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νιά τὸν ἀναννώστη Ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τήν
ἱστορία, τήν Πολιτική καὶ τή σύγχροντ] σκέψη

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Παρουσιάζει, ἀναλύει καὶ Προωθεῖ τὸ
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’ίστ,ορία Κοινωνιολογία, Λογοτεχνία, Οἰκονομῐα, Πο-

4 Ἀττική, Τέχνη, Φτλοσοφία, Φυσική, ψυχαλογία.
Τὸ. ’καθένα ἀπὸ τὰ 400 λήμματα τῆς, ἑγκυκλοπαίδειας
’ἁπότελεῑται ἀπὸ 3· βασικὰ μὲρηε
’
1) παρουσῐασητῆς ἐρευνας γτὰ τὸ συγκεκρτμὲνο θέμα ὰπὸ μή μαρξιστὲς ἐπιστήμονες,
2) παρουσὶαση τῆς ἔρευνας γτὰ τὸ συνκεκριμένο Θέpg ἀπὸ μἀρξιστὲς ἐπιστήμονες τῆς Ἀνατολῆς καὶ
τῆς Δύσης κα]
3) κριτικὴ σύνκριση καὶ ἑκτὶμηση τῶν δύο ἀπόψεων.
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Ποὺ κυκλοφόρησε τὴν Προσφὲρει
οτὸ ἑλληνικὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ - ὑι-[εύΘυνα
μεταφρασμένη ἀπὸ ἕνα ὲι-[ιτελεῑο εἰδικῶν - ὁ

«ΚΟΡΑΗΣ»
Ἐταιρεία Μορφωτικῶν -Ἑττιστημονικῶν Ἐκὸὁσεων,
σὲ συνεργασία μὲ τὸν ε’κὸοτικὸ οἶκο
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ἸΙ ἕνταση γύρω ἀπό τήν ἕξοῶο ἦ ὄχι τοῦ

τουριιικοῡ σεισ-

σμογραψικοῠ ”Χόρα“ στό Αίγαῑο εἶναι ταυτόχρονα καί τε νη-

Περίοδος B', Χρόνος Ξος, τευχος so
τή καί τυχοῶιωκτικῆ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
.

καί τήν Ἀνατολικῆ

Ἐξυπηρετεῐ τά σχέῶια γιά τό Αἰγαῑο

Ὰεσόγειο —— ἓτσι ὅπως ἔχουν ἐκπονηθεῑ

Γ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ; Οἱ Γερμανοὶ, ξανάρχονται ................... 6

ἀπό T6 ’Λμερικανικό Πεντάγωνο. Καί ὁρίζει T6 συνολικό τλεγ-

Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΗ; Ἀπὸ τὴν
«Ἑπανάσταση» στὴν «Ἀλλαγή» 1 1

μα·τῶν ἑλληνοτουρκικῆν σχέσεων.

Α.ΣΙΑΙἸΚΑΡΑῑ Ἐλευθερία τῆς

ΟΕ τυχοὺιωκτισμοί ὅμως τῆς Ἀγκυρας ἐκτός πού ἴσως, κά-

ποια πρίσιμη στιγμή,

θά προκαλέσουυ μιά σειρά ἀπό ἀναπό-

ὀραστες ἑξελίζεις, ὀιαφωτίζουν καί γιά τήν μεοοὸολογία πού
ἁκολουοεῐται. Προηγοόμευο ἀποτελοῦν μιά σειρά ἀπό νέα τουρκικά τετελεσμένα στήυ Κύπρο. Χρησιμοποιώντας ἑὸῶ καί ὑυό
χρόνια τούς ἡιάφορουςΠγῦρους” τῶν ὁιακοινοτικῶν ἢ Τουρκία
προχώρησε μεθοὺικά στήν παγίωση ντέ φάκτο κᾳταστάσεων στήν
Κόπρο μέ στόχο τῆ ὗιαμόρφωση τῶν συνθηκῶν γιά ὀιζωνικῆ καί
ὃιχοτόμησηε

Ἀνταλλαγῆ αἰχμαλώτων καί πληθυσμοῦ -- ὲκόίωζη

τῶν ἑγκλωβισμένων -- ἐποικισμός. Καί προστίθενται σήμεραε
“ἐκλογές γιά Πρόεὸρο καί Νομοθετικό Σῶμα τοῦ Ὀμόσπονὸου
"Toup—
τουρκοκυπριακοῠ κρατιὸίου” -- Ἀπόφαση γιά ὑημιουργία

Καπετὰν-ΖΑΧΑΡΙΑῑ ’Έτσι Eski—
νησε ὁ ΕΛΑΝ ............... 21

,
.

κοκυπριακοῦ στρατοῦ” -- Ἀεροπορική σύνῶεση τῶν κατεχομένων
τά σχέἐδαφῶν μέ τό ἑξωτερικό. Εἶναι συνεπῶς ἀρκετά διαφανῆ
σχέὸιο γιά
ὁια γιά τήν Κύπρο πού ἑντάσσονται στό εὐρύτερο
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τόν ἑλληνικό χῶρο.
Ὀμως τό ”Χόρα“ ἴσως νά ἔχει καί κάποιον ἄλλο στόχο.
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γιά στρατιωτική
συμφωνίες ῩΕλλάυας καί Τουρκίας μέ τίς ΠΠΑ
κᾶποιες Guaβοήθεια. υἱ ὁυό αὺτές συμφωνίες ἁντιμετωηίζουν
νά τίς συυὸἐχέρειες γιατί ὁρισμένοι“παρᾶγουτες“ ἐπιμένουν

K060 ενυττογραψο αρυρυ εκψραζει
τήν ηροσωττική γνιᾱιιμτ*Ι τοῦ συγγραφέα του.
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ουν. Χωρίς τῆ μιά, οὔτε ὴ ἄλλη.

ΕΠΙΘΕ-

Ἀλλά ἐνῶ σύμφωνα μέ τούς

ΩΡΗΣΗῑ Δημοχάρους 60, Ἀθήνα 601.

Οά εἶναι κάτω ἀπό
ὄρους τῆς συμφωνίας οὖ τουρκικές βάσεις
κάτω ἀπό ἀμεριιιαυι-ι
τουρκικῆ ὑιοίκηση, oi ἐλληνικές Οᾶ εἶναι
νά πιέζει στό Λίγαῑο
κῆ. Δέν εἶναι λοιπόν ἀπίθανο τό ”Χόρα”
πίεση στῆν Κύ-- ἅφοῦ ἠ Ἐλλάυα ὣέν φαίνεται νά αἰσθάνεται
oi συμπρο -- γιά τό ἑλληνικά ”ναί”, ἔτσι ὥστε νά περάσουν
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ΛΥΓΟΥΡΑΣ,

Βασ. Ἀλεξάνδρου 26, Ἀγ. Ἀνάργυροι. Ο
Καλλιτεχνικὴ ἑτιιμὲλειαῑ ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ. Ο Διαφημίσειςῑ ΕΥΑΓ. ΘΕΟΦΥ-
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Δημοχάρους 60, τηλ. 732.713
ο για τά βιβλιοπωλεῑα B. Ἐλλάδοςῑ
Βιβλιοῐτωλεῑο «Ξένος Τάτιος»,
N. Κοτζιάς καὶ Σία O.E.
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279-720, ΘεσΙνίκη
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Ἑπέτειος δευτέρη, γεύση ἴδιοι...
Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ξεχάσουμε, πρὸς στιγμή, τοὺς ξένους καί ἐλθουμε
στὸ μέγα θέμα τῆς προάσπισης τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος,
πώς όαθμολογεῑται η σηιιιῑ ρινῆ πολιτεία τοῦ K. Καραμανλῆς
Οπωσδήποτε, όχι μὲ « 0 ὑ ν »
Τὰ δήματα- ὃήματα ποος τα πισω — ἦλθαν ἀπανωτά; Μέ τὴ
δηλωση, πρὶν ἀπ ὅλα, πως τεοικιτίσθηκε ἡ ἀποχουντοποίησηκάθαρση. M5 τὴν ἀποφασιστική στροφὴ πρὸς τα δεξιά. Μὲ τὴν
ἐπίθεση, στὴ συνέχεια, κατα τῆς “Αριστερᾶς, ὑπὸ τοὺς 6096097)γμοὺς τοῦ χουντικοῦ κ. Σάὸὅα. Μέ τὴν προσπόιθεια ἐμπλοκῆς
μερίδας τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καί τών ἀντιπολιτευομένων στα
ἐκτροπα τῆς 25ης Μαΐου. Καί, μόλις πρόσφατα, μέ τὶς ὑπουργικὲς

ΤΙ AHL-\lL-l\l; απὸ τὸν «νέο Καραμανλῆ» Ἰουλίου 1974; Τι’

απέμεινε ἀπὸ κείνη τὴ ρώμαλέα δήλωση; « Η ἐξοδός μας άπὸ τὸ
στρατιωτικὸ ΝΑΤΟ, εἶναι ὁριστική, ἀμετάκλητη»; Τί ἀπέγιναν

ἐκεῖνο τὸ πάθος, η συγκίνηση, ὁ ἐνθουσιασμός, ἡ ὁμοψυχία ποὺ
φόρτιζαν, ἐπὶ ώρες, μια ὸλόκληρη συμπρωτεύουσα- δυὸ μόλις
μῆνες μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς δικτατορίας;
Τα ἐρωτήματα δὲν μπαίνουν, 656070, για πρώτη φορά. Καὶ
ἀκριὸώς γι· αὑτό, φρόντισον οἱ λογῆς κυόερνητικοῐ απολογητές,
να μᾶς καθησυχάσουν;
Δὲν ἄλλαξεσὲ τίποτε ὁ κ. Καραμανλῆς-μᾶςλένε. Οὔτε ἔγινε
ὁεξιότερος, οὕτεάριστερότερος. All/10777707177777.5575 τὴν ψυχικὴ
εὐφορία τῶν πρώτων μεταὸικτατορικων ημερων, μὲ τὸ ὄαρύ,
καθημερινό, πολύμοχθο 74065977777720’ε’ργο που εἶναι φυσικὸ
να οικοὸομεῖται μέσα ἀπὸ nohﬁnloxeg ὁιαὸικασιες καὶ 0759γασίες... M7‘7 παραμένετε, συνεπῶς, μόνο στὸ << π λ ή ν >>, (στὸ
<< ἀ ν τ ί>>). Διότι ὁλόκληρη ἡ πολιτεία τοῦ κ. Καραμανλῆ,

εἶναι ἕνα μεγάλω « (τ ι’· ν ».
Πολιτική, 656070, 05v εἶναιτὸ ἀναπόδραστο τὼν μαθηματικῶν
σχέσεων... Ὡστόσο, μια καὶ γίνεται ἀναφορὰ σέ μαθηματικὰ
σὺμόολα, ἀς τὸ ποῦ με καθαρα; «Σ ύ ν», ἐξακολουθοῦν να ὑπάρχουν στὸν ἀπολογισμὸ τοῦ κυόερνητικοῦ ἔργου. Μόνο ποὺ ὅσο
κυλοῦν οἱ μέρες, οἱ ἐὸδομάδες, οἱ μῆνες, T0 «σὺν» αὐτα ἀραιώνουν. Σαν «μια 07776597] σειρα κερια σόησμένα» - κατα ποὺ θα
ἐλεγε ὸ ποιητής. Τίνα ’γινε «τὸ πρώτο q 7?); των»... Ἡ αμετάκλητη
ἔξοδος ἀπὸ τὸ στρατιώτικὸ NATO, ἐγινε «ἰδιότυπος σχέσις»... Ἡ
κάθαρση πῆρε τέλος. Τὰ αἰτήματα τοῦ ἐργαζόμενου λαοῦ, ὀνομάσθηκαν «κοινωνικές άταξίες» καὶ «τρέλες». Καὶ ἡ ἱστορικὴ μνήμη
- τὰ σιδερικα τῶν ΗΠΑ που 0 T ή ρ ι ξαν· τὴ δικτατορία, ἡ
πολιτικὴ τών ΗΠΑ ποὺ 0 τ ή ρ ι ξ ε τὴν τουρκικὴ εἰσόολὴ στὴν
Κὺπρο, 77.0. — ἀναμορφώθηκε, «ἐκσυγχρονίσθηκε», για να 6077577τοῦν ὸ ἀτλαντισμός, ἡ ἀμερικανοελληνικὴ συμφωνία-πλαίσιο καί,
πρόσφατα, ό «ἀμερικανικὸς i δ ε α λ ι σ μ ό ς ». Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, εἷπεὸ K. ΚαραμανλῆςἸουνίου 1976, αγορεὺοντας στὴ Βουλή.
προσπαθοῦμε να φορτώσουμε στοὺς ξένους τὶς δικές μας εὐθὺνες... Καὶ τὸ ἐ π ι μ ὑ θ ιο : Ἀφοῦ οἱ ξένοι, δηλαδὴ οἱ Ἀμερικανοί, δέν φταῖνε σἐτίποτε- οὕτεγιατὴ χούντα, οὕτεγιατὴ συμφορὰ
στὴν Κὺπρο, οὔτε για τὴν τουρκικὴ προκλητικότητα στὸ Αίγαῖο,
οὔτε για τὴν ἐπιχείρηση «ἀποσταθεροποίηση» - ἕπεται πὼς μπο-

δηλώσειςὸτι «δέν ὑπάρχει παρακράτος>>Ι
Τὸ θέμα, έχει 656070, καί τὴν καθαρὰνομικιστική του πλευρά.
Παρακράτος — ἐξηγοῡσε τὴν περασμένη ἐόδομάδαὑπουργὸς 05
κῦκλο δημοσιογράφων- ειναι ὅταν τὸ κράτος ἐ κ χ ω ρ ε ῖ μέρος
τών δικών του ἐξουσιῶν 05 φασιοτικὰ- ἐγκληματικα στοιχεια ἢ 05
τύπους, ἁπλώς, τοῦ ὑποκόσμου, για τὴν ἐκτέλεση ἐνὸς «ἔργου»
ποὺ τὸ ἰ’διο δέν θέλει να ἀναλάὸει... M5 77070 ἠθικὸ δικαίωμα,
λοιπόν, ρωτοῦσε ὁ ὑπουργός, ἰσχυρίζονται οι ἐφημερίδες ὅτι
ὑπάρχει σήμερα, στὴν Ελλάδα, <<παρακράτος>>;
O κ. ὑπουργὸς ἀκριὸολογοὺσε, ἀσφαλῶς. μέ τὴν αὐστηρὰ
νομικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου. Αλλὸι μιά τρέχουσα πρακτικὴ στὴν
Ἑλλάδα, καθαγιασμένη με τὸ μαρτυρολόγιο ἐκατοντάδων ἀγωνιστών τῆς Δημοκρατίας, ἐπιμένει να ὂλέπει στὸν 090 ὅλους τοὺς
ὑπονομευτές τῆς ὁμαλότητας, ὅλες τὶς χουντοφασιστικές συμμορίες, ὅλους τοὺς μηχανισμοὺς τῆς δίας καὶ τοῦ ἐγκλήματος. K07
τέτοιοι μηχανισμοί, τέτοιες συμμορίες, ὑπάρχουν. ’Ὀπως ὑπάρχουν τα «ἐν ἐξελίξει σχέδιά» για τὴν ὀργάνωση πολιτικῶν δολοφονιών. Οἱ ἐπι θέσεις ἐναντίον γραφείων πολιτικῶν κομμάτιον καί
6ι6λιοπωλείων. Οἱ «Ἀράχνες», οῖ «Καρφίτσες», οῖ Ἐσκαὸιτατζῆδες, οἱ ὁπλοφοροῦντες καὶ συνωμοτοῦντες λογῆς Παλαΐνη65c...
Σὲ ὅλους αὐτούς, ἡ κυόέρνηση, δὲν «ἐκχώρησε», 656070, ὁποιαδήποτε δικαιώματα. Βαρὺνεται ὅμως, γιατί μέ τὴ στάση της, μὲ
τὴν ἀνακοπὴ τῆς ἀποχουντοποίησης, μὲ τὴν ἀπουσία ὁποιώνδήποτε μέτρων ἐναντίον τοῦ παρακράτους (μέ τὴν ἔννοια, ἐπιτέλους,
ποὺ 0 λαὸς δίνει στὸν ὅρο), άφήνει λυτα τα χέρια 0" ὅλους τοὺς
μνηστῆρες τῆς ἀναταραχῆς καί τοῦ χάους. Ἀποτέλεσμαῑ Ἡ «"09ντινε Νουόόο» να ἔχει τοὺς ἀνθρώπους της στὴν Ἑλλάδα. 'O
Δυτικογερμανὸς Στράους να ἔρχεται ἐδώ, 05 ἀναζήτηση «Ἐλλήνων Χριστιανῶν», ῑκανών να στηρίξουν”ε’να λυσσαλέο «χριστι
ανοδη-μοκρατικὸ» ἀντικομμουνισμό. Οἱ λογῆς χουντικοί, ποὺ
τοὺς εἶχε, μέχρι τώρα, καταπιεῖ ἡ γῆ, να ἐπανέρχονται ἀκάθεκτοι
σήμερα - δεύτερο”ετος ἀπὸ κτήσεως Δημοκρατίας.
Αὑτα καὶ ἄλλα, παρόμοια-ἣ παρεμφερῆ στοιχεῖα, θα μποροῦσαν
να πλουτίσουν τὸν φάκελο τῆς δίχρονης πορείας τῆς σημερινῆς
κυόέρνησης, πού, 05 πεῖσμα τών καιρῶν, ἐπιμένει να φοόᾶται
περισσότερο τὸν λαό, παρὰ τοὺς μηχανισμοὺς καὶ τσὺς συρμοὺς
τῆςάνωμαλίας. Καί, 656070, μπροςστατοσα «πλην» εἰναιφυσικὸ
τα «σὺν» να ἀτονοῦν. Δέν δόσκει κανεὶς ἀτιμώρητος —— για να
παραφράσουμε μια διατύπωση - στα λιὸάδια τοὺ ἀντικομμουνισμοῦ. Σὲ μικρὲς-μικρὲς δόσεις, σχεδὸν ἀνεπαίσθητα, καταπίνειτὸ
δηλητήριό του. Καί...

ροῦμε να τοὺς διορίσουμε ἐπιδιαιτητὲς τοῦ Αἰγαίου, να ἀνεχόμα-

στε τἰς 60057; τους, να ἐπιτρέπουμε τἰς ἀ π o 6 0 τ ι κ 5 ς ἀσκήσεις τους (πέρσι στὸ Γὺ θειο, φέτος στὸν K060 Μαλέα) καὶ να τοὺς
ὃιαόεόαιώνουμε, κατα τακτὰ-πυκνὰ διαστήματα, πὼς « ἀνήκομεν
εἰς τὴν Δὺσιν», δηλαδὴ στὸν ἐλεύθερο κόσμο.
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ΑΝΤΗΝΩΡ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΞΙΣ ΚΑΙ ΙΞΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

πημα ήταν προορισμένο να δώσει οτήν Τουρκία τήν «καλυψη»
για να πραγματοποιήσει τήν είσθολή - «ἀσκώντας τὸ δικαίωμα
της ἐπέμθασης σύμφωνα με τη συνθήκη ἐγγυήσεως» - για να
ἀποκαταστήσει δή θεν τη συνταγματική τάξη καὶ για νά μή
φύγει ποτὲ ἀπὸ τα κυπριακα χώματα. Χωρῐς τὸ πραξικόπημα
δὲν θα ύπήρχε είσθολή...

Τὸ απόρρητο έγγραφο 1073 Ἀρχηγείου ἘνόπλωνΔυνάμεων
1107‘) ἀποκάλυψε τὸ «ANTI» 010 προηγούμενό του τεῦχος καὶτὸ
όποίο οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ζητοῠσε τήν καταστροφή K0795
στοιχείου για τήν «κυπριακή κρίοη» - δηλαδή για τὸ πραξικόπημα καί τήν είσθολή -έπιθεθαίωσε μὲ τὸν 1170 κατηγορ ηματικὸ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
τρόπο τήν κυβερνητικὴ θέση για πάγωμα της δίκης τῶν ὑπευδίκη
η
αύτη
γίνει
θα
Πότε
τραγωδίας.
κυπριακής
τής
θύνων
Μὲ ε’νδιαφέρον παρακολουθήσαμε τα σημειῶματα τῆς ΑΥκανένας δέν ξέρει. "low; να μή γίνει ποτέ...
ΓΗΣ
καῖ 1073 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ σχετικα με τήν πλαστογράφηση
κατέθηκε
λαὸς
ὁ
μέρες
Ti;
6015;
ὅπου
υΟμως οτην Κύπρο,
0107‘); δρόμους για να καταδικάσει τήν προδοσία καὶ τήν κατο- ντοκουμέντων τῆς πρόσφατης συνδιασκεψης τῶν εύρωπαϊκῶν ΚΚ καί o5 μιά ἐπίμαχη παράγραφο 1107‘) ἀφορα τήν Ἕλλαχή, 10 αίτημα για τήν τιμωρία τῶν ὑπευθύνων τής καταστροδα. Κατανοοῡμε τήν πολιτική σημασία ποὺ ἔχει ή οχετικη
φής του εἶναι ζωντανὸ καί καθημερινό. Δυό κυπριακὲς ἐφημεπαραγραφος.
Καὶ για 10 1103; ή συνδιάσκεψη ἀνέλυσε τα
τήν
μὲ
ρίδες ἀναδημοσίευσαν ὀλόκληρο τὸ κείμενο τοῦ «ANTI»
πολιτικα πράγματα ἀλλα καὶ για 17‘7 σημασία 1107‘) ἔχει αὐτή ή “
oi
ἐπίσης
ήταν
Πολλοὶ
ἐγγράφου.
6110ppr7107)
1073
ἀποκαλυψη
ἀναλυση 017; σχέσεις τῶν ΚΚΕμε 10 Ευρωπαϊκὸ Κομμουνιοτικὸ
Κύπριοι 1107‘) μὰς ἔγραψαν r"7 μᾶς τηλεφώνησάν.
Κίνημα. Αύτὸ 1107‘) δὲν κατανοοῡμε εἶναι ή ὀξύτητα τῆς διαμάτρεῖς
πλούσιαὲπικαιρότητα,
ἀλλη
τήν
Στήν Ἑλλάδα, παρα
ἐφημερίδες (Α ΥΓΗ, NEA, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ) πρόθαλαν τὸ ἀπο- χης” δίνει τήν έντύπωση 110‘); πολλα πρέπει να περιμένουμε
ἀπὸ αὐτη ή ἐκείνη την ἑρμηνεία. Ἐμείς θα προτιμούσαμε να
καλυτΠ-ικὸ έγγραφο. 'O ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ... r") δὲν τὸ ἔχει πληροφωτιοτούμε με κείμενα ἀλλα, σχετικα με 1r‘7 συνδιασκεψη. Σὲ
ιρορηθεῑ ἀκόμα ή ἀπέφυγε να οχολιάσει πληροφορία προερτελικη ἀνάλυση ή δογματικη ἐμμονη 017‘; φραστικὲς διατυπῶγόμενη ἀπὸ ἕνα περιοδικὸ τής. .. «φλοὺ ἀριστερᾶς). Στήν ἀλλη
σεις ύποκρύπτει τήν ἀνάγκη - τήν ἀγωνιώδη - για μια ἐπιθεόχθη δυὸ ἐφημερίδες (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΚΟΣΜΟΣ καὶ ΕΣΤΙΑ) θρήκαν
6αίωση πού, 6έ6αια, δὲν πηγάζει ἀπὸ τὶς δικές μας, τίς «ἐγχώτήν εύκαιρία για να τονίσουν τούς... κινδύνους ἀπὸ τή διαρροη
ριες»,
δυνάμεις 1073 λαϊκοῡ κινήματος.
ἀπορρήτων ἐγγράφων. Εἶναι χαρακτηριστικό, οχόλιο τής ΕΣΤΙΑΣ; «...Διότι τὸ ἀπαράδεκτον αὐτὸ φαινόμενον ἀποδεικνύει
Η ΙΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
τήν ἐπικίνδυνον παρουσίαν ἀριστερῶν στοιχείων εἰς ἄκρως
ἀπορρήτους ε’μπιοτευτικας Θέσεις 1073 Kp617K073 μηχανισμού,
Ἡ γειτονική μας Ἰταλία ἕχει τήν εὐκαιρία, τὶςμέρες αύτές, να
πρᾶγμα τὸ όποῖον, 6ε6αίως, 116v ἀλλο ή καθησυχαοτικὸν εἶναι
γευθεί
τα ἀγαθα 1073 NATO. 0i ΗΠΑ καὶ oi ἀκόλουθοί τους
δια τὸ μέλλον...».
’
είδοποίησαν ξανά για τά δεινα 1107‘) θα ὲπισωρευθοῦν οτη
Δὲν περιμέναμε 6έ6αια ἀπὸ τὸν κ. ύπουργὸ τῆς Ἐθνικής μας
”Αμυνας να μάς. .. τιμήοειμὲ κάποια ἀπάντηση. "07.70); εμείς θα χώρα οτήν περίπτωση συμμετοχής τῶν Κομμουνιοτῶν οτήν
Κυθέρνηοη. Καὶ 017 ή δεινοπαθοῡσα οἰκονομία της καὶ τὸ
ἐπανέλθουμε.
είσόδημα τῶν Ἰταλῶν δέν πρέπει να περιμένει καμια ἀνακούφιοη 016v yiv57 στροφὴ πρὸς τα ἀριστερά...
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ - ΕΙΣΒΟΛΗ
Ἰδοὺ λοιπὸν ἀλλο ἕνα χρήσιμο οτοιχείο για τοὺς Βυζαντινολογοῡντας περὶ NATO.
Χωρὶς τὸ πρῶτο οὕτε ἡ δεύτερη

Τὸ πραξικόπημα τής 75ης Ἰούλη 7974, δὲν ύπήρξε θέθαιάμιά
μεμονωμένη ε’νέργεια ὡρισμένων «ἀφρόνων», 0110); ἔσπευσε
να 10 χαρακτηρίσει 0 K. Καραμανλής. Ἀντίθετα, ὺπήρξε μια
καλα μελετημένη ε’πιχείρηση ή ὁποία ἀποτελοῦσε τήν πρώτη
φάση 1073 ι’μπεριαλιοτικοῡ σενάριου 1107‘) K69o6r7yo7305 0 Κίσσινγκερ για λογαριασμὸ τῶν ΗΠΑ καὶτοῦ NATO καὶ 010 ὸποίο
ῶς δεύτερη φάση ήταν ή είοθολή. Ὑπάρχουν σήμερα μαρτυρίες 1107‘) 6ε6αιώνουν 017 Ἕλληνες ἀξιωματικοῐ μυημένοι στὸ
πραξικόπημα ἔδειξαν ὲγκληματικη ἀνοχή Ti; πρῶτες ῶρες τής
τουρκικής ἀπο(6ί)6ασης.
’Ἡ ἐπέτειος τῶν δραματικῶν ἐκείνων ήμερων τοῦ Ἰούλη ’74
καὶ ὅσα στοιχεῖα έχουν ἀποκαλυφθεῑοτὸ μεταξὺ ξαναφέρνουν
ζωντανὸ στη μνήμη 1073 λαοῦ τὸ ὅραμα της Κύπρου καὶ 10
μέγεθος της έθνικής προδοσίας «τῶν ἀφρόνων». Τὸ πραξικό-

H ΠΑΝΑΘΗΝΑῙΚΗ ΤΗΣ ΕΔΑ
Πρὶν λίγες μέρες, ή ΕΔΑ ὀργάνωσε τήν Παναθηναίκή της
Συνδιάσκεψη. ‘H πολιτική ἀπόφαση καὶ oi όργανωτικὲς ἀναδιαρθρῶοεις προῶθησαν 0,17 ἀποτελεῖ για πολλοὺς Ἐδαΐτες
τὸ ἀποφαοιοτικὸ οτοιχείο για τήν ΕΔΑ.· τήν αύτονόμηοη 1073
κόμματος. Σὲ 0,17 ὅμως ἀποτελεῖ οτοιχεῖο ποι) ένδιαφέρει ὅλο
τὸ κίνημα τής ἀριστερὰς, δὲν ύπήρξε ούσιαοτικα πρόοδος;
Ἐννοοῡμετῑςπρωτοθουλίεςτηςγια ἑνότητα καὶτηνπροιυθηση
τής ίδέαςτής εσωκομματικής δημοκρατίας· γιά τήν τελευταία
ύπήρξαν ἀναστολές, ἀν τουλαχιοτο κρίνουμε ἀπὸ 1}; συζητή-

σεις σχετικα με τὸ ρόλο ήγετικῶν της οτελεχῶν. Φαίνεται 110‘);
ἀκόμα ή ΕΔΑ δὲν ἀπέβαλε 107 πλέγματα για 17‘7 σχέση ήγετικής

ὀμόιδας καὶ κομματικής 66077;.
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Τὸ «ANTI» παρουσιάζει σήμερα τὶς ἄγνωστες λεπτομέρειες τῆς γέννησης (η
μᾶλλον ἀναγέννησης) ἑνὸς νέου χουντικοῦ κόμματος στὴν ’,Ελλάδα «ἀλα
Γερμανικά». τοῦ Ελληνικοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος (ΧΡΙΚΕ).
Ἐνας διάσημος γερμανὸς Χριστιανοδημοκρατης μὲ καθαρὰ φασιστικὴ ἰδεολογία, ὁ Φρὰντς Γιόζεφ Στράους, ἦρθε —— τὸν περασμένο Μάρτη - στὴν

Ἀθήνα, καὶ μέσα σὲ 16 ὧρες ρύθμισε ὅλες τὶς λεπτομέρειες γιὰ τὴν «περαιτέρω πορεία» τοῦ Χ Ρ I K E, στὴν ἡγεσία τοῦ ὁποίου ὄρίσκονται γνωστὰ
χουντικὰ πρόσωπα Ματθαίου, Μανωλόπουλος, Γούρας...

Πρῶτος στόχος.· ἡ ὀργάνωση ἑνὸς συνέδριου στὴν Ἀθήνα, τὸν ἐρχόμενο
Ὀκτώόρη. Κύριος σκοπόςς ἡ ὅσο γίνεται πιὸ ἔντονη παρουσία στὴν Ἑλλάδα
ἑνὸς Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος ποὺ νὰ πρεσὸεύει τὶς «ἀρχὲς τοῦ
Στράους»...
Τοῦ Γιάννη Κακουλίδη
Ι
«Τὸ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΚΟΝΚΟΜΜΑ ἀπσὸλέπει καὶ
ἐπιδιώκει τὴν δημιουργίαν Κράτουζ Δικαίου εἰδικώτερονὸὲ τὴνέξασφάλισινκαὶ
διατήρησιν Ἐννόμου τάξεως (...). Διαπνέεται περὶ τοῦ Κόσμον καὶ Ἀνθρώπου
(,..). Πρεσὸεύει τὴν Χριστιανοδημοκρατικὴ Ἰὀεολογία, ἡ ὁποία στηρίζεται στὸ
Χριστιανικὸ Ἀνθρωπισμὸ καὶτὸ Χριστιανικό Κοινωνισμό, πού ἀποτάοῦν θεμελιώδεις Ἑλληνοχριστιανικὲς ἀξίες».
(Ἀπὸ τὸ «Καταστατικὸ» καί τὴ «Δια-

κήρυξη» τοῦ ΧΡΙΚΕ, ποὺ κυκλοφοροῦν
σὲ γαλανόλευκες ἐκδόσεις τσέπης).

Δευτέρα 15.3.76.
Μία μετα τὰ μεσάνυχτα. Στὸ ἀεροδρόμιο
τοῦ έλληνικοῦ φτάνει ἕνα ἰδιωτικὸ ἀεροπλάνο ποὺ φέρνει ἀπὸ τὴ Γερμανία τὸν
Φράντς Γιόζεφ Στράους, ἀρχηγὸ τῆς Χριστιανοκοινωνικῆς Ἕνωσης (ποὺ

εἶναι

«ἀνεξάρτητο κομμάτι» τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ Κόμματος). Τὸν ὑποδέχεται ὁ
γνωστὸςχουντικὸςΦώτηςΓούραςκαί μαζί
κατευθύνονται στὸ ξενοδοχεῖο (ποῦ ἀλλοῠς) «Κάραδελ», ὅπου καὶ διανυκτερεύει
ὁ Στράους.
“Ο Γούρας φεύγει καί ἐπανέρχεται στὶς
10 τὸ πρωί. Παραλαμδάνει τὸν Στράους
καὶ κατευθύνονται πρὸς τὸ Ψυχικό. Στὶς
10.30 φτάνουν στὸ Ψυχικὸ στὸ σπίτι τοῦ
Γούρα. Στὶς 11 π.μ. καταφθόινουν καί οἱ
Παπαδοπουλικοῐ «ὑπουργοὶ» Παῦλος
Μανωλόπουλος καί A. Ματθαίου.

Λεπτομέρειαῑ ἀνεξακρίὸωτες δημοσιογραφικέςπληροφορίεςλένεὸτιτὸντελευ-

ταῖο χρόνο ὁ Στράους ἧρθε «ἰνκόγνιτο»
στὴν Ἀθήνα 5 ἢ 6 φορέςΙ...

'H ἱστορία παρουσιάζει διπλὸ ἐνδιαφέρον. Ἀποκαλύπτει ὅτις
1. Οἱ χουντικοὶπρῡσπαθοῦν παράλληλα
μέ τὴ δραστηριοποίηση τοῦ παρακράτους
-ποὺ περνᾶ σὲ δυναμικές έκδηλώσεις πιά · να εἰσχωρήσουν ΚΑΙ νόμιμα στὴν πολιτικὴ
ζωὴ τοῦ τόπου. Ἡ περίπτωση τοῦ ΧΡΙΚΕ

εἶναι MIA ἀπὸ τὶς διάφορες ἀνάλογες
προσπάθειες ποὺ ἐγιναν - καὶ ἐξακολουθοῦν να γίνονται, φυσικά.
2. Οἱ Γερμανοὶ ξανάρχονται οτὴν Ἑλλάδα — ἐννοοὺμε τοὺς νεοφασιστικοὺς κύκλουςτῆς Δ. Γερμανίας, Καὶ πάλι, ἡ περί-

πτωση ΧΡΙΚΕ, εἶναι MIA ἀπὸ τὶς προαπάθειες διείσδυσης καὶ ἐπηρεασμοῦ τῶν ἐλληνικῶν πολιτικῶν πραγμάτων.
Θα πρέπει, ἴσως, ἐδῶ, να γυρίσουμε μερικαχράνιαπίσω, στὴν πρώτη προσπάθεια
τοῦ εὑρωπαϊκοῡ νεοφασισμοῦ (καὶ εἰδικότερα τοῦ γερμανικοὺ) να εἰσχωρήσει στὴν
Ἐλλάδα.
Τὸ 1957, ὁ φασισμὸς ἀναδιώνει στὴν
Εὐρώπη καὶ ὅασικα στὴ Δυτ. Γερμανία.
Δυὸ χρόνια ἀργότερα θα κάνει αἰσθητὴ
τὴν παρουσία του, μὲ ὀργανωμένες ἐνέργειες (καὶ ΕΔ Ω) ποὺ δείχνουν τὴν ὕπαρξη

«γενικοῦ ἀρχηγείου». (Δὲν εἶναι, δέδαια,

Ο Στράους,

Μανωλόπου-

λος, Γούρας καὶ Ματθαίου συν-

πῶς
ἱδρύθηκε
ἕνα νεοχουντικὸ
Κόμμα

,

εδριάζουν μέχρι τὶς 11/2 τὸ με·
σημέρι. Στὴ συνάντηση αὐτὴ.
ἀποφασίζεται ἡ δραστήριοποίηση- οὐσιαστικὰ ἀναγέννηση - τοῦ Χριστιανοδημο’κρατικοῦ Κόμματος τῆς Ἑλλάδος (ποὺ ὑπῆρχε σὲ νάρκη ἀπὸ
τὸ 1975) κι ἡ σύμπραξή τους σ’
αὐτό. Κανονίζεται νέα συνάντηση καὶ τῶν τεσσάρων μετὰ
ἀπὸ δυὸ μῆνες στὴ Νυρεμὸέργὲτίς 4 τὸ ἀπόγευμοι τῆς ἴδιας μέρος, τὸ
άεροπλάνο ποὺ ἔφερε τὸν Στράους στὴν
Ελλάδααπογειώνεται ἐπιστρέφοντας στὴ
Γὲρμανία. H ἀποστολὴ εἶχε τελειώσει σὲ
ωρες

περίεργα, ποὺ τὴν ἴδια ἀκριδῶς χρόνια
(ἰρχίζει ἡ δραστηρισποίηση καὶ τῆς ἐπίση,ιιης ἀλλὰ καὶτῆς «ἡμιεπίσημης» ἀμερικάνικης πλευρᾶς. Π.χ. τὸ 1957 ἐγκαινιάσθηκε ἕνα «πρόγραμμα τεχνικῆς δοηθείας»τῶνΗΠΑπρὸςτὰΣώματαἈσφαλείας
(όχι καὶ τόσο σύμφωνο μὲ τοὺς νόμους καὶ
τὸ Σύνταγμα), ποὺ οὐσιαστικα σήμαινε
ὑπαγωγὴ τους στοὺς ἀμερικανικοὺς ἐγκέφαλους).
Στὴ Δυτ. Γερμανία ὁ νεοναζισμὸς πρωτοφάνηκε τὸ 1947, πρὶν περάσουν δυὸ
χρόνια ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ πολέμουΙ Οἱ διακηρύξεις τῶν συμφωνιῶν τοῦ Πότονταμ
(«6 γερμανικὸς μιλιταρισμὸς καὶ ὁ ναζισμὸς θα ἐξαλειφθοῦν κι οἱ Σύμμαχοι θα
πάρουν ἀπὸ κοινοῦ, τώρα καὶ στὸ μέλλον,
ὅλα τὰ ἄλλα μέτρα ποὺ θὰ κριθοῠν ἀπαραίτητα για να μὴ μπορέσει ἡ Γερμανία να
ξαναγίνει ἀπειλὴ για τοὺς γειτονικοὺς λαοὺς καὶ για τὴν εἰρήνη τοῦ κόσμου») καὶ of
συγετές προὸλέψεις μερικῶν Γερμανῶν
πολιτικῶν ἡγετῶν («χωρὶς τὸ ξεχαρόά-

λωμα τῶν ίδιωτι ’ῶν μονοπωλίων δἐν εἶναι
δυνατὸνναδιατιΙ> ,ιθεῖκαμιαδιεθνὴςσυνεννόηση», τόνιζε 0 Μπραντ) πῆγαν περίπατο, με τὴν έναρξη τοῦ «ψυχροῦ.πολέμου». Τὸ θερμοκήπιο τοῦ φασισμοῦ λειτουργεῖ, πάλι, κανονικά. Στὴν ουσία, αλ-

λωστε, ἡ ἁλυσίδα (ἀπὸ τὸ χιτλερικὸ φασισμὸ στὸ νεοφασισμό) δέν ἐσπασε ποτέῑ ἀρκετές μυστικές ὀργανώσεις γεννήθηκαν

συγχρόνως(15 10 γκρέμισμα τοῦ ναζισμοῦ,
ἐνῶ χιτλερικοῑ χρησιμοποιήθηκαν σε ηγετικα πόστα απὸ τότε..
Τὸ 1963, δυὸ μῆνες πρὶν δολοφονηθεῖ 0

Γρηγόρης Λαμπράκης, φθάνουν στὴν
Ἀθήνα δυὸ διεθνεῖς προσωπικότητεςτοί·
νεοφασισμοῦ καὶ στενοί, φυσικά, συνεργάτες;
Ο Ὀ

Ἀμερικανὸς

Σέρμαν

Μίλλερ,

στρατιωτικὸς 0 υμιὲουλος τῆς Κοὺ - Κλοὺξ Κλάν, μέλος πολλῶν εύρωπαῖκῶν φασιστικῶν ὀργανώσεων, ὑπεύθυνος ,(’ίσως

λόγω ’ἡλικίαςῑ ἦταν, τότε, 38 ἐτῶν) για τὴν
όργάνωση τῶν φασιστικῶν νεολαιῶν στὴν
Εὐρώπη καί - φυσικὰ - συνεργάτης τῆς
ΣΙΑ.
O Ὁ συνταγματάρχης τῶν χιτλερικῶν
”Ες - Ἐς Ζίγκφριντ Τσόγκλμαν, ἄλλοτε
δεξὶ χέρι τοῦ δήμιου τῆς Πράγας Χάιντριχ
καὶ ὅουλευτὴς πια στὸ ΜπούντεσταγκΙ
Σκοπός; ἡ αναδιοργάνωση τῆς νεολαίας
τῆς Δεξιάς καὶ τῶν παρακρατικῶν ὀργανώσεων - έτσι γράφτηκε τότε.
Ὀ Μίλλερ εἶχε έρθει για πρώτη φορὰ τὸ
1-960. Ἦρθε καῖ τὸ 1961, λίγο πρὶν ἀπὸ τὶς

ἐκλογές. Ἡ τότε ἀφιξή του συμπίπτει με
τὴν προσπάθεια ποὺ ἐγινε να δημιουργηθεῖ μια ἐνιαία «Ἐθνικὴ Νεολαία» μέκορμὸ
τὸ «Σῶμα Ἐλπιδοφόρων Νέων» (ΣΕΝ). Ἡ
προσπάθεια ἀποτυγχάνει (ἴσως γιατί ἡ
ΕΚΟΦἤθελεναδιατηρήσειτὴν αὑτονομία
της) ἀλλα δίνεται ἡ εὐκαιρία στὸν 6ουλευτὴ Νίκο Φαρμάκη, που δέν κρύδειΙτὶς
φιλοφασιστικὲς τάσεις του, να προὸληθεῖ
σαν «ἀρχηγὸς» τῆς νεολαίας.

Σήμερα, 13 χρόνια μετά, ἓνας «χριστι-

ΣΤΗΝ κυπριακὴ Βουλή, καταγγέλθηκε πρόσφατα, ὅτι ὅουλευτὴς τοῦ
Ἑνιαίου Κόμματος· τοῦ κ. Κληρίδη,
ζήτησε ἀπὸ τὸν ἐκεῖ Γερμανὸ πρεσόευτὴ χρηματικὴ ὅοήθεια (100.000
λίρες) για ἑνίσχυση τοῦ ἐκλογικοῦ
ἀγώνα, ὁ ὁποῖος ἔχει διπλὸ στόχα·
Ο Τὴν ἥττα καῖ κατὰ συνέπεια τὸν
παραμερισμὸ τοῦ Μακάριου.
’ Ο Τὴν «προσέγγιση» τῆς Κύπρου
στὴν Εὐρώπη]
T0 σημειώνουμε γιὰ τὴν ἱστορία .

αστικὴ κι οἱ νεοναζιστὲς δέν κρύδουν τίς...
ἐλπίδες ποὺ τρέφουν στὸ πρόσωπο τοῦ
Στράους. Τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα τῆς
ἐφημερίδας τῶν νεοναζιοτῶν «Ντόϋτσε

Nax9ix15x» (1- 1-70) εἶναι χαρακτηριστικό;
«Ειναι ὁ ἄνθρωπος (Σ. Σ.· ὁ Στράους) 7101‘) τὴν

ὥρα τῆς ἀλλαγῆς, θα μπορέσει νὰ μαζέψει γύρω
του ὅλουςσ’σους θέλουνμιὰ δυνατὴ Γερμανιά κι
ἔχουν κηρύξει τὸν πόλεμσ στῆν πολιτικὴ τῆς
παραίτησης καὶ τῆς διάλυσης τοῦ Βίλλυ
Μπράντ. Πολλοὶ ὂλέπουν στὸ πρόσωπά του τὸν
φυσικὰ ἀρχηγό τῆς δεξιᾶς ἀντιπολίτευσης(...)
τὸν ἄνθρωπο 7101‘) θὰξαναφέρει τῖς Ἑνώσεις
στὴν ἐξουσία, τὸν-ἄνθρωπσ ποὺ θὰ ξαναχτίσει
μιὰ νέα καί πιὸ μεγάλη Γερμανία».

ανοδημοκράτης - φασίστας» διεθνοὺς
ἐπιπέδου, έρχεται να ὀργανώσει τοὺς νεοχουντικοὺς 0‘5 «νόμιμα πλαίσια» - ὁ
Καὶ κάτι ακόμα; ὸ Στράους καὶ ὁ ΤσόγΦραντςΓιόζεφ Στράους, ἀλλοτεὺπουργὸς
”Αμυνας (ἐπὶ Ἀντενάουερ) καὶ Οἰκονομι- κλμαν συνεργάζονται σήμεραΙ Ὁ παλιὸς
κῶν (ἐπὶ Κίζιντζερ) καὶ σήμερα πρόεδρος «φίλος τῆς Ἑλλάδος», ἵδρυσε τὸ 1970 τὴν
τῆςΧριστιανοκοινωνικῆςἽΞνωσης(ΟΞΠ). “ «Ἐθνικο - φιλελεύθερη Δράση» (ποὺ ἀρ(Πρόκειται για τὸ ἕνα ἀπὸ τα δύο χριστι- γότερα μετονομάσθηκε «Γερμανικὴ ”Ενω07]») προσπαθώντας να μπεῖ πολιτικὰ στὸ
ανικα κόμματα τῆς Δ. Γερμανίας ποὺ συνεργάζονται στενὰ καὶ ἀποτελοῦν στὸ χῶρο ανάμεσα Ἐν - Πέ - N15 καὶ Χριστιανικῶν Ἐνώσεων. Δέν τα πολυκατάφερε,
Μπούντεσταγκ ἐνιαία κοινοδουλευτικὴ
ξαναδγῆκε δουλευτὴς μὲ τοὺς Χριστιανοὁμάδα. Τὸ ἀλλο εἶναι ἡ Χριστιανοδημοκρατικὴ Ενωση (CDU). Η διαφορά τους δημοκράτες καὶ διαλύοντας τὴ «RE.»
αφησε τοὺς ὀπαδούς του ἐλεύθερους να
εἰναικατ αρχὴνγεωγραφικήῑ τὸ CSU, τοῦ
Στράους, δρᾶ στὴ Βαυαρία, τὸ CDU 0’ ὅλη μποῦνε «05 μια ἀπὸ τὶς δυὸ χριστιανοδητὴν ὑπόλοιπη Δ. Γερμανία. Καὶ τα δυὸ μαζί μοκρατικές ι’)ργανώσεις».
Ὁ Στράους, στὴ διάρκεια τῆς δικτατοἀποτελοῦνε κάτι ἀντί στοιχο μέ τὴν ίταλικὴ
Χριστιανοδημοκρατικὴ παράταξη - με τὴν ρίας στάθηκε ανεπιφύλακτα στὸ πλευρὸ
«τῶν συνταγματαρχῶν» κι ὴ ἐφημερίδα
ὁποία συνεργάζονται-καίἀπὸ τὸν πόλεμο
μέχρι τὸ 1969 κρατοῦσαν σταθέρα τὴν ἐξ- του («Ταχυδρόμος» τῆς Βαυαρίας) ἧταν
ἐνα πραγματικὸ φερέφωνο της χούντας.
ουσία).
Τὸ κόμμα ,τοῦ Στράους δὲν ἀποτελεῖ
Ταξίδεψε στὴν Ελλάδααρκετές φορές,
μόνο τὴ «δεξιὰ πτέρυγα» τῶν Χριστιανοεἶχε σχέσεις μέ τὸν Μακαρέζο καὶ κάποια
δημοκρατῶν. Συνεργάζεται κι ἐχει πολλα ὅχι μικοα οικανομικα συμφέροντα.
«κοινὰ σημεῖα» με τὸ Ἐθνοσοσιαλιστικὸ M5 17‘] μεταπολίυευση, ὁ Στράους δὲν ξέΚόμμα τῆς Δ. Γερμανίας ("Ev - H5 - N15),10 χασε τοὺς φίλους 101): ἦρθε οτὴν Αθήνα πιὸ σημαντικὸ νεοναζιστικὸ κόμμα τῆς ἐνω δικάζονταν οἱ ἀρχιπραξικοπηματίεςχώρας, ποὺ δημιουργήθηκε τὸ 1964 απὸ καὶ (ὅπως τότε γράφτηκε) «μεσολάὸησε»
ἀμεοα χιτλερικα κατάλοιπα. Καθὼς καὶ οἱ γι’ αὐτούς. (Εἶχε συναντηθεῖ καὶ μέ τὸν K.
νεοναζιστές, μάλιστα, ἀρχίζούν να ἐγκα- Καραμανλῆ).
ταλείπουν τὸν έξαλλο ἐθνικισμὸ καὶ να

Ἀπὸ 17‘] συνάντηση τῶν Εὐρωπαίων Χριστιανοδημοκρατῶν.
Eff/v ἀριστερι) φιυτυγραφιά.· Π. Μα νωλόπουλος, Α. Ματθαίσυ, Λεων. Πόθας καῖ Φ. Γούρας,
21005610.- Λυιπυί...Εύρωπαι“υι.
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Τώρα, ανέλαδε να ὀργανώσει «Χριστιανοδημοκρατικα» κόμματα οτὴν Ἐλλάδα,
τὴν Ἰσπανία, τὴν Πορτογαλία, ἐφαρμόζοντας, ἴσως, οτὴν πρὰξη τὴν ἄποψη - θεωρία ποὺ πρὶν δέκα χρόνια έγραψεῑ
« Ὁ ἐλεύθερος κόσμος ἔχει ἀνάγκη τῆς συνεργασίας τῆς Γερμανίας, για τὴν προστασία του,
για τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἐλευθερίας του ἀπὸ τὴν
ἀπειλὴ τοῦ ἀνατολικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ».
(Ἁπὸ τὸ ὅιὸλίο τοῦ Στράους «”Εντὸουρς φουερ
Ἐουρόπα», Στουτγάρδη 1966).

M5 ἀνερχόμενη καθημερινὰ ἐπιρροή, ὁ
Στράους (ἀμεσώτερος ἐκπρόσωπος τῶν
μεγαλύτερων γερμανικῶν διομηχανικῶν
καρτέλ - τῆς πολεμικῆς παραγωγῆς ἰδιαίτερα) ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἀπὸ τὸν αγγλικὸ

τύπο, «ὁ πιὸ ἐπικίνδυνος ἄνθρωπος
τῆς Εὐρώπης».
Ἐλέγχοντας έκλογικάτὸ 50%(71591’7100)
τῶν ψήφων τῆςΙ Νοτιοδαυαρίας, ὀνειρεύεται μια γερμανικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ

7101‘) πάνω ἀπ’ ὅλα θα ἐκφράζει τὴ φιλοφασιστικὴ φιλοσοφία του. Κι εἶναι ἀποφαοισμένος για ὅλα;
«Θα ξεκαθαρίσω ὅποιον 05177077 να μ’
ἑμποδίση να πάρω τὴν ἐξουσία... Θέλω να
ἐπιτύχω ἐλευθερία, δικαιοσύνη καί εὑημερία για τὸν γερμανικό λαό, Ἀκόμα καὶ μὲ
τὸ πολυόόλο ἂνχρειαστῆί» («Ντέερ Σπῆγκελ», 2-11-66).

Π ρῶτος στόχος 100,511/0110 Εὑρωπαῖκὸ
Ken/06007110. T0 1978 πρόκειται ναγίνουν

Ο Εῐδικα οἱ 71591 τὸν Καραμανλῆ στὴν
Ἑλλάδα καὶ τὸν (hm/(1)0111 οτὴν Ἰταλία,

Στὶς 10 τοῦ Μάη 1974 ἕνας γερμανὸς ὁ
Γκύντερ Βάλραφ ἀλυσοὸέθηκε στὸ Σύνταγμα 0' ἔνδειξη διαμαρτυρίαςκατὰ τοῦ φασιστικοῦ καθεστῶτος. Τὸν ὅασάνισαν καὶ τὸν
ἔστειλαν στὸν Κορυδαλλὸ για 14 μῆνες.
Βγῆκε, δυὸ μῆνες μετά, μὲ τὴν «ἀλλαγὴ τοῦ

λαγὴ μαζί του.
‘
M5 τὴ σειρά του όΣτραους δηλιιίνει ὅτι...
«65v τοὺς ἔχει καμμία ἀπολύτως 511711010-

Ἰουλίου».

01’)\"l]».'

Τότε, ἡ ἐφημερίδα τοῦ Στράους τὸν εἰ·
ρωνεύτηκε καὶ σχεδὸν ὑπερθεμάτισε για τὸ
ξύλο πού ἔφαγε.
,
Δυό χρόνια μετα ὁ Βάλραφ πῆρε τὴν ἐκδίκησή του.· παρουσιάστηκε στὸνΣπίνολα σαν
ἄνθρωπος τοῦ Στράους καὶ κατάφερε να
ξεσκεπάσει ’τὸ ὅρώμικσ παιχνίδι καὶ τῶν
δύο]
’
Καὶ τὰ δυὸ αὐτὰ περιστατικά 71591101160νονται στὸ 61611’0 τοῦ Βάλραφ 7101‘) πρόσφατα κυκλοφόρησε στὴ Γερμανία καὶ για τὸ
ὁποῖο γράφει ὁ Χάϊντς Ρίχτερ στὴ σελίδα
49.

ἐκλογὲς για τὸ Ken/06007110 τῆς Εὐρώπης.
Ὁ Στράους θέλει ἐκφραστές τοῦ Χριστιανοδημοκρατισμοῦ του ἀπ’ ὅλη τὴν Εὑρώπη μέσα στὸ Εὑρωπαῖκὸ Ken/06007110.
Ἴσως γιατί ἀποόλέπει στὸν μερικὸ ’έλεγχό
του.

Ἁρχίζει, λοιπόν, έναν κύκλο ἐπαφῶν, 0‘

ἀρνοῦνται κάθε εἴδους διάλογο 7“] συναλ-

Οἱ ‘A11591710v01 καὶ τα μεγάλα πόλιιεθνικα ἱδρύματα τὸν όοηθᾱνε οτὴν προώθηση τῆς δημιουργίας καὶ - ἀκόλουθα τῆς 51107011; μιᾶς σειράς νέων εῦρωπαῖκῶν
Χριστιανοδημοκρατικῶν κομμάτων 7101‘)
θα ἀποτελοῦνται ἀπὸ νεοφασιστικα στοιχεῖα τοῦ εύρωπαῖκοῦ χώρου.
”Ετσι στὸ πρόσφατα συνέδρια τοῦ Χριστιανοδημοκρατίκοῦ
Κόμματος
τοῦ
Στράους στὴ Νυρεμίίέργη παραδρέθηκανῑ
O Ἴσπανοῑ φαλαγγίτες (ἐπιλεγμένοι
για τὴ δημιουργία X91(71101106710071.9011κοῦ Κόμματος οτὴν Ἰσπανία).
O Πορτογάλοι (1001015; (επιλι-’γμένοι
για τὸ ὑπὸ 169007] Πορτογαλικὸ Χριστιανοδημοκρατικὸ Κόμμα).
O Νεοταξίτες τῆς Ἰταλίας.
Ο Οἱ Ἕλληνες χουντικοί «ὑπουργοὶ»
ΓΙ. Μανωλόπουλος, A. Ματθαίου καί οἱ
Φώτης Γούρας, Λεωνίδας Πόθας, ἡγετικα
στελέχη τοῦ ΧΡΙΚΕ.

ὅλη τὴν Εὐρώπη, 05 ἐπίπεδο ἡγετῶν τῆς...
«νομιμόφρονος Δεξιᾶς», προκειμένου
Μετὰ τὸ συνέδρια, ἀκολουθοῦν ἰδιαίτεστελέχη της να γίνουν φορεῖς τοῦ Χριστιανοδη μοκρατισμοῦ του. Ἀποτυγχάνει. Ἡ 95; συνομιλίες τῶν τριῶν (ΜανωλόπουΕὐρωπαϊκὴ Δεξια τὸν θεωρεῖ φασίστα - ’ λος, Ματθαίου, Γούρας) με τὸν Στράους
καίῑ
καὶ τὸν φοδάται.

Κράτος καὶ παρακρόιτος
ΕΝΑΣ παρακρατικὸς με’... πατέντα, ὁ Γ.
καθαρὰ να μᾶς πεῖ τί ΑΚΡΙΒΩΣ ἔγινε, ἀπὸ
Λεονάρδος, ἔγινε ξαφνικὰ τὸ «πρόσωπο τῆς
πλευρᾶς Ἀρχιῦν, στὸν 1‘/z μήνα περίπου
ἡμέρας». Οἱ «ἀποκαλύψεις του» ἀναφέρονποὺ μεσολάόησε ἀπὸ τότε μέχρι τὴν ἐμφάνιταν.ση, στὸ προσκήνιο, τοῦ Λεονάρδου,·
1. Στὴν «ὑπόθεση Παναγούλη».
“ 000 ΠΕΡΑ ἀπὸ αὐτὸ τὸ συγκεκριμένο γεγο2. Στὴ δράση τοῦ παρακράτους.
νὸς τῶν «ἀποκαλύψεων Λεονάρδου», ὑπάρχει
3. Στὴν «ὑπόθεση Λαμπράκη».
τὸ γενικότερο θέμα τῆς ὅλο καὶ μεγαλύτερης
ΑΣ ἀρχίσουμε ἀπὸ. τὴν τελευταία· ὁ Λε(ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνης) δραστηριότητας τῶν
ονάρδος μίλησε για σχέδιο ἐπίθεσης κατὰ τοῦ
«πάσης φύσεως» φασιστικῶν στοιχείων ἀπὸ
Λαμπράκη ΣT0 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ μὲ φορτηγά,
τη μια μεριά, καὶ τοῦ τρόπου ἀντιμετώπισης
πού ματαιώθηκε τὴν τελευταία στιγμή. Στὴν
(ἀπὸ πλευρᾶς ὑπεύθυνης) ἀπὸ τὴν ἄλλη. Κατελευταία ἔρευνα για τὴν «ὑπόθεση Λαμπρά- νένας τρομοκράτης ὁὲν πιάοτηκε. Καὶ πῶς να
κη» σημειώναμε;
71100151"; Ὅταν ἀστυνομικὸς διευθυντὴς (στῆ
δίκη τοῦ «Ριζοσπάστη») ὅεὸαιώνει ἐνόρκως
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ 7101‘) πάτησε τὸ πόὸι
ὅτι «δὲν ὑπάρχει Νέα Τάξη»,· ”Οταν ἕνας
του στὸ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ τὸν περίμενε
ὑφυπουργός, προσπαθεῖ να πείσει ὅτι ὁὲν
ὁ θάνατος...
ὑπάρχουν «σοὸαροὶ παρακρατικοί», φέρνονΔΕΝ εἶναι ἕνα «σημεῖο ἐκκινήσεως» για μιὰ
τας παράδειγμα τήν... Ἰταλία - καὶ ξεχνώντας
(ὄχι δημοσιογραφική, ὅέόαια) ἔρευνα τῆς ΠΩΣ ἄρχισε ἐκεῖ να τρέχει τὸ αἶμα,· Ὅταν
ὑπόθεσης,· Πρέπει να περιμένουμε τήν...
ἕνας ὑπουργὸς ὑποστηρίζει στὴ Βουλή, χωρὶς
παραγραφὴ τοῦ ἀδικήματος, για να μάθουμε διάθεση χιοῦμορ, ὅτι... δὲν ὑπάρχουν παραΟΛΗ τὴν ἀλήθεια γύρω ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ
κρατικοί,· Ἢ μήπως πρέπει να κοιμόμαστε
εἰρηνιστῆ ὅουλευτῆ,·
ἥσυχοι γιατῑ ἡ Γενικὴ Ἀσφάλεια Ἀθηνῶν
ΓΙΑ τὶς ἄλλες δύο ὑποθέσεις ἡ δικαστικὴ
ἔρευνα συνεχίζεται - ὣς τὴ στιγμὴ ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτὲς - καί ὁπωσδήποτε
Τὸ «ANTI» ἐξακολουθεῖ να ἐπισηθα ὑπάρξει κάποια συνέχεια μὲ τὶς ἀλλεπάλμαίνει «πρὸς πᾶσαν κατεύθυσιν» ὅτι
ληλες μηνύσεις. Δὲν θα 11‘; σχολιάσουμε. Δέν
δυὸ μεγάλης σημασίας στοιχεῖα για
μποροῦμε, ὅμως, να μὴν ἐπισημάνουμε ἕνα
τὴν «ὑπόθεση Παναγούλη» εἶναι ἡ
ὅασικὸ 07711510:
ἱστορία τοῦ «αἰχμαλώτου» καὶ ἡ
Ο ’Ότι ἀπὸ τὶς 21/5 ὑπῆρχε στα χέρια
ἀνεύρεση τοῦ πορτοφολιοῦ τοῦ ἀξέτῶν ὁικαστικῶν ἀρχῶν μιὰ μαγνητοταινία
χαστου Ἀλέκου. Δέν θα μείνουν έτσι.
μὲ ὅλα ὅσα ἰσχυριζόταν ὁ Λεονάρὸος, μια
Ἀλλὰ καὶ δέν Θα ὅγοῦν, σὰν «ἐνδείἔνορκος κατάθεση τοῦ ὁικηγόρου Χρ. Ροκόφυλλου καὶ (ἀπὸ τῖς 24/5) ἕνα ἀναλυξεις». Θὰ ὑπάρχουν ἀποδείξεις τικὸ ὑπόμνημα.

Ο Ποιός ἁρμόδιος μπσρεῑ ὑπεύθυνα καῖ

ἴσως πολὺ γρήγορα...

ὅρίσκεται στα χέρια τοῦ... Γουρνιᾶ,’
ΑΛΛΩΣΤΕ ὑπάρχει καὶ ἡ προϊστορία, Ἡ
πολὺ πρόσφατη. Δεκατρία χρόνια πρίν, ὅταν
δολοφονήθηκε ὁ Λαμπράκης, τα πια ὑπεύθυνα χείλη ἔσπευσαν να δηλώσων· «Δὲν
ὑπάρχουν παρακρατικὲς ὀργανώσεις». Καὶ ἡ
πιὸ σοὸαρὴ κυὸερνητικὴ ἐφημερίὸα («K0077μερινὴ») ἔγραφε σε τίτλο, στῑς 25—6-63: «προκαλεῖται ἡ Ε.Κ. να ὀνομάση μίαν 71090719011κὴν ὀργάνωσιν, ἄλλως θα στηλιτευθῆ ὡς συκοφάντης>>1.. Κι ὄχι μόνο αὐτό. Μέλη παρακρατικῶν ὀργανώσεων (τῆς «Ὀργανώσεως
Ἐλπιδοφόρων Νέων» π.χ.) παίρνουν μέρος
στὸν ΕΠΙΣΗΜΟ ἑορτασμὸ τῆς 2577; Μαρτίου
(1963) με παρέλαση 117190; ἀπὸ τὸν ”Αγνωστο]

Καὶ τὸ ἀποκορύφωμα.· ἕνα μήνα μετά, στὶς
1714163, τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν (Γ. Ράλλης) ἀνακοίνωσε ὅτι τὸ ΣΕΝ «ὑπεόλήθη εἰς

τας κατα νόμον διατυπώσεις διὰ τὸ κανονικὸν
τῆς λειτουργίας τσυ καί ι’]’ρχισε 71591101160110μενον εἰς τα ἐπίσημα προγράμματα τελετῶν
καὶ παρελάσεων, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τῆς
25ης Μαρτίου, τοῦτο δὲ συνεχίζεται καὶ θα

συνεχίζεται καὶ εἰς τὸ μέλλον».
MA, οὔτε 77 ἴδια ἡ... Κιιὸέρνηση ὁὲν εἶχε
μέλλονί Καὶ μετὰ τὴν πτώση της, ἀκολούθησε
ἡ διάλυση ΕΛΑΧΙΣΊὨΝ παρακρατικῶν ὀργανώσεων (τὸ 1/10 περίπου) ἐπὶ κυόέρνήσεων
Κέντρου καὶ «ἀποστατῶν», Ἀνάμεσά τους
ἧταν καὶ 77' ὀργάνωση τῶν «Ἐλπιὸοφόρων»,
ποὺ διαλύθηκε μέ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. [8457/64
ἀπόφαση τοῦ Πρωτοὸικείου Ἀθηνῶν, ὕστερα
ἀπὸ εἰσήγῃση τοῦ Ὑπουργοῦ Δημ. Τάξεως I.
Τούμπα...
ΔΕΝ ξὲρουμε τελικὰ τί θα ὅγεῐ ἀπὸ τῖς
«ἀποκαλύψεις Λεσνάρδου», Τουλάχιστον,
κούνησε λίγο τὰ νερά...

Μἐθοδεύεται ἡ τακτικὴ καὶ
ἀποφασίζεται ἡ ὀργάνωση
συνέδριου στὴν Ἀθήνα για τὸν
ἐρχόμενο Ὀκτώδρηῑ εΗ στρατολὸγηση τῶν μελῶν θα γίνει
μεταξὺ τῶν στοιχείων τῆς δυσαρεστημένης Καραμανλικῆς
δεξιᾶς, τῶν παρακρατικῶν δεξιῶν ὁμάδων, τῶν χουντικῶν
καὶ τῶν δασιλοφρὸνων.
”Ολα αὐτά, ἔδαισαν τὴν εὐκαιρία στὸν
Βίλλυ Μπραντ να κατηγορήσει εὐθέως στὴ
γερμανικὴ Βουλὴ (ἕνα μῆνα μετα) τὸν
Στράους ὅτι ὁραματίζεται μια φασιστικὴ
Εὐρώπη μὲ ”Ισπανούς(ραλαγγίτες,Πορτογάλοιυς «Σπινολικοὺς» καὶ Ἕλληνες χουν"CI'KOUC...

- ανοδημοκρατικοῦ Κόμματος τοῦ Στράους
ἀπὸ τὸν καιρὸ πού ἧταν φοιτητὴς στὴ ΓερμανίαΙ Ὑπεύθυνος νεολαίας, εἶναι ὸ Λεωνίδας Πόθας.
Τὸ ΧΡΙΚΕ περιμένει στα γραφεῖα του
(Ἀκαδημίας 88, γ’ ὄροφος) ὅσους θέλουν
«να θεμελιώσουν μὲ τὴν Χριστιανοδημοκρατία τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὑρώπη καὶ στὸν Κόσμο», σέ μιά «ἐνωμένη
Εὐρώπη μέὁμοσπονδιακὴ διάρθρωσι» καὶ
(ἔτσι) «πιὸ ἀξιόλογο ἀλλα καὶ ἀξιοσέὸαστο σύμμαχο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν
τῆς Ἀμερικής».
Τελειώνω, μέ μια ἐξήγησηῑ δεν ὅρῆκα
πουθενα τὸν ἀριθμὸ τηλεφώνου τοῦ ΧΡΙΚΕ. Ἐλπίζω να μὴν ἀποτελέσει αὑτὸ
ἀφορμὴ για δηλώσεις «περὶ ἀνυπαρξίας»
τοῦ καινούργιου κόμματος...
Καὶ προλαδαίνω μια ἀπορία σας ποτ’·
εἷναι καὶ δική μου; γιατί ἔνας Στράους ν
ἀσχολεῖται μὲ τό... ΧΡΙΚΕ; Ἴσως ἡ ἀπάν

Τὸ Ἑλληνικὸ Χριστιανοδημοκρατικὸ.
Κόμμα (ΧΡΙΚΕ) εἶναι λοιπόν, μιά... πραγματικότητα. Μέ γραφεῖα, μέ καταστατικό, με διακήρυξη πρὸς τὸν έλληνικὸ λαό,
Ἀκόμα μὲ τοπικές, ἐπαρχιακές, νομαρχιακες ἐπιτροπές (σύνδεσμους) καί Διοικούσα Ἐπιτροπὴ (σύνδεσμο χώρας). Καὶ
κυρίιι)ςμέαῐσιοδοξίαῑ ιιέτὴδεδαιότηταὸτι
«στὸ τέλοςτῆςδικῆςμαςγενιάς,δέν πρέπει
να ὑπάρχει πια κομμουνισμὸς» (Στράους,

τηση ὑπάρχει σέ μιά φράση τῆς συνέντει·
ξης τοῦ Π. Μανωλόπουλου; «Μετὰ τὴι
μετακίνησιν τοῦ κ. Καραμανλῆ πρὸς τὸν
χῶρον τοῦ Κέντρου, 6 χῶρος τῆς Δεξιάς
(ΣΣ; διάδαζε φασιστικῆς) παρατάξεως
ἔμεινε ἀκέφαλος. Ὁ Γ. Παπαδόπουλος
κατακτᾶ συνεχῶς ἔδαφος εἰς τὸν χῶρον
αὑτὸν καὶ σήμερα θεωρεῖται τὸ ΠΡΩΤΟ
νούμερο εἰς τὸν πίνακα τῶν ἐθνικοφρόνων
ηγετων».
Για τὸ ρεπορτὰζ αὐτὸ περὶ γερμανικοῦ
νεοφασισμοῦ χρησιμοποιῆθηκαν στοιχεῖα

καὶ ἀπὸ τα 6ι6λία.·
Ο «Ὁ νεοφασισμὸς οτὴν Ἑλλάδα», τοῦ
Γκιουζέππε Γκάντι, ἐκὸ. «Νέα Σύνορα»,

(Μετάφραση; Μπέττυ
Ἀθήνα 1975.
Βακαλοπούλου-Τζουλιάνο)
Ο «Ὑπόθεση Λαμπράκη», τοῦ Γιάννη
Βούλτεψη, ἐκδ. «ΜΕΔΑ», Ἀθήνα, 1966.
Ο «Παρακρατικὲς Ὀργανώσεις καὶ
21η Ἀπριλίου» τοῦ Ἀντρέα Λεντάκη,
ἐκδ. «Καστανιώτη», Ἀθήνα, 1975.

Ὀἱ χουντικοι
ξανάρχονται
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ TOY IL ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ
ΕΡ..· Κύριε Μανωλόπουλε,ἀπὸ τὸ 1960, νο-

μίζω, ἔχετε μιὰ ἔντονη παρουσία στὸν πολιτικὸ χῶρο τῆς Δεξιᾱς. Πρόσφατα τὸ ὄνομά
σας ἀναφέρθηκε πάλι στὸν ἡμερήσιο τύπο.
Πρὶν ἀναφερθοῦμε ὅμως στὸ παρελθὸν θα
ἤθελα νὰ διευκρινίσουμε ἕνα σημεῖα· ἐξακολουθεῖτε καὶ σήμερα να ἡγεῖσθε τῆς πολιτικῆς
ὁμάδας πού δημιουργήθηκε κατὰ τὴ Δικτατο-

eta;
AII.: Νομίζω ὅτι περισσότερον εἷμαι ἐκπρόσωπος μιᾶς πολιτικῆς θέσεως καὶ ὀλιγώτερον ἡγέτης μιᾶς ὁμάδος. Ἐκπροσωπῶ τὴν
νοοτροπίαν τῆς γενεᾶς τοῦ μεταπολέμου ποὺ
ζητά ἀλλαγὴν μέσα εἰς τὰ πλαίσια τῶν ἐθνικῶν παραδόσεων καὶ συμμετοχὴν διαχειρίοεως μέσα εἰς τὰ πλαίσια μιᾶς ἀξιοκρατικής
ἀναδείξεως. Ζητοῦμεν κοινωνικὴν δικαιοσύνην ὡς ἀπαραίτητον προϋπόθεσιν ἀξιοποιήσεως τοῦ δυναμισμοῦ τοῦ Ἐθνους καὶ πιστεύομεν ὅτι ἡ Ἐθνικὴ Ἀνεξαρτησία εἶναι
δασικὸς παράγων δια τὴν ἄσκησιν μιᾶς ἀξιοπρεποῦς Ἐξωτερικῆς Ἑλληνικῆς Πολιτικῆς.
EP.: Μπορεῐ να ἀοκηθεῖ μια τέτοια πολιὉ Φραντς Γιόζεφ Στράους μὲ τὴν τραγουδίστρια Ἔφη Σπανοῦ στὸ «Κάόο Ντόρο» ὅπου
γλέντησε καῖ τά ’σπασε ὁ χριοτιανοδημοκράτης ἡγέτης (φωτογρ. Σπίγκελ)

στὴν Ντέρ Κουριέρ», 9—3—65) καί ὅτι σ’
αὐτὴ τὴ μακάρια χώρα ὅλα ἔρχονται καί
παρέρχονται πλὴν τῆς (ὁποιασδήποτε)
Δεξιάς, ἐχει προόλέψει με τὸ Καταστατικό
της τὴ συμμετοχὴ σὲ διάφορα ὅργανα τοῦ
Κόμματος (Ἐθνικὸ καί Ἐκτελεστικὸ Προεδρεῖο, Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτρσπὴ κα.) «τοῦ
προέδρου καὶ ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς,
ἐὰν ἀνήκουν εἰς τὸ ΧΡΙΚΕ» ΙΙ (ΣΣ; α’ ἀλλο
σημεῖο τὸ «ἐάν»... ἔχει λησμονηθεῖ...).
Ἑπικεφαλῆς τοῦ κόμματος φέρεται ὁ
πολιτικὸς μηχανικὸς Φώτης Γούρας, ποὺ
εῖναι καὶ μέλος τοῦ... Γερμανικοῦ Χριστι-

τικὴ ὅταν ἡ Ἐλλάδα εἶναι δορυφόρος τῶν ξένων,ΑΠ.; Πληγώνεται 6 Ἐθνικὸς ἐγωισμός μσς
*ὅταν ἀκοῦμε ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι δορυφόρος
ἄλλης χώρας. Δὲν δεχόμεθα ὅτι ἡ δοήθεια πού
ξεκίνησε μὲ τὸ σχέδιο Μάρσαλ ἀποτελεῖ δεσμευτικὴν πηγὴν ἀλλοτριώσεως μας. Ἡ 60ήθεια δέν ἐξυπηρέτησε μόνον τὴν Ἑλλάδα
ἀλλὰ κυρίως καὶ τὴν Ἀμερική, τὰ σύνορα τῆς
ὁποίας εἶναι τὰ σύνορα τοῦ Ἐλευθέρου Κόσμου κι ἡ Ἑλλὰς μὲ τὴν Νίκην της τότε τὰ διησφάλιοεν. “Ag μὴν τὸ ξεχνοῦν αὐτὸ οὔτε οἱ
Ἀμερικάνοι οὔτε οἱ Ἕλληνες φιλοαμερικάνοι.
EP.: Θα ἤθελα, τώρα, να ἐρχόμαοτε οτὴν
ἐποχὴ πού ἤσαστε ἀρχηγὸς τῆς ΕΡΕΝ καὶ εἰδικότερα θέλω να μοῦ μιλήσετε για τᾶ
«Ποῡλμαν τῆς Ἀλήθειας», πού θεωροῦνται
ὸική σας ἔμπνευση.

ΑΠ.; Τὰ «Ποῦλμαν τῆς Ἀλήθειας» ἐδημιουργήθησαν τὸ 1965 ἀπὸ τα στελέχη τῆς
ΕΡΕΝ ἀμέσως μετὰ τὰ Ἰουλιανά. Τυπικα
ὀποσκοποῦσαν εἰς τὴν ἄσκησιν κομματικῆς
προπαγάνδας, οὐσιαοτικα ὅμως ἀνέλαόαν τὴν
ἐξωκοινοόουλευτικὴν παρουσίαν τοῦ κόμματος εἰς μίαν ἐποχὴν ποὺ οὐδεὶς δουλευτής της
ἐτόλμα να ἐμφανισθή ἐνώπιον τοῦ Λαοῦ.
ΕΡ..· Εἴχατε καμμία ὁδηγία για τὸ περιεχόμενο τῶν ὁμιλιῶν,· ΑΠ.; Ἀσφαλῶς. Δὲν αὑτοοχεδιάζαμε.
ΕΡ..· Δηλαδή,
ΑΠ.; Ἡ κυριωτέρα ἧταν να δικαιολογήσουμε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς Βασιλικῆς πρωτσόουλίας ἐνώπιον τοῦ Ἐθνικόφρονος Λαοῦ.
EP.: Πού σήμερα ἀποτελεῖ τὴ «σιωπηρὰν
πλειοψηφιάν»,·
ΑΠ.; Σήμερα ἀλλαξαν τὰ πράγματα. Ἠ σιωπηρα πλειοψηφία εἰς τὴν ὁποίαν ἀναφέρθηκε ὁ Ὑπουργὸς τῆς σημερινῆς Κυδερνήσεως ἦταν πάντα ἄφωνη καὶ ἀλαλη. Ἡ «πλειοψηφία» πού ὡμίλει τότε καὶ ποὺ σήμερα θα
μπσροῦσε νά ὁμιλήοη εἶναι μία δυναμικὴ μειοψηφία ποὺ δὲν ἀκολουθεῖ ὅμως τὸν κ.
Ὑπουργὸν ἀπὸ πολὺ καιρό. Τὸν ἐγκατέλειψε
ἀπὸ τότε ποὺ 6 κ. Καραμανλής ἐγκατέλειψε
τὶς θέσεις καὶ τὶς ἀρχὲς πού ἔκαναν τοὺς
Ἐθνικόφρονας να τὸν ψηφίζουν.
ΕΡ..’ Γίνατε ἀντικαραμανλικὸς δηλαδή,ΑΠ.; ὉΚαραμανλῆς ἔγινε ἀντικαραμανλικός. Αὐτὸς ἀλλαξε, ἐμεῐς παραμένουμε φανατικα προσκολλημένοι εἰς τὶς ἀρχές μας.
ΕΡ..· Μὲ τὸ «ἐμεῑς», τί ἐννοεῖτε,-

AIL: Ἐννοῶ ὅλους ἐκείνους ποὺ ὅπως κι
ἐγὼ δέν καταφέραμε να συγχωρήσουμε διατὶ
δέν λησμονοῦμε. Δέν λησμονοῦμε οὔτε τὸ ’44
οὔτε τὸ '46—‘49. Δέν συμόιόαζόμεθα. Ἀρνούμεθα να συνομιλήσουμε μὲ τὸ ΚΚΕ ὅσον αὐτὸ
ἀρνεῖται να ἀποκηρύξη τὰ ἐγκλήματά του.
Ἀρνούμεθα τὴν συνύπαρξιν μὲ τὸ ΚΚΕ ἐξωτ.
ὅσον αὐτὸ ἐπιμένει εἰς τὴν ἄποψιν τῆς 6ιαίας
ἀνατροπῆς τοῦ καθεστῶτος.
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ΕΡ.. Επιμένει,·

ΑΠ.. Βεδαίως. Ἐδιά6ασα προσφάτως εἰς
τὴν ἔκδοσίν του « Κομμσυνιστικὴ Ἐπιθεώρη-

σις» Ἀπριλης 1967 σελ. 21: «οἱ θέσεις τοῦ
κόμματός μσς για τὶς μορφὲς πάλης καθορί-

ζονται στὸ πρόγραμμά του μὲ τὸν ἐπόμενο
τρόπο. Για τὴν πραγματοποίηση τῶν ἐπαναστατικῶν μετασχηματισμῶν τὸ ΚΚΕ θα πρέπει να εἶναι τὸ ίδιο ἔτοιιιο καὶ να προετοιμάσει τὴν ἐργατικὴ τάξη καὶ τὸ Λαὸ για τὴν
χρησιμοποίηση κάθε μορφῆς πάλης. εἰρηνικῆς
ἦ μὴ εἰρηνικῆς, ἀνάλογα μέ τὴ στάση τῶν
ἀντιδραστικῶν δυνάμεων, καὶ να εἶναι σέ
θέοη να περνᾶ ἔγκαιρα ἀπὸ μία μορφὴ εἰς τὴν
άλλη» (Τὸ 9ο Συνέδριο τοῦ ΚΚΕ, σελ. 173),
καὶ ἐν συνεχεία εἰς τὴν ἰδίαν ἔκδοσιν, σελῑς
25; «Ἡ ἐργατικὴ τάξη, φορέας τῆς σοσιαλιστικῆς ἀλλαγῆς, στηριγμένη οτὴν παραπάνω
συμμαχία, δημιουργεῖ τὸ δικό της κράτος - τὸ
κράτος τῆς δικτατορίας τοῦ προλεταριάτου>>·
διαλύει ἔται κάθε χίμαιραν δια δυνατότητα
ἐμφανίσεως δευτέρου Κόμματος καὶ ὑπάρξεως ἀντιπολιτεύσεως.
ΕΡ..· Παραμένετε φανστικὸς δεξιός, 6λέπω,·
AIL: Ἀφοῦ ὁ κ. Ἠλιοῦ ἔγινε δεξιὸς μπορῶ
ἐγὼ να ἀλλαξω;
ΕΡ..· Καὶ φανατικὸς άντικομμουνιστής,·
AIL: "000v ἀφορᾱ τὸ ΚΚΕ ἐξ, ναί.
ΕΡ..· Ὡς πρὸς τὸ ΚΚΕ ἑσ. καὶ τὴν ΕΔΑ,·
AIL: "000v ἀφορά τὸ ΚΚΕ ἐσ. καὶ τὴν
ΕΔΑ. δέν δέχομαι τὴν ἰδεσλογία τους ἀλλα
σέὸομαι τὴν πολιτικήν τους θέοη ὡς πρὸς τὸ
«δημοκρατικὸ πέρασμα στὸ σοσιαλισμό», τὴν
πίστιν τους στὸν πολυκομματισμὸν καὶ τὴν
ἐθνικὴν άνεξαρτησίαν. Εἶναι πολὺ ἀξιοπρόοεκτη ἡ άναφορά τους καὶ ἡ θέσις τους ἀπέναντι εἰς τὶς δύο ὑπερδυνάμεις καὶ ἡ αποστροφή τους ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐξάρτησην τῆς
’,Ελλάὸος ἀνατολικὴνη δυτικήν.

ΕΡ..· Εἴπατε έθτΠκὴ ἀνεξαρτησία, ἀλλ’ αὐτη

εἶναι ἡ θέση τοῦ Ἀνδρέα. Ποια εἶναι ἡ γνώμη

στικὸν κίνημα. Τὸ ἐπιχείρημα τοῦτο ἀνέπτυξε
σέ μένα προσωπικῶς ὁ Γεώργιος Παπανδρέοῦ
τὸ 1960 εἰς τὴν συνάντησίν μας εἰς τὴν B01)λήν, ὅπου εἷχα μεταδῆ ῶς συνδικαλιοτὴς δια
να τὸν ἐνημερώσω ἐπὶ φοιτητικῶν πρσὸλημά·
των.
ΕΡ..· Τότε τὸ ΠΑΣΟΚ δέν εἶναι σοσιαλιστικὸ κόμμα,ΑΠ.; νΟχι εἶναι προσωπικὴ ὑπόθεσις τοῦ
Ἀνδρέα καὶ ἐκείνων πού τὸν ἀκολουθοῦν.
ΕΡ..· ·’“Ας ἔρθουμε τώρα 0’ ἕνα ἄλλο θέμα.
Ὑπάρχει χριστιανοδημοκρατικὸ κόμμα στὴν
Ελλάδα καί τι σχέση ἔχετε ἐσεῐς,·
AIL: Ἀπὸ ὅσα γνωρίζω, ὑπάρχει μία σο6αρά προσπάθεια δημιουργίας χριστιανοδημοκρατικοῦ κόμματος, ἐπι κεφαλῆς τῆς
ὁποίας εἶναι 6 κ. Γούρας. Τὸ θεωρῶ καὶ

ἀναγκαῖον καὶ ἐφικτόν. Ἀναγκαῖον, διότι
χρειάζεται εἰς τὸν τόπον μας ἕνα κόμμα ποὺ
να ἐκφράζη τὶς ἀρχές τῆς εὐρωπαϊκῆς χριστιανοδημοκρατίας προσαρμοσμένες εἰς τα ἑλληνικά πολιτικὰ δεδομένα, ἐν ὅψει μάλιστα τῆς
συνδέσεως μας εἰς τὴν Εὐρώπην. Ἐφικτόν,
διότι αὐτὴ τὴν στιγμὴν ὑπάρχει ἔνα σοόαρὸ
τμῆμα τοῦ Λαοῦ, ἀνω τοῦ 30%,16 ὁποῖον δέν
ἐκφράζεται ἀπὸ τα ἐν τῆ Βουλῆ ἐθνικόφρονα
κόμματα καὶ τὸ ὁποῖον ζητᾶ κομματικὴν στέγην. T6 χριστιανοδημοκρατικὸν κόμμα εἶναι ἡ
ἐνδεδειγμένη λύσις καὶ νομίζωότι θα τὴν δεΕΡ..· Εἴπατε 30%. Ἀπὸ ποιοὺς ἀποτελεῖmy
AIL: Βασικα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀπεγοητεύ·
θησαν ἀπὸ τὴν πολιτικὴν τοῦ κ. Καραμανλῆ,
πάνυ) εἰς τὸ θέμα τῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ
κσμμουνισμοῦ, εἰς τὴν θέσιν του εἰς τὸ δημοψήφισμα τῆς 8ης Δεκεμὸρίου τοῦ 1974, τὴν
συμπεριφοράν του ἀπέναντι εἰς τοὺς συνεργασθέντας με τὸ καθεστὼς τῆς Ἑπταετίας καὶ
τέλος ἀπὸ τοὺς δυσαρεστημένσυς ποὺ φυσι-

ολογικῶς δημιουργεῖ ἡ καθημερινὴ τριόὴ ἐκ

σας γι’ αὐτὸν καὶ τὸ κόμμα του,·
ΑΠ.; Δέν θέλω να μιλήσω δια τὸ πρόσω-

,τής ἀσκήσεως τῆς ἐξουσίας.

πον, θέλω ὅμως να διατυπώσω εἰς τὸ σημεῖον

ζει ἡ ΕΔΗΚ,·

αὐτὸ τὴν γνώμην ὅτι τὸ ΠΑΣΟΚ ὁὲν ἀποτελεῖ
Κόμμα ἀλλὰ μίαν αὐστηρὰν προσωπαγῆ πολιτικὴν ὁμάδα, ἡ ὁποία θα διαλυθῆ ἅμα χάση
τὸν ἀρχηγόν της. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ αὐτὸ πιστεύω ὅτι εἰς τὴν Ἑλλάδα χρειάζονται πολλα
χρόνια να περάσουν δια να ἀποτελέσῃ 6 σοσιαλισμὸς τὴν ζύμην δια τὴν δημιουργίαν
πραγματικοῦ σοσιαλιστικοῡ κόμματος. Καὶ
τοῦτο διὰ δύο λόγους Πρῶτον διότι εἰς τὴν
Ελλάδα ὁὲν ὑπάρχουν ὀργανωμένα ἐργατικα
συνδικάτα μὲ προλεταριακὴν συνείδησιν καὶ
ἐπαναστατικὴν πίστιν, τὸ δὲ συνεταιριστικὸν
ἀγροτικὸν κίνημα εἶναι ὑποτυπῶδες, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ σοσιαλιστικὸν κίνημα να στερῆται
τοῦ ἀναγκαίου πλαισίου καὶ ὑποδάθρου ἐντὸς
τοῦ ὁποίου, καὶ ἐπὶ τοῦ ὁποίου, θα ἠδύνατο
να ἀναπτύξη τὴν ὀργανωτικήν του δομήν.
Δεύτερον, εἰς τὴν Ελλάδα εἶναι δύσκολον να
ἀναπτυχθῆ σο6αρὸν σοσιαλιστικὸν κόμμα διότι ὑπάρχει- προηγηθὲν- ἰσχυρὸν κσμμουνι-

ΕΡ..· Μά, τοὺς τελευταίους δὲν τοὺς κερδίΑΠ.; Πρὸς θεοῦ, όχι. '0 Λαὸς μέ τὸ ἀλάνθαστον κριτήριόν του καταλαόαίνει ὅτι κάτι
δέν πάει καλὰ μὲ αὐτὸ τὸ κόμμα. Φταίει ἡ
ἀνεπάρκεια τοῦ ἀρχηγοῦ; Φταίει ἡ ἐσωτερική
του δομή; Φταίει τὸ γεγονὸς ὅτι 6 Καραμανλῆς μετεκόμισε ἀπὸ πολλοῦ πρὸς τὸν χῶρον
του,μέ ἀποτέλεσμα να ταυτισθῆ καὶ να τὸ
συμπιέση·, Δέν γνωρίζω. Πάντως 6L ἐν εἷμαι
6έ6αιος; ὴ ΕΔΗΚ δέν ἀποτελεῖ τὴν ἐναλλακτικὴν λύσιν. Ἐξ αλλου αὐτοὶ ποὺ φεύγουν
ἀπὸ τὸν Καραμανλῆν δέν ἀνήκουν εἰς τὴν
ἀριστερὰν πτέρυγα, αὐτοὶ μᾶλλον εἶναι ἱκανοποιημένοι ἀπὸ τὴν πολιτικήν του. Ἀπὸ τὴν
δεξιὰν φεύγσυν, κι αὐτοὶ ἀσφαλῶς δέν πηγαίνουν εἰς τὸ Κέντρον.
ΕΡ..· Ἴσως. Ἀλλὰ ’δέν μᾶς εἴπατε, ἐσεῖς τί
ἀνάμιξη ἔχετε,·
.
AIL: Ἐγὼ εύχομαι να δημιουργηθῆ τὸ χριστιανοδημσκρατικὸν κόμμα δια να μὴ ρίξω
λευκὴν ψῆφον εἰς τας προσεχεῖς ἐκλογάς.

ΕΡ..· Ὰηλαδὴ δὲν ἔχετε καμμία σχέση... Τότε, γιατί πήγατε πρόσφατα στι) Δυτικὴ Γερμανία με τὸν κ. Ματθαίου,· Δὲν εἴδατε ἐκεῖ τὸν κ.

Στράους,AIL ;..”Ισως σᾶς φανῆ παράξενο, ἀλλα σκοπὸς τοῦ ταξιδίου μας ἧτο ἄλλος.
ΕΡ..· Μῄπως για ια συνεδριάσετε μὲ τὸν
’IAQIαούτῖμ·

ΑΠ.. Τὸν κ. Ἀρναούτη μόνον σε φωτογραφίες τὸν,Ξχωὲ δεῖ.
ΕΡ..· Τιγνώμη ἔχετε για τα ἀποτελέσματα

τῶν ιταλικῶν· ἐκλογῶν,ΑΠ.; Αποδεικνύουν ὅτι ὅπου ἐφαρμόζεται
ὁ ίστορικρς συμ6ι6ασμὸς κερδισμένος 6γαίνει
6 κομμούνισμός. "Ag τα μελετήση καλα 6 κ
Καραμανλῆς.
ΕΡ.. Μὰ και τὸ χριοτιανοδημοκρατικὸ
κόμμα κέρδισε.
ΑΠ.; Ναὶ ἀλλα εἰς 6άρσς τῆς ἄκρας δεξιάς.
ΕΡ..· Σᾶς λύπησε αὐτά·
AIL: Καταλαὸαίνω τὸν ὑπαινιγμό σας. Μέ
λύπησε τὸ γεγονὸς ὅτι ηὔξησε τὴν δύναμίν του
τὸ ΚΚΙ. ‘H ακρα δεξια αντελήφθη τὸ νόημα
τῶν ἐκλογῶν καὶ δέν θέλησε να αφήση τὸ KKI
να ἔλθη πρῶτο. Αὐτὸ ειναι είς τὸ ἐνεργητικόν
ἵης
ΕΡ..· Η ἑλληνικὴ ἄκρα δεξιὰ (Νέα Τάξη),
θα συνεργασθει μὲ τὸ ἑλληιικὸ χριστιανοδημσκρατικὸ κόμμα,ΑΠ.; Δέν νομίζω.
ΕΡ..· Γιατιζ·

AIL: Διότι δέν ὑπάρχει.
ΕΡ..· Τότε ποιοῖ κάνουν τίς ἐπιθέσεις ἐναντιόν τῶν ὄιὸλιοπωλείων, τῶν γραφείων τῶν
ΚΚΕ καί τῆς ΕΔΑ,·
ΑΠ.; Ἴσως οἱ κσμμουνισταὶ γνωρίζουν
καλλίτερον ἀπὸ μένα τὴν ἀπάντησιν.
ΕΡ..· Ἐσεῖς ἐπιδοκιμάζετε αὐτὲς τῖς ἐνέργειες,·
ΑΠ.; Ἀσφαλῶς όχι. Ἐξ ἄλλου δὲν ώφελοῦν παρα μόνον ἐκείνους ποὺ τὶς ὑφίστανται, διότι τοὺς ἡρωσποιοῦν. Η τρομρκρατία
δέν εἶναι μέσον πολιτικῆς ἐπιδολῆς εἰναι παθολογικὴ κατάστασις.
ΕΡ..· Υπάρχει ὅμως και ἡ (’ἱποψη ὅτι οι ε’πιθέσεις αὐτές τοποθετοὺνται μέσα 0’ εύρύτερο
πλάνο δημιουργίας κλίματος ἀναταραχῆς με
δολοφονίες, ἀπαγώγὲς κ.λπ. ὥστε να δοθεῐ ἡ
εἰκόνα τῆς ἀναρχίας πού θα ἀποτελέσει τὴν
ἀφορμὴ για μια νέα ἐκτροπή.
ΑΠ.; Κατ’ ἀρχὰς νομίζω ὅτι οἱ μορφὲς αὐτές δίας καὶ τρομσκρατίας εἶναι ξένες μὲ τὴν
ἑλληνικὴν νοοτροπίαν. Ἀπὸ ἀλλοῦ ὑπάρχει 6
κίνδυνος ἐκτροπῆς.
ΕΡ..· Δηλαδή,·
AIL.· Δηλαδὴ ἡ ἀδυναμία αὐτοπροστασίας
τῆς δημοκρατίας μέσω τῶν φυσιολογικῶν
ὑπερασπιστῶν της- τα κόμματα- καὶ δεύτερον ἡ ἀπελπισία εἰς τὴν ὁποία ὠθεῖται μία
μερὶς πολιτῶν’ἐνεκα τῆς καταθλιπτικῆς μεταχειρίσεως, τὴν ὁποίαν ὑφίσταται. Και ἐξηγοῦμαι. Ως πρὸς τὸ πρῶτο θέμα εἶναι γνω”016v ὅτι 6ασικὸν κύτταρον τῆς πολιτικῆς δησυνίχεια οτὴν σελ. 54.

Α
Ὀ Παῦλος Μανωλόπουλος, δι·κηγόρος, 38 χρονιῦν, γεννήθηκε

στα Λυκούρια Καλαόρύτων καὶ
σπούδασε Νομικὰ στὸ Πανεπι·
στήμιο τῆς Ἀ θήνας.
O Ἀναμείχθηκε ἐνεργὰ στὸ
φοιτητικὸ συνδικαλισμό, κι ἦταν
ἱδρυτικὸ μέλος καὶ πρῶτος πρόεδρος (1959-1961) τῆς ΕΚΟΦ.

Ο Τὸ 1964 ἔγινε μέλος τῆς
Δ.Ε. τῆς ΕΡΕΝ καὶ τὸ 1965 γενικὸς γραμματέας. Τὸ καλοκαίρι
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τοῦ 1966 έγινε διευθυντης τοῦ
Τμήματος Μελετιῦν καί Διαφωτίσεως τῆς ΕΡΕ καὶ τὸ 1967 ἐπιλέχθηκε ἀπὸ τὸν Π. Κανελλόπουλο
σαν ιἰπσψήφιος ὅουλευτὴς στη B’
Ἀθηνῶν για τῖς ἐκλογὲς πού δέν
ἔγιναν.
Ο Στὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας γίνεται νομάρχης Θεσπρωτιάς (Μάρτης. Ι969)καὶ «ὑπουρ-

γὸς» Ἐργασίας (Ἰούνιος ’70 —
Αὔγουστος ’71). T6 1972 ἱδρύει

τὴν «Ἑλληνικὴ Λέσχη» (πού μαζῑ
με τὸ ΕΠΟΚ, θέλουν να παίξουν
τὸν ρόλο «κομμάτωιυη καὶ γίνεται πρόεδρός της. Τὴν ἴδια θέοι]
(πρόεδρος) παίρνει τὸ ’72 στὸν
«Πανιώνια»,
«(f/60060» μέχρι
τότε τοῦ συνταγματάρχη Γ. Κων-

σταντάπουλου καὶ τῶν «σὺν αὐτῶν», ”Εὸγαζε τὸ μηνιαίο περιοδικό «Τομεύς».
Ο Σήμερα ,εἶναι ἡγετικὸ στέλεχος τοῦ Χριστιτινοδημοκρατικοῦ

Κόμματος.

ΑΠΟ ΤΗΝ
«ΙΞΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»
ΣΤΗ Ν
«ΑΛΛΑΓΗ >>

ιἰἰστε, στὸ τέλος, μὲ τὴ χρήση τῆς προχιιιρημένης μεθόδου πολιτικῆς ἀνάλυσης, τὴν Ἐπιχειρηοιακὴ ”Ερευνα (καί είδικότερα
τὴν Προσσμοίιιιση-ΞίτηυΙεῑίσῐι-απ αὑτήν) καὶ τὴν πολιτικὴ θεωρία Παιγνίιιιν να ὁδηγοῦνται 05. χωρὶς εκπλήξεις, ἐκπλήριιιση
τῶν διαφόρων «Ἀναμονῶν» :101‘1 προκύπτουν. (Ἴσως φαίνεται,
καὶ θέλω ἀκριὸῶς να τὴνπρολάοιιι. να 1111] CLHLETUI 561'» 1'] έν-‘
σταση τσῦ «καλσπρσαίρετου πολ’ιιτη». πῶς διιιμοριριίιν 011]15 μιά
«μηχανιστικὴ ἑρμηνεία» τῆς ίστοριιις Πέρα ἀπ’ τὸ ὅτι η
ὕπαρξή του 116v ὑπολογίζεται σαν παοάμετρος 101') συστηματος, θάχαμε ἀπὸ πρὶν να τοῦ θυμίσουμε τὴν πρόσφατη κοινοποίηση 611 «ἐνέργειες ἀπσοτοιθεροποίησης 1“] ανατρεπτικες»
ἔχουν συμ6εῖ στὸ παρελθὸν 011‘] χιῖιοα 116;. Κυρίιιις ιἰμως ἐδῶ

ἀναφερόμαστε στὸν τρόπσ ποί1 τὸ «στρατηγικὸ κέντρο», μὲ
66101] τὰ κάθε φορὰ ἑλληνικά δεδομένα. θεωρεῖ τὴν πολιτική
μας πραγματικότητα σαν πεδίο ἐᾳαρμογῆς ἑνὸς management

016 ὁπσῖσ [σχύσυν 1101i λειτουργοῦν ὅλοι οῖ γνιιιστοί στοὺς μικροσικονομολόγσυς κανόνες καί κατευθιίνσεις).
Τοῦ Γιάννη Μακεδονίτη

Ὁ ἰσχυρισμὸς
ΟΣΑ ΜΠΟΡΟΥΝ να χωρέσουν σ” ἕνα ἀρθρσ,’έπι6άλλουν
ἀπὸ πρὶν δύο όροθετήσεις; "011 ἀποτελοῦν μιαν ἀκροθιγὴ
ῑχνσγράφηση τοῦ προὸλήματσς, σχεδὸν «τηλεγραφικὴ» ἐξαιτίας 101') περιορισμσῦ 1100 θέτει 6 χῶρος. Ὀτι ἀκόμα, ἡ φύση
τοῦ ἄρθρου ζητάει τὴν ἀπαραίτητη ἀποδεικτικὴ τεκμηρίωση
για κάθε σχεδὸν φράση του.- ὅμως ισχύει κι έδῶ 6 προηγούμενος περιορισμός.
Γι’ αὐτὸ δίνσνται μόνο οἱ απαραίτητες νύξεις, 1101‘) στοιχειωδῶς δικαιολσγσῦν τὸν 6ασικὸ ι’σχυρισμό. Ἴσως εἶναι σκόπιμο
να είπωθεῖ, πῶς τὸ ἀρθρσ αὐτὸ εἶναι ἕνα περιληπτικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ μεγαλύτερη μελέτη· μετὰ ἀπὸ αὑτὴ τὴν έκμυστήρευση
θαρρῶ πιὶις μοῦ συγχωροῦνται ἀρκετά.

Οἱ διαπιστώσεις
Ἠ διαδρομὴ τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἱστορίας μετα 11‘] λήξη
τοῦ Εμφυλίου, ἀπ’ ὅπου καὶ μετὰ 01' προηγούμενες διάφσρες
έξωελληνικὲς 51119905; ἀντικαθίστανται ἀπὸ τὴ δορυφοροποίηση τῆς χωρας γύριιι ἀπὸ ἕνα καί μόνο πολιτικὸ πλανήτη, ε ιν α ι γ ι 6 μ ἀ ς γραμμική. Τα κέντρα λήψης πολιτικῶν καί ἅλλιιιν ἀποφάσεων ὅρίσκονται μακρια ἀπὸ τὴχιῖιρα, καί εἴτε καθσρίζουνρυ θ μι στι κά, είτε 5111]95('1C00v116(-)09 1 01 ι κα
τὴν πορεία της. Βασικὸ σκεπτικὸ τῆς «διαλεκτικῆς» τους, ειναι
ἡ διατήρηση 11']; χωρας στὸ δοσμένο στρατηγικό της πλαίσισ
καί ἡ διατήρηση- ἐνίσχυση τῶν οἰκονομικῶν δεσμῶν τους μὲ
αὐτὴν καί, σαν προῦπόθεση για τὰ δύο προηγούμενα σημεῖα, 1']
μέριμνα για τὴ σταθερὴ συντήρηση τῆς «ἀάσθης έξσυ σία g». T61111116 μέσα για τὴν παραπάνιι 1 ἐπίτευξη εἶναι 6601116'η
ἀρρηκτη συνδεσμσλσγία που τὰ κέντρα αὑτὰ διατηροῦν μὲ
101‘); τρεῖς ἀκόλουθους πριιιταρχικσὺς παράγοντες τῆς ἐξουσίας
στην Ἑλλάδαῑ Τὸν στρα-τὸ (παλαιότερα, σὺν τα Ἀνάκτορα),
τοὺς ἀστοὺς πολιτικοὺς (κοινοὺς - ἐθνάρχες -- πατριάρχες), καὶ
τὸ ἐμπορσὸιομηχανικὸ σύμπλεγμα.
Ἐργαλεῖα για 11‘] διατήρηση τῆς γραμμικότητας στὸ πολιτικὸ
status quo 101') τόπου, εἶναι καί οἱ μελέτες - ἀναλύσεις τῶν διαφόρων φορέων ποὺ διαμορφιίινουν τῖς ἀποφάσεις στίς ΗΠΑ
(για να πσῦμε τὸν λύκσ, λύκσ, κατα τὸν Μ. Ἀναγνωστάκη),
ὥστε να ἑφαρμοστσῦν ἐδῶ, ὅπως έκεῖνες 101') Ὑπουργείσυ τῶν
Ἐξωτερικῶν, τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Πληρσφοριῶν καί τέλος τῶν διαφόρων ”-Ινστι
τούτων Στρατηγικῶν Μελετιῖιν (Μασσαχουσέτης, Στάνφορντ
κ. λπ. ). Οι μελέτες·-ἀναλύσεις αῦτὲς διαμορφιίινουν ἀποφάσεις
ποὺ ἀφοροῡν; α. Τὴ διαμόρφωση γεγονότων 6. Τῆν πρόόλεψη
γεγονότων γ. Τὴ διόρθωση γεγονότων 6. T1‘] ,«θεραπεία» γεγονότων (CreatiOn - Forecasting - Repairing - Rearrangement 01‘
facts). (Βλέπε καί τὸ ἀρθρὸ «Τί μποροῦν να ἐπιτύχουν οῖ
Ἀμερικανοί οτὴν Ἐλλάδα» στὸ Βῆμα τῆς Κυριακῆς 13. 6. 76,
μετάφραση έκθεσης για τῖς σημερινὲς δυνατότητες τῶν ΗΠΑ
στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ’έγινε για λογαριασμὸ τοῦ Ὑπουργείσυ
Ἀμύνης τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὸ κέντρο Στρατηγικῶν Μελετιῖιν τοῦ
Ἰνστιτούτσυ Ἐρευνῶν Στάνφορντ).
Φυσικά, για 11‘] μεθόδευση τῆς ὅποιας δράσης 65v ἀρκοῦν οἰ
μελέτες - εἰσηγήσεις, ἀλλα ἡ ἀνάλυση τιῖιν στοιχείων ποὺ παρέχουν συνδυάζεται μὲ πληροφορίες καὶ ἐκτιμήσεις κατάλληλες,

Ἰσχυριζόμαστε έδῶ, ὅτι ἡ δικτατορία ἐπι6λήθηκε για 691—
σμένσυς γνωστσὺς λόγους, καί ἕνας απ· αὐτοὺς ἡταν ἡ 5 π αναφορα τῆς κσινσόουλευτικῆς δεξιάς στῆν
5 ξ o 0 0 ί α, ὅταν θαεξέλειπαν οἱ λόγοι ἑπιόολῆς τῆς χοίιντας,
καὶ ὅταν ὅλοι σί σκοποί της θα ’χαν 6601116 ἐκπληρωθεῖ.

Σύντσμη ἀναφορὰ στα προηγηθέντα
Μετὰ τὴν ἐπιμονὴ τῆς «Πρεοόείας για τὴν κατασκευὴ τῆς
”Ενωσης Κέντρου τὸ 1961, τῶν ἐκλσγῶν» τῶν A666 - Καρδα-

μάκη κι έναν Ἀνένδοτο αγιὶινα πσὺ κρατάει δυὸ χρόνια, 6 τέως
κλητὸς καί ἐκλεκτὸς ἀποπέμπεται, καί οτὴν ἀλλαγὴ σκηνικοῦ,
τὸ «φιλελεύθερο» ἀστικὸ κόμμα τῆς χώρας ἀνε6αίνει τ υπ ι κ α στὴν ἐξουσία τὸν Φλε6άρη 101') ”(w-L Παρόλσ ποὺ τίπστε
65v ὃείχνει πὼς έχει σκοπόλνα θίξει τίς δοσμένες δομές, σύντομα «προγράφεται». Στίς 15. 7. 65 1'] ἐξουσία (μηδέποτε χαμένη ἀλλα πρόσκαιρα κι ἐπιφυλακτικα παραχιιιρημένη) ξαναπαίρνεται πίσω, καὶ δίνεται 0‘5 διαδοχικα κεντρσδεξια (τῶν
((ἀποστατῶν») εύνσίκα για τὸ «κέντρο τιῖιν αποφάσειιιν» σχήματα. Τὸ λαῖκὸ κίνημα που φουντιίινει α’μέσιιις μετά. με τὴν de
facto ἑνότητα στὴ 6άση τῆς Ε. K. καί E. Δ. Α, γίνεται προσπαθεια να «παγιῖισει» - θυμίσσυ τη λέξη-κλειδί τῆς ἐποχῆς «ἐ κτ ό ν ω 01]». Στὸ τέλος τῆς περιόδου, ὅταν πια μια δεξια κυ6έρνηση έτσιμάζεται να διενεργήσει τῑς ἐκλογὲς που καμια
ἀνάλυση ὁὲν ἑκτιμά ὅτι θα 1i; κερδίσει, οῖ εκλογὲς αὐτες θα
ἀναὸληθοῦν για ἐπτάμισι χρόνια με τὴν παρεμὸσλὴ μιᾶς ἀπροσχημάτιστης στρατιωτικῆς δικτατορίας διαι1όριιιν ἀνδρεικέλων. Τέλος (τέλος καλό, ὅλα καλά) μετα τὴ λήξη αὐτοῦ τοῦ
χρονικοῦ διαστήματος, ἡ στρατιιιιτικη δικτατορίαιπαραδίνει
τὴν ἐξουσία στὸν πρὶν ἀπὸ 12 χρόνια αποδοκιμασμένο πολιτικὸ - ἔχοντας προφανῶς ἑξαντλήσει τὸ ὅριο τῆς ἀποστολῆς
της. Ποὺ για λογαριασμὸ τῶν έκλογῶν πού 6‘5 γίναν στίς 28. 5.
1967 προκηρύσσει τὴ 6έ6αια - ἐξαιτίας καί τῆς ἀδυναμίας να
ἀντιπαραταχθεῖ ἰσχυρὴ ἀντιπολιτευτικη δύναμη, πράγμα ποὺ
ad hoc ἀποτελεῖ ἀκόμα μια παράμετρο τῶν έκτιμήσεων - ἐκλογή του στίς 17. 11. 74. 656616 λόγω τῆς «σωτηρίας μας ἀπ’
τὴ δικτατορία».

’ἐξπέτυχε ἡ «Ἐπανάστασις τῆς 211]; Ἀπριλίσυ
;))

M5 66101] τα στοιχεῖα που έχουμε. 05 ἀντιπαραθεση με τα γεγονότα ποὺ μέχρι τώρα σιινέ6ι1καν μποοοῠμε να κατασκευασσυμε τὸνπαρακάτω πίνακα στοχωκ- επιτυχιιῖιιν τῆς δικτατορίας, που τελικὰ 6έ6αια δέν ειναι τίποτα παραπάνω παρα εκπληρωση τῶν στόχων τοί1 1106; τὸ πιιρὸι ανιῐινυμου. 6ἑ6αια,
προγράμματος για τὴν Ἐλλάδα.
Ἐπιδίιιιξηῑ cI-I στρτιωτικὴ ἀσφάλεια καὶ καλυηιη ἀπέναντι στὸν
πόλεμο τοῦ 1967 στῆ M. Ἀνατολὴ μεταξὺ Ἰσραὴλ Ἀραὸικιῖιν χιιιρῶν.
Ἀπστέλεσμα; Χρήση τῶν ἑλληνικιῖιν «διευκολύνσειιιν».
λιμενικῶν-αεροπσρικῶν-ἀνθριιιπιστικῶν ε’ίτε σαν ὁρμη11

τήρια εἴτε σαν ἐξασ(1άλισ·ι1 μπροστα 05 δυσμενῆ ἐνδεχό-

μενά.
Επιδίιιιξηῑ Ἀσφάλεια 011‘1 δυνατότητα χρήσης ἐλληνικῶν 7.(ιί
κυπριακῶν 6άσεων ἦ διευκσλύνσεων, ἀπέναντι 05 ἐνδεχόμενη ἄλλη σύρραξη στὴ Μ. Ἀνατολή.
”Αποτέλεσμα; Ἀναθειῖιρηση, πρὸς 10 51‘1voi'110'1590 για τὸν
ἀτλαντικὸ παράγοντα, τῶν συμφιιινιῶν για ναυτικές 6άσεις στὴν Ἑλλάδα, ἀπρόσκοπτη χρήση κυπριακιῖιν ἀεροδρομίιιιν κατα ,τὴν Ἀραΰο-ῖσραηλινὴ σύρραξη τοῦ 1973.
‘E7110I’1I1E11: A13E11011 τσῦ ἐνδονατσῖκοῦ ἐξοπλιστικοῦ ἀνταγωνισμου.
Ἀπστέλεσμαῑ Διαρκὴς προσπάθεια για ἐξοπλισμοὺς στὴ N. A.
7115911 γα τοῦ NATO. ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς καλλιέργειας
κλίματος ἀνασᾳ αλείας για τοὺς «μικροὺς ἑταίρους», καί
φυσικὰπιιιιληση τιῖιιν αντιστοιχι ιν πολεμικῶν ὑλικῶν ἀπὸ
τοὺς «μεγάλους ἐταίρους».
Ἐπιδίιιιξηῑ Η σιγή, 05 πριῖιτο στάδιο, ενὸς ἀνερχόμενσυ καί
ἴσως αργότερα ἀνεξέλεγκτου λαἰκοῦ κοινωνικοῦ κύματος στὴν Ἐλλάδα.
Ἀποτέλεσμαῑ Ματαίιιιση τῶν ἐκλογῶν τῆς 28. 5. 67.
Ἐπιδίωξηῑ Συρρίκνωση τῆς Ἀριστερᾶς, ἀριθμητικὰ 110i 5i δυνατὸν καί οὑσιαστικά, μὲ τὴ χρήση διαφόρων μέσων,
ὅπιιις τὴν ἀπσπροσανατσλιστικὴ προσπάθεια ἀλλαγῆς
τῆς ταξικῆς 6άσης τῶν ψηφοφόριιιν της, τὴν 7171119000910111‘1 ἐκμετάλλευση τῆς «διάσπασης» τοῦ 1968, 110i ἐνδε-

χόμενα μὲ ἐνθάρρυνση - ἓστω καί 05 17019000910110 μόνο
ἐπίπεδο - τῶν ἀποκλίσειιιν καὶ «αὑτοδιαθέσειιιν».
Ἀποτέλεσμαε Ἀδυναμία τῆς Ἀριστεράς να ἐμι1ανιστεῖ σαν
. «λύσηιι καί ἐνδεχόμενσ ἀλλαγῆς, σὰν πριῖιτο ἀποτέλεσμα,
στίς 23. 7. 74. Συρρίκνωσή της ἐκλογικα στὸ 9, 4%. στίς
ἐκλογές της 17.11.74.

‘E71101’1I1E11: N0 ξαναδιαᾳεντεύει η Δεξια οτὴν πολιτικὴ ιι ιη
τοῦ τόπου, 115 «0110611 ἀντιπολίτευση»ένα ἀστικό « K511
τρο» - ποὺ νά παίζει τὸν maximum ρόλο μιάς ἀξιιι ιματικῆς ἀντιπολίτευσης με minimum 013010011110 λειτουργικὸ
ρόλο.
Ἀποτέλεσμαῑ Εκλσγές 17.11.74; «N50 Δημοκρατία» 54%.
« Ἐνιιιιση Κέντρου· Νέες Δυνάμεις» 20% τοῦ ἐκλογικοῦ

σιιιματσς, συνεπικουρούσης καὶ τῆς παρεμ6ολῆς τοῦ
ΠΑΣΟΚ μεταξὺ ΕΚΝΔ-Ἐνιιιμένης Ἀριστερας.
Ἐπιδίιιιξηῑ 'O περιορισμὸς τῆς ἀκτινοὸολίας 110i δύναμης τῶν
ἀνακτόρων, ἐν ὅψει τῶν τεραστίιιιν πολιτικῶν λαθιῖιν
τους στὸ τότε παρελθὸν καί τῆς δημοκρατικῆς συσπεί-

ρωσης
που
συνεπάγονταν
τοῦτα,
γύρω
οτὴν
Κεντροαριστερα-Ἀριστερά.
Ἀποτέλεσμαῑ Ἡ παγίδα τοῦ «6ασιλικοῦ πραξικσπήματος» τὸν
Δεκέμὸρη ’67, ἡ πιθανὴ ἐνθάρρυνση 1013 «κινήματος τοῦ
ναυτικοῦ» τὸ ’73, τὸ «δημοψήηισμα» τοῦ Παπαδόπουλου, καί στὴ συνέχεια ἡ ἀποχὴ τῶν ἀνακτόρων στίς 5Eελίξεις τῆς 23 Ιουλίου 1974, τὸ δι1μσψήε1ισ1ια τοῦ Δεκεμ6ρίου 74 καί ἡ «ὁριστικὴ λύσις τοῦ 10711151011013C11—
τήματος».
ἘπιδίιιI1E11: Ἀνάθεση τῆς ἐπίλυσης τῶν λαἰκιιιν πρσὸλημάτιι 11! 0‘
5V0 «ὑγιὲς» κοινο6ούλιο στὸ όποῖο ὁ ἐλεγχος νὰ 5iv01
κυριαρχικὸς για τοὺς παράγοντες τῆς πραγματικῆς 5E—
συσίας.
Ἀπστέλεσμαῑ Περισρισμὸς τιῖιν ἐκδηλιῗισειιιν 05 «κόσμιες»,
συνταγματισμὸς καί λεγκαλισμὸς στίς ὅποιες διεκδικήσεις, θαυμασμὸς για τὸν «117110 τόνο» τῆς λειτουργίας τῆς
Βουλι”1ς,1ιεγάθυμη συ1χιίρεση στῑς «λίγες ἐξτρεμιστικὲς»
ἐξαιρέσεις, καί
μια πανίσχυρη κσινσ6συλευτικὴ
πλειοψηᾳία- κάλυψη, 7101‘1 δέν ἀᾳήνει περιθωρια για νά
χσυν ἀντικείμενσ 1ιέ τεράστια ἀπήχηση (ὅπως π..χ ό
Ανένδστσς) οῖ λαίκσί αγιι 11ες.

Πίνακας μὲ 10 τί συντηρήθηκε ἦ τί διατηρήθηκε ἀπὸ τὴν παραίτηση τῆς Χούντας ὣς τὰ

σημερα
1. Πρὶν ἀπ’ ὅλα, καὶ πάνω 071‘ ὅλα, τὴ δομὴ τῆς ἀστικῆς 5Eουσίας, μὲ τὴν ἐπανεμᾳάνιση τῆς νέας μεσοιανικῆς ἐξουσίας,>
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ἀι1 οῦ καί ὁρισμένες «ἀριστερες» δυνάμεις έχσυν φτάσει ν’
ἀναριιιτισῦνται «μαζί μέ τὸ λαό; μετὰ τὸν Καραμανλῆ, 11".» (M.
Θεοδιιιράκη, Στοιχεῖα για μιὰ νέα πολιτική, σελ. 145).
2. T1‘1 δεξιά, ἀντικσμμουνιστικὴ καί γενικα ἀντιπρσοδευτικὴ
ι’δεολογία στὴν κατιίιτερη-μέση παιδεία καί τὸν στρατό. (Βλέπε
«διώξεις» προοδευτικιῖιν καθηγητῶν μέσης, 6λέπε τὶς ἀναρίθιιητες καί i‘1 ἀσχολίαστες ἠ πλημμελέστατα σχολιασμένες συνεχεῖς ἀποκαλύψεις για διαταγές κ. λπ. μέσα στὸ στράτευμα,καί
μύρια ὅσα «6λέπε».. .)
3. Ti] 010111911011 τῆς χωρας στὸ «πολιτικὸ» σκέλος της δυτικῆς συμμαχίας, τὴν «ἐν εἰρήνη» ἀπομάκρυνση τῆς χώρας ἀπὸ
τὸ στρατιιιιτικὸ σκέλος, μὲ ταυτόχρσνη ὑπόσχεση χρήσης τῶν
ΕΔ. «ἐν πολέμιιι», ἀλλα τὴ ὃιατήρηση ὅλιιιν τῶν ἀξιιιιματικῶν
τῶν ΕΔ. στα στρατηγεῖα τῆς Συμμαχίας, τὴν έναρξη ἀτέρμονης
διελκυστίνδας ἀποπροσανατσλιστικῶν διαπραγματεύσειιιν μὲ
τίς ΗΠΑ για τὴν «ἀνάληψη τῶν 6άσεων κάτιιιάπὸ ἐθνικὸ ἐλεγχο», καῖ ὅλη τὴ μανού6ρα τῆς όφθαλμσφανοῦς διάστασης κατα ἐπιεικῆ λόγο - ἀνάμεσα στίς διακυρήσεις καί τὴν πραγματικότητα. (Ἡ Ἑλλὰς εἶναι χιίιρα Δυτικὴ καί δημοκρατική,
Βύριιιν Σταματόπσυλος, «ὑπουργὸς Προεδρίας» τῆς Χούντας,
9172. Επίσης K. Καραμανλῆς, πριιιθυπουργὸς N. Δ-ι11ιοκρατί

1976)
(‘94. T0 ἀντεργατικὸ κράτος μὲ κορύφωμα τὸν ὑποκριτικὸ νόμο
330 1013 11. Λάσκαρη.
5. T1‘1 συνέχιση τῆς προστασίας στὸ ἐλληνικὸ καί τὸ ξένο κε(1071010, μὲ τὴν παροχὴ ἀνεσης λειτουργίας ἀκόμα 110i στίς πιὸ
σκανδαλιῖιδεις μονοπωλιακές συμ6άσεις (Ἀθηναῖκὴ Χαρτοποιϊα, Νεστλέ κ.ἀ.π.) ποὺ ὑπόγραψε τὸ δικτατσρικὸ Δι11ιόσιο, καὶ
7101‘1 ὑποτίθεται πῶς θά «ἀναθεωροῦνταν ριζικά».
6. Τήν, στα χέρια τῆς Δημοκρατίας, ὁλοκλήρωση τῆς διχοτόμησης τῆς Κύπρου, τὴν κατα6ολὴ ἀσημάντιιιν προσπαθειιῖιν για
τὴν όχύριιιση 1013 νησισῦ, καί τὴν ἀσήμαντη συνεισφορὰ τῆς
«Μητέρας- Πατρίδας» 05 μιὰ διεθνὴ κινητοποίηση ὅλων τῶν
0v111117159107.101111(i)v δυνάμεων γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς 111 πριακῆς
μοίρας, καί 05 ἀντίθεση, τὴ διατύπιιιση τσῦσ κ 0.1 1 ιι 0 5EI-1πραγματικοῦ συλλογισμοῦ ὅτι «φταίει ἡ 01305159011110 που
τηροῦσε 11 Κύπρος» για τὴ διχοτόμηση καὶ ὅλες τις σημερινές
συνέπειες.
7. Τὸν πλήρη, ἀντιδημοκρατικὸ έλεγχο τῆς δέξ1ἀς οτα μα-

ζικα μέσα ἐνημέρωσης 110i τὴ μονοπωλησή τους 071 10 Y710119—
γεῖο Προεδρίας (παράδειγμαη «περίπτωση Παναγούλι.1»)
8. Τὴν ἐπαύξηση τιῖιν μαζικῶν ἐξοπλισμιῖιν τῆς χιιιρας για τὴν
ἀντιμετιῖιπιση τοῦ ῐμπεριαλιστικοῦ κινδύνου, μὲ τὴν ἀπίθανη
οἰκονομικὴ αἱμορραγία ποὺ ὑφίστανται τα λαϊκα στριῖιματα
ἀπὸ τίςιπολιτικὲς «λιτότητας» - παρὰ 11‘1 θαυμαστὴ καρτερία
ποὺ δείχνουν ακρι6ῶς τα στρώματα αὐτὰ ἀπέναντι 011111 ἐμπεριαλιστικὴ πρόκληση.
H μεθόδευση τοῦ ἀτλαντικοῦ πολιτικοῦ μας κέντρου για την
περίπτιιιση « Ελλάδα» φαίνεται να εἶχε μέχρι στι γμης μιὰ ὀδυνηρὴ ἐπιτυχία. Η Αριστερὰ οτὴν Ελλάδα, μια 1101 ἐπέλεξε
ἀντὶ τοῦ δρόμου ένὸς ρωμαλέσυ πολιτικοῦ σχηματισμοῦ, την
πολιτικὴ τιιν λεπτιιν αποχρώσεων, 05v εἶναι αμοιρη τῆς 513(11)νης για τὴν ἐπιτυχία τοῦ παραπάνω προ(ραμματος T0 πρό6λη1ια εῖναι, αν oi λαῖκές δυνάμεις 6ρσῦν 11‘1 δύναμη 10 ξεκαθαρίσουν τα πράγματα μὲ μερικές πολιτικὲς ηγεοίες, καί ἀποκτήσουν τὴ θέληση να ἀντιταχτσῦν στα νέα προγράμματα τοῦ
Πενταγώνου, ποὺ ὑπάρχουν σὰν έναλλακτικί-ῑς λύσεις,καί αὐτὴ
τὴ στιγμὴ ἐφαρμόζονται. Μια καί τὸ ζητούμενσ τοῦ ἄρθρου 05v
ειναι παρα ἡ συνειδητοποίηση τῆς μεθόδευσης τῶν ΗΠΑ για
τὴ διαιιιινιση τῆς «αφοὸης ἐξουσίας» οτὴ χιὶιρα μοις. Επιτέλους
Κ Α Π O T E 71957151 να διδαχτοῦμε απ την Ιοτορία.

T0 ὑλικὸ
Παρ’ ὅλη τὴν έλλειψη τοῦ ἀποδεικτικοῦ για τὸν ῖσχυρισμίι
ὑλικοῦ, ποὺ ἐνδεχόμενα θα ἰῖῑπι-ῑιθε (”ιν δημοσιεύονταν οἱ ἐκθέσεις - μελέτες τῶν διαφόρων φορίῑιιιν (ἰιικησης τῆς οῦσιαστικῆς
ἐξουσίας οτὴν Ἑλλάδα, καί πιιίι θα δημοσιευτεῖ μετα ἀπὸ 21
χρόνια, κατὰ τὴν πάγια τιικτικὴ τῶν Ἀμερικανικῶν Ὑπηρέσιῶν νὰ δημοσιεύουν κι-ῑίμιινιι, (κατ’ ίῑπιλογὴν 6έ6αια, ἀλλα 5Eόχως διαφωτιστικα) 01111113 πιιριίοουν 30 χρόνια. έχουμε σήμερα

ὑπ’ όψη μας ἀρκετα ἀναγκαῖα στοιχεῖα για τὴ θεμελίιιισή του.
Ἀκόμα θα χρησιμοποιήσουμε ἕναν πίνακα ποὺ περιέχει oi;
αντιπαράθεση rig γνιιιστὲς πια επιδιώξεις τῆς δικτατορίας τῆς
21. 4. 67 με τα «ἐπιτεύγματά» της, καὶ τέλος, πάλι σε ἀντιπαράθεση, ἓναν πίνακα με τα ὅσα διατήρησε ἢ συντήρησε, ἣ αὔξησε ἀκόμα, ι1 νέα «δημοκρατία» σαν πολιτικη ἐξουσία, απ
mv παραίτηση τῆς χούντας μέχρι σήμερα, για ὁλοκληρωμένη
κατανόηση τῆς ἀπάτης.
α) Η δικαιολόγηση τῆς δικτατορίας (άμεσο ὑλικὸ)

Μ ετα την ἐπικράτηση τοῦ πραξικοπήματος, μποροῦσε κανεῑς
μέσα στοὺς ποταμοὺς λόγιιιν, ἄρθρων, ἐπαγγελιῶν κ..λπ να
δ ι α κ ρ ί ν ε ι ὁρισμένες σταθερές. Oi σταθερες αὐτές, ὅταν

γυμνιιιθοῦν ἀπὸ τα φραστικά τους περιὸλήματα καὶ μεταφραστοῦν σὲ πολιτικές προθέσεις καὶ ἐπιδιώξεις, μποροῦν πια σήμερα, a posteriori, να μᾶς σιγουρέψουν για τὴν ἀνάγκη να rig
συγκρίνουμε με τὴν κατοπινὴ ἱστορία τοῦ τόπου. Παραδείγμα“ τα;

’Ἀνάμεσα στὸ διάγγελμα τοῦ Κόλλια orig 23. 4. 67, ὑπάρχει
ἡ συχνὴ ἐπανάληψη τῆς ἐπιδίιιιξης, «ὑγιῶν 6άσεων δια τὴν ταχεῖαν ἐπάνοδον τῆς χώρας εἰς τὸν ἀληθῶς ὸρθόδοξον κοινο6ουλευτικὸν δίον», τῆς «παγίώσης ὁμαλοῦ ρυθμοῦ» καί τῆς
«δημιουργίας καταλλήλιιιν πρὸς τοῦτο συνθηκῶν, ἵνα τὸ ταχύτερον δυνατὸν ἐπανέλθῆ ἡ χώρα εἰς κοινοόουλευτισμὸν ὑγιοῦς
6άσειιις». Στὴν πρώτη σύνέντευξη ποὺ έδωσε ὁ Παπαδόπουλος
σαν Ὑπουργὸς Προεδρίας, ὑπάρχει ἀκόμα ἡ ’έμμεση ὁμολογία
ὅτι τὸ ποαξικιίπημα έγινε για να ἀνακοπεῖ ἡ πορεία τοῦ λαῖκοῦ
κινήματος (... «η κατάστασις αὑτὴ προστιθεμένη εις μίαν
ἀ ν α ι) χ ι κ ι“1 ν ἀντίληψιν η ὁποία εῖχεν ἐπιὸληθῆ σχεδὸν εἰς
ὅλα τα ατομα τῆς κοινωνίας... εἶχε δημιουργήσει τὸν κίνδυνον
να ανακόι1ιι1 ι1 χώρα την πορείαν της πρὸς τα ἐμπρὸς, ἀπὸ τὸν
κομμούνισμό». Στίινῖδια συνέντευξη, λίγο παρακάτω, δηλώνει
σαν πρόθεση τῆς Χούντας να «μείνει ὸ κομμουνισμὸς ἀκίνδυνοςκαί εἰς ἓκτασι ν τοιαύτην... ὸπότεδὲν θαῆτοδυνατὸν να πράξη τίπστε περισσότερον» κ.λ.π. Ἀκόμα, στὴν
πριίιτη του συνέντευξη πάντα, ριιιτιέται απὸ κάποιον δημοσιογράι1οῑ «Εἶναι ἀλήθεια, κ. Ὑπουργέ, ὅτι ἡ στρατιωτικὴ κυ6έρνι1σις μόλις τελειώση τὴν αποστολή της, πρόκειται να καλέσηένα πολιτικὸν αοχη1ὸν ιῖις διαιτητήν,καί αὐτὸς πρόκειται
να εῖναι ὁ κ. Καοαμανλῆς· » Ἀπάντι1σι1; <<Δέν εῖναι ἀλήθεια

τίποτε. Ημεῖς ἐχαράξαμεν ἀντικειμενικὸν σκοπόν. Μετα τὴν
ἐπιτυχίαν τοῦ ἀντικειμενικοῦ μας σκοποῦ, ὁ ἐλληνικὸς λαὸς θα
ἀπόφασίση δια τῆς διαδικασίας πλέον τοῦ κοινο6ουλευτισμοῦ
ποῖιις θα τὸν δισικήση. Ἡμεῖς δὲν ε’ίμεθα ἐκεῖνοι oi ὁποῖοι θα
τοῦ ἐπιὸάλιιιμεν ι”1 θα τοῦ ὑποδείξωμεν ἐπ’ αὑτοῦ τίποτε». Ἡ
δικαιολόγηση τῆς «ἀνάγκης» ἐπι6ολῆς πραξικοπήματος, εἶναι
ἀπροκάλυπτη στὸ μέτρο ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν για «σχεδὸν ὅλα
τα ἀτομα», δηλ. σχεδὸν τὸ σύνολο τοῦ λαοῦ, μιαν ἀφύπνιση,
ποὺ ι1ιύσικα ὀνομάζεται «ἀναρχικὴ ἀντίληψη».
Μικρὴ ἀνακεφαλαίιιιση τῶν ἐπιδιώξειιιν στὸ πολιτικὸ ἐπίπεδος Ἀνάσχεση τοῦ λαῖκοῦ κινήματος σε πρώτη φάο-η. Περιστολή τοῦ «κσμμουνιστικοῦ κινδύνου». Τέλος, πέρασμα σὲ
«ακίνδυνη ἐξουσία ί1πιας κοινο6ουλευτικῆς ζωῆς». Αῦτὲς oi
ἀτλαντικὲς προδιαγραφὲς δηλώνονται κατ’ επανάληψη καί στα
ἑπόμενα χρόνια. Ἀκόμα συζητιέται ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἡ
λύση τῆς παράδιισης τῆς ἐξουσίας στὸν κ. Καραμανλῆ, Ἡ ὑπόμνηση στὸν έλληνικὸ λαὸ τῆς παρουσίας τοῦ αὑτοεξόριστου
πολιτικοῦ, γινόταν σταθερά, θετικα ἡ ἀποθετικά, καί σ” ὅλα τα
έπόμιΝα χρόνια. Τὴ «μυθολογία» Καραμανλῆ συντήρησαν, θετικά, τὸ συγκρότημα Ἀθανασιάδη («Βραδυνῆς») με τὴ δημοσίευση «δηλιῖισειίιν» του, προὸολὴ τοῦ 6ι6λίου τοῦ Μ. Ζενεόουα
«Ἠ Ἐλλας τιιῦ Καραμανλῆ», καί τὴν ὑπερπροὸολὴ τῆς «λύσης
τοῦ αδιεξόδου με μεταθατικὴ κυ6έρνηση ὑπὸ τὸν κ. Καραμανλῆ». Ἀκόμα θετικα τὴ συντήρησαν διάφορες ἐπαφές τοῦ πρέσὸυ τῶν ΗΠΑ κ. Τάσκα τὸ φθινόπιιιρο τοῦ 1971 με τὸν ἴδιο, τὸ
«πριιιτόκολλο» διαι1ιόριιιν ὅουλευτῶν τῆς Βουλῆς πρὸ τοῦ 1967,
,τοῦ περιηέροντιιν τὸ ι1θινιίπιιιρσ τοῦ 1972 για ὑπιιγριιι1ὴ καί
πρότεινε την ιδια «λυση», ιιί διαι1ορες «δηλιιίοεις», κιιριίιις
ἀποστατῶν (ὅπιιις π.χ. τοῦ κ. Κ. Μητσοτάκη στὴν Ντιίιῦτσε
Βέλλε) σὲ σύντομη κατάδειξη. Ἀποθετικά, ἡ ἴδια «μυθολογία»
συντηρήθηκε μὲ διάφορα αρθρα τοῦ «Ἐλεύθερου Κόσμου»,
τῆς «Νέας Πολιτείας» («Διατί σας χειροκροτοῦν αὐτοὶ ποὺ σας

ἐξεπάτρισαν;» 5. 10. 1969) καί ἀνάλσγες δηλώσεις σποραδικα
τῶν ἰ’διιιιν τῶν συνταγματαρχιῖιν.

”Οσο για τὴν ἀπάντηση τοῦ Παπαδόπουλου οτὴν ερώτηση
τοῦ δημοσιογράφου, ὅτι «ἐμεῖς (ἡ Χούντα δηλαδὴ) δέν θα εἴμαστε ποῦ θα ἐπι6άλωμεν (στὸν ἑλληνικὸ λαό) καὶ θα τοῦ ὑποδείξιιιμεν τίποτε» θεωρεῖται τιμιότατη; Ἄλλοι 6έ6αια, καί τὸ
ι”1ξερε πολὺ καλα ὁ ντόπιος τοποτηρητής τους, ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ
θα «έπέ6αλλαν» ἠ θα «ὑπεδείκνυαν» λύσεις στα ἐλληνικα πολιτικα πράγματα.
Ὀμολογημένες ἐπιδιιὶιξεις στὸ οἰκονομικὸ ἐπίπεδα Πάλι λόγος Παπαδόπουλου, σαν «Πρωθυπουργοῦ» πιά, στὸν ΣΕΒ,

orig 18. 3. 69: «Ἐμπρὸς λοιπόν, ἄνευ οἱασδήποτε μορφῆς δειλίας εἰς ὅ,τι αφορά τοὺς κινδύνους τοὺς ἐξαρτωμένους ἐκ τῶν
σχέσεών σας μὲ τὸ Κράτος. Τοὺς έχ ο μ ε ν π ε ρ ι ο ρ ί o E ι εἰς
τὸ ἐλάχιστον, καὶ ε’ίμεθα διατεθειμένοι να τοὺς περιορίσωμεν
έτι περισσότερον.» Συνέπεια τῆς έλαχιστοποίησης τῶν κινδύνων τοῦ «ἐλληνικοῦ» καπιταλισμοῦ, ἀπὸ στοιχεῖα τῆς ICAP:
Μικτα κέρδη 6ιομι1χανίας (χιιιρίς 6έ6αια rig νομοθετικα καλυμμένες ὑψηλότατες ἀποσ6έσεις) τὸ 1970: 18.236.959.000
δρχ. καί τὸ 1973: 38. 334. 787.000 δρχ., καί καθαρὰ κέρδη τὸ
197οῑ 4. 540. 119.000 δρχ., καὶτὸ 1973: 11.063.416.000 δρχ.
Φυσικα οἱ διάφοροι ἀναγκαστικοῐ νόμοι (,89/67 147/67,
236/67, 608/70) εἶχαν ῐσχὺ καὶ για τὴν προστασία τοῦ εἰσαγόμενου στὴ χώρα ξένου κεφαλαίουῑ τὸ 1967; 73. 960 ἐκατομ.
δολλάρια, τὸ 69, 180. 487 ἐκ. δολ. καί τὸ 1970, 961. 303 ἐκατομ. δολλάρια, εἶναι· oi ἐγκρίσεις εἰσαγωγῆς του, σύμφωνα μὲ
τὸ φυλλάδιο «Ἑλλίκὴ Βιομηχανία, 1971».
Στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἐθνικοῦ θέματος, τοῦ Κυπριακοῦ, ὅλα δεί-

χνουν κι ἐκεῖ, ἀπὸ τὸν Ἀπρίλη τοῦ ’67, μιά γραμμικὴ πορεία
ποὺ κορυφώνεται μέ τὸ πραξικόπημα καί τὴν εἰσὸολή, τὸν
Ἰούλιο τοῦ ’74. Τὸ ἀτλαντικὸ κέντρο, μὲ τὴν ἐξυπηρετικὴ παρουσία τῆς κυ6έρνησης τῶν συνταγματαρχῶν στὴν Ἀθήνα,
φαίνεται να κλιμακώνει μὲ - ὁμολογούμενα - μαεστρία τὴ διχοτόμηση τῆς νήσου, τὴν ἀποκοπή τοῦ κοινωνικοῦ της ἱστοῦ, τὴν
προλεταριοποίηση τῶν αγροτικῶν προσφυγικῶν πληθυσμῶν
της, τὴν παγιοποίηση τοῦ καθεστῶτος τῶν 6άσεων, καί τὴ δυνατότητα χρήσης τους ἀπὸ τοὺς πεζοναῦτες, ὅπως οτὴν περίπτωση τῆς πρόσφατης ἀποκάλυψης, για να ἀντιμετωπιστεῖ σαν
γήϊνο ὁρμητήριο ἀπέναντι στα προὸλήματα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. «Πιθανὸν να μὴν ἐπρόκειτο για σκηνοθεσία ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους (...) Ἡ κατοπινὴ παρασκηνιακὴ πολιτικὴ (τοῦ καθεστῶτος) στὴν Κύπρο, ποὺ ἀποκορυφώθηκε έπτάμισυ χρόνια
αργότερα μὲ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Μακαρίου τὴ 15 Ἰουλίου 1974,
,δείχνει μια σταθερά σχεδιασμένη πλεύση, με
ά φ ε τ η ρ ί α τὸ 1967...» Σ. Γρηγοριάδη, «Ἱοτορία τῆς Δικτατορίας» τόμος 1, σελ. 148. Ἡ ὑπαρξη τῆς Χούντας έθετε για
μᾶς κ α i τὸν προφανῆ σκοπὸ τῆς «ἐπίλυσης» τοῦ Κυπριακοῦ,
σύμφωνα μὲ rig ἀμερικανικὲς πάντα προδιαγραφές. Γιατί εἶναι
ἀδύνατο να διανοηθεῖ ἀτλαντικὴ χώρα, ὅπως ἡ πιστὴ καί ὑπάκουη Τουρκία, να ξεκινήσει μια στρατιωτικὴ ἐπιχείρηση χωρὶς
τὴν αδεια τιῑιν προγραμματιστῶν τοῦ Πενταγώνου.
Ἡ ὅλη θεώρηση τοῦ πολιτειακοῦ ζητήματος, ἀπὸ τὴν ἐπικράτηση τῆς δικτατορίας ὣς τὸ OX1 τοῦ Δεκεμ6ρίου 1974, φανερώνει ἕναν προϊόντα παραμερισμὸ τοῦ 6ασιλικοῦ παράγοντα
σαν παράγοντα ἐξουσίας στὴ χώρα, ἀν θυμηθεῖ κανείς τὴ 6άρύτητα ποὺ έδινε ὁ «συμμαχικός μας» παράγοντας στα ἀνάκτορα ὅλα τα προηγούμενα χρόνια. Δὲν γνωρίζουμε φυσικὰ
τώρα, ἀκόμα, ποιοί συντελεστές ἐνθάρρυναν τὸν Κωνσταντῖνο
να διαπράξει τὸ - γι· αὑτὸν - ὀλίσθημα τῆς ἐναντίωσής του
πρὸς τοὺς συνταγματάρχες, orig 13. 12. 1967, ἦ να μὴν ἐκμεταλλευτεῖ τίς προσκλήσεις τῶν πραξικοπηματιών να ξαναγυρίσει σ’ ένα εύθετο χρονικὸ διάστημα, έστω καὶ χωρὶς οὑσιαστικὲς ἐξουσίες ὴ προσ6άσεις στὸ στράτευμα, μετα τὶς ἀπανωτες
ἐκκαθαρίσεις τῶν πιστῶν ἀξιωματικῶν του. Πάντως τα γεγονότα πείθουν ὅτι ἀπὸ τότε περίπου κρίθηκε πια «ἀχρείαστος»
για τα «προγράμματα» τῆς Ούάσιγκτον, καὶ τοποθετήθηκε σε
κάποια (πρώτη ι”1 δεύτερη - θα τὸ δείξει τὸ μέλλον) σειρα ἐφεδρείας. (Μάρκ Μαρσώ πρὸς τὸν Σ. Γρηγοριάδη; «... θεωροῦσα
λοιπὸν τὴν 6ασιλικὴ ἐνέργεια καταδικασμένη. Ὁ Βασιλεὺς 6άδιζείσιασέμια γιγαντιαία παγίδα...»
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Η ΕΛEΥΘΕΡΙΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο ΣΤΡΑΪΗΓΟΣ
Α. ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΕΙ :

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ 1950 MEXPI EHMEPA
Ὑπῆρξε καθολικὸν τὸ αἴτημα τοῦ Ἑλληνισμοῦ διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς Κύπρου, ἡ ὁποία καί μετὰ τὸν B’ Παγκόσμιον Πόλεμον ἐξηκολούθει νὰ εἶναι
Βρεταννικὴ ἀποικία. Ἐν σχέσει μὲ τὸ αἴ»
τημα τῆς ἐθνικῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ
Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου τίθενται δύο
ἐρωτήματα;
1) Ὑπῆρχε θέμα ἐλευθερίας;
2) Ἦσαν αἱ περιστάσεις ,κατάλληλοι
διὰ νὰ ἐγερθῇ τὸ θέμα;
Καὶ είς τὰ δύο αὐτὰ ἐρωτήματα ἡ
άντικειμενικὴ ἐξέτασις άγει εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ὑπῆρχε, καί ἐξακολουθεῖ νὰ
ύπάρχη, θέμα ἐλευθερίας τῆς Κύπρου.
Διὰ τῆς λέξεως Κύπρος νοεῖται, συμφώνως πρὸς τὸ Διεθνές Δίκαιον, τὸ ἐθνικὸν

σύνολον, δηλαδὴ 0i Ἕλληνες ποὺ κυριαρχοῦν εἰς τὴν Κύπρον, όχι μόνον ὡς
ἱστορικὴ πραγματικότης, ἀλλὰ καὶ ὡς
πληθυσμός. Ἡ ἐπιχείρησις τῆς Τουρκίας
διὰ τὴν ἐθνολογικὴν ἀλλοίωσιν τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι καὶ αῦτὴ ἀντίθετος πρὸς τὸ
Διεθνές Δίκαιον.
Διὰ νὰ μὴ ἀναφερθῆ τις εἰς τοὺς ἀγωνας καί τὰς θυσίας αἰώνων, ἀρκεῖ νὰ

ἀναφερθῆ είς τὸ Δημοψήερισμα, ποὺ 0Lενεργήθη ὑπὸ τῆς τότε Ἑθναρχίας Κύπρου τὴν 15ην Ἰανουαρίου 1950 καί τὸ

ΑΜΜΟΧΠΣΤΟΣ

ὁποῖον ἒὸωσεν ὡς ἀποτέλεσμα 95,7%

ὑπὲρ τῆς Ἑνώσεως.
Ἡ Ἑλληνικὴ Κυόέρνησις ἠρνήθη νὰ

παραλάόη τοὺς τόμους τοῦ Δημοψηφί0
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σματος. Ἠ στάσις αὑτὴ τῆς Ἑλληνικῆς
Κυὸερνήσεως δέν ἠτο μόνον μία ἄρνησις
ὑποστηρίξεως τοῦ ἀγῶνος τῶν Κυπρίων
διὰ τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλὰ ἡτο μία φανερὰ
πρᾶξις ῦποστηρίξει)ς ὑπὲρ τῶν κατακτη-

ΧΑΡῚῊΣΙ

τῶν mg Κύπρου. Ετσι σταθμίζονται αἱ

πολιτικαὶ πράξεις.
T0 Δημοψήφισμα· τῆς Κύπρου ἀποτε-

λεῖ ἀπόδειξιν ὅτι διὰ τὴν Κύπρον ὑπῆρχε
θέμα ἐλευθερίας.
Ἡ πολιτικὴ πρᾶξις τῆς Ἑλληνικῆς
Κυὸερνήσεως νὰ μὴ ὃεχθῆ τοὺς τόμους
τοῦ Δημοψηφίσματος ὃέν κατῆργησε τὸ
γεγονὸς τῆς ὑπάρξεως τοῦ θέματος τῆς
ἐλευθερίας τῆς Κύπρου, ἁπλῶς ἐδήλωσε
τὴν ἀνικανότητα τῆς Ἑλληνικῆς K11659νήσεως ναάναλάόη καὶ νά ῦποστηρίξη
τὸ μέγα ἐθνικὸ θέμα. Μικροὶ πολιτικοὶ
ἄνδρες εὑρέθησαν ἐνώπιον μεγάλων
ἐθνικῶν ζητημάτων· αὐτὴ εἶναι ἡ τραγικὴ ἀντινομία, ἡ ὁποία διεμόρφωσε τὴν
-μοίρα τοῦ Κυπριακοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν άλ’14

λων ἐθνικῶν ζητημάτων τῆς ἐποχῆς.
"Ooov διὰ τὸ.. δεύτερον ἐρώτημα, δη-

λαδὴ ἐὰν ἦσαν αἱ περιστάσεις κατάλλη-

ωσιν τῶν ”Αγγλων ὅτι πολεμοῦν διὰ τὴν
ἐλευθερίαν mg πατρίδος των - ψευδὴς

ὃεόαίωσις ὡς ὁ κανων τῆς ἀγγλικης πολοι διὰ νὰ ἐγερθῇ τὸ θέμα, δέν χρειάζε- λιτικῆς- εἰχον προσφέρει θυσίας διὰ τὴν
ται ούτε καὶ 01 αὐτὸ μεγάλη ἀνάλυσις ἐλευθερίαν, κατὰ τὸν Β Παγκόσμιον
διὰ να ἀποδειχθῇ ὅτι αι περιστάσεις Πόλεμον,
ἦσαν πράγματι κατάλληλοι;
ψ
(Ο Ο.Η.Ε. εἶχεν τότε μεγάλην ἰσχὺν
ΗΕλλὰς ειχεν λάόει μέρος εις τὸν Β καὶ κῦρος, ὡς κάθε ὃιεθνὴς ὀργανισμὸς
Παγκόσμιον Πόλεμον καί εἶχεν προσφέμετὰ ἀπὸ ἐνα παγκόσμιον πολεμον.
ρει μέγα θετικὸν ’έργον ὑπὲρ τῶν ΣυμμάἨ αποικιοκρατία κατηργεῐτο καί 11
χων διὰ τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἐλευθερίας καί αύτοὸιάθεσις τῶν λαῶν 1’1r0 ἡ ἰσχυροτῆς Δημοκρατίας, Τριάντα χιλιάδες Κύ- τέρα ἀρχὴ τῶν H. E. καί ἐτύγχανε τῆς
πριοι, δηλαδὴ Ἕλληνες τῆς Κύπρου,
πλήρους καὶ ἄνευ ἐξαιρέσεων ὑποστηρίκαταταγέντες ἐθελοντικῶς εἰς τὰς ἀγγλι- ξεως τοῦ Ο.Η.Ε.
κὰςΥ Ἐνόπλους Δυνάμεις, μὲ τὴν δεδαίὉ ι’σχυρισμός, ό ὁποῖος ὃιατυποῦται

ἀπὸ δῆθεν «ρεαλιστάς», ὅτι τὸ θέμα ἧτο
άνώριμον, εἶναι 719001106510 ἀνικάνων
καὶ ἀμαθῶν ἀνθριιιπων 010 νά ἀποσείσουν τὰς εὐθύνας των, θυσιάζοντες τὴν
ἐλευθερίαν τῶν ἀλλων 015‘1 τὴν ἡσυχίαν
των καὶ τὴν καλοπέρασίν των. Ἠ 511161ωσις ὅμως τῶν

Ἑλλήνων

ὡς

έθνους

ἐλευθέρων ἀνθρώπων 51‘g ἐλεύθερον ἐλληνικὸν χῶρον ἀπαιτεῖ συνεχεῖς ἀγῶνας
καί θυσίας καί, ἐὰν αἱ ἐν ζωή γενεαὶ δὲν
ἀντιλαμὸάνωνται ὴ 0‘51! θέλουν νά ἀνάλάὸουν τὰς εὐθύνας διὰ τὴν ἐθνικὴν ἐπι6ίωσιν, αὐταὶ μὲν 601 ὑποδουλωθοῦν καὶ

ἀφανισθσῦν, ἡ 05 ἀδράνειά των 601
σφραγίση τὸ τέλος ἐνὸς κάποτε ἐνδόξου
ἐθνους.

Ἡ προσφυγὴ τῆς Ἑλλάδος 51g τὸν

O.H.E. τὴν 201‘11! Αὐγούστου 1954 ἧτο
μὲν πρᾶξις όρθή, ε’πρεπε ὅμως νὰ εἶχε γίνει τὴν ἑπομένην τοῦ Δημοψηφίσματος
τῆς Κύπρου. Τὸν χρόνον, τὸν ὁποῖον
ἐχασεν ἡ Ἑλλάς, τὸν ἐχρησιμοποίησεν ἡ
Ἀγγλία 0101 v01 διεγείρη τὰς ὀρέξεις τῆς
Τουρκίας καί συγχρόνως νὰ στραγγαλίση κάθε αἴτημα ἐλευθερίας τῆς Κύπρου.
“A1! 110i ἡ πολιτικὴ εἶναι ἡ ἀφετηρία
ὅλων τῶν δραστηριοτήτων είς μίαν γνησίαν δημοκρατικὴν πολιτείαν, ἐν τούτοις
ἡ πολιτικὴ ἐπηρεάζεται ἀπὸ ὡρισμένα
γεγονότα τὰ ὁποῖα προκύπτσυν ἐν τῆ
ἐφαρμογῇ τῆς ὑπ’ αὐτῆς ὑπαγορευθείσης
στρατηγικῆς. A101 τοῦτο ἡ άλληλεξάρτη·
σίς των ἐπιὸάλλει νά διαμορφούται συγχρόνως ἡ πολιτικὴ καί ἡ στρατηγική. Ἡ
παραγνώρισις αὐτῇς τῆς ἐκ τῶν πραγμάτων ἐπιὸαλλσμένης ἀνάγκης ἐξηγεῖ πολλὰς ἀποτυχίας τῆς ἐλληνικῆς πολιτικῆς
καί δημιουργεῖ ἐθνικοὺς κινδύνους.
Διά νά ἐξετασθῇ ἡ πολιτικὴ καὶ στρατηγικὴ ἐπὶ τοῦ Κυπριακοῦ 601 πρέπει νὰ
γίνεται συγχρόνως θεώρησις τῶν πολιτικῶν καὶ στρατηγικῶν πράξεων. Ἐνταῦθα ἐξετάζονται αἱ κύριαι πράξεις
πολιτικῆς καὶ στρατηγικῆς.
Ο Τὴν 1ην Ἀπριλιόυ 1955 ἐγένετο ἡ
ἐναρξις τοῦ ἐνόπλου Κυπριακοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος, Ε.Ο.Κ.Α. Ἠ
πρᾶξις αὐτὴ ἐντάσσεται εἰς τὴν στρατηγικήν. Πρέπει νὰ τονισθῇ καί νά γίνη πίστις ὅλων ὅτι ὁ ἀγὼν αὐτὸς ἀποτελεῖ
μέγα ἐθνικὸν κεφάλαιον. Εἰς τὴν στρατιωτικὴ ἐπιστήμην, ὁ ἀπελευθερωτικὸς
ἀγὼν τῆς Κύπρου 1955-1959, ἀποτελεῖ
παράδειγμα ἰσχυρᾶς φαντασίας εἰς τὴν
σύλληψιν, ἀρίστης ἐπιτελικῆς σχεδιάσεως, ὀρθῆς μεθόδου είς τὴν προπαρασκευὴν καὶ 6αθείας πίστεως, γενναιότητος 110i θυσίας εἰς τὴν διεξαγωγὴν τοῦ
ἀγῶνος. Ἡ Ἑλλὰς ὁλόκληρος, καὶ ἰδιαιτέρως ἡ Κύπρος, πρέπει νά εἶναι ὑπερήφανος διὰ τὸν ἀγῶνα αὐτόν, οἱ 0‘5 ἡρωικοὶ μαχηταὶ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Διγενῆ
ἐπέρασαν εἰς τὰς δέλτους τῶν ἡρώων τοῦ
Γένους.
O Ἑνῶ ὅμως ένα τόσον μέγα θετικὸν
ἔργον παρεδόθη ὑπὸ τῆς στρατηγικῆς εἰς
τὴν πολιτικήν, οἱ ὑπεύθυνοι διὰ τὴν διαμόρφωσιν τῆς πολιτικῆς ’ὑπέγραψαν
συνθήκας ἡττημένων. Εἶναι αἱ Συμφωνίαι Ζυρίχης-Λονδίνου 1959. Ἡ παρέκ-

κλισις ἀπὸ τὸν ἐπισήμως τεθέντα τὸ 1954
σκοπὸν τῆς αὐτοδιαθέσεως ἀπετέλεσεν
ἕνα κεφαλαιῶδες πολιτικὸν σφάλμα, τοῦ
ὁποίου αἱ συνέπειαι πληρώνονται ὑπὸ
τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς τὸ ἀκέραιον σήμεοον.
Ο Τὸ 1963, τὴν 3οὴνΝοεμὸρίου, ὁ
Πρόεδρος τῆς Κύπρου ἐπιδίδει μνημόνιον εἰς τὸν ἀντιπρόεδρον Κιουτσοὺκ
περιλαμὸάνσν 13 σημεῖα διὰ τὴν ἀναθεώρησιν

τοῦ

Κυπριακοῦ

Συντάγματος.

Ἐχρειάσθησαν τρία ἐτη 010 νὰ ἀντιληφθῆ ὁ Πρόεδρος τῆς Κύπρου ὅτι αἱ Συμφωνίαι Ζυρίχης-’Λονδίνσυ ἦσαν ἀνεφάρ-

μοστοι. Αἱ Συμφωνίαι αὑται δέν εἶχαν
δώσει τὴν ἀνεξαρτησίαν εἰς τὴν Κύπρσνῑ
όχι μόνον δέν εἶχαν ἐκδιώξει τοὺς ”Αγγλσυς ἀπὸ τὴν Κύπρον, ἀλλὰ ἐφεραν ἐκεῖ
καὶ τὰ τουρκικὰ στρατεύματα.
Ἀποτέλεσμα τῇς ἀνωτέρω πολιτικῆς
πράξεως, δηλαδὴ τοῦ μνημονίου, ἧτο ἡ
πράσινη διαχωριστικὴ γραμμὴ καὶ οἱ
τουρκικοί θύλακοι διάσπαρτοι εἰς ὅλην
τὴν Κύπρον, μὲ κυριώτερον τὸν τοῦ
Ἀγίου Ἰλαρίωνος. Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτὸ

051! ῆτο σύμπτωσις ἧτο συνέπεια τοῦ ὅτι
ἡ πολιτικὴ πρᾶξις 01‘-:1! ὑπεστηρίζετο ἀπὸ
ἀνάλογον στρατηγικήν.
Τὰ στρατεύματα τῶν H.E. τὰ ἐγκατασταθέντα εἰς τὴν Κύπρον, κατόπιν τῆς
ἀποφάσεως τῆς 4Ι Μαρτίου 1964 τοῦ
Συμὸουλίου ἸΑσφαλείας, ἦσαν κατὰ τὰ
3/4 ἀγγλικά. Σήμερον γνωρίζομεν τὰ
«ἔργα καὶ ἡμέρας» αὐτῶν τῶν στρατευμάτων, ἀλλὰ πάντοτε ὡς Ἑπιμηθεῖς.
O Ἀπὸ τῆς 20/21 Δεκεμόρίου 1963
ῇρχισαν ἐπιθετικαί ἐνέργειαι τῆς Τουρκίας ἀπὸ ἀέρος, ἀπειλαὶ 0101 θαλασσίας
δυνάμεως, ὡς καὶ ἐχθρικαί ἐνέργειαι τῶν
μυστικῶν τουρκικῶν δυνάμεων ἐπὶ τῆς
νήσου καὶ τῆς τουρκικῆς δυνάμεως
(ΤΟΥΡΔΥΚ), τῆς σταθμευούσης ἐπὶ τῆς
Κύπρου
κατόπιν
τῶν
Συμφωνιῶν
Ζυρίχης-Αονδίνου.
Ἡ ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος στρατιωτικὴ ἐνίσχυσις τῆς Κύπρου ἀρχίζει μετὰ τὴν
διαπίοτωσιν τῶν τουρκικῶν προθέσεων
τὸν Δεκέμὸριον 1963.
Ο 1964. Ἡ Βουλῆ τῆς Κύπρου καθιέρωσε ὑπσχρεωτικὴν στρατιωτικὴν θητείαν. Συγκροτεῖται ἡ Ἐθνικὴ Φρουρὰ
Κύπρου. Αὔγουστος 1964 γεγονότα
Μανσούρας.
O Ἡ ὁιοικητικὴ καὶ ἐπιχειρησιακὴ
ἑξάρτηοις τῶν στρατευμάτων τῆς Κύπρου ἀπὸ τὴν ἐν Ἑλλάδι Στρατιωτικὴν
Διοίκησιν,
οὐσιαστικῶς
ἀπὸ
τὸν
Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἧτο λάθος
στρατηγικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Κυὸερνήσεως καὶ εἶχε δυσμενεῖς συνεπείας ἐπὶ
τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων είς Κύπρον.
Ο 1968. 16 Ἰανουαρίου ἀποσύρονται
τά ἐλληνικὰ στρατιωτικὰ τμήματα ἀπὸ
τὴν Κύπρον, πλὴν τῆς ΕΛΔΥΚ. Αὐτὸ
ἧτο σφάλμα πολιτικῆς καί στρατηγικῆς
τῶν τότε ἀσκούντων τὴν πολιτικὴν καί
στρατηγικὴν ἐν Ἑλλάδι καί ἐν Κύπρω.
Ο Διχασμός. Αἱ Συμφωνίαι Ζυρίχης-Λονδίνου καί 01 51! συνεχεία ἀστοχσι
πολιτικοὶ καὶ στρατηγικοὶ χειρισμοί 011-

μιουργοῦν ἀνωμαλίας ἐν Κύπρω καὶ ἐξάπτουν τὰ πνεύματα. Οὕτω σχηματίζονται φανεραί καὶ μυστικαί, ἐπίσημοι καί
ἀνεπίσημοι ὀργανώσεις καὶ ἀντιοργανώσεις, φαινόμενα τὰ ὁποῖα παρατηροῦνται πάντοτε 51’g τοὺς Ἕλληνας ὅταν 010φωνοῦν καί τὰ ὁποῖα τυγχάνουν ἐκμεταλλεύσεως ἐκ μέρους τῶν ἐχθρῶν, καὶ
μάλιστα κατευθύνονται ὑπ’ αὐτῶν, διὰ
νά διασπάσουν τὰς δυνάμεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ οὕτω να τὰς ὑποτάξουν.
Χαρακτηριστικὴ περίπτωσις εἶναι ἡ ἐκ
μέρους τῆς Κυπριακῆς Κυὸερνήσεως ἐξασθένησις τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς τῆς
Κύπρου, 1. Ἰουλίου 1974, καὶ τὸ πραξικόπημα ἐν Κύπρω, 15 Ἰουλίου 1974.
Καὶ ὅλα ,αὐτὰ ἐνώπιον ἐχθροῦ ἰσχυρῶς
ὠργανωμένου 51g τὸ ἐσωτερικὸν τῆς νήσου καί μέ δυνάμεις τουρκικὰς ἑτοίμους
δι’ εῖσὸολὴν ἐπὶ τῶν έναντι ἀκτῶν τῇς
Τουρκίας.
‘H ἀπόφασις τοῦ Προέδρου τῆς Κύπρου τὴν 1ην Ἰουλίου 1974 νὰ μειώση
τὴν θητείαν τῶν ὑπηρετούντων εἰς τὴν
Ἐθνικὴν Φρουρὰν καὶ νά ζητήση τὴν
ἀνάκλησιν τῶν «στελεχούντων τὴν
Ἐθνικὴν Φρουρὰν ἀξιωματικῶν ἐξ Ἑλλάδος», παραόλέπων οὕτω τὴν ὑπαρκτὴν
ἀπειλὴν εἰσὸολῆς τῆς Τουρκίας, ἧτο ἐνέργεια ἀντίθετος πρὸς τὰς ἀπαιτήσεις
τῆς πραγματικότητος. Εἰς τὴν ἐπιστολήν
του τῆς 20g Ἰουλίου 1974 πρὸς τὸν Πρό50901! τῆς ἐν Ἑλλάδι δικτατορίας ὁ Πρόεδρος τῆς Κύπρου διετύπωσεν σκέψιν ἡ

ὁποία δέν ἧτο ὀρθή. Ἠ σκέψις αὕτη ἔχει
ὡς ἐξῆς; «...Πιθανῶς νά παρατηρηθῆ ὅτι
ἡ ἐλάττωσις τῆς δυνάμεως τῆς Ἐθνικῆς
Φρουρᾶς λόγω συντμήσεως τῆς στρατιωτικῆς θητείας, 051! καθιστᾶ αὐτὴν ἱκανὴν νὰ ἀνταποκριθῇ 51g τὴν ἀποστολήν
της ἐν περιπτώσει ἐθνικοῦ κινδύνου. A10
λόγους τοὺς ὁποίους δέν ἐπιθυμῶ ἐνταῦθα v0 ἐκθέσω 0‘51! συμμερίζομαι αὐτὴν τὴν ἄποψιν». Πόσον ἐσφαλμένη
ὑπῆρξεν ἐκείνη ἡ σκέψις ἀπεδείχθη καὶ
ἐκ τῶν πραγμάτων. Μὲ τὰ δεδομένα τῇς

2ας Ἰουλίου 1974 ἦσαν δυνατὰ καί πι601!01 καὶ τὸ πραξικόπημα εἰς, τὸ ἐσωτερικὸν τῆς Κύπρου καὶ ἡ τουρκικὴ 51060Ἐξ ἀλλου ἡ ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς
Κύπρου
ἐνώπιον τοῦ
Συμὸουλίου
Ἀσφαλείας τὴν 19ην Ἰουλίου 1974,
ἀναφερομένη εἰς τὸ πραξικόπημα τῆς
15ης Ἰουλίου 1974, τὸ ὁποῖον ἐχαρα-

κτήρισεν ὡς εἰσὸολήν, δὲν ἧτο ψύχραιμσς, ἐφανέρωνε 6ε6αίως σύγχυσιν ἀλλὰ
κυρίως ἧτο ἄστοχος. Δύο περικοπαὶ τῆς
ὁμιλίας έχουν ὡς ἐξῆςε
«...Ἀποτελεῖ καθαρῶς εἰσὸολὴν ,ἐξωθεν, κατὰ κατάφωρον παραόίασιν τῆς
ἀνεξαρτησίας καὶ κυριαρχίας τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου». Καὶ εἰς ἄλλο σημεῖον; «... εἶναι μία εἰσόολὴ καὶ ἐκ τῶν
συνεπειῶν της 601 ὑποφέρη ὅλος ὁ λαὸς
τῆς Κύπρου. Ἀμφότεροι Ἕλληνες καί
Τοῦρκοι». Τὸ πόσον ἄστοχοι ὑπῆρξαν αἰ
διατυπωθεῐσαι ἀπόψεις τοῦ Κυπρίου
Προέδρου προσμετρᾶται καὶ ἀπὸ τὸ ἑξῆς
γεγονός; Ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόσωπος εἰς
τὸν Ο.Η.Ε τὰς ἐπεκαλέσθη, ἀκόμη καὶ
15

πρὸ ὀλίγων μηνῶν, τὸν Νοέμὸριον τοῦ

λῆς, ἐν τούτοις ὃέν ἀποκλείεται καὶ εἶναι

1975, διὰ νά παρουσιάση τὴν τουρκικὴν
εἰσόολὴν εἰς τὴν Κύπρον ὡς ἐπέμὸασιν
κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου τῆς

ἀντίθετος ἀπὸ ὀ,τι ἀπήτουν αῖ περιστά-

πολὺ πιθανὸν αἱ πράξεις αὐταὶ νά ἦσαν

σεις,

Κύπρου.

Πάντως αἱ ἀνωτέρω τρεῖς πράξεις ἐξασθένησις τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, 1:0
ὀλέθριον πραξικόπημα, καὶ ἡ ὁμιλία
τοῦ

Προέδρου τῆς Κύπρου ἐνώπιον τοῦ
Συμὸουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε.
τὴν
παραμονὴν τῆς εἰσόολῆς, δέν ὑπῆρξαν ἡ
ἀἰτία τῆς εῑσὸολῆς, οὔτε ἡ κάθε μία πρᾶ-

μέρος ἑνὸς εὐρύτερου σχεδίου τὸ ὁποῖον
νὰ περιελάμὸανε καὶ τὴν εῖσόολὴν καί
εἰς τὸ ὁποῖον σχέδιον πρόσωπα καὶ Κυ6ερνήοεις νὰ ἐκινήθησαν ἐνσυνειδήτως ὴ
μὴ διὰ νὰ δημιουργηθῆ ἡ παροῦσα
κατάστασις εἰς τὴν Κύπρον καί εἰς τὰς
Ἑλληνοτουρκικὰς σχέσεις. Αῖ Κυὸερνήσεις Ἑλλάδος καὶ Κύπρου ἔχουν καθῇκον νὰ μελετήσουν ἐπιοτημονικῶς τὸ

Εἶναι δεδομέναι αἱ ἑξῆς ἀρχαί; 1) Εἰς
ὑπαρκτὴν ἀπειλήν, λαμὸάνονται μέτρα

διὰ τὴν χειροτέραν περίπτωσιν. 2) Εἰς
τὴν ὡργανωμένην πολιτείαν φέρει τὴν
εὐθύνην διά κάθε ἐκτροπήν, τὸ ἐπίσημον
κράτος. 3) Εἰς πολιτισμένους λαοὺς ἡ

χρηστὴ διοίκησις δέν δημιουργεῖ ἐπικινδύνους ὃιχογνωμίας καὶ διχασμὸν τοῦ
λαοῦ. ἼΞχων ὑπ’ ὀψιν τὰς ἀνωτέρω τρεῖς

θέμα τοῦτο ἀνεξαρτήτως καί πέραν τοῦ
ξις μεμονωμὲνως οὔτε ἐν συνδυασμῶ διοικητικοῦ
καὶ δικαστικοῦ ἐλέγχου τῶν
μεταξύ

ἀρχάς, καλεῖται ὁ ἐλεύθερος καί ἀντικει-

υπευθύνων, ὅστις πρέπει νὰ γίνη τὸ ταχυτερον.

σματά του ὡς πρὸς τὴν ἑτοιμότητα ἀμύ-

των ἢ ἐν συνδυασμῶ μέ ἄλλας. Ἡ
εἰοόολὴ οὕτως ἢ ἄλλως θὰ ἐγίνετο ἀφοῠ
εἶχεν ἀπσφασισθῆ. Καὶ μόνον ἡ ὲκῑρλε-

σις τῶν σχεδίων τῇς προπαρασκευῇς
τῆς
εἰσὸολῇς ἀπαιτούοε τὸν ἐλάχιστον χρόνον τῶν δύο μηνῶν. Ἑπομένως ἀποτελεῖ
ἀφέλειαν τὸ νὰ ἀποδίδεται εἰς μίαν τῶν
ἀνωτέρω τριῶν πράξεων ἡ αἰτία τῆς
τουρκικῆς εἰσὸολῆς, ἀφοῦ ἡ μὲν ἐξασθὲνηοις τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς θὰ συνετε-

λεῖτο ἐντὸς εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῇς 1ης

Ο 20 Ἰουλίου 1974. Εῖσόολή. Ὁ κίνδυνος εἰσὸολῆς τουρκικῶν στρατευμά-

των εἰς τὴν Κύπρον ἔπρεπε να εἶχε ἐπισημανθῆ ὑπὸ τῆς Κυπριακής Κυόερνήσεως τουλάχιστον δύο μῆνας πρὸ τῆς
εῐοόολῆς, ἤτοι ἀπὸ τῆς ΖΟῆς Μαΐου. Τε-

μενικὸς κριτὴς νὰ ἐξαγάγη τὰ συμπεράνης τῆς Κύπρου κατὰ τὴν κρίσιμον αὐτὴν

χρονικὴν περίοδον.

Διὰ νά ἐξετασθῆ ἡ πολιτικὴ καὶ στρατηγικὴ ἀπὸ 2Ο Ἰουλίου μέχρι 16 Αὐγούστου 1974 ὥρα 18.00, ἤτοι κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων

ἐπὶ καί ἐγγὺς τῆς Κύπρου, πρέπει νά

χνικοὶ λόγοι τῆς προπαρασκέυῆς
ῒῆς
επιχειρήσεως ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας
καθιστοῦσαν ἀδύνατον τὴν ἀπόκρυψιν
τῆς ἐπιχειρήσεως δύο μῆνας τουλάχιστον
πρὸ τῆς ἡμέρας ἐπιθέσεως. Εἶναι ὅασικὴ

στρατιωτικὴ ἐπιχείρησις.
20 Ἰουλίου, 05.00 ω; ἀρχίζει ἡ ἐπίθεσις κατὰ τῇς Κύπρου. Τὴν 24.00 ω ἡ
κατάστασις ἔχει ὡς ἑξῆς κατέχεται ἀπὸ

περιγραφή εἰς τὰς γενικὰς γραμμὰς ἡ

Ἰουλίου 1974· τὸ πραξικόπημα ἐγένετο
πέντε ἡμέρας πρὸ τῆς εἰσόολῆς· καὶ ἡ
ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς Κύπρου ἐνώπιον τοῦ Συμὸουλίσυ Ἀσφαλείας τοῦ
Ο.Η.Ε., μόλις μερικὰς ὥρας πρὸ τῆς εἰσὂολῆς.
Καίτοι ὅμως καμμία τῶν ἀνωτέρω

ἀρχὴ τῆς ῡτρατηγικῆς ὅτι ἡ ἄμυνα πρέ·

τὰ τουρκικὰ στρατεύματα ζώνη ξηρᾶς

πει νὰ ἀντιμετωπίζη τὴν χειροτέραν
περίπτωσιν μιᾶς ὑπαρκτῇς ἀπειλῆς.
“H πολιτικὴ καὶ στρατηγική, ἥτις διεμορφοῦτο κατὰ τὸ χρονικὸν τοῦτο διά-

τριῶν πράξεων δὲν ἧτο αἰτία τῆς εῐσὸο-

στημα 20 Μαΐου - 20 Ἰουλίου 1964, ἧτο

κατὰ μῆκος τῆς παραλίας 6άθους 600
περίπου μέτρων καί μήκους δύο περίπου
χλμ. μέ δύναμιν τὰ ὑπολείμματα δύο λόχων (150-200 ἀνδρας) καί μέ περίπου 10
ἐλαφρὰ ἅρματα.
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21 Ἰουλίουῑ ΟΟΟΟ-24.ΟΟ ω (δεύτερον
εἰκοσιτετράωρον). (Χάρτης I)’
Τοῦρκοιῑ Βομὸαρδισμοί ἀπὸ ἀέρος καί
θαλάσσης, ἀδιακρίτως κατὰ στρατιωτικῶν στόχων, ἀμάχου πληθυσμού, νοσοκομείων, οἰκισμῶν. Οὐδεμία οὐσιαοτικὴ
μεταόολὴ εἰς τὴν κατεχομένην ζώνην ξη90; (600 μ Χ 2 χλμ.), 10,(;) ἐλαφρὰ ἀρματα.
Ἑλληνες; Καταλαμὸάνουν ὅλους τοὺς
τουρκικοὺς θυλάκους ἐκτὸς τοῦ θύλακος
Λευκωσίας καί τοῦ θύλακος “Αγίου
Ἱλαρίωνος, τὸν ὁποῖον περισφίγγουν.
Ὑπὸ τὸν έλεγχον τῶν Τούρκων διατηροῦνται μόνον ἀσήμαντοι ἑστίαι εἰς χωρίον Κόκκινα, Κιόνελι, χωρίον Τσάτους,
Φρούριον Ἀμμσχώστου (διεπραγματεύετο τὴν παράδοσίν του), χωρίον Γαλάτεια.
22 Ἰουλίου 0000-16.ΟΟ ω. Μετὰ ἀπὸ
μακρὰν προπαρασκευὴν διὰ πυρῶν ἀπὸ
ἀέρος καὶ θαλάσσης ἀρχίζει νέα ἀπόθασις τουρκικῶν δυνάμεων περὶ τὴν 07.00
ω.
Ἀποὸιόάζεται δύναμις δύο περίπου ταγμάτων. (Χάρτης 11)
34 ἅρματα Μ48 (περίπου δύο ἴλαι).
24 ἐλαφρὰ πυροὸόλα (περίπου δύο
Μοῖραι ΠυρΙκοῦ).

Συνάπτονται σκληραὶ μάχαι μεταξὺ
ἐπιτιθεμένων Τούρκων καὶ ἀμυνομένων
Ἑλλήνων. Oi Τοῦρκσι δέν κατορθώνουν
μέχρι τὴν 16.00 ω νὰ ἐξασφαλίσουν συνεχές προγεφύρωμα, παρὰ μόνον ὡρισμένα σημεῖα τοῦ φυσικοῦ προγεφυρώματος πέριξ τῆς Κυρηνείας καὶ τὸν λιμένα τῆς Κυρηνείας.

Ο Ἡ τεχνικὴ καὶ ἡ τακτικὴ τῆς ἀπο6ατικῆς ἐπιχειρήσεως ἀπαιτοῦν ὅπως ὁ
ἐπιτιθέμενος, ἐκμεταλλευόμενσς τὸ στοιχεῖον τοῦ αἰφνιδιασμοῦ, ἐπι-τύχη κατὰ τὸ
πρῶτον 24ωρον κανονικὸν προγεφύρωμα εἰς τὴν ξηράν. Νοεῖται δὲ κανονικὸν προγεφύρωμα χῶρος συνεχὴς κατεχόμενος ἰσχυρῶς ὑπὸ τοῦ ἐπιτιθεμένου,
ὅστις νὰ προστατεύη τὰ κύρια μέρη τοῦ
προγεφυρώματος - ἀκταὶ ἀποδόσεως,
χῶροι συγκεντρώσεως καὶ ὀργανώσεως
τῶν τμημάτων ἀποόάσεως, θέσεις ὅπλων
ὑποστηρίξεως τῶν ἐπιτιθεμένων εἰς τὴν
ξηρὰν - τὰ ὁποῖα πρέπει νά εὑρίσκωνται
ἐκτὸς ὅολῆς πυροὸολικοῦ ξηρᾶς τοῦ
ἀμυνομένου.
Μέ τὰ ἀνωτέρω τεχνικὰ καί τακτικὰ
δεδομένα, ἡ Τουρκία ἐπρεπε νὰ ἑτοιμάζεται διὰ σύμπτυξιν τὸ δεύτερον
24ωρον, περίπτωσιν τὴν ὁποίαν φαίνεται
ὃτι ἀντιμετώπισεν πρὸς στιγμὴν ἡ Τουρκία, ὅταν ἐνόμισεν ὅτι, παρὰ τὴν συνεργασίαν καί ὑποστήριξιν τῇς Ἀγγλίας καὶ
τῶν Η.Π.Α., δέν εἶχεν ἐξασφαλίσει τὴν
ἀδρανοποίησιν τῆς Ἑλλάδος.
,Ο Πολιτική. ’“Ας ἐξετασθῆ εἰς τὸ σημεῖον αὐτό, ὁπότε συνεφωνήθη ἡ“ κατάπαυσις τοῦ πυρός, ποῖαι πολιτικαὶ πράξεις ’έλαόον χώραν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς
ἐπιθέσεως τῶν Τούρκων, 20 Ἰουλίου,
05.00 ὥρας.
20 Ἰουλίου. Προσφυγὴ τῆς Κύπρου εἰς

Bot-ray. am;
E θέσεις τῶν τουρκικῶν Δυνάμιων
μίκῦί '22 Ἰουλίου 1974 Ιθ.00 ὥρα
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τὸ Συμόούλιον Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε.
καί ἀπόφασις 353 τῆς 2Οῆς Ἰουλίου
1974.

τρόπον. Λόγω τῆς δραστηριότητος τῶν
ἀερσπορικῶν δυνάμεων, ἀνεχαιτίσθη ἡ
ἐπίθεσις ἐκείνη. ”Αλλως, θά ὴμπσροῦσε
νά ἐπέλθη καταστροφή. Μόνον ἐγὼ γνωρίζω τὰς στενοχωρίας τῇς νυκτὸς ἐκεί-

- Ἑπιστράτευσις εἰς Κύπρον 20 Ἰου’
’
λίου 06.00 ὥραν.
αὐτοῦ, εἶχον λη- Ἐπιστράτευσις είς Ἑλλάδα 20 Ἰου- νης. Ἑπί τοῦ θέματος
φθῇ μηνύματα ἀπὸ τὴν πρεσόείαν μας εἰς
λίου 09.00 ὥραν.
τὴν Λευκωσίαν καί τὸν κ. Ντενκτάς».
22 Ἰουλίου 06.00 ω. Αἱ Η.Π.Α. προ(«ΕΣΤΙΑ» l Ἰουλίου 1976).
«Αἱ
νῑ
ἀναγγελία
έόησαν εἰς ἐπίσημον
Εἰς ἐπίρρωσιν τῶν ἀνωτέρω έρχεται ἡ
Κυ6ερνήσεις τῇς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρίωσις τοῦ Κίσσινγκερ ὅτι ὁ
δια6ε6α
πῦρ
τὸ
η
κίας συνεφώνησαν νὰ καταπαύσ
κατάείς τὴν Κύπρον, σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφα- aE1056‘11 «εἶχεν ἤδη ἀποδεχθῆ τὴν
πρωινῆς
02.00
τῆς
πρὸ
πυρὸς
τοῦ
παυσιν
σιν τοῦ Συμόουλίου Ἀσφαλείας τῆς 2οῇς
Ἰουλίου. Ἡ κατάπαυσις τοῦ πυρὸς θα ὥρας τῆς 22ας Ἰουλίου».
Ἡ ὑστεροόουλία τῆς Τουρκίας ἦτο
γίνη τὴν 14.00 ὥραν Γκρήνουϊτς (ὥρα
εικτος καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι, ἐνῶ ἧτο
αὐταπόδ
1974.
Ἰουλίου
22ας
Ἑλλάδος 16.00) τῆς
ἐφ’ ὅσον ουνεφώνησεν εἰς τὴν
λογικόν,
Ἡ ἀνακοίνωσις αὐτὴ θὰ ἐπιὸεὸαιωθῆ
τοῦ πυρὸς πρὸ τῆς 02.00 ω
σιν
κατάπαυ
ν
Τουρκικὴ
ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν καὶ τὴν
ἡ κατάπαυσις τοῦ πυἸουλίου,
τῆς 22ας
Κυδέρνησιν τὴν 09.00 ὥραν Ἀθηνῶν».
ἀμέσως, ἀφοῦ τὰ
ετο
ἐφηρμόζ
νά
ρὸς
Παρὰ τὴν συμφωνίαν τῆς Τουρκίας δι’
νίας παρέχουν
ἐπικοινω
μέσα
α
σύγχρον
ἀποφάτῆς
ν
ἐφαρμογὴ
καὶ
ἐκεχειρίαν
ἢ τούλάχιητα,
δυνατότ
ν
τοιαύτη
μίαν
σεως 353 τῆς 2οῆς Ἰουλίου τοῦ Συμόουἀπὸ μίαν
μετὰ
ετο
ἐφηρμόζ
νὰ
στον
δι’
ἔδειξε
λίου Ἀσφαλείας, ἡ Τουρκία
ὁλοκλή14
ἀπὸ
μετὰ
θη
ἐφηρμόσ
ἐνεργειῶν της ὅτι δὲν ἐπρόκειτο νὰ τη- ὥραν,
ὥρας.
ρους
ρήση τὴν συμφωνίαν καταπαύσεως τοῦ
Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ πρέπει να ἀναπυρός. Ἡ Τουρκία, εὑρισκομένη εἰς
δύο χαρακτηριστικαί ἐνέργειαι
φερθσῦν
δύσκολον θέσιν, διότι δέν εἶχεν ἐπιτύχει
ν
τὴν δημιουργίαν κανονικού προγεφυρώ- τῶν δύο δῆθεν «φίλων καὶ συμμάχω
ματος, ἤθελεν νὰ κερδίση χρόνον καὶ νὰ
ἐξασφαλίση τὴν μὴ ἀντίὸρασιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸν κρίσιμον αὐτὸν χρόνον.
Εἰς πόσον δύσκολον κατάστασιν εὑρίσκετο στρατιωτικῶς ἡ Τουρκία εἰς τὴν
Κύπρον τὴν δευτέραν ἡμέραν τῶν ἐπιχειρήσεων, μετὰ τὴν ἐξαπόλυσιν τῆς ἀντεπιθέσεως τῆς ΕΛΔΥΚ, ὡμολόγησε καὶ
ὁ τότε Ἀρχηγὸς τῆς Τουρκικῆς Ἀεροπορίας κ. Ἐμίν Ἀλπκαγιά, κατὰ τὴν
πρόσφατον ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν τουρκοκρατουμένην Κύπρον (30 Ἰουνίου

’
χωρῶν>>ῑ
1) Αἰ Η.Π.Α, ἐνῶ διὰ τῶν ἀμέσων καὶ

τηλεφωνικῶν ἐπαφῶν τοῦ ὑφυπουργού
Σίσκο εἶχον ἐξασφαλίσει τὴν συμφωνίαν
τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἑλλάδος διὰ
κατάπαυσιν τοῦ πυρὸς πρὸ τῆς 02.30

ὥρα Ἑλλάδος τῆς 22ας Ἰουλίου, καὶ ἦτο

φυσικὸν καὶ λογικὸν δι’ ἐντίμους συμμάχους νὰ ἐπισπεύσουν τὴν ἐφαρμογὴν τῆς
καταπαύσεως τοῦ πυρός, καί μάλιστα ἐκ
μέρους τοῦ ἐπιτιθεμένου, ἐν τούτοις, ἀπὸ
τῶν πρώτων ἐπαφῶν (02.10 ω) ἐπὶ τοῦ
1976). Οὗτος ἐδήλωσε πρὸς δημοσι- θέματος αὐτοῦ ὁμιλοῦν δι’ ὥραν καταἙλογράφους τὰ ἑξῇς; «Τὴν δευτέραν ἡμέ- παύσεως τοῦ -πυρὸς τὴν 16.00 ὥραν
ὥρας,
ραν τῆς τουρκικῆς ἐπιχειρήσεως, ἡ EA— λάδος, δηλαδὴ μετὰ δεκατέσσερεις
AYK ἐξαπέλυσεν ἀντεπίθεσιν καὶ προσ- ἤτοι μετὰ τὴν ἐξησφαλισμένην ἀνετον
ως τῶν
έὸαλε τὰς θέσεις μας. Αἱ μονάδες Πεζι- περάτωσιν τῆς 2ας ἀποὸάσε
ῶν
μάτων.
στρατευ
τουρκικ
κοῦ εὑρίσκοντο εἰς πολὺ δύσκολον θέσιν.
2) Ἠ Ἀγγλίοι ἢ «Μεγάλη Βρεταννία
Εἶχον διασπασθῇ εἰς τὰ δύο. Ἑζητήθη ἡ
ὂοήθεια τῇς Ἀεροπορίας Καὶ τὴν ἐδώ- καὶ Βόρειος Ἰρλανδίω), ὅπως θέλει νὰ
ι ἡ
σαμεν μέ τὸν πλέον ἀποτελεσματικὸν ἀποκαλεῖται καὶ ὅπως τὴν ἀναφέρε
17

λωσις ”Αγγλσυ, Ἕλληνος καὶ Τούρκου
Ὑπουργοῦ, ἥτις προόλέπει τὴν μὴ περαιτέρω παραὸίασιν τῶν γραμμῶν τοῦ
μετώπου ὑπὸ τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων.
Αὔγουστος I - ὁΤΓὰ τουρκικᾶ στρατεύ-

Ε Θέσεις τῶν τουρκικῶν δυνάμεων
μέχρι 30 Ἰουλίου 1974

1 ματα παραὸιάζουν συστηματικῶς τὴν
ἐκεχειρίαν, ἐνῶ οἶ, ’Έλληνες τὴν τηροῦν.
Οἱ Τοῦρκοι καταλαμόάνουν νέας θέσεις

ΚΥΡΗΝΕΙΑ

ΑΜΜΟΧΩΠΟΣ

(Καραὸἄς. Λάπηθος) καὶ μόλις τὴν 81111
Αὐγούστου κατορθώνουν νά δημιουργήσουν περίπου κανονικὸν προγεφύρωμα
(μέτωπον 25 χμ, 6άοος 18 χμ) (Χάρτης
Ἡ δημιουργία τοῦ προγεφυρώματος

εῖχεν ἀπαιτήσει 20 ἡμέρας. Ἑκ τούτων
κατὰ τὰς πρώτας 4 ἡμέρας εἰς τὴν Ἑλ-

λάδα ἧτο δικτατορία καὶ κατὰ τὰς 16

ἀπόφασις 353 τῆς 2οῆς Ἰουλίου τοῦ
Συμὸουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.ΙΞ., ἡ
Ἀγγλία λοιπὸν αὐτή, ἡ σύμμαχος τῆς
Ἑλλάδος καὶ εἰς τὸν Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον, δι’ ἐπισήμου σήματος τοῦ ”Αγγλου
Στρατιωτικοῦ Διοικητού τῶν ἐν Κύπρω
Βρεταννικῶν Δυνάμεων, εῖδοποιεῖ τὸν
Διοικητὴν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας
ὅτι ἐὰν ἐπαναληφθούν πτήσεις τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας πρὸς τὴν Κύπρον,
θὰ ἀναχαιτισθοῦν ὑπὸ τῆς Βρεταννικῆς
Ἀεροπορίας. Αύτά ἀναφέρονται εἰς 611μοσιευθεῖσαν ἔκθεσιν τοῦ Ἀρχηγού τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τῆς Ἀγ-

γλίας ἧτο ἀπειλὴ διὰ νά ἀποθαρρύνη τὴν
Ἑλλάδα νὰ 511511611 εἰς Κύπρον. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τῆς Ἀγγλίας, μαζί μὲ ὅ,τι ἐχω
καταγγείλει δι’ ἄρθρων μου («ΕΣΤΙΑ»
30 Ἰουλίου 1974 καί «ΤΟ ΒΗΜΑ» 18
Σεπτεμὸρίου 1974), χαρακτηρίζει τὴν
Ἀγγλίαν ὡς συνεργὸν καὶ ὑποστηρικτὴν
τῆς τουρκικῆς ἐπιθέσεως.

τες, ὀχι ἐκ τοῦ ἀφανοῦς, ἀλλὰ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς. Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐκτροπῆς οἱ
ὁποῖοι ἤσκουν τὴν πολιτικὴν καί στρατηγικὴν τῇς Ἑλλάδος ἔχουν ὅλην τὴν εὑθύνην μέχρι τῆς 0400 ω τῆς 24ης Ἰουλίου 1974.
Νέα Κυόέρνησις Ἑλλάδος.
24 Ἰουλίου 1974, 04.00 ω μέχρι 16
Αὐγούστου 18.00 ω (ἀπόφασις τοῦ Συμ6ουλίσυ
Ἀσφαλείας
358/15.8.74,
360/16.8.74).
rH στρατιωτικὴ κατάστασις εἰς Κύ-

προν Ἡ Τουρκία, καίτοι ἔχει 01106160σει ἐνισχύσεις, δέν κατορθώνει, λόγω τῆς
ἰσχυρᾶς ἀντιστάσεως τῶν ἀμυνομένων,
νὰ δημιουργήση κανονικὸν προγεφύρωμα, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ τεχνικὴ καί τακτικὴ
τῶν ἀποὸατικῶν ἐπιχειρήσεων. Τὰ τουρκικά στρατεύματα κατέχουν μίαν ζώνην
ξηρᾶς ἐπὶ τῶν ἀκτῶν μήκους μικροτέρου
τῶν δέκα χιλιομέτρων καί εἰς 6060; μίαν
ἀκανόνιστον λωρίδα πλάτους τριῶν έως
τεσσάρων χιλιομέτρων κατὰ μῆκος τῆς
ὁδοῦ Κυρηνείας - Αευκωσίας.
Ἠ Τουρκία, καίτοι ἐχει συμφωνήσει
εἰς τὴν κατάπαυσιν τοῦ πυρὸς ἀπὸ 22ας
Ἰουλίου. 16.00 ὥρας, ἐν τούτοις, μὲ διαφόρους τουρκικάς δικαιολογίας, συνεχίζει τὰς ἐπιχειρήσεις εἰς τὴν ξηράν, δελ-

‘Q; 1190; τὴν Τουρκίαν πρέπει τις νὰ
παραδεχθῇ ὅτι ὑπῆρξε ἐντελῶς συνεπὴς
πρὸς τὴν ἱστορίαν της, ἥτις συνοψίζεται
εἰς τὴν ὑοτεροόουλίαν, τὴν ἀνειλικρίνειαν καὶ τὴν παρασπονδίαν. Ἐνῶ
προσποιεῖται ὅτι δέχεται τὴν κατάπαυσιν τοῦ πυρὸς σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφασιν τιώνει τὰς θέσεις της καί ἐκφορτώνει
τοῦ Συμὸουλίου Ἀσφαλείας τῆς 2οῆς ’ συνεχῶς στρατιωτικὰς ἐνισχύσεις, μεταἸουλίου (ἀπόφασις 353), ἐν τούτοις ὅλαι . φερομένας διὰ θαλάσσης καὶ δι’ ἑλικοαἱ ἐνέργειαι αὐτῆς, ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποῦ’ πτέρων ἀπὸ ἀέρος.
πληροφορεῖται ὅτι ἡ Ἑλλὰς συμφωνεῖ
25 καί 26 Ἰουλίου. Τουρκικαί ἐνισχύσεις καταφθάνουν συνεχῶς καὶ αἱ τουρεἰς τὴν κατάπαυσιν τοῦ πυρὸς καὶ ἐπομένως ὃέν θὰ ἐπέμόη διὰ στρατιωτικῶν
κικαὶ δυνάμεις παραὸιάζουν προκλητικῶς τὴν ἐκεχειρίαν.
ὁυνάμεων εἰς τὴν Κύπρον, ἡ Τουρκία
Ἡ Ἑλλὰς ζητεῖ τὴν ἐπείγουσαν σύγπροὸαίνει εἰς ὅλως ἀντιθέτους ἐνεργείας
κλησιν τοῦ Συμὸσυλίου Ἀσφαλείας τῶν
ἀπὸ ἐκείνας τὰς ὁποίας διελάμὸανε ἡ
ἀπόφασις τοῦ Συμὸουλίου Ἀσφαλείας
26 - 30 Ἰουλίου. Αἱ τουρκικαί δυνάκαὶ ἐξακολουθεῖ ἀνενόχλητος τὴν 51060μεις, παρὰ τὰς συνεχεῖς παραὸιάσεις τῆς
λήν.
Ἡ Ἑλλὰς εἶναι θεατὴς τῆς καταστά- καταπαύσεως τοῦ πυρός, δέν ἐχουν κασεως, οῦσιαστικῶς χωρὶς Κυὸέρνησιν τορθώσει νά δημιουργήσουν κανονικὸν
καὶ μὲ παραπαίουσαν στρατιωτικὴν ἡγε- προγεφύρωμα, κατέχουν ἔκτασιν μετώσίαν. Τὴν πολιτικὴν καὶ στρατηγικὴν τῆς που 15 χμ, 6άθους 15 χμ. (Χάρτης 111).
Ἑλλάδος διαμορφώνουν ξένοι παράγον3οὴ Ἰουλίου. 'Y110y911111'101 κοινή δή·
1B

ἀκολούθους ἡμέρας ἡ Κυὸέρνησις τῇς
24ης Ἰουλίου.
Αἰ κυριώτεραι φάσεις τῆς ἐπιχειρήσεως τοῦ προγεφυρώματος ἐγένοντο τὴν
22αν Ἰουλίου, τὴν 3οὴν Ἰουλίου καὶ τὴν
8ην Αὐγούστου.
Τὴν 22αν Ἰουλίου ἡ Ἑλλὰς ἧτο οὐσιαστικῶς χωρὶς Κυὸέρνησιν.
Τὴν 3οὴν Ἰουλίου ἡ Ἑλλὰς 5111165911010 ἤδη ἀπὸ 6 ἡμερῶν ἀπὸ τὴν K1165911110111 τῆς 24ης Ἰουλίου, ἡ ὁποία διετήρησε ὡς στρατιωτικὴν ἡγεσίαν ἐκείνην

τὴν ὁποίαν εἶχε διαμορφώσει ἡ δικτατορια.

Τὴν 8ην Αὐγούστου ἡ Κυὸέρνησις εῖχεν ἤδη ζωὴν 15 ἡμερῶν.
14 Αὐγούστου (ἔναρξις ἐπιχειρήσεως
Ἀττίλα 2).

Αί τουρκικαί δυνάμεις, παραὸιάζουσαι συνεχῶς τὰς συμφωνίας, ἐνισχύθησαν είς τὸ σημεῖον ὥστε τὴν 14ην Αὐγούστου νὰ ἀριθμοῦν περὶ τὰς 40 χιλιάδας στρατεύματα καὶ 200 ἅρματα μάχης, ἐξαπέλυσαν γενικὴν ἐπίθεσιν ὑποστηριζομένην ἀπὸ ἀέρος, θαλάσσης καὶ
πυροὸολικοῦ ξηρᾶς, ἐνισχυμένου εἰς τὴν
φάσιν αὐτὴν καί διὰ 60950; πυροόολικοῦ, ἐφήρμοσαν τὸ σχέδιον «Ἀττίλα»,
κατέλαόον 40% καὶ πλέον τοῦ ἐδάφους
τῆς Κύπρου καὶ τὰ 57% τῶν ἀκτῶν τῆς

νήσου, συμπεριλαμόανομένου καὶ τοῦ
κυριωτέρου λιμένος τῆς νήσου, τοῦ λιμένος τῇς Ἀμμοχώστου (Χάρτης V).
Οὕτω, τακτικὰ τουρκικὰ στρατεύματα
εἰσέὸαλον εἰς τὴν Κύπρον καὶ μὲ τὴν
πλήρη ἀνοχὴν τῆς Ἑλλάδος, ἀπὸ τῆς
2οῆς Ἰουλίου μέχρις τῆς 16ης Αὐγούστου 1974, ὴτοι ἐπὶ 28 ὁλοκλήρους ἡμέρας καὶ νύκτας ἐόομθάρδιζαν, ἐκαιαν,
ἐσκότωναν, ἀτίμαζαν, ἐσφαζαν.
Κατὰ τὰς 28 αὐτὰς ἡμέρας τῆς ἀνοικτῆς ἐπιθέσεως τῆς Τουρκίας κατὰ τῆς
Κύπρου, τῆς ὁποίας τὴν ἀνεξαρτησίαν ἡ
Ἑλλὰς εἶχε ἐγγυηθῆ, τὴν πολιτικὴν εῦθύνην ἐν Ἑλλάδι ἐχουν διὰ μὲν τὰς τέσσερεις πρώτας ἡμέρας ἡ δικτατορία, διὰ
δέ τὰς ἄλλας εἰκοσιτέσσερεις ἡμέρας ἡ
Κυὸέρνησις τῆς 24ης Ἰουλίου.
Ἠ πολιτικὴ ἀπὸ τῇς 24ης Ἰουλίου μέ-

χρι. τῆς 16ης Αὐγούστου 1974 εἶναι εἰς
6090; τῆς στρατηγικῆς
25 - 30 Ἰουλίου. Εἰς τήν 11011111111111.211ζητήσεις, εἰς τὴν Γενεύην, τῆς Ἀγγλίας,

Ἑλλάδος, Τουρκίας. Συμφωνία σχετικῶς

με τὴν γραμμὴν καταπαύσεως τοῦ πυρός.
παραχώρησις
Εἰς τὴν στρατηγικήν.’
τῶν ἐξ αὐτῶν ἡμερῶν εἰς τὴν Τουρκίαν
δι’ ἐνίσχυσιν καὶ προπαρασκευὴν τῆς
νέας της ἐπιθέσεως ἐν Κύπρω. Ἠ φάσις
αὐτὴ ὁλοκληροῦται τὴν 8ην Αὐγούστου.
8 - l3 Αὐγούστου. Είς τὴν πολιτικήν·
Δεύτερον στάδιον συζητήσεων εἰς τὴν
Γενεύην.
Παραχώρησις
Εἰς τὴν στρ(ιτι)γικήν.·
-τού δευτέρου αὐτοῦ ἑξαημέρου εἰς τὴν
Τουρκίαν δι’ ἐνίσχυσιν καὶ προπαρασκευὴν τῆς νέας της ἐπιθέσεως, ,ἥτις ἤρχισε τὴν 14ην Αὐγούστου καὶ ὡλοκληρώθη τὴν 16ην Αὐγούστου. εΗ γραμμὴ
Ἀττίλα ἐπετεύχθη.
14η Αὐγούστου. “Η Ἑλλὰς δηλώνει ὅτι
ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὴν στρατιωτικὴν ὀργάνωσιν τοῦ NATO!!! K01 ἀκόμη, μετὰ τὴν
παρέλευσιν δύο περίπου ἐτῶν έκτοτε, ἡ
Ἑλλὰς συζητᾶ τὴν ἀποχώρησιν αὐτήν.
Εἶναι λοιπὸν νὰ μὴν ἐντρέπεται 11005
Ἕλλην διὰ τὴν πλήρη ἀδράνειαν τῆς
Ἑλληνικῆς Κυὸερνήσεως; Ἠμπορεῖ κανεὶς νὰ ἀπαγορεύση εἰς τὸν Ἑλληνικὸν
Λαὸν καὶ τὰς Ἐνόπλους Δυνάμεις του

νὰ μὴ σκέπτωνται καὶ νὰ μὴν ὑποπτεύωνται; "0101! 65 ἀναφέρωνται «Ἑνοπλοι
Δυνάμεις» δέν ἐννοεῖται ἡ ἡγεσία τὴν
ὁποίαν ἀνέδειξεν ἡ δικτατορία καὶ τὴν
ὁποίαν διετήρησεν ἡ Κυόέρνησις τῆς
24ης Ἰουλίου, ἀλλὰ ἐννοεῖται ἡ μᾶζα
τῶν μαχητῶν τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων.
Ἡ Κυόέρνησις γνωρίζει ὅτι δέν εὐσταθεῖ ὁ ίσχυρισμὸς τῆς ἀνυπαρξίας
ὁπλισμοῦ καὶ γνωρίζει ἐπίσης τὴν ἀλήθειαν διὰ τὴν «ἀποτυχίαν» τῆς ἐπιστρατεύσεως. Διατί ἄφησε νὰ διασύρεται ἡ
Ἑλλὰς ὡς ἄοπλος χώρα καὶ νὰ μειώνεται
τὸ ἠθικὸν τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ πίστις τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ααοῦ πρὸς τὰς Ἐνόπλους

ερεων. Βάσεις
-τῖΞ-ζ-’ξ Θέσεις τῶν τουρκικῶν δυνάμεων
ῗὲ-Ξξξζζ μέχρι H Αὐγούστου I974

.1
ί ,1, 111
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ IV

,κββῶιχχ ’

Λ ΕΜΕΣΟΣ

ἐπιστρατεύσεως καί τῇς ἐφαρμογῇς τῶν
σχεδίων ἀπὸ τὴν σαθρὰν ἡγεσίαν τὴν
ὁποίαν εἶχεν ἀναδείξει ἡ δικτατορία, 1101
0110 τὴν ἀνυπαρξίαν πολιτικῆς ἡγεσίας.
Αἱ ἀνωμαλίαι ὅμως αὐταί, τῆ ἐπεμὸάσει
τῶν ἀξιωματικῶν τῶν Μονάδων, — ἐφέδρων καί μονίμων - καὶ τῶν τοπικῶν
Διοικητῶν, εἰχον ἤδη διευθετηθῆ κατὰ
τὸ μεῖζον μέρος, ὥστε τὴν 24ην Ἰουλίου
1974 αἱ Ἑνοπλσι Ἑλληνικαὶ Δυνάμεις
νά έχουν ὑψηλὸν ὁαθμόν ἑτοιμότητος
καὶ λίαν ὑψηλὸν ἠθικόν, ἰδίως μετὰ τὴν
πολιτικὴν ἀλλαγὴν τῆς 24ης Ἰουλίου. Ἡ
νέα ὅμως Κυὸέρνησις τοὺς μὲν ἀνικάνους καί ὑπευθύνους τῶν ἀνωμαλιῶν

Δυνάμεις; Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον συν-

κατὰ τὴν ἐπιστράτευσιν, οἵτινες ἦσαν καί
οἱ στυλοὸάται τῆς δικτατορίας, διετήρησεν εἰς τὰς θέσεις των, τὴν δέ μᾶζαν τῶν
Ἑνόπλων Δυνάμεων με τούς φιλοτίμους
ἀξιωματικοὺς - Ἑφέδρους καί Μονί11011;— μαζί 115 10 στρατευμένα τέκνα τοῦ

έὸαλεν εἰς τούς σκοποὺς τῆς ἀνθελληνικῇς πολιτικῆς τῇς Ἀγγλίας, κυρίως,

εἰς
κατεδίκασεν
Λαοῦ,
Ἑλληνικοῦ
Ἑλλη65
τὸν
σιν,
ταπείνω
καί
αν
ἀδράνει

ἀλλὰ καὶ τῶν Η.Π.Α, ὑπὸ τὸ κάλυμμα

τοῦ ἀντιδικτατορικοῦ μένους, τοῦ λίαν

ἐξ ἄλλου καθυστερημένου. Ποῦ ἦσαν «οἱ
φίλοι καὶ σύμμαχοι» ὅταν ἐπέόαλλον εἰς
τὸν Ἑλληνικὸν Λαὸν τὴν δικτατορίαν ὁ
65 Ἑλληνικὸς Λαὸς ἐγκατελείπετο μόνος, εἰ ς μέν τὴν καλουμένην «ἐλευθέραν»
Ἑλλάδα διὰ νὰ ἀντιπαλαίση μόνος ἐναντίον τῆς δικτατορίας, εἰς 65 τὴν Κύπρον
διὰ νὰ σφαγιάζεται; Καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ Κυόέρνησις τῆς 24ης
Ἰουλίου ἐπεσαν εἰς τὴν παγίδα τῶν φιλοτούρκων, δῆθεν συμμάχων μας. Ἑκτὸς
ἐὰν ἡ Κυὸέρνησις ἐστάθμισεν τότε ῶς
πλέον συμφέρουσαν εἰς αὐτὴν τὴν προδολὴν τῆς δικαιολογίας τοῦ ἀόπλου ἀπὸ
τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων καὶ τὴν
ἄμυναν τῆς τιμῆς καὶ ἀξιοπρεπείας τοῦ
Ἑλληνισμοῦ ὁλοκλήρου. Πάντως σήμερον ἐχει ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ ἀδράνεια
ἐκείνη ὑπῇρξε μέγα στρατηγικὸν σφάλμα
τῆς τότε Κυὸερνήσεως.
Ὓπῆρξαν ὂεὸαίως, - καὶ σήμερον ἠμπορεῖ τοῦτο νὰ λεχθῇ ἀφοῦ έγινε εὐρέως
γνωστὸν - καὶ ἀδεξιότης 1101 ἀμάθειαείς
τὴν θέσιν ἐν λειτουργία τού συστήματος

νισμὸν τῇς Κύπρου ἐγκατέλειψεν διὰ νά
σφαγιασθῇ ὑπὸ τῶν Τούρκων.
Ἑν εἰκοσιτετράωρον εἶναι μεγάλη
χρονικὴ περίοδος ὅταν ἡ χώρα εὑρίσκεται εἰς ἐμπόλεμσν κατάστασιν. Ἠμπορεῖ
μέσα εἰς ἐνα εἰκοσιτετράωρον να γίνουν
ἀθρόαι ἀντικαταστάσεις ἀνωτάτων στελεχῶν τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων. Αὐτὸ
651! θὰ ἧτο πρωτοφανές εἰς τὴν Στρατιωτικὴν ἱστορίαν, ἀφού τοιαῦται ἀντικαταστάσεις γίνονται ἀκόμη καὶ ἐπὶ τοῦ
πεδίου τῆς μάχης. Τὸ δραστήριον τοῦτο
μέτρον ἐσωσε καταστάσεις 1101 ἤλλαξε
τὴν φορὰν τῶν πραγμάτων, ὅταν ἐγένετο
ἐπὶ ὀρθῶν στρατηγικῶν κριτηρίων.
Ὀρθὰ δέ κριτήρια ὑπῆρχον τότε, 1101 ἡ
τότε Κυθέρνησις τὰ ἐγνώριζεν, ἀλλὰ δὲν
διέθετε τὴν τόλμην, διότι δέν ὑπῆρχε ἡ
πολιτικὴ «εὐψυχία καί ἀλκὴ» ὅπως 651!
ὑπῆρξε καὶ, μετέπειτα καί, δυστυχῶς,
οὕτε σήμερον, ὅπως ἐγραψα εἰς πρόσφατον ἄρθρον μου «Ἠ ”Αμυνα τῆς Χώρας.
Ἡ εὐψυχία εἰς τὴν Πολιτικὴν καὶ Στρατηγικὴν» («ΤΟ ΒΗΜΑ» 19 Ἰουνίου
1976). K01 τότε, εἰχον ἐγκαίρως 5111011μάνει τὴν στρατηγικὴν πραγματικότητα.
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ἀκόμη καὶ δι’ ἄρθρου μου; «Ἀνοικτὸς
Πόλεμος κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ» («ΕΣΤ1Α>>3οἼουλίου 1974). Δυστυχῶς καμμία σωστικὴ ἐνέργεια 651! ἐγινε, οὕτε καὶ
τότε, οὕτε καὶ τώρα, ἐπὶ οὐδενὸς πεδίου,

οὕτε τῆς πολιτικῆς οὐτε τῆς στρατηγικῆς,
δι’ αὐτὸ καὶ ἡ τόσον «μυστικὴ διπλωματια».
’Ήδη ὅμως ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς γνωρίζει. Συμόάλλουν 65 τὰ μέγιστα εἰς τὴν
ἐνημέρωσίν του αἱ ἀπορίαι αἱ ὁποῖαι τοῦ
γεννῶνται ἀπὸ τὰς ὑὸριστικὰς καὶ με
ὑπεροψίαν διατυπωμένας δηλώσεις ἐπισήμων καὶ τὴν χωρὶς ἐπιχειρήματα συνηγορίαν διωρισμένων. <Ὀλη ἡ ἐπίσημος
προσπάθεια ἀποσκοπεῖ εἰς τὸ νά συσκο-

τίση τὴν ἀλήθειαν καί νὰ καλύψη τὴν
ἀδυναμίαν, ἥτις 65v ἐπιτρέπει νὰ ἀρθῇ ὴ
Κυδέρνησις εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων διὰ νὰ σωθῇ ἡ Κύπρος καί νὰ ἐπι600011 ἡ Ἑλλάς.
Αἱ δῆθεν χαμέναι ει”κ(ιιριάι.
”Ολαι, αἱ προταθεῖσαι κατὰ καιροὺς
λύσεις τοῦ Κυπριακοῦ ὑπὸτῆς Ἀγγλίας
ἢ ἄλλων «συμμάχων» ἦσαν παγίδες,
ὡρισμέναι 65 λίαν ἀριστοτέχνικῶς στηθεῖσαι (διάφορα ἐπιφανειακῶς καλό6ολα Συντάγματα κ.λπ.).
Ἡ Ἀγγλία ὴ οἱ ὑπ’ αὐτῆς ὑποκινούμενοι μεσολαὸηταὶ ἐξυπηρετοῦν τὴν ἀγγλικὴν πολιτικήν· ὴ δέ Ἀγγλία οὐδέποτε
θὰ ὂοηθήση καλοπροαιρέτως εἰς τὴν
ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας λύσιν τοῦ Κυπρι-

ακοῦ οὔτε εἶναι λογικὸν νὰ πιστεύῆ τις
ὅτι αἱ Μεγάλαι Δυνάμεις καὶ εἰδικώτερον ἡ Ἀγγλία διαμορφώνουν πρόχειρα
τὴν πολιτικήν των καὶ ὅτι εἰναι δυνατὸν

μία οἱαδήποτε ρητορεία διαφωτίσεως νά,
τοὺς κάμη νὰ ἀλλάξουν πολιτικήν.

Μία μόνον εὐκαιρία ἐχάθη. Εἶναι ἡ
εὐκαιρία πού ἐδωσε ἡ Τουρκία με τὴν
δάρόαρον ἐπίθεσίν της κατὰ τῇς Κύ-

πρου. Ἑπρεπε ἡ Ἑλλὰς νὰ εἶχε ἀμυνθῇ
ἐμπράκτως. Αἱ δυνάμεις τῆς Ἑλλάδος
ἦσαν ὑπεραρκεταί, ἐὰν ἐγίνετο χρῆσις
αὐτῶν στρατηγικῶς ὀρθή.Ἰ Οὕτω θὰ ἐλύοντο αὐτομάτως τὰ αὐθαιρέτως ὑπὸ τῆς
τουρκικῆς δουλιμίας δημιουργούμενα
ζητήματα. Ἀπὸ τὴν ὅλην μελέτην τῇς
19

λίου μετὰ τῆς στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῇς
δικτατορίας ἐπέδρασεν δυσμενῶς ἐπὶ τοῦ
ἠθικοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων, τὰς ὁποίας ἀποτελοῦν
κυρίως ἡ μεγάλη μᾶζα τῶν στρατευμένιι)ν
τέκνων τῆς Ἑλλάδος καί οἱ κατώτεροι
μόνιμοι καί ἐφεδροι ἀξιωματικοί.
Ἑκεῖ ὅπου τὸ πολιτικὸν καὶ στρατι-

111

Πρετον. Βάοῑιις
θέσειις ῐιῖιν rave)“ κῶν δυνάμεων
μασι Ι6 Αὐγούστου I974 και μετίπῑι m

ωτικὸν δυναμικὸν ἀδρανεῖ, δὲν εἰναι
ἐθνικὸν κέντρον. Ἐθνικὸν Κέντρον εἰναι
ἐκεῖ ὅπου γίνεται ὁ ἀγὼν διὰ τὴν ἐλευθερίαν καί τὴν ἐθνικὴν ἀποκατάστασιν,
Ἐκεῖ μάχεται ἡ Φυλή.
=
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1) Οἱ Κύπριοι νά μὴ δεχθοῦν καί νὰ
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πολιτικῆς καὶ στρατηγικῆς ἐπὶ τοῦ Κυπριακοῦ καί με τὴν ὁοήθεια τοῦ Πίνακος
«Α», ὅστις σημειώνει συγκριτικῶς τὴν
δραστηρίότητα Τουρκίας καὶ Ἑλλάδος,
προκύπτουν τὰ κάτωθι συμπεράσματαῑ
Πολιτικὸς παράγων τῆς στρατηγικῆς.
Ἡ ἐλληνικὴ πολιτικὴ χωρὶς νὰ τὸ ἐπισημαίνη καὶ χωρὶς νὰ διδάσκεται ἔδρασε
κατὰ τρόπον ὅστις ἐξυπηρέτησε τὰ σχέδια τοῦ ἐχθροῦ. “Οχι μόνον δέν προλαμ6άνει τὰ γεγονότα, ἀλλὰ σύρεται πίσω
ἀπ’ αὐτὰ χωρίς, ἐν τῆ κυριολεξία, πολιτικήν. Οἱ αὐτοσχεδιασμοὶ καὶ κομπασμοί
δέν εἶναι πολιτική.
Οἰκονομικὸς παράγων τῆς στρατηγικῆς. Ἡ Ἑλληνικὴ Κυὸέρνησις, εἰς ἐποχὴν πολέμου καὶ πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, ἀδρανοποιεῖ τὸ ἔνοπλον δυναμικόν.

Τοῦτο, εἰς τὴν στρατηγικὴν, εἶναι ἀντιοικονομικὴ ἐνέργεια καί ἐξυπηρετεῖ τὸν
ἐχθρόν. Τὰ δέ ἰσχυρὰ κεφάλαια τῆς πολιτικῆς τὰ δεσμεύει καὶ τὰ σπαταλά ἀδοκίμως καὶ «κατόπιν ἑορτῆς», χωρὶς πρωτσὸουλίαν και μέθοδον.
Ψυχολογικὸς παράγων τῆς στρατηγικῆς. Η ἀδράνεια τοῦ δυναμικού ἀμύνης
καί αἱ διακηρύξεις και δηλώσεις ὁτι ἡ
ἀνεπάρκεια τῶν »Ἑλληνικῶν Ἑνόπλων

τὴν πολύτιμον αὐτὴν πληροφορίαν ὅτι ἡ
Ἑλλὰς δέν πρόκειται νὰ ἐπέμὸη καὶ
ἑπομένως ἧτο ἐλεύθερος νὰ σκοτώνη.
Τὸ ἴδιον ἰσχύει καὶ διὰ τὰς ἀνακοινώσεις; «ἐὰν γίνη πόλεμος, πού δέν ὑπάρχουν πιθανότητες νὰ γίνη...» Ἑνῶ πόλεμος γίνεται καὶ οἱ Τοῦρκοι μέ τακτικὸν

στρατὸν εὑρίσκονται ῶς κατακτηταί εἰς
Κύπρον.
εΟ τύπος μας, τὸ ραδιόφωνόν μας, ἡ
τηλεόρασίς μας καὶ ὅλα τὰ μέσα μαζικῆς
ἐνημερώσεως οὐσιαστικῶς ἀγνοοῦν τὸ
Κυπριακὸν ὡς θέμα ἐλευθερίας.
Πάντα τὰ ἀνωτέρω δημιουργοῦν σύγχυσιν εἰς τὸν λαόν, ἡ δέ Κύπρος αἰσθάνεται ἐγκαταλελειμμένη.
Στρατιωτικὸς παράγων τῆς στρατηγικῆς. Ἡ ἀδράνεια τῶν Ἑνόπλων Δυνάμεων ἐν ὥρα πολέμου ἐξέθεσε τὰς Ἑλληνικὰς Ἐνόπλους Δυνάμεις καί διεθνῶς

καί εἰς τὰ ὅμματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ
καὶ ἐπέδρασεν δυσμενῶς ἐπὶ τῆς πίστεως
τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὰς Ἐνόπλους Δυνάμεις. Ἑπιπροσθέτως, ἡ ἀγαστὴ συνύπαρξις τῆς Κυ6ερνήσεως τῆς 24ης Ἰου-

μὴ ὑπογράψουν καμμίαν συμφωνίαν
ἀντίθετον πρὸς τὸ διεθνες δίκαιον.
Σκοπὸς τῆς Τουρκίας, ὅοηθουμένης
πάντοτε ὑπὸ τῆς Ἀγγλίας καὶ τῶν
Η.Π.Α., εἰναι ἡ ἐμπλοκὴ τῶν Ἑλλήνων
τῆς Κύπρου εἰς τὸν μηχανισμὸν τῶν διμερῶν συνσμιλιῶν καὶ όχι ἡ ἐξεύρεσις
λύσεως. Ἐπὶ δώδεκα ἐτη χρησιμοποιεῖται ἡ ’ίδια μέθοδος.
2) Ἡ Κύπρος νὰ ζητήση ἀπὸ τὸν
ΟΗΕ διὰ τοῦ Συμὸουλίου Ἀσφαλείας
ἀποκοπὴν τῶν συγκοινωνιιῖιν τῆς νήσου
μετὰ τῆς Τουρκίας ἀπὸ ἀέρος καί θαλάσσης. Αὐτὴ ειναι εὐκολη στοατιωτικη

ἐπιχείρησις, ἀφού η Κύπρος εἰναι νῆσος,
χρειάζεται ὅμως πολιτικον σθένος καί
γνώσεις διὰ νὰ ὑποστηριχθῇ εἰς τὸ Συμ6ούλιον Ἀσφαλείας.
3) Ἡ Κύπρος νά ἀπαιτήση τὴν ἀπομάκρυνσιν ἀπὸ τὴν Κύπρον ὅλων τῶν
ξένων στρατευμάτων, συμπεριλαμὸανομένων καί τῶν Βρεταννικῶν Βάσεων.
4) eH Κύπρος νά ζητήση νά φύγουν
ἀπὸ τὴν Κύπρον ὅσοι ἀπὸ τὴν τουρκικὴν
μειονότητα δέν θέλουν νὰ ζήσουν ἐκεῖ
σύμφωνα μέ τὰ δικαιώματα καὶ τὰς ὑποχρεώσεις πού πρσὸλέπει τὸ διι-ῑθνές δίκαιον.
5) Ἡ Κύπρος νά ζητήση πολεμικὰς
ἐπανορθώσεις ἀπὸ τὴν Τουρκίαν καὶ τὰς.
ἐγγυητρίας Ἀγγλίαν καί Ἑλλάδα.
6) Ἡ Ἑλλὰς καί οἱ Ἕλληνι-ῖς πρέπει
νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι ἡ Τουρκία
ἐχει ἀνοίξει πόλεμον κατὰ τῆς Ἑλλάδος
καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀδράνεια τῆς Ἑλ»
λάδος σημαίνει ἑτοιμότητα διὰ δουλείαν.

Πυινιικιυυι tuutb
ΡΝΚΑ ΡΒΟΕΙ. couom

Δυνάμεων δὲν ἐπέτρεπον τὴν ἄμυνάν τῆς
Κύπρου, ἐπέδρασαν δυσμενῶς ἐπὶ τοῦ
ἠθικοῦ τῶν ἀμυνομένων ἐν Κύπρω καὶ
ειχον δυσμενῆ ψυχολογικὴν ἐπίδρασιν
ἐφ’ ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

ΙΣ1οΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ

, ειιᾼΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΥΙΕΓΑΕΞΟῙ
o tAAnv-oq;

Δέν ἠσαν ἀληθεῖς οἱ ἰσχυρισμοὶ περὶ

-ἀνεπαρκείας, διότι καὶ τὰ ἀεροπλάνα
’ἔφθαναν ὣς τὴν Κύπρον διὰ νὰ ἐκτελέ,σουν τὰς ἀποστολὰς ποὺ ἀπαιτοῦσεν τὸ
εἶδος τῶιν ἐπιχειρήσεων· και τὸ Ναυτι’κον ἠτο ἀρκετὸν και ὁ Στρατὸς Ξηράς.
-Εκεῖ ὅπου ὅντως ἀπεδείχθη ἀνεπάρκεια

εἶναι εἰς τὴν πολιτικὴν καὶ στρατιωτικὴν
ήγεσίαν. Καὶ ἐδῶ πρέπει νὰ ζητηθοῦν
ἐὐθῦναι διότι, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, μέ τὰς

δηλώσεις αὐτὰς ἐδωσαν εἰς τὸν εἰσὸολέα
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T0 «ANTI» δημοσιεύει σήμερα ἕνα εύρυ ἀπόσπασμα ἀπὸ τις ἀναμνήσεις 1017 K. Γεωργιάδη (καπετάν Ζαχαριᾶ) σχετικὸ 718 τὴν κατά ληψη στὸν Κορινθιακὸ ἑνὸςὲπίτακτου ἀπ’ τούς
Γερμανούς ἱστιοφόρους πού μετέφερε πυρομαχικά καὶ τρόφιμα τῶν κατακτητῶν. Ἡ κατάληψη τοῦ σκάφους 01171017, ἀπὸ μιὸι μικρὴ ὁμάδα 1017 ΕΛΑΣ 718 ἐπικεφαλῆς τὸν Ζαχαριά, στάθηκε
ἀφορμὴ καὶ ἀφετηρία τῆς δημιουργίας 1017 EAAN Κορινθιακοῦ, πού 08 71810728118018917

ἀναδιάρθρωση ἀποτέλεσε τὴν 3η μοίρα τοῦ ΕΛΑΝ Εὐὄοι’κοῠ-Σαρωνικοῦ-Κορινθιακοῦ καὶ
ὑπαγότανε διοικητικα στὴ I] Μεραρχία Ατικοόοιωτίας 1017 ΕΛΑΣ.
T0 XPONIKO 1017 καπετάν Ζαχαριᾶ μᾶς δίνει γιά πρώτη φορὰ - κι ἀπὸ χέρι - θετικὲς κι
ἑνδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά μ’ ἕνα επεισόδιο τῆς ναυτικῆς ἀντίστασης, γιὰ τὸ ὁποῖο
οἱ μέχρι σήμερα γνώσεις μας ἤτανε συγκεχυμδιες κι ἐν πολλοῖς ἀντιφατικές. Τὸ ἑπεισόδιο
011710 εἰναι, ἐξ ἄλλου, διπλᾶ χαρακτηριστικό.·
Οάπὸ τὴν μιά δείχνει τις τολμηρες πρωτοόουλίες καὶ τούς κινδύνους πού ἀναλαὸαίνανε
οἱ ἀγωνιστες τῆς ἀντίστασης προκειμένου νάὄλάψουνε μέ κάθε δυνατὸ τρόπο τούς κατακτη-

τὲς τῆς χώρας
Οάπὸ τὴν ἄλλη, φανερώνει τὴν ὁμόψυχη συμμετοχὴ τῆς ὁλότητας σχεδὸν τῶν κατοίκων
τῆς ὑπαίθρου a8 ἀντιστασιακὲς πράξεις και ἑνέργειες, που μπορούσανε νά ἔχουνε τρομακτικές
συνέπειες, ἀπὸ ἀντίποινα τοῦ κατακτητῆ, γιὰ τὸ ὄιος καὶ 117 ζωή τους ἀκόμα.
Γ[Α τὴ γενικότερη πληροφόρηση τῶν ἀναγνωστῶν μας, δημοσιεύουμε ἀκόμα.ΟἝνα σύντομο ὄιογραφικὸ σημείωμα 1017 καπετὸιν Ζαχαριᾶ.
Ο T17 διάρθρωση τοῦ ΕΛΑΝ στὸ τέλος τῆς Κατοχῆς.
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μογέλασα, ἤπια τό κρασί μου καί ὃγῆκα ἔξω. Ἐκεῖ ὅρῆκα τόν
Πάπουτσα μέ τόν B096010 πού εἶχε τό ξενοδοχεῖο. Τραὸηχτήκαμε σέ μιά γωνιά καί εἶπα στόν Βαρὸάτο νά μπεῖ μέσα καί νά
ρωτήσει τόν καπετάνιο «ἄν σαλπάρουν» καί μέ τρόπο νά τοῦ πεῖ
νά ὁγεῖ ἐξω. Ἐν συνεχεία ἐστειλα τόν Πάπουτσα νά εἰδοποιήσει
τούς ἀντρες μου νά μποῦν στό λιμάνι, νά καταλάὸουν τό σκάφος
καί νά περιμένουν ἐντολές μου.
Δέν περίμενα καί πολυ καί ὅλέπω τόν καπετάνιο νά ὅγαίνει
ἔξω. Μοῦ τόν ἔφερε 6 Βαρὸάτος σέ μιά γωνιά. Τόν ρώτησα ἀπό
πού εἶναι, μοῦ ’(πε<Κρητικός>>. Τόν ρώτησα ἀν εἶναι Ἕ,λληνας ἄν
ἀγοστάει τήν πατρίδα του. Μ’ ἀπάντησεῑ(«Εἶμαι Έλληνας ἑκατό
τά ἑκατό. Αυτά τά γουρούνια μ’ ἐχσυν ἐπιτάξει. Μοῦ’χουν σκο-

τώσει τό παιδί μου. Σοῦ ἀρκοῦν αὐτά;»
Τόν ἀγκάλιασα καί τόν φίλησα. Τόν ρώτησα «τί ἔχει μέσα τό
σκάφος;». «Ἔχει-μ’ ἀπάντησε-1 00 τόννους ὀὸίδες τῶν 10,5 γιά
ΕΛΑΝίτικσ κιιίκι ι’]τοιιιι) ,ια (HI/71101111111

τά ἐπάκτια πυροόόλα Ζακύνθου, ἄλευρά 30 τόννους καί σά-.
κους 20-30 τόννους 718δέματα ἀπό τή Γερμανία γιά τούς Γερμα-

ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ στήν Ἐρατινή. Εἶναι ἐνα παραλιακό χωριό τῆς νούς φαντάρους πού εἶναι στίς διάφῖορες φρουρές τῶν νησιῶν»·
Τό πλήρωμα ἦταν 8 ἀντρες. ”ἷΟλοιηταν ἐντάξει, ἐκτός ἑνός πού
Ρούμελης. Ἔφιτασα ἐκεῖ μέ μιά δενζινούλα μέ σκοπό ν’ ἀνέὸω στό
Λιδωρίκι στή Διοίκηση τῆς 5ης Ταξιάρχίας. Φτάνσντας, περίπου · ἀγαποῦσε τούς Γερμανούς.
Τοῦπα νά καθήσει μέ τούς Γερμανούς νά τά πιεῐ, νά προσπαστίς ἑφτάμισιτό ὂράδυ, ὁλέπω μιά 6ενζίνα ν’ ἀράζει στό λιμάνι μ’
έναν ἐπιὸάτη ὀνόματι Πάπουτσα, ἕνα λεὸεντόκορμο ἄντρα. Μέ θήσει νά τούς μεθύσει καί νά μή φύγει ἀπό τήν ταόέρνα ἄν δέν τοῦ
ζήτησε καί μοῦ ἀνέφερε ὅτι 016 λιμάνι τοῦ Γαλαξιδιοῦ εἶναι· ἐστελνα μήνυμα νά κατεόοῦν στό λιμάνι, Ἀφοῦ μπῆκε στήν ταἀραγμένο ἐνα σκάφος 200 τόννους, ἐπίτακτο, μέ συνοδεία δύο 6έρνα ἐγώ μέ τούς δυό συντρόφους μου κατεδαίνω στῆν παραλία,
σφυρίζω καί μοῦ δίνουνε σῆμα οἱ ἀντρες μου ὅτι εἶναι ἐπάνω στό
Γερμανούς, φορτωμένο μέ πυρομαχικά πού τά μεταφέρανε σέ
νησιά καί ὅτι μέσα 016 Γαλαξίδι μένει μιά ὁμάδα περίπου 20 σκάφος. ‘O Πάπουτσας μέ μιά 6άρκα μέ πέρασε στό σκάφος.
ἀντρες, ἀντάρτες τοῦ 5142 τοῦ Ψαρρσῦ πού δέν θέλουν νά τό Ἐδωσα τίς σχετικές ἐντολές - ἕνα πολυὸόλο πού εἶχαν οἱ ἄντρες
τό τοποθέτησαν στήν πρύμνη τοῦ σκάφους νά ἐλέγχει τήν παραπειράξουν.
Σ’ ἐρώτησή μου «τί δύναμη ἢιουμε 016 Γαλαξίδι;» μ’ ἀπάντησε λία. Κάνω έτσι καί τούς ὅλέπω νά μασουλάνέ. Παραξενεύτηκα.
ὅτι εἶναι αὐτός, 6 φαρμακοποιός σάν ὑπεύθυνος τοῦ Ε.Α.Μ. κι Εμεῖς εἴχαμε νά φάμε 24 ὧρες, πως ἐγινε αὐτό, H ἀπάντηση
ἄλλος ἐνας νεαρός κι ὅτι ὅλοι οἰ ἄλλοι ἀνήκουν στήν ὀργάνωση ἦταν ἁπλή; Εἷχαν ἀνοίξει τ’ ἀμπάρι γιά νά δοῦν τί ἐχει μέσα καί
τοῦ 5142 (Ψαρροῦ) μέ ὑπεύθυνο τόν παπά τοῦ χωριοῦ. Δέν τραὸώντας ἐνα σάκο ὁρῆκαν τά δέματα (σοκολάτες, καραμέλες,
χρειάστηκε πολλή σκέψη. Πῆρα μαζί μου πέντε ἀντρες κι ἐναν λουκάνικα) καί τό ριξαν στήν καλοπέραση καί στήν πολυτέλεια.
Φεύγοντος ἀπό’εκεῖ πῆρα μαζί μου ένα ἐπονιτάκι 19 χρόνων
ἀνθυπολοχαγό τῆς σχολῆς τοῦ ΙΞΛΑΣ, μπήκαμε στή ὅενζίνα καί
στίς 9 ἡ ὥρα φτάνουμε στό Γαλαξίδι. ἴΗταν μιά εὐκαιρία νά ἀπό τή Θήὸα - σ’ αὐτό χρωστοῦσα τή ζωή μου, ὅπως γράφω, στή
ξεμουδιάσουμε. Σ’ ὅλη τή διαδρομή σκεπτόμουνα πῶς θά ἀντιμε- μάχη τοῦ 51 χιλιομέτρου μεταξύ Γραὸιάς καί Ἀμφίσσης.
τωπίσω τούς Γαλαξιδιωτες καί μέ τί τρόπο θά πάρω τό σκάφος.

Εἶχα’επίγνωση ὅτι 718 τό 5142 δέν τά πηγαίναμε καλά- τούς εἶχε
κάνει τήν πρώτη διάλυση 6 Νικηφόρος.

Ἐμφανίζεται ὁ παπάς

ιὈταν ὅγήκαμε στῆν παραλία ἀκούσαμε φασαρία καί μεγάλη
συζήτηση γύρω ἀπό τό σκάφος. Δέν μποροῦσα νά καταλάὸω σέ τί
ἀπόσταση ἦταν ἀπό μᾶς, ἐπειδή τό ὅράδυ ἐκεῖνο ἦταν θεοσκότειΡώτησα τόν Πάπουτσα «ἂν μποροῦμε νά ὂγοῦμε σέ κανένα
να, ἀλλά ἀπό τά ὃήματά τους καί.τίς ὁμιλίες ὑπολόγισα ὅτι μᾶς
παραλιμανάκι». Πράγματι ὅγήκαμε στό πίσω μέρος τοῦ λιμανιχώριζε μιά ἀπόσταση όχι περισσότερο ἀπό 50-70 μέτρα.Κρυφτήοῦ. Εἶπα στόν Πάπουτσα νά μπεῖ στό χωριό νά μού φέρει μιά
καμε σ’ ἐναν τοῖχο καί περιμέναμε. ἴΗρθαν σχεδόν ἀπέναντί μσς
κάπα καί μιά γκλίτσα. Ἔτοι κι ἐγινε. Φόρεσα τήν κάπα, πῆρα τήν καί κατάλαὸα πλέον ὅτι ἐνδιαφέρονταν γιά τό σκάφσς; νά μήν τό
γκλίτσα καί μπήκαμε στό χωριό. Πήγαμε 016 λιμάνι, Ἦταν ἐρη- . πάρουν οἱ ἀντάρτες. Τότε έσκυψε στ’ αύτί μου 6 Πάπουτσας καί.
μο. Εἴδαμε τό σκάφος. Τοῦ εἶπα καί μέ πῆγε σέ μιά ταόέρνα, ὅπου μοῦ ’πε ὅτι ἦταν 6 παπάς τοῦ χωριοῦ, πού ἦταν καί 6 ὑπεύθυνος
τά πίνανε οἰ Γερμανοί, τό πλήρωμα καί ἀρκετοί Γαλαξιδιῶτες. τοῦ 5142. O πρόεδρος τσῦ χωριοῦ, 6 φαρμακοποιός, ἦταν 6
Μπῆκα μέσα, ἐνῶ 6 Πάπουτσας ἐμεινε ἔξω. Πηγαίνοντας γιά τόν ὑπεύθυνος τοῦ EAM, 6 μόνος πού ἐκπροσωποῦσε τό EAM 718
πάγκσ νά πιῶ ένα ποτήρι κρασί, ὁ Γερμανός μοῦ ’ὃαλε πόδι γιά τούς δύο ὀπαδούς πού εἶχα ἐγώ μαζί μου.
νά πέσω καί πράγματι ἔπεσα. Ξεκαρδίστηκαν στά γέλια κι ἄρχιἈκσύγαμε πολύ καθαρά. Ηταν ἀπσφασισμένοι νά μήν ἀφήσαν νά 6ελάζουν σάν τίς προὸατίνες. Ἐγώ σηκώθηκα, τούς χα- σουν νά παρθεῖ τό σκάφος. Ο ἕνας ἐλεγέ νά κτυπήσουν τίς

Στό Γαλαξίδι

H ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ TOY E.A.A.N. KATA THN ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
1η Μοίρα
2η Μοίρα
3η Μοίρα
-1η Μοίρα
5η Μοίρα
6η Μοίρα
Ἀνεξάρτητος
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Πελοπόννησος - Ζάκυνθος
Δ. Στερεὰ - Ἶόνια Νησιὰ
Εῦὸοϊκὸς - Σαρωνικὸς — Κορινθιακὸς
Πήλιο - Παγασητικὸς
”Α. Μακεδονία - Θράκη
Χαλκιδικὴ - Θερμαϊκὸς
Στολίσκος Μαλιακοῦ

ὑπάγεται
ὑπάγεται
ὑπάγεται
ὑπάγεται
ὑπάγεται

οτὴν III Μεραρχία 1 10 ἄνδρες
οτὴν VIII Μεραρχία 100 ἄνδρες
στὴν , II Μεραρχία 1.200 ἄνδρες
οτὴν
l Μεραρχία 300 ἄνδρες
οτὴν
XI Μεραρχία 200 ἄνδρες

ὑπάγεται στῆν

VI Μεραρχία

ὑπάγεται στῆν XIII Μεραρχία

100 ἄνδρες
200 ἄνδρες

καμπάνες καί ν(1 σηκώσουν τό χωριό 016 11661, 6 ἀλλος ἐλεγε νά
εἰδοποιήσουν τοί ς Γερμανούς καί κάποιος ἄλλος 88118 νά περ ιμένουν ἀκόμη νά μάθουν ποιοί 90 πάρουν τό σκάφος κι ἀνάλογα νά
φερθοῦν. Ἀρχίζω νά ζαλίζομαι. Κινδύνευανά χάσω τό παιχνίδι.
Ἔπρεπε νά προλάὸω νά μή γίνει τίποτα ἀπ’ ὅσα ἐλεγαν καί νά
πάρω τό σκάφος, μέ 117 συγκατάθεσή τους. E8770 7110 ἐλπίδα ὅτι θά
τούς ἐφερνα στό φιλότιμο, εἶχα καί σχετικά ἐπίγνωση τῆς ἱστορίας τῶν Γαλαξιδιωτῶν καπεταναίων - τί εἶχαν προσφέρει 016v

ἀγώνα τοῦ 21 - καί παίρνω τήν ἀπόφαοῃνά ὃγῶ ἀπό τήν κρυψώνα μου, ἀφοῦ 88110 στούς ἀλλους νά μή 6ήξουν κάν καί τούς
ἀντιληφτοῦν.
Στρίὸω τό πίσω μέρος, παίρνω ἕνα στενό, 6γαίνω στήν παραλία κι ἀδιάφορος μέ τήν γκλίτσα 016 77891 ὅαδίζω καταπάνω τους.
”Οταν πέρασα δίπλα τους τούς καλησπέρισα, 71’ ἀνταπόδωσαν
τήν καλησπέρα, καί προχωροῦσα σιγά γιά ν’ ἀκούω τί λένε. Πρός
στιγμή τούς ἀκούω νά λένε ὅτι 877011718 1108 τήν ὁμάδα τοῦ καπετάν
Μάντρσυ πού στήν ἀνάγκη θά κτυπιόταν μ’ αὐτούς 11017 90 τολμοῦσαν νά τό πάρουν. ”Αναψα ἕνα τσιγάρο, περισσότερο γιά νά
δῶ τήν ὥρα. ςΗταν 11 καί. 10 ’ , έπρεπε νά δώσω τέλος. Πῆρα τήν
ἀπόφιιση καί τούς πλησίασα καί σάν ἀφελής τσοπάνος τούς
ρώτησα ιί συμὸαίνει. “Ὀλοι 71017 ’παν νά φύγω καί νά πάω 0161
γίδια μου καί νά τούς ἀφήσω ἤσυχους. Ἐγώ ἐπέμενα καί τούς
λέω; «Γιατί 698 11111610, ἐγώ δέν κάνει νά μάθω τί λέτε;» Μοῦ
λένεῑ «110111101116 θά γίνει», καί 71017 δίνει μιά μαλακή σπρωξιά ὁ
παπας.
Δέν εἶχα πλέον ὥρα γιά καθυστέρηση. “Υπῆρχε κίνδυνος νά
κατέὸαιναν οἱ, Γερμανοί. Κάνοντας μιά στροφή μπαίνω οτή μέση
καί τούς λέω; «Αὐτόν πού ζητᾶτε, αὐτόν πού ἦρθε νά πάρει τό
σκάφος, τόν ξέρω ἐγώ καί μπορῶ ἀμέσως νά σᾶς πῶ ποῦ εἶναι».
Τότε ἀκούω τόν παπά νά λέει;
-Βρέ εὐλογημένε καί ’τόση ὥρα τί κάνεις καί δέν μᾶς τό λές;
Ποῦ εἶναι νά πάμε νά τόν 69017718; Λέγε γρήγορα.
Ἐγέλασα καί τούς λέω ὅτι « ἐγώ εἷμαι πού ἧρθα νά τό πάρω καί
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Τμῆμα τοί· ΙιᾩΙΑΝ σί· παρίνζιιση.

εδρος λέει ὅτι εἶχε εἰδοποιήσει τήν ὁμάδα τοῦ 5142 νά 811871681.
"01011 μᾶς πλησίασαν, ἀκροὸολίσθηκαν ἕτοιμοι γιά μάχη.

90 16 110901 6,11 1108 νά γίνει, γιατί τό σκάφος ἔχει μέσα 100

”Ακουγα 6λαστήμιες, ὅτι θά σκοτωθοῦμε καί πολλά ἄλλα. Σκιές

τόννους πυρομαχικά. Ἔχω νά σᾶς δώσω καί μιά συμὸουλή νά
πάτε 010 0118110 σας καί κανείς δέν θά πάρει χαμπάρι τί έγινε τό
σκάφος».
·
Τότε παίρνει τόν λόγο 6 παπάς καί λέει ὅτι δέν 9’ ἀφήσει νά τό
πάρω κιάν ἐπιμένω θά καλέσει τήν ὁμάδα τοῦ 5142 πού εἶναι στό
σχολειό. Δέν 11967060 ν’ ἀπαντήσω καί νιώθω τόν φαρμακοποιό
νά 71017 πιάνει τό 77891. M8 τράὸηξε λίγα μέτρα πιό πέρα καί μοῦ
ἐθεσε κομματική πειθαρχία. Ἀρνήθηκα καί σ’ αὐτόν λέγοντάς
του νά κάνει τήν ἀναφορά του καί θά λογοδοτήσω, ἄν πρέπει.
«Ἀλλά τό σκάφος δέν τ’ ἀφήνω». Γιά νά τούς πείσω πάω κοντά
στήν 1190671710, σφυρίζω καί 71017 μιλοῦν μέσα ἀπό τό σκάφος.
Τότε τούς λέω;
Ἴ

ἐκινοῦντο κι ἀλλα. Τότε 71017 7881 6 119686901;
—K08 τώρα φύγε, δέν νομίζω ὅτι θά ἐπιμένεις.
Ἐγώ δέν μιλοῦσα. Πάλευα μέ τό μυαλό μου πῶς ν’ ἀντιδράσω.
Δύναμη δέν 88770. Τέλος τούς λέω νά 71017 φωνάξσυν τόν ἐπικε1φαλή τῆς ὁμάδας. ,Τόν ἐλεγαν, ἀν θυμάμαι καλά, Βαρὸάτο κι
ἓύτόν. Ἔρχεται αὐτός καί παράλληλα παρουσιάστηκαν καί οἱ
ικοιιμου.

-Κύρισι εἶναι ἀργά. Μιά λύση μόνο ὑπάρχει; νά πάτε 010

0118110 σας καί νά μ’ ἀφήσετε νά κάνω 117 δουλειά μου καί λυπάμαι γιά τό ἡρωϊκό Γαλαξίδι τοῦ ’21.
Τότε μέ πιάνει 6 πρόεδρος καί ἀκούω νά λέει σέ μένα, 0770
ρωτάει καί τούς ἄλλους ἄν συμφωνοῦν, ὅτι συμφωνεῖ νά πάρω τό
σκάφος, «ἀλλά όχι 0116 16 71710v1. N0 16 πάρω στήν έξοδο μιά καί
οἱ Γερμανοί. θα πέσουν γιά ὕπνσ μόλις μπουν 71800».

T017 λέω;
-Εἴμαι σύμφωνος, θά δώσω ἐντολή νά κατέδουν ἀπό τό σκάφος οἱ άντρες μου καί νά μείνει ἐλεύθερο νά σαλπάρει καί στήν
ἐξοδο νά τό πιάσω. Ὑπό ἐναν 690 ὅμως. Θά ρθεῖς κι ἐσύ καί ὁ
παπάς μαζί μου στή ὅενζίνη.· vA11 πᾶνε καλά τά πράγματα καί δέν
-έχσυν ἐνη μερωθεῐ οἱ. Γερμανοί νά μᾶς περιμένουν, θά σᾶς γυρίσω
πάλι. Ἂν ὅμως συμόεῐ τό ἀντίθετο καί μᾶς ὂάλουν οἱ Γερμανοί,
τότε οὔτε σεῖς θά γυρίσετε καί θά πᾶμε ἀγκαλιά γιά τροφή τῶν
ψαριῶν. "Ag μήν καθυστεροῦμε λοιπόν, ἡ ὥρα περνάει καί 90
’ναι εἰς 6άρος τοῦ χωριοῦ σας.
Τότε πετάγεται 6 παπάς καί λέει στούς ἄλλους
-Δέν κάνουμε τίποτα. Σάς τό εἶπα, ἄν 87781899816 ΕΛΑΣ θά τό
110981.
K01070608v111 116111010 στροφή, ἀλλά πάνω σ’ αὐτή τή σκέψη
μου, ἀκούω 110606071710 νά ’ρχονται ἀπό μακριά. Τότε ὁ πρό-

Ἕνας συναγωνιστὴς 120 Ικιλάί
Βλέπω τόν καπετάνιο, πού ἄν τόν ζύγιζα χωρίς 17118960717 90
’ταν 120 κιλά. Φοροῦσε διπλές ἀρ μάθες φυσίγγια, δύοπιστόλια,
ἐνα ξίφος, 3 χειροόομὸίδες-κρεμασμένα ὅλα αὐτά ἐπάνω τουκαί 30 πόντους γένια.
Τοῦ δίνω τό χέρι καί μπαίνω ἀμέσως 016 ψητό λέγοντάς τσυ;
-”Ακουσε συναγωνιστή. Θέλω 117 60179810 σου νά πάρουμε τό
σκάφος διότι εἶναι ’φορτωμένο πυρομαχικά τά ὁποῖα 90 μοιρα01017718. Ξέρω ὅτι ἡ πράξη σου αὐτή 90 811117117988 0116 τόν ἀρχηγό
σου, τόν Ψαρρό. Ἐμεῖς ἀποτελοῦμε τό ἐνοπλο τμῆμα τοῦ λαοῦ
καί θά εἶναι μεγάλη προδοσία ν’ ἀφήσουμε τέτοιο κελεπούρι νά
φύγει· ἀπό τά χέρια μας. Καί σέ ρωτῶ νά 71017 πεῖς; Γιατί 6γήκαμε
στό ὅουνό καί φοράμε 1’ 61971010 1108 10 11011711106910; T6 σκάφος

ἐχει καταληφτεῖ ἀπό 20 ἄνδρες μου πλήρως ἐξοπλισμένους. “Ο
πρόεδρος καί οἱ άλλοι 0' ἐφεραν ἐδῶ γιά νά χτυπηθοῦμε. Ἐγώ
ὅμως δέν τό θέλω γιατί ἡ πατρίδα μας ἔχει ἀνάγκη κι ἀπό σένα κι
ἀπό μένα. Μιά εἶναι ἡ πρότασή μου; Ἤ θά τό πάρουμε μαζί καί
961 τό μοιραστοῦμε ἤ ὁπωσδήποτε 90 16 πάρω ἐγώ μόνος μου.
Πετάγεται 6 πρόεδρος καί λέει ὅτι αὐτό θά σημάνει καί τό
κάψιμο τοῦ Γαλαξιδιού.
Γελώντας νευρικά ἀπάντησα;
-”Ας γίνει στήν ἀνάγκη κι αὐτό. Τό λέει καί μιά 1109017180: 90
κάνω αὐτό κι ἀς καεῖ τό πελεκούδι. Ἐπιτέλους, γιά 117 781118910
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μας ἔχουν καεῖ τόσα καί τόσα χωριά. Κάθε μέρα στήνουν στόν
τοῖχο πατριῶτες, κάθε μέρα κρεμᾱνε. Ἐμεῖς τί πρέπει νά κάνουPE;

Αύτομάτως τά πάντα ἂλλαξαν. Ἀκούω τόν παπά νά λέει;
-Εἶστε διαὸόλοι. Πάρτο καί φύγε ἀπό δῶ τό γρηγορότερσ. Νά
δῶ μόνο πῶς θά πιάσεις τούς Γερμανούς.
Συνῆλθα. Διότι παρά τό κρύο, ἐγώ εἶχα ἱδρώσει. Διώχνω τόν
Πάπουτσα νά εἰδοποιήσει τόν καπετάνιο τοῦ σκάφους νά ἐλθουν γιά νά σαλπάρουν. “Ο καπετάνισς τῆς ὁμάδας δέν ἐφερε
ἀντίρρηση. Ἐγώ τοῦ πρότεινα καί πάλι νά τό πάρουμε μαζί καί.
’νά τοῦ δώσω τό μισό φορτίο. Μοῦ ’πε ὅτι θά μ’ ἀπαντήσει σέ δυό
λεπτά. Πῆγε στ’ ἀλλα παιδιά, μίλησε μαζί τους. Δέν δέχτηκαν τὴν
πρότασή. Μ’ εὐχαρίστησέ καί μοῦ ’πε ἄν θέλω τή ὃοήθειά του θά
μοῦ τήν παρέχει γιά τὴ σύλληψη τῶν Γερμανῶν. Διότι αὐτοί
ἦταν ὁπλισμένοι, ἐνῶ ἐγώ εἶχα τὴν γκλίτσα μου μόνο.

Πετάγεται ὁ παπάς καί τοῦ λέει;
-Μήν τόν ἀκοῦς. Τό σκάφος δέν πρέπει νά φύγει.
Η ὥρα εἶναι 12 παρά τέταρτο, δένυπάρχει χρόνος, τό παιχνίδι
χάνεται Καί τότε μοῦ ’ρχεται μιά έμπνευο-η. ”Οπως εἴμαοτε,
κοντά σκάω τά γέλια καί τούς λεώς
-Κύριοι ὅταν μπῆκα στό Γαλαξίδι ἤξερα ὅτι δέν θάπερνοῦοα
καλά. Τό γιατί τό ξέρετε.
Αύτομάτως 6γάνω τὴν κάπα μου καί ἀπευθυνόμενος στόν καπετάνιο τοῦ λέω;
-Σοῦ ἐπιτρέπω νά μοῦ κάνεις ἐρεύνα γιά νά διαπιστώσεις ὅτι
δέν κρατῶ οὔτε κολοκστρωναίικο σουγιά καί ὅπως ξέρετε μπῆκα
α’ ἕνα χωριό πού δέν τό ἤξερα ἀλλά οὔτε κι ὀργάνωση έχουμε. Θά
Φτάνουν οἱ Γερμανοί
ἤμουν τρελός νά κάνω τέτοιο σάλτο χωρίς νά λάθω τά μέτρα μου.
Καί στρεφόμενος στούς ἄλλους τούς λέω; Ποιός ἀπό σᾶς έχει τό
ΙΔέν πέρασαν 3 λεπτά κι ἀπό μιά κατηφόρα τσιμεντόδρομο
θάρρος νά πάει μέχρι τίς μυγδαλιές (δηλαδή οτό πίσω λιμανάκι,
ἐκεῖ πού πρωτσόγῆκα) καί νά δοῦμε ἄν θά γυρίσει πίσω ἄν δέν ἀκούστηκαν οἱ μπότες τοῦ Οὔννου νά ἔρχονται. Στό ἀναμεταξύ
δώσει τό σύνθημα πού μόνο ἐγώ τό ξέρω. (Ἀπό ἐκεῖ πού ἐμεῐς έδωσα τήν ἐντολὴ στούς ἄνδρες μου ν ἀποσύρουν τό ὁπλοπολυσυζητούσαμε οἱ μυγδαλιές ἦτάν περίπου 250-300 μέτρα. Ἠταν 6όλο καί νά κρυφτοῦν 016 σκάφος, ἕως ὅτου ἀνεὸοῦν οἱ Γερμα16 τέρμα τοῦ χωριοῦ).
νοί, καί νά τούς πιάσουν στά χέρια χωρίς νά χρησιμοποιήσουν
Χωρίς νά τούς ἀφήσω ν’ ἀπαντήσουν συνεχίζω ἀπευθυνόμενος πυροὸόλο ὅπλο. Στήν ἀνάγκη νά χρησιμοποιήσουν στιλέτο, χωστόν καπετάνιοὶ
ρίς καμιά φασαρία, γιά νά μήν ξυπνήσει τό χωριό.
-”Αν θέλετε νά δεῖτε πῶς καίγεται τό Γαλαξίδι, 6γάλε ἕνα ἀπό·
Οἱ Γερμανοί έφτασαν μπροστά στὴ ὀάρκα πού θά τούς ἀνέὸαζε
τά κουμπούρια σου καί ρίξε μιά μπιστολιά καί τότε θά πειστεῖτε στό σκάφος. Καί πάλι ἀναποδιά, ὁ ἕνας Γερμανός δέν θέλει νά
ὅλοι ὅτι δέν εἷμαι μόνος. Τό Γαλαξίδι εἶναι κυκλωμένο ἀπό τό φύγουν. Ἀκοῦμε τόν καπετάνιο, πού (ὅπως μοῦ εἶπε κατόπιν,
τάγμα τοῦ ΕΛΑΣ μέ τόν Κρόνο ἐπικεφαλής. Διότι ξέραμε ὅτι φώναζε ἐπίτηδες γιά νά τ’ ἀκούω)“ἔλεγε σ’ ἕνα ναυτικό διερμημέσα μένει σχεδόν μόνιμα ἡ ὁμάδα τοῦ 5142. Ἐγώ ἐκτάτῶ εἰδική νεα;
ἀποστολὴ. ‘H μπιστολιά θά σημαίνει γιά τόν Κρόνο ὅτι κτυπή-Πέστους ὅτι ἀπόψε ὁ καιρός εἶναι ἐντάξει, θά σαλπάρουμε.
θηκα ἐγώ καί τότε πραγματικά θά καεῖ τό Γαλαξίδι.
Ὁ Γερμανός ἀπαντοῦσε στόν καπετάνιοῑ

Ὁ καπετάν Ζαχαριὸις (Κώστας Γεωργιάδης) γεννήθηκε τὸ 1912 στὸ χωριὸ Χελιδόνι Ἠλείας. Μεγάλωσε στῆ Σπάρτη,
ὅπου τελείωσε τὸ σχολαρχεῑο. Τὴ στρατιωτικῆ του θητεία τὴν ἔκανε σὰν ὁεκανέα;
τοῦ μηχανικοῦ καὶ μ’ αὐτὴ τὴν ἰδιότητα
πῆρε μέρος στὸν άλὸανικὸ πόλεμο, ὅποι·
διακρίθηκε καὶ προτάθηκε γιά ἠθικὴ
ἀμοιόὴ καὶ προαγωγῇ.
Ο Τὴν ἀρχὴ τῆς Κατοχῆς τὴν περνάει
μεταξὺ Ἀθήνας καῖ Σπάρτης, ὅπου μένει
ἡ οἰκογένειά του. Στὰ τέλη ὅμως τοῦ 1942,
καὶ μετὰ ἀπὸ μιά σύγκρουση μὲ Γερμανοὺς στὴν Πελοπόννησο, οτὴν ὁποία
παίρνει μέρος, ἀναγκάζεται νά περάσει
άρχικὰ στὴν παρανομία, καῖ στῆ συνέχεια
ἀποφασίζει νὰ ὄγεῑ στὸ ὅουνό. Για τὸ
σκοπὸ αὐτὸ συγκροτεῖ μιά μικρὴ ὁμάδα
καὶ μὲ μιά τολμηρὴ ἐνέργεια - «κατάσχει»
τὸν ὁπλισμὸ 101.3 σταθμοῦ χωροφυλακῆς
Ἐλευσίνας - τὴν ἐξοπλίζει καί κινάει γιά
τὸ ἀντάρτικο.
0 Στὴν Κουκουὸίστα συναντιέται μὲ
τὴν ὁμάδα τοῦ Κρόνου καὶ προσχωρεῖ
στὸν Ε.Λ.Α.Σ., παίρνοντας καὶ τὸ ψευδώνυμο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μπεῖ στὴν ἱστορία τῆς
άντίστασης.
Ο Μιά ἀπ’ τὶς πρῶτες πολεμικές ε’πιχειρήσεις ὅπου συμμετέχει ἡ ὁμάδα 1013
Ζαχαριᾶ εἶναι ἡ ἐκκαθάριση τῆς Κωπαΐ-

δας ἀπ’ τοὺς Γερμανούς, ἐπιχείρηση πού
ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἀπελευθέρωση
ὁλόκληρης τῆς περιοχῆς, ἐνῶ παράλληλα πέφτουνε ατὰ χέρια τῶν ἀνταρτῶν μεγάλες
ποσότητες τροφίμων καὶ ἄλλων ἐφοδίων,
ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα πολλὰ ἄλογα, ποὺ θ’
ἀποτελέσουνε τὴ «μαγιὰ» για τὸ ξεκίνημα
τῆς Ταξιαρχίας Ἱππικοῦ τοῦ Ε.Λ.Α.Σ.,

πού τότε ἀρχίζει ἡ ὀργάνωσή της.
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. Στὶς ἀρχες- Φεόρουαρίσυ 1944 σι’
Γερμανοὶ ἁρχίζουνε μεγάλης κλίμακας ἐκκαθαριστικές ἐπιχειρήσεις στὴν περιοχὴ
Παρνασσίὸας-Δωρίὸας, με σκσπὸ νά κρατήσοιινε ἐλεύθερες τίς ὁδικές τους ἀρτηρίες. Στὶς ἐπιχειρήσεις αύτὲς άπαντάει ὁ
Ε.Λ.Α.Σ. τῆς περιοχῆς μὲ μιά σειρά ἀνασχετικὲς καὶ παρενοχλητικὲς ἐνέργειες,
πού ἔχουνε σὰν ἀποτέλεσμα ὅαριές ἀπωλειες γιὰ 1013; Γερμανούς.

Ο

Η ομαὸα Ζαχαρια, που στο μεταξύ

ἔχει άναπτιιχθεῑ σὲ λόχο δύναμης 62 ἀντρών, παίρνει μέρος στὶς διάφορες φάσεις
τῶν ἐπιχειρήσεων αὐτῶν, ἀνάμεσα στῖς
ὁποῑες καὶ ἡ μάχη του 51 χλμ. (τῆς ὁδοῦ
Γραὸιᾶς-’Άμφισας). Στὴ μάχη αὐτή, ὅπου
τὰ τμήματα τοῦ Ε.Λ.“Α.Σ. συνεργάζονται
μὲ δυνάμεις τοῦ ιιῑάρροῦ, τὴν κάλυψη τῶν
νώτων τοῦ λόχου Ζαχαριᾶ Γἔχει ἀναλάόει
μιὰ μικρὴ ὁμάδα Δτοῦ 5142 μὲ ἐπικεφαλῆς

τοὺς Φάρμάκη καί Ντοῦρσ, ποὺ ὅμως -καὶ
γιὰ ἀδιευκρίνιστσ μέχρι σήμερα ἀκόμα
’λόγο- ἀποσύρωνται τὴ νύχτα, ἀφῆνοντας
τὸ δρόμο άνοιχτὸ στούς Γερμανούς. ”Ετσι,
ὅμως, ὁ λόχος τοῦ Ζαχαριᾶ ὄρίσκεται κυκλωμένος ἀπὸ ἰσχυρὲς δυνάμεις καὶ μόνο
ὕστερα ἀπὸ πολύωρη μάχη κατορθώνει νά
σπάσει τὸν κλοιὸτοῦ ἐχθροῦ καί να διαφύγει πρὸς νότο, με 23 ἄντρες του, καὶ νά

καταλήξει στῆν Ἐρατινή, ὅπου (3100901710τίζεται καὶ τὸ ἐπεισόδια πού περιγράφει
στὸ ἀφήγημά του πού δημοσιεύουμε.
O r'0101! ὁ ’Άρης καί ἡ V Ταξιάρχιά
ἀναθέτουνε στὸ Ζαχαριὰ τὴ συγκρότηση
καὶ ὀργάνωση τοῦ Ε.Λ.Α.Ν. Κορινθιακοῦ,
αὐτὸς ὁ στεριανός, πού -ιὸπως ὁμολογεῖ
στὸ ἀφήγημά του- θὰ πνιγότανε σὲ μισὸ
μέτρο θάλασσα, μεταμορφώνεται σὲ τέλειο
ναυτικό. Στὸ διάστημα πού ἀκολουθεῖ ὁ
Ζαχαριάς ἀφοσιώνεται μέ πεῖσμα στὴ νέα
του ἀποστολή, ἔτσι πού τὸ καλοκαίρι τοῦ
1944 77 μοῖρα του εἶναι πλήρως συγκροτῆμένη, μὲ πολλὰ σκάφη διαφόρων τύπων,
κατάλληλα πληρώματα, κέντρα (21151710010074013 καῖ επισκευῶν, λιμειικοιις σταθμοὺς κ.λπ. Χαρακτηριστικὸ γιά ,την περιπτωση εἶναι πὼς ὅταν μετὰ ἀπὸ λίγο τὸ
Στρατηγεῖο τοῦ Ε....ΛΑΣ τσποθετει στι]
μοιρα ἕνα μόνιμο ἀξιωματικὸ τοῦ ναυτικοῦ, ὁ τελευταῖος αὐτὸς -μετά ἀπὸ τὴν
κατατόπισῆ του γιά τὴν ὀργάνωση τῆς
μοίρας- ρώτησε τὸν Ζαχαριὰ ἂν εἶναι μόνιμος ἀξιωματικὸς τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικού καὶ τί ὅαθμὸ ἔχει.
Ο Μὲ τὴν άπελευθέρωση, 77 μοι’ρα τοῦ
Κορινθιακοῦ εἶναι ἀπ’ τὶς ἰσχυρότερες καὶ
καλύτερα ὀργανωμένες τοῦ Ε.Λ.Α.Ν.,μὲ
δύναμη 30 σκάφη καί γύρω οτούς 1200
ἄντρες.

-”Οχι, θά φύγουμε αὐριο.
Ἀκούω καί πάλι τόν διερμηνέα νά λέει ὅτι «ὁ Φρίτς δέν θά
μπεῖ στό σκάφος γιά ὕπνσ ἀλλά θά πάει στό ξενοδοχεῐο νά μείνει». Ἀπό τὴ μιλιά τους καταλαόαίναμε ὅτι ἧταν στουπί. Πρός
στιγμή ὁ Φρίτς μ’ ἐναν τοῦ πληρώματος ἄρχισε νά 6αδίζει γιά τό
ξενοδοχεῖο, πού ἧταν περίπου 100-150 μέτρα ἀπό τό σκάφος.
Ἀκούω τόν καπετάνιο νά δίν ει ἐντολὴ α’ ε’ναν ἀπό τό πλήρωμα
νά 6άλει στὴ δάρκα τόν Φρίτς, νά τόν ἀνεόάσει στό σκάφος. Στὴ
συνέχεια λέει στό πλήρωμα νά μποῦν στό σκάφος καί νά 6άλουν

μπρός τή μηχανή”Οταν ἀπομακρύνθηκε ὁ Γερμανός γιά τό ξενοδοχεῐο πλησίασα οτὴν παραλία. Ἀγκάλιασα τόν καπετάνιο, τόν φιλοῦσα καί
τά μάτια μου τρέχανε. Δέν καταλάὸαινα τί εἶχα πάθει. Τό ἰδιο
πιστεύω θά ’παθε κι ὁ καπετάνιος. Τό ἐνιωθα ἀπό τὴν ἀνάσα του
καί τά μισόλογα πού ἔλεγε. Κατάλαὸα ὅτι ἠταν σέ χειρότερη
κατάσταση ἀπό μένα. Τόν κτύπησα στήν πλάτη καί θυμᾶμαι ὅτι
τοῦ παι ς<“Η Κρήτη γεννάει ὅλο Βενιζέλους».
Δέν τέλειωσα καλά τὴ φράση μου ὅταν ἀκούω ἀπό τό σκάφος
τόν Γερμανό νά ψελλίζει «Παρτιζάν». Γύρισα,καί τούς φώναξα
ὅλους νά ὅγσῦν.

«Ζὴτω ὁ ΕΛΑΣ, ζήτω· ὴ Ἑλλάδαέ»
Πρῶτος ἐπεσε στήν ἀγκαλιά μου ὁ παπάς. Οἱ άντρες τοῦ 5142
φώναξαν «ζήτω ὁ, ΕΛΑΣ, ζήτω ἡ Ἑλλάδα».
ἵΗταν μιά στιγμή πού ποτέ δέν θά τήν ξεχάσω.’Ἐνῶ πρό μιᾶς
ὥρας θέλαμε νά σκοτωθοῦμε, τώρα ἤμαστε ὅλοι Ἕλληνες. Σκέφτηκα,«νά-. τί μποροῦν νά κάνουν οἱ ’Έλληνες ὅταν εἶναι ἑνωμένοι». Μπῆκα στή 6άρκα παίρνοντας μαζί μου καί τόν καπετάνιο
τοῦ 5142.
Ἀνεόαίνοντας ὁ ἀνθυπολοχαγός μέ πάει σ’ ἕνα ἀμπάρι ὅπου
εἶχαν 6άλει τόν Γερμανό. Μόλις τοῦ ’παν ὅτι ἤμουν ὁ καπετάνιος
ἄρχισε νά ψελλίζει συνέχεια τή λέξη «Τέλμαν» (Τέλμαν ἧταν ὁ
ἀρχηγός τοῦ Κ.Κ.’ Γερμανίας πού σκότωσε ὁ Χίτλερ).
Ἔδωσα ἐντολή νά μὴ 6άλουν ἀκόμα μπροστά τίς μηχανές μέχρις
ὅτου ἀφσπλίσω καί τόν ἄλλο πού εἶναι στό ξενοδοχεῖο. Κατέὸηκα, ζήτησα τόν Β πού ἧταν δικό του τό ξενοδοχεῖο. Ἐγώ, ὁ Β κι ὁ
ἐπονίτης πάμε κοντά στό ξενοδοχεῖο.
”Αφησα νά περάσει λίγη ὥρα ἀκόμα καί ζήτησα ἀπό τόν Βαρ-

Τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα εἶναι παρμένο ἀπὸ ἐμπιστευτικὴ γερμανικὴ ἰ-[κθεση πού συνέταξε τὸ «Γενικὸν Στρατηγεῖον XXII (”Ogewoi‘) Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡΑΦΙΞΙΟΝ I.C.», γιὰ
τὴν τότε (Αὔγουστος 1944) κατάσταση. (Δημοσιεύθηκε στὸ
«ANTI». ὑπ’ ἀριθμ. 42. 3.4.76). Καὶ δείχνει πῶς ἐόλεπαν οἱ
Γερμανοὶ τὸ ΕΛΑΝ;
«ἰΑπο l [)2 περίπου μηνὸς ὑφίσταται εἰς τὴν θαλασσίαν
περιοχὴν μεταξὺ τῆς δυτικῆς ἀκτῆς καὶ τῶν νήσων Λευκά-

δος καῖ’Κεφαλληνίας τὸ καλούμενον «Ἑλληνικὸν Λαϊκὸν
Ἀπελευθερωτικὸν Ναυτικὸν» (Ε.Λ.Α.Ν.). Ὑπάγεται ὡσαύτως εἰς τὴν Vll Ταξιάρχίαν καί περιλαμὸάνει δύο πετρελαιοκίνητα ἱστιοφόρα καί ὅάρκες.
Τὸ ΕΛΑΝ ἔχει τὰς κάτωθι (broom/1611::

11 Τὴν ἀσφάλειαν συγκοινωνίας μεταξὺ τῆς Στερεᾶς καὶ
τῶν νήσων.’
2) Τὴν παρενόχλι]σιν’τῶν γερμανικῶν συγκοινωνιῶν ἀνε-

φοδιασμοῦ.
Τὸ ΕΛΑΝ κατὰ τὸν τρέχοντα μῆνα ὑπέατι] λόγω ἡμετέρας
ἐνεργείας ὄαρὺ πλῆγμα. Ἐκυριεύθησαν καῖ ἐξησφαλίσθησαν 4 πετρελαιοκίνητα ίστιοφόρα καὶ πλείονα ἄλλα πλοιάρια καί κατεστράφησαν τὰ ὁρμητήριά των».

6άτο νά μοῦ ὁρεῖ μιά κοπέλα, Ξύπνησε κάποια συγγένισσά του,
τῆς ἔδωσε θάρρος νά μή φοὸηθεῐ. Θάγ κτύπαγε τήν πόρτα τοῦ
Γερμανοῦ κι ἄν τῆς ἀπαντοῦσε θά τόν ρωτσῦσε γερμανικά ἀν
θέλει παρέα. Αύτό μονάχα γιά νά ἀνοίξει τήν πόρτα.
Ἀνεόήκαμε. Ὁ ἐπονίτης εἶχε ἕτοιμο τό αὐτόματο. Κτυπάει ἡ
κοπέλα, δέν πήραμε ἀπάντηση. Τῆς λέω ν’ ἀνοίξει τήν πόρτα (δέ-ν
τὴν εἶχε κλείσει ἀπό μέσα). Ἔὸαλε τό κεφάλι της καί γυ ρίζσντας
λέει ὅτι κοιμᾶται. Δέν πρόλαόα νά πῶ τίποτα καί 6λέπω τόν
ἐπονίτη νά ὁρμᾶ στό δωμάτιο καί μ’ ἕνα σάλτο νά καόαλᾶ τόν
Γερμανό ἔτσι ὅπως ἧταν πεσμένος ἀνάσκελα καί γυμνός. Μπαίνουμε ὅλοι μέσα,καί προτείνοντας τό αὐτόματο,πού στό μεταξύ
εἶχα πάρει ἐγώ, τοῦ ζητάω μέ σπασμένα γερμανικά τό μπιστόλι
του. ἶΗταν σάν χαμένος, δέν μιλοῦσε. Τόν πιάνω ἀπό τά μαλλιά
γιά νά τόν σηκώσω καί τότε ὅλέπουμε τό μπιστόλι κάτω ἀπό τὴ
μέση του.Τό συγκρατοῦσε μέ τό λάστιχο τοῦ σώὸρακού του.”Ὀταν
του πῆρα τό μπιστόλι τότε μίλησε «παρτιζάν» καί λέγοντας
κι ἀλλ’σι πού δέν καταλαδαίναμε ἐλεγέ συνεχῶς τή λέξη
«Τέλμαν Κομμουνίστ».
Τούς ἀφησα νά τόν φέρουν κι ἐτρεξα στό σκάφος νά ὁάλουν σέ

TO ΕΛΑΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ
ΓΙΑ τὸ ΕΛΑΝ Κορινθιακοῦ, ὁ Μῇτσος Κάιλας γράφει
στὸ ὂιὸλίο του «ΕΛΑΝ»(“Αθήνα. 1975);
«Στὸν Κορινθιακὸ κόλπο, ὅποι· εἶχε· άρχίσει γοργὰ I'd ἀναπτύσσεται τὸ ΕΛΑΝ αιἰτὴ τὴν περίοδσ, σημειώθηκαν γρήγορα σοὸαρές
συγκρούσεις τῶν ὅενζιν()πλοιίιιν τοιι μὲ τούς καταχτητές.
Στίς 27 τοῦ Μάη 1944, στὸν ὅρμο τοίΙ Ἀγίου Σαράντη, γερμανικά περιπολικά σιιγκροιίστηκαν μὲ ἰσχυρά ἑξοπλισμένα ὅενζινόπλσια τοῦ ΕΛΑΝ Κορινθιακοῦ, πού εἶχε τὴν κυριότερι] ὅάση του
ατὰ Ἀ ντίκυρα. Ἡ σιίγκρουσι] ὑπῆρξε πολιίιιι-κρη για τούς χιτλερι-

κούς, 20 ἀπ’ αὐτοὺς σκοτώθηκαν καῖ 15 τραυματίσθηκαν. Αὐτὸς

ὴταν καῖ ὁ κυριότερος λόγος πού τὴν ἑπόμενη μέρα οἱ χιτλερικοὶ
ἑπιτέθηκαν· μὲ τριά καταδιωκτικὰ ἐναντίον τῶν σκαφῶν τοῦ
ΕΛΑΝ, οτὴν κυριότερη ὅάση τους (Ἀντίκυρα). "Yo-1500 ἀπὸ 15τράωρη ἀνταλλαγὴ πυρῶν, ἕνα ἀπὸ τὰ ὅενζινόπλοια τοῦ ΕΛΑΝ πῆρε φωτιά ἀπὸ ἐμπρηστικά ὅλήματα καί ὄυθίστηκε.Οἱ ἑλανίτες
κατόρθωσαν νά σώσουν τὴ μηχανὴ τοῦ σκάφους. Ἡ ἐπίθεση τῶν
χιτλερικων συνεχίστηκε καὶ στὶς 29 τοῦ Μάη, καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ ὁ
ἐχθρὸς χρησιμοποίησε καὶ ὑδροπλάνα, ποι) μυδραλιοόολοῦσαν ἀπὸ
ὕψος 50 μέτρων τά ἐλανῐτικα ὅενζινόπλοια. Τρομέρές στιγμὲς πέρασαν οἱ μαχητές τοῦ ΕΛΑΝ, δυθίστηκαν ἀρκετά ἀπὸ τὰ σκάφη
τους, καί μόνο ὁρισμένα ἀπ’ αὐτὰ κατόρθωσαν νά διαφύγουν».

Χάρτης τοί· 1(ἰιριι’11ιιικυι“’, ιΙηιιίιιιι-τιιι 01'/1171111: 11711) ιὶςικιιρσιῗολιίιιι· τοῦ ΕΛΑΝ καὶ τῶν ἀντάρτικων πόστων καὶ o1r θέσεις πού ἐλέγχονται ἀπὸ τούς Γερμανούς.

κίνηση τίς μηχανές γιατί ὴ ὥρα ἧταν 2’καί δέν ἔπρεπε νά φωτίσει.
Στήν παραλία εἶχαν μαζευτεῖ κι ἄλλοι Γαλαξιδιῶτες. Μοῦ ἔφεραν καί τόν ἄλλον καί τόν ἀνέὸασαν στό σκάφος νά ὁρεῖ τό
σύντροφό του.
Φωνάζω τόν παπά καί τόν πρόεδρσ νά τούς παραδώσω ἄλευρα. Τούς ξεφορτώσαμε 50 τοουόάλια μεγάλα. Στόν καπετάνιο
τοῦ 5142 ἀφησα πέντε σάκους μέ δέματα ἀπό τὴ Γερμανία, γιά νά
τά μοιράσει στούς ἄνδρες τῆς ὁμάδας του.

Καί τώρα;
Ἱ-1 ὥρα εἶναι 3,30. Δίνω ἐντολὴ στόν καπετάνιο νά σαλπάρει,
εὐχαριστημένος πού πέτυχα τήν ἀποστολὴ μου χωρίς νά μαλώσω
,μέ τούς κατοίκους. Καθώς 6γαίναμε ἀπό τό λιμάνι σκέφτομαι
ὅτι θά τό καταλάόουν πού τούς ξεγέλασα μέ τό κύκλωμα τοῦ
χωριοῦ τους. Θά τό φυσάνε καί δέν θά κρυώνει. Μέχρι πού νά
6γῶ ἀπό τό λιμάνι ἀκούγονταν τραγούδια καί φωνές «Στό καλό,
0τὸ καλό».

”Οταν ἀνοιχτήκαμε γιά τά καλά, ἄρχισε νά ,θολώνει τό μυαλό
μου. Δέν ἤξερα τί νά κάνω. Σέ τρεῖς ὧρες θά φωτίσει. Κάπου
πρέπει νά σταματήσω. Οἱ Γερμανοί οτὴν Ἰτέα θάτό μάθουν πρωί
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πρωϊ κι ἀσφαλῶς θά κινηθοῦν. Ἂν εἰδοποιήσουν τὴν Πάτρα καί
τήν Κόρινθο τότε εἴμαστε χαμένσι. Τά παιδιά τό ἔχουν ρίξει στό
ἀντάρτικο τραγούδι. Ὁ καπετάνιος τοῦ σκάφους τούς κερνάει
συνέχεια τσιγάρα καί κονιάκ. ’Καθώς σκεφτόμουνα αὐτά, ἔρχεται ὁ καπετάνιος τοῦ σκάφους καί μέ ρωτάει; «γιά ποῦ πᾶμε;»
Τοῦ ἀπάντησα ὅτι κι ἐγώ ἀκόμα δέν ξέρω;
-Προχώρει πρός Πάτρα καί θά σοῦ πῶ.
Τί νά τοῦ πῶ θεέ μου; Δέν έχω ἰδέα ἀπό θάλασσα. Ἂν μπῶ σέ
ἑνάμισι μέτρο νερό, θά πνιγῶ. Τί νά πῶ λοιπόν σ’ αὐτό τό θαλασσόλυκο; Σκέφτομαι χωρίς νά μπορῶ νά ὁρῶ μιά λύση. Οὔτε ξέρω
τί λιμάνια εἶναι ἐκεῖ, ποῦ μπορῶ νά σταθῶ; Φώναξα τόν ἐπονίτη
καί τόν ἔστειλα νά ζητήσει ἀπό τόν καπετάνιο ένα ποτήρι κονιάκ.
Μοῦ ’φερε ἕνα μπουκάλι. Τό γύρισα κι ἤπια ἀρκετό. Δέν εἶχα πιεῖ
ποτέ άλλοτε. Δέν ξέρω πῶς, ἀλλά ἀμέσως μοῦ ’φυγάν οἱ κακιές
σκέψεις.
”

Στο EPXOMENO.-' Τὸ β’ μέρος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ] Οἱ φωτογραφιίῑς στίςσελίὸες22 καὶ 24 εἶναι παρμένεςιὶπὸ τὸ ὂιίίλίο

τοῦ Σπ. Μελετζῆ «Μὲ τοὺς ἀντάρτες». Οἱ ὑπόλοιπες ἀπὸ τὸ ἀρχεῖα τοῦ καπετάν
Ζαχαριᾶ. Ὁ καπετάν Ζαχαριὰςπαρακαλεῖὸσσυςέχσυν στοιχεῖα, ντοκουμέντα ἢ ἀφηγήσεις
ἀπὸ τὴ δράσι] τοῦ ΕΛΑΝ νά τὰ στείλουν α’ αὐτὸν μέσω τοῦ περιοδικσιῖ μσς. Θὰ τὸν
6οηθήσσι,ιν στὴν τεκμήρι’(ιιση τοῦ όιόλίον γιὴ τὸν ΕΛΑΝ, πού ἑτοιμάζει.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τὸ ὁιὸλίο σάν ὅργανο πολιτιστικῆς καὶ πολιιτικῇς
πληροφόρησης ἐχει τὰ ἰδιαίτερα προὸλὴματά του,
πού, ώστόσο, οὔτε αὐτόνομα εἰναι οὔτε ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα κοινωνικὰ προὸλήματα
τοῦ κάθε τόπου.
Τὸ «ANTI», οτὴν προσπάθεια του νά φέρει
τὸν ἀναγνώστη πιὸ κοντὰ στὸ θέμα «ὂιὸλίο».
παρουσιάζει τὸ σημερινὸ ἀφιέρωμα. Μ’ αὐτὸ
σκοπεύεται μιά κατὰ τὸ δυνατὸν πληρεστερη
ἐπισὴμανση τῶν προὸλημάτων πού συνδέονται
εἴτε ἐμμεσα ε’ίτε ἀμεσα με τὸ χῶρο τῶν ἐκδόσεων
καὶ τοῦ ὁιὸλίου.
Τὸ ὑψηλὸ κόστος, ἡ έλλειψη προγραμματισμοῦ
καὶ ἡ προχειρότητα στίς ἐκδόσεις, ἡ ἀπουσία

-κρατικῇς συνδρομῆς, ὴ κατάσταση πού ἐπικρατεῖ
στίς ὁιὸλιοθῆκες καὶ ὴ πληθώρα ὁασικῶν κοινωνικῶν προὸλημάτων που μαστίζουν τὸν τόπο
μας, διαμορφώνουν ένα κλίμα ἐχθρικὸ γιὰ τὸ 61—
Υὃλίο καὶ συντελοῦν στὴ μικρὴ, περιορισμένη
ἀναγνωστικότητα. Αὐτὴ, πάλι, με τὴ σειρά της,
συντελεῖ οτὴν ὅξυνση τῶν προὸλημάτιιιν τοῦ κυκλιῖιματος «ὁιὸλίο».
Οἱ θερινοὶ μῆνες πάντα σήμαιναν πτώση τῆς
ἀγοραστικῆς κίνησης τοῦ ὁιὸλίου. έτσι ὅπως
συνηθίστηκε νά συνδυάζονται οἱ διακοπές με τὴν
ανεμελιά. Ἴσως, ὅμως, ἡ (ἰναψυχὴ νὰ μὴν εἰναι
ἀπαγορευτικὴ στὴ μελέτη. Τὸ «ANTI» σάς προτείνει διακοπές μ’ ἕνα ὅιόλίο στὸ χέρι.
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5) Ἀτέλεια χαρτιοῦ στσύς έκδότες.
Ἵδρυση Ὀργανισμοῦ πού νά διαθέτει τὸ
χαρτῑ σὲ μειωμένες τιμές ἢ με εὐκολίες

Τὰ προὸλή ματα
τοῦ ‘ ὁιὸλίου

πληρωμῆς. Οἱ ἤδη ὑπάρχοντες πουλοῦν

Τοῦ Ἀ.. Ζυγού
ΣΕ MIA προσπάθεια ἐρευνας γύρω
ἀπὸ τὰ προόλήματα ποὺ παρουσιάζονται
στὸ χῶρο τοῦ ὃιὸλίου ἀπευθυνθὴκαμε μ’
ένα ἐρωτηματολόγιο σε 30 ἐκδότες καὶ
ὅιόλιοπῶλες. Τὸ ἐρωτηματολόγιο εἶχε
δυὸ σκέλη.
Ο Στὸ ἕνα, ρωτούσαμε ποιὰ ’ὅιὸλία στὴν
τρέχουσα ἐκδοτικὴ περίοδο εἶχαν τὴ με<

γαλύτερη ἀγοραστικὴ κίνηση (ἱστορικά,
πολιτικοκοινωνικά, λογοτεχνικά, φιλοσοφικά. Ικ.λπ.)

O Στὸ ἄλλο, ζητούσαμε γενικότερες
σκέψεις πού δημιουργοῦνται στὸ ἐμπορικὸ κύκλωμα τοῦ 6ι6λίου καί προτάσεις
γιὰ τὸ ξεπέρασμα τῶν προὸλημάτων.
ΑΠΟ τούς 30 ἐκδότες ἀρνὴθηκαν ἐξαρχῆς νὰ μᾶς ἀπαντήσουν 8 — κατὰ σύμπτωση (·,) οἱ μεγαλύτεροι. Ἀπὸ τοὺς
ὑπόλοιπους 22 τελικὰ έφτασαν στὰ χέρια
μας 10 ἀπαντήσεις.
ΤΟ μεγαλύτερο ποσοστὸ τῶν ἐρωτηματολόγιων ἀπευθύνθηκε σέ ἐκδότες καὶ
διῧλιοπῶλες μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, ἴσως γιατὶ τὰ ἐκδοτικὰ προόλήματα
καὶ τὰ προόλήματα διακίνησης τοῦ 61—
6λίου παρουσιάζονται α’, αὐτοὺς πιὸ
ἄμεσα (ἐλλειψη κεφαλαίων, διαφήμιση,
προώθηση πωλήσεων κ.λπ.)
ΤΑ στοιχεῖα που ἀκολουθοῦν προέρχονται ἀπὸ τοὺς ἑξῇς ἐκδοτικούς οἴκους
ῆ 6ι6λιοπωλεῖαῑ
«Εἰρήνη»
«Ἑνδοχώρα»
«Ἴκαρος»

«Μέλισσα»
«Νεοκόσμος»
«Ὀδυσσέας»
«Ὁρίζοντες»

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στὸ δεύτερο σκέλος, δημοσιεύονται ταξινομημένες κατὰ
θέματα, γιὰ διευκόλυνση τοῦ ἀναγνώστη
σέ μιά κατὰ τὸ δυνατὸ σφαιρικὴ ἀντίληψη τῶν προόλημάτιιηι ἐκδοτῶν καί 61—
όλιοπωλιῦν. Ἀξίζει νά σημειωθεί ὅτις
l. Οἱ ἐκτιμήσεις ἐκδοτῶν καί ὅιὸλιοπωλῶν γιά τὴν κατάσταση τοῦ ὁιὸλίου
οτὴν Ἑλλάδα καί γιά ὅ,τι ὂρίσκεται σέ
συνάρτηση μέ τὴν κατάσταση αὐτή, δέν
διαφέρουν ριζικά. Προὸλὴματα, ὅμως,
τοῦ 6ι6λίου που εἰναι δευτερεύοντα γιὰ
τῖς «μεγάλες» ἐπιχειρήσεις παίρνουν τὴν
πρώτη θέοη στίς μικρομεσαῖες.

2. Οἱ ἀπαντήσεις διαπνέονται σέ
πολλὰ σημεῖα ἀπὸ μιὰ τιμιότητα καί εἰλικρίνεια, ἀν καί ἀντιοτρατεύονται στὰ
στενὰ ἐπαγγελματικά συμφέροντα (π.χ.
μεταφραστικὸ θέμα, συγγραφικὰ δικαιώματα, ἐλλειψη προγραμματισμοῦ τῶν

ἐκδόσεων κ.λπ.). Οἱ ἀπαντήσειςῑ
α) Τὸ κόστος τοίι χαρτιοῦ.
1) Δημιουργία Ἰνστιτούτου Βιὸλιόυ
πού θά ἔχει τοὺς πόρους του ἀπὸ τὴν
άνατίμηση σε 2-3 θ’( τῆς τιμῆς τοῦ χαρτιου.
2) Έπιόολὴ κρατικσῦ ἐλέγχου στά
κέρδη τῶν χαρτοόιομηχανιῶν.
3) Τὸ χαρτί νά πουλιέται μέ ὄάση ἀγορανομικὲς διατάξεις.

4) Κοινοπραξίες τῶν ἐκδοτῶν για τὴν
ἑξεύρεση ἀπὸ rig διεθνεῖς ἀγορές χαρτιοῦ σὲ μικρὲς τιμές. Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ
τούς μεσάζοντες.

ἱέἓίἓὲἱῢίὲἓίἰέἔὲἓέἒὲἱὲἒῖἴιέἒὲἐέἓ

«Σπανὸς»

ΣΤΟ ἀφιέρωμα αὐτὸ γράφουν oi:

«Σὺγχρονη Ἐποχὴ»
«”Ωρα»
OI ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, στὸ πρῶτο σκέλος;

’

1) Τὰ διόλία πού κινήθηκαν περισσότερο στὸ διάστημα ’ 75—’ 76 ἧταν τὰ ὄιὅλία πού άναφέρονταν στὴ νεότερη ἑλληνικὴ ἱστορία (1920-1974). Ἀμέσως
κατόπιν ὅιόλία θεωρητικά τῆς ἑλληνικῆς

Ο Ἀλέκος Ἀργυρίου·
O Χαρὰ Ἀργυροπούλου
Ο Ἀνδρέας Ζυγὸς
Ο Κώστας Κουλουφάκος
Ο ”Αννα Κωστούλα

ὅλία πού θίγουν προόλήματα ἑκπαίδευ- .
σὴς, ψυχανάλυσης, καί οἰκονομίας.

O Τάκης Μενδράκος
Ο Γιῶργος Παναγιώτου

Ῑ 2) Τά ὄιόλιά πού κινήθηκαν λιγότερο

Ο Κώστας Παπαγεωργίου

2‘?

Ἀθήνας πετυχαίνει σε ποσοστὸ 85%,
στὴν ἐπαρχία, ὅμως, ὴ κάλυψη τῆς διακίνησης δέν ξεπερνᾶ τὸ 304091.
4) Ὁ κύκλος τῶν οἰκονομικὰ ἰσχυρῶν
ἐκδοτῶν κρατᾶ στά χέρια του κατὰ τὸ
μεγαλύτερο
μέρος
τὴν
άλυσίδα
παραγωγῆς· διάθεσης τοῦ ὄιόλισυ ὅπως
κρατᾶ- διαθέτοντας τα σικονοιιικα μέσα
—— και τὸ μονοπώλιο τῶν ιιαζικῶν μέσων
ενημέρωσης (τηλεόραση, διαφήμιση, ραδιόφωνο, ἀφίσες, πλασιέ).

γ) Ἐκδοτικὸς προγραμματισμός.
1) Σέ γενικὲς γραμμὲς ὁ προγραμματισμὸς τῶν ἐκδόσεων ειιαι ἀνύπαρκτος.
“ 2) Οι ἑπιλογες τῶν TIT/(I)! γινονται τυχαῖα ὴ κατευθύνονται (ἰπδ πλαισιωμένα

ιδεολογικά κινητρα.
3) Λόγω τῆς ἐλλειψης κεφαλαιων δέν
τηροῦνται οἱ ἀναγγελίες τῶν προσεχῶν
ε’κδόσεων.
4) Δὲν παίρνονται ὑπόιχιη κατὰ τὸν
ἑκδοτικὸ προγραμματισμὸ σι’ είδικές
ἀνάγκες τοῦ Ἕλληνα ἀναγνώστη. Πολλὰ
ὄιὸλία κυκλοφοροῦν ’χωρίς νά ὑπάρχει
ὑποδομὴ κατανόησής τους (Γλωσσολογικά, Σημειολογιά, Στρσιικτουραλισμός,
κ.λπ.). Ἀνάγκη ὀρθολογικῆς ἑκδστικῆς
κίνησης.
δ) Βιόλιοθῆκες καί παράλληλες δραστηριότητες.
1) Δημιουργία καί (ἰναδιάρθριιωη-τῶν
δημοτικῶν, κοινοτικῶν καῖ σχολικῶν ὄιὄλιοθηκῶν.
2) Κρατικὴ ὄοήθεια καί ἀγορὰ ὄιὄλίων γιά τὸν ἐμπλουτισμὸ τῶν ὄιόλιοθηκῶν.
3) Συλλογικὴ προσπάθεια ἐκδοτῶν καί
ὄιὸλιοπωλῶν γιά πολιτιστικές πρωτοὅουλίες, ι’διαίτερα στὴν ἐπαρχία (διαλέξεις, συζητήσεις, ἐκθέσεις, κ.λπ.).

0 Ἀλὲξης Ζήρας

καί ξένης μαρξιστικῆς σκέψης. Τέλος ὄι-

στὸ άντίστοιχο χρονικὸ διάσζημα ῆταν
ὄιόλία γύρω ἀπ’ τὴῑΓλώσσα, τὴ Φιλοσο’ᾳία, τὰ προόλήματα περιὸάλλοντος.
3) Τὰ λογοτεχνικὰ ὅιόλιά παρὰ τὴ μικρὴ άγσραστική τους άνοδο δὲν ἔχουν
δημιουργήσει σταθερδ ἀναγνωστικὸ κοινό. 01 ποοτιιιησεις στρέφονται κυρίως σὲ
κογοτεχνες καταξιωμένους κι ὄχι στους
νέους.

·

τὸ χαρτῑ ἀποκλειστικά τοῖς ,ιιετρητσῖς
πράγμα πού σημαίνει ἀνάγκη μεγάλων
κεφαλαίων.
ὅ) Διακίνηση τοῦ Βιὸλιόιι.
1) Ἐλαττωματικὸ δίκτυα στὴ διακίνηση. Τὰ προόλήματα πού προκύπτουν λύνονται συνήθως προσωπικά ἀπὸ τὸν έκδότη.
2) ”Ιδρυση Ὀργανισμσῦ διακίνησης
τοῦ ὄιόλιόυ.
3)Υ Ἡ διακίνηση στὴν περιοχὴ τῆς

Ο Αλέξης Πολίτης

0 ᾼηιιήτρης Χατζῆς
EHIMEAEIA: Ἀλέξης Ζήρας

ἐέἓίἐὲέἓέέέἶέἑὲἶέίῧὲἒὶῧῧῖἓῦἓέἓὲἱέἓ

4) Προώθηση μέσω τῶν ᾳοιτιχτικῶν
συλλόγων καὶ, τῶν καθηγητῶν καινούργιων ἀντιλήψεων γύρω στίς σχέσεις ὄιὅλίου καὶ σπουδάζουσας νεολαίας.

ε) Συγγραφικά καί μεταφραστικά προΙὅλήματα. ’
1) Ἡ προστασία τοῦ συγγραφέα στὴν
Ελλάδα εἰναι ἀνύπαρκτη. Ἀν δέν ἔχει
μιά παράλληλη ἐπαγγελματικὴ ᾀσχολια
εἶναι καταδικασμένος σὲ πειιια. Δέν
ὑπάρχει νομοθεσία για τὸν διακανονισμὸ
. τῶν συγγραφικῶν δικαιωμάτων οὔτε καί
ῦγειονομικὴ ἀσφάλιση.
2) Ἀνάγκη ὕπαρξης συλλογικῶν συμὄάσεων πού νά ἑξασφαλίζουν μὲ συγκεκριμένους ὅρους τῖς πληρωμές τῶν συγ-

γραφικῶν δικαιωμάτων καῖ τῶν μετα-

Κρίση ὅιὸλίου

ᾳράσεων.
3) 01 μεταφράσεις τῶν ξένων ὂιόλίων

ἢ

γίνονται «στὸ γόνατο». Συνηθως ειναι

μέτριες 1’7 κακες. Συχνά παραλειπονται
ἀνεξέλεγκτα ὁλόκληρες σελιδες τοῦ
μεταφραζόμενου ὅιόλιόυ.
4) H ὕπαρξη των συλλογικῶν συμὸάσεων θα ἀναγκάσει τοὺς μεταφραστὲς νὰ
πάψουν νά εἰναι ἐρασιτέχνες καὶ νὰ
ἀντιμετωπίσουν με ἐπαγγελματικὴ ὑπευθυνότητα τὴν ἐργασία τους.
στ) ’Άλλες προτάσεις γύρω ἀπὸ τὴν ἐκδοτικη κίνηση.
1) Δημιουργία Ἐθνικοῦ Κέντρου Βιὄλιογραφίας.
2) Κυκλοφορία ὅιὸλιογραφικῶν δελτίων σὲ τακτικὰ χρονικὰ διαστήματα πού
νὰ περιέχουν ὅλες τῖς τρέχουσες ἐκδόσεις.
ζ) Γενικὲς παρατηρήσεις.
Ἡ λεγόμενη κρίση τοῦ ὄιόλίου ἐπηρεάζει περισσότερο τοὺς μικρομεσαίους
ἐκδοτικοὺς οἴκους καὶ τὰ ἀντίστοιχα 61—
ὄλιοπωλεῖα. Ο οἱκονομικὸς πληθωρισμὸς ὁδηγει σὲ ἔλλειψη κεφαλαίων ἀπὸ
τὰ ὁποῖά ἔχουν τη μεγαλύτερη ἀνάγκη οἱ
μικροι ε’πιχειρηματιες τοῦ ὄιόλιου. Παρὰ
την κατὰ 15% αὔξηση τῆς ἀγοραστικῆς

κίνησης, τὸ μάξιμουμ κυκλοφορίας ἑνὸς
«πετυχημένου» ὄιὸλιόυ δὲν ἔχει ξεπεράσει ἀκόμα τις 2-3.000 ἀντίτυπα. Ἡ κυκλοφοριά τῶν ἑὸδομαδιαίων τευχῶν τῶν
ἐγκυκλοπαιδειῶν δινει πλασματικοὺς
ἀριθμοὺς στὰ συνολικά ποσοστὰ τῶν
πωλησεων. Τὸ ὅιόλίο ἐξακολουθει νὰ εἶναι ἀντικειμενο μιᾶς περιορισμένης μειονότητας. Η ἑπαρχιακὴ Ελλάδα καταναλώνει, μέσω τῶν πλασιέ, μονάχα ἀκριὅὲς ἐκδόσεις (ἑγκυκλοπαίδειες, πολύτομες «Ἱστορίες», κ. λπ.) γιατῐ ἀκριόῶς τὰ
μικρὰ ὄιόλια δεν ἀφηνουν περιθώρια με·
γάλου κέρδους. Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους 01 μὲν μεγάλες ἐπιχειρήσεις ἔχουν
πελάτες ιδιωτικοὺς η’ δημόσιους ὑπάλληλους ἐνῶ, ἀντιθετα, οἱ μικρομεσαῖες
ἔχουν φοιτητές. 01 ἐργάτες καὶ ἀγρότες
ἔρχονται τελευταῖοι καί στὴ μιὰ περίπτωση καὶ στὴν άλλη, σὰν ἀγοραστικὸ
κοινο.

κρίση παιδείας;
Ϊής Χαρᾱς Ἀργυροπούλου

Ο Ποιὰ εἶναι σήμερα τὰ
προόλήματα τοῦ ὅιόλίου οτὴν
Ἑλλάδα,·

O Εἶναι προὸλήματα ποσοτικά, ποιοτικά, κοινωνικὰ ἢ τί
ἄλλο,H ΠΡΩΤΗ διαπίοτωση ποὺ κάνεις,

ὅταν καταπιαστεῖς μὲ τὸ θέμα, εἶναι,
πώς, στὸν τόπο μας, αὐτὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε

νὰ θεωρεῖται σὰν εἶδος πρώτης ἀνάγκης,
ἀντίθετα, ἔχει καταλήξει νὰ εἶναι καταναλωτικὸ προϊὸν πολυτελείας. ”Οχι μόνο
γιατί δὲν εἶναι σὲ προσιτὴ τιμὴ (συχνὰ
ΕΙΝΑΙ, ἀλλά, παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν ἀγοράζεται), ἀλλὰ γιατὶ εἶναι ἀγνωοτη ἡ χρήοη
του - μιλοῦμε γιὰ χρήση καὶ ὅχι γιά χρησιμὸτητα. Φυσικὰ, ὅταν τοποθετοῡμε
ἔτσι τὸ θέμα, δὲν ἀναφερόμαστε στοὺς
τρεῖς, τέσσερις, ἔστω πέντε χιλιάδες Ἕλληνες, ποὺ ἀγοράζουν τὸ καλὸ - ἔστω
καὶ τὸ κακὸ - 6ι6λίο, ἀλλὰ στὰ ὑπόλοιπα
7.995.000, πού;

Ο Δὲν διαὸάζουν καθόλου.
Ο ,Διαὸάζουν ἀστυνομικὰ ἢ ἄλλα πα-

ρεμφερῆΟ Τρέφονται πνευματικὰ μὲ περιοδι·
κά, καί... φτάνει,

FIAT], ἃς μὴν κοροϊδευόμαστε, ἔξω
ἀπὸ τὴν περιορωμένη κάστα τῶν διανοούμενων ἢ ψευτο-τέτοιων, οἱ ὑπόλοιποι
δὲν ξέρουν τί εἶναι ὂιὸλίο. Καί, φυσικά,
ὅσο θὰ ἰσχύει ἡ ἴδια κοινωνικὴ διάρ-

θρωση, δὲν πρόκειται νὰ τὸ μάθουν ποτέ.
ΤΑ παραπάνω, καμμία αἰχμὴ δὲν
περιέχουν ἐναντίον τοῦ ταλαίπωρου Ἕλληνα, ποὺ τόσο ψηλὰ ἔχει τοποθετήσει τὴ
μόρφωση καὶ τοὺς «γραμματιζούμενους», περιέχει, ὅμως
πέτρες τοῦ ἀναθέματος, ἐναντίον ἐκείνων ποὺ ἐννοὸύν
νὰ τὸν κρατοῦν σ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση.
Ἀλλά, γιὰ νά μὴ θεωρηθεῖ ὅτι ὑπερὸάλλουμε, ἃς περάσουμε στὰ στοιχεῖα;
Ο Σύμφωνα με ἐρωτήσεις ποὺ ὑποδάλαμε σὲ ὑπεύθυνους μερικῶν ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ὃιὸλιοπωλεῐα τῆς Ἀθήνας, ἔνα
6ι6λίο Θεωρεῑται μεγάλη ἑπιτυχία, ἂν
πουλήσει πέντε με ἓξι χιλιάδες ἀντίτυπα.
Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἀντιπροσωπεύει τὸ
ἀγοραστικὸ - ὅλέπε ἀναγνωστικὸ κοινὸ

-τήςχώρας
ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ὅέὸαια, καί ὁρισμένες
ἔξαιρέσειςῑ ὃιὸλία, δηλαδή, ποὺ ἔφθασαν
ἀκόμη καὶ στὸ τριπλάσιο ὕψος πωλήσεων. Στίς περιπτώσεις αὐτὲς ὑπάγονται
αὐτὰ ποὺ ἔγιναν «uni-:07 σέλλερ» στὸ ἐξ·
ωτερικό, προκάλεσαν σάλο γαργαλιστικο, γυρίστηκαν σὲ ταινίες (ὅρα «Ἐμμανουέλλα»,

«Νονός»,

EKAOEEIZ ΕΓΝΑΤΙΑ
δσψωασγρωαπσ
ί

ἑίἷζῖ

«Πεταλούὸας»).

Κατὰ τὰ ἀλλα, τὴ μεγαλύτερη επιτυχία
στις πωλήσεις στὰ ἑλληνικὰ χρονικά, σημείωσαν τὰ ποιήματα τοῦ Γιάννη Ρίτσου
καί, πιστεύουμε, πὼς δὲν χρειάζεῑαι νὰ
ἔπιμείνουμε οτὴν ἔξήγηση τοῦ φαινόμενου.

cPCNTAi ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Η ΔΙΚΗ
ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΑΠΠΑ

0 Τά 616110 τοῦ Ρίτσου, ὅγῆκαν σέ
50.000 περίπου ἀντίτυπα, ἀλλὰ καὶ πάλι
- μὴ διάζεστε νὰ χαρεῖτεὶ — 0 ἀριθμὸς
αὐτὸς περιλαμῦάνει ὅλες rig ἀλλεπάλληλες έπανεκδόσεις τους, μέσα σέ... τρι(ἰντα χρόνιαέ
ΑΣ ἐξετάσουμε, ὅμως, τὸ θέμα κι ἀπὸ

ΖΑΚ MONO

‘I-I τύχη καὶ ἡ ἀναγκαιότητα
(Δοκίμιο γιὰ τὴ φυσικὴ φιλοσοφία τῆς
νεότερης Βιολογιάς). Μετάφραση Νίκος Π. Παπαδόπουλος, Ἐπιστημονικη
θεώρηση Καθηγητὴς Γεώργιος Λογαρας·

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΖΑΚΟΜΠ

Ἡ λογικὴ τοῦ ζῶντος
(Ἱστορία
τῆς
κληρονομικότητας).
Μετάφραση Γεώργιος Κ. Χατζόπουλος, Ἐπιστημονικὴ θεώρηση Καθηγη, τὴς Γεώργιος Λογαρᾶς.

ΖΑΝ ΑΜΠΥΡΖΕ

Δύναμη καὶ ἀδυναμία
(Δοκίμιο γιὰ rig μεταμορφώσεις τῆς
Ἰατρικῆς καὶ τοῦ ἀνθρώπου). Μετάφραση Γεώργιος K. Χατζόπουλος,
Ἐπιστημονικὴ θεώρηση Καθηγητὴς Γ.
Λογαρᾶς.

άλλη σκοπιά. "010v λέμε «προὸλήματα
τοῦ 6ι6λίου», ὑπαινισσόμαστε τέσσερις
κύκλους προὸλημάτωνῑ
α) Πρόὸλημα συγγραφέων
6) Πρόὸλημα ἐκδοτῶν
γ) Πρόὸλημα 6ι6λιοπωλείων
δ) Πρόὸλημα ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,θυμίζει μυθολογικὸ
τέραςῑ τὸ φίδι, ποὺ γυρίζει καὶ τρώει τὴν
οὐρά του ὴ. ἀλλι(ῖ)ς, φαῦλο κύκλοὶ “Ag τὰ
πιάσουμε ’ένα - 5V0 μέ τὴ σειρά;
α) ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑ-

ΦΕΩΝ, εἶναι... ἐκδοτικόέ Δέν μποροῦν
v0 ἐκδώσουν τὰ ἔργα τους — ἐκτὸς κι ἀν
ἔχουν οἱ ’ίδιοι rig οῖκονομικές δυνατότητες - ἤ, ὅταν κατορθώσουν νὰ r01 ἐκδώσουν, ἀπὸ κεῖ καὶ ὕστερα χάνουν τὴν
ἐπαφὴ μὲ τὸ ἔργο τους, ποὺ ἀνήκει πλέον
- τύποις ἦ οὐσία - στὸν ἐκδότη. Ἀκόμη,
οἱ περισσότερες ἐκδόσεις δέν γίνονται μέ
γνώμονα τὴν ποιότητα, ἀλλὰ τὸ κέρδος,
Τὸ κέρδος τοῦ ἐκδότη, 6ασίζεται σέ δύο
στοιχεῖα;

6) ΤΟ

ΡΕΝΕ NTYMON
Ἡ Οὐτοπία καὶ ὁ Θάνατος
(Ὁ κόσμος σὲ ἀδιέξοδο· Πληθυσμιακὴ
ἔκρηξη-ὑποσιτισμός). Μετάφραση Γεώργιος Κ. Χατζόπουλος.

Στῑς

συγγραφικές

«φίρμες»

καί... οτὴν ὅσφρηση τοῦ έκδότη σχετικά
μέ τὸ «τί r906051 ἡ ἀγορά» K01010601—
νει κανείς, πὼς 5101, oi νέοι συγγραφεῖς
οὐσιαστικὰ ἐξοὸελίζονται ἀπὸ τὸ ἰσχύον
ἐκδοτικὸ κύκλωμα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ

ΕΚΔΟ-

ΤΩΝ, εῖναι πρόὸλημα πωλήσεων. Δέν θά
ἀναφερθοῦμε καθόλου στὸ θέμα τῆς τιμῆς τοῦ χαρτιοῦ, τῆς φορολογίας, τῆς
κρατικῆς ὑποστήριξης, γιατί, πιστεύουμε, πώς, ἀκόμη κι ἂν λιγόστευαν, κατὰ
κάποιο μαγικὸ τρόπο, τὰ ἐκδοτικὰ ἔξοδα
καὶ κατέόαινε τὸ κόστος τῶν ὃιόλίων καί
πάλι, τὸ εὐρὺ κοινὸ δέν 001 διάὸαζε

ΚΛΩΝΤ ΛΕΒΙ-ΣΤΡΩΣ

περισσότερα

'0 τοτεμισμὸς σήμερα

Ἀπλῶς, αὐτοὶ ποὺ ἤδη ἀγοράζουν 616110, θά ἀγόραζαν 115910001590, ἀφοῦ
001 τὰ ἔ6ρισκαν πιὸ φτηνά, ἐνῶ ἡ πλατιὰ
μάζα, ποὺ δέν διαὸάζει, 601 ἐξακολουθοῦσε νὰ μὴ διαὸάζει. Τὴν αἰτιολογηση
θὰ τὴ δοῦμε παρακάτω.
γ) ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΙΞΙΩΝ ταυτίζεται ὣς 5V0 σημεῖο

Μετάφραση N. Βουλέλης, Ἐπιστημονικὴ θεώρηση Ἀνδρέας Λεντάκης.

εΛεΪΝ ΜοΡΓΚΑΝ
Ἡ καταγωγὴ τῆς γυναίκας
(Ἡ ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου). Μετάφραση Ἀλέξανδρος Κοτζιᾶς.

Δρ. ΖΕΡΑΡ ΜΑΝΤΕΛ

Ἡ ἀποδυνάοτευση τοῦ
παιδιοῦ
Μετάφραση, Στάμος l. Παπαοτάμου,
Θεώρησ-η, Γιάννης Κρητικός.

616110,

ἀπὸ

ὅ,τι

τώρα.

μέ τῶν ἐκδοτῶν. Εἶναι, δηλαδή, πρό6λημα πωλήσεων, δηλαδή, . 11906111110...
κοινοῦ. Στὸ σημεῖο αὐτό, 001 πρέπει ἴσως
· νὰ κάνουμε μιὰ ἀποσαφήνιση. Λέγεται
πὼς ὑπάρχει κρίση τοῦ 6161101). Ὡστόσο, 0‘5 πολλὰ μεγάλα 6ι6λιοπωλεῐα, ποὺ
κάναμε τὴν ἐρώτηοη, πήραμε ἀρνητικὴ
ἀπάντηση. Λόγου χάρη στῆν << Ἐνδοχώ90», εἶπαν πὼς ἡ κίνηση του 6161101)εἶναι σταθερή, μέ ἐλάχιστες, ἐποχιακές 01’)ξομειώσεις, κι ὅτι ἡ κρίση, γιὰ τὴν ὁποία
πολλοί, ἴσως, παραπονιοῦνται, πιθανό-

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗῑ
«ΚΕΔΡΟΣ» Πανεπιστημίου 44
T111. 615-783 — 3248-546

τατα, εἶναι περιπτωοιακή. Ἀρκετοὶ 61—
ὂλιοπῶλες ἐπίσης έθιξαν τὸ θέμα τῶν
πλασιέ, ποὺ τοὺς θεωροῦν ἐπιζήμιους,
τόσο ἀπὸ οἰκονομικὴ ἀποψη - τοὺς κλέ6ουν τὴν πελατεία - ὅσο καὶ ἀπὸ ποιοτική, γιατὶ οἱ πλασιέ προτιμοῦν v01 κινοῦν

rig «οειρές» τῶν ὀγκωδιῦν ὂιὸλίων, ποί1
τοὺς ἀποφέρουν περισσότερα κέρδη, 5(7~
ὅσον δουλεύουν μέ ποοοστά. Στὸ σημεῖο
αὐτὸ διαφωνοῦμε ριζικά. Τὸ ὶ’διο τὸ σύστημα τοῦ κυκλιῖηιατος τοῦ 6ι6λίου εἶναι
ποὺ κάνει ἀπαραίτητους τοὺς πλασιέ,
Τόσο γιά λόγους εὐκολίας - χρόνου καί
χρημάτων - ὅσο καὶ γιατῐ δέν θα πρέπει
νὰ παραὸλέψουμε καὶ τὸ στοιχεῖο τῆς
ἀνθρωπίνης ἐπαφῆς (615115 ἐπιρροῆς) μέ

τὴν πελατεία. Ἀλλωστε, δέν εἰναι ἀπόλυτη ἡ κακὴ ποιότητα τῶν 6161111 )ν ποὺ
κινοῦνται μ αὐτὸν τὸν τρόπο. Εξ άλλου,
γιά τὴν ἱστορία τοῦ θέματος, ἀς ἀναφερθεῖ, πὼς τὸ προοδευτικὸ 616110, ὣς τὸ

1962—‘63, r0 κίνησαν οῖ πλασιέ, οτὴν
πλειοψηφία τους πρώην ἐξόριστοι που
δέν ἔόριοκαν άλλη δουλειά.
δ) ΤΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

τοῦ

κοινοῦ.

Ἀντιμέτωπο, σέ ὅλα r01 παραπάνω, λεία
καῖ θύμα γενικότερων καταστάσεων,
ὃρίσκεται τὸ κοινό. Τὸ κοινὸ, ποὺ δέν

διαὸἁζει. Τὸ κοινό, που προτιμᾶ rig κακῆς ποιότητας φυλλάδες. Τὸ κοινό, ποὺ

ἀγοράζει μέ τὸ ὑστέρημά του rig διάφορες <<σειρές>>ίζωγράφων, «ἅπαντα», ἐγκυκλοπαίδειες καί πάει λέγοντας) ἀπὸ

τοὺς πλασιέ, ποὺ τοῦ χτυποῦν τὴν πόρτα
τοῦ σπιτιοῦ ἢ τοῦ γραφείου.
ΣΤΟ σημεῖο αὐτὸ χωροῦν μιά σειρα
ἀπὸ ἐρωτήσεις.
Ο Γιατί τὸ εὐρὺ κοινὸ δέν πηγαίνει
στα 6ι6λιοπωλεῖα;
Ο Γιατί, ὅταν θέλει κάτι νά διαὸάσει,

προτιμάει νὰ ἐξυπηρετεῖται
περίπτερα ἢ τοὺς πλασιέ;

ἀπὸ

τὰ

O Γιατί ἔχει συνηθίσει v01 6151151 τὸ

616110 σὰν χριστουγεννιάτικο ἢ παοχαλινὸ 61090;
0 Γιατί ἀγοράζει 616110 1101‘) δέν
πρόκειται νά τὰ 610601051 ποτέ (615115

«0619139);
H ΑΠΑΝΤΗΣΗ εἶναι ἀπλή; Γιατί ἡ
μεγάλη μάζα δέν ἔχει μάθει νά διαὸάζει.
Τὸ ὂιὸλίο στὸν τόπο μας ἐξακολουθεῖ νὰ
θεωρεῖται προϊὸν πολυτελείας καὶ νά
στέκεται μακρια ἀπὸ rig μάζες. ”Ας μὴ
διαστοῦμε νὰ ἐξηγήσουμε τὸ γεγονὸς

προὸάλλοντας σὰν δικαιολογία τὸ ψηλὸ
κόστος, Τὰ μπουζουξίδικα κι οἱ 10659-

νες κάθε μέρα εἶναι γεμάτα κι οἱ 61611οθῆκες 0101 σπίτια ἀδειανές ἢ ἀνύπαρχτες. Μ’ αὐτό, δέν θέλουμε καθόλου v01
ξεκόψουμε τὸ θέμα ἀπὸ τὴν οἰκονομική
του 601011. Ἀπλῶς προσπαθοῦμε νὰ ἐπισημάνουμε ἀκόμη ὃαθύτερα α’ίτια, ποὺ
εἶναι, κατὰ κύριο 10700’1'r10 παιδείας,
1101‘) κι αὐτὰ μέ τὴ σειρά τους εἰναι
ἀπόρροια κοινωνικῆς πολιτικῆς καὶ --δι
άρθρωσης. Κανείς δέν’έχει... ἐμφυτη τὴν

τάση νὰ διαὸάζει, οὔτε τὴν ἀποκτά ξαφνικὰ 0101 τριάντα του χρόνια. Ἡ εῦθύνη τοῦ κράτους, μέ τὴν αἱσχρής ποιότητας παιδεία που προσφέρει καὶ μὲ rig
δημοτικὲς ἢ κοινοτικές ὅιὸλιοθῆκες,
πού... δέν προσφέρει, ὃρίσκεται στὴ ρίζα
τοῦ κακοῦ. Φυσικά, μ’ αὐτὸ δέν θέλουμε
νά ποῦμε πὼς, ἂν γίνουν ὅιὸλιοθῆκες καὶ
ὅλα r01 01110 παραμείνουν ὅπως έχουν,
θά ἔχει λυθεῖ τὸ θέμα...
.

Μία έκδοτικὴ
καταγραφή

ρότερη ἐπιλογη, χωρὶς αῦτὸ να σημαίνει ὅτι ἔφτασαν σε
Θαθμὸ ἰκανοποιητικὸ ἢ ὅτι οἰ μεταφράσεις δέν χωλαίνουν,
αῦτές καθαυτές.
OI κοινωνικοπολιτικές άναλῦσεις περιστρέφονται θεμα-

τογραφικά, στὸ μεγαλύτερο ποσοῦ-τό τους, γύρω απ· τὴ
μαρξιστικη Θεώρηση. Ἠ δηλωμένη ἐμπορικότητα αὐτῶν
τῶν κειμένων (κυρίως στήν αγορα τῶν φοιτητῶν) εἶχε - καὶ

(1975 - A' EEAMHNO 1976)

άκόμα ἔχει - ὁδηγήσει αρκετοῦς άπὸ τοῦς ἔκδοτικοῦς οϊκους να στρέφονται τυφλά α’ όποιοδήποτε κείμενο - ξένο ἢ
ἐλλ-ηνικό - Πραγματεῦεται τὸ αντικείμενό τοῦ μέ 6άση τὸν

ΙΤοῦ Ἀλέξη ΖήραἸ

. ΣΤΟΥΣ δεκάξι Περασμένους μῆνες (7975 καί α’
έξόμηνο 7976) ἕνας συνολικὸς ἀριθμὸς 2891 61θλίων «Πλοότισε» τὶς δημόσιες καί ἰδιωτικές 6ι6λιοΘήκες οτὴν Ἐλλάδα, αὐξάνοντας τά ἤδη όξυμένα
Προβλήματα Ποῦ άφοροῦν τό 6ι6λιό. Παρα τὴν καΘομολογουμενη ἐκδοτική κρίση (κόστος χαρτιοῡ,
τυΠογραφικά, κλείσιμο τῶν μικρῶν έκδοτικῶν οϊκων) ἠ κυκλοφοριακη συμφόρηση δὲν ἔχει μειωθεῐ
στὸ ἐλάχιστα, ἈντίΘετα, ό καταφάνερος φετιχισμὸς Ποῦ Παρατηρεῐται γύρω άπὸ όρισμένες ἐκδόσεις, στα τελευταῖα ὀχτὼ χρόνια, εἶχε καῖ Πάλι ἕκδηλη τὴν Παρουσια του.. Βέ6αια, 2897 6ι6λιά 0’
έναν Πληθισμὸ ἐννιά ἑκατομμυρίων εἶναι ἀναλο-

για μαλλον ’ἀρνητικὴ για τή γενικὴ αναγνωστικὴ
ἐπάρκεια των Ἑλλήνων. Παίρνοντας, ωστόσο,
ῦπόψη μας Πως τὸ άγοραστικὸ κοινὸ τοῦ 6ι6λιόυ
περιορίζεται σε 3.000 Περίπου άναγνῶστες στα με-

γαλα άστικά κέντρα καί 2.500 περίπου οτὴν 0710'λοιΠη Ἐλλάδα, μποροῦμε νά συμπεράνουμε ότι r']
απορρόφηση τῶν 2.891 6ι6λίων εἶναι όνειρο μιάς
ὡραίας Πολιτιστικῆς ἀπάτης. Γι’ αὐτόν, ἄλλωστε, τὸ
λόγο καί καμια σχεδὸν ἔκδοση δέν ἔχει ἐξαντληΘεῐ (ὑπάρχουν καί ἐξαιρέσεις) σε’ λιγότερο άπὸ 4 ἢ
5 χρόνια. Κι αὐτὸ Προκειμένου για τίτλους Περισσότερο γενικοῡ ἐνδιαφέροντος, γιά τά εἰδικότερα

6ι6λιά άς μὴ γίνεται λόγος...
O KAI τη χρόνια αῦτη τὸ μεγαλύτερο Βάρος τῆς ἐκδοτικῆς κίνησης παρατηρήθηκε σὲ 6ι6λία κοινωνικοῦ καὶ Πολιτικοϊστορικοῦ προθληματισμοῦ. Κυκλοφόρησανῑ

O 125 μελέτες κοινωνιολογίας
Ο 231 Πολιτικῆς Θεωρίας
O 74 οἰκονομικὲς

O 246 ίστορικές. (Στῑς ἱστορικές μελέτες Περικλείνονται
καὶ οἱ πανεπιστημιακές καὶ οἱ διάφορες άνισες ανακοινώσεις ἱστορικοῦ περιεχομένου)
O Σύνολο; 676 τίτλοι.

μαρξισμό. ’Ἐτσι διοχετεῦονται οτὴν άγορα, πλάι σέ πολὺ
άξιόλογα κείμενα, καὶ κείμενα ποῦ ό Προθληματισμός τους
εἶναι ἰδιαίτερα χαμηλός ἡ καὶ·ανεπαρκης στὸ να προσεγγίσει τοῦς στόχους τους. Τήν κατάσταση αῦτη ἐπιτείνει καὶ
ἐπιδεινώνει περισσότερο η μονοσήμαντη - Πολλές φορές ΙΠροωθηση θιθλίων μιάς στενῆς Πολιτικῆς κατεύθυνσης,

πράγμα ποῦ ὁδηγεῖ σέ Πόλωση ἰδεολογικη καὶ αποκοπὴ τοῦ
ἀναγνώστη άπ“ την πολυμέτωπη Πληροφόρηση Ποῦ ἔχει
ανάγκη ίδιαίτερα αῦτη τὴν ἐποχή.
ο Στὸν χῶρο τοῦ φιλοσοφικοῦ 6ι6λίου (89 τίτλοι) ἡ εκδο-,
τικη κίνηση λιμνάζει. Λίγες οἱ σχετικα άρτιες ἐκδόσεις καὶ
λίγοι οἰ αναγνῶστες. Σημειώνουμε δυὸ προσπάθειες (μια
στην Ἀθήνα καὶ μιά στὴ Θεσσαλονίκη) για τὴ σημαντικότητα τῆς Προσφοράς τους.

Ο ”Οχι μικρότερη ή παραγωγὴ πεζογραφημάτων (235 6ιΘλία), αν καὶ ἐδὼ μια αῦστηρή έπιλογή δέν θα ἔσωζε παρα
20-30 τίτλους. Οἱ μεταφράσεις ξένης πεζογραφίας εἶναι
σχεδὸν διπλάσιες (60) άπὸ κεῖνες τῆς Ποίησης, καὶ για τοῦς
αντίστροφους λόγους Ποῦ Προαναφέραμε. 'H κλασική Φιλολογία, ξένη καὶ ἐλληνικὴ (46 τίτλοι), διατηρεῑται σέ σταΘερα δεδομένα αριθμῶν. Εἶναι κτῆμα, ὅμως, τῶν πανεπι-

στημιακῶν μονάχα χώρων. Τα Ταξιδιωτικά (47) καὶ ol Βιογραφίες (89) ἔχουν ἀντιστρόφως άνάλογη τὴν ποιότητα
μέ τὴν ποσότητα τους. ΤὸἸ Θέατρο (ἐλληνικα κείμενα 37,
ξένα 18) διαθάζεται καὶ κυκλοφορεῑ ῦποτυπωδῶς (’ίσως γιατῑ ἡ άμεσότητά του θρίσκεται στὴ Θεατρική Πράξη κι όχι
οτὴν άνάγνωση). Τὸ ἰ’διο παρασιτικα κινοῦνται καὶ οἱ ἐκδόσεις για τὸν Κινηματογράφο (12) καὶ τὴ Μουσικὴ (18). Ἐνῶ
ἀντίθετα oi ἐκδόσεις τῶν λεγομένων Καλῶν Τεχνῶν (Ζωγραφικη, Γλυπτική κ.λπ.) θρίσκονται σέ άξιοζήλευτο ἔπίπεδο Προσφοράς Ποῦ συνεχῶς άνεθαίνει.
ΛΙΓΑ λόγια για τὸ λογοτεχνικὸ 6ι6λίο δέν εἶναι άσκοπα.
'H λογοτεχνία, Παρά τὶς ὅΠοιες κάλές Προθέσεις καὶ τὴν
αἰσιοδοξία τῶν ἐπαϊόντων, παραμένει σέ οταθερὴ διένεξη
μέ τὸ αναγνωστικὸ κοινό. "Av καὶ ἔχει τὶς δυνατότητες μαζικῆς Προσέγγισης (γιατί οτὴν αλλοδαπή και όχι ἐδῶ·,,Θ)
ωρεῑται μαλλον εῦκαιριακὴ τέρψη (διαθάζουμε ἔνα μυθιστόρημα για να μας πάρει ό ὕπνος). “Ιδιαίτερα- κι εἶναι αῦτὸ
όδυνηρό-στὸν φοιτητικὸ χῶρο μονοπωλεῑται τὸ πολιτικὸ
6ι6λίο, ἐνῶ τίποτα δέν μπορεῑ να μᾱς φέρει σέ μεγαλύτερη
ἐπαφὴ μ’ ἔνα λαὸ ἢ ἔνα χῶρο άπὸ τὸ λογοτεχνημα. Αῦτή,
ὅμως, ή δυσαρμονία εἶναι ἀποτέλεσμα μιάς αποπροσανα-

ΤΟ παρηγορο εἶναι πὼς στὴν τελευταία διετία πληθαίνουν όλοένα καὶ περισσότερο οἱ σχετικές θεωρητικές με·
λέτες, ποὺ γράφτηκαν απὸ ’Έλληνες - ἡμεδαποῦς ἢ όχι ἔστω κι αν τό θεωρητικό τους μοντέλο εἶναι συχνα ξενόφερτο καὶ πολὺ λίγο χωνεμένο στὴν ἐλληνικὴ πραγματικότητα. Οἱ αντίστοιχες μεταφράσεις ἔγιναν φέτο με αῦστηΣΤΗ συλλογὴ τῶν ἀριθμητικῶν δεδομένων για τήν καταγραφὴ
των ἐκδόσεων ποῦ ακολουθεῖ (καὶ nou άφορᾱ τὸ χρονικὸ διάστημα Γενόρη 7975- Μάη 7976), θοήθησαν.
O Τό Βιθλιογραφικό Δελτίο τοὺ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου.
ο Τό Βιθλιογραφικὸ Δελτιό τής«”Εστιας».

O 01' κατόλογοι διαφόρων ἐκδοτικῶν οί’.κων
ENNOEITAI πως σι’ αριθμοι· αὐτοι δέν ἐκφρόζουν ἀπόλυτα
μεγέθη γιατί αρκετά ἀπὸ τά 6ι6λία που ἐκδόθηκαν στὸ Πρῶτο
τετράμηνο τοῦ ’76 δὲν ἔχουν ἀκόμα συμπεριληφθει· σὲ κανένα
άπὸ τά ἐπίσημα δελτιά. ΕΠομένως ό Πίνακας Ποῦ παραθέτουμε

ἔχει κατά Προσὲγγιση στοιχεῖα Ποῦ πλησιάζουν, ὅμως, άρκετά
τὴν τρέχουσα ἐκδοτικὴ Πραγματικότητα.
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94
12

Μουσικὴ

13

Ἐγκυκλοπαίδειες

47

Λεξικά

25

Κλασικὴ Φιλολόγία (Ἐλλην.- Ξένὴ)
Ποίηση (Ἑλληνικὴ)

46
375

Βι6λιογραφιά-Ἀρχεῖα-Τύιτος Βιθλιοθηκονομιά

56

Πεζογραφία (Ἑλληνικὴ)

253

Φιλοσοφία
Ψυχολογία-Κοινωνικὴ ψυχιατρικὴ
Θρησκεία-Ἐκκλησισστικές μελέτες
Κοινωνιολογία
Πολιτικὴ Θεωρία
Οἰκονομία
Δίκαιο-Νομικές ἐπιστῆμες
Παιδειά-Ἐκπαιδευτικές μελέτες
Λαογραφιά

89
37
736 .
725
237
74
67
76
65

Γλώσσα

23

Ἰστορία

246

Θέατρο (Ἑλλὴν.)

37

Λογοτεχνικό Δοκίμιο (Ἐλλὴν.)
Χρονογραφὴματα

63μ
56

Ξένη Ποίηση

35

Ξένη Πεζογραφία

60

Ξένο Θέατρο

»78

(Ξένο Λογοτεχν. Δοκίμιο

79

Παιδικὴ Λογοτεχνία

53

Δοκίμια (Γενικά)

54

Ταξιδιωτικά

47

Βιογραφιές

777

Ἀρχαιολογία

20

Σχολικα θοηθὴματα

39

Φυσικὴ-Μαθὴματικά-Χημεία

22

Τιμητικοὶ τόμοι-Ἀφιερώματα

76

Γεωλογιά-Βιολογιά-Ἀνθρωπολ.-Ζωολογία
Ἰατρικὴ
Τεχνολογιά-Ἐφαρμογές τεχνικές
Γεωργία-Δασοκομία-Κτὴνοτροφιά-Ἀλιεία

25
22
79
28

Σύνολο

τολιοτικῆς Παιδείας, τόσο στὴ στοιχειώδη ὅσο καὶ στῆ μέση
κι άνωτατη ἐκπαίδευση, ὅπου τα λογοτεχνικὸ κείμενα ὴ εἶναι μαθήματα 6’ διαλογῆς ὴ διδάσκονται με τέτοιο τρόπο
ὥστε να Προκαλοῦν τὴν άΠοστροφὴ τῶν μαθητῶν, σπουδαστῶν ὴ φοιτητῶν.
ι

ΓΙΑ να καταλήξουμεῑ ή ἰδεολογικὴ σῦγχυση ποῦ ἐπικρατεῖ στὸν ἐλληνικὸ χῶρο ἔχει μοιραῖα τὶς ἀντανακλάσεις της
καὶ σέ κάθε εἰδικότερσ τομέα κοινωνικῆς δράσης καὶ σκέψης. Ἰδιαίτερα στὸν χῶρο τῶν ἐκδόσεων τα 6ι6λία ἐκλέγονται καὶ κυκλοφοροῦν σχεδὸν τυχαῑα, δίχως να Παίρνεται ῦπόψη ή δεκτικότητα ὴ ὴ ἐπάρκεια τοῦ άνωνυμου αναγνῶοτη. M' αὑτὸν ὅμως τόν ἐμπορευματικὸ τοτεμισμὸ τοῦ

6ι6λίου, σωστὴ δουλεια ἀποκλείεται να γίνει. Κυκλωμένος
άπὸ μιά σωρεία ἐκδόσεων (καλῶν ὴ κακῶν) ό σημερινὸς

αναγνώστης, ό ἔστω καὶ είδικευμένος, εἶναι άδῦνατο να
Προφτάσει, σ’ ἔναν ανισο αγῶνα δρόμου, να καλύψει τὶς
άνάγκες του. 'H Πληθωρικὴ ἐκδοτικὴ διάρροια, ἀπ’ τὴν
όΠοία νοσοῦμε, αφήνει τελικά ἔκθετο καί, τὸ χειρότερο,
ήμιμαθὴ τὸν αναγνῶστη, σέ μια ἐποχή μάλιστα Ποῦ χρειάζεται Περισσότερο άπὸ άλλοτε μια στελεχωμένη γερὴ
γνωση.
0 Ἠ άνακίνηση κι οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις στὸ γλωσσικό
Προκάλεσαν μια σχετικὴ άναζωπύρωση τῶν άνάλογων με-

λετημάτων (23 6ι6λία) μὲ μια τάσηνανοδικὴ οτὶς ἐκδόσεις
αὑτοῦ τοῦ χώρου ,λόγω τοῦ ἐνδιαφέροντος ποῦ αναπτῦχθηκε οτὴν ἀλλοδαπή καὶ ἐδῶ γύρω ἀπ’ τα Προθλήματα τῆς

Γλωοσολογίας καὶ τοῦ δομισμοῦ (οτρουκτουραλισμοῦ). Oi
ῦποδοχές, ὅμως, για μελέτες αὑτοῦ τοῦ ε’ίδους εἶναι ανῦΠαρκτες οῦσιαστικα καὶ αναγνωρίζοντοι μονάχα σέ μια ἐλὶτ
«εἰδημόνων». Τα ’ίδια ίσχῦουν, αν καὶτὸ άναγνωστικὸ κοινὸ
ἔχει ἐδῶ μεγαλύτερες δυνατότητες Προσέγγισης, για τἰς

ἐκδόσεις γύρω άπ’ τὴν ψυχολογία καὶ τὴν ψυχιατρική (37
τίτλοι),
O Ὀ ὸργασμὸς στἰς θρησκευτικές ἐκδόσεις δέψεῖναι
σημερινός (136 6ι6λία). Στήν Ἐλλάδα ὑπῆρχε Πάντα μια
Πληθοπαραγωγὴ Παρόμοιων ἐκδόσεων (συνήθως προέρ-

χονται άπὸ τὴν ἐπαρχία), Ποῦ δείχνει, άλλωστε, μια άλλου
ε’ίδους Προθληματικὴ στάση, Ποῦ θά ’Πρεπε κάΠοτε να γίνει άντικείμενο μιάς κοινωνιολογικῆς ανάλυσης.
O Ἀναζωπύρωση ε’ίχαμε αῦτὴ τὴ χρόνια καὶ στὸν χῶρο
τῶν 6ι6λιογραφικῶν, άρχειοθετικῶν καὶ 6ι6λιοθηκονομικῶν

τίτλων (56). Ἔστω καὶ αργά, ἔχει γίνει φανερή ὴ άνάγκη τῆς
32

Κσλὲς Τέχνες (Ζωγραφική-Γλυηηκὴ K./\n.)
Κινὴματογράφος

Ἀθλὴτισμός

72

2.891

ῦπαρξης ανάλογων κειμένων καταγραφῆς ἐκδόσεων, σὲ
6ι6λία ὴ καὶ δελτία, ποῦ άποτελσῦν Πολῦτιμα θοηθήμοτα
στὸν ἀναγνώστη ὴ - περισσότερο, στὸν ἐρευνητή.
ο Οἱ λαογραφικές καὶ oi ἐκπαιδευτικές μελέτες ὅπως καὶ
οἱ ἐγκυκλοπαίδειες - λεξικα διατηροῦνται σέ μάλλον σταθεροῦς αριθμοῦς κάθε χρόνια. Τα δυὸ πρῶτα ε’ίδη ἔχουν,
Coo-r000, ανοδικές τάσεις λόγω τῆς όλοένα καὶ μεγαλύτερής τους στελέχωσηςαπὸ τὴ συνδρομὴ αλλων ἐπιστημῶν
(Κοινωνιολογία,

Πολιτική

θεωρία,

Γλωσσολογία

κ.λπ.)

(αντίοτοιχα 65 καὶ 76). Ἀντίθετα οἱ ἐγκυκλοπαίδειες - λεξικά, ἐκτός ἐλάχιοτων ἐξαιρέσεων, παίζουν ἔνα διακοσμητικὸ ρόλο Παραγεμίσματος στἰς 6ι6λιοθῆκες. Κυριαρχοῦνται απὸ μια αφόρητη προχειρότητα ἰἰλης, μεταφράσεων καὶ
πολλὲς φορές αγοράζονται για τὴν ἔγχρωμη είκονογράφησή τους (αντίοτοιχα 47 καὶ 25 τίτλοι),
O Oi ἐφαρμοσμένες ἐπιστῆμες (Φυσική, Μαθηματικὰ
κ.λπ.) καθὼς καὶ αῦτές τῆς ἐφαρμοσμένης οἰκονομίας (Δασοκομία, Γεωργία, Κτηνοτροφία κ.λ π.) δέν ἔχουν καταφέρει, μέ τὶς γραπτές τους πραγματεῖες, .v' άγγίξουν ἔνο γενικότερο-άναγνωστικὸ ἐνδιαφέρον. Συνήθως εἶναι αποστέωμένες, στριφνές καὶ -δέν Προσπαθοῦν διόλου να ξεφύγουν άΠ’ τὸν περιθωριακὸ χαρακτήρα τους.
ΟΤα ’ίδια ἰοχῦουν ,για τα 6ι6λία τῆς Ἰατρικῆς (κι ἐδῶ
ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις), τῆς Τεχνολογίας, τοῦ Δικαίου.
Ἀντίθετα στὸν χῶρο τῶν ἐκδόσεων γύρω ἀπ’ τὴ Βιολογία ὴ
τὴν Ἀνθρωπολογία ε’ίχαμε άξιόλογες προσπάθειες.
ΟΣτὸν χῶρο τῆς Λογοτεχνίας ἐπι6ε6αιώθηκε για μια
ακόμα φορά ό άνομολόγητος καημὸς τῶν Ἑλλήνων να
γράφουν Ποίηση (375 τίτλοιί). Φυσικα αυτὸς ό ποιητικὸς
κατακλυσμὸς ζήτημα εἶναι αν δικαιῶνεται άπ’ τὸ 1/40 τῶν
συλλογῶν Ποῦ κυκλοφόρησαν. Δείχνει, ὅμως, Παρόλα αῦτα
,μια Θαθια άγάπη τοῦ λαοῦ για ,τὸ λογοτέχνημα, ποὺ αν
μποροῦσε να καλλιεργηθεῖ σωστα απὸ τοῦς ἐκπαιδευτικοῦς φορεῖς καὶ τὴν Πολιτιστικὴ ήγεσία, θα ε’ίχαμε μια μεγαλύτερη καταξίωση τῆς νεοελληνικῆς πεζογραφίας καὶ

ποίησης, ποῦ ήδη ἔχει κατακτήσει σημαντικὴ θέοη στὸν διεθνὴ πολιτιστικό χῶρο. Σ’ αντίθεση, οἱ μεταφράσεις ξένης
ποίησης εἶναι ἐλάχιστες (35), καὶ ή θασικότερη ἐξήγηση
τοῦ φαινομένου 6ρίσκεται στὸ ὅτι ό χῶρος με ’τα Περισσότερα μεταφραοτικα ἐμπόδια (ὕφος, σημαντικὴ τῶν λέξεων)
εἶναι ό Ποιητικός.

Πνευ ματικὴ ἐλευθερία
καὶ
έκδοτικὴ έπιχείρηση
Τοῦ Δημήτρη Χατζῆ

λοιπά.

« Ἐπάγγελμα >> ,· - «Συγγραφεύς», - «Τόσο ξέρουμε καὶ

μεῖς, σὲ γνωρίζουμε», εἶπε ὁ
πρόεδρος, «τί δούλεια κάνεις

σὲ ρωτάω»...
Ἀπό τότε τά πράγματα ἔχουν (Ξέ6αια ἀλλάξει ἀρκετά. Ta 6ι6λία πουλιοῡνται τώρα σέ περισσότερα ἀντίτυπα
καὶ ὑπάρχουν συγγραφεῖς που ἀσκοῦν
αὐτὸ καὶ μόνο τὸ ἐπάγγελμα, τὸ ἔχουν
δηλωμένο οτὴν ταυτότητά τους καὶ πληρωνουν καί τοὺς (φόρους που πρέπει για
τὰ εῖσοδήματά τους. Δίπλα σ’ αὐτοὺς καί
πολλοὶ ἄλλοι (”ινθρωποι ποὺ δέν εἶναι
συγγραφεῖς, μποροῦν σήμερα να ἀποζοῠν ἀπὸ τὴν πνευματικὴ ἐργασία ποὺ

ἔχουν νὰ προσηκέρουν, χωρίς να εἶναι
ἀνάγκη να ἔχουν καὶ ένα ἀλλο «σιγουρότερο» ἐπάγγελμα.
”
'H πνευματικὴ ἐργασία, ἡ πνευματικὴ
δραστηριότητα ἔχει σήμερα καὶ πολλοὺς
ἀλλους τρόπους να διοχετεύεται στὸ κοινό; Τὸ ραδιόφωνο, τὴν τηλεόραση, τῖς
ἐφημερίδες, τα περιοδικά.
Ὁ ἐκδότης ὡστόσο. ἡ ἐκδοτικὴ ἐπιχείρηση εῖναι πάντοτε καὶ μένει, ὁ μεγάλος
μεσάζων ἀνάμεσα στὴν πνευματικὴ δρα-

πώσει καὶ θα τὸ κυκλοφορήσει - καί ὅχι
ὁ κάθε συγγραφέας ή ἄλλος πνευματικὸς
ἐργάτης ξεχωριστὰ - εῖναι πάντοτε ὁ διπλὸς καθρέφτηςε Καὶ τῆς πνευματικῆς
δραστηριότητας τοῦ τόπου καί τῶν
ἀναγκῶν καὶ απαιτήσεων τοῦ κοινοῦ.
Ὑπῆρξαν καί μέσα στα χρόνια τοῦ
μεταπολέμου καί παλιότερα ἐκδοτικές
ἐπιχειρήσεις καὶ φερέγγυες καὶ ὑπεύθυνες. Καὶ ὑπάρχουν καὶ σήμερα.
Ἀπὸ κεῖ καί πέρα ὅμως; Τὸ χάος καὶ
πάλι τὸ χάος.

Ὁ καθένας εἶναι - καί πρέπει να εῖναι
,- ἐλεύθερος να γράφει, νά δημοσιεύει,
να τυπωνει σέ 6ι6λίο ὅ,τι τοῦ ἀρέσει.

Αῦτὸ δέν εῖναι μονάχα στοιχειῶδες δημοκρατικὸ δικαίωμα, εῖναι πολὺ περισσότεροῑ Συνδέεται μέ τὴν ἰ’δια τὴν ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου.
Ἀπὸ τὸ δικαίωμα ὅμως αὐτὸ ὅλων
τῶν πολιτῶν δέν πηγάζει για κανέναν τὸ
δικαίωμα νά δημιουργεῖ ἐκδοτικὴ ἐπιχείρηση, χωρίς κάποιες ἐγγυήσεις, κάποιες ὑποχρειῖισεις. ”Αλλο πνευματικὴ
ἐλευθερία καὶ ἄλλο ἐκδοτικὴ έπιχείρηση.
Καὶ ἀν ἡ πνευματικὴ ἐλευθερία πρέπει

να εῖναι ἀπεριόριοτη, ἡ ἐκδοτικὴ ἐπιχείρηση δέ μπορεῖ να εῖναι ἀσύδοτη; Πρέπει νὸι δεσμεύεται ἀπὸ τίς ἰ’διες ὑπόχρεῶσεις τῶν ἄλλων καπιταλιστικῶνέπιχειρήσεων.
Πρῶτοι - πρῶτοι οἱ ἴδιοι οῖ ἐκδότες
ἔχουν ζωτικὸ συμφέρον δικό τους να
ἀπαιτήσουν τὴν ύπαρξη τέτοιων ἐγγυήσεων γιὰ τὴν ἐκδοτικὴ ἐπιχείρηση - τὴν
ὕπαρξη οἰκονομικῆς, ἐπιχειρηματικῆς
6άσηςῑ Ὁ «ἐκδοτικὸς οἶκος» να πάψει
να 6ρίσκεται στὸ τσεπάκι τοῦ «ἐκδότη».
Ἕτσι θα μπορούσαμε νά ἀποόλέψουμε
στὴν ἀπορόφηση μικρῶν ἐκδοτικῶν ἐπιχειρήσεων ἀπὸ μεγαλύτερες ὴ τὴ συνεταιρικὴ συνένωση μικρῶν σέ μεγαλύτερους οἰκονομικοὺς όργανιομούς.
Ζωτικὸ συμφέρον γιά μιά τέτοια ἐπιχειρηματικὴ θεμελίωση τῆς ἐκδοτικῆς
δραστηριότητας ἔχουν ὸχι μόνο οί συγγραφεῖς άλλά καὶ οῖ πολλοὶ ἄλλοι ("1v-

χ ,ς’-3,
ιζ, ι

καὶ

"""

κατοικεῖς»

Τὸ 6ι6λία - ποὺ αὐτὸς ὃέὸαια θα τὸ τυ-

;\\\\\\\¥ . \

ποῦ

στηριότητα καί τὸ κοινό, εῖναι ὁ τελικὸς
ὀργανωτὴς τῆς δραστηριότητας αὐτῆς.

Α,Eda?
\\\\\

Ὁ Γρηγόριος Ξενόπουλος
ῆταν κάποτε μάρτυρας στὸ δικαστήριο - «Πῶς ὀνομάζεσαι,

πράματα για ἀπίστευτα χαμηλές ἀμοιὸἐς
πνευματικῆς ἐργασίας - ἀμοιὸές ποὺ κανονίζονται στὸ ὄνομα τῆς ρομέικης
,ἀδερφοσύνης ἀφοῦ δέν ὑπάρχει γι’ αύτές καμια συλλογικὴ σύμὸαση ῆ τουλάχιστο «ταρίφα» γενικα καθιερωμένη ποὺ
νά τίς καθορίζει.
Τὸ ἐπίπεδο τῆς πνευματικῆς μας Ιζωῆς

εἶναι

χαμηλὸ

(πίσω

6ρίσκεται

ἡ

ἀ-παιδεία μας, ἡ ἀνυπαρξία σχολειοῦ).
>Ἡ ὀργάνωση τῆς πνευματικῆς ζωῆς 691'—
σκεται σέ ἀκόμα χαμηλότερο ἐπίπεδο σέ στάδιο πρωτόγονο. Μιά ἐκδήλωση,
ἐκφανση αὑτοῦ τοῦ καθεστῶτος τῆς καθυστέρησης, εῖναι ὅέὸαια καὶ ἡ ἀταξία
που ἐπικρατεῖ στῆν ἐκδοτικὴ δραστηριότητα; Σέ ὅάρος τῶν ἐκδοτῶν που ἔχουν
τά «φόντα» να ἀναπτύξουν τὸ ὃιόλίο, σέ
θάρος τῶν δημιουργῶν καὶ γενικα τῶν
ἀνθρώπων τῆς πνευματικῆς ἐργασίας. Σὲ
δάρος τελικά τοῦ 6ι6λίου - που θά πεῖ σέ
δαρὸς τοῦ κοινοῦ.
’

ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΙΩΝΗ

ΙΙΙ ΙΙΕἸΙΙΜἚ
σΓεντῖ - Κουλὲ (Ν,ζαχαριάδης)
ι Συννοού (Χαττός -Μηεςενγὰ Keg)
ιᾺβὲρωφ ιΑἲγινα ι Βούρλα

;ιιιίιΠΕ [tut thl U APXHI'OJ

ιΨεκτξιεεικῠΜΠιῑΜιηιι-τεῑ· ι

θρωποι που χρειάζονται σήμερα γιά τὸ

6ι6λίο - μεταφραστές, ἐπιμελητές χειρογράφων, ἐπιμελητές τῆς ἔκδοσης, διορθωτές, διακοσμητές. Ἀκούει κανένας
φοόερά, σχεδὸν άπίστευτα πράγματα για
προχωρημένες μεταφράσεις ποὺ σταμα-

ιιιῑεετεέέιετὼιςξιῖἓιιιιιεπυ

ἰκικεὼεεὲεεὶμ““‘
'

n\\\

τιοῦνται, γιὰ ἐντολές ποὺ ἀκυρώνονται.

ἐπειδὴ ὁ ἐκδότης μετάνιωσε στὸ μεταξύ.
Καὶ ἀκούει κανένας ἀκόμα φοόερότερα
33

ςΟ μεταχφρχαστὴς
καιτα
προὸλήματα του
Τοῦ Τάκη Μενδράκου
ΥΠΑΡΧΙΞΙ μια μερίδα τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ, ποὺ ὅχι μονάχα δέν πιστεύει
στὴ δυνατότητα ματαφύτευσης ένὸς ἔργου σέ μιαν άλλη γλῶσσα ἀπὸ κείνη 7101‘)
γράφτηκε, ἀλλα ἐπιμένει καὶ στῆν ὁριστικὴ παραίτηση ἀπὸ τὴν ὅποια μεταφραστικὴ ἀπόπειρα. Η ἀποψη δέν κρύ6ει μόνο κάποιο ἀριστοκρατισμό, ἀλλα
κι ένα 601-)1) παραλογισμό.
Η

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ἐπικοινωνίας

-

μιάς τέλειας ἐπικοινωνίας - μέ τὴν παγκόσμια λογοτεχνία εἶναι προὸληματικὴ
ἀκόμα καί για κείνους 7101‘) εὐτύχησαν να
συμπληρώσουν τὴν παιδεία τους 0‘5 μιά ὴ

δυὸ γλῶσοες. Γιατί ἀκόμα καί μια ὁλοκληρωμένη [νιῖιση τῶν γλωσσῶν αὐτῶν,
θ ἀφηνε 071 έξω 11‘7 λογοτεχνία των υπόλοιπων χωρῶν, ῖδιαίτερα τῶν μικρῶν.
Η ΧΙΛΙΟΙΞΙΠΩΜΙΞΝΗ ἐκείνη φράση
περὶ «προδοσίας τῶν κειμένων» 6ρίσκει
τὴν ἀπάντησή της στὸ ὡραῖο δοκίμιο τοῦ

Κίμωνα Φράιαρ «Ποίηση καί μεταφραση» (Περιοδ. ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ, τεῦχος
7/1974): «... Δέν πρέπει λοιπὸν να
παραπονιόμαστε πῶς 01r μεταφραστές εἶ-

ναι προδότες τοῦ πρωτότυπου. Τὸ ἀρχικὸ 690,110 δέν μπορεῖ ποτέ να ξαναζωντανέψει. Αυτὸ δέν εἰναι τραγικό- 51’-

ναι ἁπλῶς αμετάκλητο καί, ἀκόμη, ἐξαιρετικα· διεγερτικό. Μια ὡραία μετάςτραση ὄχι μόνο ξαναπλάθει τὸ σῶμα
ε’·νὸς ἔργου, προσπαθῶντας νά ε’πιτύχει
Ιιιια λογικη ευανάγνωστη ὁμοιότητα,
ἀλλα κατορθώνει ἀκόμα περισσότερα.·
να τοῦ ἑμᾳ υσήσει νέα ζωὴ μεταγγίζοντάς
του τη θερμότητα καῖ τὸ ζωντανὸ αἷμα
117g ἐποχῆς, τοί1 τόπου καί τῆς γλώσσας
της...» ’
i
ΤΗΝ ἀποψη τοῦ Φράιαρ ἔρχονται να
ἐπαληθέψουν θαυμάσια δείγματα μιάς
τέτοιας δουλειάςῑ ἀπὸ τὴ μετάφραση τοῦ
Σολωμοῦ στὴν «Ὼδὴ» τοῦ Πετράρχη ὣς
τὶς 051017 90051g τοῦ Κοσμά Πολίτη στὸν

Στάινμπεκ, τοῦ Σει1 έρη στὸν Ἕλιοτ, τοῦ
Γκάτσου στὸν Λόρκα, τοῦ Πλωρίτη στὸ
θέατρο καί τῶν ἀκόμα πιὸ νέων.
EiNAl λοιπόν ((ανερὸ ὅτι ὅχι ιιονάχα

ιιιά ἀρνηση τῆς 05101790011107; τέχνης
εῖναι άτοπη. ἀλλά, ἀντίθετα, ὅτι ἡ αποστολή 117g κρατάει μια ξεχωριστὴ θέοη
στὸν πολιτιστικό χῶρο. Ἴσως, αὑτὸ
ἀκριόῶς, μαζί μέ τα ῖδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῆς τεχνικῆς της, τὴν κάνει να
σέρνει πίσω της έναισωρὸ 71906711700111—
σμούς.

ΟΤΑΝ ὁ μετασραστὴς ἐπωμίζεται τὴν

Η ΑΝΑΓΚΗ ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς στὸ χωρο τῆς Τέχνης καὶ τῆς

·

Ἐπιστήμης δέν χρειάζεται κὰν να ἐπισημανθεῖ, ἀνάγκη 7101‘) γίνεται ἀκόμα πιὸ
ἔντονη σὲ χῶρες μικρές σαν τὴ δική μας. Ο μοναδικός τρόπος πληροφόρησης
ὅμως, 17 μετάφραση τῶν ξένων κειμένων, παρουσιαζε πάντα, καὶ σήμερα ἀκόμα
715910061590, σημαντικά προόλήματα, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ξένο ὅιόλίο καὶ ῖδιαίτερα
τὸ φιλοσοφικοκοινωνικὸη ἐπιστημονικό, να φτάνει ὣς τὸ ἀναγνωστικό μας κοινὸ
πολλές φορές οικτρα παραμορφωμενο. Ἡ ζωτικότητα τοῦ θέματος ἐπιόάλλει τὴν
ἀναζήτηση τῆς αἰτίας τοῦ κακοῦ· Τὸ 6090g τῆς εὐθύνης φέρνει 6 μεταφραστής, ὁ
ἐκδότης”η καὶ οι δυό,·
ο Μήπως 6 μεταφραστής, ποὺ ἀποζεῐ μόνο ἀπ’ αὐτὴ τὴ δουλεια καὶ ἀμειόεται
μὲ 300ε’ως 1.500 δραχμές για τὶς 16 σελίδες, ἀγωνίζεται - σὲ ὄάρος τοῦ κειμένου
—- να ὄγάλει περισσότερη δουλειά,·
ο Μήπως τα ἐφόδιά του δέν εἶναι ἀρκετά,
ο Μήπως καταπιάνεται μέ θέματα ποὺ τοῦ εἶναι ἄγνωστα,”
Kl ἀπὸ τὴν ἄλλη.ο Μήπως ὁ ἐκδότης, ὁλότελαάὅασάνιστα, ἀναθέτει σὲ ἀκατάλληλα πρόσωπα τὴ
μετάφραση ὄιόλίων ποὺ ἀπαιτοῦν εἰδικὴ γνώση, συχνα ἀπὸ μια γλώσσα 7101‘) δὲν
εἰναι ἡ ἀρχική, ἔται ὥστε στὸ τρίτο χέρι να ἔχει χαθεῖὴ σκέψη 1’7‘ 17 συγκίνηση τοῦ
συγγραφέα,ο Μήπως οἱ προθεσμίες 7101‘) ὁρίζει εἶναι ἀσφυκτικές, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν 7190χειρότητα,·
ΕΧΟΝΤΑΣ μπροστα μας μια νεολαία 7101‘) ὅλο καὶ πιὸ πολὺ προὸληματίζεται, 17
εὐθύνη μεγαλώνει. ’ςΑ δώσουμε, λοιπόν, τὸ ὄάρος ποὺ ἀπαιτεῖ τὸ θέμα, μέσα σέ
ὅλα τα ἄλλα πολιτιστικα καὶ έκπαιδευτικά μας ζητήματα.
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ευθύνη νά (1έρει σέ ἐπικοινιιινία τὸ κοινὸ
τῆς πατρίδας του 0‘5 010 ξένη κουλτούρα,
ἀντιμετιιιπίζει τρεῖς σοὸαροὺς κινδύνους; Να κακοποιήσει τὸ ὑλικό του, να
στραὸωσει τοὺς ἀναγνιῖιστες καί να γελοιοποιηθεῖ. Καὶ ὁ τρίτος κίνδυνος δέν

θα λογαριαζόταν κάν, ἀν ἀρρηκτα δέν
έσερνε μαζί του τοὺς δυὸ πριῗιτους, που
περνάνε σέ μιά περιοχὴ καθολικώτερης
φθορᾶς.

ΦΥΣΙΚΑ, τὸ πρόὸλημα ἡ, καλύτερα.
τα προὸλήματα δέν εῖναι καινούργια.
Βασάνιζαν πάντα όχι μονάχα τὸν τόπο
ἀλλὰ καὶ ὑλόκληρο τὸν κόσμο. μόνο που

ἐδτῖ) ἀπόχτησαν ξεχωριστὴ ὀξύτητα, μέ
τὸν ἐκδοτικὸ ὀργασμὸ που ἀκολούθησε
,τὴ ὅυθισμένη 011‘7 σιωπὴ Ἐπταετία.
Ἔτσι, κοντα στίς δυσκολίες ποὺ ἔχει ν’
ἀντιμετιιιπίσει ὸ 05101790011‘7g ιιέ τὸ κείμενο καί πολλές q1195g μέ τὸν ἑαυτό του,
ἔρχονται να προστεθοῦν ἐκεῖκ ες που τοῦ
ὑψιῖινουν οί ἐκδοτικοί οργανισιιοί.
ElNAI γνωστὴ 17 χαμηιη στάθμη τῆς
μεταμραστικῆς ἀμοιὸῆς οτὴν Ελλάδα

ἀποτέλεσμα μιας ἀθρόας προο(1οοάς
ἀσχετων μέ τὸν ’έντεχνο λο,111 «72111100000θῶν. “Ακόμα εῖναι γνωστὴ ή τακτικὴ τῶν
προθεσμιῶν στὴν ἀτέλειιιιτη ἐκδοτικὴ
σκυταλοδρομία. Απὸ 11‘7 010 05910, λοι,τόν ι’1ηιιεροιιηνία 710911011017; τῆς
παραγγελίας» ἀπὸ τῖ1ι 1"1‘1.1 ι1 οῖ οιοτικις
(ινάγκες, ὑποχρειίινουν τὸν ἐπαγγελιιατία
μεταφραοτή, ὅχι, (1υσικά, να προσπαθεῖ
να ξαναζωντανέψει τὸ ἀρχικὸ ὅραμα
κάποιου ἀλλου - ὅπως μάς λέει ὸ
φράιαρ — ἀλλά, μέσα σέ ἐλάχιστο χρόνο,
να ἀντικαταστήσει μέ λέξεις τῆς δικῆς
του γλώσσας ~ ἀπλά καί μόνο - rig λέξεις 7101‘) χρησιμοποίησε ἐκεῖνος 0 ἀλλος,
για να ἐπενδύσει τὸ ὅοαμά του.
ΤΕΛΟΣ, 17 ἀνάθεση 117g 1151017110017g

ἐνὸς 5'9,νου συχνά δέν γίνεται ἀπὸ μέσους
101) ἐκδότη μέ τὴν περίσκι-,ψη 7101‘) 117101τεῖ ἡ 00609011710 010g τέτοιας λειτουργίας. Ἴσως παραγνωρίζει ὅτι ὁ παράγοντας «εῖδικότητα» παίζει ἀποηασιστικὸ
ρόλο καί στὸ χῶρο τῶν τεχνῶν.
ΣΤΗΝ ἐρμηνεία τῆς μουσικῆς, που
ἔχει κάποια συγγένεια μέ τὴν ἑρμηνεία
τοῦ γραπτοῦ λόγου, παρουσιάζεται τὸ
ᾳαινόμενο ὁλόκληρες ὸρχῆστρες να μὴν
ἐκτελοῦν παρὰ μόνο τὴ μουσικὴ μιᾶς

ἐποχῆς. N1‘1 παίζουνιγιά παράδειγμα. Ιιιονο
προκλασικὴ ῆ 571-1006511111117 μουσική.
Ἀκόμα, διάσημοι ἐκτελεστές να κάνουν
ἔργο ζωῆς μέρος μονάχα τῆς δουλειάς
ἐνὸς συνθέτη. Παράδειγμα, 00110 rig 00νάτες για πιάνο τοῦ M7151065vη μόνο rig
τρεῖς 0011015g 1101 rig τρεῖς παρτίτες τοῦ
Μπαχ για 6107.1 ”,Ετσι εἶναι λίγο παρακινδυνι-υμιῖ·ν(1

νά

ἀναθέτεις

τὴ

Βιὸλιοθῆκες
οτὴν Ἑλλάδα

μετά-

φρασημιάς μελέτης ἀρχιτεκτονικῆς ρυθμολογίας ἡ τὴν «Κριτικὴ τῆς Πολιτικῆς

(AEAOMENA KAI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)

Οῖκονομίας» 0‘ ἔναν άνθρωπο που ἀφιέρωσε ὅλα του τα χρόνια για νά μετα(790051 Ρίλκε 17 Προύστ.

Τῆς Ἅννας Κωστούλα

ΟΛ ΑΥΤΑ, (71101110, 0511 ἀναιροῦν rig
ευθύνες του ἰ’διου r01') 051017900117, 51)-

θύνες που ἔχουνε άμεση σχέση· μέ, τὸν
τρόπο ἀντιμετιῖιπισης τῶν 719067070011σμῶν του.

ΠΕΡΑ ἀπὸ τὴν προύπόθεση 010g ἀληθινῆς γνώσης τῆς γλώσσας τοῦ πρωτότυ-

που καὶ τῆς δικῆς του, πέρα ἀκόμαδκαί
ἀπὸ τὴν προῦπόθεση μιάς ἀπόλυτης έπικοινωνίας 115 τὸν συγγραφέα, ὀρθώνεται
ἡ ὑποκειμενικὴ ἀντίληψη στὴν ἔννοια
τῆς πιστότητος. Ἀπόφοιτος τοῦ γυμνασίου, θυμάμαι. διαὸάζοντας μιά μετα(1ρασι1 τοῦ «‘E.-111017101)», ἀναλογιζόμουνα τί ν“ ἀπόγινε ὴ (1 λόγα ἐκείνου τοῦ
άντρα, ποὺ καλοῦσε τοὺς πολίτες τῆς

χώρας του 110 ἀναλογισθοῦντα ἀγαθὰ
τῆς δημοκρατίας καί νά τα ὑπερασπιστοῦν, Κι (”1μιι1ς, ἀπὸ 11‘7 μετάφραση δέν
ἔλειπε οὔτε ἔνα «1101». M10 τέτοια ἀντίληψη πιστότητος ποτέ δέν μπορεῖ νά
ὁδηγήσει τὴν προσπάθεια στὸν στόχο
της. Αν 17 51‘)01)V51017010 τοῦ μετα(1ραστῆ
μεινει στίς λέξεις καὶ δέν περάσει στὸ

710170.17 προδοσία τοῦ κειμένου ε’ῖναι σίγουρη.
MIA άλλη οοι1αρῆ παγίδα ποὺ δέν κατ(’1ι)θ(ι1σαν ν ἀποι1ύγουν στὴ μεται1ρα

στική τους δουλειά γνωστὰ ὀνόματα τῶν
ἐλληνικῶν γραμμάτων, εῖναι ἡ παρεμ607.17 117g 71900111711110r1710 τους - ἰσχυρῆς
ῆ όχι — στὸ ξένο ἔργο, μέ ἀποτέλεσμα να
ἐκμηδενίζονται τα ῖδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Μιά συρραφὴ ἀπὸ τρία μυθιστορήματα διαι1ορετικών συγγραφέων,
ποὺ 13117595 0r1‘7 γλώσσα μας ένας τέτοιος
μεταηιραστής, θα μποροῦσε ν’ ἀποδείξει
πόσο εὔκολα ῖσοπεδώνονται τα κείμενα.
ΑΛΛΑ ἀφοῦ εῖναι τόσα τα προὸλήμα10,01771111g 157.1110‘έχουν δίκιο ἐκεῖνοι ποὺ
ἀρνιοῦνται αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς πνευματικῆς λειτουργίας; Τά θαυμάσια δείγματα
που ἀνα(1έραμε r01‘)g τὸ Ιἀποκλείουν.
"_E7r51r0,17 παγκοσμιότητα τῆς τέχνης θα
ῆταν ἀρκετὴ για να τοὺς ἀποστομωσει.
Ag ἀναλογιστοῦμε, ὅμως, ὅλοι rig εῦθύνες μας ι’) καθένας στὸν τομέα του, ἔτσι

ὥστε τὰ φωτεινὰ διαλείμματα να καλύψουν κάποτε ὅλο τὸ χῶρο αὐτῆς τῆς πο-

λυόασανισμένης τέχνης.

EXEI 11010vr1’7051 κοινὸς τόπος ἡ συχνα
ἐπαναλαμὸανόμενη
ἀποψησυμπέρασμα, ὅτι 01 σχέσεις τοῦ νεοέλ-

ληνα μέ τὸ 6ι6λία δέν εἶναι καθόλου αρμονικές. Ἐδῶ καὶ πενήντα τουλάχιστο
χρόνια διαὸάζουμε κατα περιόδους σ’
ἐφημερίδες καὶ περιοδικά, ἔρευνες ἣ μελέτες ποὺ άπὸ διάφορες μεριές μᾶς θυμίζουν τὴν κατάσταση διάζευξής μας ἀπὸ
τὸ ἀνάγνωσμα. Προτείνονται λύσεις,
καταστρώνονται σχέδια, ἀλλα στὴν οὐσία δέν ἀλλάζει τίποτα. Παραμένουν 01
καλές προθέσεις.
ΠΟΙΑ, λοιπόν, ἡ χρησιμότητα μιᾶς
ἀκόμα ἀνάλυσης; Τί καινούργιο μπορεῖ
να θίξει; Τίποτ” ἀλλο ἀπ’ τὸ νά διαλύσει

τὴν ἀπάτη ὅτι τὸ κρατοῦν σύστημα θα
προωθήσει κάποτε ριζικές ἀποφάσεις μέ
σκοπὸ τὴν ἀνοδο τοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου τοῦ λαοῦ. Πρέπει να τὸ χωνέψουμε ὅτι μέ rig ὑπάρχουσες κοινωνικές
συνθῆκες μονάχα 0‘5 ἡμίμετρα θ’ ἀντιμε-

τωπίζεται ἡ ἀνάγκη ὑποδομῆς τῆς πληροφόρησης τῶνἙλλήνων. Ἠ ἄρχουσα
τάξη. 0511 ἔχει κανένα συμφέρον ν ἀνε60051 τὸ πολιτιστικό ἐπίπεδο τῶν μεσαίων καὶ κατώτερων κοινωνικῶν στρωμάτων. Κι ἀφοῦ ἔχει στα χέρα της
10
ἐκπαιδευτικὸ σύστημα καὶ τοὺς ἀλλους
πολιτιστικοὺς φορεῖς, θα παρέχει rig δυνατότητες πλατύτερης γνώσης μόνο σ’
ἐκεῖνα τα ἀτομα που θα ἀναπαράγουν
τοὺς μηχανισμούς της καί στὸ 6αθμὸ ποὺ
δέν θα 6άζουν σέ κίνδυνο τὴν κυριαρχία
της.
TA δεδομένα κι 01 παρατηρήσεις που
παραθέτουμε πιὸ κάτω πρόθεση ἔχουν
να καταδείξουν τὴν ἀνεπάρκεια ἐνὸς

600111017 πολιτιστικοῦ παράγοντας τῶν
6ι6λιοθηκῶν.
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, οτὴν Ἐλλάδα ὑπάρχουν 807 6167.1οθῆκες. Ἀπ’ αῦτές;
Ο 594 ἔχουν λιγότερο ἀπὸ χίλιους τόμους.
Ο 167 ἀνάμεσα στοὺς χίλιους 110i δέκα
χιλιάδες.
Ο 22 ἀνάμεσα στούς δέκα 110i εἴκοσι
χιλιάδες.
Ο 16 ἀνάμεσα στούς ε’ίκοσι καί πενήντα χιλιάδες.
Ο 3 (00110!) 71010110710 ἐκατὸ χιλιάδες
τόμους.
ΔΗΛΑΔΗ, ἀπὸ rig 807 6ι6λιοθῆκες οἱ
213 ἔχουν περισσότερο ἀπὸ χίλιους τόμους, 110i 0710951 να θεωρηθοῦν σαν 61-

6λιοθῆκες μέ δυνατότητες άρτιας λειτουργίας. Ἀλλὰ ἀν οῖ 213 αὐτές 6167.1οθῆκες ἔχουν συνολικα 4.171.448 τόμους, δέν θα πρέπει να λησμονᾱμε πῶς
παραπάνω ἀπὸ τοὺς μισοὺς (2.962.896)
691011011101 05 6ι6λιοθῆκες τῆς περιοχῆς
Ἀθηνῶν. Ἐξ ἀλλου, ἀπὸ rig 46 άλλες
6ι6λιοθῆκες ποὺ ἔχουν πάνω ἀπὸ δέκα
χιλιάδες τόμους 01 26 6910110111011 πάλι
οτὴν Ἀθήνα καὶ Ιιιονάχα ι
ιι 11111κληρη τὴν ὑπόὶιιιψηιΙ χ’ ζ
MIA ἀναλομα των 0.01..ιι

...). ... ..

στοιχοῦν στούς 511010 κιιτιῐ,
ρων περιοχῶν τῆς Ἐλλάδας εἶναι αρκέτά
διασωτιστικὴ καὶ δείχνει τὸν 11090115170λισμὸ τῶν πολιτιστικῶν ἐπιλογιῖιν τοῦ
κράτουςῑ
ΟΣτὴν Ἀθήνα, σέ κάθε 100 κατοίκους ἀντιστοιχοῦν 160 τόμοι.

Ο Στὴ Θεσσαλία, 5.
Ο Στὴ Θράκη, 4.
Ο Στῆν Πελοπόννησο, 16.
Ο Στά νησια τοῦ Αῖγαίσυ, 37.
0 Μέσος γενικὸς ὅρος; 50 6ι6λία ἀνα
100 κατοίκους..
Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ αὑτὴ περιγραφὴ δέν
δείχνει, ώστόσο τα 6αθύτερα 719067.17ματα τῶν ἐλληνικῶν 6ι6λιοθηκῶν, ποὺ
εἶναι τραγικότερα ἀπὸ rig αριθμητικές
ἐνδείξεις
α) Τὴν ἀνυπαρξία καταλλήλων κτιρίων.

·

6) Τὴν ἔλλειψηπροσωπικοῦ κατάλληλου για τὴν ἐπάνδρωση τῶν 6167.101117—
κῶν. Οῖ διορισμοί τῶν ὑπαλλήλων γίνονται ἀνεξέλεγκτα καί χωρὶς προαπαῖτηοη
εῖδικῶν γνώσεων. Πολιτικές ἦ κομματικές συμπάθειες εἶναι πολλές φαρές ἀρκετές για μια θέοη αργομισθίας orig 6167.1οθῆκες.

γ) Τὴν ἀπρογραμμάτιστη καὶ ϋποπτη
τακτικὴ ἐπιλογῆς τῆς ἀγοράς 6ι6λίων. Τὸ
Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ἀγοράζει ῆ προτείνει τὴν ἀγορὰ 6ι6λίων χωρὶς να παίρνει ῦπόψη του rig ἀνάγκες τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ (εῖδικές 1‘7 γενικές). Συχνα
κριτήριο τῆς ἀγορᾶς εἶναι 01 προσωπικές
συμπάθειες 17 ἐμπάθειες, ποὺ δείχνουν,
ώστόσο, καὶ rig ῖδεολογικές ἐπιλογές τοῦ
συστήματος.

δ) Τὴν ἀδιαφορία τοῦ κράτους για rig
6ι6λιοθῆκες ὑποδομῆς. Oi 6ι6λιοθῆκες
τῆς μέσης ἐκπαίδευσης ἔχουν συνολικά
147.449 τόμους. Στὸ μεγαλύτερο μέρος
τα 6ι6λία αὐτα εἶναι καθαρὰ ἀντιδράστικά (θρησκευτικές νουθεσίες πρὸς τοὺς
35

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΠΑΖΗΣΗ

Στὸ πρῶτο έξάμηνο τοῦ 1976 κυκλοφόρησαν
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
. Σταύρου Ψυχάρη; Οἱ 70 κρίσιμες ἡμέρες
. Δημητρ. Σαπρανίδη; Ἰστορία τῆς Πολιτικῆς γελοιογραφίας
A. Ἰεροδιάκονουῑ Τὸ Κυπριακὸ Πρόὸλημα
. Paul Samuelson: Οἰκονομική, τόμος Β’
. I‘.K. Βλάχου; Στοιχεῖα Πολιτικῆς Ἐπιστήμης
. Ἀδ. Πεπελάση; Εἰσαγωγικές σημειώσεις Πολιτικῆς Οἰκονομίας
. Γ.K. Βλάχου; Πολιτικὴ Ψυχολογία

256 Τιμὴ 200
156
488
952
168

»
»
»
»

»

6O

»

1

176

>>

>>
»
>

250
250
600
120
40
150

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
.
.
.
.
.
.

Γ. Βέλτσου; Κείμενα Πολιτικῆς καὶ Κοινωνιολογίας
ΤΚ. Βλάχου; Κοινωνιολογία τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου
B. Βασιλικοῦ; Εἰκοσιπενταετία
Ι. Ζίγδη; Για τὴ Δημοκρατία καὶ τὴν Κύπρο
Χρ. Γιανναρᾶῑ Κεφάλαια Πολιτικῆς Θεολογίας
Θ. Λιανοῦ; Στοιχεῖα Δυναμικῆς Μακροοικονομικῆς Ἀναλύσεως

. 1 20 Τιμὴ 100
208
»
180
»
400
»
250
>>
464
>>
250
>
l 64
»
120
80
70
»
»

ΜΑΡΤΙΟΣ
. Clogg —— Γιαννόπουλου; Ἡ Ἐλλάδα κάτω ἀπὸ Στρατιωτικὸ Ζυγὸ
. Μαθηματικὰ Β’ Δημοτικοῦ
. Ἀθ. Κώττηῑ Εἰσαγωγὴ στὴ Μακροοικονομικὴ Θεωρία καὶ Πολιτικὴ

. 408 Τιμὴ 250
212
»
120
1>
448
>>
400

))

ΑΠΡΙΛ ΙΟΣ
.
.
.
.
.
.

Μ. Hamegker: Βασικές ἔννοιες τοῦ Ἰοτορικοῦ Ὑλισμοῦ
Γ.Χ. Κώττη; Μικροοικονομικὴ Ἀνάλυση τοῦ τόπου ἑγκαταστάσεως
K. Δελῆ; Κριτήρια Ἀποτελεσματικής Διαχειρίσεως τῆς Δημοσίας Ἐπιχειρήσεως
Κάρπου Παπαδόπουλουε Ἀπάνθισμα Ἱστορικοῦ Ἀγῶνος τῶν Ἑλλήνων
Α.Ι. Φλούτζηε Τὸ Χαϊδάρι
Π. Παναγιωτόπουλου; Θεωρία καὶ Πολιτικὴ Οἰκονομικῆς Ἀναπτύξεως, τεύχη (A, B, Γ)

11

284 Τιμὴ 180
380
»
350
208
»
180

»
»
»

216
636
488

»
»

248 T1
472
288
1>

1)

»
>1
»

250
430

450

ΜΑΪοΣ
.
.
.
.
.

Bottomore: K. Μάρξ, Κείμενα Κοινωνιολογίας & Φιλοσοφίας
K. Παπακόγκουῑ Καπετὰν ”Αρης
Π.Δ. Μαστροδημήτρηῑ Εἰσαγωγὴ στὴ Νεοελληνικὴ Φιλολογία
J.K. Galbraith: Τὸ Χρήμα
Ἀδ. Πεπελάσηῑ Ἀγροτικὴ Πολιτικὴ καὶ Ἀνάπτυξη

1)

344

»

1>

224

>>

»
»
»
>>
>>
11
»
»
)

. 160
578
380
480
140
480
168
112
110
152
64

>
»
>>
>1
1)
»
»
»
>1
»

1>

64

)>

)

190

<<

200
250
250
250
160

ΙΟΥΝΙΟΣ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ἀλεξάνδρου Παναγούλη; Τὰ Ποιήματα
Δ. Μπενᾱ; Ἡ Εἰσὸολὴ τοῦ Ξένου Κεφαλαίου οτὴν Ἑλλάδα
Χρ. Γιανναρᾶῖ Πρόσωπο καὶ Ἔρως
Συγκριτικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Μαρξισμὸς Κομμουνισμὸς καὶ Δυτικὴ Κοινωνία, τόμος Α’
Ἀχ. Χατζὸπουλουῑ Οἱ Δέκα μέρες τοῦ Μάη
ΕΔ. Τόλη - Α.Δ. Τόλη; 4 δισεκατομμύρια διάττοντα ἀστέρια
Ξ. Βεργίνη - B. Κοντοῦῑ Ἡ Οἰκονομικὴ τοῦ Πληθωρισμοῦ
A. Γιανναρᾶ; Μαθήματα Εἰσαγωγῆς στὴ Φιλοσοφία καὶ Φιλοσοφία τῆς Φύσεως
Α. Γιανναρᾶ; Κεφάλαια ἀπὸ τὴ Θεωρητικὴ Φιλοσοφία τοῦ Κὰντ
A. Γιανναρᾶ; Ὀ ἀγγλικὸς έμπειρισμὸς καὶ γαλλικὸς Διαφωτισμὸς
Α. Γιανναρᾶ; Ἀρχαῖοι ἀτομικοὶ φιλόσοφοι
A. Γιανναρᾶῑ Θέματα παραδοσιακής καὶ σύγχρσνης αἰσθητικής
Σ. Ζευγαρίδη - Ν. Παππᾶ; Ὀργανωτικὴ καὶ Διοικητικὴ τῶν Ἐργοστασίων, τ. B7

ΓἸΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2 καὶ EMM. MHENAKH. T.T. 142
ΤΗΛ. 622.496 'f 609.150 —'608..173

120
280
280·
680
100
280
140
80
90
80
50
50
150

νέους, έθνικιστικοί λιὸανωτοῑ απὸ συνταξιούχους έκπαιδευτικούς. ἀνώδυνα
σχολικα θεατρικὰ σκέτς κ.λπ.). K1 αυτα
ὅμως ἀκόμα τα 616λία εἶναι δυσπρόσιτα
στούς μαθητές. Κλεισμένα σέ σκονισμένες 6ι6λιοθῆκες ἀπ’ ὅπου κανένα χέρι
«φωτισμένου» καθημ1τῆ δῐ-ν θα τα 6γάλει. Στη στοιχειώδη εκπαίδευση τα ποά-

γματα εῖναι (ἰκομα χειοι1τεοα,Μονάχα
ἔνα 20% τῶν δημοτικιῖ1ν σχολείιι1νἔχουν

6161110011215; καί τί 616λιοθῆκες...
Ο Of ἐλάχιστες ἀγροτικές 6ι6λιοθῆκες,
πάλι, δέν ἔχουν παρα ἀπὸ ί-’κατὸ μέχρι
400 τόμους, στῆν καλύτερη περίπτωση, 1’1
καθεμιά τους. Κι αὐτοὶ ὅμως οἱ έλάχιστοι ἀριθμοὶ 6ι6λίων εἶναι ἀρνητικοί ἀν
σκεφτοῦμε ὅτι δέν ανταποκρίνονται στίς
παιδευτικές ἀνάγκες τοῦ ἀγρότη. Βι6λία
έκλαϊκευτικα πάνω στα έπαγγελματικά
του πρ(16λ1’1ματα 11 616λία λογοτεχνικα
που να τοῦ ῶθοῦν τα ένδιιιι1έροντα για
παραπέρα ἀνάγνιιιση εῖναι ανύπαοκτα.
Τὸν τελευταῖο καιοὸ κάποιες ἐλπίδες
δημιουργοῦνται για τὶς«1ἀ,ιροτικές 6ι6λιοθῆκες ἀπ τη σχετικη δοαστηριότητα

ποὺ ἐχει αναπτύξει 1’1 Ἀγοοτικη Τράπέζα τῆς ἰἸΞλ)(ιδας. Χοειάζεται, ὅμως,

όλοκλῆριιιση τῆς προσπάθειας.
Ο Oi δημοτικές καὶ κοινοτικές 616λιοθῆκες, έκτὸς ἀπὸ τὶς έλλείηιεις κατάλληλων κτιρίων καὶ
έκπαιδειιμένου
προσωπικοῦ. χωλαίνουν καί στον τομέα
τῆς (ι1ιιι1έιι1ι1ι1ς τ(11’ πεοιιχόμενού της. 01'
ἀγορες που ποαγματοποιοιινται εῖναι
ἀπρογοαμμάτιστες καὶ 11 έπιλο1,11 τῶν 6ι6λίων

δημιουργεῖ

συχνα

ύπὸηιίες

0

ὑνπι

ὅτι

ἔχουν

6λιοθῆκες ποὺ λειτουργοῦνάρτια (Βου-

συγγενικοὺς δεσμοὺς μέ δημοτικοὺς i1
κοινοτικοὺς σύμὸουλους.
Ο Οἱ 6ι6λιοθῆκες τοῦ Ἐθνικοῡ Ἰδρύ

λῆς, Γεννάδειος, Βρετανικοῦ 211116013111—

προτιμοῦνται

συγγραφεῖς

ποὺ

ου) καὶ μέ τῆν Ἐθνική Βιόλιοθὴκη ποὺ
νοσεῖ ἀπὸ κάθε αποψη (για τὶς ὑπόλοιπες ας μὴ γίνεται λόγος) δέν μποροῦμε
ματος, σέ διάφορα κοινοτικα κέντρα.
να μιλᾶμε για τὴν οὐσιαστικὴ παρουσία
ἔχουν παράλληλες ἀδυναμίες μ’ αὐτές
τῆς 6ι6λιοθήκης στὸν έλληνικὸ πολιτιτῶν αγροτικῶν 616λιοθηκῶν. Ἠ ἀνταπόστικὸ χῶρο. Καινούργια κτίρια, ἀπάκρισή τους στίς άμεσες ἀνάγκες τοῦ κοιλειψη τῆς γραφειοκρατίας, προγραμμανοῦ τῆς περιοχῆς 6ρίσκεται στὸ μηδέν.
τισμὸς ἀγορᾶς 6ι6λίων, ἔκπαίδευση τοῦ
ε) Τὴν ἀνυπαρξία 616λιοθηκῶν στοὺς
εἰδικοῦ προσωπικοῦ, εἶναι προτάσεις
έπαγγελματικοὺς χώρους. Οἱ 6ι6λιοθῆποὺ συχνὰ έπαναλαμὸάνουμε χωρὶς κακες τῶν ἔργοστασίων (μετρημένες στα
μια πραγμάτωσή τους. Τὸ πρόὸλημα τῶν
δάχτυλα) δέν περιέχουν τίποτ’ ἄλλο ἀπὸ
616λιοθηκῶν εἶναι σύνθετο καί δέν μποφυλλάδια τεχνικῶν προδιαγραφῶν. Φυρεῖ να ἐρευνηθεῖ χωριστὰ ἀπ’ τα ὑπόσικὰ ἀπ’ τὴ μερια τῆς έργοδοσίας καμια
λοιπα πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ 319061111προσπάθεια δέν γίνεται για τὴν προσέγματα.
γιση τῶν ἐργαζομένων στὸ ἀνάγνωσμα.
ΑΚΟΜΑ, εῖναι Eva πρόόλημα ποὺ
Σ’ αὐτὴ τὴν ἀδιαφορία ὁ ἐργάτης,κάποτε πρέπει ν ἀντιμετωπιστεῖ δυναἀπαντᾶ μέ μια μεγαλύτερη ἀδιαφορίαμικά ἀπ’ τὶς προοδευτικές πολιτικές κι. Μεγάλη σημασία ὑποδομῆς θα εἶχαν
νήσεις.
Τὸ να θεωρεῖται ὑπόθεση 6' διαοἱ 616λιοθῆκες τῶν πλοίων (ἐμπορικῶνλογῆς
εἶναι
σφάλμα. Κάθε κοινωνικὴ ἀλφορτηγῶν) ἂν λειτουργοῦσαν σωστα, μέ
λαγὴ σήμερα προαπαιτεῖ μια πολιτιστικὴ
κατάλληλη έπιλογὴ ὂιὸλίων. Τὸ Ὑπουρένημέρωση. Καὶ οἱ ὂιόλιοθῆκες θα μπογεῖο Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, ὅμως, πιροῦσαν νὰ παίξουν ἔνα σοὸαρὸ ρόλο
στεύει πῶς μερικα ἀστυνομικὰ μυθιστοστὴν
ὑποδομὴ τέτοιων ἀλλαγῶν. Ἀφοῦ
ρήματα σώζουν τὴν κατάσταση. K011 οἱ
ἀπ’ τὴ μερια τοῦ κράτους εἶναι (μᾶλλον)
ἔφοπλιστές δέν ἔχουν κανένα λόγο ν’
ἀπίθανο να προωθηθεῖ μια παρόμοια
ἀμφισόητήσουν αὐτὴ τὴν ἀποψη.
ἀντίληψη, ἡ λύση 6ρίσκεται μονάχα σέ
ὁμάδες πρωτοὸουλίας πού, συνειδητοΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ν’ ἀναφέρουμε
ποιώντας τὴ χρησιμότητα τοῦ 6ι6λίου,
ἀρκετα ἀκόμα παραδείγματα αὐτῆς τῆς
θα τοῦ ἀποδωσουν τὸ ρόλο ποὺ τοῦ ἀρτραγελαφικῆς κατάστασης, ποὺ ἀντιμενιέται ἡ ἄρχουσα τάξη, δηλ. τὸ ρόλο ἑνὸς
τωπίζεται συνήθως μέ νομοθετικα διαὅργανου ὂοηθητικοῦ οτὴν παραπέρα
τάγματα (ποὺ μένουν στα χαρτιά), μέ
συνειδητοποίηση τῆς ἀνάγκης για ὄαθιές
ἔρευνες καὶ συγκρίσεις καὶ - προπάντων
- μ’ ἀπέραντα εύχολόγια. Μέ τρεῖς 61- . κοινωνικές ἀλλαγές.

ΠΟΛ YTIMO ΑΠΟΚΤΗΜΑ
Συγκεντρωμένα σέ τρεῖς καλαίσθητους τόμους τὰ τεύχη 1 ἕως καὶ 35 τοῦ «ΑΝΤΙ»

Γ’ ΤΟΜΟΣ

6’ έξάμηνο “74

Β’ ΤΟΜΟΣ
α’ έξάμηνο ’75

Δρχ. 2011

Δρχ. 300

Α’ ΤΟΜΟΣ

6' ἑξάμηνο ’75
Δρχ. 300

Θα 6ρεῖτεῑ
Ο Χρονικὰ τῆς πολιτικὴν ζωῆς

O διάλογο πάνω στα προθλήματα τῆς Ἀρ-ι
οτερᾱς

Ο μώέτες γιὰ τὴν ΙστορῘα μσς
O ἀναλύσεις για τους μηχανισμους που ἐλέγχουν τὴν πολιτική καὶ κοινωνικὴ ζωὴ
O ἄρθρα γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωή
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σμοῡ. Λίγο αργότερα, ξένοι κύρια, 00x0λήθηκαν μέ τη σύνταξη «χωρικώνυ 616λιογραφιῶν, ὃπως π.χ. ή Ἠπειρώτικη. Θα 115-

Ἐθνικὸ Κέντρο

00051 καιρὸς για να κατανοηθεῖ ή αναγκαιότητα ένας καταλόγου τών 6ι6λίων r100
τυπώθηκαν 010v τόπο μετα τήν απελευθέ-

Τεκμηρίωσης

ρωση. T0 6ι6λία τῶν προηγούμενών αἰώνων
εἶχε φροντίσει να τα συναξει ό Ἐμὶλ Λεγκραν, τοῦ ὁποίου ή θιθλιογραφηση ἐφτανε
ῶς τα 1790. Οἱ Δημήτριος Γκίνης K01 Βαλέ0100 Μέξας καταπιαστηκαν μέτήν απομνημείωση τῶν ἐκδόσεων 100

(ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ)

Η ΤΑΥΤΙΣΗ τοῡ όρου «6ι6λιογραφία» μέ

αίώνα,

στημονικό πλαίσιο για τὴν ανόπτυξή της.
'O Χαρτης ἐνσώματώθηκε σταδιακα στὸ
έσωτερικὸ δίκαιο τῶν κρατῶν - μελῶν 100

νόντουσαν. Οί Γαλλοι, μέ τό Ἰνστιτοῡτο

Τοῡ Γιώργου Παναγιώτου

τὴ σημασία πού έχουν συνδεόμενες 01600

1900

καταρτίζοντας τη 616λιογραφία τῶν πρώτων 64 χρόνων του. Παραλληλα ό Γιῶργος
K. Κατσίμπαλης καταγράφει τὴν ἐργογραφία (καὶ τήν απήχησή της) καποιων ξεχωριστών λογοτεχνικών μορφών τοῦ τόπου,
καθώς, K01 τήν έλληνική 616λιογραφία 0010115va ξένων. Αύτή εἶναι r'1 πρώτη, πρωτοϊστορική φαση αναπτυξης τών 6ι6λιογραφικῶν σπουδῶν στην ”ΙΞλλόδα.

φεῖο Ἀρχείων, Βιθλισθηκῶν K01 NTOKOUμέντων καὶ πρωτοστατεῖ στήν ἐπιψηφιση

λέξεις πού τό συναπαρτίζουν, ἐλαχιστα εἶναι σὲ θέοη να καλύψει τῖς απαιτήσεις τῆς
’έννοιας πού τοῡ δίνει ἠ σύγχρσνη ἐπιστημονικὴ πρακτικὴ .
O 'H «γραφή Θιθλίων», δηλαδή ή συστη-

ἐνὸς Χαρτη n00 διασφαλίζει τὴν ἐλευθερία
τῆς έρευνας καὶ κωδικοποιεῖ τὸ νομικοεπι-

ματική καταγραφή καὶ ταξινόμηση, μέ 6αση

ῖδιαίτερα χαρακτηριστικὰ K01 1110 ὀργανωμένη μεθοδολογία, τῶν 616λίων που κυ-

ΟΗΕ K01 ἰσχύει ώς έθνικός, αλλα K01 διακρατικός κώδικας 6ι6λιογραφίας. Παραλληλα στὴν ΟΥΝΕΣΚΟ ἐντασσεται καὶ τὸ

κλοφοροῡν 0' ένα συγκεκριμένο χωρόχρο-

”Ομοοτιονδιακό Διακρατικὸ ”Ὀργανο B16111-

νο, ανήκει όλοκληρωτικα στὴν 0011061ότητα τῆς ἐπιστήμης τῆς 6ι6λιογραφίας,
αλλα δέν εἶναι αποκλειστικα K01 μόνο αύτό
ή 6ι6λιογραφία.
O 'H αύθεντική λειτουργία τοὺ ὅρου,
στὴν τωρινη πολυπρισματική του διασταστ]
- αποτέλεσμα τῆς αναπτυξης K01 100 πο-

ογραφίας,πού λειτουργούσε απὸ τα χρόνια
100 μεσοπόλεμου. ”Ετσι σήμερα απὸ τα 143

ωση τῆς θιθλιογραφικῆς ἐρευνας. 'H 'Av0λυτική Βιθλιογραφία 100 Γαλλικοῡ Ἰνστιτούτου τῆς Ἀθήνας εἶναι r'1 πρώτη ἐπιστημονικα «αδολη» ἐρευνητικὴ 110001106510.
με ίδιαίτερη όργανώση καί αξιοσημείωτη

κρατή n00 μετέχουν στὴν ΟΥΝΕΣΚΟ, τα

μεθοδολογία.

130 ἔχουν είδικές κρατικές ύπηρεσίες για

στημονική συγκρότηση K01 αλλοτε «ἐρασιτεχνικό», Βλέπουν τό φώς τῆς δημοσιότητας ἐργασίες αφιερωμένες σὲ ίδιαίτερους
χώρους τοῦ τόπου, ὅπως ἡ 00110 δούλεια
τσῡ Νικολαου Γ. Μαυρή για τη Δωδεκόνησο, ἡ E060'1'K1'1 Βιθλιογραφία τού Γ. Φουσόρα κ.λπ.
Ο Ἀκόμα, ἐκτός από τὶς -ἐργασίες ποὺ
κατατείνουν οτὴν έξακρίὸωση τοὺ 616λι-

λυμερισμού τῶν μέσων διανθρώπινης ἐπικοινωνίας - περιλαὸαίνει ἐπίσης τὴν καταγραφή K01 ταξινόμηση K065 πληροφορίας

1100 010000 πνευματική πρόξη ἐπικοινωνίας, ἐκτείνεται σὲ K065 δημιουργική καλλιτεχνική πραγματωση. Για τούτο καὶ πολλοὶ

εἶναι ἐκεῖνοι πού έχουν ἐγκαταλείψει τὸν
όρο θιθλιογραφία, όταν αναφέρονται στὸ

συγκεκριμένο σύγχρονο ἐπίπεδο τῆς ἐπιστήμης, προτείνοντας συγγενεῖς έννοιες,
κατόλληλες να καλύψουν τα όρια ποὺ
περιγράψει ή διαθεση απομνημόνευσης K01
απομνημείωσης τῆς πνευματικῆς δημιουρ-

γίας σήμερα.
Ο Στὴ θιθλισγραφία 115 τήν πλατια έννοια 100 ὅρου - Προσωπικὴ προτίμηση ή
ὀνομασία «τεκμηρίώση» (σέ αναλογία με
τὸν διεθνή όρο; documentation) για τήν
περίπτωση αύτη - δέν εἶναι δυνατὸ να
συμπεριληφθοῡν μήτε ἡ 616λιογραφία,
ἐπιστήμη τῆς ἱστορίας K01 τῆς σύνθεσης
τοῦ 616λίου, μήτε r'1 616λιοθηκονομία, ἐπιστήμη τῆς όργανωσης τῶν 616λίων σὲ
ἐνιαῖο σύνολο.
O 'H 0v0yKr1 να ύπόρξουν πίνακες για τή
616λιοπαραγωγή, αρχικό, K01 κατόπιν τεκμηριωτικοὶ κατόλογοι για κάθε διασώσιμη
πληροφορία πνευματικοκαλλιτεχνικοῡ χα-

ρακτήρα, ’έγινε αἰσθητὴ απὸ τὸν καιρὸ 100

τήν παρακολούθηση K01 ταξινόμηση 100
6ιθλιογραφικοῡ-τεκμηριωτικοῡ ύλικοῡ, ἐνῶ

ἡ παγκόσμια συνεργασία ανθίζει, μέ 610δοση πληροφοριών, ἐπισκέπτες, ὀργανωτὲς καὶ εἰδικα σεμινόρια.
O Στόν τόπο μας, παρόλη τήν αναπτυξη
πού γνωρίζουν σέ διεθνές ἐπίπεδο 01 616λιογραφικὲς σπουδές, θρισκόμαστε σχε-

δόν στό ἔτος μηδέν. Ἀκόμη K01 ἐκεῖνοι
πού ύποτίθεται πώς χρειαζονται πιεστικα
τη συμὸολή τῆς 616λιογραφίας, Θεωροῡν
ύποτιμητικὴ τήν ἐνασχόληση μέ παρόμοιες

ἐρευνες. K01 καμια πρόνοια δέν ύπαρχει
απὸ τό ἐπίσημο κρότος για τήν αναπτυξη
θοήθηση τής έρευνας, n00 διεξαγεται
ἐρήμην τοῡ κρότους K01 τῶν ἐπιστημονικῶν του ’φορέων απὸ

καποισυς

«πιονέ-

ρους».
Ο Τὸ σύμπτωμα ἐντόσσεται στὸ γενικότερο δομικὸ πλαίσιο τῆς παιδευτικής πολι-

τικῆς, πού χειροκροτεῖ τὸν πτυχιοῡχομπακαλη Kl ἀποστρέφεται τόν ἐπιστήμονα
ἐρευνητή, πού Θεωρεῖ παραγωγικότητα
μόνο τήν πρόσφορα απρόσωπων τεχνικῶν
στα ξένα K01 ντόπια οἰκονομικα συγκροτήματα, καθώς K01 στρατιᾶς μεσαζόντων
στήν τριτογενή παραγωγή, στρατιας 0110προνομίούχων για να δοξάζεται τό «σύστημα». Ἀποτέλεσμα; να μὴν γνωρίζουμε
ἐγκυρα οὔτε ποια καὶ πόσα 616λία κυκλοκροχρόνια,

για

τήν

αναγνώριση

τοῡ

προσώπου τῆς ρωμιοσύνης, 11500 απὸ τα

ἑταιρία 100 κόσμου. Ἀπὸ τότε πληθαίνουν

διασπαρτα

συνεχῶς 01 ἰδιωτικοὶ φορεῖς για τήν κατα-

τῶν μαστόρων τοὺ πνεύματος 05 τοῦτο
τὸν τόπο, K01 συνακόλουθα τη διασωση K01

λογογραφηση τῶν ἐκδηλώσεων αύτών, πού
σιγα-σιγα, όσσ τό κρότος έπεμθαίνει όλο
K01 περισσότερο ἐξουσιαστικα K01 καταλυ-

τικα στην όργανωση τῆς κοινωνικής ζωῆς,
κατασταίνονται

δημόσιες

ύπηρεσίες,

ψηφία

τῆς

δημιουργικότητας

τη διατήρηση τοῦ ακεραιωμένου K1 αλώὸητου, δέν λογαριαζονται ἐδώ σαν στοιχεῖα
παραγωγικότητας. ’Ἀλλωστε ποιὸς τομέας
ἐπιστημονικής έρευνας 6ρίσκεται σέ σω-

μέ

πλατύτατη αρμοδιότητα.

στό δρόμο;

0 M5 τη δημιουργία τού Ὀργανισμού
Ἡνωμένων Ἐθνῶν συστηματοποιεῖται ή
παγκόσμια διασύνδεση τῶν 6ι6λιογραφικῶν φορέων. Ἠ ΟΥΝΕΣΚΟ δημιουργεῖ εί-

O 'O K. Z0600 51v01 0 πρῶτος πού, έστω
ασυστηματοποίητα, ασχολήθηκε μέ τη
σύνταξη ἐνημερωτικών πινόκων γύρω απὸ

δική ὑπηρεσία μέ ἔδρα τὸ Παρίσι, τό Γρα38

Σύγχρονα,

αλλοτε

μὲ

ἐπι-

ογραφικσῡ «στατους» περισχὼν τῆς Πατρίδας μσς, παρουσιάζονται, μεταπολεμικα,
ἐργασίες Βιθλιογραφικοῡ χαρακτήρα, τόσο
για τομεῖς ἐπιστημονικής δραστηριότητας

ὅσο καὶ για πρόσωπα, καθώς K01 για τήν
παρσυσίαση τῶν «δέλτων» τῆς ἐκδοτικῆς
κίνησης στὸν τόπο. Στήν πρώτη κατηγορία

φορούν στὸν τόπο μσς. 'H «ἐπένδυση» μαγραφὴ ἐκδόσεων, ή πρώτη Θιθλιογραφικη

τους, πρόσφεραν σημαντικα στήν καταξί-

τῶν τεκμηριωτικῶν σπουδῶν K01 τήν ἐπι-

Γκούτεμπεργκ ακόμη. Τό 1482 δημιουργεῖ-

ται στὴ Δανία ή πρώτη ἐνώση για τὴν κατα-

O Μεταπολεμικα τα κεντρίσματα αύξα-

τή συγγραφική δραστηριότητα τῶν πνευματικῶν μορφῶν τοῡ νεώτερου ἐλληνι-

ἐντασσονται ἐκδόσεις ὅπως ή «Βαλκανική
Βιθλιογραφία» τού Κ. Δημαδη, ἡ «Ἰστορική
Βιθλιογραφία» τού ’Ἐθνικοῡ Ἱδρύματσς
Ἐρευνῶν, oi Θιὸλιογραφίες τῶν ’1νστιτούτων τῆς Ἀκαδημίας K.0. Στη δεύτερη κατηγορία ἐνδιαφέρον παρουσιαζουν ἐργασίες
ὅπως ἐκείνη τού Κυρ. Ντελόπουλου για τα
616λία τοῦ 1975, σί 6ι6λιογραφικοὶ καταλογοι τοῦ «Χρονικοῡ» τῆς «Ὥρας» (n00 ή
εύθύνη τους ανήκει στὸν αρθρογρόφο) καὶ
οί προσπαθειες πού ἐγιναν καί γίνονται
απὸ περιοδικὲς ἐκδόσεις, για τήν κατα-

γραφὴ θιθλιογραφικού περιεχομένου 65μότων (ἐδῶ ανήκει ή πρόσφορα τοῦ καταλόγου τῆς «Ἑστίας» ἢ τῶν «8167110110001—
κῶν»). Παράλληλα, πρὶν 15 χρόνια παρουσιαζόταν από 10v Γ. Ι. Φουσαρα ή πρώτη
«Βιθλιογραφία τῶν Ἑλληνικῶν Βιθλιογραωιων».
Ο Τεκμηριωτικοῡ χαρακτήρα Προσφορὲς
εἶναι ἐκεῖνες 100 περιοδικοῡ «Διαλειμμα»
100 A. Χρηστόκη, τοῡ «Χρονικοῡ» τῆς
«Ὥρας», καθώς ἐπίσης ή «Κριτική στὸν
ήμερήσιο τύπο τῆς Θεσσαλονίκης 1945 —
1964», n00 600 τεύχη της μέ τοὺς ἐνδειχτικούς τίτλους «Τεκμηρίωση I» K01 «Τε-

κμηρίωση 2» έχω παρσυσιόσει πρόσφατα.
Ο Τὸ 1955, ’ύστερα απὸ κυθερνητική
πρόσκληση,’ έρχεται στήν ”Ελλόδα ἐπιτροπὴ είδικῶν τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ καὶ καταρτίζει

τα σχέδια για τὴν όργανωση κρατικῆς ύπηρεσίας 616λιογραφίας. Τα σχέδισ παραμένουν αχρησιμοποίητα μέχρι σήμερα.

O ”Ετσι οἱ λιγοστές, αλλα σημαντικές

ο Βέθωο τὸ οχὲδιο Too 1955 χρειᾱζεται

ποιστικα, προσπαθειες τῶν Ἑλλήνων 6ι-

ριζική ἁναμὸρφωση, 'H ἑξέχῃξη Tﬁq 616M-

ἐκδόσεων ποὺ κυκλοφόρησαν καῖ κυκλοφοροῡν στὸν ἐλλαδικὸ χῶρο. Ἠ Βι-

θλῑῡγβΰφων "GDGHéVOUY dOUVTéVIUTEQ K01

ογραφικῆς ἐπιστήμης ἐπιθαλλει νέους χει-

6λισγραφική

ῐῚ ἑργῦῦῖῦ TOUQ YiVETﬂl σε 66909, συνήθως·

ρισμούς κι έχει ανοίξει νέους προσπελόσι-

μιᾶς δΒύΤΕβῘἹΩ, ΒΙΟΠΙΟΡΙΟἩΚΠΩ, ὰΠΟΟΧὸᾈΠῙ

μους δρόμους στῆν ἐρεύνα. Oi ὁρίζοντες

ίδρύθηκε στα τέλη τοὺ 1970, δέν μπορεῖ να έπωμιστεῖ αὑτή τῆν εύθύνη. 'H

Ἐτωρία,

σωματεῖο

ποὺ

616λιογραφική ἐρεύνα εἶναι πρόξη συνειδητα συλλογικῆ καὶ ή παγκόσμια πρα-

σης, έτσι ποιυ ,να διχαζεται ατιοφσσιστικα η

Kai 01 δομὲς TﬁC. TexpnplelKﬁq énlo-[ﬁpnq

Προσοχη KG} η 0pvavmon THC émUTmlOV'l'
κοτητσς στη Βιβλξονβσφικη Ἑους ἑνῦο1(0;

ὲχουν μεταλλὰξει απὸ τὴν αρχική τους μονολιθική «γραφή θιελιων» Kl ἔχουν rut!

ληση. Ακοιμη, η απουσια ένος κεντρικου

dnAweeI σὲ TOHETC n00 ή ὲηιοκὸηησή Touq

τῶν κρατικῶν ὸργανων στὸν τομέα τῆς

OPYGVQU ΒΠῑΦὲβῑ-ἒῑ ΤξῖΡΟΟΤῑΕΩ δυσΚΟᾸῑΕΩ

θεωρούνταν απρόσιτη παλιότερα.

616λιογραφίας. ’Υλικὴ Βοήθεια ”έχει απὸ
τὸ κρότος ή ἐτσιρία, αλλα δέν παύει να

ΟΤΓΝ Ονῦγνώβῑῦη KC“ UUYKéVTPow τῶν

O 'H λύση τῶν ἐγγενῶν αδιεξόδων ποὺ

fmapaimwv Πηγῶν K01 Bonenuéwv. Γῑῠῒὶ

καλύπτουν τὸ χῶρο μας στὸν τομέα τῆς

r'1 θῑθλῑΟΥβῦφίῠ δὲν μΠΟΡΕῙ νίῖ éIDI'JTOKIDCJTP

τεκμηριωτικῆς ἐρευνας δέν μπορεῖ να ἐἶναι

κοποιηθεῖ, αντίθετα αποτελεῖ τὸ· 6ασικὸ
μοχλὸ για τήν αποτελεσματική έμφόνιση

ἄλλη ὰπὸ τὴν ἰ’δρυση ἐνὸς κρατικοῡ ὁργάνου. Τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Τεκμηρίώσης, μέ

Κὸθε ἕβευνῠς, L’ITIOTBM?i "PwTGPXlKﬁ ὁΠῦῐ-

πλατιές αρμοδιότητες, δέν πρόκειται μόνο

τηση για τήν προώθηση τῆς γνώσης. Εἶναι
δυνστὸ αρκετοῖ έρευνητές Θιόλιογραφοι
να απασχολοῠνται 6ιοποριστικα σέ ἐπιστημονικα ἱδρύματα κι έτσι να εἶναι πιό κοντα

να ἐπισημοποιήσει τίς σχετικές έρευνες
στὸν τόπο μσς, αλλα καί να τὶς προικοδοτήσει, vd τὶς συγκεκριμενοηοιήσει καί
ἀκόμη vc‘l ’τὶς ἑι-[ιθαλει. Οἱ πηγές καθημε-

c‘mb ἅλλους (Πῑς évﬁexéueveq ΠηΥέΩ, ΠΟ·
136Ᾰο CUTE} ὅμως CUTE Καὶ 0οΤοὶ μΠΟΩΟῡΨ
νῦ ὁΟΧΟᾸΠΘΟΓ-’ν éVEDYnTlK‘il Καὶ GNOME?

ρινα αλλοιώνονται καί καταστρέψονται,
αφοῡ κανένας δέν εἶχε ποτέ τη στοιχειώδη
πρόνοια να τὶς διαφυλόξει. Μιλαμε για

στικα μέ τη 616λιογραφικῆ ἔρευνα. ”Απλα

«Πρρρδοοη», χωρὶς no“: vc‘1 τὴ ouvap-

EXOUV Τή «δωρεὰ» ΤΟῡ νὺ 6[DiCTKOVTCll Πῑὸ

τοῡμε μέ τήν καταλυτικα εὑεργετική αφο-

IfOVTd ΟΤῙΩ ὁΠΟβΟῖΤηΤΕς («Πηγὲφ) dn' ‘5le

μοίωσή της δυναμικα καὶ όχι στατικό. Γε-

ᾰλλθξ.

γονὸς αδύνατο αν δέν τὴ γνωρίζουμε συν-

1

. ΕΠΠΟΚΤΙΚΠ

,

ΠΩΟΒΟᾸᾸΕΙ

.

UUVBTTGJQ

η

κτική αναγνωρίζει τὴ Θετική συμθολὴ

ειδητα, αν δέν κωδικοποιήσουμε τα ποικίλα

εἶναι ένα σωματεῖο ἰδιωτικοῦ δικαίου,
πού, καταστατικα, μπορεῖ να ἐπιθαλλει

αναστολές στῆν έρευνα ἡ οτὴν απρόσκσπτη συμμετοχὴ ἐρευνητῶν. Καὶ
πρέπει να ξεκαθαριστεῖ πῶς μια ὑπηρεσία - κατα τὸ πρότυπο τόσων αλλων τοῡ
τόπου μσς - πού ἱδρύεται για τὴ στέγαση τῶν αρεστών στὸ όποιο κατεστημένο, πολιτικὸ ἢ πνευματικό, εἶναι «ἐξ
ὑπαρχῆς» νόθα. Μία τέτοια 6ι6λιογραφικῆ - τεκμηριωτική ὑπηρεσία δέν χρειαζεται ό τόπος, χρειόζετσι κυψέλη δημιουργίας, ὅπου θα πρυτανεὺει μόνο ἡ
προσήλωση στῆν ούσιαστικὴ ἐρεύνα.
2. Τὴν έκδοση τοῦ ύλικοῡ. 'H σύνταξη καί
μόνο 616λιογραφικοῡ καταλόγου, πού
θα πρέπει να έχει ώς αφετηρία τὸ 1865,
δέν εἶναι αρκετή. Ἐπιθαλλέται ή χωρὶς

αναγκη να συγῑεεντρώθοὺν ὸλοι οί «σχολα-

φανερώμῠῃῇ της,

ςοντες ὲρημῐτεψ κάτω ἀπὸ τὴ gKénn ἑνὸς
ΟΩΥΕΝΟϋι éVOQ ODVGVIOHOU. με Τὴν ῦνὺ-

ο τὸ ἐθνικὸ KéVTpo τεκμηριωσης, ἁνεξόρτητη Kl αὑτόνομη δημόσια ὑπηρεσία μέ

σκοπιμοθηρικές

A0le npomoéémon K01 Τὴν Κῦῖὸλληλη dp-

ὑπαγωγὴ στὸ ιΥι·ιουργεῖο Πολιτισμοῦ, Θα

τὸ ”Υπουργεῖο Προεδρίας προχουντικα)

μοδιότητα, για να αφοσιωθοῡν απερίσττα-

ἔχει σὸν 600“qu σκοῃούς;

στοι στῆν ἐρευνητική τους προσπάθεια. ‘H
διεθνῆς πραχτικη απόδειξε πώς μόνο κρα-

1. Τή σύνταξη ἐθνικῆς 616λιογραφίας. Εἶ-

τικὸς φορέας εἶναι σέ θέση να ανταπεξέλΘει στὶς ποικίλες ὸοες αναγκες μιᾶς σωστῆς 616λιογραφικής όργανωσης.

ναι αδιανόητο να αφήνεται στῆν καλή
διόθεση τοῦ Γαλλικοῡ Ἰνστιτούτου ἡ
κατόρτιση τού πίνακα τῶν καθε λογῆς

.

εκΔοΣειΣ K. ΚΑποποΥΛοΣ
Ζωοδόχου Πηγῆς 24, τηλ. 636.482

'

l) ΣΟΛΩΝΟΣ ΓΡΙ-ΙΓΟΡΙΑΔΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

1

1941-1974, τόμοι 7

,

Ἠριιιικὴ καὶ τραγικὴ ζωὴ τοῦ ἔθνους
στα τελευταῖα 35 χρόνια
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

1

2) (DOIBOY FPI—IFOPIAAH
IZTOPIA TH: εΛΛΑΔοΣ

3

1909-1940, 4 τόμοι

:

παραλείψεις

(όπως

έκεῖνες τοὺ Δελτίου που έκδιδόταν απὸ
έκδοση τῶν αποτελεσμότων τῆς έρευνας. Καὶ παράλληλα ή διασύνδεση μέ
τὶς αξιόλογες-Θιθλιοθῆκες τού, ἐξωτερικού, ῖδιαίτερα τίς πανεπιστημιακές.
3. Τὴν αποδελτίωση τών δημοσιευμότων
τοὺ ήμερήσιου καί περιοδικού τύπου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

»
En I KAI POTHTA
κυκλοφορεῑ

Γ· ”Amy
E P Γ Α

3) ΑΠΑΝΤΑ ΑΝΤΡΙΞΑ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ
Ὁ καλιίτερος ’Έλληνας ὸιηγηματογράᾳος
οτὴν ,τιὸ (χροντιαιιένη ἔκδοση,
τόμοι 4
4) ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ
ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑ
(θρύλος και πραγματικότητα)
Ἕνα ζωντανὸ α(11’1γ11μα για τὴ ζωὴ στὸ κάτεργο τῆς Μεταξικῆς δικτατορίας. Ἕνα χρονικὸ που διδάσκει ἱστορία. Τὸ
6ι6λίο λογοτεχνικὴ αποκάλυψη τοῦ I976.
Σέ λίγο ακολουθοῡνε

«ΧρονικὸὰπὸτὴνἈντιοταση»(μετὰ τὴνἈκρΟναυπλῐα)
«Ἐμφύλιος» (Στὴ σκια τῆς ”Ακροναυπλίας)

ἈΟ-ΚληΠῑΟῡ

“1

Τηλ 636 083
39

σιῶν για πρόσωπα καὶ θέματα τού έλλαδικοῡ χώρου. Ὺπαρχει π.χ. «έλληνικὴ
θιθλιογραφία» τῆς κόμησσας ντέ Νοαιγ
(καλῶς παντοτε), ένῶ δέν ὑπόρχει 61θλιογραφία Σολωμοῡ. Ἐδῶ ἐμπίπτει καὶ
ἡ φροντίδα τού Κέντρου να προκαλεῖ
τήν καταρτιση καὶ έκδοση τέτοιας φύ-

τῆς χώρας. Εἶναι εϋλογη ὴ σημασία πού
αποδίδεται στὸν τομέα αὑτό, ἐφόσον
στὶς στῆλες τῶν ἐντύπων παρουσιάζον-

ται κεῑμενα θεμελιακα για τὴ διακρίθωση τοῡ πολιτιστικοῡ προσώπου τῆς
”Ελλαδας. Σὲ πρώτη φόοη ἡ ταξινόμηση
καὶ έκδοση τῶν δημοσιευματων αὑτῶν

δυνατὸ να περιλαθαίνει μόνο τα θασικα
ἐντυπα-πηγές τῆς Ἀθήνας καί τῆς
ἐπαρχίας, αλλα εἶναι, ὁπωσδήποτε, σέ
δεύτερη φαση απαραίτητη τόσο ἡ διεὺρυνση τοὺ καταλόγου, για να περιλόθει
ὸλα τα έντυπα, 600 καὶ ὴ αναδίφηση
πρὸς τὸ παρελθὸν καὶ ή θιθλιογραφηση
τῶν ἐντύπων τῶν απόδημων.
. Τήν παρακολούθηση τών σχετικῶν μέ
τήν Ἑλλαδα καί τούς ’Έλληνες δημοσιευματων τῶν ξενόγλώσσων, ὅπου γῆς,
ἐντύπων, μέ παρόλληλη έκδοση τῶν

σης θιθλιογραφικῶν ἐργασιῶν.

τερικοῡ δικαίου ὥς τώρα, ρυθμίζει μέ
ἐναργεια τὴν τήρηση τῶν αρχείων αὑτων.
8. Τὴν καταλογογραφηση καί έκδοση σέ
εἰδικοὺς τόμους ὸλων τῶν θιθλίων καὶ
λοιπῶν αντικειμένων πού 6ρίσκονται σέ
δημόσιες, έκκλησιαστικές ἢ διαφόρων
ὸργανισμῶν, θιθλιοθῆκες. Τέλος, τήν

6. Τὴ σύσταση ανώτερης σχολῆς ἐπιστή-

αναδιοργανωση τῶν 616λιοθηκῶ1ι - καῖ

μης τοῦ θιθλίου, μέ τμήματα τεκμηρίωσης, θιθλιολογίας, θιθλιοθηκονομίας.

εἰδικότερα τῆς Ἐθνικῆς - ὥστε να ανταποκρίνονται στὸν πολιτιστικό ρόλο
τους καὶ να μὴν εἶναι μόνο αποθῆκες
6ι6λίων, αγνωστων τίς περισσότερες
φορές καὶ στούς ’ίδιους τοὺς ἐρευνητες.
O Κοντολογίς, Eva ὸρθολογιοτικα Taγμένο Ἐθνικὸ Κέντρο Τεκμηρίωσης μπορεῖ
να αποθεῖ, μέ δαπανη λιγότερη απὸ πολλὲς
αλλες φανταχτερὲς έκδηλώσεις θιτρίνας,
να κατασταθεῖ «Κιθωτὸς» διατήρησης καὶ
δημιουργικῆς αναταξης τοῦ νεοελληνικοῡ
πολιτισμοῡ.

7. Τήν όργόνωση αρχείών θεάτρου, μουσικῆς, κινηματογραφου. Μέ νομικὴ ὑποχρέωση, ποὺ θα τηρηθεῖ αποτελεσματικότερα ὁπ’ ὅ,τι στήν περίπτωση τῆς
Ἐθνικῆς Βιθλιοθήκης, καταθεσης αντιτύπων καὶ ντοκουμέντων κόθε θεατρικῆς, μουσικῆς ἢ κινηματογραφικῆς ἐκδήλωσης, προγραμματων, ένδυμασιῶν,

δίσκων, ταινιῶν, στὸ Κέντρο. Ὀ Καταστατικὸς Χαρτης τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ, που
δέν έχει περιθληθεῖ τὸ χαραχτήρα ἐσω-

αποτελεσματων τῆς έρευνας.
5. Τὴν έκδοση αξιόλογων, μέ θαση ἐπιστημονικα κριτήρια, θιθλιογραφικῶν ἐργα-

Τὸ
όρθὸ διάδασμα
ενὸς λογοτεχνικού
κειμένου
Τοῦ Κώστσ Κουλουφάκου

Ἴσως θα φανεῖ παράξενα, ἀλλὰ ἕνας λόγος
πού πολλοὶ ἄνθρωποι ὁυσκολεύονται να κατανοήσουν ἕνα λογοτέχνημα- ῖδιαίτερα ἂνπρόκειται για ἔργο μοντέρνας τεχνοτροπίας- εἰναι πὼς
ὁὲν τὸ ὁιαόάζουν σωστά. Σκοπὸς αὐτῆς τῆς ὁμι-

λίας (ΣΗΣ τὸ κείμενα αὐτὸ ὄασίζεται σὲ ὁμιλία
πού ἔγινε οτὴν οργάνωση «Ρήγας Φεραῖος» τῆς

δέν εἶναι να μεταδώσει γνώσεις ἢ πληροφορίες ἀλλὰ να προσφέρει στὸν αναγνώστη τὴν τέρψη που χαρίζει ἡ απόκτηση καινούργιων διωματων, καινούργιων ἐμπειριῶν ζωῆς. Διεγείροντας μ’ αῠτές τὴν εὐαισθησία του καί τὶς προσληπτικές του δυνατότητες, ὀξύνει όχι μόνο τὴν ἷκανότητά του για πνευματικές
ἀπολαύσεις ἀλλα καὶ τὸν συνηθίζει να διώνει έντελέστερα τὴ
”γύριυ του καὶ τὴν ἐντός του ανθρώπινη πραγματικότητα Μέ
δυὸ λόγια; OL πληροφορίες και οι γνώσεις ποὺ ὁπωσδήποτε
περιέχει καί μεταδίδει ἔνα λογοτέχνημα δέν εἶναι αὐτοσκοποῑ
ἀλλὰ μέσα πρὸς έπίτευξη σκοπωνῑ τῆς τέρψης, τῆς ὀξυμένης
ευαισθησίας, τῆς ικανότητας για ἐντελέστερη δίωση.
Ἀλλὰ για να πραγματωθοῡν αὐτοὶ οἱ σκοποὶ πρέπει ὁ ἀναγνώστης να συνεισφέρει ένεργα έπιστρατεύοντας ὅ,τι σχετικές
γνώσεις καὶ πληροφορίες ἔχει ὁ ἴδιος. Δέν πρέπει να περιμένει
ἀπὸ τὸ ἔργο να τοῦ ἐξηγήσει.
Τώρα, ἂν ἀναζητήσουμε τα στοιχεῖα που συνιστοῦν τὴν
τέρψη τὴν προσφερόμενη ἀπὸ τὸ λογοτέχνημα - ὅπως καὶ ἀπὸ
τὸ ἔργο κάθε αλλης τέχνης - θα δοῦμε πώς έκεῖνο ποὺ παρουέ
σιάζεται πιὸ άμεσα, εἶναι ἡ ἐπιδίωξη τοῦ ἀπροσδοκήτου. "Av
ἕνα μυθιστόρημα ἢ θεατρικὸ ἔργα μᾶς λέει πράγματα ποὺ ἤδη
τὰ ξέρσυμε, αν διαὸάζοντας ἢ παρακολουθώντας το ἀντιλαμὂανόμαστε ἀμέσως τὴν ἔκ6ασή του καί τίς διάφορες φάσεις ἀπ’
τῖς ὁποῖές περνάει ἡ «ὑπόθεση» για να φτάσει 0‘ αὐτὴ τὴν εκ-

Καισαριανῆς) εἰναι να ἐπισημάνει μερικὲς κακές

συνήθειες κι ἑσφαλμενες ἀντιλήψεις, ἀναφορικα
μέ τὸν τρόπο προσέγγισης, τοῦ λογοτεχνήματος.
Πιστεύω ὅτι ἡ ὁιόρθωσή τους, μπορεῖ να ὁιευκολύνει σημαντικα τὴν ἐπικοινωνία τοῦ ἀναγνώστη
μὲ τὸ ἔργο καὶ να κάνει τὸ ὁιάὸασμα ἀληθινὴ
πνευματικὴ ἀπόλαυση.
Ἡ πρώτη ἀπὸ τίς ἔσφαλμένες αὐτές

ἀνῒῑλήψεις

ἔχει

σχέση μέ τὴ διάκριση ἀνάμεσα σέ μοντέρνα καὶ παραδοσιακα
ἔργα. Σύμφωνα μ’ αὐτήν, τα σύγχρονα ἔργα εἶναι - τάχα απρόσφορα οτὴν κατανόηση, ἐνῶ τα παλιότερα «σού δίνουν να
καταλάόεις τί θέλουν να ποῦν» χωρὶς καμια δυσκολία.
Σπεύδω να πιῖ) ὅτι τόσο τα μοντέρνα ὅσο καί τὰ παραδοσιακα έργα - παρὰ τὶς διαφορές τους - ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη τὴν ἴδια ἀκριδῶς πνευματικὴ προσπάθεια για να κατανοηθοῠν.

Στὴ λογοτεχνία σημασία δέν ἔχει μόνο τὸ «τί λέει» τὸ ἔργο,
ἀλλα καὶ «πῶς τὸ λέει».

Ἀπὸ μιαν άποψη, μάλιστα, μεγαλύτερη σπουδαιότητα ἔχει
τὸ να συνειδητοποιήσει ό αναγνώστης τὸ «πῶς». Γιατῖ μέσα

ἀπ’ αὐτὴ τὴ διαδικασία - καί μόνο μέσα ἀπ’ αὐτὴν - μπορεῖ να
συλλάόει έντελέστερα καὶ τὸ «τί».
Τὸ λογοτεχνικὸ κείμενο διαφέρει απὸ τὸ ἐπιστημονικὸ ἢ τὸ
ὁποιοδήποτε ἀλλο πληροφοριακὸ γραφτό. Κύριος στόχος του
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6αση, τότε μᾶς φαίνεται πληκτικό, ανούσιο, τετριμμένο, ανάξιο
να μᾶς ἀπασχολήσει. Αντίθετα αν ἡ ἔκόασή τουεῖναιάλλιώτικη ἀπ’ αὐτὴ ποὺ περιμέναμε, κι αν οἱ ένδιάμεσες φάσεις μᾶς
ξαφνιάζουν, τότε τὸ ἐνδιαφέρον μας διαρκῶς διεγείρεται καὶ ἡ
ἀπόλαυση ἀπὸ τὴν ικανοποίησή του εἶναι τόσο ὀξύτερη, ὅσο
μεγαλύτερες ἠταν οι έκπλήξεις ποὺ μᾶς προξένησε ἡ παρακολούθηση τῆς «ὑπόθεσης».

Ἐξ αἰτίας τῆς κακῆς παιδείας, ὁ μέσος αναγνώστης ἱκανοποιεῖται μόνο μ’ αὐτό, δηλ. ούσιαστικα περιορίζεται στὸ να οἰκειωθεῖ τὸ θέμα τοῦ ἔργου. "H, ἀκόμα χειρότερα, ἔχει ὃιδαχθεῖ
να ἀναζητεῖ τὴν ὀμορφιά του στα διάφορα<<καλλιλογικα σχήματα» καὶ τα κοσμητικὰ στοιχεῖα, πού, σαν κάθε στολίδι, εῖναι
πολλές φορές αμφίόολης ποιότητας, κι ἡ πνευματικὴ απόλαυση
ποὺ προσφέρουν, πενιχρότατη πάντα.
“Αν ὁ αναγνώστης ἀναζητεῖ τὴν ὀμορφια στις ἁρμογικές σχέσεις μεταξὺ τῶν λέξεων ποὺ απαρτίζουν τὴν κάθε πρότασή τοῦ
κειμένου, καθὼς καὶ στίς σχέσεις μεταξὺ λέξεων καί σιωπων,

μεταξὺ πραγμάτων που λέγονται ρητα καί πραγμάτων ποὺ δίνονται να ἐννοηθοῦν μέ τὴν ὑποὸολή, κι αν ἀκόμα τὴνέκπληξη
δέν τὴν αναζητᾶ μόνο στὴν ὑπόθεση τοῦ έργου, ἀλλα κυρίως
στὸν τρόπο γραφῆς, στίς συζεύξεις πραγμάτων ποὺ ἡ σχέση
τους δέν εἶναι φανερή μέ τὴν πρώτη ματιά, τότε ὂχι μόνο θα
πάψει να 6ρίσκει δυσνόητά τα ἔργα τῆς σύγχρονης λογοτεχνικῆς δημιουργίας, ἀλλα καὶ τα ίδια τα παραδοσιακά- τα δῆθεν
πιὸ εὐκολονόητα- θα τα οῖκειώνεται ὂαθύτερα καὶ πληρέστερα.

Ἀπὸ τα παραπάνω) γίνεται νομίζω κατάδηλο τὸ ἐσφαλμένο
μιᾶς ἄλλης αντίληψης για τὴν προσέγγιση τοῦ λογοτεχνικοῡ
κειμένου. Λόγω τῆς κακῆς παιδείας καὶ πάλι, ὁ μέσος ἀναγνώστης ἀγνοεῖ ὅτι ἡ στάση του ἀπέναντι στὸ κείμενο δέν μπορεῖ
να εἶναι παθητική. Βεὸαίως, τὸ έργο εἶναι πάντα 6 πομπὸς, κι
6 ἀναγνώστης ὁ δέκτης. Αλλα για να πραγματωθεῖ ἡ ἐπικοι-

νωνία, 6 δέκτης ὀφείλει να εἶναι ἐνεργός,

οχέση μαζί της. (961 διαμορφώσει αὐτὴ τὴν αναπαράσταση κι
017111 11‘] σχέση σύμφωνα μέ ὅ,τι τοῦ καθορίζουν οἱ άλλες λέξεις
ποὺ ὑπάρχουν στὸ κείμενο καὶ μέ 17‘] σειρα ποὺ τὶς έχει τοποθετήσει ὁ συγγραφέας.
Σέ μιαν ἀκόμη 7116 προχωρημένη διαδικασία οἰκείωσης, 6
ἀναγνώστης συνειδητοποιεῖ τὴν κάθε λέξη ὅχι μόνο σαν ζωντάνεμα ἐμπειριῶν αλλα καὶ σαν ποιότητα ἤχων (ἀπὸ τα φωνήεντα καὶ τα σύμφωνα ποὺ τὴν απαρτίζουν) καθὼς καὶ σαν μέγεθος (ἀπὸ τὴν ποσότητα τι1ν συλλαὸών της).
Η ἐκλογὴ καὶ η τοποθέτηση 1G71 λέξεων δέν 5Iv01 τυχαία.
Στὸ ἀληθινὰ άξιο κείμενα εῖναι αδύνατο να ἀντικαταστήσει
κανείς μια λέξη μέ μιαν ἄλλη συνι1νυμη της, χωρὶς ν ἀλλοιωθεῖ

Ἡ ἐνεργητικότητα στῆν περίπτωση ποὺ μᾶς απασχολεῖ, συνίσταται στα ἑξῆς
Ὁ ἀναγνώστης ἀφήνεται μέ ἐμπιστοσύνη να τὸν ὁδηγήσει 6
συγγραφέας. Θέλω να πιῖ) ὅτι δέν αντιμετωπίζει τὸ κείμενο μέ
δυσπιστία ἡ προκατάληψη, ἀλλα ἀντί θετα, ὅταν κάτι τὸν ξενίζει, εἶναι κατ’ ἀρχὴν πρόθυμος να συνεργαοτεῖ ἀντὶ να ἀπορρίψει.
Συνεργαζομαι στὴν περίπτωση αὐτὴ σημαίνει 61L κινητοποιῶ
τα 6ιώματά μου καὶ μέσω αὐτῶν προσπαθῶ να συλλάὸω ἐκεῖνα
ποὺ θέλει να μοῦ δώσει τὸ κείμενο. Αποκτῶ έτσι κάποιο καινούργιο ὅίωμα 7101‘) 6517 16 εῖχα ὣς τώρα καὶ ποὺ ἰ’σως δέν πρόκειται να τὸ απσκτήσω ποτέ μου μέ ἄλλο 196710, μια καὶ 6517
πρόκειται ποτέ ὶσως να 6ρεθιῖ1 σέ καταστάσεις 06117 ἐκεῖνες 7101‘)
ἀπεικονίζει 1‘0 έργο.
H κινητοποίηση τῶν ὅιωματι 1ν συντελεῖται αν 6 ἀναγνώστης
δέν ἀντιμετωπίζει τίς λέξεις τοῦ κειμένου σαν ἁπλοὺς φορεῖς
ἐννοιῶν, αλλα κυρίως σαν φορεῖς ἐμπειριῶν ζωῆς. Προσπαθεῖ
μέ τὴν παραστατική του φαντασία να δεῖ· ὅπως 05 μια ὑποθε-

Κατὰ παρόμοιο τρόπο αλλοιώνεται 16 αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα, ὅταν αλλάζουμε 11‘] θέοη τῆς λέξης 6άζοντάς την 7116 πρὶν
ἣ μετὰ ἀπὸ ὁρισμένες άλλες. Αὐτὴ ἡ μετατόπιση προκαλεῖ μιαν
ἀλλαγὴ 1600 016 νόημα, γιατί ἡ έμφαση πέφτει ἀλλοῡ, ὅσο καὶ
στὴ μουσικὴ τῆς φράσης, γιατί ἡ ἀλληλουχία τῶν ἤχων καί μεγεθών μεταὸλήθηκε.
”Ὀσα αναφέραμε πιό πάνω για τὴν κάθε ξεχωριστὴ λέξη,
ίσχὺουν ἐπίσης καὶ για τὴν κάθε μια ἀπὸ τὶς προτάσεις που

τικὴ ὀθόνη - τὸ πράγμα ποὺ σημαίνει ἡ κάθε λέξη, καὶ μάλιστα

συγκροτοῦν τὸ κείμενο.

ὄχι τὸ πράγμα απομονωμένο, ἀλλα μέσα στὸ χῶρο ὅπου τὸ έχει
γνωρίσει καὶ στὶς σχέσεις του μέ τα ἄλλα πράγματα τοῦ χώρου
αὐτοῦ, μέ τὶς λειτουργίες του κ.λπ.
Ἔτσι λ.χ. τὴ λέξη «δάρκα» ποὺ συναντᾶ στὸ κείμενο, δέν τὴ
συνειδητοποιεῖ ἁπλῶς σαν έννοια, ἀλλὰ 11‘] ζωντανεύει μπρο0161 1017 σαν χειροπιαστὸ αντικείμενο, μέ τὸ χρῶμα της, τα ξεφτίσματα τῆς μπογιᾶς, 11‘] θάλασσα γύρω της, τὴν ἀμμουδια 7116
πέρα, τὸ ἁρμυρὸ αεράκι 7101‘) φυσᾶ κ.λπ. Ἐνεργεῖ δηλαδὴ έτσι,
06117 να μπαίνει ὁ ἰ’διος 011‘] 66197101, 06117 ναχει 6 ἰ’διος μιαν ἄμεση

Ὀρθὸ διάὸασμα σημαίνει ἐπίσης ένεργὸ παρακολούθηση τῆς
ἀλληλουχίας τῶν ρηματικι71 τύπιι.1ν Γιατί μέσα 61716 αὐτὴν δίνονται όχι μόνο τα νοήματα ποὺ ἐκφράζονται ρητά, ἀλλὰ καί
μία σειρα ἄλλαπράγματα που ὑποόάλλονται. Τέτοια 5Iv0L: ἡ
κατάσταση ηρεμίας 1] ταραχῆς (ποὺ τὴν ὑποὸάλλει ἀντίστοιχα
ἡ ἀργὴ ἢ γοργὴ ἀλλαγὴ ρηματικῶν τύπων), ἡ τοποθέτηση τῆς
ἐνέργειας (7101‘) ὑποδηλώνεται 61716 16 ρῆμα) μέσα στὸ χρόνο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Στίς ἐκδόσεις
ΙΚAPOΣ

Ζαλόγγου 9 - τηλ. 619.724

0 Γκεόργκη Λούκατς

”Ιστορία καὶ τοξικὴ συνείδηση

σημαντικα 16 αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα. Γιατί κι αν ἀκόμα τὸ νό-

ημα είναι ἐντελῶς τι) I6L0 (πρᾶγμα 7101‘) ἐλάχιστες φορές συμ6αίνει), οἱ ἐμπειρίες ζωῆς 7101‘) διεγείρει ἡ λέξη εἶναι ὁπωσδήποτε διαφορετικές, ὅπως καὶ διαφορετικὸς εῖναι ὁ ἦχος της καὶ
16 μέγεθός της.

καὶ ἡ διάρκεια της (χρόνος 101') ρήματος), ἡ κατεύθυνσή της

(61716 16 αν εῖναι 05 ἐνεργητικη, μέση ἢ παθητικὴ φωνή), τὰ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΕΟΤΟΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
πρόλογος
A. ΠΕΠΟΝΗ

O Τζουζεπε Βακα

Δημοκρατία, αοτικὸ κρότος καὶ σοσιαλισμὸς

ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑ ἢ ΥΠΝΟΠΑΙΔΙΞΙΑ

O 'Ava Λεφὲθρ

Μαρξισμὸς καὶ πόλη
ΔΙΟΝΥΣΗ ΣΑΒΒΟΓΙΟΥΛΟΥ
Ο Βόλφγκανγκ ”Ἀμπεντροτ
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΑ

”Ιστορία τοῦ εὺρωπαϊκοῡ ἐργατικοῦ κινήματος
O Μπερλίνγκουερ, Μαρσαί, κ.α.

Σοσιαλισμὸς καὶ δημοκρατία

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
σκίτσα
ΑΛΕΞΗ ΚΥΡΙΤΣΟΓΙΟΥΛΟΥ
Σὲ ὅλα τα ὅιὸλιοπωλεῖα

0 Μπὲρτολτ Μπρὲχτ
I K A Ρ Ο Σ

T6 ρομαντσο τῆς πεντόρας
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71960177710 ἠ πράγματα ποὺ παίρνουν μέρος 0‘ αὐτὴν (61716 1017
‘ ἀριθμὸ 710I 11‘) πρόσωπο τοῦ ρήματος), τὸ 656010 ὴ ἀμφίόολο 1“]
εὐκταῖα κ.λπ. τῆς πραγμάτωσής της (’έγκλιση) 71.61.
Τέλος, 6 ἀναγνώστης που διαὸάζει σωστά, φροντίζει να 01717—
ειδητοποιεῖ 710I τὴν ὀπτικὴ γωνία ἀπ’ τὴν ὁποία τοῦ παρουσιάζει τα πράματα 6 συγγραφέας. Κάθε πρότασή δηλαδὴ τοὺ
κειμένου λειτουργεῖ σαν ὀπτικὸ πεδίο μέσα στὸ ὁποῖο καλουμαστε να δοῦμε ὡρισμένα πράγματα. Ἰδοὺ σαν παράδειγμα
τρεῖς ἀλληλοδιάδοχες 71901610519:
«”Ετρεχε στὸν άνηφορικό ὁρόμο μὲ τῖς κατάκλειστες προσ-

,ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

όψεις τῶν σπιτιιῦν ἐνῶ Οἱ ὸιιῖικτες του τὸν ὅάζαν κιόλας στὸ

σημάὸι. Χσντρές στάλες ἶὸριὺτα κιιλσῦν ἀπὸ 11‘) μέτωπά του. Τὸ
χέρι του ψαχούλεψε,νιά 17‘] χειροὸομὸίὸα.»
211‘117πρώτη ἀπ 1I9 προτάσεις, 16 67111716 7156I0 περιλαμὸάνει
τὸν ανθρωπο 71017 τρέχει, 1617 5971110 61171111091716 δρόμο τοὺς
6110711592171 δευτέρηπροταση, 16 μόνο 7101‘) παρουσιάζεται 5I101 16771960117710 101') διωκόμενου ἀπὸ πολὺ κοντα. Μόνι) 5101
5Iv01 617v01617 να δοῦμε τὶς στάλες τοῦ I691I7111. Στὴν τρίτη,
(1αίνεται μονάχα τὸ χέρι του που ψαύει 17‘1 χειι1ι1ι1ι1μί1ίδιι.
EI1701 σαφές 611 ἡ ὀπτικὴ γωνία μετατοπίστηκε 170070 πρά-

ΦΟΙΒΟΥ Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
(τὸ 05131ch'Av16p111101946-'49)

,’μαι7101‘) ὑποὸάλλει καταστάσι] ταραχῖμς 5711656011I7170v109 τὴν
ἀγωνία τῆς καταδίωξης ὅχι πια μέ τα λόγια ἀλλα μέ τὸν τρόπο

7101‘) ἔχει δσμηθεῖ τὸ κείμενο. "Av 05 μια ἀπεικόνιση δίωξης ἡ
ὀπτικὴ γωνία ’έμενε ασαλευτη, ἡ δομὴ 101') λόγου θα διέψευδε
αὐτὸ ποὺ θα δήλιιινιιν 01‘ λέξεις.

Στῆ συνέχεια τοῦ ἐργουῑ ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (τό
μος 1ος - Ζος), ΕΛΛΗΝΙΚΗ AHMOKPATIA (τόμος 305) 4η
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑ (τόμος 4ος) ΓΕΡΜΑΝΟΙ - KATOXH
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ (τόμος 5ος - 60c) BPETANNOI - TO ANTAPTlKO ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ (τόμος 7ος - Βος). ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟ-

Κλείνοντας θα θέλαμε ναιποῦμε 611 6 ἀναγνώστης τοῦ λογο-

ΛΕΜΟΣ 1944 - '46 (τόμος θος). Ἐντὸς όλίγου χρόνου θα κυ- ’
κλοφορῆοουν δύο τόμοι υπὸ τόν τίτλον ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ
ΣΤΡΑΤΟΚΡΑΤΙΑ 1949 - 1974. ”Ιοτορία αμερόληπτη, 617111151μενικη, χωρίς προκοτσληψεις 710i ’ἐξαροεις, χωρίς παθη.

,ωοα

τεχνικοῦ 59γου πρέπει νὰ θυμάται 71611710 πὼς τὸ κείμενο 7101‘)
έχει μπροστα εἶναι 5170 ἀνάπτυγμα έπιφωνήματος καί σαν τέτοιο διατηρεῖ τίς ἰδιότητες τοῦ ἐπιφιι1νήματος;Δέν προορίζεται
δηλαδὴ να ἐξηγήσει, οὔτε να ἀναλύσει, οὔτε να διδάξει, ἀλλά
να 571117911051 ψυχικὴ κατάσταση 710I να ἐπαγάγει ἀν άλογες
ἀντιδράσεις 01617 ἀναγνώστη. =I'161 1761 «6171017015I» ὅμως αυτὸ 16
6117617111)γμα ἐπιφιι1νήματος πρέπει ὁ ἀναγνιί1στ11ς να έχει 710I
πρόθυμα καὶ ἀσκημένσ «αὐτί».

ΠΡΟΣΟΧΗ; Μὴν ὐποστῆτε σύγχυσιν καὶ
σᾶς δώσουν ’ἐργον ἄλλου συγγραφέως τοῦ αὺτοῦ ἐπωνύμου ......

Τιμὴ τῶν 10 τόμων 4.000 μὲ εὺκολίες

Γιὰ παραγγελίες ἥ πληροφορίες ἀπευθυνθῆτε ’ΕΚΔΟΣΕΙΣ;
ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ - Φ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Δώρου 9 Τηλ. 537.546
ΑΘΗΝΑΙ Τ.Τ. 102
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·

Δελτίο καὶ
ἀποὸελτίωση

ατρα κλιτ. "Av με ενδιαφέρει ή γλῶσσα, σημειώνωῑ X0600ζια (= τεχνητὲς λίμνες), Πεγης (= μτιεης) κλιτ. "Av μὲ ενδιαφερουν Πρόσωιτα καὶ Πραγματαῑ Ἀρὴφ Πεγης κλιτ.’“Αν ή
όρολογία τοῦ Θεατρου σκιῶν; Χατζαϊθατης. Κοντα 0' ὅλους

αὐτοὺς τοὺς τίτλους μιτορῶ να Προσθεσω τή χρονολογία
τῆς Πληροφορίας (ὲδὼῑ 1797).
ΑΝΑΛΟΓΑ με τα ενδιαφὲροντα μου «αιτοδελτιώνω»ι τὸ
Παρόθεμα ε’ίτε ὡς τιρὸς ενα μόνο τίτλο ε’ίτε ὡς Πρὸς τιεριοσότερους.
Ἀλλα καθε τίτλος Πρετιει να καταχωρεῑται,
σύμφωνα με τὸν κανόνα τιου διατυπώσαμε, σὲ ξεχωριστὸ

Τοῠ ”Αλὲξη Πολίτη
δελτίο. Σε καθε δελτίο ἑχουμε Θεση για τρεῖς δεῑκτες, δεξια, αριστερα καὶ στὸ κέντρο, nou συνατιοτελοῡν τόν
Η ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ τῶν Πληροφοριῶν 1·ιού συλλεγουμε ατιό

τιλήρη τίτλο τοῦ δελτίου. Ἕνα σύστημα εἶναι τὸν γενικό-

τα διαθασματα μας για να τίς χρησιμοττοιησουμε σε κατιοια
ἐργασία μας είτε για να τίς ἐχουμε Πρόχειρες, εἶναι ατιό

τερο δείκτη να τόν τοτιοθετῶ Πανω αριστερα, τόν εἰδικότερο τιανω δεξια με τή χρονολογία αιτό κότω, καὶ τόν rub
είδικό στό κεντρο καί λίγο χαμηλότερα για να διακρίνεται.

τίς αιτλὲς Θοηθητικὲς δουλειές· ὡστόσο Θεωρεῑται αιτό
Πολλοὺς δύσκολο καὶ τιολυτιλοκο σύστημα nou μόνο οι μυ-

ημενοι ταχα καταφερνουν να χρησιμοποιησουν, ὕστερα
αιτὸ ύιτομονετική μαθητεία.
NOMOI καί κανόνες 1·ιού να όρίζουν τὴν αιτοδελτίωση δὲν
ὑῐταρχουν, ἐκτός αιτό ἐνανῑ ΚαΘε Πληροφορία χρειόζεται
ξεχωριστό δελτίο, καὶ καθε δελτίο τιεριλαμὸανει μια μοναχα Πληροφορία. Ἀιτό κεῖ καί Πὲρα όλο τὸ ζήτημα εἶναι να
εφαρμόοουμε ἕνα δικό μας κώδικα, 1·ιού Θα μας ειτιτρέιτει
να ετιισημαίνουμε γρήγορα καὶ εὔκολα τήν Πληροφορία. 'O

κώδικας αυτὸς εἶναι οἰ τίτλοι, σί ειτικειραλίδες Που 6αζουμε

ΙΞΤΣΙ αν με ενδιαφερουν τα Πνευματικα ρεύμστα, σημειώνω Πανω αριστερα Γίνευμ.
ρευματα, Πανω δεξια
Καραγκιόζης, 1797, καὶ στό κεντρσ Φαναριῶτες. Στὸ κυρίως
σῶμα τσῡ δελτίου αντιγραφω όλόκληρο τό Παραθεμα, καί
κατω κατω τὴν Παραιτομῐτη μου. (ὲδῶῑ Παν. Κοδρικας,
Εφημερίδες, ἐκδ. “Ἀλκης Αγγελου, Αθήνα 1963. σ. 148).

nNEYMATIKA

PE ΥνίΑτΑ

στό καθε δελτίο, τό λῆμμα στήν ὲτιιστημονική όρολογία.
ΠΑΙΡΝΟ ἕνα Παραδειγμα; στα διαὸασματα μου συνανταω

KAVArKIoz-Hz
119?

ΦΑΝΑΡιΞτεΣ
λ.χ. τα Παρακατωῑ «τραι-ιείσης τῆς όμιλίας είς τα χαθουζια
καί τα Θεατρα τῆς Ευρώιτης, ό “Αρήφ Πεγης ἐδογμάτισε ὅτι
ουκ ἐνδέχεται να γίνουν οὔτε χαὸούζια καλυτερα αῐτό τα
εν Κωνσταντινουιτόλει, οὔτε αί κωμὲδιαι καλυτεραι ατιό τόν
Χατζαίὸατην, εγὼ αρα ἐσιώπησα». Ἀφηγεῑται στὸ ΠροσωΠικό του ήμερολόγιο ό φαναριὼτης Παναγιωτακης Κοδρικας.
ΑΠΟ τὸ Παραθεμα αὑτό μιτορῶ να αντλήσω Πολλὲς Πληροφορίες. "Av με αιτασχολοῡν τα Πνευματικα ρευματα τῆς
ὲτιοχῆς, ἕνας τίτλος εἶναι; τινευματικα ρευματα. Δεύτερος,
Κωνσταντινούιτολη, ἤ Φαναρι. Τρίτος, Κοδρικας, τέταρτος,

α. ,τραώελειιε τῆς δρριas 925 τά. καέοόὰια τισι. θέο(
τρο. we ἑῦροωτιςο AF“? ῶέῑςνιε εδοὸμὲιτιεῡ]
‘Su οιὶι, ἓνὸἐχῑυειι νὸ. ὕψουν our; τὰ καθοιξζιο.
’μαλ’ q ἆιτὸ τα ”ῡι Καινοῖ-αντνουῶὸλει. ου’τῑω,

’τωρ-ὲm υαλύτςραι. Quad τὸν xaqireamv
εδὼ ἆρα. τειὼῶιιιεσι, -η

Πσιν Κοῖρικὰςἓῴημῑξίδες, tug Αλεικιε»

“Αὔδέὴοωᾍ vgva 4965, 69.448

κωμωδίες, Πεμιττος, Καραγκιόζης, ἕκτος εὑρωιταϊκα Θε-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

κυκλοφοροὺν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39 * THA. 324.6633
ΕΘνὲασειρα 1( ΣΥι-χΡοΝΗ ωΥχΑΝΑΛΥτικΗ ΒιΒΛιοθΗκΗ *véa σειρα ®

PONAANT AAlNFK
Διχασμὲνος Ἑαυτός
ΕΚΔΟῈΣΠ ΚΑΣΥΑΜΩΤΗ
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ΕΝΑΣ ακόμα δείκτης μτιορεῖ να εἶναι καὶ τὸ χρῶμα ἢ τὸ
σχῆμα τοῦ δελτίου. ΚαΘε όμαδα Πληροφοριῶν τη γραφω

Π NEYMA-n tA PEYMATA

K041?) KAE.

καί σὲ διαφορετικό χρῶμα δελτία, σὲ μικρα ἠ σὲ μεγαλα
αναλόγως.
ΓΙΝΕΤΑΙ νομίζω φανερό τιὼς τὸ κύριο Πρόδλημα τῆς αιτο-

δελτίωσης εἶναι ό σαφὴς τίτλος. Πολλὲς Πληροφορίες δὲν
ύτιοτόσσονται εὔκολα σὲ κατιοια ὲτιικεφαλίδα. Θεωρητικα
τό Πρόὸλημα δὲν λύνεται· αναγεται οτὴν επιστημολογία -

Bx. ηΝεγΜΑτιιεΑ εεγιήκτᾼβκψψικικιωῑιιε

ιᾳφτ

τιρακτικα, αιτλῶς Πολλαπλασιαζουμε τα δελτία μας. Για

καθε Πολυοήμαντη τιληροφορία κανουμε τιολλα δελτία, τὸ
καθὲνα καί μὲ διαφορετικὸ τίτλο. Εὺνόητο εἶναι ιτὼς δὲν
χρειόζεται τιόντα να αντιγραψουμε όλόκληρο τὸ Παρόθεμα
καθε φορα.

ΦΥΣΙΚΑ ἡ Περιγραφὴ αύτη ατιοτελεῖ τήν τιλήρη μορφὴ
τοῦ δελτίου· ἡ Βιασύνη καὶ κατιοια τιροσωτιικὴ τιείρα συχνα
Περιορίζουν καὶ ατῐλοτιοιοῡν τοὺς δεῑκτες. “Ἀλλοτε τῐαλι
αντὶ για τιαραΘεμα μποροῦμε να Βαζουμε ε’ίτε τὴν Περίληψη ε’ίτε μοναχα τὴ 6ι6λιογραφικη ἐνδειξη - ἰδίως ὅταν τὸ
6ι6λία αιτ1 ότιου αντλοῡμε μας εἶναι τιροσιτό. Καλὸ εἶναι μια
φορα να μή μας διαφεύγει ότι ἡ μνήμη εἶναι ασθενέστερη
ατι· ὅ,τι νομίζουμε.
Ἀρκεῖ μια τιαρατιομιτή. Λ.χ.

ΑΠΟ ἐκεῖ καὶ Περα, ὅσο Πιὸ Πλούσια εἶναι η δελτιοθηκη
μσς, τόσο Πολλα «τιαντρεματα», δηλαδὴ συοχετισμούς
δελτίων, κανουμε. Ἐτιιχειροῡμε μία καταταξη, μία δεύτερη, ἢ μία τρίτη - κατι σα να ρίχνουμε Πασιεντσες - καὶ 6M:τιουμε τούς τιιΘανούς συνδυασμούς τῶν Πληροφοριῶν. Τα

δελτία ακριὸῶς χρησιμεύουν για να διασταυρωνουμε, να
συσχετίζουμε καὶ να αΠοσχετίζουμε τίς γνωστὲς τιληροφο-

ρίες, ἓτσι ὥστε να διακρίνουμε τίς Πραγματικὲς σχέσεις καί
να ατιορρίψουμε τίς Πλσσματικές.
I

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπιστημίου 44 - Τηλ. 615.783 η

ΔΟΚΙΜΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΜΗΤΣ ΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ἀντίστοιση -οΔημοκρατία

ΠΑΝΑΓΙ-ΙΣ ΣΚΟΥΖΕΣ
Ἀπομνημονεύματα

ο
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ
Πεὸίο καὶ ἀνταγωνισμός
ο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
Ἀναζητώντας τὴ Δημοκρατία
Ο

Ἑπιφυλλίὸες 1971 - 72
Ο

ΣΙΚΚΟ ΜΑΝΣΧΟΛΝΤ
ΕΗ κρίση
(Μὲ πρόλογο Γεωργίοι) Ι. Μαύρων) Μιτιίᾳρασι) [“ιιὺργοιι Κ.

Ἐπιφυλλίὸες 1973 - 74

Χατζόπιμιλοιι,

ο
Τὸ τραῦμα τοῦ Ἀδὰμ

ΝΤΕΣΜΟΝΤ ΜΟΡΡΙΣ
ξΟ γυμνός πίθηκος
Μετάφραση Σ. Κωνστωιτίνοιι - Nixon Σταματίιιιι

Ο
Ο

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
Ἡ Παλινωδία τοῦ Παπαὸιαμάντη
,Ο

ΔΙΔΩ ΣΩΤΙ-ΙΡΙΟΥ
Ἱ-Ι Μικρασιατικὴ καταστροφὴ καὶ ἡ

ΜΠΕΡΝΑΡ ΝΤΟΡΤ
Ἀνάγνωση τοῦ Μπρέχτ
Μετάφραση Ἄννας Φραγκοιιι)ι2κι] “Επιμέλι·ια Νικηφόρσυ Παπανὸοιίοιι,

στρατηγικὴ τοῦ ἰμπεριοιλισμοῦ οτὴν

ΕΖΡΑ ΠΑΟΥΝΤ
cH Ἀλφαὸήτα τῆς μελέτης

”Ανατολικὴ Μεσόγειο

Μετάφρασι] Μαρίας Λαίνα

Τρεῖς

κριτικοὶ
ὃιαλέγουν...
Τρεῖς κριτικοί, ὁ Ἀλέξης
Ἀργυρίου, ὁ Ἀλέξης Ζήρας
καί ὁ Κώστας Παπαγεωργίου,
γράφουν παρακάτω για τα 6ι6λία που ἑπιλέξανε (καὶ ποὺ
θα συνιστούσανε για 0161601σμα) μέσα σὲ διάστημα ἑνὸς
χρόνου περίπου - ἀπὸ τὸν Σεπτέμόρη τοῦ ’75 καῖ ὁῶ.

O Ὁ Ἀλέξης Ἀργυρίου
γραφέα
"Eva; κατάλογος που να ἀποτελεῖ ἐκ·

λογὴ ἀπὸ τὰ ἔργα ποι) ἔχουν ἐκόοθεῖμιὰ
χρονικὴ περίοὸο (ἑὸῶ συγκεκριμένα;
ἀπὸ τὸν Σεπτέμόριο τοῦ 1975 ἕως σήμερα), καμωμένος ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο, ὑποτίθεται 5101716, κινδυνεύει να εῖναι ἄχρηστος, ἀκριὸῶς ἑπειὸη θα εἶναι ἀναγκαστικα ἀφοριστικός. Μια κριτικη για ε’να
ὄιὸλιο, συνοὸεύεται ἀπὸ ἕνα σκεπτικὸ
που την προστατεύει καὶ την 7190001091ζει. Ἀντίθετα, μια ἀφοριστικὴ κρίση,
ποὺ ὁίνει μόνο τὸ τελευταῖα συμπέρασμα
τοῦ κριτικοῦ, τί έγγυήσεις παρέχει στὸν
ἀναγνώστη, ὅταν ὁὲν μπορεῖ οὔτε στοιχειωδῶς να τὴν ἐλέγξει;
Ἐπιπλέον, ὁ κριτικός, ποὺ καταστρώ-

νει ἕναν τέτοιο κατάλογο, σε τι κατηγοριας ἀναγνῶστες τὸν ἀπευθύνει,· M77710);

εἰναι ὸυνατὸν ὅλοι οι ἀναγνῶστες ἔστω
καῖ ἑνὸς συγκεκριμένου περιοὸικοῦ, να
καταταχτοῦν οτὴν ἴὸια κατηγορία,·
”Εχουν τὴν ἴὸια παιὸεία, ἐπάνω κάτω,

νεις να κοιτάξουν τὰ ἔργα πολὺ νέων
ποιητῶν, ποὺ ὄρίσκονται έν πορεία,
ὅπως τοῦ Γιάννη Κοντοῠ («Τα ἀπρόοπτα»), τῆς Βερονίκης Δαλακούρα («Ἡ
παρακμὴ τοῦ ἔρωτα»), τῆς Νατάσας Χατζηὸάκι-(<<Ἀκρυλικὰ>>), τοῦ Βασ. Στεριάὸη («Ντῖκ· ὁ χλομὸς»), τοῦ Μ. Πρατίκάκη («οἱ παραχαράκτες»), τῆς Χρ.

Προκοπάκη, ποὺ εἶναι καί ἡ μεταφρά-

στρια τοῦ Ρίτσου 0101 γαλλικά («T0 ἁλωνάκι11), τῆς Ζέφης Δαράκη («Ὁ ἀρχάγγελος καθρέφτης>>), τοῦ Μ. Ἀφεντόπουλου («Εἰς ἡλικίαν μόλις τριανταπέντε
χρόνων11), τοῦ Ἀν. Εὐαγγέλου («T0 ὸιάλειμμα11), τοῦ Γερ. Λυκιαρὸόπουλου
(«Βαρκελώνη11), 7’7' ποιητὲς τῆς γενιᾶς τοῦ
μεσοπολέμου, ἀλλὰ ἐλάχιστα προόεὸλημένους, ὅπως τοῦ Ζήση Οἰκονόμου
-(<ιΑι’θρία Σιγή»), ὑπάρχει, ἄραγε, πιθανότης να «ἀκούσουν» αὐτὲς τῖς τόσο
ὁιαφορετικὲς ποιητικὲς φωνές·
Μερικοῑ πάλι ὄψιμοι ἀναγνῶστες της
ποίησης περιμένουν ἀπὸ αὐτὴν να ἐπιτελεῖ χρέη πού ὁὲν τῆς ταιριάζουν.’ νά
ὑπηρετεῖ τὸ λαό, Ποιὸ λαό,· Καὶ ποια
ποίηση μπορεῖ να φτάσει στὸ λαό, για να
μὴν κάνομε φτηνὴ ὁημαγωγιά,’ Τὸ πολὺ 77
«"A9v77077» τοῦ Σεφέρη, 7’7 0 «Ἐπιτάφιος» τοῦ Ρίτσου, τραγουὸισμένα. Ἀλλὰ
οὔτε 77 «Ἄρνηση» οὔτε ὁ «Ἐπιτάφιος»
καλύπτουν τοὺς ποιητές τους. Για ὅσους
πάντως ἔχουν σκεφθει· ἐπάνω στὸ ποιητικὸ φαινόμενο, συμπληρώνω τὸν
κατάλογο, μὲ ὅσα ἔργα κατόρθωσα να
ὸιαόάσω καί νὰ ξεχωρίσω;.· «Τό Χρονικὸ» τοῦ Τάκη Σινόπουλου, τῆς Λίνας
Κάσὸαγλη («Στέφανος ένιαυτοῦ11), τοῦ
Νίκου Φωκᾶ («Συλλυπητήρια σὲ μια μέλισσα11), τοῦ T. Βαρόιτσιώτη (κἩ φθινοπωρινὴ Σουίτα καί ἄλλα ποιήματα11),
τοῦ F. Θέμελη, ποὺ πέθανε πρόσφατα,
(«Τα ὅιόλικά»), καὶ τι) μεταθανάτια

καὶ οἱ προηγούμενες αναγνωσεις τους
ἔχουν τέτοιο πλ-άτος ὥστε να τοὺς προὁιαθέτουν να εἰναι ἀναγνῶστες μὲ ὀξυμένες κεραῖες, "A; τὸ ὁοῦμε πιὸ συγκεκριμένα.· Οἱ ἀναγνῶστες αἴφνης τῆς ποί- συγκέντρωση τοῦ ποιητικοῦ ἔργου τοῦ
77077; ὁὲν τὴν ἀγαποῦν ὅλοι μὲ την ι’ὁια Μάρκου Αὐγέρη, Πάντως, για τοὺς εὐἀφοσιωση καῖ πάθος. 01 περισσότεροι 71019107100; ἀναγνῶστες τῆς ποίησης,
εἶναι εὐκαιριακοῐ ἀναγνωστες, που εἰναι ποὺ θέλουν νὰ ξέρουν τί συμὸαίνει, συνδιατεθειμένοι να ὁιαὸάσουν μερικα μόνο ιστῶ τὸ «Ποίηση ’75» (ἕνα εἷὸος ἀνθο«ἐξέχοντα» ἔργα. Σὲ τέτοιους ἀναγνῶ- λογίας μὲ νέα ποιήματα· παλιῶν, μεταστες, που ὁιαόάζουν Καόάφη, Σεφέρη, πολεμικῶν καί νεώτατων ποιητῶν), ποὺ
Ρίτσο, Ἐλύτη κ.λπ., καὶ ποι) ἔχουν ἐξοι- ἔχουν συγκεντρώσει ὁυὸ νέοι καῖ εὐαίκειωθεῖ μὲ μια άνάλογη ποίηση καῖ τὴ σθητοι ποιητες καὶ κριτικοί.’ ὁ, Θ. N1619θεωροῦν ὡς ὁεὸομένη, ἄν τοὺς προτεί- χος καί ὁ Ἀντ. Φωστιέρης.

Αν 77 γλιὺσσα 1'77; ποίησης θέλει μια
εἰὸικευση για να κατανοηθεῖ σωστά, 77
γλωσσα 1'77; πεζογραφιας ειναι ἀπὸ 1'77
μορφή της πιὸ εὕληπτη. Τι μπορεϊς ὅμως
ἐὸῶ να ὑποὸείξεις,· Νομίζω ὅτι οἱ ἀναγνῶστες ἔχουν ὄρεῖ μόνοι τους μερικούς
συγγραφεῖς τῶν ὁποίων ὸιαόάζουν
ἄνετα τα ἔργα. Παλαιότερα τὸν Καζαντζάκη. Σήμερα τὸν Λουντέμη, τὸν Σαμαράκη, τὸν Βασιλικό, για ὁιαφορετικοὺς
λόγους καί, λίγο ἢ πολύ, ὸιαφορετικοῑ
ἀναγνῶστες. ”Ομως τα τελευταῖα ἔργα
τοῦ B. Βασιλικοῦ καῖ ι’ὸιαίτερα τὸ «Τὰ
Πορτραῖτα», παρὰ τὸ ἐξωτερικὰ εὔληπτότου, σκοπεύει πολὺ ψηλά, κι ἴσως χρειάζεται μια κριτικὴ ἐπισήμανση τῶν στόχων του για να ἀπορροφηθει· σωστα τὸ
πολὺ σύγχρονο πνεῦμα του. Θα συνιστοῦσα ἐπίσης τὸ «Ἡ νύχτα με τὰ πολύχρωμα φῶτα» ἑνὸς συγγραφέα τοῦ μεσοπολέμου, τοῦ Πάνου Καραόιά (πρόκειται για ἐπανέκὸοση ὄιὸλίου τοῦ 1930),
γιατὶ ἐξέφραζε ἕνα «κοσμοπολίτικο»
φρόνημα, που ἔκρυόε μια τάση ὸιεθνοποίησης τοῦ ἀνθρώπινου προόλήματος.
Ἕνα ἄλλο ὅιόλίο, ἐπανέκὸοση καῖ αὐτό,

ἀλλὰ που ἐκφράζει τὸ πνεῦμα μιᾶς γενιᾶς ποὺ ανατράφηκε μέσα στὸν Β Παγκόσμιο Πόλεμο, ειναι τὸ «Contre Temps»
τῆς Μιμικας Κρανάκη. Επίσης τὰ ὄι-

6/110: τοῦ Κύπριον F. Φιλίππου Πιερίὸη
«Ὁ καιρὸς τῶν Ὀλὸίων», τοῦ Κοσμᾶ
Πολίτη τὸ κύκνειο ἔργο, «Τέρμα», τοῦ
Στρατῆ Δούκα ιιὉὸοιπόρος». Καί για
πιὸ κείὁοποιημένους» ἀναγνιῦστες.· τοῦ
Γιώργου Χειμωνᾶ «Ὁ ἀὸελφός». Σημειώνω ἀκόμη τ’ὸι «Ἀκροκεραύνια» τοῦ Χρ.
Μηλιιῦνη, τοῦ T. Χατζηαναγνιὺστου
«Ἕνας πολίτης ἐλεεινῆς μορφῆς», τῆς

Κατ. Πλασσαρᾶ «Παρένθεση», τὴν εἴσοὸο ἑνὸς ποιητῆ στὸ χῶρο τῆς πεζογραφίας (Δ. Χριστοὸούλου, «Τὸ Γούπατο»)
καί τοῦ πολι) νέου ἁξιόλογου συγγραφέα
Νάσου Βαγενᾶ, «Ἡ συντεχνιά».
Ἕνα ἐπίσης κείμενο με ἀξιώσεις εἶναι

«Ὁ Καιάὸας» τοῦ ποιητῇ Λ. “Θεοὸωρακόπουλου, μὲ ὑπότιτλο «Χρονικὸ μιᾶς
πολιορκίας». Ὑπερόαίνει ὅμως τὸν χαρακτηρισμό του ὡς χρονικό. Ἀναφέρεται σὲ μια «ἑπιχείρηση» τοῦ ἐνάρετον
Λαὸᾶ τῆς ἑπταετίας, που θέλησε να ξεριζώσει τὴν ὁμοφυλοφιλιά ἀκόμη καὶ ἀπὸ
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ἕνας «χρόνος» για τὴν ἀφομοίωση τοῦ

Θαλάσσης - Ὁ ἰσορροπιστης») ἀνήκει

καινούργιου, καῖ μια «ποσότητα» ἔργου,
πού να ε’πιόεὸαιώνει τῖς ει’κασίες-“τους.

017‘7 1/5615977 γενια ἀλλα κι 17 710177017 101)

Εὔχομαι 77 μεγάλη ἔκρηξη τῶν περιοδικῶν, 7101‘) 71090177951101 τὸν τελευταῖο
καιρό, να ὁδηγήσει σὲ σταθερα πνευμα-

τικὰ ὄργανα, ποὺ νὰ προσφέρουν ἔδαφος για τὴν ἀνάπτυξη τῆς κριτικῆς σκέΨης, ὥστε να περιοριστεῖ 17 σύγχυση, να
γίνουν 01' σωστὲς ἀξιολογήσεις 7101 να

άξιοποιηθοῦν 01' 006095; πνευματικὲς
δυνάμεις 1017 τόπου.

ἔχει 11‘1 σημάδια μιᾶς δημιουργικῆς εἰρωνειας.
Ἀπ’ 17‘7 7/51/11‘1 1017 ’70 17 ποίηση τοῦ B.
Στεριάδη («N1171 0' χλομὸς») είκονογραφεῖ ἕναν ἐφιαλτικό, ὑπόγειο 7101‘ μηχανικὸ κόσμο, 0’ 01/11’65017 715 117 «M51065017» 1017 X. Λιοντάκη, ποὺ ἀναζητᾶ 11‘;

μεταλλάξεις 1017 φωτὸς 7101 τῶν ἤχων,
ὅπως περνοῦν 011; ανθρώπινες σχέσει
7101 καταστάσεις. 217‘71/ ποίηση τῆς B.
Δαλακούρα («'H 71090717177 1017 ἔρωτα»)

O Ὁ Ἀλὲξης Z1190;

79017751:
Εἶναι μεγάλη 77 ἀμηχανία ὅποιου ἀσκεῖ
τὴ λειτουργία τῆς κριτικῆς ὅταν 6910715ται στῆ θέση να μιλήσει συνοπτικα για
πολλὰ μαζί 616110 7101 σὲ διαφορετικοὺς
τοὺς ἀρχαίους ἡμῶν προγόνους (μπορεῖ
να ὁμολογήσει ἐπ’ αὐτοῦ κάποιος σημερινὸς ὑφυπουργός), καὶ 7101‘) δείχνει

χώρους ἔρευνας. Κινδυνεύει να εἶναι

ἀποπροσανατολιοτικὸς λόγω τῆς ἔλλειψης σαφήνειας στῆ διατύπωση τῆς κρίπόσο ἕνα 69111711710 710650111);, ταπεινώνει
σης του (ἀφοῦ ἔχει περιορισμένο χῶρο)
ἀπὸ λόγους 61071510; 7101 ἀνθρώπους·
καί λόγω τῆς ἀπουσίας τῆς κριτικῆς του
χωρὶς να τοῦ εἶναι ἀπαραίτητο. '0 715666511077; (ἀφοῦ ἡ·ποσότητα τῶν 61—
«Καιάδας», ἐκτὸς τοῦ ὅτι εἶναι ἕνα ἔνὄλίων εἶναι μεγάλη). "E101‘616110 λιγότιμο 616110, ἐκτὸς ποὺ θίγει οῦσιαστικα
τερο ἀξιόλογα ταξινομοῦνται στὴν ἴδια
για πρωτη φορὰ στὸν. τόπο μας ἕνα πρόμοι’ρα 715 71011‘) ἀξιολογότερα 7101 6 ὑπο6λημα, εἶναι, ὡς κείμενο καθεαυτό, 1616511716; ἀναγνώστης 7101‘) θα θελήσει να
011590 εὔστοχο.
συμὸουλευτεῖ ἕναν τέτοιο «ὁδηγητικὸ
Ὁ κατάλογος τῶν δοκιμίων 7101‘) πα- πίνακα» εἶναι πιθανὸ να πλανηθεῖ.
ρουσιάζουν ἓνδιαφέρον θα κινδύνευε να
2’ αὐτόν, ώστόσο, τὸν κυκεῶνα τῆς
γίνει τηλεφωνικός, συνεπῶς ἄχρηστος.

ἐκὸοτικῆς κίνησης τῶν τελευταίων χρό-

Ἃς ἀποκλείσομε λοιπὸν ὅλους 101‘); κα-

θιερωμένους συγγραφεῖς, ποὺ ὁὲν ἔχουν
7101 ἀνάγκη ἀπὸ ὑπογράμμιση. Ἀπὸ τῖς
«ὅασικὲς» ἐκδόσεις, ἀναφέρω σχεδὸν
ὅλες τῖς ἐκδόσεις «Ἑρμῆς», 7101‘) 01' πρόλογοί τους ἔχουν τὸν χαρακτήρα ἔργου
ὑποὸομῆς. Ἐπίσης πρέπει να προσεχτοῦν 01' μεταφράσεις τοῦ νέου ἐκδοτικοῦ οἴκου «”Ερασμος», για τὶς“σωστὲς
ἐπιλογές τους 7101 7/1011 γνωρίζουν στὸ
ἑλληνικὸ κοινὸ ξένους ἀξιόλογους συγ-

γραφεῖς-

’

Σημειώνω ἀπὸ τα δοκίμια πού μπόρεσα να 610611011) 7101 θεωρῶ πὼς ξεχωρίζουν.· Γερ. ,Κακλαμάνη «Ἀνάλυση τῆς
νεοελληνικῆς ἀστικῆς ι’δεολογίας» (7101‘)
θα κερδιζε ἂν ἧταν γραμμένο 715 λιγότερη πολεμικὴ διάθεση), τοῦ E. Πλατῆ
« Η αἰσθητικὴ κοινωνία» (για τὴν ἐπιστημονική του μεθοδολογία), τοῦ Ἀντ.
Δεκαόάλε τὸ μελέτημα για τὸ ἔργα τοῦ
Παντ. Πρεὸελάκη. Ξεχωρίζω 7101 16 δεύ1590 616110 ἑνὸς νέου διανοητῆ, τοῦ Στέλιου Ράμφου «Ἡ παλινωδία τοῦ Παπαὸικαμάντη», ποὺ ἂν 77 «μεταφυσική» του
θεση ἐνοχλήσει κάποιους ἀναγνῶστες 61;
προσέξουν πόσο τὸ θεωρητικὸ οἰκοδό7117710 1017 συγγραφέα εἶναι ἀπολύτως ἅρ110. E711077; ἐπισημαίνω τὸ πολιτικὸ 607117110 τοῦ ’Άγγ. Ἐλεφάντη «Ἡ ἐπαγγελία
της 0617110177; ἐπανάστασης» 7101 ὡς
γραφη και ῶς οὐσία.
Αὐτά. K01 710v10 715 16 177660 ὅτι πιθανῶς να ἀδίκησα 616110 7101‘) δὲν τα «μελετησα» ἐπαρκῶς, διότι 7101 για τοὺς
«ειδικευμένους» ἀναγνῶστες χρειάζεται
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νων, ποὺ ἔχει πάρει 11‘7 μορφὴ φετιχισμοῦ
τοῦ 616110v, 65v εἶναι 7101 ἐντελῶς
ἄσκοπη μιά, ἔστω 7101 λειψή, ἀποτίμηση.
Ἀπὸ κεῖ 7101 πέρα ι’σχύουν 01' 71900111711715; 7101 ι’ὁεολογικές ἐκτιμήσεις τοῦ κάθε
ἀναγνώστη, 11; ὁποῖες ὁ κριτικὸς δὲν
μπορεῖ, 05 καμια περίπτωση, ν’ 07117710677177051, 7190661101/10; μονοσήμαντα 11;
δικές του ἀπόψεις.

Ἡ ἀποτίμηση αὐτὴ ἀφορᾶ τὴν ἐκδοτικὴ παραγωγὴ τῆς τρέχουσας περιόδου

’75-’76 7101 εἶναι ὁιαρθρωμένη θεματογραφικα ἀνάλογα 715‘ 10 κάθε εἶδος 6161101).
0) ΠΟΙΗΣΗ.· Σημαντικὴ ἡ ἐπάνοδος
ιτοῦ Ζήση Οἰκονόμου, ποιητῆ τῆς γενιᾶς
1017 ’30, 7101‘) 77 ἔστω 7101 65177710117177
ἀπουσία του εἶχε στερήσει τὸν πολιτιστικὸ χῶρο ἀπὸ μια δοκιμασμένη φωνὴ
(«Αἰθρία Σιγή»). '0 Ν. Βρεττᾶκος ἀνανέωσε τὴν παρουσία του («T6 ποτάμι
Μπύες 7101 ἑφτα ἐλεγεῖα») 715 177 χαρακτηριστική του αι’σθαντικότητα. Ἀπ’
τοὺς ἀξιολογότερους πρώτους μεταπολεμικοὺς 71017715; 6 T. Σινόπουλος («Τὸ
Χρονικὸ») ἀρτιώνει στῆν ποίησή του τὸν
συγκερασμὸ τῶν κοινωνικῶν συμὸόλων
μὲ τὴν ἐσωτερική τους θέαση. Στὸ «Διάλειμμα» ὁ Ἀ. Εὐαγγέλου ἀναλῶνεται
στῆν ποίηση τῶν πραγμάτων ποὺ τα
παρατηρεῖ μ’ ἕναν ἐρωτισμό. '0 ἴδιος
ἐρωτισμὸς 6ρίσκεται 7101 0101‘); στίχους

δηλώνεται ἕνα ἀόυσσαλέο πάθος 1017
σώματος, καταστάλαγμα μιᾶς συναισθηματικῆς πίκρας, ἐνῶ στα «Ἡδυπαθῆ»
τοῦ F. Καραὸασίλη 691071011715 11‘; ρίζες
μιᾶς ποίησης 7101‘) 67/01’1/51 ἀπ’ τα σπλάχνα τῶν ἀντικειμένων.
6) ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ.’ 'H «”Ακροναυπλία» τοῦ F. Μανούσακα -ξεφεύγει ἀπ’
τὴν ἁπλῆ διήγηση ἑνὸς χρονικοῦ, ὁ λόγος
του, ἀκατέργαστος, ἔχει ὅλη 17‘71/ ὀμορφια
7101 τὴν ἀμεσότητα τῆς λαϊκῆς ἐκφραστικῆς θυμίζοντάς μας ἔντονα τὸν Μακρυγιάννη. '0 X9. Μιλιώνης («Ἀκροκεραύνια»), μέσα ἀπ’ τῑςμνῆμες 1017 “ΕμφύλιοιΙ Ι,

σώζει μιαν ἀνθρώπια ποὺ 651/ καλύπτεται ἀπὸ καμια ι’δεολογία. T6 πεζογράφημα τοῦ Π. K09061’0 («'H νύχτα μὲ τα
πολύχρωμα φῶτα») μᾶς ξαναγυρίζει στὸ
κοσμοπολίτικο ἀφήγημα τοῦ μεσοπόλεμου, δίχως ἔντονη 11‘7 μνεία τοῦ συγκεκριμένου χώρου. 211‘71/ «Παρένθεση» τῆς
K. Πλασαρᾶ ὑπάρχει διάχυτο τὸ στοιχεῖο μιᾶς ἐσωτερικῆς ατμόσφαιρας, χα907111791011716 γνώρισμα τῆς πεζογραφίας
1017 ‘60 (νέω μυθιστόρημα), ἐνῶ ὁ Γ. Χει-

μωνᾶς («'0 ἀδελφὸς») ’ἐξακολουθεῖ να
ψάχνει καινούργιους τρόπους ἔκφρασης
715 μια πολυσήμαντη χρήση τῶν λέξεων,
Συγγενικη 715 1017 Χειμωνᾱ 7101‘ 17 γραφή
τοῦ 2. Γουνελᾶ («Σαπφώ»), ἀναζητᾶ 11‘;

σχέσεις γραφῆς 7101 σώματος, ἐνῶ, ἀντίθετα, 6 Δ. Νόλλας («'H νεράιδα τῆς
Ἀθήνας») ἀνατέμνει 11‘71/ 71011117107101ημένη γενια τοῦ ’60 - '70, ὅπου δείχνονται τα τρωτα τῆς ι’δεολογίας μπροστα
011; 710677715911/5; 61011715; ἐμπειρίες.
γ) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ.’ Φτωχή, 710611); πάντα, 17 παραγωγή θεωρητι-

κῶν κειμένων γύρω ἀπ’ τῆ λογοτεχνία.
Ὁ Σ. Ροζάνης («T6 δαιμονιακὸ ὕψι010» ) 611151 71101/ ἄλλη ἑρμηνεία στὸ 20λωμικὸ ἔργο, μακρια ἀπ’ 17‘7 θέση τοῦ 5'1ληνοκεντρισμοῦ· σ’ 611/1165017 715 τὸν 2.

Ράμφο («'H I7011vw61'0 1017 Παπαδια-

τοῦ Γ.Ξ. Στογιαννίδη (« Τὸ πρόσωπο τῆς

μάντη»), 7101‘) δέχεται 17‘71/ παραπάνω
θέση Ιἐξετάζοντας τὸν Σκιαθίτη κοσμοκαλόγερο. ”Αριστα, τέλος, τεκμηριωμένες
01' εἰσαγωγὲς τῶν ‘E. Μοσχονᾶ 7101 Φ.
Ἡλιοὺ στὸν «Μπρουσὸ» τοῦ Ἀ. Πάλλη
καὶ στα «F967171010 ἀπὸ τὸ ”Αμστερνταμ» τοῦ Σ. Πέτρου, αντίστοιχα. Ἐπίσης σημαντικὴ 17 5716017171017 (διαλόγου
’γύρω ἀπ’ 1771/ 710177017 ἀνάμεσα στὸν F.
Σεφέρη 7101‘ K. Τσάτσο, ἑνδεικτικῆ τῆς
,γενιᾶςιτοῦ ’30.
.

Εὐρυδίκης» ), πολλαπλασιασμένος, ὅμως,’
στῆν 1’1/10077 101) 7101 0117 μυστικότητά
του. '0 Ἀ. ”Ισαρης («"071110; Φίλων

ελίξεις τοῦ γλωσσικοῡ 7190611771010;
ἀναθέρμαναν 11‘71/ ἔκδοση μελετῶν γύρω

»(5) ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.· 01' ἑξ-

ἀπ’ τὴ γλώσσα. Ξεχωρίζουν.· ἡ «Ἐθνικη
γλώσσα καῖ ἐθνικι1 ἀπάτη» τοῦ Ν. Δημάγγελου, ὅπου θίγεται 6 ρόλος“τῆς δι- Α
κτατορίας στὸ γλωσσικὸ καὶ ταυτόχρονα
οἱ γελοῖες ἐπιλογὲς τοῦ καθεστῶτος, ἐνῶ
ὁ Δ. Χατζῆς («Γλώσσα καὶ Πολιτικὴ»)

κάνει μιαν ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὸ πρόόλημα τῆς διγλωσσίας καὶ ἐξετάζει δομικα τῖς σχέσεις δημοτικῆς - καθαρεύουσας. Στρουκτουραλιστικὴ ἡ ἀνάλυση τοῦ
Γ. Μπαμπινιώτη («Νεωτέρα Γλωσσολογία») εἰσάγει τα σύγχρονα ρεύματα τῆς
γλωσσολογίας στὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ρένα
Σταυρίδου - Πατρικίου («Δημοτικισμὸς
καῖ κοινωνικὸ πρόὸλημα») συσχετίζει μὲ
ἱστορικὰ τεκμήρια τὴν πορειά τοῦ γλωσσικοῦ με τῖς κοινωνικὲς ἐξελίξεις τοῦ τόπου μας.
’
ε) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.’ Σημαν-

τικὸ τὸ ὄιόλίο τοῦ ”A. Ἐλεφάντη («‘H
ἐπαγγελία τῆς ἀδύνατης ἐπανάστασης»)
ποὺ προσφέρει καινούργια στοιχεῖα
γύρω ἀπ’ τὴν πολιτικὴ καὶ πολιτιστικὴ
ὁράση τῆς ”Αριστερᾶς στὸν μεσοπόλεμο.
”Επίγονος τοῦ Ν. Σόορώνου ὁ Β. Κρεμμυδᾶς («Είσαγιυγὴ στὴν ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας») ἀναλύει μαρξιστικα τὴ ὁομὴ τῆς κοινωνίας μας στὴ νεότερη ἱστορικὴ περιόδο, ἑρμηνεύοντας
τὶς ἔννοιες ἐθνικότητα καὶ ἰδεολογία μὲ
ὅάση τα ἑλληνικά τους φανερώματα. Ὁ
Γ. Βέλτσος («Κείμενα πολιτικῆς (καὶ)
κοινωνιολογίας»), σὲ περισσότερο θεωρητικὸ ἐπίπεδο, μᾶς μεταφέρει τὴ σκεπτικὴ τοῦ ·Ἀλτουσὲρ καὶ τῶν Σημειολόγων γύρω ἀπ’ τῑς πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς πρακτικές. Τέλος 6 Γ. Κακλαμάνης
(«Ἀνάλυση τῆς νεοελληνικῆς ἀστικῆς
ἱδεολογίας») με μαχητικὴ γραφὴ ἀπομυθοποιεῖ ἀρκετές ἀπ’ τῖς πολιτικὲς «ἀλήθειες» τῆς νεότερης ἱστορίας μαι.
01')

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ.”

Στὸν ι’σχνὸ χῶρο τῶν καθαρὰ φιλοσοφικῶν μελετῶν σημειώνουμε τα «Μελετήματα πολιτικῆς φιλοσοφίας» τοῦ K. Δεσποτόπουλου, μὲ ἰδιαίτερη ἔμφαση στὴν
πολεμική του για τὸν Μαρκοῦζε, τα φιλοσοφικα κείμενα τοῦ Ν. Ἀποστολόπουλου («Φιλοσοφία καὶ Τέχνη»), πού ἀναδύουν ἀπ’ τὴν παραγνώριση μια ἐνδιαφέρουσα σύγχρονη σκέψη. Τέλος τὴν
«Αἱσθητικὴ Κοινωνία» τοῦ Ε. Πλατῆ,
ὅπου μὲ μια ἔξοχη συστηματοποίηση μᾶς
ἀναλύονται τα κοινωνικὰ φαινόμενα
κάτω ἀπ’ τὸ πρίσμα τῆς αι’σθητικῆς φιλοσοφικῆς ἑρμηνείας.

O cO Κώστας Παπαγεωργίου
γραφεῖς
Ἡ δυσκολία να ξεχωρίσει κανεὶς μερικα 6ι6λία ποὺ θεωρεῖ πιὸ ἀξιόλογα
ἀπὸ ἄλλα στὸ εἶδος τους, ὀφείλεται τόσο

σέ ὑποκειμενικοὺς ὅσο καὶ σὲ ἀντικειμενικοὺς λόγους. Ὁ ὅασικότερος ἀπὸ τοὺς
πρώτους εἶναι ὅτι ἀναμφισὸήτητα ἡ
ὅποια ἐπιλογὴ ὁὲν μπορεῖ παρα να στηρίζεται σὲ προσωπικα κριτήρια, ποὺ στὸ
κάτω τῆς γραφῆς δὲ δεσμεύουν οὔτε
μποροῦν να δεσμεύσουν κανένα,κι ἀπὸ
τοὺς δεύτερους, ἡ ἀδυναμία να παρακολουθήσει κανεὶς ’ὅλες τὶς ἐκδόσεις ποὺ
ὑποτίθεται πὼς τὸν ἀφοροῠν, πράγμα
πού ἐπαυξάνει τὴν πιθανότητα, πολλὰ
6ι6λία, ἔξω ἀπὸ τα μνημονευόμενα, ν’
ἀξίζουν, ἀν ὄχι περισσότερο, τουλάχιστον τὸ ἴδιο μ’ αὐτά. Κοντα σ’ αὐτοὺς
τοὺς λόγους, ἂς προστεθεῑ κι ἕνας ἄλλος,

πού θα τὸν ἔλεγα ἐξ ἀντικειμένου λόγο;
6 ἐκδοτικὸς ὀργασμὸς ποὺ ἀκολούθησε
τὴ μεταπολίτευση καὶ ποὺ στὸ μεγαλύ-

τερο ποσοστό του ὁὲν ἧταν παρα μια
ὑπολογιστικὴ κερδοσκοπικὴ ἐκστρατειά
ἢ μια ὑστερικὴ προσπάθεια κάποιων
καιροσκόπων, προκειμένου ν’ ἀδράξουν
δάφνες χιλιομασημένες ἀπ’ τοὺς ἀφελεῖς,
καὶ τὸ χειρότερο, να προκαλέσουν μιαν
εὔλογη καχυποψία στὸ κοινό, για τὴν
ποιότητα καῖ τὴν πρόθεση κι ὅσων
ἀκόμηδὲν πῆραν μέρος α’ αὐτὸ τὸ παιχνίδι. Κάτω ἀπὸ τέτοιες προϋποθέσεις
θαρρῶ πὼς εἶναι χρέος τοῦ καθένα να
διαφυλάξει καὶ να ξεχωρίσει, ὅσο μπορεῖ
κι ὅσο περνάει ἀπὸ τὸ χέρι του, ὅ,τι διατρέχει τὸν κίνδυνο να χαθεῖ μέσα στὸ
συρφετὸ τῆς ἀσύστολης ἀνευθυνολογίας,
χωρὶς ν’ ἀξίζει μια τέτοια τύχη καί να τὸ
ὀνομάσει, τουλάχιστο, ἂν ὁὲν μπορεῖ να
τὸ κρίνει.
“
Ἐγὼ προσωπικα ξεχωρίζω ἀπὸ τα
ποιητικὰ 6ι6λία ποὺ ἐκδοθήκανε ἀπὸ τὸ
καλοκαίρι τοῦ ’75 καὶ δῶθε, τα «Ποι-·

χῶρο ἡ «Αἰθρία σιγὴ» τοῦ Ζήση Οἰκονόμου, ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια σιγῆς.
Μεγάλη προσφορὰ για μια σὲ ὅάθος
ἀναόίωση τῶν νεοελληνικῶν σπουδῶν
ἀποτελοῦν ἀναμφισὸήτητα οἴ πρόσφατες
·ἐκδόσεις τοῦ «Ἑρμῆ», ὅπως 6 «Μπρουσὸς» τοῦ Πάλλη, τα «Γράμματα ἀπὸ τὸ
”Αμστερνταμ» τοῦ Σταμάτη Πέτρου,
·«Δημοτικισμὸς καὶ κοινωνικὸ πρόόλημα», μὲ ἐκτενῆ κι ἀναλυτικα σημειώματα
τῶν Ἐμμ. Μοσχονᾶ, Φίλιππα Ἡλιού καὶ
Ρένας ,Σταυρίδη - Πατρικίου, Ιἀντίστοιχα. Ἐδῶ θα ἔπρεπε ἴσως ν’ ἀναφερθεῖ
καὶ ἡ κριτικὴ ἔκδοση τῆς «Πανώριας»,
μὲ εἰσαγωγή, σχόλια καῖ λεξιλόγιο τοῦ
Ἐμμ. Κριαρᾶ.
Στὸν πραγματικα φτωχὸ χῶρο τοῦ λογοτεχνικοῦ δοκίμιου ἀναφέρω «Τὸ δαιμονιακὸ ὕψιστα» τοῦ Στέφανου Ροζάνη
ὅπου, παρὰ τῖς ἐπὶ μέρους ἀντιρρήσεις
ποὺ θα μποροῦσε κανεῐς να ἐκφράσει,
νομίζω ὅτι ὅοηθάει για μιαν ἀντιμετώπιση τοῦ Σολωμικοῦ ἔργου πίσω ἀπὸ μια
νέα ἑρμηνευτική, συγγενική, ἴσως, στὴ
ὅάση της μὲ κείνη τοῦ Ζήσιμου Λορεντζάτου.
Ἀξίζει ἀκόμη να μνημονευτεῖ ἡ πολὺ
πρόσφατη έκδοση· «Ἐπισκόπηση τῆς
νεοελληνικῆς ἱστορίας» τοῦ Νίκου Γ.
Σὸορώνου, ὅπου ἐπιχειρεῖται μια ἐναλλακτικα διαλεκτικὴ ἑρμηνεία τῆς ἱστορικῆς μας πορείας, ἀπὸ τὴν πρώτη ἅλωση
τῆς Κωνσταντινούπολης μέχρι σήμερα.

ήματα» τῆς Μελισσάνθης, σὰν ἕνα ὄιόλιό
ποὺ ἀποτελεῖ ἀπεικόνιση τῆς σύνολης
πορείας τῆς ·γνωστῆς ποιήτριας. «Τὸ
Διάλειμμα» τοῦ Ἀνέστη Εὐαγγέλου, ποὺ
ὑποδηλώνει τὴ συνέπεια καί τὸν τρόπο
ὁουλειᾶς τοῦ Θεσσαλονικιώτη ποιητῆ,
καῖ τὸ «Βυθὸ τῆς γκαζόζας» τοῦ Νίκου
Λάζαρη, πολὺ ἀξιόλογα ὄιὸλίο, ἂν σκεφτεῖ κανεῑς ὅτι εἶναι καὶ ἡ πρώτη του
παρουσία. ”Εκπληξη ἀποτελεῖ στὸν ἴδιο

Τὸ νέο βιβλίο τοῦ Σπ. Λιναρδάτου ποὺ φωτίζει μιὰ
ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικὲς
ὁψεις τοῦ Μεταξικοῡ καθεοτῶτος.

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας

ἡ εΛεΥΘεΡοτΥΠιΑ
ἡ ἀπογευματινή σου ἐφημερίὸα
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επισημαινουμῦ
MIA ΔΙΕΝΕΞΗ
Οἱ «ἀποκαλύψεις Λεονάρδου» ἀνάμεσα στ ἄλλα, στάθηκαν
ἀφορμὴ να ἐπιόεὸαιωθεῖ- για μια ἀκόμα φορὰ- ἡ «μορφὴ» τῆς
ὃιένεξης ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὸ συγκρότημα «Λαμπράκη» καὶ
στὴν «Ἐλευθεροτυπία». Καὶ ποὺ δέν αφήνει - σὲ θέματα καθαρὰ
δημοσιογραφικα - πολλα περιθώρια; εἶναι διένεξη «ζωῆς καὶ
θανάτου».
Ἔτσι, ὁ ανταγωνισμὸς μεταξὺ δύο ἐφημερίδων - ποὺ θα μποροῦσε ἐνδεχόμενα να ἀποδεῖ ὠφέλιμος για τὸ κοινὸ - καταντα για
ὅλους ἐπιζήμιος καὶ πάνω ἀπ ὅλα για μια ξεχασμένηῆ πιὸ σωστα
ὁλότελα παραποιημένη <<αρχή>>ε τῆς δη μοσιογραφικης δεοντολογίας. Kat τὸ χειρότερο εἰναι ὅτι μπερδεύονται καὶ οἱ προσωπικὲς
διενέξεις τῶν συντακτιῦν- ἐννοουμε, ὂέόαια, τῶν συντακτῶν ποὺ
ἔχουν μια συγκεκριμένη πολιτικὴ τοποθέτηση καὶ ὃλέπουν,
περίπου, ἀπὸ τὴν ἴδια ὀπτικὴ γωνια τα δημοσιογραφικὰ — μὲ τὴν
εὐρυτέρη ἔννοια - προόλῆματα. Καθὼς, μάλιστα, οἱ χουντικοί —
ἀπὸ τὴν αλλη πλευρὰ - ὀργανώνονται καὶ προσπαθοῠν να ἀποκτήσουν κάποια ὀντότητα καὶ να παίξουν κάποιο ρόλο α’ ἕνα
χῶρο, ὅπου ἡ ἀπαίτηση για τὴν κάθαρση ἦταν απελπιστικα πιεστική, ὅταν αφοροῦσε... τρίτους, τὸ κακὸ γίνεταιάκόμα μεγαλύτερο. Οἱ «ἀποκαλύψεις Λεονάρδου» τὸ ἐπιόεόαίωσαν... Ὑπάρχει, άραγε,διέξοδος;

EAAHNIKO
ΘΕΑΤΡΟ
ΣΤΟ TOPONTO

Ὑπάρχει στὸ Τορόντο τοῦ Kaναδα ἕνα έλληνοκαναδικὸ ἐφηῧικὸ θέατρα, ποὺ παρ’ ὃλες τὶς
γλωσσικές δυσκολίες τοῦ ἐμψυχου ὑλικοῡ του, ἐπιμένει να δουλεύει με ἔργα άποκλειστικα νεοελληνικά. Τὸν Ἀπρίλη ανέὸασε
τὸ «Νησί τῆς Ἀφροδίτης» τοῦ
Ἀλέξη Πάρνη καὶ πρόσφατα, τὸν
Ἰούνιο, τὸν «Ἀχόρταγο» τοῦ
Δημήτρη Ψαθα. ’“Αν μή τι ἄλλο, ἡ
ἐπιμονὴ στὸ στόχο «νεοελληνικὸ
θέατρα», παρ’ όλες τὶς δυσκολίες,
τῆς γλώσσας, εἶναι ἀξια λόγου.

Σήμερα, που ἡ ἀπόλυτη πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐχει
συνειδητοποιήσει τὸν ρόλο ποὺ
έχει παίξει οτὴν Ἑλλάδα - ἀλλα πρόκειται για τι1 γραμματέα τοῦ
καὶ σέ ὁλόκληρο τὸν κόσμο - ἡ Ἀμερικάνου πρεσὸευτῆ στὸ Τόἀμερικανικὴ ὑπηρεσία Πληροφο- κιο ποὺ ἔχει ἀπαχθεῖ ἀπὸ τὸν
ριῶν CIA, σήμερα θυμήθηκαν οἱ «Ἑνωμένο Κόκκινο 219616»)Ἡ φουσκωμένη κοιλιά της
ἐκδόσεις ποὺ μονοπωλοῦν σχεδὸν
τα 6ι6λία τσέπης, να κυκλοφορή- ἀκουμποῦσε στούς μηρούς της
σουν μέσα σὲ μικρὸ χρονικὸ διά- καὶ τα δόντια της χτυποῦσαν
στημα 23 (εἴκοσι τρία) ἀστυνο- ἀσταμάτητα.
Ἡ Χιρόκο (Σ.Σ. ἀρχηγὸς τοῦ
μικὰ μυθιστορήματα τοῦ φασίστα
συγγραφέα Ζεραρ ντέ Βιλλιέ μέ «Ἐνωμένου Κόκκινου Στρατοῦ»)
ἥρωα ἐναν ὑπερπράκτορα τῆς
CIA.
Ὀ ἐν λόγω πράκτορας ἀντιμετωπίζει καὶ έξουδετερώνει συνέχεια
«ἐρυθρὰ
καθάρματα»,

”Εκθεση μὲ νιτοκοιμεντα και (μυτογοαᾳιίς απὸ τι1ν αγιωιιστικὴ
ἱστορία τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ λειτουρ)εῖ στὸ «Κέντοο Σπουδῶν
Δολιανιτη» (Πλ. Ομονοιας). Τὴν ὀρ,άνωσε ι1 «Π·αιιλλι1νια Επιτροπὴ Αλληλεγγιίης πρὸς τὸν Κυπριακὸ Λιιό», και ἐκτίθενται ἐπίσης ἔργα λιιϊκῆῑ τέχνης κιιῑ ι’·ργόχειρα Κυπρίων προσφύγων.

Ι-ΙΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ’76
Ὁ Δῆμος Ἰωαννίνων διοργανώνει ἀπὸ φέτος, καὶ για κάθε
χρόνο, Eva πνευματικὸ καὶ καλλιτεχνικὸ εἷκοσαήμερο στα Γιάννεva, ἀπὸ 7 - 25 Αὐγούστου, τα
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ’76».

Στὸ παραπάνω εἰκοσαήμερο
περιλαμὸάνονται
θεατρικὲς
παραστάσεις (ἀρχαίας τραγωδίας
καὶ σύγχρονου θεάτρου), μουσικές

ουναυλίες,

«κόκκινους τρομοκράτες», «ἐπα-

μοῦν μὲ δρώμικα καὶ ὕπουλα μέ-

σα.
Νά ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ «Οἱ ὅμηροι τοῦ
Τόκιο>>ἶ

<< —— Κρυώνω, εἶπε κλαίγοντας ἡ
Μιτσίκο, ἡ γραμματεύς. (Σ. Σ.
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Πειραιῶτες καλλιτεχνες

φολκλορικὲς

παραστάσεις μὲ ἐλληνικα καί
ξένα χορευτικα συγκροτήματα,
ἐκθέσεις ζωγραφικῆς, γλυπτικῆς,
χαρακτικῆς ’Ἠπειρωτῶν καλλιτεχνῶν, ἐκθεση 6ι6λίου Ἠπειρωτῶν λογοτεχνὼν, ἐκθεση Ἠπειρωτικῆς Λαϊκῆς Τέχνης, διαλέξεις, αθλητικές ἐκδηλώσεις κ.λπ.
Mia τὶς ἐκδηλώσεις αὐτές ἐπιχειρεῖται ἡ ἐναλλαγὴ ἀπὸ τὸν
συγκεντρωτισμὸ τῆς πρωτεύου-

Τὴν 8η ἐκθεση Πειραιωτῶν
καλλιτεχνῶν ὀργανώνει (μέχρι
9/8) τὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο Πειραιῶς στὸν κῆπο τῆς Τερψιθέας.
Συμμετέχει καὶ ὁ Δῆμος.
Πρόκειται για μια ἀκόμα ἐκδήλωση τοῦ Κέντρου, ποὺ δημιουργήθηκε μετὰ τὴ δικτατορία καὶ
,προσπάθεῖ να κάνει «κατι περισσότερο» ἀπὸ
στὸν Πειραιά.

τα

συνηθισμένα

Μιτσίκο οὔρλιαξε ξανά. Χλωμός,

Ἱ-Ι CIA... τῆς τσέπης ·

ναστατικοὺς στρατοὺς», Κινέζους καὶ Ρώσους πράκτορες, παρ’
ὅλο ποὺ οἱ αντίπαλοί του πολε-

οας, που ἔχει απομονώσει τὶς
ακριτικὲς περιοχές τῆς χώρας μας
ἀπὸ τὴν πνευματικὴ καί καλλιτεχνικὴ ζωή.
Ἡ προσπάθεια εἶναι συλλογική, ἐξω απὸ κάθε ἐμπορικὸ κύκλωμα (κύριο χαρακτηριστικὸ
τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοόουλίας) καὶ
δἐν ’έχει κερδοσκοπικὸ χαρακτήοα.

6 Ρόυ Χέντερσον γύρισε καὶ φώWEE:

ὅρμησε καὶ τὴ χτύπησε στὸ κεφάλι. Ἡ νέα γυναῖκα ἔγειρε στὸ
πλάϊ. Τὸ πρόσωπά της ηταν μελανιασμένο ἀπὸ τις γροθιὲς της
τρομοκράτισσας. Εδῶ και τέσσερις ῶρες ἡ Χιρόκο τὴ ὅασάνιζε
καῖ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴ στιγμὴ
ποι) ἀνακάλυψε στὴν τσάντα της
τὴ φωτογραφιά τοῦ ἄντρα της,
ἑνὸς νεαροῦ Ἀμερικανοῦ διπλωμάτη πού ἐργαζόταν στὸ προξενεῖο, Αὐτὴ τὴ φορὰ ἔπεσε κυριολεκτικα πάνω της. Τὴν κλώτσησε καὶ τὴ χτύπησε μὲ τὶς γροθιές της.
- Σκύλα, ι’μπεριαλίοτριά] οὕρλιαξε. Σοῦ ἀπαγορεύω να μιλᾶς.
Η Μιτσικο εἰχε πέσει ἀνάσκελα.

Η

Χιρόκο

ἀκούμπησε

τὸ

πόὸι της στὴ φουσκωμένη κοιλιά
της καὶ πίεσε. Ἡ γραμματεὺς
οὔρλιαξε καὶ ὕστερα τραύλισε .·

- Σὲ παρακαλῶ...
Σαν ἀπάντηση ἡ Χιρόκο τράὄηξε τὸ πόδι της, τὸ τίναξε καῖ
τὴν κλώτσησε στὴν κοιλιά. Ἠ

— ’Άσε ῆσυχη αὐτὴ τὴν κοπέλα
καὶ κλεῖσε τὸ παράθυρο. Παγώσαμε.
Τα ι’·ξώφθαλμα μάτια τῆς Χιρόκο πετάχτηκαν ἀκόμα περισσοτερο απο τις κογχες τους.
- Σιωπή, οὔρλιαξε, γιατὶ θα
σᾶς σκοτώσω ὅλους...
Άρχισε να κτυπάει ἄγρια τὴ

γραμματέα, που ι1ταν πάντα ξαπλωμένη ἀνάσκελα στὸ πάτωμα.
Τὴ χτυποῦσε στὴν κοιλιά, στὸ
πρόσωπο,Ἰ στὸ στῆθος. Ἡ Μιτσίκο οὔρλιαζε, ζητοῦσε ὅοήθεια,
παρακαλοῦσε να μὴ σκοτώσουν
τὸ παιδί της. Μὲ τα δόντια σφι-

γμένα ι1 Χιρόκο τὴ χτυποῦσε
ἀσταμάτητα. »
Λεπτομέρειαῑ Μερικοὶ Ἰσραηλινοί, ὅμηροι τῆς πρόσφατης
ἀεροπειρατειάς δήλωσανῑ «Οἱ
ἀεροπειρατές
μᾶς
φέρθηκαν
αψογα. Μάλιστα, ἡ γυναῖκα ἀε-

’ροπειρατὴς πήγαινε τὰ δράδια
καί σκέπαζε τα παιδὰκια ποὺ εἴχαν ξεσκεπαστεῐ...»

BIBAIO

"Eva; Γερμανὸς
αλυσοδένετοιι
στὸ Σύνταγμοι
Τοῦ Χάιντς Pix-rep

Στὸ Σύνταγμα, τὴν ὥρα τῆς σύλληψης καὶ τοῦ πρώτου ξυλοδαρμυῦ. Ἀπὸ τὸ
ἐξώφυλλο τοῦ ὅιόλίου.
Μαΐου

τὸ χρονικὸ διάστημα, ποὺ ἤθελα

1974 ὁ Γκύντερ Βάλραφ δενόταν
σ’ Evav στύλο τῆς ΔΕΗ τῆς πλατείας Συντάγματος, καὶ μεταμορφωμένος ὡς ἀνώνυμος *Έλληνας
μοίραζε προκηρύξεις στα ἑλληνικά, ἀγγλικα καὶ γερμανικά, ποὺ
μιλοῦσαν για ἐλευθερία τύπου κι
ἐλεύθερες ἐκλογές καθὼς καὶ για
τουριστικὸ μποϋκοταζ ὅσο θα
συνεχίζονταν τα βασανιστήρια
στὴν Ἑλλάδα. "Yo-15001 ἀπὸ λίγα
λεφτα τῆς ὥρας, κατέφθαναν τα
ὄργανα τῆς μυστικῆς ἀσφαλείας
κι ἔσπαζαν στὸ ξύλο τὸν τολμηρὸ
«διανομέα». Ἀφοῦ μέ πολλοὺς
κόπους κατάφεραν να λύσουν τὴν
ἁλυσίδα ἀπὸ τὸν οτύλο, ἔσυραν
τὸν Γκύντερ Βάλραφ στὴν Ἀσφάλεια, ὅπου τὸν βασάνισαν καὶ τελικα τὸν καταδίκασαν σέ φυλάκιση 14 μηνῶν. Μ’ αὐτή του τὴν
ἐνέργεια ὁ Βάλραφ διακινδύνεψε
συνειδητα τὴν ὑγεία καὶ τὴ ζωή
του. Ἐδῶ καὶ λίγους μῆνες κυκλοφορεῖ ἡ «ἔκθεση» αὐτῆς τῆς ἑλληνικῆς «ἐπιχείρησης»;
Γκύντερ Βάλραφ - Ἐκχαρτ
Σπόο, Ὁ φασισμός μας ἐδῶ δίπλα. Ἡ Ἑλλάδα τοῦ χθὲς-ἕνα διδαχτικὸ ἔργο γιάὔριο. (Κολωνία.·
ἐκδόσεις Κιπενχύνερ-Βίτς, 1975).
Για τὰ κίνητρα ποὺ τὸν ῶθησαν στὴν ἐλληνική του «ἐπιχείρη-

ν’ ἀφοσιωθῶ α’ αὐτὴ τὴν «ἐπιχείρηση». Δέν ἕκανα τίποτε ἄλλο
ἀπὸ τοῦ να δηλωθῶ ὡς ἀνώνυμος
Ἕλληνας. Κι ὡς Ἕλληνας ἤθελα
να «ζήσω» τὸν φασισμὸ οτὴν Ἑλλάδα, ἤθελα να μεταφράσω μὲ
ἀκρίβεια τὴν ἔννοια «φασισμός»,
ποὺ α’ ἐμᾶς ὑποτιμᾶται συχνα τελείω πληθωριστικά... Ὁ στόχος
μου ταν ἐπίσης v’ ἀναγκάσω τὸν

Θυμηθεῖτεέ

Στὶς

10

ση»ᾇἔῖρνῗιῗεάαἷύῗέιέἓῗιῖἱκάνει κανεὶς κάτι, παρὰ να δέχεται τα
πάντα καὶ να περιορίζεται σέ

πρόφορικές πληροφορίες. Μ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἡ ἐνέργειά μου ἧταν
ἁπλῶς ἡ συνὲχιση τῆς μέχρι τότε
δουλειᾶς μου, ἴσως μέ κάπως
περισσότερο πάθος κι ὁπωσδήποτε συνδυασμένη μὲ περισσότερο
οίσκο. 1Htav ἀκόμα μεγαλύτερο

τύπο καὶ τὴν πλατια ὀπληροφόρητη μάζα να ἐπανεξετάσσυν τὴν
κατάσταση οτὴν Ἑλλάδα...»

Ἡ ἐνέργεια τοῦ Βάλραφ εἶχε
«ἐπιτυχία»; προκάλεσε τὸν γερμανικὸ τύπο καὶ τὴ γερμανικὴ
δημοσιότητα. Ὁ ἑλλ νικὸς φασισμός, ποὺ μαζί του ἐλχαν ἀρχίσει
να συμβιβάζονται, ὅπως καὶ μέ
τὸν ἰσπανικό, γύρισε πάλι στὶς
μνῆμες μ’ ὅλη του τὴν ἀσκήμια καὶ
τὴ φρίκη. Ὁ δημοκρατικὸς κι ὁ
ἀριστερὸς τύπος χαιρέτισαν τὴν
ἐνέργεια τοῦ Βάλραφ. Ὁ «Ταχυδρόμος» τῆς Βαυαρίας τοῦ
Φραντς Γιόζεφ Στράους μίλησε
για πολιτικοὺς θεατρινισμοὺς ὡς
ὑποκατάστατο συγγραφικῆς ἱκανότητας κι ἐπιδοκίμασε μὲ κατανόηση τὸν ξυλοδαρμὸ ποὺ ἡ ἀθηναϊκὴ ἀστυνομία φόρτωσε στὸν
Βάλραφ. Μ’ αὐτό, ἔγινε φανερὸ
πὼς καὶ στὴ ,Γερμανία ὑπάρχουν
δυνάμεις - καὶ α’ αὐτές ἐπεκτείνεται περισσότερο ὁ Βάλραφ - ποὺ
δείχνουν κατανόηση ἂν ὄχι συμπάθεια για τὴ γυψωμένη παπαδοπουλικὴ δημοκρατία. Ἡ προειδόποίηση τοῦ Μπρέχτ, πὼς ἡ κοιλια
ἀπ’ ὅπου σύρθηκε αὐτὸ τὸ τέρας,
6 φασισμός, συνεχίζει νά ’ναι
καρπερή, φαίνεται νὰ ἰσχύει καὶ
σ’ ἐμᾶς...
Ὁ Χέλμουτ Γκόλβιτσερ προ-

λογίζει τὸ βιβλίο τοῦ Βάλραφ καὶ τικα σχέδιά τῶν Πορτογάλων δεξιῶν. Για να διερευνήσει τα πράμεταξὺ ἄλλων γράφεις
«Ὁ Γκύντερ Βάλραφ πρόταξε γματα σὲ βάθος, παρουσιάσιηκε ὁ
Βάλραφ ὡς ἐπίσημος ἀπεσταλμέτὸ κορμί τουι στὶς κλωτσιές καὶ
στα σιδερένια χτυπήματα τῶν νος γερμανικῶν ἀκροδεξιῶν κύκλων, ποὺ θα ἔπρεπε να ἔρθει σ’
ἀστυνομικῶν, μέ πρόθεση γι’ ἀκόἐπαφὴ μέ τοὺς πραξικοπηματίες.
μα χειρότερα. Αὐτός, ὁ ξένος, ὁ
ἀμέτοχος, θέλησε νά ’ναι για τοὺς Σ’ ἐλάχιστο χρόνο, ὁ Βάλραφ ἦρἝλληνες Eva; Ἕλληνας, να πάρει θε σ’ ἐπαφὴ μὲ τα ἡγετικα στελέχη
τῶν πραξικοπηματιῶν οτὴν Πορτὸν πόνο τους ἐπάνω του για να
τογαλία καὶ Ἱσπανία, -ποὺ τὸν
τὸν κάνει φανερὸ α’ Evav ἀδιάφο«προῶθησαν» στὸν στρατηγὸ
ρο κόσμο. Κανεὶς ἀπὸ μᾶς δέν
Σπίνολα, στὸ ἐλβετικό του καταπροχώρησε τόσο στὴ συμπαραφύγιο. Στὶς 25 Μαρτίου 1976 ξεσταση. Ἀνάμεσα σὲ πολλα ὀνόματα, ποὺ οἱ φορεῖς τους θα εἶχαν τυλίχτηκε πια ἡ παράξενη ἐκείνη
φανταστικὴ σκηνή, ποὺ θά ’πρεπε
λόγους να ντρέπονται, ἔγινε τὸ
δικό του, ὄνομα τιμῆς για τὴ γερ- ’να φαντάζει περισσότερο ἀπίστευτη, ἂν δὲν εἶχε «πρωτοκολλημανικὴ δημοσιογραφία...».
Ἡ μέθοδός του εἶνει πάντοτε ἡ θεῖ» σέ μαγνητοταινίαῖ Ὁ στραἴδια. ’Ὀπως κάποτε 6 χαλίφης τῆς τηγὸς Σπίνολα συναντιέται στὸ
Βαγδάτης Χαροὺν ἀλ Ρασὶντ ἀνα- Ντύσσελντορφ μέ τὸν Βάλραφ κι
κατευόταν μεταμφιεσμένος μὲ τὸν ἄλλους «φίλους» ὅπου τοῦ ἐξιοτορεῖ ὅλα τα πραξικοπηματικά
λαό του για να ἐλέγχει τὸ δίκαιο,
έτσι μπερδεύεται κι ὁ Γκύντερ του σχέδιά μέχρι τὶς λεπτομέρειές
Βάλραφ ἀνάμεσα στοὺς πλούσι- τους καὶ παραδίδει στὸν Βάλραφ
ους τοῦ τόπου μας, για να ἐλέγξει ἕνα ἀναλυτικα συμπληρωμένο
τὴ δημοκρατική τους οὐσία. Καὶ ἐρωτηματολόγιο μὲ στρατιωτικὸ
δὲν περιόρίζεται σέ μια παρατή- περιεχόμενο, για τὸν προμελετηρηση ἐξ ἀποστάσεως, μα τρύπώνει μένο ἐμφύλιο πόλεμο. Στὶς 8
Ἀπριλίου, μποροῦσε μετὰ κανεὶς
σέ διάφορους ρόλους καὶ ταυτότητες, κι ἂν εἶναι ἀνάγκη διακιν- να διαβάσει ὁλόκληρη τὴν ἱστορία
στὸ περιοδικὸ τοῦ Ἀμβούργου
δυνεύει καὶ τὴν ἴδια του τὴ ζωή.
«Stern». Στὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομΓνωστα ἔγιναν τα ἐπεισόδια ἐκεῖva, ὅπου 6 Βάλραφ, ντυμένος πὴ «Πανόραμα» στὶς 12 Ἀπριλίκλητῆρας καὶ πορτιέρης, ἐριξε ου, παραχώρησε 6 Βάλραφ ἀπομαγνητοφωνημένα τεκμήρια ,για
φῶς στὶς κάθε ἄλλο παρα δημοἐπαφές μεταξὺ Σπίνολα, Φρὰντς
κρατικές ἀρχές τοῦ ἀσφαλιστικοῡ
Γιόζεφ Στράους καὶ τοῦ χριστιατραστ Γκέρλινγκ ἢ μεταμφιεσμένοδημοκρατικοῦ κόμματος, οἱ
v0; α’ εὐλαβικὸ μοναχὸ τοῦ μοναστηριοῦ Πρύφενινγκ ξεσκέπασε ὁποῖες φυσικὰ καὶ διαψεύστηκαν.
Οἱ ἐλβετικές ἀρχές μετα ἀπὸ αύτα οἰκονομικὰ κίνητρα τῶν «ἁγίτό, «προῶθησαν» τὸν Σπίνολα
ων», ἀκόμα, ὅταν ὡς ἐργάτης,
στὴ Βραζιλία. Δίκαια ὀνόμασε ἡ
ἐρεύνησε τὶς συνθῆκες δουλειᾶς
σουηδικὴ ἐφημερίδα «Dagens Nyστὸ τραστ Φίχτελ καὶ Ζάκς, ὅπου
heter» 1:6 ἄρῦρο τοῦ Βάλραφ, Eva
ἀσχολήθηκε εἰδικα μὲ τὶς συνθῆδημοσιογραφικὸ ἀνδραγάθημα.
κες δουλειᾶς καὶ διαβίωσης τῶν
Ἡ ὃυτικογερμανικὴ ραδιόφωνία
1.000 περίπου Ἑλλήνων ἐργατῶν.
σχολίαζε; «Ἀκόμα μια φορά, ὁ
Αὐτα καὶ ἄλλα ἐπεισόδια περιΒάλραφ, ὁ καμουφλαρισμένος,
λαμβάνονται στὸ βιβλίο τῶν Ἔνἔκανε οτὴν παγκόσμια ἱστορία
γκελμανν - Βάλραφ «Ἐσεῖς ἐκεῖ
πάνω, ἐμεῖς ἐκεῖ κάτω» (Κολωνία, ,μια ἐκδούλευση».
Οἱ ἐνέργειες τοῦ Βάλραφ στὴ
ἐκδόιῖεις Κιπενχόϋερ καὶ Βίτς,
Γερμανία, μαζὶ κι αὐτὴ ἡ πρόσφατη, εἶναι ὁπωσδήποτε δημοσιοἩ τελευταία «σκανταλια» τοῦ
γραφικα ἐπιτεύγματα, τῶν ὁποίΒάλραφ ἦταν τὸ «ξεγύμνωμα»
ων τα μέσα - ὅπως παραδέχεται κι
τοῦ πορτογάλου στρατηγοῦ Σπίὁ ἴδιος ὁ Βάλραφ - δὲν εἶναι καὶ σ’
νολα. Ὁ Βάλραφ ἐργαζόταν ἐπὶ
αὐτὸν εὐχάριστα, ἀλλὰ ἐν ὄψει
τρεῖς μῆνες 0’ Evav ἀγροτικὸ συνετῶν ἀποκαλύψεων ποὺ πετυχαίταιρισμὸ τῆς Πορτογαλίας, ὅπου
νουν, ὁπωσδήποτε ὃικαιώνονται.
πληροφορήθηκε τὰ πραξικόπημαΜετάφραση. A.K.
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Σχετικά, πάντοτε, μὲ τὴ «θέοη»

τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς τέχνης
ἀποτελεῖ, πράγματι, πρόκληση
ότι αὐτ-ὴ συνεχίζει στὶς μέρες μας
να μὴν ἐχει οῦσιαστικα συνειδητοποιηθεῖ καὶ προὸληθεῖ καθὼς
1101 16 611 6‘5v ἐχουν ἀκόμα σφυγμομετρηθεῖ οἱ δυνατότητες καὶ
τὸ δυναμικό της οὔτε κι ἐντόπιοτεῖ πολλές ἀπὸ τὶς προσωπικές
της ἀξίες μέσ’ ἀπὸ τὶς ἀναδρομικὲς ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ἀντιγραφὲς
καὶ παραλλαγές. Ὁπωσὸήποτε,
Eva μεγάλο μέρος τῆς εὐθύνης για
τὴ διαιώνιση τῆς καταστάσης αὐτῆς τὸ ἐχει ἡ κατ’ άποκλειστικό-

τητα προόολὴ τῆς σύγχρονης τέχνης τοῦ τόπου μας μέσ’ ἀπὸ
ἀκραῖα ἀντιθπικοὺς μεταξύ τους
ὀργανισμοὺς 110‘1 παράγοντες,
ὅπως ἡ Πανελλήνιος κι οἱ διάφορες γκαλερί, καθὼς κι ἀπὸ αλλες
ἐξ ἴσου προκλητικὲς περιπτώσεις
(Παρνασσός, κ.α). Κάτω ἀπὸ 1‘1;
προϋποθέσεις αὐτές, ἡ παρουσί001] τοῦ σύγχρονου καλλιτεχνικοῦ δυναμικοῦ μας δὲν μπορεῖ
παρα να εἶναι τμηματική, σπα0110611111, μεμονωμένη καὶ συμφεροντολογική.
Φυσικὸ
ἐπακό-

λουθο τῆς καταστάσης αὐτῆς εἴναι, ἀντὶ να μετριάζονται, να
ὀξύνονται διαρκῶς οἱ διαμάχες
κι οἱ ἀτέρμονες συζητήσεις καθὼς κι οἱ ἀμφισὸητήσεις για τὶς
ἐκπροσωπεύσεις τῆς σύγχρονης
ἐλληνικῆς τέχνης στὸ ἐξωτερικὸ
(Μήνας Λονδίνου, Ντόρτμουντ,
11.0). Ἀναμφισὸήτητα, λοιπόν,
Eva πρῶτο ἀπαραίτητο ὅῆμα για
τὴν ἀπο-κατάσταση τῆς σύγχρονης

τέχνης τῆς χώρας μοις 0τὴ θέοη
ποὺ δικαιωμάτικα τῆς ἀνήκει εἴναι ἡ ἐξασφάλιση ἑνός, τουλάχι010v ἐξ ὁρισμοῦ, ὑπεύθυνου χώρου προόολῆς της, δηλαδὴ ἑνὸς
Μουσείου ὅπου σταθμίζεται διαρκῶς ἡ ὁημιουργικότητά της.
Ἡ ἀναγκαιότητα ἐνὸς τέτοιου
Μουσείου ὁὲν κλονίζεται ἀπὸ τὸ
ἐπιχείρημα ὅτι ὑπάρχει ἡ Ἐθνικὴ
Πινακοθήκη, τὸ Μουσεῖο Τεριαντ
(ποὺ μόλις ἐγκαινιάστηκε στὴ
Μυτιλήνη) κ.ἄ. Ἡ Ἐθνικὴ Πινακοθήκη δὲν μπορεῖ να οἰκειοποιηθεῖ τὸ ρόλο καὶ τὴ δράση ἐνὸς
τέτοιου Μουσείου οὔτε ἀπὸ τὴν
ἆποψη τοῦ χώρου οὔτε κι ἀπὸ τὴ
γενικότερη κατεύθυνση καὶ προγραμματισμό της. Αὐτό, ἄλλωστε,
ἀποδείχτηκε κι ἀπὸ τὴ μικρὴ σὲ
κλίμακα 110‘1 πολὺ περιορισμένη
σέ δυναμικὸ ἐκθεση «Συγχρόνων
Ἑλλήνων Καλλιτεχνῶν» ποὺ όργανώθηκε στοὺς χώρους της μὲ
τὴν εὐκαιρία τῶν ἐγκαινίων τῆς
νέας πτέρυγας. "000v 60000,
τώρα, τὴν περίπτωση τοῦ Μουσείου Τεριαντ - καρπὸ μιᾶς ἰδιωτικῆς συλλογῆς - δέν μπορεῖ, ἐξ
ὁρισμοῦ, κι ὅχι μόνο λόγω τῆς
θέσης του (6010115101 οτὴν ἐπαρχία) ν’ ἀντικαταστήσει 0‘5 κλίμακα κι ἀκτῖνα δράσης Eva συγκεντρωτικό, κρατικὸ φορέα. Ἡ
συλλογὴ αὐτή, ὅπως 110‘1 οἱ ἀλλες
ἀνάλογές της που 6ρίσκονται
στὸν τόπο μας (Ἀ. Ἰόλα, I.
Βορρὲ 11.6) καὶ ποὺ θά ’χουν,
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- εικοοτικά .
Για ἕνα Μουσεῖο

Σύγχρονης Τέχνης
Στὶς πρόσφατες κυὸερνητικές ἀνακοινώσεις ἀναφορικα μὲ τὴν
ἑκτέλεση ὁρισμένων πολιτιστικῶν ἔργων ἀγνοήθηκε για μιαν ἀκόμα
φορα ὁ προγραμματισμὸς ἑνὸς Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. "A; μὴ
νομιστεῑ ὅτι ἐπικρίνουμε τὴν ἀξιολόγηση πού ’γινε στα ἔργα ποὺ
ἤδη ἐγκρίθηκαν (προστασία τοῦ Ἀγίου "0001);, κά). Κρίνουμε,
ὅμως, ἀπαραίτητο να ἐπισημάνουμε τὶς δυσάρεστες ἐπιπτώσεις πού
’χει για τὸν τόπο μας ἡ μὴ πρόόλεψη ἑνὸς Μουσείου ύγχρονης
Τέχνης ἀπὸ τὸν κυὸερνητικὸ προγραμματισμό. Κι αὐτὸ ὄχι μόνο
ἐπειδὴ ἡ Ἑλλάδα, σὲ ἀντιδιαοτολὴ μὲ τῖς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες,
ὁὲν ὁιαθέτει ἕνα ἀνάλογο μουσεῖα. Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἡ οὕτως ἢ ἄλλως
ἀλληλένδετη μὲ τὸ πολιτικὸ-κοινωνικὸ καθεστὼς σύγχρονη τέχνη
εἶχε ν’ ἀντιμέτωπίσει στὸν τόπο μας κατ’ ἐξοχὴν ἀναοταλτικὲς γι’
αὐτὴν ἱστορικὲς καὶ κοινωνικές συνθῆκες ποὺ καθυστέρησαν τὴ μέχρι τώρα προὸολή της. Σ’ αὐτὴν τὴν παραμέληση τῆς ἑλληνικῆς
σύγχρονης τέχνης καὶ τῆς αἰσθητικῆς δέ χωράει πια ἄλλο τὸ κλασικὸ δικαιολογητικὸ τοῦ ὅάρους τῆς ὲθνικῆς μαςκληρονομιᾱς. Τὸ
τελευταῖο, ἄλλωστε, ἀντικρούεται ἀπὸ τὸ ἐπιχείρημα τοῦ πῶς εἶναι
δυνατὸν να συνεχιοτεῖ ἡ κληρονομια αὐτὴ ὁημιουργικά, καὶ νὰ
παραδειγματίσει τῖς μέλλουσες γενιές, ἂν δέν ἀντιπροσωπεύει τὸν ι
«παλμὸ» τῆς κάθε περιόδου.

Γράφουνε
Ο H. Δεκουλάκος
O B. Δημητρέας
Ο Θόδωρος
Ο Χ. Καρᾶς
O Σ. Σόρογκας
O Γιῶργος Τούγιας
καὶ ἡ Ντόρα “Ηλιοπούλου
-Ρογκὰν
ἴσως, τὴν ἴὸια ἐξέλιξη μ’ αὐτήν,
προσφέρονται ἁπλῶς για τὴν ἐνίσχυση 110‘1 11‘1v πλαισίωση αὐτοῦ
τοῦ φορέα.
.
Κι Eva ἀκόμα ἐπιχείρημα ποὺ
οῦσιαστικα 6‘5 01é1151: Πρὸς τί,
λένε μερικοί, ἡ ἵδρυση ἐνὸς
Μ.Σ.Τ. ἀπὸ τὴ στιγμὴ πού, ἤδη,
πρὸ πολλοῦ, ἀμφισὸητεῖται στὸ
ἐξωτερικὸ 6 050116;; K01‘ ἀρχήν,
μιὰ πρώτη ἐδῶ ἀπαραίτητη διευ-

κρίνιση ἐἶναι 611 δέν 611010611151101 ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη τοῦ Μουσείου ἀλλα τὸ σύστημα κι 6 τρόπος λειτουργίας του. Κι ἐνῶ, 6E6010, ἡ 61101061111101] αὐτὴ εἶναι
φυσικὴ κι ἀναμενόμενη 01‘1; χῶρες ἐκεῐνες πού ’χαν τὴν εὐκαιρία
να πειραματιστοῦν μ’ αὐτὸ 1101 v0
διαμορφώσσυν μια γνώμη, 0’
ἐμᾶς ποὺ ὁ θεσμὸς ὁὲν ὑπάρχει
κάν, ἡ 61101061111101] αὑτὴ ἀποδεικνύεται ἁπλῶς μιμητικὴ κι
ἐπιτηδευμένη. Δίχως νά ’χουμε
συνειδητοποιήσει τα ὑπάρχοντα
κι ἐντοπίσει τὰ τρωτὰ, θέλουμε
να ἐπιδείξουμε ὅτι ξαφνικα ἐκσυγχρονιζόμαστε, ἐνῶ στὴν οὐσία
ἀποδεικνυόμαστε για μιαν ἀκόμα
φορὰ σπασμωδικοὶ μιμητές.

“

Τὸ ἀντικείμενο τῶν 611010611τήσεων αὐτῶν θα τὸ λάόουμε ὑπ’
ὅψη μόνο ὅταν 6 προγραμματισμὸς τοῦ Μ.Σ.Τ. πάψει ν’ ἀποτελεῖ μιαν οὐτοπία καὶ πάρει μιὰ
πιὸ συγκεκριμένη μορφή, ὁπόταν
καὶ θα χρειαστεῖ να ,στηθεῖ ἀπ’
ἀρχῆς πάνω 0‘5 1116 στέρεες 66051;. "0110);, 016 016610 ποὺ 601σκόμαστε, τώρα, κάθε λεπτομερειακὴ καὶ συγκεκριμένη συζήτηση πάνω στὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ Μουσείου, τὴ συστημα-·
τοποίηση τῶν ἐπιδιώξεων καὶ
τῶν δραστηριοτήτων του εἶναι
περισσότερο ἀπὸ, πρώιμη, δεδομένου 611 ἀκόμα δέν ἔχει οὕτε
κὰν συνειδητοποιηθεῐ ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ὕπαρξής του ἀπὸ τοὺς
ἁρμόδιους κρατικοὺς 110‘1 κοινωνικοὺς φορεῖς.
Στὴ
συνειδητοποίηση αὐτὴ
σκοπεύει ἀποκλειστικα ἡ προδολὴ τοῦ θέματος ἀπὸ τούτη ἐὸῶ
τὴ στήλη. Μ’ αὐτὸ ἄλλωστε τὸ
πρίσμα ὀποτανθήκαμε ἀρχικα
0101); ἐννια ἐκείνους καλλιτέχνες
ποὺ συγκρότησαν, τελευταῖα, τὸ
«Σύνδεσμο Καλλιτεχνῶν» καὶ
ποὺ μὲ τὴν ἴδια προοπτικὴ ἀντέδρασαν πρῶτοι στὶς κυόερνητικὲς
δηλώσεις, καὶ ὑπέγραψαν μια
ὁιακήρυξη-διαμαρτυρία. Ἐπειδή,
ἀκριὸῶς, ἡ ἵδρυση τοῦ Μ.Σ.Τ.
ἀποτελεῖ Eva ἀπὸ τὰ 60011161500
αἰτήματα τῆς ὁμάδας αὐτῆς πού
’χει 0110116 v0 606051 μαχητικα
για να κινητοποιήσει τὸ ἐνδιαφέρον κάθε ἀρμόδιου κρατικοὺ καὶ
·κοινωνικοῦ φορέα καθὼς καὶ τοῦ
κοινοῦ, τα μέλη της ὃρίσκονταν
0‘5 κατάσταση ἐτοιμότητας μὲ
γραπτές δηλώσεις καὶ κείμενα, κι
αὐτὲς 61101611); 1‘1; σκέψεις τους
παραθέτουμε ἐδῶ. γΤα κείμενα
αὐτα θίγουν τὸ θέμα τῆς ἀναγκαιότητας τοῦ Μουσείου ἀπὸ

πολλὲς πλευρές, δίχως, μάλιστα,
ν’ ἀποκλείουν καὶ ἐπὶ μέρους
αντιθετικὲς σκέψεις. Χρήσιμοποιώντας τα ἐδῶ σαν εἰσαγωγὴ
καὶ 00v μια πρώτη τοποθέτηση
στὸ ζήτημα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ,
χρειαζόμαστε ἀκόμα τὶς ἀπόψεις
πολλῶν αλλων καλλιτεχνῶν, κριτικῶν τέχνης καὶ εἰδικῶν ὥστε να
κάνουμε τοὺς ἁρμόδιους κύκλους
καὶ τὸ κοινὸ να συνειδητοποιήσουν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς
ὕπαρξης ἐνὸς Μ.Σ.Τ. Τὴ συνεργασία αὐτὴ τὴν εὐχόμαστε καὶ
τὴν ἐπιζητοῦμε καὶ για Evav
ἀκόμα λόγο; “Ὀταν ὁ κρατικὸς
φορέας κινήσει τὸν κατάλληλο
μηχανισμὸ για τὴν πραγματοποίηση τοῦ Μουσείου αὐτοῦ, να 51110015 ἐφοδιασμένοι μέ ὅλα τα
ἀπαραίτητα στοιχεῖα για να προχωρήσουμε στὴν ἐπόμενη 06011:
1‘1; προτάσεις για τὴν καλύτερη
δυνατὴ λειτουργία του.

Ντόρα

Ἠλιοπούλου - Ρογκάν ..
Ο Πάνω στὸ θέμα αὐτό, μια
ὁμάδα πρωτοόουλίας ἀπὸ 9 καλλιτέχνες, μὲ τὴν ἐπωνυμία «Σύνδεσμος Καλλιτεχνῶν», ἔὸγαλε τὴν
παρακάτω 61101101111001].Οἱ τελευταῖες κυὸερνητικές
ἀνακοινώσεις για τὴν ἀντιμετώπιση τῶν τεχνῶν στὸν τόπο μας,
μᾶς δημιουργοῦν πολλα ἐρωτηματικα καὶ έντονες ἀπορίες.
Ποια σκοπιμότητα ἐξυπηρετεῖ
ἡ παράλειψη προγραμματισμοῦ
δημιουργίας Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης;
Ὁλόκληρη ἡ σύγχρονη καλλιτεχνικὴ παραγωγὴ παραμένει
ἀστέγαστη, μὲ ἀνασταλτικὲς ἐπιπτώσεις ὃχι μόνο στῆν ἀπρόσκοπτη ανάπτυξή της, ἀλλὰ καὶ οτὴν
προώθηση τῆς ἀναγκαίας ἐπικοινωνίας 111; μὲ τὸ εὐρὺ κοινό.Ι“ιατί
ἡ ὑπάρχουσα Πινακοθήκη
οὕτε μπορεῖ ἀλλα οὔτε καὶ πρέπει
να παίζει τὸ ὁιπλὸ ρόλο. Ἀποτελεῖ Eva χῶρο ποὺ ἀφορᾶ τὸ είκαστικὸ παρελθὸν τοῦ τόπου καί
ἐπιόάλλεται να διατηρήσει αὐτὸ
τὸ χαρακτήρα.
Ἔτσι,
μέσα
στὸ
σχετικὸ
προγραμματισμὸ-προϋπολογισμὸ
τῆς κυὸέρνησης για Eva εὐρὺ φάσμα ἀνάπτυξης τῶν καλλιτεχνικῶν ὁραστηριοτήτων (ἀπὸ τὴ δημιουργία Μεγάρου Μουσικῆς μέχρι τὴν προστασία τοῦ “Αγίου
Ὅρους) αὐτὴ ἡ παράλειψη Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης εἶναι
ἀπαράδεκτη.
Μέ τὴ διαμαρτυρία μας αὐτὴ
ἐκφράζουμε Eva παλιὸ 1101 6001116 αἴτημα.
Ζητάμε τὴν ἄμεση ἀνακίνηση
καὶ τὴ σοὸαρὴ ἀντιμετώπιση τοῦ
θέματος.
ο Τὸ «ANTI» ζήτησε καί δημοῚσιεύει σήμερα τῖς ἀναλυτικότερες
πάνω στὸ θέμα - ἀπόψεις 5 καλ-λιτεχνῶν,

ΗΛΙΑΣ ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΣ
Ο «”Οχι φορέας παραμορφωμένων μεθόδων».

’

Ἡ ἀνάγκη δημιουργίας ἐνὸς
«Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης»
(δημόσιου χώρου ἐπικοινωνίας

τῆς ζωντανής τέχνης μὲ τὶς μάζες)
γίνεται ἐπιτακτικότερη ἀπὸ τὴ
στιγμὴ ποὺ δισπιστώνουμε πὼς ἡ
ὁποιαδήποτε ἐπαφὴ τῆς σύγχρονης ἐλληνικῆς τέχνης με τὸ «κοινὸ» πραγματοποιεῖτσι ἀποκλειστικα μέσω ἰδιωτικῶν ἐμπορικῶν
φορέων, μέ κίνητρο τὴν κατανάλωση τοῦ ἔργου τέχνης, ποὺ κάθε
ἀλλο παρὰ «ἐπικοινωνία» μπορεῖ
να χαρακτηριστεῖ.
Βλέπουμε να κσλλιεργεῖται έντεχνα ἡ ἀποψη τῆς ἐπικοινωνίας
τοῦ «κοινοῦ» μὲ τὴν Τέχνη - πῶς
να ἐκπαιδεύσουμε τὸ κοινὸ να
κατανοήσει τὴν Τέχνη. Πῶς να
ἐκπσιὸεύσουμε τὴν Τέχνη, να
κατανοήσει
τὶς
πνευματικές
ἀνάγκες καὶ τὶς κοινωνικές ἀπαι-

τήσεις τῶν μαζῶν - αὐτὸ περιορίζει τὴν ἐλεύθερη ,έκφρασή mg!
Τέχνη ὅμως ποὺ προσφέρεται
σὲ ὅσους ἐχουν τὴν οἰκονομικὴ
δυνατότητα να τὴν ἀποκτήσουν
καὶ τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια
να τὴν κατανοήσουν (ποὺ δὲν τὴν
έχουν συνήθως) καὶ ἀφήνει σί-

γουρα καί μεγάλα κέρδη στὸ
«κύκλωμα», καμια φορὰ καὶ
στοὺς καλλιτέχνες - πῶς θα ζήσουν· ἀφοῦ ὁὲν ὑπάρχουν ἄλλοι
τρόποι ἐπικοινωνίας τοῦ «προῖόντος» τους μὲ τὸ «κοινό;» Αὐτὴ
πραγματικά εἶναι ἐλεύθερη ἐκ·

φραση τῆς Τέκνηςῑ
Ὑπάρχει δηλαδὴ μια ἁλυσιδωτὴ σχέοη κυκλωμάτων κυκλοφορίας καὶ ἐκμετάλλευσης τῆς
Τέχνης, μεθόδων προῧολής καλ,λιτεχνῶν, κατασκευῆς εἰδικῶν
καὶ ἱδρυμάτων παρουσίασης καὶ
ἐπιθολῆς της, σαν συνέπεια τοῦ
οἰκονομικοῦ συστήματος ποὺ
ἐλέγχει καὶ κστευθύνει τὶς πνευματικές δραστηριότητες τῆς κοινωνίας μσς.
Ἐδῶ 6ρίσκεται καὶ τὸ κρίσιμο
σημεῖο στὴν ἵδρυση ἐνὸς «Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης». Να
μὴν ξεκινήσει σαν φορέσς παραμορφωμένων
μεθόδων (ὅπως
συνήθως γίνεται στὸν τόπο μσς)
σὲ μια στιγμὴ ποὺ ἡ πσγκόσμισ
ἀμφισὸήτηση (ἀπὸ κοινό, καλλιτέχνες, θεωρητικοὺς) προσδιορίζει τὴν ἀρχὴ τῆς παρακμῆς τους.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ
O «Μουσεῖο-ἐργαστήριο,

όχι

νεκροτα-

φεῖο».
Πολλοὶ κσλλιτέχνες καὶ ἀρκετοὶ φιλότεχνοι, ἐχουν διαπιστώσει τὴν ἀκαταλληλότητα τοῦ κυκλώματος μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο
περνᾶ τὸ ἐργο τῆς τέχνης.

Τὸ μουσεῖο εἶναι Eva ἐνδιαφέρον τμῆμα τοῦ κυκλώματος.
Ρ, BourdieuzDisposilion esthétique
ει compétence anistique.
περ. Les Temps Modernes No

295 Février 1971.
Τὶς περισσότερες φορές, κάπως
ἀκσθόριστσ, οἱ εύθύνες ρίχνονται
κυρίως στὶς γκαλερί, χωρὶς να ἐντοπίζονται οἱ εὐθύνες τῶν κριτικῶν τῆς τέχνης, «εἰδικῶν» δημοσιογράφων καὶ τῶν μουσείων.
Πραγματικα ὅσο δαλλει κσνεὶς
ἐναντίον ἐνὸς μόνο μέρους τοῦ
κυκλώματος, ἀνεξάρτητσ ἀπὸ τὶς

ΘοΥΡιοΣ ’
'PHI'A (DEPAIOY ’
του
κεντρικό ὀργανο
”

Εἰδικὸ τεῦχος-ἀφιέρωμα
στὸ καλοκαίρι καὶ στὸν ἐλεύθερο χρόνο τῶν νέων
θα Ἰ θρεῑτε;
Οσελίδες γύρω ἀπὸ τὸ πρόθλημσ τοῦ έλεύθερου
χρόνου τῆς ἐργαζόμενης νεολαίας

Οὸδηγὸ για τα θέατρα, τὸν κινηματογράφο καὶ
any; ἐκδηλώσεις τοῦ καλοκαιριοῦ

σχέσεις ποὺ ἔχει αὐτὸ μὲ τα ἄλλα,
εἴτε τὸ θέλει εἴτε όχι, συχνά, ἐξ·
ωραῐζει τὸ σύστημα παραγωγῆς,
διάδοσης καὶ κατανάλωοης τοῦ
έργου τέχνης, ἀντὶ να συμόάλλει
στὴ ριζικὴ ἀλλαγή του.
“
Πολλοὶ προοδευτικοὶ ποὺ ἐξ·
σπολύουν μύδρους ἐναντίον τῶν
γκαλερί, αντιμετωπίζουν τὸ μουσεῖο μὲ θρησκευτικὸ σεόσσμό.
”Ὀταν Eva; καλλιτέχνης γίνει
ὅεντέτα ἀπὸ τὶς γκαλερί, καὶ τοὺς
«εἰδικούς» μεσολαὸητές, τότε εύκολώτερα γίνεται δεκτὸς στὸ
μουσεῖο καὶ

χειροτονεῖται

σαν

ὅλίοε L‘ art de masse n' existe
pas. ἐκὸ. 10 - 18. 1974
Καὶ Eva ἄλλος
«Μια ἀῧσν-γκάρντ, ὁὲν μπαίνει
στὸ μουσεῖο παρα ὅταν πάψει να
εἶναι ἐνεργητικὴ καὶ ἐπιθετική,
ὅταν σταματήσει να ἐκδηλώνει
μια θέληση διάστασης ἀπὸ τὴν
ὑπάρχουσα αἰσθητική, ἠθικὴ καὶ
κοινωνικὴ τάξη. “Ὀταν ἔχει χάσει
τα «ἐνζυμά» της, ὅπως θα ἐλεγέ ὁ
Ε. MORIN, ἡ ἀὸαν - γκὰρντ γίνεται «ἀντικείμενο μουσείων»,
ἀὸλαὸής, πεθσμένο ντοκουμέντο
μιᾶς ζωντσνής διένεξης. Τὸ μουσεῖο ἀξιοποιεῖ αἰσθητικα ὁτιδήποτε, ἀλλὰ οὐδετεροποιώντσς το.
Ρ. Gaudibert: Μουσεῖο μοντέρνσς
τέχνης ἐμψύχωση καὶ ἀμφισὸήτη-

« μεγαλοφυῑσ».
Οἱ γκσλερίστες πουλᾱνε εὐκολώτερα τὸ ἐμπόρευμά τους, ὅταν
αὐτὸ ἔχει προὸληθεῖ ἀρκετα ἀπὸ
τοὺς δημοσιογράφους, καὶ ἐγκωμιαστεῐ ἀπὸ κριτικούς. Ἡ κριτικὴ Rev'ue d' es!hétique No3/4 1972.
Νομίζω ὅτι ὅσο οἱ κοινωνικές
συχνὰ μυθοποιεῖ ὴ πσρασημοφορεῖ ὅοηθώντσς ὸχι μόνο τοὺς ἐμ- δομές παραμένουν ἀνάλλαχτες, ἡ
πόρους τῆς τέχνης, ἀλλὰ καὶ ἐπι- τέχνη δὲν μπορεῖ παρα να εἶναι
δάλλοντσς ὁρισμένες «αξίες» κσὶ ἐγκλωὸισμένη. Αὐτὴ ἡ θέση ὁὲν
μεταθέτοντσς τὶς σκοπεύσεις τοῦ ὁδηγεῖ ἀναγκαστικα οτὴν ἀπραέργου τέχνης. ·Ἠ αἰσθητικο - ἰδε- ξίσ.
Τὸ μουσεῖο, έτσι ὅπως λειτουρολογικὴ δισστρέὸλωση συντελεῖται καὶ μὲ τὴ 6οήθεια τῶν μου- γεῖ, μὲ τὴν καθησύχαστικὴ ἀντί’ληψη τοῦ ὡραίου, τὴ θεσμοποισείων.
Οἱ «ἀναγνώσεις» τοῦ ἐργου τέ- ημένη πρωτοπορία, κσί τίς ψευχνης ποὺ προτείνουν οἱ περισσό- τοουὸέτερες ἰερσρχήσεις ποὺ
τεροι «εἰδικοὶ» μεσολσὸητές, εἶ- ἐπιὸάλλει, εἶναι Eva; θεσμὸς τῆς
ναι ἐμμεσσ, καὶ μερικὲς φορές ἰδεολογικῆς πολιτιστικῆς μηχαἀμεσα, πολιτικὲς «ἀναγνώσεις», νῆς τοῦ κράτους, Ἡ κυρίαρχη
παρὰ τὴν ἐπίφαση τῆς οὐδέτερό- ἰδεολογία προσπαθεῖ, καὶ μὲ τὸ
θεσμὸ τοῦ μουσείου, να ἀποκρύτητας τους.
Ἀλλὰ μήπως εἵμαοτε ὑπερδο- ψει τὶς ἀντιθέσεις ποὺ χαρακτηρίζουν τὸν κοινωνικὸ χῶρο, καὶ
λικοί;
Οἱ θεωρητικές ἐργασίες ποὺ τὸ πολιτιστικό πεδίο.
Τὸ μουσεῖο θα μποροῦσε να
θέτουν σὲ ἀμφισὸήτηση τὸ θεσμὸ
τοῦ μουσείου (ἐτσι ὅπως λειτουρ- ἐχει κάποια χρησιμότητσ, ἂν πάγεῖ) εἶναι πια πολλές, καὶ ἀρκετὲς ψει να εἶναιτὸ «μουσεῖο-ναὸς»
ἀπ’ σύτές δὲν προτείνουν έναν καὶ μετατραπεῖ σὲ «μουσεῖο - 61'1μα»,
ἂν
πάψει
να
εἶναι
ἐπιφανειακὸ
ἐκδημοκρατισμό,
«μουσεῖο-νεκροτσφεῖο»
καὶ
ἀλλα τὴ ριζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ θεσμου.
Ἐπιτρέψτε να παρσθέσω δυὸ
μικρὰ ἀποσπάσμστα;
«Ὁ θεσμὸς τοῦ μουσείου, μσκρια ἀπὸ τὸ να εἶναι ἐνσς χῶρος
ἑνὸς ἀποκαλυπτικοῦ φανερώματος, αὐτὸς ποὺ τὸ έργο θα ξσναὃρεῐ ἐπιτέλους τὴν ψευτοαυτονομία του, εἶναι ἀντίθετα αὐτὸς ὁ
τόπος τῆς παροδικῆς διαστρέ6λωσης, ποὺιάδειάζει τὶς φόρμες
ποὺ περνοῦν τὴν, περιφέρεια του
ἀπὸ κάθε περιεχόμενο».
Erostrate ou le Musée en Que-

μετατραπεῖ σὲ «μουσεῖο - ἐργα-

στήρι», Eva μουσεῖο ποὺ προτείνει τὴν κριτικὴ «ἀνάγνωση» τοῦ
ἐργου τέχνης, καὶ ὁχι τὴ δημιουργία παθητικῶν κστανσλωτῶν.
Τέλος ἕνα μουσεῖο ποὺι τείνει
να σύτοδιαλυθεῖ μέσα στὸν κοινωνικὸ χῶρο, συμδάλλοντσς στὴν
ἐνεργοποίηση τῶν δημιουργικῶν
ἱκανοτήτων τοῦ «κοινοῦ».

Πιστεύω λοιπὸν στὴ δημιουργίσ Μουσείου Σύγχρονης Τὴγης,
ἀλλα όχι στὸ παρσδοσιακὸ μου·
σεῖο - νσό.

5ῐίοῇ parJ ΟΙειίι-,σελ 191, στὸ 6ι-

ΘΟΔΩΡΟΣ
Ο «‘H Σύγχρονη Τέχνη, ἱστορικὴ ἀναγκαιότητα» .
Τὸ θέμα τοῦ «Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης» για να ἀντιμετώπιοτεῐ σὲ ὅλο του τὸ πλάτος καὶ

ὃάθος μέσα στα πλαίσια τῆς σύγχρονης προόληματικῆς, γίνεται
θέμα πολὺ μεγάλο καὶ ἀντιλεγόμενο. Γιστὶ οἱ κσθιερωμένες μορφές τοῦ Μουσείου Τέχνης έχουν
τεθεῖ οὲ ἀμφισόήτηση ἀπὸ πολλἐς
κοινωνικές σκοπιὲς στὶς πολιτιστικα προηγμένες κοινωνίες.

Σὲ τοί-τη τὴν πρασέῃπση ὅμως
θα ,τρέπει v‘ (noq‘ivwvys τίς
ἀκαδημαῖκὲς αμφιοῧητὴσεις, δηλσδὴ τὶς ιἰμφοῦητήσεις ποῖ· στη·
ρίζονται σὲ· θειιιρητικὲς καὶ ἀφηρημένες καταστάσεις. ἀν θέλουμε
να θέουυμε τὸ πρύὗλημσ μέσα
στὶς συγκεκριμένες δυνατότητες
τῆς
δικῆς
μσς
κοινωνικοπολιῐικῆς πραγματικότητας. Γισ-

τὶ οἱ αμφισδηῐήσεις ἔχουν πραι
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εὺθιξία καί μὲ ρεαλισμὸ ξένο ποκτικὴ ἀξία (ἱστορικὴ) μόνο ὅταν
μια στιγμὴ ποὺ σχεδιάζοντσι oi
λεμικὸ ἐξοπλισμό), ὁπότε θα
γενικότερες γραμμές για τα πνευπροκύπτουν ἀπὸ ἱστορικὰ 6ιστρέψουμε ὅλΟ τὸ ντόπιο δημιματικὰ προὸλήματα τοῦ τόπου ώματα Kai δχι ἀπὸ θεωρητικες
τὸ κράτος ἀγνοεῖ Kai παραλείπει
ἀπόψεις ποὺ διαόάζουμε στὶς - ουργικὸ δυναμικὸ στὴ ἀναστήλωση Kai συντήρηση τοῦ παρελἐφημερίδες καὶ τα 6ι6λία. Ἐμεῖς
θόντος. (Ὑπάρχει τόσο παρελθὸν
ἐδῶ δέν πάσχουμε τόσο ἀπὸ ἐλγια συντήρηση Kai ἀνσστήλωση
λειψη θεωρητικῆς γνώσης «σύγποὺ μποροῦν να ἀπασχοληθοῡν
χρονης
Kai
ἐπαναστατικῆς»
μερικές γενιὲς «καλλιτεχνῶν»
(ὑπάρχουν τόσα σπουδαῖα ξένα
χωρὶς διακοπή, πρὸς δόξαν τοῦ
6ι6λία σὲ θαυμάσιες μεταφράσεις
ματα».
τουρισμοῦ gag!)
για να γεμίζουμε τὸ μυαλό μαςέ)
ὅσο πάσχουμε ἀπὸ ἐλλειψη κοιΕἶναι Kai αὐτὸ μια «ἱστορικὴ
Ἡ κρατικὴ μέριμνα στὸ χῶρο
νωνικῆς πρακτικῆς. Kai ἡ Τέχνη
ἐπιλογή»- ἀς γίνει τουλάχιστον
τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν ἦτσν ἀνέσυνειδητά.
εἶναι πρακτική, εἶναι δίωμα, Kai
καθεν ὃχι μόνο ἀδιάφορη, ἀλλα
Γιατί τότε μόνο μποροῦμε να
δίωμσ ίστορικό.
καί, στὶς ἐλάχιστες περιπτώσεις
μιλᾶμε για Μουσεῖο Σύγχρονης
Γι’ αὐτὸ γίνεται άμεσσ αναγμιᾶς κάποισς πρωτοόουλίσς, ἐξ·
Τέχνης, ὅταν δεχτοῡμε πῶς ὅχι
καίσ ἡ δημιουργία ἐνὸς χώρου
οργιστικα ἀπληροφότητη. Τελευμόνο ὑπάρχει ἀλλα Kai πὼς μᾶς
ποὺ να στεγάζει τὶς σύγχρονες
τσῖο παράδειγμα ἡ ἀδικαιολόχρειάζετσι 11 Σύγχρονη Τέχνη,
κσλλιτεχνικές δραστηριότητες γητη παράλειψη, ἀπὸ τὸ σχετικὸ
πῶς ἀποτελεῖ ἱστορικὴ ἀναγκαιἐκδηλώσεις
καὶ
προδληματιπρογραμματισμό, ἐνὸς Μουσείου
ότητα στα πλαίσια τῆς πολιτιστι- , Μοντέρνσς Τέχνης, μιᾶς δηλαδὴ
σμούς.
’κῆς μσς πρσγμστικότητσς. Μόνο
Τὸ παλιὸ Kai ἀνεκπλήρωτο
στοιχειώδους ἀφετηρίας για κὰτότε μπορεῖ να αντιμετωπιστεῐ
αὐτὸ αἴτημα στηρίζεται στὴν
ποιον τελοσπάντων ἐκσυγχρονισωστα ἡ δημιουργία ἐνὸς-χώρου
ἁπλὴ διαπίστωση πώς (παρ’ ὅλα
σμὸ στὸν εἰκαστικὸ χῶρο.
που να στεγάζει τὶς σύγχρονες
αὐτα) ὑπάρχουν στὸν τόπο μσς
Θεωρῶ περιττὸ ν“ ἀναφερθῶ
κσλλιτεχνικές δραστηριότητες.
σύγχρονοι καλλιτέχνες, δηλαδὴ
εἰδικότερσ στοὺς λόγους ποὺ
Πάνω σ’ αὐτὴ τὴν ξεκάθαρη
μια κατηγορία καλλιτεχνῶν που
ὑπσγορεύουν τὴν ἵδρυση ἐνὸς
παραδοχὴ γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα . Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Εἷπροσπσθοῡν να ἀντιμετωπίσουν
τῆς Σύγχρονης Τέχνης (όχι μόνο
τα προόλήμστσ τῆς τέχνης σέ
νσι αὑτονόητοι στὸν καθένσ. Βέαπὸ μέρους τῶν κρατικῶν φορέσυνάρτηση μὲ τα κοινωνικα καὶ
6αια, ἡ πρόσφατη λειτουργία τῆς
ων, αλλα Kai ὅλων τῶν παραγόντα ἀλλα προὸλήματα τοῦ περιἘθνικῆς Πινακοθήκης ἴσως ἐχει
των τής κοινωνικῆς Kai πολιτικῆς
ῧάλλοντος ὅπως διαμορφώνονται
δημιουργήσει σὲ μερικοὺς τὴ
μσς ζωῆς.ὅπως Kai τοῦ κοινοῦ)
στίς μέρες μσς.
λανθασμένη ἐντύπωση πὼς ἐκΤὸ αἴτημα αὐτὸ μένει χωρὶς
μπορεῖ να στηριχτεῖ ἡ ἀναζήτηοη
πληρώνει, ἢ πὼς μπορεῖ να ἐκἔρεισμα μόνο ὅταν ἀπσφασιστεῖ
τῆς σωστότερης Kai ἀποτελεσμαπληρώσει, καὶ τοὺς σκοποὺς ἐνὸς
(καί δισταχτεῖ) πῶς 0i Ἕλληνες τικότερης φόρμουλας Μουσείου
Μουσείου Μοντέρνσς Τέχνης. Τα
Σύγχρονης Τέχνης - τοῦ χώρου
καλλιτέχνες
ἐχουν
μοναδικὸ
μουσεῖα ὅμως μιᾶς παγιωμένης
ἀλλὰ Kai τοῦ φορέα ποὺ θα ἀναίστορικὸ πολιτιστικὸ προορισμὸ
παρσδοσισκῆς τέχνης ἐχουν τελάὸει να ζωντανέψει ἓνσ τέτοιο
να γίνουν ἀναστηλωτές, ἀντιγραλείως διαφορετικὴ δομὴ στὸν
χῶρο Kai δεν θα τὸν μετατρέψει
φεῖς Kai παρσχσράκτες τοῦ πατρόπο τῆς λειτουργίας τους Kai
σέ Eva ἀκόμη νεκροταφεῖο τῆς
ρελθόντος (τοῦ τόπου Kai κάθε
στοὺς στόχους ποὺ ἀποὸλέπουν.
Τέχνης.
παρελθόντος).
Ἐκτὸς
ἐξαιρέσεων,
συνήθως
Διαφορετικα παραμένει αγοΕἶναι Kai αὐτὸ μια ἐπιλογὴ ποἐπανδρώνονται ἀπὸ τοὺς γραμνος κόπος Kai σκέτη ὑποκρισίσ
λιτιστικὴ καὶ πολιτικὴ Kai ἴσως
ματολόγους τῆς τέχνης, ποὺ γνωνα μιλᾶμε τάχα για Μουσεῖο
ἀρκετα δολικὴ Kai «ρεαλιστική».
ρίζουν ὅτι ὁ Γεράσιμος ΠιτζαμάΣύγχρονης Τέχνης ὅταν δέν θεΓιστὶ ἴσως συμφέρει, τελικά, να
νος γεννήθηκε τὸ 1787, καθὼς
ωροῦμε ἀναγκαία τὴν ὕπαρξη Kai
εἰσάγουμε ξένη «κουλτούρα»,
Kai τὴ σχολὴ στὴν ὁποία ἀνήκει,
ἀνάπτυξη τῆς Σύγχρονης Τέχνης
ἓτοιμη Kai δοκιμασμένη (ὅπως
ὅπως οἱ μελετητὲς φιλόλογοι
στον τόπο μσς.
ἄλλωστε εἰσάγουμε χωρὶς καμια
γνωρίζουν τὶς μεταφράσεις τοῦ

μια τέτοια παρουσία ὅσσική, εἰναι Kai ἀπογοητευτικὸ Kai αδι-ανόητο.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΡΟΓΚΑΣ

Ο «Ὑπάρχουν Kai ἄλλα εἰκαστικα προδλή-

Μοισιόδακα μὲ ὅλες τὶς νόμιμες,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΣ ,
Ο «Μᾶς λείπει ῆ καλλιτεχνικὴ πολιτική».
Ἡ πνευματικὴ παραγωγὴ στὸν
τόπο μσς ἀποτελεῖ, κατα τὴ
γνώμη μου, πρωταρχικὸ τομέα ἐξ
ἴσου σημαντικὸὸσο ὁ γεωργικὸς
ἦ ὁ διομηχανικός. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
γεγονὸς ὅτι εἶναι ἡ συνισταμένη
τοῦ ποιοτικοῡ ἐπιπέδου τοῦ λαοῦ
μσς, εἶναι συγχρόνως κι ἕνα
ὑλικὸ ποὺ τὸ ἐπίσημο κράτος θα
μποροῦσε θαυμάσια να ἀξιοποιήσει καὶ να χρησιμοποιήσει σαν
ἐκλεκτὸ π ρ o ϊ ὸ ν στὶς συναλλαγές του μὲ τὸν διεθνὴ κόσμο.
Ἤδη ἐ’να μεγάλο μέρος αὐτῆς τῆς
παραγωγῆς
ἀποτελεῖ
δασικὸ
τμῆμα τῆς λεγόμενης τ o υ ρ ιστικῆς πολιτικῆς.

Δυστυχῶς στὸν τόπο μσς δέν
ὑπῆρξε ποτέ μια ἀντίστοιχη
καλλιτεχνικὴ
πολιτικ ή, ὅσοισμένη στὴ ὅσθια μελέτη
τοῦ τί παράγει αὐτὸς ὁ τόπος Kai
πῶς μπορεῖ μὲ τὸν καταλληλότερο τρόπο να χρησιμοποιηθεῖ.
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Ἁφήνετσι στὴν πρωτοὸουλία
ἀνίδεων ἀτόμων ποι) αὐτοσχεδιάζουν σύμφωνα μὲ τὰ προσωπικα
τους πιστεύω, στενόκαρδα Kai
περιορισμένσ τὶς περισσότερες
φορές.
“
Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο τοποθετεῖται καὶ τὸ πρόόλημα «Μουσεῖο Μοντέρνας Τέχνης» ποὺ - σ“
ἀντίθεση μὲ τ’ ἀλλα μουσεῖα σημαίνεις μουσεῖο μὲ εὐρύτερα
Kai όχι τοπικα χαρακτηριστικὰ,
χῶρος ποὺ ἀξιοποιεῖται Kai προδάλλετσι ἡ σύγχρονη δραστηριότητα, θεσμὸς ποὺ δέν διαφυλάσσει μόνο, ἀλλα καὶ συ μμ ε τ έχ ε ι στὴν πνευματικὴ δημιουργία.

Τὸ ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη
χώρα τῆς Εὐρώπης - μιάς κι ἀξιώνει να θεωρεῖται μέλος της ποὺ στερεῖται Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, θα μποροῦσε ἴσως να
δικαιολογηθεῖ. Τὸ ὅτι ὅμως - σὲ

φυσικά, Kai ἀναγκσῖες συγκρίσεις Kai ἀξιολογήσεις.
Ὡστόσο, ὁ χῶρος αὐτὸς εἶναι
ἀλλιώτικος ἀπὸ Eva «ἡμερολόγιο
καταστρώματος» ἂς ποῦμε, ποὺ
ἀπαιτεῖ ὁ σύγχρονος προὸλημστισμός, μέσα στὸν ὁποῖο μπορεῖ
νὰ δικαιωθεῖ ὁ ρόλος ἐνὸς Μουσείου Μοντέρνσς Τέχνης. Γιατὶ oi

αναξιολόγητες ἀκόμα καλλιτεχνικές δυνάμεις ποὺ ὃιεκδικοῠν
τὴν καταξίωση (ἡ κι έκεῖνες ποὺ
δέν φάνηκσν ἀλλὰ ὑπάρχουν
κρυμμένες),
οἱ
ἀλλεπάλληλες
ἀνακατστάξεις, δισφοροποιήσεις
Kai ἀμφισδητήσεις στὸ χῶρο τῆς
καλλιτεχνικής πρωτοπορίας, oi
σύγχρονες ἀρνήσεις σε κάθε ἀξία

θεσμοποιημένης μορφῆς - που τελικα ἀνατρέπει καὶ τὴν ἀναγκαιότητα σὺτῶν τῶν ἴδιων τῶν μουσείων - εἶναι μερικὲς ἀπὸ τὶς
πολλαπλές «ἄλλου εἴδους» δυσκολίες ποὺ συνθέτουν τὸν ἰδιάζοντα χαρακτήρα“ ἐνὸς Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Εἶναι,
μ’ ἀλλα λόγια, ὁ χῶρος ὅπου
δροῠν καί, ἀνσπτύσσονται oi
ζωντανές καλλιτεχνικὲς δυνάμεις,

δημιουργώντσς τὴν κσινούργισ
παράδοση Kai φωτίζοντας τὴν
παλια μ’ Eva διαφορετικὸ τρόπο.
Ἡ χοντροκομμένη Kai πρόχειρη αὐτὴ αντιδισστολή, ἐνὸς
μουσείου ποὺ στεγάζει τὴν παράδοση ἀπὸ ’ένα ποὺ τὴ δημιουργεῖ,
ἀναφέρθηκε ἐδῶ για να προλάὸει
μερικές «καλοπροαίρετες» ὑποδείξεις.
Τελειώνοντσς, θά ’θελα να διευκρινίσω, ὅτι δέν θεωρῶ τὴν
ἵδρυση τοῦ Μουσείου Μοντέρνσς
Τέχνης τὸ ἐπίκεντρο τῶν εἰκαστικῶν μσς προὸλημάτων - ἀλλωστε, αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία εἴναι
τὸ πῶς θα λειτουργεῖ, ποιοὶ θα·
εἶναι οἱ στόχοι του, Kai ποιες οἱ
δυνατότητες ἀνανέωσης ποὺ θα
διαθέτει
στὶς
ἀνσπότρεπτες
μεταλλαγές.
Γιατὶ
ὑπάρχουν
πολλα ἀκόμη προόλήμστσ, ὅπως
ἡ σχολικὴ Kai ἐξωσχολικὴ αἰσθητικὴ ἀγωγή, ὁ τρόπος ἐπικοινωνίας τῆς τέχνης, τα μέσα ἐνημέρωσης Kai προὸολῆς της κ.ά., για “
ν’ ἀνσφερθῶ μονάχσ σέ μερικα
ἀπ’ αὐτά.

ΓΙΩΡΓοΣ ΤΟΥΠΑΣ
Ο «Τὸ θέμα του ἀνήκει στοὺς καλλιτέχνεςδημιουργούς».
Ἡ σύσταση καὶ ἡ ζωντανὴ λειτουργία ἐνὸς Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης ὕστερα ἀπὸ τρομαχτικὴ καθυστέρηση ἐντάσσετσι
οτὴν ἀμεση προδληματικὴ μιας
πολιτικῆς τῆς τέχνης στα πλαίσια
τῆς γενικότερης ἐνεργητικής διαμόρφωσης καὶ συνειδητοποίησης
τῆς πνευματικῆς μσς ταυτότητας
σήμερα καὶ στὸ μέλλον τῆς δημιουργίας μιᾶς νεοελληνικῆς Ἰδεολογίσς Kai Πράξης ποὺ θα ξεκαθσρίσει τὸ νέο μσς πρόσωπο

Kai τὴν πορεία μας σέ διαχωριστικὴ θέση, Kai σέ ἀντίθεση ἀκόμα, μ“ ἐνσν ἐπιοτημονικοφανὴ
ρομαντικὸ ἐμπειρισμὸ συντήρησης τῆς ἀγονης «συνέχειας»
(«Λαϊκῆς» Τέχνης, «Λσϊκοῦ»
Πολιτισμοῦ,
Παράδοσης
καὶ
Ἱστορίας), θα στεγάσει καὶ θα
προὸάλειῑ
a) Τὸ τωρινὸ πρόσωπο τῆς
σύγχρονης έλληνικῆς τέχνης Kai
τῶν δημιουργῶν της καθὼς καὶ
τὴν καλλιτεχνικὴ παραγωγὴ τῶν

τελευταίων

ἐτῶν

σέ

ἐξελιχτικὴ

ἀνάδειξη τῆς δυναμικῆς της τῶν
καλλιτεχνικῶν ρευμάτων καὶ τά·
σεων τῆς τέχνης στὸν ἐλληνικὸ
πνευματικὸ, χῶρο, oi: σχέοη μέ
τὸν προὸλημστισμὸ τῆς ἐποχῆς
μσς καὶ τῶν πνευματικῶν κέν-

τρων τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἰδισίτερα
τὴ σημαντικὴ Kai rig ἐρευνες τῶν
νέων καλλιτεχνῶν ἐξω ἀπὸ ἐπαγγελματικα κυκλώματα, τὶς ἀνταλλαγὲς Kai τὸ διάλογο μέ τα ξένα
κέντρα πρωτοπορίσς Kai τὴ συμὅολή του στὶς ὑπεύθυνες ἐπιλογές, συμμετοχές καὶ ἐκπροσωπήσεις orig διεθνεῖς ἐκδηλώσεις. Kai
ὃ) τὴ ὁραστηριότητα τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν, τὴ θεωρητικὴ Kai
πρακτική τους, τὶς ἐπιπτώσεις
Kai προοπτικές ποὺ ἐχουν στίς
ἐκδηλώσεις - πραγματοποιήσεις
στούς ἐπαλλήλους τομεῖς τῆς πολιτιστικῆς ἀνάπτυξης, παιδείας
Kai μόρφωσης με τοὺς ὁποίους
ἐμπλέκεται (Ὀργάνωση ἐξωτερικῶν χώρων, οἰκιστικῆς, ἐνταξης
τῆς σύγχρονης τέχνης οτὴν κοινωνικὴ
ζωή.
orig
πόλεις·
περιφέρειες, ἐπαρχίες μέ στόχο τὴ
μόρφωση-ἐπικοινωνία συμμετοχὴ
τοῦ μεγάλου κοινοῦ Kai ὅλων τῶν
τάξεων). Ἡ ἴδρυσή του θα διαφοροποιήσει, ὅπου ἐμπίπτει μὲ
τὶς άρμοδιότητες ἀλλων κυὸερνητικῶν κέντρων (ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ κά.) μια ἀνεξάρτητη, συστηματικὴ καὶ ὑπεύθυνη προ-

ώθηση τῆς Σύγχρονης Τέχνης γιὰ
να καταλυθεῖ ἡ ὑπάρχουσα ἀνευθυνότητα Kai σύγχυση.
Τώρα, ὁ ρόλος καὶ ὁ χῶρος ποὺ
καλύπτουν τὰ Μουσεῖα Μοντέρνσς Τέχνης orig διάφορες χῶρες,
ἡ ἐξέλιξή τους oi σχέση μὲ rig
γκαλερί Kai τὸ ἐμπόρια τέχνης, οἱ
προὸληματισμοὶ τῆς λειτουργίας
τους Kai ἀνανέωοής τους, εἶναι
θέματα μεγάλης διαμάχης ποῦ
ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ καιρὸ Kai συνεχίζεται ἐξω. Τα συμπεράσμστσ
αὐτὰ μᾶς ἐνδιαφέρουν ἀπόλυτα
για να μορφώσουμε μια τεκμηριωμένη γνώση για τὴν ἀπσρχή,
σωστὴ ἀντιμετιῖιπιοη Kai λειτουργία ἐνὸς Μ.Σ.Τ. στα σύγχρονα
δεδομένα μιᾶς προχωρημένης εύρύτατα κοινωνικῆς ἀντίληψης
τοῦ προορισμοῦ του. Μόνο μ’ σύτές rig προϋποθέσεις, να γίνει,
ὅχι πλέον κι ἀλλους νεκρούς όργανιομούς. Ὀ προγραμματισμὸς
αὐτὸς ν’ ἀρχίσει ἀμέσως παράλληλα αφοῦ πρῶτα κινήσουμε ἕνα
μίνιμουμ πρόγραμμά ἀρχικῶν
πραγματοποιήσεων ἀνάλογα μὲ
τα μέσα-δυνατότητες ποὺ έχουμε
ὴ μποροῦμε ν’ αποσπάσουμεῑ
l) για τὴν εύρεση στέγης2) δισμόρφωση ἐνὸς κεντρικοῡ
φορέα-συντονιστῆ που θα προχωρήσει σταδισκα Kai
3) για μια εὐρύτατη καμπάνια
εύσισθητοποίησης ποὺ θα ἐπιστρατεύσει ὅλους τοὺς παράγοντες, Κυὸέρνηση, Βουλή, Ἱδρύματα, μέσα ἐνημέριιωης, κι ἀλλους
φορεῖς Kai [διωτικές πηγές πρωτοὸουλιάς, ποὺ θα προωθήσουν
τὸ θέμα Kai θα ἐνεργήσουν να ἐν-

ταχθεῖ στα πλαίσια Kai τοὺς
προϋπολογισμοὺς τοῦ γενικοὺ
πολιτιστικοῡ προγράμματος.
Ἔτσι ὃλέπω ἐγώ τὸ ζήτημα Kai
ἐνα διάγραμμα ἐπιχειρησιακῆς
δράσης. Μερικα ποὺ πρέπει να
εῐπωθοῦν.
l) Τὸ θέμα εἶναι πριι)ταρχικῆς

ἐθνικής κοινωνικῆς ἐπικαιρότηrag ὥστε να ἐπιτρέψουμε να
ἐπενδυθεῖ, ἀκόμα μια φορά, ἀπὸ
σκοπιμότητες-οἰκειοποιήσεις Kai
συμφέροντα παρατάξεων ἀτομικῆς ἢ ὑπαλληλικῆς ἐκτίμησης.
2) Ἀπ’ τα σπουδαστικά τους

χρόνια πολλές γενιές έζησαν μέ
τὸ ὅνειρο-αἵτημα αὐτὸ Kai ἐνῶ
’ἐγιναν πολλα στὸ διάστημα μισοῦ
αἰώνα μέγα-λεπίὸολσ σχέδια Kai
ἐνῶ θρήκαμε τὴν πολυτέλεια καὶ

για ἔργα ἀμφίὸολης ὠφελιμότη-

’έχει ἀσχοληθεῖ με ὀρατόριο.
”Οταν τὸ ἔκαμε κατ’ ἐξαίρεση
κ<Ρέκ6ιεμ>> τοῦ Βέρντι. ,συνθέτη
ιχεδὸν μόνο ὁπερῶν. «”Αγιος
Παῦλος» τοῦ Πετρίδη) τὸ ἐγχείι,)ημά της μόνο σαν ἐπιτυχία δὲ

τα μέτρα μσς, τὸ Μουσεῖο «μσς»
δέν πραγματοποιήθηκε. Παρ” ὅλο
που εἶναι σύτσπόδεικτης ἀνάγκης. δείκτης τῆς πνευματικῆς μσς

στάθμης Kai δίκσιη ἐπαγγελματικὴ ἀπαίτηση.
3) Τὸ θέμα του ἀνήκει δικαι- μποροῦσε να χαρακτηρισθεῑ.
2) Τὸ ἐργο τοῦ Χρήστου διαρωματικα (χωρὶς κανένα καιροσκοπικὸ
ὑπολογισμὸ)
στούς κεῖ κάπου 26' Kai θα ἡτιιν αδύκαλλιτέχνες-δημιουργούς, που τὸ νατο να γεμίσει μια 09110.51.
3) Ἠ χορωδία τῆς Ε.Λ.Σ. εἶναι
ἔχουν κιόλας φτιαξει μὲ rig ἀνησυχίες του Kai rig θυσίες τους, μὲ ἐντελῶς αμάθητη ἀπ’ αὐτὸ τὸ εἶτα Ἔργα τους. Καὶ ἀπ’ αὐτοὺς δος τῆς μουσικῆς Kai ἡ μόνη ποί1
ἀνήκει στὸ Ἔθνος, στὸ Λαό, οτὴν (la μποροῦσε ν’ (“ινσλάῦει τὸ ἐγἹστορία μας. Να τοῦ ὅροῡμε λοι- · χείρημα τῆς (μυνητικῆς διδασκαν
πὸν μια στέγη Kai να τὸ στήσουμε λίας τοῦ έργου. ἡ Ἕλλη Νικολαϊὸη, εἶχε πρὸ πολλοῦ ὸιακόψει τὴ
σωστα στα πόδια του, να μαζέσυνεργασία της μιὶ· τὴν κρατική
ψουμε τοὺς δημιουργούς του Kai
μσς ὂπερα. Καί. (1υοικά, δέν εῖἀπ’ τοὺς «τρελοὺς» δραματιπώθηκε λέξη για τὸ ποιός, στὴ
σμοὺς τους να μετρήσουμε τὸ
θέοη της, θ’ αναλαμὸανε τὸ ἐγσφυγμό μσς, rig δυνάμεις μσς.
χείρημα.

τας Kai πάνω ἀπ’ rig ἀνάγκες καί

“’Υστερα ἀπὸ λίγο (ὅταν (“ἰρχισαν ψίθυροις) ανακοινιῖιθηκε ὅτι
0i «Πύρινες Γλῶσοες» δέν (Γ
(”ινέὸαιναν. ea παρουσιάζονταν
«ἄλλα ἔργα τοῦ Χρήστου», δίχως

·μουοικῄο
·

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΤΑΞΙ-ΙΣ

να κατονομάζονται ποια. Αὐτὸ

πια ἀποτελοῦσι· ἐμπαιγμὸ (‘1-min]
χειρότεροῑ Ἀρκεῖ μια ματια στὸν
κατάλογο τῶν σωζόμενιιιν ἐργιιηι
τοῦ μεγάλου συνθέτη για να δια-

(γύρω ἀπὸ τὸν «Ντὸν Τζιοδάννι»)
Τοῦ Γκυργου Λεωτσάκου
ΠΕΡΑ ἀπὸ τι1 λεπτομερῆ κριτική της ἐκτίμηση (στὸν ἡμερήσιο Τύπο, για τῖς ἀνάγκες τῆς ἄμεσης ἐπικαιρότητας) ἡ πολυδάπανη ἀστοχια ποὺ στάθηκε, οὐσιαστικά, τὸ νέα ἀνέόασμα τοῦ «Ντὸν Τζιοὸάννι» ἀπὸ τι1 Λυρικὴ στὸ Ἡρώδειο,
μέσα στα πλαίσια τοῦ Φεστιόάλ, ὀξύνει ἀκόμη πιὸ ἐπώδυνα
κάποια προὸλήματα ἠθικῆς τάξης. ’“Αν τ’ ἀγνοήσουμε ἢ συμόι ὄαστοῦμε μαζί τους, παραδίνουμε τ’ ὄνομά μσς στὸ δίκαιο
ἀνάθεμα τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν ἐπιγενομένων.
Ξσνά, μὲ τὸν «Ντὸν Τζιοόάννι»
έχομε μια παράσταση ποὺ στοίχισε ἐκατομμύρια (πόσα, τρία,
τέσσερα, πέντε;) καὶ ποὺ δέν θα
ξαναδοῦμε, δὲ Θα περάσει στὸ

ρεπερτόριο. Παράσταση στηριγμένη, κατα μέγιστο μέρος, o‘e
«μετακλήσεις» τραγουδιστῶν πανάκριῧες, τὴ στιγμὴ ποὺ καθῆκον
τῆς γενικῆς διεύθυνσης τῆς κρατικῆς μσς ὅπερσς (ἀκόμη μεγαλύτερο σέ ἐποχές κρίσιμες οἰκονο-

μικα ὅπως ἡ τωρινὴ) εἶναι να
ἀναδιοργανώσει ἐσωτερικα τὸ
ἵδρυμα Kai v‘ ἀνεὸάσει τὸ ἐπίπεδο τῆς καλλιτεχνικῆς του ἀπόδοσης ἀξιοποιώντας κατα κύριο
λόγο rig ντόπιες δυνάμεις.
Γύρω ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη
αὐτὴ πσράσταση δημιουργεῖται
ὅμως Kai ένσ ἄλλο ἠθικὸ πρόδλημσ ποὺ ἀποτελεῖ, δυστυχῶς,
κατάφωρο ἐμπαιγμὸ τῆς κοινῆς
γνώμης, τῆς έλληνικῆς μουσικῆς
Kai τῆς μνήμης ἐνὸς μεγάλου
συνθέτη μσς, τοῦ Γιάννη Χρήστου. Για τὴν ἐμφάνισή της στὸ
Ἡρώδειο ἡ Λυρικὴ ἐπιχορηγεῖται
ἀπὸ τὸν Ε.Ο.Τ. Ἀπὸ τὶς ἀνακοινώσεις τοῦ τελευταίου πρὸς τὸν
Τύπο, μέναμε μέ τὴν ἐντύπωση
ὅτι πέρα ἀπὸ τὴν ἠθική της ὑποχρέωση πρὸς τὴν ἐλληνικὴ μουσι-

κή, ἡ Λυρικὴ δεσμευόταν κατα
κάποιο τρόπο πολὺ πιὸ ουσισστικὸ για γτὴν παρουσίσση, στὸ
Ἡρώδειο, ἐνὸς ἑλληνικοῦ έργου.
Ἐξ ἀλλου τὴν εἴχσμε κι ἐμεῖς
προειδοποιήσει γι· αὐτό - Kai
ἀπὸ τοῦτες τὶς στῆλες. Τὸ χειμώνσ ἡ Λυρικὴ μάς ξεγέλασε στὸ
σημεῖο αὐτὸ ανεὸάζοντσς δυὸ ἐλληνικα ἔργα, σέ... 7 ἦ 8 παραστάσεις συνολικά, τὴ στιγμὴ ποὺ ἕνα
ξένο (ι’δίως ὅταν τὸ διευθύνει ὁ κ.
Χωραφας...) ανεόαίνει σὲ 10 τὸ
λιγότερο. Τα δυὸ ἔργα ἦταν τὸ
«Ἀνοιξιάτικο παραμύθι» τοῦ Τίτου Ξηρέλλη, παλια ἀνειλημμένη
ὑποχρέωση τῆς Ε.Λ.Σ., Kai ἡ
«Κασσιανὴ» τοῦ Γ. Σκλάὸου, μέλους τοῦ Δ.Σ. ώς τὸν πρόσφατο
θάνστό του. ”Οταν oi ἀνακοινώσεις τοῦ Ε.Ο.Τ. ἐκαμαν λόγο για
τὸ ανέόασμα ἀπὸ τὴν Ε.Λ.Σ. έλληνικοῦ ἐργου στὸ Ἡρώδειο. ἡ
τελευταία ἔσπευσε να δώσει στῑς
ἐφημερίδες μια ἀνακοίνιι)ση; Τὸ
ἐλληνικὸ έργο θα ἦταν τὸ ὁρατόριο τοῦ Γιάννη Χρήστου «Πύρινες Γλῶσσες», Τὸ κοινὸ ὁὲν ὑποψιάστηκε τίποτε, ἀλλα για τοὺς
παροικοῦντες τὴν Ἰερουσαλήμ, ἡ
ιἰνίερη κοροῖδία ἦτσν ὁλοφάνερη.
Kai νά γιατί;
1) Ἐλάχιστες (τορές ἡ Ε.Λ.Σ.

πιστώοει κανένας ὅτι δέν ὑπάρχει
μήτε ἕνα ποὺ να δικαιολογεῖται ἡ
να εἶναι ἐφικτὴ ἡ παρουσίασή
του ἀπὸ τὴν Ε.Λ.Σ. Μί· Karl τέτοια ὅμως πέρασε ὁ καιρὸς καί,
τελικά, ὅπιιις τὸ περιμέναμε. ἡ
Ε.Λ.Σ. ξέφυγε απὸ τὴν ὑποχρέωσή της να παρουσιάσει έλληνικὸ
ἐργο. ”Ολη τῆς ἡ ἐπι-χορήγηση
φαγώθηκε στὸν «Ντὸν Τζιοὸάννι».
Εἶναι ,φανερὸ πια ὅτι ὅ γεν, διευθυντὴς τῆς Ε.Λ.Σ. ἔμαθε κι αυτὸς να κιιιηεύει στῑς δίκαιες ὑποδείξεις. ἶΑρα γε κιιιφεύει ἐξ ἴσου
καί orig κακοτεχνιές τῶν ὀρχηστρῶν ποὺ διευθύνει Kai ποὺ
φαίνονται να πολλαπλασιάζονται
α’ εὐθὺ λόγο μὲ τὶς ἱῃέιιονικές
(“ιμοιὸές του; Ἠ μετριότατη ρουτινιέρικη άπόὸοσή του, ἐπὶ chaλῆς τῆς Συμφωνικῆς τῆς Λυών.

θα μποροῦσε να δικαιολογηθεῖ με
τὴν ἀπασχόλησή του orig δοκιμές
τοῦ

«Ντὸν

Τζιοὸαννι».

”Ομως

ἐδῶ τα πράγματα ἦταν ακόμη
απογοητευτικότερα- τὴ στιγμὴ
,·ιοὶΙ ἀλλοτε (i966) στα «Ὀλύμπια» εἶχε ἀφήσει rig καλύτερες

ἐντυπιῖ)σεις διευθύνοντας τὸ ἰ’διο
αὐτὸ ἐργο. Δίχως να νοιάζετσι
για ἐκφραστικοὺς χρωματισμοὺς,
ἐκτελοὺσε ἁπλῶς χρέη μετρονόμου σὲ μια ὀρχήστρα μὲ· ἄφθονα
φάλτσα, ξεθωριασμένη σὲ ἡχοχρώματα (μεταξὺ ἄλλων συχνα οἱ
ὁμαδες τῶν ὁργάνων δὲ δένονταν
μεταξύ τους) που πολλές ι1ορές
σκέπαζε rig φωνές. 'H θεία μουσικὴ τοῦ Μότσαρτ κυλοὺσε rig
περιοσότερες (Ιορές σαν ἕνα ὅσρύ, ανέκηραστο καί κουραστικὸ
ι’·ἰθροισμα q θόγγιην.
Ὴ σημασία τοῦ πράγματος
ὅμως δέν περιορίζεται στὸ καλλιτεχνικὸ ἀτύχημα κ(ιυ“ έιιυτὸ. M's
τὴν πτώση τῆς δικτατορίας Kai
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ἐπειδὴ φυσιολογικα εἶχε έρθει ἡ
στιγμὴ τῆς ἀποχώρηοηςΙ πολλῶν
ἀπ’ αὐτούς. μια δλόκληρη γενια

Kai κατηγορία μαέστρων ποὺ εἶχε

θὸν. Kai μάλιστα σ“ Eva έργο ποὺ
θα ἔπρεπε να τὸ ξέρει ἀπ’ ’έξω κι
ανακατωτα

Kai

ποὺ

γι“

συνδέσει τὸ όνομά της μὲ μία
παράδοση ῖταμῆς κάποτε κακοτεχνίας

ὸρχή-

καθήκοντα κι εύτυχιομένες καλλι-

στρας, αποχώρησε ([υσιολογικά.
Στὰ μουσικὰ πράγματα ἦρθε μια
άλλη
γενιά.
“Εκείνη
ποὺ
έ π ρ ε π ε ναρθει. ἄνθρωποι που
έδειχναν ναχουν αῦξημένη εὐαισθησία orig ἀπαιτήσεις τῆς τέχνης (διάὸολε, εἶχαν κάμει καριέ-

τεχνικές ἐπιδόσεις δέν συνυπάρχουν ἁρμονικά...

στὴ

διεύθυνση

9a στὸ ἐξωτερικόῑ εἶχαν ζήσει
«ἓξιιυη ἀν ὅχι orig 01]»51'Aég τους
πρὸς τὸ κοινωνικὸ σύνολο Kai
πρὸς τὸν τόπο ποίΙ τοὺς έόγαλε.
Ἐπὶ δεκαετίες. ὁ Δημήτρης Χωραφας ὑπῆρξε ἐ’νας θαυμάσιος
μαὲστρος. ΦυλλομετριὶΝτας τα
ἀρχεῖα τῶν κριτικῶν μας δέν δρίσκῡυμε πουθενα αρνητικες ἐντυπιῑιοιης,

“Απεναντίας.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Τὸ (’ἰρθρο για rig ῖταλικές ἐκλογές — Kai rig διαγραηιόμενες
προοπτικὲς - στὸ προηγούμενο
τεῦχος. ἠταν τῆς δημοσιογράφου

”Αννας Φωκα, ποὺ ζεῖ στῆ Ρώμη.
Τὸ ὄνομα της δὲν δημοσιεύτηκε
απὸ παραδρομὴ.

,___

χρόνια
( \l\\i)()iii KXN

υλοκληρα {13.- ἰ’(ικτὸύσαμε ἐπειδὴ
ιιι

ιιιιι κιι,ι.χιιι’τ.·; τοῦ κρατοῦ»

σαν τὶς πόρτες κλειστές. Kai νά
ποὺ ἐπὶ τέλους ἦλθε στα πραγματα. Κι αντὶ να φτιάξει Kai να χτίσει κατι σωοτό, αδιαφοριίΝτας
για όλες rig εῖσηγήσεις ἀκολούθησε μια πολυδάπανη καλλιτεχνικὴ πολιτικὴ «ὃιτρίνας». ἐντυπιιιοιακῶν πιιροτεχνημάτιι)ν Kai
προσωπικῆς

προὸολῆς

ΤΟ ΜΗΛΟ
ΤΗΣ
ΕΡῙΔΟΣ
ιι numl \\l"l\'1|\vllllwlni
m

NEPOYAA — PEKABAPPEN

αὐτὸ

αμείφθηκε πλουσιότατα. ἶΗρθε
ὅμως φαίνεται ἡ στιγμὴ να διδαχτεῖ
Kai ὁ κ. Χωραφάς ὅτι διοικητικα

Δυὸ μεγάλες ἐπέτειοι γιορτάστηκαν ἀπὸ τοὺς ἐλευθερους Χι-

λιανοὺς τῆς διασπορᾶς σ“ ὅλο τὸν
κόσμο Kai ἀπὸ τὸν ἀδούλωτο λαὸ
τῆς Χιλῆς μέσα στὴν ’ίδια ἡρωϊκή
Kai ταλαιπιι)ρημένη χώρα orig 12
Kai orig 19 Ἰουλίου, για τὸν Πάὃλο Νερούδα Kai 10v Λ()ι“ὶς“Εμίλιο Ρεκαὸάρρεν, orig αντίστοιχες
ἡμερομηνίες.
Ὁ Νερούδα εῖναι ὁ ποιητὴς πατριάρχης τῆς Ἀμερικῆς τῶν
λατινόγλιι)σσιι)ν (ἰσπανικῆς Kai
πορτογαλικῆς) λαῶν ποὺ με τὴν
ποίησή του, τὴ ζωὴ Kai τὸ θάνατό
του ὁλοκλήρωσε τὴ συνείδηση
τοῦ ἐθνισμοῦ Kai τοῦ πνεύματος

τῆς ἀνεξαρτησίας ποὺ θεμελίωσε
ὁ Ἐλευθερωτὴς τῆς Ἀμερικῆς, ὁ
Σιμὸν Μπολίόαρ, τὸν περασμένο
αῖώνα.
’Ὀ Λουίς “ΙΞμίλιο Ρεκαὸάρρεν
εἶναι ὁ πραγματοποιός, ὁ πρακτικός, ὁ καθημερινὸς δημιουργὸς τῶν προῦποθέσεων ποὺ (1191'μασαν λίγο λίγο τὸ λαό του.
“Ὀπου ὑπῆρχε λαὸς ἀδικημένος.
ἐργάτης, μεταλλωρύχος, ἀγρότης
«ἐκεῖ ἀκρι6ῶς έφτασε με τα παμφλέτα του - τα έντυπά του - ὁ
καπετάνιος

αὐτὸς

παιδιά του... Kai τοὺς εἶπες Σμίξε

1i] φωνή σου μ’ άλλη μια φωνή...
σμίξε τὸ χέρι σου μ’ ἀλλο Eva χέ-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ME TON Π. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ
·ὶῖῖ.

1·Ι

μσκρατίας εἶναι τὸ κόμμα. Τὸ δημοκρατικῶς
λειτουργοῦν Kai δημοκρατικῶς ιῖιργανωμένον

κόμμα. Εἶναι ὅμως ἐπίσης γνωστὸν ὅτι είς τὴν
πατρίδα μας δἐν ἐλειτούργησαν ποτε κόμματα
δημοκρατικῶς ωργανυηιένα - κόμματα αρχιῖ)ν. “Αποτέλεσμα τούτου ἦταν Kai παραμένει
i] ἀδυναμία τῆς πολιτικῆς ζωῆς να ανανεωθῆ
([»υσιολογικῶς Kai να αποκτήση ζιι)ντανοῦς
καὶ γνησίους ἐκηραστας μέσω μίας ἐσωκομματικῆς δημοκρατικῆς πάλης. “ἸΞτσι τὸ πολιτικὸν
καὶ οἰκονομικὸν κατεστημένον εὕρισκε Kai
εὑρίσκει την ευκαιρίαν να προώθηση μέσω
τῶν προσωποπαγῶν κομματικῶν μηχανισμῶν

rig θέσεις Kai τοὺς ἀνθρώπους του.
ΕΡ..’ Τι’ σι’νέπειες ἔχει αὐτά·
ΑΠ.; Τοῦτο συνεπάγεται ἀφ’ ἑνὸς μέν άμεσον κίνδυνον να μετατραπῆ ἡ ὃάσις τοῦ κομματικοῦ ἀγῶνος ἀπὸ τὴν ὁμαδικήν του μορ(ρὴν εἱς τὴν προσωπικὴν διαμάχην, καὶ κατα
συνέπειαν να χάση τὸν ίδεολογικὸν χαρακτῆρα Kai να ἀποκτήση μορφὴν ρηχῆς περιστασιακῆς προσπαθείας, καὶ ἀφ’ έτέρου τὸν
ἐνδεχόμενον κίνδυνον να ἐξυπηρετήση τα ῖδιοτελῆ συμφέροντα τοῦ κατεστημένου. Τελικα
αχρηστεύεται κάθε ἰκμάδα ανασταλτικῆς δυνάμεως. Ἠ δικτατορία εἶναι ἡ ([,υσιολογική
κατάληξις ἐμπρὸς σε μία τέτοια αφύσικην λειτουργίαν τῆς πολιτικῆς δημοκρατίας.
ΕΡ..· Αὐτὸ ὸὲν τὸ γνιυρίζονν σι’ πολιτικοὶ
Iii/515; τῆς χώρας,ΑΠ.; “Απορῶ εἰλικρινῶς πῶς αὐτὸ δέν ἔχει
γίνει αντιληπτὸν ἀπὸ κανέναν δημοκρατικὸν
ἠγέτην μέχρι σήμερα. “Ιδίως ἐκπλήττομαι πῶς
δ Καραμανλῆς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει τὸ
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λαοῦ.

Παράλαόε τὸν προσὸλημένο μοναχικὸ ἀνθρωπο... τα πεινασμένα

δίχως

έπαιίριο. Νά ποὺ τώρα φτάνει
στὸ σημεῖο να ρίχνει κ αἰ τὸ ἐπίπεδο τῆς ἐκτέλεσης σε στάθμες
ποὺ θα θέλαμε να πιστεύουμε
πῶς ἀνῆκαν οριστικα στὸ παρελΑ

ἡ

τοῦ

μέγεθος αὐτῆς τῆς ἀληθείας Kai δέν ἔστερξε
να ἀφοσιιι)θῆ ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τῆν ὑπόθεσιν
αὐτήν. Κρῖμα κι ἴσως ἦταν ὁ μοναδικὸς ποὺ
θα μποροῦσε να τὸ πραγματοποιήση μὲ σχετι’ κῆν εὐκολίαν. Προτίμησε ὅμως τὸ εὐκολώτε90v. τήν μίμησιν καί ἐπαναφοραν τοῦ παλαιοῦ μοτίὸου.
ΕΡ..· Τι’ ἔχετε να μᾶς πεῖτε για τι) ὸεύτερη
αἰτία τῆς ἐκτροπῆς Τὴν «ἀπελπισία».
ΑΠ.; Μετα τὴν 22αν Ἰουλίου 1974 ἤρχισε
Evag χορὸς διωγμῶν μὲ κύριον σύνθημα τὴν
«αποχουντοποίησιν». Θεωρῶ 6ε6αίως φυσιολογικὴν τὴν θέσιν τῆς μεταπολίτεύσεως να
ἀπομακρύνη τα στελέχη τοῦ προηγουμένου
καθεστῶτος ἀπὸ τα πόστα τους, ὅπως ἐπίσης
θεωρῶ φυσιολογικήν τὴν γραμμὴν τιμωρίας
οίουδήποτε παρεὸίασε τὸν ποινικὸν νόμον,
ἀλλα μέχρις έδῶ. Αἱ ἀπηνεῖς διώξεις στελεχῶν
τῆς Ἑπταετίας ἑπροχώρησαν Kai 5ig 10v 6ιοτικὸν τομέα με 6άσιν τὴν πολιτικήν τους θέσιν Kai ὅχι τὴν διάπραξιν κάποιου ἀδικήματος. Γνωρίζω περιπτώσεις διωχθέντων, οἱ
ὁποῖοι στεροῦνται Kai τῶν 6ασικῶν εἰδῶν
διατροφῆς Kai ἀπὸ τὴν άλλην πλευραν κυκλοφοροῦν φῆμες ὅτι ἐπλούτισαν κατα τὴν
Ἑπταετίαν. Γνωρίζετε τί σημαίνει αὐτό; Μόνον ἡ αύτοκτονία λύνει τὸ μαρτύριόν τους.
Θα τὴν προτιμήσουν; Ἦ θα στραφοῦν πρὸς
ἀλλην λύσιν·, Γνωρίζω στελέχη τῆς Ἑπταετίας
ποὺ τα τέκνα τους ἀδυνατοῦν να σπουδάσουν. ἀδυνατοῦν να εὔρουν ἐργασίαν, ἀδυνα-

τοῦν ἀκόμα να κυκλοφορήσουν. Κατανοεῖτε
τὸ δρᾶμα τους;

“Ιδοὺ λοιπὸν τὸ

ψυχθλῡγῑ·

κὸν κλῖμα που δημιουργεῖ rig ίδεώδεις συνθῆκες δια τὴν νέαν
έκτροπήν. Ἀφήνω τὸ
γεγονὸς ὅτι πολλοὶ συνεργασθέντες μέ τὴν

ρι... κι αὐτοί... μπῆκαν σα φαντάσματα... Kai ὅγῆκαν μέσ” ἀπ’ τα
χέρια του μέ καινούργια ἀξιοπρέπεια... κι δ λαὸς φίλησε rig
στῆλες του ποὺ για πρώτη φορα
μιλοῦσαν μὲ τὴ φωνὴ τῶν ποδοπατημένων... ὀργάνωσε rig ἐρημιές... ἔφερε τα 6ι6λία Kai 10
τραγούδι ὣς τα τριχώματα τῆς
φρίκης, ένωσε τό 'va παράπονο
μὲ τ’ ἄλλο, κι ὁ ἀφωνος κι ὁ
ἄστομος σκλάὸος, ὁ ἀπέραντος
πόνος, πῆρε ὄνομα,
ὀνομάστηκε Λαὸς
Προλεταριάτο, Συνδικάτο,

απὸχτησε πρόσωπο
Kai ἀνάστημα...»
Με τοὺς λίγους στίχους τοῦ
Πάὸλο Νερούδα, μποροῦμε να
καταλάόουμε τί ὑπῆρξε για 11‘]
Χιλὴ Kai τὴν “Αμερικὴ ὁ ἰδρυτὴς
τοῦ Σοσιαλιστικοῦ πρῶτα Kai τοῦ
Κομμουνιστικοῦ

Κόμματος

ὕστερα τῆς Χιλῆς. “Av ξέρουν 0i
Χιλιανοὶ τί ἀκριὸῶς εἶναι 0i
ἐχθροὶ τῶν πατρίδων, oi, ἐχθροὶ
τῶν λαῶν, καὶ ποιὸς εἶναι Kai ὁ
δικός τους ἐχθρός, Kai πῶς v‘
ἀγωνίζονται,να τὸν συνειδητοποιοῦν, να τὸν έντοπίζουν Kai να

τὸν πολεμήσουνῖτελικα μαζί μέ
ὅλους τοὺς καταπιεζόμενους λα-

ούς, τὸ χρωστάνε στὸ Λουίς Ἐμίλιο Ρεκαὸάρρεν, «Γιὸ Kai Πατέρα τῆς Χιλῆς».
Δ. Στρ.

Ἑπταετίαν μετεὸλήθησαν εἰς εἰσαγγελεῖς διώξεων συνεργατῶν των μέ ἀντάλλαγμα τὴν
διατήρησιν τῆς θέσεως των. Εῖμαι εἰς θέσιν να
γνωρίζω ὅτι τέτοιοι ὑπάρχουν είς ὅλον τὸ εῦρος τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.

ΕΡ..· Ἐσεῖς τί σκεφτόσαστε; Εἶναι δυνατὴ ἡ
ἐπάνοδος στὴ δικτατορία,ΑΠ..· Νομίζω ὅτι ἐλάχιστοι θα απαντοῦσαν
ναί.
ΕΡ..· "Av ὅμως - ὃ ’μὴ γένοιτο - ξαναερχόταν, ἐσεῖς θά τὴν ἐνισχύατε,·
ΑΠ.; Πιστεύω ὅτι μπορῶ να φανῶ χρησιμώτερος εἰς τὴν κοινοόουλευτικὴν δημοκρατίαν.
ΕΡ..· Καὶ μιᾶς Kai μιλᾶμε για ἐπάνοὸο, τί
πιστεύετε για τὸν Παπαδόπουλο;
ΑΠ.; Πιστεύω ὅτι μετα τὴν μετακίνησιν
τοῦ K. Καραμανλῆ πρὸς τὸν χῶρον τοῦ Ικέντρου, ὁ χῶρος τῆς Δεξιας παρατάξεως έμεινε
ἀκέφαλος, Ὁ K. Παπαδόπουλος κατακτα
συνεχῶς ἐδάη 0g 5ig τὸν χῶρον αὐτὸν Kai σήμερα θεωρεῖται τὸ πρῶτον νούμερο εἰς τὸν
πίνακα τῶν ἐθνικοφρόνων ἡγετῶν.
ΕΡ..’ Ὁ Παπαδόπουλος ὅμως εἶναι στὴ (51καιοὸοσῐα τοῦ Κορυδαλλοῦ.
ΑΠ.; Κι ἡ ἀμνηστία εἶναι 011‘] δικαιοδοσία
τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας,
ΕΡ..’ Θα τὴν ἀπονείμει,·
ΑΠ.; "Av θέλη να ανταποκριθῆ 5ig τὸ αἴτημα σημαντικῆς μερίδος τοῦ Λαοῦ.ΝΑΙ.
ΕΡ..· Τι’ πρέπιι δηλαδὴ να γίνει,· Να περιποιούμαστε τα στελέχη τῆς ὸικτατορίας για να
111/11 τὴνι ξανακάνουν,·
..\n.: “Ὀχι. Οὐδείς ἐζήτησε ,τοιοῦτον τι.
Οχι περιποίησις αλλ’ οὔτε κατατρεγμὸς μέχρι
σημείου ἀπελπισίας.

“
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ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ἃ YlOi ENE.
Χαλκοκονδύλη 13 Ἀθήνα, Τηλ. 536029
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Boo. Ἡρακλείου 28Α, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 276608
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ΛΟ ΓΟΤΕΧΝ ΙΑ

κοινωνίας (1700 — 1821)

1. ΖΩΡΖ ΣΙΞΜΠΡΟΥΝ
Τὸ μεγάλο ταξίδι
2. ΜΠΟΡΙΣ BlAN
Φθινόπωρο στὸ Πεκίνο

KPITIKO AOKIMIO

3. X. A. ΜΠΟΡΧΕΣ

Ἡ ἀναφορὰ τοῦ Μπρόντι

1. Ξ. A. KOKOAHZ
,
Οἱ «λέξεις - ἅπαξ» οτὴν ποίηση τοῦ
Γ. Σεφέρη

4. ΖΑΝ ΖΕΝΕ

Τὸ ἡμερολόγιο ἑνὸς κλέφτη

NTOKOYMENTA

5. ΤΖΩΝ KAEAANT

Φάνυ Χίλ

.

6. ΑΣΙΜΟΦ, ΚΛΑΡΚ K. ὄι.

“Ανθολογία “Επιστ.
Φαντασίας — l

7. AOYKAZ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
“Ο Καιάδας
8. ΜΙΧΑΛ. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

Οἱ παράνομοι

_

ΔΟΚΙΜΙΟ
l. ANTPE ΜΑΛΡΩ

“O Πειρασμος τῆς Δύσεως
2. Z. Π. ΣΑΡΤΡ

Πολιτικὰ Kai αῦτοὸιογραᾳικα
κείμενα

1. MAPINI/KAPNTOZO
. Λατινικὴ Ἀμερικὴ
2. NTOKOYMENTA TOY M.I.R.
Ἡ αντίσταση στῆ Χιλὴ
3. AOYKATE/XEAAEP K. ἀ.
Ἡ Νέα Οῦγγρικὴ Ἀριστερὰ
4. KOYPON/MOTZEAECDZKI
ΞΑνοιχτὴ ἐπιστολὴ στὸ E. Π. K.
5. MAPE/ENFKEAZ/AENIN κα.
Οἱ μαρξιστὲς Kai ἡ πολιτική. I
6. IL MANIFESTO
Ἑπιλογὴ
7. ΓΙΑΝ MYPNTAA
Ἕνα κινέζικο χωριὸ οτὴν πολιτιστικὴ
επανάσταση
“

4. M. ΜΕΡΛΩ - ΠΟΝΤΥ

“Ανθρωπισμὸς Kai τρομοκρατία
5. MAPE/ENFKEAZ
Κείμενα για τὴ λογοτεχνία Kai τὴν
τεχνη

ΠΑΓΚΟΣΜ. ΚΟΜΜ. ΚΙΝΗΜΑ
1. K. E. τοῦ K. ΚῘΣ. E
Oi μπολσεὸίκοι τὸν Ὀκτώὸρη
2. ENRIKA PISCHELL COLLOTTI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

εΙστορία τῆς κινὲζικης ἐπανάστασης

1. DOMINIQUES EUDES
Oi Καπετάνιοι
2. T0 λεύκιιηια τοῦ Δημοκρ. Στράτου ·
3. CM. WOODHOUSE
’
Τὸ μῆλο τῆς ἔριδος

1. ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΣΙΜΕΡ
Κινηματογράφος Kai πολιτικὴ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔιΑφοΡΑ ’

1. ΚΩΣΤ. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τὸ ἀγροτικὸ ζήτημα στῆν Ἑλλάδα

1. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΛΟΓΣΟΣ

2. ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ

2. AHM. ΓΟΥΣΙΔΗΣ

Ἡ Ἑλλάδα μπροστα στῆ δεκαετία

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ἡ λογικὴ τοῦ ἰσοὸίτη
”Οπου ζεῖς δὲν πατρίζεις
3. ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΙ-ΙΣ

ᾪΙἙΞἛΣΫΧΗΣ ΚΡΙΞΜΜΥΔΑΣ

Πύργοι Μυτιλήνης

j

