ
που δεν είχαμε, πάντως, εμείς προβλέψει. Ευτυχώς στην έκδοση
της Δευτέρας 19/12 υπήρξε η επανόρθωση τυπογραφικού λά
θους, τουλάχιστον.
Στο ίδιο φύλλο και στην σ. 4, βρίσκεται και η ανάλυση του Αρι
στείδη Μανωλάκου, που θεωρούμε ότι τοποθετεί το πρόβλημα
που έθεσε ο δικός μας πειραματισμός με διαύγεια και το οποίο α
ναδημοσιεύουμε αυτούσιο.

ΠΩΛΗΣΗ:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ
Ό λ α Εισαγωγής μας
από ΑΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΗ

KRISNA

ΠΗΓΗ
ΙΝΔΙΚΩΝ

1) ΣΟΛΩΝΟΣ 109 - ΤΗΛ.36.24.960 36.04.634
2) ΣΟΛΩΝΟΣ 124 - ΤΗΛ. 36.20.923
3) ΣΟΛΩΝΟΣ & ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟ YΠ Η 29 - 711Λ. 36.42.963

ΜΙΧΑΛΙΙΣ Σ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

... Και ένα μνημείο υποκρισίας

'

«Μια γνώμη δίχω ς γνώμη», θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο
διαφημιστικό σλόγκαν για την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ»,
η οποία όμως ούτε αυτό μπορεί να διακηρύξει με σιγουριά, γιατί
είναι φανερό πω ς η μόνη γνώμη που της επιτρέπεται να έχει είναι
τα κυβερνητικά δελτία. Δύο συντάκτες της εφημερίδας της, ένας
στο «τόπο του εγκλήματος» και ένας δεύτερος στο «τόπο της ποινικοποίησής» του, το αστυνομικό τμήμα, συνέταξαν κείμενο 279
λέξεων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι δύο κυβερνητικές δηλώ
σεις, καθώς και ένας χαρακτηρισμός της ατμόσφαιρας που επι
κρατούσε κατά την επέμβαση του εισαγγελέα, ως... σουρεαλιστής.
Είναι προφανής η... δυσχέρεια εκπομπής μηνύματος από τους
συντάκτες, μέσα σ’ ένα κλοιό ελέγχου και περιφρούρησης που α
ποπνέει η υποκριτική επιλογή της εφημερίδας με τη «διαφανή κυ
βερνητική γραμμή της». Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο πειστικότερος ορισμός του σουρεαλισμού.

:/

Και άλλα, χωρίς τύπους

1

Αυτή η περιδιάβαση στον «Τύπο» έχει έναν χαρακτήρα ενδει
κτικό και επιλεκτικό. Τα κριτήριά της στηρίζονται σε όσα στοιχεία
|[ί' αναδεικνύουν την πολιτική διάσταση του προβλήματος και τη
15, στάση του Τύπου, ως φορέα πληροφόρησης. Στο σημείο αυτό θε1
ωρούμε αναγκαίο να αναφερθούμε στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ» που
? με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια στην αντικειμενική πληροφόρηση, έδωσε ένα σταθερό, σεμνό όσο και αντιαυταρχικό τόνο στα όσα είπε για το θέμα που προέκυψε με τον πειραματισμό του
? «Ραδιο-Αντίλαλος». Αλλά, επίσης, οφείλουμε να διαχωρίσουμε τη
ο μεγάλη πλειοψηφία των δημοσιογράφων, οι οποίοι στάθηκαν αλ
ί:" ληλέγγυοι στο εγχείρημά μας. Σε καμία περίπτωση δεν τους ταυ# τίζουμε με τη «γραμμή» της εφημερίδας τους και με τις «παρα1" πλανητικές» έως «κατασταλτικές» επιλογές των εκδοτών.
ιΐΡΚ*
____ ____________________

Εκδόσεις
ΝΕΦΕΛΗ

εκδόσεις «ΤΕΧΝΗ και ΛΟΓΟΣ» ΑΘΗΝΑ

Μαυρομιχάλη 9
Αθήνα
τηλ. 36.07.744

Την ιδέα αυτού του βιβλίου μου την έδωσε η μουσική. Συγκεκριμένα
ο CLAUDE DEBUSSY. Η ακουστική εξέλιξη των μουσικών θεμάτων
του υπήρξε κύρια πηγή έμπνευσης. Το γράψιμο σε πολλά σημεία, οι ί
διες αυτές λέξεις, συμβολίζουν νότες πάνω σ ' ένα πεντάγραμμο. Α 
ποτελούν ένα μουσικό κομμάτι. Συχνά η ένταση φτάνει τα όρια του
παραλόγου και σ ' άλλα γίνεται απλά ρομαντική ευχάριστη.

ΑΝΑΔΗΜ ΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» (18/12/1983)

Η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο
για «ανταρτοπόλεμο ερτζιανών»
του Αριστείδη Μανωλάκου
ΜΑΡΙΑ E1U ΜΠΟΡΕΊ

ότι η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που
ζούμε, αλλά εκείνη που μας υποβάλλουν
—τα τελευταία μάλιστα χρόνια κυρίως μέ
σα από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
Γίνονται όμως κατανοητές αν αναλογιστούμε ότι:
1.
Τα μαζικά μέσα ενημέρωσης δεν
είναι σε όλες τις χώρες κρατικό μονο
πώλιο. Αλλά και στην Ελλάδα, παρά τις
φιλότιμες προσπάθειες της νεοδημο-

Μ Α Ν ΙΑ Σ Ε ΙΣ * TOM
ΡΑΔΙΟΦ2 Μ1ΚΟ ΖΤΑΘΜΟ
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Σκίτσο του Γιάννη
Καλαϊτζή το οποίο
αναδημοσιεύουμε
από την εφημερίδα
«Ελευθεροτυπία» του
Σαββάτου, 17
Δεκεμβρίου 1983

Tw ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Την Παρασκευή το βράδυ η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ αναμετρήθηκε για άλλη μια
φορά με την επαγγελία της Αλλαγής και
ηττήθηκε. Θριάμβευσε η ακαμψία του νό
μου και η παραλυσία του φόβου. Αναφε
ρόμαστε στην πρώτη έμπρακτη πειραματι
κή προσπάθεια «εναλλακτικής» ραδιοφω
νικής πληροφόρησης από τη σύνταξη του
περιοδικού «Αντί» με τη λειτουργία τοπι
κού ραδιοσταθμού στην Αθήνα, που πνί
γηκε εν τη γενέσει στο όνομα του κρατικού-κυβερνητικού μονοπωλίου διαμόρφω
σης της γνώμης και της συνείδησης των
πολιτών μέσω των ερτζιανών.
Το ίδιο βράδυ κάθε πολίτης αυτής της
χώρας και ο αστυνόμος και ο εισαγγελέας
κι ο διευθυντής του υπουργείου, που έ
δρασαν ως όργανα καταστολής, θα πρέ
πει να αισθανθήκαμε μέλη ενός νέου προ
λεταριάτου μπροστά στο μεγάλο αφεντι
κό, το κράτος-κυβέρνηση, που με τα μαζι

◄ϊ

κά μέσα επικοινωνίας αξιώνει κάτι πιο πο
λύτιμο από το μόχθο του καθενός μας, την
υποταγή στη «μόνη αλήθεια» που αυτό εκ
πέμπει —στην κατευθυνόμενη πολιτική
πληροφόρηση, στη διαμόρφωση του ή
θους, των αξιών και του γούστου μας.
Η κρατική ιδεολογία εναντίον της ο
ποίας τόσο θόρυβο έχουν ξεσηκώσει και
τόσα δάκρυα έχουν χύσει οι φιλελεύθεροι
αστοί μας και οι νεόκοποι σοσιαλιστές
μας, όλοι αυτοί που στα λόγια μόνο αρνούνται την ισοπέδωση, βρήκε προχτές
στο πρόσωπο της κυβέρνησης της «αλλα
γής» τον υποστηρικτή της, όπως είχε βρει
στο πρόσωπο της πρώτης νεοδημοκρατικής κυβέρνησης το νομοθέτη της.
Οι σκέψεις αυτές ίσως φαντάζουν
προϊόν ρομαντικής ιδιοσυγκρασίας τόσο
στα μάτια της εξουσίας, αφού δεν υιοθε
τούμε τη λογική της, όσο και στα μάτια
τμήματος της κοινής γνώμης, που θεωρεί

Βιβλιοπωλείο «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ»

Ι

Μέτωνος 62, Χολαργός 1η παράλληλος της Μεσογείων,
τρίτη στάση, τηλ. 32.34.270

Κάτι νέο στο χώρο τον βιβλίου
Αναγνωστήριο
Παιδική γωνιά
ΚΑΛΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
18

κρατίας μας, το Σύνταγμα (άρθρο 15
παρ. 2) δεν καθιερώ νει το μονοπώλιο
του κράτους, αλλά «τον άμεσο έλεγχο»,
που νομοθετικά θα μπορούσε να εξα
σφαλιστεί και πάνω στη φιλελεύθερη
ραδιοφωνία. Το κρατικό μονοπώλιο αν
τίθετα , κατά ρητή διάταξη του Συντάγ
ματος, εξασφαλίζεται στην ανώτατη εκ
παίδευση, αφού παρέχεται «αποκλειστικώς» (άρθ. 16 παρ. 5) από τα δημόσια α
νώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ειδικό
τερα, στην περίπτωση της ΕΡΤ-2 (ν.
1288/82) έχουμε σαφή παραχάραξη του
συνταγματικού κειμένου, δεδομένου ό
τι ο νόμος την ορίζει ως «δημόσια υπη
ρεσία», αναιρώντας την έννοια του ε
λέγχου και εισάγοντας την έννοια της
κρατικής ιδιοκτησίας και διοίκησης.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, εκείνο
που μένει είναι η πολιτική βούληση που
μπορεί να σ τενέψ ει — όπως κάνει η κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ— ή να διευρύνει
τα όρια του συνταγματικού κειμένου. Η
πρόθεση δηλαδή και η επιδίωξη της αλ
λαγής, ώστε να εγκαθιδρυθεί η νομιμό
τητα και άλλων φορέων, αμεσότερα κοι
νωνικών, όπως οι δήμοι αλλά και διάφο
ρες ενώσεις προσώπων να εκπέμπουν

Αυστηρή επιλογή βιβλίων
Εκπτώσεις
Ειδικές προσφορές
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τη δική τους γνώμη και το δικό τους ή
θος.
Σ’ αυτό ακριβώς έδωσε εξετά σ εις και
πέτυχε η δυτικοευρωπαϊκή Αριστερά.
Στην Ιταλία ανθεί κυριολεκτικά η ελεύ 
θερη ραδιοτηλεόραση, ενώ στη Γαλλία
επί των ημερών του Μ ιτεράν αναπτύσ
σεται ένα τεράστιο δίκτυο τοπικών ε 
λεύθερων ραδιοσταθμών.
Αν στην Ελλάδα συνεχίσει να ακολου
θείται η αντίστροφη συγκεντρωτική πο
ρεία, το φαινόμενο που θα γεννηθεί εί
ναι ο οργανωμένος ανταρτοπόλεμος
των ερτζιανών με το «συντονισμό των
εν σπέρματι» πειρατικών ραδιοσταθ
μών, που ήδη καλύπτουν πραγματικές
ανάγκες και εκείνων που εκπέμπουν και
πολλών που τους ακούνε και επικοινω
νούν μαζί τους.
2.
Στην περίπτωση του «Αντί» όμως,
δεν λειτούργησε μόνο η λογική του κρα
τικού μονοπωλίου, που επιχειρεί να
βρει ανύπαρκτο στήριγμα στο Σύνταγ
μα, βάσει του οποίου έχουν ψηφιστεί
νόμοι αμφίβολης συνταγματικότητας.
Λειτούργησε κατ’ εξοχήν η λογική του
κυβερνητικού μονοπωλίου, που βρίσκε
ται σε κατάφωρη αντίθεση με το γράμμα
και το πνεύμα συνταγματικών διατάξε
ων. Σχετικά ο καθηγητής Δημ. Τσατσος
υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που τα
μαζικά μέσα ενημέρωσης είναι σε μεγά
λο βαθμό όργανα προβολής του κυβερ
νητικού κόμματος, αποδυναμώνεται το
ρυθμιστικό κύρος του άρθρου 15 του
Συντάγματος — δηλαδή του κρατικού

ελέγχου— και συνεπώς, προσθέτουμε,
«νομιμοποιείται» η υποχρέωση του καθενός να ιδρύει ραδιοσταθμό, «διασφα
λίζοντας το δικαίωμα της ολόπλευρης
πληροφόρησης του πολίτη (αρ. 15), τη
λαϊκή κυριαρχία (αρ. 1 παρ. 2) και την αν
θρώπινη αξιοπρέπεια (αρ. 2 παρ. 1)».
Υπενθυμίζουμε ότι ένα χρόνο περί
που πριν από τις εκλογές του 1981 ο
Ανδ. Παπανδρέου είχε απειλήσει ότι αν
η Ν.Δ. συνέχιζε να μονοπωλεί την T.V.
θα δημιουργούσε δική του τηλεόραση
για να ακούγεται η φωνή του. Και ακόμα
θυμίζουμε ότι όταν το 1980 τα ΜΑΤ του
τότε Γάλλου προέδρου Ζισκάρ Ν τ’ Εσταίν μπήκαν στα γραφεία του Σοσιαλι
στικού κόμματος και κατέστρεψαν το
ραδιοφωνικό σταθμό, ο πρόεδρος και το
Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ καταδίκασαν την ενέρ
γεια υπερασπιζόμενοι την αρχή της ε
λεύθερης και ολόπλευρης πληροφόρη
σης.

Από τότε η κατάσταση έχει αλλάξει κα
τά τούτο: ότι το ΠΑΣΟΚ υπεισήλθε στο
ρόλο της Ν.Δ. και επαύξησε τον κυβερνητικό-κομματικό έλεγχο. Τώρα ο φόβος μή
πως διαρραγεί κατ’ ελάχιστον ο συγκε
ντρωτικός ιστός στην κατευθυνόμενη
πληροφόρηση οδήγησε την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ να καταστρέψει τους δεσμούς
της με την Αλλαγή, στρεφόμενη εναντίον
ενός ελεύθερου, τοπικού, περιορισμένης
διάρκειας, μη κερδοσκοπικού —όροι που
η σύνταξη του «Αντί» έθεσε ως αρχή
του— πειραματικού ραδιοσταθμού, από
τον οποίο θα είχαμε να ακούσουμε πολύ

ενδιαφέροντα πράγματα:
• Μ αγνητοφω νημένες τις εργασίες
του Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, ώστε οι εργα
ζόμενοι της χώρας να έχουν άμεση γνώ
ση και συνεπώς γνώμη για όσα συνέβησαν στον Αστέρα της Βουλιαγμένης.
• Ζωντανή επικοινωνία με τους εργά
τες σε μεγάλη βιομηχανία, να κρίνουν
τις συνθήκες της ζωής και της εργασίας
τους και της συμπεριφοράς της επιχεί
ρησης και της συνδικαλιστικής εκπρο
σώπησής τους.
• Διαφορετική οργάνωση και παρου
σίαση των ειδήσεων.
• Ά λλη διάταξη του μουσικού και ψυ
χαγωγικού προγράμματος. Και πολλά
άλλα.

Το πρώτο δείγμα «εναλλακτικής» ρα
διοφωνικής πληροφόρησης που επιχείρη
σε να δώσει το «Αντί» —το ίδιο περιοδικό
που τόλμησε να παρουσιάσει μια διαφορε
τική έντυπη πληροφόρηση απ’ την κατευ
θυνόμενη των συνταγματαρχών με τις
γνωστές συνέπειες— έμεινε ανολοκλή
ρωτο. Είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξουν
και άλλα και πιστεύουμε ότι το κράτος—
κυβέρνηση θα υποχρεωθεί πολλές φορές
να ξανατοποθετηθεί είτε με τον αστυνόμο
και τον εισαγγελέα είτε με την αναγνώρι
ση του δικαιώματος στην ολόπλευρη πλη
ροφόρηση, που προϋποθέτει όχι μόνο την
κατάργηση του άμεσου κρατικού ελέγχου
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την α
ντικατάστασή του από ένα πραγματικό
κοινωνικό έλεγχο, αλλά και την ελευθερία
στις πολλαπλές πηγές πληροφόρησης.

CAT COMPUTERS—
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ΑΝΑΔΗΜ ΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
(Κυριακή 18/12/1983)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15...
Ότι η αντίσταση εναντίον του ΠΑΣΟΚ
θα άρχιζε από αριστερά, αυτό κανείς δεν
το περίμενε.
Τι θέλανε, δηλαδή παραπάνω οι αριστε
ροί, οι σοσιαλιστές, οι «Κ.Κ.» Εσ. και Εξ.,
πόσες περισσότερες εύνοιες, διορισμούς,
κρατικές περιποιήσεις, πόσες προσφο
ρές, χατήρια, ρουσφέτια;
Θέλανε —το μάθαμε μόλις τώρα— προ
ολίγων ημερών, ένα δικό τους ραδιοφωνι
κό σταθμό.
Δηλαδή, το περιοδικό «Αντί», απεφάσισε πρώτο απ’ όλα τα ελληνικά έντυπα, να
επαναστατήσει εναντίον της «Φωνής της
ΕΡΤ» —δεν μας είπε ακριβώς το γιατί—
και να εγκαταστήσει ένα δικό του, ιδιωτι
κό, ελεύθερο σταθμό.
Αρχισε να εκπέμπει προχθές Παρα
σκευή, στις 6 το απόγευμα και διέκοψε το
πρώτο —και προς το παρόν— τελευταίο
πρόγραμμά του στις 6.25.
Έχοντας προσφέρει σ’ αυτή τη μισή ώ
ρα, μια μαγνητοσκοπημένη ομιλία του Πα
ναγιώτη Κανελλόπουλου, εναντίον της
μονοπωλήσεως των μέσων ενημερώσεως,
λίγη μουσική και «Σατιρικές Ειδήσεις» του
Μποστ.
Που ανήγγελαν, με πολύ κέφι, ότι έφτα
σαν τα «Ελγίνεια» στον Πειραιά, ότι είναι
συσκευασμένα σε δέκα μεγάλα κιβώτια,
και το κοινό θα είναι ελεύθερο να επισκεφθεί αυτά με μικρούς αριθμούς, από το 1
ως το 5, την Δευτέρα, Τετάρτη και Παρα
σκευή, και τα μεγάλα, από το 5 ως το 10
την Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο...
Εν τω μεταξύ, τα ραδιογωνιόμετρα του
Υπουργείου Συγκοινωνιών είχαν εντοπί
σει τον παράνομο σταθμό και με συνοδεία
τα αρμόδια αστυνομικά όργανα του ΚΔ'
Τμήματος, όρμησαν στο κρησφύγετο των
πειρατών. Αυτό, ανακάλυψαν αργότερα,
ήταν το διαμέρισμα του κ. Χρήστου Παπουτσάκη, διευθυντού και εκδότου του
«Αντί», στο πέμπτο πάτωμα της οδού Δη
μοχάρους 60.
Εκεί βρήκαν όλη τη σπείρα: τον ίδιο τον
κ. Παπουτσάκη, τον Διονύση Σαββόπουλο, το κ. Μέντη Μποστατζόγλου, και άλ
λους συνωμότες.
Αυτό που δεν βρήκαν —θα τον είχαν
κρύψει με διαβολικό τρόπο σε κανένα
ντουλάπι της κουζίνας— ήταν τον ίδιο τον
πομπό, με αποτέλεσμα να λείπουν τα πει
στήρια του εγκλήματος, τα οποία αναζη
τούσε ο Εισαγγελέας.
Πώς θα διωχθεί τώρα το διαπραχθέν
έγκλημα, δεν ξέρει κανείς.
Διότι, μας λένε πολύ σοβαρά τα όργανα
20

της Τάξεως, αν από την προανάκριση προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία, ο νόμος
προβλέπει ποινή φυλακίσεως και χρηματι
κό πρόστιμο.
Ο κ. Δ. Μαρούδας, σε δικές του δηλώ
σεις, λέει, όπως συνήθως, πολλά, που
μάλλον τον εκθέτουν.
«Στη χώρα μας, δεν μπορεί να υπάρ
χουν δύο κατηγορίες πολιτών. Εκείνοι
που υπακούουν και σέβονται τις συνταγ
ματικές επιταγές και τους νόμους, και ε
κείνοι που αδιαφορούν και πιστεύουν πως
πρέπει να έχουν το προνόμιο από την Πο
λιτεία να συμπεριφέρονται ανάλογα με
τις επιθυμίες τους. Για το Σύνταγμα και
τους νόμους, δεν υπάρχουν πολίτες επαΐοντες και όχι».
Σοβαρά, κύριε Μαρούδα;
Στον τόπο μας, σήμερα, επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, με τον κομματι
κό οργανισμό του «ΠΑΣΟΚ» σε ηλεκρισμένη δραστηριότητα, δεν υπάρχουν δύο
κατηγορίες πολιτών;
Σοβαρά κύριε Μαρούδα;
Μήπως υπονοείτε ότι αυτοί που υπα
κούουν και σέβονται τις συνταγματικές ε
πιταγές και τους νόμους, είστε εσείς;
Ελάτε, κύριε Μαρούδα!
Ελάτε, και πάμε, να διαβάσουμε αυτό το
Σύνταγμα, ελάτε μαζί, να ρίξουμε μια μα
τιά στο άρθρο 15, στην παράγραφο 2.
Ίσως να μην το έχετε διαβάσει ποτέ. Ή
να το διαβάσατε και να το ξεχάσατε. Ή να
το τοποθετήσατε κάπου συντροφιά με τα
παλαιότερα των υποδημάτων σας.
Όχι, μη φεύγετε!
Τουλάχιστον μια φορά θα σας το θυμί
σω:
Λέει, λοιπόν, το Σύνταγμα, που το επικαλείσθε με ελαφριά καρδιά, σίγουρος ότι
κανείς δεν πρόκειται να το θυμηθεί και να
το προστατεύσει, αυτά τα λίγα, απλά, σταράτα, για το μέγα θέμα της επικοινωνίας
με τον ελληνικό λαό.
«Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση τελούν
υπό τον άμεσον έλεγχον του Κράτους,
σκοπούν δε εις την αντικειμενικήν και επί
ίσοις όροις μετάδοσιν πληροφοριών και
ειδήσεων, ως και προϊόντων του λόγου
και της τέχνης ...».
Καταλάβατε τι θέλει να πει, κύριε Μα
ρούδα; Δεν είναι δύσκολο, αρκεί βέβαια
να δώσετε ένα ελάχιστο ποσοστό προσο

«Δεν αλλιώνουν μόνο τις ειδήσεις»
—προσεφέρθη για να πλουτίσει την επί
θεση μορφωμένος συνάδελφος. «Δεν λέ
νε μονάχα ψεύδη και ανακρίβειες, δεν
παίρνουν για συνεργάτες μόνο τους τυ
φλά αφοσιωμένους στο κόμμα, δεν διαλέ
γουν κείμενα και πλοκές που έχουν οπωσ
δήποτε αριστερή απόκλιση, δεν τραυματί
ζουν μόνο το παρόν, αλλά «βάζουν χέρι»
στο παρελθόν, σε ιστορικά κείμενα, χωρίς
ίχνος σεβασμού. Να σας δώσω ένα παρά
δειγμα: Σε μια ιστορική αναφορά στη Ναυ
μαχία της «Έλλης», τον Δεκέμβριο του
1912, μετέδωσαν από την ΕΡΤ το σήμα
που είχε απευθύνει ο τότε αρχηγός του
Στόλου, ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, στα ελληνικά πλοία, προ της ενάρξεως της ναυμαχίας, και το οποίο έλεγε:
«Με την δύναμιν του Θεού, και τας ευχάς των Βασιλέων μας, και εν ονόματι του
δικαίου, πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου και
με την πεποίθησιν της νίκης εναντίον του
εχθρού του Γένους». Το ιστορικό αυτό σή
μα, λέξη προς λέξη βρίσκεται σε όλα τα
λεξικά, και σε όλες τις Ιστορίες. Η «ΕΡΤ»,
όμως, αφήρεσε «τας ευχάς των Βασιλέων
μας» έτσι... για καλό και για κακό ... »
Ας μη μας μιλάει, λοιπόν, για «Σύνταγ
μα», όχι μόνο ο κ. Δ. Μαρούδας, αλλά κα
νένα μέλος της σημερινής κυβερνήσεως.
Και μακάρι, η υπόθεση «Αντί» να είχε
κάποια σοβαρότητα, μακάρι, αν κανείς α
πό αυτούς τους σπάταλους εκατομμυ
ριούχους, να εγκατέλειπαν τις φιλοδοξίες
που τους στέλνουν να εκδίδουν πολυέξο
δες εφημερίδες χω ρίς ελπίδα σωτηρίας,
να ξεκινούσαν επιχειρήσεις ραδιοσταθ
μών ή και τηλεοράσεως.
Ό τι θα εύρισκαν και ακροατές και συ
νεργάτες, είναι βέβαιο.
Ό τι θα προξενούσαν ανησυχία και ίσως
θα προκαλούσαν κάποια βελτίωση στις δι
κές μας «ΕΡΤ», είναι βέβαιο.
Ας γεννηθεί ένας «Σταθμός 15» προς τι
μήν του «Άρθρου 15» και θα είμαστε στο
πλευρό του.
Για ό,τι τυχόν μας χρειασθεί!
«ΚΟΜΜΟΥΝΑ»
γιω ρ γος
μ ετα ξα ς

λυοΛίυυ 9
Γηλ. J6U2644

χής-

Το Σύνταγμα της Ελλάδος, και η παρά
γραφος β, του άρθρου 15, σας λέει να πά
ρετε τις δύο «ΕΡΤ» από τις κεραίες τους
—αφού δεν έχουν αυτιά— και να τις πετάξετε στην πρώτη χαβούζα, και να δώσετε
στον ελληνικό λαό, ένα τίμιο οργανισμό,
που να απευθύνεται σε όλους τους πολί
τες, χωρίς φανατισμούς, προπαγάνδες,
προστυχιές και ψεύδη.
Αλλιώς, αφήστε τον κ. Παπουτσάκη να
κάνει κι αυτός το κέφι του, ν’ ακολουθήσει
δηλαδή, το παράδειγμά σας.
Διότι αυτά που γίνονται στις δύο ΕΡΤ,
είναι ασυγκρίτως πιο αντισυνταγματικά α
πό τις μικρές αταξίες του «Αντί» που δεν
μπορεί να είχανε πραγματικά σπουδαίες
ελπίδες επιβιώσεως και μόνο βέβαια δια
φημιστική επιτυχία...
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ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΑΜΕ

« Ρ Α Δ ΙΟ -Α Ν Τ ΙΛ Α Λ Ο Σ »
Ραδιοφω νικός σταθμός περιορισμένης ισ χύο ς
μ ε την ευθύνη του περιοδικού Α Ν Τ Ι
Αγαπητοί ακροατές,
Στη συχνότητα των 108,8 μεγακύκλων, εκπέμπει ο πειραματικός
σταθμός «ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ». Για το σταθμό μας πολλά γράφτηκαν
και πολλά ειπώθηκαν. Σας βεβαιώνουμε ότι όλα αυτά είναι σαφώς
ανώτερα των προσδοκιών μας.
Φίλοι ακροατές,
Ο σταθμός αυτός δεν έχει σκοπό να αναμεταδώσει μηνύματα.
Συμφωνούμε απλά όλοι, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδας είναι ο
δάκος και ο περονόσπορος, ότι πέρα από τον ιμπεριαλισμό υπάρχει και η
μοναξιά και σας λέμε ότι: „ .
. .
Εν οψει όλων των καιρών,
εν όψει όλων των εκτάσεων,
Μια πρώτη μέρα προχωρεί.
«Σήμερα οι ειδήσεις μας είναι ευχάριστες. Έφτασαν επιτέλους στον Πει
ραιά τα Ελγίνεια μάρμαρα. Είναι θαυμάσια συσκευασμένα σε 10 μεγάλα αριθμημένα κιβώτια και όπως μας πληροφόρησε συντάκτης του «ΑΝΤΙ», μπο
ρεί να τα δει κανείς ελεύθερα όΑες τις εργάσιμες ώρες. Ειδικά για την περίο
δο των εορτών και μέχρι 15 Ιανουάριου δεν ισχύουν περιορισμοί επισκέψε
ων. Γία τις άλλες μέρες και για την αποφυγή συνωστισμού τα κιβώτια με μι
κρούς αριθμούς δηλαδή, από το ένα ως τον αριθμό 5 θα είναι ανοιχτά για το
κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ για τα μεγάλα, δηλαδή έξι, ε
πτά, οκτώ, εννέα και δέκα, οι φιλότεχνοι θά μπορούν να τα επισκέπτονται
Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Όσοι θέλουν να τα απολαύσουν, μπορούν να ζη
τήσουν περισσότερες πληροφορίες από τους κατά τόπους σταθμούς του μετρό, όπου οι εκεί υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού θα τους κατατοπί
σουν».

Τ Λ ΙΙ Ω Λ Λ μ π π π

ΡΑΔΙΟΑΝΤΙΛΑΛΟΣ
Ειδήσεις από τον
Μέντη Μποστατζόγλου

1ΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΡΑΔΙΟ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ» ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΡΑΔΙΟ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΡΑΔΙΟ ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ» ΔΗ

Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
• Στις στήλες που ακολουθούν δημο
σιεύουμε τα μηνύματα που απεύθυναν
στο «ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ» με τηλεφωνι
κές συνεντεύξεις οι: Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ, ΗΛΙΑΣ Η
ΛΙΟΥ, Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΚΗΛΑΤ
ΔΟΝΗΣ, ΑΛ. ΞΥΔΗΣ και Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ. Τα μηνύματα-συ·
νεντεύξεις μεταδόθηκαν στις δυο σύν
τομες εκπομπές (Πέμπτη και Παρα
σκευή) του σταθμού. Τις δημοσιεύουμε
αυτούσιες.

ΔΗΜ ΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ:

Α ν η απαγόρευση είναι
συνταγματική ή αντισυνταγματική, <5εν
ξέρω. Εδώ η ίδια η κυβέρνηση δεν το
ξέρει. Αλλα έλεγε δυο χρόνια πριν κι
άλλα λέει τώρα.
Νομίζω ότι η σημερινή πρωτοβουλία
δίνει την ευκαιρία να συζητηθούν
ευρύτερα — όχι στενά νΟμικιστικά— το
θέμα της ελεύθερης διακίνησης των
ιδεών και των πολλαπλώ ν εκδοχώ ν
της πληροφόρησης σ ' όλους τους
τομείς.
Το Α Ν Τ Ι να προχωρήσει.

Είμαι απόλυτα υπέρ του ελεύθερου
ραδιοφώνου και ακόμη περισσότερο
όταν γίνεται από υπεύθυνα άτομα ή
ομάδες. Χάρηκα, λοιπόν, πολύ όταν
άκουσα ότι το Α Ν Τ Ι θα εκπέμπει έστω
και για λίγο. Δ υστυχώ ς, όμως, αυτή η
χαρά μου κράτησε και για λίγο. Πρέπει
κάπου νομίζω να καταλάβει ο κόσμος
και η κυβέρνηση ότι το ελεύθερο
ραδιόφωνο είναι ίσο μ ε τον ελεύθερο
λόγο και κατά κάποιο τρόπο είναι η
πεμπτουσία της δημοκρατίας.
Ή λπιζα ότι αυτό θα ήταν μια καλή
/?
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°4>Χή για ν ’ αρχίσει να υπάρχει
ελεύθερη ραδιοφωνία. Το μονοπώ λιο
που έχει η ελληνική ραδιοφωνία
νομίζω της κάνει πάρα πολύ κακό. Μ ε
ελεύθερο ραδιόφω νο θα καλυτερέψει
και το ήδη υπάρχον.
Είμαι σίγουρη ότι αν ρω τήσετε έναν
έναν τους ανθρώ πους της ραδιοφωνίας
θα συμφωνήσουν μ ' αυτό.
Τώρα η εμπειρία που έχω — έχω
κάποια εμπειρία από τους ελεύθερους
σταθμούς, είχα μείνει ένα διάστημα
στο Παρίσι— (εκεί οι ιδιωτικοί
σταθμοί στη Γαλλία έχουν καταφέρει
να υπάρχει ζω ντανό ραδιόφωνο,
δηλαδή, οι εκπ ο μπές που γίνονται
είναι πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογες
και συγχρόνω ς αναγκάζεται και το
κρατικό ραδιόφωνο και καλυτερεύει
μέρα με τη μέρα τα προγράμματά του).
Τελικά, με κάνει λίγο να απορώ και
συγχρόνως ν ’ ανησυχώ, η απόφαση
της κυβέρνησης να μη δώ σει την άδεια
λειτουργίας του σταθμού του Α Ν Τ Ι.

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΥ:
Η γνώμη μου είναι ότι κάθε εμπόδιο
μετάδοσης τω ν ιδεών με οποιοδήποτε
μέσο, επομένω ς και με τα κύματα του
αιθέρα, προσκρούει στις σαφείς
διατάξεις του Συντάγματος.
— Πώς το δικαιολογείτε αυτό κ.
Πρόεδρε;
— Η ελευθερία της εκφράσεω ς...
Γι’ αυτό έχω τη γνώμη ότι κάθε
παρεμπόδιση είναι απαράδεκτη.

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ:
ΑΝΤΙ: Κύριε πρόεδρε, πώς βλέπετε τη ση
μερινή κατάληξη της εξέλιξης των μέσων
μαζικής επικοινωνίας, δηλαδή τις δυνατό
τητες που κρύβουν αυτά τα μέσα για μια άλ
λη επικοινωνία ανάμεσα στον κόσμο.

ΚΜς πούμε, πριν δώ σω την απάντηση,
τι ισχύει στον τόπο μας. Σ τον τόπο μας
ισχύει η μονοπώ ληση στα χέρια του
κράτους. Ό λα τα κόμματα έω ς σήμερα
>
—άσχετα αν ένα κόμμα έκανε καλύτερη
il·:
ή χειρότερη χρήση αυτού του μονοπω 
λίου— πάντω ς όλα τα κόμματα ήσαν
σύμφωνα, ή όσα εκυβέρνησαν, στο να
είναι στα χέρια του κράτους το μονοπώ 
λιο των μαζικώ ν μέσω ν ενημέρωσης.
Εφόσον ισχύει αυτή η νομοθεσία, ο
fi
ποιαδήποτε άλλη ατομική πρωτοβουλία
tf θα θεωρηθεί κ α τ' ανάγκη και έχει θεω
fi ρηθεί (διότι υπάρχουν τόσοι «πειρατι
té κοί» σταθμοί) παράνομη.
é
Εξετάζοντας όμω ς το ζήτημα όχι βά
5 σει των κειμένω ν αλλά de lege ferenda,
0 πρέπει να βρεθεί κάποια μέση οδός γιατί
αν το κράτος θελήσει να στερηθεί αυτό
το αποκλειστικό δικαίωμα που έχει, δεν

πρόκειται ν ’ αφήσει τον καθένα να κάνει
χρήση.
Κ α τ' ανάγκη λοιπόν —εάν δηλαδή
πούμε ότι το κράτος θα επιτρέψει και σε
άλλους, και όχι μόνον στον εαυτό του,
να κάνει χρήση τω ν μαζικώ ν μέσω ν ε
νημέρω σης— θα πρέπει να βρούμε τους
κανόνες που θα ρυθμίζουν αυτό. Οι κα
νόνες είναι απαραίτητοι. Δ εν ξέρω ποια
κυβέρνηση θα το αποφασίσει, δεν ξέρω
αν αυτή η κυβέρνηση τώρα, είναι διατε
θειμένη να το κάνει, αλλά αξίζει να με
λετηθεί.
Δ εν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή ν ’ αποφανθώ ποιοι θα είναι οι κανόνες. Α ποφαίνομαι όμως κατηγορηματικά ότι
θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος το κράτος
να επιτρέψει (τη λειτουργία τέτοιων
σταθμών) υπό ορισμένες προϋποθέσεις
και κάτω από ορισμένο έλεγχο — έλεγ
χο λιγότερο υπό την έννοια της λογο
κρισίας και περισσότερο υπό την έννοια
τω ν προϋποθέσεω ν τω ν σχετικώ ν με
την αρμοδιότητα τω ν ανθρώπων να κά
νουν κάτι. Ν α μην ελέγχει δηλαδή το
κράτος το τι θα πεις εάν σου δώσει το
δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις έναν
σταθμό, όχι.
Γιατί να επέμβει εκεί πέρα ω ς προλη
πτική λογοκρισία αφού δεν επεμβαίνει
στον Τύπο;
Ν α ασκεί, αντίθετα, έλεγχο υπό την
έννοια ότι σ ' αυτές τις περιπτώσεις, σ '
αυτούς τους ανθρώπους θα δώ σει το δι
καίωμα, σ ’ εκείνες τις περιπτώ σεις και
σ ' εκείνους τους ανθρώπους δεν θα δώ
σει το δικαίωμα. Ε κεί πρέπει να βρεθεί
το κριτήριο.
Α σ χ ε τα εάν ανάλογα μ ε τις περιπτώ
σεις και ανάλογα με τις κυβερνήσεις θα
κάνει η ειδική αυτή επιτροπή καλή ή κα
κή χρήση του κριτηρίου, πρέπει να
βρούμε πρώτα απ ' όλα το κριτήριο το ο
ποίο πρέπει να μπει& ε μια διάταξη νό
μου.
Πρέπει, αν γίνει δεκτή η άποψή μου
αυτή, να νομοθετηθεί. Και από κει και
πέρα πλέον, όλα είναι εξαρτημένα από
το ποιοι θα είναι αρμόδιοι να ελέγχουν
τις αιτήσεις εκείνω ν που θα ζητήσουν
αυτό το δικαίωμα.
Δ εν μπορώ να δώ σω άλλη απάντηση
πρόχειρα αυτή την στιγμή.
ΑΝΤΙ: Εμείς μιλάμε περισσότερο ίσως για
τους φορείς τους μαζικούς, σωματεία, ίσως
κόμματα, ίσως δήμους αλλά και, από μια
άλλη όψη, για κάποια παιδιά που παίζουν
σε μια γειτονιά και που μ’ ένα μικρό σταθμό
ουσιαστικά ομαδοποιούν τους φίλους τους
που τους ακούνε σε εμβέλεια λίγων χιλιομέ
τρων.
Αυτοί, διασύρονται όταν πιάνονται και
βέβαια ούτε το καθεστώς κινδυνεύει απ’ αυ
τούς ούτε η ίδια η ΕΡΤ. Κάπου το ΑΝΤΙ ήθε
λε να φέρει στο φως μια βιαιότητα που αντι

μετωπίζουν έστω αυτά τα παιδιά μόνο... Να
μην πούμε παραπέρα για τους δήμους που
αυτοί αντιμετωπίζουν την'μη εκπλήρωση
μιας αναγκαιότητας από τον νόμο ο οποίος
είναι πάρα πολύ αυστηρός και εφαρμόζεται.
Και θα έλεγα ότι ίσως το κράτος φοβάται
ότι μια απελευθέρωση του ραδιοφώνου θα
σήμαινε ουσιαστικά ότι ήρθε η σειρά της τη
λεόρασης που είναι και το σημαντικότερο
πρόβλημα γιατί είναι ισχυρότερο μέσο.

Κ :Δ εν νομίζω ότι το κράτος έχει να φο
βηθεί. Α πλούστα τα το κράτος πρέπει να
προφυλάξει όλους τους πολίτες από μια
υπερβολή στην οποία μπορεί να οδηγή
σει το σύστημα της απόλυτη; ελευθε
ρίας. ..
Μ ’ άρεσε αυτό που είπατε σχετικά με
τις ομάδες, να μπορούν δηλαδή να κρα
τήσουν έναν κόσμο δικό τους και να αλληλοβοηθηθούν στην ατομική και κοι
νωνική τους σταδιοδρομία.
Θα ήταν ένα μέσο, θα έλεγα, αυτοπαιδείας το οποίο βέβαια θα το χαιρέτιζα με
πολλή ικανοποίηση και με ελπίδες ότι
θα οδηγήσει σε μια άνοδο τοι επιπέδου
των γενεών που έρχονται. Α νοδο του ε
πιπέδου ή μάλλον σε πολλαπλασιασμό
των δυνατοτήτω ν ανόδου διότι άνοδος
υπάρχει και σήμερα, αλλά οι δυνατότη
τες είναι πιο περιορισμένες απ ' ό, τι θα
είναι ίσως αύριο και ένα από τα μέσα τα
οποία θα οδηγούσαν σε μια διεύρυνση
των δυνατοτήτων αυτών είναι κι αυτό
που είπατε.
Δ εν το βλέπω όμως να είναι εύκολο
να γίνει από την μια μέρα στην άλλη.
Χρειάζεται μελέτη το θέμα.
Εκείνο το οποίο εγώ θα έλεγα είναι ό
τι η κυβέρνηση θα έπρεπε να δεχτεί να
μελετήσει το θέμα. Δ εν ξέρω ποια είναι
η στάση της. Κατάλαβα αυτήν τη στιγμή
ότι είναι στάση αρνητική. Δ εν είμαι ό
μω ς βέβαιος, διότι αύριο, αν συζητηθεί
σ ' ευρύτερο κύκλο του κόμματος που
κυβερνά, μπορεί να καταλήξουν σε μια
άλλη, αυτοί οι οποίοι θα μετάσχουν του
κύκλου αυτού... απόφαση ή μάλλον
σκέψη διότι αποφάσεις δεν είναι εύκολο
να ληφθούν.

Λ. ΚΗΛΑΤΔΟΝΗΣ:
A υτό που με κάνει να βρίσκομαι
κοντά στην ιστορία αυτού του σταθμού
απ ' το ξεκίνημα, είναι η αίσθηση της
ελευθερίας που αποπνέει η κίνηση
αυτή.
Στην ουσία, δεν πρόκειται για
σταθμό' πρόκειται για μια πρόταση
Ελεύθερης Ραδιοφωνίας και σαν τέτοια
βλέποντάς την, δεν μπορώ παρά να
βρίσκομαι κοντά.
Ενας λόγος παραπάνω είναι το
γεγονός ότι γνωρίζω το ήθος και το
κέφι των παιδιών που ξεκινάνε αυτήν
25

Το «μαύρο κουτί»
του «ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ»
«Πολλάν δ ’ δρει ηΰρ έζ ένός σπέρματος
ένθορόν αϊστωσεν ϋλαν»
ΠΙΝΔΑΡΟΣ, ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ Γ' 65

Σε τούτη τη «φοβερή» εποχή που «όλα
διαβήκαν απ' τις γλώ σσες τις στραγγαλίστριες», ίσως η πράξη να ’ναι η μόνη
που έχει σημασία. Το ΑΝΤΙ έχει ξανασχοληθεί με το ζήτημα της ΕΛΕΥΘΕ
ΡΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ τον παλιό εκείνο
καιρό που τον τόπο κυβερνούσε η επά
ρατος Δεξιά (τχ. 103, Ιούλης 1978). Το
τριήμερο του ΑΝΤΙ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ είχε πά
λι λειτουργήσει ραδιοσταθμός για την
κάλυψη των εκδηλώσεων.
Γύρω στα μέσα Νοέμβρη, κι όταν τον
τόπο δεν κυβερνούσε πια η επάρατος
Δεξιά αποφασίσαμε να επαναφέρουμε
το θέμα με ένα αφιέρωμα, αλλά και να υ
ποστηρίξουμε τη θεωρητική του πλευρά
με την πράξη μας. Η αρχική βέβαια έμ
πνευση δεν είχε σχέση με μεγαλόπνοες
προθέσεις του τύπου «να γράψουμε ιστο
ρία» κι ίσως ο γενικός ενθουσιασμός με
τον οποίο υποδεχτήκαμε όλοι την ιδέα
για τον Ραδιοσταθμό να μην ήταν και
τόσο συνδεδεμένος με την πολιτική
πλευρά του θέματος, όσο με τη δυνατό
τητα να κάνουμε κάτι κεφάτο για να κα
ταπολεμήσουμε την κατάθλιψη της
ΕΟΚ και την απραξία των χειμωνιάτι
κων βραδυνών. Ο αρχικός βέβαια αυτός
«αποπροσανατολισμός» ξεπεράστηκε
από τις εξελίξεις που μας έθεσαν μπρο
στά στις ευθύνες μας.
Ξεκινήσαμε το στήσιμο του σταθμού
περισσότερο σαν ακροατές, παρά σαν
«επαΐοντες» των ερτζιανών, που άλλω
στε δεν είμαστε.
Έ νας σταθμός χρειάζεται πρωτ’ απ’
όλ^ι σώμα. Αναζητήσαμε λοιπόν τους ε
ρασιτέχνες που θα μπορούσαν να του το
δώσουν. Τους βρήκαμε σχεδόν αμέσως
και άρχισαν τη δουλειά. Ό σ ο ι δουλεύα
με στο περιοδικό βλέπαμε με έκπληξη
διάφορα μυστηριώδη μηχανήματα να
πηγαινοέρχονται, καλώδια, μικρόφωνα,
λάμπες και μια παράξενη γλώσσα να ει
σβάλλει στα γραφεία: Ταλαντωτής, κε
ραία, τροφοδοτικό, τάπα, απόκκλιση,
συχνότητες και άλλα μυστηριώδη.
Εκτός από σώμα χρειαζόμασταν και
ήχο, μουσική. Πήραμε γύρα τους μουσι
κούς. Οι απαντήσεις στην πλειοψηφία
τους θετικές. Ο Χατζηδάκις, ο Σαββόπουλος, ο Κηλαηδόνης, ο Γρηγορίου, ο
Θ. Μικρούτσικος, η Λένα Πλάτωνος. Ο
Λουκιανός στάθηκε θερμά από την πρώ
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τη στιγμή, με ιδέες και προτάσεις. Θυ
μήθηκε το κέφι που άναψε πριν δύο χρό
νια σχεδόν, στο ΑΝΤΙ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
Ο Διονύσης είχε κάποιες επιφυλάξεις
στην αρχή: «Εσείς είσθε περιοδικατζήδες, αυτή η υπόθεση χρειάζεται ραδιοφωνιτζήδες, ανθρώπους που έχουν πάθος
για το ραδιόφωνο». Ό τα ν φτάσαμε στις
συζητήσεις για το πρόγραμμα συμφωνή
σαμε μαζί του. Έ τσι αναζητήσαμε τους
«ραδιοφωνιτζήδες».
Οι συζητήσεις άναψαν. Καθένας τους
είχε τη δική του άποψη. Μια αόρατη
διαμάχη ανάμεσα σ’ αυτούς που ήθελαν
περισσότερο μουσική και σ’ αυτούς που
ήθελαν το βάρος να πέσει στο λόγο. Συ
ζητήσεις από την αισθητική αντίληψη
που θα υιοθετούσαμε για τις εκπομπές
μέχρι τα τεχνικά προβλήματα της ηχο
γράφησης ενός ρεπορτάζ στο δρόμο.
Η σχέση της μουσικής με το λόγο, οι
ισορροπίες στην έκφραση των διαφόρων
μειονοτήτων, η αυτολογοκρισία, μέχρι
πού θα το τραβήξουμε. Κι ακόμα ο
προσδιορισμός του κοινού. Με ποιους
θα επικοινωνούσαμε; Με τους αναγνώ
στες του περιοδικού; Με τους ταξιτζή
δες, τους φαντάρους στη σκοπιά, τις
νοικοκυρές; (η αλήθεια είναι ότι κανείς
δεν είχε υπολογίσει σαν πιστότερους α
κροατές μας τα ραδιογωνιόμετρα).
Ο χρόνος ήταν λίγος, τα μέσα πρωτό
γονα, η πείρα μας ανεπαρκής.
Το ραδιόφωνο που μπορούσαμε να
κάνουμε θα ήταν έτσι κι αλλιώς ερασιτε
χνικό. Αρκούσε να είμαστε αληθινοί, να
μπορούμε να είμαστε οι εαυτοί μας. Κα
ταλήξαμε: Έ να πρόγραμμα δροσερό,
κεφάτο, δικό μας.
Μπήκαμε στο στάδιο της «παραγω
γής». Στα γραφεία της οδού Δημοχά
ρους απλώθηκε μια μεταδοτική αρρώστεια. Ό λ ο ι μιλούσαν για ΤΗΝ ΕΚ
ΠΟΜΠΗ που ήθελαν να φτιάξουν. Στο
διάδρομο όλο και θα συναντούσες κά
ποιον με το μαγνητοφωνάκι στο χέρι να
σου λέει: «έχεις δυο λεπτά να ακούσης
κάτι;».
Μετά τη συγκέντρωση του υλικού, η
ηχογράφηση. Ούτε λόγος βέβαια για ε
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παγγελματικό στούντιο. Τα έσοδα του
τεύχους για την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟ 
ΦΩΝΙΑ, είχαν ήδη διατεθεί για τις ανά
γκες του σταθμού κι ένα μέρος από αυτά
έπρεπε να φυλαχθεί για την περίπτωση
που γινόταν κατάσχεση στα μηχανήμα
τα, οπότε θα έπρεπε να τα αποζημιώ
σουμε.
Έ τσι γνωρίσαμε τον μαγικό κόσμο
των ερασιτεχνικών στούντιο. Δωμάτια
σε κρύα, παλιά σπίτια χω ρίς θέρμανση,
μονωμένα με αυγοθήκες, πρόχειρες κον
σόλες από ξύλο, στημένα χάρις στο με
ράκι κάποιου ερασιτέχνη ή έστω επαγγελματία αλλά για την προσωπική του
χρήση.
Οι τεχνικοί του ήχου δούλεψαν με την
ψυχή τους. Τις τελευταίες 15 μέρες, η
σκηνή επαναλαμβανόταν χω ρίς αλλα
γές. Ξενύχτι μέχρι τις 4, άδεια πακέτα α
πό τσιγάρα, γεμάτα τασάκια, άδεια
μπουκάλια από κονιάκ και η ανησυχία
την ώρα που έκλεινε η πόρτα του παρά
νομου στούντιο: « πώ ς β γή κ ε άραγε η εκ
πομπή;».
Δεν μπορούσαν φυσικά να λείψουν οι
συζητήσεις για τα βαφτίσια. « Αδειο κο
φίνι», «Λευκή περιστερά», «Ράδιο - Αντίκα». Μια συζήτηση, όχι ιδιαίτερα σο
βαρή, όπω ς συνήθως άλλωστε, ανάμεσα
σε τρία μέλη της σύνταξης, στάθηκε α
φορμή για το τελικό σήμα: Έ να από
σπασμα από το ΜΕΝΤΙΑ ΛΟΥΖ του Κηλαηδόνη και, «ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ».
Την τελευταία βδομάδα αρχίσαμε να
κάνουμε δοκιμαστικές εκπομπές. Ό χ ι
σαν Ράδιο-Α ντίλαλος αλλά σαν ανώνυ
μοι ερασιτέχνες. Οι βραδιές αυτές ήταν
για όσους δεν είχαμε ξαναζήσει τη μα
γεία του πομπού συναρπαστικές. Το ρα
διόφωνο σε παρασύρει και δεν μπορείς
να σταματήσεις. Κάποιο βράδυ ανακοι
νώσαμε ότι ψάχνουμε για ένα ηλιακό
ρολόι και δώσαμε το τηλέφωνο του πε
ριοδικού. Οι γραμμές άναψαν. Μια κοι
νότητα δημιουργήθηκε ξαφνικά από το
τίποτα την ώρα που η Αθήνα υποτίθεται
ότι κοιμόταν.
Ό λ ο αυτό τον καιρό της προετοιμα
σίας, παρόλο που στην αρχή δεν ήταν το
σημαίνον ζήτημα για μας, το πρόβλημα
της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ άρ
χισε να ξετυλίγεται σε όλες του τις λε
πτομέρειες. Έ μμεσ α και από το παρά
θυρο οι μνήμες άλλων σταθμών έμπαι
ναν στις συζητήσεις μας: Ο σταθμός του
Μακρονησιού, αλλά και του Πολυτε
χνείου, το Ράδιο του Δρόμου, το Ράδιο

του ΑΝΤΙ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ, το Ράδιο της
ΑΥΓΗΣ, οι ξένοι ραδιοσταθμοί.
Ξαφνικά νιώσαμε ότι αυτοί οι άνθρω
ποι που ήρθαν να δουλέψουν στο σταθμό
χωρίς να πληρώνονται, χω ρίς ούτε να α 
κουστεί το όνομά τους κι όλοι αυτοί που
μας τηλεφωνούσαν για να μάθουν αν εκ
πέμπουμε μας έβαλαν σε ένα δρόμο που
δεν τον είχαμε ακριβώ ς προσχεδιάσει,
αλλά που όμω ς πια είχαμε αρχίσει να
τον περπατάμε. Τη διαμόρφωση μιας
πρότασης ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ.
Το πρώτο δημοσίευμα για το σταθμό
από τη Μ ΕΣΗΜ ΒΡΙΝΗ, η οξύτατη δή
λωση του Κωστόπουλου, έδωσαν πια
στο επιχείρημα ξεκάθαρη πολιτική
χροιά. Οι έρευνες τη ς Α σφάλειας σε σπί
τια ερασιτεχνών εντάθηκαν. Γινόταν πια
περισσότερο από φανερό πω ς η κυβέρ
νηση δεν έχει καμιά διάθεση να διαφοριστεί από την παγερή ακινησία της εξου
σίας. Η πράξη του σταθμού μας οδηγού
σε αντικειμενικά σε μια σύγκρουση όχι
με «το σύνταγμα και τους νόμους του
κράτους» αλλά με τις αντιλήψεις που δί
νουν στους θεσμούς την απρόσωπη ισχύ
της καταστολής.
Την Π έμπτη το βράδυ, μια μέρα πριν
την επίσημη έναρξη του σταθμού, ανοί
ξαμε για μια ώρα περίπου. Ακούστηκε
το σήμα και κάποιες δηλώσεις επώνυ-

μων για την Ελεύθερη Ραδιοφωνία. Οι
γραμμές άναψαν και πάλι στα γραφεία
του περιοδικού. Από τις συνοικίες της
Αθήνας ερχόντουσαν μηνύματα, ότι μας
ακούν, αλλού καθαρά, αλλού κάποιος
έκανε παρεμβολή. Κάποιος αναγνώστης
του περιοδικού μας έδωσε το τηλέφωνο
ενός ερασιτέχνη που χωρίς να το ξέρει έ
κανε παρεμβολή στη συχνότητά μας.
Μόλις τον πήραμε τηλέφωνο έκλεισε.
Ξαφνικά άρχισαν να μας παίρνουν από
Θεσσαλονίκη. Έ να ς ερασιτέχνης έκανε
αναμετάδοση και ο σταθμός ακουγόταν
πολύ καθαρά. Ενθουσιασμός και χιού
μορ. «Θα μας ακούν και στα Σκόπια».
Κι έτσι φτάσαμε στην τελική ευθεία.
Παρασκευή απόγευμα. Στο σπίτι του εκ
δότη μαζεύτηκαν καμιά πενηνταριά φί
λοι του περιοδικού, επώνυμοι και «ανώ
νυμοι» χωρίς πρόσκληση, έτσι για συμ
παράσταση. Ο σταθμός άρχισε να εκ
πέμπει στις 6.00 περίπου. Στο σπίτι τον
ακούγαμε από ένα ραδιόφωνο. Μετά α
πό μισή ώρα περίπου λειτουργίας και ε
νώ ακουγόταν η δεύτερη «παρτίδα» ει
δήσεων του Μ ποστ, εμφανίστηκαν τα
περίφημα αυτοκίνητα με τα κερατάκια,
τα ραδιογωνιόμετρα. Ο σταθμός έπαψε
να λειτουργεί. Σε λίγο μπήκε η Ασφά
λεια και ο Εισαγγελέας. Αρχισε η έρευ
να. Ο πομπός βέβαια δεν βρέθηκε στο
σπίτι. Η στάση της Ασφάλειας άψογη.

Ό λ α έγιναν σύμφωνα με την «τυπική»
διαδικασία. Έ να ς ερασιτέχνης που βρι
σκόταν εκείνη την στιγμή στο σπίτι πα
ρατήρησε: «όταν μπήκαν στο δικό μου
σπίτι τα ’καναν γυαλιά - καρφιά».
Στο σαλόνι ο Ζουράρις είχε την έμ
πνευση να κάτσει στο πιάνο και ο Σαββόπορλος άρχισε το τραγούδι, δίνοντας
και λίγο χρώμα στην όλη επιχείρηση.
Στη συνέχεια ο εκδότης του ΑΝΤΙ μαζί
με τρία μέλη της σύνταξης πήγαν στο
Τμήμα για κατάθεση. Στο σπίτι κανείς
δεν έφυγε. Κάτι μας έτρωγε. Μισή ώρα
ήταν πολύ λίγο.
Ό λη όμως η διαδικασία για να φτά
σουμε σ ’ αυτή τη μισή ώρα και τη μιαν
ώρα της δοκιμαστικής εκπομπής ήταν
για όλους μας μια σημαντική εμπειρία.
Με εκπλήξεις, απρόοπτα και επαφή με
πρωτόγνωρα πράγματα. Νομίζουμε πως
πέρα α π ’ όλα άξιζε τον κόπο και αυτή η
προσπάθεια —για μας τουλάχιστο. Εί- ,
ναι κρίμα που το ψαλίδι έκοψε τον πομ
πό μας. Ισως άξιζε τον κόπο να ακού
σετε τα προγράμματά μας' θα ήταν μια
επικοινωνία άλλης τάξεως. Που δεν θα
περνούσε α π ’ όλα τα φίλτρα και τους εν
διάμεσους (στοιχειοθεσία, διορθώσεις,
τυπογραφεία και άλλα πολλά) όπως αυ
τές οι ψυχρές αράδες που απλώθηκαν
μπροστά σας.
Οι συνεργάτες του Ράδιο-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ

Μετά το κλείσιμο του σταθμού, ο Μένης
Κουμανταρέας μας έσ τειλε το ακόλουθο
μήνυμα·

Ξέρω όμως ποιους πιθανότατα
ενοχλεί. Δ έχτηκα, λοιπόν, να πάρω
μέρος σ ’ αυτήν, κατά τον ίδιο τρόπο
που τα βράδια πηγαίνω σε μια ταβέρνα
ή σ ' ένα μπαράκι, όχι μόνο για ν ’
ακούσω μουσική ή να συζητήσω με
κάποιους ανθρώπους, αλλά και για να
«συντονιστώ» μαζί τους και ν ’ αφήσω
τη φαντασία μου ν ’ απογειωθεί. Το ότι
η φαντασία αυτή ψαλιδίστηκε
—μάλλον χω ρίς φαντασία— με
αναγκάζει να επιστρέψω στη μοναξιά
του γραφείου μου που είναι κι αυτή
ένας θάλαμος που εκπέμπει ελεύθερα
σήματα στους αιθέρες. Αντί, λοιπόν,
για τη χαμένη εκπομπή, δηλώνω
συμπαράσταση στους ανθρώπους του
Α Ν Τ Ι.
□

όπω ς όταν

Μ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ:
Δ εν είμαι συνταγματολόγος για ν ’
αποφανθώ περί της νομιμότητας ή όχι
μιας ελεύθερης ραδιοφωνίας. Δ εν είναι
αυτό το θέμα που με απασχολεί.
Έχοντας δοκιμάσει από νεανική
ηλικία την κοινω νική αποδοκιμασία
για κάποια μου φερσίματα και ιδέες
—που τώρα αντιμετω πίζονται με το
συγχωροχάρτι του «φτασμένου»— κι
έχοντας επί χούντα ς υποστεί το
διασυρμό ενός βιβλίου μου στα
δικαστήρια, οι κρατικές επεμβάσεις,
απ' οπουδήποτε κι αν προέρχονται,
είτε από δεξιά είτε από Α ριστερά, δεν
με ξαφνιάζουν πια. Έ χω από καιρό
συνηθίσει στην ιδέα ότι κάθε
προσωπική φωνή — στα ερτζιανά ή
όχι— που δεν απηχεί τις επίσημα
παραδεκτές απόψεις, ηχεί παράνομα
σ τ’ αυτιά του μπακάλη, του
αστυνόμου, του κομματικού υπεύθυνου
ή του υπουργού και ότι ανάλογα μ ε το
βαθμό της ενό χλη ση ς επισύρει και τις
ανάλογες κυρώ σεις. Δ εν ισχυρίζομαι
ότι ξέρω τι ακριβώ ς είναι η ελεύθερη
ραδιοφωνία, μολονότι τείνω να τη
συνδέσω μ ε τους ερασιτεχνικούς,
χωρίς κ α τ ’ ανάγκη να την ταυτίζω.

δεν αγαπάς κλείνεις το τηλέφωνο
δεν απαντάς στο τηλέφωνο φεύγεις
δεν φεύγεις δεν χαϊδεύεις δεν κλαις
δεν παίζεις δεν μιλάς κλείνεις την πόρτα
δεν φιλάς καληνύχτα απουσιάζεις
τρέμεις παριστάνεις δεν έχεις τσιγάρα
είσαι ακροβάτης δεν γελάς δεν ακούς
δεν υποφέρεις πια δεν μεγαλώ νεις
υπάρχεις απλώ ς ανέχεσαι
δεν ερωτεύεσαι δεν κοιμάσαι
η μέρα πέρασε δε λέει να ξημερώσει
δεν κουρνιάζεις δεν κάνεις αστεία
δεν υπομένεις
όπως όταν σου κλείνουν το σταθμό
την ώρα που εκπέμπεις
£

Λαϊκή Ταβέρνα «Η ΑΥΛΗ»
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 59 (και Αγ. Ζώνης)
ΚΥΨΕΛΗ ΤΗΛ: 86.28.119
Έ να ευχάριστο περιβάλλον με λαϊκά και ρεμ
πέτικα τραγούδια με εκλεκτική κουζίνα.
Η ταβέρνα προσφέρεται για κοινωνικές εκδηλώσεις.
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Η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο
για «ανταρτοπόλεμο ερτζιανών»
του Αριστείδη Μανωλάκου
ΜΑΡΙΑ EXU ΜΠΟΡΕΙ I

ότι η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που
ζούμε, αλλά εκείνη που μας υποβάλλουν
—τα τελευταία μάλιστα χρόνια κυρίως μέ
σα από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.
Γίνονται όμως κατανοητές αν αναλογιστούμε ότι:

ΜΑ "ΠΙΑΝΕΙΣ,, TOM
ΡΑΔΙΟΦ2ΚΜΚΟ "ΣΤΑΘΗΟ

το υ α ν x i;

Σκίτσο του Γιάννη
Καλαϊτζή το οποίο
αναδημοσιεύουμε
από την εφημερίδα
«Ελευθεροτυπία» του
Σαββάτου, 17
Δεκεμβρίου 1983

T w ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ

Την Παρασκευή το βράδυ η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ αναμετρήθηκε για άλλη μια
φορά με την επαγγελία της Αλλαγής και
ηττήθηκε. Θριάμβευσε η ακαμψία του νό
μου και η παραλυσία του φόβου. Αναφε
ρόμαστε στην πρώτη έμπρακτη πειραματι
κή προσπάθεια «εναλλακτικής» ραδιοφω
νικής πληροφόρησης από τη σύνταξη του
περιοδικού «Αντί» με τη λειτουργία τοπι
κού ραδιοσταθμού στην Αθήνα, που πνί
γηκε εν τη γενέσει στο όνομα του κρατικού-κυβερνητικού μονοπωλίου διαμόρφω
σης της γνώμης και της συνείδησης των
πολιτών μέσω των ερτζιανών.
Το ίδιο βράδυ κάθε πολίτης αυτής της
χώρας και ο αστυνόμος και ο εισαγγελέας
κι ο διευθυντής του υπουργείου, που έ
δρασαν ως όργανα καταστολής, θα πρέ
πει να αισθανθήκαμε μέλη ενός νέου προ
λεταριάτου μπροστά στο μεγάλο αφεντι
κό, το κράτος-κυβέρνηση, που με τα μαζι

◄!
I

κά μέσα επικοινωνίας αξιώνει κάτι πιο πο
λύτιμο από το μόχθο του καθενός μας, την
υποταγή στη «μόνη αλήθεια» που αυτό εκ
πέμπει —στην κατευθυνόμενη πολιτική
πληροφόρηση, στη διαμόρφωση του ή
θους, των αξιών και του γούστου μας.
Η κρατική ιδεολογία εναντίον της ο
ποίας τόσο θόρυβο έχουν ξεσηκώσει και
τόσα δάκρυα έχουν χύσει οι φιλελεύθεροι
αστοί μας και οι νεόκοποι σοσιαλιστές
μας, όλοι αυτοί που στα λόγια μόνο αρνούνται την ισοπέδωση, βρήκε προχτές
στο πρόσωπο της κυβέρνησης της «αλλα
γής» τον υποστηρικτή της, όπως είχε βρει
στο πρόσωπο της πρώτης νεοδημοκρατικής κυβέρνησης το νομοθέτη της.
Οι σκέψεις αυτές ίσως φαντάζουν
προϊόν ρομαντικής ιδιοσυγκρασίας τόσο
στα μάτια της εξουσίας, αφού δεν υιοθε
τούμε τη λογική της, όσο και στα μάτια
τμήματος της κοινής γνώμης, που θεωρεί

1.
Τα μαζικά μέσα ενημέρωσης δεν
είναι σε όλες τις χώρες κρατικό μονο
πώλιο. Αλλά και στην Ελλάδα, παρά τις
φιλότιμες προσπάθειες της νεοδημοκρατίας μας, το Σύνταγμα (άρθρο 15
παρ. 2) δεν καθιερώ νει το μονοπώλιο
του κράτους, αλλά «τον άμεσο έλεγχο»,
που νομοθετικά θα μπορούσε να εξα
σφαλιστεί και πάνω στη φιλελεύθερη
ραδιοφωνία. Το κρατικό μονοπώλιο αν
τίθετα, κατά ρητή διάταξη του Συντάγ
ματος, εξασφαλίζεται στην ανώτατη εκ
παίδευση, αφού παρέχεται «αποκλειστικώς» (άρθ. 16 παρ. 5) από τα δημόσια α
νώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ειδικό
τερα, στην περίπτωση της ΕΡΤ-2 (ν.
1288/82) έχουμε σαφή παραχάραξη του
συνταγματικού κειμένου, δεδομένου ό
τι ο νόμος την ορίζει ως «δημόσια υπη
ρεσία», αναιρώντας την έννοια του ε
λέγχου και εισάγοντας την έννοια της
κρατικής ιδιοκτησίας και διοίκησης.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, εκείνο
που μένει είναι η πολιτική βούληση που
μπορεί να σ τενέψ ει — όπως κάνει η κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ— ή να διευρύνει
τα όρια του συνταγματικού κειμένου. Η
πρόθεση δηλαδή και η επιδίωξη της αλ
λαγής, ώστε να εγκαθιδρυθεί η νομιμό
τητα και άλλων φορέων, αμεσότερα κοι
νωνικών, όπως οι δήμοι αλλά και διάφο
ρες ενώσεις προσώπων να εκπέμπουν

k.

Βιβλιοπωλείο «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ»

Ι

Μέτωνος 62, Χολαργός 1η παράλληλος της Μεσογείων,
τρίτη στάση, τηλ. 32.34.270

Κάτι νέο στο χώρο τον βιβλίου
Αναγνωστήριο
Παιδική γωνιά
Κ Α Λ Ε Ν Τ Η Σ ΚΑΙ Σ ΙΑ Ε .Ε .

Αυστηρή επιλογή βιβλίων
Εκπτώσεις
Ειδικές προσφορές

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 15 Τηλ: 32.31.781
X
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τη δική τους γνώμη και το δικό τους ή
θος.
Σ’ αυτό ακριβώς έδωσε εξετά σ εις και
πέτυχε η δυτικοευρωπαϊκή Αριστερά.
Στην Ιταλία ανθεί κυριολεκτικά η ελεύ
θερη ραδιοτηλεόραση, ενώ στη Γαλλία
επί των ημερών του Μ ιτεράν αναπτύσ
σεται ένα τεράστιο δίκτυο τοπικών ε 
λεύθερων ραδιοσταθμών.
Αν στην Ελλάδα συνεχίσει να ακολου
θείται η αντίστροφη συγκεντρωτική πο
ρεία, το φαινόμενο που θα γεννηθεί εί
ναι ο οργανωμένος ανταρτοπόλεμος
των ερτζιανών με το «συντονισμό των
εν σπέρματι» πειρατικών ραδιοσταθ
μών, που ήδη καλύπτουν πραγματικές
ανάγκες και εκείνων που εκπέμπουν και
πολλών που τους ακούνε και επικοινω
νούν μαζί τους.
2.
Στην περίπτωση του «Αντί» όμως,
δεν λειτούργησε μόνο η λογική του κρα
τικού μονοπωλίου, που επιχειρεί να
βρει ανύπαρκτο στήριγμα στο Σύνταγ
μα, βάσει του οποίου έχουν ψηφιστεί
νόμοι αμφίβολης συνταγματικότητας.
Λειτούργησε κατ’ εξοχήν η λογική του
κυβερνητικού μονοπωλίου, που βρίσκε
ται σε κατάφωρη αντίθεση με το γράμμα
και το πνεύμα συνταγματικών διατάξε
ων. Σχετικά ο καθηγητής Δημ. Τσάτσος
υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που τα
μαζικά μέσα ενημέρωσης είναι σε μεγά
λο βαθμό όργανα προβολής του κυβερ
νητικού κόμματος, αποδυναμώνεται το
ρυθμιστικό κύρος του άρθρου 15 του
Συντάγματος — δηλαδή του κρατικού

ελέγχου— και συνεπώς, προσθέτουμε,
«νομιμοποιείται» η υποχρέωση του καθενός να ιδρύει ραδιοσταθμό, «διασφα
λίζοντας το δικαίωμα της ολόπλευρης
πληροφόρησης του πολίτη (αρ. 15), τη
λαϊκή κυριαρχία (αρ. 1 παρ. 2) και την αν
θρώπινη αξιοπρέπεια (αρ. 2 παρ. 1)».
Υπενθυμίζουμε ότι ένα χρόνο περί
που πριν από τις εκλογές του 1981 ο
Ανδ. Παπανδρέου είχε απειλήσει ότι αν
η Ν.Δ. συνέχιζε να μονοπωλεί την T.V.
θα δημιουργούσε δική του τηλεόραση
για να ακούγεται η φωνή του. Και ακόμα
θυμίζουμε ότι όταν το 1980 τα ΜΑΤ του
τότε Γάλλου προέδρου Ζισκάρ Ν τ’ Ε·
σταίν μπήκαν στα γραφεία του Σοσιαλι
στικού κόμματος και κατέστρεψαν το
ραδιοφωνικό σταθμό, ο πρόεδρος και το
Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ καταδίκασαν την ενέρ
γεια υπερασπιζόμενοι την αρχή της ε
λεύθερης και ολόπλευρης πληροφόρη
σης.

Από τότε η κατάσταση έχει αλλάξει κα
τά τούτο: ότι το ΠΑΣΟΚ υπεισήλθε στο
ρόλο της Ν.Δ. και επαύξησε τον κυβερνητικό-κομματικό έλεγχο. Τώρα ο φόβος μή
πως διαρραγεί κατ’ ελάχιστον ο συγκε
ντρωτικός ιστός στην κατευθυνόμενη
πληροφόρηση οδήγησε την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ να καταστρέψει τους δεσμούς
της με την Αλλαγή, στρεφόμενη εναντίον
ενός ελεύθερου, τοπικού, περιορισμένης
διάρκειας, μη κερδοσκοπικού —όροι που
η σύνταξη του «Αντί» έθεσε ως αρχή
του— πειραματικού ραδιοσταθμού, από
τον οποίο θα είχαμε να ακούσουμε πολύ

ενδιαφέροντα πράγματα:
• Μ αγνητοφω νημένες τις εργασ ίες
του Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, ώστε οι εργα
ζόμενοι της χώρας να έχουν άμεση γνώ
ση και συνεπώς γνώμη για όσα συνέβησαν στον Αστέρα της Βουλιαγμένης.
• Ζωντανή επικοινωνία με τους εργά
τες σε μεγάλη βιομηχανία, να κρίνουν
τις συνθήκες της ζωής και της εργασίας
τους και της συμπεριφοράς της επιχεί
ρησης και της συνδικαλιστικής εκπρο
σώπησής τους.
• Διαφορετική οργάνωση και παρου
σίαση των ειδήσεων.
• Ά λλη διάταξη του μουσικού και ψυ
χαγωγικού προγράμματος. Και πολλά
άλλα.

Το πρώτο δείγμα «εναλλακτικής» ρα
διοφωνικής πληροφόρησης που επιχείρη
σε να δώσει το «Αντί» —το ίδιο περιοδικό
που τόλμησε να παρουσιάσει μια διαφορε
τική έντυπη πληροφόρηση απ’ την κατευ
θυνόμενη των συνταγματαρχών με τις
γνωστές συνέπειες— έμεινε ανολοκλή
ρωτο. Είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξουν
και άλλα και πιστεύουμε ότι το κράτος—
κυβέρνηση θα υποχρεωθεί πολλές φορές
να ξανατοποθετηθεί είτε με τον αστυνόμο
και τον εισαγγελέα είτε με την αναγνώρι
ση του δικαιώματος στην ολόπλευρη πλη
ροφόρηση, που προϋποθέτει όχι μόνο την
κατάργηση του άμεσου κρατικού ελέγχου
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την α
ντικατάστασή του από ένα πραγματικό
κοινωνικό έλεγχο, αλλά και την ελευθερία
στις πολλαπλές πηγές πληροφόρησης.

CAT COMPUTERS—
IΠ ΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
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ΑΝΑΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
(Κυριακή 18/12/1983)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15...
Ό τι η αντίσταση εναντίον του ΠΑΣΟΚ
θα άρχιζε από αριστερά, αυτό κανείς δεν
το περίμενε.
Τι θέλανε, δηλαδή παραπάνω οι αριστε
ροί, οι σοσιαλιστές, οι «Κ.Κ.» Εσ. και Εξ.,
πόσες περισσότερες εύνοιες, διορισμούς,
κρατικές περιποιήσεις, πόσες προσφο
ρές, χατήρια, ρουσφέτια;
Θέλανε —το μάθαμε μόλις τώρα— προ
ολίγων ημερών, ένα δικό τους ραδιοφωνι
κό σταθμό.
Δηλαδή, το περιοδικό «Αντί», αποφάσι
σε πρώτο απ’ όλα τα ελληνικά έντυπα, να
επαναστατήσει εναντίον της «Φωνής της
ΕΡΤ» —δεν μας είπε ακριβώς το γιατί—
και να εγκαταστήσει ένα δικό του, ιδιωτι
κό, ελεύθερο σταθμό.
Άρχισε να εκπέμπει προχθές Παρα
σκευή, στις 6 το απόγευμα και διέκοφε το
πρώτο —και προς το παρόν— τελευταίο
πρόγραμμά του στις 6.25.
Έχοντας προσφέρει σ’ αυτή τη μισή ώ
ρα, μια μαγνητοσκοπημένη ομιλία του Πα
ναγιώτη Κανελλόπουλου, εναντίον της
μονοπωλήσεως των μέσων ενημερώσεως,
λίγη μουσική και «Σατιρικές Ειδήσεις» του
Μποστ.
Που ανήγγελαν, με πολύ κέφι, ότι έφτα
σαν τα «Ελγίνεια» στον Πειραιά, ότι είναι
συσκευασμένα σε δέκα μεγάλα κιβώτια,
και το κοινό θα είναι ελεύθερο να επισκεφθεί αυτά με μικρούς αριθμούς, από το 1
ως το 5, την Δευτέρα, Τετάρτη και Παρα
σκευή, και τα μεγάλα, από το 5 ως το 10
την Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο...
Εν τω μεταξύ, τα ραδιογωνιόμετρα του
Υπουργείου Συγκοινωνιών είχαν εντοπί
σει τον παράνομο σταθμό και με συνοδεία
τα αρμόδια αστυνομικά όργανα του ΚΔ'
Τμήματος, όρμησαν στο κρησφύγετο των
πειρατών. Αυτό, ανακάλυψαν αργότερα,
ήταν το διαμέρισμα του κ. Χρήστου Παπουτσάκη, διευθυντού και εκδότου του
«Αντί», στο πέμπτο πάτωμα της οδού Δη
μοχάρους 60.
Εκεί βρήκαν όλη τη σπείρα: τον ίδιο τον
κ. Παπουτσάκη, τον Διονύση Σαββόπουλο, το κ. Μέντη Μποστατζόγλου, και άλ
λους συνωμότες.
Αυτό που δεν βρήκαν —θα τον είχαν
κρύψει με διαβολικό τρόπο σε κανένα
ντουλάπι της κουζίνας— ήταν τον ίδιο τον
πομπό, με αποτέλεσμα να λείπουν τα πει
στήρια του εγκλήματος, τα οποία αναζη
τούσε ο Εισαγγελέας.
Πώς θα διωχθεί τώρα το διαπραχθέν
έγκλημα, δεν ξέρει κανείς.
Διότι, μας λένε πολύ σοβαρά τα όργανα
20

της Τάξεως, αν από την προανάκριση προ
κόψουν επιβαρυντικά στοιχεία, ο νόμος
προβλέπει ποινή φυλακίσεως και χρηματι
κό πρόστιμο.
Ο κ. Δ. Μαρούδας, σε δικές του δηλώ
σεις, λέει, όπως συνήθως, πολλά, που
μάλλον τον εκθέτουν.
«Στη χώρα μας, δεν μπορεί να υπάρ
χουν δύο κατηγορίες πολιτών. Εκείνοι
που υπακούουν και σέβονται τις συνταγ
ματικές επιταγές και τους νόμους, και ε
κείνοι που αδιαφορούν και πιστεύουν πως
πρέπει να έχουν το προνόμιο από την Πο
λιτεία να συμπεριφέρονται ανάλογα με
τις επιθυμίες τους. Για το Σύνταγμα και
τους νόμους, δεν υπάρχουν πολίτες επαϊοντες και όχι».
Σοβαρά, κύριε Μαρούδα;
Στον τόπο μας, σήμερα, επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, με τον κομματι
κό οργανισμό του «ΠΑΣΟΚ» σε ηλεκρισμένη δραστηριότητα, δεν υπάρχουν δύο
κατηγορίες πολιτών;
Σοβαρά κύριε Μαρούδα;
Μήπως υπονοείτε ότι αυτοί που υπα
κούουν και σέβονται τις συνταγματικές ε
πιταγές και τους νόμους, είστε εσείς;
Ελάτε, κύριε Μαρούδα!
Ελάτε, και πάμε, να διαβάσουμε αυτό το
Σύνταγμα, ελάτε μαζί, να ρίξουμε μια μα
τιά στο άρθρο 15, στην παράγραφο 2.
Ίσως να μην το έχετε διαβάσει ποτέ. Ή
να το διαβάσατε και να το ξεχάσατε. Ή να
το τοποθετήσατε κάπου συντροφιά με τα
παλαιότερα των υποδημάτων σας.
Ό χι, μη φεύγετε!
Τουλάχιστον μια φορά θα σας το θυμί
σω:
Λέει, λοιπόν, το Σύνταγμα, που το επικαλείσθε με ελαφριά καρδιά, σίγουρος ότι
κανείς δεν πρόκειται να το θυμηθεί και να
το προστατεύσει, αυτά τα λίγα, απλά, σταράτα, για το μέγα θέμα της επικοινωνίας
με τον ελληνικό λαό.
«Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση τελούν
υπό τον άμεσον έλεγχον του Κράτους,
σκοπούν δε εις την αντικειμενικήν και επί
ίσοις όροις μετάδοσιν πληροφοριών και
ειδήσεων, ως και προϊόντων του λόγου
και της τέχνης ...».
Καταλάβατε τι θέλει να πει, κύριε Μα
ρούδα; Δεν είναι δύσκολο, αρκεί βέβαια
να δώσετε ένα ελάχιστο ποσοστό προσο
χής.

Το Σύνταγμα της Ελλάδος, και η παρά
γραφος β, του άρθρου 15, σας λέει να πά
ρετε τις δύο «ΕΡΤ» από τις κεραίες τους
—αφού δεν έχουν αυτιά— και να τις πετάξετε στην πρώτη χαβούζα, και να δώσετε
στον ελληνικό λαό, ένα τίμιο οργανισμό,
που να απευθύνεται σε όλους τους πολί
τες, χωρίς φανατισμούς, προπαγάνδες,
προστυχιές και ψεύδη.
Αλλιώς, αφήστε τον κ. Παπουτσάκη να
κάνει κι αυτός το κέφι του, ν’ ακολουθήσει
δηλαδή, το παράδειγμά σας.
Διότι αυτά που γίνονται στις δύο ΕΡΤ,
είναι ασυγκρίτως πιο αντισυνταγματικά α
πό τις μικρές αταξίες του «Αντί» που δεν
μπορεί να είχανε πραγματικά σπουδαίες
ελπίδες επιβιώσεως και μόνο βέβαια δια
φημιστική επιτυχία...
/L

«Δεν αλλιώνουν μόνο τις ειδήσεις»
—προσεφέρθη για να πλουτίσει την επί
θεση μορφωμένος συνάδελφος. «Δεν λέ
νε μονάχα ψεύδη και ανακρίβειες, δεν
παίρνουν για συνεργάτες μόνο τους τυ
φλά αφοσιωμένους στο κόμμα, δεν διαλέ
γουν κείμενα και πλοκές που έχουν οπωσ
δήποτε αριστερή απόκλιση, δεν τραυματί
ζουν μόνο το παρόν, αλλά «βάζουν χέρι»
στο παρελθόν, σε ιστορικά κείμενα, χωρίς
ίχνος σεβασμού. Να σας δώσω ένα παρά
δειγμα: Σε μια ιστορική αναφορά στη Ναυ
μαχία της «Έλλης», τον Δεκέμβριο του
1912, μετέδωσαν από την ΕΡΤ το σήμα
που είχε απευθύνει ο τότε αρχηγός του
Στόλου, ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, στα ελληνικά πλοία, προ της ενάρξεως της ναυμαχίας, και το οποίο έλεγε:
«Με την δύναμιν του Θεού, και τας ευχάς των Βασιλέων μας, και εν ονόματι του
δικαίου, πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου και
με την πεποίθησιν της νίκης εναντίον του
εχθρού του Γένους». Το ιστορικό αυτό σή
μα, λέξη προς λέξη βρίσκεται σε όλα τα
λεξικά, και σε όλες τις Ιστορίες. Η «ΕΡΤ»,
όμως, αφήρεσε «τας ευχάς των Βασιλέων
μας» έτσι... για καλό και για κακό ... »
Ας μη μας μιλάει, λοιπόν, για «Σύνταγ
μα», όχι μόνο ο κ. Δ. Μαρούδας, αλλά κα
νένα μέλος της σημερινής κυβερνήσεως.
Και μακάρι, η υπόθεση «Αντί» να είχε
κάποια σοβαρότητα, μακάρι, αν κανείς α
πό αυτούς τους σπάταλους εκατομμυ
ριούχους, να εγκατέλειπαν τις φιλοδοξίες
που τους στέλνουν να εκδίδουν πολυέξο
δες εφημερίδες χωρίς ελπίδα σωτηρίας,
να ξεκινούσαν επιχειρήσεις ραδιοσταθ
μών ή και τηλεοράσεως.
Ό τι θα εύρισκαν και ακροατές και συ
νεργάτες, είναι βέβαιο.
Ό τι θα προξενούσαν ανησυχία και ίσως
θα προκαλούσαν κάποια βελτίωση στις δι
κές μας «ΕΡΤ», είναι βέβαιο.
Ας γεννηθεί ένας «Σταθμός 15» προς τι
μήν του «Άρθρου 15» και θα είμαστε στο
πλευρό του.
Για ό,τι τυχόν μας χρειασθεί!
Ε.

’Ο λοι συμφ ώ νησαν...
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Το «μαύρο κουτί»
του «ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ»
«Πολλάν δ ' δρει πυρ έξ ένός σπέρματος
ένθορόν αϊστωσεν ΰλαν»
ΠΙΝΔΑΡΟΣ, ΠΥΘΙΟΝΙΚΑΙ Γ' 65

Σε τούτη τη «φοβερή» εποχή που «όλα
διαβήκαν απ ' τις γλώ σσες τις στραγγαλίστριες», ίσως η πράξη να ’ναι η μόνη
που έχει σημασία. Το ΑΝΤΙ έχει ξανασχοληθεί με το ζήτημα της ΕΛΕΥΘΕ
ΡΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ τον παλιό εκείνο
καιρό που τον τόπο κυβερνούσε η επά
ρατος Δεξιά (τχ. 103, Ιούλης 1978). Το
τριήμερο του ΑΝΤΙ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ είχε πά
λι λειτουργήσει ραδιοσταθμός για την
κάλυψη των εκδηλώσεων.
Γύρω στα μέσα Νοέμβρη, κι όταν τον
τόπο δεν κυβερνούσε πια η επάρατος
Δεξιά αποφασίσαμε να επαναφέρουμε
το θέμα με ένα αφιέρωμα, αλλά και να υ
ποστηρίξουμε τη θεωρητική του πλευρά
με την πράξη μας. Η αρχική βέβαια έμ
πνευση δεν είχε σχέση με μεγαλόπνοες
προθέσεις του τύπου «να γράψουμε ιστο
ρία» κι ίσως ο γενικός ενθουσιασμός με
τον οποίο υποδεχτήκαμε όλοι την ιδέα
για τον Ραδιοσταθμό να μην ήταν και
τόσο συνδεδεμένος με την πολιτική
πλευρά του θέματος, όσο με τη δυνατό
τητα να κάνουμε κάτι κεφάτο για να κα
ταπολεμήσουμε την κατάθλιψη της
ΕΟΚ και την απραξία των χειμωνιάτι
κων βραδυνών. Ο αρχικός βέβαια αυτός
«αποπροσανατολισμός» ξεπεράστηκε
από τις εξελίξεις που μας έθεσαν μπρο
στά στις ευθύνες μας.
Ξεκινήσαμε το στήσιμο του σταθμού
περισσότερο σαν ακροατές, παρά σαν
«επαΐοντες» των ερτζιανών, που άλλω
στε δεν είμαστε.
Έ νας σταθμός χρειάζεται πρωτ’ απ’
όλ^ σώμα. Αναζητήσαμε λοιπόν τους ε
ρασιτέχνες που θα μπορούσαν να του το
δώσουν. Τους βρήκαμε σχεδόν αμέσως
και άρχισαν τη δουλειά. Ό σ οι δουλεύα
με στο περιοδικό βλέπαμε με έκπληξη
διάφορα μυστηριώδη μηχανήματα να
πηγαινοέρχονται, καλώδια, μικρόφωνα,
λάμπες και μια παράξενη γλώσσα να ει
σβάλλει στα γραφεία: Ταλαντωτής, κε
ραία, τροφοδοτικό, τάπα, απόκκλιση,
συχνότητες και άλλα μυστηριώδη.
Εκτός από σώμα χρειαζόμασταν και
ήχο, μουσική. Πήραμε γύρα τους μουσι
κούς. Οι απαντήσεις στην πλειοψηφία
τους θετικές. Ο Χατζηδάκις, ο Σαββόπουλος, ο Κηλαηδόνης, ο Γρηγορίου, ο
Θ. Μικρούτσικος, η Αένα Πλάτωνος. Ο
Λουκιανός στάθηκε θερμά από την πρώ
22

τη στιγμή, με ιδέες και προτάσεις. Θυ
μήθηκε το κέφι που άναψε πριν δύο χρό
νια σχεδόν, στο ΑΝΤΙ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
Ο Διονύσης είχε κάποιες επιφυλάξεις
στην αρχή: «Εσείς είσθε περιοδικατζήδες, αυτή η υπόθεση χρειάζεται ραδιοφωνιτζήδες, ανθρώπους που έχουν πάθος
για το ραδιόφωνο». Ό τα ν φτάσαμε στις
συζητήσεις για το πρόγραμμα συμφωνή
σαμε μαζί του. Έ τσι αναζητήσαμε τους
«ραδιοφωνιτζήδες».
Οι συζητήσεις άναψαν. Καθένας τους
είχε τη δική του άποψη. Μια αόρατη
διαμάχη- ανάμεσα σ’ αυτούς που ήθελαν
περισσότερο μουσική και σ’ αυτούς που
ήθελαν το βάρος να πέσει στο λόγο. Συ
ζητήσεις από την αισθητική αντίληψη
που θα υιοθετούσαμε για τις εκπομπές
μέχρι τα τεχνικά προβλήματα της ηχο
γράφησης ενός ρεπορτάζ στο δρόμο.
Η σχέση της μουσικής με το λόγο, οι
ισορροπίες στην έκφραση των διαφόρων
μειονοτήτων, η αυτολογοκρισία, μέχρι
πού θα το τραβήξουμε. Κι ακόμα ο
προσδιορισμός του κοινού. Με ποιους
θα επικοινωνούσαμε; Με τους αναγνώ
στες του περιοδικού; Με τους ταξιτζή
δες, τους φαντάρους στη σκοπιά, τις
νοικοκυρές; (η αλήθεια είναι ότι κανείς
δεν είχε υπολογίσει σαν πιστότερους α
κροατές μας τα ραδιογωνιόμετρα).
Ο χρόνος ήταν λίγος, τα μέσα πρωτό
γονα, η πείρα μας ανεπαρκής.
Το ραδιόφωνο που μπορούσαμε να
κάνουμε θα ήταν έτσι κι αλλιώς ερασιτε
χνικό. Αρκούσε να είμαστε αληθινοί, να
μπορούμε να είμαστε οι εαυτοί μας. Κα
ταλήξαμε: Έ να πρόγραμμα δροσερό,
κεφάτο, δικό μας.
Μ πήκαμε στο στάδιο της «παραγω
γής». Στα γραφεία της οδού Δημοχά
ρους απλώθηκε μια μεταδοτική αρρώστεια. Ό λ ο ι μιλούσαν για ΤΗΝ ΕΚ
ΠΟΜΠΗ που ήθελαν να φτιάξουν. Στο
διάδρομο όλο και θα συναντούσες κά
ποιον με το μαγνητοφωνάκι στο χέρι να
σου λέει: «έχεις δυο λεπτά να ακούσης
κάτι;».
Μετά τη συγκέντρωση του υλικού, η
ηχογράφηση. Ούτε λόγος βέβαια για ε

παγγελματικό στούντιο. Τα έσοδα του
τεύχους για την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΑΔΙΟ 
ΦΩΝΙΑ, είχαν ήδη διατεθεί για τις ανά
γκες του σταθμού κι ένα μέρος από αυτά
έπρεπε να φυλαχθεί για την περίπτωση
που γινόταν κατάσχεση στα μηχανήμα
τα, οπότε θα έπρεπε να τα αποζημιώ
σουμε.
Έ τσ ι γνωρίσαμε τον μαγικό κόσμο
των ερασιτεχνικών στούντιο. Δωμάτια
σε κρύα, παλιά σπίτια χω ρίς θέρμανση,
μονωμένα με αυγοθήκες, πρόχειρες κον
σόλες από ξύλο, στημένα χάρις στο με
ράκι κάποιου ερασιτέχνη ή έστω επαγγελματία αλλά για την προσωπική του
χρήση.
Οι τεχνικοί του ήχου δούλεψαν με την
ψυχή τους. Τις τελευταίες 15 μέρες, η
σκηνή επαναλαμβανόταν χωρίς αλλα
γές. Ξενύχτι μέχρι τις 4, άδεια πακέτα α
πό τσιγάρα, γεμάτα τασάκια, άδεια
μπουκάλια από κονιάκ και η ανησυχία
την ώρα που έκλεινε η πόρτα του παρά
νομου στούντιο: «πώ ς βγήκε άραγε η εκ
πομπή;».
Δεν μπορούσαν φυσικά να λείψουν οι
συζητήσεις για τα βαφτίσια. « Αδειο κο
φίνι», «Λευκή περιστερά», «Ράδιο - Αντίκα». Μια συζήτηση, όχι ιδιαίτερα σο
βαρή, όπως συνήθως άλλωστε, ανάμεσα
σε τρία μέλη της σύνταξης, στάθηκε α
φορμή για το τελικό σήμα: Έ να από
σπασμα από το ΜΕΝΤΙΑ ΛΟΥΖ του Κηλαηδόνη και, «ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ».
Την τελευταία βδομάδα αρχίσαμε να
κάνουμε δοκιμαστικές εκπομπές. Ό χ ι
σαν Ράδιο-Α ντίλαλος αλλά σαν ανώνυ
μοι ερασιτέχνες. Οι βραδιές αυτές ήταν
για όσους δεν είχαμε ξαναζήσει τη μα
γεία του πομπού συναρπαστικές. Το ρα
διόφωνο σε παρασύρει και δεν μπορείς
να σταματήσεις. Κάποιο βράδυ ανακοι
νώσαμε ότι ψάχνουμε για ένα ηλιακό
ρολόι και δώσαμε το τηλέφωνο του πε
ριοδικού. Οι γραμμές άναψαν. Μια κοι
νότητα δημιουργήθηκε ξαφνικά από το
τίποτα την ώρα που η Αθήνα υποτίθεται
ότι κοιμόταν.
Ό λ ο αυτό τον καιρό της προετοιμα
σίας, παρόλο που στην αρχή δεν ήταν το
σημαίνον ζήτημα για μας, το πρόβλημα
της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ άρ
χισε να ξετυλίγεται σε όλες του τις λε
πτομέρειες. Έ μμεσα και από το παρά
θυρο οι μνήμες άλλων σταθμών έμπαι
ναν στις συζητήσεις μας: Ο σταθμός του
Μακρονησιού, αλλά και του Πολυτε
χνείου, το Ράδιο του Δρόμου, το Ράδιο

του ΑΝΤΙ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ, το Ράδιο της
ΑΥΓΗΣ, οι ξένοι ραδιοσταθμοί.
Ξαφνικά νιώσαμε ότι αυτοί οι άνθρω
ποι που ήρθαν να δουλέψουν στο σταθμό
χωρίς να πληρώνονται, χω ρίς ούτε να α
κουστεί το όνομά τους κι όλοι αυτοί που
μας τηλεφωνούσαν για να μάθουν αν εκ
πέμπουμε μας έβαλαν σε ένα δρόμο που
δεν τον είχαμε ακριβώ ς προσχεδιάσει,
αλλά που όμω ς πια είχαμε αρχίσει να
τον περπατάμε. Τη διαμόρφωση μιας
πρότασης ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ.
Το πρώτο δημοσίευμα για το σταθμό
από τη Μ ΕΣΗΜ ΒΡΙΝΗ, η οξύτατη δή
λωση του Κωστόπουλου, έδωσαν πια
στο επιχείρημα ξεκάθαρη πολιτική
χροιά. Οι έρευνες της Α σφάλειας σε σπί
τια ερασιτεχνώ ν εντάθηκαν. Γινόταν πια
περισσότερο από φανερό πω ς η κυβέρ
νηση δεν έχει καμιά διάθεση να διαφοριστεί από την παγερή ακινησία της εξου
σίας. Η πράξη του σταθμού μας οδηγού
σε αντικειμενικά σε μια σύγκρουση όχι
με «το σύνταγμα και τους νόμους του
κράτους» αλλά με τις αντιλήψεις που δί
νουν στους θεσμούς την απρόσωπη ισχύ
της καταστολής.
Την Π έμπτη το βράδυ, μια μέρα πριν
την επίσημη έναρξη του σταθμού, ανοί
ξαμε για μια ώρα περίπου. Α κούστηκε
το σήμα και κάποιες δηλώσεις επώνυ-

μων για την Ελεύθερη Ραδιοφωνία. Οι
γραμμές άναψαν και πάλι στα γραφεία
του περιοδικού. Από τις συνοικίες της
Αθήνας ερχόντουσαν μηνύματα, ότι μας
ακούν, αλλού καθαρά, αλλού κάποιος
έκανε παρεμβολή. Κάποιος αναγνώστης
του περιοδικού μας έδωσε το τηλέφωνο
ενός ερασιτέχνη που χωρίς να το ξέρει έ
κανε παρεμβολή στη συχνότητά μας.
Μόλις τον πήραμε τηλέφωνο έκλεισε.
Ξαφνικά άρχισαν να μας παίρνουν από
Θεσσαλονίκη. Έ να ς ερασιτέχνης έκανε
αναμετάδοση και ο σταθμός ακουγόταν
πολύ καθαρά. Ενθουσιασμός και χιού
μορ. «Θα μας ακούν και στα Σκόπια».
Κι έτσι φτάσαμε στην τελική ευθεία.
Παρασκευή απόγευμα. Στο σπίτι του εκ
δότη μαζεύτηκαν καμιά πενηνταριά φί
λοι του περιοδικού, επώνυμοι και «ανώ
νυμοι» χωρίς πρόσκληση, έτσι για συμ
παράσταση. Ο σταθμός άρχισε να εκ
πέμπει στις 6.00 περίπου. Στο σπίτι τον
ακούγαμε από ένα ραδιόφωνο. Μετά α
πό μισή ώρα περίπου λειτουργίας και ε
νώ ακουγόταν η δεύτερη «παρτίδα» ει
δήσεων του Μ ποστ, εμφανίστηκαν τα
περίφημα αυτοκίνητα με τα κερατάκια,
τα ραδιογωνιόμετρα. Ο σταθμός έπαψε
να λειτουργεί. Σε λίγο μπήκε η Ασφά
λεια και ο Εισαγγελέας. Αρχισε η έρευ
να. Ο πομπός βέβαια δεν βρέθηκε στο
σπίτι. Η στάση της Ασφάλειας άψογη.

Ό λ α έγιναν σύμφωνα με την «τυπική»
διαδικασία. Έ να ς ερασιτέχνης που βρι
σκόταν εκείνη την στιγμή στο σπίτι πα
ρατήρησε: «όταν μπήκαν στο δικό μου
σπίτι τα 'καναν γυαλιά - καρφιά».
Στο σαλόνι ο Ζουράρις είχε την έμ
πνευση να κάτσει στο πιάνο και ο Σαββόπουλος άρχισε το τραγούδι, δίνοντας
και λίγο χρώμα στην όλη επιχείρηση.
Στη συνέχεια ο εκδότης του ΑΝΤΙ μαζί
με τρία μέλη της σύνταξης πήγαν στο
Τμήμα για κατάθεση. Στο σπίτι κανείς
δεν έφυγε. Κάτι μας έτρωγε. Μισή ώρα
ήταν πολύ λίγο.
Ό λη όμως η διαδικασία για να φτά
σουμε σ’ αυτή τη μισή ώρα και τη μιαν
ώρα της δοκιμαστικής εκπομπής ήταν
για όλους μας μια σημαντική εμπειρία.
Με εκπλήξεις, απρόοπτα και επαφή με
πρωτόγνωρα πράγματα. Νομίζουμε πως
πέρα α π’ όλα άξιζε τον κόπο και αυτή η
προσπάθεια —για μας τουλάχιστο. Εί- ,
ναι κρίμα που το ψαλίδι έκοψε τον πομ
πό μας. Ίσ ω ς άξιζε τον κόπο να ακού
σετε τα προγράμματά μας' θα ήταν μια
επικοινωνία άλλης τάξεως. Που δεν θα
περνούσε α π’ όλα τα φίλτρα και τους εν
διάμεσους (στοιχειοθεσία, διορθώσεις,
τυπογραφεία και άλλα πολλά) όπως αυ
τές οι ψυχρές αράδες που απλώθηκαν
μπροστά σας.
Οι συνεργάτες του Ράδιο-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ

Μετά το κλείσιμο του σταθμού, ο Μένης
Κουμανταρέας μας έσ τειλε το ακόλουθο
μήνυμα·

Ξέρω όμως ποιους πιθανότατα
ενοχλεί. Δ έχτηκα, λοιπόν, να πάρω
μέρος σ ' αυτήν, κατά τον ίδιο τρόπο
που τα βράδια πηγαίνω σε μια ταβέρνα
ή σ ' ένα μπαράκι, όχι μόνο για ν'
ακούσω μουσική ή να συζητήσω με
κάποιους ανθρώπους, αλλά και για να
«συντονιστώ » μαζί τους και ν' αφήσω
τη φαντασία μου ν' απογειωθεί. Το ότι
η φαντασία αυτή ψαλιδίστηκε
—μάλλον χω ρίς φαντασία— με
αναγκάζει να επιστρέφω στη μοναξιά
του γραφείου μου που είναι κι αυτή
ένας θάλαμος που εκπέμπει ελεύθερα
σήματα στους αιθέρες. Α ντί, λοιπόν,
για τη χαμένη εκπομπή, δηλώνω
συμπαράσταση στους ανθρώπους του
Α Ν Τ Ι.
□

όπω ς όταν

Μ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ:
Δ εν είμαι συνταγμα τολόγος για ν ’
αποφανθώ περί της νομιμότητας ή όχι
μιας ελεύθερης ραδιοφω νίας. Δ εν είναι
αυτό το θέμα που με απασχολεί.
Έχοντας δοκιμάσει από νεανική
ηλικία την κοινω νική αποδοκιμασία
για κάποια μου φερσίματα και ιδέες
—που τώρα αντιμετω πίζονται με το
συγχω ροχάρτι του «φτασμένου»— κι
έχοντας επί χούντα ς υποστεί το
διασυρμό ενός βιβλίου μου στα
δικαστήρια, οι κρατικές επεμβάσεις,
απ' οπουδήποτε κι αν προέρχονται,
είτε από δεξιά είτε από Α ριστερά, δεν
με ξαφνιάζουν πια. Έ χω από καιρό
συνηθίσει στην ιδέα ότι κάθε
προσωπική φωνή — στα ερτζιανά ή
όχι— που δεν απηχεί τις επίσημα
παραδεκτές απόψεις, ηχεί παράνομα
στ' αυτιά του μπακάλη, του
αστυνόμου, του κομματικού υπεύθυνου
ή του υπουργού και ότι ανάλογα με το
βαθμό της ενό χλη ση ς επισύρει και τις
ανάλογες κυρώ σεις. Δ εν ισχυρίζομαι
ότι ξέρω τι ακριβώ ς είναι η ελεύθερη
ραδιοφωνία, μολονότι τείνω να τη
συνδέσω μ ε τους ερασιτεχνικούς,
χωρίς κ α τ' ανάγκη να την ταυτίζω.

δεν αγαπάς κλείνεις το τηλέφωνο
δεν απαντάς στο τηλέφωνο φεύγεις
δεν φεύγεις δεν χαϊδεύεις δεν κλαις
δεν παίζεις δεν μιλάς κλείνεις την πόρτα
δεν φιλάς καληνύχτα απουσιάζεις
τρέμεις παριστάνεις δεν έχεις τσιγάρα
είσαι ακροβάτης δεν γελάς δεν ακούς
δεν υποφέρεις πια δεν μεγαλώ νεις
υπάρχεις απλώ ς ανέχεσαι
δεν ερωτεύεσαι δεν κοιμάσαι
η μέρα πέρασε δε λέει να ξημερώσει
δεν κουρνιάζεις δεν κάνεις αστεία
δεν υπομένεις
όπω ς όταν σου κλείνουν το σταθμό
την ώρα που εκπέμπεις
£

Λαϊκή Ταβέρνα «Η ΑΥΛΗ»
Μ ΥΤΙΛΗΝΗΣ 59 (και Α γ. Ζώνης)
ΚΥΨΕΛΗ ΤΗΛ: 86.28.119
Έ να ευχάριστο περιβάλλον με λαϊκά και ρεμ
πέτικα τραγούδια με εκλεκτική κουζίνα.
Η ταβέρνα προσφέρεται για κοινωνικές εκδηλώσεις.
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ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΑΜΕ

« Ρ Α Δ ΙΟ -Α Ν Τ ΙΛ Α Λ Ο Σ »

Ραδιοφωνικός σταθμός περιορισμένης ισχύος
με την ευθύνη του περιοδικού Α Ν Τ Ι
Αγαπητοί ακροατές,
Στη συχνότητα των 108,8 μεγακύκλων, εκπέμπει ο πειραματικός
σταθμός «ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ». Για το σταθμό μας πολλά γράφτηκαν
και πολλά ειπώθηκαν. Σας βεβαιώνουμε ότι όλα αυτά είναι σαφώς
ανώτερα των προσδοκιών μας.
Φίλοι ακροατές,
Ο σταθμός αυτός δεν έχει σκοπό να αναμεταδώσει μηνύματα.
Συμφωνούμε απλά όλοι, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδας είναι ο
δάκος και ο περονόσπορος, ότι πέρα από τον ιμπεριαλισμό υπάρχει και η
μοναξιά και σας λέμε ότι: „ .
Εν οψει όλων των καιρών,
εν όψει όλων των εκτάσεων,
Μια πρώτη μέρα προχωρεί.
«Σήμερα οι ειδήσεις μας είναι ευχάριστες. Έφτασαν επιτέλους στον Πει
ραιά τα Ελγίνεια μάρμαρα. Είναι θαυμάσια συσκευασμένα σε 10 μεγάλα αριθμημένα κιβώτια και όπως μας πληροφόρησε συντάκτης του «ΑΝΤΙ», μπο
ρεί να τα δει κανείς ελεύθερα όλες τις εργάσιμες ώρες. Ειδικά για την περίο
δο των εορτών και μέχρι 15 Ιανουάριου δεν ισχύουν περιορισμοί επισκέψε
ων. Γία τις άλλες μέρες και για την αποφυγή συνωστισμού τα κιβώτια με μ ι
κρούς αριθμούς δηλαδή, από το ένα ως τον αριθμό 5 θα είναι ανοιχτά για το
κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ για τα μεγάλα, δηλαδή έξι, ε
πτά, οκτώ, εννέα και δέκα, οι φιλότεχνοι θά μπορούν να τα επισκέπτονται
Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Όσοι θέλουν να τα απολαύσουν, μπορούν να ζη
τήσουν περισσότερες πληροφορίες από τους κατά τόπους σταθμούς του μετρό, όπου οι εκεί υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού θα τους κατατοπί
σουν».

του Θόδωρου

ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ
Ειδήσεις από τον
Μέντη Μποστατζόγλου

1ΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ» ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ»

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ» ΔΗ

Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
• Στις στήλες που ακολουθούν δημο
σιεύουμε τα μηνύματα που απεύθυναν
στο «ΡΑΔΙΟ-ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ» με τηλεφωνι
κές συνεντεύξεις οι: Μ. ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΑ·
ΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ, ΗΛΙΑΣ Η
ΛΙΟΥ, Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Λ. ΚΗΛΑΤ
ΔΟΝΗΣ, ΑΛ. ΞΥΔΗΣ και Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ. Τα μηνύματα-συνεντεύξεις μεταδόθηκαν στις δυο σύν
τομες εκπομπές (Πέμπτη και Παρα
σκευή) του σταθμού. Τις δημοσιεύουμε
αυτούσιες.
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ΑΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΗ:

Α ν η απαγόρευση είναι
συνταγματική ή αντισυνταγματική, δεν
ξέρω. Εδώ η ίδια η κυβέρνηση δεν το
ξέρει. Αλλα έλεγε δυο χρόνια πριν κι
άλλα λέει τώρα.
Νομίζω ότι η σημερινή πρωτοβουλία
δίνει την ευκαιρία να συζητηθούν
ευρύτερα — όχι στενά νόμικιστικά— το
θέμα της ελεύθερης διακίνησης των
ιδεών και των πολλαπλώ ν εκδοχώ ν
της πληροφόρησης σ ' όλους τους
τομείς.
Το Α Ν Τ Ι να προχωρήσει.

Είμαι απόλυτα υπέρ του ελεύθερου
ραδιοφώνου και ακόμη περισσότερο
όταν γίνεται από υπεύθυνα άτομα ή
ομάδες. Χάρηκα, λοιπόν, πολύ όταν
άκουσα ότι το Α Ν Τ Ι θα εκπέμπει έστω
και για λίγο. Δ υστυχώ ς, όμως, αυτή η
χαρά μου κράτησε και για λίγο. Πρέπει
κάπου νομίζω να καταλάβει ο κόσμος
και η κυβέρνηση ότι το ελεύθερο
ραδιόφωνο είναι ίσο με τον ελεύθερο
λόγο και κατά κάποιο τρόπο είναι η
πεμπτουσία της δημοκρατίας.
Ή λπιζα ότι αυτό θα ήταν μια καλή
/

αρχή για ν ’ αρχίσει να υπάρχει
ελεύθερη ραδιοφωνία. Το μονοπώ λιο
που έχει η ελληνική ραδιοφωνία
νομίζω της κάνει πάρα πολύ κακό. Μ ε
ελεύθερο ραδιόφω νο θα καλυτερέψει
και το ήδη υπάρχον.
Είμαι σίγουρη ότι αν ρω τήσετε έναν
έναν τους ανθρώ πους της ραδιοφωνίας
θα συμφω νήσουν μ ' αυτό.
Τώρα η εμπειρία που έχω — έχω
κάποια εμπειρία από τους ελεύθερους
σταθμούς, είχα μείνει ένα διάστημα
στο Π αρίσι— (εκεί οι ιδιωτικοί
σταθμοί στη Γαλλία έχουν καταφέρει
να υπάρχει ζω ντανό ραδιόφωνο,
δηλαδή, οι εκπ ο μ π ές που γίνονται
είναι πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογες
και συγχρόνω ς αναγκάζεται και το
κρατικό ραδιόφω νο και καλυτερεύει
μέρα με τη μέρα τα προγράμματά του).
Τελικά, μ ε κάνει λίγο να απορώ και
συγχρόνως ν ’ ανησυχώ , η απόφαση
της κυβέρνησης να μη δώ σει την άδεια
λειτουργίας του σταθμού του Α Ν Τ Ι.

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΥ:
Η γνώμη μου είναι ότι κάθε εμπόδιο
μετάδοσης τω ν ιδεών μ ε οποιοδήποτε
μέσο, επομένω ς και με τα κύματα του
αιθέρα, προσκρούει στις σαφείς
διατάξεις του Συντάγματος.
— Πώς το δικαιολογείτε αυτό κ.
Πρόεδρε;
— Η ελευθερία της εκφράσεω ς...
Γι’ αυτό έχω τη γνώμη ότι κάθε
παρεμπόδιση είναι απαράδεκτη.

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ:
ΑΝΤΙ: Κύριε πρόεδρε, πώς βλέπετε τη ση
μερινή κατάληξη της εξέλιξης των μέσων
μαζικής επικοινωνίας, δηλαδή τις δυνατό
τητες που κρύβουν αυτά τα μέσα για μια άλ
λη επικοινωνία ανάμεσα στον κόσμο.
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Κ:/4ς πούμε, πριν δώ σω την απάντηση,
τι ισχύει στον τόπο μας. Σ τον τόπο μας
ισχύει η μονοπώ ληση στα χέρια του
κράτους. Ό λα τα κόμματα έω ς σήμερα
—άσχετα αν ένα κόμμα έκανε καλύτερη
ή χειρότερη χρήση αυτού του μονοπω 
λίου— πάντω ς όλα τα κόμματα ήσαν
σύμφωνα, ή όσα εκυβέρνησαν, στο να
είναι στα χέρια του κράτους το μονοπώ 
λιο των μαζικώ ν μέσω ν ενημέρωσης.
Εφόσον ισχύει αυτή η νομοθεσία, οηοιαδήποτε άλλη ατομική πρωτοβουλία
θα θεωρηθεί κ α τ' ανάγκη και έχει θεω
ρηθεί (διότι υπάρχουν τόσοι «πειρατι
κοί» σταθμοί) παράνομη.
Εξετάζοντας όμω ς το ζήτημα όχι βά
σει των κειμένω ν αλλά de lege ferenda,
ηρέπει να βρεθεί κάποια μ έση οδός γιατί
αν το κράτος θελήσει να στερηθεί αυτό
το αποκλειστικό δικαίωμα που έχει, δεν

πρόκειται ν ' αφήσει τον καθένα να κάνει
χρήση.
Κ α τ' ανάγκη λοιπόν —εάν δηλαδή
πούμε ότι το κράτος θα επιτρέψει και σε
άλλους, και όχι μόνον στον εαυτό του,
να κάνει χρήση των μαζικώ ν μέσω ν ε
νημέρω σης— θα πρέπει να βρούμε τους
κανόνες που θα ρυθμίζουν αυτό. Οι κα
νόνες είναι απαραίτητοι. Δ εν ξέρω ποια
κυβέρνηση θα το αποφασίσει, δεν ξέρω
αν αυτή η κυβέρνηση τώρα, είναι διατε
θειμένη να το κάνει, αλλά αξίζει να με
λετηθεί.
Δ εν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή ν ’ αποφανθώ ποιοι θα είναι οι κανόνες. Α ποφαίνομαι όμως κατηγορηματικά ότι
θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος το κράτος
να επιτρέψει (τη λειτουργία τέτοιων
σταθμών) υπό ορισμένες προϋποθέσεις
και κάτω από ορισμένο έλεγχο — έλεγ
χ ο λιγότερο υπό την έννοια της λογο
κρισίας και περισσότερο υπό την έννοια
των προϋποθέσεων των σχετικώ ν με
την αρμοδιότητα των ανθρώπων να κά
νουν κάτι. Να μην ελέγχει δηλαδή το
κράτος το τι θα πεις εάν σου δώσει το
δικαίωμα να χρησιμοποιήσεις έναν
σταθμό, όχι.
Γιατί να επέμβει εκεί πέρα ως προλη
πτική λογοκρισία αφού δεν επεμβαίνει
στον Τύπο;
Να ασκεί, αντίθετα, έλεγχο υπό την
έννοια ότι σ ' αυτές τις περιπτώσεις, σ '
αυτούς τους ανθρώπους θα δώσει το δι
καίωμα, σ ' εκείνες τις περιπτώσεις και
σ ' εκείνους τους ανθρώπους δεν θα δώ
σει το δικαίωμα. Εκεί πρέπει να βρεθεί
το κριτήριο.
Α σ χ ετα εάν ανάλογα με τις περιπτώ
σεις και ανάλογα με τις κυβερνήσεις θα
κάνει η ειδική αυτή επιτροπή καλή ή κα
κή χρήση του κριτηρίου, πρέπει να
βρούμε πρώτα απ ' όλα το κριτήριο το ο
ποίο πρέπει να μπει& ε μια διάταξη νό
μου.
Πρέπει, αν γίνει δεκτή η άποψή μου
αυτή, να νομοθετηθεί. Και από κει και
πέρα πλέον, όλα είναι εξαρτημένα από
το ποιοι θα είναι αρμόδιοι να ελέγχουν
τις αιτήσεις εκείνω ν που θα ζητήσουν
αυτό το δικαίωμα.
Δ εν μπορώ να δώ σω άλλη απάντηση
πρόχειρα αυτή την στιγμή.
ΑΝΤΙ: Εμείς μιλάμε περισσότερο ίσως για
τους φορείς τους μαζικούς, σωματεία, ίσως
κόμματα, ίσως δήμους αλλά και, από μια
άλλη όψη, για κάποια παιδιά που παίζουν
σε μια γειτονιά και που μ’ ένα μικρό σταθμό
ουσιαστικά ομαδοποιούν τους φίλους τους
που τους ακούνε σε εμβέλεια λίγων χιλιομέ
τρων.
Αυτοί, διασύρονται όταν πιάνονται και
βέβαια ούτε το καθεστώς κινδυνεύει απ’ αυ
τούς ούτε η ίδια η ΕΡΤ. Κάπου το ΑΝΤΙ ήθε
λε να φέρει στο φως μια βιαιότητα που αντι

μετωπίζουν έστω αυτά τα παιδιά μόνο... Να
μην πούμε παραπέρα για τους δήμους που
αυτοί αντιμετωπίζουν την‘μη εκπλήρωση
μιας αναγκαιότητας από τον νόμο ο οποίος
είναι πάρα πολύ αυστηρός και εφαρμόζεται.
Και θα έλεγα ότι ίσως το κράτος φοβάται
ότι μια απελευθέρωση του ραδιοφώνου θα
σήμαινε ουσιαστικά ότι ήρθε η σειρά της τη
λεόρασης που είναι και το σημαντικότερο
πρόβλημα γιατί είναι ισχυρότερο μέσο.

Κ:Δ εν νομίζω ότι το κράτος έχει να φο
βηθεί. Α πλούστα τα το κράτος πρέπει να
προφυλάξει όλους τους πολίτες από μια
υπερβολή στην οποία μπορεί να οδηγή
σει το σύστημα της απόλυτη; ελευθε
ρίας...
Μ ' άρεσε αυτό που είπατε σχετικά με
τις ομάδες, να μπορούν δηλαδή να κρα
τήσουν έναν κόσμο δικό τους και να αλληλοβοηθηθούν στην ατομική και κοι
νωνική τους σταδιοδρομία.
Θα ήταν ένα μέσο, θα έλεγν., αυτοπαιδείας το οποίο βέβαια θα το χαιρέτιζα με
πολλή ικανοποίηση και με ελπίδες ότι
θα οδηγήσει σε μια άνοδο τοι επιπέδου
τω ν γενεών που έρχονται. Α νοδο του ε
πιπέδου ή μάλλον σε πολλαπλασιασμό
των δυνατοτήτω ν ανόδου διότι άνοδος
υπάρχει και σήμερα, αλλά οι δυνατότη
τες είναι πιο περιορισμένες α π ' ό,τι θα
είναι ίσως αύριο και ένα από τα μέσα τα
οποία θα οδηγούσαν σε μια διεύρυνση
των δυνατοτήτω ν αυτών είναι κι αυτό
που είπατε.
Δ εν το βλέπω όμως να είναι εύκολο
να γίνει από την μια μέρα στην άλλη.
Χρειάζεται μ ελέτη το θέμα.
Εκείνο το οποίο εγώ θα έλεγα είναι ό
τι η κυβέρνηση θα έπρεπε να δεχτεί να
μελετήσει το θέμα. Δ εν ξέρω ποια είναι
η στάση της. Κατάλαβα αυτήν τη στιγμή
ότι είναι στάση αρνητική. Δ εν είμαι ό
μω ς βέβαιος, διότι αύριο, αν συζητηθεί
σ ' ευρύτερο κύκλο του κόμματος που
κυβερνά, μπορεί να καταλήξουν σε μια
άλλη, αυτοί οι οποίοι θα μετάσχουν του
κύκλου αυτού... απόφαση ή μάλλον
σκέψ η διότι αποφάσεις δεν είναι εύκολο
να ληφθούν.

Λ. ΚΗΛΑΤΔΟΝΗΣ:
Α υτό που με κάνει να βρίσκομαι
κοντά στην ιστορία αυτού του σταθμού
α π ' το ξεκίνημα, είναι η αίσθηση της
ελευθερίας που αποπνέει η κίνηση
αυτή.
Σ την ουσία, δεν πρόκειται για
σταθμό*πρόκειται για μια πρόταση
Ελεύθερης Ραδιοφωνίας και σαν τέτοια
βλέποντάς την, δεν μπορώ παρά να
βρίσκομαι κοντά.
Ενας λόγος παραπάνω είναι το
γεγονός ότι γνωρίζω το ήθος και το
κέφι των παιδιών που ξεκινάνε αυτήν
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την ιστορία.
Θα μείνω κοντά τους μέχρι το
τέλος.
Α υτή η ιστορία με αφορά όπως
αφορά ένα σωρό από μας που ζούμε
μέσα σ ' αυτές τις φοβερές
μεγαλουπόλεις.

ΑΛ. ΞΥΔΗΣ:
Η δοκιμαστική λειτουργία ιδιωτικού
ραδιοσταθμού είναι πείραμα τολμηρό
για την Ελλάδα, αρκετά κοινό σε
άλλες χώ ρες π.χ. στη Σοσιαλιστική
Γαλλία. Προερχόμενο από το Α Ν Τ Ι
παρέχει όλα τα εχέγγυα σοβαρότητας
που απαιτείται από οποιοδήποτε
όργανο πληροφόρησης του κοινού, θα
το παρακολουθήσω με πολύ
ενδιαφέρον και συμπάθεια. Ίσω ς
προσκρούει σε ισχύοντες κανονισμούς
και νόμους που κατοχυρώνουν το
μονοπώ λιο των κρατικών
ραδιοσταθμών' εύχομαι όμως η
κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με
σοσιαλιστική ευρύτητα και κατανόηση
το πείραμα και όχι να ξαποστείλει
αμέσως τις δυνάμεις ασφαλείας και τα
ραδιογωνιόμετρα όπως κάνει ορθά με
τις πειρατικές εκπομπές που δεν έχουν
πρόθεση την πληροφόρηση.
Το Α Ν Τ Ι με την πρωτοβουλία του
θέτει το ζήτημα της μονοπώ λησης από
το κράτος του κυριότερου από τα μέσα
μαζικής επικοινωνίας, που θα έπρεπε
να έχουν αποστολή την πληροφόρηση
με ακρίβεια και αντικειμενικότητα
πάνω στα καυτά θέματα που
συσσωρεύονται και όχι να αποκοιμίζει
το κοινό με βαυκαλιστικές διαφημίσεις
ή να το αποπροσανατολίζει με
κομματική προπαγάνδα. Καλό
κουράγιο λοιπόν στο Α Ν Τ Ι για τη νέα
του πρωτοβουλία.

Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ:
Αγαπημένο μου Αντί, σε συγχαίρω
που αποφάσισες για λίγο να μπεις στη
θέση των λεγάμενων ραδιοπειρατών.
Δ εν έχεις, βέβαια, ανάγκη, κατά τα
άλλα, ραδιοφωνικού σταθμού εσύ.
Είσαι καταξιωμένο στη συνείδηση
όλων μας.
— Ό χ ι για το ΑΝΤΙ, για το σταθμό
να μας πεις...
— Πιστεύω πως δεν το κάνεις από
ιδιοτέλεια ή επεκτατισμό να μπεις
τώρα σε τέτοιες περιπέτειες.
Πιστεύω και θα 'θελα να μου
απαντούσες σ ' αυτό. Π ως δεν πρέπει
κανονικά να 'χουν ραδιοφωνικό
σταθμό ούτε τα μικρά ούτε τα μεγάλα
περιοδικά, ούτε οι εφημερίδες,
κόμματα, εκκλησίες ή οι επιχειρήσεις.
Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να
απαιτεί, νομίζω, ραδιοφωνικό σταθμό
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όταν δεν έχει το πάθος και τη μανία
της ραδιοφωνίας η οποία είναι τελείως
άλλο πράγμα. Β λέπεις το μεν χαρτί
είναι ατέλειωτο και όλοι γράφουμε
άξιοι και άνταξιοι,το δε φιλμ
ανεξάντλητο και όλοι σκηνοθετούμε, η
ράμπα του ραδιοφώνου, όμως, είναι
δυστυχώ ς περιορισμένη δεν μας χωρά
όλους, και επομένω ς οι μόνοι που
έχουν το ελαφρυντικό να τη διεκδικούν
είναι αυτοί οι αξιαγάπητοι και αγνοί
ραδιοπειρατές που μόνο αυτόν τον
τρόπο προσω πικής έκφρασης έχουν
και που επέλεξαν τους πομπούς, τα
μικρόφωνα και τους δέκτες για να
τους μεταβάλλουν με τον έρωτά τους,
σε σκεύη της δημιουργίας, της
επικοινωνίας και της ευχαριστίας
τους. Γι' αυτούς δεν πρέπει να ισχύσει
ότι για την ελευθερία της έκφρασης
γενικότερα; Ό σ ο βάρβαρο είναι να
σου αρπάξουν το μολύβι απ’ τα χέρια
σου όταν γράφεις, ή την μηχανή όταν
τραβάς, άλλο τόσο απαίσιο είναι να
σου σπάνε την πόρτα και να σου
αρπάνε τον πομπό εν ώρα
λειτουργίας, οι αστυνόμοι. Τώρα, πώς
θα γίνει η επιλογή, ώ στε να
λειτουργούν με άδεια, πώ ς θα 'ναι
σταθερή η συχνότητα πώς θα λυθούν
τα τεχνικά προβλήματα, από
προσωπική πείρα σε βεβαιώνω ότι οι
γλυκύτατοι ραδιοπειρατές και
προτάσεις έχουν και το διάλογο με την
πολιτεία επιδιώκουν αλλά σε βεβαιώ
επίσης ότι η πολιτεία αρνείται τελείως
να αντιμετωπίσει το θέμα. Στην αρχή,
επί κυβερνήσεως Π ΑΣΟ Κ μιλάμε,
έδειξε κάποια καλή διάθεση και
ενδιαφέρον. Το διαπίστωσα και από
την Ε Ρ Τ και από τον Κω στόπουλο και
απ' το Υπουργείο Δικαιοσύνης και απ'
το Συγκοινωνιών. Αιφνιδίως, όμως, η
στάση άλλαξε και εναντίον των
ελεύθερων ραδιοφωνιτζήδων
I εξαπολύθηκε κυνηγητό άνευ
προηγουμένου, άσε δε τις ποινές. Γ ι’
αυτό, θαυμάζω αυτό το σκέρτσο σου,
αυτή την αναποδιά σου να στήσεις
σταθμό, και συμ-παρίσταμαι με όλη
μου την καρδιά.
I
Και πιστεύω ότι κάθε Αθηναίος, απ'
τους πιτσιρικάδες ως τους γέροντες,
όλος ο κόσμος που ξυπνά, εργάζεται,
μελετά, παίζει, συνομιλεί, γευματίζει ή
αναπαύεται με τη συντροφιά του
ραδιοφώνου, περιμένοντας φωνές πιο
ελεύθερες, μεγαλύτερη ποικιλία
ακροαμάτων, περισσότερη φαντασία κι
εκφραστικότητα και μια εικόνα της
καθημερινής ζωής επιτέλους πιο
ολοκληρωμένη, συμπαρίσταται ομοίως
ονειροπολών και ελπίζων.
Ε, ρε κέφια. Θα φάμε θα πιούμε και
νηστικοί θα κοιμηθούμε!

— Και δε μου λες, θα πούμε και
τίποτα τραγουδιστά;
— Μα πώς; από τηλεφώνου;
— Ό χι, από κοντά...
— Ε, όταν θα βρεθούμε από κοντά, θα
δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
Σ τη διάθεσή σας.
— Π άντως αυτό που μπορούμε να σε
διαβεβαιώσουμε εκ μέρους όλων των
συνεργατών είναι ότι πραγματικά —κι
αυτό το είπαμε και στην αρχή— δεν εί
ναι η πρόθεσή μας να γίνουμε ραδιοφωνιτζήδες. Δεν την ξέρουμε τη δουλειά
και έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε.
Αλλοι τα καταφέρνουν καλύτερα. Ε
μείς, απλώ ς είμαστε μάρτυρες υπερά
σπισης στα δικαστήριά τους.
— Πράγματι είναι η κατάσταση τέτοια,
η ανωριμότητα είναι τέτοια αυτή, της
ελευθερίας της έκφρασης στη χώρα,
που εσείς α λληλέγγυοι στους
ραδιοπειρατές, εγώ αλληλέγγυος προς
αμφοτέρους, συμβαίνει να
αναλαμβάνουμε αρμοδιότητες ακόμη
και σε θέματα που δεν είναι η
ειδικότητά μας. Λ οιπόν, και πάλι στη
διάθεσή σας.
— Σ ’ ευχαριστούμε Διονύση.

ΔΗΜ. Θ. ΤΣΑΤΣΟΣ:
Η λειτουργία μιας πολιτείας δε
βασίζεται μόνο στις απαγορεύσεις.
Βασίζεται στον τρόπο που η πολιτεία
επιλέγει για να κάνει χρήση ή να μην
κάνει χρήση των απαγορεύσεων.
Είναι αλήθεια πω ς το Σύνταγμα
επιτρέπει στην πολιτεία, εσφαλμένα
κατά τη γνώμη μου, να παρέμβει και ν ’
απαγορεύσει. Το πρόβλημα δεν είναι
εκεί. Διότι το Σύνταγμα δεν
υποχρεώνει την πολιτεία να
απαγορεύσει. Και οι πολιτείες δεν
μετριούνται στις περιπτώ σεις όπου
είναι υποχρεω μένες να απαγορεύσουν.
Οι πολιτείες μετριούνται στις
περιπτώ σεις που εναπόκειται στην
κρίση τους, στην πολιτική τους
επιλογή αν απαγορεύσουν. Και εγώ
από τη σημερινή εξουσία περιμένω
τόση εμπιστοσύνη στην κοινωνική
κριτική ώ στε να μην κάνει χρήση της
δυνατότητας που έχει να απαγορεύσει,
αλλά να κάνει χρήση της δυνατότητας
που έχει επιτρέψει.

Μανώλης Καλομοίρης 1883*1962

Δ ι σ κ ο γ ρ α φ ί α
(Περιλαμβάνονται μόνο δίοκοι 33 στροφών αποκλειστικά αφιερωμένοι στον συνθέτη)

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ (1920/37/52)
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας
Η Εθνική Χορωδία της Βουλγαρίας «Σβετοσλάβ Ομπρέτενωφ».
Διδασκαλία: Γκιόργκι Ρόμπεφ.
Αρχιμουσικός: Βύρων Φιδετζής
CONCERT ATHENS 01/81 (CB 914)
1 Δίσκος / Κασέτα STEREO. ΔΡΧ.: 650/500

ΣΥΜΦΩΝΙΚΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ (1935)
Η Συμφωνική του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας.
Αρχιμουσικός: Μανώλης Καλομοίρης
Σολίστ: Κρινώ Καλομοίρη
Ηχογράφηση του 1953.
ΕΡΤ-ΣΜΚ (CP 921)
1 Δίσκος ΜΟΝΟ. Δρχ.: 450

1883-1983 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ (ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ)
Για τα Ελληνόπουλα. Σειρά 1η - Νυχτιάτικο - Ραψωδία αρ. 2 - Μπαλλάντα αρ. 3
Μπαλλάντα αρ. 1 - Πέντε Πρελούδια για Πιάνο.
Άρης Γαρουφαλής, πιάνο.
CONCERT ATHENS 02/82 (CP 925)
1 Δίσκος STEREO. Δρχ.: 450

ΒΡΑΔΥΝΟΙ ΘΡΥΛΟΙ (1940-41)
Για φωνή και πιάνο. Ποίηση Κώστα Χατζόπουλου.

ΣΟΝΑΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ ΠΙΑΝΟ (1948)
Κική Μορφωνιού, τραγούδι.
Άρης Γαρουφαλής, πιάνο.
Τάτσης Αποστολίδης, βιολί.
EMI 14C 053-70990 (ΕΕΜ)
1 Δίσκος STEREO. Δρχ.: 420

Μ ό λ ις Κ υκ λο φ ό ρ η σ ε :

ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. (1905-1914)
Σουίτα για φωνή και ορχήστρα.
Μέρος Β' από τους Ίαμβους και Ανάπαιστους του Κωστή Παλαμά.
Η Ορχήστρα Tonkünstler
Αρχιμουσικός: Μιλτιάδης Καρύδης
Σολίστ: Δάφνη Ευαγγελάτου.
Ζωντανή Ηχογράφηση της.Αυστριακής Ραδιοφωνίας.
CONCERT ATHENS 03/83 (CP 940) (ΥΠΠΕ-ΣΜΚ)
1 Δίσκος STEREO Δρχ.: 600

Κ υ κ λο φ ο ρ εί μ έσ α σ το Δ εκέμ βριο

ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ. (1917/39)
Μουσικόίδραμα σε 3 μέρη από το δράμα του Γιάννη Καμπύση.
Στίχοι Άγνη Ορφικού.
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας.
Η Εθνική Χορωδία της Βουλγαρίας «Σβετοσλάβ Ομπρέτενωφ».
Διδασκαλία: Μετόντι Ματάκιεφ.
Αρχιμουσικός: Γιάννης Δάρας
Τραγουδούν: Ζάχος Τερζάκης, Μαρία Κορομάντζου, Ιωάννα Καρβελά, Ανδρέας
Κουλουμπής, Φραγκίσκος Βουτ«τίνος, Τίχα Γκένοβα, Κλαυδία Αθανάσοβα, Ντένκα Βάλκοβα.
Επίβλεψη Ηχογράφησης: Bernhard Mahne.
Καλλιτεχνικός Σύμβουλος: Λεωνίδας Ζώρας.
Ψηφιακή (Digital) ηχογράφηση του TONSTUDIO MAHNE GMBH, MÜNCHEN.
CONCERT ATHENS 04.05.06/83 (CP 955-1/2/3). (ΥΠΠΕ-ΣΜΚ)
Ένθετο 24 σελίδων.
3 Δίσκοι DIGITAL STEREO Δρχ.: 2.970

Θά κ υκ λ ο φ ο ρ ή σ ο υ ν μ έσ α σ το 1984:

ΤΡΙΟ (1921)
Γιώργος Δεμερτζής βιολί.
Βύρων Φιδετζής βιολοντσέλο.
Δόμνα Ευνουχίδου, πιάνο.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ ΠΙΑΝΟ
Ιωάννα Καρβελά τραγούδι
Νέλλη Σεμιτέκολο πιάνο

Πληρόφορίες: τηλ: 5246153/5228658

Π Ε ΙΡ Α Τ ΙΚ Ο Ι
Το π ε ρ ιο δ ικ ό Α Ν Τ Ι β χ κ υ ν ιο ψ ο ι
ΊΤ ο /ρ α π κ ό Ρ α δ ιο φ ω ν ικ ό Σ τ α υ ρ ό /
Η Κ υ β έ ρ ν η ό η α ν τ ο π / τ / δ ο τ α / ...

Σ Τ Α Θ Μ Ο Ι.

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ/ ΜΕΡΙΔΑ TCV· ΤΥΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ .
ΟΤΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ "ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΜA
!ΤΟΔΙΑΨΕΥΔ3 ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΔΟ ΑΝΤΙΠΒΡΑΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΟΣ «ΕΞΟΡΜΗΣΗ'ίΑΡΧΙΖΟΥΜΕ
ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠ.ΤΥΠΟΥ κ.Λ.ΜΑΡΟΥΛΑ'

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ A i ï ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΤΗΛΕΠΕΙΡΑΤΕΣ, TQ ΠΟΛΥ ΚΡΕΑΣ ΒΛΑΠΤΕΙ·
0Π0Ζ ΛΕΕΙ ΚΑΙ 0 VΓIΕ1Μ0ΔΗΜ0ΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΠΑΖΑΚΕ/
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !
ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΡΕΑΣ ! ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΠΑΡΟΡΙΖΑ /

KAI TQPA Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΑΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΚΑΙ ΟΜ0Σ Α Λ Η Θ ΙΝ Α '1ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ μα
ΤΟΝ κ.ΓΕΟΡΓΙΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 35 χι
ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΕΤΡΑΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ..Λ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΤΟ
ΚΡΕΟ Π Ω ΛΕΙΟ

ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΓΗΜ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»
ΟΙ ΠΙΛΟΤΟΙ τον ΤΖΑΜΠΟ ΠΗΡΑΝ ΑΎΞΗΣΗ
150.000/ Η ΕΛΛΗΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΔΕΝ ΘΑ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Τ Ι Α Μ Π Ο

ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΔΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΦΑΛΑΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΟΗΕ !■« ΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ TW ,

ΝΤΕΝΚΤΑΙ ΔΕΝ ΘΆΝΑΤΝΟΡΙΣΘΕΙ

!>\

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ

ΠΡΟΣΛΕΘΗΤΕ
ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ

KAI TQPA ΕΝΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ1
TO EPQTHMA ΕΙΝΑΙ ΑΝ Η ΕΡΤ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙQMA ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΜΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΟΠΟΙ Π.χ ΤΑ ΚΑΜΑΚΙΑ ΚΑΙ Α Ν ...

ΜΑΣ ΣΥΓΧΘΡΕΙΤΕ...
ΤΗΑΕΦάΝΗΜΑ

Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΠΗΡΕ M ETAL
Π Α ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Θ ΙΑ Σ Ο
Σ Τ Η Ν Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ
28

/

I

ΛΜ Φ ΠΈ τη ν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ 2ΓΑΘw ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΣΥΓΚ0ΙΝΰΝΙ2Ν
^ 'Ε Π ΙΦ Ε Ρ Ε Ι KQAYMÄTA ΣΤΟΥΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ
4ΙΣΘ0ΥΣ TQN ΠΙΛΟΤΟΝ r

KAI Τ2ΡΑ 0 ΥΠΧΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κ . Μ2ΡΑΊΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΛΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ» /
ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΝΝΟΕΙ ΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΙΑ ΤΑ ΧΑΣΑΠΟΧΑΡΤΑ ...

ΕΙΔΗΣΕΙΣ . ΤΟ ΠΡ2Τ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΕΡΤ

Ε2ΤΕΡ1ΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ’ ΤΟ ΟΧΥΡΟ TOV
ΑΡ/WAT ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΤΑΙ / ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΠΕΥm ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΤΗΣ UNICEF ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ της ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ
ΚνΚΛΟΦΟΡΒΝ ΤΑ Ι.Χ ΠΟΎ 0 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟ/Σ ΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΚΐδΝΗΣ, ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ T0VJ ΛΗΓΕΙ ΣΕΊΤΣΗΣ.
ΕΧΟΥΝ ΜΒΣΤΑΚΙ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΦύΤΟΓΡΑΦΟ /

&

Πέφτουν διαφνιμί6έΐ5...

ΚΆΙ ΜΗ ΞΕΧΑΙΕΤΕ ΣΤΙΣ 10 ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΘΡΙΛΛΕΡ

ΒΟΗ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΟΝΟ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ 510 ΛΡΧ.
Μ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΟΝΟ ΤΌ ΚΡΕΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ 520 ΔΡΧ
BON ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΟΝΟ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ 530 Δϊχ

«ΑΒΕΡΩ.Φ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΙΣ » /
Η ΤΑΙΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ KAT? Τ3ΙD Π3Ν

•ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗ
ΜΟΣΥΝΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ/ ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ...

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ΤΗΣ 17/12/83

ΕΓΙΝΕ Η ΚΑΘΙΕΡ3ΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ
ΕΙΔΗΣΕΩΝr ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΣΑΝ 01 ΤΟΠΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ.

Ας κρατήσει η ροή
του Χρήστου Βακαλόπουλου
Ο εισαγγελέας έκοψε το τραγούδι στη
μέση, αυτή ήταν για μένα η μεγαλύτερη
καταστροφή την Παρασκευή το απόγευμα
—και το ίδιο νομίζω ισχύει για τους ακρο
ατές. Ο εισαγγελέας σταμάτησε ένα πρό
γραμμα, διέκοψε μια ροή από φωνές, λό
γους, μουσικές και ήχους κάθε κατηγο
ρίας που ήταν έτοιμοι να παρελάσουν για
εφτά μέρες, συμπαρασύροντας ένα μεγά
λο μέρος απ’ τις ακουστικές μας συνή
θειες στη δίνη τους. Η εξουσία δεν διακό
πτει ποτέ μόνο ένα μήνυμα, γι’ αυτό χτυ
πάει τυχαία, σ’ ένα «ανώδυνο» κομμάτι
του Λούτσιο Μπατίστι. Η εξουσία φοβάται
κυρίως το μέσο.
Το πρόβλημα της Αριστερός στο ραδιό
φωνο και στην τηλεόραση όλα αυτά τα
χρόνια ήταν το «αν θα προλάβει να τα πει»
στον περιορισμένο χρόνο που της διέθε
ταν. Ακόμα και σήμερα που η μισή Αριστε
ρά ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
τα δελτία ειδήσεων διακατέχονται από το
άγχος της μετάδοσης μηνυμάτων, γι’ αυ
τό οι ειδήσεις είναι ασφυκτικές και πιά
νουν όλο τον κόσμο απ’ το λαιμό δεν υ
πάρχει στη διάρθρωσή τους και στη διατύ
πωσή τους, καμιά αίσθηση του μέσου που
χρησιμοποιείται. Δε μιλάω για κάποια αό
ριστη ραδιοφωνικότητα ή τηλεοπτικότητα
που θα έλειπε: απλά και μόνο, η Αριστερά
παραμένει δέσμια της φιλοσοφίας του
γραπτού λόγου, θεωρεί δηλαδή τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης διαφανή και πιστεύ
ει ακράδαντα ότι αρκεί ο έλεγχός τους για
να αλλάξει και το περιεχόμενό τους. Κατά
τη γνώμη μου το περιεχόμενο των ειδήσε
ων στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση πα
ραμένει σήμερα το ίδιο, όπως και επί Νέας
Δημοκρατίας: πρόκειται για την α π α γγε
λία της αλήθειας αυτό είναι που εισπράτ-

τουν οι ακροατές και οι τηλεθεατές, κάτι
που απαγγέλεται σε ρυθμό υπαγόρευσης,
κάτι που αποβάλλει το νόημα ή μάλλον τη
γραπτή εκδοχή του νοήματος του απ’ τη
στιγμή που αρχίζει να δουλεύει το βίντεο.
Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το περιεχό
μενο της τηλεόρασης είναι οι μορφ ές που
επεξεργάστηκαν άλλα προγενέστερα μέ
σα: να γιατί όταν ο Μιχάλης Κατσαρός
διαβάζει στην εκπομπή «Μ ονόγραμμα» το
ποίημά του «Αντισταθείτε» κοιτάζοντας
κατάματα το φακό δεν κάνει τίποτα άλλο
από το να υποβάλλει στο θεατή την ιδέα
ότι είναι ένας κακός ηθοποιός. Το ίδιο
συμβαίνει και με τους εκφωνητές των ει
δήσεων, ο κόσμος συζητάει γι’ αυτούς σα
να εξετάζει το μικρόκοσμο ενός σήριαλ.
Το ραδιόφωνο, βέβαια, είναι ένα «θερ
μό» μέσο κι ο Μακ Λούχαν δεν έχει άδικο
όταν λέει ότι αποτελεί το σύγχρονο ταμταμ, ότι μέσα απ’ αυτό αναβιώνει το πνεύ
μα της φυλής, της ορδής ή της πρωτόγο
νης ομάδας. Αυτό που φοβήθηκε η εξου
σία (αυτή η μισή Αριστερά, που κατά τη
γνώμη μου θα συμπεριφερόταν με τον ί
διο ακριβώς τρόπο, αν ήταν ολόκληρη, αν
συμπεριλάμβανε το ΚΚΕ που βέβαια τήρη
σε σιγή νεκρού στην όλη υπόθεση) ήταν η
ενοποίηση των ακροατών σε μια διαφορε
τική συγκινησιακή βάση από εκείνη που υ
πάρχει απέναντι στο κρατικό ραδιόφωνο.
Να γιατί δεν είχε κανένα νόημα ο σταθμός
του ΑΝΤΙ να είναι συμπολιτευτικός ή αντι
πολιτευτικός: σε οποιαδήποτε απ’ αυτές
τις δύο περιπτώσεις θα αναβίωνε η παλαιο-αριστερή άποψη «να προλάβουμε να
τα πούμε» και το άγχος της απαγγελίας
της αλήθειας θα τρύπωνε απ’ την πίσω
πόρτα. Στην πραγματικότητα, τόσο στο
ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση δεν

προλαβαίνει να πει κάνεις τίποτα, πέρα α
πό το ότι είναι εκεί και υπάρχει,ζει στην υ
πηρεσία μιας ροής και πεθαίνει συνεχώς
μέσα της. Αυτός ο θάνατος όμως είναι πο
λύ εκφραστικός και κατά πάσα πιθανότη
τα είναι η ίδια η έκφραση. Η ροή που την
εξασφαλίζει, το ότι ένας άνθρωπος μιλάει
ανάμεσα στη δήλωση του Παναγιώτη Κανελλόπουλου και στο τραγούδι του Λούτσιο Μπατίστι τοποθετώντας τα αυτόματα
στο ίδιο επίπεδο, να τι φοβάται κατά βά
θος η εξουσία: η απελπισμένη προσπά
θεια να ενοποιηθούν τα πάντα μέσα από
μια ροή που μεταφέρει προσωπικά κομμά
τια, η προσπάθεια αυτή είναι τρομακτική
για οτιδήποτε, έχει προέλθει από τον κα
ταμερισμό της εργασίας. Το απειλεί άμε
σα όχι σε πραγματικό αλλά σε συμβολικό
επίπεδο. Βάζει μπρος επιθυμίες’και φαν
τασιώσεις: να ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
Σε πολιτικό επίπεδο ο σταθμός του ΑΝ
ΤΙ ήταν μια υπόθεση των εφημερίδων. Το
πολιτιστικό σκέλος της όλης επιχείρησης
θα μπορούσε να μεταφερθεί αυτούσιο σ’
ένα πιο αριστερό και λιγότερο σικ Τρίτο
Πρόγραμμα ή ακόμα και στο ήδη κινητικό
Δεύτερο Πρόγραμμα. Η ροή όμως του
προγράμματος, το μπλέξιμο ανθρώπων
και ήχων που βγήκε προς τα έξω μία ώρα
την Πέμπτη και εικοσιπέντε λεπτά την Πα
ρασκευή, ήταν μια υπόθεση που αφορού
σε τον ίδιο το σταθμό και τίποτα έξω απ’
αυτόν. Αυτή τη ροή σταμάτησε ο εισαγγε
λέας διακόπτοντας ένα ιταλικό τραγούδι
που βρέθηκε εκεί τυχαία, σίγουρα όχι για
να προλάβει να τα πει.
[_

Μ ανονέλ Σ κόρσα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΔΩΔΩΝΗ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ
ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ

• ΑΘΗΝΑ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3 · ΓΙΑΝΝΙΝΑ, ΒΛΑΧΛΕΙΔΗ 8

ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΔΩΡΑ
• ΓΙΑ ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ · ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
σελ. 296 - 370

ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΜΑΣ
Ο τίτλος αυτού του μυθιστορήματος αποδείχνει πως υπάρχει μια
σύνθεση ιστορίας και του μυθικού.
Η ιστορία, το ιστορικό γεγονός είναι επεξεργασμένο, δοσμένο
μέσα από το μυθικό .. . του Αόρατου. Πρόκειται εδώ για ένα
υπόδειγμα του μαγικού ρεαλισμού, που χαρακτηρίζει την ψυχο
λογία της Αατινικής Αμερικής και φυσικά τη λογοτεχνία της.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΙΒΛΙΟ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ
ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
(ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΩΡΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΣΚΩΝ

• ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ · ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

« Α ίγ α μ υ θ ισ το ρ ή μ α τα β γ ή κ α ν τόσο κ ο φ τερ ά α π ό
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Δεληθανάση

Εξουσίαν πονηράν
ον «ράδιον» μεταβάλειν
του Δημ. Χαντζόπουλου

του Πέτρου Μαρτινίδη

Όταν έμαθα για τη ραδιοφωνική από
πειρα του «ΑΝΤΙ» στην αρχή την αποπή
ρα, Σκέφτηκα, από πείρα, ότι από πειρατι
κές εξεγέρσεις σπανίως αποπερατούται
κάτι.
Ωστόσο, όλη η χειρονομία είχε μια
πραγματικά αξιοθαύμαστη ευγένεια, μια
μεγαθυμία κι έναν σεβασμό του άλλου,
αυθεντικό κι ανιδιοτελή. Ν’ αποφασίσεις,
διακινδυνεύοντας ευθύνη, κύρος και πε
ριουσία ενός περιοδικού, να υπερασπι
στείς την επιθυμία έκφρασης κάποιων α
νώνυμων παιδιών ή παρεών, δεν είναι σί
γουρα μικρό πράγμα.
Προσωπικά δεν είμαι με τους ραδιοπει
ρατές. Εκεί που, καλώς ή κακώς, κάποιο ε
πίσημο πρόγραμμα με τέρπει μ’ ένα μελι
στάλαχτο κοντσέρτο ή ένα μελαγχολικό
κουαρτέτο, το να παρεμβάλλεται αίφνης
μια ροή ροκ, ρεμπέτικων και ρημάτων του
στυλ: «έλα Κώστα κάνεις ακρόαση», είναι
τουλάχιστον ενοχλητικό. Αλλά κι όταν
στήνομαι στην τηλεόραση για να δω μιαν
εκπομπή που μ’ ενδιαφέρει, έχω επίσης
να αντιμετωπίσω την παρεμβολή δεκάδων
διαφημίσεων οι οποίες προσβάλλουν πο
λύ πιο ενοχλητικά τη νοημοσύνη και την
αισθητική μου.

ZrHVM6σίας. Και η εξουσία δεν ανέχεται άλλες
φωνές εκτός της δικής της. Επιτρέπει ί
σως διάφορους ψιθύρους, ανάλογα με το
πόσο δημοκρατική δηλώνεται, αλλ’ αστα
μάτητα μέσα σε κάποιους κανόνες. Ειδικά
κανάλια θα επιλέγουν συνεχώς τις πιο
συγκεκριμένες φωνές που θα ενισχύουν
εκείνην της εξουσίας. (Οι γκαλερί τους
ζωγράφους, οι εταιρείες τους μουσικούς
κ.ο.κ.). Η μεγάλη μάζα καταδικάζεται, από
κάθε εξουσία, να κατανοεί ή να αγνοεί, κυ
ρίως όμως σωπαίνει. Κι όποιοι δεν ελιχθούν ως τους μεγάλους κύκλους, απαγο
ρεύεται αυθαίρετα κι ασύστατα να βγαί
νουν στους μεγάκυκλους!
Η προσπάθεια που κίνησε ο «ΑΝΤΙ» δεν
θα μπορούσε βέβαια να μεταβάλει τα ει
δοποιό αυτά χαρακτηριστικά της εξου
σίας. Κάτι τέτοιο ούτε εύκολο είναι, κι ού
τε κατορθωτό μ’ ένα ραδιόφωνο. Μια ε
ξουσία άλλωστε, τόσο ολοσχερώς απαλ
λαγμένη από ανασφάλειες, που θα παρα
χωρούσε οτιδήποτε σε πρώτη ζήτηση, ή
δεν θα ήταν εξουσία, ή θα ήταν μια πάρα
πολύ επικίνδυνη εξουσία.
□

Εξάλλου, πιστεύω, το ΑΝΤΙ, δεν θέλησε
να υπερασπιστεί συλλήβδην ό,τι εκπέμ
πουν οι ραδιοπειρατές και το πώς το εκ
πέμπουν, αλλ’ εκείνο που βρίσκεται πίσω
τους, κι έτσι η χειρονομία της υπεράσπι
σης γίνεται ακόμη πιο ουσιαστική. Τα παι
διά και οι παρέες που επενδύουν όλη τη
δραστηριότητα και τα λιγοστά λεφτά
τους, μ’ επιμονή, με πάθος ή κατάνυξη,
στο «να βγουν στον αέρα», αποπειρούνται, νομίζω, να βγάλουν μια φωνή, έστω
μία φωνή, λίγο προτού τους καταπιεί η
σιωπή του έντιμου και παραγωγικού εργα
ζόμενου, του σοβαρού οικογενειάρχη και
του παθητικού καταναλωτή. Οι εκπομπές
του πειρατικού ραδιόφωνου —όποιες και
όσες— δεν είναι παρά όλα τα βιβλία που
δεν θα γράψουν ποτέ, οι μουσικές που
δεν θα συνθέσουν ποτέ, οι ταινίες που δεν
θα γυρίσουν ποτέ, οι πίνακες που δεν θα
ζωγραφίσουν ποτέ.
Μια κυρίαρχη φωνή πάντα, όπως σε κά
θε οργανωμένη κοινωνία, θ’ αποφασίζει
και θα εντέλλει, τι να δει ο καθένας τι ν’ α
κούσει, τι να φορέσει, τι να προτιμά και να
χαίρεται, τι ν’ αντιπαθεί και ν’ αποφεύγει.
Η φωνή αυτή δεν είναι παρά η φωνή της
κυρίαρχης ιδεολογίας, η φωνή της εξου-
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Η ελεύθερη και η ιδιωτική
ραδιοφωνία στην Ευρώπη
του Βαγγέλη Παπαγεωργίου
Μια ραδιοφωνία χωρίς την κρατική οικο
νομική και πολιτική υποστήριξη, στην έναρ
ξη της μεταπολεμικής περιόδου ήταν σίγου
ρα μια ιδέα που εκινείτο στην σφαίρα της
φαντασίας. Το κράτος είχε ήδη ιδιοποιηθεί
το νέο μέσο μαζικής ενημέρωσης και το είχε
αναδείξει σ’ ένα από τους κύριους ιδεολογι
κούς του μηχανισμούς. Παράλληλα, το απα
γορευτικό κόστος της εγκατάστασης ενός
ραδιοσταθμού και η πληθώρα τεχνικών προ
βλημάτων, καθιστούσαν αδιαμφισβήτητο κυ
ρίαρχο των ραδιοκυμάτων, το κράτος. Έτσι
τα συντάγματα των δυτικοευρωπαϊκών χω
ρών δεν κατοχύρωναν ρητά το κρατικό μο
νοπώλιο των ερτζιανών γιατί εθεωρείτο λίγο
πολύ αυτονόητο.
Στη δεκαετία του ’50 και του ’60, η εξέλιξη
τεχνικών και κοινωνικών διαδικασιών, ναρ
κοθετούν τους όρους της κρατικής κυριαρ
χίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη, ρίχνει αστα
μάτητα το κόστος των ηλεκτρονικών υλι
κών, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνονται η ποιότη
τα και οι χαρακτηριστικές τους, και ανακα
λύπτονται καινούργια ηλεκτρονικά στοιχεία.
Η ανάπτυξη της τεχνικής παιδείας έχει σαν
αποτέλεσμα, την επαρκή αντιμετώπιση των
τεχνικών προβλημάτων ενός σταθμού και α
πό ένα σπουδαστή ηλεκτρολογικής σχολής.
Παράλληλα,η επερχόμενη άνοδος του βιοτι
κού επιπέδου καθιστά το ραδιόφωνο από
διαρκές καταναλωτικό αγαθό αναγκαίο σε
κάθε σπίτι (σαν το ψυγείο ή η κουζίνα) σε α
παραίτητο στοχείο της ατομικής περιουσίας
του καθένα (κάτι σαν ρολόι). Σ’ ένα σπίτι δεν
υπάρχει πια το ραδιόφωνο-έπιπλο, αλλά πολ
λά μικρά ραδιόφωνα ή τρανζίστορ (όπως ο
νομάστηκαν από το βασικό υλικό που επέ
τρεψε την ελάττωση του όγκου και του κό
στους τους).
Το κρατικό μονοπώλιο στα ραδιοκύματα
δεν είναι πια παρά μια υποκειμενικότητα,
που μόνο η προηγούμενη πλήρης κυριαρχία
του, του επιτρέπει να εμφανίζεται ακόμα σαν
αντικειμενική πραγματικότητα.

Η ιδιωτική ραδιοφωνία
Την καινούργια κατάσταση που έχει δια
μορφωθεί αντιλαμβάνεται αρκετά πρώιμα το
ιδιωτικό κεφάλαιο, που βλέπει στη λειτουρ
γία ενός ραδιοσταθμού μία κερδοφόρα επέν
δυση και την επέκταση της ιδεολογικής εξου
σίας του.
Η εγκατάσταση ιδιωτικών σταθμών εκτός
της εθνικής επικράτειας, στο κοινό της ο
ποίας απευθύνονται (π.χ. το Radio Television
Luxemburg, το Radio Monte Carlo) αναγκάζουν
την κεντρική εξουσία να παραχωρήσει κομ
μάτι της κυριαρχίας της στα ερτζιανά. Δια
πραγματεύσεις, των επιχειρηματιών με το

κράτος θα οδηγήσουν στη δημιουργία νόμι
μων ιδιωτικών ραδιοσταθμών και στη Γαλ
λία και στην Αγγλία.
Για να μην απαιτήσει μερίδιο από την ανα
διανομή των κυμάτων οποιοσδήποτε άλλος,
επιβάλλοντας τεχνικές και οικονομικές
προϋποθέσεις (που δεν μπορεί να ικανοποιή
σει μια ομάδα πολιτών) και ο κρατικός έλεγ
χος στα προγράμματα των νέων ραδιοσταθ
μών.
Η απεμπλοκή της ιδιωτικής ραδιοφωνίας
από τα βραχυπρόθεσμα παιχνίδια εξουσίας
στα οποία συμμετείχε η κρατική ραδιοφωνία,
και ο σεβασμός των προτιμήσεων του κοινού
θα κάνουν την ιδιωτική ραδιοφωνία να εμφανισθεί σαν πνοή ελευθερίας και θα της επιτρέ
ψουν να κατακτήσει μεγάλη ακροαματικό
τητα στο ευρωπαϊκό κοινό. Πιο γνωστοί τέ
τοιοι ιδιωτικοί σταθμοί είναι σήμερα το Euro
pe I, το Sud-Radio, το Capital-Radio.
Αυτή η ιδιωτική ραδιοφωνία αν και λει
τουργεί ανταγωνιστικά προς την κρατική εί
ναι κάτω από την πολιτική και οικονομική
κηδεμονία της κεντρικής εξουσίας και η αυ
τόνομη ύπαρξή της είναι ένας μύθος που έχει
σήμερα καταρρεύσει.

Η ελεύθερη ραδιοφωνία
Στα μέσα της δεκαετίας του ’60 εμφανίζε
ται μια άλλου τύπου ιδιωτική ραδιοφωνία. Εί
ναι η ελεύθερη ραδιοφωνία που λειτουργεί με
την πρωτοβουλία πολιτών χωρίς δεσμεύσεις
από τα κέντρα εξουσίας. Το Radio-Caroline,
(που εκπέμπει από ένα πλοίο λίγο έξω από
την αγγλική αιγιαλίτιδα ζώνη) προγράμματα
ροκ μουσικής είναι η πρώτη τέτοια ραδιοφω
νία.
Το νέο κάνει γρήγορα τον γύρο του κόσμου
γκρεμίζοντας το μύθο της κρατικής ισχύος
στα ερτζιανά. Ο καθένας μπορεί να κατα
σκευάσει ένα πομπό, ο καθένας μπορεί να
εκφρασθεί στο νέο χώρο, τη μπάντα των ρα
διοκυμάτων.
Το κράτος επιστρατεύοντας την ισχύ του
θα απαγορεύσει τη λειτουργία των ανεξάρτη
των ελεύθερων σταθμών και η υπόθεση θα
παγώσει για μια δεκαετία.
Ο επόμενος γύρος θα παιχτεί στην Ιταλία.
Τον Γενάρη του ’75 ένας επιχειρηματίας κι έ
νας δημοσιογράφος ιδρύουν τον πρώτο ανε
ξάρτητο ραδιοσταθμό στα FM, το RadioParma. Δεκάδες άλλοι τον ακολουθούν, κυ
ρίως εμπορικοί με περιεχόμενο μουσική και
διαφημίσεις.
Το Σεπτέμβρη του 1975 εμφανίζονται οι
πρώτοι «κόκκινοι» σταθμοί, από εξωκοινο
βουλευτικές αριστερές ομάδες. Οι ελεύθεροι
σταθμοί γίνονται πολυάριθμοι κι ενοχλητι
κοί.

του Γιώργου Σεργάκη

Η απάντηση του κράτους θα ερθει την ά
νοιξη του ’76. Η αστυνομία επεμβαίνει και
κάνει κατάσχεση του υλικού του Radio Braonde rosse, την ώρα που ο Ντάριο Φο κάνει μία
εκπομπή. Παρόμοια γεγονότα θα διαδεχθούν
το ένα το άλλο.
Όμως είναι εποχή που η Ιταλία ζει σε άλ
λους ρυθμούς. Τα συνδικάτα, οι φοιτητές, τα
κοινωνικά κινήματα θα υπερασπισθούν την
υπόθεση. Εκμεταλλευόμενοι την ανεπαρκή !
συνταγματική κατοχύρωση της κρατικής κυ
ριαρχίας και τη συνταγματική μνεία ότι «ο α
έρας ανήκει σ’ όλους», δηλαδή και η διάδοση ’
κυμάτων σ’ αυτόν, θα επιτύχουν την ψήφιση
του νόμου 103 στη Συντακτική Βουλή τον
Ιούλη του ’76. Ο νόμος αυτός κηρύσσει πα
ράνομο το μονοπώλιο της RAI, προβλέπει την
«αποκέντρωσή» της, τη δημιουργία δηλαδή
τοπικών σταθμών προσαρτημένων στους μη
τρικούς σταθμούς και καθιστά νόμιμους
τους ελεύθερους σταθμούς που εκπέμπουν
στα FM.
Η νομιμοποίηση της ελεύθερης ραδιοφω
νίας στην Ιταλία θα πυροδοτήσει ανάλογες
προσπάθειες στην Ευρώπη.
Από το Μάρτη του ’77 μέχρι το Μάρτη του
’78, γίνονται στη Γαλλία οι πρώτες σοβαρές
απόπειρες για τη δημιουργία ελεύθερων ρα
διοσταθμών από συνδικάτα, οικολογικές,
φεμινιστικές ή πολιτικές ομάδες. Το φθινό
πωρο του ’78 η Βουλή ψηφίζει ειδικό νόμο
που προέβλεπε για κάθε άτομο που παραβία
ζε το κρατικό ραδιοφωνικό μονοπώλιο φυλά
κιση μέχρι και 12 μηνών, πρόστιμο από
10.000 μέχρι 100.000 φράγκων και κατάσχε
ση των μηχανικών εγκαταστάσεων του σταθ
μού. Η νέα νομοθεσία αποκαρδιώνει και τους
πιο τολμηρούς και οι ελεύθεροι ραδιοσταθμοί
σιγούν.
Το χειμώνα του ’79, οι ελεύθεροι ραδιο
σταθμοί επανέρχονται. Το γαλλικό κράτος
μοιράζει σωρηδόν καταδίκες και πρόστιμα.
Παράλληλα όμως το Σοσιαλιστικό Κόμμα,

στήνει το δικό του σταθμό στο Παρίσι και η
βάρβαρη επίθεση των γαλλικών MÀT στα
γραφεία του σταθμού το αναδεικνύει σε κύριο
πολιτικό συνήγορο της ελεύθερης ιδιωτικής
ραδιοφωνίας.
Έτσι όταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα το κα
λοκαίρι του ’81 κυριαρχεί σ’ όλα τα επίπεδα
της κεντρικής εξουσίας, η νομική κατοχύρω
ση της ελεύθερης ραδιοφωνίας είναι πλέον
\ θέμα χρόνου.
Στις 29 Ιουλίου του ’82, ψηφίζεται ο νόμος
82-659. Ο νόμος έρχεται να εξασφαλίσει μια
«ελεύθερη και πλουραλιστική έκφραση των ι
δεών και των ρευμάτων που διατρέχουν τον
κόσμο».
Με το νέο νόμο κάθε χρηστό φυσικό πρό
σωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μπο
ρεί να ζητήσει άδεια για τη λειτουργία τοπι
κού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού, καθορίζεται
η εμβέλεια της εκπομπής, απαγορεύεται η
λειτουργία από το ίδιο πρόσωπο περισσότε
ρων από ένα ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και
καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις. Τις ά
δειες λειτουργίας χορηγεί ειδική επιτροπή
του υπουργείου επικοινωνιών στην οποία
συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των ενδιαφε
s> ρομένων μερών.

Τα καθ’ ημάς
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Στην Ελλάδα, η σχετική νομοθεσία που α
φορά την λειτουργία ραδιοσταθμών βασίζε
ται στο Ν.Δ 1244/ του 1972. Με το νόμο αυτό
απαγορεύεται η εκπομπή στις συχνότητες
των ραδιοφωνικών συχνοτήτων, με εξαίρεση
περιοχές που δεν καλύπτονται επαρκώς από
το δίκτυο της ΕΡΤ. Στην περίπτωση αυτή
μπορούν να δοθούν άδειες για τη λειτουργία
τοπικών ραδιοσταθμών σε ιδιώτες που τε
λούν υπό τον έλεγχο όμως της ΕΡΤ. Τέτοιοι ι
διωτικοί τοπικοί ραδιοσταθμοί καλύπτουν
σήμερα τις περιοχές της Ιεράπετρας και του
Μεσολογγίου.
Με το νόμο 652 της 23.7./1.8 του 1977 η
παράγραφος 1 του άρθρου 10 της Ν.Δ. 1244/
1972, που αφορά τις ποινές που επιβάλλονται
στους ερασιτέχνες τροποποιήθηκε και δια
μορφώθηκε ως εξής:
«Ο κατέχων, εγκαθιστών ή χρησιμοποιών
οιασδήποτε κατηγορίας και επί οιασδήποτε συχνότητος λειτουργίας ραδιοσταθμόν
άνευ αδείας, τιμωρείται διά φυλακίσεως
τουλάχιστον ενός έτους και διά χρηματι
κής ποινής από διακοσίων χιλιάδων δραχ
μών (200.000) μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων
δραχμών (500.000) εάν η πράξις δεν τιμωρήται βαρύτερον κατ’ άλλην διάταξιν. Διά
των αυτών και ως άνω ποινών τιμωρούνται
και όσοι αναθέτουν την μετάδοσιν διαφη
μίσεων, μουσικής και ανακοινώσεων οιουδήποτε περιεχομένου εις κατόχους παρα
νόμων ραδιοσταθμών. Η τέλεσις της πράξεως εν καιρώ πολέμου, επιστρατεύσεως,
ενόπλου στάσεως ή καταστάσεως πολιορ
κίας, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχι
στον δύο (2) ετών».
Η ελεύθερη ραδιοφωνία είναι σήμερα ένας
στόχος εφικτός. Και ας ελπίσουμε δεν θα εί
ναι μακριά η μέρα που και στην Ελλάδα γυρί
ζοντας τη βελόνα του δέκτη θα απολαμβά
νουμε την μαγεία όλων των ήχων που μπο
ρούν να διαδοθούν στον αέρα.

□

25 ερωτήματα
που περιμένουν
απάντηση
του Ρεπόρτερ
Ξημερώματα στις 19 Δεκέμβρη, γύρω
στις 2, η «μπάντα» στους 104 μεγάκυκλους των FM ακούστηκε αλλιώτικα: Ο
κτώ ερασιτέχνες ο Α300, ο 277, ο 1515, ο
434, ο 2005, ο 76, ο 434, ο 2011 «βγήκαν
στον αέρα» για να συντονιστούν όχι στο
ραδιόφωνο αλλά στο πώς και στο τι θα
πρέπει να γίνει για να αλλάξουν τα ήθη
και οι κώδικες μεταξύ των ερασιτεχνών
και μεταξύ αυτών και της κεντρικής εξου
σίας, που λίγες ώρες αργότερα, δια στό
ματος του κ. Βαλυράκη, τους κατέστησε
ηθικούς αυτουργούς των θανάτων που ο
φείλονται σε αεροπορικά ατυχήματα. (Α
λήθεια κ. υπουργέ δεν θα ήταν πιο έγκυρο
να μας γνωστοποιήσετε τα σχετικά πορί
σματα από κάποιους προανακριτικούς φα
κέλους, αντί να αρκείστε στην «αυθεντία»
των ρήσεων της εξουσίας σας;).
Ήταν να χαίρονται όσοι άκουγαν αυτή
τη συνομιλία στον αέρα. Να ακούει τον Μιχάλη τον 2005 να μιλάει για ένωση των ε
ρασιτεχνών, για την ανάγκη της γνωρι
μίας τους μέσα σε μια αίθουσα (που διατί
θεται καθώς μάθαμε...) μακριά απ’ την ι
σχύ και την επιβολή του καθενός μέσα α
πό τα τόσα ή τα τόσα Watt του πομπού
του* είναι ο ίδιος ερασιτέχνης που αξίωνε
να καταργηθούν οι ιεραρχικές σχέσεις
στο κύκλωμα των ερασιτεχνών («παλιοί»
και «νέοι»), και να λυθούν τα προβλήματα
από τους ίδιους χωρίς να περιμένουν «α
πό το θεό να ρίξει άδειες» για την ελεύθε
ρη λειτουργία των ερασιτεχνικών ραδιο
σταθμών. Και ξάφνου, στη συνομιλία πα
ρεμβαίνει ο 1512, έγκυρη πληροφορία ότι
συλλάβανε τον τάδε από το Πασαλιμάνι:
αλληλεγγύη αυτόματα και στον αέρα, η
συχνότητα κάπου τεντώνεται να βγει έξω
από τον ιστό της, μακριά απ’ την κοινή
γλώσσα της εικοσαετούς (να τα κατοστήσει!) ερασιτεχνίας μας.
Και ή συζήτηση ξανάρχεται στα σοβα
ρά. Ο 1515 υποβάλλει 25 ερωτήσεις συνταγμένες ειδικά γι’ αυτή τη βραδινή συ
νάντηση στα ερτζιανά, και που προορίζον
ται να συζητηθούν μακριά απ’ τα ερτζια
νά, «σε μια συνέλευση». Τις παραθέτουμε,
μαγνητοφωνημένες απ’ ένα φίλο ερασιτέ
χνη της Κυψέλης, γιατί θεωρούμε ότι δί
νουν ένα δείγμα της άλλης αντίληψης, και
της άλλης φωνής κάποιων ερασιτεχνών
που ξέρουν ότι το πάθος τους θέλει κου
ράγιο.
Ας μας συγχωρήσουν οι αναγνώστες
μας που δεν έχουμε παραθέσει την 1η ε
ρώτηση: δεν καταγράφτηκε από το φίλο
μας ερασιτέχνη. Μπορεί ωστόσο να συμ

πληρωθεί στο άλλο τεύχος, αν μας την υ
παγορεύσει κάποιος από τους ερασιτέ
χνες που συνομίλησαν εκείνο το βράδυ, έ
στω κι αν το συνηθισμένο τους ακροατή
ριο είχε, ίσως, γυρίσει στον επιλογέα του.
2: Τι σκοπούς μπορεί να εξυπηρετήσει
το ραδιόφωνο;
3: Τι είναι η ραδιοσυχνότητα των FM;
4: Πώς λειτουργούσαν τα FM;
5: Ποιος ο απαγορευτικός νόμος
λειτουργίας των ιδιωτικών
ραδιοφωνικών σταθμών;
6: Ποιοι οι ιδιωτικοί ποιοι οι πειρατικοί
ποιοι οι ερασιτεχνικοί ραδιοσταθμοί;
7: Αναφορά στους ερασιτέχνες
θ: Τι είναι οι ερασιτέχνες;
9: Τι είναι αυτό που ωθεί τους
ερασιτέχνες σ’ αυτή την παρανομία;
10: Ποια τα προβλήματά τους;
11: Ερασιτέχνης: κοινωνικό φαινόμενο ή
κοινωνικό πρόβλημα;
12: Ενώ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
νομιμοποιήθηκαν τα FM στην Ελλάδα
θεωρούνται ακόμα αντισυνταγματικά
(εννοεί, προφανώς, όχι τα FM, αλλά τους
ερασιτέχνες των FM, Σημ. Αντί.)
13: Μέσα μαζικής ενημέρωσης ή λαϊκά
μέσα μαζικής ενημέρωσης;
14: Για ποιους λόγους και αυτά τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης είναι ενάντια στους
ερασιτέχνες;
15: Αναφορά στον ιδιωτικό ραδιοσταθμό
του ΑΝΤΙ, είναι ο πρώτος επώνυμος
ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός
16: Πώς λειτούργησε το «Ραδιο
Αντίλαλος»;
17: Ο ρόλος του ακροατή
18: Ακροατές και ερασιτέχνες έχουν
ιδιωτικό πρόβλημα μεταξύ τους;
19: Ακροατές: μεμονωμένα άτομα ή ένα
γενικό σύνολο:
20: Ανταποκρίνονται οι ερασιτέχνες στα
γούστα του κοινού;
21: Αν ναι σε ποια, αν όχι, γιατί;
22: Μήπως οι ερασιτέχνες και οι
ακροατές έχουν το ίδιο κοινωνικό
πρόβλημα;
23: Ποιος ο ρόλος στη σχέση μεταξύ
ερασιτέχνη-ακροατή και αντιστρόφως;
24: Γιατί οι ερασιτέχνες κατατάσσονται
σαν μειονότητα παρανόμων ατόμων, ενώ
είναι γνωστό πως χιλιάδες άνθρωποι
καθημερινά έχουν επικοινωνία με τους
ερασιτέχνες; Αν κρίνουμε τις ποινές,
καλύτερη ποινή έχει ένας
«μπουκαδόρος» από ένα ερασιτέχνη. Οι
ακροατές δέχονται δηλαδή την
παρανομία μας;
25: Τι πρέπει να γίνει;

Αλλά είναι μόνο αυτά τα ερωτήματα
που πρέπει να απαντηθούν κάποτε; Οι
«αρμόδιοι» βέβαια δεν θα ενδιαφερθούν*
άρχισαν όμως να κινούνται και να συνει
δητοποιούν τα προβλήματα οι ίδιοι οι ερα
σιτέχνες. Δεν είναι μια πρόοδος αυτό;
□
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-ΙΚΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

Η Ρ Α Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΑ

Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α ΔΑ
ΕΙΝΑΙ Ε Ρ Γ Ο Ν

ΤΗΣ “ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
4

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
Έ ν aoyfi ήν ο λόγος .. Τ ό ειπεν ό Ε υ α γ γ ε 
λιστή: καί έτσι είναι
Ό Ρ α διοφ ω νικ ός Σ τα 
θμός ευθύς ώς δώση τό σήμα του, θ ά λσλήση
δια τών εκφωνητών χυυ εις την γλώ σσαν του
"Ε θνους πού ùvtjkei. Κ αί πριν ή άκυυσΟή
Μ ουσική, Où αναγγελΌή τό πρ όγυαμιια, χό
Μεχεϋ>ρολογικόν δελτίον, χό Χ ρηματιστήριου, ή
κίνησις τής αγοράς κλπ. Κ αί όταν ακόμη πρό·
κητιη να μεταδοθή μουσική, ακούεται ό σπήκερ νά λέγη r «Θά μεταδοθή κλπ». Έ ν αρχή
λοιπ όν ή ν ό λόγος. Ε π ό μ ε ν ο ν είνα ι νά αρχίσωμεν από χό ιμή-ια τών Ό μ ιλ ιώ ν .
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Ο ΡΛΜΟΪΤΛΘΜΟΪ ΑΘΙ1ΝΟΝ
Ό K. ’Α ρχηγός τής Κυβερνήσεως καί
ol κ. Υ πουρ γοί μεταχειρίστηκαν
π ο λ λ ές φορές χή ραδιοφω,νική έκπομπή γ ια τή ση ιαντική αύτή έργασία.
•’Από τΙς πιό πρ ω τότυπες όμω ς καί
πιό ώ φ έλιμες ώρες τοΟ ραδιοφώνου είναι ή ώρα τής γυμναστικής.
Αύτή έπροκάλεσε γενικό ξεσηκωμό
τών γυ να ικ ώ ν: Ω ρ α ίε ς ή ν επ ρ ές
κυρίες, δεσποινίδες καί δεσποινίδια,
π ετά γο ν τα ι ά π ’ τό λουτρό πρωΤπρω ΐ, σ τέ-ονχα ι μπροστά στό κουτί
μέ τό φωτινό μάτι*, άκουνε τις έξη·
γήσεις καί τά π α ρ α γ γ έλ μ α τα κι* έκ
τ ε ‘ ουν τΙς σ χετικές κινήσεις μέ τό
μ εγαλύτερο φανατισμό. Μ άταια Ô
γυμναστής φω νάζει:
—"Οσες είνα ι άνω τών τρ ιά ντα
ν ’ άποχω ρήσουν I
Δέν άποχω ρεΐ καμμιά. Π οιά Θά
ώ μολογουσε ποτέ δτι είναι άνω
τών τριάντα ;
ΓΠΥΡΟ Σ

Μ ΕΛΑ !

(Τής ’Ακαδημίας Αθηνών)

Η καλή μέρα απ’ το πρωί φαίνεται. 4-10 Αυγοίιστου 1940, και στο πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών, ;
παρακολουθούμε τους καλούς, τους κακούς, μα πάντα άσκημους. Είναι μια... σατανική σύμπτωση ότι τα μέσα της μα
ζικής ενημέρωσης ιδρύονται μέσα στις δικτατορίες; Είναι το γενικότερο πρόβλημα των θεσμών στον τόπο μας; Αλλά,
η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει —και, γυρίστε το κουμπί.

Ραδιοφωνικοί πρωτοτυπία!

Η' Ω ρα b ü ΈραοίΙέχνου

Α Ν Τ Α Σ Θ Η Κ Α Τ Ε ποτέ τί

Φ

γυρίζοντας

τό κουμπί

τοΰ

ραδιοφώ νου σας, αντί ν ’ ακούσετε
να τραγουδάει κάποιος από τους
φιρμαρισμένους καλλιτέχνης
συχνά βλέπετε

πού

Xs όνομ ά των στό

Π ρόγραμμα τοΰ Ραδ·οτρωνικού Σ τα θ μ ο ύ , περνοΰρε. μια σειρά αγνώ στω ν ερασιτεχνώ ν π ο ύ θ ά
τραγουδούσε καθένας ο,τι τού κατέβαινε :

«ΟΥΤΡΟ» τής Σόφιας γράψε? δτι
κάποιο βράδυ, ποό δύο μηνών, ή έκ! πομπή του Ραδιοσταθμού τής Βουλγαρικής
πρωτευούσης διεταράχθη άπό παρεμβολήν
ξένου μυστηριώδους σταθμού. Ό έκφωνητής τού ραδιοσταθμοΟ τούτου, έβεβαίωνε
τούς άκροατάς του. δτι είναι νέος έργατικός καί πλήρης θελήσεως νά προαχθή, δτι
κατεσκεύασε μόνος τόν πομπόν του, ά λ λ ’
j δτι έλλείψει χρημάτων δέν είναι δυνατόν
λ νά θέση είς έψαρμογήν τός έψευρέσεις του
είς τήν ραδιοτεχνικήν. Ή έκπομπή τοΟ ά·
4 γνώστου στάθμου έτερματίσθη μέ τόν Ε 
4 ' θνικόν ύμνον τής Βουλγαρίας. Τήν έπομέf νη\ καί ώραν 3 μ. μ. ήκούσθη καί πάλιν ό
έκψωνητής του άγνώστου σταθμοΟ, ό ό
Η

*0 κόσμος όλος τρόμαξε.

θά γινό τα νε, αν ένα βράδυ

ποιος παρέσχε τήν διαβεβαίωσιν δτι δέν
πρόκειται περί άντιδραστικόΟ σταθμοΟ καί
δτι έντός τής ήμέρας ό κατασκευαστής
του πομπού θά παρουσιαθή είς τήν άστυνομίαν. "Οντως δέ μετά μίαν ώραν ένεψανίζετο είς τήν Διεύθυνσιν ’Ασφαλείας
ό νέος Γεώργιος Μότσεφ έκ Βάρνας καί
έτίθετο είς τήν διάθεσιν τών άρχών. Κα
τά τήν έρευναν είς τήν οίκίαν του, άνευρέθη ό πομπός του, διά τόν όποιον οί είδικοί άπεφάνθησαν μέ πολύ θαυμασμόν.
Φαίνεται δτι ό νέος Μότσεφ 6ι* Ιδίας
του έφευρέσεως έπέτυχε νά τελειοποιήση
τά μηχανήματα έκπομπής τών ραδιο
σταθμών. 'Εννοείται δτι ό έφευρέτης άπελύθη μετ' έπαίνων . . .
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Ο Ιρανί, ο Λιβάνι κι ο Γιουνανί
του Γιώργου Ιωάννου
0 μάγος Γιουνανί απορεί και εξίσταται. Το ρολόι, το μοναδικό
ρολόι του κόσμου, δείχνει σχεδόν μεσημέρι, ενώ εδώ είναι ακόμη
μεσάνυχτα. Tt συμβαίνει, λοιπόν; Τι συμβαίνει; Χάλασε το ρολόι
ή χάλασε η πλάση κι έφτασε πια εκείνο που παντού ακούεται πως
είναι να γίνει — ο Μέγας Χαλασμός;
Μα, το ρολόι δεν φαίνεται να έχει χαλάσει, δουλεύει κανονικά,
όπως πάντα. Χαλάει, άλλωστε, τέτοιο ρολόι; Ούτε όμως και η
πλάση μοιάζει να έχει χαλάσει. Είναι μια πολύ ήσυχη και πολύ
γλυκιά για την εποχή νύχτα.
Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει κι αυτό κατά πάσα πιθανότητα
σχετίζεται με τους άλλους δυο μάγους, τον Ιρανί και τον Λιβάνι,
που ροχαλίζουν τώρα μέσα στη σκηνή. Αυτοί φύλαξαν σκοπιά πριν
από τον Γιουνανί, αυτοί έχουν πειράξει το ρολόι.
Και με τη σκέψη αυτή, έγινε φως στο μυαλό του Γιουνανί. « Ώ 
στε έτσι, πονηρά ζωντόβολα... Αντί να φυλάξετε όλο το νούμερό
σας γυρίζατε το ρολόι πιο μπροστά και τέρμα η υπηρεσία σας, Πού
θα βρει, σου λέει, ο άλλος ρολόι για να κάνει τη σύγκριση; Και
ποιον να ξυπνίσει ο Γιουνανί μετά απ’ αυτόν, κι αν ακόμα κάνει
την ίδια πονηριά, αφού είναι το τελευταίο νούμερο;».
Και έτσι, αφού κάθισε λίγη ώρα, γύρισε μπροστά το ρολόι και
ξύπνισε τον άλλον: «Ήρθε η ώρα!». Το ίδιο έκανε κι ο άλλος, αυ
τός ο μισοκακόμοιρος ο Λιβάνι, που δεν τον πιάνει το μάτι σου:
« Αντε, σήκω, η ώρα σου!», είπε κλωτσώντας τον Γιουνανί, που
δεν έλεγε να ξυπνήσει. Ένας θεός ξέρει πόσο πιο νωρίς τον σήκω
σε. Φυλάει και φυλάει και το σκοτάδι δεν λέει να πάρει τέλος. Τ ε
τρακόσια χρόνια σκοπιά του φαίνεται πως έχει κάνει. Αυτός ο Ιρα
νί τα έκανε όλα, άλλωστε δικό του είναι το ρολόι. «Α χ, θα σε κά
νω εγώ, απαίσιε παλιόγερε!».
Αλλά κι ο Γιουνανί δεν είναι ολότελα αθώος. Από νωρίς είχε
χαρεί, που τον όρισε ο Ιρανί τελευταίο νούμερο. Νόμισε πως ο γ έ 
ρος «ρίχνει» τον Λιβάνι, βάζοντάς τον στο δεύτερο νούμερο, το
γερμανικό, δύο με τέσσερεις. Αμ δε! το γερμανικό και το αγγλικό
και το γαλλικό το φυλάγει τώρα αυτός και φυλαγμό δεν έχει.
«Α χ, πονηρή Ανατολή, πονηρή και μπαμπέσα!».
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Πάντως, ο Γιουνανί τη σκοπιά του δεν σκέπτεται να την εγκα
ταλείψει. Κάτι άλλο σκέπτεται να σκαρώσει στο γέρο. Δεν θα εγ
καταλείψει τη σκοπιά, γιατί τελικά άρχισε κι αυτός να πιστεύει,
πως κάτι το αλλόκοτο μπορεί να συμβεί απόψε. Βρίσκονται, άλ
λωστε μέσα στο έδαφος των Εβραίων και οι Εβραίοι είναι σκληροί
και έξυπνοι.
Του είπαν να κοιτάει τον ουρανό και ολοτρόγυρα τον ορίζοντα.
Κάτι μπορεί απόψε να φέξει. Κάτι, που να τους δείξει το δρόμο
προς το μυστήριο, που έμαθε κι αυτός κάπως να αναζητάει. Αυτό
το κάτι φαίνεται πως οι άλλοι δύο, εκτός που το αναζητούν, το φο
βούνται και λίγο. Κι αυτός, βέβαια, το φοβάται, αλλά θα το αντι
μετωπίσει, αν παρουσιαστεί. Α ν ... Γιατί άρχισε και πάλι να αμφι
βάλλει για καλά, ύστερα από τέτοια κασκαρίκα, που του κάναν οι
δύο «πιστοί».
Τώρα είναι αργά να τους εγκαταλείψει. Έ πρεπε από την αρχή
να μην είναι τόσο κοκορόμυαλος. Πίστεψε εύκολα σ’ αυτόν τον ξε
μωραμένο Ιρανί και τις παλάβρες του. Τον πέτυχε σ’ ένα καπηλειό
της πατρίδας του, της Σμύρνης, όπου σύχναζε λιγάκι και για πο
νηρούς λόγους. Ο Γιουνανί είδε χρυσοστόλιστες καμήλες απέξω
και παραξενεύτηκε. «Κανένας μεγάλος άρχοντας», συλλογίστηκε.
Μπαίνοντας είδε έναν μαυροφορεμένο γέρο, θρονιασμένο μεγαλό
πρεπα. Ο Γιουνανί έκατσε παράμερα, για να βλέπει πιο άνετα την
όλη κίνηση. Ό μ ω ς ώσπου να καθίσει ήρθε το παιδί του μαγαζιού
και του είπε πως τον θέλει ο γέρος, τον προσκαλεί στο τραπέζι του.
Ο Γιουνανί αρκετά παραξενεμένος πλησίασε. «Εσένα περίμενα!»,
του είπε με έμφαση ο Ιρανί, «για σένα ήρθα εδώ !». Και χωρίς
πολλά πολλά γνωρίστηκαν. Ο Γιουνανί ήταν καλόκαρδος, ιδίως
όταν έβλεπε μπροστά του κρασιά και μεζέδες. Ο γέρος δεν έπινε
γουλιά, κερνούσε όμως, συνέχεια. Και έλεγε, έλεγε αδιάκοπα,
κοιτώντας τον με κάτι ολοσκότεινα μάτια, κάτω από βαριά ματό
φρυδα. Έ λεγε για ένα φως που περπατάει και που σημαίνει την
γέννηση κάποιου Παιδιού. Έ λεγε πως αυτό το φως τον έφερε ως
εδώ και πως αυτό θα τους οδηγήσει και πάλι. Έ λ εγε, με αστρα
φτερά μάτια, για "Φ«γ*ς ν"ΐ αίιιατα, για διωγμούς και ανατρο-

/

πές. Ε λεγε για κάποιον θεό, που είναι ένας και μόνος και κάθε τό
σο κραύγαζε φανατικά: «Έ νας ο Θεός! Έ να ς!». «Και γιατί
ένας;» είπε ο Γιουνανί, μόλις συνήρθε κάπως. «Δεν είναι μονότονο
αυτό; Εμείς έχουμε δώδεκα μεγάλους θεούς, διακόσιους μικρότε
ρους και μερικές χιλιάδες ακόμα πιο μικρότερους’ δεν είναι καλύτε
ρα έτσι;». Ο απαίσιος γέρος γελούσε ειρωνικά υψώνοντας τα γ ω 
νιώδη φρύδια του, αλλά δεν έλεγε τίποτε το φαρμακερό για να μην
τρομάξει τον Γιουνανί. «Πλανάσαι, τέκνον μου, πλανάσαι» είπε
μονάχα για μια στιγμή.
Τέλος, ο Γιουνανί πείσθηκε να τον ακολουθήσει, έτσι από πλή
ξη, ανάμεικτη με λίγη περιέργεια. Αυτή η Σμύρνη του είχε γίνει α 
νυπόφορη πια. Τ α ίδια και τα ίδια συνεχώς. Ούτε μια νέα φιλοσο
φική θεωρία, έστω και ασήμαντη, εδώ και χρόνια δεν εμφανιζό
ταν, ούτε μια θυσία της προκοπής δεν γινόταν και στις παλαίστρες
δεν περνούσε ούτε ένας αθλητής αξιόλογος. Κυνηγούσαν όλοι τις
τουρίστριες, ακόμα και τους τουρίστες. Πού εκείνες οι εκατόμβες,
παλαιότερα. Εκατόμβες βοδιών και εκατόμβες νέων. Το ίδιο κάνει...
Καθώς ετοιμάζονταν να φύγουν, του λέει ο γέρος: «Δεν θα πάρης κανένα δώρον για το Παιδίον;». Τι να πάρει, τι να πάρει ο
φτωχός ο Γιουνανί’ «ας πάρω ολίγη σμύρνα, λέει. Σμύρνα από τη
Σμύρνη. Χρειάζεται κάποιο άρωμα σ’ αυτές τις περιστάσεις, το
πολύ πολύ θα το πασαλειφτώ εγώ ». «Τα παιδία χαίζει», κρυφοσυλλογίστηκε.
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Του γέρου του φάνηκε λιγοστό το δώρο, μα δεν είπε τίποτε, για
να μην τον βαρεθεί ο Γιουνανί και τον εγκαταλείψει. «Εγώ του
πάω ένα κυτίον με χρυσόν. Μαύρον χρυσόν!», είπε σχεδόν παρα
μιλώντας. Ο Γιουνανί, μολονότι κάπως παραξενεύτηκε, δεν τον
ρώτησε τι είδους χρυσός είναι αυτός, αφού είναι μαύρος. Δεν είχε
όρεξη για κουβέντες. Και παραδόθηκε αμέσως στις σκέψεις του.
«Έχε γεια Σμύρνα! Τραβάμε για το Παιδίον!».
Πήγαιναν πήγαιναν με τις καμήλες μέρες πολλές, ώσπου κά
ποια μέρα συνάντησαν τον Λιβάνι. Ή ταν χωμένος σε μια σπηλιά
κι έβγαζε μόνο το κεφάλι του. Έ μοιαζε κατατρομαγμένος. «Έ νας
ο Θεός!», του φώναξε σαν μανάβης αναπάντεχα ο Ιρανί. « Έ 
νας!», κραύγασε ο Λιβάνι και πετάχτηκε από την τρύπα. Ή ταν
χάλια, ρακένδυτος κι ελεεινός, αλλά «Έ νας!».
Ο Λιβάνι γύρισε και είδε τον Γιουνανί σαν παραξενεμένος.
«Γιατί δεν φώναξες κι εσύ " Ενας ο Θεός" ;». «Εγώ πιστεύω σε
πολλούς θεούς», είπε ο Γιουνανί βαριεστημένος πια με τα καμώ
ματα αυτών των φανατισμένων. «Και μπορεί να γίνει τίποτα με
πολλούς θεούς;». «Τα πάντα! Και πολύ καλύτερα μάλιστα. Έ λα
μαζί μας και θα σου εξηγήσω στο δρόμο», είπε ο Γιουνανί και έ
νιωσε με φρίκη σαν κανένας ιεραπόστολος.
Ο Λιβάνι δεν ήθελε και πολύ ν ’ ακολουθήσει. Η σπηλιά του δεν
ήταν κάτι που μπορούσε να τον κρατήσει και η απελπισία του βρι
σκόταν στο κατακόρυφο. Ο πονηρός γέρος δεν έβγαζε άχνα. Ά φ η 
νε να σύρει μαζί τους ο Γιουνανί τον καινούργιο, έστω κι αν επρόκειτο να του μιλήσει για τους δώδεκα θεούς. Είπε μονάχα κάποια
στιγμή: «Πάρε κανένα δώρον από τον τόπο σου για το Παιδίον».
«Ποιο παιδίον;», έκανε σαν βλάκας ο Λιβάνι. «Αούτον το
παιδίον!», κάγχασε ο γέρος, δείχνοντας τις δοντάρες του. «Ως εδώ
έφτασαν τα ανέκδοτα», συλλογίστηκε ο Γιουνανί.
Ωστόσο ο Λιβάνι και την καμήλα του έφερε και δώρο έφερε.
«Πήρα ολίγον λίβανον», μουρμούρισε κάποτε. «Τι είναι πάλι αυ
τό;», ρώτησε περίεργος ο Γιουνανί. «Κάτι που δεν τρώγεται», α 
πάντησε αόριστα ο Λιβάνι. «Κρίμα, γιατί πεινάσαμε κιόλας», α 
στειεύτηκε ο Γ ιουνανί.
Μπροστά τραβούσε ο Ιρανί, με μια βεβαιότητα, που σε έσερνε

σαν μαγνητισμένο. Ο Ιρανί ήταν μάγος ανώτατος’ έτσι τους είπε.
Κι ακόμα τους συμβούλεψε να λένε πως κι αυτοί είναι μάγοι.
«Τους μάγους όλοι τους φοβούνται και τους σέβονται. Αλλιώς είσαστε χαμένοι. Ά λλω στε, δεν πρόκειται να κάνετε κανένα μαγι
κό», πρόσθεσε. Του έκανε εντύπωση του Γιουνανί εκείνο το «άλλιώς είσαστε χαμένοι», αλλά δεν είπε τίποτε. Ας ’πα να λέει ο γεροταρνανάς. Αυτός έβλεπε τόσο ωραία, τόσο παράξενα μέρη, ώστε
δεν ήθελε καθόλου να μιλήσει. Αυτό και μόνο του έφτανε.
Και να ’τον, τώρα, να φυλάει καραούλι σ’ αυτό το ύψωμα. Πιο
πέρα, μέσα στη σκηνή, ροχαλίζουν οι δυο μάγοι, που το μόνο μα
γικό που έκαναν ως τώρα, το έκαναν εις βάρος του. Πιο κάτω ανα
χαράζουν οι καμήλες. Από μακριά ακούγονται σκυλιά, κουδούνια
και κοκόρια. Πυκνό σκοτάδι και μυστήριο...
Ξαφνικά μια δυνατή λάμψη τυφλώνει τον Γιουνανί. «Ω χ, ο
τερπικέραυνος!», κραυγάζει και μισοξαπλώνει πάραυτα. Ξέρει κι
από το σχολείο, πως κυρίως τις κορυφές και τους άφοβους κοπανά
ει ο νεφεληγερέτης. «Θα μας φέρει καμιά στριφογυριστή εδώ ψηλά
και θα μας κάνει κάρβουνο. Ή ταν ανάγκη να ξεφυτρώσει κι εδώ
πέρα»; συλλογίζεται χωρίς πολλή ευλάβεια. Αλλά σαν κάτι το
παράξενο να συμβαίνει. Περιμένει ν ’ ακούσει βροντή, περιμένει ν ’
ακούσει, περιμένει — τίποτε. Αντί γ ι’ αυτό μια γλυκυτάτη φωνή
γαργαλάει τ ’ αυτί του: «Μη φοβού, Ιωαννί! Γραφτό ήταν εσύ να
ιδείς πρώτος το Παιδίον, διότι εσύ ξαγρύπνησες δι’ αυτό. Ο Λιβά
νι,
που έπρεπε να είναι τώρα σκοπός, αποδείχτηκε πολύ
σκάρτος».
Και παρευθύς εκατοντάδες λαμπροί νέοι με φτερά, πιο ωραίοι
κι από αυτούς που εθαύμαζε στις παλαίστρες, αρπάξανε τον Γιου
νανί και μέσα σε φώτα, μουσικές, ουράνια τόξα και χορωδίες τον
οδηγούσαν ωσάν σε διαδήλωση. «Ιωαννί! Ιωαννί!». Οι φωνές
τους υπέροχες, ούτε ανδρικές ούτε και γυναικείες. Τ α φτερά τους
αρωματισμένα, έχυναν μιαν ευωδία στον αέρα. Ο Γιουνανί κόν
τευε πια να λιγοθυμίσει από αγαλλίαση. Τι ευτυχία, τι αναπάντε
χη ευτυχία, ήταν πάλι αυτή! Ν α απολαμβάνει αυτή την αποθέωση
και μάλιστα χωρίς τους δύο βρωμερούς συντρόφους του. «Ιωαννί!

Ιωαννί!».
Οι ωραίοι νέοι τον απόθεσαν μπροστά σε έναν βράχο, εκτυφλω
τικά φωτισμένου από μέσα. Επρόκειτο για βραχώδες σπήλαιον. Ο
βράχος από τη φωτοβολή φέγγιζε. «Ιδού, Παιδίον Νέον,
Ιωαννί!», του είπαν εν θριάμβω. Ο Γιουνανί δυσκολευόταν να δια
κρίνει από τις διαθλάσεις του φωτός τι γινόταν μέσα στο σπήλαιο.
Έκλεισε μόνον τα μάτια και ωσφράνθη οσμήν ευωδίας. Από το
σπήλαιον ξεμπουκάριζε ρεύμα αέρος εξαιρετικά ευχάριστο. Ή ταν,
ως φαίνεται, αρωματισμένο με όλα τα εκλεκτά σπρέυ. Τ ι μυστική,
τι θεσπέσια ικανοποίηση! Αλλά και τι τιμή ήταν αυτή! Να κληθεί
στα γεννητούρια ενός θεού, πρώτος και μόνος, αυτός ένας κοινός
θνητός — και ολίγον ρεμπεσκές— από τη Σμύρνη!
Κι απάνω σ’ αυτό θυμήθηκε τη σμύρνα, που είχε μέσα στο κουτί
και έκανε να την προσφέρει. Οι ζωηροί νέοι αμέσως τον περικύ
κλωσαν. « Ό χ ι σμύρνα, όχι χρυσίον, όχι δώρα! Αυτός ο Ιρανί σας
έβαλε να τα κουβαλήσετε. Τέτοιο αγύριστο κεφάλι που είναι, τέ
τοια θα κάνει». Ο Γιουνανί χάρηκε σχεδόν διαπιστώνοντας τις
διαθέσεις των οργισμένων — και πόσο ωραίων!— νέων κατά του
Ιρανί. «Τι ωραία!» Δεν πιάνουν εδώ τα κόλπα του!».
Τέλος, ο Γ ιουνανί χωρίς πολύ πολύ να καταλαβαίνει, σηκώθηκε
και κρατώντας κλειστά τα ματόφυλλα, έφερε με άπειρο σεβασμό
το χέρι προς το μέρος της καρδιάς και προσκύνησε. «Επί σε ηυδόκησα, Ιωαννί», ακούστηκε εξ ουρανού μια φωνή να βογγάει. Και
μολονότι βαθιά ελληνικά δεν ήξερε, γιατί τους τα ’χαν καταργήσει
στο σχολείο, εντούτοις πάνω κάτω κατάλαβε τι του έλεγε η φωνή
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— και κατευχαριστήθηκε. «Μακάρι!», είπε.
Οι καλλίφωνοι νέοι, δηλαδή οι ωραίοι νέοι που αποδείχτηκαν
και καλλίφωνοι, σήκωσαν στον αέρα τον Γιουνανί και συγχρόνως
έψελναν σε ρυθμό ντίσκο ένα τραγούδι, που είχε για ρεφραίν τη
φράση: «Και επί γης ειρήνη... Και επί γης ειρήνη...». «Θα είναι
του ειρηνιστικού κινήματος», συλλογίστηκε ο Γιουνανί και ανατρί
χιασε λίγο. «Κι εδώ ξεφύτρωσαν»!
«Πού θέλεις να σε πάμε;», ρώτησαν οι φτερωτοί νέοι τον Γιου
νανί, ενώ κιόλας τον πήγαιναν. «Μια και ήρθα ως εδώ, πηγαίνετέ
με στας Αθήνας», τους είπε και σκέφτηκε το εισητήριο που γλίτω 
νε. Τότε ήταν που πρωτοέφαγε την πρώτη τσιμπιά στα μαλακά.
«Για να μάθεις να μην είσαι μικροπόνηρος», του είπαν. «Προη
γουμένως, για το ειρηνιστικό κίνημα σου τη χαρίσαμε». Και ένιω
σε με ευχαρίστηση σχεδόν να τον ξανατσιμπάνε.
Καθώς πετούσαν πάνω από το Αιγαίο, ο Γιουνανί πέταξε αυ
θόρμητα μέσα στο πέλαγος το κουτί με τη σμύρνα. Οι χαρωποί νέ
οι γελάσανε δυνατά. «Τώρα το Αιγαίο θα γεμίσει σμέρνες, του εί
παν. Οι σμέρνες όμως θα δαγκάνουν μόνον αυτούς, τον Ιρανί και
τους ομοίους του. Το Αιγαίο θα το τρέμουν πάντοτε αυτοί εξαιτίας
της Σμέρνας και της Σμύρνας, της πατρίδας σου. Θα το κανονί
σουμε εμείς αυτό». «Αμήν», ψιθύρισε ο Γιουνανί και πάτησε με α 
νακούφιση το πεζοδρόμιο της Ομόνοιας: «Αρκετά με τα αγιωτικά
και τους α γγέλους...».
Ο Ιρανί κι ο Λιβάνι ξύπνησαν από τα τραβοκοπήματα της σκη
νής, που είχε μισοπέσει απάνω τους. «Τι συμβαίνει;», είπε με ιε
ρατικό στόμφο ο γελοίος γέρος. Αντί για απάντηση, οι καμήλες
προχώρησαν και τους τσαλαπάτησαν, ξεσκεπάζοντάς τους. «Κάτι
το σοβαρόν συμβαίνει», ξαναείπε. «Και πού είναι αυτός ο προκομ
μένος ο Γιουνανί; Μας εγκατέλειψε ο άπιστος! Τι περιμένεις από
έναν γκιαούρη;».
Απάνω σ’ αυτά, δώδεκα νέοι με μαύρες στολές τους περικυκλώ
νουνε. Έχουν άσπρες φτερούγες και είναι πολύ σοβαροί. Σοβαροί,
άσχημοι και άγριοι. «Γρήγορα ετοιμαστείτε, γρήγορα!», διατά
ζουνε. Ο Ιρανί κι ο Λιβάνι φορούν τα πανωφόρια τους, όπως όπως.
Στα χέρια τους κρατούν τα δώρα που κουβάλησαν. Χρυσόν και Λί
βανον.
Καθώς οι σκοτεινοί νέοι τους τραβοκοπούν προς τα πάνω, ο Ι
ρανί προσπαθεί να προσγειωθεί: «Το ωρολόγιον! το ωρολόγιον!»,
κραυγάζει. «Ποιο ωρολόγιον; Το ωρολόγιον της ιστορίας το έχα 
σες για πάντα, παλιόγερε. Το κέρδισε ο Ιωαννί», του λένε σκληρά
οι νέοι και τον σέρνουν. Η μαύρη μπέρτα του σκεπάζει τον ουρανό
δυσοίωνα. «Έ γινε και Ιωαννί, ο αλήτης!».
Ο Ιρανί έχει ξαναβρεί τον αιμοσταγή εαυτό του. Το βλέμμα του
πετάει φλόγες. «Θα σας διορθώσω εγώ, έκφυλοι! Ούτε άντρες εί
στε, ούτε γυναίκες και κάτι τέτοιους εγώ τους καθαρίζω!». Έ να

γενναίο τραβοκόπημα τον πηγαίνει στα βάθη του ζοφερού ορίζον
τα. Ο Ιρανί ουρλιάζει από τον πόνο. Η μαύρη μπέρτα του κυματί
ζει απαίσια.
Ο φουκαράς ο Λιβάνι έχει ζαρώσει. «Τι τα ήθελα εγώ αυτά;»,
συλλογίζεται με τρόμο. «Τι ήθελα να μπλέξω μ ’ αυτόν τον τρελόγερο, που φαίνεται να ’χει βαρύ παρελθόν; Αλλά θα τους καλοπιάσω εγώ και δεν θα με πειράξουνε. Θα τους προσφέρω τον Λίβανον
και θα καλμάρουν».
Τράβα αποδώ, τράβα αποκεί, έφτασαν κάποτε σε μια μακρινή
κορφή και κατέβηκαν. Οι άσχημοι νέοι σ’ όλο το δρόμο ουρλιάζανε
κι ο γέρος σκεφτότανε λυσσασμένος: «Τι περιμένεις από τέτοιους
έκφυλους; ».
Πλησιάζει ο πιο άσχημος α π ’ αυτούς, κουτσός μάλιστα με μπα
στούνι, και λέγει στον Ιρανί: «Βλέπεις εκείνο το μακρινό
παλάτι;». «Και βέβαια», λέει ο Ιρανί, που μόλις και το έβλεπε.
«Εκεί εγεννήθη το Παιδίον, που κάποτε θα σας εξοντώσει όλους».
Ο Ιρανί κάνοντας πως δεν καταλαβαίνει, λέει ψευτοταπεινά: «Να
του προσφέρω τότε ολίγον μαύρον χρυσόν ως δώρον». « Ό χ ι! Ο
μαύρος χρυσός μίαν ημέραν θα ανήκει εις το Παιδίον». «Μ α, είναι
άρχων του κόσμου τούτου;», λέει φαρμακερά ο Ιρανί. «Για κάτι
τέτοιους σαν κι εσένα, είναι!», του απαντούν φαρμακερότερα. Κι ο
Ιρανί επιτέλους ζαρώνει.
Ο Λιβάνι, ύστερα α π ’ αυτά, θεωρεί περιττό να προσφέρει τον
Λίβανον. «Δεν θα τον δεχτούν και θα με σκυλοβρίσκουν», συλλο
γίζεται. Μ α, οι σκληροί νέοι γυρίζουν αναπάντεχα και του λένε
γλυκά: «Λιβάνι, Λιβάνι, επειδή είσαι αγαθός βλαξ, το δώρον σου
γίνεται αποδεκτόν. Ημπορείς να μας προσφέρεις τον Λίβανον και
σου υποσχόμεθα να τον κάψομεν όλον ως θυμίαμα». Ο Λιβάνι πα
νευτυχής για την τιμή προσφέρει στους μαύρους αγγέλους τον Λί
βανον. «Α χ, τι ωραία θα τον κάψουν!».
Και τότε ένα μικρό μικρό σημάδι σηκώνεται από τα βάθη του ο
ρίζοντα. Μ εγαλώνει, μεγαλώνει, ολοένα, ώσπου γίνεται τερά
στιο. Είναι το Παιδίον! «Ελεεινοί! ελεεινοί!», κραυγάζει από μα
κριά. «Είστε όλοι σας ελεεινοί, για καθάρισμα!». Και φέρνοντας
στριφογυριστά την πρώτη καμτσικιά θερίζει μεμιάς τους θρασείς
νέους. «Πρόστυχοι! Ελεεινοί! Ξεχάσανε τόσο γρήγορα τι έχετε
τραβήξει; Θέλετε να κάνετε και στους άλλους τα ίδια βασανιστή
ρια; Κι εσύ, βρωμερέ παλιόγερε, ξεκουμπίσου από τα μάτια μου,
μην σε πετάξω αμέσως εις το Πυρ το Εξώτερον, το ητοιμασμένον
τω Διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού. Εσύ όμως, Λιβάνι, αγαθόν
τέκνον μου, έλα κοντά μου, καλέ μου. Μαρτύρησες βαριά και πρέ
πει πια να ξανασάνεις. Τπέφερες τα πάνδεινα από όλους μας. Έλα
κοντά μου, ως τα αγαθά παιδία. Εσέ και τον Ιωαννί αληθώς σας
λατρεύω».

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ: 1943-1933

στον ΠΕΙΡΑΙΑ...
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ΡΟΙ ΦΙΣΕΡ · ΤΑΣΟΣ ΔΕΝΕΓΡΗΣ
ΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΤΗΣ ■ Γ.Π ΣΑΒΒΙ
ΜΙΡΟΣΛΑΒ ΧΟΛΟΥΜΠ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ · ΖΟΥΖΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ
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• Η Εθνική Τράπεζα έχει μια
μεγάλη παράδοση στα καλά
ημερολόγια. Μ’ αυτά έφερε
πρώτη κοντά στον πολύ κόσμο
τη ζωγραφική πολλών παλιών
και νεότερων Ελλήνων
δημιουργών και συνετέλεσε
στην εξοικείωσή του με τη
σύγχρονη τέχνη. Το φετινό
ημερολόγιο, που επιμελήθηκε η
τεχνοκριτικός Ντόρα
Ηλιοπούλου - Ρογκάν, έχει
γενικό θέμα τα Τοπία της
Ελλάδας από τον Παρθένη και
περιλαμβάνει γνωστά κι
άγνωστα έργα του μεγάλου
Έλληνα ζωγράφου.
Καλά όλα αυτά βέβαια, αλλά
κάποιος θα πρέπει να δώσει
εντολή στους διευθυντές των
υποκαταστημάτων της
«μεγάλης μας φίλης» να δίνει
τα ημερολόγια και σ’ όποιον
απλό φιλότεχνο το ζητήσει, κι
όχι μόνο στους μεγαλοκαταθέτες τους, όπως συμβαίνει
τα τελευταία χρόνια.

Κινηματογραφικές Λ έσ χες
Οι κινηματογραφικές λέσχες που απλώνονται σήμερα σ’ ο
λόκληρη την Ελλάδα, από τις αθηναϊκές συνοικίες μέχρι τις
παραμεθόριες περιοχές, αποτελούν ίσως το μοναδικό παρά
δειγμα πολιτιστικής αποκέντρω σης που ξεκινάει απ·' τα κάτω,
δηλαδή ξεπερνάει γρήγορα τις όποιες σκοπιμότητες μιας πολι
τιστικής πολιτικής, εγκαθιδρύει άμεσες και έντονες σχέσεις με
το αντικείμενό της και αποδεικνύει έμπρακτα ότι η πολιτιστι
κή ανάπτυξη μπορεί (και πρέπει) να γίνει υπόθεση της περιφέ
ρειας.
Η ομοσπονδία των κινηματογραφικώ ν λεσχών που ιδρύθηκε
πέρσι, ενισχύθηκε αποφασιστικά από το Υπουργείο Πολιτι
σμού και είναι σε θέση να παρέμβει ουσιαστικά στο κύκλωμα
διανομής ταινιών —όχι μόνο διοχετεύοντας ταινίες που ήδη υ
πάρχουν στις αποθήκες των γραφείων διανομής και άλλων φο
ρέων αλλά αγοράζοντας η ίδια κόπιες και εξασφαλίζοντας δι
καιώματα διανομής ταινιών που δεν κρίνονται «εμπορικές» α
πό το κύκλωμα των γραφείων εκμετάλλευσης. Σ ’ αυτή την κα
τεύθυνση κινείται σήμερα η ομοσπονδία ολοκληρώνοντας έτσι
το έργο που άρχισαν οι λέσχες διακριτικά αλλά σταθερά πριν
από εννιά χρόνια περίπου. Η κίνηση αυτή γίνεται ακόμα πιο
ουσιαστική με την προβλεπόμενη έκδοση ενός περιοδικούπιλότου για τις δραστηριότητες των λεσχών, ενός εντύπου που^
θα ρίχνει το κύριο βάρος στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουρ
γίας μιας κινηματογραφικής λέσχης, καθώς και στις ταινίες
που θα κυκλοφορούν σ ’ αυτό το ιδιαίτερο κύκλωμα διανομής
κάθε χρόνο.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το παράλληλο κύκλωμα θα επι[Μ δράσει θετικά και στο «εμπορικό» κύκλωμα διανομής ταινιών,
καταργώντας τις διακρίσεις όπως: ταινίες για την Αθήνα - ται
νίες για την επαρχία, αμερικάνικη ψυχαγωγία - ευρωπαϊκή
κουλτούρα, κτλ., που κυριαρχούν απόλυτα σήμερα στα μυαλά
των διανομέων (με ελάχιστες εξαιρέσεις). Οι κινηματογραφι
κές λέσχες μεταφέρουν την επιθυμία η σχέση μας με τον κινη
ματογράφο να παραμείνει ανοιχτή προς όλες τις κατευθύνσεις.
Κι αυτή είναι ίσως η σημαντική προσφορά τους.
fei

• Πολύ σημαντικός πίνακας
του Νικόλα Γκύζη διαβάσαμε
πως εκπληστηριάστηκε στο
Λονδίνο από το Σόθμπι’ς, σε
τιμή ρεκόρ. Παρόλο που η
είδηση συμπληρώνει ότι το έργο
πέρασε στα χέρια Έλληνα θα
θέλαμε ν’ ακούσουμε κάτι
καλύτερο. Κάτι π.χ. για σχετική
προσπάθεια της Εθνικής μας
Πινακοθήκης ν’ αποκτήσει τον
πίνακα του μεγάλου μας
ζωγράφου. Εκτός αν οι αρμόδιοι
πιστεύουν ότι μόνο τα Ελγίνεια
αξίζει να επαναπατρισθούν...
• Έκτακτο συνέδρο με θέμα
Οργανισμός Αρχαιολογικής

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΜΑΡΙΑΝ
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ
Χ ρ ο ν ικ ό
Πρόλογος: Ν. ΛΟΥΡΟΣ, ’Ακαδημαϊκός

Έκδοση που καλύπτει εξαντλητικά
την καλλιτεχνική σταδιοδρομία της
μεγάλης ντίβας στην Ελλάδα, με
πλήθος άγνωστες και σπάνιες φω
τογραφίες της, κριτικές και προ
γράμματα, αρχίζοντας από τήν προ
πολεμική μαθητική της, ακόμη, πε
ρίοδο ως την ξαφνική τελευταία
της εμφάνιση στη Λευκάδα το 1964.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ « Γ Ν Ω Σ Η »

ΓΡΗΓ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 26, ΙΛΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 779.4879 - 775.4963 - 778.6441

Υπηρεσίας. Έργο και λειτουργία
μιας Υπηρεσίας για την
προστασία των μνημείων σήμερα
οργανώνει ο Σύλλογος Ελλήνων
Αρχαιολόγων τον Μάρτιο του
1984. Στα θέματα που
προτείνονται για συζήτηση
περιλαμβάνονται όλα τα
σημεία-κλειδιά του νέου
οργανισμού (έννοια μνημείου,
προστασίας, ανασκαφές,
επιστημονικά προβλήματα,
Μουσεία και σύγχρονη κοινωνία
κ.ά.). Περισσότερες
πληροφορίες από την κ. Όλγα
Γκράτζιου, Βυζαντινό Μουσείο
Αθηνών, Β. Σοφίας 22, τηλ.
7231570.
• Με Χρυσό Μετάλλιο από
την Εστία Νέας Σμύρνης και με
σειρές ομιλιών, τιμήθηκαν αυτές
τις μέρες τα 60 χρόνια της
πνευματικής προσφοράς του
Απόστολου Μαγγανάρη.
Ποιητής, θεατρικός
συγγραφέας, πεζογράφος και
δημοσιογράφος, ο Μαγγανάρης
είναι εκτός των άλλων και ο
δάσκαλος τριών γενεών
Ελλήνων δημοσιογράφων.
Όσοι δεν έχουν
προκαταλήψεις για το είδος, ας
μην ξεχνούν ότι ο Μαγγανάρης
ήταν αυτός που διηύθυνε ή
ίδρυσε περιοδικά όπως
ΘΕΑΤΗΣ, ΡΟΜΑΝΤΣΟ,
ΘΗΣΑΥΡΟΣ —τα κατά καιρούς
δηλαδή «οικογενειακά»
περιοδικά— και την ΜΑΣΚΑ
που (καλώς ή κακώς) κάποτε
πολλοί αγαπήσαμε με πάθος.
• Κλείνει ένας χρόνος που το
«Διαβάζω» έγινε δεκαπενθήμερο
και μας έχει ήδη δώσει πολλά
αξιόλογα αφιερώματα σε πολλά
ενδιαφέροντα θέματα. Το πιο
πρόσφατο, με θέμα τα 100
χρόνια του Μαρξ περιλαμβάνει
εργασίες των Α. Μπριλλάκη,
Μ.Ν. Ράπτη, Κ. Μοσκώφ, κ.ά.
που καλύπτουν σφαιρικά το
έργο και τη ζωή του.
• Σε διάφορες φυλακές θα
τραγουδήσει με το συγκρότημά
του ο Λάκης Χαλκιάς. Και,
φυσικά, στο γενικό ρεπερτόριο,
μερίδα του λέοντος θα έχουν τα
«ρεμπέτικα της φυλακής» που
είναι ουκ ολίγα. «Αντιλαλούν οι
φυλακές», λοιπόν από τη
δωρική φωνή του Χαλκιά, με
την ενίσχυση του Υπουργείου
Πολιτισμού.
• Τα «Εικαστικά» είναι ένα
ξεχωριστό περιοδικό στον
τομέα του. Καλύπτει
ειδησειογραφικά και κριτικά
τον ελληνικό και διεθνή χώρο
και εκδίδεται τακτικά-βδώ και
είκοσι μήνες από επιτελείο
γνωστών τεχνοκριτικών και
ιστορικών της τέχνης. Στο
τελευταίο τεύχος, ενδιαφέρον
αφιέρωμα στον Λουκά Σαμαρά
(πλούσια εικονογραφημένο) και
πολυκριτική των τελευταίων
εκθέσεων.
39

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ!
φ Κοντά στό σπίτι σας καί δίπλα στό Λυκαβηττό
λειτουργεί τό νηπιαγωγείο. «Το άστεράκι».
Φ Μιά μικρή όαση μέσα στό τσιμέντο.
Φ Πρόγραμμα μελετημένο —Διδασκαλία καί έπίβλεψη
άπό έμπειρο προσωπικό.
Φ Παιχνίδι καί μάθηση σ' ένα περιβάλλον φροντίδας καί
άγάπης γιά τό παιδί.
Φ ’Ελάτε νά γνωριστούμε καί νά συζητήσουμε γιά τό
παιδί σας.

Γκόλφω Π. Ενθυμίου
Βαλσαμώνσς 4 καί ’Ασκληπιόν τηλ. 6447830 —3635419.

Δέν υπάρχει λόγος νά κρατάτε ολόκληρες τίς εφ ημε
ρίδες πού διαβάζετε, γιά νά φυλάξετε μιά είδηση πού
σάς ενδιαφέρει. Κρατείστε μόνο τήν είδηση.
Ζητείστε μας τά άποκόμματα δλων των έφημερίδων,
γιά νά μή μπείτε εσείς στόν κόπο νά τά συγκεντρώσε
τε.
Δουλειά μας είναι νά ενημερωνόμαστε καί νά σάς ε 
νημερώνουμε.
Διαβάζουμε όλες τίς εφ ημ ερίδες (ελληνικές καί ξ έ 
νες) καί κρατάμε γιά λογαριασμό σας, τά άποκόμματα
πού σάς άφοροϋν.
Δέν είμαστε «μερικοί άνθρωποι», άλλά ενα όλόκληρο
δημοσιογραφικό έπιτελεϊο πού δουλεύει ύπεύθυνα
γιά τήν ειδική - δική σας ένημέρωση.
Έπικοινωνείστε μαζί μας!
E X P R E SS NEWS
Τό προσωπικό σας Α ρχείο.

ΣΤΡΑΤΟΣ Μ Ο ΛΥΒΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Αποκρυπτογράφηση της ερωτικής
διάστασης του Γ. Σεφέρη, στηριγμένη
στην αναλυτική προσέγγιση του
ποιήματος του «Αριάδνη».
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Το τέρας του Λοχ Νες
και η αμηχανία των αγαθών ψαράδων
του Δημοσθένη Κούρτοβικ
Είναι γνωστό ότι όποιος ψαρεύει στα
θολά νερά της λίμνης που λέγεται ελλη
νική δημόσια ζωή, έχει πιθανότητες αντί
' για λαβράκι να πιάσει το... τέρας του
Λοχ Νες. Ό λ α δείχνουν ότι αυτό συνέβη
στην υπόθεση του σπηλαίου των Πετραλώνων και της εκεί πολιτείας του ’Αρη
Πουλιανού, με την οποία ασχολήθηκαν
αρκετοί «λαβρακοθήρες» και η οποία έ
φτασε τελικά στα χέρια της δικαιοσύ
νης.
Αναρωτιόμαστε όμω ς αν, σ ’ αυτή την
I περίπτωση, οι ψ αράδες που μάζεψαν
* την πετονιά τους και είδαν το κεφάλι
του τέρατος ν ’ αναδύεται σιγά - σιγά μέ
σα από τα νερά δεν αισθάνθηκάν ταυτόI χρονα κάτι να τους τραβάει από κάτω
και δεν διαπίστω σαν ότι η ουρά του τέ
ρατος φύτρωνε α π ’ τα δικά τους πό
δια ...
Θα το πούμε εξαρχής ξεκάθαρα: η υπόθεση των Π ετραλώ νων παρουσιάζει
j τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί είναι ο γεω
μετρικός τόπ ο ς ενός πλήθους από κα
κοδαιμονίες και αθλιότητες της δημό
σιας ζωής μας. Α λλά, αν μερικές πτυχές
της ήρθαν ήδη στο φως, είναι σχεδόν βέ
βαιο ότι οι σημαντικότερες και ουσια
στικότερες θα μείνουν κρυμμένες, γιατί
• βέβαια οι ατυχείς ψ αράδες δεν θα έχουν
καμιά όρεξη να φέρουν στην επιφάνεια
ολόκληρο το σώμα του τέρατος...
Το ιστορικό αυτής της αλλόκοτης υ
πόθεσης είναι περιληπτικά το εξής: το
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Μερικά ερωτηματικά για την
υπόθεση των Πετραλώνων
Τι γίνεται με την πνευματική αλλά και
με την οικονομική εκμετάλλευση των
αρχαιολογικών ευρημάτων στη χώρα
μας; Η υπόθεση του «αρχάνθρωπου των
Πετραλώνων» του Πουλιανού, και οι
σχετικές δίκες, έφεραν στη δημοσιότη
τα ένα θέμα που αποκαλύπτει όχι μόνο
την επιστημονική διαμάχη για το εύρη
μα, αλλά και την μάχη ανάμεσα στις διά
φορες «επιστημονικές συντεχνίες». Μη
νύσεις, δίκες, δημοσιότητα κι αποκαλύ
ψεις για την υπόθεση των Πετραλώνων,
ένας ανθρωπολόγος (Πουλιανός) με συζητούμενο παρελθόν και επιστημονική
συγκρότηση, μια «Ανθρωπολογική Εται
ρεία» φτιαγμένη για να δώσει κύρος
στον Άρη Πουλιανό, μια και απουσιάζει
η πανεπιστημιακή έδρα...
Και από την άλλη πλευρά όμως, τα
πράγματα δεν φαίνεται να είναι επίσης
πολύ καθαρά. Συντεχνιακά πανεπιστη
μιακά συμφέροντα, ευθύνες, σκοπιμό
τητες.
Φυσικά το θέμα δεν κλείνει με το άρ
θρο που δημοσιεύεται στις στήλες αυ
τές και έχει γραφτεί από τον Δ. Κούρτοβικ (μέλος της «Ανθρωπολογικής Εται
ρείας» που προεδρεύεται από τον Άρη
Πουλιανό) και αποκαλύπτει πολλές εν
διαφέρουσες όψεις του μικρού αυτού
πολέμου, καθώς αναφέρεται στα «στρα
βά κι ανάποδα» της άλλης πλευράς.
Καημένε Αρχάνθρωπε... τι -σου ’μελε
να πάθεις...

1960 ανακαλύπτεται στη σπηλιά των
Πετραλώνων Χ αλκιδικής ένα ανθρώπι
νο κρανίο, το αρχαιότερο που έχει βρε
θεί ποτέ στον ελληνικό χώρο. Οι πρώτες
εκτιμήσεις του δίνουν μια ηλικία περί
που 50.000 - 70.000 χρόνων και το τοπο
θετούν στην κατηγορία των Νεαντερταλίων1, αλλά κανείς δεν μπαίνει στον κό
πο να κάνει συστηματικές ανασκαφές
στη σπηλιά, για την οποία το Πανεπι
στήμιο Θεσσαλονίκης δείχνει αδιαφο
ρία2. Το 1965 αρχίζει ν’ ασχολείται με το
κρανίο ο Ά ρ η ς Πουλιανός, ανθρωπολό
γος πού μόλις είχε επαναπατριστεί από
τη Σοβιετική Έ νωση, και το 1968 αρχί
ζει εκτεταμένες έρευνες στη σπηλιά, που
ως τότε ήταν ολότελα παραμελημένη.
Οι έρευνες διακόπτονται πολύ γρήγορα
από τη Χούντα, λόγω του αριστερού πα
ρελθόντος του Πουλιανού, αλλά επανα
λαμβάνονται από το 1974 κι έπειτα, αυ
τή τη φορά με κρατική ενίσχυση. Το
συμπέρασμα, στο οποίο οδηγείται ο
Πουλιανός α π’ αυτές τις έρευνες, είναι
ότι η ηλικία του κρανίου δεν πρέπει να
είναι μικρότερη α π ό ‘700.000 χρόνια και
συνεπώς πρόκειται για το αρχαιότερο
ανθρώπινο κρανίο που έχει βρεθεί ως
τώρα στην Ευρώπη3. Την άποψη αυτή,
αντίθετα α π ’ ό,τι υποστηρίζεται σε μερί
δα του ελληνικού Τύπου, την ασπάζεται
μια πλειάδα διακεκριμένων ξένων επι
στημόνων4. Είναι γεγονός όμως ότι σ’
αυτή τη φάση το επίσημο κράτος υπο41

στηρίζει το έργο του Πουλιανού, προφα
νώς για λόγους «εθνικής» (η ράτσα μας
«πατάει γερά» σ ’ αυτόν τον τόπο) και
τουριστικής (σ’ εμάς το αρχαιότερο
κρανίο) πολιτικής. Πράγματι, το 1979 η
σπηλιά αρχίζει ν ’ αξιοποιειται τουριστι
κά και, σύμφωνα με απόφαση του EOT5,
με τα έσοδα χρηματοδοτούνται τα έργα
της Ανθρωπολογικής Εταιρίας Ελλάδος
(πρόεδρος: Ά ρ η ς Πουλιανός) μέσα και
γύρω από τη σπηλιά (ανασκαφές, ανέ
γερση μουσείου κτλ.). Παράλληλα όμως
αρχίζουν ν’ ακούγονται φωνές για ατα
σθαλίες στη δαχείριση των εσόδων από
τον τουρισμό και των άλλων επιδοτήσε
ων του EOT. Οι φωνές, που από την αρ
χή παίρνουν τον χαρακτήρα προσωπι
κών επιθέσεων εναντίον του Πουλιανού
(κατηγορείται ότι είναι χουντικός, τσαρ
λατάνος, ότι μας εκθέτει διεθνώς με τις
αστήρικτες θεωρίες του κτλ.), εντείνονται συνεχώς, με κύρια προέλευση την ε
φημερίδα «Ελευθεροτυπία», ώσπου ο
EOT (στο διοικητικό συμβούλιο του ο
ποίου μετέχει ο διευθυντής συντάξεως
της παραπάνω εφημερίδας, κ. Σκούρας)
αφαιρεί από την Ανθρωπολογική Εται
ρία την οκονομική διαχείριση του σπη
λαίου και κάνει μηνύτρια αναφορά κατά
του Πουλιανού. Έ τσι η υπόθεση έφτασε
στον ανακριτή και... έπεται συνέχεια.
Με μια πρώτη ματιά, η ιστορία αυτή
μπορεί να θεωρηθεί το πολύ - πολύ λα
βράκι β' κατηγορίας για τα λαγωνικά
που την ξετρύπωσαν. Οι ανθρωπολογικές διαμάχες δεν προκαλούν ρίγη συγκί
νησης στο πλατύ κοινό. Η αντίληψη των
δεξιών κυβερνήσεων για το τι είναι «ε
θνικούς ωφέλιμον» είναι πασίγνωστη. Κι
όσο για τις ατασθαλίες, ακόμα κι αν α
ληθεύουν οι σχετικές αιτιάσεις, είναι πο
λύ λιγότερο εντυπωσιακές από αποδειγ
μένες απάτες ολκής που δεν είχαν καν
την τιμή να θεωρηθούν αξιοδημοσίευτες.
Αλλά τότε γιατί έχει δοθεί τόση δημο
σιότητα στην υπόθεση των Πετραλώνων
και γιατί οι επιθέσεις εναντίον του Ά ρη
Πουλιανού είναι, θα λέγαμε, τόσο υστε
ρικά λυσσαλέες και τόσο προσωπικές;
Εδώ αγγίζουμε τις άλλες, τις κρυφές
πτυχές του θέματος, αυτές που πραγμα
τικά του δίνουν τις διαστάσεις και τη
φρικαλεότητα ενός τέρατος. Για να τις
εξιχνιάσει κανείς πρέπει να μετατοπίσει
προς στιγμή την προσοχή του από την
προσωπικότητα του Ά ρη Πουλιανού
—που με τις ιδιορρυθμίες και τις αντιφά
σεις της προκαλεί έντονες συμπάθειες
και αντιπάθειες, με αποτέλεσμα να συ
σκοτίζεται η ουσία της υπόθεσης— στην
αντίπερα όχθη, στον χώρο που τόσο επί
μονα απαιτεί «κάθαρση» στο σπήλαιο
των Πετραλώνων. Γιατί, ενώ με τον
Πουλιανό ασχολείται ήδη η δικαιοσύνη
και σύντομα θα μάθουμε την αλήθεια, ή
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άλλη πλευρά, χάρη στην άμεση πρόσβα
νων και με τη διακηρυγμένη θέση του ί
διου φορέα9 ότι το κρανίο έπεσε μέσα
σή της στα κέντρα της εξουσίας και στα
μέσα επηρεασμού της κοινής γνώμης, έ
στη σπηλιά από κάποια τρύπα ή μετα
φέρθηκε εκεί από κάποιο ζώο, επομένως
χει πετύχει ν ’ αποσιωπηθεί ο ρόλος και
δεν συνοδευόταν από το αντίστοιχο
τα συμφέροντά της σ’ αυτή την υπόθεση.
σκελετό (ας σημειωθεί ότι η εκδοχή αυ
Για να μη θεωρηθεί ότι θέλω να κάνω
τή στηρίζεται στην ηλικία των 250.000
τον ιεροφάντη σε μια υπόθεση τόσο πο
χρόνων, που έδω σαν στο κρανίο μερι
λυδαίδαλη και σε πολλά σημεία αδιαπέ
κές δεοντολογικά κάθε άλλο παρά αδια
ραστα σκοτεινή, θα περιορισθώ σε μερι
φιλονίκητες
μετρήσεις, αλλά που έσπευκά βασικά ερωτήματα που προκύπτουν
σε να υιοθετήσει ο εν λόγω φορέας);
από μια σειρά «λεπτομέρειες» σχετικές
3. Η ανθρωπολογία είναι μια επιστήμη
με το όλο θέμα. Ο καθένας ας τους δώ
συκοφαντημένη και αφορισμένη στην
σει την απάντηση που του φαίνεται πιο
Ελλάβα από τη συντήρηση και τον σκο
εύλογη.
ταδισμό. Οι λόγοι είναι γνωστοί: η αν
1. Η ανθρωπολογία, η επιστήμη που
θρωπολογία θυμίζει Δαρβίνο, καταγωγή
βρέθηκε παράδοξα μπλεγμένη σ’ αυτή
του ανθρώπου από τον πίθηκο κτλ. Πά
την ιστορία, είναι ένας κλάδος για τον
για τακτική όλων των αντιδραστικών
οποίο δεν υπάρχει ξεχωριστή έδρα ή ε
κύκλων που προσπαθούν να τεκμηριώ
ρευνητικός τομέας σε κανένα ελληνικό
σουν ... επιστημονικά τη θεία καταγωγή
πανεπιστήμιο. Οι φήμες λένε ότι αυτό θ’
-του ανθρώπου είναι η προβολή και ενί
αλλάξει και ότι μάλιστα ίσως να είχε ή
σχυση της περίφημης θεωρίας του «ελδη αλλάξει, αν δεν υπήρχε στη μέση αυ
λείποντος κρίκου», σύμφωνα με την ο
τή ακριβώς η ιστορία. Αν δημιουργηθεί
ποία δεν έχει βρεθεί ούτε είναι δυνατό να
ξεχωριστός ερευνητικός τομέας για την
βρεθεί
ενδιάμεσο εξελικτικό στάδιο α
ανθρωπολογία, τότε, εκτός από τον
νάμεσα στον πίθηκο και τον άνθρωπο10.
Πουλιανό, υπάρχει κι ένα άλλο πρόσω
Π ώς μπορεί να ενισχυθεί αυτή η θεωρία;
πο που ενδιαφέρεται άμεσα να τον επεν
Μα, απλούστατα, με την τεχνητή διεύ
δύσει. Π ρόκειται για τον δρα Νίκο Ξηρυνση του χρονικού χάσματος που χωρί
ροτύρη, που αυτή τη στιγμή εργάζεται
ζει τα νεότερα απολιθώματα των «υποτι
στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης.
θέμενων» προγόνων του ανθρώπου από
Ο δρ. Ξηροτύρης διακηρύσσει ότι μόνον
τα παλιότερα γνήσια ανθρώπινα απολι
ο ίδιος και ο καθηγητής Μελέντης του
θώματα. Συγκεκριμένα, με τη συμπίεση
Πανεπιστημίου Θ εσσαλονίκης έχουν ε
της ηλικίας αυτών των τελευταίων —ας
ρευνητικά δικαιώματα στο σπήλαιο των
πούμε, από ένα εκατομμύριο χρόνια να
Πετραλώνων6, και έχει έρθει επανειλημ
τα κάνουμε πεντακόσιες χιλιάδες, από
μένα στην Ελλάδα για να καταθέσει ω ς
πεντακόσιες εκατό χιλιάδες και πάει λέ
μάρτυρας υπέρ της «Ελευθεροτυπίας»
γοντας.
(Δεν είναι τυχαίο ότι στα περισ
και εναντίον του Πουλιανού σε δίκες
σότερα λείψανα προϊστορικών ανθρώ
που έγιναν ή επρόκειτο να γίνουν κατά
πων είχε δοθεί αρχικά μια ηλικία πολύ
καιρούς7. Ποιος είναι ο ρόλος του Νίκου
μικρότερη α π ’ την πραγματική). Η τα
Ξηροτύρη στην εκστρατεία εναντίον του
κτική αυτή, που έχει σκοπό να συσκοτί
Αρη Πουλιανού; Ποιες είναι οι σχέσεις
σει το γεωλογικό παρελθόν του ανθρώ
του με το «καθηγητικό κατεστημένο»
που και να τον κάνει να εμφανίζεται
της Θεσσαλονίκης;
2. Ο Ά ρ η ς Πουλιανός υποστηρίζει, βα
ξαφνικά πάνω στη γη, έχει φαίνεται με
γαλύτερη απήχηση α π ’ όση θα νόμιζε
σισμένος σε δικά του ευρήματα και σε
κανείς: πρόσφατα γράφτηκε σε μεγάλη
μαρτυρίες του Χρήστου Σαρρηγιαννίδη
εφημερίδα ότι «η Ε λλάδα είναι ένας τό
(του ανθρώπου που ανακάλυψε το κρα
πος που κατοικείται αδιάλειπτα από το
νίο), ότι το κρανίο συνοδευόταν από
σκελετό που καταστράφηκε από αμέ
7.000 π.Χ . περίπου»11.
Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την πραγ
λεια των τότε ανασκαφέων8. Α ς σημειω
ματικά λυσσαλέα και παντί τρόπο αμφι
θεί ότι ένας τέτοιος σκελετός, λόγω της
σβήτηση της ηλικίας των 700.000 χρό
πληρότητάς του, θ’ αποτελούσε μοναδι
νων, που στο κάτω - κάτω στηρίζεται σε
κό εύρημα στα παγκόσμια ανθρωπολομετρήσεις με καμιά δεκαριά μεθόδους
γικά χρονικά. Σε περίπτωση που ο ισχυ
και γίνεται δεκτή από πλήθος κορυ
ρισμός αυτός του Πουλιανού είναι σω
φαίων ξένων επιστημόνων, και τη συμ
στός, προκύπτουν μεγάλες ηθικές ευθύ
πίεσή της στις 250.000, με βάση μια και
νες για το κλιμάκιο του Πανεπιστημίου
μόνη μέθοδο που μάλιστα θεωρείται διε
Θεσσαλονίκης που έκανε την ανασκαφή
θνώς αδόκιμ η;12 Γιατί άραγε οι ελληνι
το 1960. Μ ήπως αυτό έχει καποια σχέση
με το εντονότατο (αλλά όψιμο ...) ενδια
κοί αρχαιολογικοί κύκλοι, γαλουχημέφέρον του Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
νοι με τη γνωστή θεωρία ...τη ς αρίας κα
κης (όχι βέβαια του συνολικού σώμα
ταγωγής των Ελλήνων (κάθοδος των Ιντος, αλλά του αρμόδιου φορέα) να πάρει
δοευρωπαίων στον ελληνικό χώρο γύρω
στα χέρια του τη σπηλιά των Π ετραλώ
στο 2.000 π.Χ .) είναι απο τους φανατι-
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κύκλοι για το χουντικό παρελθόν του
κότερους πολέμιους τη ς θεωρίας του
Πουλιανού είναι κάτι αμφίβολες δηλώ
Πουλιανού για τον αυτόχθονο χαρακτή
σεις μετάνοιας και μια ομαδική φωτο
ρα του αρχανθρώ που των Πετραλώνων;
Κι ακόμα, τι δίδασκε ο κ. Μελέντης
γραφία (στην οποία υπάρχουν επίσης
στους φοιτητές του το 1969 για την κα
καμία πενηνταριά χωρικοί των Πετρα
ταγωγή του ανθρώπου;
λώνων) με τον Γκαντώνα. Από πότε τέ
4.
Αν ο αρχάνθρω πος τω ν Π ετραλώ  τοιου είδους στοιχεία (ξανα)θεωρούνται
νων έχει ηλικία μικρότερη από 700.000
αποδεικτικά για την προδοτική στάση ε
I χρόνια, της τά ξη ς ας πούμε των 250.000,
νός αριστερού;
τότε το αρχαιότερο κρανίο που έχει βρε
Τα ερωτήματα θα μπορούσαν να πολι θεί ποτέ στην Ευρώπη είναι το κρανίο
λαπλασιασθούν, αλλά δεν χρειάζεται.
Η του Μάουερ τη ς Δ υτικής Γερμανίας, με
Σκοπός μου ήταν μόνο να υποδηλώσω
ηλικία γύρω στις 600.000 χρόνια. Έ χει
ότι το τέρας του Λοχ Νες είναι πιο πολυ
τάχα αυτό κάποια σχέση με το γεγονός
πλόκαμο α π ’ όσο παρουσιάζεται. Ό σ ο ι
ότι όλα τα βέλη που εκτοξεύονται ενα
ενδιαφέρονται να το μελετήσουν, ας κο
ντίον της ηλικίας τω ν 700.000 προέρχοπιάσουν. Είναι σίγουρο ότι αξίζει τον κό
I νται σε τελευταία ανάλυση α π ’ αυτή τη πο...
0| χωρά;
□
(«'Λ 5. Ο Π ουλιανός θεωρείται ω ς ευνοού
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
μενος του κράτους τη ς δεξιάς. Είναι
γνωστό όμως ότι οι άνθρωποι που ανέ1. Ε. Breitinger, "Der Neandertaler von Petralona", ανακοίνωση στο 7o Διεθνές Συνέδριο
λαβαν τον διαχειριστικό έλεγχο στα ΠεΑνθρωπολογικών
και Εθνολογικών Επιστη
ι τράλωνα μετά την αφαίρεσή του από
μών. Μόσχα, Αύγουστος 1964.
τον Πουλιανό είναι άτομα με γνωστό δε
2. Πρακτικά σύσκεψης της Τοπικής Ένω
ξιό παρελθόν, που μετά την εκλογική νί
σης Δήμων και Κοινοτήτων νομού Χαλκιδι
Ιρ: κη του ΠΑΣΟΚ έσπευσαν να μεταβαφτικής. Πολύγυρος, 30.6.1980. Αρ. πρωτ.: 134/
στούν σε πράσινους; Είναι γνωστό ότι οι
15.11.80.
F άνθρωποι αυτοί επιδίω καν από χρόνια
3. Α. Πουλιανός, «Ο αρχάνθρωπος είναι αυκ αυτόν τον σκοπό;
τόχθων», Ανθρωπος, τόμος 7, σελ. 7, Αθή
6. Και κάτι ακόμα: τα πειστήρια που ε
να, Ιαν. 1980.
4. Βλ. ψήφισμα του 3ου Ευρωπαϊκού Συνέ
πικαλούνται μερικοί «προοδευτικοί»

Ι

il

δριου Ανθρωπολογίας στα Πετράλωνα,
30.9.1982. Βλ. επίσης B. Kurtén, Hur man fryser
in en mammut, Ελσίνκι 1981. Επικαλούμαι ε
πιπλέον προσωπική ανακοίνωση του διάση
μου Ούγκρου παλαιοντολόγου καθηγητή Μίklôs Kretzoi τον Μάιο του 1981 στη Βαϊμάρη.
5. Απόφαση EOT της 2.5.1979, αρ. πρωτ.:
516125.
6. Επιστολή του καθηγητή Protsch (που, ας
σημειωθεί, στις δικές του μετρήσεις θεμελιώ
θηκε η εκδοχή των 250.000 χρόνων) στον Α.
Πουλιανό, με ημερομηνία 22.8.1983.
7. Βλ. «Ελευθεροτυπία», 3.2.1983.
8. Α. Πουλιανός, «Ο μετακρανιακός σκελε
τός του Πετραλώνιου Αρχανθρώπου», Α ν
θρωπος, τόμος 7, σελ. 12. Αθήνα, Ιαν. 1980.
9. Ο φορέας αυτός δεν επενδύεται σήμερα
από το ίδιο πρόσωπο, αλλά είναι γνωστό ότι
το καθηγητικό κατεστημένο, όπως άλλωστε
και κάθε λογής κετεστημένο, υπερασπίζεται
συλλογικά τα συμφέροντά του.
10. Η αντίληψη αυτή περιγράφεται πολύ γλα
φυρά στο θαυμάσιο βιβλίο της Α.Τ. White, Οι
πρώτοι άνθρωποι στη γη (Εκδόσεις Πεχλιβανίδη, 1958). Για να πάρει κανείς μια γεύση
της, αρκεί να διαβάσει τα επιχειρήματα των
«κρεασιονιστών» στις ΗΠΑ και τα «επιστη
μονικά» άρθρα που δημοσιεύονται στο ιεχωβίτικο περιοδικό «Σκοπιά».
11. Βλ. «Τα Νέα», 17.9.1983, σελ. 2.
12. Ρ.Ε. Hare, "Amino-Acid dating in archaeolo
gy - a review", ανακοίνωση στο συμπόσιο αρχάιομετρίας και αρχαιολογικής έρευνας που
έγινε στο Λονδίνο τον Μάρτη του 1979.
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Η γλώσσα
και η ποίηση του Καβάφη
Σ ’ αναζήτηση τον καβαφικού λόγου
του Αριστοτέλη Νικολαΐδη

Η επετειακή συγκυρία του Κωστή Παλαμά, του Κωνσταντίνου Κα
βάφη και του Νίκου Καζαντζάκη, στο έτος του 1983, αποτελεί ασφα
λώς μιαν ισχυρότατη φόρτιση της μνήμης μας που μόλις θα την αντέχαμε, αν η παρουσία τους, στην πραγματικότητα, δεν ήταν πάντα ε
κεί, χρόνο με χρόνο, παρουσίες που πέρασαν ήδη στην συνέχεια του
ελληνικού λόγου. Υπό την έννοια τούτη εορτάζοντας τις μορφές τους
ενισχύομε την δική μας μνήμη που την κτυπούν η καθημερινότητα και
τόσες άλλες καταστάσεις, παραποιήσεις ή γεγονότα που σ’ ένα μεγά
λο βαθμό αναφομοίωτα μας περισφίγγουν.
Είναι σημαδιακό επίσης για την ελληνική λογοτεχνία ότι οι τρεις αυ
τοί μεγάλοι ποιητές, τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, μολονότι ανα
πτύχθηκαν σχεδόν στην ίδια εποχή, με μια μικρή διαφορά απόστασης
του Καζαντζάκη, μας δείχνουν όχι μόνο την ευρύτητα του πνευματι
κού μας χώρου, αλλά και μας επιτάσσουν μιαν ακόμη μεγαλύτερη ε
ξερεύνησή του:
Όταν ο Σολωμός εξίσωνε την ελευθερία με την γλώσσα, την ίδια
στιγμή, επεξέτεινε την εξίσωση αυτή γράφοντας στίχους που είναι στα
χείλη όλων μας. Στους στίχους του Σολωμού που επαναλαμβάνοντάς
τους τόσο συχνά, σπάνια ίσως τους σκεπτόμαστε, συντελείται η συνειδητοποίηση πως η γλώσσα που συντήρησε τον ελληνισμό, δεν αρκούσε πλέον αυτή μόνο για την περαιτέρω επιβίωσή του, χωρίς τον αν
τίστοιχο και συγκεκριμένο χώρο: «σε γνωρίζω από την όψη —που με
βία μετράει τη γη»: το έδαφος δηλαδή μιας ελεύθερης πατρίδας ύστε
ρα από το αβάστακτο αίσθημα μιας απώλειας, ενός καημού συνώνυ
μου προς ένα βαθύτατο πένθος στο οποίο μόνο η ελληνική λαλιά (και
γραφή) αντιστεκόταν ακόμη σαν τραγούδι, στα πρόθυρα ίσως μιας τε
λειωτικής αλαλίας.
Αυτό το ένιωσε ο ίδιος ο Σολωμός όταν ξαφνικά βρήκε τον εαυτό
του να γράφει ιταλικά' κι όταν με αγωνία και πάθος στράφηκε στις πη
γές του μητρικού του λόγου, μπόρεσε να τον βρει σε μια κοινωνία ελ
ληνική που παρόλη την ξενική κατοχή είχε ακόμη την βεβαιότητα του
εαυτού της και την δυνατότητα της έκφρασης. Απ’ αυτή την στιγμή,
αν και έχει την μεγάλη προϊστορία του, αρχίζει και το δράμα του
γλωσσικού μας ζητήματος να βγαίνει στην επιφάνεια, ως σύγκρουση
απόψεων, ιδεών, τοποθετήσεων.
Δεν πρόκειται, φυσικά, ν’ αναφερθώ σε ιστορικές λεπτομέρειες αυ
τού του ζητήματος, μολονότι εκκρεμεί, και μάλιστα επειγόντως μια
βαθύτερη ιστορική του σημειολογία' ακόμη περισσότερο μια ριζική
στάση και έκ-σταση. Αν αναφέρθηκα στον Σολωμό —θα μπορούσα να
πάω πολύ μακρύτερα— είναι διότι δεν μπορώ να δω τον Καβάφη χω
ρίς να σκεφθώ ταυτόχρονα τον Παλαμά ή τον Καζαντζάκη, λ.χ. κι αυ
τό όχι απλώς από μια επετειακή συγκυρία: Προσπαθώντας να νιώσει
κανείς, ή διατεινόμενος ότι πάει να ερμηνεύσει κάτι από τον ένα ή τον
άλλο, δεν μπορεί παρά να δει το όλο σύμπλεγμα της νεοελληνικής λο
γοτεχνίας. Κι αν πλαισιώνω ιδιαίτερα τον Καβάφη με τον Παλαμά και
τον Καζαντζάκη δεν είναι μόνο επειδή τα μεγέθη τους επιβάλλουν κάτι
τέτοιο, αλλά και οι αντιθέσεις τους. Είναι πολύ ευνόητο να αισθάνεσαι
κοντότερα στον ένα ή στον άλλο, να έχεις τουτέστιν τις προτιμήσεις
σου, αλλά εξαιτίας οποιοσδήποτε προτίμησης ή συγγένειας να μην
μπορείς να πλησιάσεις επαρκώς ή και καθόλου τον ποιητικό λόγο του
άλλου, αυτό μου φαίνεται παράδοξο για μια πραγματική ποιητική μέ
θεξη, παράδοξο επίσης για την κατανόηση της ελληνικής γλώσσας ως
πρωτογενούς φαινομένου μιας πολύπλευρης ποιητικής πορείας, της
μοναδικότητάς της και του μύθου της. Δεν έχει καμιά σημασία τι λέ
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γουν στον επικαιρικό τους λόγο οι ποιητές αναμεταξύ τους: Η περίφη
μη π.χ. διάσταση ή αντιπαλότητα μεταξύ Παλαμά και Καβάφη, κου
βέντες που μπορεί να επηρεάζονται από χίλιες δυο προσωπικές αδυνα
μίες ή χαρακτηριολογικούς προσδιορισμούς αυτά είναι τα ψελίσματα
μιας παιδικότητας. Σημασία έχει ο ποιητικός τους λόγος και το πνεύ
μα του που ξεπερνάει την ηλικία. Ιδού, γιατί προσωπικά, αισθάνομαι
τελείως άνετα να θαυμάζω και τους τρεις και να δρέπω την ξεχωριστή
συγκίνηση, ποιητική και αισθητική, που μας προσφέρει ο καθένας.
Μιλώντας όμως ιδιαίτερα για την γλώσσα και ποίηση του Καβάφη, για
την ουσία του καβαφικού λόγου αναποφεύκτως εκφρασμένου ως ποίη
ση, το γεγονός ότι υπάρχει επί τούτοις κι ένας διαφορισμός μεταξύ
των ποιητών στους οποίους αναφέρομαι, όχι μόνο υφολογικός αλλά
και γραμματικός, δίνει το μέτρο των γλωσσικών μας ερωτημάτων.
Γνωρίζουμε ότι και οι τρεις ποιητές διαμορφώθηκαν και δημιούργη
σαν το έργο τους σε μια περίοδο έντονης γλωσσικής αγωνίας και δια
μάχης που με τα στερεότυπα δημοτική —καθαρεύουσα ταλαιπώρησε
όχι λίγο τον τόπο μας. Μιας διαμάχης και συζήτησης, απαραίτητης ί
σως, από τη στιγμή μάλιστα που την γνωρίζαμε κάτω από μια νέα σχέ
ση χώρου και γλώσσας, μιας ελευθερίας «απ’ τα κόκκαλα βγαλμένης
των Ελλήνων τα ιερά». Ο συγκλονισμός ήταν μέγας, πως να μην συν
ταράσσονταν τα νερά του γλωσσικού μας ωκεανού; Ο μέγας ελληνι
σμός στην εποχή του Σολωμού άρχισε να χωρητικοποιείται ως ανε
ξάρτητο κράτος ή μάλλον ως κρατίδιο που το έσφιγγαν αποπνικτικά,
σχεδόν στραγγαλιστικά, αυτοί που ενέδιδαν επιτέλους στους σκλη
ρούς αγώνες του ελληνικού λαού για την ελευθερία του.
Η λυρική μητρική γλώσσα του Σολωμού, του οποίου η ποίηση μας έ
δωσε μερικά από τα πιο πολύτιμα κοιτάσματα της γλώσσας μας, δη
μιουργούσε ταυτόχρονα μιαν έντονη γλωσσική συνείδηση η οποία ω
στόσο —και σ’ αυτό βέβαια δεν φταίει ο Σολωμός— αντί σαν φάρος
να φωτίζει τα πνεύματα των μεταγενεστέρων, απεναντίας δημιουργού
σε γλωσσικούς σπασμούς και περισπάσεις, που ταλαιπώρησαν την
πνευματική μας ζωή, συγκλόνησαν το Έθνος και μας ταλαιπωρούν α
κόμη, μολονότι διαισθάνομαι πως παρ’ όλες τις δυσκολίες δεν δημιουργήθηκε κανενός είδους αδιέξοδο. Σ’ αυτό το γεγονός, ένα σημαν
τικότατο ρόλο έπαιξε ασφαλώς η ποίηση και η γραφή του Κωστή Πα
λαμά που ήξερε να συγκεράζει συνθετικά τις τεχνητές μερικοποιήσεις,
έτσι που η γλώσσα μας σήμερα εξελίσσεται χωρίς τις καθηλώσεις ε
κείνες που στην εποχή του Ψυχάρη δημιουργούσαν γλωσσικές αλλο
τριώσεις και τερατογενέσεις. Ψυχάρης και Κοραής ήταν οι δυο μοι
ραίοι Χιώτες της γλώσσας μας. Προτιμώ, βέβαια, τον Κοραή που τό
σο παρεξηγήθηκε γλωσσικά στον καιρό του από τους ένθεν και κακείθεν καθαρολόγους. Η παλαμική γλώσσα, πάντως, είναι σημαδεμένη
από την σπαστική τούτη διαμάχη δημοτικής-καθαρεύουσας, μολονότι
δυναμικά και υποχθόνια συντέλεσε στην υπέρβασή της. Από μιαν άλ
λη σκοπιά, επίσης, έπαλλε η έντονη γλωσσική βούληση του Καζαντζά
κη για το ξεπέρασμα της γλωσσικής μας σύγκρουσης με μιαν επο
ποιία βασισμένη σ’ ένα γλωσσικό σύστημα που έφερνε μαζί του με α
δήριτη συνέπεια όλες τις γραμματικές θέσεις και προεκτάσεις ενός α
νοικτού αλλ’ αδοκίμαστου δημοτικισμού. Ο Καζαντζάκης στην «Ο
δύσσειά» του κυρίως, καταξιώνοντας ποιητικά τον λόγο του, προσπά
θησε ταυτόχρονα να θεσμοθετήσει κατά κάποιο τρόπο τα γραμματικά
όρια της νέας ελληνικής, έχοντας συνειδητά στο νου του το πρότυπο
του Ντάντε και της επίδρασης της Θείας Κωμωδίας που άσκησε στην
ιταλική γλώσσσα. Κι αν αυτό το τελευταίο δεν εύρισκε αναγκαστικά
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το γλωσσικό του αντίστοιχο στην ελληνική, μας άφησε πάντως την
πιο συνταρακτική γλωσσική περιπέτεια που, μέσω του Ερωτόκριτου
και των Διγενικών επών, μας οδηγεί κατ’ ευθείαν και αντιφατικά στην
ομηρική μας προέλευση: στην σκοτεινή τούτη εξαλλαγή ενός σύγχρο
νου Οδυσσέα που έχασε τον νόστο και τον μύθο του' σε μια μεταοιδιπόδεια Οδύσσεια.
K Δεν είναι εδώ το μέρος να μιλήσω ιδιαίτερα για την γλώσσα και το
έργο του Καζαντζάκη, ούτε για την γλώσσα και το έργο του Παλαμά.
* Διαβάζοντας τον «Δωδεκάλογο του Γύφτου», την «Οδύσσεια» του
Καζαντζάκη ή τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Σολωμού, η
ποιητική τους επίτευξη, λυρική, επικολυρική, ή επική, με πείθει για
τον ποιητικό τους κόσμο και μου επιβεβαιώνει την οικουμενικότητα
του Ελληνισμού. Μαζί με τον Σικελιανό, τον Κάλβο, τους Παπαδια. μάντη, Βιζυηνό, Ροΐδη, Καρυωτάκη, Κόντογλου, Πολίτη, η νεώτερη
.11 λογοτεχνία μας καθίσταται ήδη μια μεγάλη λογοτεχνία, προτού περά
σουμε στις επακόλουθες δεκαετίες όπου ωρίμασαν τα έργα κι άλλων
K συγγραφέων και ποιητών μέχρι την εμφάνιση των συγχρόνων μας.
1
Ολοι τους, οι επωνύμως αναφερθέντες και σε διαφορετικό βαθμό ο
j& καθένας, αντιμετώπισαν δημιουργικά και επώδυνα την γλωσσική μας
περιπέτεια. Μονάχα ο Καβάφης μοιάζει σαν ένας εντελώς «ανέμελος»
της γλώσσας: ένα ερώτημα κι ένα αίνιγμα που την απάντηση μονάχα
μέσα στην ποίησή του θα μπορούσαμε να βρούμε.
Γράφοντας στην Αλεξάνδρεια, σε μια ένδοξη μεν αλλά φθίνουσα
παροικία του μεγάλου ελληνισμού, βρισκόταν ταυτόχρονα έξω από
την χωρητικότητα και τη στενότητα του Ελληνικού κράτους, όπου μέ
σα του ασφυκτιούσε αυτός ο ελληνισμός και πολλές φορές έχανε την
εποπτεία του σαν Έθνος. Βεβαίως και ο Σολωμός και ο Παλαμάς και
ο Καζαντζάκης, ο Σικελιανός, ήταν απ’ αυτές τις φυσιογνωμίες που
ποτέ δεν έχασαν αυτήν την εποπτεία, μα ο Καβάφης ζούσε ίσως σε
I# μιαν άλλη διάσταση και άνετα αισθανόταν τον Ελληνισμό να εκτείνε
ται μέχρι τα Φράατα πέρα, ως εκεί δηλαδή που ανθρώπινα χείλη μπο
ρούσαν να ψελλίσουν ελληνικές λέξεις ή φράσεις: αλλά ταυτοχρόνως
και να συστέλλεται μέσα στις αντιφάσεις της πόλης που αξιώθηκε: ελ
1# ληνικός αυτός, ο πιο περιπαθής από τους Έλληνες!
Λ' Βέβαια, οι απηχήσεις του γλωσσικού ζητήματος που στην Ελλάδα
■Ο·· καταντούσε πολύ συχνά ένας γλωσσικός ανταγωνισμός και κονταρο
ψ μαχία, έφθαναν ως την Αλεξάνδρειά του. Εντούτοις ο Καβάφης, βαθύ
Φ'' τερα, είτε έμενε ανέπαφος από τις δευτερογενείς επιπτώσεις της γλωσσικής σύγκρουσης και των ψευδών κυρίως προβλημάτων της, είτε τις
' ξεπερνούσε γράφοντας όπως ακριβώς του υπέβαλε το άμεσο γλωσσι.$4 κό του κριτήριο και αίσθημα χωρίς καμιάν προκατάληψη δημοτικίστικη είτε καθαρευουσιάνικη, πράγμα το οποίο του επέτρεπε να κινεί
ται μέσα στην διαχρονία της ελληνικής, χωρίς να τον τρομάζουν ούτε
οι
\-y αρχαΐζουσες εκφράσεις, ούτε τα απαρέμφατα ούτε οι δοτικές, όταν
το απαιτούσε η ποίησή του, αλλ’ ούτε και η τρέχουσα καθομιλουμένη
)1 γλώσσα, όπως την ήξερε και την μιλούσε μεταξύ Κωνσταντινούπολης
f t και Αλεξάνδρειας. Σαν καθημερινή ομιλία, είμαι σίγουρος εξάλλου, ό«ί:'4; τι αυτό συνέβαινε πάντα και συμβαίνει στους περισσότερους των Ελ
λήνων: η απελευθέρωσή τους δηλαδή από κάθε είδους δογματικές αft, πάψεις επί της γλώσσας που αλλοτριώνουν καμιά φορά την γλώσσα
Γί,μ των δημιουργών, μολονότι οι ίδιοι οι συγγραφείς αγωνιούν και συντεn λούν επίσης στην απελευθέρωση της γλώσσας. Χρειαζόταν, λοιπόν, ο
t£>fl Καβάφης να γίνει ποιητής, και μάλιστα μέγας, για να μπορέσει ν’ α6é ξιοποιήσει αυτό το εξαιρετικό ταξίδι του μέσα στην διαχρονία της ελ-
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ληνικής γλώσσας. Μόνον ο Κάλβος πριν απ’ αυτόν κινήθηκε τόσο διαγλωσσικά μέσα στην Ελληνική κι ας μην την ήξερε καλά: ίσως γι’ αυ
τό. Ο Καρυωτάκης, ο Εμπειρικός, ο Εγγονόπουλος αποτελούν επίσης
μερικές εξαιρέσεις. Όλοι τους μαζί, μας δείχνουν δυναμικά την εξέλι
ξη της ελληνικής ποίησης και γραφής όπως φανερώθηκε κυρίως μετά
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Προς τα που δηλαδή βαδίζει η ελληνική
γλώσσα παρόλες τις πρόσκαιρες συγχύσεις ή δογματισμούς.
Περιοριζόμενος όμως ιδιαίτερα στον Καβάφη και κρατώντας έτσι
ανοικτό το μέγα θέμα που είναι η ποίησή του, ξεχωρίζουμε το γεγονός
της εξαιρετικής γλωσσικής του απελευθέρωσης. Και το σπουδαίο ερώ
τημα μένει: Γιατί επιτέλους δεν είχε εμφανισθεί πολύ πιο πριν —όπως
θα μπορούσε βέβαια να εμφανισθεί πολύ αργότερα— ένας ποιητής που
σαν τους δημιουργούς των δημοτικών μας τραγουδιών θα έγραφε και
θα εκφραζόταν στην ελληνική του γλώσσα, χωρίς εκείνη την στιγμή
να σκέπτεται καμιά γραμματική ή συντακτικό; Ό χι διότι οι γραμματι
κές και τα συντακτικά δεν χρειάζονται —και το τονίζω αυτό —ως
στοιχειώδεις-θεσμοθετήσεις μιας γλώσσας, αλλά διότι όταν εκφράζε
ται κανείς, η γραμματική και το συντακτικό πρέπει να είναι τελείως απωθημένα στο υποσυνείδητό του: τότε η ποίηση αναβλύζει γνησιότε
ρα. Τότε μια παρουσία σαν τον Καβάφη δεν φαίνεται σαν ένας μετεω
ρίτης, αλλά σαν μια φυσιολογική συνέπεια, έστω σαν μια φυσιολογική
αναμονή ενός ποιητή που ίσως περισσότερο απ’ όλους στην νεώτερη
ελληνική ποίηση εξέφρασε την συνέχεια της ποιητικής μας παράδο
σης, ανανεώνοντάς την ταυτοχρόνως. Το ότι ο Καβάφης σε μια εποχή
εξελίξεων της Ελληνικής, βρέθηκε να πλέει μέσα στην κεντρική φλέβα
της γλώσσας αυτής, δεν είναι καθόλου ένα γεγονός συμπτωματικό ή
δευτερεύον. Και είναι ένα γεγονός πρωτίστως ποιητικό. Στην επιφά
νεια της γλώσσας κινούνταν, όπως πάντα, πολλά ρεύματα κι ορισμέ
να μάλιστα κάπως μονόδρομα ή αποπροσανατολιστικά. Μόνον ένας
«ανδρείος της γλώσσας» θα μπορούσε ν’ αντισταθεί τόσο ελεύθερα
και γνήσια. Και θα μπορούσα να πω, ότι από εκείνη την στιγμή ό,τι έ
γραφε, δεν μπορούσε παρά να λειτουργεί ποιητικά, αρκεί αυτό που έ
γραφε να το εξέφραζε με την υψηλή συνείδηση της γλώσσας αυτής που
τον έκανε να βασανίζει τα κείμενά του όσοι λίγοι ποιητές. Αν ήταν έ
νας αγράμματος χωρικός, ένας λυράρης, θα ήταν ίσως ένας απ’ αυ
τούς που έγραφαν αβίαστα δημοτικό τραγούδι, ένας Θεόφιλος της ποί
ησης, διότι και στον Θεόφιλο, το λόγιο με το λαϊκό, συνταιριάζονται
σε μια θαυμαστή αρμονία.
Φθάνοντας λοιπόν σ’ αυτή την γλωσσική απελευθέρωση, η γραφή
του Καβάφη σ’ οποιοδήποτε θεματικό επίπεδο, γίνεται το ίδιο ποιητι
κή και καβαφική» στην εκφραστική της. Δεν έχει σημασία αν ασχολείται μ’ ένα ιστορικό θέμα ή με την ερωτική ζωή, αυτήν που ενίοτε,
κατά τους στίχους τους «δεν γνωρίζει υγεία» ή για την «ηδονή που νοσηρώς και με φθορά αποκτάται». Δεν είναι τα οποιαδήποτε βιώματά
του, αλλά ο λόγος που κυρίως τον καθορίζει: «απόσπασμα από μιαν ε
πιστολή —του νέου Ιμένου (εκ πατρικίων) διαβοήτου— εν Συρακούσαις επί ασωτεία,— στους άσωτους καιρούς του τρίτου Μιχαήλ». Μέ
σα σ’ αυτούς τους τέσσερεις τελευταίους στίχους από τον «Ιμένο» ση
μειώνω το «εκ πατρικίων» καθώς επίσης και το «εν Συρακούσαις επί
ασωτεία» όπου ο Καβάφης μέσα σε δύο στίχους «σώζει» τρεις εκ των
Ελληνικών προθέσεων —εκ, εν, επί— καθώς και την δοτική με δύο λέ
ξεις, «Συρακούσαις» και «ασωτεία» παρά τις προσπάθειες στραγγαλι
σμού των γραμματικών τούτων στοιχείων που επιχειρούσαν τότε και
επιχειρούν ακόμη ορισμένοι δογματικοί δημοτικιστές. Προσθέτοντας,
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μετά το «επί ασωτεία», το «στους άσωτους καιρούς του τρίτου Μι
χαήλ», αποδεικνύει, όπως και ο Κάλβος σε πάμπολλους στίχους του,
την διαχρονία της Ελληνικής γλώσσας που λειτουργεί ποιητικά αφή
νοντας πίσω της, όπως κάθε γλώσσα, τις στατικότητές της. Ιδού γιατί
ο Καβάφης, κινούμενος με τόσην άνεση μέσα στην Ελληνική, γίνεται
πραγματικά ένας «ποιμένας» της γλώσσας.
Από την άποψη αυτή ο Καβάφης «είναι» ένας καθ’ αυτό οντολογι
κός ποιητής, η πιο άμεση γέφυρα μας με την Ιωνία μέσω της πολυδαί
δαλης και κρυπτικής του Αλεξάνδρειας.
Κι εδώ μπαίνει το ερώτημα: Ήταν η ιστορική συνείδηση (ή τι σημαί
νει αυτό) που του άνοιξε τον δρόμο προς την κεντρική φλέβα της
γλώσσας μας' μήπως το αντίθετο, ήταν η ποιητική αίσθηση της γλώσ
σας αυτής που του άνοιξε τις πόρτες της ιστορίας; Ένα από εκείνα τα
ερωτήματα που θα οδηγούσαν ασφαλώς σ’ ένα φαύλο κύκλο αν δεν υ
πήρχε η έννοια της ποίησης που, σαν δημιουργία, καταργεί τους ερω
τηματικούς επιμερισμούς και τους κάνει μιαν ερωτική σύνθεση, απτή,
κι ελλειπτική, μιαν έλλειψη δηλαδή οντολογική και κατά συνέπεια
γλωσσική. Διότι η γλώσσα του Καβάφη είναι κατ’ εξοχήν ελλειπτική
και ειρωνική, τουτέστιν κρυπτική. Η ειρωνεία δεν αποτελεί τον πιο
κρυπτικό τρόπο του εκφράζεσθαι, σ’ αντίθεση προς την ρητορεία, το
κήρυγμα και τον θρησκευτικό λόγο της πίστης που είναι ευθείς και
δογματικοί;
Ο Καβάφης μέσα στο ευρύτατο φάσμα της ελληνικής γλώσσας κι
νούνταν ο ίδιος πια στον ιστορικό χρόνο σαν ένα φάντασμα που κα
τοικούσε ταυτόχρονα στην Αλεξάνδρεια του 1920 ή στην Αλεξάνδρεια
του 120, ας πούμε, προ ή μετά Χριστόν.
Αισθανόταν όμως σαν ένας εξόριστος από τον 5ον αιώνα' όχι ένας
αυτοεξόριστος, αλλά ένας βιαίως απελαθείς —θέμα που το θίγει επί
σης στα σεμινάριά του περί Καβάφη, ο Τζων Άντον (Καθηγητής της
φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Φλώριδας (Τάμπα)) —ένας' απελα
θείς που τον κατατρώγει ο μέγας νόστος και προσπαθεί σ’ ολόκληρη
την ποιητική του πορεία να βρει τις προσβάσεις του προς αυτόν τον
όντως μυθικόν Πέμπτο Αιώνα, μολονότι δεν έχει αυταπάτες για την
δυνατότητα μιας τέτοιας επίτευξης. Και μολονότι αισθανόταν μια
συγγένεια για ορισμένους αιώνες, εν τούτοις, εν ποιήσει και ποιητική
■ αδεία, κινούνταν με απόλυτη ελευθερία από την Ομηρική εποχή μέχρι
σήμερα, χωρίς να παραλείπει καθόλου το Βυζάντιο. Ο χριστιανισμός
πράγματι πέρασε από πάνω του σαν μια φαντασμαγορία, μολονότι σε
πολλά ποιήματά του τον προβλημάτισε ιστορικά και πνευματικά:
«Αλλ’ όμως έχουμε την θαυμασία, —την υπερφυσικήν εμφάνισή
του— εις έναν νέον σπουδαστήν στα Τύανα—. Ισως δεν ήλθεν ο και
ρός για να επιστρέφει— για να φανερωθεί στον κόσμο πάλι': ή μετα
μορφωμένος, ίσως μεταξύ μας —γυρίζει αγνώριστος. Μα θα ξαναφανερωθεί —ως ήτανε, διδάσκοντας τα ορθά' και τότε βέβαια— θα επα
ναφέρει την λατρεία των θεών μας—, και τες καλαίσθητες ελληνικές
μας τελετές». Και πιο πέρα: «Ήταν η εποχή καθ’ ην βασίλευεν, —εν
άκρα ευλαβεία, ο γέρων Ιουστίνος —κι η Αλεξάνδρεια, πόλις
θεοσεβής—, αθλίους ειδωλολάτρας αποστρέφονταν», Ειρωνικός απέ
ναντι του Χριστιανισμού, αλλ’ όχι εχθρικός— οψέποτε! —εδώ συναντάται κυριολεκτικά με τον Πλήθωνα, παρακάμπτοντας αμφιθυμικά
τον Ιουλιανό: «Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς». Ο Καβάφης δεν ήταν
βέβαια καθόλου ένας «πιστός», αλλά βιούσε την πίστη ως απουσία
και σ’ αυτό το σημείο ο Ηράκλειτος έρχεται αβίαστα στο μυαλό μας.
Έμενε στα όρια του στοχασμού, ξέροντας πως στοχασμός και πίστη
είναι ασύμμετρα, τελείως διάφορα το ένα με το άλλο.
Μέσα στην οικουμένη του ελληνισμού που για τον Καβάφη δεν είναι
απλώς ένα όραμα του παρελθόντος, ή ένα όραμα που παλιγγενεσιακά
θα μπορούσε να ανήκει επίσης σ’ ένα μέλλον (ας μην ξεχνάμε ότι η
ποίησή του διαμορφώθηκε πριν από το 1922) αλλά κι ένα βίωμα του
παρόντος, διοχετεύεται πολύ φυσιολογικά και η όλη προσωπική του
ζωή. Οι «επιθυμίες» —και τίτλος ενός από τα πρώτα ποιήματα της
συλλογής του— «σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν», αναβλύζουν στην όλη ποίησή του σαν μια περιπαικτική πολλάκις αυτοα
παγόρευση. Απο-αγόρευση; Και διά της αναπόλησης και της αναπα
ράστασης εισέρχονται στην περιοχή του πνεύματος και μιας ανθρωπολογικής εμπειρίας βιωμένης στον συγκεκριμένο κόσμο του Καβά
φη. Οι επιθυμίες ακολουθούνται αμέσως σχεδόν με την «απώλεια των
φωνών», τους ήχους δηλαδή «από την πρώτη ποίηση της ζωής μας».
Σ’ αυτό το ποίημα του Καβάφη, όπως και σ’ όλα του, σχεδόν, ακόμη
και τα πιο προσωπικά, βλέπω αυτό που έλεγε ο Έλιοτ, ότι το «προσω
πικό παραχωρεί αποπροσωποποιητικά την θέση του στο παραδοσια
κό», δηλαδή στο συνολικό. Και ιδού που ξαφνικά ο λόγος του, ερχό
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μενος κατ’ ευθείαν από την παράδοση, ακούεται στ’ αυτιά μας σαν
κάτι το καινούργιο, το μοντέρνο που θα λέγαμε, πράγμα που ακρνιδίαζε πολλούς λογίους και ποιητές στον καιρό του (την αιώνια «συνοδεία
ιερέων και αυλικών»), ενώ ο ελληνικός λαός απορροφούσε τον λόγο
του τόσο φυσιολογικά, σαν να του ήταν κάτι το πολύ γνώριμο στο αυτί
του, ένα οικείο μουρμούρισμα ή τραγούδι κι ο καθένας έτσι γινόταν
ξαφνικά ένας πολίτης εις των ιδεών την πόλιν» ξεπερνώντας «κι αυτό
ακόμη το σκαλί το πρώτο» που «πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέ
χει». Ο Καβάφης δεν ήταν ένας «εστέτ» απ’ αυτούς που τόσο ειρωνεύ
εται ο Έλιοτ, ούτε ένας «ποιητής της λέσχης» ή κάποιου ελιτισμού' ή
ταν ένο^ς ποιητής της Πόλης, όχι των αδρανών ή χειραγωγημένων μα
ζών, αλλά των συμετεχόντων πολιτών, ένας οικουμενικός ποιητής
που γνώριζε, προκειμένου για την πόλη, ότι «στην αγορά της βρίσκεις
νομοθέτας —που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης». Λίγοι ποιητές, ί
σως, είχαν μια τόσο έντονη συνείδηση της ποιητικής τους λειτουργίας
μέσα στο κοινωνικό σύνολο, όσον αυτός. Γράφοντας τα «Τείχη» του,
μια κατάσταση που συμβαίνει τόσο πολύ και τόσο συχνά στους αν
θρώπους, αυτό που κοινότυπα πλέον το αποκαλούμε μοναξιά ή απόρ
ριψη, κάτι που «τους» συμβαίνει χωρίς ποτέ ν ’ ακούσουν «κρότον κτι
στών ή ήχον», τα τείχη λοιπόν αυτά ο Καβάφης, ένας συνειδητός και
παθιασμένος πολίτης της πόλης, συνειδητοποιώντας για τον εαυτό
του πως «ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω», τα γκρεμίζει ποιητικά. Ακόμη και το κλειστό, το καθηλωμένο από το πάθος σώ
μα, την «σκοτεινή ηδονή», «τα πρόστυχα και τα εξευτελισμένα» όπως
τα λέγει με ταυτόχρονη παραδοχή και ειρωνεία, τα εκφράζει με τον
λόγο του σ’ ένα διανθρώπινο ερωτικό άνοιγμα χωρίς προκαταλήψεις,
αλλά και χωρίς ψυχαναγκαστικούς προϊδεασμούς' διότι ο ερωτισμός
του Καβάφη, ομοφυλόφιλος στην βιο-ψυχο-κοινωνική του διαμόρφω
ση, εκφράζεται στην ποίησή του απλώς ως Έρως που φυσικά δεν κα
ταλύει καθόλου το μέρισμα του πνεύματος. Απεναντίας κι όταν δίδεις
—και «τί φρικτή η μέρα που ενδίδεις» δεν θα διστάσει να πει ο ίδιος α
πό προσωπική του κυρίως ανάλυση και εμπειρία —αφορά πλέον το
«ενδίδειν» ως σημαίνον και σε μια πολύ γενικότερη έννοια, είναι το
ρήμα ενδίδω στην απαρεμφατική και αποφατική του έκσταση. Ο Κα
βάφης πάντοτε εκφράζει τη σωματικότητα σε λόγο' είναι ο αισθησια
σμός του που εκφράζεται σαν μουσική των λέξεων, η μνήμη που κινεί
ται σ’ ένα ιστορικό συνεχές, η γλώσσα που δεν είναι ούτε πρόσχημα
ούτε μέσο —ούτε καν μεταφορά— αλλά η δομή της ίδιας του ζωής και
ποίησης, η υφή της ελληνικής ιστορίας εκφρασμένης σε ποίηση.
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Η μνήμη του Καβάφη λειτουργεί σαν μια ιστορική μελωδία της αν
θρώπινης κατάστασης, νοσταλγική και συμπερασματική γι’ αυτό και
η ποίησή του μας βοηθεί να συλλάβουμε την βαθύτερη απαρτίωση ,
φύσης-κοινωνίας-ατόμων χωρίς κλειστά κυκλώματα ή στείρους διδακτισμούς. Ο Καβάφης προβάλλει στα ποιήματά του ως ο άνθρωπος
της κατασταλαγμένης πείρας' ούτε ως προφήτης, ούτε ως φιλόσοφος- .
μόνον ως ένας πολύ ωριμασμένος στοχαστής. Η ποίησή του εντούτοις
υπερβαίνει τις διαστάσεις της ηλικίας και σ’ αυτό διαφωνώ με τον Σε- .
φέρη που επιμένει να τον βλέπει σαν ένα σοφό «γερόντιον». Λέγει ο
Καβάφης' «Κ’ είδα τ’ ωραίο σώμα που έμοιαζε— σαν απ’ την άκρα πεί
ρα του να τώκαμεν ο Έρως». Σ’ αυτούς, π.χ. τους στίχους που είναι α- '
πό τους τυπικότερους του ποιητή, δεν μπορώ να δω κανένα γερόντιον
οποιοσδήποτε ηλικίας (σοφόν ή κρονόληρο ολόκληρον) παρά μονάχα
τον πλατωνικόν εδώ Καβάφη (διότι υπάρχει και ο αριστοτελικός και ο
σοφιστικός) ο οποίος θεωρεί τον έρωτα ως τον διδάσκαλο της μορ
φής: «πλάττοντας τα συμμετρικά του μέλη με χαρά' —υψώνοντας
γλυπτό το ανάστημα ». Και πως να παραλείψω εδώ τους στίχους του 1
Σικελιανού που συσχετίζει την μορφή με το «ύψος» του θανάτου; «Μα ‘
τη Μορφή, κι όπου Μορφή για μας χαράζει, —ας την κρατάμε πάντα
στο ύψος του Θανάτου, —τι αυτό για μας το μόνο είν’ άξιο σύνορό
της!».
Μ’ έναν ανυπέρβλητο ποιητικό τρόπο ο Καβάφης συγκεράζει διαλε
κτικά τις θέσεις και αντιθέσεις της ελληνικής φιλοσοφίας, με την ιστο
ρική εποπτεία που είχε στην διάθεσή του, αλλά και την ικανότητα να
βλέπει το παρόν, όχι ιδεολογικά κι επικαιρικά, ούτε καν φιλοσοφικά,
μα ιστορικά και ποιητικά. Έχει παρατηρηθεί ότι στον λόγο του Καβά
φη η φύση παίζει έναν πολύ μικρό ρόλο, ότι σχεδόν απουσιάζει. Η απο
στροφή του: «Ας δω κι εγώ την φύση λίγο» δεν φανερώνει εν τούτοις
κανενός είδους «αποστροφή» ούτε είναι η μοναδική μνεία της φύσης
μέσα στο έργο του: «Ω γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη, σένα οι
ψυχές των ενθυμούνται ακόμη —Σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί αυ
γουστιάτικο» γράφει στο «Ιωνικόν». Ή θα πει «αυτόν, μια μέρα του
καλοκαιριού θερμή— που ο νους μου ανέβαινε στα ιδανικά, —αυτόν ε-

δώ ονειρευόμουν τον νέον Ερμή» (Τυανεύς Γλύπτης).
Οπως στο «Ιωνικόν», «οι ψυχές των ενθυμούνται ακόμη— σαν ξη
μερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο» έτσι ονειρεύεται και τον νέον
Ερμή «μια μέρα του καλοκαιριού θερμή». Διακριτικά, μονολεκτικά
πολλές φορές η φύση διηθεί την ποίησή του σαν ένα τέλεια αφομοιωμέ
νο σώμα. Δεν είναι φυσιοκράτης, ούτε φυσιοκρατικός.
Σ’ αυτόν η φύση εκφράζεται σαν κάτι που φύεται, Ηρακλείτια, κάτι
που πάει ν’ ανθίσει σαν επιθυμία. Βεβαίως, μπορεί ν’ αντιτάξει κανείς
το ποίημά του «Τεχνητά Ανθη» όπου σαφώς ο Καβάφης λέγει: «Δεν
θέλω τους αληθινούς ναρκίσσους: —μηδέ κρίνοι— μ’ αρέσουν μηδέ
ροδ’ αληθινά»' προσθέτοντας «Δώστε με άνθη τεχνητά— οι δόξαις
του τσινιού και του μετάλλου— που δεν μαραίνονται και δεν σαπί
ζουν, με μορφές που δεν γερνούν». Για να εξηγηθεί αμέσως κατόπιν:
« Ανθη των εξαίσιων κήπων ενός τόπου άλλου— που θεωρίες, και Ρυθ
μοί, και Γνώσεις κατοικούν». Το κρίσιμο κι εξαίρετο αυτό ποίημα του
Καβάφη που φέρνει την ημερομηνία, Φεβρουάριος 1903, μελετήθηκε ε
1? λάχιστα, αν όχι καθόλου. Η προτίμησή του στα «Τεχνητά Άνθη» ω
στόσο δεν δείχνει ούτε απόρριψη της φύσης, ούτε προτίμηση του τε
χνολογικού ή του «αφύσικου», αλλά μια έξαρση του ανθρωπολογικού
if που για τον Καβάφη αποτελεί την υπέρτατη εκδήλωση της φύσης: γι’
αυτό στα «Τεχνητά Άνθη», «εάν δεν έχουνε άρωμα, θα χύσουμε ευω
δία, —θα κάψουμε εμπροστά των μύρα αισθηματικά». Είναι αισθημα
τική η γλώσσα του Καβάφη; Υπό την τρέχουσα έννοια της λέξης, α
σφαλώς καθόλου, διότι ο Καβάφης δεν ξεχωρίζει καθόλου το συναί
σθημα από τον νου σε δύο διαφορετικές σφαίρες. Δεν συναντούμε εδώ
καθόλου την συνεχή διαμάχη «νου-καρδιάς» όπως την βλέπουμε λ.χ.
στον Καζαντζάκη. Και στην ελληνική υπάρχει μια άλλη λέξη που συ
νενώνει αυτές τις δύο σφαίρες σε μια καθολικότερη λειτουργία: το
βίωμα. Ο Καβάφης είναι ένας βιωματικός ποιητής με μία κατ’ ευθείαν
επαφή προς το μεγαλύτερο γεγονός της ελληνικής γλώσσας που συνέ
βηκε στην Ιωνία όταν μέσα της για πρώτη φορά στον κόσμο γεννήθη
κε το ον, βγάζοντας έτσι την ανθρωπότητα από την προοντική της κα
τάσταση. είναι λοιπόν ο Καβάφης ένας οντολογικός ποιητής.
Η ποιητική γλώσσα του Καβάφη τρέφεται απ’ όλους τους χυμούς
μιας ζώσας ύπαρξης που βιοί το παρόν και γι’ αυτό είναι μια γλώσσα
γεμάτη από την παρουσία του ίδιου του ποιητή, ακόμη κι όταν ομιλεί
εντελώς σε τρίτο πρόσωπο, αλλά και τις παρουσίες και τα σώματα
των άλλων. Οι σχέσεις του με τους ανθρώπους είναι γεμάτες θέρμη, ε
ρωτική διάθεση, αναστολές, όπου ξεχωρίζει η εξιδανικευμένη μορφή
ενός εφήβου —σύμβολου ομορφιάς' και διά του θαυμασμού της ομορ
φιάς αυτής εκφρασμένης ποιητικά, ο ερωτισμός του παίρνει ή χάνει το
νόημά του. Δεν πρόκειται εδώ να συζητήσω από ψυχολογική ή άλλη
άποψη τις δομές ή τις καθηλώσεις αυτού του ερωτισμού, θέματα
Jfifi ομοφιλο-ετεροφιλίας, διότι στην γενικότητά τους δεν σημαίνουν τίπο
& τε το ιδιαίτερο ως προς την ποίηση του Καβάφη. Η ποίηση αυτή κυ
ριαρχείται από μορφές που άλλοτε ενδίδουν στην «σκοτεινή ηδονή»
για να ξαναγυρίσουν «στα Προσκυνητά, Πάνσεπτα Δώματα», άλλοτε
αφήνονται να «φθαρούν από κρεπάλη», ή απλώς περνούν σ’ ένα συναπάντημα, ένα βλέμα στον καθρέπτη. Ο Καβάφης φυσικά εδώ πέρα εκ
β φράζει τις προσωπικές του επιθυμίες, αγωνίες και φαντάσματα' ο ποι
ητικός του λόγος χρωματίζεται ασφαλώς από την αισθησιακή και συ
ναισθηματική του τοποθέτηση, που δεν μπορούμε στο σύνολό της να
την δούμε έξω από τις ιστορικές του βιώσεις και αναπαραστάσεις. Ο
Καβάφης δεν αποδραματοποιεί τίποτε, ούτε εξισώνει την ηδονή με κα
.,η
νένα δέον δεν κρίνει ούτε δίνει συνταγές ερωτικής συμπεριφοράς. Ό 
πως είπα προηγουμένως δεν είναι ένας νατουραλιστής, ένας homo nat
ura υπό την έννοια με την οποία, λόγου χάρη, χαρακτηρίζει ο Μπινσβάγκερ τον Φρόυντ, αλλά ένας ιστορικός, οντολογικός άνθρωπος.
Ακόμη
και η προϊστορία είναι μια απωθημένη περιοχή για τον Καβά
ιϊτ
φη, όπως κάθε σκοτεινή κατάσταση, εποχή ή βίωμα. Εν ποιήσει όμως
fO'f όλα διαφοροποιούνται κι ο ερωτισμός του Καβάφη, συνεπώς, δεν κα
ταργεί τίποτε από το βιοψυχολογικώς δυνατόν ή εφικτόν, όπως και τί
f ποτε δεν δικαιώνει.
Κάθε άλλη ερμηνεία, νομίζω, θα ήταν μοραλιστική ή προκαταληπτι0;ji κή: «Δεν τα ηύρα πια ξανά, τα τόσο γρήγορα χαμένα... —Τα ποιητικά
uÿJlτα μάτια, το χλωμό— το πρόσωπο... στο νύχτωμα του δρόμου...».
Αισθήσεις και γεγονότα του παρελθόντος, πολλές φορές «τ’ αποIjii;f κτηθέντα κατά τύχην όλως», επαναλαμβάνονται μ’ ένα σωρό παραλIόίΐλαγές μέσα στα ποιήματά του. Αλλά σε λίγους ίσως ποιητές εκφράζεται τόσο έντονα και πειστικά πως το μυστικό της μνήμης, απ’ τη στιγ’ μίΡ« μή που παύει να είναι ένστικτο, τακτισμός ή άλλες συσχετίσεις, εδράJ·' ζεται μέσα στον λόγο από τις πιο βαθειές, τις πιο υποσυνείδητες ρίζες.
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Μνήμη, έρως και γλώσσα είναι τρία στοιχεία που στον Καβάφη αποτε
λούν τελειωτικά τρεις μορφές του ίδιου πράγματος' κι ότι πάει να φθα
ρεί ή να καταρρεύσει —ίσως κυρίως αυτό— «γίνεται άξιο να το δούμε,
κι απ’ τον υψηλό —της ποιήσεως κόσμο μια στιγμή περνά κι αυτό»
(Πέρασμα). Ό λα μπορούνε λοιπόν να καταξιωθούν μέσα στον λόγο
—ως λαλιά ή γραφή— τέλος στην ποίηση που αποτελεί την πιο αυθε
ντική εκδήλωση της γλώσσας. Ό λα όμως, όχι κατηγορηματικά ή
σχετιστικά, αλλά ελλειπτικά σαν μια επιθυμία που δεν αρκείται στην
όποια εκπλήρωσή της —γίνεται κι αυτό με φόβο κι ενοχή— ένας πό
θος που ζητάει την απαρτίωσή του μέσα στον Λόγο.
Ποια γλώσσα εν τούτοις και ποιον λόγο; «Πάντοτε ωραία και μου
σικά τα ελληνικά σου είναι». Στο ποίημα τούτο «Για τον Αμμόνη, που
πέθανε 29 ετών στα 610» ο ποιητής συνεχίζει: «Σε ξένη γλώάσα η λύπη
μας κι η αγάπη μας περνούν. Το αιγυπτιακό σου αίσθημα χύσε στην
ξένη γλώσσα.», ξεχωρίζοντας έτσι την ελληνική ως την κατ’ εξοχήν
γλώσσα της Ποίησης και του Λόγου, πράγμα που μια κοινότυπη και
ρηχή ματιά θα το έβλεπε σαν ένα γλωσσικό σωβινισμό. Αθώος φυσικά
από τέτοιου είδους χυδαιότητες ο Καβάφης, την μυστική και μοναδική
του επικοινωνία με την ελληνική γλώσσα, την βλέπει απλώς στην ι
στορική και αισθητική της μοναδικότητα, έως τα Φράατα πέρα, κι αυ
τό όχι μ’ έναν στατικό παρελθοντολογικό τρόπο, όχι σαν μια αρχαία,
ελληνιστική, ή βυζαντινή εκδοχή, αλλά σαν ένα λόγο ελληνικό, «εν
λόγω ελληνικώ που είναι ο φορεύς της φήμης». Μνήμη και φήμη λοι
πόν για τον Καβάφη ταυτίζονται, διότι οι εμπειρίες ακόμη και στην πιο
κρυπτική, στην πιο ατομική τους μορφή, η προσωπική μνήμη δηλαδή,
γίνεται, μέσω της ποίησης, διαπροσωπική, κατανοείται και δικαιώνε
ται πλέον ως φήμη, ως μύθος ή ιστορία.
Ο Καβάφης είχε βαθύτατη αίσθηση της δύναμης της γλώσσας και
της λέξης, ιδιαίτερα μάλιστα της ελληνικής λέξης και γλώσσας, μη
πτοούμενος από τις καταστροφές και συρρικνώσεις του ελληνικού
χώρου, ακόμη και μετά την εμπειρία της Μικρασιατικής Καταστρο
φής. Τα γεγονότα της εποχής του έπαιξαν ασφαλώς ένα σημαντικό
ρόλο στην ποίησή του. Με 125 φωνές για ιστορία, μια ιστορική συνεί
δηση όπως θεωρούσε τον εαυτό του κι όπως πράγματι ήταν, δεν μπο
ρούσε παρά ν’ αποτελεί έναν υπερευαίσθητο δέκτη αυτών που συνέβαιναν στην εποχή του, δεδομένου μάλιστα ότι ήταν μια εποχή κρισιμό
τατη για τον ελληνισμό, ανοδική από πολλές απόψεις αλλά και τρομε
ρά επικίνδυνη ή και καταστροφική από άλλες. Θα πρέπει να εκτιμήσει
κανείς ιδιαίτερα την εργασία του Στρατή Τσίρκα για τον Καβάφη όπου
αναλύει γεγονότα της εποχής του εν σχέσει με ανάλογα βιώματα που
διαγράφονται ή διαφαίνονται μέσα στην ποίησή του, ανεξαρτήτως εάν
συμφωνεί με την μέθοδο ή εάν διαφωνεί με την έμφαση και τα μέρη ε
κείνα, όπου ο Τσίρκας περιστέλλει ή παραμορφώνει ίσως την σημασία
των βιωμάτων του Καβάφη από την ιστορία, την σεξουαλική σφαίρα,
το οικογενειακό του σύμπλεγμα κτλ. κτλ. Δεν αντιφάσκονται όλα
τούτα μεταξύ τους αναγκαστικά, μα όλα σχεδόν γίνονται σύμπτωση ή
σύμβαμα μπροστά σε μια τέτοια ιστορική συνείδηση που συμμετέχει
οδύνηρώς και πλήρως στο ιστορικό γίγνεσθαι.
Στο ποίημά του «Σοφοί δε προσιόντων» μπορεί να δει κανείς τον
Καβάφη να λειτουργεί στα πιο υψηλά, στα βαθύτερα στρώματα της
προσωπικότητας και της εποχής του.
«Οι άνθρωποι γνωρίζουν τα γινόμενα.
Τα μέλλοντα γνωρίζουν οι θεοί,
·>
πλήρεις και μόνοι κάτοχοι πάντων των φώτων.
Εκ των μελλόντων οι σοφοί τα προσερχόμενα.
αντιλαμβάνονται. Η ακοή *
αυτών κάποτε εν ώραις σοβαρών σπουδών
ταράττεται. Η μυστική βοή
τους έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων.
Και την προσέχουν ευλαβείς. Ενώ εις την οδόν
έξω, ουδέν ακούουν οι λαοί.
Η μυστική βοή τους έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων: αυτή
πραγματικά είναι η μουσική των σοφών. Κι ο Καβάφης ήταν ένας σο
φός, ένας στοχαστής, έτσι που χωρίς κανένα δισταγμό μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε την ποίησή του σαν μια κατ’ εξοχήν «στοχαστική
ποίηση», όπως ο Χάιντεγγερ καθορίζει την ποίηση του Χαίλντερλιν'
σαν μια «μουσική ιδεών», όπως χαρακτηρίσθηκε η ποίηση του Έλλιοτ, με την οποία ο Καβάφης έχει ασφαλώς μιαν ειδική συγγένεια,
που δεν νομίζω ότι είναι μόνον «παράλληλη», όπως την βλέπει ο Σεφέρης. Υπάρχουν όλες οι ενδείξεις ότι η ποίηση του Καβάφη που προηγήθηκε δύο περίπου δεκαετίες από την ποίηση του Έλιοτ μπορεί να επιρ47

ρέασε την δεύτερη, αφού κι ο ίδιος ο Έλιοτ αναφέρεται στο καβαφικό
έργο. «Η πόλις» του Καβάφη, «Τα Τείχη», «Τα παράθυρα» κι άλλα
προγενέστερα ή μεταγενέστερά του ποιήματα, όπως το «Ένας
Γέρος», «Ο Αριστόβουλος» κτλ. μας παραπέμπουν άμεσα στα ποιή
ματα του Έλιοτ «Η Έρημη Χώρα», «Οι Κούφιοι Ανθρωποι», το «Γε
ρόντων» και τα άλλα «ποιήματα του 1920». Λίγοι στίχοι μόνο της κα
βαφικής ποίησης μπορεί να επηρεάσουν μια τεράστια πνευματική πε
ριοχή, κι εδώ το φταίξιμο —αν τέτοιο— δεν είναι του Καβάφη. Εκτός
απ' όσους αναφέρθηκαν πιο πάνω, γόνιμη και δημιουργική επίδραση
του Αλεξανδρινού θα πρέπει να δέχθηκαν επίσης ποιητές όπως ο Εμ
πειρικός και ο Εγγονόπουλος' ως παραδείγματα εξάλλου στατικής ή
μιμιτικής επίδρασης θα μπορούσα ν’ αναφέρω τους Ντίνο Χριστιανόπουλο, και Μ. Κατσαρό μεταξύ πολλών άλλων.
Πολύ πρώιμα όντως άρχισε η επίδραση του καβαφικού λόγου και
μέσα στον ελληνικό κόσμο αλλά και έξω απ’ αυτόν. Ως γνωστόν ο
Φόρστερ μιλούσε για τον Καβάφη και μετέφραζε στίχους του από το
1916, πράγμα που ταχύτατα τον έκανε γνωστό μέσα στο εντελώς ιδιαί
τερο πλαίσιο μιας ποιητικής κίνησης που μ’ ένα εντυπωσιακό αριθμό
εξαιρετικών ποιητών σφράγισε την σύγχρονη αγγλοσαξωνική ποίηση.
Αλλά και σ’ οποιαδήποτε γλώσσα μεταφραζόταν ο Καβάφης η πα
ρουσία του φαινόταν σαν κάτι το αναμενόμενο και γρήγορα η επίδρα
σή του γινόταν αισθητή. Που οφείλεται λοιπόν αυτή η αναμφισβήτητη
και μεγάλη επίδραση τόσο μέσα στα πλαίσια της ελληνικής, αλλά και
της ποίησης των ξένων; Το γεγονός, βέβαια, ότι εκφραζόταν με «τόλ
μη» και έφθανε σε ποιητικό αποτέλεσμα για ορισμένες πτυχές του ε
ρωτισμού που θεωρούταν κάπως ταμπού για την εποχή του, μόνον εν
μέρει θα δικαιολογούσε την καβαφική αυτή επίδραση και ζέση. Ανα
φέρω εδώ την άποψη τούτη, ευθύς εξ αρχής, —πράγμα το οποίον κατά
κόρο τονίσθηκε από μερικούς συμπαθούντες ή μη της ποίησης του
Καβάφη— για να τονίσω ότι η διάχυση του καβαφικού λόγου οφείλεται
κυρίως σε μια προϋπάρχουσα ευαισθητοποίηση που αν δεν την ανιχνεύει κανείς εύκολα σ’ οποιαδήποτε λογοτεχνία, εν τούτοις είναι εν
τελώς σαφής μέσα στην αγγλική, ξεκινώντας από τους ποιητές και
τους συγγραφείς της «χαμένης γενιάς» όπως ο Πάουντ, ο Έλιοτ, ο
Τζόυς κτλ. παλινδρομώντας μέσω των Κητς και Σέλλεϋ και Μπάϋρον,
στους μεταφυσικούς ποιητές του 17ου αιώνα όπως οι Ντον, Γουέμπστερ, κτλ., φτάνοντας τέλος οπωσδήποτε στην Ελληνική ανθολογία
(Παλατιανή) που έθρεψε επί αιώνες ολόκληρη την ευρωπαϊκή ποίηση.
Η δομική ετοιμότητα και ε τ υ μ ό τ η τ α των γλωσσών αυτών δεν
μπορεί επίσης να ιδωθεί έξω από τον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξε στην
διαμόρφωσή τους η ελληνική γλώσσα. Βλέποντας δε στον Καβάφη έ
ναν ποιητή ο οποίος εκλύει την ποίησή του όχι μόνον εκφραστικά αλ
λά και μέσα από τα διαχρονικά δυναμικά και τις δομές της γλώσσας,
η κατανόηση του έργου του γίνεται βαθύτερη: Ο Καβάφης είναι ένας
ποιητής που φαίνεται να βγαίνει κατ’ ευθείαν από την «Ελληνική Αν
θολογία», ένα όνομα κι από τα πιο σημαντικά που θαρρρείς παραλειπόταν απ’ αυτήν, σαν να ήταν χαμένο το έργο του, ή ένα όνομα που με
παράδοξη βεβαιότητα θα μπορούσε κανείς να το αναμένει: ήταν ο κρί
κος που έλειπε στην πιο βαθειά συνέχεια της παράδοσής μας, κρίκος
διπλός, ανάμεσα στην αρχαία και την βυζαντινή περίοδο, ανάμεσα
στην αρχαία και την σύγχρονη. Πάντως ο Καβάφης δεν ήρθε σαν ένας
μετεωρίτης από το άγνωστο, αλλά από τη στιγμή της εμφάνισής του
κινείται γύρω μας σαν ένας πλανήτης που θαρρείς ανέκαθεν υπήρχε
στο σύστημά μας. Αυτή την αίσθηση μας δίνει το έργο του.
Αν η δυτικοευρωπαϊκή ποίηση των τροβαδούρων με το δικό της λυ
ρισμό, τις ρίμες και τις ρητορίες της, μπόρεσε για μερικούς αιώνες να
καλύψει την «κρυφή αρμονίη», όπως λέγει ο Ηράκλειτος, και την μου
σική της ελληνικής ποίησης, ήδη από τον περασμένο αιώνα, αποφασι
στικά πλέον, με τους Γάλλους ποιητές, όπως ο Μαλαρμέ, ο Μπωντλαίρ, ο Λαφόργκ, με πρωτοπόρους τον Χαίλντερλιν, τον Σολωμό
και τον Κάλβο και μαζί με τους Αγγλόφωνους του πρώτου ημίσεως
του αιώνα μας, δημιουργήθηκε αυτό που λέμε σήμερα μοντέρνα ποίη
ση και που ίσως το «απόλυτο» κέντρο της είναι ο Καβάφης. Και σ’ αυ
τό το σημείο δεν μπορώ παρά να διαφωνήσω με τον Αλέξανδρο Αργυ
ρίου που στην Ανθολογία του για την ελληνική νεωτερική ποίηση το
ποθετεί την έναρξη της μοντέρνας ποίησής μας στην γενιά του Σεφέρη, ενώ ανήκει πρωτίστως στην παράδοσή μας και εκδηλώνεται αυτο, χθόνως και γενετικώς μερικές δεκαετίες πιο πριν με την ποίηση του
Καβάφη, ασχέτως των μελλοντικών αλληλεπιδράσεων.
Διερευνώντας λοιπόν ιδιαίτερα την γλώσσα μας θα ήθελα να επισημάνω την επίδραση του Καβάφη ακόμη και στον καθημερινό μας λό
γο, πράγμα που δείχνει επίσης πως η ποίησή του αναδύθηκε από την
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διαχρονία της ελληνικής σαν μια φλέβα που βγαίνει από τις πηγές, έ
νας λόγος δυναμικός και ταυτόχρονα ώριμος, χωρίς να παρουσιάζει
κανένα ίχνος γήρατος ή κάμψης. Όπως είπα προηγουμένως μου φαί
νεται περίεργο το ότι ο Σεφέρης τον έβλεπε σαν ένα γερόντιον, το «Γερόντιον» της Αλεξάνδρειας. Επηρεασμένος μήπως από τα θρυλούμενα περί παρακμής και τα τοιαύτα, ή μήπως από το γεγονός ότι στην
ποίηση του Καβάφη, όπως άλλωστε και στην ποίηση του Έλιοτ, όπως
επίσης και στην αρχαία ελληνική ποίηση, «ο γέροντας άνθρωπος» ο
Τειρεσίας δηλαδή, με την πρόοδο της ηλικίας, που είναι η «εποχή»
του, συγκεντρώνει γνώση και σοφία: όμως η σοφία τούτη είναι η σοφία
των λαών, είναι η παράδοση. Ο Σεφέρης στο δοκίμιό του «Ακόμη λίγα
για τον Αλεξανδρινό» μεταξύ άλλων θεωρεί τον Καβάφη «σαν ένα ση
μάδι ενός σύγχρονου κόσμου που σβήνει και σαν τον τελευταίο εκπρό
σωπο μιας μακρόχρονης ελληνικής παράδοσης που έσβησε (εννοώ
την «λόγια ελληνική παράδοση»). Αλλά ο Σεφέρης, μεταξύ Καβάψΐ}
και Έλιοτ, μιλά συχνά —και κάπως— σαν ένας παραζαλισμένος,
πράγμα το οποίο πολύ εύστοχα διαπιστώνει, επίσης, ο Νάσος Βαγενάς στο βιβλίο του «Ο ποιητής και ο χορευτής». Στα αντιφατικά και α
ποσιωπητικά δοκίμιά του για τον Καβάφη, ο Σεφέρης, δεν έπαψε νο.
βλέπει τον Αλεξανδρινό σαν «ποιητικά όχι εξαιρετικό, πολύ συχνά α
κατανοητό, αλλά με την αξία να μας παρουσιάζεται σαν ένας τύποι
προβλήματος, που για καιρό θα μας απασχολεί». Για καιρό επίσης θ(
μας απασχολεί και ο σπουδαίος ποιητής Σεφέρης, αλλ’ όσον αφορι
για τη θέση του στον χρόνο δεν αμφιβάλλω για την απόλυτη στερεότη
τα του Καβάφη. Μετά τον Καβάφη και χωρίς αυτόν, δύσκολα θα μπο
ρούσέ κανείς πλέον να φαντασθεί την ποίησή μας, διότι δεν είναι μό
νον ένας εξαιρετικός συνεχιστής της μεγάλης παράδοσής της, δεν εί
ναι καθόλου ένας καθυστερημένος επίγονος, είναι μια συνέχεια κα
κυρίως ένα άνοιγμα για το μέλλον, ο ακρογωνιαίος λίθος της νεωτερι
κής μας ποίησης, και όχι μόνο της δικής μας: της παγκόσμιας ίσως
αν η ποίηση τούτη, έχοντας κάποιαν αρχή σημαίνει κάτι για το μέλλο1
ενός παραπαίοντος Κόσμου. Ο Καβάφης είναι ο ποιητής μιας ανθρω
πολογικής ωριμότητας που ξεπερνάει τα πλαίσια μιας εποχής συμβα
τικά ειδωμένης και η ποίησή του είναι ο καρπός μιας έκφρασης ποι
ξεπερνάει την οποιαδήποτε ηλικία μιας γλώσσας. Το ότι αυτή η γλώσ
σα είναι η ελληνική δεν είναι συμπτωματικό, διότι μονάχα αυτή και c
ιστορικές της διαφοροποιήσεις θα μπορούσε νά γεννήσει έναν Καβά
φη, έναν ποιητή που την διϋλίζει σαν ένας αινιγματικός αλχήμιστή
στο πορώδες μεταίχμιο του σημαίνοντος και σημαινομένου «με τη χα
ρά της αφθαρσίας στα μάτια».
Αριστοτέλης Νικολαΐδη.
Σημ: Η ομιλία τούτη δόθηκε τον Ιούνιο 1983 στην Χίο, στα πλαίσι
του «Ιωνικού Κέντρου».
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Γι’ αυτό σε κοινωνίες με εξελι
κτικό χαρακτήρα, όπως και η δί
κιά μας, η παράλληλη μελέτη
του προφορικού με τον γραπτό
λόγο, είναι μια πολύτιμη πηγή
συμπερασμάτων που βοηθά όχι
μόνο τις γλωσσολογικές αλλά α
κόμη και τις ιδεολογικού χαρα
κτήρα έρευνες. Μέχρι τώρα αυτή
Για τη γλωσσολογία ο προφο
η συγκριτική μελέτη γινόταν πε
ρικός λόγος είναι η θεμελιακή
ρίπου στα τυφλά. Ο μεν γραπτός
πηγή για την ανίχνευση της σχέ
λόγος
είναι συγκεκριμένος και α
σης γλώσσα - πράγματα. Ο προ
ποτυπωμένος
στο σύνολο των ευ
φορικός λόγος είναι στην ουσία η
ρισκομένων
γραπτών
ντοκουμέν
καθημερινή χρήση, αυτή δηλαδή
των
(βιβλία,
έγγραφα,
κτλ.). Ο
που εκφράζει και αποδεικνύει τα
προφορικός
όμως
λόγος
ανιχνεύπραγματικά νοήματα που έχουν
οι λέξεις και οι σχέσεις τους. Συ εται με πολύ δυσκολία και μόνον
έμμεσα (χειρόγραφες επιστολές
νεπώς αν κανείς θέλει να μελετήσει σοβαρά μια γλώσσα πρέπει ε απλών ανθρώπων, προικοσύμ
φωνα, κτλ.). Είναι γι’ αυτόν τον
κτός των άλλων να διερευνήσει
αυτήν την σχέση. Πολύ περισσό λόγο σαφές πόσο πολύτιμο εθνι
τερο, όταν θέλει να βρει την σχέ κά υπήρξε η δημοσίευση των Α
πομνημονευμάτων του στρατη
ση της προφορικής με τη γραπτή
γού
Μακρυγιάννη, τα οποία δεν
γλώσσα, της γλώσσας εν χρήσει
είναι τίποτα άλλο παρά μια κα
' προς τη γλώσσα / νόρμα. Και εί
ταγραφή του προφορικού του λό
ναι γνωστό ότι από την στιγμή
γου. Η μελέτη ωστόσο του λόγου
: που εφευ ρέθη κε η γραφή, ο κατατου στρατηγού έγινε ως σήμερα
γραμμένος πλέον προφορικός
περισσότερο σε επίπεδα λογοτε
: λόγος ελέγχεται ασφυκτικά από
χνικά από τη γενιά του τριάντα.
την κυρίαρχη κάθε φορά εξου
Μια πληρέστερη και ενδελεχής
σία, υφίσταται παρεμβάσεις και
αποτίμηση των απομνημονευμά
διορθώσεις που έχουν στόχο τον
των, έργο αναμφίβολα μεγάλο
έλεγχο της ίδιας της ιδεολογίας
και δύσκολο, ήταν κάτι που κα
του λαού. Ιστορικά, η γραφή υ- νείς δεν τολμούσε όσο κι αν η α
: πήρξε μια αλλοτρίωση του προ νάγκη του είναι προφανής.
φορικού λόγου, μια μετάθεση του
Γι’ αυτούς τους λόγους η έκδο
ελέγχου της παραγωγής του από
ση
«Το Λεξιλόγιο του Μακρυτον φυσικό φορέα που τον δια
γιάννη
που περιλαμβάνει όλες τις
μορφώνει στον φορέα που ρυθμί
λέξεις που συναντιώνται στα αζει τους κανόνες του.

Πώς
μιλούσαμε
όταν μιλούσαμε
Ελεύθερα

πομνημονεύματα, είναι ένα έργο
εθνικό. Δημιουργεί τη βάση από
την οποία και πέρα μπορούν ν’
αρχίσουν σειρές άλλων μελετών
και αναλύσεων. Ό χι μόνο για να
δείξουν την αληθινή μας γλώσσα
«πριν βιασθεί απ’ την καθαρεύου
σα», όπως σημειώνει ο επιμελη
τής της έκδοσης, αλλά ακόμη
και για να συντελέσουν στη βαθύ
τερη μελέτη ολόκληρης της νεο
ελληνικής γλώσσας. Τώρα οι ι
στορικοί της λογοτεχνίας, οι
γλωσσολόγοι, οι συντάκτες των
λεξικών και όλοι οι σχετικοί επι
στήμονες, έχουν ένα μέτρο με το
οποίο μπορούν ν’ αποπειραθούν
ακριβείς μετρήσεις. Όταν μάλι
στα η σύνταξη πινάκων λέξεων
προχωρήσει ακόμη περισσότερο
(ήδη υπάρχουν τέτοιοι για αρκε
τούς ποιητές μας) τότε η γλωσσολογική - φιλολογική έρευνα θα
μπορεί να ξεκινά από ένα επίπε
δο ψηλότερα το έργο της.
Το λεξιλόγιο του Μακρυγιάννη
ή πώς μιλούσαν οι Έλληνες
προτού βιαστεί η γλώσσα μας
από την καθαρεύουσα.
Εκδ: Ερμής, Αθήνα 1983
τόμοι 1, 2, 3
Ιδέα - γενική επιμέλεια:
Ν .Ι. Κ Υ Ρ ΙΑ Ζ ΙΔ Η Σ
Γλωσσική επεξεργασία:
Ι.Ν . Κ Α Ζ Α Ζ Η Σ
Προγράμματα κομπιούτερ:

J. BREHIER

*

Ποιες είναι οι «γιορτές των νε
ρών»; Ποιος άγιος γιορτάζει μό
νο κάθε τέσσερα χρόνια; Τι είναι
ιο «παιγνίδι του λαγού»; Ποια εί
ναι τα έθιμα του τρύγου; Αυτές
και πολλές άλλες λαογραφικές
πληροφορίες για ήθη, έθιμα, πα
ραδόσεις του λαού μας που σχε
τίζονται με τους μήνες, περιλαμ
βάνονται στο νέο «Καλαντάρι
της Γνώσης».
ΕΛΕΝΗ Π Α Ν Α Γ Ο Π Ο Y A Ο ΥΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα παραμύθια της γιαγιάς
Εκδ: Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννενα
1983

Η Πανώρια, το Βασιλόπουλο,
ο κακός Γίγαντας —μαγικές φι
γούρες της παιδικής μας ευτυχι
jUlV σμένης άγνοιας, ξαναζούν στο
βιβλίο της Ελ. Παναγοπούλου{IC Παπαθανασίου.
Όπως γράφει
στον πρόλογο είναι κάποια πα
ραμύθια που άκουγε από τη για
γιά της και σκέφθηκε να κατα
γράψει για τα εγγόνια της «και

πιθανώς τα δικά σας».
Βέβαια είναι αμφίβολο αν τα
εγγόνια των κόμικς και των
video-games θα πείθονταν να φά
νε το φαγητό τους με αντάλλαγ
μα ένα παραμύθι. Πάντως το βι
βλιαράκι μπορεί να αποτελέσει έ
να «χρήσιμο» βοήθημα για όσες
από τις σύγχρονες γιαγιάδες, θελήσουν να δοκιμάσουν.
Ν ΙΚ Ο Σ Σ ΙΔ Ε Ρ Η Σ
«Γκο», ποιήματα
Εκδ: Καστανιώτη, Αθήνα 1983

Ακόμα μια ποιητική φωνή που
ανήκει στη γενιά που ωρίμασε
βίαια στα χρόνια της δικτατο
ρίας, πήρε μέρος στους φοιτητι
κούς αγώνες, πολιτικοποιήθηκε
έντονα τα πρώτα χρόνια της με
ταπολίτευσης και βρέθηκε σε
ποικίλα αδιέξοδα εκεί γύρω στα
τριάντα της χρόνια: «Η γενιά μου
λοιπόν δεν άφησε πίσω της μήτ’
ένα τραγούδι / Είδε το φως κάτω
απ’ τον ίσκιο του bello civili / Μα
οι άνεμοι φαίνονταν καλοί μαζί
της, των καιρών η πίεση / κι η
ποίηση των πραγμάτων-κι ένα
χιούμορ θανάσιμο / Αγάπησε γυ
μνό το σώμα και το αίμα της έ
τοιμο / Πήρε με πάθος όλους της
μουσικής τους δρόμους...». Η
ποίηση είναι κι αυτή ένας δύσκο

Σταθμός στη
σύγχρονη σκέψη

Θεμελιώνει τη μη αναγκαιότη
τα της Τέχνης ανεξάρτητα
απ’ τις οποιεσδήποτε συνθή
κες μέσα στις οποίες γεννιέ
ται και διαμορφώνεται το αι
σθητικό φαινόμενο.
Π Α Ν Α ΓΙΩ Τ Η !. Μ Π Ο Υ Ρ Α Σ

Η ΜΗ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Β' ΕΚΔΟΣΗ
Εκδόσεις «ΚΕΔΡΟΣ» .
Γ. Γένναδίου 6
τηλ: 36.15.783 ^

Χάρης Καμπουρίδης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

yhlM»-WI|HMWW««U
ΤΟΚ Α Λ Α Ν Τ Α Ρ Ι Τ Η Σ Γ Ν Ω Σ Η Σ
Παιδικό ημερολόγιο 1984
Τοέγραψε ο Φώντας Λάδης
Τοζωγράφισε
1 Τατιάνα Βολανάκη
Εκδ: Γνώση, Αθήνα 1983

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

λος δρόμος, παρόλη τη γοητεία
του...
G. VΑΝΕΤΤΙ
Εικονογράφηση: L. FARINA
Η μικρή πράσινη κάμπια
Ρόδες είναι και γυρίζουν
Εκδ: Αστέρης Δεληθανάσης,
Αθήνα 1983

«Η μικρή πράσινη κάμπια»
και το «Ρόδες είναι και γυρίζουν»
είναι δυο πρωτότυπα βιλία με
χρώματα και εικόνες για μικρά
παιδιά.
Η διαφορά τους με τα άλλα βιβιλία που ξέρετε είναι πως αυτά
είναι βιβλία με... τρύπες. Δηλ.
κάθε σελίδα έχει μια ή δύο τρύ
πες που διεγείρουν την παιδική
περιέργεια και προκαλούν τα
παιδιά να ψάξουν το βιβλίο, να
το ανοίξουν, να συγκρίνουν τις
σελίδες και τα σχήματα.
ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α Τ Η
Φ Ρ Α ΓΚ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Στην Αυστραλία
Αθήνα 1983

Κάποιες εγκυκλοπαιδικές πλη
ροφορίες για την μακρινή ήπειρο
και το ημερολόγιο που κράτησε ο
συγγραφέας κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής του στην Αυστρα
λία, μετά από πρόσκληση της
Καλυμνιακής Αδελφότητας.

• Την εξήγηση της ζωτικό
τητας και της αυθεντικότη
τας του μοντέρνου κινήμα
τος πρέπει να την αναζητή
σουμε στην πολυτροπία του
ανθρώπινου πνεύματος, κα
τανοώ ντας καλά ότι τούτη η
πολυτροπία μπορεί να εκ
φραστεί με διάφορες μεθό
δους.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΒΟΣ
Αναξαγόρα 1, Αθήνα 10552
τηλ: 52.46.241

*
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Ε κ δ ό σ ε ις Ε θ ν ικ ή ς Τ ρ α π έ ζ η ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς
Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (Συλλογικός τόμος)
* Νεολιθική Ελλάς (Συλλογικός τόμος)
4 Μονή Σταυρονικήτα (Συλλογικός τόμος)
Κύπρος 7 4 (Συλλογικός τόμος)
4 Ελληνικά λαϊκά μουσικά ό ρ γα να (Φ. Α νωγειανάκη)
Λεύκωμα Μ ακρυγιάννη/Ζω γράφου
Εικόνες της Πάτμου (Μανόλη Χατζηδάκη)
Η ελληνική ζω γραφική (1832-1922) (Χρυσ. Χρήστου)
Χειρόγραφα εκκλησιαστικής μουσικής (1453-1820)
(Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμή)

2.3002.000.1.700.600.·
2.300.1.200.2.7003.000.4.000.-

4 Η ελληνική έκδοση εξαντλήθηκε. Κ υκλοφορεί στην α γγλική γλώ σ σ α

Ε κ δ ό σ ε ις Μ ο ρ φ ω τ ικ ο ύ Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς Ε.Τ.Ε.
ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕΜΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΥ

Α νθολόγημα Θησαυρών του Εθνικού Μ ουσείου

3.000.-

ΣΟΛΩΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Εγκυκλοπαίδεια της Α ρχαίας Ελληνικής Μ ουσικής

500.-

J.P.V.D. BALSDON

Ρωμαίες Γυναίκες

600.-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1833-1856)

450.-

R. HARRE

Επιστημονική Σκέψη 1900-1960

450.-

DOUGLAS DAKIN

Ο Α γώνας των Ελλήνων για την Α νεξαρτησία (1821-1833)

550.·

W. SCHADEWALDT

Από τον κόσμο και το έργο του Ομήρου (Β' τόμος)

400.-

C.M.BOWRA

Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση (Β' τόμος)

450.-

ENCYCLOPEDIE DE LA PLEIADE

Ιστορία και Μ έθοδοί της (Τόμος Β2)

430 -

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜ ΑΤΟΣ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 2, ΤΗΛ 3222730
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΕΤ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 ΑΘΗΝΑ 11 7 ΤΗΛ 3221335 ■ 3221337

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
50
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
• Εκπλήσσεται με τον τρόπο ε
ορτασμού της 10ης επετείου της ε
ξέγερσης του Πολυτεχνείου και α
ναρωτιέται ο επιστολογράφος μας
για το «πού μπορεί να φτάσει η
φαντασμένη φαντασία τους».
Γιορτάστηκε ακόμα μια φορά
η επέτειος για τον ξεσηκωμό του
Νοέμβρη του ’73. Φέτος, για τα
δεκάχρονα του Πολυτεχνείου αποφασίστηκε και προγραμματί
στηκε πολυήμερος γιορτασμός,
εκδηλώσεις, ομιλίες, δημόσιες
συζητήσεις αλλά και βραβεύσεις
και απονομές διπλωμάτων αν
δρείας!!! και επαναστατικής (;)
προσφοράς σε κάποιες ξεχωρι
στές προσωπικότητες!!! Φαίνε
ται απίστευτο, πρωτόγνωρο για
όσους έχουν μάθει ότι την αγνή ε
παναστατική και δημοκρατική
δράση συνοδεύει πάντα και αδιάρρηκτα η σεμνότητα, η ανι
διοτέλεια, η αποφυγή κάθε φαν
φαρονισμού και επιδειξιομανίας.
Μήπως θα ’πρεπε να λέμε και μη

χειρότερα; Μέχρι πού μπορεί να
φτάσει η φαντασμένη φαντασία
τους; Τι άλλο μας επιφυλάσσουν
οι έκφυλοι; Ισως κάτι σαν αυτό:
Έναν τρόπο αξιολόγησης του «ε
παναστάτη» άριστα —χρυσό—
για τον ύψιστο, αργυρό —λίαν
καλώς— για τον επόμενο, χάλκι
νο —καλώς— για αυτόν που υ
στέρησε λίγο. Σίγουρα δεν είναι
σοβαρά όλα αυτά. Εμπόριο! εμ
πόριο, σκοπιμότητες και αδίστα
χτη εκμετάλλευση του αυθόρμη
του επαναστατικού ξεσηκωμού
των παιδιών του Πολυτεχνείου
και του λαού της Αθήνας που ε
νώθηκε μαζί τους.
Έτσι λοιπόν το Πολυτεχνείο έ
γινε το επίκεντρο της ζωής μας
και της σκέψης μας όλες αυτές
τις μέρες. Στον Τύπο και στην
Τηλεόραση δόθηκε από ανθρώ
πους που έδρασαν και δημιούρ
γησαν στο Πολυτεχνείο μια σω
στή εικόνα για τη γένεση και την
έκρηξη των γεγονότων, άλλοι έ
κοψαν και έρραψαν τα πράγμα
τα στα μέτρα τους, όπως απαι
τούσαν τα κομματικά τους συμ
φέροντα και οι μελλοντικοί τους
σχεδιασμοί. Η διαστρέβλωση
και η υποκρισία στις δόξες τους.
Ευτυχώς που υπάρχουν ντοκου
μέντα να δείχνουν την πραγματι
κότητα εκείνων των ημερών και
με λίγο κριτικό πνεύμα και διάθε
ση να μπορεί ο καθένας μας να
διαμορφώνει τις δικές του γνώ
μες και κρίσεις, και να διακρίνει

δρόμο προς τη δημοκρατική ομαλότητα (του Μαρκεζίνη) και
οργανώνουν προκλήσεις για να
δικαιολογήσουν την επιβολή
στρατοκρατικών μέτρων». Αι
δώς Αργείοι. Ευτυχώς υπάρχουν
ντοκουμέντα...
Είναι γνωστοί οι Εφιάλτες.
Ας μην αφήσουμε να γίνει το
Πολυτεχνείο άλλη μια «εθνική»
γιορτή. Ας γίνει αφορμή προβλη
ματισμού και ώριμης προχωρη
μένης επαναστατικής κριτικής
και πρακτικής.
Με πολλή συμπάθεια
Σιέρρας Απόστολος

τους καπηλευτές και τις διαστρε
βλώσεις τους. Ευτυχώς που υ
πάρχουν ντοκουμέντα, μ’ όλη
την αλήθεια που προσφέρουν. Η
ταινία ντοκουμέντο π.χ. του Νί
κου Καβουνίδη, όπως γράφτηκε,
δεν επιτράπηκε να τη δουν οι
Έλληνες από την T.V. και προ
βάλλεται το βράδυ της 17 Νοέμ
βρη αυτό το φαντασιακό κατα
σκεύασμα της Νέας Υόρκης. Μα
καλά έχουμε ντοκουμέντα στα
χέρια μας (και μένουν άγνωστα)
και επιστρατεύεται η έντεχνη δη
μιουργία να μας δώσει κάτι από
το Πολυτεχνείο; Τι είδαμε; πόσο
μας φώτισε και κατά πόσο μπό
ρεσε να σκιαγραφήσει πιστά αυ
τή η ταινία τα γεγονότα του ξεση
κωμού. Ό σο και να πλησίασε
ανθρώπους και καταστάσεις δεν
μπορεί να υποκαθιστά μια ταινία
ντοκουμέντο, μ’ όλη την αμεσό
τητα και τη γνήσια, αληθινή κα
ταγραφή των γεγονότων.
Τελικά όλοι «γιορτάσανε» την
επέτειο του Πολυτεχνείου. Ακό
μα και αυτοί, που τις μέρες εκεί
νες του ’73 είχανε ανοιχτά καταγ
γείλει την ύπαρξή του σαν «προσχεδιασμένη εισβολή 350 οργα
νωμένων πραχτόρων της ΚΥΠ
(Πανσπουδαστική) και άλλοι
που ζητούσαν «όχι απρογραμμά
τιστες ενέργειες, όχι καταλή
ψεις» όπως εκείνοι που κατάκριναν τους ήρωες του Πολυτε
χνείου σαν «σκοτεινές δυνάμεις
που εργάζονται να φράξουν το

Ελληνική Λογοτεχνία · Δοκίμιο · Ξένη Λογοτεχνία
Φιλοσοφία · Εθνική Αντίσταση · Παιδικά
Ελληνικά Θέματα · Επιστημονική Φαντασία

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΣΤΙΣ ΜΟΙΡΕΣ
• Ο δήμαρχος και το δημοτικό
συμβούλιο των Μοιρών καταγγέλουν για αντιδημοκρατική συμπε
ριφορά την εννιαμελή Ν.Ε. Π Α Σ Ο Κ στο Ηράκλειο, και τονίζουν:
Προκειμένου να υποστηρίζου
με τίμια την ιδεολογία μας σχη
ματίσαμε ένα συνδυασμό στις
Δημοτικές εκλογές με πραγματι
κούς δημοκράτες μέλη και φί
λους του κυβερνητικού κόμμα
τος. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν
να κερδίσουμε τις εκλογές στο
Δήμο Μοιρών και να τις χάσει ο
χρισμένος από το ΠΑΣΟΚ υπο
ψήφιος Δήμαρχος, ο οποίος για
να πάρει το χρίσμα χρησιμοποίη-

Ε ξάλτας
Κωλέττη 11 - Τηλ. 36.04.885
Τζαβέλα 1 · Τηλ. 36.21.238
ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
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τα παιδιά
της χελιδόνας

ς

Μυθιστόρημα

Μηνιαίο Περιοδικό
°Υθτεχνίας και απολαύσεων

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ
Κ Α Σ Τ Α Ν ΙΩ Τ Η
Ζ .Π ηγής 3, Α θήνα, τηλ.360.3234-360.1331
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(Μετάφραση: Μ. Γρηγορίου).

σε την εννιαμελή κλίκα της Ν.Ε.
ΠΑΣΟΚ (στην οποία Λιι ο ίδιος
είναι μέλος).
Ας σημειωθεί ότι η βάση, η
Τ.Ο. Μοιρών επέλεξε σαν υπο
ψήφιο Δήμαρχο αυτόν που κέρδι
σε τις εκλογές.
Επίσης θέλουμε να τονίσουμε
ότι όλη η προεκλογική δραστη
ριότητα του εκλεκτού υποψήφιου
του ΠΑΣΟΚ στηρίχθηκε στην ανηθικότητα και την ισοπέδωση ό
λων των κανόνων της πολιτικής
δεοντολογίας. Επειδή το ποιόν
αυτού του κυρίου αντιλήφθηκε ο
δημοκρατικός λαός των Μοιρών
τον ετιμώρησε κατάλληλα και
μετεκλογικά έχει αποδυθεί σε έ
να έργο καταδίωξης όλων των
δημοκρατικών της πόλης μελών
και φίλων του ΠΑΣΟΚ. Τορπιλλίζει συστηματικά το έργο της
Δημοτικής αρχής και των φορέ
ων του μαζικού κινήματος.

'Επίσης κυκλοφορούν.

• Το κείμενο υπογράφει ο πρόε

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μόλις κυκλοφόρησαν
• EPIK ΣΑΛΤΣΜΑΝ:

Εισαγωγή στή μουσική
τοΰ 20ου αιώνα.
(Μετάφραση: Γ. Ζερβός).

• ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΣΜΩΑ:

Μουσική, κοινωνία, παιδεία.

• ΙΓΚΟΡ ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΥ.

Μουσική ποιητική.
• ΑΑΡΩΝ ΚΟΠΑΑΝΤ:

Μουσική καί φαντασία.
• ΤΖΩΝ ΜΠΛΑΚΙΝΓΚ:

Ή έκφραση τής ανθρώπινης
μουσικότητας.
• OTTO ΚΑΡΟΛΥ:

Εισαγωγή στή μουσική.
• ΝΤΙΜΙΤΡΙ ΣΟΣΤΑΚΟΒΙΤΣ:

Μαρτυρία.
• ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ:

Τό Τονικό μουσικό σύστημα.
• ΛΗΟΣΜ ΙΘ:

Σημειώσεις γιά τή φύση τής
μουσικής.
Γ.κόόσας ΝΕΦΕΛΗ
Μαιφομιχά/.η 9. 'Αθήνα 10679
Τηλ. 3639962

-

3607744

\ ________________________ /
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ΔΗΜ ΗΤΡΗΙ ΨΥΧΟΓΙΟΙ

Μεροληπτική κατάθεση

δρος του Δ .Σ . κ. Λρμουτάκης, ε
νώ η καταγγελία σφραγίζεται από
τον παρακάτω επίλογο με τις υπο
γραφές του δημάρχου κ. Ρομπογιαννάκη, του προέδρου κ. Αρμουτάκη και των μελών της
πλειοψηφίας Μανασσάκη, Δουλγεράκη Γ., Χατζιδάκη Λ ., Μαυράκη Γ., Κάμπουράκη Γ., και Σρανρουλάκη Γ.

«Κύριοι της εννεαμελούς κλί
κας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ηρα
κλείου είστε παραχαράκτες της
φυσιογνωμίας του κινήματος και
κάπηλοι της Σοσιαλιστικής Ιδέ
ας. Εν ονόματι της Δημοκρατίας
καταργείτε τη Δημοκρατική
πλειοψηφία, στο λεξιλόγιό σας η
ιερή λέξη της Δημοκρατίας κα
τάντησε επικίνδυνο σχήμα λό
γου, όπλο Δημαγωγίας.
Με πολιτικό θάρρος και συνέ
πεια, με αίσθημα ευθύνης σας με
ταφέρομε εμείς το Δημοτικό
Συμβούλιο της πλειοψηφίας του
Δήμου Μοιρών και ο Δήμαρχος
ένα λεβέντικο μήνυμα βγαλμένο
από την ψυχή όλων των Δημο
κρατών της πόλης μας.
Κάτω τα χέρια από τον περή
φανο δημοκρατικό λαό των Μοι
ρών.
Κάτω τα χέρια από τον περή
φανο δημοκρατικό λαό του Ηρα
κλείου».
Ακολουθούν οι υπογραφές.

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ
ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΛ
• Μ ε αγανάκτηση και ικανοποι
ητική δόση χιούμορ μας ενημερώ
νει ο επιστολογράφος για τις περι
πέτειες ενός... σφυριού στην
Π Υ Ρ —ΚΑΑ.

LKAOLtIL ΠΟΛΥΤΥΜΟ
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ΑΘΜΝΛ I S

Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Αποφάσισα να στείλω αυτό το
γράμμα γιατί πιστεύω ότι, αν για
ένα συμβιβασμένο εργάτη η σω
φροσύνη της σιωπής είναι ουσια
στικά αναξιοπρέπεια, στην περί
πτωσή μου θα ήταν εμφανώς δει
λία. Εξάλλου, όταν σε κατηγο
ρούν για κλέφτη και έχεις κάτι να

πεις καλό είναι να το λες. Βέβαια
η κατηγορία ανακλήθηκε από
την ίδια εταιρία που εργάζομαι
(την ΠΥΡ-ΚΑΛ) και την ευχαρι
στώ γι’ αυτό. Επειδή όμως ο διασυρμός μου ήταν δημόσιος, νομί
ζω ότι δικαιούμαι και εγώ μια α
πάντηση δημόσια.
Κατηγορήθηκα λοιπόν ότι σε έ
λεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό
μου κατά την έξοδό μου από το
εργοστάσιο, βρέθηκε παράνομα
στην κατοχή μου ένα πλαστικό
σφυρί (150 δρχ., Μοναστηράκι)
και ως εδώ καλά. Αξίζει όμως να
περιγράφει η διαδικασία όχι α
πλά γιατί το φέρσιμο των φυλά
κων ήταν αδέξιο, αλλά κυρίως
γιατί δεν ήταν αναίτιο.
Εδώ πρέπει να μάθετε ότι στην
ΠΥΡ-ΚΑΛ έχουμε φύλακες σο
σιαλιστικούς αλλά με καπιταλι
στική καταγωγή και συνήθειες.
Αυτοί οι άνθρωποι στην αγχώδη
προσπάθειά τους να αποδείξουν
την προσφορά τους στα (νέα) α
φεντικά τους, φέρονται σαν κάτι
άλλους, που όντας εξώφθαλμα
βλάκες, πασχίζουν με μανία να
το αποδείξουν, λες και υπάρχει
κανείς που αμφιβάλλει γι’ αυτό.
Την Δευτέρα λοιπόν 28.11 κά
νουν εξονυχιστικό έλεγχο, βρί
σκουν το σφυρί και αρκούνται
στην απλή παρατήρηση. Την Τρί
τη 29.11 κάνουν ένα γελοία σκη
νοθέτη μένο έλεγχο, (να σημειω
θεί ότι ο για δυο συνεχόμενες μέ
ρες έλεγχος σε αυτοκίνητο είναι
σπανιότατο φαινόμενο στην
ΠΥΡ-ΚΑΛ), απλούστατο, όσο
χρειαζόταν, για να βρεθεί το σφυ
ρί. Και αφού τρεις φύλακες - άγ
γελοι αναρωτήθηκαν μεταξύ
τους αν υπάρχει έγκλημα ή όχι,
τελικά βρήκαν πως υπάρχει. Σε
δευτερόλεπτα και μέσα σ’ ένα
κλίμα μεγαλόπρεπα χαφιεδίστικο, περιστοιχίστηκα από τρεις
φάτσες από τις οποίες, η μία
κράταγε το σφυρί - πειστήριο, η
άλλη μου έπαιρνε τα στοιχεία και
η τρίτη με πρόσεχε γενικώς. Την
Τετάρτη 30.11 έμαθα ότι τα κυ
ρίως ενοχοποιητικά στοιχεία σε
βάρος μου ήταν ότι το σφυρί ή
ταν όμοιο με αυτά που χρησιμο
ποιεί η ΠΥΡ-ΚΑΛ και δεύτερο ό
τι ήταν αμεταχείριστο. Και όσον
αφορά το πρώτο, παραδέχομαι
ότι είναι υπερβολικό να απαιτή
σεις από αυτά τα αστυνομικά
δαιμόνια να σκεφτούν, ότι είναι
δυνατό να έχει κανείς σφυρί ό
μοιο με αυτά της ΠΥΡ-ΚΑΛ, χω
ρίς να το έχει κλέψει από την
ΠΥΡ-ΚΑΛ. Ό σον αφορά το δεύ
τερο όμως, μια και εγώ δεν χρη
σιμοποιώ σφυρί στη δουλειά μου,
σημαίνει ή ότι έκλεψα το σφυρί
από κάποιο συνάδελφο (αλλά τό
τε δεν θα ήταν άχρησιμοποίητο,
τι διάολο για μόστρα θα το ’χει) ή
ότι διέρρηξα κάποια αποθήκη.
Διέρρηξα λοιπόν την αποθήκη,
πήρα το σφυρί χωρίς να με πάρει
χαμπάρι κανείς, αλλά επειδή δεν
ήμουνα προνοητικός κλέφτης
δεν το έβαλα κάτω απρ-«» κόβι

Π

οχτωβριανη
επανάσταση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
Πρόλογος - Επιμέλεια

Κώστας Χατζηαργύρης
εκδόσεις αλεβιζόπουλος
Φειδίου 14 16 Αθήνα
ιηλ. 560.0056

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΛΝΤΡΕΑ ΚΕΡΕΝΗ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΙI ΚΑΝΕΛΛΟΙΙΟΪΛΟΓ

'Ε κδό σ εις «’Ιωνία»

Κεντρική Διάθεση:
Αθήνα: Μαυρομιχάλη 15
τηλ. 36.35.223
Θεσ/νίκη: «Κέντρο βιβλίου»
τηλ. 237.463

σμά μου που χωράνε πέντε σφυ
ριά και βάλε, και δεν γίνεται έ
λεγχος (εκτός αν πρόκειται για
κάρφωμα), αλλά το έβαλα στο
πορτ-μπαγκάζ. Και σα να μην έ
φτανε αυτό, το σφυρί φαίνεται α
νέδιδε την οσμή (το άρωμα) της
ΠΥΡ-ΚΑΛ γιατί πώς εξηγείται να
είμαι ένοχος μόνο γΓ αυτό και ό
χι για το γαλλικό κλειδί και την
πένσα που είχα μαζί μου; Ίσως
να μην υπήρχαν «στοιχεία» γΓ
αυτά.
Δεν θα ασχοληθώ άλλο μ’ αυ
τούς τους ανθρώπους αν και αι
σθάνομαι έντονη επιθυμία να
τους εξευτελίσω όσο πράγματι
τους αξίζει. Παραιτούμαι όμως
γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο
το εγχείρημα, αν θέλει κανείς να
έχει επιτυχία.
Ό σο για το κωμικό μέρος της
μακάβριας αυτής φάρσας, ελπί
ζω να διασκεδάσατε αρκετά μα
θαίνοντας πώς παίζεται το παι
χνίδι κλέφτες κι αστυνόμοι στην
ΠΥΡ-ΚΑΛ.
Ευχαριστώ
Κώστας Σακελλίου

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙΚΚΕ
• Επιβεβαιώνει την στάση του
Κ Κ Ε στο θέμα των βάσεων και
κατηγορεί το Α Ν Τ Ι για έλλειψη
αντικειμενικότητας, ο επιστολο
γράφος μας, γύρω απ' αυτό το θέ
μα:

Cesare Brandi
’Λρκάδιος ή π ερ ί Γ λ υ π τ ικ ή ς

Βέβαια το ΑΝΤΙ ποτέ δεν ήταν
αντικειμενικό απέναντι στο ΚΚΕ
αλλά η τελευταία (τχ. 245 σελ. 5)
«ανάλυση» του Αντήνορα σχετι
κά με τη στάση του ΚΚΕ απένα
ντι στη συμφωνία για τις βάσεις
αγγίζει τα όρια του κωμικοτραγι
κού. Ενώ το ΚΚΕ έχει δηλώσει ε
πανειλημμένα, μέσα κι έξω απ’
τη Βουλή, ότι είναι κατηγορημα
τικά αντίθετο με τη νέα συμφω

νία και έχει πρωτοστατήσει σε ε
κατοντάδες εκδηλώσεις κατά
της συμφωνίας σ’ όλη την Ελλά
δα, τώρα επιχειρείται να εμφανι
στεί η αποχώρησή του από την
ψηφοφορία στη Βουλή σαν θετι
κή ψήφος!!! Και ενώ καθαρά δη
λώνει ότι, όντας αντίθετο με τη
συμφωνία, αποχωρεί από την ψη
φοφορία θεωρώντας ότι μόνος
αρμόδιος για να επικυρώσει μια
τέτοια συμφωνία είναι ο ίδιος ο
λαός —με δημοψήφισμα— ο Αντήνωρ μιλάει για στελέχη... και
μέλη... που διαφωνούν..., όπως
έχουμε ακούσει και ακούμε ακό
μη «σύμφωνα με πληροφορίες
της υπηρεσίας μου...» και ο νοών
νοείτω... Εδώ μάλλον επιβεβαιώ
νει την παροιμία «όσα δεν φτάνει
η αλεπού...». Δηλαδή εφόσον η
συμφωνία δεν ανταποκρίνεται
στους λαϊκούς πόθους αλλά όλοι
—και ο «χώρος» («εσ» και λοι
πά) —λένε ναι (μερικοί μέσα από
«ήξεις-αφήξεις») γιατί να «χαλά
σει τη μαγιονέζα» το ΚΚΕ. Να το
βγάλουμε κι αυτό υπέρ... Μπορεί
ο στόχος αυτός μεν να μην επι
τυγχάνεται, επιτυγχάνεται όμως
το στραπατσάρισμα και της αλή
θειας και της αντικειμενικότη
τας. Αλήθεια όσες φορές επί Ν Δ
αποχωρούσαν τα δημοκρατικά
κόμματα από την ψηφοφορία σε
διάφορα θέματα η αποχώρησή
τους μπορεί να θεωρηθεί θετική
ψήφος; Σύμφωνα με τη «λογική»
του Αντήνορα ναι. Τι να πει κα
νείς...
Δεν περιμένω από το ΑΝΤΙ φί
λο ΚΚΕ «γραμμή». Απαιτώ όμως
—όπως και κάθε αναγνώστης
του άλλωστε— περισσότερο σε
βασμό στην αλήθεια, στην αντι
κειμενικότητα και (γιατί όχι;)
στο κατοστάρικο του μήνα.
Φιλικά
Γιώργος Κυρία κόπουλος
Υ.Γ. Τα ψευδώνυμα συνεργατών
τι σημαίνουν; φόβο ή ντροπή;

— ΚΑΘΕ π ρ ° ι
/
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ΝΕΦΕΛΗ

-td <
Ενα βιβλίο πο'ι εξετάζει τά θεωρη
τικά, ιστορικά κι αισθητικά ζητήμα
τα τής τέχνης, κυρίως τής γλυπτικής,
από τήν άρχαία ώς τήν σύγχρονη
εποχή, μέ τήν πλοκή καί μορφή ενός
πλατων ικού διαλόγου, σέ μετάφραση
Σπ. Ήλιόπουλου.

CESARE BRANDI

Ά ρ κ ά δ ιο ς ή'
π ερ ί γ λ υ π τικ ή ς
εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ
Μ α υ ρ ομ ιχά λ η 9. Αθήνα 10679

Τηλ: 3639962 — 3607744
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Κυκλοφορεί
ο 18ος
τόμος του ΑΝΤΙ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 - 72.32.619
• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
115 21 Αθήνα
• Υπεύθυνος τυπογραφείου:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Μιλτιάδου 23β
Χαλάνδρι
• Δημόσιες σχέσεις
Διαφημίσεις:
ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΤΤΗΣ
• Καλλιτεχνική επιμέλεια:
ΜΠ. ΜΠΟΖΕΝΑ
• Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
• Φωτοστοιχειοθεσία:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
• Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
«ΛΙΘΟΤΥΠ» Α.Ε.
Ιάσιου 5 - Περιστέρι
Τηλ. 57.22.201

• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκ
φράζει την προσωπική άποψη
τού συγγραφέα του.
• Χειρόγραφα δεν επίατρέφονται.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Εξαμ. 600 δρχ. - Ετήσια 1.200
Ετήσια Οργανισμών
Τραπεζών, κτλ.: 4.000 δρχ.
, Φοιτητική έκπτωση 15%

Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:
εξάμηνη:..................απλή δολ. 11
»
αεροπ.δολ. 13
ετήσια:.....................απλή δολ. 22
»
αεροπ.δολ. 26
Η.Π.Α. - Καναδάς · Αν. Ασία:
εξάμηνη:..................απλή δολ. 11
»
αεροπ.δολ. 15
ετήσια:.................... απλή δολ. 22
»
αεροπ.δολ. 30
Αυστραλία · Ωκεανία:
εξάμηνη:..................απλή δολ. 11
»
αεροπ.δολ. 20
ετήσια:.................... απλή δολ. 22
»
αεροπ.δολ. 40
•

Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60,
115 21 ΑΘΗΝΑ

• ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 50
δρχ. 00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
• Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Εκδόσεις «Νεφέλη»
Μαυρομιχάλη 9,
Τηλ. 36.07.744 .· 36.39.962
• Για τα βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας: Βιβλιοπωλείο
Μ. Κοτζιά και Σια Ο.Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
546 22 Θεσσαλονίκη
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ
Ο Κοσμάς ο Ευρωπαίος είναι ένα
γελοιογραφικό πρόσωπο, ο ήρωας
του ομώνυμου σατιρικού κόμικ,
που δημιουργήθηκε την Πρωτο
χρονιά του 1981 με την ευκαιρία
της ένταξης της Ελλάδας στην
ΕΟΚ. Ένα βιβλίο διασκεδαστικό,
με το γνωστό καυστικό πολιτικό
κριτήριο του Γιάννη Ιωάννου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ
Ο τρίτος δρόμος ’83
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΗΣ
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΣ
ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ
ΟΙ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ
Μ υθιστόρημα

Δ εύ τερ ο μέρος μιας τριλογίας που άρ
χισε με το «Μπαζαγιάζι», όπου η συγ
γ ρ α φ έα ς, με τη χαρακτηριστική τη ς
γραφή, καταγράφ ει με γλώσσα ρέουσα
και συγκλονιστικές σ κηνές τις ιστορι
κές επ ο χ ές του αιώνα μας, έτσι όπως
έγιναν αντιληπτές από το ν αφηγητή
και σημάδεψ αν τη ζωή του τόπου μας.

ΕΛΕΜΣΑΡΑΗΤ1ΤΗ-ΠΑΝΑΠΩΤ0Υ

ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
ΠΟΥ ΤΑ ΑΙΝΕ
ΝΏΒΙ ΝΤΙΒί
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ
ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΡΟΥΧΟ

ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΝΕ
ΝΤΙΒΙ ΝΤΙΒΙ

ΑΠΑΝΤΑ 22
ΥΠΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΝ

Μ όνιμος στις επ ά λξεις τη ς μ α χό μ ενη ς
δημ οσ ιογραφ ίας ο Γιάννης Κάτρης,
α να τέμ νει τη δημόσια ζωή τ η ς τελ ευ 
ταίας τρ ιετία ς. Με μια σειρά άρθρα,
προβάλλει και α π ο κ α λ ύ π τει τη βα θύ
τερη σημασία γ ε γ ο ν ό τω ν και περισ τα
τικών του δημόσιου βίου, που συνήθω ς
π ερ ν ο ύ ν α π α ρα τή ρ η τα στα «ψιλά» των
εφ ημερίδω ν. Και, όπω ς πάντα, κατα
φ έρ νει να εξορύξει από το φ αινομενικά
ασήμαντο τη β α θ ύ τερ η ουσία του,
σ υ νδ εδ εμ έν η σ χ εδ ό ν π ά ντα με τη δη
λητηριώδη κληρονομιά το υ φασισμού,
της μισαλλοδοξίας και το υ δεξιού τρό
που δ ια κ υ β έρ νη σ η ς α υ τή ς τη ς χώ ρας.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΑΧΙΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ
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Μ υ θ ισ τό ρ η μ α

Δ ιη γήμα τα

Ό π ω ς και στο πρώ το τη ς μυθιστόρη
μα, την «Α στραδενή», έτσι και στο

Μια επιλογή από διηγήματα κατά καιρ ο ύ ς δημοσιευμένα σε μ εγά λ ες αθηναϊκές εφ η μ ερ ίδ ες, γραμμ ένα με τρυφ ερότητα, με αγάπη κι ελπίδα για τον
άνθρω πο, όπου κ, αν βρίσκεται, στην
πόλη ή στην επαρχία, ό π ο ιο ς κι αν είναι

“Έ β δομ ο ρούχο» η Ε υγενία Φακίνου
α γ ν ο ε ' τ0 ΧΡ°ν0 και φ έ ρ ν ε ι το παρελθόν °Τ °υ<: τό π ο υ Ρ το υ σήμ ερα. ΣκαλίΜν Πμες α πό α ρ χ α ίες τρ α γ ω δ ίες, μύθ ο ^ και λαϊκέΡ π α ρ α δ ό σ ε ις, ώστε η
θ ε ά Δ ήμητρα, η Π ερσ εφ όνη, ο Ορέ-

ο αγώ νας του, ό ,τι ζωή κ, αν κάνε,.

στ,Κ κα1 ° Αι ' Ν ,κόλας τω ν Ψ α Ρών να
ζουν δίπλα μ α ς, κου β α λώ ντα ς ο καθέ
νας τον προσω πικό του μ ύ θ ο , ανάμεσα
ÙîTgftgôTryù λ τ ω φ ο ρβίατ-τρακτέρ και
ασιων

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
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Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η Σ Κ Ε Ψ Η
ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Τα μετά το θέατρο
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
Μετά τα φιλολογικά
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Υποθέσεις
ΤΣΑΚΝΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Δακτυλικά αποτυπώματα

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΦΑΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πολυτεχνείο ’73
Εξέγερση, Κατάληψη, Εισβολή

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
jeun

ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΛΗ ( Απαντα 22
Υπό εχεμύθειαν
rate
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ιοίκ Το δέντρο που χορεύει
)

lîprç

Π Ο ΙΗ Σ Η __________________
ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Αλλου φέγγω
ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Η Ανάσταση της Κυρα-Τσίνης
ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Επιλογή Β'
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
Αμνάδα των ατμών
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τα πυρηνικά ποιήματα
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΑ
Έρωτος Μάθος
ΕΛΥΑΡ ΠΩΛ
Ποιήματα
ΜΠΛΕΤΚ ΟΥΤΛΙΑΜ
Ποιήματα
(Μετάφραση: Α ν δ ρ έ α ς Α γγ ελ ά κ η ς )
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(Μυθιστόρημα)

ΜΠΟΝΦΟΥΑΥΒ
Ποιήματα (Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Μηνάς

ΡιΟΙΙ

Ηγενιά των αιχμαλώτων

Χ ρισ τάφορος Διοντάκης)

Δημάκης-

νήβκ (Μυθιστόρημα)
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ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Οι δύο τελευταίοι

ΓΙΑ Π Α ΙΔ ΙΑ ΚΑΙ Ν Ε Ο Υ Σ
(Μυθιστόρημα)
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ*
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΤΗ
Μιλώντας για τα παιδικά βιβλία
Τ' 0 μπαρμπα-Αναστάσης το Σοβιέτ
Μυθιστόρημα)
3ΐρ
ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Ηβράβεψη
Χόπιτι - Χοπ!
(Μυθιστόρημα)
ΒΙΝΜΠΕΡΓΚ ΑΝΝΑ ΓΚΡΕΤΑ
1$ ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Μια πέμπτη του Οκτώβρη
Το έβδομο ρούχο
ΒΟΡΟΝΟΒ ΝΙΚΟΛΑΤ
(Μυθιστόρημα)
Το κυνήγι των περιστεριών
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τα παιδιά της Χέλιδόνας
Μελήσσιπος
(Μυθιστόρημα)
ΔΕΙΛΙΝΟΣ Δ. · ΓΑΤΤΗΣ Γ.
ΕΣΣΕ ΕΡΜΑΝ
Στο βυθό του Αιγαίου
Νάρκισσος και Χρυσόστομος
Τοτελευταίο καλοκαίρι του Κλίνγκσορ ΚΙΠΛΙΝΓΚ ΡΑΝΤΓΙΑΡΝΤ
Παράξενα νέα από κάποιο άλλο άστρο Απίθανες ιστορίες
ΛΟΝΤΟΝ ΤΖΑΚ
Το παιχνίδι με τις χάντρες
Πειρατικές ιστορίες
ΜΠΑΖΕΝ ΕΡΒΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Με την οχιά στο χέρι
(Μυθιστόρημα)
Έξι κόκκινες ιστορίες με ουρά
ΨΑΡΑΥΤΗ ΛΙΤΣΑ
ΠΑΡΙΖΕ ΓΚΟΦΡΕΝΤΟ
Στα βήματα του Σαμοθήριου
Το αφεντικό (Μυθιστόρημα)
(,

Χ ΙΟ Υ Μ Ο Ρ ___________________
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ο τρίτος δρόμος ’83
Ο Ευρωπαίος
ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Καραγκιόζης στη χώρα
των θαυμάτων
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Μην πατάτε το πράσινο
Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ · Δ Ο Κ ΙΜ ΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Οι πλάγιες ερωτήσεις του Πορφύριου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ III
Γλωσσολογίας
ΚΑΚΙΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Τρόμος στο κολλέγιο και άλλα
αστυνομικά δοκίμια
ΚΑΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Η αλήθεια είναι το φως που καίει
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Η εμπειρία του αρχιτεκτονημένου
χώρου και το σωματικό σχήμα
ΜΟΣΚΩΦ ΚΩΣΤΗΣ
Η Πράξη και η Σιωπή
Τα όρια του έρωτα και τα όρια
της ιστορίας (Δοκίμια
ΜΑΡΙΝΟΣ Γ.-ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γ.
ΜΑΓΚΑΚΗΣ Γ.Α.-ΡΟΖΑΚΗΣ X.ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ.ΠΑΝΟΥ Σ.
Για την ποιότητα της δημοκρατίας μας
ΜΑΚ ΛΟΥΕΝ, ΜΑΡΣΑΛ
Μαζικά μέσα επικοινωνίας:
οι προεκτάσεις του ανθρώπου
ΠΑΠΑΔΟΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Πραγματικές ουτοπίες
/ / )

(Χώροι της ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς II)

ΠΙΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Χώρος, φως και λόγος στην ποίηση
του Κ. Καβάφη
ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Λόγος ανθηρός χειρο- νομηθείς
Κ Λ Α ΣΙΚ Α Κ Ε ΙΜ Ε Ν Α ________
ΠΛΑΤΩΝ ■ ΙΩΝ
(Εισαγωγή - με τάφραση:
Δουκάς Κούσουλας)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α' 1983-1984
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Έριχ Φρομ

Το μεγαλείο
και οι περιορισμοί
στη σκέψη του
Φρόϋντ
Μια λαμπρή
επανεξέταση
των ιδεών της
ψυχανάλυσης
Σ’ αυτό, το τελευταίο βιβλίο της
ζωής του, ο διάσημος
ψυχαναλυτής, κοινωνικός
στοχαστής και φιλόσοφος Έριχ
Φρομ, κάνει μια καθαρή εκτίμηση
των προτερημάτων και των
αδυναμιών της συνολικής δουλειάς
του Φρόϋντ.
Ενώ αναγνωρίζει τους
περιορισμούς στη σκέψη του
Φρόϋντ και ιδιαίτερα την
ανεπάρκεια στην ερμηνεία της
γυναικείας ψυχολογίας, ο Φρομ
εξηγεί και υπογραμμίζει γιατί ο
Φρόϋντ είναι ένας από τους
σημαντικότερους στοχαστές του
εικοστού αιώνα.

Έριχ Φρομ

Πειθαρχία
και
Ελευθερία
Έντεκα δοκίμια με
κέντρο το όραμα του
ανθρωπιστικού σοσιαλι
σμού

στοχαστή του εικοστού αιώνα. Ο
Έριχ Φρομ καταγράφει εδιυ το
δικό του απόσταγμα πείρας και
σοφίας για τις θεμελιώδεις αρχές
που οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη
ανθρώπινη ζωή. Περιγράφει το
μοναχικό και βαριεστημένο τύπο
ανθρώπου που δημιούργησαν οι
τεχνολογικές κοινωνίες, τον τύπο
του επικίνδυνον καταναλωτή. Ο
Φρομ βλέπει ότι τα δύο κυρίαρχα
κοινωνικά συστήματα έφτασαν,
από διαφορετικούς δρόμους, στο
ίδιο αποτέλεσμα, στον
υποβαθμισμένο άνθρωπο. Αλλά
παρόλο που νιώθει κανείς ότι
προδόθηκαν από παντού τα
ιδανικά του αληθινού
ανθρωπιστικού σοσιαλισμού, το
όραμα δεν έπαψε να υπάρχει και
να μας προσκαλεί, υποστηρίζει ο
Φρομ.

Ε.Φ. Σουμάχερ

Οδηγός
καθημερινής
σοφίας

Ε.Φ. Σουμάχερ

Το μικρό είναι
όμορφο
Η ανθρωπιά και
η ομορφιά της
μικρής οικονομίας
σε παγκόσμια κλίμακα

«Έ να βιβλίο γεμάτο ζεστασιά,
ανθρωπιά και ελπίδα με άμεσες και
πρακτικές προτάσεις για το
μέλλον. Το βασικό μήνυμα από την
προκλητική αυτή μελέτη του
Σουμάχερ είναι ότι ο άνθρωπος
σπρώχνει τον εαυτό του και τη γη
ολόκληρη έξω από κάθε
ισορροπία, καθοδηγούμενος από
την ιδέα του υπερκέρδους και κατά
συνέπεια των γιγαντιαίων
επιχειρήσεων. Αντίθετα, όμως,
πρέπει να ρωτήσουμε: cioio είναι
το κόστος σε ανθρώπινους όρους·
στην ευτυχία, στην υγεία, στην
ομορφιά και στη διαφύλαξη του
πλανήτη μας. Π ήτερ Λ ιούις.

Ένα από τα συναρπαστικότερα
φιλοσοφικά βιβλία στην ιστορία
της Πρωτοποριακής σκέψης». Νταίηλν Μαίηλ.

Μια συμπύκνωση ενός τεράστιου
και αναζωογονητικά ανορθόδοξου
συστήματος ιδεών.... Το μόνο
κατάλληλο σχόλιο που σκέφτομαι
είναι τούτο: ας γίνει όπως το λέει.
Αμήν. - Ά ρθονρ Καίστλερ

Τα δοκίμια που περιέχονται στον
τόμο αυτό συγκεντρώθηκαν από το
συγγραφέα λίγο πριν το θάνατό
του, το 1980. Αποτελούν ένα
δυνατό προσωπικό μανιφέστο και
συγκεφαλαιώνουν το έργο μιας
ολόκληρης ζωής ενός μεγάλου
ψυχολόγου και κοινωνικού

Εκδόσεις Γλάρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 · ΑΘΗΝΑ 141 · ΤΗΛ 36
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