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Κεντρικὴ διάθεοῃ τοῦ ANTI, γιὰ τὰ βιβλιοπωλεῐα τῆς Ἀθήναςε
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ
Βιβλιοπωλεῖιο «δὲντρο», Χαρ. Τρικούπη 13, τηλ 606-393

ἁνπί
ΚΥΡ(ΛΕ>Φ()ΡΡ1ΣΕ
ΠΟΛ YTIMO AHOKTHMA

Q Σὲ πανόὸετο πολυτελῆ τόμο
κυκλοφοροῦν τὰ τεύχη τοῦ ANTI
τῆς Β’Περιόὸου (1-9 τοῦ 1974).
Τιμὴ 200 ὁρχ.
Ο Ἐπιστρέφοντας τὰ προηγούμενα
τεύχη καὶ καταβάλλοντας τὴν
ἀξία τῆς βιβλιοὸεσίας (100 ὁρχ.)
ἀποκτᾶτε τὸν τόμο.

ΧΖΩΡΖ ΜΑΡΣΑΙ
H AHMOKPAHKH npoxAHzH
ΤΟ ΚΟΜΝΙΟΥΝΙΣῘΙΚΟ KOMMA Μ’ ANOIXTA XAPTIA

Τὸ Βιδλὶο ηοὺ. ὃὰ ηρὲηει νὰ vivel κτῆμα

τῶν μαζῶν,

Ο Γιὰ τοὺς συνὸρομητὲς
τοῦ περιοδικοῦ;
Μὲ 300 ὁρχ. μόνο ἀποκτᾶτε τὸν
τόμο τοῦ ANTI μαζὶ μὲ τὸ
λεύκωμα -ἔκὸοση ΑΝΤΙ- «ΤΩΝ
ΑΦΑΝΩΝ», ἀφιερωμένο στὴν
πρώτη ἐπέτειο τοῦ Πολυτεχνείου
(συνολικῆς ἀξίας 450 ὁρχ.)“.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 0’ ὅλα τὰ Θιδλιοηωλεῑα καί
ἀπὸ τοὺς ηλασιὲ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝῙΕΣ, Ζαλὸγγου 9
,ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 640379
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗε Δημοχάρους 62, Ἀθήνα, Τ.Τ. 601, Τηλ. 732.879 - 732.713 Ο Πε ρίοδος B’, χρόνος Ἱος, Τεῦχος 15 O
Ἰδιοκτήτης - Ἐκδὸτης - Διευθυντήςε ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ, Δεινοκράτους 131, ἈΘ ήνα Ο Διευθυντής Σύνταξηςι ΑΣΤΕΡΗΣ ΣΤΑΓΚΟΣ, Ἁγίου
Νικολάου 8, Μαροὺσι Ο Συντακτική ὁμὰδαε ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝ ΝΑΔΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡῘΖΗΣ Ο Καλλιτέχνική ἑπιμὲλειατ ΤΑΤΙΑΝΑ ΒΟΛΑΝΑΚΗ O Ὺπεύθυνοι διαφημίσεωνι ΕΥΑΓΓ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟ ΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΜ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ο Τὸ «ΑΝΤΙ» Φωτοστοιχειοθετεῖται στοῦ Γ. ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗ ΕΠΕ Kai τυπῶνεται Offset 0106 l. ΚΑΜΠΑΝΑ Ο Συνδ ρομῆ ἑξάμηνη; έσωτερικοῦ Δρχ. 260, ἐξωτερικοῦ Δρχ. 300.
Συνδρομὴ ἐτήσιαῑ
Apx. 520, έξωτερικοῦ Δ ρχ, 500 ο TIMH TEYXOYX: Apx. 20
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Σὲ λίγες μέρες ἀνοίγουν Kai πάλι oi κάλπες, για τὶς δημοτικές, αὐτῆ τῆ φορά,
έκλογές. Av ἐξαιρέσει κανεῑς τή φωτεινῆ KI ἀξιοθαύμαστη περίτιτωση τῆς τοπικα αὐτοδιοικοῦμενης, μετῆν προστασία τοῦ ΕΑΜΙΕΛΑΣ, κατοχικῆς Ελλάδας, ῆ

μάχη για τῖς δημοτικὲς Kai κοινοτικὲς ε’κλογὲς Kai 11in Kai μετα τὸν ἑμφυλιοηταν
βέβαιασκληρῆ Kai πολιτική, ἀλλα μὲ povaSIK6 έπαθλο έναν ἀπλὸ τίτλο. Σ’ ἀντίθεση μὲ τὶς ἀλλες δυτικὲς χῶρες, ὅπου, ἀν Kai στα πλαίσια τοῦ ἀστικοῦ συστή-

ματος, ή τοπικῆ αὐτοδιοίκηση εἶχε καὶ έχει ἀμεση πολιτική σημασία Kai οὐσιοιοτικὸ πολιτικὸ περιεχόμενο, στῆν Ελλάδα ή δεξιοκρατία προσπάθησε να τῆς

ἀφαιρέσει τῆν κοινωνική της λειτουργία Kai K616 συνέπεια τὸ πολιτικό της νόημα, Kai κατόρθωσε τελικά,νά στερήσει τὸ· Θεσμὸ καὶ τῆ λειτουργική του ἀξία.
Η αὐτοδιοίκηση- τείνουμε καμια φορά v6 τὸ ξεχνάμε- δὲν εἶναι ἀπλὸ συ-

στατικὸ Θεσμικὸ στοιχεῖο μιᾶς δημοκρατικῆς χώρας. Μάλιστα, θα πρέπει νά ὺπογραμμιστεῖ ὅτι τ’] μορφή της, καθὼς Kai ῆ οὐσιαστικότητα τοῦ περιεχομένου
της Kai τῆς σημασίας της ἀντανακλᾱ Kai 16 βαθμὸ τῆς πραγματικῆς δημοκρατίας 5v6q τόπου Kai 11ap6 16 γεγονὸς ὅτι στῆ χώρα μοις δενεχει μέχρι σήμερα
, φανεῖ τίποτα 1106 να προοιωνίζει προσανατολισμὸ τοῦ θεσμοῦ πρὸς τῆν παραἸπάνω κατεὺθυνση, γιατί, βέβαια, κατι τέτοιο Θα ἀπαιτοῦσε, τὸ λιγότερο, μια
κάποια δομικῆ ἀναδιάρθρωση τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος στῆ σημερινῆ
φάση ἡ κινητοποίηση για τήν κατάκτηση τῶν δημοτικῶν Kai κοινοτικῶν συμ-

βουλίων ἔχει ξεχωριοτῆ πολιτική σημασία.
Βέβαια, κυβέρνηση καὶ τμῆμα τῆς ἀντιπολίτευσης (ή 6116 τὸν κ. Μαῦρο μερίδα τῆς ΕΚΝΔ) προσπάθησαν, καὶ μάλιστα πεισματικά, να ἀπολιτικοποιήσουν
τὶς πρῶτες αύτὲς μεταδικτατορικὲς δημοτικὲς έκλογές. Ἀφαιρωντας, έτσι, ἀπ’
τῆ διαδικασία ὅλο τὸ πολιτικό της περιεχόμενο Kai ἀπογυμνῶνοντάς την ἀπὸ
τῆν οῦσία της. Kai η στάση τους αὐτή εἶναι εὐεξήγητη μόνον ἐφ’ ὅσον δεχτοῦμε

ὅτι oi συντηρητικὲς αῦτὲς δυνάμεις τίποτα δὲν διδάχτηκαν ἀπὸ τήν έφτάχρονη
δοκιμασία τῆς δικτατορίας Kai έπιμένουν πάντα v6 φοβοῦνται ἀναμετρήσεις μὲ
τὶς λαϊκὲς δυνάμεις, ἐφ’ ὅσον αὐτὲς οἱ ἀναμετρήσεις ἐ’χουν οῦσιαστικὸ περιεχό-

ενο.
μ ’Ὁμως Kai ἡ κυβέρνηση καὶ τὸ τμῆμα αὐτὸ τῆς ἀντιπολίτευσης λησμόνησαν,
φαίνεται, 61I καμια δημόσια πράξη δὲν ὑπάρχει 1106 v6 μήν εχει πολιτικὸ σκε-

πτικὸ Kai κριτήριο. Kai λησμόνησαν, έπιπλέον, ὅτι ἡ ἀρχή αὐτῆ ἰσχύει πολὺ
περισσότερο στῆν περίπτωση δημοτικῶν ἀρχόντων σὲ μια χώρα σαν τη δική
μας, άφοῦ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ῆ δικτατορία ἀντιμετώπισε τὸ θεσμο τῆς
τοπικῆς αὐτοδιοίκησης ἔδειξε στὶς λαἰκὲς δυνάμεις πόση σημασία ἔχει για τήν
,ἀντίδραση κι ἑπομένως Kai yl’ αὐτές, ὁ ἔλεγχος Kai τῶν μεγάλων Kai τῶν μικρῶν
δήμων Kai τῶν κοινοτήτων. Γεγονὸς 1106 έξηγεῖ γιατί ῆ προσπάθειά τους να
ἀπολιτικοποιήσουν τῆν ἀναμέτρηση πρὸς τήν ὁποία βαίνουμε, ἀπέτυχε, ἀν όχι
τυπικά, πάντως οῦσιαστικάτ σήμερα, ὅλοι oi Ἕλληνες γνωρίζουν ὅτι ἀκόμη καὶ
ἐκεῖ ὅπου τυπικα oi έκλογὲς εἶναι «ἀπολιτικές», στῆ συνείδηση τῶν ψηφοφορῶν
ῆ άναμέτρηση έχει οῦσιαστικὸ πολιτικὸ περιεχόμενο.

- l'IaTi αὐτῆ Θα εἶναί ή πρώτη, μετα τὶς 17 Νοεμβρίου 1974, εὐκαιρία για v6
’γίνει μιά καινοῦργια καταμέτρηση καὶ ένοις καινούργιος συσχετισμὸς τῶν δια-

63%.$33222923Vf££$¥o§fﬁiiérf§221.23.207.31’231'563‘5356163,???
ωθεῖται ἀνάμεσα στῖς δημοκρατικὲς πολιτικὲς δυνάμεις μια ἑνότητα στῆν πράξη
τόσο 016 κυρίάρχο ὅργανο, δηλαδή στῆ Βουλή, 600 Kai σὲ μια σειρα ένέργειες
ἔξω ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο, σημαντικὴ θέση ἀνάμεσα στίς ὁποῖες κατέχει ἠ δημοκρατικὴ ἑνότητα 1106 έπιτυγχάνεται 0’ αὐτὲς ἀκριβῶς τις έκλογές. Καὶ τοῦτο

γιατῑ δίνεται έτσι ἡ βάση Kai δημιουργεῖται ένα προηγούμενο για τήν παράκαμψη -έστω τῆν ἐλπίδα τῆς παράκάμψης- τῶν ἀδυναμιῶν Kai διαφορῶν πού
ταλαιπωροῦν τὶς δυνάμεις τῆς δημοκρατικῆς ἀλλαγῆς καὶ μπαίνουν σὲ κίνηση
διαδικασίες ποὺ ἀσφαλῶς θα βοηθήσουν στῆν έξυγίανση αὐτῶν τῶν δυνάμεων.
’ Πρέπει, ὲν τούτοις, v6 έπισημάνουμε Kai ἕνα ἀρνητικὸ σημάδι τῆς ὲπικείμενης
ἀναμέτρησης. Ἀρνητικό, γιατῑ κάνει ἀκόμη πιὸ ἀναγλυφή τήν πολιτική ἀσάφεια
Kai σύγχυση ποὺ έχει δημιουργήσει ῆ διστακτικότητα μὲ τῆν ὁποία ἠ κυβέρνηση

ἐξακολουθεῖ ἀκόμη Kai σήμερα να προχωρεῖ στῆν κάθαρση. Kai ἀναφερόμαστε,
φυσικάηὴστῆν έκδηλωμένη πρόθεση τῶν χουντικῶν να διεκδικήσουν τήν ψῆφο
τοῦ λαου - στὸν Πειραιά, μὲ τὸ γνωστὸ δικτατορικὸ δήμαρχο Σκυλίτση, καὶ σὲ
άλλες μικρότερες πόλεις Kai κυρίως 0‘5 πολίχνες Kai κοινότητες μὲ λιγότερο γνωστὰ καὶ πολὺ μικρότερα βέβαια ψάρια- ὅχι ὅμως γι’ αὐτὸ Kai ἀκίνδυνα. Σημάδι
άρνητικὸ ποὺ σκεπάστηκε, βέβαια, ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τουλάχιστον 016v Πειραια ὁ «φιλοπρόοδος» αὐτὸς κύριος Σκυλίτσης ἀναγκάστηκε να ἀποσυρθεῖ
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μπρὸς 016 τελευταῖο ξέσπασμα τῆς ὀργῆς τοῦ δημοκρατικοῦ λαοῦ μετα τῆν
αποκάλυψη τῆς «συνωμοσίας τῶν 39». Σημάδι ὅμως, 1106 δὲν πρέπει να τὸ
ἀγνοήσουν οἱ κυβερνητικὲς Kai oi ἀλλες συντηρητικὲς δυνάμεις. Γιατι ἐμπεριέχει
ὲν σπέρματι ὀλο τὸ δίδαγμα 1106 ἔπρεπε να εἶχαν πάρει ἀπὸ τῆ δοκιμασία τῆς

\K‘*ᾖ

ικτατορίαςε τὸ δίδαγμα ὅτι ὅταν για δικοὺς σου, ἀντιλαῖ-κοὺς σκοποὺς, γαλου-

εῖς στοὺς κόλπους σου μαθητευόμενους μάγους, μπορεῖς Kai να εῘσαι βέβαιος

’ἂι-ι, ἀργὰ ἢ γρήγορα, αὐτοὶ 0i μαθητευόμενοι μάγοι θα ξεφύγουν ἀπὸ τὸν
χό σου Kai Θα στραφοῦν ἀνελέητα ἀκόμη Kai ἐναντίον σου- ὁχι μόνο έναντίον τοῦ Λαοῦ. Πολὺ περισσότερο, μάλιστα, ὅταν πίσω ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μαθη-

,’τευόμενους μάγους κινοῦνται δραστήρια- ὅπως κινοῦνται σήμερα- δοκιμασμέNVII . θ’θ’ 7( νοι πράκτορες γνωστότατων στὸ Λαό μσς Kai στῖς δυνάμεις τῆς ἀλλαγῆς «συμμαχικῶν» καὶ «φίλων» ὑπηρεσιῶν, ὅπως ῆ CIA.

k,

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

HPOBAHMATA — KINAYNOI
— ANAKATATAEEIZ
Ἡ ἐκκαθάριση στὶς Ἕνοπλες Δυνάμεις, ποὺ ἐπιταχύνθηκε ὕστερα
ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη τῆς τελευταίας συνωμοσίας, ἡ ἀναστολὴ τῆς δίωξης τῶν ὑπευθύνων για τὸ πραξικόπημα στὴν Κύπρο καὶ τὴν τραγωδία ποὺ ἀκολούθησε, ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίσυ Ἀσφαλείας για τὸ
Κυπριακὸ καὶ οἱ ὀργανωτικὲς καὶ ἰδεολογικοπολιτικὲς ζυμώσεις στα
κόμματα εἶναι τὰ σημαντικότερα γεγονότα καὶ ἐξελίξεις τῶν τελευταίων ἑβδομάδων.
Εἶναι ἀναμφισβήτητα ὅτι οἰ τελευταῑες ἀποστρατεῐες, ἐπαναφορὲς
καὶ ἀνακατατάξεις ποὺ έκανε ἡ Κυβέρνηση στὶς Ἔνσπλες Δυνάμεις
ἀποτελοῦν τὴν βαθύτερη τομὴ ποὺ ἓγινε ὣς τώρα στὸν καίριο αὐτὸ
τομέα τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῡ. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ἡ ὑπόθεση έληξε, πὼς κίνδυνος ἀνωμαλίας δὲν ὑπάρχει πια καὶ ὅτι μποροῦμε να κοιμόμαστε ἥσυχοι, γιατὶ ὁ Στρατὸς 5 ναι τώρα 6 φρουρὸς
ὅχι μόνο τῆς Ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας καὶ τῆς ἀκεραιότητας τῆς Πατρίδας μας, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐγγυητὴς τῶν λαϊκῶν ἐλευθεριῶν.
Κυβερνητικσὶ παράγοντες καὶ βουλευτές, σε ἰδιαίτερες συνομιλίες
τους, τονίζουν, ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἐλέγχει τὴν κατάσταση. Ταυτόχρονα,
ὅμως, παραδέχονται, ὅτι «χουντικοὶ» ἦ, τουλάχιστο, ἀξιωματικοὶ μὲ
χουντικὴ νοοτροπία, ὑπάρχουν ἀκόμα στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις, ὅτι οἱ
δυνατότητες νέων συσπειρώσεων καὶ δημιουργίας πυρήνων ἀνωμαλίας
δὲν έχουν ἐκλείψει καὶ ὅτι τὸ πνεῦμα τῶν «ἐθνοσωτήρων» Kai τῶν
«καντάφηδων» δὲν έξαφανίζεται εὔκολα σὲ μια χώρα ποὺ γειτονεύει,
καὶ ἀπὸ γεωγραφικὴ καὶ ἀπὸ πολιτικὴ ἀποψη, με τὴ Μέση Ἀνατολή.
Στὴν προηγούμενη πολιτικὴ ἀνασκόπηοη ((<Ἀντὶ>> 8 Μαρτίου) τονίζαμε 11600 σοβαρὸ εἶναι τὸ πρόβλημα τῶν σχέσεων τοῦ Στρατοῡ μὲ
τὴν πολιτικὴ ἐξουσία για τὴν ἐπιβίωση τῆς Δημοκρατίας, ὄχι μόνο στὴν
Ἑλλάδα, ἀλλὰ Kai 0‘5 πολλές, πιὸ ἀναπτυγμένες χῶρες. Ἡ πολιτικὴ Kai
οἰκονομικὴ ἐξάρτησή μας ἀπὸ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἡ παρουσία
έδῶ ξένων οἰκονομικῶν συγκροτημάτων, ἀλλα Kai πολυμελῶν ἀμερικανικῶν φανερῶν Kai μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ πρακτόρων, ἡ παλιοτερη παράδοση ἀναμίξεων τοῦ Στρατοῦ στὴν πολιτικὴ καὶ ἡ ὀλέθρια
κληρονομία τῆς ἑφτάχρονης τυραννίας, ἡ ἀπουσία ἀκόμα στέρεων δημοκρατικῶν θεσμῶν καὶ ὀργανωμένων κομμάτων, συνδικάτων καὶ ἀλλων φορέων τῆς ζωντανῆς λαϊκῆς παρουσίας, ἡ σωρεία ἐξωτερικῶν καὶ
ἐσωτερικῶν δυσκολιῶν ποὺ ἀντιμετωπίζουμε, κάνουν στὴ χώρα μας τὸ
πρόβλημα τῶν σχέσεων τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας μὲ τοὺς στρατιωτικοὺς
ἀκόμα πιὸ κρίσιμο καὶ δυσεπίλυτο.
Ἐδῶ χρειάζεται μια ἀναδιαπαιδαγώγηση τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων
μὲ δημοκρατικὸ πνεῦμα, καὶ πρὶν ἀπ’ ὃλα ἐπιβάλλεται ἡ ἀποκοπὴ τῶν
συνδέσεων καὶ καταστροφὴ τῶν δικτυώσεων τῶν ξένων -κατὰ πρῶτο
λόγο, ἀλλα ὂχι καὶ μοναδικὸ τῶν Ἀμερικανῶν- στὸν έλλαδικὸ χῶρο.
Βουλευτὴς καὶ παλιὸς καὶ ἔγκριτος στρατιωτικὸς ἔλεγε πρὶν ἀπὸ
μέρες, α’ ἕνα ἡγέτη τῆς Ἀντιπσλιτεύσεως;
-Ἡ πηγὴ ἀπ’ ὅπου ξεπηδοῦν οἱ Χοῦντες βρίσκεται στοὺς Ἄμπελοκηπους.
‘O γεωγραφικὸς προσδιορισμὸς ἀσφαλῶς ἦταν συμβολικός. Γιατὶ
ὑπάρχουν καὶ ἄλλα κέντρα ἀντιδημοκρατικῶν συνωμοσιῶν καὶ ἀναπαραγωγῆς χουντῶν σῑὴ χώρα μας. Καὶ αὐτὰ δὲν φτάνει να τα γνωρίζει ἡ Κυβέρνηση. Πρέπει καὶ να τοὺς κόψει τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς
εὐαίσθητους τομεῖς τοῦ κρατικοῦ μας μηχανισμοῦ καὶ να τα ἐξσυδετερώσει. Γιὰ νὰ τὸ πετύχει ὅμως, πρέπει να διώξει, πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα, τοὺς
«Ἐφιάλτες» μέσα ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς τάξεις της.

TO ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Βασικὸς παράγοντας ἐξωτερικῶν κινδύνοιν καὶ ἐσωτερικής ἀστάθειας εἷναι τὸ Κυπριακό, ποὺ ὁ τουρκικὸς σωβινισμὸς καὶ οἱ ἀγγλοαμερικανικὲς μηχανορραφίες, μαζὶ μὲ τὸν ἑγκληματικὸ τυχοδιωκτισμὸ
καὶ τὴν ἠλιθιότητα τῶν ἰωαννιδικῶν πρακτόρων τῆς CIA, 1:6 έχουν μετατρέψει σὲ ἀνθρωπίνη τραγωδία, ἐθνικὴ καταστροφὴ καὶ ἀθεράπευτη
πληγή. Ἡ τελευταία ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ποὺ μᾶς
ἐπαναφέρει στὴ διαδικασία τῶν διμερῶν διαπραγματεύσεων στήν K6προ, ὑπὸ τὴν αἰγίδα αὐτὴ τὴ φορὰ τοῦ ἴδιου τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα
τοῦ OHE, ἀπέδειξε καὶ πάλι τὴν ἀδυναμία τοῦ Παγκόσμισυ Ὀργανισμοῦ νὰ προστατεύσει τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀνεξαρτησία τῶν μελῶν του,
καθὼς καὶ τὴν ἀπουσία ἰσχυρῶν ἐρεισμάτων οτὴν ἐξωτερική μας πολιτικη.
Ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ βουλευτὲς
τῆς «Νέας Δημοκρατίας», ἐκφράζονται ζωηρὲς ἀνησυχίες για τὶς ἐξελίξεις τοῦ Κυπριακοῦ καί, γενικότερα, τῶν έλληνοτσυρκικῶν σχέσεων.
Εἴτε για λόγους έσωτερικοὺς (ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια συνεχίζεται οτὴν,
Τουρκία, τὸ κατα κεφαλὴν εἰσόδημα παραμένει ὲξαιρεῑικὰ χαμηλό,’
στὸ ἐπίπεδο τῶν 300 δολαρίων, καὶ 01:6 Στρατὸ γίνονται ἀπροσδιόρι-
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στης έκτασης καὶ προοανατολισμῶν ζυμώσεις) εἴτε ὡς συνέχεια παλιότερων ἐπιδιώξεων τῆς “Αγκυρας, εἴτε μὲ τὴν ὑποκίνηση τῶν Ἀμερικανῶν για τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς δικῆς τους πολιτικῆς στὸ χῶρο τῆς A.
Μεσογείου καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολής, εἴτε μὲ τὴν ἐπίδραση ὅλων αὐτῶν
τῶν παραγόντων, ἡ τουρκικὴ ἐπιθετικότητα ἀναπτύσσεται με στόχο
κυρίως τὴν «φίλην καὶ σύμμαχον» Ἑλλάδα. Εἶναι φανερό, ὅτι, στὶς
διαπραγματευσεις ποὺ ἀρχίζουν, οἱ Τσῦρκοι θα προσπαθήσουν να
ἀξιοποιήσουν τὰ «τετελεσμένα γεγονότα» ποὺ δημιουργησε ὁ στρατός
τους στὴν Κύπρο, έξαιτίας τῆς προδοσίας τῶν Νοεμβριανῶν τυραννίσκων τῆς Ἑλλάδος καὶ χάρη στὴν ὑποστήριξη τῶν Ἀμερικανῶν, τῶν
”Αγγλων, τὴν ένοχη «οὐδέτεροι-ητα» τῆς Δ. Εὐρώπης καὶ τὴν περίεργη
ἀδράνεια τῆς Μόσχας.
Παρὰ τὶς διαψεύσεις, φαίνεται, ὅτι, τόσο ἡ ἑλληνικὴ Κυβέρνηση,
600 Kai 6 Μακάριος πιέζονται να δεχτοῦν - καὶ πιθανότατα έχουν
κιόλας δεχτεῑ - ὡς βάση τῶν διαπραγματεύσεων τὴ διζωνικὴ ὁμοσπσνδία μὲ σκιώδη κεντρικὴ ἐξουσία, οὐσιαστικα δηλαδὴ τὴ διχοτόμηση, μὲ
ὅλα ὅμως τα «πλεονεκτήματα» της μόνο ὑπὲρ τῆς ”Αγκυρας.
Εἶναι λοιπὸν δικαιολογημένες οἱ ἀνησυχίες τῆς Ἀντιπολιτεὺσεως
καὶ πολὺ δυσκολη ἡ κατάσταση που έχει να ἀντιμετωπίσει ἡ ἑλληνικὴ
Κυβέρνηση.

Η ΑΝΑΣΪΟΛΗ
Ὀ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ K. A. Παπανδρέου, πού, ὅπως καὶ οἱ
δύο ἄλλοι ήγέτες τῆς Ἀντιπολιτεὺσεως κ.κ. Γ. Μαῦρος καὶ Ἠλίας
Ἠλιοῦ ἐνημερώθηκαν ἀπὸ τήν Κυβέρνηση (ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς K. Παπακωνσταντίνσυ καὶ τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης κ. Στεφανάκη) για τὴν ἀπόφασή της να ἀναβάλει τὴ δίωξη τῶν πρωταγωνιστῶν
τοῦ πραξικοπήματος στὴν Κύπρο, βεβαιώνει, ὅτι ἡ ἀναβολὴ δὲν ἐχει
καμια σχέση μὲ τὶς ἀσκούμενες για τὸ Κυπριακὸ πιέσεις. Παρ’ ὅλο ὅ,τι
τόσο ἡ Κυβέρνηση, 600 Kai σί τρεῖς ἀρχηγοὶ δὲν ἀποκαλύπτουν τοὺς
πραγματικοὺς λόγους τῆς ἀναβολῆς -— ἢ ἀναστολής, κατὰ τὸν κ. Ἀβέgimp — κυκλοφοροῦν διάφορες ἐκδοχές, σί κυριότερες ἀπὸ τὶς ὁποῑες
ε ναις
-Τὴν ἀναστολὴ τὴ ζήτησε ὁ Μακάριος, γιατὶ πιστεύει, ὅτι μιὰ δίκη
για τὸ πραξικόπημα θα ἀναρριπίσει τα πάθη οτὴν Κύπρο, ποὺ ὁ ἴδιος,
μὲ τὴν ἀμνηστία προσπάθησε να κατευνάσει, σε στιγμὲς ποὺ χρειάζεται
ἡ μεγαλύτερη δυνατὴ ἐθνικὴ ἑνότητα.
-Τὴν εἰσηγήθηκε ὁ κ. Μπίτσιος ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες, πρὶν ἀπὸ τὴ
συνάντησή του μὲ τὸν κ. Κίσσινγκερ, γιατὶ θεώρησε ἀναγκαῑο να ἀποφευχθεῖ. ἡ ἀναθέρμανση τοῦ ἀντιαμερικανισμοῦ ποὺ θα προκαλοῦσαν
οἱ ἀποκαλύψεις για τὸ πραξικόπημα. (Τὴν ἐκδοχὴ αὑτὴ τὴ διαψεύδει δ’
K. ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν 0‘5 ὅλους τοὺς συνομιλητές του).
—’H Κυβέρνηση ἔκρινε ὅτι ἡ δίκη θα ἦταν τόσο συνταρακτική καὶ
θα προέκυπτε συνενοχὴ τόσο «ὑψηλῶν» προσώπων για τὸ πραξικόπημα ἢ για ὅσα έγιναν ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Μακαρίου, ὥστε
θα εἴχαμε ἐσωτερικὴ ἀναστάτωση καὶ κλσνισμὸ τῶν διεθνῶν σχέσεων
τῆς χώρας, σὲ στιγμὲς ποὺ προσπαθοῦμε να προκαλέσουμε τὸ μεγαλύτερο δυνατὸ ἓνδιαφέρον τῆς παγκόσμιας κοινότητας για τὸ δράμοι τῶν
Κυπρίων προσφὺγων καὶ τὴν τουρκικὴ αὐθαιρεσία. Σ’ ὃλες αὐτὲς τὶς
ἐκδσχὲς φαίνεται ὅτι ὑπάρχει μέρος τῆς αλήθειας ἤ, τουλάχιστο, τῶν
λόγων ἐθνικοῦ συμφέροντος ποὺ ἐπικαλέστηκε ἡ Κυβέρνηση στοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς για νὰ τοὺς πείσει να δεχτοῦν τὴν ἀναβολή. Ἀλλὰ
ἂν πραγματικὰ αὐτοὶ εἶναι οἱ λόγοι, τότε δὲν πρέπει να περιμένουμε
ὅτι θα γίνει γρήγορα ἡ δίκη, γιατὶ τα ἴδια ἐμπόδια θα ῖσχύουν ἀκόμα
για μεγάλο τουλάχιστο διάστημα. Καὶ έτσι θα παραμένει ἀτιμώρητο τὸ
μεγαλύτερο ἔγκλημα ἐθνικῆς προδοσίας ποὺ έγινε σιτὴ διάρκεια τῆς
έφτάχρονης τυραννίαςι ἡ ἀνατροπὴ καὶ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ
Μακαρίου, ποὺ ἄνοιξε τὸν δρόμο στὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ, καὶὴ ἀμέσως
ὕστερα ὓποπτη ἀδρανεια στὴν ἀντιμετώπιση τῶν εἰσβολέων.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ TOY
K. A. ΠΑΠΑΝΔΡΙΞΟΥ
Τόσο στὴν ὑπόθεση τῆς ἀναβολῆς, ὅσο καὶ κατὰ τὴ (mm-mm] 0171’]
Βουλὴ γιὰ τὴ συνωμοσία στὸ Στρατό, οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς σημείέ
ωσαν τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ στάση τοῦ κ. Παπανδρέου ἦταν πολὺ πιὸ φιλικὴ

πρὸς τὴν Κυβέρνηοη καὶ προσωπικα πρὸς τὸν κ. Καραμανλῆ ἀπὸ
ἐκείνη τοῦ κ. Μαὺρσυ. Συγκεκριμένα, στὴ συζήτηση για τὴ συνωμοσία,

ὁ ἀρχηγὸς τῆς Ε.Κ.Ν.Δ. κάλεσε τὴν Κυβέρνηση, ἂν δὲν αἰσθάνεται ὅτι

,ἶ

ἔχει τὴν ἱκανότητα να προχωρήσει στὴν κάθαροη 016 Στρατό, να φύν γει. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ έστρεψε 1:6/11096 του κατα τοῦ κ. Ἀβέ-

ἱ

ρωφ, ἀλλὰ ὑπογράμμισε ἰδιαίτερα τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ κ. Καραμανλῆ,
τὸν ὁποῖσ ἀπέναντι στοὺς Ἀμερικανοὺς παρομοίασε μὲ τὸν [Πάπανδρέου τοῦ 1964-5.
,
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Στὶς δηλώσεις τους για τὴν ἀναβολὴ τῆς διώξεως για τὸ πραξικόπημα στὴν Κύπρσ, 6 K. F . Μαῦρος ἦταν ἐπιφυλακτικός, ένῶ ὁ κ. Α.
Παπανδρέου ὑποστήριξε ἐναπιφὺλακτα τὴν κυβερνητικὴ ἀπόφαση.
Γενικά, ὅλες οἰ τελευταῖες ἐκδηλώσεις τοῦ κ. Παπανδρέου δείχνουν
πὼς βρισκόμαστε πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀμέσως μεταχουντικὴ καὶ τὴν
προεκλογικὴ περίοδο, ποὺ ὁ K. A. Παπανδρέου παρουσίαζε τὴν Κυβέρνηση τοῦ K. Καραμανλή περίπου σαν συνέχεια τῆς Χούντας καὶ κατέκρινε τὸ Κ.Κ. ἐσωτ. γιατὶ συγκατέλεγε στὶς ἀντιδικτατορικές δυνά”swag/‘66:“1:06?ρνῗιὶιρῗζλαξῃόιῗαξὴόιια να κρίνουμε ἂν βρισκόμαστε σὲ μια
συστηματικότερη σκλήρυνση τῶν θέσεων τῆς Ε.Κ.Ν.Δ. ἐπέναντι. στὴν
Κυβέρνηση καὶ ἂν ἡ νέα στάση τοῦ Προέδρσυ τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι ἀποτέλεσμα μιᾶς νεώτερης ἀνάλυσης τῶν ἐλληνικῶν πολιτικῶν πραγμάτων,
που πλησιάζει τώρα περισσότερο στὶς διαπιστώσεις, για τὴ διεθνὴ καὶ
τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα, στὶς ὁποῖες στηρίξει τὴν πολιτική του
τῆς ἀντιδικτατορικῆς δημοκρατικῆς ἑνότητας ὁ κ. Ἠλιοῦ καὶ τὸ Κ.Κ.
εσωτερικου.
ΤΑ ΚΟΜΜΑΪΑ
Παρὰ τὸν ἀνασταλτικὸ ρόλο ποὺ παίζουν ἡ ἐθνικὴ κρίση Kai 1]
ἐσωτερικὴ ἀπειλὴ ὑποτροπῆς τῆς ἀνωμαλίας, τὰ κόμματα προχωροῦν,
μὲ γοργότερους τώρα ρυθμούς, 011‘] διαμόρφωση τῆς ὀργανωτικῆς τους
διάρθρωσης. Ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει 11‘] φορα αύτὴ να ἀσχοληθοῦμε διεξοδικα μὲ τὶς ζυμώσεις στα κόμματα. Γι’ αὐτὸ δὲ θὰ σταθοῦμε
0615 016 πρόσφατο Προσυνέδριο τοῦ ΠΑΣΟΚ, οὔτε στὶς συζητήσεις
για τὴ συγκρότηση Κεντρικῶν Ἐπιτροπῶν στὴν Ε.Κ.Ν.Δ. καὶ στὴ
«Νέα Δημοκρατία», οὔτε στὶς ζυμώσεις για τὴν ἀνασυγκρότηση τῆς
Ε.Δ.Α. σὲ νέες βάσεις, αὐτοδυναμίας Kai αύτοτέλειας ἀπὸ τα δύο Κ.Κ.
Θα περιοριστοῦμε να ἐπισημάνουμε μερικὲς γενικὲς τάσεις στὴν πορεία
πρὸς τὴν ὀργάνωση τῶν κομμάτων.
Εἶναι φανερὸ ὅτι, σε ὅλα τὰ κόμματα, μὲ κάποιο τρόπο, ἐμφανίζονται, στὴν πορεία ποὺ ἀναφέραμε, 666 ἀντίθετες τάσεις ἡ 016 1106 θέλει
ἡ ὀργάνωση να γίνει μὲ τὶς πιὸ δημοκρατικὲς διαδικασίες καὶ ἡ άλλη
ποὺ ἐπιδιώκει 1] πορεία να εἶναι σχεδὸν ἀπόλυτα ἐλεγχόμενη, ἔστω καὶ
ἂν ὑπόσχεται πλήρη δημοκρατικὴ λειτουργία 0‘5 ένα δεύτερο στάδιο.
Στὴ «Νέα Δημοκρατία», παρὰ τὶς κάποιες ἀντιδράσεις ὡρισμένων
βουλευτῶν καὶ τῆς νεολαίας, έχει ἐπικρατήσει ἐντελῶς 1] αποψη τῆς «ἐκ
τῶν ἀνω» ὀργανώσεως, ποὺ ὁδηγεῖ 016 να παραμείνει ὁ νέος αὐτὸς
πολιτικὸς σχηματισμὸς τῆς Δεξιᾶς κόμμα ἀρχηγικὸ-καραμανλικό.
Στὴν Ε.Κ.Ν.Δ. ἡ καθυστέρηση ποὺ παρουσιάζεται στὴ συγκρότηση
τῆς προσωρινῆς Κεντρικής Ἐπιτροπῆς ὀφείλεται καὶ 0‘5 ἀλλους λόγους, ἀλλα καὶ σὲ συζητήσεις γύρω ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ 96 συγκρότηθεῐ. Τὸ κάπως ἀσυνήθιστο εἶναι ὅτι στὴν Ε.Κ.Ν.Δ. ἡ ἡγεσία τοῦ Κόμματος -ό ἀρχηγὸς καὶ ὁ γενικὸς γραμματέας- τάσσονται μὲ τὴν ἀπσψη
ὅτι Kai ἡ προσωρινὴ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ πρέπει να εῖναι ὅσο 16 δυνατὸ ἀντιπρόσωπευτικότερη Kai δημοκρατικότερα συγκροτημένη καὶ
να μὴν κυριαρχοῦν o’ αὐτὴν οἱ βουλευτές. Πάντως, ἡ Κοινοβουλευτικὴ
Ὁμάδα θα εἶναι τὸ κυρίαρχο ὄργανο ὣς τὸ Συνέδριο. Ἡ Κεντρικὴ
Ἐπιτροπὴ θα περιοριστεῑ σὲ ρόλο συμβουλευτικὸ καὶ ὀργανωτικό.
Για τὴ σύγκρουση τῶν δυὸ αὐτῶν τάσεων 016 ΠΑΣΟΚ δὲ χρειάζεται νὰ ποῦμε πολλά. Τὸ τελευταῐο μέρος ἀπὸ τὴν εἰσήγηση τοῦ κ. Α.
Παπανδρέου 016 Προσυνέδριο εἶναι ἀρκετα ἀποκαλυπτικὸ ἀπὸ τὴν
αποψη αὐτή. Ἐξάλλου έχουν δημοσιευτεῖ στὸν Τύπο καὶ οἱ ἀπόψεις
τῆς μειοψηφίας τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Γραφείου καὶ ἐτσι καθένας ποὺ ἐνδιαφέρεται για τὸ ζήτημα μπορεῖ να σχηματίσει γνώμη.
’
Στὴν πορεία πρὸς τὴν ἀνασυγκρότηση τῆς αιίτόνομης ΕΔΑ εἶναι
φανερὴ ἡ παρέμβαση τοῦ Γραφείου τοῦ ΚΚ ἐσωτ. ποὺ θέλει να προκαθορίσει καὶ τὶς διαδικασίες καὶ τοὺς προσανατολισμοὺς τοῦ κόμματος
αὐτοῦ τῆς Ἀριστερᾶς, ἀκόμα καὶ τα ὅρια τῆς δραστηριότητάς του (ἂν
θα ἱδρύσει ὃική του νεολαία ἢ ὄχι, κ.λπ.). Οἱ συζητήσεις ποὺ ἐγιναν
στὸν T6110 μὲ ἀφορμὴ τὴ γνωστὴ εἰσήγηση τοῦ κ. Ἠλιοῦ, ἔδειξαν ὅτι
πολλὲς ὀργανώσεις τῆς ΕΔΑ, καθὼς καὶ ὅσοι ἀδέσμευτοι ἔχουν ἐκδηλώσει τὴν πρόθεσή τους να προσχωρήσουν στὸ κόμμα αῠτό, ἀποκρούουν κάθε κηδεμονία. Καὶ θέλουν να παραμείνουν ἀνοιχτα ὅλα τα θέματα τῶν προσανατολισμῶν, τοῦ προγράμματος καὶ τῶν διαδικασιῶν
ὣς τὴ συνδιάσκεψη για τὴν ἐκλογὴ τῆς Προσωρινῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ΕΔΑ. Εἶναι φανερὸ 611, ἂν τὸ ΚΚΕ ἐσωτ. ἐπιμείνει στὴν
έπιδίωξη να κηδεμονεύει καὶ τὴ νέα ΕΔΑ -για να μὴν «παρεκτραπεῖ»,
ὅπως λένε μερικα ἡγετικα στελέχη του- 1] ἀνασυγκρότησῄ της ὡς αὐτό-

1:311111211261?sz15119551331613?
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μους για μιὰ 56961591] ἑνότητα στὴν Ἀριστερά, θὰ γίνει ἀφορμὴ για να
μεγαλώσουν τὰ χάσματα Kai ἡ διαμάχη.

Δ

Σπύρος Ν. Λιναρδάτος
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.· κ. Λ. Κουλελῆ. Νομίζω πὼς οἱ ἀπόψεις σας γιὰ τὰ
προβλήματα τῆς Ἀριστερᾶς παρουσιάζουν γενικότερο ἓνδιαφέρον.
Πιστεύω ὅτι, ἂν τὶς στέλναμε για τὸ σκοπὸ αὐτό, θα ὁημοσιεύονταν ἢ
016 πλαίσια τῶν σχετικῶν συζητήσεων ποῦ ἀνοίγει τὸ «ΑΝΤΙ» ἢ στὶς
«Ἐπιστολές». Προσωπικὰ πάντως ἔχω τὴν ἄποψη ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς
Ἄριστερᾶς θὰ βρεῐ μιὰ μονιμότερη λύση μὲ ὁιαὸοχικὲς προσεγγίσεις.
Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὸ γράμμα σας.
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δικαιώματα. Δικαιώματα, ποὺ δὲν εἰναι δυνατὸ να καταπατηθοῦν στὸ ὄνομα τῶν όποιωνδήποτε «τυπικῶν κωλυμάτων», ῆ
τῆς ὁποιασδήποτε κρίσης για τῆν παράταξη αὐτή.

Συγκεκριμένα; Ta δικαιώματα αὐτα τοῦ ΚΚΕ σήμερα ’κατα-

θέσεις

πατοῦνται. Στῆ βουλή, ὸ «κανονισμὸς» δὲν ἐπιτρέπει να ἔχει τὸ
ΚΚΕ ἐκπρόσωπο. Στὶς ένημερῶσεις για κρίσιμα ἐθνικα προβλήματα τὸ ΚΚΕ ἀγνοεῖται. Kai ὅχι μόνο αὐτός 'H καταπάτηση
αὑτὴ διαπράττεται κάτω ἀπὸ τὸ καθεστὼς τῆς συνωμοτικῆς
σιωπῆς ὅλων τῶν ἀλλων πολιτικῶν δυνάμεων ποὺ - τί παράξενη σύμπτωσηῑ - τὸ ὲτερόκλητο τοῦ χαρακτῆρα τους δὲν ἐμποδίζει να έχουνε στὸ θέμα αὐτὸ κοινα συμφέροντα.
Ἡ δημοκρατία καταπατεῖται. Kai για ἀλλη μια φορὰ ἀποδεικνύεται πῶς oi θεσμοὶ ἐλευθερίας Kai δημοκρατίας εἶναι
χρήσιμοι καὶ για τῆν ἐξυπηρὲτηση ἀντιδημοκρατικῶν σκοπῶν.

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΛΑΟ

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ «ΘΑΥΜΑΤΟΣ»
Θύελλα γεγονότων καὶ κινήσεων. ‘H άντιπολῑτευση συμφωνεῖ
Kai καλύπτει τῆ συμπολίτευση. Κάτι γίνεται, κάτι ύποβόσκει,
κάτι μεθοδεύεται. ‘O λαὸς ὅμως, ὅπως πάντα, οὔτε διαφωνεῖ

οὐτε συμφωνεῖ. Προσπαθεῖ να μαντέψει. Κι ὅπως πάντα εἶναι ὁ
πρῶτος ποὺ ὑφίσταται, ὸ πρῶτος ποὺ δεινοπαθεῖ, ἀλλα ὸ τελευταῖος ποὺ μαθαίνει, ὁ τελευταῖος ποὺ πληροφορεῖται. Kai
στὸ τέλος καλεῖται να ἐπικυρῶσει κάτι ποὺ ἔχει προαποφασιστεῖ ἐρήμην του. DE FACTO — Kl αύτὸ για τοὺς προσεκτικοὺς δὲν

εἶναι καθόλου παράδοξό - ὑπάρχει καὶ ῆ πολυθρύλητη «ἑθνικῆ
ἑνότητα». Μια έθνικῆ ἑνότητα ἀπὸ τῆν ὁποία ἀπουσιάζει οὐσιαοτικα τὸ οτοιχεῖο ποὺ τῆν ένσαρκῶνει; ὸ λαός. Ὁ μόνος ποῦ
δίνει περιεχόμενο, ποὺ ταυτίζεται μὲ τῆν ἐννοια ἔθνος. ‘O μόνος
ποὺ μπορεῖ νά ’ναι ῆ ὅχι ὲνωμένος. Κι ἀπουσιάζει ὸ λαὸς ἀπ’

τῆν ἐθνικῆ ἐνὸτητα - ποὺ εἴτε τὸ λένε εἴτε όχι πραγματοποιοῦν
oi πολιτικὲς κορυφές του, τα πολιτικὰ κόμματα - μένει ἀμέτοχος, γιατῑ βρίσκεται στὸ περιθώριο τῶν ὅσων συζητιῶνται Kai
συνομολογοῦνται, τὸν ἀφήνουν πάντα ἀνενημέρωτο. Κι ένῶ
ζοῦμε καθοριστικὲς για τῆν ἱστορία Kai τὸ προσεχὲς μέλλον τοῦ
τόπου στιγμές, ἓνα όργιο εἰκοτολογιῶν, ἀνευθυνολογιῶν, φημολογιῶν, ἀποδυναμῶνει Kai ἀποπροσανατολίζει τὸ κοινωνικὸ
σῶμα. ‘H κυβέρνηση διαμαρτύρεται για τῆν ἀνακρίβεια διαφόρων διαδόσεων ῆ εἰδήσεων, ἀλλα πρὸς διάψευσή τους προβαίνει σὲ μερικὲς ἀκόμα γενικόλογες ἀνακοίνῶσεις γρίφων. Ἡ ἀντιπολίτευση συμπαρίσταται στῆν κυβέρνηση σιωπηρα, ἢ με δη-

λώσεις, χωρὶς να δώσει ἐξηγήσεις ἢ μὲ ὲξΓΙΥήσεΙς ποὺ δὲν εἶνω
κατανο τες.
“Ὀλό]ι δέχονται Kai ἀναγνωρίζουν τὸ κρίσιμο κι ἐπικίνδυνο
τῶν περιστάσεων. Τόσο τὸ «χειρότερο. Γιατὶ ποια κρίση

Κομπάζουν μερικοι για τὸ «ἑλληνικὸ θαῦμα» τῆς ἀλλαγῆς,
δηλαδῆ γιά τὸ πέρασμα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας ἀπὸ τοὺς δικτάτορες, στοὺς έκπροσῶπους δημοκρατίας κοινοβουλευτικῆς.
Για τὸ πέρασμα, μὲ ἀλλα λόγια, ἀπὸ τῆ δικτατορία στῆ δημοκρατία. Ἴσως ἡ περίπτωση τῆς Πορτογαλίας να δώσει Eva Kaλῦτερο παράδειγμα για τὸ ποῦ Kai πῶς γίνονται τα θαύματα.
Για να περιοριστοῦμε, ὅμως, στα δικά μας, πρέπει να ποῦμε ὅτι
θαύματα δὲν μποροῦν να γίνουν με κάθαρση ποὺ περιορίζεται
«στα μέτρα τα ὁποῖα έπιβάλλουν κριτήρια δικαιοσύνης Kai αὺστηράς ἀντικειμενικότητοςκαὶ τὸ συμφέρον τοῦ στρατεύματος», έτσι ὅπως τα ἐννοεῖ ὸ κ. ὑπουργὸς Ἀμύνης. Γισττῑ θα πρέ-

πει να ξέρει πῶς για να γίνει θαῦμα, πρέπει κυβέρνηση Kai λαὸς
να εἶναι ἥσυχοι Kai σίγουροι για τὸν πατριῶτισμὸ Kai τῆν ἐντιμότητα τοῦ στρατεύματος. Κι αὐτὸ εἶναι ἀνέφικτο ὅσο συνωμότες, χρησιμοθῆρες Kai ξενοκίνητοι ἀξιωματικοῑ —- όσο ἑλάχιστοι κι αν εἶναι - παραμένουν στὸ στράτευμα Kai διατηροῦν
τὶς ἐστίες τῆς ἀνωμ αλίας.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ -, ΑΛΛΑ "OZ;
Σὲ πρωῖνῆ ἐφημερίδα, ποὺ κατα τα άλλα εἰσηγεῖται συστηματικα τῆν έξυγίανση Kai τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῶν κοινοβουλευτικῶν θεσμῶν, διαβάζουμε τα ἑξῆς περίεργος «... πιστεύσυμε
ὅτι ένας στρατὸς δὲν πρέπει οὒτε να βουλεύεται, οὔτε να πολι-

ξεπερνιέται σωστόι, Kai ποιὸς κίνδυνος ἀντιμετιυιτίζεται, χωρὶς

τεύεται. Οὔτε καν να διανοεῖται. Διότι γίνεται αὐτόματα ἐπικίνδυνος, ἀλλα Kai ἀνίκανος για τῆν έπιτέλεση τῆς ἀποστολῆς

τῆ συμμετοχῆ τοῦ λαοῦ, ῆ θέληση Kai τὸ συμφέρον τοῦ ὁποίου

του...»

εἶναι αὐτα ποὺ πρέπει να δίνουν τὶς λύσεις]

Δὲν ξέρουμε ἂν ῆ συνταγῆ εἶναι τῆς ἀγγλοσαξονικῆς ῆ τῆς
πρωσσικῆς σχολῆς. Πάντως ποτὲ δέν φανταζόμαστε ὅτι ῆ
πολλῆ διανόηση θά ’κανε τὸ στρατὸ έπικίνδυνο Kai ἀνίκανο να
ἐπιτελέσει τὸ ἐργο του. 'H μέχρι τώρα ἐμπειρία δὲν μᾱς βοηθάει
v’ ἀποδῶσουμε στὸ ῦψηλὸ διανοητικὸ έπίπεδο τοῦ στρατοῦ τὸ
ρόλο ποὺ διαδραμάτισε τμῆμα του τα τελευταῖα χρόνια.
Τὸ παράδειγμα τῆς Πορτογαλίας πείθει, μᾶλλον, για τὸν
έποικοδομητικὸ ρόλο ποὺ μπορεῖ να παίξει ὁ στρατὸς σαν ένοπλο μέρος τοῦ ίδιου τοῦ λαοῦ τῆς πατρίδας του, ἀν διανοηθεῖ
πῶς δὲν εἶναι ὁ χωροφύλακάς του, αν βουλευθεῑ πῶς ἀρμοδιότητά του εἶναι ῆ ὑπεράσττιση τῶν δικαιωμάτων, τῶν ἰδανικῶν

ΚΑΤΑΠΑΪΙΞΙΪΑΙ
Τὸ ΚΚΕ εἶναι μια πολιτική δύναμη, ένοις πολιτικὸς φορέας
που ἐκφράζει — τουλάχιστον ὅπως ἔδειξαν τα τελευταῖα ἐκλογικα ἀποτελέσματα - Eva σημαντικὸ τμῆμα τῆς ἀριστερᾶς. Τὸ
γεγονὸς αὑτό, στα πλαίσια τῶν κανόνων τῆς κοινοβουλευτικῆς
δημοκρατίας, τοῦ δημιουργεῖ ῦποχρεῶσεις, ἀλλα Kai τοῦ δίνει

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ Χ-Υ

, τοῦ Ν. Μαρουλάκη
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Kai τῆς κυριαρχίας τοῦ λαοῦ Kai ἀν πολιτευθεῖ στα ὅρια τῶν
ἀρμοδιοτήτων Kai καθηκόντων του σύμφωνα μὲ τὸ λαῖκὸ Kai
πατριωτικὸ συμφέρον. Ἐκτὸς κι αν ὸ οχολιογράφος θα ἀπεύχονταν τῆ μίμηση ἐνὸς τέτοιου - σαν τὸ Πορτογαλικὸ - παραδείγματος, ίδιαίτερα μάλιστα ὕστερα ἀπ’ τὶς τελευταῖες ἐξελίνξεις, Kai προτιμάει τα στεγανα ποὺ ἐπιβάλλουν στοὺς ἀνθρώπους «να κοιτᾱνε τῆ δουλειά τους» Kai στοὺς στρατιῶτες να

έκτελοῦν μηχανικὰ τὶς διαταγές, ῶσπου έρθει Kai πάλι ῆ στιγμῆ
να ξαναεκμεταλλευτοῦν κάποιοι καλοδασκαλεμένοι ἐπιτήδειοι

τῆν ἐπαγγελματικῆ αὔτῆ εύσυνειδησία τοῦ στρατοῦ Kai τῆν
άποχῆ τῶν στελεχῶν Kai ἀνδρῶν του ἀπὸ τὸ διανοεῖσθαι Kai

βουλεύεσθαι για να έπιβάλουν τῆ φωνῆ τοῦ κυρίου τους. Ἐμεῖς
πιοτεύουμε ότι ὁ Στρατὸς πρέπει να πάψει να εἶναι καὶ να ἀντιμετωπίζεται σαν σῶμα ξένο Kai ἀντιλαῖκό. Ἀλλα κάτι τέτοιο

ἐπιβάλλει στῆν πολιτικῆ ἐξουσία να χτυπῆσει τῆν παρανομία
Kai να ὀργανῶσει έτσι τῆ διαπαιδαγωγηση ἀξιωματικῶν Kai
ἀνδρῶν ὥστε ό Στρατὸς στὸ σύνολό του να συνειδητοποιήσει
τῆ θέση του Kai τῆν ἀποστολή του σαν ὺπερασπιστῆ τῶν λαῖκῶν έλευθεριῶν Kai συμφερόντων.

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΘΕΩΡΗΪΙΚΗΣ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ

Ἡ ἀδυναμία τοῦ Παττακοῦ Kai τῆς Χούντας πρὸς τὸ

Για να έπαληθευτεῖ μια θεωρία, Kai μάλιστα κοινωνική, πρέπει να δοκιμαστεῖ Kai να έπιβεβαιωθεῖ στῆν πράξη. Για να γίνει,
ὅμως, πράξη Kai μάλιστα κοινωνικῆ δύναμη ἀλλαγῆς, ῆ θεωρία
πρέπει να ἐκλαῖκευτεῖ, ῶστε να συνειδητοποιηθεῑ στὸ μυαλὸ
τῶν λαϊκῶν στρωμάτων. Κι αὐτὸ γίνεται μὲ κατάλληλη διαμόρφωση τοῦ γραπτοῦ ἠ προφορικοῦ λόγου τῶν θεωρητικῶν Kai
καθοδηγητῶν, ὥστε τα ὅσα ὑποστηρίζουν να γίνονται περισσότερο κατανοητα Kai εὔληπτα. Kai ὁ ἰ’διος ό Μαρξ Kai περισσότερο ὁ Λένιν δὲν αρκοῦνταν μόνο στῆ διατύπωση τῶν ἐπι-

χρυσάφι, ὅπως ἀποκαλύπτεται κάθε μέρα, ἦταν μεγάλη. ἼΞτσι Kai για τὸ θεμέλιο λίθο τοῦ δορυφορικοῦ
σταθμοῦ ἐδάφους στὶς Θερμοπύλες κατασκεύασαν ἕνα
μυστρὶ «ἐκ καθαροῦ χρυσοῦ» μὲ διάφορα μπιχλιμπίδια
«ἀξιώσεων» στῆ λαβή, ὅπως δείχνει ῆ φωτογραφία. Τὸν
Παττακὸ δὲν τὸν έφταναν oi φωτογραφίες μὲ τὸ μυστρὶ
στὸ χέρι. Ἤθελε μια φωτογραφία Kai τοῦ ἰ’διου τοῦ μυστριοῦ, Γι’ αὐτὸ τοῦ φόρεσε ἐπίσημο ἔνδυμα, τό ’κάνε
ἀπὸ χρυσάφι.

ΞᾞἏὲἳᾜὲἱιῗὲγᾶᾓῖΓρῖἕῖχὝᾪῶΞ-ῗιμαῶἒανέγτῗέἇῗὲοὲῗit???
ραποιοῦν τῆν ἀκρίβεια τῆς θεωρίας. Παρόλο τὸν ἀγῶνα τους
για ἐκλαῖκευση Kai διάδοση τῶν ἰδεῶν τους, δὲν ὑποτίμησαν
ποτὲ τῆ νοημοσύνη τῶν ἀνθρώπων, σὲ βαθμὸ τέτοιο ὥστε να
αίστανθοῦν τῆν ἀνάγκη να χρησιμοποιήσουν «μίκυ μάους» για

τῆ διδασκαλία τους.
Στὸν τόπο μας, ἐν τούτοις, παιδαγωγικὲς μέθοδοι δοκιμασμένες μὲ τόσην ἐπιτυχία στῆ μεγάλη χώρα τοῦ καπιταλισμοῦ,
εἰσάγονται τώρα ἀπὸ τὸ καθοδηγητικὸ όργανο τῆς νεολαίας
τοῦ ΚΚΕ - τὸν ΟΔΗΓΗΤΗ - για τῆ διδασκαλία στοὺς ἀρχάριους
νεολαίους τῆς μιᾱς Kai μόνης ὁρθόδοξης ἑρμηνείας τοῦ Μαρξισμοῦ - Λενινισμοῦ. Ἕχοντας μὲ σιγουρια Kai νηφαλιότητα λύσει

"Ola τάχει ῆ Μαριορή...

ΚΝΕ (άλλωστε πάντα’προηγεῖται 0’ αὐτὸ τὸ κόμμα) ἐπιδίδεται
τώρα στῆν κονσερβοποίηση τοῦ Μαρξισμοῦ - Λενινισμοῦ σὲ τε’τρόιγωνα κατάλληλα για εὔληπτα σήριαλ. Προφανῶς γιατὶ πιστεύει ὅτι μποροῦμε να παρακολουθοῦμε Kai να μαθαίνουμε

H «’E59VIKr'] μας Κυβέρνησις» ἀνακάλυψε ὅτι μετα τῆ...
λυση ολων τῶνβέθνικῶν προβλημάτων ἀπὸ τὸ 1821 ῶς
σήμερα εμενε μονο μία έκκρεμότης να ταχτοποιηθεῖ για
να nave ολα καλά. Τὸ «τάμά τοῦ ἔθνους». Στῆ φωτογράφια μὲ. πολλῆ δόση σοβαροφάνειας μπρὸς ἀπὸ τῆ
μακετα του ταματος ποζάρουν ἀπὸ τ’ ἀριστερά πρὸς τα
δεξιαῑ Νικ. Μακαρέζος, Κώστας Παπαδόπουλος, l. Λα-

τῆν ἱστορία τῶν ἰδεῶν, τῆ διαπάλη τῶν θεωριῶν, Kai τῆν ταξικῆ σύγκρουση, διαβάζοντας κάθε βδομάδα τα κόμικς «μαρξι-

δσις, Στ. Παττακος, Ἄγγελος Σιάγας (πρ. τῆς Κοσμητείας
Ῑοπιου, αρχιτεκτων), Γιάννης Βικέλας (ἀρχιτέκτων,
τότε

σμοῦ για ἀρχαρίους», ποὺ ὁ ίσοπεδωτισμός τους, ῆ απλοῖκότητά τους Kai ῆ ἱκανότητά τους να διαστρεβλώνουν τῆν πραγματικότητα, κατασιγάζουν τὶς ἀνησυχίες ποὺ δημιουργεῖ ῆ
θεωρητική άναζήτηση Kai ἀπαλλάσσουν τοὺς ἀναγνῶστες τους
ἀπὸ τὶς ῶδύνες τοῦ ἐγκυμονοῦντος σήμερα μαρξισμοῦ ποὺ
ἀγωνίζεται νὸι ἀναπαραχθεῖ Kai v’ ἀποδείξει, για μια ἀκόμα
φορά, τῆ ζωτικότητα Kai δημιουργικότητά του στῆ βάση τῶν
καινούργιων έμπειριῶν τῆς παγκόσμιας ἀνάπτυξης τοῦ λαϊκοῦ
κινήματος Kai τῶν τεράστιων ἐπιστημονικῶν έξελίξεων.

αντιπρσεδρος TEE), Δημ. Κωνσταντινίδης (ἀρχιτέκτων,
καθηγητης της Ιστορίας τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς στὸ ΕΜΠ),’
Νικ. Μηουτσοπουλος ( ἀρχιτέκτων, καθηγητὴς τῆς Πολυτεχνκικης Θεσσαλονίκης), Γ. Παπαδόπουλος Kai στὸ άκρο

τα θεωρητικά της προβλήματα, ῆ ὑπεύθυνη καθοδήγηση τῆς

‘KAOE HAPAZKEYH
H ECDHMEPIAA ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
κ

Ὺ «ιι XPI2TIANIKH» ·
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κ

δεξιά συνΙρχης ε. ἀ. Κριεκούκης (τότε πρόεδρ
ος τοῦ

Οργανισμου Σχολικῶν Κτιρίων).

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
1942 — 1975
Ἀπὸ τὸν
λαογέννητο θεσμὸ

\‘gi’aé’i

τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης

στὴν “ἀπολιτικοποίηση”
τῶν Δήμων
καὶ Κοινοτήτων.
τοῦ Δήμου Ν. Μέξη

,ἒ

Μέσα ἀπὸ τὸν μεγάλο ἀντιστασιακό ἀγώνα τοῦ ἑλληνικού λαοῦ κατα τῆς
φασιστικῆς κατοχῆς ξεπήὸησε, μὲ ὅλα τὰ γνωρίσματα τοῦ ἄγραφου δικαίου,
στὶς ἀνταρτοκρατούμενες περιοχὲς τῆς χώρας μας ἡ αὐ το ὁ ιο ίκ η ση,
ἑνωμένη μὲ τὴ λαϊκὴ Δικαιοσύνη. Δυὸ μέρες μετὰ τὴν κατάλυση ἀπὸ τὸν
Ἄρη Βελουχιώτη, στὸ χωριὸ Φουρνα τῆς Εὐρυτανίας, τῶν ἀρχῶν ποὺ ἐκ·
προσωποῦσαν τὸ κράτος τῶν κουΐσλιγκ τῆς Ἀθήνας, καὶ συγκεκριμένα στὶς
11 Ὀκτώβρη 1942, οἱ χωρικοῖ τῶν γύρω χωριῶν, Κλειτσός πρῶτα κι ὕστερα
τῆς Βράχας, Περάνθης, Μολόχας, Σαραντάπορου κ.λπ,,.μὲ τὴν πρωτοβουλία
τῶν ὑπεύθυνων τοῦ ΕΑΜ συγκρότησαν λ α ϊκ ὲ ς συ ν ε λ ε ύ a ε ι ς καὶ ἑξέλεξαν τοπικὲς κ o ι ν ο τ ι κ ὲ ς ἑ π ι τ ρ o π ὲ ς για τὴν τήρηση τῆς τάξεως, τὴν
ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ τὴ ὁιοίκηση γενικότερα. “Η ἄσκηση τῆς
ἐξουσίας ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὸν ἴὸιο τὸν Λαὸ καὶ ἡ ἐνεργὸς
συμμετοχή του στὶς ὁιαὸικασίες γιὰ τὴ θεμελίωση μιᾶς
«ὁιευρυμένης» δημοκρατίας μὲ ἑλεύθερους θεσμοὺς ἀπετέλεσε μέγα ἱστορικὸ γεγονός. Πολὺ περ ισσότερο καὶ γιατῑ ἦταν μιὰ συνέχεια μὲ ρίζες βαθύτατα ἑλληνικές, ποὺ χάνονταν μέσα στοὺς αἰῶνες καὶ τὶς
παραδόσεις τῆς ἑθνικῆς μας ἱστορίας.

Ἡ γένεση τῆς αὐτοδιοίκησης καὶ τῆς λαϊκῆς
δικαιοσύνης καταχωρήθηκε ἀργότερα στα
ἐπίσημα κείμενα τοῦ ΕΛΑΣ καὶτῆς ΠΕΕΑ καὶ
ἡ πρακτική τους συστηματοποιήθηκε καὶ κωδικοποιήθηκε. Ἡ ἀρχὴ ἓγινε πάλι ἀπὸ τοὺς
ἴδιους χωρικοὺς τῆς Εὐρυτανίας (Βράχα,
Φουρνάς, Περάνθη, Μολόχα, Σαραντάπορο)
στὶς 4 Δεκεμβρίου 1942, μὲ έπικεφαλῆς τοὺς
ὑπεύθυνους τοῦ ΕΑΜ. Τότε ἀποφασίστηκε
ἀπὸ τὴ λαϊκὴ συνέλευσή τους, ποὺ συνῆλθε
μέσα σὲ μια καλύβα στὸ δάσος, ὅπως οἱ ὑπαίθριες ἐθνοσυνελεύσεις τοῦ 1821, ἡ σύνταξη
ἑνὸς κώδικα για τὴν αὐτοδιοίκηση καὶ για τὴ λαϊκὴ δικαι0 σ ύ ν η . Ἔτσι εἷδε τὸ φῶς ὁ αὐτοσχέδιος καὶ
ὑποτυπώδης - ὁ χαρακτηρισμὸς ἀνήκει οταν
Δημ. Ι. Ζέπο (Λαϊκὴ δικαιοσύνη εἰς τας ἐλευθέρας περιοχὰς τῆς ὑπὸ κατοχὴν Ἑλλάδος,
Ἀθῆναι 1945, παράγραφος 2 σελ. 3) —- «Κώδικας Ποσειδῶνα» ποὺ ἐφαρμόοτηκε στοὺς Δήμους Κτημενίων καὶ Δολώπων καὶ στὴ Δυτικὴ
Θεσσαλία. Τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ ἀγραφο δίκαιο
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στὸ γραπτὸ ἦταν κι αὐτὸ μια ἱστορικὴ δημιουργία ποὺ ὁλοκληρώθηκε μὲ τὶς πράξεις τοῦ
ΕΛΑΣ καὶ τῆς ΠΕΕΑ.
Δυστυχῶς ἡ ὀργανικὴ ἀνάπτυξη τοῦ θεσμοῦ, ποὺ εἶναι κυριολεκτικα τὸ πιιὸ ζωντανὸ
καὶ χυμῶδες κύτταρο τῆς Δημοκρατίας, ἀνεκόπη βίαια μὲ τὴν ἀντ επ αν άστ αση ποὺ
ἀρχισε στὴ χώρα μας ὕστερα ἀπὸ τὸ Δεκέμβρη
τοῦ 1944 καὶ πού, χάρις στὶς ξ έν ε ς ἐ π ε μβ ά o ε ι ς , διατηρεῖται ὣς τὶς μέρες μας,
Ἡ πολιτικὴ τῶν «κατεστημένων» τῆς δεξιᾶς
στόχο της εἶχε πάντοτε τὴν « ἀπολιτ ικοπ ο ί η σ η >> τῶν δήμων καὶ κοινοτήτων καὶ τὴν
ἀστυνόμευσή τους ἀπὸ τὸ κράτος. Αὐτὴ ἡ πολιτικὴ κορυφώθηκε μέσα στὴ δικτατορικὴ
ἐπταετία (1967-1974). Mi: rig διορισμένες διοικήσεις τους οἱ δῆμοι καὶ οἱ κοινότητες ὑπη-

ρέτησαν δουλικὰ τὴ χούντα. Τὸ ΝΔ 222/1973
κωδικοποίησε ἀκριβῶς τὴν ὑποδούλωοη τῆς
αὐτοδιοίκησης στὸ χο“υντικὸ κράτος.
Θα περίμενε κανεὶς πὼς τὸ ἄνο ιγ μα
πρὸς τὴ Δ η μ o κρ ατ ί·α τῆς 23-7-1974 θα

τοῦ Ἀλ. Κυριτσό ιτουλου

ὁδηγοῦσε στην ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὴ
χουντικὴ δουλεία. Οἱ συζητήσεις ποὺ έγιναν
ὅμως στὴ Βουλὴ για τὸ νομοσχέδιο περὶ ἐκλογῆς δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν ἀρχῶν καὶ ἡ
ἁπόρριψη ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τῶν τροπολογιῶν ποὺ πρότεινε ἡ Ἀντιπολίτευση ἔδειξαν
καθαρὰ πὼς ὁ στόχος παραμένει ὁ ῖδιοςε ἡ
«ἀπολιτικοποίηση >> τῶν δήμων καὶ
κοινοτήτων. Ὁ ὑπουργὸς τῶν ἐσωτερικῶν τὸ
δήλωσε χωρὶς ὑπεκφυγές. Ἡ κυβέρνηση «φιλοδοξεῑ» νὰ καταστήσει τοὺς δήμους καὶ τὶς
κοινότητεςε «ἀμετόχους τῶν πολιτικῶν αντιθέσεων καὶ τῆς πολιτικῆς διαμάχης». Αὐτὸ
σημαίνει πὼς τὸ νέο κατεστημένο ποὺ στήθηκε

μετὰ τὶς 23 Ἰουλίου 1974, καὶ κάθε μέρα κάνει
ὅλο καὶ περισσότερο αἰσθητὴ τὴν παρουσία

του στὸ δημόσιο βίο τῆς χώρας μας, ὃὲν θέλει
να ἀναγνωρίσει στὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκηση τὸ
δ ικ α ί ω μ α -ένα δικαίωμα ἀναφαίρετο ποὺ
τὸ κατέκτησε με τοὺς ἐπικοὺς ἀντιστασιακοὺς
ἀγῶνες του ὁ έλληνικὸς λαὸς- ν α σ υ μ μ ε τέχει ἐνεργῶς στὶς διαδικασίες
ἑνὸς οὐσιαστικοῦ ἐκδημοκρατισ μ οῦ . Ἐπιδίωξη τοῦ κατεστημένου εἶναι ἡ
πολιτικὴ ἀπονεύρωση ἐνὸς θεσμοῡ ποὺ προσ’φέρει στὸ Ααὸ τὴ δυνατότητα να ἀσκήσει τὴν
ἐξουσία ,του- ἀφοῦ αλλωστε a ὐ τ ὸ ς κ α i
μόνο αὐτὸς εἷναι ἡ πηγὴ ,κάθε
έ ξ 0 υ σί a ς - ἀπευθείας,ὁ ἴδιος, ὅ,τι δηλ. δὲν
τοῦ προσφέρει οὔτε καὶ ἡ Βουλῆ. Ἡ πραγματοποίηση αὐτοῦ τού στόχου μὲ ἕνα τρόπο μπορεῖ να ἐπιτευχθεῑ; μὲ τὴν ἀστυνόμευσή τῶν δήμων καὶ κοινοτήτων ἀπὸ τὸ κράτος.
Ἔτσι ή ἀναδρομὴ στὶς νεώτερες παραδόσεις,
ποὺ δημιούργησε ἡ λαϊκὴ αὐτοδιοίκηση στὴν ἐλευθέρη Ἐλλάδα τῆς
φασιστικῆς κατοχῆς, ἐν ὕψει τῶν ἐκλογῶν τῆς
30-3-1975, πέρα ἀπὸ τὴν ἐπικαιρότητά της
ἀποτελεῖ καὶ χρέος μας. Στοὺς δήμους καὶ τὶς
κοινότητες πρέπει να ἐκλεγοῦν μ ό ν 0 ὅ σ ο ι
πιστεύουν
στὴ
δημοκρατικὴ
ἀποστολὴ τῶν ὀργάνων τῆ ς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης.
ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΙ-ΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΩΣ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΕΑ

περιοχῶν, δηλ. ὁλόκληρης τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας. Ἔχει 146 ἄρθρα καὶ rig ύπογραφὲς τοῦ
στρατηγοῦ τοῦ ΕΛΑΣ Στεφ. Σαράφη Kai τοῦ
Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ ΚΚΕ Γιώργη Σιάντου.
Ἡ ἰσχὺς τῶν «διατάξεων για τὴν αὐτοδιοίκηση Kai τὴ Λαϊκὴ Δικαιοσύνη» διατηρήθηκε
καὶ με τὴν No 4 Πράξη τῆς ΠΕΕΑ (1-3-1944

ΓΟΠᾹΝΙᾸ BIBAIA

Ὗ

TH): ΣΥΛΛΟΓΗΣ CHANOC

Φ. 2 Δελτίον πράξεων καὶ ἀποφάσεων).
“Ὀλη ῆ ἐξέλιξη τοῦ θεσμοῡ περιέχεται μέσα
σ’ αὐτὰ τα ἐπίσημα κείμενα τῆς ἐθ ν ικῆ ς
ἀ ν τ ί σ τ α σ η ς . Πρέπει να προσθέσω καὶ τὸ
δεύτερο ἀρθρο τοῦ περίφημσυ ψ η φ ί σ μ α τος Α’ τῆς 27ης Μαΐου 1944 τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου ποὺ συνῆλθε στὶς Koρυσχάδες Καρπενησίου καὶ ἐπικύρωσε τὴν
ίδρυτικὴ πράξη τῆς ΠΕΕΑ. Τὸ ψήφισμα A’
διακηρύσσει πώς;
”Ολες oi ἐξουσίες πηγάζσυν
ἀπὸ τὸ λαὸ Kai ἀσκοῦνται ἀπὸ τὸ
λαό.
eH
αὐτοδιοίκηση καὶ ἡ
λαϊκὴ Δικαιοσύνη εἷναι θεμελιώδεις θεσμοὶ τοῦ δημοσίου βίου
τῶν Ἐλλήνων (ἄρθρο 2).
Αὐτὰ εἷναι τα βασικα καὶ τα σπουδαιότερα
ἐπίσημα κείμενα τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης -για
τὴν αὐτοδ ιοίκηση ὣς τὶς Πράξεις τῆς
ΠΕΕΑ. Δεν ὀφείλονται στὴ σοφία τῶν νομομαθῶν. Οὔτε ἀποτελοῦν νομικές κατασκευὲς ἢ
ξένες ἀπομιμήσεις. Γενικα ἡ αὐτοδιοίκηση εἷναι έργσ πηγαῖο αὐθόρμητων λαϊκῶν συνελεύσεων.”Ολωντῶνκειμένων
της ἡ RATIO συνδέεται μὲ τὶς ἀνάγκες τῆς
ἀντιστασιακῆς πράξη ς καὶ τὴν
ἱστορικὴ προοπτική της για τὴ θεμελίωση μιᾶς εὐρείας πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς δημοκρατίας μὲ πραγματικὸ φορέα τὸ

Ἡ αὐτοδιοίκηση τῶν ἀνταρτοκρατουμένων
περιοχῶν διαμορφώθηκε σὲ θεσμὸ μέσα ἀπὸ
τὶς πρακτικὲς ἀνάγκες τοῦ ἀντιστασιακοῦ
ἀγῶνα. Ὑπῆρξε ἐκ καταβολῆς λαϊκὸς θεσμός.
Πιὸ πάνω έγινε ἤδη λόγος πῶς γεννήθηκε ὡς Λαό. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ἄλλωστε ποὺ δὲν
εὐδοκίμησε λ.χ. στὶς περιοχὲς τοῦ ΕΔΕΣ, ὅπου
ἱστορικὸ γεγονός.
MANUS MILITARI διατηρήθηκαν στὶς θέσεις
Μέχρι τὸν Αύγουστο τοῦ 1943 ἡ αὐτοδιοίτους ὅλες οἱ παλιὲς ἀρχὲς ἀκόμη Kai στα δικηση γενικεύεται στὶς ἐλεύθερες περιοχὲς εἴτε
ορισμένα ἀπὸ τὴν 4η Αὐγούστου δημοτικὰ καὶ
ὡς γραφτὸ δίκαιο (κώδικας Ποσειδώνα) εἴτε
κοινοτικα συμβούλια μὲ τοὺς δημάρχους καὶ
μὲ κάποιες τοπικὲς παραλλαγὲς ῶς ἀγραφο
τοὺς προέδρους των. Ὁ ΕΔΕΣ δὲν εἰχε τέτοια
δίκαιο. Στὶς ἀρχές μάλιστα τοῦ 1943, ἡ περιἱστορικὴ προοπτική. Αὐτὴ εἶναι ή αἰτία ποὺ
φερειακὴ
ἐπιτροπὴ
τοῦ
ΕΑΜ
Φθιω«δὲν έθιξε τὸ καθεστὼς διοικήτιδοφωκίδος-Εὐρυτανίας, μὲ ἐγκύκλιο ποὺ
σεως καὶ δικαιοσύνης» (Δ. Ι. Ζέπος
ἐξέδωσε, συνέστησε τὴν ἐφαρμογὴ τῆς αὐτοδιοίκησης στῆ Στερεὰ Ἑλλάδα. ' H ἐθν ικὴ 22 καὶ σημ. Ι). "Ag σημειωθεῖ πάλι πὼς στὶς
ἐλεγχόμενες ἀπὸ τὸ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ περιοχές, ἡ
ση μ α σί a τοῦ θεσμοῡ καταφαίνεται ἀπὸ τὸ
λαϊκὴ δικαιοσύνη ὑπῆρξε ὀργανικὸ τμῆμα,
ἑξῆς χαρακτηριστικὸ περιστατικό. Τὸ πρῶτο
«βασικὸς κλάδος» (ἀρθρο 2 Κώδικα Στερεᾶς
ἐπίσημο κείμενο για τὴν αὐτοδιοίκηση μὲ τὸν
τίτλο «ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς αὐτοδιοικήσεως τῆς Kai Διατάξεων) τῆς αὐτοδ ιοίκηση ς.
Εἶχε ἡ τελευταία τὸν εὐρὺ χαρακτῆρα ἐνὸς διἐλευθέρας Ἑλλάδος» εἷναι ἡ N0 6/10 Αὐγούοικητικοῡ συστήματος ὅπου «ὁ λαὸς παίρνει
στου 1943 ὁπόφαση τοῦ K0 ινοῦ Γεν ικοῦ
Στρατηγείου
Ἐθνικῶν ἐνεργὰ μέρος στὴ διοίκησή του καὶ χρησιμοὈμάδ ων Ἀνταρτῶν. Ἐξεδόθη κατό- ποιοῦνται οἱ λαϊκὲς δυνάμεις για τὴν αμεση
ἰκανοποίηση τῶν συμφερόντων τῶν πολιτῶν»
πιν «κοινῆς διαταγῆς τῶν στρατηγῶν Ν. Ζέρβα
(ἀρθρο Ι Κώδικα Στερεάς Kai Διατάξεων) καὶ
καὶ Ἄρη Βελουχιώτη» μὲ βάση τὶς συμφωνίες
ὅπου τὸ «δημοτικὸ ἢ κοινοτικὸ συμβούλια, τὸ
τῆς 5-7-1943 μεταξὺ τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ
τοπικὸ λαϊκὸ δικαστήριο καὶ τα ἄλλα ὄργανα
Στρατηγείου Μέσης Ἀνατολῆς Ἔντυ —- πρόσυνεδριάζουν μαζὶ καὶ ἐ ξ ε τ ά ζο υ ν ὅ λ α
κειται για τὸν Ταξίαρχσ MAYERES — Kai τῶν
ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ καὶ ΕΚΚΑ. Kai φέρει τὶς ὑπο- τα ζητήματα τῶν κατοίκων καὶ
παίρνουν γενικότερες ἀποφάγραφὲς τοῦ K9ig-WOODHOUSE, Ραυτοπούλου
σεις ποὺ ἀφοροῦν τὸν λαὸ» (ἀρθρο
για τὸν ΕΔΕΣ καὶ Σ. Σαράφη για τὸν ΕΛΑΣ.
19 Κώδικα Στερεᾶς καὶ 23 Διατάξεων), ὅλα
Ἡ ἀπόφαση αὐτή, ποὺ χρησιμοποίησε ὡς ὑπότους δὲ τα ὅργανα τῆς αὐτοδιοίκησης (Ααϊκὲς
δειγμα κατα βάσιν τὴν αὐτοδιοίκηση τῶν
ἐπιτροπές, δημοτικὰ καὶ κοινοτικα Συμβσύλια
περιοχῶν τοῦ ΕΛΑΣ Θεσσαλίας, δηλ. τὸν Κώκ.λπ.) λογσδοτοῦν κάθε τρεῖς μῆδικα Ποσειδῶνα, κοινοποιήθηκε πρὸς έκτέλεσιν μὲ τὸν N0 712/17-8-1943 διαταγὴ τοῦ Γε- νες σὲ Γενικὲς Συνελεύσεις τῶν
κατοίκων ἀπὸ τὶς ὁποῖες παίρνικοῦ Στρατηγείου τοῦ ΕΛΑΣ.
Παράλληλα στὴν «Πρώτη Συνδιάσκεψη τῶν νουν τὶς «κατευθυντήριες γραμμ ὲ ς » (αρθρο 24 Διατάξεων).
’ ἀντιπροσώπων αὐτοδιοίκησης ΦθιώτιδοςἩ τέτοια κάλυψη ἀπὸ τὴν αὐτοδιοίκηση
Εὐρυτανίας» ποὺ συνεκάλεσε τὸ ΕΑΜ Στερεᾰς, ἐνεκρίθη τὴν 8-8-1943 ὁ « Κ ώ δ ι κ α ς ὅλων τῶν ἐκδηλώσεων τοῦ δημοσίου βίου χωρὶς ἀλλο συνδέει ἀπ’ εὐθείας τὸ δημόσιο δίΑὐτοδιοίκησης καὶ Λαϊκῆς Δικαιοσύνης για τὴ Στερεα “Eir- καιο τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
μὲ τὶς πιὸ γνήσιες έθνικὲς παραδόσεις τοῦ
λ ά δ α >> , έργο ἐπιτροπῆς 22 νομικῶν Kai ἀντιπροσώπων. Ὁ κώδικας αὐτὸς ἔπειτα ἀπὸ “ λαοῦ μας, ἀφοῦ παρουσιάζει σαφεῖς ἀναλογίες
μὲ τὸν ρόλο τῶν ἐλληνικῶν κοινοτήτων στα
πρόσθὲτη ἐπεξεργασία που έγινε μὲ πρωτοχρόνια τῆς Τουρκοκρατίας καὶ τῆς Παλιγγενεβουλία τοῦ ΕΛΑΣ καὶ μὲ νέο τίτλο; « Δ ι α ’
τάξεις για τὴν αὐτοδιοίκηση καὶ σίας τοῦ 1821.
·
τὴ Λαϊκὴ Δικαιοσύνη» ἀπετέλεσετεΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
λικὰ τὸ θετὸ δίκαιο στὶς «ἐλεύθερες περιοχὲς»
ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟῙΚῌΣΗΣ
,κ.ιάπὸ, -1-1-1944 ποὺ ἀποκαθιστοῦσε τὴν ὁμοιομρρφία στὸ νομικὸ καθεστὼς αὐτῶν τῶν
Ἤδη μέ- ὅσα εἴπαμε ἀμέσως πιὸ πάνω για

Ἱπποκράτους 23, τηλ. 614.332
ἠὲ
«ΣΑΔΠΙΓΞ EAAHNIKH»
Νέα ἐκδοση τῆς πρώτης
ἐφημεριδας τῆς Ἑλλάδας.
Ἔκδοση εἰκονογραφημένη,

τιμὴ προειιραφῆς

δρχ. 100

ΒΥΡΩΝ ΕΠΤΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σὲ ἀπόδοση τῆς Μαρίας Κεσίση,
ἓκδοση εἰκονογραφημένη,
δεμένο δρχ. 350

ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΜΑΧΕΣ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Μονογραφίες καὶ μελέτες,
ἓκδοση εἰκονογραφημένη δρχ. 150

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ
1757 - 1798
δρχ. 25
«ΕΛΑΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
τοῦ Μεσολογγίου (1824 - 1826)
τόμοι 2
δρχ. 500

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Κατὰ τὸν ὑπὲρ ἐλευθερίας ἀγῶνα
τοῦ Δ. Σουρμελῆ

δρχ. 200

OI ΑΟΓΙΟΙ ΚΑΙ O ΑΓΩΝΑΣ
τοῦ ”Αλκη Ἀγγελου
δρχ. 40
HOIHTIKH ,ΑΝΤΙΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
Ἰατρόπουλοι)
δρχ. 100
ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
Ταξίὸι τῆς Γαβριὴλ Τριαντὲἑρὶιὲλλίιέιό
ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ (Νέο - ἀρχαῖο)
Σ. Βυζαντίου

δρχ. 150

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ
ΠΕΖΟΓΡΑΦΩΝ
Ἀνδρέου Ἰωάν.
δρχ. 100
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ (Κείμενα)
τόμοι 19, Δεμὲνοι
δρχ. 9.500
ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΑΡΧΟΝΤΩΝ (Κείμενα)
(Δημόσιος βίος τῶν Βυζαντινῶν)
τόμοι 6
δρχ. 5.000

Εἰδικὰ γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ
«ΑΝΤΙ» καὶ γιὰ ἕνα μῆνα

ἓκπτωση 10%
ΕΠΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ
400.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
L ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ J
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τὴν ἔννοια καὶ τὴ σημασία τῆς αὐτοδιοίκησης,
ἡ ἀναφορὰ στὸν ὁρισμὸ καὶ τὶς βασικες ἀρχὲς
τοῦ θεσμοῡ ἐγινε. Ἡ μνεία τοῦ ἄρθρου Ι τοῦ
Κώδικα Στερεᾶς καὶ τῶν Διατάξεων ἐξαντλεῖ
τὸ θέμα τοῦ ὁρισμοῦ, Οὐσιαστικα oi ὁρισμοὶ
ποὺ δίνουν σί δυὸ κώδικες συμπίπτουν. Πάντως ὁ ὁρισμὸς τῶν Διατάξεων εἷναι πληρέστερος;
vA9690 Ι. “Ο θεσμὸς τῆς αὐτοδιοίκησης έχει τὴ σημασία ὅτι ὁ
λαὸς παίρνει ἐνεργὰ μέρος στὴ
διοίκησή
του
μὲ
σκοπὸ
τὴν
ἀμεση καὶ καλύτερη ιὶκανοποίηση τῶν κοινῶν συμφερόντων
τ (I) ν π 0 λ ι τ ῶ ν .

Ἐδῶ σκοπὸς τῆς αὐτοδιοίκησης δὲν εἶναι
ἁπλῶς ἡ «ἀμεση», ἀλλὰ καὶ ἡ «καλύτερη» ἱκανοποίηση, καὶ πάλι ὅχι ἀορίστως τῶν συμφερόντων τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ τῶν « κ ο ιν ῶν »

συμφερόντων. Ἔτσι 0i δυὸ κώδικες καθιερώνουν τὴν ἀρχὴ τῆς Ααϊκῆς κυριαρχ ί 01 ς . Ἡ καθιέρωση ὅμως δὲν ἔχει τὸν χαρα-

333913133133itilioi‘ﬁi'ﬁiiig$531?xiiiεχόμενο ἀμεσης πρακτικῆς ἀξίας. Ἡ ἐνεργὸς
ἀσκηση τῆς ἐξουσίας (διοίκηση) ἀπὸ τὸν λαὸ
πραγματοποιεῖται a) με τὴ διοίκηση τῶν κοινοτήτων, δήμων, ἐπαρχιῶν καὶ νομῶν καὶ β) με
τὴ Λαϊκὴ Δικαιοσύνη. Τὸ ψήφισμα A’ τοῦ
Ἐθνικοῦ Συμβσυλίου (Κορυσχάδες 27-51944) θα διακηρύξει στὸ ἄρθρο 2 ὅτι; ’Ὀλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπὸ
τὸ λαὸ Kai ἀσκοῦνται ἀπὸ τὸ
λαό.
Ἣ
αύτοδιοίκηση
καὶ ἡ

λαϊκὴ δικαιοσύνη εἶναι θεμελιώδεις θεσμοὶ τοῦ δημοσίου βίου
τῶν Ἐλλήνων.
“Ωοτε ἡ αὐτοδιοίκηση καὶ ἡ λαϊκὴ δικαιοσύνη ἀποτελοῦν ἀκριβῶς τὴν ύλοποίηοη τῆς
ἀρχῆς τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας. Μεθοδεύουν
πρακτικὰ τὴν ἀμεση ἄσκηση τῆς
λαϊκῆ ς ἐξουσίας. Για να ἀνταποκριθοῦν καλύτερα καὶ ἀποτελεσμάτικότερα τὰ
ὄργανα τῆς αὐτοδιοίκησης σ’ αὐτῆ τὴν ἀποστολή, οἱ δυὸ κώδικες καθιερώνουν τὴν ἀρχὴ
τῆς ἀνεξαρτησίας τους;
"Ola τα ὄργανα τῆς αὐτοδιοίκησης εἶναι
ἀνεξάρτητα καὶ τελείως ἐλεύθερα στῆν ἀσκηση
τῶν καθηκόντων τους (ἄρθρα 11-12 Κώδικα
Στερεᾱς καὶ 34 Διατάξεων).
Οἱ ὁρισμοὶ αὐτοὶ ἀναφέρονται εὐθέως καὶ
στὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ααϊκῆς Δικαιοσύνης.
Εἶναι γεγονὸς ὅτι μέσα στὸν χῶρο τῆς αὐτοδιοίκησης κινεῖται καὶ ἡ Ααϊκὴ Δικαιοσύνη ὡς
«βασικὸς κλάδος» τῆς αὐτοδιοίκησης. Ἐδῶ ἡ
μνείατοῦ ὅρου αὐ τοδιοίκη σηγίνεται μὲ
τὴν εὐρεία ἐννοια. Περιλαμβάνει καὶ τὴ Λαῑκὴ
Δικαιοσύνη ὡς βασικὸ ὅργανο τῆς αὐτοδιοίκησης. Ἀλλωστε ἡ παράγραφος 2 τοῦ ἄρθρου
34 τῶν Διατάξεων (ἄρθρο 12, παράγρ. 2 Κώδικα Στερεᾱς) εῖναι ρητὴ καὶ σαφής -Σὲ καμια περίπτωση δὲν μπορεῖ να γίνει ἐπέμβαση
στὶς πράξεις τῆς αὐτοδιοίκησης καὶ στα ἔργα
τῆς Ααϊκῆς Δικαιοσύνης ἀπὸ καμια πολιτικὴ ἢ
στρατιωτικὴ ὀργάνωση.
Ἱ-Ι ΠΕΕΑ μὲ τὶς πράξεις της (Νο 4, 12, 55

καὶ 57, «Κώδικας τῆς Ααϊκῆς Δικαιοσύνης»)
αὐτὴν τὴν ἀρχὴ τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ααϊκῆς
Δικαιοσύνης διακηρύσσει καὶ περιφρουρεῖ.
Τώρα μια παραπέρα ἀνάλυση τοῦ τρόπου ποὺ μεθοδεύεταιήὰμεση ασκηση
τῆς λαϊκῆς ἐξουσίας μέσω τῆς αὐτοδιοίκησης
LATO SENSU, ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ὅρια αὐτῆς τῆς
ἐργασίας καὶ προσκρούει στὴν έλλειψη χώρου.
Ἤδη πιὸ πάνω ἐγινε λόγος για τὶς διατάξεις
τῶν δύο κωδίκων ποὺ ἀναφέρονται α) στὶς
κοινὲς συνεδριάσεις τῶν ὀργάνων τῆς αὐτοδιοίκησης, ὅπου «ἐξετάζονται ὅλα τα
ζητήματα
τῶν
κατοίκων
καὶ
παίρνονται γενικότερες
ἀποφάσεις ποὺ ἀφοροῦν τὸ λαὸ» (ἀρθρο 19 Κ. Στερεᾶς καὶ 23 Διατάξεων), καὶ β)
στὶς Γενικες λαϊκὲς Συνελεύσεις ὅπου «λογοδοτοῦν» τα ὄργανα τῆς αὐτοδιοίκησης καὶ
«παίρνουν
τὶς
κατευθυντήριες
γ ρ α μ μ ὲ ς >> (ἄρθρο 24 Διατάξεων).
Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει για τὴν ἐπικαιρότητά της καὶ ἡ διαδικασία ἐκλογῆς τῶν ὀργάνων τῆς αὐτοδιοίκησης. Ἐκλέγονται μὲ μυστικὴ καθολικὴ ψηφοφορία, μὲ ψηφοδέλτιο
καὶ κατα σχετικὸ πλειοψηφικὸ σύστημα. Δικαίωμα να ἐκλέγουν έχουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες
κάτοικοι (ἀντρες, γυναῖκες, κληρικοὶ καὶ
στρατιωτικοὶ ἀκόμη ἐν ἐνεργεία) ποὺ έχουν
συ μπ λη ρ ώσ ει τα 17 χρόνια τους, ἀλλὰ
για να ἐκλέγονται πρέπει να έχουν συμπληρωμένα τα 20 χρόνια τους (αρθρο 11, παράγραφοι 11 Kai 12 Διατάξεων).
’Ὀσο για τὴ θητεία τῶν μελῶν τῶν ὀργάνων
τῆς αὐτοδιοίκησης -καὶ τῆς λαϊκῆς δικαιοσύνης- διαρκοῦσε μόνο ένα χρόνο ἀπὸ τῆς ἐκλογῆς. Τὸ λειτούργημα ἦταν τιμητικό, ὑπόχρεωτικὸ καὶ κατὰ κανόνα ἄμισθο. Ἐξαιρετικα
ἐπιτρεπάταν ἡ χορήγηση μισθοῦ ἢ ἀποζημίωσης (ἀρθρο 33 Διατάξεων) καί, τὸ σπουδαιότερο, ἡ ἐκλογή τους ἦταν ἀνακλητή.
Ο «ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥἹῸΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΗΣ ΠΕΕΑ

Στὸ ἀρθρο 9 τοῦ ψηφίσματος A’ τῶν Κορυοχάδων, ὁρίζεται πὼς ἡ ΠΕΕΑ ἐχει τὴν ἀνωτάτη ἐποπτεία, τὴν καθοδήγηση καὶτὸν ἐλεγχο
τῆς αὐτοδιοίκησης καὶ τῆς Ααϊκῆς Δικαιοσύνης. “Η ἵδρυση τῆς ΠΕΕΑ δημιουργεῖ τὴν ἀνάγκη διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν. Μὲ τὴν N0 4
πράξη της ἀρχίζει ὁ διαχωρισμὸς τῆς αὐτοδιοίκησης ἀπὸ τὴ λαϊκὴ δικαιοσύνη. Με τὸν διαχωρισμὸ δέν θίγονται oi θεσμοὶ
στὶς θεμελιώδεις ἀρχές τους.
Ἔτσι φθάνουμε στὴν N0 55 πράξη τῆς ΠΕΕΑ
ποὺ θεσπίζει τὸν «κώδικα τῆς το π ικῆ ς
αὐτοδιοίκησης» ἡΤὸ πιὸ βασικὸ νο-

μοθέτημα καὶ τὴν πιὸ μεγάλη λαοκρατικὴ
προσφορὰ τῆς ΠΕΕΑ στὸ ἀγωνιζόμενο έθνος.
Ἐδῶ ὁλοκληρώνεται ὁ θεσμός. Ἡ λαϊκὴ δικαιοσύνη δὲν ἀποτελεῖ πια τὸν ἕνα ἀπὸ τοὺς
δυὸ βασικοὺς κλάδους τῆς αὐτοδιοίκησης.
Ἀνεξαρτητοπσιεῖται καὶ τυπικά. Εὐθὺς ἀμέσως ἡ ΠΕΕΑ μὲ τὴν No 57 πράξη της δημιουργεῖ τὸν «Κώδικα τῆς Ααϊκῆς Δικαιοσύνης».
Τὸ πρῶτο ἀρθρο τοῦ «κώδικα τοπικῆς αὐτοδιοίκησης» τῆς ΠΕΕΑ προσφέρει ἀνάγλυφο

τὸ βάθος καὶ τὸ πλάτος τοῦ θεσμοῦ; Ἡ To πικὴ Αὐτοδιοίκηση, θεμελιώδης
θεσμὸς τοῦ δημόσιου βίου τῶν

“Ελλήνων, εἶναι ἡ ὀργανωμένη
λαϊκὴ ἐξουσία, που ἀσκεῖται μὲ
αἱρετοὺς
ἀντιπροσώπους
καὶ
ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὶς συνελεύσεις
τοῦ λαοῦ για τὴ διοίκηση τοῦ
χωριοῦ, τῆς πόλης καὶ τῆς ἐπαρχίας.
Mia ἀληθινὴ ἐπανάσταση στὸ χῶρο τῶν δημοσίων θεσμῶν ὁλοκληρώνεται. Οἱ δῆμοι καὶ
oi κοινότητες ἀποτελοῦσαν ἀλλοτε μέσο καταπίεσης τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὶς κυρίαρχες τάξεις για
να στηρίζουν ἀνελεύθερα καθεστῶτα. Τώρα ἡ
αὐτοδιοίκηση ἀναδείχνεται σὲ
μ0 9 φἡ
διακυβέρνησης τοῦ ἐργαζόμεν 0 υ ἐθ ν 0 υ ς. Εἶναι μια πραγματικὴ
λ α ἰ’ κ ὴ ἐ ξο υ σί α. Ἱ-Ι «αὐτοδιοίκηση» τῆς
ΠΕΕΑ, ὅπως καὶ πιὸ πρὶν τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ,
δέν εἶχε τίποτε τὸ κοινὸ μὲ τὸν παλιὸ ἀποκεν-

τρωτισμὸ ποὺ ὑπόσχονταν oi δῆθεν προοδεύτικοὶ στὸ παλιὸ κράτος.
Οἱ ἀστικὲς ἐπαναστάσεις διακηρύξανε πὼς
ό λαὸς εἶναι ὁ φορέας τῶν ἐξουσιῶν καὶ σ’ ὅλα
τα δημοκρατικὰ συντάγματα χωριστήκανε σί
ἐξουσίες σὲ νομοθετική, ἐκτελεστικὴ καὶ δικαστική. Πουθενὰ ὅμως
δέν δρίοτηκε πῶς ὁ λαὸς ό ἴδιος αὐτοπροσώπως ἀσκεῖ τὶς ἐξουσίες
του .
Μέσα στὶς φλόγες τοῦ τιτάνιου ἀγώνα κατὰ
τῆς φασιστικῆς κατοχῆς ὁ λαὸς για πρ ώ τη
φορὰ στὴ νεοελληνικὴ ἱστορία
αρχισε, μὲ τοὺς θεσμοὺς τῆς αὐτοδιοίκησης, να
κυβερνάει ὁ ἴδιος. Ἔτσι ἡ αὐτοδιοίκηση δὲν ἔχει τὰ μειονεκτήματα τοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ πολιτικοῦ καὶ νομικοῦ σχήματος.
Τώρα ὁ λαὸς κάνει ὁλότελα δική του τὴν πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου του. Καὶ μὲ τὸ δίκιο του
ὀνόμασε αὐτὸν τὸν λαογέννητο θεσμὸ << ἀγ κωνάρι τῆς δημοκρατίας» (ΚΟΜΕΠ τῆς φασιστικῆς κατοχῆς - ἀνατύπωοη
Ὀκτώβρης 1946, σ. 698).
Δυστυχῶς ἡ ξενοκίνητη ἀντεπανάοταση ποὺ
ξέσπασε μετα τὴν ἀπελευθέρωση στὴ χώρα μας
καὶ κλιμάκωσε μὲ δραματικὰ ἐπεισόδια τα τελευταῖα 30 χρόνια (1944-1974), γύρισε τοὺς
δεῐχτες τῆς ἱστορίας μας πίσω. ‘H αὐτοδιοίκηση τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης δὲν εἶχε συν έ χ ε ια. Τὸ νῆμα της κόπηκε ἀπότομα. Στὸν
πολυβασανισμένο αὐτὸν τόπο νεκραναστήθηκαν ὅλα τὰ παλια αντιλαϊκα σχήματα τοῦ δημοσίου βίου. Ὁ λαὸς έγινε καὶ πάλι δοῦλος
τοῦ «κατεστημένου» τῶν κυριάρχων τάξεων.
Ἡ «ἀπολιτικοποίηση» τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων καὶ ἡ ἀστυνόμευσή τους ἀπὸ τὸ κράτος,
ποὺ διακηρύσσεται μάλιστα φανερὰ καὶ ὡς
«εὐγενὴς φιλοδοξία»(ἔί) τοῦ νέου κατεστημένου, ἀποβλέπει ἀκριβῶς στῆν πλήρη ἀποξένωση καὶ ἀλλοτρίωση τοῦ λαοῦ ἀπὸ κάθε
μορφὴ ἐξουσίας. Ὁ λαὸς ὅμως στὶς ἐπικείμενες ἐκλσγές τῆς 30-3-1975 δὲν πρέπει να ξεχάσει τὶς ὡραῖες καὶ μεγάλες παραδόσεις του
γύρω ἀπὸ τὴν αὐτοδιοίκηση.
Δῆμος Ν. Μέξης
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Τὴν 247711 Φεβρουαρίου, τρέχοντος ἔτους, ἔλαβεν χώραν
ἐν Κίνα, μία συνομοτικὴ κίνισις ολίγων ἀφρόνων K6‘ ἀμετανοήτων Κινέζων ἀξιοματικῶν, ἡ ὁπία, ἀπέβλεπεν είς τὴν
ἀνατροπὴν τοῦ Δημοκρατεικοῦ πολιτέβματσς κε’ ἐπαναφοράν τῆς τηρανίας τῶν μανδαρίνων. Ἠ εἴδησις, μόλις ἀνεκοινόθη ἀπὸ τὴν τηλεόρασιν τοῦ Πεκίνου, ἔφερεν μεγάλην
ἀνησηχίαν εἰς ὅλον τὸ σήνολον τῶν 800 ἑκατομηρίων νομιμοφρόνων Υἱῶν τοῦ Οὐρανοῦ. Hap’ ὅλον ποι) οἱ συνομόται δὲν
ησαν πολλοὶ (μόλις til/ﬁpxov7o εἷς 3. 700- 3900)
ὅλοι οἱ κάτοικοι εἶχον θορηβηθῆ διὰ τὴν ἀπείθαρχον ἀφτὴν
μᾶζαν τῶν ἐξάλων, ποὺ εις ((ποσοστὰ» ἀπετέλει μίαν ἐτι-ικίνδηνον μεραρχείαν.
λοι ἀφτοι οἱ ἀνότατοι ἐπίορκοι ἀξιοματικοι ειχον θέσεις· κλειδιᾶ, εἰς τὰ πεντάγωνα τῶν παγόδων, κέ δεδομένου ὅτι οἱ βαθμοφόροι τῆς Κίνας ἀνήρχοντο είς 12- ἐκ.
περίπου, 7] Κηβερνησις ἀπεφάσισε mi λάβη δραστικὰ μέτρα κὲ mi ἀποστρατέφση μεγάλον ἀριθμὸν βαθμοφόρων.
Κατὰ τοὺς μετριοτερους ὑπολογισμούς, τουλάχιστον
4.500. 000 ἐπικίνδηνοι ἀξιωματικοί τῶν τριῶν ὅπλων πρόκιτε mi ἀποστρατεφθοῦν κὲ μετατεθοῦν K6‘ τὴν θέσιν των
mi καταλάβουν Κινέζοι ἐμφορούμενοι μὲ Δημοκρατικὰ i366δη, προερχόμενοι κηρίως ἀπὸ τὴν τάξιν τῶν 8.000.000 διοχθέντων ὑπὸ τῆς προηγουμένης κηβερνήσεος, ἄλλως οἱ 60
ἑκατομήρια στρατιότε ὑπάρχει φόβος mi διαβροθοῦν ἀπὸ
70‘1 κηρήγματα μισαλοδοξίας K6‘ νὰ γίνουν ὄργανα τῶν 6—
χθρῶν τῆς γαλήνης τοῦ ”Εθνους.
‘H ἐφημερὶς τοῦ Πεκίνου ((Κινεζεικὸς Κόσμος» μὲ κη-

Εἰρήνης εἰς τὴν ἐπισφαλῆ ἀφτὴν γονίαν τῆς ἡφηλίου, ὅπου
K07 ἐπανάληψιν ἡ νῆσος (PA/‘op‘u6ljaἔχει ἀπειλήσει τὴν ἀνε-

ξαρτησίαν K6‘ ἀκερεότητα τῆς χώρας μας. Εὰν μεταξὴ τῶν
100 ἑκατομηρίων στρατεβμένων τέκνων τῆς φιλτάτης μας
πατρίδος ποι) 00‘1 πράξουν εἷς τὸ ἀκέρεον τὸ καθῆκον των
ὑπάρξουν K6‘ 10 ἑκατομήρια ἀντιφρονουντων ποὺ θὰ γράφουν εἰς τοὺς τοίχους διάφορα ἀνατρεπτικὰ σηνθήματα ἦ
00‘1 κάφσουν 10000 βιβλιοπολεῖα, δὲν ἐχάλασεν ὁ κόσμος-

Ἑλέγχομεν τὴν κατάστασιν. Τὰ. 790 ἑκατομήρια τῶν KLνεζων, εἶναι νομιμόφρονες K6‘ μὲ Εθνικὴν ἀδάμαστον ἐνό- ,
τητα ζητοῦν κάθαρσιν K6‘ περιφρονοῦν ἀφτὰ 70‘1 ἐλάχιστα
ἐκατομήρια τῶν ἀντεθνικῶς σκεπτομένων.

Εξέφρασα τὴν ἀπορίαν Μου, διὰ τὸ πῶς τὰ ((Συμβουλια
Κρίσεως» θα προλαβένουν mi Koivovv τὴν ἐκαθάρισιν τόσων
ὑπόπτων.
—— Νσ. σοῦ πῶ, μοῦ ειπαν πολοὶ Κινέζοι. Διορίσθησαν 116.
438 Συνβούλια 7o‘L ὁποῖα ειναι σκορπισμένα εις διαφόρους

ἐπαρχείας κι ἕκαστον συνβούλειον ἔχει ἀναλάβη νά, κρίνη
τὰς ὑποθέσεις 30- 40 Ανωτάτων ἀξιοματικῶν, μὲ καθαρὸς
ἐπαγκελματικά κριτίρια. Μέχρι στιγμῆς ἀπεστρατέφθησαν
80.000 ἀντιστράτηγοι K6‘ μετετέθησαν 117000 ὑποστράτηγοι. Τώρα κρίνονται οι συνταγματάρχαι. Αἱ ἀποφάσε’ς δι’
ἀφτοὺς καθὸς K6‘ διὰ· τὰς χιλιάδας τῶν ταξιάρχων τῆς Ἠπειρωι-ικῆς Κίνας, μετὰ τὰς ἀνακρίσεις τῶν Συνβουλίων Κρίσεως στέλλονται εἰς 70‘1 ἀνότερα Συνβουλια J77015 ἀνερχοντε
εἰς 6.200 μὲ τὸ ἐρότημα, 71]; ἀποτάξεος, KL’ ἀφτα μὲ τὴν
σειράν των, στέλουν τὸ ((Σκεπτικὸν) εἰς τούς 180 Ἀρείους

κλοφορίαν 14-15.000.000 φήλων (ποσὸν ἀσήμαντον ἐν

Πάγους,η ἀπόφασις τῶν ὁποίων ειναι τελεσίδικος καὶ οὐδὲν

σχέσει μὲ τὰς ἀπογεβματινὰς) πού ἀπηχεῖ τὰς γνόμας τῶν
ὑπόπτων K6‘ διοκομένων, μὲ ἔντονον ἀρθρογραφείαν ζητεῖ

ἔνδικον μέσον χωρεῖ. 0676‘0 Πρόεδρος Μάο, δὲν”εχει δικέομα
vo‘L ἐπέμβη K6‘ νὰ ἀλλοιόση διὰ λόγους ἀνθροπιστικοὺς τὴν
ἀπόφασιν τῶν 180 ἀφτῶν Ανοτάτων Ῑδρημάτων. H Δικεοσήνη τῆς Κίνας, εἰς τὴν ὁποίαν ἡπηρετοῦν ἑκατομήρια ἀδέκαστοι Συνταγματολόγοι K6‘ νομομαθεῖς, εἶνε ἀνεπηρέαστοςς
K6‘ ἵστατε ἡψηλά. K6 ὁ Πρόεδρος τοῦ Αρείου Πάγου τῆς
Μαντζουρίας mi δοροδοκιθῆ ἢ mi ἀποδιχθῆ φιλοχουντικὸς τῆς
φασιστικῆς ὀργανόσεως τῶν ((Νέων Μανδαρίνων», ἔχομαι
τοὺς 179 Ἀρεοπαγίτας τῶν ἄλλων ἐπαρχιῶν ποὺ ἀποτελοῦν
Σινικὸν Τεῖχος 71]; Δικεοσήνης ποὺ δὲν δέχεται πιέσεις.
Εἰς ἀφτὰ ἕνας ἄλλος σοφὸς γέρων Κινέζος Μοῦ εἶπεν .·

νὰ σταματήση ὁ ἀπηνὴς διωγμὸς τῶν ἐθνικοφρόνων Κινέζων κε’ ἡ λιθοβόλισις 7015‘ στρατέβματος, διότη διὰ τῶν ὑπερβολῶν ὑφίστατε κίνδηνος τὸ ἥμιση τοῦ πληθησμοῦ τῆς Κίὲ
νας voi ἐβρεθῆ εἰς 70‘1; φηλακάς.
Συνομίλησα μὲ πολοὺς ἐχέφρονας Κινέζους τελεφτέως,
οἱ ὁποῖοι Μοῦ εἶπαν τὰ ἑξῆς·
- Οἱ φόβοι τοῦ ἀρθρογράφου τῆς ἐφημερίδος ((Κινεζικὸς
Κόσμος» εἶναι ἀβάσιμοι κε’ ὑπερβολικοί. Διὰ τῆς ἀπομακρύνσεος 3, 4 ἣ”εστω κὲ 5 ἐκατομηρίων ἐπιόρκων ἅξιοματικῶν, δὲν μιοῦται ἡ μαχιτικὴ δήναμις τῆς Κίνας. Εἰς μίαν
, ἐπιστράτεφσιν ἡ πατρίς μας δήναται νὰ παρατάξη 80-100
’ἑκατομήρια στρατιότας, ὀἱ ὁποῖοι θὰ προτάξουν τὰ στήθη
’των διὰ τὴν προάσπισιν τῆς Δημοκρατικῆς ὀμαλότητος K6‘

-”Εχομαι ἐπίσης 30 ἑκατομήρια βασανιστάς πού πρέπει
-νὰ ἀνακριθοῦν διὰ νὰ ἐπανέλθομαι εἷς τὴν ὁμαλότητα κὲ οἱ

ὁποῖοι πρέπει mi λάβουν παραδιγματικὴν τιμορίαν. Επίσης
ἔχομαι. κὲ μικρὸν ἀριθμὸν καταχραστῶν τοῦ Δημοσίου πλούII

του. Ἀφτοὶ δὲν πρέπει νὰ εἶναι περισότεροι τῶν 5-6 ἑκατομηρίων. Γενικὸς εἴμεθα τῆς γνόμης, ὅτη ἐὰν ἡ Κυβέρνησις
ἐπιθημεῖ πράγματι τὴν κάθαρσιν, ἇφτὴ ὴμπορεῖ νὰ γίνη,
ἐκτὸς ἐὰν τὴν θέλει ἀλλὰ δὲν τὴν μπορεῖ δεχομένη ἕξοθεν
πιέσεις. Ἐὰν ἇφτὸ συνβένει, τότε ἡ Κηβέρνησιςποὺ ἔχομαι
κε’ ἀριθμεῖ 220.000 βουλευτὰς εἶναι ἀσθενὴς κε πρέπει V61
παραχορήση τὴν θεσιν της εἰς αλλην’ισχηροτέραν. Ἀλλὰ, δὲν
έπο εις τὸν ὁρίζοντα’Ἐθνος ποὺ να ἠμπορῆ νᾶ, μᾶς ἐπιβάλη
κηδεμονίαν. Εὰν ειμεθα Κράτος 8 ἑκατομηρίων, τοῦτο θα
ἦτο ἕφκολον, διότη ἕνα τοιοῦτον κράτος ἠμπορεῖ ἀνέτως V61
καμφθῆ ἀπὸ τὴν πίεσιν κράτους ξένου δεκαπλασίου πληθησμοῦ. Αλλᾶ. τὴν Χώραν μας, ποῖος δήναται νὰ. τὴν πιέση;
Ολόκληροςο πληθησμὸς τῆς ἠφηλίου νὰ θελήση νὰ, τὴν κηδεμονέφση, εἷνε’011ιθανον διότη πρέπει νὰ ὑπογραφοῦν συνφονίαι μεταξὴ τῶν ενδιαφερομένων Κρατῶν και‘00‘1 χριασθοῦν
χιλιετηρίδες. Εδῶ διὰ την μικρὰν ὑπόθεσιν τῆς K1711'pov,01c
διπλομάται διατρέχουν τὴν ἠφήλιον κὲ 6 OHE δὲν’ημπορεῖ
νὰ λάβη τελικὴν ἀπόφασιν συνεδριάζων’επὶ 8 μήνας κὲ θέλομαι V6; ἐπιτεφχθῆ σύμπνοια διπλοματῶν διὰ. κηδεμονίαν
τόσης ἐκτάσεως εις ὀλίγα’6117; Απὸ ἆφτῆς τῆς ἀπόψεως, δηνάμεθα μετὰ πεποιθήσεως νὰ βροντοφονήσομεν, ὅτι ἐπι σειρὰν αἶόνων θα εἵμεθαη μόνη χώρα ποι) οὐδέποτε θὰ δεχθῆ
κηδεμονίαν.
τΟ γέρων Κινέζος σοφός, εἰς τὸ σημεῖον ἀφτὸ ἐσταμάτησεν τὴν γλαφηρὰν ὁμιλιαν του κὲ ἕριψεν τὸ μελαγχολικόν του
βλέμα, πρὸς τὴν κατέφθηνσιν τοῦ μηστηριόδους Θιβέτ. Ακολούθως, ἔστρεψεν τοὺς ὀφθαλμούς του πρὸς τὰ ὕδατα τοῦ

Ι

‘

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπισιημίου 44 — Τηλ. 615.783

Néec ἐκδόσεις
ΝΙΑΝΝΗ KONTOY
Τὰ ἀπρόοπτα
Ποιήματα

ΜΑΡΙΑΣ.ΛΑ·Ι·ΝΑ
Ἀλλαγὴ τοπίου
Ποιήματα

v .m»-~v,~v.~.~p- u; “my-MW

ι

AHMHTPH.ANTQNIOY
Ἡ ἔξοδος τῶν νεκρῶν
Ποιήματα

ΚΩΣΤΑ P.0AAPAKH ’
Ὕδρα
Ποίημα

12

Κιτρίνου Ποταμοῦ κι) ἐνῶ 6 ἥλιος ἕδυεν ὄπισθεν τοῦ μεγαλοπρεποῦς τάματος τοῦ Βούδα, Μοῦ προσέθεσεν .·
-Κὲ νὰ Σοῦ πῶ κὲ κάτι ἄλλο, διότι Μοῦ φένεσαι ἅνθρο-

πος λογικός. Μὲ τὰς μεταθέσεις, δὲν πρόκιται V6. κάνομεν ,τίποτε, διότη μετακινοῦντες τοὺς βαθμοφόρους ἀπὸ τὴν μίαν
επαρχιαν εἷς τὴν ἄλλην, ἁπλῶς κουράζομεν τοὺς ανακριτάς
”Ολοι οι βαθμοφόροι εις μεγάλον βαθμὸν ἐμφοροῦνται ὑπὸ
ἀντιδημοκρατικῶν ἰδεῶν κὲ ειναι νοσταλγοι τῶν ἐγκλείστων
εις τὰς φηλακὰς μανδαρίνων. Τὸ κακὸν προέρχεται ἀπὸ τας
Κινεζικας Σχολάς τῶν Εβελπιδων. Εκεῖ οι διδάσκαλοί των
πρέπει νὰ ἄλάξουν. Υπάρχουν περιπτόσεις πολῶν σπουδαστῶν ποὺ παρουσία τοῦ Δημοκρατικοῦ μας (Υπουργοῦ
Εθνικῆς Αμύνης, 1106 εἶναι πρᾶος κὲ πολὴ μειλιχιος α’νθροπος, ζητοκραβγάζουν τούς καθερεθέντας Αφτοκράτορας. Κὲ
6 Υπουργός μας πού 0’161'011110K0A1‘71011’ ((ἄνθροπος πυγμῆς»
ἀντι δι’ ἑνὸς ἀποφασιστικοῦ καράτε” ὡς Κοὺγκ-Φοῦ νὰ
πατάξη τους αφθάὸεις σπουδαστὰς κὲ V0‘1 ἀπολυση τοὺς καθηγητάς των, τοὺς ὁποιους’εμεῖς διὰ τοῦ ὑστερήματος τῆς ορύζης μας παχαίνομεν, ἀντιθέτως μὲ Βουδικὴνατ·αραξίαν’αντιπαρέρχεται ἀφτα τὰ κρούσματα. Εἰς τὰ φυτώρια αφτά,
πρέπει νὰ πνέφση νέος ἄνεμος. ζΟ μέγας Βούδας εἶπεν : ’E0‘1V
σκαλίζης κὲ περιποιεῖσαι εἷς τὸ θερμοκήπιον κάκτον, μὴν
ἀπορῆς πού δὲν βγένει χρυσάνθεμον.
Συνφόνησα KL’ ἐγὼ μὲ τὸν γέροντα σοφὸν Κινέζον ὅτι

πράγματι 6 Βούδας ὑπῆρξεν μεγάλη ἱστορικὴ μορφή. Και

ἀκολούθως, χωρισαμε.

CM

Ξ

Act) IE ΡΩ MA ion-1’21
’Ἔχει γίνει «ἓθιμο» πιά, κάθε χρόνο, στὶς 25 τοῦ Μάρτη, τα
κάθε λογῆς περιοδικα να ἀφιερώνουν τὸ τεῦχος τους στὴν
Επανάσταση τοῦ 21. Και, δυστυχῶς, κατα κανόνα τουλάχιστον, τα ἀφιερώματα αὐτα ἀποτελοῦν φτηνὲς, πρόχειρες KI
εὕκολες ἐκδόσεις, μὲ κυρίαρχο στοιχεῑο τὸ διθυραμβικὸ
στόμφο καὶ τὸν κενὸ ἀπὸ ὁποιοδήποτε οὐσιαστικὸ περιεχόμενο βερμπαλιστικὸ ἑθνικισμό.
Ἐμεῑς πιστεύουμε, ἑν τούτοις, ὅτι λόγος ὕπαρξης ἑνὸς
τὲτοιου ἀφιερώματος- ποὺ ἀφορᾶ τὸν ἀναμφισβήτητα σημαντικότερο σταθμὸ τῆςνεώτερης ἱστοριας μας σαν ἔθνους
- δὲν μπορεῖ παρα να εἰναι ἠ προσπάθεια να φωτιστεῑ τὸ
μεγάλο τοῦτο γεγονὸς ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς· ἢ ἀπὸ μιαν
ἀγνωστη μέχρι τώρα γωνιά· ἤ, ἀκόμη, να φωτιστεῑ ἓτσι ἡ
, ἱστορικὴ εκείνη στιγμὴ ὥστε να ὑπογραμμιστοῦν ἐπίκαιροι,
. χρήσιμοι για τὴ δική μας γενιά, συσχετισμοί· ἤ, τέλος, για να
ϊ j φωτιστεῑ ἠ διαλεχτικὴ τῆς ἀνεξαρτησιας καὶ να δειχτεῑ πῶς’
θα ὀλοκληρωθεῑ, κάποτε, ὅ,τι ἔμεινε ἀνολοκλήρωτο στὸν
Ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας- ἡ ἑθνωτική ἀποκατασταση τοῦ
Λαοῠ μας, ἡ αυτονομία τῆς κοινωνικῆς δομῆς, ποὺ θα ἑπιτρὲψουν να διαφυλαχτεῑ καὶ ἠ φυσικὴ ὀντότητα τοῦ ἔθνους,

” που σήμερα ἀπειλεῖται.
Κι αὐτὸ προσπαθοῦμε να κάνουμε σὲ τοῦτο τὸ τεῦχος.

Σκέψις τοῦ Μακρυγιάννη.’ Χείρ. n. Ζωγράφου,

“‘H Δικαία Ἀπόφασις τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν Ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἔλλάδος”.

KAI TO ΑΝΞῼΟἚΙΞΞ) ZHTHMA
(ξΜοναχὴ τὸ δρόμο ἐπῆρες,

δξανάλθες μοναχῆᾇξν εἶν’ εὔκολες οἷ θύρες

,Τοῠ Ν. ψυρούκη

δαν ἡ χρεία τὲς κουρταλῆ.»
(Δ- Σολωμός - Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν)

Κὰθὲ χρόνῡ ῑῑμῑὲῑαι καὶ γιορτάζεται ἡ ἐπέτειος τῆς

ἓθνικθαπελευθδρωῑικῆς ἔπανάστασης τοῦ 1821. Δίκαια
θεωρεῖται ἡ μεγάλη ὲθνικὴ γιορτὴ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ἡ ἐννιάχρονη ἓνῼπλη ἐπαναστατικὴ πάλη, ποὺ έμεινε

γνωστὴ πιὰ σὰν το θρυλικὸ 1821, σημάδεψε βαθιὰ τὴν
πορεία τοῦ ἑλληγικοῃῖι ἔθνους, ”Eywe ἀνεξάντληῑη πηγὴ
ἓμπνευσης Υῑὰ την Χείῖνικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ λευτεριὰ

τῆς Ωωμῑῡῗύνης· ΜΟ( 090 πιὸ μεγάλο εἷναι ἕνα ἱστορικὸ

γεγονός, ῖῡξῐθ πξῡ ἱξεγαλῡς εἶναι καὶ ἀκίνδυνος νὰ παραμθρφωθει και νΟξ καταντήσουν οἱ ὲκὸηλώσεις πρὸς

τιμή 1011 πραγμαῑῑκῡβ ῑζίφος, ἕνα κούφιο τίποτα. Ἐπίσημες θαμπερες τςᾳρατες, μεγαλόσχημοι λόγοι καὶ πολλὰ
ἄλλα 119196110101 Ερχθῒζῖαι να μετατρέψουν τὴν ἐπέτεια

ϊΟῦ HEN/(1)10” }01509L“0U γεγονότος σὲ ρουτινιασμένη καὶ

βαρετὴ νιορτη14

·

Τίποτα, ὅμως, δὲ μπορεῖ νὰ σταθεῖ ὲμπόὸιοχῷστέ· ἡ ἐπέτειοςιῖὲνὸς
ἱστορικοῦ γεγονότος νὰ μὴ γίνεται ἀφορμή, κίνητρο, γιὰ ναμτονίζσντῖαι
τὰ γνωστὰ πιὰ μεγάλα ἢ μικρὰ διδάγματα ῑτου, για νὰ ιβρῖίῑιτκ·,ονται 11.1
ἄλλες ἀλήθειες ποὺ κρύβει μέσα του και-’ποὺ ἐξακολουθοῦννὰ μένουν
ἄγνωστές. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ τιμάει- μὲ τὸν ’τρόπο τουῖκαὶ, μὲ τὸ
μέτρο του ἕνα ἱστορικὸ γεγονόςε οἰ αρχοντες ,γἰὰ νὰῑδικᾳιώνουνζόιαὶ-νὰ
ἐπιβεβαιώνουν τὴν ὕπαρξή τους, ’,ὁ λαὸς γιαᾞνὰ πληθᾴίνειτὴ· δύναμῄ

του καὶ ν’ αὺξαίνει τὴ ζωτικότητᾴ 1011.;- :

‘

-

ε ’-

Τὸ 1821 ὑπῆρξε καὶ εἶναι μεγάλ’ός δ’άσκαλος τῶν λαίζκῶν ’μαζῶν τῆς
Ἑλλάδας, ἰδιαίτερα στὶς δύσκολες στιγμές τους. Στάθηκε καὶ στέκεται
ἀδιάψευστη ἀπόδειξη για, τὶς ἀνεξάντλητες δυνάμεις τους καὶ γιὰ τὴ,

λεβεντιά τους. Γι’ αὐτὸ κιίὸποιο δίδαγμα 111 ἂν βγαίνει ἀπὸ τὸ 1821,
θετικὸ ἢ ἀρνητικό, τὸ ἵδίσιτγὸᾸΖῙ ,εἷναιπγιὰ ταν.ἑλληνικὸ λαὸ· ζωογάναδύναμη. Τὸν κάνει ἀκόμα πιὸ, ’ἐμπειροζ-’ᾀκόμα πιὸ ἱκανὸνὰ παλεύει γιὰ _
τὴ λευτεριά τοζυ καὶ τὴν ’ἀξιόπρέπειά του. Η χ
’ῖι
. ·. ζ
Ἕνα ὰπὸ τὰ ἀρνητικᾶ ’διδάγματα τοῦ 1821 εἶναι καὶ ἡ ἐνταξη-«τῆς ,
ἑλληνικῆς ὲθνικοαπελευθερωτικῆςζέπανᾴοτασης μέσαστὰ πλαίσια ’τὸῦ ζ
περιβόητου ἀνατολικοῦ ζητήματος. Τί ὴτανε ἡ ἑλληνιτιὴ ἐπανάσταση

τοῦ 1821 καὶ τί ἤτανε τὸάνατόλικζὸ ζήτημα-; Δυὸ,’ἀντίθετοι δρόμοι. Ἡ.

ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἀπόβλεπε στὴν ἐπαναστατικὴ ἀλλαγὴ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας ποὺ ἦταν δέσμια τῆς ὀθωμανικῆς φεουδαρχίας καὶ
ποὺ δεχότανε τὴν ὁλομέτωπη ἐπίθεοη τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀποικιοκρατίας.
Γύρευε τὴν κατάλυση τοῦ φεουδαλισμοῦ, τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ καὶ
τῆς ποικιλόμορφης ἀποικιοκρατικῆς καταπίεσης. Ζητοῦσε να πετῦχει
τὴν κρατικὴ αὐτοτέλεια τοῦ ἑλληνικοῦ έθνους καὶ τὴν οἰκοδόμηοη μιᾶς
κοινωνίας τῆς καπιταλιστικῆς ἀνάπτυξης. Ἀπὸ τὴν ἀποψη τῶν στόχων
της, ἦταν ἐπανάσταση ἐθνικοαστικὴ-ἀντιαποικιακή. Τὸ ἀνατολικὸ ζήτημα δὲν ἦταν τίποτα ἄλλο παρά, ἀπὸ τὴ μιά, ἡ κοινὴ προσπάθεια
ὅλων τῶν ἀποικιοκρατικῶν δυνάμεων για τὸ τράβηγμα τῆς Ὀθωμανικῆς Αὑτοκρατορίας στὴν παγκόσμια κεφαλαιοκρατικὴ πίστη καὶ τὴν
ένταξή της στὸ χῶρο τῆς ἀποικιοκρατικῆς καπιταλιστικῆς ὑπανάπτυξης, καὶ ἀπὸ τὴν άλλη, ὁ σκληρὸς ἁνταγωνισμὸς ἀνάμεσα σ’ αὐτὲς τὶς
ῖδιες τὶς ἀποικυοκρατικὲς δυνάμεις για τὸ ποια θα ἅρπαζε τὸ μεγαλύτερο πλοῦτο ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορία τοῦ σουλτάνου τῆς Πόλης. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἦταν δεμένη μὲ τὸ γενικότερο ἀστικοδημοκρατικὸ
κίνημα τοῦ 19ου αἰώνα, τὸ ἀνατολικὸ ζήτημα ἀποτελοῦσε ὐλοποιημένη
ἓκφραση τῆς ἀντεπανάοτασης, τῆς ἀντίδρασης, τῆς πισωδρόμισης. Γι’
αὐτό, ὅπως παρατηρούσανε κι οἱ Μάρξ - Ἔγγελς, ὅποτε για μια στιγμὴ
ἡ ἐπαναστατικὴ θύελλα κόπαζε, τότε πάντα καὶ σίγουρα ξεπηδοῦσε τὸ
ἀέατολικὸ ζήτημα (Ι). Κοντολογὶς ἦταν δυὸ ἀλληλοαποκλειόμενα φαιν μενα.
Μὰ γιατί καὶ μὲ ποιὸ τρόπο ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 τελικὰ κατάληξε να γίνει ἐξάρτημα τοῦ ἀνατολικοῦ ζητήματος Πρῶτά ἀπ’ ὅλα
χάρη στὸ γεγονὸς πὼς 6 ταξικὸς ἡγεμόνας της ἦταν ἡ ἐλληνικὴ ἀστικὴ
τάξη, ποὺ στα 1821 ἦταν πια (τουλάχιστο τὸ ἰσχυρότερο τμῆμα της)
δεμένη μὲ τὰ ἀποικιοκρατικα συμφέροντα (καραβοκυραῖοι, τραπεζίτες
καὶ πάροικοι μεγαλέμποροι). Ὕστερα γιατὶ ἡ ἐλληνικὴ ἐπανάσταση ξέσπασε σὲ μια στιγμή ποὺ τὸ ἀστικοδημοκρατικὸ κίνημα τῆς Εὐρώπης
βρισκότανε σὲ πρόσκαιρη ὕφεση καὶ οἱ δυνάμεις τῆς ἀντεπανάστασης,
κάτω ἀπὸ τὴ μορφὴ τῆς «Ἱερῆς Συμμαχίας», προσπαθοῦσανε να ἐπιβάλουν τὸ δικό τουςκωτάτους κβὸ>> σ’ ὁλόκληρχο τὸν κόσμο. Τὸ ρεῦμα

τώσει τὰ παλιά της σχέδιά στὰ Βαλκάνια καὶ στὴ Μεσόγειο, Συ πτωματικά, τότε, ὑπεύθυνος τοῦ τσαρικοῦ ὐπουργείου ἐξωτερικῶν ταν 6
I. Καποδίστριας, διαφωτιστὴς έλληνας ἀριστοκράτης. Ὁ Καποδίστριας, για να προδιαθέσει εὐνοϊκα τὸν τσάρο Ἀλέξανδρο ὑπὲρ τῆς
ἑλληνικής ῦπόθεσης, προσπαθοῦσε να τὸν πείσει πῶς «ἡ ἀπελευθέρωση
τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴ ρωσικὴ βοήθεια θα μποροῦσε να ἐπεκτείνει τὴ ρωσικὴ ἐπιρροὴ στὴ Βαλκανικὴ Χερσόνησο, πράγμα ποὺ θα ἐπέτρεπε να
τεθεῖ τὸ ζήτημα τῶν Στενῶν στὴν ἡμερησία διάταξη» καὶ πὼς «ἡ προάσπιοη τοῦ ὀρθοδόξου σταυροῦ ἐναντίον τῆς μωαμεθανικῆς ἡμισελὴνου θα σκέπαζε ἰδεολογικα τὸ γεγονὸς ἐκεῖνο ποῦ συντάραζε τὸν Ἀλέξανδρο; τὴν προστασία ποὺ θά ’δινε στοὺς Ἕλληνες ἐπαναστάτες ἐν·
άντια στὸ νόμιμο μονάρχη τους - τὸ σουλτάνο» (6). Ὁ Καποδίστριας
δὲν μπλόφερνε. Πίστευε πὼς μὲ τὴ ρωσικὴ ἐπέμβαση ἡ ἐπανάσταση τοῦ
1821 δὲ θα προχωροῦσε σὲ ἀστικοδημοκρατικες ἀλλαγὲς - ποὺ ἐκεῖνος
ὀὲν τὶς ἐπιθυμοῦσε — ἓνῶ παράλληλα ἡ Ἑλλάδα θα ἀποχτοῦσε τὴν
κρατική της αὐτοτέλεια κάτω ἀπὸ τὴ ρωσικὴ κηδεμονία.
Πέρα απὸ τάν Ι. Καποδίστρια, ὑπῆρξαν κι ἄλλοι ποὺ σκέφτηκαν
πὼς ἡ ἐπαναστατημένη Ἑλλάδα θα μποροῦσε να ἁξιοποιὴσει τὸ ἀνατολικὸ ζ’τημα ὑπέρ της. ’Ἐνας ἀπ’ αὐτοὺς ἦταν ὁ Ἀλ. Μαυροκορδάτος, ποὺ ταν δεμένος μὲ τὸ ἐλληνικὸ ἐφοπλιοτικὸ καὶ παροικιακὸ κεφάλαιο, Ὁ Ἀλ. Μαυροκορδάτος πίστευε πὼς θα μποροῦσε να ἐκμε-
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δυνάμεις τῆς «Ἱερῆς Συμμαχίας».
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τια» (5).

ᾗ

Ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1821, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ὕφεση τῆς
ἐπανάστασης στὴν Εὐρώπη, ὁξυνε τὸ ἀνατολικὸ ζήτημα. Ἡ Ρωσία εἶχε

ζ, ». Ιτώρα τὴ δυνατότητα νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὴν κατάσταση για να πραγμα-

Ἰωάννης Καποδῐστριας

Ἀλ. Μαυροκορδάτος

ταλλευτεῐ ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς ἀνεξαρτησίας τὴν ταυτότητά ποὺ εἶχε τὸ
ἐπαναστατικὸ-δημοκρατικὸ κίνημα καὶ ἡ δυτικὴ ἀποικιοκρατία για να
μπεῖ φραγμὸς οτὴ ρωσικὴ ἐξάπλωση στα Βαλκάνια, Σὰν πρόεδρος τοῦ
Ἐκτελεστικοῡ ὀργάνου τῆς ἐπανάστασης, ἐστελνε, στα 1823, τοὺς Ὀρλάνδο, Ζαίμη καὶ Λουριώτη στὸ Λονδίνο μὲ τὶς παρακάτω ὁδηγίες;
«Νὰ συνδέσετε ἐμπορικὰς σχέσεις μὲ τὴν Ἀγγλία καθὼς καὶ πολιτικάς.
Καὶ να παρατηρήσετε ποῖος εἶναι 6 ἀληθινὸς τῶν ’Ἀγγλων σκοπὸς περὶ
τῆς Ἑλλάδος, ἂν ἐπιθυμῶσιν ἢ ἂν καταδολιεὺωνται τὴν ἀνεξαρτησίαν
της καὶ ἕως ποῦ φρονοῦσιν ὅτι δύναται αὕτη να ἐκτείνη τα ὅριά της.
Να παραστήσετε, ὅπου πρέπει, καὶ ν’ ἀποδείξετε ὅτι τὸ κίνημα τῶν
Ἑλλήνων κατὰ τῶν Τοῦρκων δὲν έχει οὐδεμίαν σχέσιν μὲ τοὺς σκοποὺς
τῆς Ρωσίας. Ὅτι οἰ ’Έλληνες ἐχουσιν ἀπόφασιν ν’ ἀποκτήσωσιν ἐντελῶς τὴν ἀνεξαρτησίαν των καὶ αχι ποτὲ να ὑποδουλωθῶσιν εἰς ἄλλους.
’Ότι δὲν συμφέρει εἰς τὴν Ἀγγλίαν να κατορθώση τοὺς σκοπούς της ἡ
Ρωσία ὡς πρὸς τὴν Τουρκίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἑπομένως ὅτι τὰ
συμφέροντα τῆς Ἀγγλίας συμπίπτουσιν μ’ ἐκεῖνα τῆς Ἑλλάδος καὶ διὰ
τοῦτο συμφέρει εἰς τὴν Ἀγγλίαν να κατασταθῆ ἡ Ἐλλας ὅχι μόνον
αὐτόνομος ἀλλὰ καὶ ἰσχυρὰ ἀφοῦ ἡ Τουρκία δὲν εἰναι δυνατὸν να
ὑπάρξη ἐπὶ πλέον καὶ νὰ χρησιμεῦση εἰς τοὺς σκοποὺς τῆς Ἀγγλίας
ἐναντίον τῆς Ρωσίας» (7).
Βέβαια, κάθε προσπάθεια για να ἀξιοποιὴσει ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1821 τὶς ἐσωτερικὲς ἀντιθέσεις καὶ τὶς φαγωμάρες τοῦ στρατοπέδου τῆς ἀντεπαναστατικῆς ἀποικιοκρατίας δὲν πρέπει να καταδικάζεται Α PRIORI. Κάθε ἀλλο. Μὰ ἐκεῖνο ποὺ πρέπει να παρατηρήσει
κανεὶς εἶναι πὼς ἀνάμεσα σ’ αὐτὸ καὶ στὴν ένταξη τῆς ῖδιας τῆς ἐπανάστασης στα πλαίσια τοῦ ἀνατολικοῦ ζητήματος ὑπάρχει τεράστια
διαφορά. Κι ἀκριβῶς ὁ ταξικὸς ἡγεμόνας τοῦ 1821 αὐτὸ ἐκανει διεθνοποίησε τὴν ἐλληνικὴ ἐπανάσταση, τὴν ἔκανε πρόβλημα τοῦ ἀνατολικοῦ ζητήματος, δηλαδὴ πρόβλημα τῆς παγκόσμιας ἀποικιοκρατίας.
Οἱ στενοὶ πια δεσμοὶ τοῦ ἑλληνικοῦ κεφαλαίου μὲ τὴν ἀποικιοκρατία
ὁδηγοῦσαν τοὺς ἐκπροσώπους του στὸ ἐπαναστατικὸ στρατόπεδο, ποὺ
ἄλλωστε εἶχαν καὶ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς ἐπανάστασης, στὸ να μὴν
ἀντιληφτοῦν ἐπαναστατικα τὸ καίριο αὐτὸ πρόβλημα.
Οἱ προσπάθειες ποὺ ἐγιναν ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες τῆς ἐπανάστασης για να λυγίσει ἡ ἐχθρικὴ στάση ποὺ ἐδειχναν οἱ μεγάλες ἀποικιοκρατικὲς δυνάμεις ἀπέναντί της τελικὰ πέτυχαν ῖσαμε ἕνα βαθμό. Τί
εἴδους ὅμως ἦταν ἡ ἐπιτυχία αὐτή; Ἤταν πραγματικὴ ἢ ἐπιφανειακή;

Ὅλα τὰ ἀντικειμενικὰ δεδομένα πείθουν πὼς ἡ ὲπαναστατημένη Ἑλλάδα «μοναχὴ τὸ δρόμο ἐπῆρε κι ἐξανάλθε μοναχῆ», ὅπως τόσο ἐπιγραμματικα μετουσίωσε ποιητικὰ τὴν τοτινὴ τραγωδία της 6 Διονύσης

ιε>
πιε,

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ξέσπασε τὴ στιγμὴ
ποὺ οἱ «μεγάλοι» ἀποικιοκράτες τῆς «Ἱερῆς Συμμαχίας» πραγματοποιούσανε τὸ συνέδριό τους στὶς πόλεις Τροππάου (Ὀπάβα) καὶ
Λάϊμπαχ (2). Τὸ συνέδριο εἶχε γιὰ κύριο σκοπό του να βάλει ἀπόφασιστικὸ φραγμὸ στα ἐπαναστατικα ρεύματα τῆς ἐποχῆς μὲ τὴν πραγματοποίηση τῆς ἐνότητας δράσης ὅλων τῶν ἀποικιοκρατικῶν δυνάμεων
ἐνάντια στα ἀστικοδημοκρατικα ἐπαναστατικα κινήματα. ‘O Μέττερνιχ, ἡ ἰσχυρότερη φυσιογνωμία τῆς ἀντεπαναστατικῆς Συμμαχίας, δὲν
κοπίασε πολὺ ιὰ να πείσει τοὺς σῦνεδρους πὼς ὁ ξεσηκωμὸς τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ ηταν τμῆμα τῆς γενικῆς ἐπανάστασης. Τὴν ἴδια ἄποψη
ὑποστήριζε καὶ 6 άγγλος ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν Κέστλερυ, ποὺ διακήρυττε πῶς «οἱ Ἕλληνες ἀποτελοῦν ἓναν κλάδο τοῦ ὀργανωμένου ἐκείνου στασιαστικοῦ πνεύματος ποὺ προπαγανδίζεται συστηματικα στὴν
Εὐρώπη καὶ ποὺ ἐκδηλώνεται ἐκρηκτικὰ παντοῦ ὅπου ἐξασθενεῖ για
ἕναν ὁποιονδήποτε λόγο τὸ χέρι τῆς κυβερνητικῆς ἐξουσίας» (3). Béβαια, πίσω ἀπ’ αὐτὲς τὶς κραυγὲς κρυβότανε καὶ κάτι ἄλλα ἡ μόνιμη
προσπάθεια τοῦ Μέττερνιχ, ἀκόμα καὶ τῆς Ἀγγλίας, νὰ χρησιμοποιεῑται ἡ Ἱερὴ Συμμαχία σα μέσο ρῦθμισης τῶν ρωσοτουρκικῶν σχέσεων
έτσι ποὺ να ἀποβαίνουν αὐτὲς ὑπὲρ τῆς Ὀθωμαγικῆς Τουρκίας καὶ σὲ
βάρος τοῦ ρωσικοῦ ἐπεχτατισμοῦ στα Βαλκάνια.
Στὸ σημεῐο αὐτὸ τὰ συμφέροντα τῶν δυτικῶν ἀποικιοκρατῶν σύμπιπταν καὶ μὲ τὴν προσπάθεια τῶν τοτινῶν ἐπαναστατῶν ποὺ γῦρευαν
να μπεῖ φραγμὸς στὸν τσαρικὸ-ρωσικὸ ἀπολυταρχισμὸ καί ποὺ δίκαια
τὸν θεωροῦσαν τὸν μεγάλο χωροφύλακα τῆς ἀντεπανάστασης στὴν Εὐρώπη. Ἀκόμα στα 1853 6 Φ. Ἔγγελς ἔγραφε πὼς ἂν ἡ Ρωσία σύντριβε
τὴν Τουρκία, ἡ δύναμη της σχεδὸν θα διπλασιαζότανε. Σὲ μια τέτοια
περίπτωση, ἔλεγε 6 Ἔγγελς, ἡ δύναμη ὅλης τῆς ὑπόλοιπης Εὐρώπης θα
ἦταν ὰδύνατο να ἐξισορροπὴσει τὴ ρωσικὴ δύναμη. Καὶ συμπερασματικα πρόσθετε «Γι’ αὐτὸ καὶ εῖναι μεγάλη ἀνάγκη να διατηρηθεῑ ἡ
τουρκικὴ ἀνεξαρτησία ἢ -, σὲ περίπτωση διάλυσης τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας - να ματαιωθοῦν τα ρωσικα σχέδια προσάρτησης. Σ’ αὐτὸ
τὸ σημεῖο τα συμφέροντα τῆς ἐπαναστατικῆς δημοκρατίας καὶ τα συμφέροντα τῆς Ἀγγλίας ταυτίζονται. Οὕτε ἡ μιά, οὐτε ἡ άλλη δὲν πρέπει
να ἐπιτρέψουν νὰ μετατρέψει 6 τσάρος τὴν Κῶνσταντινοῦπολη σὲ μια
ἀπὸ τὶς πρωτεῦουσές του» (4). Βασικά, οἱ ἐπαναστάτες τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης θεωροῦσανε σα σωστὴ λῦση αὐτὴ ποὺ πρῶτος 6 Ρήγας Βελεστινλῆς εἶχε ὁραματιστεῖ καὶ μὲ σαφήνεια χαράξει καὶ ποὺ ὁ Ἐγγελς
πίστευε πὼς τελικὰ θα ἐπικρατοῦσε. Ἔγραψα «Ἡ ἱστορία καὶ ἡ σημερινὴ πραγματικότητα καὶ τα δυὸ δείχνουν πὼς πάνω στα ἐρείπια τῆς
μωαμεθανικῆς αὐτοκρατορίας στὴν Εὐρώπη (δηλαδὴ στα Βαλκάνια,
σ.δ.) θα ὀρθωθεῑ ἕνα ἐλεύθερο καὶ ἀνεξάρτητο χριστιανικὸ κράτος. Ἡ
”
μελλούμενη ἐπαναστατικὴ ἐπίθεοη, μὲ τὴ μεγαλῦτερη δυνατὴ πιθανότητα, θέτει στὴν ἡμερήσια ὃιάταξη τὴ λύση αὐτή. Καὶ τοῦτο γιατὶ εἶναι
, σχεδὸν βέβαιο πὼς Θὰ φέρει τή>σύγκρουση, ποὺ ἀπὸ καιρὸ ὡριμάζει,
’ ἁνάμεσα στὸ ρωσικὸ ἀπολυταρχισμὸ καὶ στὴν εὐρωπαῖκὴ δημοκρα-

οκρατῶν «προστατῶν». “Ολόκληρη ἡ ἱστορία τοῦ 1821, ὅλες οἰ πτυχὲς
τῆς ἐπανάστασης, ἀπαιτεῖται να φωτιστοῦν κάτω ἀπ’ αὐτὸ τὸ πρίσμα
τουλάχιστο ἀπὸ τὸ δεύτερο χρόνο τοῦ ξεσηκωμοῦ.

Ρίτσαρντ Τσώρτς

Κλέμενς Μέττερνιχ

Σολωμός. Καὶ κάτι ἀκόμα χειρότερο. Τὸ ὅψιμο ἓνδιαφέρον τῶν μεγάλων δυνάμεων για τὴν τύχη τῆς ἐλληνικῆς ἐπανάστασης τ ὴ χ α ν τ άκ ωσε. Οἱ ἀποικιοκρατικὲς δυνάμεις άρχισαν να «ἐνδιαφέρονται»
ὅταν εἶδαν πῶς ἦταν μπορετὸ ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 να τοὺς χρησιμέψει για τὴν ἐνίοχυση τῶν θέσεών τους στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία κι ὅταν βεβαιώθηκαν πῶς ἡ ἐλληνικὴ ἀστικὴ τάξη, τρομαγμένη ἀπὸ
τὸν ἀγροτικὸ-λαϊκὸ ξεσηκωμό, ἀποδεχότανε να μὴ θίξει τὰ ἀποικιοκρατικα συμφέροντα στὸ μελλούμενο ανεξάρτητο ἑλληνικὸ κράτος
καὶ ἦταν ἓτοιμη να θεμελιώσει τὸ καινούργιο καθεστὼς τῆς ξενοκρατίας στὴν Ἑλλάδα. Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια έκρυβε καὶ ἡ διεθνοποίηση τῆς
ἐπανάστασης ἀπὸ τὴ μεριὰ τῆς ἡγεσίας της.
Δικαιολογημένα μπαίνει τὸ ἐρώτημα τί μποροῦσε να κάνει περισσότερο ἀπ’ αὐτὸ ποὺ ἔκανε ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς ἐπανάστασης. Γιὰ να
σωθεῖ ἠ ἐπανάσταση διάλεξε τὸ μικρότερο κακό, θα ποῦν πολλοί. Μὰ ἡ
ἐπαναστατικὴ διαλεχτικὴ ἀντίληψη ποτε δὲν ἀντιμετώπισε, οὔτε ἀντιμετωπίζει ἐτσι τὰ ἱστορικὰ γεγονότα. Εἶναι αδιάψευστη ἀλήθεια πὼς ἡ
ἐπανάσταση τοῦ 1821 σήμαινε τὸν ἀγώνα ἐνὸς ὑπόδουλσυ καὶ ἀδύνατου ἐθνους ἐνάγτια σὲ μιὰ ὁλόκληρη αὐτοκρατορία πού εἶχε στὸ
πλευρό της ὅλους τοὺς ἀποικιοκράτες τοῦ κόσμου. Κι ὅμως δὲν ηταν ἡ
πρώτη φορὰ ποὺ ένας μικρὸς λαὸς θα νικοῦσε μιὰ μεγάλη δύναμη. Ἡ
Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία κατάρρεε. Τὸ στρατόπεδο τῆς 61101111011901τίας κατατρωγότανε ἀπὸ τὶς ἐσωτερικές του ἀντιθέσεις. Ἡ κοινὴ
γνώμη τῆς Εὐρώπης ἦταν μὲ τὸ μέρος τῆς ἐπαναστατημένης Ἑλλάδας,
Οἱ σκλάβοι λαοὶ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας τόσο ἀντικειμενικά,
ὅσο καὶ ὑποκειμενικά, ἦταν μὲ τὸ μέρος τῶν μαχητῶν τῆς λευτεριάς.
Καὶ ἡ ἐξέλιξη τῆς ἐπανάστασης θα ἦταν ὁλότελα διαφορετικὴ ἂν αὐτὴ
δὲν ἐντασσότανε στὸ ἀνατολικὸ ζήτημα.
Πολλὰ ἔχουν γραφτεῖ για τὶς δυσκολίες τῆς ἐπανάστασης, για τὶς
στρατιωτικές ἦττες της, για τοὺς ἐμφῦλιους σπαραγμούς της, για τὴ
διάσπαση τοῦ ἐπαναστατικοῦ στρατοπέδου σὲ ἀγγλόφιλους, γαλλόφιλους, ρωσόφιλους, για τῆν τρομερὴ ἐπιδρομή τοῦ Ἰμπραὴμ τῆς Αἰγύπτου κ.λπ. Καὶ ἀρκετοὶ ειναι ἐκεῖνοι ποὺ μὲ βάση αὐτὲς τὶς δυσκολίες
δικαιολογοῦν τὸ γνωστὸ ψήφισμα τῆς ἐπαναστατικῆς κυβέρνησης ποὺ
μ’ αὐτό, στὸ ὄνομα τοῦ ἐπαναστατημένου ἐλληνικοῦ λαοῦ, ἀνάθετε
«στὴ μεγαλοψυχία τῆς Ἀγγλίας τὴν τύχη τῆς “Ekλ 61 6 01 ς » (Ἰούλιος 1825). Μα τὸ ἐρώτημα ποὺ έδῶ μπαίνει εἶναι
ποιὸς ὑπῆρξε 6 ρόλος τοῦ ἀνατολικοῦ ζητήματος (δηλαδὴ τῶν μεγάλων
δυνάμεων τῆς ἐποχῆς) για τὴν πορεία τῆς ἐλληνικῆς ἐθνικοαπελευθερωτικῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821.
Δυστυχῶς, πάνω 0’ αὐτὸ τὸ πρόβλημα ἀκόμα ὑστερεῖ σοβαρὰ ἡ
έλληνικὴ ἱστοριογραφία. Εἶναι ἀναμφισβήτητρ γεγογὸς πὼς οἱ ἡγέτες
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στινλῆς. Τὸ τσάκισμα τῆς ντόπιας αὐτοδῦναμης ἀστικῆς τάξης καὶ τὸ
δυνάμωμα ἐκείνου τοῦ ἐλληνικοῦ κεφαλαίου ποὺ ἦταν δεμένο μὲ τὴν
παγκόσμια ἀποικισκρατικὴ ἀστική ἀγορὰ στένεψαν τοὺς ὁρίζοντες τῆς
ἐπανάστασης. Ἀπὸ γενικὸ ξεσήκωμα τῶν σκλάβων λαῶν τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας περιορίστηκε σὲ ἐπανάσταση μονάχα τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνου .
_
' Μὰ ἡ εςρὺση τῆς ἐλληνικῆς ἀστικής τάξης ὁδήγησε καὶ στὸ δεύτεροι
βῆμα; ἡ ἡγεσία ἀντὶ να στηριχτεῖ στὸ ἀστικοδημοκρατικὸ ἐπαναστατικὸ κίνημα τῆς ἐποχῆς, τελικὰ έφτασε να ζητήσει «προστασία» ἀπὸ τὶς
μεγάλες ἀποικιοκρατικὲς δυνάμεις. Τουλάχιστο ἀπὸ-τα τέλη τοῦ 1822
ἡ ἐλληνικὴ ἐπανάσταση, μὲ τὴν ἀπόχτηση προστατῶν, έχανε τὴ δική
της αὐτοδύναμη κι αὐτόνομη ἐξέλιξη. Ἡ στρατηγική της καὶ ἡ ταχτική
της 0’ ὅλους τούς τομεῖς ἄρχισαν να καθορίζονται ὄχι ἀπὸ τὶς ὁικές της
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Πάνω σ’ αὐτὸ τὸ τόσο ἀποφασιστικὸ πρόβλημα ὑπάρχει ἀρκετὸ
ἰστορικὸ ὑλικό. Τα διάφορα μυστικὰ ἀρχεῖα, οἱ συζητήσεις στα κοινοβούλια καὶ στα ἀνακτοβοῦλια, ὁ εὐρωπαϊκὸς Τύπος τῆς ἐποχῆς κ.λπ.,
κ.λπ. μᾶς προσφέρουνε ἀποφασιστικὴ βοήθεια για να δοῦμε τὸ μέγεθος
τῆς καταστροφῆς ποὺ προκάλεσε στὸ ἐλληνικὸ έθνος ἡ ἐνταξη τῆς ἐθνικοαπελευθερωτικῆς του ἐπανάστασης στὸ ἀνατολικὸ ζήτη μα. Σ’
ὅλους εἶναι γνωστός, λόγου χάρη, ὁ ὀλέθριος ρόλος στὴ μάχη τοῦ Φαλήρου τοῦ αγγλου ἀρχιστρατήγου τῶν ἑλληνικῶν ἐνόπλων δυνάμεων,
τοῦ Σέρ Ρίτσαρντ Τσώρτς, ὅπως καὶ τοῦ αγγλου ναυάρχου Κόχραν.
Καὶ οἱ δυό τους ἐνεργοῦσανε μὲ βάση τὶς ἀνάγκες τῆς ἀγγλικῆς διπλώματίας κι ὸχι σύμφωνα με τὸ συμφέρον τοῦ ἐλληνικοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ αγώνα. Ἀκόμα, σ’ ὅλους εἶναι γνωστὸ πὼς ἡ περιβόητη ἐκστρατεία τοῦ Μαιζόν, ποὺ φαινόμενικὰ ἀπόβλεπε στὸ διώξιμο τοῦ αἰγυπτιακοῦ στρατοῦ ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο, ἐγινε για να μὴ μπεῖ τὸ νεοσύστατο ἐλληνικὸ κράτος κάτω ἀπὸ τὴ ρωσικὴ ἐπιρροὴ καὶ για να
ἐμπεδωθεῖ στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα τὸ καθεστὼς τῆς ξένης ἐξάρτησης
καὶ κηδεμονίας (8). Χωρὶς καμια ὑπερβολὴ πολλοὶ κρίσιμοι ἀγῶνες δὲν
κρίθηκαν στὸ πεδίο τῆς μάχης, μα στα σκοτεινὰ παρασκήνια τῶν εὐρωπαῐκῶν Αὐλῶν. Κι οὔτε πρέπει να ξεχνᾱμε τὸν καταστρεπτικὸ ρόλο
ποὺ διαδραμάτισαν τα περιβόητα δάνεια τῆς Ἀνεξαρτησίας.
Κάτω ἀπ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες καὶ μονάχα κάτω ἀπ’ αὐτὲς εἶναι ποὺ
ἡ ρωμαλέα ἐπανάσταση τοῦ 1821 δὲ μπόρεσε να δώσει ἡ ’ίδια τὸ νικηφόρο τέλος στὴν πάλη τοῦ ἑλληνικοῡ λαοῦ για τὴν ἐθνική του ἀνεξαρτησία καὶ τὴν κοινωνική του προκοπή. Πάνω ἀπὸ ὀκτὼ χρόνια ἀγωνίστηκε ἡ ρωμιοσῦνη. Ἑκατοντάδες χιλιάδες τὰ θύματα καὶ τεράστιες
ὑλικὲς ζημιές. Κι ὅμως οἱ ἀποικιοκρατικοὶ εὐρωπαϊκοὶ στόλοι στὸ
Ναυαρίνο καὶ τα ρωσικα στρατεύματα τοῦ Ντίμπιτς ποὺ κατέβηκαν

στὸν Ἕβρο εῖναι αὐτοὶ ποὺ ἀποφάσισαν καὶ τὸν τέρματισμὸ τῆς ἐπανάστασης καὶ τα ἀποτελέσματα της, δηλαδὴ τὴ δημιουργία τοῦ νεοελληνικοῦ μικροσκοπικοῦ κράτους-φάντασμα καὶ τὴν ἐγκαθίδρυση 0’
αὐτὸ τοῦ καθεστῶτος τῆς ξένης ἐξάρτηοης καὶ τῆς κηδεμονίας. Καὶ οἱ
Ἕλληνες έπρεπε καὶ πρέπει ἴσαμε σήμερα να εἶναι «εὐγνώμονες» για
τὸ χαντάκωμά τουςὶἔ Αὐτὸ θα πεῖ ἀποικιοκρατικὴ ξετσιπωσιά.
’
Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ένταξης τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 στὸ ἀνατολικὸ ζήτημα δὲ σταματᾶνε ἐδῶ. Συνεχίζονται ἴσαμε σήμερα. Πρῶτά ἀπ’
ὅλα, χάρη 0’ αὐτὴ τὴν ένταξη, ἡ ὀλοκλήρωση τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ
ἐλληνικοῦ ἔθνους ἀπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγὸ ἦταν μακρόχρονη, ὀδυνηρὴ
καὶ τυραννική. Οἱ ρυθμοὶ ἐξέλιξης καὶ ἀνάπτυξης τῆς νεοελληνικής
κοινωνίας ὑπῆρξαν τρομερὰ ἀργοὶ καὶ μὲ τεράστιες ἀπώλειες (μονάχα
ἀπὸ τὸ ἐλληνικὸ κράτος, στὸ διάστημα 1830-1960 μετανάστευσαν
πάνω ἀπὸ 900.000 Ἕλληνες γιατὶ δὲ μποροῦσανε να ζήσουν στὴ χώρα
τουςέ). Τὰ ἐλληνικὰ προϊόντα καὶ ἡ ἐλληνικὴ ἐργατικὴ δύναμη έγιναν
φτηνα ἀποικιακα προϊόντα κ.λπ., κ.λπ. Μὰ καὶ στὸν ἰδεολογικὸ τομέα
οἰ ζημιὲς ἦταν ἀνυπολόγιστες. Θρόνιασε ἡ ἰδεολογία τῆς ὑποτέλειας.
Ἡ Ἑλλάδα, σύμφωνα μ’ αὐτή, πρέπει να ἔχει προστάτες καὶ καθοδηγητές. vE101 δικαίωναν τὴν ὕπαρξή της ἡ βαβαροκρατία, ἡ ἀγγλοκρατία. Ἕτσι θέλει να δικαιώσει τὴν παρουσία της καὶ ἡ ἀμερικανοκρατία.
Ὁ ἐλληνικὸς λαὸς πρέπει να εἷναι ραγιὰς κάποιου «πονόψυχου» μεγάλου, δὲν πρέπει να στηρίζεται στὶς δυνάμεις του καὶ δὲν πρέπει να
πιστεύει 0’ αὐτές. Αὐτὴ εῖναι ἡ προϋπὸθεση για τὴν ἐπιβίωση τοῦ καθεστῶτος τῆς ξένης ἐξάρτησης καὶ τῆς κηδεμονίας. Καὶ ἡ ἰδεολογία τῆς
ὑποτέλειας παίζει ἰδιαίτερα καταστρεπτικὸ καὶ ἐπικίνδυνο ρόλο στὶς
κρίσιμες κι ἀποφασιστικὲς στιγμὲς τοῦ ἐλληνικοῦ ἐθνους. Τὸ ἀπόδειξε
τὸν καιρὸ τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, τὸ ἀποδείχνει καὶ σήμερα ποὺ ὁ
κυπριακὸς ἐλληνισμὸς βρίσκεται στὸ χεῖλος τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ ἀφανισ ου.
ιἰζαιρός, λοιπόν, εἶναι νὰ ξεκόψει ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴ βαρια κληρονομιὰ ποὺ αφησε στὸν τόπο ἡ ένταξη τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 στὸ
ἀνατολικὸ ζήτημα. Καὶ τὸ χρέος αὐτὸ πέφτει στὰν ἴδιο τὸν ἐργαζόμενο
λαό της. Αὐτὸς πλήρωσε ὅλες τὶς ἐθνικὲς συμφορές. Αὐτὸς δημιούργησε τὸ θαῦμα τοῦ 1821. Αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ βάλει
τέρμα στὴ θεομηνία τῆς ξενσκρατίας. Καὶ θα τὸ κάνει.

N. Ψυρούκης ’

Παραπομπές.·
1,, K. Μάρξ - Ἔγγελς, Ἅπαντα, τόμ. 9ος, τσέχικη ἔκὸοση, σ. 32
ιζ
2. Τὸ συνέδριο ἄρχισε στὸ Τροππάου (Ὀπάβα) τὸν Ὀχτώβρη τοῦ 1820 καὶ Γ
τέλειωσε στὸ Λάῖμπαχ στὶς 12.5.1821.
’
,
3. Β. Π. Ποτέμκιν; Ἱστορία τῆς Διπλωματίας, ἑλλην. ἔκδοση, τόμ; Γ’, σ. 112
’
4. Μάρξ - ’Ἐγγελς Ἅπαντα, τόμ. 9ος, στὸ ἴὸιο, σ. 42
,
’·
5. Στὸ ἵόιο, σ. 61
“
6. Β. Π. Ποτέμκιν; στὸ ἴὸιο, σ. 111
,
,
7. Γιάννη Κορόάτου; Ἱστορία Νεώτερης Ἑλλάδας, τόμ, B’, σ. 445 _
‘ u.

τὴν πολιτικὴ καὶ τῆ στάση τῶν λεγόμενων «προστάτιδων δυνάμεων»,
Κατὰ συνέπεια, εἶναι ἀδύνατο νὰ μιλᾶνε πῶς ἡ ἀνάγκη τῆς ῖδιας τῆς
ἐπανάστασης ὁδήγησε τὴν ἡγεσία της στὸ να τὴν ἐντάξουν στὸ ἀνατολικὸ ζήτημα. Πρέπει πρῶτα να δοῦμε σὲ ποιὸ βαθμὸ καθόριζαν τὴν
8. Πάνω στὸ πρόβλημα αὐτὸ ἀρκετὸ φῶς ρίχνουν τὰ πρακτικὰ τῆς ἀγγλικῆς .
πορεία τῆς ἐπανάστασης οἱ ἀπαιτήσεις καὶ τα συμφέροντα τῶν 61.101111- . Βουλῆς (βλέπε, λ.χ., συνεὸρίαση 1Ι611829)’
’
.
,ι ’
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ΙΔΙΙΑΛΕΚΤΙΚΗ
ΞΙΙ-ΧΙΞΞΞΑΡΤΗΣ ΙΑΣ
τοῦ Κωστῆ Μοσκὼφ

’

Ἡ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία προϋποθέτει τὴν ἑθνωτική,
τὴν αὐτοκυριαρχούμενη λειτουργία τῆς κοινωνικῆς δομῆς, τὴν ἀναὸημιουργία καὶ τὴν προώθηση τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων αὐτόνομα τόσο στὴν
οἰκονομικὴ βάση ὅσο καὶ στὸ πολιτιστικὸ ἑποικοὸόμημα
τῆς χώρας. Μια τέτοιά λειτουργία ὁὲν σημαίνει ὅμως ὅτι
ἡ κοινωνικὴ ὁομὴ ὁὲν εἶναι μὲ τὴ σειρά της ἑνταγμένη
στὸ γενικότερο παγκόσμιο χῶρο. Σημασία ἔχει πάντα ἂν
τὸ σύνολο τῶν σχέσεων ἑθνικῆς δομῆς καὶ ὁιεθνοῦς χώρου τὸ χαρακτηρίζει ἢ ὄχι ἡ ὑποτέλεια, ἂν ἡ ἑθνικὴ ὀσμὴ
ἀλλοτριώνεται εἰς βάρος της καὶ πρὸς ὄφελος ἄλλων ὁομῶν ξένων, ἂν τέλος ἡ συσχέτιση μὲ τὸν ὁιεθνὴ χῶρο γίνεται ἐθελούσια ἢ ἀθέλητα, σαν ἀποτέλεσμα βίαιης ἐπιΞ-(άρτης τῆς Ἑλλάδας (7840) τοῦ CH. WORDS WORTH. 'A176 τὴ συλλογὴ

Ἔχουμε κάπου ἀλλοῦ έντοπίσει τήν ὑλικὴ βάση τῆς μεταπρατικῆς
παρεκτροπῆς τῆς κοινωνίας μσς. Ἐντοπίσαμε ἀκόμα σαν βασικοὺς
συντελεστὲς αὐτῆς τῆς «καταστάσης τοῦ ἐλληνισμοῦ» ἀπὸ τὴ μία
πλευρὰ τὴ γεωγραφία καὶ τὴ «γεωπολιτική», τὴ βαρῦνουσα σημασία
τους μέσα στήν ἐλλαδικὴ ἱστορία - μὲ τὴν κινητικότητα καὶ τὴν ἐξωστρέφεια ποὺ προσάπτουν σὲ ὁποιαδήποτε κοινωνικὴ δομή ποὺ διαδοχικα οχηματίστηκε στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο, μὲ τὴν πρὸς τα ἐξω διάχυση
τῆς κοινωνικῆς ἐνέργειας ποὺ προκαλοῦν, διάχυοη ποὺ μετασχηματίζει
τὸν γύρω χῶρο, ἀλλα καὶ 7101‘) ἀποδυνάμώνει τὸν έλλαδικὸ ἀπὸ τὶς πιὸ
ζωντανὲς δυνάμεις του. Ἀπὸ τὴν άλλη πλευρὰ ἐντοπίσαμε σὰν δεύτερο
βασικὸ συντελεστὴ τῆς παρεκτροπῆς τὴν ἐπιδείνωση ποὺ ἐπέβαλλε,οὲ
μιὰ τέτοιά δομικὴ κατάσταση ἡ πυσωδρόμιση τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων κάτω ἀπὸ τὸ ὀθωμανικὸ φεουδάλικὸ σύστημα, «ἀνάτολικοῦ» τύπου, καθὼς καὶ ἡ ὀργανική ἐπαφὴ ποὺ δημιουργήθηκε, ἀκριβῶς στα
χρόνια αὐτῆς τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, μὲ τὴν ἀναπτυγμένη E13—
ρώπη. Μὲ τὴν ἀργόσυρτη κίνηση τοῦ χώρου μέσα στὸ χρόνο, οἱ 61060χικοὶ τρόποι παραγωγῆς, ὡς συμπτώματα μιᾶς νομοτέλειας ἐκφραζόμενοι, θα δώσουν κάθε φορὰ στὸ σύστημα ἄλλο οἰκονομικό, πολιτικὸ ἢ
πολιτιστικὸ περιεχόμενο —- τὸ τοπίο θα μετέχει ὅμως καθοριστικά, θὰ
ὠθεῖ στήν ἐμφάνιση τοὺς ἐξελικτικοὺς νόμους.
Ὁ ἐλλαδικὸς ἅνθρωπος θα γεννήσει ἐτσι ἕνα καινούργιο μοντέλο,
ὠθούμενος ἀπὸ τὴ γεωγραφικὴ θέση καὶ σύνθεση τοῦ ἑλλάδικοῦ χώρου, καὶ τὸ μοντέλο αὐτὸ θα ἀποτελέσει μία μορφὴ κοινωνίας πρωτότυπη, ἀπὸ τὴν ὑφή της τὴν ἴδια ὀργανώτριας ὸχι μόνον ἐνὸς διαφορετικοῦ τρόπου παραγωγῆς, ἀλλὰ ἐνὸς μονιμότερσυ μετάσχηματισμοῦ τῆς
ΑΔἱστορίας. Μὲ τὴ μορφὴ τῆς ἐμπορευματικῆς δουλοκτητικῆς κοινωνίας
θα κατασκάψει τὰ θεμέλιά τῶν ἀνατολικῶν δεσποτειῶν, ἀντικαθιστώντας τὸν ληθαργικό τους γιγαντισμὸΙ ἀπὸ δικα της ὁμοιώματα, μιᾶς πληθώρας κοινωνιῶν κινητικῶν, ποὺ θα καλύψουν σταδιακα ὅλο τὸν μεσογειακὸ χῶρο, για να μετατραποῦν ἀργότερα - περνώντάς ἀπὸ τὴ δυτικὴ φεουδάρχία -’στὶς ἀστικὲς κοινωνίες τοῦ σήμερα.
“
Ὡστόσο ἡ ὑφή τοῦ μοντέλου αὐτοῦ θα ἀποβεῖ τραγική· ἡ ἴδια του
ἡ ὐπόσταση προῦποθέτει τὴ συνεχῆ του διάχυση, καθὼς ὑπάρχει, καθὼς ζεῖ καὶ κινεῖται ὄχι στὸν ἀποκλειστικὸ 56111116 χῶρο του ἀλλὰ σὲ
· ἕνα πλατύτερο χῶρο, ὅπου πραγμάτοποιεῖ τὴν ἐμπορευματική του λειτου ία.
·
ςέἰ ὸθωμανική κατάκτηση ὃὲν προκαλεῖ ἐδῶ παρὰ μία ἐπίταση τῆς
δομικῆς κρίσης. Μιὰ κοινωνία δεσποτική, τοῦ παλιοῦ παρωχημένου

μέσ’ τὴν ἱστορία «ἀνατολικοῦ»-τύπου, ἂν δὲν ἀλλοιώσει, θα ἐπιβραδύ-

πανου.

νει ὡστόσο καὶ θα ἀποδιοργανώσει τὶς ἐνδελεχεῐς τάσεις, τήν κινητική
λειτουργία τοῦ έλλαδικοῦ συστήματος· ὅταν αἰῶνες μετὰ οἱ δυνάμεις
τῆς δομῆς ἀναδιοργανωθοῦνε, ὁ ἐλληνισμὸς δέ θα μπορέσει τώρα να
συνεχίσει τὴ λειτουργία του παρα ὡς πρακτορεῖο, ὑποτελής δύναμη,
μέσα στὸ ἐμπορευματικὸ σύστημα ποὺ μὲ ὅλο καὶ δυναμικότερη παγκοσμιότητα ἐπιβάλλουν οἱ ἀνάπτυγμένες χῶρες τῆς Δύσης. ‘H ἐλληνικὴ
κοινωνία θα λειτουργήσει βέβαια ἀκόμα σαν διοργανωτὴς τῆς ἀγορᾶς,
καταλυτὴς τῆς φεουδαλικῆς ἢ πατριαρχικῆς ὑφῆς ἀκινησίας τῶν κοινωνιῶν τῆς Βαλκανικῆς, τῆς Μικρασίας ἢ καὶ τῆς Μαὺρης Θάλασσας,
ὁ δρόμος αὐτὸς ὅμως τώρα - μέσα στὸ ῑμπεριαλιστικὸ παγκόσμιο σύστημα - θα ὁδηγεῖ συνεχῶς - ὣς τα 1922 - στὴν ἀποδυνάμωση τοῦ
ἐθνικοῦ χώρου, στὴν παραπέρα ἀπώλεια τῆς αὐτονομίας του, τῆς δυνατότητας για μιαν ἀναλλοτρίωτη ἀνάπτυξη, οἰκονομικὰ καὶ πολιτιστικά, τοῦ ῖδιου τοῦ ἑαυτοῦ 100.
Ῑ Ἡ ἱστοριογραφία μας, στὸ σημεῖο 7101‘) ἔχει προβληματιστεῖ πάνω
β στὸ ζήτημά τῆς πρωτάρχικῆς συσσώρευσης κεφαλαίου στὴν
- εΕλλάδα - στὸν τόπο καὶ στὸ εἶδος αὐτοῦ τοῦ κεφαλαίου - τείνει να παραβλέψει τὴ σημασία τῶν βιοτεχνικῶν κέντρων σαν πρώταρχικῶν συντελεστῶν τῆς οἰκονομικῆς ἁπογείωσης - δίνει μεγάλη σημά.
σία στὴ ναυτιλία καὶ στα ἀποτελέσματα τῆς συνθήκης τοῦ Κιουτσοὺκ
Καϊναρτζῆ τοῦ 1774.
Στὸ ανοιγμα τῆς ἀγορᾶς τῆς Μαὺρης Θάλασσας καὶ στὴ ρωσικὴ
προστασία ποὺ παρέχεται στὸ ἐλληνικὸ ἐμπόριο καὶ τὴ ναυτιλία μάς μὲ
τὴ συνθήκη αὐτὴ ὀφείλεται κατὰ πολὺ ἡ ἀνάπτυξη τόσο τῆς ναυτιλίας
μάς ὅσο καὶ τοῦ ἐμπορίου - ἡ ἀνάπτυξη ὅμως καὶ τῶν δύο αὐτῶν τομέων τῆς οἰκονομίας μάς ἐπιτείνει τὴ μεταπρατικὴ πάρεκτροπὴ - ποὺ
ἤδη μὲ τὴ σταφιδσκαλλιέργεια ἔχει δώσει τὸν χαρακτήρά μιᾶς παρασιτικῆς ἀνάπτυξης στὸ δυτικὸ Μωριά. Βέβαιά οἱ οἰκονομικὲς σχέσεις ἐλλάδικοῦ χώρου καὶ Μαύρης Θάλασσας ὁὲν συντείνουν ἄμεσα στὴν ὑποτελειακή λειτουργία τῆς ἑλληνικῆς πρὸς τὴ ρωσικὴ οἰκονομία. Ἀπεναντίας ρωμιοὶ ναυτίλοι ἢ ἔμποροι λειτουργοῦν θετικὰ στὴν ἀνάπτυξη
τῆς ρωσικῆς ἀγορᾶς, ὡς ὀργανωτὲς τῶν ἐμπορευματικῶν λειτουργιῶν

της. Τὸ ἀρνητικὸ στὴν ἐξέλιξη εἶναι ότι οί σχέσεις αὐτὲς έχουν μία
ἐπίπτωση ἀποδυναμωτικὴ γιὰ τὶς παραγωγικὲς δυνάμεις στὸ ἐσωτερικὸ
τοῦ ἐλλαδικοῦ χώρου, ὄχι μετατοπίζοντας τὸ ἐπενδυτικὸ ἓνδιαφέρον
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χαρακτηριστικο ὅτι καὶ σε χῶρες ὂχι μόνο ὑποανάπτυκτες στὴν οἰκονομία τους, ἀλλα σὲ χῶρες ποὺ ἀνήκουν στὴν περιφέρεια τῆς Εὐρώπης
ἐμφανίζονται καινούργιοι τρόποι έπίλυσης τῶν ἀντιφάσεων. Ἡ Πορτογαλία ἀνοίγει στὸν χῶρο αὐτὸ μιὰ νέα ἐποχή.
Στὴ χώρα αὑτὴ ὁ ἀποικιακὸς πόλεμος, οἱ ἦττες του, τα ἀδιέξοδα
ποὺ δημιούργησε, ὲπέτειναν τὴ φυσικὴ κρίση τοῦ συστήματος· ἡ κοινωνικὴ πάλη προετοίμασε τὸ έδαφος για τὴν ἀνατροπὴ τῆς ἀποσυντεθειμένης δομῆς. Τὸ κόμμα τῆς ἐργατικής τάξης βρέθηκε ἓτοιμο να κατευθύνει τὴν ἀλλαγὴ - μέσα στὶς νέες συνθῆκες γρήγορα συντάχθηκε,
ἰσχυροποίησε τὴν ὀργάνωση καὶ τὴν ἀκτινοβολία του, παρουσίασε ἓνα
μοντέλο παραπέρα ἀναπτυξης τοῦ κινήματος, ποὺ μεταχειρίζεται ὅλα
τα στοιχεῖα τῆς πραγματικότητας ὃυναμικά, σὰν ὄργανα τῆς ἀλλαγῆς.
Ὁ στρατὸς ἦταν πάντα τὸ κύριο ὀργανο προστασίας τοῦ συστήματος· στὸ σημεῖο ποὺ ἡ πολεμικὴ μηχανὴ τελειοποιήθηκε, στὸ ἴδιο αὐτὸ
σημεῖο ἀποδυνάμωσε καὶ ἡ δυνατότητα ἀντιπαράταξης πρὸς αὐτὴν
ὁποιουδήποτε ἀλλου φορέα - τόσο τοῦ συστήματος ὅσο καὶ τοῦ ἀντισυστήματος, τῶν δυνάμεων τῆς δομικῆς ἀλλαγῆς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη
πλευρὰ ὁ στρατὸς εἷναι κομμάτι τοῦ ἔθνους μὲ ἄμεσο σύνδεομο μὲ τὸ
κράτος καὶ τὴν ἡγεμονεύουσα τάξη του ἀλλα μὲ ἓμμεσο μόνο ὃεσμὸ μὲ
συγκεκριμένες ὀμάδες καὶ στρώματα τῆς κυρίαρχης τάξης - ἡ ἐξάρτηση, τόσο ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλισμὸ ὅσο καὶ ἀπὸ τὴ Σαλαζαρικὴ κλίκα,
ἀποδείχθηκε ἀπὸ τὴν ἱστορία σχετική, ὑποτασσόμενη στὶς κοινωνικὲς
ἀντιφάσεις, ὁπωσδήποτε ὄχι αὐτοδύναμη καὶ αὐτόνομη. 'H σημερινὴ
κρίση, τὸ σημερινὸ ἀδιέξοδο τῆς κυρίαρχης τάξης ὃιοχετεύεται ἀναγκαστικα καὶ μέσα στὸ στρατό, ὀξύνει τὶς ἑνυπάρχουσες δευτερεύουσες
ἀντιθέσεις, διαμορφώνει ὁμάδες διαφοροποιημένες ἀνάλογα μὲ τὴν ταξικὴ προέλευση καὶ στὴ διαμόρφωοη τῶν δυνάμεων αὐτῶν μέσα οτὴ
ζωή.
Ἔτσι τὸ λαϊκὸ κίνημα μπὸρεσε νὰ ἀποκτήσει προσβάσεις στὸ στράτευμα, να τὶς ἰσχυροποιήσει μέσα ἀπὸ τὴν ὲφεδρεία του, μπόρεσε να
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προστάτευσε τὶς επιτεύξεις τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος, έπέδρασε ὅμως,
μέσα ἀπὸ ἁπλουστευτικὲς γενικεύσεις, ἁρνητικα στὴν κοινωνικὴ καὶ
τὴν ἐθνικοαπελευθερωτικὴ πάλη, έγινε κίνητρο σοσιαλὸημοκρατικῆς ἢ
ρεβιζιονιστικῆς ἀπόκλισης, ἀποδυνάμωσης καὶ έπιβράδυνοης τῶν διαδικασιῶν τῆς ἀλλαγῆς. Τὸ πρόβλημα παρουσιάστηκε σήμερα τραγικὰ
μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο σχεδὸν ὅλος ὁ πολιτικὸς κόσμος - ἀπὸ τὴ
δεξιὰ ὣς μία τουλάχιστον τάση τῆς ἀριστερᾶς — ἀντιμετώπισε τὴν κυπριακὴ κρίση - μὲ τὴν πιὸ βαθια δηλαδὴ ἀδιαφορία του ἣ μόνο μὲ μία
φιλανθρωπικὴ συμπαρασταοή του. Μπρὸς στοὺς κινδύνους ποὺ ὀρθώνει ἡ οὐσιαστικὴ συμπαρασταοη στὸν κυπριακὸ λαὸ οἱ ἰὸεολόγοι τοῦ
ἐθνικοφανοῦς κατεστημένου ἀλλὰ καὶ οἱ ὑποτελεῖς του σπεύδουν να
ἀλλάξουν ὡς καὶ τὴ φρασεολογία τους - να μιλήσουν για «κυπριακὸ
ἔθνος», να διχοτομήσουν τὸν ἑλληνισμὸ - να μὴ θυσιάσουν οὔτε μπουκιὰ ἀπὸ τὸ βούτυρο καὶ τὸ παντεσπάνι τους. Οἱ δράστες τῆς Ζυρίχης
ὁλοκληρώνουν μέσα στὴ γενικὴ σχεδὸν ἀδιαφορία ἀλλὰ καὶ στὴ γενικὴ
ἀμηχανία τὸ δύσκολο έργο τῆς ἐπανάληψης τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς ~ δίχως Γουδὶ σήμερα, φορᾶν τὸ φιλελεύθερο προσωπεῖο ποὺ
βολικὰ τοὺς ὃιαχωρίζει ἀπὸ τοὺς χθεσινοὺς ἀλλα καὶ αύριανοὺς ὁμοίgas τους. Ποῦ βρίσκονται ἐπιτέλους οἱ πραγματικοὶ ὑπερασπιοτὲς τοῦ
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Ἡ γενικὴ κρίση τῆς δομῆς, ἡ κατάρρευση τῆς ἀστικῆς τάξης δυνάμει, μέσα ἀπὸ τὴν ἀδυναμία της να ὑπερασπίσει ἀπὸ τὸν ὲξωτερικὸ

·3

ἐχθρὸ τὴ χώρα, δίνει τὴ δυνατότητα σὲ ἄλλους παράγοντες να ἑνισχύ-

”“

σουν τὶς ὲσωτερικὲς ἀνασυνθέσεις, να ουμμετάσχουν ὲνεργητικὰ καὶ
αὐτοὶ στὶς διαδικασίες ἀλλαγῆς, μὲ τὸ μέρος τῶν δυνάμεων τῆς ἀλλα-
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ιιειῑιὲἓεήὲειιιεχιιίᾱιῖιξιτιῑξῖῑιιαιᾱεὲεὲιῖῐιιὲιιὸειῖιιξε ἐ
χθεῑ ὃ,τι έμεινε ἀνολοκλήρωτο στὸν Ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας - ,ἡ
ἑθνωτικὴ ἀποκατάσταση τοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάδας, ἡ αὑτονομία τῆς κοινωνικῆς. vigil; Ἔτσι μόνο ὅμως θα ὃιαφυλαχθεῖ ’καὶ ὴ φυσικὴάντό-
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Ἡ διαλεκτικὴ τῆς ἀνεξαρτησίας εῖναι μία διαδικασία ἐπ

στρατιωτικοῦ ἰακωβινισμοῦ ποὺ βγαίνει μέσα ἀπὸ τὴν εὑρύτερη λαϊκὴ βασανιστική, Δὲν μπορεῖ-να τὴν πραγματοποιήσ, 3‘
κινητοποίηση, λύνοντας ὅχι μόνο ὣς ἕνα σημεῖο ἀδιέξοδα καὶ ἀντιφά- δικό ,της σύστημα. Μπρός μας ἀνοίγεται· τὸχάο
σεις τῆς πολιτικῆς «τὰξης» τοῦ συστήματος, ἀλλα καὶ λειτουργώντας ἀναπόφευκτης ἐξαφάνισης, μιᾶς έξουδετέρ
“’
ἀνατρεπτικα για τὸ σύστημα στὸ σύνσλό του, λύνοντας ἀκόμα ἀδι- μας ὅπως150 χρόνια τώραπρ ’
πάνω στὴν έλλαδικὴ· δομή,,ᾰλλ
έξοδα καὶ ἀντιφάσεις τῆς πολιτικῆς «τὰξης» τοῦ ἀντισυστήματος.
Τὸ 1843, τὸ 1862, τὸ 1909, τὸ 1915, τὸ 1922-1925 καὶ στὴν Ἑλλάδα ὁ στρατὸς λειτούργησε μὲ τέτοιο τρόπο, πάντα, βέβαια, μέσα· στα
πλαίσια τοῦ συστήματος, ὲκλογικεύοντάς το, ἐπιταχύνοντας συνάμα τὶς
δυνάμεις μιᾶς βαθύτερης ἀλλαγῆς.
.
Ἡ μεταπρατικὴ ἐπιρροὴ ἀπομάκρυνε τὴν ἑλληνικὴ προβληματικῂ
στὸ σύνολό της ἀπὸ ὁτιδήποτε ὃὲν συνέπιπτε μὲ τὰ δυτικοευρωπαϊκζα ισπιῑτικὴ θανάτου ξωῆ
πρότυπα ἢ μὲ τὸ μοντέλο ἐξέλιξης ποὺ διατυπώθηκε στὴν κλασικὴ
μορφὴ τῆς φιλοσοφίας τῆς πράξης. Ὁ φιλειρηνισμός, σημαία κάποτε, ’
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τοῦ κεφαλαίου - γιατὶ τὸ κεφάλαιο αὐτὸ μὲ τὴν ἐμπορευματικὴ δραστηριότητα αὐτὴ ἀκριβῶς δημιουργεῖται -— ἀλλα ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ λειτουργία τοῦ ἐμποροναυτικοῦ κεφαλαίου στὴ βάση καὶ ἰδίως στὸ πολιτικὸ έποικοδόμημα. Ἡ συνθήκη τοῦ Κιουτσοὺκ Καϊναρτζῆ δὲν εἶναι ἡ
ἴδια έτσι ὁ συντελεστὴς τῆς μεταπρατικῆς παρεκτροπῆς, ἀλλὰ δημιουργεῖ, ἀναπτύσσει δυνάμεις ποὺ χρησιμοποιεῖ σὲ ἕνα δεύτερο στάδιο
ὁ ἐμπορικὸς τότε ἰμπεριαλισμὸς ὡς συμμάχους για να ὑποτάξει τὸν έθνικὸ χῶρο.

Γιατὶ ἡ πραγματικὴ οἰκονομικὴ ἀπογείωση συντελεῖται μακρια ἀπὸ
τὶς παροικίες καὶ τα ναυτικὰ νησιά, συντελεῖται στα ὀρεινά, ὅπου μετὰ
τὴν ὀθωμανικὴ κατάκτηση ἔχει καταφύγει ὁ περισσότερος πληθυσμὸς
τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου, στα χωρια ἐκεῖνα, ἀνάμεσα στὸ ὅριο έλάτου καὶ
καστανιᾶς, ὅπου μετὰ τὰ 1700 ἀναπτύσσεται μία ὃυναμικὴ βιοτεχνία,

ἀλλὰ καὶ ὅπου ἀναπτύσσονται ὅλες οἱ παραγωγικὲς δυνάμεις, στὴ γεωργία, στὴν κτηνοτροφία. Σὲ ὅλη τὴν περιοχή ποὺ καλύπτεται ἀπὸ ἕνα
ἡμικύκλιο μὲ ἐπίκεντρο τα χωρια τοῦ Κάτω Ὀλύμπου καὶ τοῦ K1000βου καὶ ποὺ τὴν περιφέρειά του ὁρίζει ἡ Θεσσαλονίκη, ἡ Βέρροια, ἡ
Σιάτιστα, τὰ Ζαγόρια τῆς Πίνδου, τὰ Γιάννενα, τα Ἀγραφα καὶ τὸ
Πήλιο, ἡ νηματουργία, ἡ ἐριουργία, ἡ μεταξουργία καὶ ἡ ὑφαντικὴ δίνουν στα 1800 προϊὸν ἀξίας 10-13.000.000 χρ, φρ, τὸ πέμπτο τοῦ εἱσοδήματος τῆς περιοχῆς, τὸ δέκατο τοῦ εἰσοδήματος ὅλου τοῦ έλλαδικοῦ χώρου, αὐτὴ τήν ἐποχή —_ ὅσο καὶ τὸ εἰσόὸημα ἀπὸ βιοτεχνία τότε
στὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη.
Ἡ δυτικὴ έπικυριαρχία ποὺ ἐπιβάλλεται μέ τὴν «Ἀνεξαρτησία» θα
έπιβάλει καὶ τὰ πλαίσια τῆς μεταπρατικῆς λειτουργίας. ’Ὼς τὰ 1821,
ὣς τα 1825 ἴσως, ἡ μάχη δὲν ἔχει ἀκόμα κριθεῖ.
Οἱ μεταπρατικὲς κοινωνικὲς δυνάμεις, ἐμπορευματικοὶ παραγωγοὶ
καὶ ναυτιλιακοὶ παράγοντες καὶ οἱ σύμμαχοί τους προύχοντες, ἐνισχύονται βέβαια σημαντικὰ ἀπὸ τοὺς Φαναριῶτες - ποὺ δίπλα στὴ διοικητικὴ ἐξασκοῦν συχνα καὶ μια ἐμπορικὴ λειτουργία. Τὴ νίκη ὅμως θα τὴ
δώσουν στὶς μεταπρατικὲς δυνάμεις στοὺς δύο έμφύλιους, ἡ ἓνταξη σὲ
αῠτὲς τῶν οἰκονομικὰ καὶ πολιτιστικα καθυστερημένων πληθυσμῶν τῆς
Ρούμελης, φεουδαλικῶν ἀρχόντων καὶ πελατείας τους, ἀλλὰ καὶ τοῦ
προσφυγικοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ἠπειρωτῶν - Σουλιωτῶν ἢ κατοίκων
τῆς Πίνδου - ὡς λοῦμπεν φερομένων που παραδίδονται ἀπεγνωσμένοι
στοὺς φέροντες τὸ χρῆμα, ἐγγλέζικο ἢ ντόπιο - ἡγέτες τοῦ Ἀγγλικοῦ ἢ
τοῦ Γαλλικοῦ Κόμματος, σταφιδέμπορους ἢ ἑφοπλιστὲς τοῦ Μωριᾶ καὶ
των νησιων.
Για αἰῶνες ὁλόκληρους, τὸ ἀδιέξοδο θα ὲκφραστεῖ σὲ μια διαδικασία ἁργόσυρτη καὶ βασανιστική· οἱ λαϊκὲς μάζες θα προσπαθοῦν μάταια να ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴ μεταπρατικὴ αὐτὴ ἀλλοτρίωση.
Τὸ τραγικὸ ἔχει έτσι μία ἀντικειμενικὴ παρουσία μέσα στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, μὲ τὴ συνεχὴ ἐξουδετέρωση τῆς λαϊκῆς ἐνέργειας κάτω
ἀπὸ τα ἀδιέξοδα τοῦ συστήματος - ὣς τὴν έμφάνιση τοῦ διεξόδου, μὲς
στὸν μεγάλο βάρβαρο τῆς νεώτερης ἱστορίας, τὶς καινούργιες κοινωνικὲς δυνάμεις. Τὴν ἀλλαγὴ τοῦ οἰκονομικοῦ ὑπόβαθρου καὶ τῆς συνείδησης θα τὴ φέρει ὁ σταδιακὸς σχηματισμὸς μιᾶς έργατικῆς τάξης.
Στὴ διάρκεια τῆς νεώτερης ἑλληνικῆς ἱστορίας ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴ
συνείδηση τῆς κυρίαρχης τάξης ἡ προβληματικὴ τῆς έθνικῆς ἀνεξαρτησίας· πέρα ἀπὸ τὴν ὀργανική ἀδυναμία για αὐτοσυνείδηση τῆς κοινωνικῆς λειτουργίας της ἡ κυρίαρχη τάξη μας στὸ σύνολό της βρίσκεται
σὲ ὀργανική ἀδυναμία να ἀποκτήσει μια συνείδηση ὲθνική. Αὐτὴ ἡ
ἀπουσία εῖναι ὁλοκληρωτικὴ μετα τα 1825, τὴν ἐπιβολὴ τῶν μεταπρατικῶν στρωμάτων μέσα στὸ νεογέννητο έλλαδικὸ κράτος, τὴν ἑξολόθρευση μὲ τὸν έμφύλιο πόλεμο τῶν έθνωτικῶν κοινωνικῶν στρωμάτων,
καὶ τῆς πολιτικῆς τους έκφρασης. Τὰ βιοτεχνικα στρώματα, οἱ πληθυσμοὶ τοῦ ὀρεινοῦ βιομηχανικοῦ χώρου θα παρακμάσουνε, μαζὶ μὲ τὶς
ἰδεολογικὲς καὶ πολιτικές τους ἐκφράσεις. Ἀπὸ τὴν ἰακωβίνικη ἰδεολογία τῆς Φιλικῆς Ἑταιρίας, καὶ τοῦ κόμματος τῶν «ναπαίων», τοῦ
ρωσικοῦ λεγόμενου κόμματος, ποὺ τή συνεχίζει, θα μείνει μόνο μιὰ
ἐπαναστατημένη αἴσθηση ποὺ μέσα στὸμεταπρατικὸ ἀδιέξοδο θα ὁδηγήσει σὲ μια κοινωνικὴ πρακτική lumpen, 101') ὑποκόσμου - ἐκεῖ ὣς τὸ
τέλος τοῦ 19ου αἰώνα, οἱ κλέφτες, βασιλεῖς τῶν ὀρέων, καὶ οἱ ὑπίλαρχοι θα κατατρίβονται, ἐκεῖ, μέσα σὲ μιὰ τέτοια στάση, ἀντίστοιχη στὸν
έποικο κόσμο τῆς πόλης, θὰ κατατρίβονται καὶ οἱ κουτσαβάκηδες τοῦ
Ψυ ”.
,
ρεΙρ-Ιησυντήρηση, τὸ ἑλλαδικὸ κατεστημένο, θα δεθεῑ σὲ ἕνα σύστημα
φιλελεύθερο, οὐσιαστικὸ ὅργανο οτὴν κυριάρχηση τοῦ ἐθνικοῦ χώρου
ἀπὸ τὸν ἰμπεριαλισμό, τὸ σύστημα τῆς ἐξελιγμένης Εὐρώπης. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς οἱ πιὸ ἐγρήγοροι ὀπαδοὶ τοῦ Ἀγγλικοῦ κόμματος τοῦ ἐκσυγχρονιστικοῦ κόμματος τοῦ μεταπρατικοῦ κατεστημένου - ὁ
Ἀ ιστείδης Οἰκονόμου, ὁ Ἐμμανουήλ Ροῑδης, ὁ Χαρίλαος Τρικούπης
- ναι ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὸν θετικισμό, τὴ φιλοσοφία τῆς προόδου

ποὺ εἶχε διατυπώσει ὁ AUGUSTE COMPTE καὶ ποὺ εἷναι ὁ βασικὸς
ἐκφραστὴς στὸ χῶρο τῆς ἰδεολογίας τῆς μὲ μεγάλα βήματα συνεχῶς
ἀναπτυσσόμενης ἰμπεριαλιστικῆς Εὐρώπης.
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’ ""Ay ὅμως ἡ ,ἀστική μας τάξη δὲν μπορεῖ ἕνεκα τῆς μεταπρατιy, ,κῆς φύσης της να ἀποκτήσει ἐθνικὴ συνείδηση, συνείδηση
τῆς ἀνάγκης διαφύλαξης καὶ ὑπεράσπισης τοῦ ὲθνικοῦ χώρου, μπορεῖ ὡστόσο να συνειδητοποιήσει σήμερα τὸ ἀδιέξοδο ὅπου
βρίσκεται, τὸ ἀδιέξοδο Ιποὺ ἀναπόφευκτα τὴν ὁδήγησε ἡ τέτοια της
ζ ὑφή, Σήμερα - για πρώτη φορὰ μετὰ τὴν Ἀνεξαρτησία τὸ πρόβλημα
δὲν τίθετακὺπαρξιακὰ - για μιὰ κατάργηση τῆς ἀλλοτρίωσης οτή Δύση

τῆς ἐθνικῆς μας δομῆς. Σήμερα τὸ πρόβλημα τίθεται ὁλοκληρωτικα γιὰ μια ὑπεράσπιση τῆς φυσικῆς ὕπαρξης, τῆς ὀντότητας τοῦ ἑλληνισμοῦ. Σὲ ἕνα τέτοιο δίλημμα - ὅταν σαν μοναδικὴ διέξοδος, στὴ φυσικὴ καταστροφὴ τῆς δομῆς, ὑπάρχει μόνο ἡ δυνατότητα ἐξουδετέρωσης τῆς μεταπρατικῆς τάξης σαν τέτοιας, πρέπει να ἀπαντήσει ἡ ἱστορία. Καὶ ἡ ἀπάντηση αὐτή ἐξαρτάται ἀπὸ τὴν ὕπαρξη ἢ μὴ ἑνὸς ἀντισυστήματος ἱκανοῦ να καταργήσει τὸ παρωχημένο σύστημα.
Τὸ μεταπρατικὸ σύστημα καθορίζει βέβαια καὶ τὸ πολιτιστικὸ
ἐποικοδόμημα, 101') έλλαδικοῦ χώρου - τὸ μεταπρατικὸ σύστημα καθορίζει καὶ τὴ γένεση καὶ τὴν πορεία τῶν ἐργατικῶν στρωμάτων, ῶς τὸ
σημεῖο τουλάχιστον τῆς ἱστορίας ποὺ τα στρώματα αὐτὰ ἀποκτοῦν τὴ
συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ μεταμορφώνονται σὲ τάξη. Ὁ φιλελευθερισμὸς θα χρωματίσει τὴν ἰδεολογία τῶν ἐργατικῶν στρωμάτων σὲ
ὅλη τὴν περίοδο τῆς ἐφηβείας τους. Ἡ ἀνδρωση τῆς έργατικῆς τάξης
στὴν Ἑλλάδα, ἡ δημιουργία δηλαδὴ ταξικῆς συνείδησης, ἐπιταχύνθηκε
ἓξωτερικά, κάτω κυρίως ἀπ’ τὴν ἀκτινοβολία τῆς ὀκτωβρυανῆς ἐπανάστασης. Ἡ διαδικασία αὐτή, διαδικασία ἀφομοίωσης τῆς κοσμοθεωρίας τοῦ μαρξισμοῦ - λενινισμοῦ, δὲν πραγματοποιεῖται παρὰ σὲ
σχέση μὲ τὴν ἑνδυνάμωση ἢ τήν ἀποδυνάμωση τῆς ἀκτινοβολίας τοῦ
κινήματος στὸν διεθνὴ χῶρο.
‘H ἰδεολογικὴ διεργασία ἔχει έτσι μια βαρύνουσα σημασία εἰδικὰ
στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο ὅχι μόνο για τὴν πρόοδο ἀλλα καὶ για τὴν ἴδια τὴν
ὕπαρξη τοῦ ἑλληνικοῦ προοδευτικοῦ κινήματος - χρειάζεται διαρκὴς
έγρήγορση, διαρκὴς τροφοδοσία, διαρκὴς ἐπαγρύπνηση, γιατὶ καραδοκοῦν οἱ λανθάνουσες δυνάμεις τῆς ὑποδομῆς ποὺ τείνουν πάντοτε να
ἀλλοτριώσουν τὸ κίνημα, εὐάλωτο μὲς στὴν ποσοτικὴ ἰσχνότητα τῆς
ἐργατικῆς τάξης, εὐάλωτο ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἓλλειψη μιᾶς αὐτοδυναμίας
ἰδεολογικῆς, μέσα στὸ μεταπρατικὸ σύστημα.
‘H σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία, μαρξίζουσα ἢ μή, θα θελήσει καὶ
έδῶ να ἐπιβάλει τὶς ἀπόψεις mg για μία συμμαχία ταξική, μεταφυσικά,
ἔξω ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη ἀνάλυση τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας, δίχως να μπορέσει να πραγματοποιήσει μία ἀνάγνωση τῆς κοινωνικῆς

ίὲἐηδὲἓῆιῗρἒιῗωᾝέἒῖἓ 1315112011111:;33’12‘3’33153322 τῗζῗὲῖὴ
θεν ένα πειρασμὸ διεξόδου. Μια τέτοια συμμαχία δείχνει ἁπλῶς πὼς
μέσα στὶς βραχυχρόνιες δυσκολίες τοῦ παγκόσμιου προοδευτικοῦ κινήματος ἡ μεταπρατικὴ δομὴ τῆς κοινωνίας μας πρόφθασε φεῦ να ἀλλοτριώσει καὶ ἀλλες δυνάμεις.
Ὡστόσο για τὸ προοδευτικὸ κίνημα ένας μόνο δρόμος ὑπάρχει, Ἡ
οἰκοδόμηση μέσα ἀπὸ ἀγῶνες λαϊκοὺς - ποὺ θα ἐξαναγκάσουν τὴν κυρίαρχη τάξη να δείξει τὸ πρόσωπό της - μιᾶς πλατιᾶς ἐθνικής ἑνότητας
ποὺ θα ἐγκολπώσει ὅλα τα πολυπληθῆ τμήματα τοῦ λαοῦ, αὐτὰ ποὺ
δίχως να ἔχουν ὀργανική έξάρτηση ’έχουν ὡστόσο ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ τὴν
ἰδεολογία τοῦ συστήματος. Ἔτσι μόνο, μέσα ἀπὸ μία σωστὴ μεθόδευση
τῆς ἑνότητας, θα ἀπομονωθεῑ τὸ μεταπρατικὸ κατεστημένο ἀπὸ ἐκεῖνες
τὶς ταξικὲς δυνάμεις ποὺ ἐπηρεάζει ὡς ἐλάσσονες συμμάχους του μέσα
στὴν πολύχρονη ἐπιβολὴ τῆς ἡγεμονίας του στὴ νεοελληνικὴ κοινωνικὴ
δομή. Γιατὶ μια τέτοια ὃυναμικὴ ἑνότητα μπορεῖ να ἐγκολπώσει τα
ἀπολωλότα πρόβατα ἀλλὰ ὄχι καὶ τὸν λύκο τὸν ἴδιο - ὄχι τα μονοπώλια τὰ ἴδια, ξένα ἦ ἐθνικοφανῆ, ὄχι τοὺς πολιτικοὺς έκφραστές τους
τῆς ὅποιας λεοντῆς, φιλελεύθερης ἢ αὑταρχικῆς.
Μια τέτοια ὃυναμικὴ συμμαχία ἀπαιτεῖ ὅμως πρώτιστα ἓναν συντονιστή. Ἡ πραγματοποίησή της ἐξαρτᾰται ἀπὸ τὴ σωστὴ πράξη τῆς
έργατικῆς τάξης, ἀπὸ τὴ σωστὴ ἀφομοίωση ἐκ μέρους τῆς ἐργατικῆς
τάξης τῶν νόμων κίνησης τῆς πραγματικότητας, ἀπὸ τὴ σωστὴ ἐφαρμογή τους, πρῶτα πρῶτα στὴν οἰκοδόμηση τοῦ κόμματός της, κόμματος
τῆς δομικῆς ἀλλαγῆς. Πῶς θα πετύχει ὅμως ὁ προοδευτικὸς λαὸς στὸν
ἀγώνα του, ὅταν εἶναι διχασμένος ὁ ἴδιος, ὅταν ὁ φυσικὸς ἡγεμόνας
καὶ συντονιοτὴς τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας, διασπασμένος, εἷναι ἀδύναμος
να προβάλει στὶς πλατύτερες λαῖκὲς μάζες τὴν παράοταση μιᾶς τέτοιας
δομικῆς ἀλλαγῆς;
‘H διαδικασία τῆς ἀλλαγῆς ἐμπλέκεται έτσι στα γρανάζια τῆς ἑλληνικῆς ὑπαρξης, αὐτῆς τῆς «CONDITION GRECQUE». Ἐμπλέκεται στὴν
έλλειψη αὐτοδυναμίας τῆς ἑλληνικῆς κοινωνικής δομῆς, στὴν ὑπερβολική πάνω της ἐπίδραση —~ σὲ ὅ,τι ἀφορά ἐποικοδόμημα καὶ βάση - τῶν
ἀντιφάσεων τοῦ διεθνοῦς χώρου, μὲ ὅλες τὶς έπιβραὸύνσεις ποὺ οἱ
δυσκολίες τοῦ προοδευτικοῦ κινήματος στὸν παγκόσμιο χῶρο τοῦ
προκαλοῦν.
7
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Καὶ ὡστόσο αὐτὸ τὸ διεθνὲς προοδευτικὸ κίνημα παραμένει τὸ
βασικὸ στήριγμα τοῦ ἐσωτερικοῦ κινήματος ἀλλαγῆς. Γιατὶ
’μια πολιτικὴ ὲπιβίωσης τῆς ἐθνικής μας δομῆς δὲν μπορεῖ να
εἰναι μεταφυσική, ἐξω ἀπὸ τὶς σημερινὲς παγκόσμιες συσγετίσεις.
Ἡ κατάλυση τῆς ἐξάρτησης προϋποθέτει μια πολιτικὴ ποὺ δὲν θα
ἀπευθύνεται «ἀδέσμευτα» πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις, ἀλλὰ ἀντίθετα

θα διαλέγει καὶ θα ὀργανοποιεῖ τοὺς δεσμοὺς καὶ τὶς συμμαχίες τῆς
χώρας ἀνάλογα μὲ τὴ διαμόρφωση τῶν συμφερόντων της μέσα στὶς
ἐξελίξεις τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς. Ἡ προστασία τῆς εἰρήνηςκαὶ τοῦ
STATUS QUO στα Βαλκάνια καὶ τὸ Αἰγαῐο μᾶς ὲνώνει μὲ τὸ σοσιαλιστικὸ στρατόπεδο σὲ μια κοινὴ ἀντίθεση πρὸς τοὺς σωβινιστὲς τῆς
’Ἄγκυρας καὶ τὸν ἀμερικάνικο ἰμπεριαλισμό.
Δίπλα στὸ προοδευτικὸ ἀντιιμπεριαλιστικὸ κίνημα, καὶ κάτω ἀπὸ
τὴν ἀκτινοβολία του, δημιουργοῦνται καὶ ἄλλα στηρίγματα· ἡ ἱστορία
ἀκολουθεῖ δρόμους πολύμορφους στὶς διαδικασίες τῆς ἀλλαγῆς. Εἶναι

Τὸ Φανάρι τοὺ Διογένους. Ἀθῆναι 1755. Ἔργον LE ROY.

ΠΕΡΙΗΓΙ-ΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΨΑΝ
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ TOY ’21
(ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν β ’
καὶ τὸν ἀνέκδοτο γ’ τόμο
,
αΞὲνοι ταξιδιώτες στὴν Ἕλλάδα”
τοῦ Κυριάκου Σιμόπουλου)

Μιά ἀπ’ τὶς βασικὲς πηγὲς για τα χρόνιοι τῆς Τουρκοκροιτίοις εἶναι τὸ( περιηγητικά κείμενοι. Εὐτυχῶς καὶ 0’
αὐτὸν τὸν τομὲοι - ὅπως καὶ σὲ κάμποσους ἀλλους τὸι τελευταῖοι χρόνιοι σημειώθηκε μιά στροφῆ, μὲ κο-

παθείας πρὸς τοὺς ἀπογόνους τους, τοὺς νεοέλλη-

ρύφωση τὸ ὀγκῶδες έργο τοῦ Κυριάκου Σιμόπουλου

νες. Στὴ συνέχεια ὁ ρομαντισμὸς μὲ τὴν παρορμητικὴ

«Ξένοι Ταξιὸιώτες στὴν Ἑλλάδα». Μέχρι τώρα κυκλοφόρησοιν δυὸ τόμοι (ὁ πρῶτος, τὸ 7970, ἀρχίζει ἀπ’
τὸ 333 μ.Χ. καὶ φτάνει στὸι 1.700 Kl ὸ δεύτερος πιάνει
τὴν περίοδο 7700-7800). Ἡ συμβολή του εἶναι πολὺ
μεγάλη καὶ πραγματικὸ( ἀποτελεῖ έργο ζωῆς. Τώροι
ἑτοιμάζετοιι ὁ τρίτος τόμος, ποὺ περιλαμβάνει τοὺς
περιηγητὲς τοῦ ΙΘ’ αἰώνοι.
Λίγο πολὺ ὅλοι ξέρουμε τὴ σημασία ποὺ ἔπαιξε τὸ
φιλελληνικὸ κίνημα γιὸι τη νικηφόρο έκβοιση τοῦ
ἀγώνοι. Οἱ ρίζες τοῦ φιλελληνισμοῠ φτάνουν ’στα
χρόνιοι τῆς Ἀναγέννησης, γιοιτῑ τότε πραγματικά, μὲ,
τὸν κλοισικισμὸ ποὺ ἀνάπτυχθηκε, στράφηκοιν τὸι ·

δύναμη τοῦ συναισθήμοιτος καὶ τῆς φαντασίας συγκινεῖ ὲνεργητικά τοὺς ἀνθρώπους τῆς Δύσης παρω-
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μάτιοι τοῦ δυτικοῠ κόσμου πρὸς τὴν ἀρχαία (Ελλάδα

κοιί, μέσω τοῦ θοιυμοισμοῠ πρὸς τοὺς ἀρχαίους, έμμεσοι ἀρχισε να δημιουργεῖται σιγὸι οιγά κλίμα συμ-

θώντοις τους πρὸς μιὸι κοινὴ δράση γιὸι τὴν ἀπολύτρωση τῶν κοιτοιπιεσμὲνων ἀπ’ τὸν Τουρκικὸ ζυγό.
«Ὁ φιλελληνισμός» παρατηρεῖ πολὺ εὔστοχα ὸ κοι-

θηγητὴς Βοικοιλόπουλος «γίνεται ἓνοι εὔχυμο καὶ δυνοιτὸ πάροικλάδι τοῦ ρομοιντισμοῦ, ἓνοι ἐπὶ μέρους
φιλολογικὸ καὶ καλλιτεχνικὸ κίνημα ποὺ στρέφει τοὺς
δημιουργούς του πρὸς τὶς ὲλληνικὲς χῶρες, πρὸς
τοὺς ἀρχαίους, ἀλλά κοιῑ πρὸς τοὺς νέους Ἕλληνες.
”ETC: ὁ λογοτεχνικὸς ρομοιντισμὸς τοῦ τέλους τοῦ
78ου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 79ου αἰ., ἀν καὶ βγαλμένος

Πολλοὶ ὀξυδερκεῖς κοιῑ προσεκτικοῑ περιηγητὲς ποὺ
ἑπισκέφθηκοιν τὸν τόπο, παρ’ ὅλο ποὺ δὲν εἶχαν ἰδι-

ἀπὸ ἀντίδροιση στὸν κλασικισμὸ τῆς Ἀναγεννῆσεως,
οταθεροποιεῖ καὶ δυναμωνει ἀκόμη περισσότερο τὸν
φιλελληνισμό. "Ooo μάλιστα προχωροῠμε πρὸς τὴν
ὲπανοιστοιτημένη Ἑλλάδα, τόσο καὶ περισσότερο
πληρώνετοιι ῆ έννοιοι τῆς λέξης «Φιλέλληνοις», ποὺ μὲ
τὸ πέρασμοι τοῡ χρόνου δηλώνει τῆν συνισταμένη όχι

αίτερες έπάφὲς καὶ παρ’ ὅλο ποὺ παρέμειναν λίγο
καιρο, το έπεσῆμοινοιν. Κι ἡ μαρτυρία αὐτὴ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία. Ἀπευθυνθῆκοιμε γι’ αὐτὸ τὸ σκοπὸ
στὸν κ’. Κυριάκο Σιμόπουλο καὶ τοῦ ζητῆσοιμε να
συμβάλει στὸ ἀφιέρωμά μοις, γράφοντας για τοὺς
περιηγητὲς ποὺ ἀντελῆφθησοιν στὶς παραμονὲς τῆς
Ἐπανάστασης τὸν μεγάλο ξεσηκωμὸ καὶ τὸν προ-

δύο ἀνισων, ἀλλα δύο ἰ’σων κοιῑ ίσόρροπων δυνάμεων, δηλαδὴ τῆς ἐξ ἰὀου δυνατῆς ἀγάπης των ξένων

όχι μόνο πρὸς την ἀρχαία ἀλλα καὶ πρὸς τὴν νέοι Ἕλλάδα; οἱ Φιλέλληνες τώρα δὲν ξεχωρίζουν πια τὸ ἀρ- ανῆγγειλαν. ‘H έκδοτικῆ προετοιμασία τοῦ τρίτου τόχαῖο ἀπὸ τὸ νέο, ἀλλα στρέφονται μὲ φιλία καὶ μου τοῦ έργου του τὸν ὲμπόδισε να γράψει κάτι είἀγάπη καὶ πρὸς τα δύο. Εἶναι oi πραγματικοῑ φιλέλ- δικά. ’Ὀμως μάς παραχωρησε εὐγενικα τα τυποληνες». ‘O K. Θ. Δημαράς χαρακτηρίζει τὸν φιλελλη- γραφικα δοκίμιοι τοῦ τρίτου κι ἀνέκδοτου τόμου ποὺ
νισμὸ σι’ίτιο κοιῑ αἰτιατὸ τοῦ περιηγητισμοῠ κι ὑπο· . περιλάβαίνουν τὸν Σατωβριάνδο κοιι τὸν Βόρωνοι,
γραμμίζει πολὺ σωστα πως πολὺ δύσκολα καὶ μὲ δυὸ χαρακτηριστικοὺς ἐπισκέπτες τοῦ ἑλληνικοῠ χωπερισσότερο δισταγμὸ θα εξηγούσοιμε τὸ φιλελληνι- ρου στὶς ἀρχὲς τοῦ IO’ ἀίωνοι ποὺ τὸ έργο τους
σμό, χωρὶς τὴν ἀνάλυση τοῦ περιηγητισμοῠ.
ἀσκησε σοβαρότοιτη ἐπίδροιση ὑπὲρ των Ἑλλήνων
Ἡ ἑποινάστοιση τελικα δὲν ξέσποισε σαν κεραυνὸς σὲ στῆ Δύση. Πρὶν να παρουσιάσουμε ἀποσπάσματοι
καλοκαιριάτικο ουράνό. Ἦτοιν τὸ φυσικὸ ἐπακό- ἀπὸ τὸ ἀνέκδοτο βιβλίο του K. Σιμόπουλου γι’ αι’)λουθο μιάς μακρόχρονης ζύμωσης καί προετοιμα- τοὺς τοὺς δυὸ περιηγητές, θα δώσουμε μερικα κομ’σίοις, ἰδεολογικῆς, πολιτικῆς, ὀργανωτικῆς, οἰκονομι- μάτια ἀπὸ τὸν δεύτερο τόμο τοῠ ἔργου του, παρουκῆς, στρατιωτικῆς, ψυχολογικῆς. Ἤδη ἀπὸ τα τέλη σιάζοντοις σύντομα ὡρισμένους ἀξιόλογους περιηγητοῦ IH’ αἰωνοι τὸ πράγμοι ῆτανε φανερό. (Οδεύοιμε τὲς που ἀντελῆφθησοιν τὴν κατάσταση καὶ προδιπρὸς τὴ ὃυναμικὴ ἀναμέτρηση μὲ τὸν κατακτητή. έγροιψοιν τὴν πορεία της.
’

I ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ TON B’ TOMO «EENOI ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΞΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΟΥ
KYPIAKOY ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Τὸ 1764 ἡ Ἀγγλικὴ Ἑταιρία τῶν Dilettanti έστειλε ὁμάδα ἐρευνητῶν οτὴν Ἀνατολὴ για περιηγήσεις στὴ Μικρα Ἀσία καὶ τὴ «μητροπολιτικὴ» Ἑλλάδα. Ἐπικεφαλῆς τῆς ἀποστολῆς ἦταν ὁ νεαρὸς ἀρχαιολόγος Ρίτσαρντ Chandler, ποὺ σημειώνει ὅτι οἱ Ἕλληνες πάντα προσδοἴὲῖένῶῆν ἐλευθερία τους καὶ τὴν ἀποτίναξη τοῦ ζυγοῦ τῆς τυραννίας
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Τὸ Μάϊο τοῦ 1768 ταξίδεψε στὴ νησιωτική καὶ ὴπειρωτικὴ Ἑλ·
λάδα ὁ γερμανὸς εὐγενὴς Γιόχαν Χέρμαν φὸν Riedesel. Σημασία έχει
μια παρατήρησή του για τὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στοὺς Ἕλληνες τῆς Πό-
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Ἑλλάδα» γράφει «μοιάζει μὲ γὲ-

λης καὶ τῶν χωριῶν, «Ἡ σύγχρονη
(m‘x YEQduouzd 170v éu-mροντα, ποὺ ἐνῶ στα νιάτα του ὑπῆρξε ἥρωας,
θύνεται ἀπὸ τὶς ἰδιοτροπίες τῆς δούλας του. Οἱ Ἕλληνες τῆς Πόλης
φιλοῦν ταπεινὰ τὶς ἁλυσίδες τους καὶ παοχίζουν να τὶς κρύψουν μὲ
λουλούδια. Ἐδῶ στήν πρωτεύουσα προσκυνοῦν τοὺς φιλόδοξους καὶ
τοὺς κερδοσκόπους. Ἀλλὰ τοὺς ἀληθινοὺς Ἕλληνες τοὺς βρίσκεις στὶς
ἐπαρχίες, στα νησια ἢ στὴν Ἀθήνα. Αὐτοὶ δὲν έχουν φιλοδοξίες, ἀσχολοῦνται μὲ τὴ γεωργία, εἶναι πιὸ γνήσιοι καὶ πιὸ αὐθόρμητοι» (B 307).
Καταπληκτικὸ εἰναι ἕνα προφητικὸ κείμενο ἀπὸ ἕνα ταξιδιωτικὸ
χρονικὸ ποὺ δέσποσε σ’ ὁλόκληρο τὸ ΙΗ’ αἰώνα. Πρόκειται για τὸ εἰκονογραφημένο λεύκωμα τοῦ γάλλου περιηγητῆ καὶ διπλωμάτη Choiseul - Gouffier ποὺ επισκέφθηκε τὴν Ἑλλάδα τὸ 1776. Ὁ Γκουφιὲ
ἀργότερα έγινε πρεσβευτὴς τῆς Γαλλίας στὴν Κωνσταντινούπολη. “Ο
πρόλογος τοῦ χρονικοῦ του δὲν ἀποτελεῖ μονάχα ἕνα φλογερὸ φιλελληνικὸ κείμενο ἀλλὰ προχωρεῖ σὲ οὐσιαστικὲς ἀναλύσεις έρμηνεύοντας
σωστα τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα, τοποθετώντας σωστα τήν ἐξέγερση τοῦ
1770 καὶ διαγράφοντας προφητικα τὸ μέλλον τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνισμοῦ. Γράφει χαρακτηριστικάῑ «Δὲν πρέπει να κρίνουμε τοὺς Ἕλληνες, ὅπως κάνουν ,οἱ περισσότεροι ξένοι ταξιδιῶτες, ἀπὸ τὴ στάση τῶν
πληθυσμῶν τῶν μεγάλων πόλεων. Τοὺς πραγματικοὺς Ἕλληνες θα τοὺς
ἀναγνωρίσουμε στὴν ὕπαιθρο, μακρια ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ὁ πόθος τῆς ἐλευθερίας δὲν ἔχει σβήσει ὁλότελα ἀπὸ ὅλες τὶς καρδιές. Οἱ Ἕλληνες ρίχτηκαν μὲ πάθος σὲ κάθε
περιπέτεια ποὺ θα μποροῦσε να θερμάνει αὐτὴ τὴν ἐλπίδα. ’Ὀλοι οἱ
μάταιοι ἢ καλύτερα τραγικοὶ ἀγῶνες μὲ τὸ σκληρό, τὸ θλιβερὸ τέλος
ὃὲν έχουν δαμάσει τὸ θάρρος τους, καὶ οἱ βαρειὲς ἁλυσίδες δὲν μποροῦν, ἀκόμα καὶσήμερα να τοὺς κρατήσουν στὴν ἀκινησία ποὺ ἐπιβάλλει τὸ φιλύποπτο βλέμμα τοῦ τυράννου τους. Γιατί να μὴν πετύχουν
κάτω ἀπὸ αλλες, πιὸ εὐνοῖκὲς συνθῆκες καὶ μὲ ἱκανώτερους ἀρχηγούς,
Ἡ χώρα αὐτὴ μπορεῖ ἀκόμα να γεννήση πράξεις πατριῶτισμοῦ καὶ
ἀρετῆς ἱκανὲς να καταπλήξουν τα πιὸ πολιτισμένα έθνη τῆς Εὐρώπης.
”Ag τὸ ποῦμε καθαρά. Ὑπάρχουν ἀκόμα στὴν Ἑλλάδα ἀντρες ἕτοιμοι
νὰ ξαναζωντανέψουν τὴ μνήμη τῶν προγόνων τους. Εἶναι οἱ βουνίσιοι.
, Αὐτοὶ διατηροῦν τὸ πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας ποὺ θέρμαινε τὴν ψυχὴ τῶν
ἀρχαίων Ἑλλήνων. Σ’ ὅλους τοὺς καιρούς, σ’ ὅλους τοὺς τόπους τα
ξβουνὰ ὑπῆρξαν τὸ καταφύγιο τῆς ἐλευθερίας» (Σιμ. Β 359-60). Καὶ
, θυμίζει ὁ Γκουφιὲ τοὺς Μανιάτες ποὺ «ἀτρόμητοι, ρωμαλέοι, ἀκατάβλητοι, ἐλεύθεροι ὅπως στὸν καιρὸ τοῦ Λυκούργου», ὑπερασπίζονται
ἀνυποχώρητοι τὰ βουνά τους. «Μάταια οἱ Τοῦρκοι έστειλαν ἐναντίον
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Ὁ Μωριὰς τὸ 7682

τους πανίσχυρες στρατιές. Ἕνας μικρὸς ἀριθμὸς ἐλευθέρων ἀνθρώπων
κατώρθωσε να κατατροπώση χιλιάδες σκλάβους».
~ Πιστεύει πῶς μονάχα αὐτοὶ οἱ ἀδούλωτοι βουνίσιοι τοῦ Μωριά
μποροῦν να ξεσηκώσουν καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες στὴν κοινή ὑπόθεση. «Σ’ αὐτοὺς στήριξαν τὶς ἐλπίδες τους οἱ Ρῶσοι κατα τήν ἐκστρατεία τους στὸ Μωριά. Καὶ ἡ ὲπιτυχία θα ἦταν σίγουρη ἀν οἱ Ρῶσοι
εἶχαν προσφέρει τὶς δυνάμεις ποὺ ἐπέβαλλε μια τέτοια ἐπιχείρηση».
Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι οἱ Ἕλληνες έχασαν τὸ θάρρος τους.
«Μπορεῖ να μὴν ἦταν τῆς μοίρας τους να ξαναγίνουν ἐλεύθεροι, αὐτὸ
ὅμως δεν σημαίνει πὼς θα πάψουν να λατρεύουν τὴν ἐλευθερία. Δὲν
ἐμψυχώνονται βέβαια ἀπὸ τὴ φωτισμένη πίοτη στα δικαιώματα τοῦ
ἀνθρώπου. Τοὺς ἐμπνέει ἡ φρίκη για τὴντυραννία πού ἓγινε μίσος
βαθὺ καὶ ρίζωσε στὶς καρδιές τους» (Σιμ. Β 360).
Ἴσως τὴν πιὸ καθαρὴ σύλληψη τοῦ προβλήματος κάνει ὁ γάλλος
περιηγητὴς Sonnini ποὺ σαν ἀπεσταλμένος τοῦ βασιλιά Λουδοβίκου
ΙΣΤ’ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἑλλάδα στα 1777. Ὁ λόγος του εἶναι προφητικός; «Ἡ ὀθωμανική κυβέρνηση, κολοσσὸς ἄμορφος μὲ πήλινα πόδια,
εῖναι ἕτοιμος να σωριαστῆ. Καὶ ὴ Ἑλλάδα, ποὺ συνθλίβεται τώρα ἀπὸ
τὸ ἀβάσταχτο βάρος τῆς τυραννίας, δὲν θα ἀργήση, κατὰ τα φαινόμενα, ἀν ὔχι να ξαναποχτῆση τὴν παλιά της δόξα, τουλάχιστον να συντρίψη τὶς ἁλυσίδες της καὶ να καταλάβη τὴ θέση ποὺ τῆς ταιριάζει
ἀνάμεσα στα έθνη» (Σιμ. Β 389).
,
Ἕνας νεαρὸς άγγλος γιατρός, ὁ ,1. Griffiths ἐπισκέφθηκε τὴν Ἑλλάδα
στα 1785 καὶ γράφει τα ἑξῆς «Οἱ κάθε λογῆς ἐξευτελισμοί, ποὺ δέχονται καθημερινὰ ἀπὸ τὸν Τοῦρκο δυνάστη, τοὺς ὠθοῦν-σὲ ἀπελπισμένους ἀγῶνες για τὴ χειραφέτησή τους καὶ τὴν ἀνάκτηση τῶν αδιαφιλο-
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καὶ ν’ ἀναφαίνεται ἀντάξιος τῶν προγόνων του. Μ’ ὅλα αὐτὰ ὴ διαβρωση τοῦ σύγχρονου κόσμου εἶναι τόσο βαθεια ποὺ φοβᾶμαι ὅτι αὐτὸ
τὸ σχέδιο ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων δὲ θα πραγματοποιηθῆ ποτέ. Κυρίως ἐπειδὴ μερικα έθνη, ἀπὸ τὸν ἀνόητο φόβο
τοῦ ἐμπορικοῦ ἀνταγωνισμοῡ τῶν Ἑλλήνων, δὲν θα ἐπιτρέψουν ποτὲ
σ’ αὐτὸ τὸ λαὸ να γίνη ἀνεξάρτητος, για νὰ μὴ τοὺς ξεπεράση, ὅπως
ἀκριβῶς οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί του εἶχαν ξεπεράσει ὅλους τοὺς συγχρό-
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νίκητων δικαιωμάτων τους. Ὑπάρχουν ἀνάμεσα τους ἀντρες μεγάλων
ἱκανοτήτων, ποὺ έχουν συνείδηση τοῦ δυναμισμοῦ τῶν συμπατριωτῶν
τους καὶ εἶναι φλογεροὶ πρόμαχοι τῆς ἐλευθερίας. Ἀλλὰ αὐτοὶ οἱ ἀντρες βρίσκονται μακρια ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα. Οἱ πλούσιες οἰκογένειες
τοῦ Φαναριοῦ έχουν θαμπωθῆ ἀπὸ τὶς εύνοιες καὶ τὶς παροχὲς τῶν
σουλτάνων καὶ κολακεύονται ἀπὸ μερικὲς ἀσήμαντες διακρίσεις ποὺ
τοὺς ὲπιτρέπουν νὰ μοιάζουν στα ἤθη καὶ στὴν ἐμφάνιση με τοὺς προνομιούχους μουσουλμάνους. Οἱ κάτοικοι τῆς Στερεᾱς καὶ τοῦ Μωριά
καὶ πολλῶν νησιῶν εἶναι γενναῖοι, τολμηροὶ καὶ ὑψηλόφρονες. Ἔχουν
τα μέσα να ἐξοπλισθοῦν καὶ να δημιουργήσουν ἀξιόμαχες δυνάμεις. Κι
ὅλο ζυγώνει 6 καιρὸς να λυτρωθοῦν ἀπὸ τὴν τουρκικὴ τυραννία» (Σιμ.
Ἕνας ίταλὸς εὐγενὴς ἐπισκέφθηκε τὸ 1788 τὴν Ἑλλάδα καὶ κατόπιν
ἐξέδωσε ἀνώνυμα τὶς έντυπώσεις του. Τὸ πιθανότερο εἶναι πὼς συγγραφέας τοῦ χρονικοῦ εἶναι 6 Ἀλέξανδρος Bisani. Γράφει τα ἑξῆς «Οἱ
Ἕλληνες συμπαθοῦν τοὺς ὁμόδοξους Ρώσους καὶ ἀπ’ αὐτοὺς περιμένουν τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν τυραννία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μερια οἱ Τοῦρκοι
εῖναι ἑξαντλημένοι, οἱ φόροι μεγαλώνουν, οἱ καταπιέσεις πολλαπλασιάζονται, οἱ ἐπιδημίες θερίζουν κάθε χρόνο. Σχεδὸν πάντοτε ἀκολουθεῖ
πόλεμος καὶ τὰ στρατεύματα δεν πληρώνονται. ’Ὀλα αὐτὰ εὐνοοῦν τὴ
Ρωσία. Μόνο ποὺ ἄλλα ἔθνη θέτουν φραγμοὺς στὶς φιλοδοξίες της.
Ὡστόσο μιὰ πραγματικα γενναιόψυχη καὶ ἀνθρωπιστικὴ συνεργασία
μὲ τὴν αὐτοκράτειρα θα μποροῦσε νὰ ἀποδιώξη τοὺς Τούρκους ἀπὸ
τὴν Εὐρώπη καὶ νὰ ὲλευθερώση τοὺς Ἕλληνες ἀποδίδσντας τους ἀνεξαρτησία καὶ αὐτοκυβέρνηση. Τότε θα ’βλεπε κανεὶς αὐτὸ τὸ λαὸ να
ἀφυπνίζεται ἀπὸ τὸ λήθαργο ὅπου τὸν έχουν βυθίσει αἰῶνες δουλείας

νους τους» (Σιμ. Β 500).
Τὸ 1792 ὁ γάλλος πολίτης Ἀντουαν Olivier, μέλος τοῦ Ἰνστιτούτου, έπισκέφθηκε τὴν Ἑλλάδα σὰν ἀπεσταλμένος τῆς γαλλικῆς κυβέρνησης. Για τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1770 γραφέα «Μὲ τήν ἐμφάνιση μερικῶν ρωσικῶν πλοίων στὴν Κορώνη καὶ στὸ Ναυαρίνο, ὅλοι οἰ Ἕλληνες
ἑπαναστάτησαν, ἅρπαξαν τὰ ὅπλα καὶ έδειξαν θάρρος ποὺ κανεὶς δεν
περίμενε. Ἐκείνη τὴ στιγμὴ 20.000 τουφέκια, 10.000 Ρῶσοι καὶ μια
έμπειρη στρατιωτικὴ ἡγεσία θα μποροῦσε να ξεσηκώση ὁλόκληρη τὴν
εὐρωπαῖκὴ Τουρκία καὶ να ἀπελευθέρωση ὁριστικα τοὺς Ἕλληνες αὐτηςἙτὺῗκὲ-αάρπιδᾈιγὸςὺς (ξιδμπῗιρῗτῗιέητικοὺς περιηγητὲς εῖναι 6 γάλλος σχεδιαστὴς Castellan,no1’)’ ρθε στὴν Ἑλλάδα τὸ 1797. Περιγράφει τὸ χαρακτήρα τῶν Ἑλλήνων μὲ τ’ ἀκόλουθα λόγια; «Εὐαίσθητοι στὴν ἐπίπληξη καὶ στὸν ψόγο, κολακεύονται ἀπὸ τὸν καλὸ λόγο περισσότερο κι
ἀπὸ τὴν ὑλικὴ ἀνταμοιβή. Ἡ παραμικρὴ έπιτυχία τοὺς πλημμυρίζει μὲ
ἐνεργητικότητα. Εἶναι γενναῖοι καὶ συχνὰ παράτολμοι. Ἀλλὰ ἐπειδὴ
δὲν έχουν ψυχραιμία για να δείξουν φρόνηση, οἱ ἐνθουσιασμοί τους
παγώνουν γρήγορα, Ἀποθαρρύνονται, τὰ χάνουν, τοὺς κυριεύει 6 φόβος. Καὶ ἡ τελευταία τους καταφυγὴ εἶναι ἡ βοήθεια τῶν οὐρανῶν. (...)
“Ὀταν τοὺς μεταχειρίζεσαι ὑπεροπτικὰ νοιώθουν να ἐπαναστατῆ ἡ περηφάνεια τους. Ἀλλὰ καθὼς ἔχουν ἀδύνατο χρακτήρα, συνηθίζουν να
λυγίζουν μπροστα στὸ βαρβαρο τύραννό τους. ’Ὀταν τοὺς μεταχειρίζεσαι μὲ καλωσύνη, μερικὲς φορὲς κάνουν κατάχρηση καὶ ἀποκτοῦν οἰκειότηταἈλλὰ ἂν μπορέσης να έξασφαλίσηςτὸ σεβασμό τους, ἂν τοὺς
δείξης ἑμπιστοσύνη, ἐκτίμηση καὶ εὐγνωμοσύνη, θα σοῦ προσφέρουν
κάθε ἐκδούλευση καὶ τὴ φιλία τους» (Σιμ. Β 668).
Ἕνας φιλέλληνας ἐγγλέζος πρόξενος 6 Οὐίλλιαμ Eton, ἣρθε στὸν
τόπο μας τὸ 1798. Γιὰ τοὺς Ἕλληνες γράφει πὼς δὲν έχουν ὲκφυλισθεῖ.
«Προκαλεῖ έκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι διατήρησαν τὸ δυναμικό τους χαρακτῆρα. Εἶναι σὰν τα ρωμαλέα ἄλογα ποὺ ροκανίζουν τὰ χαλινάρια
τους, ‘0 ζυγὸς τοὺς ἑξοργίζει. ”Av κατορθώσουν να τὸν ἀποσείσουν θα
προχωρήσουν μὲ μεγάλα βήματα πρὸς ένα ἐνδοξο μέλλον». Καὶ σ’ ἄλλο
σημεῖο σημειώνει. «Οἱ Ἕλληνες ὑποφέρουν τὸν τουρκικὸ ζυγὸ χωρὶς
να σταματήσουν τὴν ἀντίστασή τους, ἐνῶ οἱ ἄλλοι χριστιανικοὶ λαοὶ
ἒχουν, ὲδῶ καὶ πολὺν καιρό, ὑποταχθῆ ἀγόγγυστα. Τὸ ἐπιχειρηματικό
τους πνεῦμα ὁδηγεῖ συχνα σὲ εὐγενικὲς ἐπιτεύξεις. Δὲν λησμόνησαν τὴ
δόξα τῶν προγόνων τους. Τὴ θυμίζουν ὅλα τὰ δημοτικά τους τραγούδια». Τέλος σημειώνει; «Ἱ-Ι πολιτικὴ κατάσταση στὴν Ἑλλάδα παρουσίαζε, ἑδῶ καὶ πολὺν καιρό, στα μάτια τῶν προσεχτικῶν παρατηρητῶν,
συμπτώματα ἐκρηκτικά. Ἡ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ να παραμείνη πια
ὑποδουλωμένη στὴν Τουρκία. Κινεῖται γοργὰ πρὸς τὴν ἀπελευθέρωση
της καὶ φιλοδοξεῖ να καταλάβη τὴ θέση της ἀνάμεσα στα ἀνεξάρτητα
εὐρωπαϊκα έθνη» (Σιμ. Β 783).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ TON ΑΝΕΚΔΟΤΟ TPITO TOMO «ΞΕΝΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΞΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
ΤΟΥ KYPIAKOY ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
‘O Γάλλος ἀριστοκράτης Chateaubriand ξεκίνησε τὸ ταξίδι του στὴν
Ἑλλάδα τὸ 1806 σὲ ἡλικία 38 χρονῶιν. Ἧταν φιλοβασιλικὸς καὶ πολέμησε μὲ τὸ στρατὸ τῶν πριγκίπων. Ἕνας ἀδερφὸς καὶ μια ἀδερφή του
καρατομήθηκαν κι 6 ἴδιος έζησε 8 χρόνια ἐμιγκρὲς στὴν Ἀγγλία. Ὁ
Σατωβριάνδος φιλοδοξοῦσε να δημιουργήσει τὸ πνευματικὸ ἐποικοδόμημα τοῦ βοναπαρτισμοῦ, να γίνει 6 φορέας τῆς γαλλικῆς πολιτικῆς
καὶ τοῦ γαλλικοῦ καθολικισμοῦ. Μὲ τα βιβλία ποὺ ἤδη εἶχε δημοσιέψει
τὸ ἀστρο του μεσουρανοῦσε. Ἀναγνωρίζεται ὡς πρωτοπόρος τοῦ γαλλικοῦ ρομαντισμοῦ καὶ ὡς συνδετικὸς κρίκος τῶν λογοτεχνιῶν τοῦ IH'
καὶ τοῦ ΙΘ’ αἰῶνα. Κατὰ βάθος, σημειώνει ὁ Σιμόπουλος (σ. 267), αὐτὸς ὁ κρίκος εἶναι μια κάπως κυνικὴ σύνθεση τοῦ ἀριστοκρατικοῦ σκοἶαΘδισμοῦ τοῦ ΙΗ’ αἰώνα μὲ τὸν ἀριστοκρατικὸ συναισθημάτισμὸ τοῦ

«Ὁδοιπορικὸ» ὑπῆρξε ἕνα φλογερὸ φιλελληνικὸ κείμενο που καλλιέργησε τὴ συμπάθεια για τὴν ἑλληνικὴ ὑπόθεση συμβάλλοντας στὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνισμοῦ» (σ. 273). Στή συνέχεια 6 συγγραφέας προχωράει στὸν προσδιορισμὸ τῆς έννοιας τοῦ φιλελληνισμοῦ
καὶ γράφει. «“Οπωσδήποτε ὁ φιλελληνισμὸς πρέπει να κριθῆ ἀπὸ τὴ
χρησιμότητα τῆς προσωπικῆς συμπεριφορᾶς ἀπέναντι στὸν ὑπόδουλο
ἑλληνισμό, έστω καὶ ἂν ἀλλες ἦταν οἱ προθέσεις καὶ οἱ προσδοκίες τοῦ
ὑποθετικοῦ φιλέλληνα. Τὸ «Ὁδοιπορικὸ» τοῦ Σ. ξεχειλίζει ἀπὸ ἀρχαιολατρεία. Εἶναι ὁ ὕμνος τῆς ἑλληνικῆς γῆς καὶ τῆς ένδοξης ἱστορίας
της. Ἀλλὰ φιλελληνισμὸς στὴν περίοδο ποὺ τὸ ὑπόδουλο γένος περνοῦσε τὴν ἀναγεννητική του φάση καὶ στὴν παιδεία καὶ στὴν οἰκονομία
καὶ στὴν κοινωνικὴ δομὴ σημαίνει ὅτι ἡ ἀλλαγὴ ποὺ σημειώθηκε στα
σπλάχνα τοῦ έλληνισμοῦ έγινε αἰσθητή, ὅτι ἀναγνωρίζονταν οἱ δυνα«Τὸ 1811, πέντε χρόνια μετὰ τὸ ταξίδι στῆν Ἑλλάδα, κυκλοφορεῖ
τότητες τῶν Ἑλλήνων να διεκδικήσουν τὴν ἑθνική τους ἀπσκατάσταση.
τὸ περίφημο «(Οὸοιπορικό». Αὐτὴ τὴ φορὰ ὅλοι συμφωνοῦν; εἶναι τὸ
(...) Γιὰ τὸν Σ. ὡστόσο οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες ἀποτελοῦσαν έναν ὁλόκαλύτερο, τὸ πιὸ ἀντιπρόσωπευτικὸ έργο τοῦ Σ. Ἀλλὰ ἦταν καὶ τὸ
τελα ἀγνωστο κόσμο. Στὰ μάτια του ἦταν ἀνδράποδα ἐξαχρειωμένα
βιβλίο του ποὺ σημείωσε τὴ μεγαλύτερη ἐκδοτικὴ έπιτυχία. Πραγμαἀπὸ τὴ δουλεία. Ταξίδεψε φορτωμένος προκαταλήψεις καὶ ἀπόχτησε
τικα τὸ «(Οδοιπορικὸ» έγινε κλασσικὸ κείμενο τῆς γαλλικῆς λογοτεκαινούργιες διαβάζοντας τα χρονικὰ τῶν ἄλλων περιηγητῶν. Πίστευέ
χνιας».
πὼς ἡ Ἑλλάδα ἐξακολουθοῦσε να παραμένη υθισμένη σὲ ἀβυσσο
Στῆ συνέχεια ὁ Σιμόπουλος σημειώνει τὶς ἀδυναμίες τοῦ Χρονικοῦ
ἀμάθειας, ὅτι ὁ λαός της εἶχε παρακμάσει, ὅτι ε χε ἐκβαρβαρωθῆ. Γιὰ
τοῦ Σ., τὶς ἀντιγραφές, τὶς ἀνακρίβειες, ἀκόμα καὶ τὶς μυθιστορίες ποὺ
τὸν συγγραφέα τοῦ «Ὁδοιπορικοῦ» δὲν ὑπῆρχε ἐλπίδα νὰ ἀποσείση
βάζει μέσα για να κάνει πιὸ πιστευτὴ καὶ πιὸ συναρπαστικὴ τὴ διαὐτὸς ὁ λαὸς τὰ δεσμά του. Τὰ συναισθήματα ποὺ τὸν κατεῖχαν ἦταν
ήγησή του,καὶ τὶς στηλιτεύει, ἀφοῦ πρῶτα τεκμηριώσει τὶς καταγγελίες
οἶκτος για τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ τὴν ἐρήμωση ποὺ βασίλευε
του.
στὴ χωρα καὶ νοσταλγία για τὸ ἀρχαῖο μεγαλεῖο. Στὸν Ἰσθμὸ τῆς Κο«“Ὀλοι σχεδὸν οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ ξένοι ποὺ ἀσχολήθηκαν μὲ τὸ Σα- . ρίνθου ἀναφωνεῖ; - ’Ἀτυχη χώραέ Δυστυχισμένοι Ἔλληνεςί» (σ. 274τωβριάνδο» γράφει 6 Σιμόπουλος «ὑποστηρίζουν με θέρμη πὼς τὸ
5) Καὶ λίγο πιὸ κάτω συμπληρώνει. «Στὸ «Ὁδοιπορικὸ» βέβαια στηλι-

ζ

ι
22

τεύεται ἀνελέητα 6 ὀθωμανικὸς δεσποτισμός. Αὐτὸ ἀποτελεῖ μια έμμεση συνηγορία στὴν ἑλληνικὴ ὑπόθεση. Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι ἄλλο ἀντιτουρκισμός, δηλαδὴ ἀντιαπολυταρχικὸ καὶ φιλελεύθερο πνεῦμα, καὶ ἀλλο φιλελληνισμός. Σίγουρα, ὅταν ὕστερα ἀπὸ
λίγα χρόνια ξέσπασε ἡ Ἐπανάσταση, 6 Σατωμπριαν, 6 πολιτικός, 6
συγγραφέας, 6 οτοχαστής, θα δοκίμασε, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι προεπαναστατικοὶ περιηγητές, ἐκπληξη, ἴσως καὶ τύψεις. Ἀλλὰ καὶ τότε δὲν
βιάστηκε να ἐκδηλωθῆ καὶ να ὑπερασπισθῆ τα ἑλληνικα δίκαια, μ’ ὅλο
ποὺ πολλοί, ἐξ ἴσου διαπρεπεῖς συμπατριῶτες του, 6 Διδότος, 6 Μπενζαμὶν Κονσταν καὶ ἄλλοι, εἶχαν διακηρύξει μὲ λόγο καὶ έργο τὴ συμπάθεια τους για τὴν έλληνικὴ ἀνεξαρτησία. Ὡστόσο, ὅταν τέλειωσαν
κάποτε οἱ πολιτικές δεσμεύσεις του, τὸ 1825, ἐγινε ἀληθινὸς φιλέλληνας. Καὶ μόλις ἀκούστηκε ἡ φωνή του, ἡ φωνὴ ἑνὸς ὥριμου καὶ πολύπειρου πολιτικοῦ, κάλυψε ὅλες τὶς ἀλλες. Γιατὶ 6 Σ. πέρασε στὸ φιλελληνικὸ στρατόπεδο πάνοπλος. Δὲν ἐπικαλεῖται ἀκαδημαῖκὰ τὴν ἠθικὴ
καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Μάχεται μὲ πανίσχυρη πολιτικὴ ἐπιχειρηματολογία. Ἡ συμπαραστασή του εἶχε μεγάλη ἀπήχηση. Δίκαια
λοιπὸν ἡ Ἑλλάδα τὸν εὐγνωμονεῖ». Καὶ λίγο πιὸ κάτω; «Θὰ μποροῦσε
λοιπὸν να συμπεράνη κανεὶς ὅτι 6 φιλελληνισμός του Σ. ἐκδηλώνεται
ὄχι μὲ τὸ «Ὁδοιπορικό», ἀλλα με τὴ χειρονομία τοῦ 1825. Ἀλλὰ 6
φιλλέληνας τοῦ 1825 ὑπῆρξε δημιούργημα τοῦ περιηγητῆ, Τὸ χρονικὸ
τοῦ ταξιδιοῦ του τοῦ 1806 βοήθησε ἐμμεσα τὴν ἑλληνικὴ ὑπόθεσηε μὲ
τὴν καταγγελία τοῦ τουρκικοῦ δεσποτισμοῦ. Ἡ συγκινητικὴ ὺπόμνηση
τοῦ ἀφανισμένου ἀρχαίου πολιτισμοῦ εἶχε ὁπωσδήποτε συναισθηματικοὺς ἀντίκτυπους ποὺ ὁδηγοῦσαν καὶ 0‘5 πολιτικοὺς προβληματισμούς.
Κυρίως χάρη στὸν κυκλοφοριακὸ θρίαμβο τοῦ «Ὁδοιπορικοῦ» καὶ τὴν
αἴγλη τοῦ δημιουργοῦ του, Μὲ τὸν Σ. ταξινομήθηκε ἀνάμεσα στα ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου μεγαλείου καὶτὸ ἐλληνικὸ ἐθνσς» (σ. 276).
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Ὁ ἴδιος 6 Σατωμπριαν γράφει σ’ ένα σημεῖο πολὺ σωστά; «Ξέρω
πόσο εἶναι εύκολο να συκοφαντῆς τὸν δυστυχισμένο, Τίποτα πιὸ ἁπλὸ
να λές, έχοντας ἐξασφαλίσει τὸν ἑαυτό σου ἀπὸ κάθε κίνδυνος «Μὰ
γιατί δὲν συντρίβουν τα δεσμά τους;» Καθένας μπορεῖ μπροστα στὸ
τζάκι του να ἐκφράση τα αἰσθήματα του καὶ να ἐπιδείξη ἄγρια ἐνεργητικότητα. Ἀλλὰ ἐπειδὴ οἱ γενικευμένες κρίσεις για τοὺς λαοὺς διαψεύδονται ἀπὸ τὴν πραγματικότητα, τὶς ἀποφεύγω». Καὶ σ’ ἀλλο σημεῖα
«Φοβάμαι πὼς οἱ Ἕλληνες δὲν πρόκειται να συντρίψουν σύντομα τὶς
ἁλυσίδες τους. Ἀλλὰ κι ὅταν θα ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν τυραννία ποὺ
τοὺς καταπιέζει, τὰ σημάδια τῶν δεσμῶν τους θα παραμένουν. Δὲν
εἷναι μονάχα τὸ βάρος τοῦ δεσποτισμοῦ ποὺ πρέπει να ἀπορρίψουν.
Εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι σαν λαὸς στα δυὸ χιλιάδες χρόνια ποὺ πέρασαν έχει γεράσει καὶ ἐκφυλισθῆ» (0. 304-5).
Ἂν 6 Σατωμπριαν γοητευόταν ἀπὸ τὸ τοπίο καὶ τὴν ἀρχαία παραδοση, ἂν ὁὲν ἀποτολμοῡσε κρίσεις για τοὺς σύγχρονους, ποὺ ὡστόσο
τοὺς θεωροῦσε κατα κάποιο τρόπο ἐκφυλισμένους, ένοις ἄλλος περιηγητής, 6 Μπαϊρον, τὸ 1809, βλέπει ἐντελῶς διαφορετικα τήν Ἑλλάδα
καὶ τοὺς Ἕλληνες. Δίνουμε καὶ πάλι τὸ λόγο στὸ Σιμόπουλο.
«H ΓΝΩΡΙΜΙΑ τοῦ Μπάῖρον με τοὺς Ἕλληνες έγινε σιγα-σιγα καὶ
τὰ αἰσθήματα του, οἱ κρίσεις του πέρασαν ἀπὸ διαδοχικα στάδια.
Ὑπῆρξε ὁ πρῶτος περιηγητὴς τῆς προεπαναστατικῆς περιόδου ποὺ
ἀνακάλυψε τὸν ἑλληνικὸ λαό. (Ὀλοι οἱ ξένοι ἐνθουσιάζονταν μὲ τὴν
Ἑλλάδα ἀλλα περ ιφρονοῦσαν τοὺς Ἕλληνες. Τὶς ἴδιες ἀντιδράσεις εἶχε
ἀρχικα καὶ 6 Μπάϊρον. Ἔγραψε τὸ ποιητικό του ἡμερολόγιο, τὸ δεύτερο ἆσμα τοῦ Τσάιλντ Χάρολντ, ποὺ ἀναφέρεται στῆν Ἑλλάδα, πρὶν
ἀκόμα καλογνωρίση τοὺς κατοίκους της. Ἐνατένιζε, ὅπως 6 Σατωμπριαν στὸ «Ὁδσιπορικό» του, μὲ ρωμαντικὴ ὅραση τὸν ἐνδοξο ἀρχαῖο
κόσμο. Δὲν ἐρευνοῦσε τα ἀντικείμενα, δὲν πρόσεχε τα πρόσωπα, ὅλα
τὰ έβλεπε ἀπὸ απόσταση, μια γάζα ὑψωνόταν μπροστα στα μάτια, κυττοῦσε μέ βλέμμα ὀνειροπόλο τα ἀντικρινα βουνά.
Ἡ Ἑλλάδα ἀποτελοῦσε τὸ λίκνο τῆς ἂευθερίας, τὴν πηγὴ τοῦ πολιτισμοῦ. Μὲ ἀπόγνωση ἐβλεπε ὁ ποιητὴς τὴν κατάπτωση τῶν Νεοελλήνων. Παντοῦ ζόφος.
Στὴν ἀ χὴ παρασυρόταν ἀπὸ τα ἐπιφαινόμενα καὶ θαύμαζε τοὺς
Τούρκους. Ηταν ἄλλωστε τῆς μόδας ἐκείνη τὴν ἐποχή στήν εὐρωπαϊκὴ
λογοτεχνία 6 ἐξωτισμὸς τῆς ὀθωμανικῆς Ἀνατολῆς.
Ὁ Μπάϊρον ὁὲν πίστευε πὼς οἱ Ἕλληνες εἶχαν τὴ θέληση καὶ τὴ
δύναμη νὰ διεκδικήσουν τὴν ἀνεξαρτησία τους. Σ’ αὐτὸ εὐθύγραμμιζόταν μὲ τοὺς ἀλλους ξένους ποὺ χλεύαζαν καὶ καταφρονοῦσαν τὸ νέο
Ἑλληνισμό. Ἔβλεπε κι’ αὐτὸς παντοῦ τὸ στίγμα τῆς αἰώνιας δουλείας,
τὴν καταισχύνη, τὸν ἐκφυλισμό. Ἀλλὰ σιγα-σιγὰ ἀποκτᾶ συνείδηση
τῶν ἀνακατατάξεων καὶ τῶν μετασχηματισμῶν ποὺ συντελοῦνται κάτω
ἀπὸ τὴν πετρωμένη καὶ ἀμετακίνητη ἐπιφάνεια. Προχωρεῖ στὴν οὐσία
τοῦ προβλήματος, ἀντιλαμβάνεται πὼς οἱ Ἕλληνες μποροῦν καὶ πρέπει
να ἐλευθερωθσῦν. Καὶ τελικὰ προσηλώνεται στήν ἑλληνικὴ ὑπόθεση μὲ
πάθος.
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ρόλο. Τὸν γοήτευε ὴ παρουσία του στοὺς ένδοξους χώρους τῆς ἀρχαίας
ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ ἀλλα δὲν ξόδευε τὴν ἐνεργητικότητά του
σὲ ἀρχαιολογικὲς ἀναδιφήσεις, σὲ γεωγραφικὲς καὶ τοπογραφικὲς
ἓρευνες, στὴ μελέτη τῶν ἀρχαίων κειμένων. Οἱ ἐπιστολές του δὲν ἀποκαλύπτουν τὶς πραγματικὲς ἀσχολίες του, ἐχουν ἕνα περιστάσιακό, εῦθυμο τόνο. Ἀλλὰ εῖναι βέβαιο ὅτι ἐρχόταν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ λαό, μελετοῦσε, πλούτιζε τὶς γνώσεις του, μάθαινε ἑλληνικά. ἐνημερωνόταν για
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τὴ σύγχρονη Ἑλλάδα. Ὀνειροπολοῡσε ἀλλὰ καὶ διαμόρφωνε τὴν πολιτιχξέιβῖιῖέιῗέίέσηέτήν Ἑλλάδα τὴ χώρα τῶν μεγάλων ἀντιθέσεων. M‘5 τὸ
πολὺ λαμπερὸ καὶ τὸ πολὺ ζοφερὸ στοιχεῖο.
Στὴν ἀρχὴ ῆταν ἀνελέητος. «Μ’ ἀρέσουν οἱ Ἕλληνες. Εἶναι γοητευτικοὶ κατεργαρέοι μὲ ὅλα τα ἐλαττώματα τῶν Τούρκων ἀλλὰ χωρὶς τὸ
θάρρος τους». Χαρακτηρίζει τοὺς Ἕλληνες ἀπολίτιστους, φιλοχρήματους, πολυλογαδες. «Ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ Ἕλληνες, ,γράφει σὲ μια σημείωση τοῦ Τσάϊλντ Χάρολντ, ἀποτελοῦν ἐ’να μελαγχολικὸ παράδειγμα
του στενοῦ δεσμοῦ ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα οταν ἠθικὸ ἐκφυλισμὸ καὶ
τὴν ἐθνικὴ κατάπτωση». Στὴν ἀρχὴ τοῦ «Γκιαοὺρ» μιλάει μὲ καταφρόνηση και θλίψη για τὴν παρακμὴ τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς. Ἀποδίδει τὸν
βαθμιαιο ἐκφυλισμὸ τῶν Ἑλλήνων στὴν ἐθελοδουλία, «Θα μποροῦσαν
να κατακτήσουν τὸν έχθρό τους ἂν δὲν εἶχαν ὡριμάσει για τήν ὑποταγή. Τώρα δὲν εἰναι γιὰ τίποτα ἄξιοι ἔξω ἀπὸ τὸ ἔγκλημα. Δὲν έχουν
οὔτε τὴν ἀρετὴ τῶν ἀγρίων ποὺ εἶναι προτιμότεροι ἀπὸ τὰ ἀνάξια για
τὴν ἐλευθερία ἀνδράποδα».
Αὐτὲς οἱ ἐξουθενωτικὲς ἐρμηνεῑες, τα περὶ ἐκφυλισμοῦ καὶ παρακμῆς τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀδυναμίας να διεκδικήσουν τὴν ἐλευθερία
τους, βρισκονταν μέσα στὸ κλίμα τῆς ἐποχῆς καὶ ἐπηρέαζαν τὴν Κοινὴ
Γνώμη, τὴ λογοτεχνία, τοὺς ταξιδιῶτες, τοὺς πολιτικούς.
Ὁ Μπάϊρον ἐπισημαίνει τα ἐλαττώματα τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ ἀναγνωρίζει καὶ τὶς ἀρετές τους. Στὴν ἀνακάλυψη αὐτῶν τῶν ἀρετῶν
ἐπαιξε ρόλο ὁ βαθύτατος φιλελευθερισμός του καὶ τὸ ὀξύτατο πολιτικό
του κριτήριο, Ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι περιηγητές, σπουδασμένοι καὶ ἀρχαιολάτρες, πίστευαν κατεβαίνοντας στὴν Ἑλλάδα, πὼς θα συναντήσουν τοὺς ἥρωες τοῦ Πλούταρχου, ὁ Μπάῖρον, 6 ποιητής, ἀποδείχτηκε
πιὸ θετικός, πιὸ ρεαλιστής. Πατοῦσε γερα στὸ χῶμα. Οἱ ἄλλοι έφευγαν
μὲκπικΈρὶἿλάπογοήτευση, 6 Μπάϊρον ἐμεινε. Ἔμεινε καὶ ὑπερασπίστηκε
ηνες.
τους
y
Μιλοῦσε σαρκαστικα καί, μερικὲς φορές, σὲ μισελληνικοὺς τόνους.
Ετρεφε ἀμφιβολίες για τὶς ἀρετὲς τῶν νέων Ἑλλήνων καὶ τὶς προοπτικὲς τῆς ἐλευθερίας. Ὡστόσο δὲν τοὺς ἀντίκρυζε σαν σχολαστικὸς φιλόλογος ηκάρχαιολὸγος πού ἐπισημαίνει τὴν ἐξαφάνιση ἑνὸς μεγάλου
ἔθνους και ἐξυμνεῖ τὸ παρελθὸν παρωδώντας τὸ παρόν. Για τὸν Μ. τὸ
έξκὸἳοξο παρελθὸν έπρεπε να ἀπστελέση κίνητρο για σύγχρονους
ους.
Ὅλρι οἱ ξένοι πού βρίσκονταν στὴν Ἀθήνα τὸ 1809-1811 μιλοῦσαν
για τους σύγχρονους Ἕλληνες με περιφρόνηση. Ὁ M. ἀντιμετώπισε με
σθένος τις ἐπικρίσεις. Τοῦ ἔλεγε ὁ Φωβέλ, 6 Γάλλος πρόξενος ποὺ
ζοῦσε στὴν Ἀθήνα ὁλόκληρες δεκαετίες, προβάλλοντας τὴν προσωπικη του γνώση καὶ ἐμπειρία, ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν ἀξίζουν τὴν ἐλευθερία ἐπειδὴ έχουν ἐξαχρειωθῆ καὶ ἐθνικὰ καὶ ἀτομικά.
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Σχολιάζει 6 M.: «Ξεχνάει ὁ Φωβέλ ὅτι αὐτὸς 6 ἐκφυλισμὸς ὀφείλεται 06 αἴτια ποὺ μονάχα μὲ τὸ μέσο ποὺ ἐκεῖνος ἀποδοκιμάζει εἶναι
δυνατὸν να ἀντιμετωπισθοῦν». Δηλαδή με τήν ἀπελευθέρωσή τους.
Ὁ Ρόκ, Γάλλος έμπορος ἐγκατεστημένος στὴν Ἀθήνα, διαβεβαίωνε
τὸν Μ. μὲ διασκεδαστικὴ σοβαρότητα;
- Σέρ, οἱ Ἕλληνες εἶναι τὸ ἴδιο σκυλολόϊ ὅπως καὶ στήν ἐποχή τοῦ
Θεμιστοκλῆ.
Ὁ ποιητής σχολιάζει εἰρωνικὰ; «Ἔτσι εἶναι. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες
ἐξόρισαν τὸν Θεμιστοκλῆ, οἱ σύγχρονοι έξαπάτησαν τὸν κύριο Ρόκ.
Αὐτὴ ἡ μεταχείριση ἐπιφυλάσσεται πάντοτε στοὺς μεγάλους ἀνδρες».
“Ο M. εἶναι εὐαίσθητος, διεισδυτικός, ἀνατόμος ψυχῶν. «Οἱ Ἕλληνες εἶναι δύστροποι. γιατὶ ἀμύνονται. Ἔχουν τόσο ξεσυνηθίσει τήν καλωσύνη, ποὺ ὅταν καμμιὰ φορὰ τὴ συναντοῦν, τὴ βλέπουν μὲ ὑποψία,
ὅπως τὸ σκυλὶ ποὺ συχνὰ δαγκώνει τὰ δάχτυλα πού θέλουν να τὸ χαί·δέψουν. «Εἶναι ἀχάριστοι, κραυγαλέα, ἐπαίσχυντα ἀχάριστοι». Αὐτὴ
εἶναι ἡ γενικὴ κατακραυγή. Ἀλλά, για ὄνομα τῆς Νέμεσης. Γιατί νὰ
χρωστοῦν εὐγνωμοσύνη; Ὑπήρξε ποτὲ ἀνθρώπινη ὕπαρξη ποὺ έκανε
καλὸ στήν Ἑλλάδα ἢ στοὺς Ἕλληνες; Πρέπει να νοιώθουν εὐγνωμοσύνη στοὺς Τούρκους γιὰ τὶς ἁλυσίδες τους καὶ στοὺς Φράγκους γιὰ
τὶς ἀπατηλὲς ὑποσχέσεις καὶ τὶς ψευτοσυμβουλές 100;; Πρέπει να νοιώθουν εὐγνωμοσύνη οταν καλλιτέχνη ποὺ ἀνασκαλεύει τὰ ἐρείπια,
στὸν ἀρχαιολόγο ποὺ τα ἁρπάζει; Στὸν ταξιδιώτη ποὺ 6 γενίτσαρός
του τοὺς μαστιγώνει καὶ στὸν συγγραφέα ποὺ τοὺς κακολογεῖ στα κείμενα του; Γιατὶ αὐτὲς εἷναι οἱ ὑποχρεώσεις τῶν Ἑλλήνων στοὺς ξένους».
Ὁ Μ. παρατηρεῖ ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐνῶ μελετοῦν τήν ἀρχαία ἑλληνικὴ καὶ τὶς δημηγορίες τῶν Ἀθηναίων πολιτικῶν, ἀδιαφοροῦν γιὰ
τοὺς ἀπογόνους, «ὅπως ὑποτίθεται», αὐτῶν τῶν σκληροτράχηλων δημοκρατικῶν καὶ τοὺς ἐγκαταλείπουν «κάτω ἀπὸ τήν τυραννία τῶν δυναστῶν τους, μ’ ὅλο πού ἑλάχιοτη προσπάθεια χρειάζεται γιὰ νὰ συντριβοῦν τὰ δεσμά τους».
« Οἱ Ἕλληνες 66v έχασαν διόλου τὶς ἐλπίδες τους 06 6,11 ἀφορᾶ τὴν
ἀπελευθέρωσή τους, μ’ ὅλο ποὺ έχουν διαφορετικοὺς προσανατολισμούς. Ἀπὸ θρησκευτική πλευρὰ στρέφονται πρὸς τοὺς Ρώσους. Ἀλλὰ
δυὸ φορὲς ὣς τώρα έχουν ἐξαπατηθῆ ἀπὸ αὐτή τὴ Δύναμη καὶ δὲν
λησμόνησαν τὸ φοβερὸ μάθημα ποὺ πῆραν ἀπὸ τὴ μοσχοβίτικη λιποταξία στὸ Μωριά. Τοὺς Γάλλους τοὺς σιχαίνονται, μ’ 610 7101‘) ἡ ’ὑποταγή
ὁλόκληρης τῆς Εὐρώπης θα ὁδηγήση πιθανὸν καὶ στήν ἀπελευθέρωση
τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας. Οἱ νησιῶτες προσβλέπουν περισσότερο
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στοὺς ”Αγγλους για βοήθεια ἐξ αἰτίας τῆς κατοχῆς τῶν νησιῶν τοῦ
Ἰονίου. Πάντως, ὁποιοσδήποτε παρουσίαστῆ μὲ ὅπλα στα χέρια, θα
εἶναι καλοδεχούμενος. Κι’ ὅταν θᾶρθη αὐτὴ ἡ στιγμή μονάχα ὁ Θεὸς
μπορεῖ να σώση τοὺς Ὀθωμανούς. Δὲν πρέπει να περιμένουν έλεος
ἀπὸ τοὺς γκιαούρηδες. Σὲ πεῖσμα τῶν προφητειῶν τοῦ Πὼ καὶ τῶν
ἀμφιβολιῶν τοῦ Θόρντον, ὑπάρχει βάσιμη ἐλπίδα να ἀπολυτρωθῆ αὐτὴ
ἡ φυλή. "000 κι’ ἂν εἶναι τα λάθη τῆς θρησκείας τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς
πολιτικῆς τους, ἀρκετα τιμωρήθηκαν μὲ τὴ δουλεία ποὺ κρατάει τρεισήμιοη αἰῶνες» (σ. 44-48).
Καὶ 0’ ἀλλο σημεῖο πιὸ κάτω σημειώνει για τὸν Μπάῖρον.
«Εἶχε τὴν ὀξυδέρκεια να διαπιστώση ὅτι στήν Ἑλλάδα πραγματοποιόταν μια θαυμαστή πνευματική ἀναγέννηση. «Σ’ ἕνα σκλαβωμένο
λαὸ ποὺ ἀναγκάζεται να καταφύγη στα ξένα τυπογραφεῑα, ἀκόμα καὶ
για τὰ ἐκκλησιαστικα βιβλία, ε ναι έκπληκτικὸ νὰ βρίοκη κανεὶς ἐκδόσεις ἐπάνω σὲ γενικα θέματα. Ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν Ἑλλήνων, ποὺ
ζῆ διασκορπισμένος στα πέρατα τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καὶ
ἀλλοῦ, ὑπολογίζεται τὸ πολὺ 0‘5 τρία ἐκατομμύρια ψυχές. Κι’ ὅμως εἶναι ἀδύνατο να ἀνακαλύψης ἐθνος τοῦ ἴδιου πληθυσμοῦ μὲ τόσο μεγάλη ἀναλογία βιβλίων καὶ συγγραφέων ὅσο στὴν Ἑλλάδα τοῦ αἰώνα
μας. Θα ἀπαντήσουν οἱ συνήγοροι τῆς τυραννίας «Ναί, ἀλλὰ αὐτα τα
βιβλία εἶναι θρησκευτικὰ φυλλάδια καὶ ἑπομένως δὲν ἀξίζουν τίποτα».
“Ωραῖα. Πέστε μου ὅμως, τί ἄλλο μποροῦν να γράψουν; Θα ἦταν πολὺ
διασκεδαστικὸ να βρεθῆ ἐνας Εὐρωπαῖος καὶ εἰδικὰ ”Αγγλος νὰ καθυ- η
βρίση τήν κυβέρνηση τῆς χώρας του,
»‘O Ἕλληνας δεν ἔχει δικαίωμα να γράψη πάνω 06 71011111161 θέματα. Ἀλλὰ οὔτε μὲ ἐπιστημονικα θέματα μπορεῖ να ἀσχοληθῆ ἀπὸ
έλλειψη παιδείας. ”Αν ἐκφράση ἀμφιβολίες ἀφορίζεται καὶ καταδικάζεται. Ἔτσι οἱ συμπατριῶτες του δὲν δηλητηριάζονται ἀπὸ τὴ νέα φιλοσοφική σκέψη. ιὈσο για τήν ἠθική, ἂς εἶναι καλὰ οἱ Τοῦρκοι. Δὲν
ὑπάρχουν πολλὰ περιθώρια. Τί ἀπομένει λοιπὸν 06 κεῖνον ποὺ έχει
κλίση στα γράμματα; Ἡ θρησκεία καὶ τὰ συναξάρια. Καὶ εἰναι πολὺ
φυσικό, ἐκεῖνοι ποὺ ἀπολαμβάνουν τόσο λίγα πάνω σὲ τούτη τὴ ζωή,
νὰ τα ἀναζητοῦν στὴν 61111]. Ἑτσι δὲν εἶναι διόλου περίεργο ποὺ στὸν
κατάλογο 55 Ἑλλήνων συγγραφέων ποὺ έχω μπροστα μου - οἱ περισσότεροι ἦταν τελευταῖα ἐν ζωῆ - μόνο 15 ἀσχολοῦνται μὲ θέματα μὴ
ἐκκλησιαστικά. Ὁ κατάλογος αὐτὸς ὑπάρχει στὸ 260 κεφάλαιο τοῦ A’
τόμου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τοῦ Μελετίου» (σ. 50-51).
Η ΣΤΑΣΗ τοῦ Μ. μπροστα στὸ πρόβλημα Ἑλλάδα καὶ Ἕλληνες,
ἱστορία καὶ σύγχρονη πραγματικότητα, παρελθὸν καὶ μέλλον, ἐκφράζεται πιὸ ἐντονα στὸ ποιητικό του ἐργο. Αὐτὸ τὸ έργο έγινε ξαφνικὰ
γνωστὸ σ’ δλόκληρη τήν Εὐρώπη. Κι’ ἡ Ἑλλάδα, πού ἀποτελοῦσε τὸ
ὑφάδι τῶν ποιητικῶν ἀφηγηματικῶν του συνθέσεων, ἄρχισε νὰ ἀναδύεται ἀπρόσμενα καὶ σὰν τοπίο καὶ σὰν πρόβλημα. Ἀλλὰ γιατί ἐνθουσίασε ἡ ἑλληνικὴ ποίηση τοῦ Μπάῖρον; Πρῶτά-πρῶτα γιατὶ τὰ αἰσθήματα ποὺ ξεχείλιζαν ἀπὸ τοὺς στίχους του ἦταν
ήσια. Ὁ ποιητὴς
θύμιζε τί ὑπῆρξε κάποτε ἡ Ἑλλάδα κι’ ἐδειχνε τί ε ναι. Ἀλλα αὐτὸ τὸ
χθὲς καὶ τὸ σήμερα ταυτίστηκαν, ἐγιναν ἕνα, ὁμοούσιο καὶ ἀδιαίρετο.
Αὐτὸ συνέβαινε πρώτη φορά.
Τὸ «Προσκύνημα τοῦ Τσάὶλντ Χάρολντ» διαβάσιηκε σ’ ὅλη τὴν
Εὐρώπη 111’ 6 M. ἐγινε ὁ ποιητικὸς ὑπέρμαχος τῆς νέας Ἑλλάδας. Τὸ
δεύτερο ἆσμα ἀποτελεῖ μια σύνθεση πικρῆς νοσταλγίας για τὸν ἀρχαῖο
κόσμο, ἀγριὰς ὀργῆς για τὴν ἐθελοδουλεία (ὅπως πίστευε στὴν ἀρχὴ)
τῶν Ἑλλήνων καὶ τήν ἀδυναμία τους να συντρίψουν τὶς ἁλυσίδες τους
καὶ πολεμιστηρίου σαλπίσματος για ξεσηκωμό. Τήν ἰδια ὁρμή, τὴν ἴδια
ἐξανάσταση βρίσκουμε 0‘5 στίχους τοῦ «Γκιαούρ», τοῦ «Δὸν Ζουάν»,
τῆς «Κατάρας τῆς Ἀθηνᾶς». Μερικές φορὲς ὁ Ἀγγλος ποιητής γίνεται
Τυρταῖος.
Μπροστα σ’ αὐτὸ τὸ φιλελληνικὸ ξέσπασμα ὅλοι οἱ χλευασμοί, οἱ
εἰρωνεῖες, οἱ μυκτηρισμοί, τα σαρκαστικα σχόλια ποὺ βρίσκουμε στα
γράμματα, στὶς συνομιλίες καὶ τὶς σημειώσεις του σβήνουν ὁλότελα.
Γιατὶ 6 M. βροντοφωνάζει τὴ μεγάλη ἀλήθεια; Οἱ Ἕλληνες ἂς μὴ
προσμένουν τήν ἐλευθερία ἀπὸ τοὺς ξένους. Οὔτε ἀπὸ τοὺς Φράγκους
οὔτε ἀπὸ τοὺς Μόσκοβους. Τοὺς προειδοποιεῖ, τοὺς συμβουλεύειῑ μόνο
μὲ τὶς δικές τους δυνάμεις θα συντρίψουν τα δεσμά τους» (σ. 53-54).
Κι ὁ Σιμόπουλος κλείνει μὲ τ’ ἀκόλουθα λόγια τὸ κεφάλαιο για τὸ

Μπάῖρον (σ. 60).
«Αὐτὸς ἦταν ὁ περιηγητής Μπάῖρον. Ταξίδεψε στήν Ἐλλάδα σὲ
μιὰ ἐποχή ποὺ ἡ ἐθνικὴ συνείδηση ἀναταραζόταν ἀπὸ λυτρωτικὲς
προσδοκίες. Οἱ τροχοὶ τῆς ἱστορίας εἶχαν κιόλας ἀρχίσει να σαλεύουν.
Μόνο ποὺ οἱ μετασχηματισμοὶ ἦταν ἀκόμα ἀθέατοι.
Μεθοῦσε ἀπὸ τὸ κάλλος τοῦ τοπίου, ὀνειρευόταν πάνω στα ἀπσμεινάρια τοῦ ἀρχαίου κόσμου καὶ σπάραζε για τῆς δουλείας τήν
καταισχύνη. Ἀλλὰ ἦταν ένα ἐκρηκτικα φιλελεύθερο πνεῦμα. Καὶ τὰ
ποιήματα ποὺ ἐμπνεύσθηκε ἀπὸ κεῖνο τὸ ταξίδι στὴν Ἑλλάδα έγιναν
θούρια ἐλευθερίας, Σὲ κάθε Ἕλληνα ποὺ ἀντίκρυζε φανταζόταν κι’
ἓναν ἐλευθερωτή. Δὲν εἶχε ἀστοχήσει. Δέκα χρόνια ἀργότερα τῆς Ἑλλάδας τὰ χώματα ποτίζονταν μὲ τα αἵματα τῶν παιδιῶν της.
Ὁ Μπάῖρον θὰ ξαναγυρίση στήν Ἑλλάδα χωρὶς πια τὶς μάταιες
θρηνολογίες καὶ τοὺς δραματισμούς. Εἶχε μπροστά του ένα καινούργιο
κόεηιολποὺ μαχόταν για ζωὴ καὶ για θάνατο. Ἕνα λαὸ ποὺ ἴσως δὲν
ὑποπτευόταν έκεῖνο τὸ ἀνοιξιάτικο πρωινὸ τοῦΥ 1811ᾖκαθὼς ἀποχαιρειτοῦσε τὶς ἀκτὲςτῆς Ἀττικῆς».
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Μια ἐκθεση για τή διάρθρωση ᾗ
τοῦ φεουδάρχικοῦ καθεστῶτος
στα ρουμανικα πριγκηπάτοι (1819)
τοῦ Τάσου Βουρνά
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Τὸ παρακάτω ντοκουμέντο ἀπὸ τὰ ρουμανικα ἀρχεῖα λιτικὰ συμμαχοῦν μὲ τοὺς Τούρκους καὶ τοὺς Φαναρι-τὸ μέγα αὐτὸ νεκροταφεῖο τῆς ἱστορίας τῶν βαλκανι- ῶτες ἡγεμόνες. Ἐπίσης μέγας φεουδάρχης ήταν ἡ ἐκκληκῶν λαῶν- εἷναι μια ἕκθεση τοῦ 1819, ποὺ περιγράφει σία, τῆς ὁποίας τὰ περιουσιακα στοιχεῖα καὶ τὰ κέρδη
μὲ πᾶσα δυνατή ἀκρίβεια τὸ φεουδάρχικὸ καί·δουλοκτη- δίνονται λεπτομερῶς στήν ἐκθεση. Ἐπ-ικεφαλῆς τότε τῆς
τικὸ καθεστὼς τὸ ὁποῖο εἰχαν ἐπιβάλει στα ρουμανικα ἐκκλησίας στα ρουμανικα πριγκιπάτα ἠταν ὁ περιβόητος
πριγκιπάτα οἱ ἐγχώριοι βογιάροι (φεουδάρχες) ὑπὸ τήν ,Οὐγγροβλαχίας Ἰγνάτιος, για τὸν ὁποῖο ὁ «Ἀνώνυμος
ὑψηλὴ κυριαρχία τῶν Τούρκων καὶ τὴν ἀμεση ἐποπτεία Ἕλλην» τῆς «Ἑλληνικῆς Νομαρχίας» (σελ. 168) λέει τὸ
τῶν Φαναριωτῶν ἡγεμόνων. Ἡ τριπλή αὐτή ἐποπτεία 1806, ὅταν ἀκόμη ἦταν μητροπολίτης ”Αρτας, ὅτι εἰναι ὁ
ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ, ποὺ κατοικοῦσε στήν πιὸ προνο- ’«πρῶτος προδότης τοῦ τυράννου» (Ἀλῆ πασᾶ). Καὶ
μιοῦχα καὶ πιὸ παραγωγική γῆ τῶν Βαλκανίων, εἷχε δη- συνεχίζει; «Ὁ ”Αρτης ήπάτησε καὶ ἐπρόδωσε τοὺς
μιουργήσει στα ρουμανικα πριγκιπάτα ἀφόρητο κλίμα ἥρωας Σουλιώτας» καὶ ὅτι εἰναι «ἀσελγής, ἀσωτος καὶ
ἀρσενοκοίτης φανερός>>1 Εἶναι αὐτὸς ποὺ ζώντας ἐξόρικοινΙὲάΙ-ίζηάσξδχξάκὲύὲἓήιῖαςμειξὲδῗῗρξξὲδῐάιὲχίας καὶ δου- στος στήν Πίζα τῆς Ἰταλίας, στάθηκε ἐχθρὸς κάθε ἐπαλοκτησίας, ὁλόκληρος ὁ· ἀγροτικὸς πληθυσμὸς εἶναι ναστατικῆς κίνησης στήν Ἑλλάδα καὶ συκοφάντησε
ὑποδουλωμένος στοὺς μεγάλους γαιοκτήμονες, ποὺ πο- κατὰ τὸ χυδαιότερο τρόπο τοὺς φιλικοὺς μὲ μιὰ ἐκθεσή
Ὠδ,

κῶν πριγκιπάτων μόλις ξεπερνοῦσε τὸ 1.200.000 κατοί-

ς

’ κου”ςΑλλο σημαντικὸ σημεῖο τῆς ἐκθεσης εἷναι αὐτὸ στὸ”
ὁποῖο ὃιαπιστώνεται ἡ ἀρχόμενη διάβρωση καὶ ὁ κατακερματισμὸς τῆς μεγάλης ἰδιοκτησίας ἀπὸ τήν ἀνάπτυξη
τοῦ ἐμπορικοῦ κεφαλαίου, τὸ ὁποῖο ἀκόμη τοποθετεῐται
σὲ μή παραγωγικὲς ἐπενδύσεις. ”Ετσι πρὸς ’τὸ παρὸν ἡ γῆ
ἀλλάζει κυριότητα καὶ οἱ γαιοκτήμονες, χρεωμένοι στοὺς
ἐμπόρους, ὑποχρεώνονται να τήν πουλήσουν στοὺς δανειστές τους. Ειναι τὰ πρῶτα σοβαρὰ ρήγματα στὸ φεουδαρχικὸ καθεστὼς ἀπὸ τὶς ἀναπτυσσόμενες ἀστικὲς
σχέσεις παραγωγῆς καὶ ἀνταλλαγῆς.
Ἐνδιαφέρουσα ἐπίσης εἰναι ή καταγραφή τῶν μονα· I
στηριῶν, ἐκκλησιῶν, σχολείων, νοσοκομείων, δημοσίων
ἐργων (βρύσες, δημόσια λουτρά, ἐργοστάσια κ.λπ.), καθὼς καὶ τῶν σπιτιῶν τῶν περιοχῶν Βουκουρεστίου καὶ
Τὸ Βουκουρέστι σὲ γκραβούροι τοῦ 7809. Τὸ κτίριο ποι) φαίνεται ῆτοιν
τὸ Μέγαρο τῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους.

του ἀπὸ τήν Πίζα στὸ Φιλελληνικὸ Κομιτάτο τῆς Βέρνης
‘
(Ἐλβετία) (2).
***

Ἐνδιαφέρουσα ἐξάλλου εἶναι ἡ καταγραφή τῶν κατοίκων τῶν ρουμανικῶνπριγκιπάτων κατὰ φαμίλιες καθὼς καὶ ό ταξικός τους διαφορισμὸς μέσα στὸ φεουδάρχικὸ καὶ δουλοκτητικὸ σύστημα. Κατὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ συντάκτη τῆς έκθεσης, σύμφωνα καὶ μὲ τὰ
στοιχεῖα ποὺ τοῦ παρέχει ἡ ἀπογραφή τοῦ Ἀλέξανδρου
Βοεβόδα Σούτζου, ὁ συνολικὸς πληθυσμὸς τῶν ρουμανι-

Κράγιοβας.
.
Τέλος ἡ ἐκθεση κλείνει μὲ τὰ ἔσοδοι τοῦ ἡγεμόνα, τὰ
ὁποῖα ὁ συντάκτης ὑπολογίζει, ἐπὶ ἡγεμονίας Ἀλεξάνδρου Σούτζου, στὸ ποσὸ τῶν 2.125.ΟΟΟ σὲ γρόσια καὶ σὲ
19.260 πουγγιά,. Τὰ ἐτήσια ἐξοδα τῆς ἡγεμονίας ὑπολογίζονται στήν ἐκθεση σὲ 11.000 πουγγιά, ἄρα τὸ ταμεῖο
τοῦ ἡγεμόνα πραγματοποιοῦσε κολοσσιαῖα περισσεύματα.
Τάσος Βουρνᾱς
1. Documente Privind Historia Raminiei. Rasccalabin 1821, Τ.Α’, σελ. 125 κ.ἑ.

2. Βλέπε τὴν ἔκθεση στὸ Γ. Πάϊο «Ἐπιστολὲς καὶ ἔγγραφα τοῦ 1821», «Δίφρος»
1957, καὶ στὰ παράνομα ντοκουμέντα τῆς Φιλικῆς, σελ. 104 κ.ἑ. μὲ τὴν ἐπιμέλεια
Τάσου Βουρνᾶ, Ἀθήνα 1964, Ἔκὸοση T. Δρακόπουλου.
.

Η ΕΚΘΕΣΗ
Ἡ Δακία διαιρεῖται εἰς 17 θέματα (ζουδέτζα), διοικούμενα ὑπὸ
ἰσπραβνίκων, ὧν ἕκαστον ὑποδιαιρεῖται εἰς θέματα (πλάσαι), ἅτινα
εἰσὶν 137 καὶ διοικοῦνται ὑπὸ ζαπτζήδωνῑ, διοριζομένων παρὰ τῶν
ἰσπραβνίκων.
Ἕκαστον θέμα έχει μίαν καθέδραν ἰοπραβνίκων, τινα δ’ αὐτῶν
έχουσι δύο καὶ τρεῖς κωμοπόλεις (ὀράσια), ἁπάσας συμποσουμένας εἰς

Διαιρεῖται εἰς ἐνορίας 123, 17.000 σπίτια, ὑπὲρ τοὺς 130.000 κατοίκους πάσης τάξεως καὶ φυλῆς.
Ἡ γῆ τῆς Δακίας τοσοῦτον εὐπορεῖ παντὸς εἴδους προϊόντων, δένδρων, μεταλλείων, ζώων καὶ ποταμῶν ἀπείρων, ὥστε καὶ ἐξάγουσα εἰς
τὰς γειτνιαζούσας ἐπικρατείας τὸ πολὺ τῶν προϊόντων της, ἐδύνατο να
θρέψῃ τριπλῆν καὶ τετραπλῆν ποσότητα ἐγκατοίκων.

Εἰς ὅλην τὴν Δακίαν, ἐκτὸς τῶν κωμοπόλεων, εἰσὶ χωρία 2841, ἐξ
ὧν τινα κατοικοῦνται ὑπὸ Βουλγάρων καὶ Οὐγγουραίωιν.2
Ἔχει πλάγια 17 φυλαττόμενα ὑπὸ βατάχων, ψηφιζομένων παρὰ
τῶν βορνίκων τῆς ἀνω καὶ τῆς κάτω τζάρας, καὶ διοριζομένων δι’ αὐθεντικῶν γραμμάτων.
Ἡ γῆ τῆς Δακίας διαιρεῖται εἰς 3740 κτήματα (μοσίαι) μοναστηριακά, μητροπόλεως, ἐπισκοπῶν, ἀρχόντων, πραγματευτῶν καὶ λοιπῶν,
καὶ οὔτε σπιθαμή σχεδὸν γῆς εὑρίσκεται ἄνευ κυρίου. Τὰ πλεῖστα τῶν
κτημάτων ἔχουσιν ἀνα δύο καὶ τρία χωρία, τα δὲ λοιπὰ εἰσὶν ἀκατοίκητα.
Τα κτήματα τῆς Δακίας, καλλιεργούμενα μετ’ ἐπιμελείας δίδουν
κέρδος τρία ἕως τρία καὶ ἥμισυ τὸ πουγγεῖον, αὐξάνει ὅμως ἡ τιμή τῆς
γῆς ἀπὸ χρόνον εἰς χρόνον. Τὰ προκριτώτερα αὐτῶν εἰσὶν ὅσα έχουσι
λόφους, δάση, ποταμούς, χελεσταῖα (λίμναι κατασκευασταὶ) καὶ πεδιάδας.
Οἱ κατοικοῦντες εἰς ξένα κτήματα (κλακάσηδες) δουλεύουσι τῷ
κυρίῳ τῆς γῆς δώδεκα ἡμέρας κατ’ έτος ἀμισθὶ καὶ δίδουσιν αὐτῷ ἀπὸ
τὰ σπαρτα καὶ φυτὰ τὸ δέκατον (δίσμα), καὶ ἀπὸ τὰ ζῶα, τα τρεφόμενα ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κτήματος, τρεῖς ἕως εἴκοσι παράδες εἰς τὸ κεφάλι.
Οἱ δι’ ἔχοντες κτήματα τζαράνοι (μοσνιάνοι) ὅντες ὀλίγοι τὸν ἀριθμόν, πληρῶνουσι μόνον τὰ τοῦ ἡγεμόνος.
Εἰς πᾶσαν τὴν Δακίαν, ἐκτὸς Βουκουρεστίου καὶ Κραγιώβης, μοναστήρια, μετόχια, ἐκκλησίαι καὶ σκῆται εἰσὶν 3185; δηλαδή 61 μοναστήρια, 124 μετόχια, 9 σκῆται, 1 ἐκκλησία Λατίνων καὶ 2.990 ἐκκλησίαι,ῶν τινες εἰσὶ ξύλιναι.
Ἐκ τῶν ρηθέντων μοναστηρίων πέντε ἢ ἐξ εἰσί καλογραιῶν.
Ἐντὸς δέ τοῦ Βουκουρεστίου μοναστήρια, ἐκκλησίαι καὶ λοιπὰ
εἰσὶν 148, δηλαδὴ 9 μοναστήρια αὐθεντικά, 8 μὲ χάνια, 10 β-ας τάξεως, 72 ἐκκλησίαι πέτριναι, 25 ξύλιναι, 20 παρεκκλήσια, 1 Ἀρμενίων,
1 Παπιστῶν, 1 Λουθήρων καὶ 1 Ἑβραίων.
·
Ἐκτὸς δὲ τούτων εἰσὶ καὶ ἄλλα τινὰ παρεκκλήσια εἰς τα πέριξ τοῦ
Βουκουρεστίου ἀρχοντικα κτήματα.
·
Ἐντὸς τοῦ Βουκουρεστίου 7 χάνια μεγάλα, 30 μικρά, 25 βρύσεις, 4“
λουτρὰ δημόσια, 2 σχολεῖα γενικα, τὸ μὲν ἑλληνικὸν τὸ δὲ δακικόν, 7
όσπιτάλια καὶ 1 τεχνουργεῖον τεστεμελιῶν,

M’ ὅλα ταῦτα, τὰ ἐτησίως ἐκ τῶν τζαράνων λαμβανόμενα παρα τῆς
αὐθεντίας, μητροπολίτου, ἐπισκόπων καὶτῶν ἐν ἐνεργείᾳ μεγάλων καὶ
μικρῶν ἀρχόντων, κατ’ ἀκρίβειαν ἐξεταζόμενα συμποσοῦνται ὑπὲρ τα
τεσσαράκοντα χιλιάδας πουγγεῖα, ἀφήνω κατὰ μέρος τὰ ἐκ τῶν κτημάτων, σοκοτελνίκων, ποσλουσνίκων καὶ κατζιβέλων εἰσοδήματα μοναστηριακά, καὶ λοιπῶν.
Τα πλεῖστα τῶν ἐξερχομένων παντὸς εἴδους προϊόντων εἰσὶ μοναστηριακα, ἀρχοντικα καὶ πρὸ πάντων τῶν ἐχόντων κτήματα πραγματευτῶν, οἵτινες πολλῶ μᾶλλον τῶν λοιπῶν, περιποιοῦνται καὶ γνωρίζουσιν ἀκριβῶς τήν κσλλιέργειαν τῆς γῆς.
Ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιπολαζούσης ἀσωτείας τῶν κατοίκων, ἐπλούτησαν
οἱ πραγματευταὶ καὶ κυριεύουν ἤδη τα καλύτερα καὶ μεγαλύτερα κτήματα τῶν ἀρχόντων, δοθέντα εἰς αὐτοῖς τόπον τοῦ ὑπερόγκου χρέους
των.
Ἐκτὸς ὀκνῶν3 καὶ κατραμίου τῆς γῆς (πόκουρα), τὰ λοιπὰ μεταλλεῖα εἰσὶ κεκλεισμένα.
Συνάγεται δὲ καὶ ὀλίγος χρυσὸς παρὰ τῶν αὐθεντικῶν κατζιβέλων
ἀπρσῑας παραποταμίους ὄχθας ”Αρτζης, Ὄλτου, Δεμποβίτζας καὶ Τοπο
ιου.
Ἐτησίως ἐξάγεται ἀπὸ τὰς δκνας ἕως 25 μιλλιουνίων ὀκάδες ἅλας.
Τρεῖς εἰσὶν αἱ ὸκναι τῆς Δακίας, δηλαδὴ Τελέγα εἰς Πράχοβαν,
Σλανίκι εἰς Σακογένι καὶ μεγάλη εἰς Βούλτζαν.
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Οί κάτοικοι τῆς Δακίας διῃρημένοι
εἰς φαμιλίας
Κατὰ τὴν ἐν τῷ 1819 ἐτος γεγονυῖαν καταγραφὴν ἐπὶ τῆς ἐσχάτης
1. Γιὰ τὸ ἀρχοντολόγιο τῶν Ρουμανικῶν πριγκιπάτων ἰὸὲς τὴν
«Ἱστορία τῆς Πάλαι Δακίας» τοῦ Διονυσίου Φωτεινοῦ 1818 - 1819. Οἱ

ἰσπράβνικοι ἦταν ἕνα εἶδος σημερινοὶ νομάρχες.
m ἐ. Οὔγγρων Τσαρᾶνοι ἴσον χωριάτες, τζάρα, ρουμ. ἴσον χώρα,
υπαι ρος.
‘

,"‘:~.‘i25.mz.a~r..mﬁm.1. .

Συνάγεται δὲ 25 μιλλιούνια μέτρα οἴνου (πρὸς 10 ὀκάδες), πλὴν
μικρὰ ἐξαγωγή γίνεται. Ἡ δὲ ἐκ τῶν δαμασκήνων ρακή4 καὶ πίνεται
πολὺ ἐπὶ τοῦ τόπου, καὶ ἐξάγεται.

ἡγεμονίας τοῦ Ἀλεξάνδρου Βοεβόδα Σούτζου5.
101 355

M π ί ρ ν ι κ ο ι. Οὗτοι εἰσὶ μοιρασμένοι εἰς λούδουρα,
λοιπά, ἕως 12
ὧν 18 χιλιάδες γινώσκει ἡ βασιλεία, τὰ δὲ

‘

’ ἢ 13 χιλιάδες εἰσὶν ἄγνωστα. Τὸ λούδουρον συνίσταται
ἐκ γ’, δ’ καὶ ε’ ἀνθρώπων, κατὰ τὸ θέμα, τὸ χωρίον, τὸ
ἐμπόριον καὶ ἐξόχως τὴν διανομήν τῶν ἰσπραβνίκων καὶ

“

.
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ἐξήρτηνται τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἡγεμόνος. Ἐπὶ Καρατζᾷ
ἐπλήρωσαν 100 καὶ 200 γρόσια. Ὑπόκεινται εἰς ὅλας τὰς
ἀγγαρείας καὶ δοσίματα.
Σ 0 κ o τ έ λ ν ι κ o L. Οἱ μὲν πληρώνουν δόσιμον ξεκομμένον τοῖς ἂρχουσι καὶ μοναστηρίοις, οἱ δὲ δουλεύουν
προσδιωρισμένως εἰς τά κτήματα αὐτῶν. Πληρώνουσι
κατ’ έτους ἀνὰ 80 καὶ 100 γρόσια ἕκαστος.
Π o σ λ ο ύ o ν ι κ ο ι . Καὶ οὗτοι ὡς σοκοτέλνικοι εἰσί.
Πληρώνουν ὅμως ὀλιγώτερον τῶν σοκοτελνίκων καὶ δουλεύουν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰς τὰ κτήματα ὅπου καὶ κατοικουσι.
Ἱερεῑς καὶ διάκονοι.

Νιάμουρα. Τὸ πάλαι ἦσαν ἀνὰ 3 καὶ 4 κάθε
γράμμα.6 Ὁ δ’ Ἀλέξανδρος ββ-ας Σοῦτζος, διαιρέσας
αὐτοὺς ἐδωκεν ἐνὶ ἑκάστῳ ἀνὰ ἓν ξεχωριστὸν γράμμα.
Κ 0 1) μ π α ν ί σ τ α ι. Ἔχουσι πρόνόμια δι’ αὐθεντικῶν
χρυσοβούλλων καὶ γραμμάτων νὰ μὴ πληρώνουσι βιναρίτζον, δισμαρίτον καὶ ὀγιαρίτον. Ὑπόκεινται εἰς ὅλας
τὰς ἀγγαρείας καὶ καλοῦνται μπρέσλαι.
Μ αν ζ ί λ η δ ε ς. Οἱ μανζίληδες εἰσὶν ἀνὰ 2 καὶ 3 εἰς ἓν

Ἕλληνας ἱερέας Kai Τοιῖρκος ἄρχοντας, τοῦ Ντυπρέ.

γράμμα
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A σ ύ δ οτ ο ι Ως οἱ ἄνω, συμπίπτει ἐνίοτε νὰ εἶναι
ἀνὰ 2 εἰς ἓν γράμμα.
Π 0 01 ε λν ιτ ζέ λο ι. Ως οἱ ἄνω. Ἀσύδοτοι διόλου.
Σ λ o 1) ζ ιτ ό ρ o L. Δουλεύουν εἰς τὰς ἰσπραβνιτζίας.
Ρ ο υ π τ ά o η δ ε ς . Δίδουν ξεκομμένον δόσιμον τῇ βιοΣῃόχὲίρῖιθουτζή δων μπίτζου ρα. Δουλεύουν εἰς τὰ
μεντζίλια.
Οὗτοι διοικοῦνται
Ο ῠ γ γ ο υ ρ ά ν ο ι 7.....
{6U ἰσπραβνίκων
B 0 1’) λ γ α ρ 0 ι καὶ
ἰδιαιτέρων, καλουμένων
λοιποὶ ξένοι
τῶν ξένων, καὶ πληρώνουν
.
δόσιμον τῇ βιστιαρίᾳ.

Κατζίβελοι8

’

σαλάσια

αὐθεντικοὶ
λέγονται.
ἀρχοντικοὶ
(αἱφαμίλιαι
καὶ μοναστηριακοὶ
τῶνΚατζιβέλων.
κεκρυμμέναι φαμιλίαι, διαφενδευόμεναι ὑπὸ μοναστηρίων, ἀρχόντων, ἰσπραβνίκων, σαμεσήδων καὶ λοιπῶν
διοικητῶν, Αὗται οὔτε εἰς δόσιμον ούτε εἰς ἀγγαρείας
ὑπόκεινται, ἀλλὰ μόνον φιλοδωροῦσι τοὺς διαφενδευτὰς
αὐτῶν.
Ὁ Ἀλέξανδρος βοεβόδας Σοῦτζος, τῷ α’ ἐτει τῆς
ἐσχάτης μετὰ Καρατζᾶ ἡγεμονίας του, ποιήσας ἀκριβῆ
ἐξέτασιν τῶν ἐντοπίων πάντων, καὶ εὑρὼν πολλοὺς σφετεριζομένους ὑπὸ τῶν ἀρχόντων καὶ λοιπῶν, ἀφήρεσεν
αὐτούς, ὢν τοὺς πλείονας καταγράψας εἰςτὴν κλάσιν τῶν
μπιρνίκων, ἀνεβίβασε τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ὡς ὄπισθεν
φαίνεται. Τινάς δ’ ἐξ αὐτῶν κατέγραψεν εἰς ἄλλας τάξεις.
ἐν Βουκουρεοτίῳ καὶ Κραγιώβῃ.

_

ἱ.

255 855
Ἔχει λοιπὸν πᾶσα ἡ Δακία ὑπὲρ τὸ ἓν μιλλιούνι καὶ διακοσίας
χιλιάδας κατοίκους, αὐτόχθονας καὶ ξένους.
Ἡ Κραγιώβα ἐχει 8 μοναστήρια, 5 ἐκκλησίας πέτρινας, 33 ξυλίνας,
1 σχολεῖον ἐλληνικόν, 1 ὁσπιτάλιον, 11 βρύσεις, 4 ἕως 5 000 σπίτια καὶ
30 000 σχεδὸν κατοίκους.
Ὁ μητροπολίτης Οὐγγροβλαχίας ἔχει. ὑπ’ αὐτὸν θέματα ἑπτά, δηλαδὴ Ἴλφοβον, Δεμποβίτζαν, Πράχοβαν, Τέλορμαν, Βλάσκαν, Σλὰμ
Ρίμνικον καὶ Γιαλομίτζαν.
Ὁ Ριμνίκου τὰ πέντε πέραν τοῦ ”Ολτου.
Ὁ Μπουζαίου τρία, Σακογένι, Μπουζαῖον καὶ Μουστζέλον.
Ὁ Ἀρτζεσίου δύο; ”Αρτζες καὶ ”Ολτον.
Τὰ εἰσοδήματα τῶν ἀρχιερέων αὐτῶν συνίστανται ἀπὸ κτήματα,
σοκοτελνίκους, ποσλουσνίκους, κατζιβέλους καὶ μοναστήρια ἀφιερωμένα τῇ μητροπόλει καὶ ταῖς ἐπισκοπαῖς παρὰ τῶν κατὰ καιροὺς ἡγεὈ υ εια.
4. Ηρτσξήικα, ποτὸ πού κατασκευάζεται καὶ σήμερα οτὴ Ρουμανία μὲ ἀπόσταξη ὁαμάσκηνου.
5. Ο τελευταῖος ἡγεμόνας τῆς Βλαχίας. Πέθανε ἀπὸ ὀξὺ ἐρυσίπελας καὶ ὁιαὸόθηκε τότεπὼς τὸν ἐξετέλεσαν οἱ φιλικοὶ γιατὶ φοβήθηκαν

προὸοσία ἐκ μέρους του.

μόνων, πρὸς δέ καὶ ἀπὸ χειροτονίας, ἀπὸ δόσιμον τῶν ίερέων καὶ ἄλλα
ἀνήκοντα τῷ ἱερατικῷ κλήρῳ.
Τὸ τοῦ μητροπολίτου ἐτήσιον εἰσόδημα συμποσοῦται ὑπὲρ τὰς 5
χιλιάδας πουγγεῖα,
4 000 πουγγεῖα
ἐξ αὐτῶν τὰ ἥμισυ σχεδὸν δίδονται διὰ
800 τὸ τοῦ Ριμνίκου
χρυσοβούλλων εἰς ὁσπιτάλια, σχολεῖα, πό350 τὸ τοῦ Μπουζαίου
δας, κουτὶ τῶν ἐλεῶν καὶ ἄλλα τινὰ
200 τὸ τοῦ Ἀρτζεσίου
προσδιωρισμένα μέρη.
Κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ “Αγίου Κωνσταντίνου (μνήμη τῆς μητροπόλεως), καθ’ ἣν ὁ ἡγεμὼν προσκαλεῖται εἰς τὴν μητρόπολιν εἱς συμπόσιον, λαμβάνει ὁ μητροπολίτης ἀνὰ ’ἐν φλωρὶ ἀπὸ κάθε ἱερέα διὰ τὰ
ἓξοδα τοῦ συμποσίου καὶ διὰ τὸ ἄλογον δποὺ προσφέρει τῷ ἡγεμόνι.
Ἕκαστος ἱερεὺς τῆς ἐπαρχίας του τῷ προσφέρει τὴν ἡμέραν τοῦ
Πάσχα καὶ τῶν Χριστουγέννων ἀπὸ ἓν γρόσι καὶ τεσσαράκοντα αὐγά.
Ἐκ τῶν μοναστηρίων καὶ μετοχίων τὰ μὲν ὑπόκεινται τῷ μητροπολίτῃ, τοῖς ἐπισκόποις, τῇ ἡγεμονίᾳ τοῖς μοναστηρίοις τοῦ Ἁγίου
”Ορους, τοῦ Σινᾶ καὶ τῷ (Αγίῳ Τάφῳ, ἐξ ὧν καὶ διορίζονται οἱ ἡγούμενοι τῷ ἀναγνωρισμῷ τῶν ἡγεμόνων.
Τὰ πλεῖστα αὐτῶν έχουσι εἰσόδημα ἐτήσιον 25, 40, 50 καὶ 70 χιλιάδες γρόσια ἐκ τῶν κτημάτων καὶ ἐξ ἄλλων ἀκάρετίων, ἀλλ’ ἕνεκα
διαφόρων αἰτιῶν ὑπόκεινται ἤδη εἰς βαρύτατον χρέος, καὶ εῖναι σχεδὸν κατηδαφισμένα.
Τὰ ἐτήσια κανονικὰ ἴδια ἐσοδα τοῦ ἡγεμόνος συνίστανται ἐκ τῶν
πωλουμένων ρουσουματίων, ὀκνῶν, βαμάτων καί τινων ἀλλων φιλοδωρημάτων, τυχηρῶν. Τὰ δὲ λοιπὰ εἰσὶ τῆς βιστιαρίας.
Γ 595%OOI0G
575 000
280 000

πωλοῦνται αἱ ὅκναι κατ’ ἐτος.
τὰ βάματα,
τὰ χιζμέτια ἢ ρουσουμάτια, δηλαδὴ δισμαρίτον, ὀγιαρίτον,
βιναρίτζον καὶ ἀλλα τινὰ σὺν αὐτοῖς μικρά. Ἐπὶ Καρατζᾷ
ἐλήφθησαν ἐξ αὐτῶν γρόσια τὸν ἀριθμὸν 1.079.000, ἀλλ’
ἒπειτα πάλιν ἀπεφασίσθη νά πωλοῦνται κατὰ τὴν πάλαι
συνήθειαν, δηλαδὴ 280.000. ‘0 δ’ Ἀλέξανδρος βοεβόδας
,Σοῦτζος κατώρθωσε τῷ β’ έτει τῆς ἡγεμονίας 1o1),61’ ὑψηλοῦ ὁρισμοῦ προσθήκην ἀνὰ δύο ἀσπρα εἰς κάθε ζῶον καὶ
μέτρον οἴνου. Δὲν ἐπρόφθασεν ὅμως νὰ συνάξῃ τὰ γρόσια.
720 000 ἡ ἐκ τῶν δύο ὄισπρων προσθήκη τοῖς ἀνωθεν χιζμετίοις.

2 125 000
Π o 1) γ γ ε ῖ α .
4 250 Ὄκναι, βάματα καὶ ρουσουμάτια.
450 ἀπὸ τὰς ἀνανεώσεις τῶν νιαμουρικῶν
Νεωτερισμὸς τοῦ
γραμμάτων πρὸς 90 γρόσια τὸ γράμμα
Ἀλέκου βοεβόδα.
180 ἀπὸ τὰς ἀνανεώσεις των γραμμάτων
Τὸ α’ ἐτος μόνον
τῶν ποστελνιτζέλων πρὸς 100 γρόσια
λαμβάνονται.
500 ἀπὸ τοὺς ξένους
400 ἀπὸ τοὺς κατζιβέλους
180 ἀπὸ μενζίλια
10 000 ἀπὸ λούδοιυρα
3 300 ἀπὸ ἀλλαγὴν μητροπολίτου, ἐπισκόπων, ἡγεμόνων
καί τινων ἀλλων τυχηρῶν τοῦ α’ έτους.

1;. Ιὸιέἴῑρπὲιιιράγραφος, δηλαδή, τῆς παραγραφῆς Σούτζου,
_8. Δοῦλοι τοῦ ἡγεμόνα.

”

ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΗΜΟΥΣ
ΜΙΑΣ “AAAHZ” NEOAAIAZ
Σ αὐτὸ τὸ τεῦχος κάνουμε μιαν ἀπόπειρα v’ άγγίξουμε ἴσα-ἴσα ἕνα ζήτημα,
ποι) τελικά εἶναι τεράστιο κοινωνιολογικό καὶ πολιτικό πρόβλημα, παρά
δημοσιογραφικὸ Θέμα. Να πλησιάσουμε δηλαδὴ τὴν «άλλη» νεολαία, τὴ
μεγάλη μάζα των νέων ποι) ζεῖ τὴν καθημερινότητά της μακρια ἢ στὸ
περιθώριο των διαδικασιων καὶ των «μεγάλων» γεγονότων, μ’ ἕνα τρόπο
1101‘) ἴσως δὲν ὑποπτεύονται κάν τόσο oi πολιτικοὶ φορεῖς, όσο καὶ οἱ

;..

u . Α. ,

λεγόμενοι πολιτικοποιημένοι - μειοψηφοῦντες - συνομήλικοί τους. Πολλά
λέγονται, γράφονται ἢ άκούγονται για τὴν πολιτικοποίηση καὶ τὴν
ωριμότητα τῆς νεολαίας. ”Αλλοι ἐξαίρουν τὸ βαθμὸ πολιτικοποίησής της για
νά τὴ «νουθετήσουν» καὶ άλλοι ἐπικαλοῦνται τὴ Θέση καὶ συμμετοχή της σὲ
διαδικασίες κινητοποιήσεων για να στηρίξουν καὶ v’ άποδείξουν τὸ
«προεπαναστατικὸ» τῆς περιόδου ποι) διανόουμε.

,ι-..νεεεπιππεῑττψπ
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Χρόνη Μπότσογλου, “Πηγαδάκια στὴν “Ομόνοια”
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Ποιά Kai πόση ὅμως εἶναι αὐτῆ ἡ πολιτικοποιημένη νεολαίας Σὲ τί χώρους κινεῖται Kai
Ti φάσμα καλύπτει, Ποιὲς προϋποθέσεις έκπληρώνει Kai ποιὰ τὰ ὅριόι της; Πόση ἡ ἀντοχή
της Kai ποιὲς οἱ ὃυνατότητές της; Τί, δηλαδή, προσπάθειες προοέγγισης καὶ μελέτης έχουν
γίνει αὐτῆς τῆς νεολαιίστικης πρωτοπσρίας Kai πόσοι ὑπεύθυνοι έχουν συνείδηση Kai τοῦ
πριέοοτοῦ ποὺ ἀντιπροσωπεύει, ἀλλὰ Kai τῶν θέσεων Kai τῶν προοπτικῶν της στῆν ἴδια

τη ωη ;

Ἕρευνα
που
ἐπιμελήθηκαν
οι
συνεργάτες
μας;
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ»
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΕΦΙΞΡΤΖΗΣ

Kai πέρα ἀπ’ αὐτῆ τῆ νεολαιίστικη μειοψηφία ἀκόμα λιγότερο έχουμε ἀσχοληθεῖ καὶ
περισσότερο ἀγνοοῦμε Kai παραμελοῠμε τῆν «άλλη», τῆν ἀπολίτικη, ἂν θέλετε, τῆν
κλειομένη, ea λέγαμε, στὸν ἑαυτό της νεολαία. Τῆ μεγάλη μάζα, δηλαδή, τῶννέων
ἀνθρώπων, πού, τελειώνοντας τὸ γυμνάσιο ἢ Kai χωρὶς νά πᾱνε καθόλου 0’ αὐτό,
κινοῦνται α’ όλο τὸν κοινωνικὸ χῶρο Kai τὶς διαφορετικές του’κατηγορίες, στῆν ἐπαρχία ἢ
τὸ έργοστάσιο, τὸ πανεπιοτημιο ἢ τῆν ὑποαπασχὸληση, τῆν κομπινούλα, ἢ ἀκόμα καὶ
χωρὶς καμια έπαγγελματικῆ ἰδιότητα, περνοῦν τὸν ἐλεύθερο χρόνο τους μεταξὺ
καφενείων, σφαιριοτηρίων, μπαρ καὶ τόσων ἀλλων εἰδῶν, προϊόντων μιᾶς ἐξαιρετικῆς α’
αὐτὸν τὸν τομέα έφευρετικὸτητας τῆς κοινωνίας, νόθας ψυχαγωγίας.

Βέβαια κατι τέτοια ένδιαφέροντα, μὲ τόσο τραγικὲς ἀτομικές ἀλλὰ Kai κοινωνικὲς
συνέπειες, δὲν συμπεριλαμβάνονται στὶς μέριμνες, στὶς ὅποιες κοινωνικὲς Kai
φιλανθρωπικὲς ὀργανώσεις, ἑνὸς ἀστικοῦ, σαν τὸ ἑλληνικό, κράτους ἢ τῆς πολιτικῆς
κυβέρνησής του. Οἱ προσπάθειες πρὸς αὐτῆ τῆν κατεύθυνση, στὸ μέτρο ποὺ γίνονται, δὲν
ἀποσκοποῦν στῆν ἀνδρωση ὁλοκληρωμένων ἀνθρώπων, μὲ συναίσθηση τῆς
κοινωνικότητας Kai πολιτικῆ συνείδηση, ἱκανῶν νά συναπαρτίσουν Kai δημιουργὴσουν μιά

ὑγιῆ κοινωνία. Ἀλλὰ ὁ ρόλος τῶν κρατικών ὑπηρεσιῶν Kai τῆς κυρίαρχης ίὸεολογικῆς
λειτουργίας εἶναι νά ὺποσιτίσουν μὲ τέτοιον τρόπο τοὺς νέους ὥστε Va στρέψουν τῆν
ένεργητικότητα Kai τῆ οκέψη τους σὲ κανάλια ἀκίνδυνα κι ἀδιέξοδα, πού ὁδηγοῦν στῆ
μόνωση Kai στῆν ἀχρηστία, στῆν ψευδαίσθηση τῶν μικροῖκανοποιήσεων, στῆν
ἀποπροσωποποίηση τῶν πάντων, ἢ στῆν τέλεια οτρέβλωση κι ἀποδυνάμωση ’τοῦ
ἀνθρώπινου χαρακτῆρα. Πρὸς αὐτῆ τῆν έξουδετέρωση τῆς νεολαίας, ποὺ αὔριο θόι ’ναι ἡ
παραγωγικῆ γενιά, συμβάλλουν τά μέγιστα τόσο τὰ ὲκπαιδευτικά ἱδρύματα Kai
συστήματα, όσο Kai Ta μέσα μαζικῆς ένημέρωσης, καλλιεργώντας μικρόχαρους
φετιχισμοὺς Kai τρέφοντας τοὺς δέκτες τους μὲ ὁλάκερη γκάμα ἀποπροσανατολιστικῶν
κλισέ. Μὲ μιά τέτοια ἀγωγῆ φράσσονται oi αὐθεντικὲς πνευματικές λειτουργίες Kai oi
πόροι ἐπικοινωνίας, τόσο μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, όσο Kai πρὸς πραγματικα ψυχαγωγικά
ἢ γνήσια ἀνθρώπινα ένδιαφέροντα.

Πῶς, ὅμως, ἀντιδρά o’ ένα τέτοιο μηχανισμὸ διάβρωσης, σὲ μιά τέτοια νοσηρῆ
κατάσταση, έκείνη ῆ πολιτικῆ ἡγεσία ποὺ φιλοδοξεῖ Va κόνει κίνημα λαϊκό, Παίρνει ὑπόψη
της τῆν πραγματικότητα αὐτῆ Kai προσαρμόζεται ἀνάλογα, ὥστε νά ἐκπληρώσει

ούσιαστικά τὸ μαζικὸ διαπαιδαγωγικό της ρόλος Ἢ ἀγνοεῖ αὐτὸ τὸ χῶρο κι ἔρχεται, έτσι,
σὲ ἀντίφαση μὲ τῆν ἀποστολή της - Kai συνεχίζει τῆν πορεία της ἐρήμην αὐτῶν γιὰ τοὺς
ὁποίους ἀγωνίζεται, μῆ έπικοινωνώντας μαζί τους, αὐτοῖκανοποιούμενη μὲ τὰ οἰκεῖα
μικροπροβλήματά της Kai ἀπομακρυνόμενη ἀπ’ τῆ φυσική της βάση; Μὴπως, ὅμως,

ὠθεῖται έτσι πρὸς μιά ἐξ ἀντικειμένου ἀριστοκρατικὴ θέση, στὸ βάθρο τῆς ὁποίας
αὐτοεξορίζεται, χωρὶς Va κινεῖ ἢ Va συμμετέχει σὲ καμια διαδικασία κοινωνικοῦ
μετασχηματισμοῦ, ἀποκόβεται ἀπ’ τῆ ζωῆ καὶ φθείρεται σὲ μιαν ἀναποτελεσματικὸτητα,

ποὺ κόνει περιττῆ Kai τῆν ύπαρξή της,’
Τὸ πρόβλημα δὲν ειναι ὀ θώκος τῆς θεωρητικῆς ὁρθοδοξίας ἢ τῆς κομματικής

σφραγῖδας, ἀλλὰ ὁ τρόπος γιὰ τὸν προσεταιρισμὸ Kai τῆν ἀξιοποίηση, Kl ὂχι μόνο στῆν
κρίσιμη στιγμή, τῶν μεγάλων λαῖκῶν στρωμάτων.

Δὲν αὐταπατόμαστε πὼς «κομίζουμε γλαῦκας». Kai οὔτε ἀκόμα πὼς αὐτὰ ποὺ
ἀκολουθοῦν εἶναι δείγματα ἀντιπροσαγπευτικά. Oi περιπτώσεις ποὺ παρουσιόιζονται, ἂν

Kai ένδιαφέρουσες, διαφορετικῶν μεταξύ τους ἐπιπέδων, δὲν καλύπτουν παρὰ θιάχιστο
μέρος τοῦ χώρου ἐκείνου ποὺ ἡ έξερεῦνησή του θά ’φερνε στῆν ἐπιφάνεια ὅλο τὸ βάθος

τοῦ χάους στὸ ὁποῖο βωλοδέρνει Kai στὸ ὁποῖο ζεῖ - στῆν ξένη γι’ αὐτὴν πρωτεύουσα ἀποπροσανατολισμένη ἡ μέγιστη μάζα τῶν νέων αὐτῆς τῆς κρίσιμης ἡλικίας, τοῦ χωριοῦ,
τῆς ἐπαρχίας κ.λπ. Εἶναι, πάντως, μιά ἀρχῆ ποὺ πρέπει να συνεχιστεῑ.
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ
ΔΙΕΞΟΔΟ I
BOYNO
HPOBAHMATA
KAI
AHEIPH
MONAEIA

EPQTHZH: Ἂς ἀρχίσουμε τὴ συζήτηση μὲ
τὰ προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τοὺς νέους
αὐτῆς τῆς ἡλικίας. Ἂς ἀρχίσουμε ἀπὸ τὶς κοπέλες.

ΝΕΑ A: Κατ’ ’ἀρχὴν τὸ θέμα ἐργασίας, ποὺ
εἶναι ένοις πολὺ σπουδαῖος παράγων. Δὲν
μπορεῖς νὰ κάνεις τὴ δουλειὰ ποὺ θέλεις, οῠτε
ἀκόμη καὶ νὰ ἀξιοποιήσεις τά προσόντα ποὺ
μπορεῖ νὰ ἓχεις. Σὰν ἂνθρωποι, ἐχσυμε ὁρισμένες φιλοδοξίες. Θέλουμε νὰ κάνουμε κάτι,
καὶ λόγω ,οἰκονομικῆς καταστάσεως δέν μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε. ”Av μιλήσω προσωπικά,
αὐτὴ τὴ στιγμὴ θέλω νὰ σπουδάσω, ἀλλὰ δὲν
μπορῶ, γιατὶ δὲν μποροῦν νά μοῦ στέλνουν
χρήματα ἀπὸ τὸ σπίτι μου. Ἔπειτα, ἐπειδὴ δὲν
εἷμαι σὲ κάποια σχολή, κάνω προσπάθεια ἀπὸ
μόνη μου γιὰ νὰ προσανατολιστῶ κάπου.
Τρέχω σὲ γκαλερὶ γιά νὰ προσανατολιστῶ

ἔέιριῗτξωγῖἓῖιτὲξέηῗὴῗρὲἓῗὲῗῇἴῖἕὲἓῖαέἓν
ἀνήκω σὲ καμιὰ κομματικιῗ παράταξη καὶ
Θέλω νὰ τὶς δῶ ὅλες, πῶς ε ναι. Προσπαθῶ,
λοιπόν, μόνη μου, κι αὐτὸ εἶναι πολὺ δύσκολο.
Μόνη της μιὰ κοπέλα, εἷναι δύσκολο. Ἀντιμετωπίζει πολλὰ προβλήματα.
'

ΕΡΩΤΗΣΗ.’ Ποιὰ θὰ ἦταν ἡ βοήθεια ποὺ
θὰ ἤθελες,-

ΝΕΑ Α; Νά, οἱ φοιτητές, ἂς ποῦμε, εἶναι
σὰν μιὰ ὁμάδα ποὺ κινεῖται σὲ ὁρισμένα πλαίσια, μέσα στὰ ὁποῖα μπορεῖ κανεὶς νὰ προσανατολιστεῖ πιὸ εὔκολα. Ἕνας που ἐργάζεται,
εἶναι ξεκομμένος ἀπ’ ὁρισμένα πράγματα.
Τώρα προσπαθῶ νὰ τὰ βγάλω πέρα μόνη μου,
τρέχοντας ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ. Δὲν ὑπάρχει μιὰ
μέριμνα γιὰ Eva νέο ποὺ θέλει νὰ ἀοχοληθεῐ μὲ
κάτι. Ἐγὼ θέλω ν’ ἀσχοληθῶ μὲ τὴ λογοτεχνία,
Πῶς ὅμως ”Av ὑπῆρχε Eva ἐλεύθερο κέντρο
ὅπου θὰ μποροῦσα νὰ πάω, νὰ διαβάσω συστηματικά, νά ἀξιοποιήσω ὁρισμένα πρά-

B. Κωστοπούλου, «Μικρὰ Kai μεγάλα παιχνίδια».

Ο ΝΕΑ A: Γραμματέας σὲ ὃιαφημιστικὴ ἑταιρία. Ἔχει σπουδάσει
ἀγγλικὴ φιλολογία σὲ ἀμερικανικό Πάνεπιστήμιο στὴν Ἀθήνα.
Ο ΝΕΟΣ A: Σπουὸαστὴς σὲ σχολὴ Διακοσμητῶν καὶ ἐργάζεται συγχρόνως σὰν ὁιακοσμητής.
. ΝΕΟΣ B: Μαθητὴς νυκτερινοῦ Γυμνασίου, στὴν τρίτη τάξη. Τὸ
πρωὶ ἐργάζεται σὲ ἑταιρία.
O ΝΕΟΣ Γ.· Φοιτητὴς στὴν Ἀνωτάτη Ἐμπορική, τέταρτα ἔτος, Οἰκονομικό. Δὲν ἐργάζεται. Βρίσκει ὁουλειὰ μόνο σὰν βοηθὸς λογιστῆ, ἢ
τηλεφωνητὴς πρωῒ ἀπόγευμα μὲ 2.500 τὸ μήνα.
ΟΝΕΟΣ A: Τεταρτοετὴς τῆς Ἰατρικῆς. Δὲν ἐργάζεται, γιατῑ ὁὲν τὸ
ἐπιτρέπει τὸ πρόγραμμα τῆς σχολῆς του. Συντηρεῑται μὲ χρήματα πού
στέλνει ὁ πατέρας του.
Ο ΝΕΟΣ E: Πρωτοετὴς στὴ Σιβιτανίὸειο, τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν. Δὲν ἐπιτρέπουν οἱ σπουὸές του νὰ ἐργαστεῖ.
,
Ο ΝΕΑ Β.· Εἰὸικεύεται χειρίστρια σὲ ἠλεκτρονικό ὑπολογιστὴ καὶ
ἐργάζεται ὑπάλληλος σὲ κατάστημα.
O NEA Γ.· Φοιτήτρια τῆς Ἀνωτάτης Ἐμπορικῆς. Ἐργάζεται σὲ λογιστήριο.
ΗΛΙΚΙΕΣ ὅλων μεταξὺ 18 - 24 χρόνων.

γματα, θὰ ἦταν διαφορετικά. Μόνη μου, μπλέ-

{Marya τέγξει, ἐδ ἵεις
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ρεῖς νὰ κάνεις καὶ πολλὰ πράγματα.
EPQTIEH: Ὑπάρχει καὶ ἡ ψυχαγωγία.
Πῶς τὸ ἀντιμετωπίζεις αὐτὸ τὸ θέμα,·
ΝΕΑ A: ”Αν αἰσθανθῶ τὴν ἀνάγκη νὰ πάω
στὸ θέατρο, πηγαίνω, ἂν καὶ εἶναι δύσκολο,
γιατὶ πάλι δὲν ὑπάρχει τὸ χρῆμα. Ἔχουν φτάσει καὶ τὰ θέατρα νὰ γίνουν πολυτέλεια. Δὲν
μπορεῖ νὰ πάει ένας νέος στὸ θέατρο,
ΕΡΩΤΙ-ΕΣΗ.· Ἔστω ὅτι μπορεῐς νὰ πᾶς. Σὲ
καλύπτει αὐτὴ τὴ στιγμὴ τὸ θέατρο,·
ΝΕΑ A: Ἀπόλυτα, ὁχι μὲ τοὺς θιάσους ποὺ
ὑπάρχουν, μὲ τὶς σαχλὲς ἐπιθεωρήσεις.
Προσωπικά, θέλω νὰ συνδυάσω τῆ διασκέδαση μ’ ἕνα προβληματισμό. Ὁπωσδήποτε,
προτιμῶ τοὺς Θιάσους τῶν νέων. Αὐτοὶ προσ-

ἔ

ἓι
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φέρουν κάτι, ἀπ’ ὅ,τι ἐχω δεῖ. Τοὺς ἐκτιμῶ αὐτοὺς τοὺς νέους, γιατὶ ἀντιμετωπίζουν κι αὐτοὶ
ἕνα σωρὸ προβλήματα.
ΝΕΑ B: Ἀλλὰ κι αὐτοὶ oi θίασοι, έχουν
εἰσιτήριο ποὺ δέν μπορεῖ νὰ τὸ πλησιάσει ἕνας
νέος. Ἔχουν βέβαια φοιτητικό, ἀλλὰ ὁὲν εἶναι
φοιτητὲς ὅλοι oi νέοι. Ὑπάρχουν νέοι ποὺ ἐργάζονται καὶ ποὺ ὁὲν ἐχουν τὰ χρήματα γιὰ νὰ
πᾶν στὸ θέατρο,

ΕΡΩΤΗΣΗ (στὴ Νέα A’): Εἷπες ὅτι μένεις
μόνη σου. Γιατί,· Ἐσὺ τὸ θέλησες;

ΝΕΑ A: ἲΗρθα στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ σπουδάσω. Πῆγα a’ αὐτὸ τὸ ξένο Πανεπιστήμιο καὶ
μετά, ὅταν ἔκλεισε, δὲνγύρισα πίσω. Δὲν μποροῦσα νὰ μείνω σπίτι μου. Δυστυχῶς, τοὺς νέουςΙ ἡ ἐπαρχία τοὺς διώχνει.

ΝΑ ΙῪΡΙΣΩ HOY;
EPQTHZ'H: Ἀντιμετώπισες τὸ ἐνὸεχόμενο
νὰ γυρίσεις στοὺς γονεῖς σου,·
§ NEA A: Ναί, κυρίως σὰν λύση τῶν οἰκονομικῶν μου προβλημάτων, ποὺ μὲ πίεζαν.
ΕΡΩ ΤΗΣΗ.· Καὶ πῶς τὸ ξεπέρασες,’
ΝΕΑ A: Βρίσκοντας μιὰ δουλειά.
§ NEA B: Ἐγὼ ἤθελα νὰ γυρίσω στοὺς γονεῖς

μου, ἀπὸ μοναξιά. Ὅταν ἦρθα στὴν Ἀθήνα,
ἤμουν μόνη. Μοῦ ἐλειπε ἡ μάνα μου, μοῦ ἐλειπαν οἱ φίλες μου. “Av δὲν έχεις ἕνα κύκλο
ν

Ἀθήνα, εῖσαι τελείως μόνος. Οἱ ἂνθρωποι ε - ἶ
ναι κλειστοί, οἱ πολυκατοικίες εῖναι ἐντελῶς

ἀπρόσωπες. Πολλὲς φορές, ὅταν δὲν εἷχα έναν , ὲ

.
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ἂνθρωπο νὰ μιλήσω, νὰ πῶ τὰ προβλήματά
μου, ἤθελα νὰ πεθάνω. Τελικά, ὃὲν γύρισα πίσω. Δὲν μπόρεσα. Εἶναι καὶ πολὺ μικρὴ ἡ πόλη
μου, δὲν ἐχεις νὰ κάνεις τίποτε.
ΝΕΑ A: Δὲν έχει σημασίαὴ μικρὴ πόλη. Τὰ
ἴδια προβλήματα θ’ ἀντιμετωπίσεις καὶ σε μία
μεγάλη. Στὴ δικιά μου, ποὺ εἰναι μεγάλη,
ὑπάρχουν δύο δρόμοι, κι ἐκεῖ κατεβαίνουν
ὅλοι καὶ σὲ κοιτᾶνε, λένε τὸ μακρὺ καὶ τὸ
κοντό τους. Ἐντάξει, ἀδιαφορεῖς γιὰ ὅσα λένε,
τὸ θέμα ὅμως εἶναι ὃτι δὲν μπορεῖς νὰ κάνεις
τίποτα. Δὲν ἐχει τίποτα, βρὲ παιδί μου, οὔτε
θέατρο ὑπάρχει, οὔτε τίποτα. ”Οταν ἔχεις δημιουργήσει ἀλλα ἐνδιαφέροντα, πῶς νὰ γυρίσεις ἐκεῖ;
ΝΕΑ B: ”Οχι, ἐγὼ ἐχω καλὲς παρέες. Καὶ
τώρα ἀν πάω, νομίζω ὅτι θὰ με γεμίσουν.
Ἐκεῖνο ποὺ με κάνει νὰ μὴ θέλω νὰ πάω, εἶναι

ΚΟΜΠΛΕΞ
ΚΑΙ ΠΟΥΡΙΤΑΝΙΣΜΟΣ

δική μας ἐτσι, ποὺ ,δὲν ἐπιτρέπει σὲ μία γυναίκα νὰ κάνει ἕνα παιδὶ χωρὶς νὰ παντρευτεῖ.
ΝΕΑ Γ; Ὅταν ἡ γυναίκα ἔχει οἰκονομικὴ
ἀνεξαρτησία, τὴν ξεπερνάει τὴν ἀνασφάλεια.
Ὅταν ὅμως ἐργάζεται Kai παίρνει τρεῖς κι
ΝΕΟΣ Δ; Τὸ οἰκονομικό, εἷναι κοινὸς παἐξήντα, πῶς θὰ τὸ ζήσει τὸ παιδὶ καὶ ποιὸς ea
ρανομαστής. Δὲν ἐχεις χρήματα, κι αὐτὸ ἐμποδίζει, περιορίζει ὅλες τὶς κινήσεις σου. Πέρα - τῆς τὸ κρατήσει. Ἐδῶ, παντρεμένη εἶναι κι ἀντιμετωπίζει προβλήματα.
ἀπὸ αὐτό, βασικὸ πρόβλημα εἶναι οἱ σχέσεις μὲ
τὶς κοπέλες...

λ ίξζὨΊἩΣΗ.· Ποιό εἶναι τὸ πρόβλημα, ὁη-

α η,-

ΝΙΞΟΣ A: Οἱ κατευθύνσεις ποῦ ἔχουν οἱ
νέοι ἀπὸ τὸ σπίτι τους, ἀπὸ τὸ σχολεῖατους,
τοὺς ἐμποδίζουν νὰ ἐχουν σωστές σχέσεις.
Ὑπάρχει κόμπλεξ καὶ πουριτανισμός.
ΝΕΟΣ Γ; Εἰναι αὐτὸ ποὺ λένε γενικά;
πρόσεχε, παιδάκι μου, μὴ σὲ τυλίξουν, μὴ σε
μπλέξουν...
ΝΕΟΣ A: Κι αὐτὸ τὸ κουβαλάς πάνω σου
18λχρόνια. Δὲν μπορεῖς νὰ τὸ ξετινάξεις εῦδὲν μοῦ λείπει δ γάμος αὐτὴ τὴ στιγμή, ”Αλλα κο α.
μοῦ λείπουν.
ΝΕΟΣ Γ; Πολὺ περισσότερο ἰσχύει αὐτὸ γιὰ
ΝΕΑ Α; Δὲν προσφέρεται καὶ τὸ ῖδιο τὸ τὶς κοπέλες.
περιβάλλον. Ὅταν πηγαίνω σπίτι μου, βλέπω
ΝΕΑ A: Μιὰ κοπέλα πού έχει φύγει ἀπὸ τὸ
τὶς παλιὲς συμμαθήτριές μου νὰ ἀσχολοῦνται
σπίτι της κι ἐχει παλέψει μόνη της,τὸ ξεπερνᾶ
μὲ τὸ πῶς ea ντυθοῦνε, ποῦ καὶ μὲ ποιὸν θὰ τελικά.Ἀντιμετωπίζει, ὅμως, στενότητα κινήπᾶνε, τέτοια πράγματα. Τί νὰ κάνω μαζί τους,
σεων. Δὲν ἔχει γνωριμίες, καὶ στὴν ἐργασία
τί νὰ πῶ μ’ αὐτούς; T’ ἀγόρια,πάλι, ὃέν ἐχουν της, ἂς ποῦμε, δύσκολα δημιουργεῖ σχέσεις,
ἄλλο πρόβλημα ἀπὸ τὶς γκόμενες - ὅπως τὸ
πέρα ἀπὸ φιλικὲς συνήθως.
λένε - καὶ τὸ ποδόσφαιρο καὶ τὴ μόδα. Γι’
ΕΡΩΊῊΣΗ; Ὑπάρχει καὶ τὸ πρόβλημα τῆς
αὐτὸ βλέπεις κάθε τετράγωνο καὶ μπουτίκ, καὶ «ἀποκαταστάσεως», ὅπως τὸ λένε. Αὐτὸ πῶς
δὲν ὑπάρχει Eva Θέατρο. Τὸ θέατρο δεν εἶναι _ τὸ ἀντιμετωπίζουν,
ἀνάγκη;
ΝΕΑ Β; Πολὺ λίγες τὸ ξεπερνοῦν. Οἱ
ΝΕΟΣ A: Τὸ κακὸ ξεκινάει ἀπὸ ἀλλοῦ. "Av περισσότερες, ψάχνουν γιὰ γαμπρό.
ὑπῆρχε σὲ κάθε πόλη καὶ μία σχολή, οἰ νέοι θὰ
ΝΕΑ Α; ”Οσο περνοῦν τὰ χρόνια, τόσο πιὸ
ἐμεναν ἐκεῖ καὶ δέν θὰ ἐφευγαν.
δύσκολα τὸ ξεπερνάει μιὰ κοπέλα, Μέχρι τὰ
NEA A: Kai στὶς πόλεις ποὺ ὑπάρχουν σχο25, λὲς τὸ έχω ξεπεράσει. Μετὰ ὅμως, ἀρχίζεις
λές καὶ πανεπιστήμια, τὸ ἴδ ιο γίνεται. Οἱ φοικαὶ τὸ σκέφτεσαι.
τὲς εἶναι ξεκομμένοι ἀπὸ τοὺς ἄλλους νέους.
Ειναι ἀπομονωμένοι. Τί θὰ κάνουν οἱ φοιτητὲς
,ι’ αὐτοὺς ποὺ εἶπα προηγουμένως, Θὰ τοὺς
ιτοῦν, παιδιά, γιατί κάθεστε ὅλη τὴ μέρα στὰ
ζαχαροπλαστεῖα καὶ δὲν διαβάζετε κανένα βιβλίο; νΑντε, ρέ σαχλαμάρα, θὰ τοῦ ποῦν. Κατάλαβες, δὲν ὑπάρχουν κοινὰ ἐνδιαφέροντα.
ΕΡῼΤΗΣΗ.· Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὑπάρχει μιά
ἀπόσταση ἀνάμεσα στοὺς φοιτητὲς καὶ στοὺς
ἄλλους νέους. Γιατί συμβαίνει αὐτό,ΝΕΟΣ A: Ἕνας πού πετυχαίνει σὲ μία
σχολή, θεωρεῖται ὅτι ἐχει μεγαλύτερες ἱκανότητες ἀπὸ τὸν ἄλλο. Αὐτὸ καλλιεργεῖται κι ἀπὸ
τὸ ἴδιο τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, μὲ τὶς ἐξετάσεις. Γιὰ τὸν κόσμο, αὐτὸ σημαίνει, ὅτι παίρνει
τοὺς καλύτερους γιὰ νὰ σπουδάσουν κι ἀφήνει
τοὺς ἀλλους γιὰ νὰ κάνουν τὶς (we; δουλειές.
Αὐτόματα, λοιπόν, τὰ παιδιὰ τῆς ῖδιας ἡλικίας
i
βλέπουν τοὺς φοιτητὲς σὰν κάτι ἄλλο, διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτούς.
ΝΕΟΣ F: Αὐτὸ ποὺ λέει, εῖναι γεγονός.
”Οταν πέτυχα στὴν Ἐμπορικὴ - ἔτυχε δηλαδὴ
\
καὶ πέτυχα - εἷδα ἀνθρώπους ποὺ μέχρι τότε
οὐτε ποὺ με χαιρέταγαν, νὰ μὲ σταματοῦν καὶ
[NM Ln νη i Γ
νὰ μοῦ δίνουν συγχαρητήρια καὶ τέτοια. Γιατί,
βρὲ παιδιά, λέω; ”E, πέτυχες, λένε...
,
ΕΡΩΤΗΣΗ.· Στὶς ὁιακοπές, ὅταν πηγαίνετε
στὰ σπίτια σας, τί κάνετε,·
Ρ. Παπασπύρου «'H κομμώτρια»
ΝΕΟΣ Γ; Στὴν ἀρχή, Θέλω πολὺ νὰ πάω, νὰ
δῶ καὶ τοὺς γονεῖς μου. Μετὰ ἀπὸ μερικές
ἡμέρες ὅμως βαριέμαι καὶ θέλω νὰ φύγω. Δὲν
έχω τί νὰ κάνω. Θὰ συναντηθῶ μὲ μερικὰ παιΝΕΟΣ A: Γιὰ τ’ ἀγόρια, εἶναι διαφορετικὸ
διά, τὰ ἴδια με τὰ ὁποῖα συναντιέμαι καὶ στὴν
Ἀθήνα, θὰ πᾶμε σὲ καμιὰ ταβέρνα, θὰ χαζοτὸ πρόβλημα. Ἕνας νέος μπορεῖ νὰ συζεῖ μὲ
μιὰ κοπέλα χωρὶς νὰ σκέφτεται τὸ γάμο.
λογήσουμε. Οἱ ἄλλοι, δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ
ΝΕΑ B: Kai μιὰ κοπέλα μπορεῖ νὰ συζεῖ μ’
τίποτε. Νὰ καθήσεις καὶ νὰ τοὺς μιλήσεις, δὲν
0’ ἀκοῦνε. Κι ὄχι μόνο γιὰ πολιτικὴ - σὲ μᾶς Eva véo, ἂν δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὸ σπίτι της.
Γιὰ σκέψου, ἐγὼ ποὺ περιμένω ἀπὸ τὸν πακάτω, εῖναι συντηρητικοὶ - ἀλλὰ γιὰ ὁτιδήποτε
τέρα μου νὰ μοῦ στείλει κάνα χιλιάρικο, νὰ
νὰ τοὺς μιλήσεις,
μένω μ’ Eva ἀγόρι σπίτι μου. Θά ’ρθει κάνα
ΝΕΟΣ A: Κι ἐγὼ κάνω παρέα μὲ τοὺς παλιοὺς φίλους μου. Ἀλλὰ κι αὐτὴ ἡ παρέα εἶναι βράδυ ὁ πατέρας μου καὶ θὰ μὲ κρεμὰσει...
Στὶς σχέσεις, πάντως, ὑπάρχει καὶτὸ θέμα τοῦ
περιορωμένη, δὲν ὑπάρχουν κοινὰ ἐνδιαφέροντα. Τώρα κάτι γίνεται, δείχνουν κάποιο παιδιοῦ. Τί θὰ γίνει, δηλαδή. Ὑπάρχει ἀνασφάλεια στὶς γυναῖκες. Ἀκόμη κι αὐτὲς ποὺ
ἓνδιαφέρον γιὰ τὴν πολιτική, συζητοῦν.
ΕΡΩΤΗΣΗῑ Ποιὰ εἶναι τὰ βασικὰ προβλή- θέλουν νὰ κάνουν ἕνα παιδὶ χωρὶς νὰ παντρευτοῦν, δὲν τὸ μποροῦν. Εἶναι ἡ κοινωνία ἡ
ματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἕνας véog;
.

ΠΩΣ ΘΑ ΞΙΞΠΕΡΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;
ΕΡΩΤΗΣΗ.’ Μποροῦν νά ξεπεράσουν οἱ
νέοι ἀπὸ μόνοι τους τὰ προβλήματα αὐτὰ τῶν
σχῗῖῗίαὸὲ E: Εἶναι θέμα χρόνου. Ὑπάρχουν
πολλὰ ταμπού καὶ ea χρειαστοῦν μερικὲς δεκαετίες γιὰ νὰ ξεπεραστεῖ ἡ σημερινὴ νοοτρο-

ἓῦἔῖἴὲἰὲ,μὲἕιὲυέἑῗοὲἔαὲἒῦῗὲειῗὲἐπιὲἱνὲἰὲἒιῗ)

It“ii-IEOZ A: ‘0 καλύτερος τρόπος γιά νὰ ξεπεράσεις αὐτὰ τὰ προβλήματα, εἶναι oi συναναστροφές. Κάθε συναναστροφὴ εἶναι καὶ
ἐμπειρία. Καὶ νομίζω ὅτι, τελικά, τὸ πρόβλημα
’τῶν σχέσεων, εἶναι θέμα έμπειριῶν. Γιὰ νὰ
ὡριμάσεις, πρέπει νὰ ξεπεράσεις ὁρισμένες
καταστάσεις ποὺ ea σοῦ δημιουργηθοῦν μέσα
σ’ Eva κύκλο ἀνθρώπων.
_

NEA Γ ;“Εῖναι τυχαῖο. Ἐξαρτᾱται ἀπὸ’τοὺς
ἀνθρώπους ποὺ θὰ γνωρίσεις, ἀπὸ τὸ πῶς ea
σε βοηθήσουν νὰ ξεπεράσεις τὰ προβλήματά
σου.

ΝΕΟΣ Γ; Εἶναι κάτι πολὺ περισσότερο. Εἱναι θέμα ἐκπαίδευσης - κι ὅχι μόνο ἀπὸ τὸ
σχολεῖο. Εἶναι πρόβλημα κοινωνικής νοοτροπίας, οἰκογένειας κ.λπ.
ΕΡΩΤΗΣΗ; Ἂς περάσουμε 0’ ἕνα ἄλλο
θέμα. Πῶς ἀντιμετωπίζετε τὸ πρόβλημα τῆς

ῗιῖἷγέἓῇἒῖξῖῖῗιιὲἓὲ. ἐΐὲἔηατάπασης” ’Μ’
ΝΕΟΣ B: Μαυρίλα στὸν ὁρίζονταέ... “Ag μιλήσει κάποιος ἄλλος καλύτερα...
ΕΡΩΤΗΣΗ.· Γιατί ἑργάζεσαι,·
ΝΕΟΣ B: Ὁπωσδήποτε, γιὰ νὰ συντηρηθῶ.
EPQTIEH: Σκέφτεσαι νὰ συνεχίσεις τὴ
ὁουλειὰ ποὺ κάνεις σήμερα,ΝΕΟΣ B: Μπορεῖ καὶ στὸ μέλλον,,δὲν ξέρω.
ΕΡΩΤΗΣΗ.· Z’ ἀρέσει αὐτὴ ἡ ὁουλειά,·

ΝΕΟΣ B: Γιὰ νά εἷμαι εἰλικρινής, δέν μ’
ἀρέσει, ἀλλὰ ἡ ἀνάγκη μοῦ ἐπιβάλλει νὰ τὴν
κ νω.
ΕΡΩΤΗΣΗ; Τί θὰ σοῦ ἄρεσε νὰ κάνεις
ΝΕΟΣ B: Δὲν ξέρω, δὲν τὸ έχω σκεφτεῖ
ἀκόμη σοβαρά...
ΕΡΩΤΗΣΗ; Γιατί,· Νομὶζεις ὅτι εἶναι νωρίς,
ἢ φοβᾶσαι ὅτι ὁὲν θὰ τὸ μπορέσεις,·
ΝΕΟΣ Β; Εἶναι κι αὐτό, ὅτι δὲν τὸ μπορῶ,
ἀλλὰ δὲν τό ’χω σκεφτεῖ καλὰ ἀκόμη.
ΕΡΩΤΗΣΗ.’ Ἑσύ, ἤθελες νά πᾶς στὴν
Ἰατρική, ἢ κατὰ τύχη βρέθηκες,·
ΝΕΟΣ Δ; Σκεφιτόμουν ἀπὸ τὸ Γυμνάσιο ὅτι
ἐπρεπε νὰ πάω κάπου, γιατὶ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ
νοοτροπία ὅτι πρέπει νὰ σπουδάσεις. ”Ηθελα
νὰ πάω στὸ Πολυτεχνεῑο, ἀλλὰ ἐβλεπα ὅτι

ἦταν δύσκολο νὰ μπῶ κι έτσι σκέφτηκα τὴν
Ἰατρική. ’Ήμουν καλὸς στὴ φυσικοχημεία, δέν
έχει καὶ μαθηματικά, σκέφιτηκα, λοιπόν, ὅτι ea
τὰ καταφέρω. Δὲν μὲ τράβηξε ἰδιαίτερα ἡ
Ἰατρική, γιὰ νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ καὶ
τώρα, δὲν βλέπω ὅτι θὰ μποροῦσα νὰ κάνω
κάτι ἄλλο ποὺ νὰ μὲ ἰκανοποιεῖ περισσότερο.
ΕΡΩΤΗΣΗ.“ Ἐσύ μὲ τὴν Ἐμπορική,·
ΝΕΟΣ Γ ; Βρέθηκα κατὰ λάθος ἐκεῖ. Ἀπλῶς
γιὰ νὰ μπῶ κάπου. Μπῆκα, λοιπόν, στὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας, κι ἀπὸ μαθήματα καὶ
σπουδὲς τίποτε. Μονολιθικότητα. Φτάνοντας
τώρα στὸ πτυχίο, βλέπω ὅτι δὲν ξέρω τίποτα
καὶ τὸ πολὺ νὰ πιάσω κάπου δουλειὰ μὲ πέντε
χιλιάδες. Σκέφτομαι λοιπὸν ὅτι ἂν εῐχα πιάσει
μιὰ δουλειὰ στὰ 15 μου χρόνια, θὰ εῖχα γλιτώ-

σέι ὅλα ὅσα ξόδεψα καὶ θὰ εἷχα βγάλει ἀλλα
τ σα.
ΕΡΩΤΗΣΗ.· Μετὰ τὸ πτυχίο, ποῦ προσανατολίζεσαι,·
“
’
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ΝΕΟΣ Γ; Λέω νὰ πάω ἐξω, στὸν Καναδά,
γιὰ μεταπτυχιακές.
ΕΡῼΤΗΣΗ; Θὰ ἐπιστρέψεις νὰ ἑργαστεῖς
στ’ἷζῖνΕέλέῗῗαΜᾱλλσν. Τὸ σκέφτομαι, πάντως,
γιατὶ εῖναι ἐτσι τὸ σύστημα δουλειᾶς ἐδῶ, ποὺ
σὲ καταντάει ρομπότ. Δουλεύεις ἕνα δεκάωρο
καὶ μετὰ θέλεις καὶ δυὸ τρεῖς ὧρες νὰ ξεκουραστεῐς, δὲν σοῦ μένει καιρὸς νὰ διαβάσεις
οὔτε Eva βιβλία.
ΕΡΩΤΗΣΗ.· Ὁ ὁιακοσμητής,”
ΝΕΟΣ Α; Ναί, ἐγὼ τὸ ἤθελα αὐτὸ τὸ ἐπάγγελμα. Μοῦ προσφέρει ὁρισμένες ἐλευθερίες,
μοῦ δίνει τὴ δυνατότητα νὰ κινηθῶ ἀνεξάρτητα, νὰ μὴ μπῶ a’ αὐτὸ τὸ κύκλωμα ποὺ εἷπε
προηγουμένως τῆς Ἐμπορικής. Τελειώνοντας
πάντως, τώρα, τὶς σπουδές, ποὺ δεν προσφέρουν καὶ πολλὰ πράγματα, θὰ πάω ἐξω.
ΕΡΩΤΗΣΗ; Ὁ φίλος τῆς Σιβιτανιὸείου;
ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ «ΚΑΛΟΥΠΙ»...
ΝΕΟΣ E: Ἡ ἐπιστήμη ποὺ διάλεξα, ἦταν
κάτι ποὺ τὸ ἤθελα, μπορῶ νὰ πῶ, ἀπὸ τὴν
ἡμέρα ποὺ γεννήθηκα.Ἴ-Ιθελα νὰ βγῶ τεχνικός.

Εἶμαι εὐχαριστημένος, λοιπόν, ποὺ ἀκολουθῶ
τὴν ἐπιστήμη ποὺ θέλω. Φυσικά, έχσυμε πολλὰ
προβλήματα καὶ στὶς σπουδές καὶ μετά, ὅταν
4τελειώσουμε. Μάς καταπιέζει τὸ Τεχνικὸ
Ἐπιμελητήριο καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι αὐτὴ τὴ
στιγμὴ ὑπάρχει μεγάλη κρίση στὴν οἰκοδομή.
”Ολοι ὅμως εὐχόμαστε, μετὰ ἀπὸ τρία τέσσερα
χρόνια ποὺ θὰ τελειώσουμε, νὰ ἔχει ξεπεράστεῖ αὐτὴ ἡ κρίση,
ΕΡΩΤΗΣΗ.· Καήκαμε, ὁηλαὸή...
ΝΕΟΣ E: KL ἐγὼ τὸ εὔχομαι, βέβαια, νὰ
πάνε ὅλα καλά, γιατὶ ἡ οἰκοδομὴ εἶναι κάτι,
χωρὶς τὸ ὁποῖο δὲν μποροῦμε...
ΝΕΑ B: Ἐσεῖς δὲν τὸ μπορεῖτε...

ΝΕΟΣ E: Μὰ αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειά μου...
ΝΕΑ A: Μάς έχετε μπετονάρει ὅλους...
ΝΕΑ B: ”Ολο γιὰ οἰκοδομὴ μιλᾶτε. Δὲν
ὑπάρχει κάτι ἄλλο νά κάνει ἕνας μηχανικός,
ΝΕΟΣ E: Τί ἄλλο νὰ κάνει, αὐτὸ μᾶς μαθαίνουν.
ΝΕΑ B: ”Αλλα μαθήματα δὲν κάνετε, ἐξω
ἀπὸ στατική, μπετὸν καὶ πῶς νὰ περνᾶτε τὰ
σίδερα; Δὲν κάνετε κοινωνιολογία, ἱστορία τέχνης, ἱστορία τῶν πόλεων...
ΝΕΟΣ E: Ἐμεῖς δὲν κάνουμε τέχνη. Ἐμεῖς
μαθαίνουμε πῶς νὰ κτίσουμε τὴν οἰκοδομή...
ΝΕΟΣ Γ; Σᾶς ἐχουν βάλει στὸ καλούπι...
ΝΕΟΣ E: Τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ ὅλους. ”Ολοι
ξερὲς τεχνικὲς γνώσεις παίρνουν, εἴτε εἶναι στὴ
Νομική, εἴτε εἶναι στὴν Ἰατρική.
ΝΕΑ Α; Αὐτὸ λέμε κι ἐμεῖς, μόνο ποὺ Ti;
ξερὲς γνώσεις ποὺ παίρνουν οἱ τεχνικοί, τὶς
πληρωνει περισσότερο τὸ κοινωνικὸ σύνολο.
ΕΡΩΤΗΣΗ.“ Ἂς μποῦμε καὶ σ’ ἕνα τελευταῖο θέμα. Πῶς ἀντιμετωπίζετε τὸ θέμα «πολι- »
Tum»;
ΝΕΟΣ A: Αὐτὸ πρέπει νά τὸ ἀντιδιαστείλουμε. Ὑπάρχει τὸ πρόβλημα τῆς πολιτικοποιήσεως καὶ τὸ πρόβλημα τῆς κομματικοποιήσεως. Πολιτικοποιημένος, πρέπει νὰ εἶναι
κάὸθε ἄνθρωπος, πρέπει νὰ ἔχει πολιτικὴ συνει ηση.
ΕῙΞΩΙΤΗΣΗ.’ Γιατί κάνεις αὐτὴ τὴν ἀντιδιαστο η,-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ - NAI
KOMMA — OXI
ΝΕΟΣ Δ; Γιατὶ μπορεῖς νά ’χεις πολιτικὴ
σκέψη, χωρὶς νὰ ἒχεις καὶ κομματικὴ σκέψη,
χωρὶς νὰ μετέχεις σὲ κάποιο κομματικὸ σχηματισμό. Εἶναι ἀνεξάρτητο τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο.
ΕΡΩΤΗΣΗ; Οἱ ἄλλοι, συμφωνεῖτε μὲ αὐτὸ
τὸ ὁιαχωρισμό,’
ΝΕΟΣ Α; Ἐγὼ νομίζω ὅτι ὅταν κάποιος
ἀποκτᾶ πολιτικὴ σκέψη, κομματικοπσιεῖται
κατὰ κάποιο τρόπο...
'
NEA A: ”Οχι, δὲν νομίζω...
ΝΕΟΣ Α;
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Γιατὶ ὅταν

πολιτικοποιεῖσαι,

H OMONOIA — ἰδιαίτερα ό χῶρος ἀνάμεσα Γ’Σεπτεμβρίου καὶ Δώρου - ea
μποροῦσε Va διεκδικήσει τὸν τίτλο ἐνὸς
ἰδιόμορφου «Χάϋντ Πάρκ», προσαρμοσμένου φυσικά στἰς ἐλληνικὲς συνθῆκες
καὶ μὲ ἓντονα Πάντα τα σταθερά ἑλληνικά χαρακτηριστικὰ - σουβλατζήδικα,
ψησταριές, κεμπαπτζήδικα, ποὺ δίνουν
ἱδιαίτερο τόνο καὶ γραφικότητα στῆν
ὅλη ἀτμόσφαιρα.
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, πρόκειται γιὰ ὑπαίθριο χῶρο, ὅπου συγκεντρώνονται
ἀτομα, νεαρῆς ἡλικίας κυρίως, πρὸς
ἀνάπτυξη ἀπόψεων - έστω κι ἀν τά Θέμάτα ποὺ κινοῦνται στὸ χῶρο αὐτὸ καθὼς καὶ οἱ ἀπόψεις ποὺ ἀναπτύσσονται
περιστρέφονται μὲ ἀξιοσημείωτη στάΘερότητα γύρω άπὸ τὸ ποδόσφαιρο.
ΘΑ ΑΞΙΖΕ μάλιστα Va σημειωθεῖ - για
λόγους ἱστορικῆς ἀντικείμενικότητος ὅτι ἠ Ὀμόνοια ἢταν Kai ό μοναδικός
ὑπαίθριος χῶρος ὅπου στῆ διάρκεια τῆς
7ετίας μποροῦσε Va συγκεντρώνεται
ἐλεύθερα ό κάθε ’Έλληνας πολίτης καὶ
νά ἀναπτύσσει τὶς σκέψεις καὶ τοὺς
προβληματισμούς του - περὶ τὸ ποδόσφαιρο πάντα -καί, εὐκαιριακά, περὶ τὸ
μπάσκετ ἢ τὸν ἀθλητισμὸ στίβου, ἀνάλογα μὲ τὸ ποῦ περιστρέφονταν τὴν
κάθε (papa μὲ ἰδιαίτερη ένταση οἱ ἐθνικές μσς διεκδικήσεις.
ΕΥΤΥΧΩΣ, οἱ ευρύτατες ἀλλαγὲς
μετὰ τὴν 24η Ἰουλίου, δὲν έφτασαν σὲ
τόσο βάθος, ὥστε ν’ ἀλλάξει Kai τούτη ἡ
έφεση τῶν νεοελλήνων πρὸς διάλογο ίδιαίτερα δημοκρατικὸ μάλιστα, καθὼς
καλλιεργεῖται Eva ὁμαδικὸ εἶδος ἀνόπτυξης ἐπιχειρημάτων, εἰς ὑψηλοὺς
πάντα φωνητικοὺς τόνους, σύμφωνα μὲ
τὸ πάγιο έλληνικὸ δόγμα, ὅτι ὅποιος
φωνάζει περισσότερο ἔχει καὶ δίκιο,
ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 Φεβρουαρίου, ὥρα 3
μ.μ., περιφέρομαι μὲ τὸ μαγνητόφωνο
σὲ μιά τσάντα, στὸ έλληνικὸ «Χάϋντ
ΠάβΚ».

AEFITOMEPEIA: Τῆν ’ίδια ἀκριβῶς
ὥρα, χιλιάδες νέοι συγκεντρώνονταν
στά Προπύλαια τοῡ Πανεπιστημίου για
διαδήλωση ὑπὲρ τῆς Κύπρου.
O ΦΟΒΟΣ, ὅτι πιθανὸν νά μὴ πετύχαινε ό σκοπὸς τῆς ἐπίσκεψῆς μου,
ἀποδείχτηκε κουτός. Ἠ μέρα ἦταν θαυμάσια κι ένας ὑπέροχος ῆλιος ζέσταινε
ἀκριβῶς τό τμῆμα τῆς Ὀμόνοιας ἀνάμεσα Γ’ Σεπτεμβρίου καὶ Δώρου, ὅπου
ἑκατοντάδες νέοι βρισκόντουσαν κιόλαςδέκεῑ συγκεντρωμένοι σὲ μεγάλες
ομα ες.
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ὁμάδα ποῦ πλησίασα, ἡ

συζήτηση εἶχε ἀνάψει για καλά. 15-20
νέοι ἐπιχειρηματολογοῦσαν συγχρόνως
γύρω ἀπὸ τά προβλήματα ποῦ ἀντιμετωπίζει ό Παναθηναϊκός. Τὸ Θέμα παρουσίαζε ένδιαφέρον, μόνο ποὺ δὲν
ὺπολόγισα ὅτι τὸ μαγνητόφωνο ποῦ
διαθέτω ἀδυνατεῖ νά ἀποδώσει μὲ πι-

, στότητα συζητήσεις στὶς όποῖες παίρvouv μέρος συγχρόνως πάνω ἀπὸ 10
ατομα.
AYTO τὸ διαπίστωσα οτὴν ἀπομαγνητοφώνηση, ἀλλὰ δέν ὑπῆρχε λόγος να
έπαναλάβω τήν προσπάθεια. Τὸ ἀποτέλεσμα θα ἠταν τὸ ϊδιο. Ἑκτὸς ἀν ἀλλαζα
μαγνητόφωνο -ποάγμα κάπως δύσκολο,
γιατὶ δέν ξέρω νά ὑπάρχουν μαγνητόφωνα ποὺ Va μή μπουκώνουν ὅταν μιλᾱν
20 ἄτομα συγχρόνως.
EN

ΠΑΣΗ

περιπτώσει,

μπόρεσσ

Kl

ἀπομαγνητοφώνησα ὁρισμένα ἐνδιαφέροντα πράγματα, ποὺ τὸ ἀποδίδω ὅσο
γίνεται πιὸ πιστά Kl όλοκληρωμέναῑ
-Ἐμένα ea μοῡ πεῑς γιά τὸν Ἐλευθεράκη; Αὐτὸς ρέ εἶναι
Ὀ Παναθηναϊκὸς ρὲ τὸν έκανε ἀνθρωπο Kl αὐτὸς
τώρα τὸ φτύνει.

- Ποῦ πάς ρέ, ποιὸς νομίζεις ὅτι eiacu;
- Γιὰ τράβα τώρα στὸν Πανιώνιο, Va
λιγουριάσεις γιά χιλιάρικο...
- Λές τρίχες (δέν ἐλέχθη έτσι ἀκριβῶς, ἀλλὰ τέλος πάντων). Ποιὸν ea διώ·

,

,

ἦέ

ΣΤΗΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ;

ἀναλαμβάνεις καὶ κάποιες ὑποχρεώσεις...
ΝΕΟΣ A: "OTav λέμε πολιτικοποιεῖσαι, σημαίνει ὅτι κατανοεῖς πὼς ὑπάρχουν ὁρισμένα
προβλήματα καὶ κάνεις ὁρισμένες σκέψεις
πάνω a’ αὐτά. Γιατί ὑπάρχουν, τί μπορεῖ νὰ
γίνει κ.λπ.
ΕΡΩΤΗΣΗ.· “Όταν ἀρχίσεις νὰ προβληματίζεσαι πάνω σὲ ὁρισμένα πράγματα, ὁὲν θὰ
προβληματιστεῖς καὶ γύρω ἀπὸ τὴ ὁική σου
συμμετοχὴ γιὰ τὴ λύση αὐτῶν τῶν προβλημάτων,ΝΕΟΣ A: Δὲν θὰ πρέπει, ὅμως, πρῶτα νὰ
κομματικοποιηθεῖς καὶ μετὰ νὰ πολιτικοποιηθεῖς, γιατὶ φανατίζεσαι καὶ δὲν μπορεῖς νὰ
δεῖς σωστὰ τὰ προβλήματα. Τώρα, ὅσον
ἀφορᾶ ἐμένα, δὲν μὲ ἱκανοποιοῦν οἰ σχηματισμοὶ ποὺ ὑπάρχουν. Δὲν συμφωνῶ με κανέναν
ἀπόλυτα, σὲ ὅλες τὶς θέσεις. Ἔπειτα, σὲ ὑποχρεώνουν, γιὰ νὰ ἐνταχθεῖς α’ αὐτούς, νὰ ἀποδεχτεῖς ὅρους καὶ θέσεις μέ τὶς ὁποῖες δέν
συμφωνεῖς.

ΛΟΓΙΑ
ΠΟΥ
MOIAZOYN
ΑΝΑΡΘΡΕΣ
ΚΡΑΥΓΕΣ
ξουνε ρέ; PE: ὸ Ἐλευθεράκης παίρνει
μόνος του μιά ὁμάδα...
- 'O Μαῦρος τί ed κόνει ρέ; Μή λὲς
τρίχες (ὅπου μπαίνει ἡ λέξη τρίχες, διάβαζε διαφορετικα). Καὶ τί έκανε ρὲ στὸν
Πανιώνιος Αὺτά εἶναι τρίχες.
ὸ Μπούντισιτς
ὸ Φούκς
ξύλινα
πόδια... κορόϊόα
(έδῶ ἕχει μπεῖ κάποιος ἀλλος ποὺ ἐπιμένει γιά τὸν
Μπούντισιτς Kai τὸν Φούκς. Ἀπὸ τἰς λέξεις ποὺ ξεχωρίζουν, βγάζω τὸ συμπέρασμα ὅτι Θέλει Va πεῖ, ὅτι δὲν μποροῦν
νά ’ρχονται έδῶ oi ξένοι μὲ τά ξύλινα
πόδια καὶ νά τά μασᾱνε, κι oi δικοί μσς
Va ’ναι τὰ κορόϊδα τῆς ὑποθέσεως. Κατάλαβες κύριε ;Τὸ ἐπιχείρημαπιάνει,γιατί κάποιος ἀλλος παρεμβαίνει μὲ τὸ
ἐπιχείρημα τοῦ Δεληκάρη).
—- Καλὰ κόνει ρὲ ό Δεληκάρης καὶτοὺς
τά ρουφάει. Γιατί, ποιὸς εἶναι ρὲ ό Βιέρα
καὶ τ’ ἀλλα βλήματα;
- Ποιά βλήματα ρέ; 'O Biépa; Ρέ, ἀν
δὲν ῆτανε...
- “Ὀχι, σὲ ρωτάω...
- 'O Γιοῡτσος ρέ, τοὺς τὸ μούτζωσε.
”Οχι Ὕβ-Ὗβ Kai Λοσάντα καὶ ξεσηκωνόντουσαν oi κάφροι κι έβριζαν ούζάκια
τὸ Γιοῡτσο.
- Γιά τὸ Γιοῡτσο ρὲ ed μοῡ πεῖς; ’“Ας
nave ρὲ νὸ’βροῡνε ἀλλονε Γιοῡτσο.οὑζο
καὶ γέρο, ἀλλὰ τὴ μούσκευε τὴ φανέλα
του. Πές μου γιά τὸ Γιοῡτσο νά σε παραδεχτῶ, ὅχι τώρα oi φλῶροι.
- Ποιὸς τοὺς τά ’δωσε pi: τὰ πρωταθλήματο; Ὀ Λάκης μὲ τὶς κλίκες τους Γιά
va nave φέτρς γιά π’ρωτάθλημα. Ἀπὸ
πίσω...
,
— Ὀ Ἑλευθεράκης...
,
· (Ἑπιμένει ό πρῶτος, φωνάζουν ὅλοι
μοζί, κι έδῶ ἀκούγοντοι πολλὰ via τὴν
οικογενειακὴ 4κιῑιτάσταση τοῡ παίκτη, ἡ
συζήτηση παίρνει ἀλλο δρόμο κι αὺτά
ποὺ λέγονται κι ἀκούγονται, δὲν γρά“· φονται).
>
Ν A

ΝΕΟΣ Α; Ἐγὼ πιστεύω ὅτι γιά νὰ ἀντιδράσεις σε κάτι, πρέπει κάπου νὰ ἐνταχθεῖς.
ΝΕΑ Α; Ναί, ἀλλὰ ἀν δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ
νὰ σὲ ἐκφράζει ἀπόλυτα;
ΝΕΟΣ A: Kai τί θὰ κάνεις; Δέν θὰ συμβιβαστεῖς μὲ ἐκεῖνο ποὺ θὰ σὲ ἐκφράζει περισσότερο;
ΝΕΑ A: ”Οχι Θὰ πρέπει νὰ μὲ ἐκφράζει
τουλάχιστο στὸ μεγαλύτερο ποσοστό.
ΕΡΩΤΗΣΗΖ· Βλέπεις, ὁηλαὸή, ὅτι ὁὲν ὑπάρχει ὁυνατότητα προσωπικῆς σου παρεμβολῆς
γιὰ νὰ ὁιαμορφωθοῦν θέσεις καὶ ὅροι πού νὰ
σὲ καλύπτουν,·
ΝΕΑ A: ”Οχι, δὲν νομίζω.
ΝΕΑ B: Ἐγὼ νομίζω ὅτι μπορεῖ κανεὶς νὰ
βοηθήσει προσωπικὰ καὶ νὰ ἐπηρεάσει μιὰ κατάσταση. Πιστεύω ὅτι μπαίνοντας σ’ ἕνα
κόμμα, μὲ τῆ συζήτηση, τὸ διάλογο, κάτι μποροῦμε νὰ κάνουμε. Δὲν πρέπει νά μένουμε
ἀμέτοχοι, νὰ βλέπουμε τὰ λάθη καὶ νά λέμε,
δέν μπαίνουμε, κάνει λάθη.
όΝΕΑ A: Κι ἂν δὲν σὲ ἐκφράζει κανένα

κ μμα;

Τελευταῐος κύκλοςῑ
ἐν’ ἀγόρι, δυὸ κορίτσια
πού θέλουν νὰ σκεφτοῦν,
νὰ ποῦν, νὰ ὑπάρξουν,

καὶ νὰ συμμετάσχουν.
Νὰ “ξεφύγουν”.

ΝΕΑ B: Ἕνα ἀτομο ποὺ δέν τὸ ἐκφράζει
κανένα κόμμα, εἶναι ἐντελῶς ἀνώριμο. Τόσα
ὑπάρχουν, κάποιο ea σὲ ἐκφράζει. Θὰ κάθεσαι ἀπέξω καὶ θὰ λιβανίζεις τί κάνουνε καὶ τί
δέν κάνουνε; Μπὲς σὲ ἕνα καὶ βοήθησε νὰ λυθοῦν τὰ προβλήματά του.
ΝΕΑ I‘: Κι ἐγὼ συμφωνῶ. Καὶ μένα δὲν μοῦ
ἀρέσουν τὰ κόμματα, ἀλλὰ δέν νομίζω ὅτι
πρέπει νά μένουμε ἀμέτοχοι. Κάποιος σχηματισμὸς θὰ ὑπάρχει ποὺ θὰ σὲ καλύπτει περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἀλλους, Πρέπει νά μπεῖς ἐκεῖ
καὶ νὰ δεῖς μαζὶ μὲ τοὺς ἀλλους τὰ προβλήματα ποὺ ὑπάρχουν.
ΝΕΟΣ Γ; Κι ἐγὼ δέν μετέχω πουθενά, βρίσκομαι στὸ στάδιο τῆς ἀναζήτησης. Τὸ ασικὸ
ὅμως γιὰ μένα αὐτὴ τὴ στιγμή, δὲν ε ναι νὰ
ἐνταχθῶ κάπου. Τὸ βασικὸ ε ναι, πῶς ea ἀφυπνισθοῦν αὐτοὶ oi ἄνθρωποι ποὺ πηγαίνουν
κόντρα στὰ συμφέροντά τους.
ΝΕΑ Γ; Ναί, ἀλλὰ κι αὐτὸ δὲν μπορεῖς νὰ τὸ
κάνεις μόνος σου.
ΝΕΟΣ Α; Πρέπει νὰ ὀργανωθεῖς κάπου
γιὰ νὰ τὸ κάνεις αὐτό.
ΝΕΟΣ F: Kai πρέπει νὰ μπῶ 0’ Eva κόμμα;
Μπορῶ νὰ μπῶ α’ Eva συνδικάτο, 0’ Eva σύλλογο.
ΝΕΟΣ Α; Πιστεύω ὅτι κάπου πρέπει ν’
ἀνήκει κανείς.Δὲν μπορεῖ ὁ καθένας νά κάνει
τὸ δικό του. Τὰ πάντα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν
ἑνότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ.· Ποιὸ εἶναι τὸ κυριότερο πού
σᾶς κάνει νὰ ὁυσπιστεῐτε ἀπέναντι a’ ἕνα
κόμμα;
·
ΝΕΟΣ I‘: Δὲν ἀκούγεται ὁ κόσμος, ἡ βάση,
αὐτοὶ ποὺ ξέρουν τὰ προβλήματα Kai τὰ ζοῦν.
Λειτουργοῦν μὲ ἐντολές.
ΝΕΑ A: Ναί, ἀκριβῶς. Καὶ γι’ αὐτὸ πολλοὶ
νέοι δὲν δέχονται νά μποῦν κάπου.
ΝΕΟΣ A: Γι’ αὐτὸ Kai ὑπάρχουν τόσες πολλές κομματικὲς ὀργανώσεις. Γιατὶ κάποιος
διαφωνεῖ μὲ κάτι καὶ κάνει τὸ δικό του. Ἔτσι,
ὅμως, δὲν γίνεται τίποτε. Πρέπει νὰ ὑπάρξει
κάποιος συμβιβασμὸς ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρὲς γιά
νὰ ὑπάρξει καὶ ἐνοποίηση τῶν προσπαθειῶν.

ΘΟΛΕΣ
ΛΑΧΤΑΡΕΣ . ..
KAMIA
B ΟΗΘΕΙΑ. ..

ANTI: "A; ἀρχίσουμε μὲ Eva ἁπλὸ ἐρώτημα
ποὺ συνδέει καὶ τοὺς τρεῖς σας. Πῶς εἴδατε τὸ
γυμνάσιο σὰν σύστημα σπουδῶν, σὰν χῶρο
ζωῆς, γενικά.
ΝΕΟΣ A: Γενικά, τὸ σύστημα ἐκμαθήσεως
δὲ μοῦ έδωσε τὴν εὐκαιρία νά καταλάβω τὸν
ἑαυτό μου

ἀπέναντι οτὴν κοινωνία,

ἀλλὰ

ὑπῆρχαν ὁρισμένες περιπτώσεις καθηγητῶν,
μεμονωμένα πάντα, ποὺ μοῦ ’δωσαν κάποιες
ἰδέες γιὰ τὴ ζωή. Θά ’θελα oi καθηγηταὶ στὸ
γυμνάσιο νὰ πλησιάζουν πιὸ πολὺ πρὸς τὰ
παιδιὰ καὶ νὰ μὴν έχουν ἁπλῶς δικές τους
ἀπόψεις γιά κάποιο ζήτημα καὶ νὰ θέλουν αὐτὲς τὶς ἀπόψεις ν’ ἀποκτήσουμε καὶ μεῖς. Νὰ
γίνεται, δηλαδή, τὸ μάθημα σὲ στὺλ διαλόγου

καὶ νὰ εῖναι ἐλεύθερες oi ἀπόψεις τῶν μαθη> τῶν, ὁτιδήποτε ἀπόψεις εἷναι αὐτές, καὶ γενικὰ
νὰ ὑπάρχει μιὰ ἐλευθερία σὲ διάλογο... σὲ τέτοιέῧῗῗγμέίῃέχεις νὰ πεῖς γιὰ τὸ σύστημα
σπουδῶν, τὸν τρόπο βαθμολογίας;
ΝΕΟΣΑ.· Ὑπάρχει μιὰ μερίδα μαθητῶν στὰ

Λ. Κανακάκη, “Ta κορίτσια τῆς γειτονιᾱς”
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Δ

μιὰ φίλη σας έχει ὁλοκληρωμένες σχέσεις με
Eva ἀγόρι;

ΝΕΑ A: τΗταν Kai αὐτὸ κάτι τὸ φυσιολογικό, γιατὶ κάπως έτσι Eugene νὰ ἀντιμετωπίζεται τὸ θέμα. Ύπῆρχαν πολλές ποὺ εἶχαν ἀντίθετη ἀποψη, ποὺ γενικὰ ἐπιβαλλόταν ἀπὸ
τοὺς ἀνωτέρους, γιατὶ συχνὰ αὐτὲς εἶχαν σχέσεις στενές με τὶς μητέρες τους, καὶ ὅ,τι τοὺς
ἐλεγαν εἷχε γίνει καὶ «πιστεύω» τους. Νομίζω,
πάντως, ὅτι ὑπῆρχε καὶ ιὰ ὑποκρισία.
ANTI: Τί ἐπίδραση ειχε σὲ σᾶς τὸ πραξικόπημα καὶ ἡ δικτατορία; Τί κλίμα ὑπῆρχε στὸ
γυμνάσιο γύρω ἀπ’ αὐτὰ τὰ θέματα;
ΝΕΑ A: Τὸ ’67 ἤμουν στῆν 1η Γυμνασίου
Kai δὲν εἷχα πολιτικὴ ἀντίληψη, ὁὲν εἷχα καθόλου καταρτισθεῖ σ’ αὐτὰ τὰ θέματα. Σ εδὸν

δὲν εἷχα καταλάβει τίποτε. Τί ἔφυγε, τί ρθε,

x. 'Ellilllpll

ὅλο αὐτὸ δὲν τὸ εἷχα καταλάβει. Μετὰ ἀπὸ 4
χρόνια ἀρχισα νὰ καταλαβαίνω μία. . . καταπίεση . .. δὲν ὑπῆρχε ἡ ἀναγκαία ἐλευθερία.
(Ὀταν πήγαινα 6η Γυμνασίου, ἦταν ἡ πρώτη
χρονιὰ ποὺ εῖχανε ἀρχίσει oi φοιτητές νὰ κάνουν διάφορες διαδηλώσεις, χωρὶς πανώ, βέβαια, τοὺς ἐβλεπα στοὺς δρόμους. Ἔνιωθα ὅτι
κάνουν κάτι σωστό, γιατὶ ξεραν τί ζητοῦσαν.
Βέβαια τὸ ἐπόμενο βῆμα Tav πολὺ μεγαλύτερο, ἦταν τὸ Πολυτεχνεῖο. ἲΗταν κάτι τὸ

..

πολύ . . . ἦταν ἡρωϊκό . . . ἀπέναντι στὴν καταπίεση . . . με συγκίνησε. . . πάντως πολιτικὸ
κλίμα δέν ὑπῆρχε στὸ Γυμνάσιο, Είχαμε πολιτικές ἀπόψεις ἀλλὰ δὲν εἷχε ὀργανωθεῖ τὸ Γυμνάσιο καθόλου. Συζητούσαμε, ὅμως, σὲ δικές
μας συγκεντρώσεις, φιλικές καὶ τέτοια.
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΩΡΙΜΟΙ

.. :2. Ῐ
Β. Κωστοπούλου, “Μικρά καὶ μεγάλα παιχνίδια”

γυμνάσια ποὺ ἀκολουθοῦν Eva σύστημα νὰ
διαβάζουν κάθε μέρα τὸ παρακάτω, μὲ Ti] μόνη
προῦπόθεση να παίρνουν βαθμὸ καὶ τίποτε
περισσότερο. Χωρὶς προσωπικότητα, χωρὶς
τίποτε τὸ προσωπικὸ ἐπὶ τῶν μαθημάτων. Καὶ
αὐτούς, βασικά, εὐνοεῖ τὸ σύστημα. Γιατὶ ἂν
Eva; μαθητὴς μείνει ἐλεύθερος νὰ διατυπώνει
δικές του ἰδέες, ἐστω ἀντίθετες πρὸς τὸ μάθημα, δὲν θὰ πάει ὁπωσδήποτε καλά. Ἀπὸ τὸ
γυμνάσιο δὲν ἀπέκτησα καμιὰ γνώση τελείως,
δηλ. ἀχι μόνο λίγο δὲν ἀπέκτησα, ἀλλὰ τελείως
δέν ἀπέκτησα γνώσεις. Αὐτὸ τὸ κατάλαβα
ὅταν πρωτόδωσα Ἀκαδημαϊκό. Ἐνόμιζα ὅτι
θὰ ξέρω μερικὰ πράγματα ἐπειδὴ εἷχα π.χ. στὰ
μαθηματικὰ 19, 18, τελικὰ ὁὲν ἤξερα τίποτε.
Kai ἐλλείψει φροντιστηρίου δὲν ἐπρόκειτο νά
ἐκανα τίποτε, ποτέ, καὶ κεῖ τὸ χρωστάω, δηλ.
στὸ φροντιστήριο.
ANTI: Τί γνώμη ἐχεις γιὰ τὰ φροντιστήρια;
ΝΕΟΣ A: Γενικὰ τὰ φροντιστήρια νομίζω

τοὺς σοφοὺς ’μὲ τὶς ἀπαντήσεις τους κι ὅλα
αὐτά.
ANTI: Πόσων χρόνων ἤσουν τὸ ’67;
ΝΕΟΣΑ; Περίπου 15.
ANTI: Πῶς ένιωσες ἐσὺ τὴ δικτατορία
μέσα ἀπὸ τὸ γυμνάσιο; Εἴχατε ἐπαφὴ μάὐτὰ
τὰ πράγματα καθόλου;
ΝΕΟΣ A: ”Οχι, καθόλου. Ὑπῆρχε κάποιο
πολιτικὸ κλίμα πρὶν τὶς 21 Ἀπρίλη, ἀλλὰ βεβαίως σε χαμηλὴ στάθμη. Ἔπειτα, δέν καταλαβαίναμε καὶ πολλὰ πράγματα. Μετὰ ἀπὸ
κάνα-δυὸ χρόνια ἀρχίσαμε νὰ καταλαβαίνουμε, ὅταν πηγαίναμε ὁμαδικὰ στὸ στάδιο
γιὰ νὰ χειροκροτήσουμε ὁρισμένα πρόσωπα,
με ἀπουσίες καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ ἀναγκαστοῦμε νὰ πᾶμε τελικά. Ἀπὸ κεῖ ἀρχίσαμε νὰ
καταλαβαίνουμε μερικὰ πράγματα . . .
ΝΕΑ A: Θά ’θελα νὰ πῶ καὶ γώ, ἀρχίζοντας ἀπ’ τὸ Γυμνάσιο, τὶς δικές μου ἀπόψεις.

ὅτι δεν θά ’πρεπε νὰ ὑπάρχουν. Εἶναι ἕνας θε-

Γενικά, τὸ Γυμνάσιο τὸ εἷδα σὰν κάτι ποὺ

σμὸς γιὰ νὰ μᾶς παίρνει τὰ λεφτὰ καὶ τίποτε
περισσότερο. Βέβαια, μαθαίνει κανείς, ἂν θέλει, πολλὰ πράγματα ἐκεῖ πέρα, ἀλλὰ αὐτὰ
ἀκριβῶς τὰ πράγματα, ἴσως καὶ περισσότερα,
θὰ μποροῦσε νὰ τὰ εἶχε μάθει στὸ γυμνάσιο, ἂν
πράγματι τὸ σύστημα ἦταν καλὸ κι ἂν πράγματι οἱ καθηγηταὶ ἤθελαν νὰ μάθουν τὰ παιδιά. Ἀλλὰ νομίζω ὅτι καὶ οἱ ἴδιοι oi καθηγητὲς
τό ’χουν πάρει τὸ πράγμα ρουτίνα. Νὰ περάσει
ήόώρα, νὰ πάρουν τὰ λεφτάτους,τίποτε περισσ ερο...
ΑΝΤΙ.· Δηλαδὴ ἀπὸ ὅλο τὸ γυμνάσιο, αὐτὰ
τὰ ἐξη χρόνια, τί μποροῦσες νὰ πεῖς ὅτι σοῦ
«ἔμεινε» σὰν κάτι τὸ θετικό;
NE ΟΣ A: Ὑπῆρχαν Eva; ἢ δύο καθηγητές,
ἀπ’ ὅσους γνώρισα, ποὺ εἶχαν κάποια σχέση μὲ
τοὺς μαθητές, ὄχι βέβαια σοβαρὰ προβλήματα,
ἀλλὰ μποροῦσε νὰ θίξει κανεὶς κάπρω θέμα
μέσα σὲ μιὰ ἐλεύθερη συζήτηση, σὲ περιορισμένα πάντα πλαίσια, βέβαια, ποὺ μποροῦσαν
νὰ έρθουν πιὸ κοντὰ στὸ μαθητή. Kai αὐτοὶ
μπορεῖ νὰ τὸ κάνανε ἐπειδὴ τοὺς ἀρεσε τὸ
ἐπάγγελμα ἴσως, ἢ ἴσως τοὺς ἀρεσε νά έχουν
κάποια συνάφεια μὲ τοὺς μαθητές, νὰ μὴν εἴ-

Eugene νὰ ὑπάρχει μετὰ τὸ δημοτικό, ἀλλὰ εἶχε
πολλὲς ἀτέλειες, ἐλλείψεις τρομερές, καὶ γενικὰ oi καθηγητὲς προσπαθοῦσαν νὰ κάνουν
ἁπλῶς Eva ἐπάγγελμα. Δεν μποροῦσαν νὰ
βγάλουν Evav ἀνθρωπο. Ἔβλεπα πάντα τὸν
καθηγητὴ μὲ φόβο, ὁ κατάλογος καὶ ὅλα αὐτὰ
τὰ τυπικά, φοῦοτες, κορδέλες, ἀποβολές. Μιὰ
φορὰ διώξανε μὲ ἀποβολὴ μιὰ κοπέλα γιατὶ
στὶς κάλτσες της εἶχε κόκκινες ρίγες.
ΑΝ TI: Θά ’θελα νὰ θυμηθεῑς πῶς ἀντιμετωπίζονταν oi σχέσεις τῶν ὃυὸ φύλων καὶ μεταξύ σας καὶ ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους.
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ναι τελείως ξεκομμένοι, και νά παριστάνουν

ΝΕΑ A: Γιὰ μᾶς ἦταν κάτι πολὺ φυσιολογικό. Βέβαια, οἱ μεγάλοι ἐφερναν πολλὲς ἀντιρρήσεις ὡς πρὸς τὶς σχέσεις, τὰ πάρτυ γενικά. Θυμάμαι στὸ σχολεῖο, 3η τάξη, ὅταν
σχόλαγαν τὰ ἀγόρια καὶ πηγαίναμε ἐμεῖς, συναντὴθηκε ἁπλῶς ἕνα κορίτσι με Eva ἀγόρι, τὴν
εἴδανε ἀπ’ τὸ γραφεῖο, καὶ τὴν άλλη μέρα πῆρε
ἀποβολή. Ἦταν κάτι ποὺ ἐνοχοποιεῖ τὸν πιὸ

ἁγνό. Ἐπιβάλλεται ηδὲ ἐκ τῶν ἀνωτέρων τὸ
ἐνοχοποιητικὸ στοιχεῖο, ποὺ ἐμεῖς δέν τὸ νιώθαμε κάν.
ΑΝΤΙ.· Πῶς ἀντιδράάατε ὅταν μάθατε ὅτι

ΝΕΑ Β.· (Μαθήτρια 6ης Γυμνασίου). Θὰ πῶ
Kai γὼ τὰ δικά μου. Τὸ Γυμνάσιό μου εἷναι
ἰδιωτικὸ καὶ ὑπάρχει μιὰ διαφορά. Ὑπάρχει
μιὰ σχετικὴ ἐλευθερία, καὶ ὁπωσδήποτε οἱ
σχέσεις μεταξὺ καθηγητῶν καὶ μαθητῶν εἷναι
πολὺ καλύτερες. Μποροῦμε νὰ συζητήσουμε
μαζί τους ὅποιο θέμα θέλουμε, ἀκόμα καὶ πολιτικὰ πολλές φορές. Μπορῶ νὰ πῶ ὅτι ὑπάρχει διάθεση ἀπὸ τοὺς καθηγητές, σὲ ἀντίθεση
μὲ τὰ δημόσια, καὶ εἶναι έτοιμοι νὰ μᾶς ἀκούσουν ὁποιαδήποτε ὥρα τοὺς χρειαζόμαστε.
Καὶ ἐγὼ πιστεύω ὡς πρὸς τὰ ἐφόδια ποὺ δίνει
τὸ Γυμνάσιό ὅτι ὁὲν εἷναι ἀρκετά, πράγμα ποὺ
διαπιστώνω καθημερινὰ καὶ ὅσο μεγαλώνουν
oi τάξεις. Δὲν πάει νά βγάλει χαρακτῆρες, ἀνθρώπους, μὰ ἕνα χαρτὶ ποὺ θὰ σοῦ δώσει Eva
δρόμο γιὰ μιὰ σχολὴ ἀνώτερη. Οἱ προσπάθειες
Y? νά βὶγεῖλῗνας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ γυμνάσιο
ε ναι πο υ
ε .
ΑΝΤΙ.· Πῶγς ςἦταν τὸ κλίμα στὸ γυμνάσιο
στὴ δικτατορία;

ΝΕΑ B: Καταλαβαίναμε, βέβαια, ποιὰ ἦταν
ἡ κατάσταση καὶ ἀντιδροῦσαν πολλὰ παιδιά,
ἀλλὰ ὁπωσδήποτε μὲ κάποιο φόβο, δὲν μποροῦσαν νὰ ἐκφραστοῦν ἐλεύθερα, μήπως καὶ
ὑπάρχει ἀνάμεσά τους κάποιος . . . Τὸ Πολυτεχνεῖο τὸ ἐνιωσα πολὺ κοντά μου. Κατάλαβα τί
ἀκριβῶς συνέβαινε, ἂν καὶ oi μεγάλοι γύρω
μου έλεγαν ὅτι δὲν ὑπάρχει λόγος νά γίνεται
αὐτὴ ἡ φασαρία, ὅτι ἦταν ἀσκοπο.
ΑΝΤΙ.· Οἱ νέοι ταυτίζονταν συναισθηματικὰ μὲ τὰ γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου ἢ κατὰ
τὴ γνώμη σου ένιωθαν καὶ τὸ πολιτικό του
περιεχόμενο;
ΝΕΑ Β.· Τὸ ένιωσαν πολιτικά. Ἤξεραν ὅτι
βρισκόντουσαν ἐκεῖ τὰ παιδιὰ γιὰ Eva συγκεκριμένο λόγο. Κατεβήκαμε καὶ μεῖς, ὅλοι μαζί,
ἀπ’ τὸ σχολεῖα, ὁπωσδήποτε μὲ κάποιο φόβο.
ΑΝΤΙ.· Τώρα τελευταῖα έχει παρουσιασθεῖ
έντονα τὸ πρόβλημα τῆς ψήφου στὰ 18. Τὰ
ἐπιχειρήματα εἶναι γνωστά, γιὰ ώριμότητα ἢ
ὅχι τῶν νέων παιδιῶν. Τί γνώμη ἐχετε ἐσεῖς;
ΝΕΟΣ A: Προσωπικὰ πιστεύω ὅτι ὑπάρχει
ὡριμότης. Ἕνας νέος 18 χρονῶν μπορεῖ νὰ καταλάβει τί θέλει ἀπὸ πολιτικῆς ἀπόψεως, καὶ
νομίζω ότι δὲν τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ ἐκλέξει, ὄχι ἐπειδὴ ea εἶναι ἀνώριμος a’ αὐτὴ τὴν

ἡλικία, ἀλλὰ ἀπὸ σκοπιμότητα πολιτικὴ ὁρισμένων τάξεων ποὺ προσπαθοῦν νὰ παγιδέψουν μιὰ κατάσταση καὶ γενικὰ νὰ μὴ δώσουν
τὴν εὐκαιρία στοὺς νέους νὰ ποῦν τὴ γνώμη
τους στὴ Βουλή.
ΝΕΑ A: Μπορεῖ νὰ ψηφίζει ἐκεῖνος ποὺ
ξέρει τί ψηφίζει, ποὺ δὲν ψηφίζει ἐπειδὴ τὸν
παρασύρει κάποιος ἄλλος, ποὺ ξέρει τί ζητάει.
Ἐκεῖνος ποὺ ξέρει τὰ «πιστεύω» τῆςπολιτικῆς
παρατάξεως ποὺ διαλέγει. Νομίζω ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν νέων τῶν 18 χρονῶν ἐχει ἀποκτήσει ὡριμότητα καὶ μπορεῖ νὰ ψηφίζει.
ΝΕΑ Β.· Καὶ ἐγὼ πιστεύω ὅτι στὴν Ἐλλάδα
oi νέοι εἷναι ἀρκετὰ ὥριμοι ὥστε νὰ ψηφίζουν
ἀπὸ τὰ 18.
ANTI: Πῶς βλέπετε τὴ νεολαία, γενικά,
τοὺς συνομηλίκους σας; Πιστεύετε ὅτι εἶναι
μιὰ νεολαία ποὺ προβληματίζεται, ἢ εἶναι χαμένη ατὰ γήπεδα, τὰ ποδοσφαιράκια, τὶς δισκοτὲκ κ.λπ.;

ΝΕΟΣ A: Ἡ νεολαία δὲν κατατάσσεται
στοὺς νέους ποὺ συχνάζουν στὰ ποδοσφαιράκια καὶ γενικὰ σὲ τέτοιου εἴδους ἀπασχολήσεις, ἂν καὶ πιστεύω ὅτι πολλὰ ἀπ’ αὐτὰ τὰ
παιδιὰ δὲν εἶναι έτσι ὅπως παρουσιάζοντιιι,

δηλ. ὅπως τὰ βλεπουμε, ὅτι, δηλαδή, περνάνε
’ὅλη τὴν ὥρα τους παίζοντας ποδοσφαιράκι.
Καὶ ἐγὼ προσωπικὰ ἐχω παίξει ποδοσφαιράκι, έχω περάσει πολλὲς ὣρες μέσα ἐκεῖ, νομίζω ὅτι τὰ παιδιὰ ἀσχολοῦνται πιὸ πολὺγμὲ τὸ
σύστημα ποὺ ἐπικρατεῖ, τὸ πῶς μεγαλώνει δη λ.
ὁ μικρός, τί τοῦ προσφέρεται οτὸψκράτος ποὺ
ζεῖ. Πιστεύω, βασικά, ὅτι οἱ νέοι θὰ ἤθελαν

Eva σύστημα ὄχι προσωποπαγές, ὅπως ἐπικρατεῖ ἴσως ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ἀλλὰ Eva σύστημα
κάπως μιᾶς ὁμάδας ποὺ νὰ διοικεῖ, δηλαδὴ oi
ἀποφάσεις νὰ μὴν παίρνονται ὅπως παίρνονται τώρα, καὶ ἴσως νὰ μετέχουν κάπως πιὸ
πολὺ σε κάθε σοβαρὴ ἀπόφαση πολιτική. Τουλάχιστον νὰ μπορεῖ νά ’χει ἡ σκέψη τους, ἡ
πεποίθησή τους, κάποια ἀπήχηση σε κάποιο
γενικὸ θέμα ποὺ θὰ προκύψει. Οἱ ὧρες ποὺ
καταναλώνονται στά ποδοσφαιράκια ἢ στὸ

ἔθ’ἷιῗδὲερῖἑὲζιὲρῖξγγῗὰὲἕέ ῗὲἓξάῗεῗ WEE),
γιατὶ δὲν έχουμε τί νὰ κάνουμε, Eva εἶδος διασκεδάσεως, ἴσως ἐπειδὴ εἷναι Kai φιτηνὰ κάπως, γιατὶ σή ερα oi διασκεδάσεις εἰναι ἀκριβές. Γενικά ε ναι Eva μέσο πού μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ κανείς, κάποιος, ἀμεσα, δηλ. δεν εἶναι

μονο που ἀκους τραγούδια σε μιά μπουάτ, 0’
Eva ποδοσφαιράκι μπορεῖ νὰ δημιουργήσει
κάτι δικό του, νὰ κερδίσει ἢ νὰ μὴν κερδίσει,
δηλ. δὲν λαβαίνει παθητικὴ στάση, ἁπλῶς ἐχει
κάποια άλλη μορφὴ τὸ πράγμα, ε ναι δύσκολο
νὰ τὸ καταλάβει κανείς.
ΝΕΑ A: Ἐγὼ αὐτὸ ποὺ βλέπω σὲ μᾶς τὰ
κορίτσια, εἶναι ὅτι πολὺ λίγες θέλουν νὰ παντρευτοῦν καὶ νὰ τελειώσει ἐκεῖ ἡ ζωή τους. Οἱ
πιὸ πολλὲς θέλουν πρῶτα νὰ φτιάξουν κάτι
δικό τους καὶ μετὰ νὰ παντρευτοῦν. Τὸν τελευταῐο καιρό, ὅμως, ποὺ δούλευα σὲ μιὰ ἐπιχείρηση, τὰ κορίτσια ποὺ ἦταν ἐκεῖ ἐνδιαφερόντουσαν μόνο γιὰ τὸ ντύσιμο, τοὺς ἠθοποιοὺς
καὶ τοὺς τραγουδιστές. Μιλάγανε ὅλο γιὰ
ροῦχα καὶ δουλεύανε για νὰ κάνουν προίκα
Kai νὰ παντρευτοῦν. Μοῦ έκανε ἐντύπωση ὅτι
δὲν ἀντιδροῦσαν στὴ διεύθυνση, παρ’ ὅλο πού
δέν τὶς μεταχειρίζονταν σωστά. Ἐγὼ δὲν ἀντεξα καὶ ἐφυγα.
ΑΝΤΙ.· Γιατί νομίζεις πῶς δὲν ἀντιδροῦσαν,
- ΝΕΑ A: Ἴσως γιατὶ εἶχαν ἀνάγκη, ἀλλὰ δὲν
νομίζω ὅτι σκέφτονταν καὶ νὰ ἀντιδράσουν ἢ
πῶς νὰ ἀντιδράσουν.

r——— KAHOIA ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -———-—
Κλείνοντας, μποροῦμε νὰ κάνουμε μερικές παρατηρήσεις. Οἱ συζητήσεις ἐγιναν με ὁμάδες νέων χωρὶς νὰ
ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ προηγούμενη ἐνημέρωση γιὰ
κάποιο ἀπὸ τὰ θέματά τους. Oi συζητήσεις μὲ τὶς
διαφορετικές ὁμάδες εἶναι φανερὸ πὼς κινοῦνται καὶ
σὲ διαφορετικὸ ἐπίσης ἐπίπεδο, πράγμα ποὺ τὸ δείχνουν καὶ οἱ ἀπαντήσεις. Oi ἄγνωστοι συνομιλητές
ἀντιπρόσωπεύουν κάθε φορὰ μιὰ διαφορετικὴ κατηγορια.
Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ ἐρεύνα δὲν ἐξαντλεῖ καὶ δὲν
δίνει ὅλες τὶς διαστάσεις τοῦ προβλήματος ποὺ θέτουμε. Νομίζουμε πὼς τὸ πρόβλημα εἷναι ἀνάγκη νὰ
μελετηθεῐ στὸ σύνολο τῶν στοιχείων καὶ τῶν συνιστωσῶν του. Καὶ εἶναι φανερὴ Kai ἡ γενικότερη, ἀλλὰ
Kai ἡ ἰδιαίτερη πολιτικὴ σημασία μιᾶς τέτοιας μελέτης. Ἡ έρευνά μας δὲν ἐχει, φυσικά, τῆ θέση μιάς κοινωνιολογικῆς μελέτης μὲ προσπέλαση σὲ ὅλους τοὺς
ἀντιπρόσωπευτικοὺς χώρους, μὲ στοιχεῖα στατιστικὰ
κ.λπ. Ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἀποψη μένει ἀκάλυπτος ἕνας σημαντικὸς Kai γεμάτος ἰδιομορφίες κόσμος, πολὺ χαρακτηριστικὸς στὴ συγκεκριμένη περίπτωση. Οἱ συζητήσεις μὲ τοὺς νέους καὶ τὶς νέες δέν ἐπιχειρήθηκε
νὰ κινηθοῦν σὲ «ὑψηλὸ ἐπίπεδο». ”Αρχισε, ἰδίως ἡ
τρίτη, Kai παρέμεινε σὲ πράγματα ἀπλὰ καὶ καθημερινά. Ἀλλὰ ἡ κοινοτυπία τοῦ διαλόγου, σὲ πολλὲς
περιπτώσεις, κρύβει Kai τὴ βαθύτερη σημασία του.

Μποροῦμε νὰ βγάλουμε μερικα συμπεράσματα
ἀπὸ Ti; συζητήσεις Kai ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῆς Ὁμόνοιας.
Στὴν πρώτη συζήτηση μέσα ἀπὸ τὴ σαφήνεια τῶν
ἀπαντήσεων ποὺ φανερώνει τὸν προσδιορισμὸ τοῦ
προβλήματος ἀπὸ μέρους τῶν συνομιλούντων, δείχνεται καθαρὰ τὸ ἀδιέξοδο στὸ ὁποῖο ὁδηγοῦν oi συνθῆκες ζωῆς ποὺ ἀντιμετωπίζουν oi νέοι. eO ἐπαρχιώτης
νέος, μὲ μιὰ διαφορετικὴ πείρα ζωῆς, πού ’ρχεται
στὴν πρωτεύουσα με μιὰ σειρὰ ὄνειρα, αἰσθάνεται
μόνος 0’ Eva ξένο περιβάλλον, χωρὶς νὰ ἐπιθυμεῖ καὶ
τὴν ἐπιστροφή του στὴν πατρίδα του. Χωρὶς νὰ μπορεῖ νὰ πραγματοποιήσει, γιὰ οἰκονομικοὺς κυρίως
λόγους, τοὺς στόχους του, ψάχνει, χωρὶς μέσα καὶ
χωρὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, νὰ βρεῖ διέξοδο, έναν
τρόπο νὰ ἐπενδύσει δημιουργικὰ αὐτὸ ποὺ αἰσθάνεται νὰ περιέχει μέσα του.
εΗ σκηνὴ στὴν Ὁμόνοια ἐχει ὅλη τὴν εὐγλωττία,
μέσα στὴ ’γυμνότητα τοῦ λεξιλόγιου καὶ στὴ μονομέρεια τοῦ θέματος, ἐνὸς ὁλόκληρου χώρου νεολαίας
καὶ ἴσως μιᾶς «χαμένης», χωρὶς καμιὰ ποίηση ὅμως,
γενιας.
Οἱ τελευταῖοι συνομιλητὲς ἐχουν, μέσα στὴν κοινωνικὴ «κανονικότητα» τῶν ἀπαντήσεων τους, ἀλλὰ
Kai μὲ ὁρισμένες αἰχμὲς καμιὰ φορά, τὴ μεγαλύτερη
ἴσως σημασία, ἂν δεχτοῦμε ὅτι ἀποτελοῦν ἀντανάκλαση μιᾶς μεγάλης μερίδας τῆς νεολαίας μας.

στὰ μακρινὰ Γιάννενα

< ΜΙΑ ΔΙΚΗ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ
, ΚΙ EHIK ΙΝΔΥΝΑ

Oi κατήγοροι
γνωστότατοι
- χουντοφασίστες
“ἐθνικόφρονες
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Ἀπὸ τὰ Ἰωάννινα πῆραμε τῆν άνταπόκριση ποῦ ἀκολουθεῖ. Τῆ δημοσιεύουμε, γιατί τα ὅσα ἐκθέτει
ἀποτελοῦν μιά σοβαρῆ προειδοποίηση, ποῦ κανεὶς δὲν δικαιοῦται
v’ άγνοῆσει; στῆν ἀκριτικῆ, κατὰ
κάποιο τρόπο, ”Ηπειρο ἐπιχειρεῖται
κάτι ποὺ κανεὶς δὲν τολμά ἀκόμη νά
ἐπιχειρήσει σὲ μεγάλες πολιτεῖες,

ὅπως ῆ Ἀθηνα, ὁ Πειραιάς, ῆ
Θεσσαλονίκη ἢ Kai ῆ Πάτρα,· ἐπιχειρεῖται τὸ πνίξιμο τοῦ πνεύματος
τοῦ ἀντιφασισμσῦ ποῦ συνεπαίρνει
τα μεταχουντικὰ φοιτητικα νιάτα.
Ἐπιχειρεῑται σήμερα ma Γιάννενα ὅπου, κατὰ «περίεργη σύμπτωση»,
Kai ὁ γνωστός μας κ. ἈβέρωφΓ

ἐξαπέλυσε τῆ θλιβερῆ ὲπίθεσῆ του
ἐναντίον τοῦ φοιτητικοῦ κόσμου
ὑπὸ τὶς ἐνθουσιώδεις ἐπευφημίες
τοῦ «Ἐλεύθερου Κόσμου» - για να
ἐπιχειρηθεῑ αῦριο στὸ Πανεπιστημισ τῆς Θράκης ῆ στῆν Πάτρα, μεΘαύριο στῆ

Θεσσαλονίκη, τέλος,

στῆν ἰ’δια τῆν πρωτεύουσα.
Καὶ τὸ πιὸ σημαντικό· όλα αὐτὰ γίνονται έτσι ὥστε νὰ καλλιεργεῖται
ἔντεχνα ῆ ψευδῆς ἐντύπωση ὅτι
βρισκόμαστε μπροστα σὲ δυὸ ἐξ·
τρεμισμοὺς - άπὸ τῆ μιά, τὸ φοιτητικό, κι άτΓ τῆν άλλη, τοῦ νεσφασι-

μοῦ. Κι ἂν Θυμηθοῦμε ότι ῆ «Νέα
Τάξη» όλο κι ἀναπτύσσει τῆν ἐγ-

κληματικῆ της δράση, χωρὶς ὅμως
oi ῦπηρεσίες ἀσφαλείας - τόσο

άποδοτικὲς στῆ δίωξη τῆς Ἀριστεράς - να συλλάβσυν, μέχρις ὥρας,

ἔστω κι ἕνα τρομοκράτη, τότε τὰ
συμπεράσματα δὲν μποροῦν νά εἶναι παρὰ άνησυχαστικά.
“Ας ἐλπίσουμε ότι τὸ μήνυμα θα τὸ
συλλάβουμε ἕγκαιρα. “Ὀλοι.
36

δεικτικὰ στὸ έστιατόριο τοῦ Πανεπιστημίου.
Σὲ παμφοιτητικὴ συγκέντρωση στὶς 15 Γενάρη, οἱ φοιτητὲς τοῦ Πανεπιστημίου ἸωαννίΤοῦ ὑπόδειξαν νὰ φύγει καὶ τότε αὐτὸς πέταξε
νων ἀποφάσισαν νὰ μὴν ἐπιτρέψουν ἀλλο
Eva πιάτο στὸ κεφάλι τοῦ φοιτητῆ Μερσινιά
καὶ τὸν τραυμάτισε. Τὰ μέλη τῆς ὀργανωτικῆς,
στοὺς φοιτητὲς-ἀποδειγμένους συνεργάτες τῆς
δικτατορίας τὴν εἴσοδο στὸν πανεπιστημιακὸ
ἐπιτροπῆς ἔσπευσαν ἐπιτόπου Kai τὸν ὁδήγηχῶρο. Οἱ συνεργάτες αὐτοὶ. εἶχαν καταγγελθεῖ
σαν ἐξω ἀπὸ τὸ ἐστιατόριο, ἀποσοβώντας τὴν
κλιμάκωση τοῦ ἐπεισόδιου.
μὲ βάση στοιχεῖα ποὺ συγκέντρωσε ἡ ἐκλεὉ τραυματισμένος Μερσινιᾱς δὲν ὑπόβαλε
γμένη ἐπιτροπὴ ἀποχουντοποίησης. Ἡ ἀπόφαση τῆς 15 Γενάρη στηρίχτηκε στὸ κεκτημένο ,μήνυσή Ἀντίθετα, ὁ Καλαϊτζάκης μήνυσε
δικαίωμα τῶν φοιτητῶν νά προασπίσουν τὸ τέσσερις φοιτητὲς γιὰ παράνομη βία κι ἐπικίνδυνες σωματικὲς βλάβες. Στὸ δικαστήριο εἷπε
φοιτητικὸ χῶρο ἀπὸ ἀτομα ποὺ σπίλωσαν τὴ
σχετικάε «Κάποιος Eugene νὰ φάει τὸ πιάτο
φοιτητική τους ἰδιότητα KL ἐπιβάλλονταν
Kai σὲ κάπριον ἐπρεπε νὰ κάνω μήνυση»,
ἀμεσα γιὰ λόγους τόσο ἠθικοὺς ὅσο Kai καἩ ὑπόθεση ἐκδικάστηκε στὶς 28 Φλεβάρη
θαρὰ πρακτικούς ἀποτελοῦσε συνέπεια, διKai στὶς 3 Μάρτη στὸ Πρωτοδικεῑο Ἰωαννίκαίωση κι ἐπισφράγιση τοῦ φοιτητικοῦ ἀντινων. Οἱ κατηγορούμεναι εἶχαν μηνυθεῖ σὰν
δικτατορικοῦ ἀγῶνα, ἀλλὰ συνάμα ἀπέβλεπε
ἀτομα κι ὄχι σὰν ὀργανωτικὴ ἐπιτροπή, ἐξουκαὶ στὴν ἀναγκαία περιφρούρηση τοῦ Πανεσιοδοτημένη ἀπὸ τὴν ψῆφο τῶν φοιτητῶν. Στὴ
πιστημίου ἀπὸ προβοκατόρικες ἐκδηλώσεις.
μήνυσή του ὁ Καλαῖτζάκης διευκρινίζει ὅτι
Τὴν ἴδια μέρα ἐκλέχτηκε μιὰ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ ποὺ ἐπιφορτίστηκε μὲ τὴν ἐφαρμογή τῆς
δὲν μηνύει τὴν ἐπιτροπὴ γιατὶ ἀγνοεῖ τὰ ὀνόματα τῶν μελῶν.
ἀπόφασης. ”Αλλωστε ἡ ἀνάγκη γιὰ περιφρούρηση γινόταν ὁλσένα πιὸ ἐπιτακτικήε ἀπ’ τὴν _
Ταυτόχρονα ξεσπά Eva κύμα ἀπὸ μηνύσεις
κατὰ φοιτητῶν, ποὺ ἐχουν διακριθεῖ γιὰ τάν
ἀρχὴ τῆς πανεπιστημιακῆς χρονιᾶς τὰ χουντικὰ στοιχεῖα ὃροῦσαν ἀσύδοτα καὶ προκαἀντιδικτατορικὸ ἀγώνα τους καὶ τὴ συνδικαλοῦσαν σὲ διαδρόμους Kai προαύλια μὲ ἀπειλιστική τους δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,
λὲς («Μὲ τὸν ,Ἰωαννίδη στὴν ἐξουσία θὰ σᾱς
μηνύουν 1) ὁ Καλαῖτζάκης τοὺς φοιτητὲς Θ.
βγάλουμε -τὰ νύχια»), μὲ φασιστικοὺς χαιρετίΜπίτσα,“ Γιάννη Δημητριάδη καὶ Σταυρόσμοὺς καθὼς καὶ ’έντονες προσπάθειες νά φέπουλο, 2) ὁ Σπυρ. Δημητριάδης τοὺς Ἀγγερουν ταραχὴ καὶ διάσπαση. Συγκεκριμένα,
λικὴ Ρετάλη, Γιάννη Κοντακίδη, Νίκο Ράπτη,
στὶς 29 Ὀκτώβρη, ὁ φοιτητὴς Καλαῖτζάκης
Γιάννη Δημητριάδη καὶ Βασ. Μέγα, 3) ὁ Σπυρ.
εἶχε ἐπιχειρήσει νὰ τορπιλλίσει τὴν ἀπόφαση
Δημητριάδης τοὺς Γιάννη Δημητριάδη, Ἀγγετῆς παμφοιτητικῆς γι’ ἀναβολὴ τῶν ἐκλογῶν,
λικὴ Ρετάλη καὶ Γιάννη Κοντακίδη, 4) ὁ Δ.
ποὺ πάρθηκε μὲ τὴν ἐγκριση τοῦ Ὑπουργείου
Καρπαθιωτάκης τοὺς Γιάννη Δημητριάδη,
Kai παρουσία πρωτοδίκη. Κάλεσε δικιά του
Νίκο Ράπτη, Ἀγγ. Ρετάλη. Βασ. Μέγα, N.
συνέλευση, ἀφοῦ πῆρε άδεια ἀπὸ τὸν πρύτανη
Μουλακάκή, M._ Κολοκυθᾶ,“ Στ. Βανταράκη
κ. Γάγγα (γνώστη, ὡστόσο, τῆς ἀπόφασης τῆς
καὶ Δ. Καραγιάννη καὶ 5) ὁ Δημ. Μπακογιῶρπλειοψηφίας) καὶ με 35-40 φοιτητὲς σχεδίασε
ἐκλογές, Τὰ σχέδιά του ματαιώθηκαν ἀπὸ παρέμβαοη τοῦ Ύπουργείου, πού ἐνημέρωσαν oi κρὸεμιέῦν 5 δίκες καὶ γίνεται προανάκριση γιὰ
μι ν κτη.
>
διοικοῦσες ἐπιτροπές.
Στὶς 16 Γενάρη ὁ Καλαϊτζάκης, ἀψηφώντας
Οἱ μηνυτὲς συνδέονται μὲ τὴν ΕΠΕΝ (Ἐτὴν ἀπόφαση τῆς παμφοίτητικῆς, μπῆκε ἐπιθνικὴ Προοδευτικὴ Ἕνωση Νέων). Ἡ νεολαία
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τῆς «Νέας Δημοκρατίας» έχει καταγγείλει μὲ
στοιχεῖα ὅτι ἡ ΕΠΕΝ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ
γνωστοὺς φασιστικοὺς κύκλους - 4η Αὐγούοτου - ποὺ δροῦν στὰ Γιάννενα καὶ στὴν
A21]:.3 Μάρτη, μετὰ τὴ δίκη Kai τὴν κατα-

δίκη ἐνὸς ἀπὸ τοὺς τέσσερεις κατηγορούμενους, τοῦ φοιτητῆ Γ ιάννη Δημητριάδη, σε εἰ,
κοσαήμερη φυλάκιση μὲ ἀναστολή, οἱ φοιτητὲς
διαδήλωσαν στὸ κέντρο τῆς πόλης μὲ τὰ συνθήματα; «ὄχι στὰ νέα στρατοδικεῖα,>> «ὄχι δίκες παρωδία,» «ὄχι πλάτες στοὺς χαφιέδες»,

«δικάζουν δημοκράτες ἀντὶ γιὰ τοὺς φασίσῃῖίὲδ’δικαστήριο στῆν ἀπόφαση του θεώρησε
τὴν ἐνέργεια τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς τῆς
16 Γενάρη παράνομη, γιατὶ στηρίζονταν a‘e
ἀπόφαση ποὺ πάρθηκε κατὰ τρόπο μὴ νόμιμο,

Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΗ

Πρόεδρος Καὶ ἑφτὰ ἐκατομμύρια νὰ ἦταν,
Ι
αὐτὸ εἶναι παράνομο.

Στὴ ὁιάλεξή του στὸ Πανεπιοτήμιο Ἰωαννίνων στὶς 6 τοῦ Μάρτη ’75, ὁ καθηγητὴς κ. Φαίδων Βεγλερῆς εἶπε ὅτι καθόλη τὴ διάρκεια τῆς ὁικηγορικῆς του σταδιοδρομίας, ὁὲν θυμᾶται
ποτὲ τὸ Δικαστικό Σῶμα νὰ ἔχει ὑψώσει τὴ φωνή του κάθε φορὰ πού ἰσχυρὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση εἶχε λάβει ἀπόφαση γιὰ ἕνα θέμα. Βέβαια, συμπλήρωσε, αὐτὸ ὁὲν τιμᾶ τοὺς Ἕλληνες

Ἀντίθετα, ὑποβλήθηκαν σωρεία ἐρωτήσεων
σχετικὰ με τὶς λεπτομέρειες τοῦ περιστατικουε
Εἰσαγγελεύςε Μάς εἴπατε, δεσποινίς, ὅτι ὁ
Καλαϊτζάκης κατὰ τὸ ἐπεισόδιο τῆς 14ης
Ἰανουαρίου ἐκανε ἀπρεπεῖς χειρονομίες.
Προσέξτε δεσποινίς, εῖστε μορφωμένη κοπέλα ἐννοεῖτε ὅτι ἐδειξε τὰ γεννητικά του ὅργρινα ἢ Eta τὰ ἐπέδειξεέ Δέῒτέιῗὰν τὰ ἐπέδειξε
ε ναι και ντικοινωνικ ν
. .
Μάρτυραςε Ζητῶ τὴν ἐπέμβασή σας, κύριε
Π όεδ ε...

ὁικαοτές.

Στὴν αἴθουσα ἀκροατηρίου, τὴν αἴθουσα
ἀναμονῆς καὶ τὸ προαύλιο συνωστίζεται Eva
πλῆθος ἐτερογενέςῑ oi φοιτητές, ἡ ἀσφάλεια ἐν
σώματι, με ἐπικεφαλῆς τὸ διοικητὴ Σπηλιόπουλο καὶ τὸν ὑποδιοικητὴ Γιαννακόπουλο,
ἐκπρόσωποι τῆς Κ.Υ.Π. Kai Eva; μεγάλος ἀριθμὸς «σεμνῶν» συνεργατῶν, ποὺ βοηθοῦν
ἀθόρυβα στὴν καταγραφὴ προσώπων Kai κινησεων.
Ἡ παρουσία τῶν φοιτητῶν δὲν εἶναι πράξη
συμπαράστασης· έχουν τὴν αἴσθηση ὅτι εἶναι
ὅλοι ὑπόδικοι. ”Αλλωστε, ὁ μηνυτὴς δὲν τὸ
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ἐνῶ τὸν εἶχαν ἐκδιώξει ἀπὸ τὸ φοιτητικὸ ἑστιατόριο τουλάχιστον ἐκατό, έδωσε τὴν ἀπάντηση; «Διότι κάποιους ἐπρεπε νὰ μηνύσω».
Ἀλλὰ ἂν oi φοιτητὲς παίζουν τὸ δικό τους
ρόλο, τίνος ρόλο παίζουν μὲς στὶς αἴθουσες
τοῦ Πρωτοδικείου ἡ ἀσφάλεια μὲ ἐπικεφαλῆς
τὸ διοικητὴ καὶ τὸν ὑποδιοικητή της, oi ἐκπρόσωποι τῆς Κ.Υ.Π. Kai οἱ ἀθόρυβοι συνεργάτες τους; Ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικὸςμηνυτὴς a’ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση, Εἶναι πράγματι ὁ
Καλαῖτζάκης, ποὺ διαγράφτηκε ἀπὸ τὴ νεολαία τῆς Ν. Δημοκρατίας ὡς συνεργάτης τῆς
χούντας, ὁ Καλαῖτζάκης καὶ μόνον αὐτός;
Στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς ἡ φωνὴ τοῦ μοιράρχου ὑψώνεται κάθε τόσο πάνω ἀπὸ τὰ
μουρμουρητὰ τῶν φοιτητῶν;
- Ἀνοῖξτε διάδρομο, θὰ ἀναγκαστοῦμε νὰ
σᾶς σπρώξουμε.
- Ἀνοῖξτε διάδρομο, ἐντολὴ τοῦ εἰσαγγελέα.
Οἱ φοιτητὲς τὸ διασκεδάζουν. Μιὰ φοιτήτρια φέρνει σὲ ἀμηχανία τὸ χωροφύλακα ποὺ
σπρώχνει μὲ τὸ στῆθος καὶ τὰ χέρια του;
— Πάντα εῖχα τὴν ἀπορίαι Ποιὸς διασαλεύει
τὴν τάξη...
Στὴν αἴθουσα ἀκροατηρίου ἐξετάζεται ὁ
μάρτυς Μερσινιάς;
«Ὁ μηνυτὴς» λέει «χαιρετοῦσε Kai φασιστικά, καθὼς κρατοῦσε ψηλὰ τὸ πιάτο· έτσι»
(σηκώνει τὸ χέρι).
Πρόεδροςῑ Δὲν εἶναι έτσι ὁ φασιστικὸς χαιρετισμός, έτσι εἶναι (σηκώνει τὸ χέρι του στὴ
γνωστὴ θέση τοῦ φασιστικοῦ χαιρετισμοῦ).
Τὸ χαιρετισμὸ αὐτὸ τοῦ Καλαϊτζάκη θὰ
ὑποχρεωθοῦν νὰ τὸν ἐπαναλάβουν πολλοὶ
μάρτυρες. “Η πολιτικὴ ἀγωγὴ (κ.κ. Γιαννάκος
καὶ Τσόγκας) εἶναι ἰδιαίτερα εὐαίσθητοι 0’
αὐτὸ τὸ σημεῖο.
Τσόγκας; Μήπως ἦταν ἄλλοι ποὺ χαιρετοῦσαν έτσι; (σηκώνει τὸ χέρι μὲ σφιγμένη τὴ γροθιά .
Ι)-Ι πολιτικὴ ἀγωγὴ μιλάει γιὰ μαῦρο καὶ
κόκκινο φασισμό. Αὐτοὶ οἱ ἐπαγγελματίες
ἐθνικόφρονες ἐχουν εὐγλωττο παρελθόν;
Πύρρος Γιαννάκοςῑ Τὸ 1944 Χίτης, τομεάρχης τῆς Καλούτσιανης. Διετέλεσε, ἐπίσης,
Πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἑνώσεως Δικηγόρων
καὶ ἄλλων «ἐθνικῶν» συλλόγων. Κατὰ τὴν
έπταετία δημοσιογραφοῦσε στὸν τοπικὸ τύπο
καὶ ρητόρευε, ὑμνώντας τὴ δικτατορία καὶ τὸ
«οἰκονομικό της θαῦμα». Τὸ Νοέμβρη τοῦ
1974 (ἔ) βρίσκει Kai πάλι τὴν εὐκαιρία νὰ
ἀναφερθεῖ στὸ «οἰκονομικὸ θαῦμα» τῆς ἑπτα-

ετίας σε συ ζήτηση στρογγυλῆς τράπεζας μὲ τὸν
καθηγητὴ K. Στ. Πάνου.
Χαρίλαος Τσόγκας; Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἀγωνιστῶν Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως,
γνωστὸς στὴν πόλη γιὰ τὶς σχέσεις του μὲ χουντικοὺς κύκλους, μόνιμος τρόφιμος τῶν στρατοδικείων κατὰ τὴν ἑπταετία.
Εὕγλωττο Kai τὸ παρελθὸν τῆς ὑπεράσπισης; 0i K. K. Γεώργιος Μάκης, Ἀλέξανδρος
Σόφης καὶ Ἐλευθέριος Ζώλιας ἠσαν ἀπὸ τοὺς
πρώτους συλληφθέντες τῆς χούντας καὶ ἀνέλαβαν ἐπανειλημμένα κατὰ τὴν έπταετία τὴν
ὑπεράσπιση φοιτητῶν στὸ Πειθαρχικὸ Συμβούλιο τοῦ Πανεπιστημίου Kai στὸ Στρατοδικεῖο. Ἀπὸ τοὺς δεκαέξι μάρτυρες ὑπεράσπισης oi περισσότεροι εἰχαν περάσει ἀπὸ ἀνάκριση κατὰ τὴν ἐπταετία καὶ μερικοὶ φυλακίστηκαν.
“Ὀσο γιὰ τοὺς μάρτυρες κατηγορίας, ὁ Καρπαθιωτάκης κατὰ τὴν ἑπταετία προσπάθησε
ἐπανειλημμένα νὰ «βοηθήσει» συναδέλφους
του Κρῆτες, συγκεκριμένα νὰ ἐλαφρώσει τοὺς
«φακέλους» των (γνώριζε, φαίνεται, πολὺ
καλὰ τὸ περιεχόμενό τους) μέσω γνωστῶν του
στὸ A2. Ὁ Πλάτανος, σύμφωνα μετῆν καταγγελία τῆς ἐπιτροπῆς ἀποχουντοποίησης, εἶχε
στενὴ συνεργασία μὲ τὰ χουντικὰ στοιχεῖα τοῦ
Πανεπιστημίου. Μετὰ τὴν πτώση τῆς δικτατορίας ὀργανώνει μαζὶ μὲ ἄλλους φοιτητὲς ὁμοῖδεάτες του τὴν E.H.E.N. (Ἐθνικὴ Προοδευτικὴ Ἕνωση Νέων). Τὰ μέλη της προπαγανδίζουν φανερὰ τὴν ἰδεολογία τῆς ὀργάνωσης
(κηρύγματα ὑπὲρ τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ).
Οἱ μάρτυρες ὑπεράσπισης προσπάθησαν νά
δείξουν τοὺς δεσμοὺς τοῦ μηνυτῆ καὶ τῶν μαρτύρων του μὲ τὴν Ε.Π.Ε.Ν. - τὴ δράση τῆς ὀργάνωσης καὶ τὸ ρόλο αὐτοῦ τοῦ πλέγματος
στὴν ὑπόθεση τῶν μηνύσεων. Ἀντίθετα, ἡ πολιτικὴ ἀγωγὴ ἀνέλαβε οὐσιαστικὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς E.II.E.N. με ἐρωτήσεις τοῦ τύπου;
- Τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ σᾶς ἐνοχλεῖ στὴν
E.H.E.N., τὸ «Ἐθνικὴ» σᾶς πειράζει;
‘O πρόεδρος, μὲ τὴ σειρά του, ἀπαγόρευε
ὁποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικὴ μὲ τὴν

ρΕἰνοῗι ἐνδεικτικό, τέλος, ὅτι τὸν πολιτικὸ

χαρακτήρα τοῦ ἐπεισοδίου τὸν ἀρνήθηκε μαζὶ
με τὸ δικαστήριο καὶ τὴν πολιτικὴ ἀγωγὴ και ὁ
μηνυτής. Ἀντίθετα oi ἀπολογίες τῶν κατηγορουμένων ἀπέβλεπαν στὴν ἀποκατάσταση τῶν
λέξεων στὸ πραγματικό τους νόημα, ὅπου ὁ
μηνυτὴς εἷναι ὁ ἐγκάθετος, ἄρα ὁ κατηγορούμενος καὶ ὁ μηνυόμενος ἁπλὸ ἐκτελεστικο ὀρ’γανο τῶν ἀποφάσεων τῆς πλειοψηφίας. ‘O κατηγορούμενος Γ. Δημητριάδης ἀναγκάστηκε
νὰ παραιτηθεῖ τῆς ἀπολογίας του ἀρνούμενος
νὰ τῆς δώσει ἕνα καθ’ ὑπαγόρευση περιεχόενο.
μ Ὡστόσο ἡ καταδικαστικὴ ἀπόφαση δέν ἐθιξε τὸν Δημητριάδη, ἀλλὰ τὴν ἴδια τὴν ἀπόφαση τῆς παμφοιτητικῆς συγκέντρωσηςζ Συγ-

κεκριμένα, δέχτηκε ὅτι ὁ καταδικασθεις ὁὲν
ἐνήργησε ἀπὸ «ταπεινὰ ἐλατήρια», ἀλλὰ «ἡ
ἀπόφασις τῆς παμφοιτητικῆς συγκεντρώσεως
ἦταν παράνομη, ληφθεῖσα κατὰ τρόπον μὴ νόμιμο».
Ὡστόσο τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὑποτίθεται ὅτι ἀναγνωρίζει τὴ λειτουργία τῶν Παμφοιτητικῶν Συγκεντρώσεων, ὅταν ἀποδέχεται
ἢ ἀπορρίπτει τὰ ψηφίσματά τους.
ἱ
Καὶ ἐδῶ μποροῦμε νὰ ἐπισημάνουμε μιαν
ἀντίφαση τῆς Πολιτείας, διότι μὲ μιὰν ἄλλη
μορφὴ ἐξουσίας, τὴ δικαιοσύνη, βρίσκει τὸν
τρόπο ὅχι μόνο νὰ ἀναιρεῖ τὶς «παραχωρήσεις» της, ἀλλὰ καὶ νὰ προσβάλλει κεκτημένα
δικαιώματα.

Πρόεδρος Δέν ἐνδιαφέρει τὸ δικαστήριο

τί εἶναι ἡ Ε.Π.Ε.Ν. Γι’ αὐτοὺς (δείχνοντας
πρὸς τὴ μεριὰ τῆς πολιτικῆς ἀγωγῆς) ειναι δημοκρατικὴ ὀργάνωση, γιὰ σᾶς εἰναι φασιστική.
Ἐμᾶς μᾶς ἐνδιαφέρει ἂν ὑπάρχει παράνομη
ια.
β Οἱ διευκρινιστικὲς ἐρωτήσεις τοῦ προέδρου
καὶ τοῦ εἰσαγγελέα ἀπέβλεπαν νὰ περιχαρακώσουν Eva στεγανὸ νομικὸ πλαίσιο. Ἀρνήθηκαν νὰ δοῦν τὸν κατήγορο σὰν ἐγκάθετο
φασιστικῶν κύκλων στὸ πανεπιστήμιο καὶ
τοὺς κατηγορουμένους σὰν ἐκτελεστὲς ἀποφάσεων τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν φοιτητῶν καὶ περιφρουρητὲς τοῦ πανεπιστημιακοῦ ἀσύλου;
Μάρτυρας; τΗρθε ὁ Καλαῖτζάκης νὰ φάει
στὸ ἐστιατόριο. Τοῦ συστήσαμε νὰ φύγει σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς παμφοιτητικῆς.
Πρόεδροςῑ Γιατί, περιουσία τοῦ πατέρα σας

’75 Κυκλοφορεῑ
Τὸ Σάββατα

καὶ κάθε Σάββατα
ἳ

Διευθυντήςε
75 Μανώλης Γλέζος

εἶναι τὸ ἑστιατόρια
Μάρτυρας; Μὰ ἦταν ἀπόφαση χιλίων ἐκατὸ
φοιτητῶν.
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Μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Ε.Ο.Κ.
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Πρὸς μιὰ
“ἀλλαγὴ”
ποὺ θυμίζει

ἐλληνικὴ
“γέφυρα”
mud.
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‘O Φράνκο, ῆ γυναῖκα του καὶ ό Χουὰν Κάρλος.
Σκίτσο που δημοσιεύθηκε στὸ ΝουνεΙ Observateur.

τοῦ ”Αρη Φακίνου

?

Ti; μέρες αὐτές, οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς ὅλων σχεὸὸν τῶν
εὐρωπαϊκῶν πρωτεύουσῶν θὰ μποροῦσαν, χωρὶς κανένα

ὄισταγμό, νά προσυπογράψουν τὴν ἀκόλουθη ὁιαπίστωση, ποὺ
ὅσο περνοῦν οἱ μέρες ἐπιβεβαιώνετάι καὶ ἀπὸ τὴν πράκτορειακὴ
εἰὸησεογραφία.· «Τὸ 1974 καὶ 1975 θά χαρακτηρισθοῦν
ἀσφαλῶς ἀπὸ τὴν ”Ιστορία σὰν οἱ χρονιὲς τῶν «ἀλλαγῶν» καὶ
τῶν ἀνακατατάξεων στὸν εὐρωπαίκὸ χῶρο καί, κυρίως, σὲ
κεῖνον τῶν εὐρωπαϊκῶν ὁικτατοριῶν. H ὄιαὸοχὴ τῶν γεγονότων
εἶναι τόσο κραυγαλέα σημαὸιακή, πού θὰ πρέπει νὰ ὁιαθέτει
κανεὶς ἀρκετὰ γράὸα ἀμβλυωπία γιὰ νὰ μὴν προσέξει ὅτι ἡ
κατάρρευση τῆς δικτατορίας Γκαετανο στὴν Πορτογαλία
ἀκολουθήθηκε ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ στὴν Ἑλλάὸα, καὶ πῶς αὐτὴ τὴ
στιγμὴ ὁ γάλλος πρόεὸρος Ζισκὰρ ντ’ Ἐσταίν, ποὺ ὅπως
φαίνεται ἔχει μεγάλο ταλέντο «μεσάζοντος» πάνω στὸν ἄξονα
ΗΠΑ -Εὐρωπάϊκὴ Οἰκονομικὴ Κοινότητα- Εὐρωπαϊκές
ὄικτατορίες, ἐπιὸίὸει στὸν ὁιάὸοχο τοῦ Φράνκο, Χουαν Κάρλος,
τὰ εὔσημα τῆς «ἑλεύθερης» Εὐρώπης, κατὰ τὸν ιὸιο τρόπο πού,

πρὶν λίγους μῆνες, εἰχε ὁανείσει τὸ προσωπικό του άεροπλάνο
στὸν Καραμανλῆ».
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Εἶναι ἀναμφισβήτητο πὼς oi ὑπόγειοι κινητῆρες τῆς ι’σπανικῆς «ἀλλαγῆς» ἔχουν αὐξήσει
τὶς μέρες αὐτὲς τὴν ταχύτητά τους, ἂν κρίνει
κανεὶς ὄχι μόνο ἀπὸ τὶς διαβουλεύσεις ἐπὶ
ἀνωτάτου ἐπιπέδου μεταξὺ Ζισκὰρ ντ’ Ἐσταὶν
Kai Χουὰν Κάρλος, μπροστα στά πτώματα 57
ταλαίπωρων ἀγριογούρουνων, στὸ δάσος τοῦ
Σαμπόρ, στὴ Γαλλία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀναταραχὴ ποὺ ἐπικρατεῖ στοὺς κόλπους τῆς ἰσπανικῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας. Στὴ Μαδρίτη κυκλοφόρησε ἡ πληροφορία ὅτι ὁ στρατηγὸς
Ντιὰζ Ἀλεγκρία, πρώην ἀρχηγὸς τοῦ ἰσπανικοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, ἐλαβε μέρος σὲ σύσκεψη ἐν ἐνεργεία στελεχῶν τοῦ στρατοῦ, σύσκεψη ὅμως στὴν ὁποία προστέθηκαν, τὴν τελευταία στιγμή, Kai ὅχι βέβαια ἀπρόσκλητοι,
καὶ μερικοὶ πράκτορες τῆς CIA. Φῆμες,
ἴσως. . . Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ μερικὰ χαρακτηριστικὰ γεγονότα, ὅπως ἡ ἀποστολὴ μὲ τὸ ταχυδρομεῑο, στὸν στρατηγὸ Ντιὰζ Ἀλεγκρία,
ἑκατοντάδων . .. μονόκλ, τὴν ἡμέρα ἀκριβῶς
τοῦ πραξικοπήματος τοῦ Σπίνολα στὴν Πορτογαλία, καὶ οἱ πρόσφατες συλλήψεις, στὴν
Βαρκελώνα, μερικῶν ἀξιωματικῶν πού, ὅπως
καὶ κάποιοι ἄλλοι συνάδελφοί τους στὴν Ἑλλάδα, πρὶν ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Ἰούλη, ἐκδήλωσαν κάπως ὅψιμα καὶ περίεργα τὶς ἀνησυχίες τους «γιὰ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας». “Όταν
οἱ ἀξιωματικοὶ μιᾶς χώρας άρχίζουν Kai
«ἀνησυχοῦν», οἱ προσεχτικοὶ παρατηρητὲς
ὅφείλουν ν’ἀναζητοῦν τοὺς παράγοντες ἢ τὰ
ἀτομα ποὺ ἐμπνέουν αὐτὲς τὶς «ἀνησυχίες».

ἓν

I
1

Ἰριμπάρνε; ό Ἱσπανὸς Καραμανλῆς
Ἡ έπιχείρηση Ἰριμπάρνε
Ὑπάρχει ένας τρομαχτικὸς ἐφιάλτης ποὺ
ταράζει, τὸν τελευταῖο αὐτὸ καιρό, τὸν ὕπνο
τῶν Ἰσπανῶν πολιτικῶν Kai στρατιωτικῶν

ποὺ κινοῦνται γύρω ἀπὸ τὶς διάφορες ἐναλλακτικὲς «λύσεις» τοῦ ἴσπανικοῦ προβλήματος.
Πρόκειται γιά τὴν ἁλυσίδα τῶν γεγονότων ποὺ
ἀκολούθησαν τὴν πτώση τοῦ καθεστῶτος Γκαετάνο στὴν Πορτογαλία, ὅπου σὰν μόνες πραγματικα ὀργανωμένες δυνάμεις, ἱκανές νὰ
ἐπηρεάσουν ἀποφασιστικὰ τὶς ἐξελίξεις πρὸς
πραγματικὲς ριζοσπαστικὲς ἀλλαγές, ἀποδείχθηκαν τὸ Πορτογαλικὸ Κομμουνιστικὸ
Κόμμα καὶ ὁ στρατός. Ἡ νεοκαπιταλιστικὴ
ἰσπανικὴ ἀστικὴ τάξη δέν θέλει μὲ κανένα
τρόπο νὰ ἀφήσει νὰ τῆς ξεφύγει ἀπὸ τὰ χέρια
της ὁ ἐλεγχος τῆς διαδικασίας τῆς ἀλλαγῆς, γιὰ
νὰ μὴν ὑπάρξουν ἀπρόοπτα.
Ἀπὸ τὴ μιά, λοιπόν, ὁ πορτογαλικὸς ἐφιάλτης, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν άλλη ἀντισταθμίζεται μὲ τὸ
ὅνειρο τῆς ἀνεύρεσης κάποιου Ἰσπανοῡ «Kaραμανλῆ», ποῦ θὰ προσπαθήσει νὰ πετύχει
έναν πολλαπλὸ στόχο’ ν’ἀποτελέσει συνδετικὸ
κρίκο τῶν διαφόρων τάσεων τῆς σημερινῆς
ἰσπανικῆς δεξιάς, νὰ ἐξασφαλίσει τὰ μεγάλα
οἰκονομικὰ συμφέροντα τῆς ἀστικῆς τάξης, ν’
ἀποχτήσει τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ εῦρωπαϊκοῦ
μονοπωλιακοῦ κεφαλαίου ποὺ ἐλέγχει τὶς ἐξελίξεις στὴν Εὑρωπαῖκὴ Οἰκονομικὴ Κοινότητα
-μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπικύρωση τοῦ νέου
καθεστῶτος ἀπὸ τὴν «ἐλεύθερη» Εὐρώπη- καὶ
νὰ εἶναι ἀνεκτὸς τόσο ἀπὸ τὰ φασιστοφαλαγγικά στελέχη τοῦ στρατοῦ ὅσο καὶ ἀπὸ μερικοὺς ἐπικίνδυνους πυρῆνες ἀξιωματικῶν, μὲ
προοδευτικὲς ἰδέες, καὶ ποὺ δέν γνώρισαν τὸν
ἐμφύλιο πόλεμο.
Ἐπιχείρηση ἀρκετὰ δύσκολη, ἀλλὰ 0i ἀλλαγοποιοὶ δὲν ἀπελπίζονται τόσο εὔκολα καί,
κατὰ τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Φεβρουαρίου,
φαίνεται πὼς συγκέντρωσαν τὶς προσπάθειές
τους γύρω ἀπὸ τὸν Μανουέλ Φράγκα Ἰριμπάρνε, πρώην ὑπουργὸ Πληροφοριῶν τοῦ
Φράνκο, ποὺ εἶναι γνωστὸς στὴν Ἰσπανία γιὰ
τὸν κάπως «φιλελεύθερο» νόμο περὶ Τύπου
ποὺ κατασκεύασε τὸ 1966. Ἡ δημοσίευση τοῦ
νόμου αὐτοῦ εἶχε ἀποτελέσει τότε γεγονός, ἡ
δὲ ἰσπανικὴ δεξιὰ εἶχε μυριστεῖ ὅτι ὁ Ἰριμπάρνε θὰ μποροῦσε νὰ τῆς χρησιμεύσει ἀργότερα σὰν «ἐναλλακτικὴ προσωπικότητα» καὶ
”εντεχνα ἄρχισε νὰ τὸν διαφημίζει Kai νὰ τὸν
προβάλλει σὰν «ἐνωτικὸ παράγοντα ὅλων τῶν
φιλελευθέρων δυνάμεων». Ἡ ἐπιχείρηση ὅμως
δέν «ἐπιασε», στὸν βαθμὸ τουλάχιστον ποὺ
περίμεναν oi ἐμπνευστές της. “Ὀλοι σήμερα στῆ
Μαδρίτη ξέρουν τοὺς δυὸ βασικοὺς λόγους α)
Ἡ «δημοκρατικὴ» Εὐρώπη έχει ἐκφράσει
πολλὲς φορὲς τὴν ἐπιθυμία της νὰ δεῖ τὴν
Ἰσπανία νὰ ἐντάσσεται στὸ φιλελεύθερα δυτικοευρωπαῖκὸ στρατόπεδο, ἀλλὰ μὲ μιὰ μεταδικτατορικὴ κυβέρνηση ποὺ νὰ μὴ θυμίζει
τόσο πολὺ τὸ φρανκικὸ καθεστώς· ἡ EOK θέλει βιτρίνες πολὺ πιὸ προχωρημένης μορφῆς
ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ ἀποτελοῦν τὴν εἰδικότητα τῶν
ἀμερικανῶν. β) Οἱ «σκληροὶ» τοῦ φρανκισμοῦ
δέν ἐχουν μεγάλη ἐμπιστοσύνη στὸν Ἰ ιμ,πάρνε, τοῦ ὁποίου ὁ καιροσκοπισμὸς ε ναι
πασίγνωστος, καὶ ἁπαιτοῦν ἐγγυήσεις πού, γι-ὸι
τὴν ὥρα τούλάχιστον, κανένας δὲν μπορεῖ νὸ
τοὺς προσφέρει.

Μοναρχία καὶ σφυροδρέπανο
Ti; τελευταῖες ἐβδομάδες τὸ παρασκήνια
τῆς ἴσπανικῆς πολιτικῆς ζωῆς παρουσιάζει
’ ὅψη πανηγυριοῦ ὅπουόῐ συνωστιζόμενοι πα-νηγυριστὲς δὲν ἐχουν έρθει γιὰ νὰ προοκυνή- ῃ

σουν, ὅλοι, τὸν ῖδιο ἀγιο. Αλλά, σὰν ἔρχεται
πάντα ἡ ὥρα τοῦ ,προσκυνήματος μπροστὰ
στὶς διάφορες «εἰκόνες», ἀρχίζουν oi ἀπαραί-

τητοι συμβιβασμοί, τὰ παζαρέματα, ξεχνιοῦνται οἱ ἀντιστασιακές διακηρύξεις, καὶ oi «παλιὲς καραβάνες» τῶν πολιτικῶν σχηματισμῶν
σχηματίζουν περίεργα καὶ παραφύση μέτωπα
ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ συγκρατήσουν τὶς ἐνδεχόμενες ἐξελίξεις στὰ ἐπιθυμητὰ πλαίσια.
Ἔτσι, τώρα τελευταῖα, μέσα στὸν χῶρο τῆς

Ἰσπανικῆς Ἀριστεράς, ρίχτηκε τὸ σύνθημα;
«ἀπὸ τὸν Σαντιάγκο Καρίγιο μέχρι τὸν Κάλβο
Σερέρ». Ὁ Καρίγιο εἶναι ό γενικὸς γραμμα-

τέας τοῦ ἰσπανικοῦ ΚΚ, ὁ δὲ Κάλβο Σερὲρ εἷναι ἡ ἡγετικὴ προσωπικότητα τῆς παράταξης
τῶν μοναρχικῶν. Οἱ ἐπαφες ἀνάμεσα σὲ κομμουνιστες καὶ μοναρχικοὺς ἐχουν ἀρχίσει ἐδῶ
καὶ πολὺν καιρό, ἀλλὰ πήραν συγκεκριμένη
μορφὴ μὲ τὸν πρόσφατο σχηματισμό, στὸ ἐξωτερικό, μιᾶς «χούντας» ποὺ θὰ μποροῦσε, σὲ
περίπτωση ἀνατροπῆς ἢ κατάρρευσης τοῦ
φρανκικοῦ καθεστῶτος, ν’ ἀποτελέσει πόλο
έλξης σχηματισμῶν τόσο τοῦ συντηρητικοῦ
ὅσο καὶτοῦ προοδευτικοῦ στρατοπέδου. Εἶναι
φανερὸ ὅτι καὶ στῆν περίπτωση τῆς Ἱσπανίας,
ὅπως Kai σὲ πολλές ἀλλες, oi κομμουνιστές κάνουν τοὺς ἴδιους λογαριασμοὺς γιὰ Ti; μεταδικτατορικές ἐξελίξεις. Σὲ συνέντευξή του, πρὶν
λίγους μῆνες, ποὺ εἶχε δώσει σέ Βρετανὸ δημοσιογράφο, ὁ Σαντιάγκο Καρίγιο δὲν εἶχε
κρύψει καθόλου τὴν πρόθεσή τοῦ κόμματός
του ν’ἀκολουθήσει ταχτικὴ «ἐξόδου ἀπὸ τὸ
γκέτο», ὅπου τὸ ἐχουν περιορίσει δεκαετίες
παράνομης δραστηριότητάς. Λέγεται ὅμως ὅτι
τὸ «ἐξιτήριο» ποὺ σκέφτονται νὰ πληρώσουν
oi Ἰσπανοὶ κομμουνιστὲς θὰ εἷναι ὑπερβολικὰ
ἀκριβό. Συγκεκριμένα, κομμουνιστικὰ στελέχη
ποὺ δροῦν μέσα στὰ γνωστὰ παράνομα ἐργατικὰ συνδικάτα, ὑπογραμμῖζουν ὅτι τὸ κόμμα
τους θὰ πρέπει νὰ εἶναι έτοιμο νὰ προβεῖ σὲ
ὅλες τὶς «ἀπαραίτητες ἐνέργειες, ὥστε νὰ
προσφέρει μεταδικτατορικὲς ἐγγυήσεις κοινωνικῆς γαλήνης», ἐγγυήσεις ποὺ ἀπαιτεῖ, φυσικά, ἡ ἰσπανικὴ δεξιὰ για νὰ «νομιμοποιήσει»
τὸ ΚΚ μὲ τὴ μέθοδο τῆς παραχώρησης ἀνώδυνων μεταδικτατορικῶν χαρτοφυλακίων.
Φαίνεται, ἄλλωστε, ὅτι τὸ ἰσπανικὸ ΚΚ, μὴ
έχοντας πετύχει τὶς ἐντυπωσιακὲς διεισδύσεις
στὸν στρατό, γιὰ τὶς ὁποῖες δίκαια μποροῦν νὰ
ὑπερηφανεύονται οἱ Πορτογάλοι κομμουνιστές, προτιμάει νὰ κατευθυνθεῖ πρὸς τὴν
ἐφαρμογὴ μιᾶς πολιτικῆς ποὺ θὰ τοῦ δώσει τὴ
δυνατότητα νὰ νομιμοποιηθεῖ, στὴ μεταδικτατορικὴ Ἰσπανία, στὴ θέση τῆς «πρανομιούχας
ἀντιπολίτευσης». Ἀπὸ τὴν άλλη μεριά, 0i
Ἰσπανοὶ κομμουνιστὲς συνεχίζουν τὴν ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς τῆς «διείσδυσης» στὰ διάφορα φασιστικὰ συνδικάτα (πάντα μὲ τὴν
κλασικὴ ἐλπίδα ὅτι δέν θὰ νερωθεῖ τὸ κρασί,
ἀλλὰ ὅτι Θὰ κρασωθεῖ τὸ νερὸ) μὲ τὴν προοπτικὴ τῆς μεταδικτατορικῆς πάλης γιὰ τὸν
ἐλεγχο τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος. “Ὀσο γιὰ τὸ
ἰσπανικὸ ἐργατικὸ σοσιαλιστικὸ κόμμα,
(PSOE), 1101‘) διαθέτει σεβαστὰ «διπλώματα»
ἐπαναστατικότητας, βρίσκεται μὲν σὲ ἐπαφὴ
μὲ τὸ ΚΚ, ἀλλὰ ἐπωφελούμενο ἀπὸ τὰ πορτογαλικὰ διδάγματα προτιμάει νὰ ἐνισχύει τὶς
δικές του θέσεις, κυρίως σὲ πόλεις ὅπως τὸ
Μπιλμπάο, τὴ Σεβίλλη ἢ τὴ Μαδρίτη, ὅπου
δροῦν ἐργατικοὶ πυρῆνες μὲ σοβαρὴ ἐπαναστατικὴ παράδοση καὶ πείρα.

Ἐὐρώπη-Ἱσπανίας ὸ4 χορὸς τῶν
πριγκήπων καὶ τοῦ «Μιχαλάκη»
Σὲ κύρισ ἀρθρο της, ἡ παρισινὴ MONDE δὲν
διστάζει νὰ γράψει, ὅτι τὸ κύριο ἀντικείμενο
τῶν συνομιλιῶν Δὸν Χουὰν Κάρλος -Ζισκὰρ

ἷκΔοΣειΣ
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Σόλωνος 73

Ο KYPIAKOY NTEAOI'IOYAOY
Στραβά κι’ ἀνάποδα
Ο ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ
Τὸ προνόμιο τῆς ἀπελπισίας
Ο ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ
Πείνα καὶ δίψα
O MAPBIN ΦΑΡΜΠΕΡ
Φαινομενολογία
Ο ΤΖΩΝ ANTON
Φιλοσοφία Kai πολιτισμὸς
Ο ΤΖ. (DH/\NT
Ὀ Πλάτων καὶ ῆ ἐποχή TOU

ὀ TZQN POMI‘HNZON
Τίμιοι μὲ τὸ Θεὸ
Ο ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ ΜΠΑΓΡΙΑΝΑ
Ποιῆμοιτα
O (DEAEPIKO FKAPOIA AOPKA
Μαριάνα Πινέὸα
Ο ΛΩΡΕΝΣ ΝΤΑΡΡΕΛ
Ἀλεξανδρινὸ κουαρτέτο
Ο ΛΩΡΕΝΣ ΝΤΑΡΡΕΛ
Πικρολέμονα-Κυπριακὸ χρονικὸ
O ΑΛΝΤΟΥΣ ΧΑΞΛΕΫ
Γενναῖος Νέος Κόσμος
Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ

Ἑστία ἀντιστάσεως

Ο ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ἐνώπιον τῆς Τεχνικῆς

O PAlH ΜΠΡΑΝΤΜΠΕΡΗ
Φαρενάί·τ 451
Ο Ρ. ΑΚΟΥΤΑΓΚΑΒΑ
Ρασομὸν

ο ANPY TPOYAI'IA
‘H ὰράκνη

ο χεΡΜπεΡτ PHNT
‘H μορφῆ στῆ μοντέρνα ποίηση

ο I'IANTAZH KONTOMIXH
Ὁμήρου Ὀδύσσειοι - έμμετρη λογοτε-

Χνική μειάφραοη
Ο ANTPE ΟΜΠΕ

Ὁ βιασμὸς τῆς Λουκρητίας
Ο ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΤΥΛΑΚΗ

Πατούχας - ”Οτοιν ῆμουν δάσκαλος
Ο ΘΑΝΑΣΗ ΦΩΤΙΑΔΗ

Εὑτράπελος Ἀνθολογία
Ο ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΠΟΡΙΔΗ

Ναυτικὲς “Ιστορίες

ντ’ Ἐσταὶν δὲν ἦταν ἀλλο ἀπὸ τῆ διερεύνηση
τοῦ προβλήματος τῆς διαδοχῆς τοῦ στρατηγοῦ
Φράνκο· «δηλαδή, γράφει ἡ ἐφημερίδα, πῶς
θὰ ἐξασφαλισθεῖ αὐτὴ ἡ διαδοχὴ χωρὶς νὰ δημιουργηθεῖ χάος». Περιττὸ νὰ ποῦμε τί σημαί-

Ο ΤΖΟΝ ΛΕΚΑΡΡΕ

ΨΧ μικρὴ πόλη στῆ Γερμανία

J

νει, γιά μιὰ ἀστικοπροοδευτικὴ ἐφημερίδα,
ὅπως ἡ MONDE, ἡ λέξη «χάος».
Ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση φαίνεται πὼς εἶναι
«ἐξουσιοδοτημένη» ἀπὸ τὸν πανευρωπαῖκὸ
συντηρητισμὸ νὰ συμβάλει στὴν ὅσο τὸ ὃυνατὸ
«ὁμαλὴ» ἐξέλιξη τῆς διαδοχῆς τοῦ Ἰσπανοῡ
δικτάτορα, ὥστε νά μὴν ὑπάρξουν τίποτα πορτογαλικοῦ τύπου ἀπρόοπτα... Οἱ γαλλικές
πρωτοβουλίες στηρίζονται, βέβαια, καὶ α’ ἕνα
σημαντικὸ ἀπόθεμα έμπειριῶν ποὺ ὑπάρχουν
εἰδικὰ γύρω ἀπὸ τὴ δράση τῶν μελῶν τοῦ
ΕΤΑ, δηλαδὴ τοῦ αὐτονομιστικοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος τῶν Βάσκων. Μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ ναυάρχου Καρέρο Μπλάνκσ, στὶς
20 Δεκεμβρίου 1973, ἀπὸ μέλη τοῦ ETA 1101‘)
σύμφωνα μὲ τοὺς Ἰσπανοὺς ἀσφαλίτες κατέφυγαν στῆ Γαλλία, ὅπου έχουν ἐγκαταστήσει
καὶ τὸ στρατηγεῖο τους, ἦταν φυσικὸ οἱ ἰσπανογαλλικὲς σχέσεις να περάσουν ἀπὸ ένα στάδιο κρίσης. Κατὰ τοὺς πολιτικοὺς παρατηρητές, ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Χουὰν Κάρλος στὴ Γαλλία ’
«ἐσβησε πολλὲς παρεξηγήσεις». Στὸ σβήσιμο
αὐτῶν τῶν παρεξηγήσεων θὰ συνέβαλε ὁπωσδήποτε πολὺ καὶὸ Γάλλος ὑπερπρωθυπουργὸς
καὶ ὑπουργὸς τῆς ἀστυνομίας Πονιατοφσκί,
πού, ἀς μὴν τὸ ξεχνάμε, εἶναι κι αὐτός. . .
πρίγκηπας. ‘0 Χουὰν Κάρλος μάλιστα τὸν
ἀποκαλεῖ. . .«φίλο Μιχαλάκη», Ὁ «φίλος Μιχαλάκης» λοιπὸν προσέφερε στὸν ἐπίδοξο
διάδοχο τοῦ Φράνκο ὅλες τὶς ἀπαραίτητες ἐγγυήσεις γιὰ τὴ μελλοντικὴ γαλλικὴ ἀστυνομικὴ
βοήθεια στὸ νέο καθεστώς, ἐνῶ, ἀπὸ τὴν
πλευρά του, ὁ πρόεδρος Ζισκὰρ ντ’ Ἐσταὶν
κινήθηκε σὲ πιὸ ψηλες σφαῖρες, ὑποσχόμενος
εὐρωπαῖκὴ βοήθεια σε περίπτωση ποὺ τὰ πράγματα ἐξελιχθοῦν ὁμαλὰ καὶ δέν δημιουργηθεῖ
ἡ «κατάσταση χάους» γιὰ τὴν ὁποία μιλάει τὸ
ἄρθρο τῆς MONDE.
Λίγο μετὰ τὴν ἐκδοση τοῦ κλασικοῦ κοινοῦ
ἀνακοινωθέντος, K1 ἐνῶ ὁ γάλλος ὑπουργὸς
ἐξωτερικῶν Σωβανιὰργκ βρισκόταν στὴν
Ἀθήνα, ἡ γαλλικὴ κυβέρνηση ἐσπευδε νὰ ρίξει
τὸ βάρος της ὑπὲρ τῆς ἰσπανικῆς δεξιᾶς, ἀναγγέλλοντας προσεχὴ ἐπίσκεψη στῆν Ἰσπανία
τοῦ ὑπουργοῦ οἰκονομικῶν Φουρκάντ. ”Ηδη,

δύο ἀνώτατοι Γάλλοι διπλώματικοὶ ὑπάλληλοι, ὁ διευθυντὴς τῶν ἐξωτερικῶν οἰκονομικῶν σχέσεων καὶ ὁ διευθυντὴς βιομηχανίας,
έφθασαν στὴ Μαδρίτη γιὰ νὰ «προετοιμάσουν
τὸ ἐδαφος» μὲ τὴ σημερινὴ ἰσπανικὴ κυβέρνηση, περιμένοντας καλύτερες μέρες.
Oi «καλύτερες αὐτὲς μέρες» δὲν πρόκειται
ν’ ἀργήσουν καὶ πολύ, ἂν κρίνει τουλάχιστον
κανεὶς ἀπὸ τὴν ἐξαιρετικὴ βιασύνη με τὴν
ὁποία ὁ «φίλος Μιχαλάκης» ὁδηγεῖ τὸ ὄχημα
τῶν γαλλοϊσπανικῶν διαπραγματεύσεων ἀπὸ
τὶς 17 Νοεμβρίου 1013 74, ὅταν, γιὰ πρώτη
φορά, πῆγε «ἰνκόγνιτο» στὴν Ἰσπανία, γιὰ νὰ
«κυνηγήσει», τάχα, μέ τὸν Χουὰν Κάρλος,
ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα γιὰ νὰ θέσει τὰ θεμέλια τῆς ἀλλαγῆς 1101‘) «ψήνεται», γιὰ ὅ,τι
ἀφορᾶ, βέβαια, στὴν κλασικὴ γαλλικὴ «κατανόηση» καὶ βοήθεια.
Oi «καλύτερες μέρες» δέν πρόκειται ἐπίσης
ν’ ἀργήσουν, ἂν κρίνουμε καὶ ἀπὸ τὸν πυρετὸ
«νοικοκυριοῦ» ποὺ έχει καταλάβει τὶς τελευταῖες έβδομάδες τὸν παλαιοπολιτικὸ κόσμο
τῆς ἰσπανικῆς δεξιᾶς. Ἀφοῦ συνεργάσθηκαν,
μὲ τὸν ένα ἢ μὲ τὸν ἀλλο τρόπο, ἐπὶ δεκαετίες
ὁλόκληρες με τὸ καθεστὼς τοῦ Καουντίλιο, τὰ
πιὸ βασικὰ στελέχη τοῦ ἰσπανικοῦ συντηρητισμοῦ προβαίνουν τώρα σὲ βιαστικὰ «σοβαντίσματα» τῆς πολιτικῆς τους πρόσοψης, ἐπὶ τὸ
«προοδευτικότερο», φυσικά, έτοιμάζουν τὰ
«ἀντιστασιακά» τους ἀρχεῖα καὶ δημοσιεύουν
διάφορες ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας στὶς ἐφημερίδες, ὥστε νὰ τοὺς θυμηθεῖ ὁ ἰσπανικὸς λαὸς
«ὅταν έρθει ἡ ὥρα». Ἀκόμα καὶ οἱ βασανιστὲς
τῆς ἰσπανικῆς Ἀσφάλειας ἔχουν κάνει «κράτει» στὶς συλλήψεις, στὴν καταπίεση καὶ τὰ
βασανιστήρια, ἐνῶ oi ἐλβετικὲς τράπεζες λέγεται πὼς δὲν προλαβαίνουν ν’ ἀνοίγουν λογαριασμοὺς Ἰσπανῶν ὑπηκόων. Ἀναγκαῖες
προφυλάξεις, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀπρόοπτη τροπὴ
1101‘) πῆρε ἡ ἀλλαγὴ στὴν Πορτογαλία. Γ ιὰ τὸ
δεξιὸ στρατόπεδο, τὰ παθήματα μετατρέπονται πάντα 0‘8 μαθήματα. Γ ιὰ τὸ ἀριστερό,
ἁπλῶς ἐπαναλαμβάνονται . . .
”Αρης Φακίνος

‘O Φρανσίσκο Φράνκο
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ΕοΝοΣΩτΗΡΩΝ
‘ ι ΑΡΧΑΙοΛοΓΙΑι
‘O έθνοσωτήριος βίος καὶ πολιτεία τῶν ὑπερπατριωτῶν
ποὺ έσωζαν ἐπὶ 7 χρόνια τῆν Ἑλλάδα δὲν ἐφείσθη ούτε
τῶν άρχαιολογικῶν χώρων καὶ ἐργασιῶν. Καὶ σωστὸι
μιὸις καὶ ὴ ἀρχαιολατρεία εἶναι ίδιαίτερη ἀδυναμία τῆς
πατριδοκάπηλης πατριδολατρείας τῶν σωτήρων, ποὺ
τὸ πάθος τους πρὸς τὸι μνημεῖα τοῦ ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ έφτανε μέχρις ἀρχαιοκαπηλείας.
Ὑπὸ τὴν ἐμπνευσμένη ῆγεσία τοῦ Μαρινάτου καὶ διαφόρων ὑποσμηναγῶν ὅπως ὁ Νηγιαννάκης, ταγματαρχῶν ὅπως ὁ Λ. Λέλλος, ἐκπαιδευτικῶν ὅπως ὁ Τ. Βαρβαρρῆγος καὶ διαφόρων ἀλλων «ἀλεξιπτωτιστῶν» ποὺ
ἐντὸς νυκτὸς έγιναν ἐπαΐοντες ἀρχαιολόγοι, έτσι ὥστε νὸι

στελεχωσουν τῆν ἀρχαιολογικῆ ὑπηρεσία, έγιναν οἱ έκκαθαρίσεις τῶν φαύλων, ὅπως οἱ Κοντῆς, Λάζαρίδης, Χ.

Νικολάου, Δ. Γιάκος, Φαράκλας κ.λπ. γιὸι νὸι προχωρήσει ἐν συνεχεία ἀπερίσπαστη στὸ έθνοσωτήριο ἐργο της,
ῆ ὑπηρεσία γιὸι τὴν ὀμορφιὸι καὶ τὴν προστασία τῆς ἀρχαιολογικῆς Ἑλλάδας.
Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τοῦ ζήλου γιὸι τὴ διάδοση τῶν ἐλληνοχριστιανικῶν ίδεωδῶν, ἀλλά καὶ τῶν
μνημείων τῆς έλληνικῆς δημιουργίας σὲ διεθνῆ πλαίσια
εἶναι καῖ ὴ ἀποστολὴ σὲ έκθεση τῆς Ἰαπωνίας, μιάς κόρης τῆς Ἀκρόπολης, ποὺ ἐπέστρεψε κομίζοντας μέσα
στὶς ἀποσκευές της κάμποσα τρανζίστορς, ποὺ πέρασε
ἀπ’ τὸ τελωνεῑο μὲ τῆ σφραγίδα τῶν ἀρχαιοτήτων, γιὸι
τὸν ταγματάρχη ἐ.ἀ. καὶ νῦν «ἀντιστασιακὸ» Λεωνίδα
Λέλλο. Προφανῶς πρὸς χάριν τῶν έλληνοϊαπωνικῶν
μορφωτικῶν-πολιτιστικῶν ἀνταλλαγῶν.

”Αλλο στέλεχος τῆς ’ίδιας ὑπηρεσίας καὶ τ. διευθυντὴς

τῆς Ἐθνικῆς Πινακσθήκης ὁ Δ. Παπαστάμος, ἀπὸ πόνο
γιὸι τὸ κάλλος τοῦ τόπου ἐπέβαλλε, παρὰ τὴν ἀντίθεση
τῆς τοπικῆς ἐφορείας, τὶς περὶ τοπίου ἀπόψεις του, δί-

νοντας ἀπὸ τηλεφώνου ἐντολὴ γιὸι τὴν κατασκευὴ λιμανιοῦ στῆ Μονεμβασία.
Κι ἐνῶ ἡ συζήτηση για κάθαρση κι ἀποχουντοποίηση
συνεχίζεται, δὲ βλέπουμε καμια τέτοιά συγκίνηση στῆν
ἀρχαιολογικῆ ὑπηρεσία, πολλὰ ἐπὶ δικτατορίας στελέχη
τῆς ὁποίας έξακολουθοῦν νὰ προσφέρουν τἰς καλές
τους ὑπηρεσίες, ὅπως ὁῖ Τάσσος Βαρβαρρῆγος σαν ·
προϊστάμενος τώρα τοῦ τμήματος μεταφράσεων τῆς
_ Στέγης Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν. Μήπως έφτασε τώρα ὴ

ρα νὰ ἀποκατασταθεῖ καὶ κεῖ ὴ τάξη καὶ τὸ δίκαιος

δέ
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ὅπως τὴ θέλει ὁ Ἠλίας Πετρόπουλος
καὶ δίπλα της ἡ μεταγραφὴ Σεφέρη
Τὸ πρόβλημα τῆς μετάφρασης ἑνὸς ἀρχαίου κειμένου εῖναι
στενα δεμένο μὲ ἐκεῖνο τοῦ βαθμοῦ καὶ τοῦ τρόπου ἀντοχῆς
-ῆ μεταβολῆς- τῆς γλώσσας μέσα στὸ χρόνο. Πρόβλημα
μεγάλο, ποὺ οὔτε διανοούμαστε να τὸ ἀγγίξουμε μὲ τὸ σημείωμα αὑτό.
Εἶναι ὅμως γεγονὸς πῶς καὶ oi μεταφράσεις τῆς κάθε
ἐποχῆς ἀπεικονίζουν, 0’ αὑτὸ ὴ τὸ ἀλλο μέτρο, τῆ «φυσιογνωμία» τῆς ἐποχῆς τῆς ἰ’διας. Σαν τῆν περίπτωση τῶν εἰ·
κόνων τῶν βυζαντινῶν ποὺ κάπου μιά γραμμὴ περίσσια ὴ
ἐνα ὕφος λίγο ἀλλιώτικο προδίδει τῆ «διάθεση» τοῦ τέχνίτη
- κάπριον πόνο, κάποια ἀγωνία, κάποιον ἐρωτα κρυφό,
μιαν ἐλπίδα ἐγκλωβισμένη.
Oi διαφορὲς καὶ οἱ «παραβάσεις» ποὺ ξεχωρίζουν τῖς
μεταφράσεις τῆς μιας ἐποχῆς ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς ἀλλης ὑπο-

δηλώνουν, κατα κανόνα, καὶ τῆ στάση τῆς κάθε ἐποχῆς
ἀπέναντι στῆν κληρονομια τοῦ παρελθόντος, πάντα σὲ
συνάρτηση μὲ τὸ σήμερα καὶ τὸ αὑριο. Πρόκειται πάντοτε
για μιαν ἰδιότυπη συνομιλία, ἀνάμεσα 0’ ἕνα νεκρὸ καὶ ἕνα
ζωντανό. Ὀ ζωντανὸς μὲ τῆ δική του ἀνάσα, μὲ τῖς δικές

«‘O Θεὸς ἤθελε ἀπὸτὴν ἀρχὴ πάντοτε να ἀναγιγνόσκουνται τὸι λόγια του εἰς απλῆν γλῶσσαν (Πατριάρχης Κύριλλος
Λούκαρις). Μὲ αὑτῆ βασικα τῆν «ἰδεολογικῆ κάλυψη» ἐγιναν
ὅλες oi μεταφράσεις τῆς Καινῆς Διαθήκης; τοῦ Μαξίμου τοῦ

Καλλιπολίτου, τοῦ Νεοφύτου Βάμβα, τῆς ’.Ιουλίας Σουμάκη,
τοῦ Ἀλέξανδρου Πάλλη. Ἕγιναν oi μεταφράσεις. ”Ομως,
στῆν περίπτωση τῶν κειμένων ἐκείνων ποὺ χαρακτηριστικό
τους εἶναι τὸ πλῆθος τῶν συμβόλων, τα πράγματα μπερδεύοντοιι. Καὶ μπερδεύονται ἀκόμα πιὸ πολὺ ὅταν τὸι κλειδια τῶν συμβόλων έχουνε χαθεῖ, ὅταν ῆ σίγουρη σημασιολόγησή τους εἶναι ὁριστικὸι ἀδύνατη. Βρισκόμαστε μπροστα σὲ παραφράσεις δύο εἰδῶν; α) Στῆν παράφραση ποὺ
δημιουργεῖται ἀπὸ τῆν ἀπόδοση τοῦ συμβολικοῦ ἱεροῦ κειμένου Kai τῶν συμβόλων του μὲ λέξεις ποὺ ἀντιστοιχοῦν
τέλεια σὲ ἐκεῖνες τοῦ πρωτοτύπου. Δηλ. τὸ ἀρχαῖο κείμενο

ἀλλοιώνεται DE FACTO, ἀφοῦ μεταφέρεται στῆν ἐποχή μας
’χωρὶς να φωτίζονται καί, σὲ συνέχεια, νὸι ἀποδίδονται μέ

βάση τὸ φωτισμα αὑτὸ τα βασικά του στοιχεῖα, τα σύμβολά του. β) στῆν παράφρασή ποὺ δημιουργεῖται μετα ἀπὸ
του, ζωντανές, λέξεις, τοῦ δίνει μορφὴ καὶ «πρόσωπο». τῆ σκόπιμη καὶ ἐλεύθερη σημασιολόγηση τῶν χωρὶς κλειδιὸι
Ὑπάρχει ὅμως καὶ μια κατηγορία κειμένων κλειστῶν, συμβόλων, σημασιολόγηση πού, ἀναγκαστικά, γίνεται μὲ
ἀπροσπέλαστων σὲ «συνομιλίες» τέτοιου ε’ίδους. .”Η, μάλ- τα δεδομένα τοῦ σή’μερα,-σαν να γραφόταν τα σύμβολα
λον, εἶναι δυνατὴ ῆ συνομιλία μὲ αὑτά, ἀλλα μόνο ἀπὸ μέ- αύτὸι σήμερα. ”Ισως, για τῆν περίπτωση τῶν ἱερῶν συμβο- ’
ρους ὡρισμένων προσώπων - προσώπων στα ὁποῖα κά- λικῶν κειμένων, να μὴν ὑπάρχει καὶ ἀλλος τρόπος ἐπιβίποια ἐπώνυμη ἐξουσία έχει ἀναγνωρίσει ένα αποκλειστικὸ ωσής τους μέσα στὸ χρόνο. Εἶναι γνωστό, καὶ oi περισσόδικαίωμα.
’
τεροι ἀπὸ μάς ἐχουνε τέτοιες μνῆμες, μὲ πόση συγκίνηση
ἀκούγεται ,σήμερα στῆν αγιορείτικη μονῆ τοῦ Ξηροποτά- ~
Ἐννοοῦμε έδῶ τα ἐκκλησιαστικα κείμενα. Ta κείμενα μου, ἀπὸ ἕνα Γέροντα, ὴ ἑρμηνεία κάποιας παράστασης
πού, στῆν ἐποχή τους, λειτούργησαν 0’ ἕνα συγκεκριμένο ἐμπνευσμένης ἀπὸ τῆν Ἀποκάλυψηε τὸ πράσινο θηρίο εἶἱστορικὸ-κοινωνικὸ πλαίσιο, ποὺ ὴ σημασία τους ήτανε σὲ ναι ’τὸ δολλάριο, ῆ Ἀμερική, ἐνῶ τὸ κόκκινο συμβολίζει,
ἀμεσώτερη σχέση μὲ τὴν πρόθεση τοῦ συγγραφέα τους καὶ κατὰ τὸν Γέροντα πάντα, τῆ Μόσχα. Πίσω, στὸ βάθος, μια
πού, μὲ τὸ κύλισμα τοῦ χρόνου, ῆ ἐξέλιξη καὶ ἀλλαγὴ ’τῆς γυναικεία μορφή, ὴ Παναγία, περιμένει να ίδεῖ τῆν κατάγλώσσας τα κάνει, ἀναπόφευκτα, να έρχουνται 0’ ἐπαφῆ ληξη τῆς θηριομαχίας, ’για νὸι πάρει σειρὸι ὴ βασιλεία τοῦ
μὲ μάς έχοντας ἀλλες διαστάσεις καὶ ἀλλα περιεχόμενα. Καί,
Θεοῦ πάνω στα ἐρείπια τοῦ πεθαμένου πια ἀμαρτωλοῦ
ἀκόμα πιὸ κακό, ὅταν τα κλειδια για τῆν ἑρμηνεία τῶν συμβόλων ποὺ περιέχουν εἶναι, ἀνέκκλητα μαλλον, χαμένα. ΚΟΟλιλῖἕ-παράφραση τοῦ δεύτερου εἴδους πραγματοποίησε
”Ετσι, ἀν δεχθοῦμε πῶς τὸ ”Ασμα Ἀσμάτων εἶναι, π.χ., στῆν Ἀποκάλυψη τοῦ, Ἰωάννη ὁ Ἠλίας Πετρόπουλος. Τόλτραγούδι ἐρωτικό, κάτι ποὺ oi ἐνδείξεις μας οὔτε τὸ ἀρμημα, ἀλλα καὶ ἐπικίνδυνο ἀφοῦ ὅλα τά ἐλληνικὸι συντάνοῦνται οὔτε τὸ δέχονται ἀπόλυτα, ὴ γλῶσσα ποὺ θα τὸ γματα ἀπαγορεύουν ἀπόλυτα κάτι τέτοιο χωρὶς ’τῆν ἀδεια
φέρει σήμερα καλύτερα καὶ ἀσφαλέστερα κοντά μας θα εἶ-. τῆς “Ιεράς Συνόδου. Ἀλλά, ἀς ἀφήσουμε ἐδῶ τὸν ἰ’διο τὸν ;
ναι ῆ σύγχρονη, κοινῆ ὴ ἐκλεπτυσμένη, ἐρωτικὴ διάλεκτος ”Ηλία Πετρόπουλο να μάς ἐξηγήσει τῆν ἀπόφασή του αὐτή,
καὶ όχι τὸ ὁποιοδήποτε ἀλλο γλωσσικὸ ἰδίωμα ποὺ θέλει να
μεταφέροντας μερικα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν εἰσαγωγή ΙΨ
ἀγνοεῖ τα σύμβολα] καὶ τὸ πρόβλημα.
τού, ποὺ τώρα βρίσκεται στὸ τυπογραφεῖοι
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«Ἀνέκαθεν ῆ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη μοῦ ἐκανε μεγάλην ἐντύπωση. Τῆν ἐδιάβασα πλειστάκις. Ἀκόμα δέν ἐχω
καταλάβει τί διάβολο ζητάει αὐτὸ τὸ κείμενο μὲ τῆν Καινῆ
Διαθήκη. Καὶ πάντα ῆ διαίσθησή μου ἐπιμένει πως ῆ Ἀποκάλυψη εἶναι κάποιο σουρρεαλιστικὸ παραμύθι. Πρόκειται
για μιαν ἐντελῶς ὑποκειμενικῆν ἀποψη. Τα ἐξ ἀντικειμένου
δεδομένα έχουν κάποιαν ἀρρενωπῆ σκληράδα; Ἐδώ τοποθετώ τῆν ουσία τών περιγραφομένων στῆν Ἀποκάλυψη
Kai τῆν ἰδιάζουσα γλώσσα τῆς Ἀποκαλυψεως ὅπου, ἰ’σως,
βρίσκεται η ουσία τῆς οὐσίας».
«...Ξέρω ἐλάχιστα νεοελληνικά· δὲν πουλάω μετριοφροσύνη Kai δύναμαι να σκαρώσω Kai να ψιλοδουλέψω μια
μετάφραση τῆς Ἀποκαλυψεως ἐφάμιλλη μὲ τῆ μεταγραφῆ
τοῦ Σεφέρη. Ἀλλα ῆ πλατφόρμα μου βασίζεται σὲ άλλιώτικη στρατηγική; ἀπομύζηση τών κλασσικών κειμένων ἐν
’ ονόματι τοῦ σημερα· άδιάλειτΠη προώθησητῆς γλώσσας·
προσέλκυση τοῦ ἐνδιαφέροντος τών νέων πρὸς τα παλια
γραφτά· ξεσκούριασμα αὐτων τών γραφτών ώστε να λειτουργοῦν τώρα. Ἀνοιχτῆ πρόκληση κατα τών ἀντιδραστικων».
.
«... ‘O ὅποιος Σεφέρης δὲν εἶναι φἐτίχ. Ἔδούλεψα μια
παράφραση τῆς Ἀποκαλύψεως, γκρίζα Kai τενεκεδένια,
για να διευκολύνω τὸ νέο ἀναγνώστη. Κάθε μετάφραση τῆς
Ἀποκαλυψεως θα άναδεικνυει μόνο ἕνα μέρος τῆς ὀμορφιας της. Τὸ βεληνεκὲς τών μεγάλων βιβλίων εἶναι ἕνα. Ἠ
ἐλληνορθόδοξη ἐκκλησία φρονεῖ ὅτι ῆ “Αγία Γραφῆ τῆς ἀνήκει δικαιωματικά. Ἠ ἀξία χρήσεως κάθε ἐπιμελημένης μεταφράσεως θρησκευτικοῦ κειμένου ἰ’σως εἶναι ευθέως ἀνάλογη μὲ τὸ βαθμὸ ἀμφισβητήσεως τοῦ δικαιώματος τῆς ἐκ·
κλησίας να ἐρμηνεύει τας γραφας κατα τὸ δοκοῦν. Στῆν .

Ls

ἰ’

ψωροκώσταινα τὸ δικαίωμα αὐτὸ τῆς ἐκκλησίας κατοχυρώθηκε συνταγματικώς. Τόσο τὸ χειρότερο για τῆν έκκλη-,
OICX».

'

Αὐτα ἀπὸ πλευράς Ἠλία Πετρόπουλου. Παρακάτω δημοσιεύουμε τρία κείμενα. Τὸ ἕνα εἶναι ἀπόσπασμα ἀπ’ τὸ
πρωτότυπο τῆς Ἀποκαλυψεως. Τὸ ἀλλο, ἠ «μεταγραφῆ»
ποὺ ἔκανε σ’ αὐτὸ ὁ Γιώργος Σεφέρης. Kai τὸ τρίτο εἶναι ῆ
ἀντίστοιχη παράφραση τοῦ Ἠλία Πετρόπουλου. Χωρὶς
φόβο Kai πάθος παρουσιάζουμε τῆ δουλεια αὐτή. Ἠ ἐπιλογή μας ἐγινε μὲ προσοχῆ γιατῑ ὑπάρχει ἀπέναντι, ἀπειλητικός, ὸ νόμος. Ταυτόχρονα, ὅμως, θέλουμε να πιοτεύουμε

πως ῆ ἐποχῆ τών «Ευαγγελικών» εἰναι ήδη ἀρκετα μακρινή,
πὼς ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς ἔχει ώχριάσει ,κάτω ἀπ’
τὸ βάρος τόσων σύγχρονων ὀδυνηρῶν ἐμπειριών. Πέρα
ἀπὸ-αὐτό, νομίζουμε πως στὸ νέο Σύνταγμα θα πρέπει ῆ
διάταξη ποὺ ἀφορα τὸ θέμα τών μεταφράσεων Kai παρα· >
φράσεων να γίνει ἐλαστικότερη - δηλαδῆ να ὑλοποιεῖται
ἐδώ ῆ οὐσία τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Καὶ θυμόμαστε
πάντα, ὅπως Kai ὁ Σεφέρης, πώς; «Kai ἐαν ῆ σάλπιγγα
δώση φωνῆν ὀποῦ δὲν σημαίνει τίποτε, τίς θέλει ἐτοιμασθῆ
εἰς πόλεμον, ”ΙΞτσι Kai σεῖς ἐαν δὲν δώσετε λόγον εὐκολοσή-

μαντον δια μέσου τῆς γλώσσης πώς θέλει γνιυρισθῆ ἐκεῖνο
που λαλεῖτε; Θέλετε λαλεῖ sic τὸν ἀέρα», (Παῦλος).

‘

Τα κείμενα συνοδεύονται ἀπὸ σχέδιά τοῦ Ἀλέξη Ἀκριθάκη. Ta σχέδια αὐτα περιλαμβάνονται Kai στὸ ὑπὸ ἐκδοση
βιβλίο τοῦ Ἠλία Πετρόπουλου Kai συνδυάζονται ἀρμονικα
μὲ τὸ ὅλο πνεῦμα Kai τὸν προσανατολισμὸ τῆς παράφρασης.

’ἦ

Είκονογράφησηῖ Ἀκριθάκη

Πρωτότυπο

Σεφέρης

E’

Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν ὁεξιὰν τοῦ καθημέΚαὶ εἴδα στὸ δεξὶ χέρι ἐκείνου ποὺ κάθουν’ νου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον
ταν στὸ θρόνο βιβλίο γραμμένο μέσα καὶ πίσω,
· ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφραγισμένον ' ὃιπλοσφραγισμένο μὲ σφραγίὸες ἑφτά.
σφραγῖσιν ἑπτά.
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, Καὶκεῖὁον ἄγγελον» ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐνχφωνῇ-μεγάλῃ- Τίς-ἄξιος ἀνοῖξαι τὸΙ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς, σφραγῖδας
αὐτοῦ,·
’

3 μ

Καὶ ὀὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ
οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆςγούὸὲ- ὑποκάτιι),ι τῆς γῆς

ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό.
4..

’

"Kai ἔκλαιον ,πολύ,’ ὅτι οὐδεὶς-ἄξιος
εὑρέθη ’ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον’ οὔτε βλέπειν

αὐτό. ,

·

5 I' Καὶ εἷς ἐκτῶν πρεσβυτέρων λέγειιμοι·
ἵ

Μὴ κλαῖε· ἰδοὺ ,ἐνίκησεν ὁ Λέων ὁ ἐκ τῆς
φυλῆς Ἰούδα, ἡῬίζα Δαυείδ, ἀνοῖξαι τὸ
βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ. ’

Καὶ εἴδα ἓναν ἄγγελο ὃυνατὸ-ποὺ διαλαλοῡσε μὲ φωνὴ μεγάληε «Ποιὸς εἰναι ἄξιος ν’
ἀνοίξει, τὸ βιβλίο καὶ νὰ λύσει τὶς σφραγίὸες
του;»
Καὶ μανεὶς ὁὲν μποροῦσε, μήτε στὸν οὐρανὸ
μήτε στὴ γῆ μήτε-κάτω ἀπὸ τὴ γῆς, v’ ἀνοίξει τὸ
βιβλίο κιἸ ,οὔτε νὰ τὸ ’,κοιτάξεμ

Κι”“ἐκλαἰγα ,πολῆγιατὶ ’κανεὶς δὲ βρέθηκε
ἄξιοςἶ ν’ ἀνοίξει, καὶ νὰ διαβάσει τὸ βιβλίο, m’
οὔτε νᾲτὸ, νοιξιτάξει.

Πετρόπουλος
5. Ἰδοὺ τὸ Σφραγισμὲνο Βιβλίο.
Καὶ στὸν Θρόνο, ὑπ’ τὸ δεξὶ χέρι τοῦ Kaθισμένου, εἷδα ἕνα Βιβλίο, ὅλο Γράμματα
με’σα καὶ Πίσω, μὲ Ἑφτὰ Σφραγίδες σφραγισμένο. Καὶ εἶδα ἓναν σωματερὸ Ντελάλη να
φωνάζει μὲ φωνῆ μεγάλῳ Ποιὸς εἶναι ”Αξιος
να ἀνοίξει τὸ Βιβλίο καίνὸ σπάσει τὶς Σφρα-

γῑδες;

Καὶ κανείς, οὔτε στὸν Οὺρανὸ οὔτε στὴ
Γῆ οὔτε Κάτω ὑπὸ τὴ Γῆ, δὲν ὲκόταγε να
ἀνοίξει τὸ Βιβλίο, εἴτε να τὸ ἰδεῑ. Κι ἐμένα
μὲ πήρανε τὰ κλόματα, γιατὶ κανεὶς δὲν
ἐβρὲθηκε Ἄξιος ν’ ἀνοίξει τὸ Βιβλίο καὶ να
τὸ διαβάσει.

KL’ ἕνας. ’ἂπὸῆς-ιτοὺρς ’πρεσβύτερους μοι’) λέει; -_ Κι ἕνας Στρατηγὸς τότε μοῡ Assn: Μὴν
’«Μὴν κλαῖς, ’νῷζῡίζιηζσε τὸ λεοντάρι ποὺ βαστᾱ κλαῑς· vd! ἐνίκησε τὸ Λιοντάρι, τὸ Tékvo τῆς
,ἀπὸ τὴ φυλὴΐτοῦ·“’1ὂὶἰδα, ἡ ρίζα τοῦ ,Δαβία ν’ Βίας, ποὺ θ’ ἀνοίξει τὸ Βιβλίο καὶ τὶς Ἐφτὰ
ἀνοίξει τὸ βιβλίο Kant; ἑφτὰ σφραγίδες του».

Σφρσγίδεςκ
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Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν
τεσσάρων ζώων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων Ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον,
ἔχον κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά,
οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ Πνεύματα τοῦ Θεοῦ
ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.

Kai ἦλθεν καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς

ὅλη τὴ γῆς.
Καὶ ἦρθε καὶ πῆρε τὸ βιβλίο ἀπὸ τὸ δεξὶ

τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου.

χέρι ἐκείνου ποὺ κάθουνταν στὸ Θρόνο,

Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσερα
ζῶα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι
ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ Ἀρνίου, ἔχοντες ἕκ-

KL’ ὅταν ἐπῆρε τὸ βιβλίο, τὰ τέσσερα ζῶα
καὶ οἱ εἰκοσιτέσσερις πρεσβύτεροι ἔπεσαν
μπροστα στὸ Ἀρνί, Kai κρατοῦσε ὁ καθένας
κιθάρες Kai τάσια χρυσα γεμάτα θυμιάματα,
ποὺ εἶναι οἱ προσευχὲς τῶν ἁγίων.

αστος κιθάραν Kai φιάλας χρυσᾶς γε-

μούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἳ προσευχαὶ τῶν ἁγίων.
Καὶ ᾅδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες·

καὶ ἔθνους,

Καὶ ψέλνουν μιὰ νέα ὠὸὴ λέγονταςς «Ἄξιος
εῖοαι να πάρεις τὸ βιβλίο καὶ v’ ἀνοίξεις τὶς
σφραγῖδες του, γιατὶ σφάχτηκες Kai ἐξαγόρασες μὲ τὸ αἷμα σου, γιὰ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀνθρώπους ἀπὸ κάθε φυλὴ καὶ γλώσσα καὶ λαὸ
καὶ ἔθνος,

καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ Θεῷ ἡμῶν
βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν

»καὶ τοὺς ἔκαμες βασιλιάδες καὶ ἱερεῖς, γιὰ
τὸ Θεό μοις, καὶ ea βασιλέψουνε ἐπὶ-γῆς».

Ἄξιος εἷ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι
τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ
ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί σου
ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ
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Καὶ εἴδα, στὴ μέση ἀπὸ τὸ θρόνα KL’ ἀπὸ τὰ
τέσσερα ζῶα Kai στῆ μέση ἀπὸ τοὺς πρεσβύτερους, Ἀρνὶ ποὺ στέκουνταν ὡσαν σφαγμένο
Kai εἶχε κέρατα ἑφτὰ καὶ μάτια ἐφτά, ποὺ εἶναι
τὰ ὲφτὰ Πνεύματα τοῦ Θεοῦ τὰ σταλμένα α’

Κι αναμεσα στὸν Θρόνο καὶ στα Τέσσερα
Ζῶα, κι ἀνάμεσα στοὺς Στρατηγούς, εἶτδα
τὸν “Αθῶο να στέκει σαν σφαγμὲνος. Ειχε
Ὲφτα Κέρατα Kai Ματια ”Εφτα - ὅσα εἶναι
τα ”Εφτα Πνεῦματα ποὺ ξαι-ιόατειλε στὸν
Κόσμο ό Ἀθέατος Πατέρας. Καὶ ῆρθε Kai
πῆρε τὸ Βιβλίο ἀπ’ τὸ δεξὶ χέρι τοῦ Καθισμένου οτὸν Θρόνο, Kai μόλις πῆρε τὸ Βιβλίο τα Τέσσερα Ζῶα καὶ oi Εἰκοσιτέσσερεις
Στρατηγοὶ ἐπέσανε μπροστα στὸν “Αθῶο,
μαζὶ μὲ τα Σι-ιαθια τους ποὺ αὑτὰ εἶναι ἡ
Δύναμή τους, Kl ἐτραγούδησαν Καινούργια
Ἐμβατήρια ὅπου τα λόγια ἕλεγανῑ ”Αξιος
εἶσαι να πάρεις τὸ Βιβλίο καὶ να σπασε ις τὶς
Σφραγίδες του, γιατὶ ἐσφαχτηκες καὶ γιατὶ
ἐξαγόρασες τἰς Ἰδέες μας μὲ τὸ Αἷμα σου,
κι αὺτουνοὺς τοὺς ἔκανες Βασιλιάδες καὶ
Πίγκιπες καὶ Βασιλεύουν στή Γῆ.

ἐπὶ τῆς γῆς.
l]

Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἀγἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ
χιλιάδες χιλιάδων,

Καὶ εἶδα, Kai ἄκουσα φωνὴ ἀπὸ ἀγγέλους
πολλοὺς γύρω στὸ θρόνο καὶ ατὰ ζῶα καὶ
στοὺς πρεσβύτερους, κι’ εἴταν μυριάδες καὶ
μυριάδες, χιλιάδες καὶ χιλιάδες ὁ ἀριθμός
τους-

Καὶ εἶδα πολλοὺς Φαντάρους κι ἄκουσα
τὶς φωνες τους· κι ἤτανε χιλιάδες χιλιάδων,
μιλιούνι, γύρο-γύρο στὸν ΙΘρόνο καὶ στα
Ζῶα καὶ στοὺς Στρατηγούς· κι ὲλεγαν μὲ
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λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ· Ἄξιός ἐστιν
τὸ Ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν
καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.

κι’ ἐλεγαν μὲ φωνὴ μεγάλη; «Εἶναι ἄξιος τὸ
Ἀρνὶ τὸ σφαγμένο νὰ λάβει τὴ δύναμη Kai τὸν
πλοῦτο Kai τὴ σοφία Kai τὴν ἐξουσία Kai τὴν
τιμὴ Kai τὴ δόξα Kai τὴν εὐλογία»,

”Αξιος εἶναι ὁ αδικοαφαγμένος Ἀθῶος να
λαβει καὶ Ἐξουσία καὶ Πλοῡτο καὶ Σοφία καὶ
Δύναμη καὶ Τιμὴ καὶ Δόξα καὶ Εὑτυχία - κι
ακὸμα ὅλα τὰ Στολίδια τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῆς
Θαλασσας κι ὅσα εἶναι Πάνω καὶ Κάτω ἀπ’ τὴ

13

Καὶ πᾶν κτίσμα ὂ έν τῷ οὐρανῷ Kai
ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ
τῆς θαλάσσης ἐστίν, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς
πάντα, ἤκουσα λέγοντας· Τῷ καθημένῳ
ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ Ἀρνίῳ ἡ εὐλογία
καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἦ δόξα καὶ τὸ κράτος εἷς
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Καὶ κάθε πλάσμα ποὺ εἶναι στὸν οὐρανὸ Kai
στὴ γῆ Kai κάτω ἀπὸ τὴ γῆ καὶ στὴ θάλασσα,
ποὺ εἶναι μέσα α’ ὅλα αὐτά, τ’ ἄκουσα νὰ λένεῑ
«Σ’ ἐκεῖνον ποὺ κάθεται στὸ θρόνα Kai στὸ
Ἀρνὶ εὐλογία Kai τιμὴ Kai δόξα κι’ ἐξουσία
στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων».

Κι ακουσα να λένε; Σ’ αὑτὸν ποὺ κάθετοι
στὸν Θρόνο, καθὼς Kai στὸν Ἀθῶο, ἡ Εὐτυχία καὶ ἡ Τιμή καὶ ἡ Δόξα καὶ ή Δύναμη ἂς
ανήκουν στοὺς Αίῶνες τῶν Αῑώνων.
Καὶ τα Téoozpa Ζῶα ε’ίπανεε Ἐγκρίνεται. ι
Καὶ oi Στρατηγοὶ ἔπεσαν καὶ προσκύνη-,

Καὶ τὰ τέσσερα ζῶα ἔλεγον Ἀμήν,
καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν.

πρεσβύτεροι ἔπεσαν Kai προσκύνησαν.

Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ Ἀρνίον μίαν
ἐκ τῶν ἑπτα σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς
ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων λέγοντος, ὡς
φωνὴ βροντῆς· Ἔρχου.

Καὶ εἶδαῑ ὅταν ἄνοιξε τὸ Ἀρνὶ τὴ μιὰ ἀπὸ
τὶς ἑφτὰ σφραγίδες, ἄκουσα ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα ζῶα νὰ λέει ὼσὰν φωνὴ βροντῆςε «Ἕλα».

γέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν

ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ

I4

ΣΤ

Kai εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ
ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων τόξον, Kai
ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, Kai ἐξῆλθεν νικῶν
καὶ ἵνα νικήσῃ.

44

δυνατὴ φωνή;

σαν.
Καὶ τὰ τέσσερα ζῶα ἐλεγανε «Ἀμήν», Kai oi

6. Ὁ Ἀθῶος ands: τις ”Εξι Σφραγίδες.

., i

. Kl ὅταν ανοιξε δ “Αθῶος μιαν ὑπ’ τὶςῘ
Εφτὰ Σφραγῑδες εῐδα κι ἄκουσα ἕνα ἀπ’ τὰ·
Τὲσσερα Ζῶα, μὲ φωνὴ δυνατὴ σὰν βροντήμ
νὰ λέειῑ ”Ελα.
-

Καὶ εἴὸα, Kai ἰδοὺ άλογο ἂσπροι κι’ ὸ Ka-

βαλάρης βαστόῦσε ὃοξάρι· καὶ τοῦ δόθηκε
στεφάνι καὶ πήγαινε νικητὴς Kai γιὰ νὰ νική-

σει.

Καὶ κοίταξα καὶ αἴφνης ἐφανηκεν ἕνα
"Acmpo ”Αλογο, κι ὁ Καβαλάρης ὲκράταγε
Τόξο. Καὶ τοῡ φορέσανε Στεφάνι, καὶ ,σαν
Νικητὴς ὲβγήκε για να νικήσει.
.

μουσική
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Ι-ΙΙΚΙῚ
εεοδωρσκη

ΤΟΥ ΜΙΚΗ
μουσικη

Πληθώρα βιβλίων για τὸ ἐργο του
Kai τὶς καλλιτεχνικές του ἀναζητήσεις
ἀλλὰ Kai έπιφυλάξεις
για τὸ τεχνικὸ Kai ἱστορικό τους μέρος

για τις ματες

Τοῦ Χάρη Ξανθουδάκη

Τὸ 1972 οἱ ἐκδόσεις «“Ολκὸς»
ἔβαλαν σὲ κυκλοφορία τὸ βιβλίο
τοῦ Μίκη Θεοδωράκη «Μουσικὴ
για τὶς Μάζες». Ἡ μελέτη αὐτή,
καλοτυπωμένη Kai μὲ πλούσια τεκμηρίωση, συνόψιζε τὶς θέσεις
τοῦ συνθέτη ἐπάνω στὴ νεοελληνικὴ μουσικὴ Kai παρουσίαζε
ἀνάγλυφα τὴν πορεία τῶν καλλιτεχνικιῦν του ἀναζητὴσεων μέσα
ἀπὸ τὴν ἀνάλυση τῶν ἵδιων τῶν
ἔργων του. Ἡ παρουσία τοῦ βιβλίου στα περίπτερα Kai στὶς
προθὴκες τῶν βιβλιοπωλείων

ἦταν Eva γεγονὸς μὲ πολλαπλὴ
σημασίαῑ προσφερόταν στὸ κοινὸ
Eva βιβλία για τὴ μουσικὴ Kai μάλιστα τὴ νεοελληνικὴ, ἐνῶ ταυτόχρονα ὑπογραμμιζόταν ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἀπουσία ἄλλων παρόμοιων, ὑπενθυμιζόταν ἡ κοινωνικὴ Kai αἰσθητικὴ διάσταση τῶν
” τραγουδιῶν τοῦ Μ.Θ. καί, τέλος,
καταγραφόταν μια ἀκόμη ἐνέργεια ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ ἄγγιζαν τα
ὅρια ἀντοχῆς τῶν κρατούντων.
Ἕνα χρόνο ἀργότερα ἐμφανι’ ζόταν ἕνας καινούργιος τίτλοςῑ
-. «Θεοδωράκης διευθύνει Θεοδω·

,

ράκη». Ἧταν ἕνα λεύκωμα ποὺ

“

έβγαινε μὲ ἐπιμέλεια Kai ειῗιθιὶινη
τοῦ Γιάννη Φλέσσα Kai ποὺ περιεἶχε φωτογραφίες καὶ ἀναφορὲς
για τῖς πρόσφατες συναυλίες τοῦ
συνθὲτη στὸ ἐξωτερικό, Bioma—
φικα σημειώματα τῶν powwow

‘
’
·

του συνεργατῶν, κατάλογο τῶν
μουσικῶν ἔργων του, ἀποσπάσματα ἀπὸ τήν ποιητική του 60v-. λεια Kai τρία κείμενα ἀπὸ τὸ θε-

”.’“ωρητικιὸ συγγραφικό του ἔργα.
'. Περιεῖχε ἐπίσης ἕνα κείμενο για

τὸ Μ.Θ. γραμμένσ ἀπὸ τὸν Ζεραρ
Πιερρα.
Μετὰ τὴν ἀλλαγὴ κυκλοφόρησαν δυο ἀκόμη βιβλία τοῦ Μ.Θ.
ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις <<Πλειας>>ῑ ἡ
Λαϊκὴ Τραγωδία «Τὸ Τραγουδι
τοῦ Νεκροῦ Ἀδελφοῦ» (τρίτη ἐκδοση), μέ παράρτημα ὅπου παρατίθεται ὴ μουσικὴ τῶν τράγουδιὼν, Kai τὸ θεωρητικὸ «Γιὰ τὴν
Ἑλληνικὴ Μουσικὴ» σε δευτέρη
ἐκὸοση. Παράλληλα. ἡ «Πλειὰς»
ξεκίνησε τὴν ἐκδοση, με τὴ μορφὴ
έβδομαδιαίων τευχῶν, τοῦ χρονικοῡ «Τὸ Χρέος», που εἶχε προηγουμένως κυκλοφορήσει στὸ
ἐξωτερικὸ (μέχρι σήμερα ἔχει
ὁλοκληρωθεῖ ὁ πρῶτος τόμος).
Τέλος, ἐντελῶς πρόσφατα κυκλοφορησε ἀπὸ τὶς «Ἐκδόσεις
Καστανιώτη» τὸ λεύκωμα «Μίκης
Θεοδωράκηςε Τὸ Τραγοῦδι ἐνὸς
Λαοῠ» μὲ βασικὸ ὑλικὸ τὸ ἴδιο μ’
ἐκεῖνο ποὺ χρησιμοποιήθηκε για
τὸ λεύκωμα «Θεοδωράκης διευθύνει Θεοδωράκη». Τὸ ὑλικὸ
αὐτὸ πλουτίστηκε σὲ μεγάλο βαθμὸ με προσθῆκες κειμένων (ἰδιαίτερο ἓνδιαφέρον παρουσιάζει
ἐκεῖνο τοῦ Pots Γκαρωντύ), μεγάλου ἀριθμοῦ φωτογραφιῶν, ντο-

κουμέντων Kai πληροφοριακῶν
στοιχείων (μνημονεύουμε τὸ συμπληρωμένο κατάλογο μουσικῶν
ἔργων).
Ὁ σχετικα μεγάλος ἀριθμὸς βιβλίων μὲ συγγραφέα τὸν ὑπ’ αριθμὸν ένα συνθέτη ἑλληνικῆς «μαζικῆς» μουσικῆς, ἢ μὲ ἀντικείμενο
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τὸν ἴδιο Kai τὸ ἐργο του, δὲν εἶναι
κάτι τὸ ἀξιοπερίεργο, ἀκόμη καὶ
σὲ οχέση μὲ τὴν τόσο φτωχὴ ἑλλην
νικὴ μουσικὴ βιβλιογραφία; ἡ τελευταία μὲ τὶς ἐκδόσεις αὐτές ποὺ
ἀποτελοῦν, καὶ γι’ αὐτὸ Kai μόνο
τὸ λόγο, θετικότατη προσφορά.
Ta βιβλία ὅμως ποὺ ξεπερνοῦν τὸ
ἐπίπεδο τοῦ χρονικοῡ Kai τῆς
ἐνημέρωσης Kai θίγουν ζητήματα
οὐσιαστικότερα (α’ αὐτὴν τὴν κατηγορία ἀνήκουν ἡ «Μουσικὴ γιὰ
τὶς Μάζες» καὶ «Γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Μουσικὴ» ) μποροῦν καὶ
πρέπει να εἶναι ἀντικείμενα κριτικῆς συζήτησης. Στὴ συνέχεια θα
ἐκτεθοῦν μερικὲς σκέψεις γύρω
ἀπὸ τὸ περιεχόμενό καὶ τὶς θέσεις
τῶν ὃυὸ παραπάνω βιβλίων.
*

*

ἧς

ὅταν ἐκ τῶν πραγμάτων ὑποκαθιστοῦν τὶς ἀνύπαρκτες εἰδικες μελέτες για θέματα θεωρητικα Kai
ἱστορικά. Οἱ κίνδυνοι αὐτοὶ μάλιστα αὐξάνουν ὅσο ὁ συγγραφέας
εἶναι συνθέτης, ἀλλὰ καὶ πολιτικὸ
πρόσωπό, μὲ σημαντικὴ ἀπήχηση.
Ἱ-Ι ἀξία τοῦςβιβλίου «Γιὰ τὴν
Ἑλληνικὴ Μουσικὴ» σαν ἱστορι>
κοῦ ντοκουμέντου εἶναι ἀναμφισβήτητηῑ μέσα ἀπὸ τα ἄρθραααα
ποὺ περιέχονται ὁ ἀναγνώστης
μπορεῖ να έχει μιαν εἰκόνα για τὸ
μουσικὸ προβληματισμό, ἀνάμεσα
στα χρόνια 1952 Kai 1961, μιᾶς
ἐποχῆς κρίσιμης για τὴ νεοελληνικὴ κουλτούρα, καθὼς καὶ συγκεκριμένες πληροφορίες για τὶς
συζητήσεις γύρω ἀπὸ θέματα ποὺ
ἐξακολουθοῦν καὶ σήμερα νὰ εἶναι ἐπίμαχα (ἀξιομνημόνευτη ἐἷναι ἡ συμπερίληψη τοῦ «Σχεδίου
Προγράμματος για τὴν Ἀναδιοργάνωση τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς», ποὺ ὑπογράφεται ἀπὸ τοὺς
M. Θεοδωράκη, Φ. Ἀνωγειαννάκη, Ι. Ξενάκη, Σ. Κουνάδη, Γ.Α.
Παπαϊωάννου καὶ Δ. Χωραφᾷ,
καὶτῆς συζὴτησης γύρω ἀπ’ αὐτὸ
-σελ, 138 καὶ μετὰ). Ἀκόμη, μέσα
ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ βιβλίου παρακολουθεῖ ὁ ἀναγνώστης τὴν
προσπάθεια “ενὸς νέου συνθέτη να
δημιουργήσει ἕνα καινουργιο
μουσικὸ ἰδίωμα μὲ ἐθνικὸ χαρακτήρα Kai λαϊκές ρίζες Kai τὸν
ἀγῶνα του γιὰ μιαν ὑπόθεση ποὺ
θεωρεῖ σωστήῑ δὲν κουράζεται να
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Πολλοὶ συνθέτες τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ Kai οἱ περισσότεροι

ἵὲγξῗέἕὲῇρῗξῐῗῖηῗᾳνθὲῗέαγῖιῖῳ
ἱστορικὴ Kai aioentilKi] βέῗέη ﬂing,
δουλειᾱς τους μὲ θεωρητικὰ κείμενα γύρω ἀπ’ αὐτὴ γενικα ἢ
γύρω ἀπὸ κάποιο συγκεκριμένα
ἐργο εἰδικότερα, ἄ σ χ ε τ α ἀπὸ
τὸ ἂν τὶς περισσότερες φορὲς ἡ
μουσική τους λειτουργεῖ αὐτόνομα, ανεξάρτητα ἀπὸ -καὶ συχνά, παρὰ- τὴ θεωρητική της τεκμηρίωση. ,Ὡστόσο τα κείμενα
αὐτὰ ἐχουν ἀξία σαν ντοκουμέντα, μολονότι a) συχνὰ ,περιέχουν λάθη, ἐπειδὴ οἱ συγγραφεῖς
τους εἰναι περισσότερο συνθέτες
καὶ λιγότερο θεωρητικαί, β) οἱ θέ-

σεις ποὺ περιέχονται εἶναι μονόπλευρες ἢ καὶ ἐπικαιρικές, στὸ
βαθμὸ μάλιστα ποὺ οἱ συγγραφεῖς
τους εῖναι συνθέτες μὲ προσωπικὸ
ὕφος καὶ τὰ ἔργα τους καταξιώνονται στὸ παρόν, λειτουργοῦν
δηλαδὴ μ έ ο α οτὴν Ἱστορία.
Ἀνάλογα κείμενα στὸν ἑλληνικὸ χῶρο ἔχουν μιαν ἐντελῶς ἰδιόμορφη σημασία; ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ἀποτελοῦν πολύτιμη συμβολὴ
στὸν προβληματισμὸ γύρω ὰπὸ τὴ
σημερινὴ μουσικὴ πραγματικόmm Ki ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐγκυμονοῦν
κινδύνους ἀποπροσανατολισμοῦ,

ἐπαναλαμβάνει ὅτι ὁ νέος μουσι-

ἴὲςἐπρέῗῗξεζῖἷέἰΐὲἕιῗὲκὲᾮίὲ
νέος μσφιῇιθέτης τὴν εὐκαιρίααινὰ
παρουσιάζει τα ἔργα του. Κι ὅταν
ἀκόμη κατηγορεῖ τὴ μουσικὴ τῶν
ξένων καὶ Ἑλλήνων πρωτοπορι4ακῶν σαν «φορμαλιστικὴ» (σελ.
24 — ἀργότερα ἀναθεωρεῖ κάπως
τὴν κρίση του; σελ. 32 Kai 128)
τονίζει τὸ δικαίωμα ποὺ ἔχει ἡ
σύγχρονη μουσικὴ νὰ γίνει γνωστὴ στὸ κοινὸ Kai τὴν ἀνάγκη να
ἀποδεομευτεῐ ἡ Κ.Ο.Α. ἀπὸ τὸ
στερεότυπο ρεπερτόριο (σελ. 35).

Ὁποιεσδήποτε κι ἂν εἷναι οἱ
ἀντιρρήσεις ποὺ μπορεῖ κανεὶς να
ἔχει για συγκεκριμένες θέσεις ποὺ
ἑκφράζονται στὸ βιβλίοῑ «Γιὰ τὴν
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βιβλιοκρισῖα
Ἑλληνικὴ Μουσικὴ», δὲν εἶναι

ὅτι πρέπει νὰ στηρίξει τὶς θέσεις

πια δυνατὸ σήμερα νὰ γίνουν ἀντικείμενα κριτικῆς. Ἐξ ἄλλου οἱ

αὐτές, θα ἦταν, ἂν διχι ἀρτιο, του-

ἐπὶ μέρους ἰδέες τοῦ βιβλίου δὲν
ὁλοκληρώνονται σὲ κεντρικὴ θεωρία. Ἀντίθετα, τὸ βιβλία «Μουσικὴ γιὰ τὶς Μάζες» ἐκφράζει, καὶ

μάλιστα μὲ ἀρκετὰ ουστηματικὸ
τρόπο, θέσεις καὶ ἀπόψεις τοῦ
Μ.Θ. ποὺ φαίνεται ὅτι καθαρίζουν τὴ στάση τοῦ συνθέτη ἀπέναντι στὸ κεντρικὸ θέμα τῆς πλα-

“ τιὰ ἀποδεκτής ἀπὸ τὸ κοινὸ μουσικῆς Kai στα συναφὴ προβλήματα. Θὰ περίμενε λοιπὸν κανεὶς
ὅτι τὸ θεωρητικὸ καὶ ἱστορικὸ μέρος τοῦ βιβλίου, ποὺ ὑποτίθεται

λάχιστον περισσότερο φροντισμένο. Γι’ αὐτὸ τὸ· λόγο τέταια
λάθη, ὅπως τὸ πἀρακάτω, ξενίζουντ

Στὴ σελίδα 34 τῆς πρώτης ἐκδοσης «παρατηροῦμε ὅτι τὸ Kovτσέρτο γκρόσσο-μὲ τὸ ὁποῖο κυρίως ἐκδηλώθηκε ἡ ἰταλικὴ σχολὴ
τῆςἈναγέννησης (l) . . .» Στὶς σελίδες95 Kai 96 παρατηρεῐ κανεὶς
μια τέτοια ὑπεραπλούστευση στὴν
περιγραφὴ τῶν ἱστορικῶν βημά-

ἑῖζκῖἶίὶ ’ὲῖἒέἰέῗὲγείῗὶλῦξέἑὸ ’ἓῖιῖ
ὁποιαδήποτε ἀνάγκη συντομίας ἢ

ἐκλαΐκευοης. Σὲ ἄλλα σημεῖα ἡ
ὑπεραπλαυοτευμένη
ἑρμηνεία
(ὅπως π.χ. στὴ σελ. 103) αὐτοκαταργεῖται ὑποβιβαζόμενη σὲ απλὰ
σχήματα λόγου, ἐνῶ στα σημεῖα
ποὺ ἀναφέρεται ἡ σύγχρονη μουσικὴ δημιουργεῖται ὴ ἐντύπωση
ὅτι ὁ συγγραφέας ἔχει παρανοήσει τουλάχιστον ὁρισμένες μεθόδους της (ὅπως π.χ. τὸ δωδεκάφθογγο σὲ σχέση μὲ τὸ Σαῖμπεργκ
στὴ σελ. 97). Χαρακτηριστικὸ ἐξ
ἀλλου εἶναι ὅτι ὁ Μ.Θ.· ἐξακολουθεῖ νὰ μεταχειρίζεται παράδοσιακὲς μουσικὲς κατηγαρίες (συγχορδία, δεσπόζουσα), ἀκόμη κι
ὅταν ἀναλύει τὴ μουσική του σε

σημεῖα ποὺ ἕχει ξεφύγει ἀπ’ αὐτὲς
(π.χ. σελ. 111 · σύγκρινε καὶ τὸ
τραγούδι του «Ἕνα Δειλινό»).
Οἱ παραπάνω σκέψεις ἐκφράστηκαν για να τονιστεῖ ὅτι τὰ βιβλία τοῦ Μ.Θ. «Γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ
Μουσικὴ» Kai «Μουσικὴ για rig
Μάζες» μόνα σὰν ντοκουμέντο
νεοελληνικῆς μουσικῆς ἱστορίας >
Kai προβληματισμοῦ μποροῦν να
θεωρηθοῦν, Kai ἰδιαίτερα τὸ δεύτερο, ποὺ θα πρέπει νὰ διαβαστεῐ
μὲ ἐπιφυλάξεις ὡς πρὸς τὸ τεχνικὸ
Kai τὸ ίατορικό του μέρος.
Χάρης Ξανθουδάκης _

τηλεόραση
τηλεδέαση
Kain
Ἀριστερα

Τὸ ραδιόφωνο (δ. τηλεόραση) πρέπει ν’ ἀλλαχθεῖ ἀπὸ μέσο διανομῆς σὲ μέσο
ἐπικοινωνίας. Αὐτὸ θα ηταν δυνατό, ἐὰν ἦταν ἱκανό ὄχι μόνο νὰ μεταβιβάζει, ἀλλὰ νὰ λαβαίνει, νὰ ἑπιτρέπε ι στὸν ἀκροατὴ ὄχι μόνο ν’ ἀκούει, ἀλλὰ
καὶ νὰ μιλάει.
·
B. Brecht, 1932

“Όλοι οἱ τεχνικοί χειρισμοῑ εἶναι δυνητικὰ ἐπικίνδυνοι.
Hans Magnus Enzensberger, 1970

τοῦ Χρίστου Ντόκα

Ἡ καθημερινὴ πολιτικολογία
(διάβαζε - καὶ ἠθικολογία) ἀναφορικὰ μὲ τὴν τηλεόραση καὶ τὴ
λειτουργία της, στὴν ἀρνητικὴ Kai
καταφατική της ἐκφανση, τείνει,
ἀπὸ διαφορετικοὺς δρόμους, στήν
ἂρνηοη τῶν σύμφυτων δυνατοτήτων τοῦ ἠλεκτρονικοῦ Μέσου
Μαζικῆς Ἐπικοινωνίας μὲ τὴν
τυπικὴ ἔννοια τῆς λέξης- τῆς κι-

τίκρυσμα ἡ ὲπίκριση πὼς πολιτιKoi Kai κυβερνήσεις βλέπουν τὴν
τηλεόραση σὰν ἕνα χρήσιμα ὀργανο ἐπιβολῆς ἀπόψεων Kai ψη-

νητοποίηοης τῶν μαζῶν καὶ τῆς

φοθηρίας-

συμμεταχής τους στὶς «κοινωνι-

”Οχι σπάνια, ὡστόσο, ἡ προσφερόμενη ἐπιχειρηματολογία ἐνισχύεται ἀπὸ «ἐπιστημονικὲς διαπιστώσεις» για τὸ κοινωνικὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ὀπτικοακουστικοῦ
μέσου σὰν φορέα ἐπηρεασμοῦ καὶ
διαμόρφωσης συνειδήσεων καὶ
περιβάλλοντος ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά,
καὶ αἰσθητικῶν κριτηρίων ἀπὸ
τὴν άλλη.
Σύμφωνα μὲ τὶς ὑπάρχουσες
θεωρίες, ἡ τηλεόραση ἐπικυρώνει
τὶς κατεστημένες ἀντιλήψεις καὶ
θεσμούς, ἐπιβεβαιωνει τὶς κληρονομημένες προκαταλήψεις, γίνεται αἰτία τῆς ἠθικῆς κατάπτωοης
καὶ τῆς αἰσθητικῆς ἐξαθλίωσης,
Kai πηγὴ τῆς ἀλλοτρίωοης τῶν
ἀτόμων. Συνακόλουθα, «χάζοκοὺτι».
Οἵ παραπάνω ἀπόψεις εἶναι
ὲνδεικτικὲς τῆς περιορισμένης ’ἢἼ
συνειδητὰ καλλιεργοὺμενης ἀντί-

κὲς καὶ κοινωνικοποιημένες πράξεις», πράγμα ποὺ θὰ-ἐπιτέλουςἀποκαθιστοῦσε καὶ τὴ λειτουργία ποὺ ὑπαινίσσεται ἡ προσωνυμία του; Μαζική.
“Av ἡ κατάφαοη ὑπαγορεύεται
ἀπὸ τὸ συντηρητικὸ πνεῦμα, τὸ

ὁποῖο δὲν εῖναι ἄσχετα ἀπὸ τὰ
πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ συμφέροντα τῆς κυρίαρχης ὁμάδας ἢ
τάξης ἡ ὁποία καλλιεργεῖ καὶ ἐπιβάλλει τὴν παγίωση τῶν δοσμένων τύπων ἐκφρασης καὶ ἐπικοινωνίας, ἡ άρνηση φαίνεται νὰ ξεκινάει ἀπὸ τὴ σύγχυση ἀνάμεσα
στὸ Μέσο καὶ τὴ -παροῦσα- λειτουργία του, τὸ ὃυνητικὸ Kai τὸ
πραγματικὸ. Ἔτσι, ἡ συζήτηση
γιὰ τὴν τηλεόραση μεταβάλλεται
σὲ διαμάχη ἀνάμεσα στὶς διάφορες πολιτικὲς ὁμάδες (Kai κόμματα) για τὴν προβολὴ καὶ διοχέ-
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-τευση τῶν τυπικὰ πολιτικῶν
ἀπόψεῶν τους ἀπὸ τοὺς πληροφοριακοὺς ἀγωγούς της, καὶ στὴν

κριτική τῆς ἐφήμερης ἐνημέρωσης ’
τοῦ κοινοῦ πάνω σὲ τρέχοντα θέ-

ματα. Δὲν εἶναι λοιπὸν χωρὶς ἀν-

.ἰ,

11
i.

γῖ

τηλεόραση
.

]

ληψης ποὺ ἐπικρατεῖ γιὰ τὶς ὃυνατότητες τοῦ Μέσου. Ἡ θέση τῆς
ἀριστερᾶς δὲν εἶναι λιγότερο
ἀπογοητευτικὴ καὶ ἀπαρχαιωμέν-η, Kai ἐκφράζεται μὲ τὶς ἀκόλουθες ἐνέργειεςε Ἢ πρασθέτει τὴ
φωνή της στὸ σύνολο τῶν ἀστικῶν
κομμάτων για ἀντικειμενικότητα
στα δελτία εἰδήσεων, ἀφήνοντας
κατὰ μέρος θέματα γενικότερης
θεώρησης καὶ πραβληματισμοῦ
(φοβούμενη, ἴσως, μὴν ἐξωραΐσει
τὸ κατεστημένο, εἰσπράττει τὸ μεράδι της ἀπὸ τὴν «πνευματικὴ μόλυνση»), ἢ ἀντιπαρέρχεται τὸ
θέμα σὰν δευτερεῦον, Kari ποὺ
δὲν τὴν ἀφορᾶ -ἀκόμη(;>-μεταθέτοντας τὸ πρόβλημα στὸ μέλλον
τῆς ἐπικράτησης τοῦ σοσιαλισμοῦ. Αὐτὴ ἡ δεύτερη στάση της,

ἂν καὶ δὲν εἶναι, ἀντικειμενικά,
ἐξω ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα- μιὰ καὶ τα μέσα παραγωγῆς τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ
προϊόντος-τηλεοπτικὸ πρόγραμμα- «βρίσκονται στα χέρια τοῦ
ἐχθροῦ», ἐγκυμονεῖ ένα σοβαρὸ
κίνδυνο ποὺ ἀνατρέπει τὴν ἴδια

τὴ φύοη τῆς μαρξιοτικῆς πρακτικῆς, Kai δημιουργεῖ ἐπιφυλάξεις
για τὴν ἀπόφασή της.
Κατὰ τὸν Γερμανὸ μαρξιστή,
φιλόσοφο καὶ δοκιμιογράφο,
WALTER BENJAMIN, «6 μονο-

πωλιακὸς

καπιταλισμὸς

(ἐνῶ)

ἀναπτύσσει τὴ βιομηχανία διαμόρφωσης συνειδήσεων πιὸ γρήγορα καὶ πιὸ ἐκτεταμένα ἀπὸ
κάθε ἄλλο τομέα παραγωγῆς,
πρέπει τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ τὴ δεσμεύσει. Mia σοσιαλιστικὴ θεωρία τῶν Μέσων (ἐπικοινωνίας),
ἐπιβάλλεται να ἐργασθεῖ ἐναντίαν
αὐτῆς τῆς ἀντίφασης. Νὰ κάμει
φανερὸ πὼς αὐτὴ ἡ ἀντίφαση δὲν
μπορεῖ νὰ λυθεῖ μέσα στὶς δοσμένες παραγωγικὲς σχέσεις. . .».
“Ὀσο, λοιπόν, ἡ ἀριστερὰ κωφεύει
καὶ «σιωπά ἐπιμελῶς», ὑποβοηθάει τὸ ἴδια τὸ «σύστημα» στὴν
προσπάθεια του νὰ καλύψει τὶς
ἀντινομίες ποὺ γεννάει ἡ παραγωγικὴ πρακτική του. Καί, ἀκόμη,
ἐφόσον ἡ αρνησή της στερεῖται
ἀντιπροτάσεων Kai σχεδίων πάνω
στὴν ὀργάνωση καὶ λειτουργία
τοῦ Μέσου, καὶ τὴν ἀξιοποίηαη
τῶν τεχνικῶν δυνατοτήτων του,
τίποτα δὲν δείχνει πὼς ὴ ἀπόφασή
της ξεπερνάει τὸ ἐπίπεδα τῆς ἀντίθεσης στὴν κατάφαση -γιὰ να
φτάσει στὴν ποιοτικὴ ἀντίθεσή
της, Φαίνεται, μάλιστα, νὰ καλλιεργεῖ μὲ μεταφυσικὴ πίστη τὴν
ὑπνωτιστικὴ έντύπωση πὼς μὲ τὴν
πολιτικοκοινωνικὴ ἀλλαγὴ θα λυθοῦν «ἄρδην Kai αὐτομάτως» ὅλα
τὰ προβλήματα ποὺ θέτει ἡ νέα
μηχανὴ στὴ μονόδρομη ἐπικοινωνιακὴ ὃραστηριότητά της. Ἡ

«θεωρία

τῆς

χρησιμοποίησης»

(τοῦ Μέσου), ἐποικοδομητικὴ καθαυτὴ -καὶ μέχρι ἕνα σημεῖο· γιὰ
τὴν ἐντόπιση τῶν συγκεκριμένων
αἰτίων τοῦ κοινωνικοῦ Kai ψυχολογικοῦ ἀποτελέσματος τῆς τηλεόρασης, ἐχει με τὸν καιρὸ μεταβληθεί σὲ τροχοπέδη, ἀπὸ τὴν
ἀποψη ὅτι ἀποπροσανατολίζει
τὴν κριτική Kai τὴν ἔρευνα μὲ τὸ

νὰ ἀφήνονται ἀνεκμετάλλευτες
Kai ἀνεξερεύνητες γνωστές Kai
άγνωστες ὃυνατότητες ποὺ παρέχουν τὸ ἵδιο Kai τὰ παραπλήσια
μὲ αὐτὸ Μέσα. ”Οπως εἶναι γνωστό, ὴ συμμεταχὴ τοῦ θεατῆ στὴν
τηλεπικοινωνιακὴ πράξη, περιορίζεται στὴν πλήρη ἀποδοχὴ ἢ
ἀρνησή της. Στὴν παρακολούθηση
-καὶ σὲ τακτὸ χρόνο- τοῦ προσφερομένου προγράμματος ἢ στὸ
γύρισμα τοῦ κουμπιοῦ. Ἤδη, ἡ
τηλεοπτικὴ κασέτα ἐπιτρέπει, μὲ
τὴ μαγνητοσκόπηση τοῦ προκ
γράμματος γιὰ προσωπικὴ χρήση,
στὸ θεατὴ να ἐπιλέξει ὁ ἴδιος τὸ
χρόνο παρακολούθησης. Ἐνῶ ἡ
δορυφορικὴ τηλεόραση (Satellite
Television) Kai ἡ καλωδιακὴ (ἐνσύρματη, Cable Television) διευρύνουν τὸν κύκλο πραγραμμάτων.
(Σ’ ἕνα ξεχωριστὸ σημείωμα, θα
παρουσιάσουμε ἀναλυτικα τὶς

νέες μορφὲς τηλεπικοινωνίας). Μὲ
τὴν καλωδιακὴ τηλεόραση πρα-

γματοποιήθηκε ὴ προσδοκία τοῦ
Β. Brecht, για ἐκπομπὴ Kai λήψη
Kai ἀπὸ τὰ δύο μέρη- τοῦ μεταδότη καὶ τοῦ παραλήπτη.
Αὐτὸ ποὺ δημιουργεῖ ἐρωτήματα για τὴ θέση τῆς ἀριστερᾶς
ἀπέναντι καὶ α’ αὐτὴ τὴ λειτουργία τῆς τηλεόρασης, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι μέχρι σήμερα ἡ δυνατόὲ
τητα ποὺ προσφέρει ἡ καλωδιακή,
μἀφήνει ἀδιάφορα ἕνα μεγάλο μέρος τῶν «ἐπαναστατικῶν ὁμάδων» στὴ Δύση, καὶ παραμένει
ἐνεκμετάλλευτη ἀπὸ τὶς σοσιαλιστικὲς χῶρες. Ἀντίθετα, ἀστικὲς
κοινωνικὲς ὁμάδες καὶ κυβερνήσεις σὲ Εὐρώπη Kai Ἀμερική,
προωθοῦν τὴν ἐφαρμογὴ της.
Γιὰ τὴ χειραγώγησή mg; Ἴσως.
Εἶναι, ἄλλωστε -γιὰ να ξαναθυμηθοῦμε ταν Enzensberger— δυνητικα ἐπικίνδυνοι ὅλοι οἱ τεχνιKoi χειρισμοὶ - δυνατότητες. Προκειμένου ὅμως γιὰ σοσιαλιστικές
κοινωνίες τὸ ἐρώτημα μπαίνει
Mayra ποιόν;
Χρ. Ντόκας
ΣΗΜ. Τὸ θέμα ὁὲν κλείνει ἐὸῶ.
Στὴν πραγματικότητα ἀρχίζει μὲ
τὸ τελευταῖα ἐρώτημα. Ὡστόσο, ἡ
ἀπάντηση a’ αὐτό, προϋποθέτει
ἀνάπτυξη τοῦ θέματος «Νέες τεχνικές, νέες ὁυνατότητες».

εἷκαστικᾶ
τεχνικὴ ἐκδήλωση ὁργανωμένη
ἀπὸ τὴ δικτατορία, μετέχοντας
ατὴ 1οη, 11η καὶ 12η Πανελλήνιο,
σαν ἐκθέτες καὶ ἢ κριτές, στὶς.

“HANEAAHNIOY”
ZYNEXEIA. ..

Μπιενάλε Βενετίας, Σάα Πάουλο

πεινῇ-ψη.»

ἥκῃ-π

τοῠ Α. Ι“. Ξύδη
Θὰ γίνει λοιπὸν ἡ Πανελλήνιος.1
Πληθώρα έργων ἐχει κατακλύσει
τὸ Ζάππειο - 2500 ζωγραφικῆς,
600 διακοσμητικῆς, 250 χαρακτικῆς, 200 γλυπτικῆςί Νομίζω πὼς
διαβάζω τὸν τύπο πρὶν 2 ἢ 4 χρό-

πῶν ποὺ ἐχουν ἐκλεγεῖ ἀπὸ μιάμιση ἐκατοντάδα καλλιτέχνες,
ἀπὸ 1500 τουλάχιστον ποὺ ἀριθμεῖ ἡ Ἑλλάδα, δὲν παρέχουν τὰ
ἐχέγγυα ὅτι ὁ βασικὸς χαρακτήρας τῆς έκθεσης θα έχει ἀλλάξει,

νια. Τίποτα σχεδὸν ὀὲν ἀλλαξε,

εἴτε

ὣς τώρα, παρα rig πανηγυρικὲς
ἐξαγγελίες. Ἔχουμε τώρα ἐξαμελὴ
(ὅπως τὸ ’71) ὀργανωτικὴ ἐπι-

(για ν’ ἀναφερθοῦμε στὶς ἀρχικὲς
δηλώσεις τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα
τοῦ “Υπ. Πολιτισμοῦ). Σὲ τοῦτο τὸ
τελευταῖα μόνο KL ἂν σταθαῦμε,
εῑμαστε ὑποχρεωμένοι να σημειώσουμε τὰ παρακάτω δεδομένα
πραγματικα γεγονότα, ποὺ μᾱς
κάνουν ν’ ἀναρωτιόμαστε κατὰ τί

τροπὴ, ὁλόκληρη ἀπὸ καλλιτέχνες

{A

(ἐδῶ ἡ μόνη ἀλλαγή; τὸ ’71 Kai r6
’73 δυὸ μόνο καλλιτέχνες)’ ἐντεκαμελὴ κριτική ἐπιτροπὴ ἀπὸ
καλλιτέχνες (ὅπως τὸ ’71 ἀλλὰ
τότε μὲ 14 μέλη). Θὰ περιμένουμε
βέβαια τὴν τελικὴ σύνθεση τῆς
Ἔκθεσης για νὰ δοῦμε μήπως

ἐχουνε γίνει βαθιὲς τομὲς στὴν
ἐπιλογὴ τῶν έργων. Ὅμως τὰ

“

’

προηγούμενα εἶναι δυσοίωναε oi
Πανελλήνιες τοῦ ’71 Kai τοῦ ’73
ἦταν ἴσως οἱ χειρότερες ’μεταπολεμικές, καὶ τὰ μέλη τῶν ἐπιτρο-

ποιοτικά,

εἴτε

«πολιτικὰ»

ἡ 13η Πανελλήνια θα εἶναι πιὸ
«ἐλεύθερη» Kai πιὸ «δημοκρατικὴ» ἀπὸ rig τρεῖς τῆς δικτατορίαςε ἀπὸ τὰ 11 μέλη τῆς Κριτικῆς

Ἐπιτροπῆς τὰ ἑφτὰ διαφοροποιήθηκαν κατὰ τὴν ἐφταετία ἀπὸ
τὴν πολὺ μεγάλη πλειονότητα τῶν
συναδέλφων τους, ποὺ εἶχαν αὐ-

θόρμητα ἀπόοχει ἀπὸ κάθε καλλι-

Kai Ἀλεξάνδρειας, σαν ἐκλεκτοὶ
τοῦ καθεστῶτος, ἤ δεχόμενοι «ἐΘνικα βραβεῖα». Αὐτὰ τὴ στιγμὴ
ποὺ συνάδελφοί του τουλάχιστον
ἰσότιμοι ποιοτικα ε χαν ἀρνηθεῖ
να πᾶν στὴ Βενετία ἢ ἀλλοῦ στὸ
ἐξωτερικὸ κάτω ἀπὸ τὴ δικτατορικὴ αἰγίδα, κ’ εἶχαν ἀποποιηθεῖ
βραβεῖα Kai ἀλλες παροχές, θυσιάζοντος έτσι ὄχι τόσο ὑλικὰ
ὀφέλη ὅσα ὑπαλογίσιμες διεθνεῖς
ἠθικὲς διακρίσεις, σὰν ἐλάχιστη
προσφορὰ στὴν ὑπόθεση τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευθερίας
στὸν τόπο μας. Τὰ ὑπόλοιπα 4
μέλη, ἐκλέχθηκαν, ὑποθέτω, σὰν
σεβαστοὶ καθιερωμένοι καλλιτέχνες. Ἀπ’ αὐτὰ μόνο ἡ Βάσω Κατράκη μετέχει στὴν Ἐπιτροπή.
Δείχνει ἀληθινὰ θαυμαστὴ γενναιοφροσύνη καὶ ἀνεξικακία, λιγότερη ὅμως ἀλληλεγγύη πρὸς τὸ
πλῆθος τῶν ἀντιδικτατορικῶν

συναδέλφων της, τιμώντας μὲ τὸ
ὄνομά της τὴν Ἐπιτροπή, ἐνῶ οἱ
Κοντόπουλος καὶ Ἀπέργης, ποὺ
Ιε’)ιλέχθηκαν δίχως νὰ ρωτηθοῦν,

ἀρνήθηκαν να μετάσχουν, κι ὁ
Τσαρούχης βρίσκεται ἀκόμα στὸ
Παρίσι.
Ἀπὸ τὰ ἐξη μέλη τῆς Ὀργανω-·
τικῆς Ἐπιτροπῆς ὁ Ξαγοράρης
ἀρνήθηκε νὰ μετάσχει, ”Αλλο μέλος ἐχει ἐκθέσει σὲ Πανελλήνιο
τῆς δικτατορίας, καὶ ἀλλο, τέλος,
ἰδιαίτερα συμπαθητικὸς καὶ ὥρι-

μος ζωγράφος, ἔχει τὴν τύχη, ἢ
τὴν ἀτυχία, να εἶναι συγχρόνως
καὶ «γκαλερίστας», γεγονὸς ποὺ
θὰ ἔπρεπε, κατὰ τὴ γνώμη μου, νὰ
τὸν ἀποκλείσει ἀπὸ τέτοιά θέση.
(Ὑποθέτω πάντως πὼς ὅσοι μετέχουν στὶς δυὸ ἐπιτροπὲς δὲν θα
πέσουν στὴν ἀνωμαλία τοῦ παρελθόντος να εἰναι συγχρόνως
καὶ ἐκθέτες), Συμπερασματικά,
ἐχουμε μιὰν Ὀργανωτικὴ καὶ μιὰ
Κριτικὴ ἐπιτροπὴ στερημένες ἀπὸ
τοὺς πρεσβύτερους καλλιτέχνες
ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ συνάδελφοί τους
ἐκλέξανε, ὑποθέτω, ὄχι μόνο γιὰ
τὴν ἡλικία τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ
κύρος Kai τὴν ποιότητα τοῦ ἐργαυ
τους, καθὼς Kai γιὰ τὸ ἦθος τους
κατὰ τὴν ἐφταετία, καὶ ἀπαρτισμένες κατὰ πλειοψηφία ἀπὸ
καλλιτέχνες ποὺ δὲν ἔδειξαν τὴν
ἴδια ἀντίθεση πρὸς τὸ δικτατορικὸ καθεστώς. Καί, στὸ βάθος ἢ
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εἷκαστικᾶ
στα πλάγια τῆς σκηνῆς, μέ τὸ
πουγγὶ Kai τὴν ἰσχύ, οἱ ἴδιοι παράγοντες καὶ δημόσιοι ὑπάλληλοι
νὰ ἐλέγχουν βασικα τὴ διοργάνωση. “Ag χαιρετίσουμε τουλάχιστο τὸ γεγονὸς πὼς δὲ θα προεδρεύει ὅπως τὸ ‘73 τὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ ένας ἀεροπόρος
ἀπὸ τοὺς παλιοὺς ζηλωτὲς τῆς
Χούντας.
”000 για τὴν κριτικὴ ἀξιολόγηση, θα περιμένουμε ν’ ἀνοίξει ἡ

ἐκθεοη, διατηρώντας τὴν πεποίθησή μας ὅτι μὲ τὶς σημερινὲς κοινωνικὲς συνθῆκες ἡ φόρμουλα τῆς

Πανελλήνιας εἶναι ξεπερασμένη.
Δὲν προσφέρει πια τίποτα στοὺς
γνήσιους καλλιτέχνες, στῆν προαγωγὴ τῆς ἐλληνικής τέχνης, καὶ

οτὴ διαμόρφωση μιᾶς ψηλὸτερης
παιδευτικης κ’ αἰσθητικης στάθμης τοῦ έλληνικοῦ κοινοῦ σὲ
σχέση μὲ τὶς εἰκαστικὲς τέχνες.
*ῆι*

...ΚΑΙ XPONIKO
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Ν. Γεωργιάδη,· “Ὀρθὲς ίωνίες”,
203>< 783 ἐκ.

Στὸ δίμηνο πού κλείνει αὐτὲς τὶς μέρες ἤτανε πυκνὴ ἡ
κίνηση τῶν ἐκθέσεων. cH ἀπασχόληση τῆς στήλης αὐτῆς
μὲ τὸν Διαμαντόπουλο καὶ μὲ τὰ γενικότερα καλλιτεχνικὰ προβλήματα δὲν ἄφησε χῶρο για τὴ θεώρηση τῶν
πιὸ ἀξιόλογων. Ἔτσι σήμερα θ’ ἀρκεσθοῦμε νὰ προσέξουμε μὲ λίγα λόγια ὅσες κρατήθηκαν σὲ σχετικὰ ψηλὸ
μέσο ἐπίπεδα ἐνδιαφέροντος καὶ ποιότητας. Ἔτσι τουλάχιστο ἴσως προλάβουμε καὶ μερικὲς ἀκόμα ἀνοιχτές,
πού θα ἐνδιαφέρουν τὸ κοινό.

Ὁ Θεολόγου (ΚΕΤ 27.Ι,11.ΙΙ.75), αὐτοδίδαχτος, μετουσιώνει προσωπικές ἐμπειρίες ἀπὸ
τοὺς διωγμοὺς τῆς δικτατορίας σὲ
παραστάσεις νυχτερινῶν στρατοπέδων ποὺ ἐπανέρχονται μὲ τὴν
ἔαταθλιπτικὴ μονοτονία τοῦ ἐφιλτη.
Πόσο λιγότερο άμεσες οἱ «λαϊκίζουσες», φιλολογικὲς εἰκόνες
τοῦ Κοψίδη (Θόλος 13.I.—14.II)

ποὺ ἀναφέρονται ἐπεισοδιακα
στὴν ἐπταετία. Πιὸ αὐθεντικα τα
συνθετικά, βυζαντινίζοντα τοπία
του.
=O Γεωργᾶς (Νέες Μορφὲς
24.Ι.-10.ΙΙ), αὐτοδίδαχτος, συνεχίζει τὴ δεξιότεχνη ἀπόδοση μὲ
ὑπερ-“ρεαλιστικὴ λεπτομέρεια ἀντικειμένων, τοπίων, μορφῶν ποὺ
οἱ ξαφνικὲς ἀντιπαραθέσεις τους
(π.χ. ἀρχαῖο ἄγαλμα Kai γαλάναλευκη) ξυπνοῦν ἀναφορὲς ἀσυναίσθητα ἐρωτήματικές.
‘O Φαναυράκης (Νέες Μορφές
11-27.ΙΙ), πιὸ σοφός, κυκλοφορεῖ
α’ ἐνα κόσμο φανταστικῶν ξύλινων κατασκευῶν που συνδυάζει
με διάφορα ἀπρόοπτα μικροαντικείμενα. «Χρησιμεύουν» μόνο στὸ
να ξεκινοῦν με σουρρεαλιστικὴ
διαδικασία, ποὺ θυμίζει τοῦ Μαγκρίτ, τὸ παιχνίδι μιᾶς ποιητικῆς
ταλάντευαης ἀνάμεσα στὸ φανταστικὸ Kai στὸ πραγματικα, στὸ
ἀληθινὸ Kai στὸ ψεύτικο, στὸ ἀνάγλυφο καὶ στὸ ἐπίπεδα, 0’ έναν κόσμο ἄλλο ὅπου ἡ ἀλήθεια, ὀπτικὴ
καὶ μεταφυσικὴ, προσεγγίζεται μὲ
διαδοχικές ὀφθαλμαπάτες,
Μια ποίηση πιὸ αὐστηρὴ βγαίνει ἀπὸ rig ὁλότελα ζωγραφιοτὲς

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Ο ζωγράφος Λεωνίδας Τσιριγκούλης γεννήθηκε οτὴν
Αθήνα καὶ ἀπὸ τὸ 1967 μέχρι σήμερα ἔμενε στὸ Παρίσι.
Τὸν περασμένο μήνα ἐξέθεσε 25 ἔργα του στὴν Γκαλερι
LA COUR D’INGRES, ἀποκλειστικὰ μὲ κολάζ. Γι’ αὐτὴν
ἀκριβῶς ,τὴν ἐργασία του, ὁ γνωστότατος κριτικὸς καὶ
αἰσθητικὸς Γ. Πετρῆς, μόνιμος τεχνοκρίτης παλαιότερα
τοῦ περιοδικοῦ «Ἐπιθεώρηση Τέχνης» καὶ σήμερα ἐγκατεστημένος κι αὐτὸς στὸ Παρίσι, ἔγραψε τὴν παρακάτω κριτική·
Στὴν ἀρχὴ ὑπάρχει ἕνα ἄμορφα
χρωματικὰ χάος ποὺ νομιμοποιεῖται πλαστικα σὰν πλαίσια, ἀπὸ τὴν
ἀποπνιχτικὴ
ἀδιάφανη ὁμοιομορφία του, τὴ στατική του οὐδετερότητα. Αὐτὸ θα δεῖς μόλις ἀντικρίσεις r6 ζωγραφικὸ ἀντικείμενα. Ὕστερα ξεπροβάλλουν oi
ἐκλογικεὺαεις, ἐκδηλώσεις ἐνὸς
(λόγου >> ποὺ δέν”εχει τίποτα τὸ μεταφυσικό, A‘s βρίσκεις κὰν πολλαπλες ἀναγωγές, έμμεσα σημασι
οδοτημένες Μὰ πάλι οἱ ἐκλογικεύσεις αὐτές δέν καταφεύγουν
στῆν καθιερωμένη τάξη γιὰ ν’
ἀποκατασταθοῦν. Δὲν τὶς θεωρεῖ
λαγικὲς σύμφωνα μὲ τὴν καθημε-

iii?ἒὲγὲἒὴχὲξὲδη προβάλλωηαι
Ἤδη ἀντιλαμβάνεααι πὼς τὸ

χάος ἦταν ἀπὸ γεννησιμιοῦ του
γονιμοποιημένο; τὸ διατρέχαυν
ὑποδερμικα μικρὲς φωνές, μισοπνιγμένες κι ἀνήκουστες ἂν δὲν
εῖσαι σχετικὰ ἐνημερωμένος, Kai
μαζὶ μισοῖδωμένες ἀγωνίες, ποὺ
τὶς ζήσαμε ὅλοι οἱ Ρωμιοὶ πρόσφατα. “Ὀταν ἀποχτήσουν μιά κάποια συνάρτηση μέσα στὸ μάτι
σου, τότε ἀποκαλύπτονται σὰν
αὐτονόητες ἀλήθειες.
Βέβαια δὲν εἶναι ὁλοκληρωμένες, τέτοιες καταστάσεις δὲν ἧρθε
ἀκόμα ἡ ὥρα τους νὰ ὁλοκληρωθοῦν, οὕτε μέσα στὸ ἀντικείμενα,
οὔτε στὶς ὑποκειμενικὲς ἐξαρτήσεις. Μένουν σὰν σημειώσεις, κάποτε στενογραφημένες, μὰ ὄχι
κρυπτογραφημένες. Οἱ κώδικες
τῆς ἀποσαφήνισης δὲν πᾶνε μα-

K0 INﬂN lKH—ﬂﬂMTIKH—OIKONOMIKH
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κρύτερα ἀπὸ τὴ σαφῆ ὑπόσταση
τοῦ ἀντικειμενικοῦ κόσμου. Συμμετέχεις, δηλ. ἀνακουφίζεσαι,
ὅταν ἀντιληφθεῖς τὴν παρουσία
μιᾶς στενῆς ἀτραποῦ, ποὺ μπορεῖ
νὰ o’ ὁδηγήσει να καταλάβεις ὅ,τι
σοῦ φαινότανε ἀκαταγόητο.
Ἔτσι ἡ ἁξιολόγηοη συντελεῖται
μὲ ἀργές, μὰ σίγουρες διαδικασίες,
καὶ μπορεῖς νὰ ξεχωρίσεις, ν’ ἀνακαλύψειςκαθαρα· τὶς μαρτυρίες.
Χρειάζεται να μπεῖς μέσα σὲ ταῦτα
τὸν κόσμο του, καμωμένο ἀπ’ αὐ-

τὲς rig μορφές, για να καταλάβεις
τὸ μέγεθος Kai τὴ σημασία του
Kai τότε ἀκροάσαι τὸ «μυστικὸ
θίασο» να περνᾶ, ἀκοῦς να ἔρχονται ἀπὸ πολὺ μακρια, να βγαίνουν
ἀπὸ πολὺ βαθια ἐκπομπές ποὺ ἐκαναν τὰ παιδιὰ ἀπ’ τὸ Πολυτεχνεῖο, αὐτοὶ οἱ πελώρισι ἑτοιμοθάνατοι τοῦ χρέους. Οἱ ἐκπομπὲς
αὐτές ξεπερνοῦν σύνορα, ἰδεολογίες, τερατικα καθεστῶτα. Συνειδητοποιεῖς τότε, διὰ μιᾶς, πὼς
αὐτὴ ἡ μακρινὴ ἐκπομπή, λέχτηκε
για σένα τὸν ιὸιον, πὼς σὲ ξέρει
Kai σὲ ξεχώρισε, πὼς Kai ὅταν ξεκίνησε εἶχε προσδιαρίσει τὸν ἀποδέχτη. Αν δὲν μπορεῖς να πλησιάσεις rig μορφες αὐτές, μὲ μαναδικὸ ἐφόδια τὴ συγκίνηση ποὺ ”
’ἰ
προκαλεῖ μια τέτοιά διαπίστωοη,
ἀλλὰ σοῦ χρειάζονται τὰ γυαλιὰ
τῆς καταστημένης, τῆς νεκρῆς αἰσθητικῆς, τέτοια ποὺ τὴ διδάσκουν α’ ὅλα τὰ μεγάλα σκολειὰ , .y
κάτι ἀπατρόπαιοι βρυκόλακες τῆς
γνώσης, τότε, θεατή μου, θὰ κάνεις
καλὰ να προσπεράσεις. Γιατὶ δὲν
σὲ ἀφοροῦν οὕτε oi μακρινὲς ἐκπομπές, οὔτε ὁ ζωγραφικὸς μό.
χθος τοῦ Τσιριγκούλη.

’

ENA ArnNizriKmnzploAIKo ME EYPYTHTA Υιιιιῑ ’
KAI AITIOADI'HMENE): eEzEIz ,
KAGE MHNA ENA HOAYTIMO “ιτιιιιιῑ1
κΑθΕκΡοΝο ιῑΝΑΣ mom-1M0: τοινιῡῑ

r. Πετρῆς

εἷκαστικά
ἀφηρημένες κατασκευές τοῦ Νίκου Γεωργιάδη (Ζουμπουλάκης
3-25.ΙΙ). Στὴ νέα αὐτὴ φαση τῆς
δουλειᾶς του, ἀρχινισμένη τὸ
1971, ξεκόβει θεληματικα μὲ κάποια στέγνια ἀπὸ τὸν παλιότερο
λυρισμὸ τῆς ζωγραφικῆς του, μακρύτερα ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἀναγκαστικὴ γραφικότητα τῶν σκηνογραφιῶν, Kai φτάνει σὲ μιαν ἐπίδειξη σχεδιαστικῆς δύναμης ποὺ
μᾶς θυμίζει πὼς κάποτε σπούδασε
ἀρχιτεκτονική.
Ἀμήχανο ἀφήνει τουλάχιστο
ἕνα θεατὴ 6 Σόρογκας (ΑΤΑ
5.11—5.111) μὲ τόσο ταλέντο καὶ μέ
τόσο περιορισμένη κλίμακα θεμάτων ποὺ τὰ διυλίζει ὥσπου ἐξαφανίζονται. Οἱ σταχτόμαυρες πέτρες
ποὺ γίνονται στὸ τέλος λευκές,

πρόσωπα ἰδιαίτερα φιλικό, ἀλλὰ
καὶ γιατὶ ὅλα μαζὶ δείχουν σὲ τί
ποιότητα -καὶ πόσο ἀβίαστομπορεῖ να φτάσει ἐνα γνήσια αὐτοδίδαχτο ταλέντο. Ἡ «ἀφέλεια»
της πουθενὰ δέν εἶναι προσποιητή, τα χρώματά της τα βάζει μὲ
μια σιγουρια ματιοῦ καὶ χεριοῦ
ποὺ θὰ τὴ ζήλευαν πολλοὶ ἀπόφοιrot καλλιτεχνικῶν σχολῶν. Ta τοπία της προπαντὸς μεταδίνουν ὅλη
τὴ χαρὰ Kai τὴν ἀπόλαυση ποὺ ἐνοιωθε ἡ ἴδια ὅταν τὰ ἐφτιαχνε.
Τὰ τοπία τῆς Μυτιλήνης μέ τὶς ἐλιὲς εἷναι τὸ «σῆμακατατεθέν» τοῦ
Ὀρέστη
Κανέλλη
(”Αστορ
17.ΙΙ-8.ΙΙΙ). Μέ τα χρόνια ἐχουν
ἀποχτήσει μια σχηματοποίηση
(στυλιζασιὸν) ποὺ τὰ μετατρέπει
σὲ καρποὺς μελέτης μᾶλλον παρα
Νικήτα Φλέσσα.· ι“Καφενεῖο στῆν Καλαμάτα”

Ὁ Χάρος (ΚΕΤ 13—28.II) Kai ὴ
Ἀραβαντινοῦ (“Ὠρα 13.ΙΙ-1,ΙΙ1)
βρίσκονται στὴν ἀντίθετη ὄχθη
ἀπὸ τὸ Δούκα. Πολὺ νεότεροι βέβαια, ἀλλὰ προπαντὸς κ’ οἱ δυὸ

Θ. Φανουράκη; “Ζυγοστάθμιση”,
0,50>< 0,66 ἐκ.

Φρόσω Μιχαλέα· “Διάλογος ΙΙ”

ἐπαγγελματίες ζωγράφοι, πληροφορημένοι γιὰ rig τελευταῖες τεχνικές τῆς ἀφαίρεσης, τὴν ὁποία
καλλιεργοῦν πάντα, εὐαίσθητοι
ἀλλὰ ἴσως Kai ἀβέβαιοι για τὸ ἐὰν
Kai ποῦ πᾶνε παραπέρα. Τοῦ Χάρου οἱ λιθαγραφίες εἶναι προχωρημένης τεχνικῆς πληρότητος μὲ
τὶς μουντὲς ῶχρες τους. Τῆς Ἀραβαντινοῦ οἱ πίνακες, ποὺ καλύπτουν τὴν τετραετία 70-74, διατη-

1,99X1,80 ἐκ,, ξύλα,

ροῦν στοιχεῖα παραστατικά. Θυ-

σχεδὸν ἀφαντες, Kai διανθίζονται
μέ μιὰ κόκκινη κηλίδα, εἴχανε κάποτε μιὰ συμβολικὴ ”εννοια -τώρα
μοιάζουν να μὴν ἐχουν καμιά. Τὸ
ἴδια καὶ οἱ παραλλαγὲς τοῦ γυναικείου κεφαλιοῦ-«Πορτραῖτο ἀρρωστημένης κόρης» θα τὸ τιτλοφοροῦσαν σὲ μιὰν ἐκθεση τοῦ
1900. Κόρης φανταστικῆς ἢ πραγματικῆς, ἀδιάφορα -ἐνδιαφέρει
μόνα ἡ δεξιότεχνη λεπτότατη ἐπεξεργασία τῶν σβησμένων μαύρων
Kai σταχτιῶν μαζὶ μὲ μια πιὸ ἀμυδρὴ ἀκόμα ἀπάχρωση ρόζ, γαλανοῦ, ἢ κίτρινου, ατὰ στολίδια ἢ στα
μάτια της, Τῶν ἀλόγων οἱ παραλλαγές ῶχριοῡν - κυριολεχτικὰ κοντα στὸ ἄλογα τῆς Γκέρνικα - 6
μορφασμὸς τῆς θανάσιμα πληγωμένης εὐρωστίας του εἶναι πιὸ
ζωντανὸς ἀπὸ τὰ καλλίγραμμα
καλπάζσντας ἀλλὰ φθισιῶντα ἄτια τοῦ Σόρογκα. Ἕνας αἰσθητισιὲὸς Γιιιίᾱε siécle ποὺξπδιτὲίνεται ixπ π σσια τ νικ
ε ιοτ να
καὶ ἐξξραφανίζεῗάι τελικὰ σιξχμιὰ

,

γκρίζα ἀνυπαρξία. ”Αραγε αὐτὸνὰ

-

γύρευε 6 καλλιτέχνης; Οἱ 15 σελί-

‘

δες τῶν «γλωσσῶν» ποὺ μοιράζον-

’

ται ἀντὶ γιὰ κατάλογο δὲν ἀπαν-

τοῦν. Δὲν εἶναι λοιπὸν μόνας του ὁ
” ἀμήχανος θεατής.
-_
Τὰ 53 ἔργα τῆς Ἰουλίας Παπαι νούτσου, αυγκεντρωμένα σὲ ἀνα-

9' μνηστικὴν ἐκθεση (ΑΤΟ Δοξιάδη
:

19—23.II) συγκινοῦν ὅχι μόνο για-

τὶ

ξαναφέρνουν

om

μνήμη

αὐθορμησίας. Πιὸ ἄμεσα ἰδωμένα
εἶναι δυὸ-τρία τοπία μὲ πεῦκα ποὺ
τα βλέπει μέ φρέσκο μάτι Kai για
πρώτη φορά.
Σημειώνω τὴ μικρὴ ἐκθεση σχεδίων τοῦ Στρατῆ Δούκα (Γκαλερὶ

Κοτοπούλη 11.ΙΙ-3.ΙΙΙ) γιατὶ εἶναι
ἡ πρώτη ἀπὸ τὸ 1930 τοῦ ὀγδοντάρη πια λογοτέχνη Kai αὐτοδίδαχτου ζωγράφου, Kai γιατὶ ἔχουν
ἀμεσότητα, εὐαισθησία Kai δύναμη. Χρονολογοῦνται ὅλα ἀπὸ
τὴν περίοδο 1928-30, ὅταν γύριζε
τὴν Ἑλλάδα γράφοντας Kai ζωγραφίζοντας, μὲ συναδεία τὸν Σπ.
Παπαλουκᾶ, ποὺ ἡ γόνιμη ἐπιρροή του γίνεται κάπου-κάπου φανερή. Τὰ σχέδιά αὐτὰ ἀποδείχνουν
πὼς ἡ τέχνη δέν ἔχει πάντα ἀνάγκη
νὰ μαθαίνεται, πὼς τὸ πτυχίο δὲν
κάνει ἀπαραίτητα τὸν καλλιτέχνη.
Αὐτὸ ποὺ μετράει εἶναι ἡ συνεχὴς
ἄσκηση τῆς τέχνης σὲ ἀναζήτηση
μιᾶς ἀλήθειας ἐστω καὶ ὑποκειμένικῆς. Ἔτσι λένε καὶ τὰ πρόσφατα
ἔργα μιᾶς ἄλλης παλαιμάχαυ, τῆς
Πολυχρονιάδη (Νέες Μορφὲς
28.11—25.III), ποὺ καταφέρνει κάθε τρία-τέσσερα χρόνια ( πρώτη
τηςέκθεση ἐγινετὸ 1929 K’ rav κεραμικῆ ς) νὰπαρουσιάζει μιὰπλευρὰ καινούργια, τουλάχιστο θεματογραφικά, μιᾶς ἰδιοφυίας ποὺ κεντάει μὲ τὸ πενάκι εἰκόνες ἀπὸ ένα
κόσμο φανταστικῶν μηχανικῶν
ἀντικειμένων κάπως ὲξπρεσιονιστικῶν.
·

πλαστικές δυνατότητες τοῦ ξύλου.
«Διάλογος» καὶ «Ἀντίθεση» ἐπιγράφει ἡ Μιχαλέα τα μεγάλα, ζευγαρωμένα σέ «στάσεις» ὄρθιες καὶ
πλαγιαστές, μαδέρια ἀπὸ μαόνι.
Ούσιαστικά δὲ χρειάζονταν ἐπιγραφές, μιλὰνε μόνα τους, ἕνα
ἰδίωμα ποὺ τό ’χει διαμορφώσει
τώρα πια ἀπόλυτα προσωπικὰ. Οἱ
φόρμες εἰναι θηλυκωμένες σὲ συν-

ομιλίες πλατωνικές ὸχι ὅμως ὁλότελα ἐγκεφαλικές, ἀφοῦ ὕλη Kai
μορφὴ μεταδίνουν καὶ ἀπτικα
ἀκόμα τὴ θερμὴ ὑπόσταση τοῦ γυμνοῦ κορμιοῦ. Οἱ μεγάλες χαραγμένες κρητικὲς πλάκεςποὺ τὶς μεταγράφει ἡ γλύπτρια σὲ ἰσάριθμες
λιθογραφίες,πολλαπλασιάζουν τὶς
ἁπλαποιημένες μορφὲς σὲ μια
πλούσια σε κίνηση καὶ σχήματα
ζωφόρο.
Τοῦ Γιάννη Καὶλη τὰ ἐργα
(ΚΕΤ 3—19.III) 6‘s θα τ’ ἀνέφερα,
παρὰ τὴν τραγική του μοίρα, ἂν

μίζουν στα χρώματα Kai στὸ
γραμμικὸ προσδιορισμὸ ὁρισμένων σχημάτων Kai ἀνθρώπινων
μορφῶν τὴ μέση περίοδο τοῦ
Μπράκ. Οἱ πιὸ ἀφηρημένες «Kaταστάσεις» της ξεχωρίζουν γιὰ τὴ
δύναμη καὶ τὴν αὐστηρότητά τους.
Ὁ Χρ. Γεωργίου (“Ὠρα 3-19.ΙΙΙ)
δὲν ήταν περισσότερο ἀπὸ μαθηἐκθέτει γλυπτά, χαρακτικά, σχέτικά. Τοπία, γυμνά, νεκρ ἐς φύσεις,
δια ποὺ ἐμφανίζουν ταλέντο ὄχι
ὅλα τὸ ρεπερτόριο τῆς Σχολῆς
ἀρκετὰ καταοταλαγμένο ἀκόμα
προμηνᾶνε ἰδιοφυία ἀσυνήθιστης
δύναμης καὶ καθαρότητος. Μπρὸς
για ν’ ἀφομοιώοει ποικίλες ξένες
ἐπιρροές τῆς παρισινῆς σπουδῆς
σὲ τέτοιες περιπτώσεις ἀναρωτιέτου.
ται Kavsig Kai πάλι ἐὰν καὶ σὲ τί ἡ
“Ὀσο καὶ να μὴν περιέχουν
ἐκμάθηση τῆς τέχνης ὠφελεῖ αὐἀπρόοπτες ἀντιπαραθέσεις κοινότοὺς ποὺ τὴν κατέχουν ἀπὸ γεννητοπων μορφῶν, ἀντικειμένων καὶ
σιμιοῦ τους. Ἴσως χρειάζονται
τοπίων, ἀλλὰ ἀπλὲς ἀπεικονίσεις μόνο καθοδήγηση στοὺς μύριαυς
τους, καταλήγουν α’ έναν ἀθέλητο
τρόπους ἄσκησής της.
Κατὰ τὸ δίμηνο αὐτὸ εῖδαμε καὶ
σουρρεαλισμὸ οἱ αὐγοτέμπερες
ἀπὸ τὴν ἐπαρχιακὴ ζωὴ τοῦ
rig ἐκθέσεις ξαναφτιαγμένων σκηΦλέσσα (Ὥρα 3-19.ΙΙΙ). Κυριαρ- νικῶν τοῦ Τοαρούχη (Ζουμπουχοῦνται ἀπὸ τὴ σιωπή, τὴν ἀκινηλάκης 20-30.Ι), τοῦ Παπαχριστόπουλου (“Ωρα 13.II—l.III), ποὺ
σία καὶ μιὰ κάποια μελαγχολία
ἐνὸς πρώῖμου ντέ Κίρικο δίχως
τὸν ἐγνωρίζαμε πρὶν 30 χρόνια
ὑψιπετὴ φαντασία.
“
> γλύπτη Kai r6v ξαναβρίσκουμε
Τῆς Μιχαλέα ἡ γλυπτικὴ
ζωγράφο, τοῦ Πούλιου (Θόλος
(Ζουμπουλάκης 27.11—25.1II) ἐμ17.ΙῙ.-1.ΙΙΙ), τοῦ Τζανετάκη (Θόφανίζεται σὲ ὥρα πληρότητας
λος 2-22.ΙΠ), τοῦ καραγκιοζοὅπου ἡ γλύπτρια ἔχει φτασει στὸ
παίχτη
Βάγγου
(Βαβυλωνία
τέρμα μιᾶς ἀναζήτησης ποὺ διαρ20.ΙΙ-10.ΙΙΙ), ποὺ οἱ φιγοῦρες του
κεῖ 4-5 χρόνια. Στὴν ἀναζήτηση
ἀνήκουν στὴν τρίτη, Kai φοβᾱμαι
αὐτὴ γιὰ τὰ πιὸ ἁπλοποιημένα
τὴν τελευταία, ενιὰ τῶν λαϊκῶν
τεχνιτῶν ποὺ ε ναι καὶ καλλιτέσχήματα ποὺ δὲν τοὺς ἀπολείπει
χνες.
ὁλότελα ἡ ἀνθρώπινη μορφή, τὴ
συνοδεύει ἡ σκιὰ τοῦ μεγάλου
Μπρανκούσι, ποὺ μᾶς ἐδίδαξε rig
Α. Γ. Ξύδης
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βιβλία
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΝΑ ΤΗ ΕΚΔ ΟΣΗ
ΤΗΣ 01KΟΝΟΜΙΚΗΣ
TOY SAMUELSON
Ἐκὸόσεις Παπαζήση

Ἡ Οἰκονομικὴ τοῦ Samuelson εῖναι τὸ βιβλία ποὺ ἔχει διδάξει σὲ
ἑκατομμύρια οπουδαοτὲς τὶς βασικὲς ἒννοιες καὶ ἀρχὲς τῆς οἰκονομικῆς ἐπιστήμης. Ἔχει εἰσαχθῆ
στα περισσότερα πανεπιστήμια
τοῦ Δυτικοῦ κόσμου καὶ έχει
πλέον καθιερωθῆ διεθνῶς ὡς τὸ
μοναδικὸ εἰσαγωγικὸ σύγγραμμα
τῆς Οἰκονομικῆς.
Μὲ τὴν ἐνάτη ἒκδοσή της, ἡ Οἰκονομικὴ τοῦ Samuelson συμπληρώνει ἐφέτας 25 χρόνια ἐκδατικῆς
ζωῆς. Ἡ ἓκδοση αὐτὴ ἀποτελεῖ
πραγματικὴ ἐπανάσταση, τόσα
ἀπὸ ἀπόψεως παιδαγωγικῆς με-«
θόδου παρουσιάσεως τῶν θεμάτων, ὅσα καὶ ἀπὸ ἀπόψεως ἐξεταζομένων προβλημάτων τῆς οἰκονομικῆς ἐπυστήμης. Τὸ βασικὸ
παιδαγωγικὸ πλεονέκτημα τοῦ
βιβλίου εἶναι ἡ σύζευξη τῆς θεωρίας μὲ τὴν πράξω δὲν μπορεῖ
νὰ ἀντιληφθῆ κανεὶς τὴν οἰκονομικὴ πραγματικάτητα χωρὶς να
κατέχη τὴ θεωρία ἀλλὰ ούτε μπορεῖ να κατανοήση τὴν οἰκονομικὴ
θεωρία χωρὶς ἀναφορὰ στὴν πραγματικότητα, Στὸ βιβλίο τοῦ Samuelson ἡ Μακροοικανομικὴ καὶ
Μικροοικονομικὴ Θεωρία δὲν
παρατίθενται κατὰ σχηματικὸ καὶ
ἀφηρημένο τρόπο, ὅπως συμβαίνει στὰ περισσότερα οἰκονομικὰ
ἐγχειρίδια. Κατὰ τὴν ἀνάλυση

Κ. [“ΑΒΡΑ - J. SEMPRUN

«Εἰὸικὸ Δικαστήριο»
γιὰ κομμουνιστὲς
Ἐκὸόσεις.· ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Ὑπὸ τὸν τίτλα «Εἰδικὸ Δικαστήριο» κυκλοφορεῖ οτὴν Ἀθήνα έλληνικα τὸ βιβλία τῆς νέας ταινίας
τοῦ Γαβρᾱ. Εἶναι ἡ πρώτη έκδοση
τοῦ βιβλίου στὸν κόσμο. Ἡ ταινία
δὲν ἔχει ἀκόμη προβληθεῖ στὸ
Παρίσι, ὅπου ἀναμένεται ἡ πρώτη
της για τὸν Ἀπρίλιο, μὲ πολὺ ένδιαφέραν, γιατὶ ἔχει χαρακτηρισθεῖ σὰν ἡ πιὸ ἀξιόλογη ἀπὸ τὶς
τελευταῖες γαλλικὲς ταινίες.
Ἡ ὑπόθεση ξετυλίγεται οτὴν κατεχόμενη Γαλλία τὸν Αὔγουστο

τοῦ 1941. Ἡ ἱστορία εἶναι ἀληθινή. Εἶναι μία ὑπόθεση δικαστικῆς μηχανορραφίας προκειμένου
να ἐκτελεσθοῦν «νομοτὺπως» έξη
Γάλλοι κομμουνιστὲς καὶ πατριῶτες ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τῶν
Κουῖσλιγκ τοῦ Βισύ, ὥστε να ἰκα-

νοποιηθοῦν oi Γερμανοὶ ἀφέντες
τους.
M‘s τὴν ὑπόθεση έχει ἀσχοληθεῖ ὁ
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ.
Στασινόπαυλος, σὲ ἄρθρα του
στὸν τύπα καὶ στὸ βιβλία του «Τὸ
πινάκιον φακῆς καὶ ὁ νόμος τῶν
λύκων» (1972). Τὴν τοποθετεῖ
σὰν πρόβλημα δικαστικῆς συνειδήσεως ἐνῶ ὁ Γαβρᾶς τὴ χειρίζεται μᾶλλον σὰν θέμα δικαστικῆς
ἀσυνειδησίας.

καὶ ποὺ εῖναι πρόθυμοι νὰ ἐπαναλάβουν αὐτὸ ποὺ τὸν περασμένο
αἰώνα διατύπωσε ὁ Ντοοτογιέφσκυῑ “”Αν ὁ κόσμος ἐπιτρέπει τὸ
βασανισμὸ ἑνὸς ἀθώου παιδιαῡ
ἀπὸ ἕνα χτῆνας, τὰ μουτζώνω
ὅλα”».

ποὺ ὑπηρετεῖ ὲδῶ καὶ μισὸν αἰώνα τὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα, «τὰ
κορίτσια μου, τὰ κορίτσια σας, τὰ

κορίτσια ὅλων τῶν ἀληθινῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἔπεσαν ζητωκραυγάζοντας τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδας, τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη
Kai τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου, δὲν κοιμήθηκαν τὸν αἰώνια
ὕπνο τοῦ θανάτου, για να σωπάσουν», γιατὶ
Ἃ)- βγῶ περίπατο μὲ τὶς νεκρές μου

(Ρ λε
γάμήςλιο ἄνθος ἡ πανσέληνος θὰ
ὑψωθεῖ νὰ τὶς στολίσει
,
μέσα στὰ κούφια μάτια τους θὰ κλαῖνε

ὀρχῆστιζες

,

οἱ μπουκλες τους, οἱ ἐπίὸεσμοι θα
2ζ’)υματῖἱιτζειζυνπολλοὶ

ἀπὸ

τύψεις

θὰ

πεθάνουνΞιὲλεβςγῶ περίπατο μὲ τῖς νεκρές μου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
«Πυροτεχνήματα»
Ποιήματα. Τὸ βιβλία χωρίζεται
στὶς ἑνότητες; Μεγάλη Ἑβὸομάὸα
(1969-1972), Παραλλαγὲς σ’ ἕνα
φθινόπωρο (Σεπτ.-Ὀκτ. 1972),
Τρία
ἑπεισόὸια
ἀπὸ
τὴν

ξ”ἔῖῗέἕῗῖιῗῗοιμὸῗιᾎῗνγῆἶ ιὲἷιιῃ)’
Χαρακτηριστικὸ δεῖγμα γραφῆς ἡ
«Ποιητικὴ» μὲ ἡμερομηνία 11
Ὀκτωβρίου 1970.
Σήμερα
τὰ καλλὶτερα ποιήματα
γράφουνται τὴ νύχτα
πάνω στοὺς τοίχους.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΓΟΥΪΛΛΙΜ XINTON

τῶν θεωριῶν αὐτῶν, συνεχὴς εἷ-

«Πολιτιστικὴ ἐπανάσταση οτὴν

ναι ἡ ἀναφορὰ σῑὴν οἰκονομικὴ
πραγματικότητα καὶ ἡ παράθεαη
συγκεκριμένων παραδειγμάτων
ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ζωή.
Ἡ ἐνάτη ἐκδοση παρουσιάζει μὲ
ἀναλυτικὸ τρόπο ὅλα τὰ νέα Kai
ἄλυτα ἀκόμη προβλήματα τῆς
συγχρσνης οἰκονομικῆς ἐπιστήμης, ὅπως εἷναι τὸ πρόβλημα τῆς
ποιότητος τῆς Ζωῆς ἔναντι τῆς
ἁπλῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως,
τῆς Καθαρῆς Οἰκονομικῆς Εὐημερίας ἔναντι τοῦ Ἀκαθαρίοτου
Ἐθνικοῦ Προϊόντος, τῆς Μηδενικῆς Αύξήσεως τοῦ Πληθυσμαῦ
καὶ τῆς Μηδενικῆς Οἰκονομικῆς
Αναπτύξεως σὲ σχέση με τὴν ἐπιδείνωση τῶν οἰκολαγικῶν συνθηκῶν, τῶν «ἐξωτερικῶν» οἰκονομιῶν καὶ ἐπιβαρύνσεων καὶ τῶν
δημοσίων ἀγαθῶν κλπ. Στὸ νέο
κεφάλαια περὶ τῶν ρευμάτων τῆς
οἰκονομικῆς σκέψεως, ποὺ έχει
προστεθῆ οτὴν έκδοση αὐτή, ἀναλύονται μὲ ἀντικειμενικὴ διάθεση
καὶ χωρὶς κανένα ἴχνος μεραληψίας καὶ δογματιομοῦ αἰ ἀντιλήψεις τῶν διαφόρων οἰκονομικῶν
Σχολῶν καὶ δίνεται ἰδιαίτερη ἐμφαση οτὴν παρουσίαση τῆς Μαρξιστικῆς Οἰκονομικῆς Θεωρίας.
Τὸ έργο κυκλοφορεῖ σε τρεῖς
πολυτελεῖς τόμους.

ΚΙίνα - Ἕνας σταθμὸς οτὴν Ἰστο-
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Τὸ βιβλίο τοῦ ΠΛΟΥΤΗ ΣΕΡΒΑ
<<“Ηᾶνοιξη τῆς Πράγας καὶ οἱ ὑποθῆκες της» ε’κὸόθηκε στὴν Κύπρο
τὸ ’73.
Γραμμένη σε απλὴ δημοτικὴ μὲ
μονοτονικὸ σύστημα, ἡ ἐργασία
αὐτή, στὸ πρῶτο mg κεφάλαιο δίνει τὰ γεωγραφικά, ἱστορικὰ καὶ
δημοσιανομικὰ ἐκεῖνα στοιχεῖα
ποὺ θὰ βοηθήσουν τὸν ἀναγνώστη
να τὴν κατανοήσει πιὸ καλὰ ’καὶ
παραπέρα νὰ τὴν κρίνει.
Σὲ συνέχεια ἀναφέρεται στὰ αἴτια, τὶς ρίζες τους καὶ τὶς διαδικασίες πού, κατὰ τὴ γνώμη τοῦ
συγγραφέα της, ὁδήγησαν στὰ γεγονότα τῆς ἄνοιξης τοῦ 68, γιὰ νὰ
περάσει τελικὰ σὲ συμπεράσματα.
Στὸν ἐπίλογο ὁ Σέρβας μᾶς λέειῑ
«Μὲ μαρξιστικὸ πιστεύω, βαθια
θεμελιωμένο στὸ νέο πρότυπο, τὸ
πρότυπο τῆς σοσιαλιστικῆς αύτοδιαχείρισης, ποὺ ἀποτελεῖ βάθρα
καὶ πυξίδα γιὰ τὴν κοινωνικὴ παρεία πρὸς τὰ ἑμπρός, έχω γράψει
αὐτὸ τὸ βιβλία... Τρέφω τὴν ὲλπίδα πὼς μπορεῖ νὰ φανεῖ χρήσιμα καὶ για κείνους ποὺ ἀγωνίζονται γενικότερα γιὰ τὴ λευτερια

Ελἰίιέἰῗάᾳὶρασψ Κάτια Λεμπέση
Ἐκὸόσεις.’ ΚYTTA P0
Αὐτὸ τὸ κείμενο έρχεται να διαλύσει ὅλες τὶς κακόβουλες καὶ γελαῖες ὲρμηνεῖες ποὺ ἡ ἀστικὴ
προπαγανδα προσπάθησε νὰ δώσει στὴν Πολιτιστικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1966-69 στὴν Κίνα. Ἡ
προσωπικὴ μαρτυρία τοῦ συγγραφέα, ποὺ τὸν καιρὸ ἐκεῖνο
βρισκόταν ἐκεῖ, ἐπιβεβαιώνει τὴν
ἐξήγηση σαν μιὰ ἐκδήλωση τῆς
ἀντίθεσης ἀνάμεσα σὲ διαφορετικα κοινωνικὰ συμφέροντα. Θεωρεῖ τὴν Πολιτιστικὴ Ἐπανάσταση σὰν ἕνα σταθμὸ στῆν ἱσταρία τοῦ σοσιαλιστικοῦ μετασχη-

ματισμοῦ ποὺ ἀπὸ δῶ καὶ πέρα θὰ
παίξει τὰν ἵδιο ρόλο οτὴν ἱστορία
μὲ κεῖνο ποὺ ἔπαιξε ἡ Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάοταση om Ρωσία.
Ὁ συγγραφέας περιγράφει πῶς
ἑκφράοτηκε ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα
στὴ γραμμὴ τῶν δύο ἀντίπαλων
παρατάξεων «νὰ κυβερνᾶ ἡ πολιτικὴ» (Μάο-Τσὲ-Ταὺνγκ) «καὶ νὰ
κυβερνᾶ ἡ τεχνικὴ» (Λιοὺ-ΣᾴοΣὶ) στὸ στρατό, στὴ γεωργία, στὴ ,
βιαμηχανία, στὴν ἐκπαίὸευση καὶ
στὶς τέχνες.

ΕΖΡΑ ΠΑΟΥΝΤ
«'H ἄλφα βῆτα τῆς μελέτης»
Δοκίμιο
Μετάφραση; Μαρία Λαϊνᾶ. Ἐξώφυλλα· Λίκα Φλώρου. Σελίὸες

114. Τιμὴ 70 ὁρχ. «ΚΕΔ POE»
Τὸ βιβλία αὐτὸ σκοπὸ ἔχει νὰ καλύψει τὴν ἀνάγκη γιὰ μιὰ πληρέστερη καὶ πιὸ ἁπλὴ ἑρμηνεία τῆς
μεθόδου ποὺ σκιαγράφησε ὁ· συγγραφέας οτὸ «Πῶς να διαβάζετε», ποὺ θα μποροῦσε να θε-ῥ
ωρηθεῖ σὰν ἀμφισβητήσιμο φυλλάδια ποὺ ουνοψίζει τὰ πιὸ δυναμικὰ κομμάτια τῆς πρώιμης κριτικῆς δουλειᾶς τοῦ συγγραφέα. Ἡ
«ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» παρουσιάζεται σὰν ἐγχειρίδια ποὺ θὰ μπορεῖ να διαβάζεται «καὶ για εὐχαρίστηση καὶ γιὰ
ὄφελος».

ΓΙΩΡΓΗΣ

ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑ-

ξζΙεΣιμωνάριο»
Μ L-ﬂl στόρημα.

Σελίὸες

168.

«ΚΑΑΒΟΣ» 1974.
Τὸ βιβλία τοῦ Γιώργη Γιατρομανωλάκη «Λειμωνάριο» ἐκδίδεται
στὴ σειρὰ «Σύγχρονοι Ἕλληνες
Πεζογράφοι». Ὁ συγγραφέας
γεννήθηκε οτὴν Κρήτη τὸ 1940
Kai δὲν έχει δημοσιεύσει ἄλλη πεζογραφικὴ ἐργασία ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα
διήγημα στὴν ἐκδαση «Διήγημα
71» τῶν ἐκδόσεων «Κάλβος».

ΓΙᾼ-ΝΝΗΣ ΚΑΡΑ ΤΖΟΓΛΟΥ

ῗῚοῗήμΘατα. Ἑξώφυλλο.· Παῦλος
Βασιλειάὸης. Σελίὸες 40. Θεσσα-

”.,

λονίκη I975.
ΡΙΤΑ ΜΠΟῩΜΗ ΠΑΠΑ
«Χίλια σκοτωμένα κορίτσια»
Ποιήματα σὲ τρίτη ἔκδοση. Προλογικὸ σημείωμα τοῦ Μάρκου
Αὐγὲρη καὶ τῆς ποιήτριας. Ἐξώφυλλα· ”Αννα Κινὸύνη. Σελίὸες
136. «ΤΥΜΦΗ» 1974.

Τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ποιήματα , “

αὐτὰ κυκλοφόρησαν οτὴν πρώτη
τους μορφὴ τὸ 1972, σὲ 40 δακτυλογραφημένα ἀντίτυπα· τὴν ἴδια ζ’·
χρανια καὶ μὲ τὸν ῖδιο τρόπο κυ- .
κλοφόρησαν στὸ ἐξωτερικὸ μετα· , ‘

φρασμένα στὰ γαλλικά. Ἡ σημε- ”’..
ρινή τους ἐκδοση ὁριστικαποιεῖ,
«Τὰ ἐκτελεσμένα κορίτσια τοῦ βιβλίου αὐτοῦ» γράφει ἡ ποιήτρια,

καὶ ὁλοκληρωνει τόσο τὴ 1109mm}
ὅσο καὶ τὸ περιεχόμενα.
"l
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δίσκος
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ KYK/I ΟΣ
”Αλμπουμ ὁύο ὁίσκων μὲ μουσικὴ
Γιάννη Μαρκόπουλου καὶ ἠχογραφημένο πρόλογο τοῦ Βασίλη
Τσιτσάνη. Στίχοι.· Κώστας Βίρβος. “Ερμηνείω Βίκυ Μοσχολιοῦ,
Λάκης Χαλκιᾶς, Χαράλαμπος
Γαργανουράκης, Λιζέττα Νικολάου, Παῦλος Σιόηρόπουλος.
Ἐξώφυλλο; Δ. Μυταρᾶς. Ἐπιμέλεια φακέλου καὶ ἀφίσας.· Ἀνακρέων Καναβάκης. (EMI)

ylawn μαρκὸπουὶου

θεσσαλικός κύκλος
’

ιω... κώστα βίμβοι»

ναι διάχυτη ἐδῶ Kai ἐκεῖ. Στὸ νοῦ
μου, ἓφερνα κομπανίες μουζικάντηδων, φωνὲς παληῶν ζητιάνων,
ἐρωτικὲς μουσικές, διαλόγους
μπουλουκιῶν.
”Αφησα ἐλεύθερα να βγοῡν μελωδίες ἀπὸ μέσα μου, χωρὶς ζόρισμα, καὶ ὕστερα, μὲ ὑπομονὴ Kai
χαρά, μοντάριζα καὶ ταίριαζα τὰ
ὄργανα. ”Οργανα ἀπ’ ὅλα τα στέκια. Λύρα Κρητική, Κλαρίνο
Ἡπειρώτικο, Σαντούρι, Νταούλια, Μπάσσο τῆς Συμφωνικῆς,
Βιολί, Τούμπα, Τρομπέττα τῆς
Μπάντας, ὅπως καὶ Μπουζούκι
καὶ Μπαγλαμᾶ, τοῦ Ρεμπέτικου.
”Οργανα Kai ἦχοι, ἀποκλεισμένοι
ἀπὸ τὴν σύγχρονη μουσικὴ τῆς
Ἑλληνικῆς παραγωγῆς. Ἐὸωσα
κι’ ένα τίτλο α’ αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς
μουσικῆς, ποὺ ἔχει στοιχεῖα ἀπ’
ὅλα τα λαῖκά μας στέκια; «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΡΑΜΑ». Καθὼς δούλευα, σκεφτόμουνα; «Νὰ βγεῖ μια
ἱστορία ποὺ νὰ κυλάει σὰν τὸ
νΕρό...»

Παραθέτουμε ὁλόκληραΙ τὸ κείμενο ποὺ ἔγραψε ό συνθέτης γιὰ
τὸ έργο του.
«Ὁ τίτλος τοῦ έργου μου, ἔχει τὴν
ἀλληγορία τῆς μεγάλης βαλκανικῆς πλατείας ὅπου συναντιόμαστε
ὅλαι...
Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια, ὁ λαῖκὸς
ποιητὴς Κώστας Βίρβος, μοῦ
έδωσε μιὰ σειρὰ ἀπὸ στίχους του,
ποὺ εἶχε γράψει πρὶν ἀπὸ πολλὰ
χρόνια. Σπάνιας ὸμορφιάς παληὲς
ἱστορίες, ποὺ ὅμως, φαντάζουν
σὰν Eva δλοκαίνουργιο φρέσκο
ὑλικό. «Ρίχτηκα μὲ τα μαῦτρα οτὴ
δουλειά» (ποὺ λένε) προσπαθώντας να φτιάξω ἕνα έργο, ποὺ να
ἔχει ἀρχή, μέση καὶ τέλος.
Δὲν ξέρω ἂν έκανα μια λειτουργία, μιὰ παράσταση ἢ μιὰ ἄλλη
μορφὴ μουσικῆς ἀπ’ αὑτὴ ποὺ εῖ-

Δύο δυνάμεις ὑπάρχουν στὸν
«Κύκλο>>; ξΟ Τσιφλικᾶς Ki’ ὁ
Κολλῆγος. Δηλαδὴ ὁ Ἀφέντης Ki’
ὁ Δοῦλος. Θὰ πρέπει ν’ ἀκούσετε
τὸν «Θεσσαλικὸ» σαν μικρα παιδιά. ΙῙιατὶ ὁ Ἀφέντης κι’ ὁ Δοῦλος εἰναι oi παπποῦδες μας. Ποτὲ
ἄλλοτε δὲν αἰσθάνθηκα τόσο
ὅμορφα ὅσα οτὴν ἥσυχη ἀφήγηση
τῶν παππούδων μας ποὺ έζησαν
μέσα στοὺς γέρικους τοίχους καὶ
στοὺς κάμπους τοῦ τόπου.
Oi ἐξαθλιωμένοι ἀγρότες τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰῶνα, δὲν έκαμαν καμια
ἐπανάσταση σὰν αὐτὴ τοῦ ’21.
«Πέρασαν» ὅμως ἀρχὲς ἐλευθερίας καὶ ἰσότητας, έκβιάζαντας
πάνω στὸ πιὸ ἀναγκαῖα τῆς ζωῆς,
τὸ ψωμί. “Απλὲς κουβὲντες, λογική, ἁπλα σχήματα, στὴ λύπη,
στὴ χαρά, τὸν έρωτα, τὴν πολιτική. Καθαρες βάσεις για τὰ χρόνια ποὺ ζοῦμε.

Καθὼς τέλειωνα στά Στουντιο τῆς
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ τὸν «Θεσσαλικὸ
Κύκλο» ένοιωσα ὅτι ἕνας κύκλος
ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸν «“Ἡλιο τὸν
Πρῶτο» κλείνει. Στὴ Δεκαετία
60-70 έψαχνα νὰ βρῶ σε ἄφθαρτους ἀπὸ τὸ γενικὸ ξεπούλημα
χώρους, ἐκεῖνα ποὺ θα ἀγαποῦσα.
Λίγοι ὁμήλικοί μου Kai γὼ τότε,
μοιάζουμε μὲ ἀπελπισμένους μάσταρες, σὲ μια στεῖρα ἐποχή, ποὺ
τὰ πιὸ λαμπερὰ σημάδια της,
φάνταζαν έξωτικὲς κοῦκλες ἀκέφαλες, ντυμένες μὲ πολύχρωμα
ἐνδύματα. Τώρα πιά, δὲν παραπονιόμαστε, ἀλλὰ δουλεύουμε καὶ
ζοῦμε προσπαθώντας νὰ βροῦμε
τὴν ὀμορφια σὲ μιὰ ἰσορροπία,
ἀνάμεσα στὸ μυαλὸ καὶ στὸσυναίσθημα».

ΟΙΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΝΤΡΕΣ
Μουσική.· Νάκης Πετρίὸης. Στίχοι.’ Θάνος Σοφός. Ἑρμηνείω
Ρίτα Σακελλαρίου, Μάριος, Φωτογραφία ἑξωφύλλου; Κ. Παπακωνσταντίνου, (POLYDOR)

SWEET MOVIE
Μουσικὴ τοῦ Μάνου Χατζιὸάκι
γιὰ τὴν ὁμώνυμη ταινία τοῦ Μακαβὲγιεφ. Στίχοι.· ΑΝΝ LONNBERG

-

DUSAN MAKAVEJEV,

Μάνος Χατζιὸάκις. ἘρμηνείαΑΝΝ LONNBERG, Μαρία Κάτηρα
καὶ παιδικὴ χορωὸία. Φωτογραφῖες ἐξωφύλλων.· Δημήτρης Βερνίκος. («Πολύτροπον» μὲ τὴ συνεργασία τῆς <<Λύρας>>)
«Νιώθω» λέει ὁ συνθέτης «ἰδιαίτερα ουγκινημένος για τὴν καινούργια μου δούλεια καὶ συνεργασία μ’ ἓναν πετυχημένο καὶ έμπειρο στιχουργὸ (“Ο κόσμος ἄλλαξε, ἀλλάξαν oi καιροί), τὸν
Θάνο Σοφό. Μαζί του μού δόθηκε
ἡ εὐκαιρία νὰ γράψω δώδεκα
λαϊκα τραγούδια ποὺ ἀποδόθηκαν ἰδανικὰ ἀπὸ τὴν πιὸ μεγάλη
ἑρμηνεύτρια στὸ εἶδος αὐτὸ τῆς
λαϊκῆς μουσικῆς, τὴν Ρίτα Σακελλαρίου. Ἡ συμμεταχὴ τοῦ Μάριου
μὲ ἱκανοποίησε ἀπόλυτα».

MANDY XATZIAAKI
κέν ἐξῆ ε ι
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DUSAN MAKAVULV

«Προσπαθεῖστε να πάρετε ἀπὸ τὴ

Εκδοσεῑς
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μουσική μου ὅλη τὴ γλυκειὰ Kai
ζαχαρένια γεύση ποὺ ἡ ταινία
περιέχει, μαζὶ μὲ τοὺς κινέζικους
βελονισμοὺς τῶν εὑρηματικῶν
σκηνῶν της. Καὶ στὸ σπίτι σας,
ὅταν βρεθεῑτε μόνος σας ἢ μὲ τὸ
κορίτσι σας, ἀποφασίστε γιὰ τὴν
κατάλληλη ἢ ἀκατάλληλη συνέχεια. Μὲ τὶς εύχὲς τοῦ Μακαβέγιεφ καὶ τὶς δικές μου».

Ἐπιμὲλειαε Μ. Ταξίδης

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ

Θανασης Ι. Αναγνωστοπουλας
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Ο ΑΝΕΨΟΣ ΤΟΥ κ. ΖΕΠΟΥ
Στὸ τεῦχος τῆς 28.2.75 Kai
κάτω ὰπὸ τὸν τίτλο «Τὸ Ρουσφέτι
ξαναζεῖ» καταγγέλλεις τὴν παράνομη ἐγγραφὴ τοῦ ἀνηψιοῦ τοῦ
Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Ζέπου
στὴν Πάντειο Σχολή. Κατὰ τὴν
αποψή σου τὸ γεγονὸς ἔχει δύο
φάσεις. Μία με τὴν παράνομη ἐγγραφὴ ποὺ ἐγινε τὸ Νοέμβριο
1974 καὶ δεύτερη μὲ τὴν εἰσαγωγὴ
τῶν ὑπεραρίθμων ποὺ καταρτίστηκε για να καλύψει τὴν πρώτη
παρανομία.
Γιὰ τὴν πρώτη φάση δὲν έχω
καμια ἄμεση ἀντίληψη, ἐπισυνάπτω ὅμως τὴν ἀπάντηση τοῦ κ.
Ζέπου στὸν βουλευτὴ B. Πεντάρη.
Γιὰ τὴ δεύτερη ὅμως έχω καὶ
σᾶς τὴν προσφέρω.
Ὁ κ. Ζέπος δὲν ἐπρότεινε οὔτε
ἐπροκάλεσε τὴ σύνταξη τοῦ νομοσχεδίου για εἰσαγωγὴ ὑπεραρίθμων, βασιζόμενος οτὴν ἀντίθετη
γνώμη τῶν Ἀνωτάτων Ἐκπαιδευτικων Ἱδρυμάτων.

Ἡ σκέψη ἦλθε ἀπὸ τὰ κάτω,
τὸν χῶρο τῆς Ανώτατης Ἐκπαί-

δευσης, στα μέσα Ἰανουαρίου 75.
Μάλιστα ἡ ὑπηρεσία δὲν εἶχε
συμπεριλαβει ὅλες τὶς σχολεςκύκλους, οὒτε εἷχε ἑνιαῖο κριτήρια. Ηταν δική μου σκέψη ἡ καθιέρωση ἑνιαίου ποσοσταῦ Kai
βασι-κὴ αἰτιολογία μου ἦταν; N
ἀποφευχθεῖ ἡ δυνατότητα -καὶ ᾑ
σκέψη στὸ εὐρύτερα κοινὸ για τὴ
δυνατότητα· τα διάφορα πασο
στα να καλύπτουν καὶ διάφορα
ρουσφέτια. Τὴ σκέψη μου αὐτὴ
ἀποδέχτηκε ὁ Ὑφυπουργὸς κ.
Εὑρυγένης καὶ μετά, εἰλικρινὰ
μετά, πῆγε τὸ νομοσχέδιο στὸν
Ὑπαυργό.
Δὲν βλέπω, λοιπόν, πὼς μπορεῖ
κανεὶς νὰ συνδέσει μία φαση ποὺ
ἔληξε ατὰ μέσα Δεκεμβρίου καὶ
μιὰ ἄλλη ποὺ ἄρχισε στὰ μέσα
Ἰαναυαρίου.
Νομίζω ὅτι θα θελήσεις να κάνεις τὴ μικρὴ αὐτὴ ἐπανόρθωση.
Καὶ περιμένω, σὰν τακτικὸς ἄναγνώστης σου, μιὰ κριτικὴ κι ἕνα
προβληματισμὸ για τα μεγάλα θέματα τῆς παιδείας -για τὰ ὁποῖα,
νομίζω, ὅτι πολλὰ ἔχεις δείξει ὅτι
μπορεῖς να πεῖς.
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΛΟΥΜΠΙΔΗ
Διάβασα στὸ τεῦχος σας N0 10
(11-1-75) τὸ γραφτὸ τοῦ Π. Poδάκη για τὴν ὑπόθεση Ν. Πλουμπίδη.
Δὲν θέλω αὐτὴ τὴν περίοδο ἀπὸ
τὸ περιοδικό σας να μιλήσω για
τὴν τραγικὴ ὑπόθεση τοῦ Ν.
Πλουμπίδη.
Ἐπειδὴ ὁ Π. Ροδάκης θίγει τὸ
πρόσωπό μου Kai ἡ σιγὴ θα μποροῦσε να έρμηνευτεῖ σαν παραδοχή, ἀπαντῶ στὸ σημεῖο αὑτό.
Λέει; «μετὰ τὴ σύλληψη τοῦ
Μπελαγιάννη βγαίνει στὸ ἐξωτερικὸ τὸ στέλεχος τῆς Ἀθήνας Κασιμάτης. Ἐκλήθη ἀπὸ τὸ Ζαχάριάδη καὶ έκανε μια ἐκτεταμένη ἐκθεση ὅπου «ἀπόδειχνε» ὅτι ὁ
Πλουμπίδης

ἠταν

χαφιές.

Με

βάση αὐτὴ τὴν ἐκθεση πείστηκαν
ὅλοι ὅτι ὁ Πλουμπίδης ἦταν χαφιὲς Kai ὁ Ζαχαριάδης”εκανε τὶς
προτάσεις του» . .. «O Κασιμάτης ὕστερα ἀπὸ τὴν έκθεση ἓγινε
μέλας τῆς ΚΕ».
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προσβολὴ ποὺ
μοῦ κάνει ὁ Ροδάκης κατεβάζει
καὶ τὸ ἐπίπεδα διερεύνησης τοῦ
θέματος.
Στὴν ΚΕ συνέβη να μπῶ πρὶν
πιαστεῖ ὁ Μπελαγιάννης χωρὶς να
πάρω μέρος στὸ σῶμα ποὺ με ἐξέλεξε. Μᾶλλον για κάτι ἄλλο καὶ
ὄχι για μια ἓκθεση. Στὸ ἐξωτερικὸ
βγῆκα 2 χρόνια μετα τὴ σύλληψη
τοῦ Μπελαγιάννη.
Τὴν έκθεση δράσης ποὺ ἓκανα
ὅταν βγῆκα, ὅπως κάθε γραφτὸ
ἀπ τὴν Ελλάδα, διάβῗνασαν μόνο
2-3 μέλη τοῦ Π. Γ. ποὺ ἦταν αμεσα
ὑπεύθυνα για τὴ δουλεια στὴν
Ελλάδα. Λίγο μετά, τὴν ἂμεση
ὑπευθυνότητα γιὰ τὴ δουλειὰ
οτὴν Ἑλλάδα εἷχε ἡ 3μελὴς γραμματεία τῆς K.E.
Καμια ἔκθεσή μου δὲν συζητήθηκε οὔτε στὸ πολιτικὸ γραφεῖα
οὔτε οτὴν κεντρικὴ ἐπιτροπὴ,
οὔτε πῆρα μέρος σε καμια ἐπιτροπὴ ἢ σῶμα ποὺ νά ’κρινε τὴν

ὑπόατασ τοῦ Ν. Πλουμπίδη.
Αὐτὴ ειχε καθορισθεῖ πρὶν βγῶ
στὸ ἐξωτερικό, πρὶν κατέβει ὁ
Μπελαγιάννης οτὴν Ἑλλάδα.
Σᾶς χαιρετῶ

Στ. Κασιμάτης
Μὲ ἐκτίμηση
Ἀντώνης Βγόντζας
δ ικηγόρος

(Σ a. O K. ὑπουργὸς ἀνέτρεψε πράγμαπ τὴν ἐντολὴ τοὺ προκατόχου
του γιὰ τὸν ἁνεψιό του. “Αφοῦ
ὅμως, πρωτα δημοσιεύτηκε οὲ πρωἰ’νὴ ἐφημερίδσ ἕνα μικροσκοπικό εὶδησάκι ποὺ προμηνοῡσε ἀποκαλύψεις. Kai τὸ γεγονὸς ἔχει τῆ σημασία
του. Δυστυχώς).
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μοκρατῶν τὴ στιγμὴ ποὺ παυλαῦσαν ἐφημερίδες.
Μετὰ ἀπ’ αὐτὸ πολλοὶ Ἕλληνες
δημοκράτες τῆς πόλης μας κινητοποιήθηκαν καὶ κατάγγειλαν τὴν
τραμπούκικη αὐτ-ὴ ἐνέργεια καθὼς καὶ τὴ μεθοδαλογία αὐτῆς τῆς
ὀργάνωσης, ἡ ὁποία, ουνεχίζοντας τὴν ἐπόμενη τὴν ἴδια ταχτική,
ἐπιτέθηκε καὶ πάλι ἐνάντια στοὺς
δημοκράτες ποὺ μοίραζαν προκήρυξη-καταγγελία.
“Ὀλες αύτές τὶς μέρες τὸ Ἰταλοελληνικὸ GRUP << Καμμαυνιοτικὸς
Ἀγώνας» ουνεχίζει τὶς ἀντιδημοκρατικές του ἐνέργειες, ἀποκλείοντας Ἕλληνες δημοκράτες ἀπὸ
τοὺς φοιτητικοὺς χώρους ποὺ
ἐλέγχει, ἢ ἐκβιάζοντας Kai προβοκάροντας ἄλλους στὸ «(σπίτι
τοῦ φαιτητῆ», προσπαθώντας νὰ
δικαιολογήσει τὴ δράσῃ του σὰν
«συνέπεια» τῆς απομάκρυνσης
ἀπὸ τὸν Ἑλλ. Φοιτητικὸ Σύλλογο
Φλωρεντίας δύο μελῶν του κατόπιν ἀπόφασης τῆς Γενικής Συνέλευσης.
Στοὺς δημοκράτες φοιτητὲς τῆς
Γένοβας ποὺ δούλευαν για τὴ δημιουργία φοιτητικοῦ συλλόγου
καὶ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ φοιτητικοῦ
κινήματος συμπαραστέκονται oi
κάτωθι πραοδευτικὲς δυνάμειςῑ
Κομμουνιστικὸ κόμμα Ἰταλίας
Σοσιαλιστικὸ κόμμα Ἰταλίας
Μανιφέστο
Συνεχὴς Πάλη (Lotta Continua)
Ἐργατικὴ Πρωτοπαρία (Avanguardia Operaia)
Ἀντιφασιοτικὴ
Ἀντιιμπεριαλιστικὴ Ἐπιτροπὴ (CAA).
Ἐξάλλαυ μὲ ἀνακοίνωση oi δημοκρατικοὶ φοιτητικοὶ σύλλογοι
Φλωρεντίας, Μιλάνου, Ρώμης,
Παβίας, Μεσσίνας, Μπαλώνιας,
Μόντενας, Περούτζιας, Πάνταβας, Βενετίας, Νάπαλης, Τορίνου,
Παλέρμαυ, Πάρμας καὶ Πίζας,
Σιένας καταγγέλλαυν τὶς προβοκατόρικες καὶ ἀντιδημοκρατικὲς
ἐνέργειες τῆς «Lotta Communista»
Kai
συμπαραστέκονται
στὸν
ἁγωνα τῶν δημακρατῶν φοιτητῶν
τῆς Γένοβας.
[39/2/75 Ἕλληνες φοιτητὲς Γέ-

νο ας

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΒΑ
Τὴ Δευτέρα 3-2-75 ἡ γνωστὴ
γιὰ τὴν ἀντιδημοκρατικὴ δράση
της ἰταλικὴ ὀργάνωση «LOTTA
(ΣΟΜΜΗ-ΝἹὸΤΑ» μαζὶ μὲ τὸ ἑλλη-

ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ
Λυπᾶμαι γι’ αὑτό, ἀλλ’ ἀναγκάζομαι ἀπ’ τὰ πράγματα να μιλήσω
σκληρά.

-Ἀπαγοήτευση Kai ἀηδία νιώ-

ἒιῗῖκῖῗὲμᾛὲἑνὲζὲῗᾞὲἒὲῗᾶὲ
ἐνάντια σὲ δημοκράτες φοιτητὲς
βρίζοντας, προβοκάραντας Kai.
ἀπειλώντας, παράλληλα δὲ χτύπησε καὶ κακοπαίησε μερίδα δη-

θουν 0i πλατιές λαῖκὲς μάζες τῆς

ἀριστερας- μέλος τῶν ὁποίων εἰμαι κι ἐγὼ - για τὴν κατάντια τῶν
ἡγετικῶν της ὁμάδων. Ἀναρωτιαῦνται μάλιστα πολλοὶ (Kai δὲν

δίνω ὁλότελα ἄδικα) μήπως ἀντιλαϊκῶν
σκοτεινῶν
δυνάμεων
(πολλά, ἄλλωστε, ἀκούγονται για
τὰ ἔργα τῆς CIA κ.λπ.) έργα εἶναι ὁ
κατακερματισμὸς τοὺ κόμματος.
Δὲν καταλαβαίνουν, ἐπὶ τέλους, οἷ
ἡγέτες τῶν ποικιλωνύμων παρατάξεων ὅτι τὰ ἀστικὰ κόμματα γελοῦν καὶ χαίρονται για τα χάλια
μας, Δὲν καταλαβαίνουν γιατί ὁ
Καραμανλῆς νομιμοποίησε τὸ
KKE; Μόνο μὲ τὴ νομιμοποίησή
του θα φανερώνονταν ἡ καταστροφή του λόγω τῶν δι ασπάσεων
Kai τῶν «τάσεων» του, ὑπέθεσε

(Kai πολὺ σωστα), Kai μεῐς τοῦ κάναμε, αὐτουνοῦ καὶ τῶν «”Αλλων»

ποὺ ἐνέκριναν τὴν ἐνέργειά του, τὸ
χατήρι μὲ τὸ παραπάνω.
-Προσωπικὰ
κινήθηκα να
γράψω τὴν ἐπιστολὴ αὑτὴ γιὰ να
κάνω ἔκκληση στὸ φιλότιμα καὶ
τὴν καμματικότητα τῶν ἡγετῶν
τῶν παρατάξεων, πιστεύοντας ὅτι
κατὰ βάθος ὑπάρχει ἡ καλὴ θέ-

ληση. (Ὑπάρχει ἀραγε;) Ἄλλωστε, ὁ κοινὸς σκοπὸς ὅλων μας εἷναι ἡ ἀντικατάσταση τῆς ἀστικῆς
ἀπὸ τὴ Λαῖκὴ (προλεταριακὴ)
Ἐξαυσία, με γνώμονα τα Μαρξιστικα δεδομένα.
-Καὶ ἐρωταμε, λοιπόν, σοφολογιότατοι ἡγέτες καὶ συνακολουθούντες, ἐμεῖς ὁ λαός oag: Κόπτεσθε, ὅλοι, για λαοκρατία; Τότε τί
τὸ Λαοκρατικότερο καὶ τιμιότερο
ἀπὸ τὸν μεταξύ σας διάλογος
Τί τὸ σωστότερο ἀπὸ τὸ νὰ πάψετε rig κούφιες ἀοριοταλαγίες
για τὶς τόσο «βαθιὲς» διαφορές
σας καὶ νὰ σκεφτεῑτε ὅτι, ὅταν μὲ
τὸ καλό, μετα ἀπὸ σκληρὴ ἑνωτικὴ
δούλεια καὶ ἀδιάκοπους ἀγῶνες
για διαφώτιση, κατορθῶστε να γίνετε κόμμα ἡγεσίας (κυβέρνηση)-

Kai εἶναι μὲ τα σημερινα δεδομένα
ἀδύνατα - τότε ἐπὶ τέλους Kai

μπορεῖτε Kai ἐπιβάλλεται, δημοκρατικότατα, να ἀκαυσθοῦν oi
ἀπόψεις ὅλων σας περὶ τοῦ, ἢ τῶν,
πρακτέων καὶ ζητόΝτας συνεχῶς
Kai τὴ γνώμη τοῦ Λαοῠ προχωρᾶτε σὲ καινοτομίες δευτερευούσης σημασίας. Γιατὶ ἡ πρωτεύουσα, γιὰ τὸν Λαό, εἶναι ἡ κατάργηση τῆς ἐκμετάλλευσής του ἀπ’
ιτὸ κεφάλαιο Kai ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ
ἐπιστημονικοῦ
(Μαρξιστικοῦ)
Σοσιαλισμοῦ. Ta ἄλλα τὰ βλέπει
σαν φτηνες πολιτικές δημοκοπίες
τώρα. Πρατείνουν μερικαὶ ὸιάλογα, ἀλλα τί ντροπή... Μεταξὺ
τοῦ τάδε καὶ τοῦ τάδε. ”Οχι μεταξὺ
ὅλων τῶν παρατάξεων. Καὶ ὅταν

λέμε ὅλες, ἐννοοῦμε; KKE/a/
+ KKE/BHEAA + OMAE +,

.
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ΕΚΚΕ + Ἀνεξάρτητοι + + +., g
Γιατὶ ἀλλιῶς, ἀλλοίμανο, ὁδιάλο,ζ
γος γίνεται για τὴ συνένωση ἐπὶ.
μέρους ὁμάδων Kaiτὴ συγκρότηε, f ’.ε
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ὅμως κι ὅλας μεταξύ τους περισσότερο (έστω καὶ χωρὶς ὀπαδούς,
στὸ τέλος, ὅταν ἀηδιάσουν καὶ oi
ἐναπομείναντες πιστοί).
Ἐπὶ τέλους δὲν εἴδατε στὶς 18
Νοέμβρη τὴν πανωλεθρία τῆς ἀριστερᾶς; Δὲν βγάλατε διδάγματα;
Μήπως, τέλος, νομίζετε ὅτι oi ἐναπομείναντες (9,45% ἀπὸ 28%)
ψηφίσαμε ἐσάς Kai τοὺς γελοίους
σχηματισμούς σας,
- Πολὺς λόγος γίνεται για τὴν
ὑπόθεση Πλουμπίδη. ”Ατιμη Kai
ἐγκληματικὴ ἡ στάση τῆς ἡγεσίας
τότε. “Ὀλοι oi ἀγωνιστὲς δέχτηκαν
τρομερὸ κλονισμὸ στα πιστεύω
τους ἀπ’ τὸ ἴδιο τὸ κόμμα. Κερδίζόταν με Kari τέτοιες βρωμιές ἕνας
τόσο δίκαιος ἀγώνας;
- Ἀπ’ τὴν ἄλλη μεριά, ὅμως, δ
Μάρτυρας — ἥρωας Πλουμπίδης,
προσπαθώντας να διαφυλάξει τὴν
τιμὴ τοῦ κόμματος, δέν κατηγόρησε δημόσια τοὺς ἠθικοὺς σφαγεῖς του. Δὲν κατηγόρησε, γιατὶ
δὲν ἤθελε διάσπαση. Πέθαινε Kai
ἠθικα ἀκόμη γι’ αὐτό.
Σεῖς, ὅμως, «ἡγέτες» μας, τί κάνατε; Μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία τὴν
διατυμπανίσατε, τὴν δική σας
διάσπαση, ζητώντας, συνάμα, ξεδιάντροπα να σᾶς ἀκολουθήσουν
για τοὺς Α ἢ Β ἀκαταλαβίστικους
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, καὶ για τὸν
πολὺ κόσμο, λόγους.
Ντροπήέ Φτάσατε στὸ σημεῖο να
ἐχθρεύεστε 0i μὲν τοὺς δὲ περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐχθρεύεστε τα ἀστικὰ
κόμματαέ
Εῦκολο, πολὺ εὔκολα εἷναι 0
κάθε διανοούμενος, διψῶντας για
ἀναγνώριση τῆς κομματικής καὶ
ἄλλης του «σοφίας», νὰ δημιουργεῖ, με μερικοὺς δικούς του κι
ὁμοϊδεάτες του, μια παράταξη ποὺ
να κόπτεται για κομμουνισμὸ Kai
συγχρόνως... να πολεμᾱ ἐνάντια
στὶς ἄλλες κομμουνιστικὲς παρα-

μου κι ἀπὸ τὸ ΚΚΕ ἐξ, διασπαστικὴ ὁμάδα κι αὑτό...
K.N., φοιτητὴς

ΜΙΑ ΦΩΝΗ
ΓΙΑ T0 ΠΑΣΟΚ
Σὲ ραυφῶ κυριολεκτικα ἀπὸ τὸ
πρῶτα σου τεῦχος (μεταχουντικὸ)
καὶ σοῦ ἐκφράζω τὰ συγχαρητήριά μου για τὴν προσπάθεια σου.
Ἔχω ὡστόσο πολλὰ ἐρωτήματα.
Να συστηθῶ πρῶτα. Ἰδιωτικὸς
ὑπάλληλος, 23 ἐτῶν. Περιφερόμουνα ἀπὸ τὴν κεντροαριστερὰ
τῆς τότε ΕΚ ὣς τὸ τότε παράνομα
ΚΚΕ. Συμπαθοῦσα σὰν πρόσωπα
τὸν Ἀν. Παπανδρέου. Πῆγα σὲ
δυὸ ὑποδοχές τοῦ Ἀνδρέα καὶ
τῶν φυλακισμένων τῆς Γυάρου.
Σήμερα (ἓνα μικρὸ διάστημα ἀπὸ

τότε, ποὺ μοῦ φάνηκε αἰώνας) εἷμαι ἐνεργὸ μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ, Kai
ἀρκετὰ κοντα οτὴν προσωπολατρεία, συγχρόνως. Τὸ «ΠΑΣΟΚ - Ἀνδρέας» μ’ ἐκφράζει
ἀπόλυτα. Στὰ τεύχη σου ζυμώθηκα ἀρκετα καὶ ἐμαθα πολλά. Ἡ
θέση μου εἶναι ἁπλῶς μὴ κομμουνιστική. Καίτοι ὅμως ἐσεῖς πασχίζετε για τὴν Ἀριστερα (γενικά),
βρίσκω πὼς δεν μὲ ὲκφράζετε
πλήρως. “Η ὅλη σας τακτικὴ κλίνει
στ’ ὅτι μόνο κομμουνιστικὴ Ἀριστερα ὑπάρχει. Πέντε σελίδες για
τα ΚΚ Kai ἀδέσμευταυς κομμουνιοτές, μισὴ γιὰ τὸ ΠΑΣΟΚ, Η...
«σοσιαλδημοκρατία» τῆς ΕΚ

Κάθε βραδυ
στὸ Στούντιο «ΛΗΔΡΑ»
Κέκροπος 12 Πλακα

τάξεις. Καὶ τὸ κακὸ εἶναι πὼς
ὅλαι, μα ὅλοι ἀνεξαίρετα, εἶναι
ἱκανοὶ να σὲ πείσουν πὼς ἐχουν τὸ
δίκιο μὲ τὸ μέρος τους.
-Τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν νεκρῶν ἀγωνιστῶν μας, βλέποντας
πὼς ἄδικα πέθαναν γιὰ ἕνα κόμμα
ποὺ αὑτοκτονεῖ. Γιατὶ τί ἄλλο

παρὰ αῦτοκτονία εἶναι ἡ διάσπασή του;
Υ.Γ.
Προσπαθώντας νὰ συνεφέρω μερικούς, διαλέγω οτὴν τύχη ἕνα
μαργαριτάρι, ὑπαστηρίζαν ὅτι
(ΑΝΤΙ τεῦχος 8, σελ. 5) σὺν τοῖς
ἀλλοις «...τὸ ΚΚΕ ἐσ. ἀκολουθεῖ

«-

μιὰ ἐθνικὴ πολιτικὴ γραμμή...» Οἱ

ὁ ΠΑΝΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ
καὶ οἱ

Σάκης Μπουγᾱς
Νατάσσα Παπαδοπούλου

Χρῆστος Ζούκας

μὲ τὴν ὀρχήστρα τους
συνεχῑζουν

τοσχεδιασμούς των; Ἀπὸ πότε θα

.
ι’
,

ντύσαυμε τὸν κομμαυνιστὴ μὲ
μανδύα «ἐθνικοφροσύνης»; Αὐτὸ
διαχωρίζοντας πλήρως τὴν θέση

καμμουνιστῶν,

Μὰ

δέν

εἶναι

κόμμα κομμουνιστικό. Γιατί δὲν
χαρακτηρίαατε ἀνεδαφικα τα
συνθήματα λίγα πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλαγές, κ. Φιλίνη, παρὰ τώρα; Μὲ
ποιὸ δικαίωμα ὁ σοσιαλισμὸς μονοπωλεῖται ἀπὸ τὸ ΚΚ; Γιατί να
εἰναι μόνο Εὐρωπαῖκὸ κι ὄχι Ἑλληνικὸ φαινόμενα, ἡ ὕπαρξη σοσιαλιστικαῦ κόμματος; Μᾶς ἀποκάλεσε ἡ παράταξή σας «δῆθεν σοσιαλιστές». Ἀγωνισθήκατε ἐσεῑς γι’
αὐτὸ 50 χρόνια καὶ βγῆκε ἓνας ἀλλος καὶ τὰ πρόβαλε. Καὶ πῆρε 13 %

κι ἐσεῑς 9%. Αὐτὸ εῖναι τὸ λάθας
τοῦ ΠΑΣΟΚ, Εἰμαι ὅμως μόνο 23
ἐτῶν, κ. Φιλίνη, Τὸ ΠΑΣΟΚ
,έδωσε πλήρη πρόγραμμα για
ὅλους τοὺς τομεῖς. Εῖδα πῶς θέλει
τὸ σοσιαλισμό.

Ἀπὸ τὸ ΚΚΕ (ἐσ.) δὲν εἰδα τίποτα. Τί σημαίνει κομμουνισμὸς
Kai πῶς τὸν θέλετε; Δὲν μᾶς τὸ
εἴπατε. Διαλέξεις για τοὺς νεκροὺς (ἐκκλήσεις ἐξ ὀνόματός
τους !!!!), για πνευματικὴ ἐξύψωση Kai ἀνθρωπιομός. Μὰ καὶ τὸ
ΠΑΣΟΚ τα εἰπε. Ποιὸς ἔστειλε
ψηφοφόρους στὸν Καραμανλῆ;
Τὰ «ἔξαλλα» συνθήματα τοῦ Ἀν-

δρέα ἢ ὁ κ. Ἠλιοῦ ποὺ εἰπε ἀπερί-

μὲ T’ ANTAPTIKA

ἰσχυρισμοὶ τῶν διασπαστῶν δὲν
έχουν ὅρια, ἐπὶ τέλους, στοὺς αὐ-

’,

κρίνω κι ἐγὼ πὼς εἰναι ἀνάξια λόγου. Οἱ ἐκπρόσωποί της εἰναι δημιουργήματα διαφήμισης καὶ
ὑπάρχουν
πάμπολλες τέτοιες
«πεντάδες ἀτόμων» καὶ στα ΚΚ
Kai στὸ ΠΑΣΟΚ,
Στὸ τελευταῖα σου τεῦχος ὁ
κόμπος πιὰ ἐφτασε στὸ χτένι. Διαβάζω αὑτὴ τὴ φαβερὴ προσωπικότητα ποὺ λέγεται Κ. Φιλίνης. «Τὸ
ΠΑΣΟΚ ἀρνήθηκε τὴν συμπαράταξη τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων,
ἐσπρωξε πρὸς τὸν Καραμανλῆ
στρώματα συντηρητικῶν, ἀλλα
δημοκρατικῶν ψη-φοφόρων», ὅτι
«ὁ Καραμανλῆς εἰναι μὲν συντηρητικὸς ἄλλα νομιμοποίησε τὸ
ΚΚ, Kai ἔφυγε ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, Kari
ποὺ δὲν ἔκανε ἡ ΕΚ τοῦ 53%».
Παρακάτω βέβαια ὁ Κ. Φιλίνης
ρίχνει κι ἀλλοῦ εὐθύνες. Κι ἀλλοίμονο ἂν δὲν δειχτοῦν oi εὐθύνες.
M’ ὅλα τὸ σεβασμὸ καὶ τὸ δέος
ἀπέναντι στὸν Κ. Φιλίνη, ὅμως,
ἐρωτῶ. Τί θέλατε να φωνάζουμε
ἀντὶ τοῦ «orig 18 σοσιαλισμὸς»,
ὅταν πραγματαποιοῦσε ὁ Ἀνδρέας rig μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 0’ ὅλη σχεδὸν τὴν Ἑλλάδα,
ὅταν ὁ κόσμος έδειχνε ὅτι θα ἐδινε
τὴ νίκη στὸ σοσιαλισμό; Ποιῶν
ἀριστερῶν δυνάμεων ἀρνήθηκε
συμπαράταξη τὸ ΠΑΣΟΚ; Τῶν

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.

φραοτα στὴν τηλεόραση «Ἑδραιῶστε τώρα τὴν δημοκρατία»; Δὲν
ἦταν ἡ ὥρα γιὰ τὸ σοσιαλισμό; Καὶ
πότε θὰ ἧταν; Πῶς να σκεφτεῖ ὁ
ψηφοφόρος, ὅταν ἀκούει τὸν κ.
Δρακόπουλο, (στὴ Λάρισα, νομίζω); «κακῶς ὁ κ. Καραμανλῆς

ἀποκαλεῖται «χούντα» (ἀπὸ τὸ
ΠΑΣΟΚ). Εἶναι ἀπλῶςὴ δεξιά. 'O
ἀντίπαλός μας». Ὁ ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς δολοφονίας τοῦ Λαμπράκη, ποὺ ἐκανε τα ἀποκαλυπτήρια τοὺ Τροῡμαν τὴν ἡμέρα τῆς
κηδείας του, ποὺ ἔβαζε σὲ τσουβάλια ἀνθρώπους με γάτες καὶ τοὺς
βαύταγε στὴ θάλασσα τοῦ Μακρονησιοῦ, εἷναι ἁπλῶς ἡ δεξιά; Καὶ
φασισμὸς τί εἷναι; Τὴν ἡμέρα ποὺ
τὸ ΠΑΣΟΚ ἀνέλαβε τὴν ἱστορικὴ
εὐθύνη τοῦ ’44 (δὲν μποροῦσε βέβαια να ἀναλάβει καὶτὰ λάθη τῆς
.ἡγεσίας.,.), τὸ ΚΚΕ (ἐσ.) σήκωσε
ἀπὸ τοὺς ὤμους τῆς δεξιᾶς καὶτοῦ
Καραμανλῆ τὰ ἐγκλήματα τόσων
ἐτῶν. Χωρὶς πολλὲς τύψεις, λοιπόν, έδραίωσε ὁ ψηφοφόρος τὴ
«Νέα Δημοκρατία».
Στὰ ὑπὲρ τοῦ Καραμανλῆ ἡ νομιμοποίησή τοῦ ΚΚ καὶ ἡ «ἔξοδος
ἀπὸ τὸ NATO». ”Ε, όχι δα κ. Φιλίνηί Ἀναγνωρίζετε, δηλαδή, ὅτι
μποροῦσε να μὴ τα κάνει, ὅπως δέν
τα ἔκανε ὁ Γ. Παπανδρέου. νΕρχεσθε ὅμως σὲ ἀντίθεοη, μὲ τα λεγόμενα τῆς παράταξής σας, πὼς ἡ
λαϊκὴ πίεση Kai r0 ξέσπασμα τὸν
ἀνάγκασαν να τα κάνει. Τὸ σκυλάκι ΚΚ ποὺ ἐτρωγε rig κλωτσιὲς
δέχτηκε ξαφνικα ἓνα κόκκαλο ἀπὸ
τοὺς διῶκτες του. Κι έσκυψε να τὸ
γλείψει, ἀντὶ να δείξει τὰ δόντια
του. «Ἀκραῐοι», κ. Φιλίνη; Μὰ
«ἀκραῖοι» ἤσασταν 50 χρόνια.
Καὶ ξαφνικα γίνατε ρεαλιστές. 50
χρόνια ἀγῶνες, 9%. Δύο μῆνες
«συνθηματολογία», 13%. Ψάξτε
καλύτερα να βρῆτε τοὺς ψήφους
σας οτὴν ὰνεπάρκεια ποὺ σᾶς
έπνιγε καὶ σᾶς πνίγει.
Ἀνεκδιῆγητος ὁ Γ. Σεφερτζῆς.
Τὸν πληροφορῶ ὅτι ἡ πρωτοβουλιακὴ αὐτοργάνωση βάσης για τὸ
ΠΑΣΟΚ έγινε ὅσο σὲ κανένα ἄλλο
κόμμα, παρὰ τοὺς πράχτορες τῆς
Ἀσφάλειας καὶ τῶν ΚΚ ποὺ εἰσχώρησαν σ’ αὐτές, Ἀνήκω σε μια
τέταια καὶ τὸ λέω ὑπεύθυνα. Μὰ
δέν ἐκανε μια ἀπλὴ οτατιστική, ὁ
κ. Σεφερτζῆς, να δεῖ πόσα γραφεῖα
ΠΑΣΟΚ ὑπάρχουν 0’ ὅλη τὴν “Ελλάδα καὶ πόσα ἄλλων κομμάτων,
πόσοι ἄνθρωποι κυκλοφοροῦν σ’
αὐτά, ὥστε να δεῖ. ὅτι ἔχει δείξει

πολιτικές, ἰδεολογικές, θεωρητιKég, ὀργανωτικὲς δυνατότητες καὶ
λαϊκὴ συνειδητότητα; Πῶς τολμᾶτε να γράφετε τέτοιες ἀνοησίες,
κ. Σεφερτζῆ; Στεναχωρηθήκατε
ἐπειδὴ κάλυψε ἰδεολογικὸ χῶρο
ποὺ ἐξέφραζε κι ἄλλους Χαθήκατε μᾶλλον στὸ συνωστισμό. Δὲν
βασίστηκε οτὴν ψηφοθηρία. Θὰ
ἦταν εὐκολη εἰδικὰ για τὸν Ἀνδρέα.... γιὰ ξανασκεφτεῖτε το.
Διαβάστε τὸ ὀργανόγραμμα τοῦ
ΠΑΣΟΚ ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ
Σάββατα καὶ πέστε μας παιοὶ ἂλλοι τὸ ἔχουν φτιάξει καὶ τί ἀντα-
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πόκριση (κυρίως) βρῆκε. Ρωτᾶτε
πόσοι ὀπαδοὶ ἐκφράζουν συνειδητα τὸ κίνημα τὸ σοσιαλιστικὸ
τοῦ 1974. Πόσοι ὀπαδοὶ τῶν ΚΚ
ἐκφράζουν τὸν κομμουνισμὸ,
ρωτῶ κι ἐγὼ μὲ τὴ σειρά μου. Ἕνας
γέρας ψήφιζε ΕΔΑ γιατὶ ὁ κομμουνισμὸς, ἔλεγε, δίνει σύνταξη
στα 50. Γι αὐτὸ καὶ μόνο ψήφιζε
ΕΔΑ, κ. Σεφερτζῆ. Για 4 μῆνες οἰ
ὀπαδοί του κατάλαβαν πάρα
πολλὰ ὥστε νά σᾶς ἡσυχάζουν για
τὸ μέλλον τοῦ ΠΑΣΟΚ. Τά «προστατευτικά» σας ἄρθρα μᾶλλον μᾶς
ἀνησυχαῦν. Ἀσχοληθεῖτε καλύτερα «μὲ ἰσότιμα ρεύματα 1101‘) θα
συζητήσουν ἀπὸ κοινοῦ με ἀμοιβαῐες ὑποχρεώσεις καὶ ἐγγυήσεις
μακρια ἀπὸ προσωπαπαγίωση»,
μὲ ἀλλες παρατάξεις.
Ἀγαπητὸ «ANTI»
ἡ συμμετοχή μου στὴν κυκλαφορία
σου ἐκφράζει τὴν ἐλπίδα πῶς θα
βοηθήσετε τὴν ἀριστερά, νὰ δημιουργήσετε τὶς σωστές της θέσεις
ἀντὶ στεγανῶν στὶς τάξεις της. Σὲ
θέλω δυνατὸ Kai σωστό, μὲ μεγαλύτερη πληροφόρηση καὶ ἀναλυτικότερη κριτικὴ τῶν βιβλίων ποὺ
κυκλοφοροῦν. Τέλος, παρὰ τὴν
ἀντίθεσή μου μὲ συντάκτες σου,
σοῦ ἐκφράζω τὴν ἀγάπη καὶ τὴν
ἐμπιστοσύνη μου.
Κώστας Κλειδῆς
KI AAAH MIA
Διάβασα μὲ πρασοχὴ τὶς ἀπόψεις τῶν συνεργατῶν σου σχετικα

μὲ τὰ ἐκλογικα ἀποτελέσματα.
Νομίζω 011 ἡ συλλογιστική τους
εἶναι λανθασμένη, γιατὶ στηρίζεται σὲ ὑποκειμενικὲς ἐκτιμήσεις
καὶ δὲν βασίζεται σε ἀνάλυση τοῦ
ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος, πάνω

σε πραγματικα στοιχεῖα. Γιατὶ κανεὶς δέν έκανε τὸν κόπο να ἐξετάσει ἀναλυτικότερα τὸ ἐκλαγικὸ
ἀποτέλεσμα, να ἰδεῖ ποῦ κέρδισε ἡ
Ἀριστερα ἐν σχέσει μὲ ἄλλες ἐκλογές, ποῦ ἐχασε, ποῦ τὸ ΠΑΣΟΚ,
πῶς ἐψήφισαν οἱ Ἕλληνες κατὰ
ἡλικία, φύλα, ἐπάγγελμα κ.λπ.
Ἐνῶ Kavsig δέν ἐκανε μιὰ τέτοιά
ἀνάλυση, προβαίνουν ὅλοι σε ἐκτιμήσεις ποὺ δὲν στηρίζονται (μέχρι ἀποδείξεως τοῦ ἐναντίου, φυσικὰ) σὲ ἀντικειμενικὰ δεδομένα.
Ἔτσι βγάζσυν εὔκολα καὶ βιαστικὰ συμπεράσματα, ὅπως ὅτι
τὸ ΠΑΣΟΚ ἔβλαψε, ὁ λαὸς ἤθελε
σταθερότητα καὶ ὄχι βαθιὲς ἀλλαγὲς κ.λπ. Ἔτσι καὶ πρὶν ἀπὸ τὶς
ἐκλογές, ξεκινῶντας όχι ἀπὸ ἀντικειμενικὰ δεδομένα ἀλλα ἀπὸ τὸ
φόβο μιᾶς ἐνδεχόμενης νέας συνταγματικῆς ἐκτροπῆς, διεκήρυσσαν ὅτι ὁ Καραμανλῆς ἀποτελεῖ
ἐθνικὸ κεφάλαιο πού, ἂν χανότανε, θα ἐρχόσαντε πάλι τὰ τάνκς,
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συμβάλλοντας έτσι περισσότερο
ἀπ’ ὅ,τι πίστευαν στὸ 54% 1101‘)

ἔλαβε τελικὰ ὁ Καραμανλῆς. Ἐκ
τῶν ὑστέρων, χωρὶς συναίσθηση
εὐθύνης καὶ μὲ κάμποση αὑταρέσκεια, αἰτιῶνται τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ

τὸν ἀρχηγό του για τὸ ἐκλογικὸ
ἀποτέλεσμα - χωρὶς συναίσθηση
εὐθύνης, γιατί ἡ παράταξή τους
(τὸ ΚΚΕ ἐσ., ἰδίως) έσπρωξε τοὺς
συντηρητικοὺς ψηφοφόρους πρὸς
τὸν κ. Καραμανλῆ, τανίζοντας μὲ
δραματικὰ ἐμφαντικὸ τόνο ὅτι
ἀποτελεῖ τὴ μόνη σανίδα σωτηρίας
Kai ἐνίσχυσε στοὺς συντηρητικοὺς
ψηφοφόρους τὴ γνώμη ὅτι ὁ κ.
Καραμανλῆς ἔχει ἀνανεωθεῖ, σὲ
πεῖσμα τῶν κατηγοριῶν τοῦ K.

Παπανδρέου ἐναντίον του. Μὲ
κάμποση αὐταρέσκεια, γιατὶ ὁ
Ἑλληνικὸς λαὸς καταδίκασε τὸν
«πράκτορά τῆς CIA (ἄσχετα ἂν
ὑπερψήφισε τὸν κ. Καραμανλῆ)
καὶ «ἀκολούθησε» τὶς ὑποδείξεις
τοῦ ΚΚΕ (ἐσ.) Kai 10 εὐρύτερα
πρόγραμμα τῆς ΕΑ για ἐκδημοκρατισμό, με πρῶτα δημοκράτη
τὸν κ. Καραμανλῆ. Γιατί, λοιπόν,
ἐνῶ δὲν μποροῦν να κρύψουν τὴ
χαρά τους για τὴν «ἀποτυχία» τοῦ
ΠΑΣΟΚ, χύναυν τόσα πολλα κροκοδείλια δάκρυα για τὴν ὑπερψήφιση τοῦ Καραμανλῆ,Α ἐνῶ τόσα
συνέβαλον σὲ αὐτήν,
‘O K. Λιναρδάτος καταλογίζει
στὸν ἀρχηγὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ ὅτι διέβαλε τὴν ΕΚ καὶ ἀπέκλεισε, έτσι,
μια ἐναλλακτική, καλύτερη λύση
μετεκλογικῆς συνεργασίας, τῆς
ΕΚ καὶ τῆς «Νέας Δημοκρατίας»
για σχηματισμὸ κυβέρνησης - σὲ
περίπτωση 1101‘) ἡ «Νέα Δημοκρατία» δὲν θα μποροῦσε να σχηματίσει αὐταδύναμη κυβέρνηση, σχῆμα
ποὺ θα ἔβαζε κάποιο φραγμὸ στὶς
καισαρικές ἐπιδιῶξεις τοῦ K. Καραμανλῆ. Ἂν ἡ στάση τοῦ ΠΑΣΟΚ ἤτανε πράγματι συκοφαντικὴ ἀπέναντι οτὴν ΕΚ, τί ἐκανε ὁ

κ. Λιναρδάτος, ἡ ὑπόλοιπη Ἀριστερά, τὸ ΚΚΕ (ἐσωτ.) για να
ἀποκαταστήσει τὴν ὑπόληψη τῆς
ΕΚ ἀπὸ τὶς διαβαλὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ
στὸν Ἑλληνικὸ λαό; Τί ἔκανε για
να προωθήσει μια τέταια ἐναλλακτικὴ λύση πρὶν ἀπὸ τὶς ὲκλογές τὸ
ΚΚΕ (ἐσ.); Γιατί ὁ κ. Δρακόπουλος δὲν ἐκανε πληρέοτερα τὴν
ἀνάλυσή του στὴ Λάρισα (καὶ πιὸ
σωστή), ὅταν διαβεβαίωνε τοὺς
ὀπαδοὺς τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τὸν
Ἑλληνικὸ Λαὸ για τὴν ἐντιμότητα
τοῦ κ. Καραμανλῆ καὶ τὶς ἀπάτες
τοῦ Παπανδρέου (διαβεβαίωση
ποὺ έγινε προεκλογικὸ σλόγκαν
τῆς Δεξιᾶς καὶ ἀφορμὴ ἄπειρων
«φιλοφρονήσεων» τῆς Δεξιᾱς για
τὸ ΚΚΕ ἐσ.), πρασθέτοντας ὅτι ἡ
ΕΚ εἰναι πιὸ ἀμιγῶς «φιλελεύθερη» ἀπὸ τὴν αὐταρχικὴ παρα· ‘
δοσιακὴ δεξιὰ ποὺ περιλαμβάνε-
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ται μέσα στὴ «Νέα Δημοκρατία»;
Ἐκτὸς ἂν ταυτιζόσαντε οἱ ἀπόψεις του με τὶς ἀπόψεις τοῦ κ. Σεφερτζῆ ὅτι ὁ κ. Καραμανλῆς
«προοιωνίζει κάτι ἄλλο σε χρονικὸ βάθος καὶ πολιτικὴ 1101ότητα» καὶ ἐχει οὐσιαστικα ὑποκαταστήσει τὴν ΕΚ. ”Αποψη μὲ
τὴν ὁποία φαίνεται να διαφωνεῖ ὁ
K. Λιναρδάτος, (Δὲν ἀποτελεῖ
μόνο τὸ ΠΑΣΟΚ συνοθύλευμα
ἀπόψεων καὶ τάσεων, καθὼς βλέπετε, κ. Σεφερτζῆέ) Τί έκαναν
ὅμως τα στελέχη καὶ οἱ ὀπαδοὶ τῆς
Ἀριστερᾱς, κ. Λιναρδάτε, ὅταν ὴ
ἡγεσία τους ἔκανε μια τέτσια παράλειψη; Μόνος του πῆρε ὁ K.
Δρακόπουλος μια τέτοια πρωτοβουλία; Ποῦ εἶναι, λοιπόν, οἱ δημακρατικές διαδικασίες, ὁ περίφημος δημοκρατικὸς συγκεντρώτισμὸς στὸ ΚΚΕ (ἐσ.); Ἐκ τῶν
ὑστέρων βγαίνουν καὶ λένε ὅτι
ὑπῆρχε καὶ ἄλλη ἐναλλακτικὴ
λύση. Πρὶν τὶς ἐκλογές λέγανε
ὅμως, Νέα Δημοκρατία ἢ τάνκς
«Kai ὄχι» Νέα Δημοκρατία +
Ἕνωση Κέντρου ἢ τάνκς. Τόσο
τυραννικὴ εἶναι κατα βάθος καὶὴ
δική τους ἡγεσία πού, ἐνῶ τοὺς

Καραμανλῆ. Ἀντίθετα, σὲ περιοχες ὅπου ἡ ἐπιρροὴ τῆς Ἀριστερᾶς ἤτανε μικρή, συντηρητικοὶ
ψηφοφόραι τῆς ΕΚ ψήφισαν τὸ
ΠΑΣΟΚ. (Ἐκεῖ δέν ὑπῆρχε Ἀριστερα νὰ διαβεβαιῶνει ὅτι ὁ Παπανδρέου εἶναι «βαλτὸς» ἢ πράκτορας τῆς CIA ἀπὸ καινοῦ με τὴ
δεξιά). Ἡ ἀλήθεια εἰναι ὅτι
ὑπῆρχε τάση για ἀνανέωση, ἀλλαὴ
Ἀριστερα τὴν ἐμπόδισε. Ὁ K. Σεφερτζῆς βλέπει τὸ ΠΑΣΟΚ σαν
παράδοξα φαινόμενα, σαν συνοθύλευμα ἰδεῶν Kai τάσεων. Δὲν
ἔχει ἴσως ἄδικα. "Av γι’ αὑτὸν
ὅμως ΚΚΕ (ἐσ.) σημαίνει μια ταμπέλα πίσω ἀπὸ τὴν ὁποία χωράει
τὸ κάθε τί, ὅπως βοήθεια στὸν χειμαζόμενο δυτικὸ καπιταλισμό,
οτὴν ἀνάγκη του γιὰ οἰκονομικὴ
ἐπέκταση, ἂν σημαίνει ἀγῶνας για
τὴν κατοχύρωση τῆς ἀστικῆς K01—
νοβουλευτικῆς τάξης (θέση ἤδη
κατακτημένη), αν ἀναθεώρηση

καὶ ἀνανέωση εἶναι να βοηθᾶμε τὴ
δεξιὰ στὸ ὅνομα τῆς έδραίωσης
τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ ὅταν ἡ δεξιὰ ἔχει ἐξασφαλίσει τὸν ἑαυτό της
με ἕναν ἐκλογικὸ νόμο ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὴ διάσπαση τῶν αλ-

ἀφήνει να λένε ὅ,τι θέλουν, τοὺς

λων δυνάμεων, ταῦ ἀπαντᾶμε ὅτι

δεσμεύει τόσο πολὺ οτὴ δράση;
(Ἐδῶ θα χρειαζότανε ἴσως μιὰ
νέα διάγνωση τοῦ κ. N. Γιανναδάκη για τὶς ἀπόψεις ἡγετῶν κομμάτων μὲ αὐταρχικὸ χαρακτῆρα,
τύπου «καλές οἱ συζητήσεις καὶ ἡ
δημοκρατία, να μὴν ἀμφισβητεῖται ὅμως ὁ -ισμὸς ποὺ έφερα στὶς
βαλίτσες μου για τὴν προστασία

αὐτὴ ἡ ταμπέλα παραπλανά τὸ λαὸ

τοῦ

αἰκιστικοῦ-πολεοδομικοῦ

περιβάλλοντος κ.λπ.).
’“Αν γινότανε μία στοιχειῶδης
μελέτη τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέ-

εειιξῖιιιᾱῆτοὲίιιιῑΐῖὲιὲ
Θα διαπίστωναν ὅτι σε περιοχὲς
συντηρητικὲς ὅπως ἡ ”Αρτα, ἡ
Πρέβεζα, ῆ Ἀργολίδα, ἡ Κορινθία, ἡ Κρήτη, οἱ Σέρρες κι ἀλλαῦ
τὸ ΠΑΣΟΚ συναγωνίστηκε τὴν
E.K. για τὴ δεύτερη θέση, χωρὶς να
ἀνάγκαστεῖ να κλέψει με τα παραπλανητικα συνθήματα τοὺς ὀπαδοὺς τῆς Ἀριστεράς, γιατὶ 0’ αὐτὲς τὶς περιοχὲς δὲν ὑπῆρχε σχεδὸν
καθόλου Ἀριστερά. Ἀντίθετα,
οτὴν Ἀθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιᾶ, Λέσβα, Μαγνησία καὶ ἀλλοῦ
(ὅπου ὑπῆρχε ἄλλοτε ἐνισχυμένη

καὶ τὸν ἀποπροσανατολίζει. Δια-

πιστῶνεται διαρκῶς καὶ ὅλο περισσότερο μιὰ σύγκλιση ἀπόψεων
τοῦ ΚΚΕ (ἐσ.) μὲ τὶς «Νέες Δυνάμείς», τὴν οὐρα τῆς Γκόλντα Μέῖρ,
ποὺ λέγεται Πρωτοπαπάς, Kai 10v
K. Ἠλιοῦ. ”Ισως αὐτὸ να εἰναι 10'
διάδοχο σχῆμα μιᾶς εὐρύτερης
Ἀριστερᾶς για τὶς ἑπόμενες ἐκλογές, ποὺ εἷναι ἀμφίβολα ὅμως ἂν
θα ἀποδώσει ἀποτελέσματα. “Av
συμβαίνει κάτι τέτοιο, τὸ ΚΚΕ
(ἐσ.) δὲν εἶναι πραγματικα κομμουνιστικὸ κόμμα. Πῶς θα φαινότανε στὸν κ. Σεφερτζῆ ἡ συνεργασία μὲ τὸν «μαρξιστὴ» κ. Κουμάντο καὶτὸν σοσιαλδημοκράτη κ.
Πρωταπαπα; Δὲν θα φοβότανε
τότε μήπως περιπλεχτεῖ 0‘8 χειρότερη σύγχυση, στὴ δίνη συνοθυλευμάτων ἰδεῶν καὶ συνθημάτων;
Φιλικα
Γιῶργος Παπαὸημητρίου
φοιτητὴς
μέλας τῆς νεολαίας τοῦ ΠΑΣΟΚ

Ἀριστερα) τὸ ΠΑΣΟΚ ἦρθε τελευταῖα, χωρὶς καὶὴ Ἀριστερὰ να
ἐνισχύσει τὴ θέση της. Ὅπου, δηλαδή, ἡ Ἀριστερὰ καὶ οἱ ὀπαδοί
της ἐπηρέασαν εὐνοϊκα ὑπὲρ τοῦ
κ. Καραμανλῆ, ἀνατρέποντας μὲ

AIA non)11é1)i-.nAu/MIA
ΑΘΗ NA.

θὲόέιὲτξᾶὖτῗέῗιέἓὶ-,Ὓαῆἶὲῗ
μανλῆ, παρατηρήθηκε τὸ φαινόμενο συντηρητικαὶ ψηφοφόροι να
φεύγουν ἀπὸ τὴν ΕΚ πρὸς τὸν κ.
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ΔΕΑ T10 ΣΥΝΔ ΡοΜΗΣ
Γράφομαι συνδρομητὴς για.6 μῆνες Δρχ. 260 ,
Ι χρόνο Δρχ. 520
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