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’ῦπως εῑχαμε προαναγγείλει
ἀπό τό προηγούμενο τεῦχοςμας,
οί συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ
θα ὺποστοῠν κιἀὐτοί, στό ἑλόν
χιστο δυνατό, τήν αΟΕηση τῶν
· ταχυόρομικῶν τελῶν...
Ἐτσι, ἀναγκαστήκαμε νά διαμορφώσουμε τίς νέες τιμές Υιά
τίς συνδρομέε τοῦ ἐξωτερικοῠ,
ὅπως άναγράφονται στή σελίδα
54 αὐτοῦ τοῦ τεύχους.
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Μ Τά χέρια κάνω στά θρανία. Θάχετε μόνο μιά κόλα
κι’ἔνα στυλό μπροστά σας. Où τσάντες καί τά βιβλία
στά πάτωμα. Ἀρχίζουμε. Ζήτημα πρῶτο...“
ΠΟΙΟΣ δέν ξέρει αὗτές τίς φράσεις; Ποιός δέν θυμᾱται αύτό τόν κῶδικα πού συμπνκνῶνει τόν κανόνα
τῆς μνστικότητας τῶν θεμάτων 100 διαγωνισμοῦ; Πού
ἑπενδύει μέ σνμβολικό κ α τ α ν α γ κ α σ μ ό ἕνα
θεσμό Βασισμένο στά κριτήρια τῆς ἆντικειμενικότητας καί τῆς Cans μεταχείρησης
τῶν διαγωνιζομένων; Αύτή ἀκριβῶς ἡ μνστικότητα κι’ὀ καταναγκασμός πέρα ἀπ’τήν
Ἢροφανή ὁρθολογικῆ βάση” τους, ἐντάσσονται στίς διαδικασίες μιᾶς ἐπιλογῆς πού
θά ἑξυπηρετήσει τήν ἑπάνδρωση τῶν θέσεων οὒ ὀποίες ὀημιουργοῠνται στή βάση τοῦ
κοινωνικοῦ καταμερισμσῠ τῆς ἐργασίας. 'H παράβασ η τῆς μυστικότητας καί τοῦ καταναγκασμοῦ εἶναι καί παράβαση αὐτοῦ 100 συστήματος ἐπιλογῆς.

AYTO τό σύστημα ὅμως, γνωρίζει ἀντιφάσεις καί κενά στήν ἑμπειρική ἑφαρμογῶτου
καί κυρίως σ’ὅτι ἀφορᾶ τήν τελέσφορη ἁνταπόκρισῆ τον στούς σκοπούς γιά τούς ὀκοίονς ἔχει θεσπιστεῖ. Γιά τίς ἀντιφάσεις μεταξύ 100 συστήματος ἑξετάσεωνΙὲπιλογῆς καί τῶν ἀναγκῶνΙσκσπῶν πού καλεῖται νά ἐκπληρώσει, παραπέμπουμε σέ σχετικό ἄρθρα αὐτοῦ 100 τεύχους. Ἐδῶ περιοριζόμαστε σέ μιά ἁναφορά στίς ἀντιφάσεις
καί τά κενά τοῦ ὕδιον τοῦ συστήματος.
Η “ΔῙΑΡΡοΗ“ τῶν θεμάτων στίς ἐξετάσεις τοῦ Λυκείου π.χ. ἀναδείχνουν μέ σαφήνεια τίς π ο λ ι τ ι κ έ ς διαρροές τού παρατηροῦνται σἀύτό τόν κρίκο τῆς
Μεταρρύθμισης ἀλλά καί στήν ὕδια τή Μεταρρύθμιση. Πέρα ἇπ“τῆν ἁστυνομική ταωνσίαση 100 θέματος ἀπό τόν κ. Βαρβιτσιῶτη (τά χρηματοκιβῶτια εἶχαν δύο κλειδιά...
κλπ) ἠ διαρροή εἶναι θεσμικῆ, πολιτική, ὖδεολογική καί ύλοποιεῐ τίς ἀντιφάσεις
μεταξύ τῶν ὁμάδων ἐκείνων πού χαράζουν τά μεταρρυθμιστικῆ πολιτική. Où ἀντιφάσεις αὗτές εἶναι γενικώτερον χαρακτῆρα καί δέν ἆφορσῠν μάνο τό συγκεκριμένο τα
μέα. Γιατί πῶς θά δικαιολογηθεῦ π.χ. ὅτι ὁ κ. Βαρβιτσιώτης ἁποσπᾶ τόν ἁκροδεξιό
4Ράμμο (ἦ ἅρριβίστα, ἄν ἔτσι προτιμᾶημιά μερίδα 100 κυβερνητικοῦ τύπον) σέ μιά
καίρια θέση τοῦ μηχανισμοῦ τῆς Μεταρρύθμισης;

'0 Ράμμος δέν ἔχει ἐνδοιασμούς. Εὗτε σάν ἀργυρώνητος είτε σάν ύπονομευτήςε
τῆς Μεταρρύθμισης. τίναξε στάν ἀέρα καί τά μνστικάτητα καί τό σύστημα 100 συμβολικοῦ καταναγκασμσῦ τῶν ἐξετάσεων. ’Υκονόμενσε τά “δέος“ τοῦ θεσμσῠ καί ἐξέθεσε ἀνεπανόρθωτα τή δύναμη ἐπιβολῆς του στούς διαγωνιζόμενους, βάλλοντας ἐκ
τῶν ἔνδον κατά τῆς ἀδιάβλητης, ὑποτίθεται δεοντολογίας πού διέπει τό νέο σύστη
μα ἐπιβολῆς.
AYTO δημιουργεῖ καί μιά θετική συνείδηση. Mid θετική ἆφετηρία γιά τόν ἐντοπισμό τῶν δομικῡν κενῶν 100 μεταρρυθμιστικοῦ Σχεδίον στάν κρίσιμο κόμβο π.χ.
μεταξύ τῆς θεωρητικῆς τον σύλληψης καί τῆς πρακτικῆς τον ἐφαρμογῆς. Δημιουργεῑ
ιροῦιοθέσεις γιά τήν ύπέρβασή τον μέσα ἀπό μιά διαφορετική σύλληψη τῶν’ἐκπαιδευτικῶν μηχανισμκων καί τῆς ἑτιλογῆς, ὴ ὁποία θά ὑπάρχει ὅσο ὑπάρχει καί ὀ καταμερισμός τῆς ἐργασίας. Στό πλαίσιο αὑτό τό ζήτημα κού προέκνψε μέ τῆ διαρροή
τωνῖθεμάτων δέν ἐξαντλεῖται στό ἇῦτημα τῆς “παραίτησης τῶν ὑπευθύνων”.“Η ἠθική
εὑθιξία καί ὁ ἁνθρωπισμός γιά τή δοκιμασία τῶν μαθητῶν τρέπει νά συγκροτηθοῠν
σέ πολιτική-κοινωνική στάση.
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Τά ἐρωτήματα τοῦ κ. Καραμανλὴ
καί οἱ κάκιστες σχέσεις Ἀθήνας - Οὐάσιγκτον...
«ΑΚΑΙΡΙΞΣ ΕΚΛΟΓΕΣ», λοιπόν, δέν θά ἐχουμε - ἀν θά πιστέψουμε τόν ὑφυπουργό Προεδρίας κ. Ἀθ. Τσαλδάρη. Καί
ἐπειδή δέν θά έχουμε, ἡ κυὸέρνηση έτοιμάζεταιῑ
Ο Νά προχωρήσει - παρά τίς διαψεύσεις - στόν ἀνασχηματισμό.
O Νά ἐξομαλύνει, στοιχειωδῶς, τίς ἐλληνοαμερικανικές σχέσεις. πού ὃρίσκονται σέ κάκιστο σημεῖο.
Ο Νά πραγματιῦσει τά ταξίδια τοῦ πρωθυπουργοῡ στή Μόσχοι,
Βαρσοοία. Βουδαπέστη καί Πράγα,
Ο Νά σι’γκαλέσει τή δεύτερη Διαὸαλκανική τῶν Ἀθηνῶν.
Καί. φυσικά. ὅλα τά παραπάνω αὐτά, μέσα στό εὐρύτερο πλαίσιο «προσαρμογῆς τῆς χώρας στίς νέες συνθῆκες τῆς Εὐρωπαῖκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητας».
Ἡ «προσαρμογή» ἔχει μιάν ἀφετηρίαῑ Τή μεθαυριανή συζήτηση στή Βουλῆ. γιά τήν ἐπικύρωση τῆς συνθήκης ἐνταξης οτήν
EOK. Kai ἕνα ὅρια Τήν 1η Ἰανουαρίου l98l... Μέσα στήν
χρονική αὐτή περίοδο. ô κ. Καραμανλῆς θά πρέπει ν’ ἀντιμετωπίσει όχι μόνο τά καυτά προὸλήματα τῆς ἐνταξης (ἀπό τίς
διαρθρωτικές ἀλλαγές. μέχρι τόν ἐκσυγχρονισμό τῆς διοίκησης). ἀλλά καί νά λύσει μερικά ὃασικά ἄλλα, ὅπως εἶναι τό
μέλλον τοῦ κυοερνωντος κόμματος. τό πρόόλημα τῆς δικῆς του
διαδοχῆς. στήν πρωθυπουργία, ἤ τό πρόὸλημα τοῦ προέδρου
τῆς Δημοκρατίας. (Ὀπως εἶναι γνωστό, ἡ θητεία τοῦ σημερινου προέδρου κ. Τσάτσου, ἐκπνέει τό καλοκαίρι τοῦ ’8Ο).
Καί ἡ ἀντιπολίτευσης Ἠ κυὸέρνηση θέλει νά πιστεύει ὅτι ἡ
«περίπτωση Σημίτη» εἶναι ἡ ἀπαρχή δεινῶν γιά τό κόμμα τῆς
ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης. Κατά τόν κυὸερνητικό ἐκπρόσωπο. μάλιστα, ἡ δήλωση τοῦ A. Παπανδρέου ὅτι τό ΠΑΣΟΚ
«εἶναι ἕτοιμο ν’ ἀναλάόει τίς εὐθύνες τῆς ἔξουσίας. ὅποτε τό
θελήσει ὁ λαός» - «ἀκόμα καί αὔριο τό πρωί»... - εἶναι ἁπλῶς
πρόσχημα γιά νά συγκαλύψει «τή ὃαθειά κρίση πού ἐξεδηλώθη
στούς κόλπους τού ΠΑΣΟΚ».
Τήν άποψη αὐτή τοῦ κυὸερνητικοῡ ἐκπροσώπου, δέν φαίνεται. ὡστόσοξ νά συμμερίζονται ὅλα τά μέλη τοῦ ὑπουργικοῡ
συμόουλίου. Ὑπάρχουν, μάλιστα. πληροφορίες σύμφωνα μέ τίς
ὁποῖες ό ἴδιος ό κ. Καραμανλῆς ὄχι μόνο δένιπιστεύει στή «0aθειά κρίση» τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀλλά καί δέν ἀποκλείει «κυόέρνηση
ΠΑΣΟΚ, ὅταν ἔλθει τό πλήρωμα τοῦ χρόνου>>Ι «Κάποτε θά
πρέπει νά ἐθισθοῠμε στήν ἰὸέα κυόερνήσεως ὑπὸ τόν Ἀνὸρὲα»
- φέρεται νά λέει σέ στενό κύκλο συνεργατὼν του... Κατά τίς
ἵδιες πληροφορίες. ὁ κ. Καραμανλής ἐγὼ ἀνησυχεῖ γιά «ὁρισμένους προσανατολισμούς» (ἐξωτερικῆς, κυρίως, πολιτικῆς)
τοῦ προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀπό τήν ἄλλη, ἀνομολογεῖ ὅτι τό
ΠΑΣΟΚ εἶναι «παράγων σταθερότητας γιά τόν τόπο». Καί ὅτι,
συνεπως, «ἡ χώρα δέν έχει τίποτε νά κερδίσει ἀπό ἐξαρθρωτικές ἐξελίξεις μέσα στούς κόλπους τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως».
Στό ἐπίκεντρο τῆς προσοχῆς τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῡ,
ἐξακολουθεῖ νά ὅρίσκεται ἡ ὁλοένα ἐπιδεινούμενη πορεία τῶν
έλληνοαμερικανικῶν σχέσεων. Παράγοντες τοῦ ἐλληνικοῡ
ύπουργείου Ἐξωτερικῶν παραδέχονται ἤδη ὅτι οἱ σχέσεις αὐτές ὅρίσκονται σέ «νεκρό σημεῐο» - χωρίς, δηλαδή, προοπτικές
ἀμεσης ὅελτίωσής τους — ἐνῶ δυτικοί διπλωμάτες, στίς ἐπαφές
τους μέ Ἕλληνες δημοσισγράφους, ὑποστηρίζουν ὅτι «ποτέ ἅλλοτε οἱ έλληνοαμερικανικές σχέσεις δέν ἦσαν τόσο κακές, ὅσο
σήμερα». Οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικανοί, ἀποδίδουν τήν κατάσταση
αὐτή στῆν «ἐλλειψη οὐσιαστικῆς ἐπαφῆς» μεταξύ τῶν δυό
πλευρῶν καί στό ὅτι «ἐμφιλοχωρησαν ἀνεξήγητες παρεξηγήΟΕις» Ï

Τήν ἑρμηνεία αὐτή, ὡστόσο, ἀπορρίπτει ὁ κ. Καραμανλῆς,
4

πού ἀπαριθμεῖ, ἀντιθέτως. ’τίς «ἀσυνέπειες» τῶν Ἀμερικανὼνῑ
«Μᾶς ὑποσχέθηκαν - τονίζει - ὅτι ἡ ἀμερικανική στρατιωτική
ὅοήθεια πρός τήν Τουρκία, ὁέν θά διαταράξει τή σημερινή
ἰσορροπία δυνάμεων στό Αἰγαῑο. Καί κάνουν τό πᾶν γιά τή
ὁιατάραξη τῆς ἰσορροπίας αὐτῆς... Μᾶς ὁιαὸεὸαίωσαν ὅτι
ἀποὸέχονται τό καθεστώς τῶν εἰὸικῶν σχέσεων μέ τό ΝΑ T0.
Ὑπῆρξε, μάλιστα, καί σχετική συμφωνία (Ντάόου-Χαίηγκ),
Τώρα μᾶς λένε ὅτι ὁ Χαίηγκ ἐνήργησε ὡς ὁιοικητής τοῦ ΝΑ T0
— καί ὄχι ὡς Ἀμερικανός - καί ὅτι οἱ ΗΠΑ ἀὸυνατοῦν νά παρέμὸουν στήν Τουρκία, MIL».
Ἀπέναντι στίς ἀμερικανικές αὐτές «ἀσυνέπειες» - στήν οὐ·
σία πρόκειται γιά συνεπέστατη ἀμερικανική πολιτική στήριξης
τῆς Τουρκίας - ἡ κυόέρνηση διαμήνυσε στήν Οὐάσιγκτον ὅτι;
Πρῶτον, ἀρνεῖται νά ὑπογράψει νέα 15ετῆ συμφωνία γιά τούς
δυό πομπούς τῆς «Φωνῆς τῆς Ἀμερικῆς» στήν Καὸάλα καί στή
Ρόδο. Δεύτερο, συναρτᾶ τήν παραπέρα παραμσνή τῶν ἀμερικανικὼν 6άσεων στήν Ἐλλάδα μέ τό θέμα τῆς ἐπανόδου τῆς
χώρας στό στρατιωτικά NATO. Τρίτο, υἱοθετεῐ γραμμή pac—
kage deal («συνολικῶν λύσεων»), γιά ὅλα τά ἐκκρεμή προὸλήματα τῶν ἐλληνοαμερικανικῶν σχέσεων.
Μέχρι τη στιγμή πού σύρονται οἱ γραμμές αὐτές, δέν εἶναι
γνωστό πῶς ἡ Οὐάσιγκτον προτίθεται ν’ ἀντιδράσει στίς ἀποφάσεις αῠτές τῆς ἐλληνικῆς κυὸέρνησης. Τό μόνο πού ἐγινε
γνωστό, εἶναι ὅτι τόν ἐρχόμενο Ὀκτώόριο - λίγο πρίν ἀπό τό
ταξίδι τοῦ κ. Καραμανλῆ στή Μόσχα - πρόκειται νά «ἐπελάσουν» στή χώρα τριάντα πρόεδροι καί ἀντιπρόεδροι μεγάλων
ἀμερικανικὼν ἐπιχειρήσεων, γιά νά διερευνήσουν τίς δυνατότητες ἀμερικανικῶν ἐπενδυτικὼν προγραμμάτων στήν Ἑλλάδα.
Ἡ ἐπέλαση αὐτή τῶν Ἀμερικανῶν μπίζνεσμεν - κατά τήν ἑρμηνεία ὁρισμένων Ἑλλήνων καί ξένων παρατηρητῶν - δέν εἶναι ἄσχετη μέ τίς γενικότερες προσπάθειες τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά διαμορφώσει ἕνα «καλύτερο κλίμα» στίς ἐλληοαμερικανικές σχέσεις, μέσω «ἀμοιὸαίως ἐπωφελῶν» ἀμερικανικῶν
ἐπενδύσεων... ”Αλλοι, ὡστόσο, παρατηρητές πιστεύουν ὅτι ἡ
κάθοδος αὐτή τῶν Ἀμερικανὼν μπίζνεσμεν συναρτᾶται ἄμεσα
μέ τήν ἐνταξη τῆς Ἑλλάδας στήν EOK καί τόν φόὸο πού φαίνεται νά συνέχει τούς ὑπερατλαντικούς ἐπιχειρηματίες μήπως
«τεθοῦν εἰς τήν γωνίαν» ἀπό τόν ἀνταγωνισμό τῶν Εὐρωπαίων
- καί, εἰδικότερα, τῶν Γάλλων καί Δυτικογερμανῶν - συναδέλφων τους, πού ἐπίσης ἐνδιαφέρονται γιιά τίς ἐπενδυτικές
προοπτικές τοῦ ἐλληνικοῠ χώρου. ’Ήδη, οἱ’“ἀμερικανικές ἐξαγωγές, στήν Ἑλλάδα, στά τελευταῖα τρία χρόνια, έχουν μειωθεῐ ἀπό 8.5% σέ 4.5
(Μέσα στό πλαίσιο τῶν προσπαθειὼν ὃελτίωσης τῶν σχέσεων Ἀθηνῶν - Οὐάσιγκτον, μερικοί τοποθετοῡν καί τή θετική δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῠ κ. Καραμανλῆ γιά τή συμφωνία ΣΑΛΤ-Ζ. Ἡ δήλωση κρίνεται σάν ἐλληνική ὅοήθεια
πρός τήν κυὸέρνηση Κάρτερ, γιά τήν ὑπερπήδηση τῶν ἀντιδράσεων ἀπό μέρους τῶν σκληροπυρηνικὼν τοῦ Κογκρέσου).
Στό μεταξύ, ML’ ἐνῶ στό ὑπουργεῐο Ἐξωτερικῶν προχωροῦν
οἱ προετοιμασίες γιά τήν ἐπίσκεψη Καραμανλῆ στή Μόσχα, ὁ
Ἕλληνας πρωθυπουργός διερωτᾶται;
Ο FIA ΤΟ ΥΨΟΣ πού θά φθάσει, τελικά, ὁ τιμάριθμος. ὥς τό
τέλος τοῦ χρόνου. Οἱ ἐπιτελεῖς τοῦ ὑπουργείου Συντονισμοῡ
μιλοῡν «χαμηλόφωνα» γιά ποσοστό 20%. μιά καί στό πρῶτο

>πεντάμηνο τοῦ I979. ô τιμάριθμος ξεπέρασε αἰσίως τό 10%.
Ἴ-Ιδη, ὁλοένα καί περισσότερες ὀργανώσεις ἐργαζομένων ζητοῦν ἀπό τή διοίκηση τῆς ΓΣΕΕ νά προχωρήσει στήν καταγγελία τῆς Ἐθνικῆς Γενικῆς Συλλογικῆς Σύμὸασης.

Ο FIA TON XPONO «X» τῶν έκλογων, μέ ένδιάμεσο σταθμό
τήν ἀνασύνθεση τοῦ ὑπουργικοῠ συμὸουλίου. 'H ἀνασύνθεση
αὐτή. ’ἰδιαίτερα μετά τό πρόσφατο σκάνδαλο τῆς διαρροής Θεμάτων στό ὑπουργεῑο Παιδείας, προδάλλει πλέον - κατά τή
διατυπωση δασικοῡ κυδερνητικοῦ στελέχους - σάν «ἀδήριτη
ἀναγκαιότητα»... "Ooo για τό χρόνο αὐτό καθεαυτό τῶν έκλογῶν. συγκλίνουσες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὁ Ἕλληνας
πρωθυπουργός δέν εἰναι πλέον «τόσο δέὸαιος» ὅτι ἡ ἀναὸολή
τους, μέχρι τό φθινόπωρο τοῦ ’80, ἀποτελεῖ τόν καλὺτερο χειρισμό - ὅπως, ἀρχικά, εἶχε ὑπολογίσει. Καί διότι ὁ καλπασμόςΙ
τοῦ τιμαρίθμου θόι εῖναι - μέχρι τότε - ἀκατάσχετος. καί διότι
τό «Θάμπος», ἀπό τήν ένταξη στήν EOK. θα ἔχει, μέχρι τότε,
ὁπωσδήποτε διαλυθεῐ...
Ο FIA TON ΔΙΑΔΟΧΟ τοῦ σημερινοῡ προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Τσόιτσου. Ὀνόματα ἀναφέρονται πολλαῑ Τοῡ σημερινοῡ ἀντιπροέδρου τῆς κυὸέρνησης κ. Παπακωνσταντίνου,
τοῦ διοικητὴ τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδας, καθηγητῇ κ. Ξ. Ζολώτα. ὰκόμα καί τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ τῆς ΕΔΗΚ, κ. Γ. Μαύρου... Ὡστόσο, ἕνα «νέο στοιχεῐο» που μόλις πρόσφατα ἐπισήμαναν οἱ κυδερνητικοί συνταγματολόγοι, εἶναι ὅτι. μέ τήν ἀρνητική ψήφο 121 δουλευτὼν. όχι μόνο δέν ἐκλέγεται πρόεδρος
τῆς Δημοκρατίας, ἀλλά καί ὑποχρεώνεται ἡ κυὸέρνηση νά
προκηρύξει έκλογέςέ Πραγματι, ἡ παραγραφος 4 τοὺ ἄρθρου
31 τοῦ Συνταγματος, ὁρίζει μέ σαφήνεια; «Μή έπιτευχθείσης
οὐὸέ κατα τήν τρίτην ψηφοφορίαν τῆς μνησθείσης ηὐξημένης
πλειοψηφίας (Σημ. «ANTI» : «τῶν τριῶν πέμπτων τοῦ ὅλου
ἀριθμοῦ τῶν ὅουλευτῶν», πού Θά πεῖ πλειοψηφία I80 δουλευτῶν), διαλύεται ἡ Βουλῆ ἐντός ὁεκαημέρου ἀπό ταύτης, προκηρυσσομένης ἐκλογῆς πρός ἀνάδειξιν νέας Βουλῆς»... ’Ὁπως
εἶναι γνωστό, ἡ σημερινή κυόερνητική παράταξη διαθέτει σήμερα 175 δουλευτές. Καί ἡ ψηφοφορία για τήν ἐκλογή τοῦ
προέδρου τῆς Δημοκρατίας, εἶναι μυστική...
Οἱ «προὸληματισμοί» αὐτοί τοὺ κ. Καραμανλῆ, δέν ἀναστέλλουν. φυσικά. τόν πόλεμο τῶν δελφίνων, πού συνεχίζεται
ἀπρόσκοπτος... ”Ηδη. μετὰ τό πρόσφατο συνέδριο τῆς «Νέας
Δημοκρατίας». στή Χαλκιδική, τα «χαρτιά» τοῦ ὑπουργοῡ
Ἐθνικής Ἀμύνης κ. Ἀδέρωφ ἐμφανίζονται έξαιρετικα πεσμένα, ένιὶ), ἀντίθετα, οἱ κ.κ. Ράλης καί Μητσοτάκης φέρονται
να κερδίζουν στόι σημεῖα. Οἱ έκτιμήσεις αὐτές, ἐμπλέκονται μέ
ὁρισμένες πληροφορίες - πιθανόν καί ὑποὸολιμιαῐες... - σύμφωνα μέ τίς ὁποῑες ὑπάρχει «σαφής μεταστροφὴ» τῶν Ἀμερικανων ἀπέναντι στό πρόσωπο τοῦ ὑπουργοῡ Ἑθνικής Ἀμύνης
κ. Ἀὅέρωφ που. μόλις πρόσφατα. ἀπέρριψε, ἐπίσης «εὐθαρσως>>ξ τίς διαὸόητες φόρμουλες Χαίηγκ...
KL‘ ένῶ αὐτά συμδαίνουν στήν κυὸερνητική παράταξη, τό
ΠΑΣΟΚ, μετὰ τόν πρωτο «κραδασμό» ἀπό τήν παραίτηση Σημίτη, προχωρεῖ στήν κατάρτιση κυδερνητικοῡ προγράμματος,
μέ τήν ταυτόχρονη υἰοθέτηση μίας πολιτικῄς «ἀνοικτών θυρῶν».
Τό ΚΚΕ συνεχίζει τίς προσπάθειές του γιόι τήν «ἑνότητα τῶν
έαμογενων», μέ κορυφαία έκδήλωση τήν Παναθηναϊκή Σύσκεψη τῶν Ἐπιτροπῶν Πρωτοὸουλίας, πού έγινε τήν περασμένη Δευτέρα στό «Ἀκροπόλ». Ἀπό τήν πλευρά του, τό ΚΚΕ
Ἐσ.. μετά τό «Πρόγραμμα Δημοκρατικής Διεξόδου». ὀργάνωσε τή συγκέντρωση - συζήτηση στό «Σπόρτιγκ», μέ τή συμμετοχή έκπροσώπων τῶν ΚΚ Ἱσπανίας καί Ἰταλίας, μέ προφανή στόχο να ὑπογραμμισθοῡν τά πρόὸλήματα πού ἀντιμέτωπίζει σήμερα τό έργατικό κίνημα στήν Εὐρώπη, ἀλλά καί να
ὑπομνησθεῐ ὅτι ὑπάρχουν μεγάλα (εὐρω)κομμουνιστικά κόμματα πού ὑποστηρίζουν τήν ένταξη στήν EOK.
Ἡ ΕΔΑ·έτοιμάζεται γιὰ τήν Δ’ Πανελλαδική της Συνδιόισκεψη (29 - 30 Ἰουνίου), ένῶ τό ΚΟΔΗΣΟ συνεχίζει τίς ἐξορμήσεις του στήν ὓπαιθρο, ἀναζητώντας ἐρείσματα στήν πελατεία τοῦ ἄλλοτε παραδοσιακοῡ Κέντρου.
Γιά τά κόμματα τής δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης, ἡ περίπτωση αἰφνίδιων έκλογῶν - παρά τίς κυὸερνητικές ἁντίθετες
διαδεὸαιωσεις - δέν έπαυσε ν’ ἀποτελεῖ ένα ἀπό τά πολλα ένδεχόμενα...
ΑΝΤΗΝΩΡ

ΙΟΥΝΙΟΣ

Τετάρτη 6
O Στήν οἰκονομική συμφωνίαΒσήθεια τῆς ΕΣΣΔ πρός τήν
Τουρκία ὕψους 8 δισεκ. δολλαρίων, περιλαμθανεται ή κατασκευή καί ὁ έξοπλισμδς πυρηνικοῡ έργοστασίου.
O Μέσα σέ κλίμα έντασης τῶν
σχέσεων ΗΠΑ-ΕΘΚ, δ καγκελαριος Σμίτ φτανει στήν Ἀμερική
για συνομιλίες μέ τόν πρόεδρο
Καρτερ μέ θέμα τα πρόσφατα
αμέρικανικα μέτρα οτίς εἰσαγωγές πετρελαίου.
Πέμπτη 7
O 'O A. Παπανδρέου χαρακτηρίζει σαν «ένδιαφέρουσα» καί
«δεσμευτική» τήν προχθέσινή
είσήγηση τοῡ K. Καραμανλῆ
περί αναγκης διατηρήσεως τῆς
Πολιτικῆς οταθεροτητας μέχρι
τό 1981.

Ο ‘O Πορτογαλλος πρόεδρος
Ἐανες δέχεται τήν παραίτηση
τῆς κυ6ερνήσεως τοῡ πρωθυπουργοῡ Πίντο.
Παρασκευή B

O Μέ ποινές ποὺ κυμαίνονται
από καθειρξη 9 έτῶν μέχρι
(μετατρέψιμη) φυλακιση 12 μηνῶν καταδικαζονται 4 απόστρατοι στρατηγοί κί’ ένας συνταγματάρχης στή δίκη για τή δολοφονία τοῡ Τσαρουχᾱ.
Ο Διευκρινίζοντας ὡρισμένα
σημεῖα τῶν χθεσινῶν του δηλώσεων δ Α. Παπανδρέου καλεῖ
τήν κυ6έρνηση «vâ ἀποχωρήσει τό ταχύτερο and την ἐξουσια».
O 'O E. Μπερλιγκουέρ δηλώνει
ὅτι äv τό ΙΚΚ δέν κληθεῖ να
μετασχει στήν κυ6έρνηση, Θα
διαλέξει τή Θέοη τῆς ἀντιπολίτευσης,
1666070 9
0 Μιλώντας στοὺς δημοσίογραφους ὸ ὑπουργὸς Συντονισμοῡ K. Μητσοτακης λέει; «Td
χρόνια πού θα έρθσυν Θα εἶναι
ὀλο καί χειρότεραί»
O Ἐνῶ γίνεται γνωστό ὃτι ἡ
Μδσχα περιμένει οὑσιαστικα
ἀποτελέσματα ἀπ’ τό ταξίδι τοῦ
Καραμανλῆ οτήν ΕΣΣΔ, ὑπ’ τήν
ὁλλη, ἡ Οὑασιγκτων ὑποθαλλει
καί νέο σχέδιο Χαίηγκ στήν έλληνική κυ6έρνηση, μέ τίς ’ίδιες
Θασικα προτασεις πού περιλαμθανε καί τδ προηγούμενο,
τό ὸποῑο εἶχε απορριφθεῖ.
Τρίτη 12
O Τα ἀποτελέσματα τῶν έκλογῶν για τό Εὑρωπαϊκό ΚοινοΒοὺλιο φέρνουν πρώτους - üv
καί μέ μειωμένη δὺναμη σέ
σχέση μέ τήν προηγουμένη
σύνθεση τοὺς σοσιαλιστές καί
μέ ενιοχυμένες τίς κεντροδεξιές δυνάμεις.
Τετάρτη 13
0 'H αντίδραση τῆς κυὸέρνησης ὰπέναντι στη διαρροή τῶν

θεμάτων κατα τίς πανελλήνιες
έξέτασεις τοὺ Λυκείου, εἶναι ἡ
έπαναληψη τῶν ἐξετάσεων καί
ἠ «δίωξη τῶν ὑπευθύνων».
Ο 'O K. Σιμίτης απομακρύνεται
ἀπ’ τό E.l'. τοῦ ΠΑΣΟΚ, κατηγορούμενος σαν ὑπεύθυνος
για αφίσσα τῆς EOK πού «αντιστρατευόταν τίς Θέσεις τοὺ Κινήματος».
Ο Oi ΗΠΑ δέν κατορθώνουν να
έγκριθεῖ ὁπ”τόν ΟΟΣΑ μαζική
οἰκονομική Βοήθεια στήν
Τουρκία.
Πέμπτη 14
Ο 'O A. Παπανδρέου δηλώνει
ὅτι τό ΠΑΣΟΚ «εἶναι ἕτοιμο
σποτεδήποτε κληΘεῖ ἀπ’ τό Λαό
να αναλαὸει τήν ἐξουσία» καί
δηλώνει ὅτι ἡ παραίτηση τοὺ κ.
Σημίτη «ἀποτελεῖ μέμονωμένο
γεγονός».
Παρασκευή 15
O Συγκέντρωση μεταξὺ KKE
έσ., Κ.Κ. Ἱσπανίας καί Κ.Κ. Ἰταλίας, μέ θέμα τή στρατηγική
των κομμουνιστικων κομματων
ἀπέναντι στήν Εὑρωπαϊκή Κοινότητα, πραγματοποιεῑται στό
γήπεδο Σπορτιγκ.

Ο Φτανουν οτή Βιέννη για τήν
ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας
περιορισμοὺ τῶν πυρηνικὼν
ὅπλων (Salt 2) oi ήγέτες τῆς
ΕΣΣΔ καί ΗΠΑ, Λ. Μπρέζνιεφ
καί Τζ. Καρτερ.
Σόθθατο 16
O Ἀσκεῖται δίωξη στό γραμματέα τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς
Ἐξετασεων Λυκείου καί διευθυντή στὸ ’Υπ. Παιδείας Γ.
Ραμμο, σαν πρωταίτιου τῆς διαρροῆς τῶν θεματων.

Συλλόγου ἡ παραταξη τῆς δημοκρατικῆς συνεργασίας θγαίνει καί παλι πρώτη μέ διαφορά
τριῶν ψήφων.

Μπρέζνιεφ καί Καρτερ.

Ο Ἀρχίζει ἡ Παναθηναϊκή συνδιασκεψη για τήν «Κίνηση τῆς
Ἐνιαίας Ἀριστερᾱς».
Τρίτη 19

0 Ἐνῶ ὁ Σομόζα ζητα ἀπεγνωσμένα Βοήθεια απὸ τίς Η.Π.Α.
«για να μήν ένταχθεῖ ὴ χώρα
στό κσμμουνιστικό στρατόπεδο», ùnô τήν ὀλλη, τα γειτονικα κρατη ὅρχισαν να ἀναγνωρίζουν τήν κυ6έρνηση Ἐθνικῆς
Ἀνοικοδόμησης τῶν Σαντινίστας.
O Ol συνομιλίες μεταξὺ ’Ipc’1K
καί Συρίας κατέληξαν σέ συμφωνία για τήν πολιτική ένοποίηση τῶν δύο χωρῶν, ὑπο
κοινή κυὸέρνηση, κοινό στρατό
καί κοινή σημαία.
5

εξὲἕέἔέ m
SALT l, SALT 2, SALT 3...

Μιά συμφωνία γιά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ πολέμου εῙναι
μιά καλή συμφωνία. “Ὀποια καί νά εῙναι αὐτή. Ἔτσι κάπως
σκέφτονται oi πολίτες 00100 100 πλανήτη ἀπό τῶν «110—
λαιῶν ήμερων». Καί όσο πιό ἀποτρόπαια ἀναπτύσσεται ή
τεχνολογία τοῦ πολέμου, τόσο πιό εύπρόσδεκτη εῙναι μιά
συμφωνία πού μειώνει τούς κινδύνους μιάς ὁλοκληρωτικής
καταστροφῆς.
"ETC: f] λεγόμενη συμφωνία SALT 2 γιά τόν περιορισμό καί
τόν ἐλεγχο τῶν μέσων καταστροφῆς έγινε ἀποδεχτή μέ ἀνακούφιση καί ἀγαλίαση. Ἀποδεκτή ἀλλά μέ πολύ δυσπιστία.
O "010v λίγες μέρες μετά ἀποκαλύπτονται oi ἀμερικανικές
«συστάσεις» γιά τά μακράς ἐμΒέλειας σοθιετικά 6ομ6αρδιστικά τύπου Μπακφόιιρ καί oi ἐξηγήσεις ἀπό μέρους τών
σοθιετικων ότι ή κατασκευή τους δέν ἀποθλέπει σέ ὑπερατλαντικούς στόχους - αύτό δηλ. γιά τό ὀποῖο διαμαρτυρήΘηκαν oi ΗΠΑ - καί
Ο "010v «δημοσιογραφικές ἀκριτομύθιες» φέρουν τούς δυὸ
μεγάλους νάχέπιθυμοῦν τή διάσωση τής Ἀθήνας ἀπό τήν
πυρηνική καταστροφή σέ περίπτωση σύγκρουσης (πρέπει
ἐν παρόδω νά 6ε6αιώσσυμε πώς ή εὔνοια καί μάς κολακεύει
καί μάς χαροποιεῖ), TOTE πραγματικά γεννιῶνται κάποιες
ἀμφιθολίες γιά τό κῦρος καί τήν σημασία αῦτής τής συμφωwag:

A. Γιατί τάχα Θά πρέπει νά ἐξασφαλιστοῦν μόνον oi
ΗΠΑ - r") ή ΕΣΣΔ - ἀπό μιά είσθολή;
B. Γιατί τάχα Θά πρέπει νά ἐξασφαλιστεῖ μ ό ν o v ή
Ἀθήνα ἀπό μιά πυρηνική καταστροφή καί όχι καί τά χωριά
τής Μ. Ἀνατολής, oi Πολιτεῐες τής Ρηνανίας καί oi oiK101101’
τῶν ψαράδων οτὸν Πόντο;
'O κόσμος μας εἶναι μικρός καί ή ἐποχή μας ἔχει προθλήματα πού δένουν ὅλους τούς ἀνθρώπους τής γής στήν δυστυχία, ὥστε νά ζητᾱμε πολύ περισσότερα ἀπό ὅσα μάς
ἔταξε τό ΣΑΛΤ 7, μᾶς τόιζει 11pr 10 ΣΑΛΤ 2 καί Θά μᾶς 0110σχεθεῐ αύριο τό ΣΑΛΤ 3....

σμό τοῦ κ. Μπάλκου εῙναι νοικοκυρέςίάρχές ἀσφαλείας. Κι
έδῶ ό κ. Μπάλκος δείχνει πραγματικά τό πνεῦμα πού τόν
διέπει καί πού τοῦ ἐξασφαλίζει τήν - ἕως τώρα - παραμονή
του στό ὑπουργεῙο τής Δημ. Τάξηᾳ ή νοικοκυρωσύνη κι ή
τακτοποίηση στούς κατασταλτικούς μηχανισμούς τοῦ κράτους. Παστρικά πράγματα oi πολίτες πᾱνε φακελωμένοι
στό στρατό γιατί ὅπως λέει καί ὁ κ. E0. Ἀθέρωφ, «δέν εἶναι
δυνατὸ νά ὑπάρχει στρατός... χωρίς έλεγχο αὐτῶν 1100 τόν
ἀποτελοῦν». Τί πιό φυσικό; λέει ὁ κ. Μπάλκος συνδυάζουτας τό ἐργο τοῦ προϊσταμένσυ τών Ἐνόπλων Δυνάμεων.
Καί 6ε6αίως εῙναι ιιφυσικό» ἀπό τήν ἀποψη τοῦ ρόλου
1100 ἔχουν κληΘεῖ νά παίξουν αύτοί oi μηχανισμοί οτή συνοχή καί ἀναπαραγωγή τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ συστήματος· ἀλλά ταυτόχρονα K1’ 0111’ τήν ἀποψη ὅτι κι’ oi 600
ὑπουργοί έχουν σάν κύρια Βάση τής πολιτικῆς τους δύναυης τόν έλεγχο αὐτῶν τῶν μηχανισμων. Καί πραγματικά ή
ἐπιχειρηματολογία πού ἀνάπτυξαν στή σχετική συζήτηση
τής Βουλής ἐφτασε 0’ ἕνα τέλειο Βαθμό ἀλληλοσυμπλήρωσης. Δέν εῙναι φυσικό ὅμως κάτι ἀλλο 1100 10 ἀναφέρει δυστυχῶς ὁ ἴδιος ὁ κ. Μπάλκος καί πού κάνει διάτρητη αὺτή τήν
ἴδια τήν συλλογιστική του (αύτή ἀκριθώς πού λειτουργεί μέ
σχήματα ὅπως «νοικοκυρέςΙάστυνομία - στρατός»). ΕῙπε ὁ
κ. Μπάλκος 011 παρανομοῦν oi πολίτες 1100 «πηγαίνουν σέ
φεοτιθάλ τῆς ΚΝΕ πού δέν δὸθηκε ὅιδεια», οἱ πολίτες αὐτοί,
«δέν εἶναι πιστοί στὸ δημοκρατικό πολίτευμα».
Αύτὸ δέν εἶναι οὔτε φυσικό οὔτε λογικό. Ἀπλως δείχνει ότι
oi v01101 καί ή ἑρμηνεία τους εῙναι ἓργο αὐτῶν πού κατέχουν
τήν ἐξουσία. Ὁπότε ἀπ’ αὺτή τήν ἀποψη δέν εῙναι φυσικὸ
νά ἐλέγχονται αύτοί 1100 ἀποτελοῦν τό στράτευμα... Ἤ ἀν
Θέλετε δέν εῙναι νόμιμο, δέν ἀναγνωρίζεται r) νομιμότητα τοῦ
ἐλέγχου καί τοῦ φακῡλώματος. Γ ιατί ξέρουμε πώς ὀποτε Θέλει ή κρατοῦσα κυΒέρνηση ἀπαγορεύει καί καθιστᾱ παράνομοι τά Φεστιθάλ, τίς διαδηλώσεις κλπ.
‘H λογική λοιπόν πού λέει ὅτι εῙναι 100.0 «φυσικά» τό κρατικό φακεἋωμα όσο καί τό φακῶωμα τοῦ μπακάλη δέν εἶναι
μπσικάλικη, χυδαίοι. Ἀπλώς προσ-ιταθεῑ νά περάσει σάν νόμιμη μιά πράξη πού ὑπηρετεῖ τή νομιμότητα, (μόνον), τῶν
κρατούντων, συγκαλύπτοντάς την μέ ἐπιχειρήματα τοῦ
κκοινσυ νου»...

ΦΑΚΕΛΩΝΟΝΤΑΙ OI ΜΠΑΚΑΛΗΔΕΣ

Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΙΞΨΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Α.

'H 6106560101017 έγινε δημόσια ἐνώπιον τής Βουλής διά
στόματος τοῦ λογοτέχνη τής ἐθνικὸφρονος «τάξης καί
ἀσφάλειας» καί ὺπουργσῦ K. Μπάλκου. «Oi νοικοκυρές εἷπε ό K. Μπάλκος —' φακελώνουν τούς μπακάληδες πού
κλέὸουν στό ζύγι KI’ ἐμεῖς φακελώνουμε τούς παρανομοῦντας πολίτας».
Πολιτική δυνατότητα Θά πεῖτε; “Οχι. Ἀπλῶς προσπαθεῖ
νά κάνει «ἀπτή» τήν ἐπιχειρηματολογία του. Γιατί ἀν τό
δοῦμε ἀντίστροφα τό πράγμα, τό ἀλλο δίδυμο στό συλλογι-

Τίς μέρες αύτές, 619 ἀντιπρόσωποι ἀπό 63 Ἐπιτροπές
Πρωτοθουλίας γιά τήν Κίνηση τής Ἕνιαίας Ἀριστερᾱς, έκαναν τό πρῶτο θήμα γιά νά συγκροτήθοῦν πολιτικά καί νά
προσδιορίσουν τήν ταυτότητά τους; “Η Α’ Πανώλαδική Συνδιάσκεψη τής KEA χαρακτήρίστήκε σάν «ξεχωριστή γιά τήν
ἅληνική Ἀριστερά στιγμή» στήν κεντρική είσήγηση πού
ἀνέλαθε νά κόινει ὁ Μ. Θεοδωρόικης.
Αύτό πού φαίνεται στήν είσήγηση εῙναι ότι r) KEA εῙναι μιά
(ή Θά προσπαθήσει νά γίνει) νέα πολιτική συνιστώσα πού

ΚΥΚΛΩΜΑ;
ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ
Ἀπό φίλο τοὺ περιοδικοῡ πήραμε τό ἀκόλουθα - καί επίκαιρο - σημείωμα. T0 δημοαιεύουμε γιατὶ θὶγει ἕνα ἄλλο
πρόὸλημα τῆς Παραπαιδείαςῑ
«'O Ἑλληνικός λαός πρίν ἀπό
λίγες μέρες πληροφορήθηκε τό
ξεπούλημα τῶν πανελλήνιων
ἐξετασεων, πού σε τελευταία
αναλυαη εἶναι δεῖγμα ἀνικανόῖ
τητας τῶν «παραγόντων» του
Ὑπουργείου Παιδείας να ρυΘῖ
μίσουν Θέματο καθοριστικα για
τήν πνευματική Kai οἰκονομικο6

πολιτική ἑξέλιξη τοῦ τόπου.

Τό θέμα ἔχει ἑρευνηθεῖ ἀρκετα 0110 τόν ἠμερήσιο καί
περιοδικό προοδευτικό τύπο
καί δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἄλλα
σχόλια.
Ὑπαρχει ὅμως καί κατι ἄλλο,
πού Θα ἔπρεπε να ενταχθεῐ
μέσα στα ἀκαθόριστσ όρια τῆς
παραπαιδείας. Ἀναφερομαι στα
φροντιστήρια ξένων γλωσσῶν
καί συγκεκριμένα σέ μια μονοπωλιακή μερίδα από αύτα, πού
μέ τίς διασυνδέσεις τους μέ τό
Βρετανικό Συμθσύλιο καί τήν
Ἀμερικανικη ’Ἐνωση πετυχαίvouv μεγαλο ποσοατό ἐπιτυχίας στα διπλώματα Proficiency
—— προϋπόθεση απαραίτητη για

τήν χορήγηση «επαρκειαςζ» ἀπό
τό ’Υπουργεῑο Παιδείας.

Ὅπως εἶναι γνωστό ἠ πέπαρκεια» για τούς Ἕλληνες χορηγειται.·

α) σέ πτυχιούχους Θεωρητικῶν onoqu Ἀνιὺτατων Σχολῶν τοῦ εξωτερικοῡ
6) σε πτυχιούχους ξενόγλωσσων φιλολογικῶν 11117110των ἐλληνικῶν πανεπιστημίων

γ)αέ κατόχους Proficiency
πού χορηγοῦνται κατ’ ἀποκλειστικότητα σχεδόν 0110 10 Βρετανικό Συμθούλιο καί τήν Ἀμερικανικη ’”Ενωση.
Mé λίγα λόγια τό ἐπίσημο
Ἐλληνικό κρότος αὐτοκρίνεται
ανίκανο στήν παραπανω (γ)

περιπτωση να χορηγήσει τό ἵδιο
Proficiency K01 δέχεται παθητικα ξένες Ens/1600510 σε δικές
του δικαιοδοσίες.
Ἐρωτῶ, δέν Θα μπορσῡσε
Ἑλληνικός φορέας να ἀναλαΘει ό ιδιος τήν διενέργεια τῶν
ἐξετάσεων (κρατικός) y10 τήν
χορήγηση τοῦ Proficiency ἀντί
να κρέμεται από τίς ἀποφάσεις
ξένων έκπαιδευτικιῡν «εταίpia'iv»; T0 παραπανω σημείωμα
δέν θα ήθελα οϋτε Θα ἔπρεπε
να αυσχετισθεῖ με τήν ποιότητα
σπουδῶν ατσύς τρεῖς τρόπους
αποκτήσεως πέπαρκειας». A010
εἶναι μια περίπτωση, πού χρειαζεται ξεχωριστή αναλυση καί
διερεύνηση».

PE ΠΑΙΔΙΑ , HAN
ΔῑΑΡΡΟΕΣ EX El H

ὲπιπρόσθετα φιλοδοξεῖ νά συσπειρωσει στούς κόλπους τῆς
όλες τίς ὸμάδες, τά κόμματα καί τίς κινήσεις πού Θρίσκονται
στό χῶρο τῆς Ἀριστερᾱς. Νά γίνει δηλαδῆ αύτῆ ὁ πρωτεργάτης τοῦ «Ἀριστεροῦ Μετῶπου», μέ «δικῆ της φυσιογνωμία καί πολιτικῆ όντότητα». “Οπωσδῆποτε αὐτό θά πρέπει
νά τό συνδυάσουμε μέ τῆ Θέση τοῦ ΚΚΕ πού ἐκφράστηκε
ἀπό τό μέλος τοῦ Π.Γ.Λούλα Λογαρᾱ, ὅτι δέν τίθεται θέμα
νά προστεθεῖ ἀλλο ἕνα ἀριστερό κόμμα στά ῆδη ὑπάρχοντα.
Στό 6αθμό ὅμως πού Θόι δημιουργεῖται μιά δυναμικῆ
γύρω ἀπ’ τῆν ΚΕΑ, θά προκύπτει ἀντίστοιχα καί τό πρό6λημα τῆς πολιτικῆς μορφῆςπού θά πάρει r) κίνηση.
Πρόθλημα στό ὁποῙο δέν ἀναφέρθηκε ὁ Μ, Θεοδωράκης
ἀρκούμενος νά δηλώσει ὅτι ῆ Κίνηση συγκροτεῖται «στῆ
θάση» μέ ἀξονα τά κοινωνικά καί τοπικολαῖκά προβλήματα.
Θέση πού, στῆν καλύτερη περίπτωση, παραλείπει νά ἐξετάσει Ti σχέση ὑπάρχει ἀνάμεσα 0’ ἕνα πρόγραμμα πού ἐκτείνεται σέ συνολικά ἑθνικά προθλῆματα καί δίνει μιόι συγκεκριμένη στρατηγικῆ ἀ π o ψ η καί στόν τύπο όργάνωσης (ῆ
ἁπλῶς συγκέντρωσης) «στῆ 6άση».
Γ ιατί εῙναι σαφές ότι ἕνα πολιτικό πρόγραμμα ἀπαιτεῖ τόν
πολιτικό φορέα του. Μὲ τῆν προθλημοιτικῆ αὐτῆ 6έ6αια
συνδέεται καί τό ἐρώτημα τῆς συγκεκριμένης προοπτικῆς
πού δίνεται στό πανελλαδικό συνέδριο τῆς ΚΕΑ. Μιά συνδιάσκεψη πόλης μπορεῖ ἴσως νά λειτουργῆσει καί σάν ἀτυπη (ῆ
μᾶλλον μῆ κομματικῆ) συσπείρωση χωρίς τῆ ρητῆ δέσμευση
νά προχωρήσει σέ διαδικασίες κομματικῆς συγκρότησης.
"Eva συνέδριο ὅμως δέν μπορεῖ παρά νά Θέσει πολιτικό καί
ὶδεολογικό πρόβλημα καί νά ἀποσαφηνίσει τῆ σχέση καί
τούς ὅρους εἰσδοχῆς στῆν ΚΕΛ τῶν ἀλλων φορέων τῆς Ἀριστερᾱς. Ἀπό δῶ θά έξαρτηθεῖ καί τό κατά πόσο θόι ἀποκτῆσει «δικῆ της πολιτικῆ όντότητα», ῆ ΚΕΑ.
T.E.A.: ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΟΥΣ ΠΑΡΙΞΛΘΟΝΤΟΣ

Τά Τάγματα Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας λειτούργησαν πάντα σάν
δυναμικά στηρίγματα τῆς πολιτικῆς τῆς Δεξιᾱς, σάν συμπληρῶματα τῶν Ῐδεολογικῶν της μηχανισμῶν, ἀναπαράγοντας κι’ αὐτά 6έ6αια μέ τό δικό τους τρόπο τῆν ίδεολογία
πού συνεῖχε τούς μηχανισμούς αύτούς. Ἀποτσλοῦσαν μιόι
ἑγγύηση γιά τῆ σταθερότητα τοῦ μεταπολεμικοῦ κοινωνικοῦ
καθεστῶτος, «φρονηματίζοντοις» τούς ἀγροτικούς πληθυσμούς καί κρατῶντας τους σέ μιά καστάσταση μόνιμης πολεμικῆς ετοιμότητας ἀπέναντι στόν «έσωτερικό ὲχθρό».
Ἡ ἑπάνδρωσῆ τους ῆτοιν ἀνάλογη; ἀποτελοῦν τόν κατ’
ἑξοχῆν Θεσμό πού τά στελέχη του συγκρότησαν τόν κεντρικό
μηχανισμό τοῦ παρακράτους.
Μέ ἐνεργῆ πολιτικῆ δράση στό παρελθόν, Ῐδιαίτερα σέ κάποιες σημαδιακές έκλογικές ἀναμετρῆσεις, δέν εῙναι πολύ
εύκολο νά παραιτηθοῦν ἀπ’ τῆν πολιτικῆ τους «ἀποστολῆ»
πού τούς ἑξασφαλίζει ἕνα μερίδιο στῆν ἀσκηση τῆς κρατικῆς
ἐξουσίας. 'O ἀνεκκαθόιριστος κρατικός μηχανισμός ἀναπαρόιγει διάφορα δίκτυα πού έχουν σάν κύρια 6άση πολιτικῆς
οτῆριξῆς τους αύτά ἀκριθῶς τά δυναμικά ἐρείσματα - ἔστω
KI’ ἀν αύτῆ ῆ ἀναπαραγωγῆ εῙναι κόιπως περιθωριακῆ
πλέον. Ἐξ ἀλλου η νομιμότητα τῶν TEA εῙναι κάτι πού ἀναγνωρίζεται ἀμεσα ἀπ’ τῆν -ὲπίσημη πολιτεία, ἀφοῦ τούς
θεωρεῖ «φρουρούς» τῶν παραμεθορίων περισχῶν. Πολλές
φορές ὅμως αύτῆ ῆ φρούρηση έπενδύεται σέ μιά ὲξύμνηση τῶν Μεταξάδων καί τῶν Ἰωαννίδηδων, ὅπως συνέθη
πρόσφατα σέ μιά περιοχῆ τῆς Καρδίτσας. Γιά τῆν ἑξύμνηση
αὐτῆ 6έ6αια έγινε ἀνάκριση στόν TEA-rer ἀντισυνταγματάρχη Κετὸέα ἀπό ἕναν ταξίαρχο. ‘O K. ὺφυπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης μὰς πληροφορεῖ ὅτι ῆ ἀνάκριση ἔδειξε πῶς ὁ
Κετσέας ἀναφέρθηκε σέ «ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα, γενικά».
Μιόι λεπτομέρεια; ‘H ἀνάκριση πού έκανε ὁ ταξίαρχος
στηρίχτηκε σέ μαρτυρίες γνωστῶν χουντικῶν τῆς Καρδίτσας.
’Ev τάξει, ὸ ταξίαρχος μπορεῖ νά εῙναι ((σταγονίδιο...» ὑπάρχει κάτι ἀλλο ὅμως Πῶς ἀραγε χωράει ὁ «ὁλοκληρωτισμός»,
στῆν ὶδεολογικῆ ἀνανέωση τοῦ φιλελεύθερου ριζοσπαστισμοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας;

TOVAAA ETA To. .

‘O θόρυθος κόπασε. Ἀλλά κάποιος ἀπόηχος ἀπό τῆ «μίνι
-— κρίση τῆς ἀφίσσας» στό ΠΑΣΟΚ, παραμένει. Mia κρίση
στά ἐσωτερικόι ἑνός κόμματος - μικρῆ ῆ μεγάλη - ἑνδιαφέρει
-όλους μας. Καί, φυσικά, ἔχει πολλές διαστάσεις. ”Ας ἀναφέρουμε μερικές.·
Ο Τό ρόλο τοῦ δημοκρατικοῦ τύπου (παρέμθαση ῆ μῆ στίς
ἑσωτερικές διαδικασίες ἑνός κόμματος μέ κάποιους πολιτικούς στόχους ῆ σκοπιμότητες).
Ο Τό ρόλο τοῦ ἀντιπολιτευόμενου τό κόμμα αύτό τύπου τοῦ τύπου τῆς Δεξιόις στῆν περίπτωση τοῦ ΠΑΣΟΚ (1Tp060κάρισμα, ἑκτροπῆ ἀπό τά προΒλῆματα καί ὺπεράσπιση
μιᾱς «δημοκρατίας» πού, 6έ6αια ἔχει ἀπαρνηθεῖ ῆ Ν.Δ. στίς
δικές της ἐσωκομματικές διεργασίες).
Ο Τό ρόλο ἐκείνων τῶν πολιτευτῶν πού ἐπιθυμοῦν νόι δοῦν
τό ΠΑΣΟΚ όχι σάν παράγοντα μιόις ούσιαστικῆς ἀλλαγῆς
καί ριζοσπαστικοποίησης τῶν ὀπαδῶν του ἀλλά σάν ἕναν
μηχανισμό γιά ἀσκηση τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας μέ όρους πού
δέν καθορίζει ό λαός ἀλλά κάποια κέντρα ἔξω καί μακριά
ἀπό τόν ίδιο τό λαό.
Ἀλλά θά μπορούσαμε νά ἀναφέρουμε καί ἀλλες διαστάσεις τοῦ προθλῆματος. Νομίζουμε ότι μιά διάσταση εῙval ἐκείνη πού μὰς ἀφορᾱ καί πρέπει νά τονίσουμε.·
”Οτι δηλ. ῆ πολιτικῆ ῆθικῆ έπιΒόιλλει ὥστε, σέ ἕναν κομματικό όργανισμό, τό κάθε μέλος ῆ στέλεχος πού ἔχει αύτοστρατευθεῖ, νά μπορεῖ - καί νά ένθαρρύνεται γιαύτό - νά
συμθάλλει δημιουργικὰ στίς πολιτικές καί ίδεολογικές έπεξεργασίες χωρίς κυρῶσεις ῆ τιμωρίες. "Ean ζωντανός όργανισμός δέν μπορεῖ νά ἐνοχλεῖται ἀπό τῆν ἀναζῆτηση καί
τόν διάλογσ.

«Ὅ ἅνθρωπός μσς» στήν EOK
Ὀμολογοῡμε ότι μέχρι πρόσφατα ε’ίμαστε αρνητικοί αλλα
τώρα ὴ ἰδέα τῆς EOK μᾱις έχει
συνεπαρει. Ἰδιαίτερα έκεῖνο τό
ἐπιχείρημα ὅτι μέ τήν Σένταξη
«θα ὲνισχυθοῡν oi δημοκρατικοί μσς θεσμοὶ».

Ἔργα, ὅχι λόγιαέ Ἑτοι, πρίν
στεγνώσει τό μελανι τῶν ὑπογραφῶν στό Ζαππειο ανακοινωθηκε ποιός τοποθετεῑται
πρέσθης στίς Βρυξέλλες.
Τό όνομα του; Σταῡρος
Ροῡσσος, διπλωματικός καριερας, απὸ τό 1974 πρέσθης στό
Λονδῑνο (κοντα στόν πεφιλημενο του Κωνοταντῑνο) καί τό
διάστημα τῆς δικτατορίας πρέσθης τῆς χούντας στήν EOK!
‘H Κοινὸτητα εἶχε παγώσει
τήν συμφωνία συνδέσεως μέ τό
αἰτιολογικὸ τοῦ πραξικοι-ιήματος, ἀλλα ὁ κ. Ροῡσσος προσπαθοῡσε να πείσει τα κρότη-

μέλη ὅτι ἡ συμφωνία πρέπει να
ὲνεργοποιηθεῖ, γιατί «οἰ ’Ἐλληvac; πολιτικοί ἀπέτυχον καί
όδῆγησσν τόν ἐλληνικό λαό
στῆν καταστροφή ἀπ’ ὅπου τόν
ἔσωσαν oi ἔντιμοι συνταγματάρχες».
Βέθαια, ή απόφαοη αὑτή,
πού ἅρχισε ἤδη να προκαλεῑ
έντονες αντιδρέισεις στίς Βρυξέλλες, ὑποτελεῖ Ëvu Θαρύ πολιτικό λαθος τοῡ Ὑπουργοῦ
Ὲξωτερικῶν, καθώς υίοθέτησε ”
τήν σχετική «ὺπηρεσιακή» εισήγηση τοῡ γενικοῡ του γραμματέα K. Βύρωνα Θεοδωρόπουλου (πού καραδοκεῑ για τήν
θέση τοῡ ἐπιτρόπου στήν «Koμισσιόν»). Ἀλλα τό θέμα δέν
εἶναι τί κανουν στίς Βρυξέλλες,
αλλα πῶς ἡ «Νέα Δημοκρατία»
ἐνισχύει μέ τήν EOK τοὺς δημοκρατικούς Θεσμούς - ὅπως
τουλαχιστον ίσχυρίστηκε όταν
αποφέισιζε τήν ένταξη.

Δ. ΣΑΧΑΡΑε
Στρατιώτικὲς

καί πολιτικὲς ἑπιτυχίες
τοῦ Polisario

"010v 10 No\é0ﬂplo τοὺ 1975 11 Ἱσπανία,
τό Μαρόκο καί ηκΜαυριτανία ὑπέγραφον
’ τή συνθήκη τής·Μαδρίτης (μὲ τήν ὁποία διχοτομήθηκε ή Δ. Σαχάρα καί τά δύο τμήματα προσαρτήθηκαν στό Μαρόκο καί τή
Μαυριτανία) ἐλάχιστοι ἠταν ἐκεῖνοι πού
μποροῠσαν νά πιστέψουν σέ μιά νίκη τοῦ
Polisario στόν ᾶνισο ὰγώνα του ἐναντίον
δύο ἐχθρικῶνιστρατών,
Κι ὅμως σήμερα ἡ K010010011 ἔχει ριζικά
ἀλλάξει. «Τό Polisario διαθέτει τόν ὓεγχο
τῆς περιοχῆς. Ἴσως μόνο Του νά μήν μπο·
ρεῑ νά νικήσει, ἀλλά É,er καταστήσει ἁδύνατη μιά στρατιωτική νίκη τῶν Μαροκινών.
'O στρατός τοὺ Χασάν θρίσκεται ὑπό διάλυση, Σύμφωνα με τίς ἐντολὲς πού τούς
ἔχουν δοθεῑ, 0i MapoKIvoi άεροπόροι στίς
πτήσεις πού πραγματοποιοῡν δέν παίρνουν μαζί τους άλεξίπ-τωτο ώστε νά μήν πέσουν ζωντανοί στά χέρια τοῦ ἐχθροῦ. Ἐξαπολύουν τίς θόμθες τους ὅπου θροῦν ἐπιδιώκοντας νά ἐπιοτρέψουν 000 τό δυνατόν
ταχύτερα στίς Βάσεις τους». Ἡ δήλωση
00111 100 Σολὲ Τούρα, ἐπικεφαλής τῆς
αντιπροσωπείας τοῡ Κ.Κ. Ὶσπανίας πού
ἐπισκέφτηκε πρόσφατα τίς ἀπελευθερωμένες περιοχές τής Δυτ. Σαχάρας καί παραθρέθηκε σέ ἐπιχειρήσεις τῶν ὰνταρτών 100
Polisario, περιγράφει πολύ παραστατικά τή
σημερινή στρατιωτική κατάσταση.
Τό Polisario δέν περιορίζεται πλέον σέ
ἐπιχειρήσεις ὰνταρτοπολέμων άλλά άντίθΠα διενεργεῑ ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν θάσεων τῶν μαροκινῶν στρατευμάτων, τόσο
οτό ἔδαφος τῆς Δυτ. Σαχάρας 000 Kai 010
V010 τοῦ Μαρόκου, Ἡ θεαματικὸτερη ἐπίθεση αὺτοῦ τοῠ εἴδους ἔγινε στίς 28 ’lavouapiou 1979, 010v 1.000 ὡς 1.200 ἂνδρες
τοὺ Polisario μέ 200 ὀχήματα ἐπιτέθηκαν
μέρα μεσημὲρι καί κατελαθαν ἐπί 4 ὡρες 10
T0v-T0v, πρωτεύουσα τής νοτιότερης
ἐπαρχίας τοῦ Μαρόκου, 'H ἐπίθεση 00111
1100 άποκάλυψε όλη τή διάλυση τοῦ 0000κινού στρατοῦ, προκάλεσε τρομερή ἐντύπωση στό Μαρόκο. 'O Χασάν δήλωσε 011
«ἠ κατάσταση στό νότο τοῦ Μαρόκου δέν
μπορεί πλέον νά γίνει ἀνεκτή», ἐπέθαλε
διάφορες κυρώσεις καί δυό μήνες άργόπτερα άντικατέοτησε τήν κυθέρνηοη καί
δημιούργησε τό Ἐθνικό Συμθούλιο Ἀσφαλεῐας ὅπου συμμετεχουν καί τά κόμματα
της άπιπολίτευσης, Παρὸλα αὑτά ὅμως ή
θ

κατάσταση δέν ἁλλαξε. Ἀπόδειξη, ἐντυπώσιακή στήν 0050011110 της, r'1 νὲα ἐπίθεση καί κατάληψη τοῦ Τάν-Τάν πού πραγματοποίησαν πρίν 0110 λίγες μέρες, στίς 13
Ἰουνίου, οῖ’δυνάμεις τοὺ Polisario.
Ἀλλά καί στό πολιτικό-διπλωματικό ἐπίπεδο ή κατάσταση ἔχει ἀρχίσει νά στρεφεται σέ σημαντικό Βαθμὸ σέ θαρος τοῠ Μαρόκου, αφοῠ ἠ Ἰσπανία καί ἡ Μαυριτανία,
oi 600 χώρες πού εἶχαν συνυπογράψει μέ
τό Μαρόκο τή συνθήκη τῆς Μαδρίτης,
ἔχουν οὺσιαστικά πάψει νά ἀναφέρονται 0‘
αὑτήν, καί ἔχουν αναγνωρίσει ντέ φάκτο,
τό Polisario.
'H Μαυριτανία, μετά τήν ανατροπή τοὺ
Μοκτάρ Οῠλντ Νταντά στίς 10 Ἰουλίου
1978 ἐπιδιώκει νά άπεμπλακεῑ 0110 τόν πόλεμο τῆς Δυτ. Σαχάρας με τίς λιγότερες δυνατὲς άπώλειες, προσπαθώντας δηλαδή νά
0006180051 10 00006i600'ra Kai νά ἱκανοποιήσει ταυτὸχρονα τό Μαρόκο, τή Γαλλία,
τήν Ἀλγερία καί τό Polisario... "E101 δέχτηκε
μὲ μεγάλη εύχαρίστηση τήν κατάπαυση
τοῠ πυρός πού κήρυξε τό Polisario παραχωρώντας του ούσιαστικά τόν ἐλεγχο τοῠ
τμήματος τῆς Δυτ. Σαχάρας πού εἶχε καταλάθει. ”Ομως ταυτόχρονα προθάλει συνεχῶς προσκόματα στίς διαπραγματεύσεις
της μέ τό Polisario, ἐπιδιώκοντας v0 0110φύγει μιά συμφωνία πού θά τήν ὁδηγοῠσε
σὲ ρήξη με τό Μαρόκο. Γιά νά διατηρηθούν
oi λεπτές αύτές ἰσορροπίες, τρεῖς κυθερνήσεις ἐχουν διαδεχτεῑ η μιά τήν άλλη μέσα σέ
λιγότερο 0110 ἔνα χρόνο.

υΟσον άφορᾱ τήν Ἰο-ιτανία η άλλαγή τής
πολιτικῆς της ἔπισημοποιήθηκε μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Σουάρεθ στό Ἀλγερι στά τέλη
Ἀπριλίου, 01100 συναντήθηκε - ὡς 00x11γός ὅμως τοὺ κόμματός του καί όχι ὼς
πρωθυπουργός - με τό γενικό γραμματέα
τοὺ Polisario, Μωχάμεντ Ἀμπντελαζίζ.
Ἕτσι σήμερα ἡ Ἱσπανία ἐπιδιώκει παίρνοντας τίς ἀποστάσεις της 0110 τά άντίπαλα μέρη, νά παίξει καθοριατικό ρόλο σε
010 συνολική διαπραγμάτευση. Στά πλαίσια αὺτά ἐντάσσπαι καί ή πρόσφατη ἐπίσκεψη τοὺ Χουάν Κάρλος οτό Μαρόκο.
"Av όμως oi ἐπίσημες ὲ-ιτισκέψεις καί oi
άνεπίσημες διαπραγματεύσεις ἔχουν ἐνταθεῑ ὶδιαίτερα τούς τελευταίους μῆνες εἶναι
δύσκολο νά προθλέψει κανείς τό συγκεκριμένο άποτέλεσμά τους. Τό κυριότερο ἴσως
ἐμπόδια εἶναι ὁ Βασιλιάς τοῦ Μαρόκου, γιά
τόν ὁποῑο ὁποιαδήποτε ὺποχώρηση θά
ἔχει σημαπικὲς συνέπειες γιά τή σταθερότητα τοῦ Θρόνου του. 'O πρωθυπουργός
τής Ἀρα6ικής Σαχραονί Δημοκρατίας σέ
πρόσφατες δηλώσεις του ᾶφησε νά ἐννοηθεῑ 011 1‘1 (συφλή άδιαλαξία τού Μαρόκου»
ἐνισχύεται 0110 τή Γαλλία. Χαρακτηριοτικὸ
δεῖγμα αὺτής τής άδιαλαξίας εἶναι ἠ δήλωση τοῦ Χασάν 011 ἔδωσε διαταγή στα
μαροκινά στρατεύματα νά μή διστάσουν νά
διασχίσουν τά σύνορα τής Ἀλγερίας κυνηγώντας τμήματα τοῦ Polisario. Βέθαια δέν
εἶναι καθόλου σίγουρο ὅτι τελικά ὁ X000v
00 πραγματοποιήσει αὑτήν τήν άπειλή του
πού θά σήμαινε σχεδόν άναπόφευκτα πόλεμο Μαρόκου καί Ἀλγερίας, γεγονός 1100
κανείς δὲν φαίνεται νά ἐπιδιώκει. Εἶναι
ὅμως πιθανό στήν ἔρημο μτής Δυτ. Σαχαρας
v0 μήν κριθεῑ μόνο η άνεξαρτησία τοὺ λαοῦ
της άλλά καί 1'1 τύχη τοῦ μαροκινοὺ θρόνου.

‘H μουσουλμανική άνταρσία
010 σύνορα μὲ τό Πακιστάν
Ἕνα χρόνο περίπου μετά τό πραξικόπημα πού τήν ἔφερε στήν ἐξουσία, η σημερινή ἐπαναστατική κυθέρνηση 100 Ἀφγανιστόιν ἔχει νά αντιμετωπίσει μιά ἔξαιρετικά
δύσκολη κατάσταση. Τό κυριὸτερο πρόθλημα εἶναι ἡ άνοιχτή άνταρσία ὁρισμένων
φυλῶν, ἰδιαίτερα αὐτῶν πού κατοικοῠν
010 σύνορα μέ τό Πακιστάν καί, ἡ ὁποία
ὺποοτηριζόμενη 0110 τούς Ἀμερικανούς,
10 Πακιστάν καί τίς δεξιές μουσουλμανικές
ὁργανώσεις τῆς Περσίας ἔχει πάρει τόν τελευταῙο καιρό, σημαπικές διαστάσεις.
Oi πληροφορίες πού ὑπάρχουν γιά τίς
μάχες πού διεξάγονται εἶναι ακόμα περιορισμένες καί 00K510 άντιφατικές. Ἠ κυθέρνηση τοὺ Ἀφγανιστάν ὺποστηρίζει 011
1'1 άνταρσία περιορίζεται μόνο οτόι σύνορα
με τό Πακιστάν, ὅπου θρίσκονται καί οΙ
κύριες θάσεις τῶν ὰνταρτῶν (οὺδὲι-ερες
μάλιστα πηγές θεωροῦν σχεδόν θέθαιο 011
στίς μαχες, 0110 τή μεριά τῶν άνταρτῶν
συμμετέχουν καί φυλές πού κανονικά εῘναι
ἔγκαταοτημένες στό Πακιστάν). FI’ αὑτό
καί πρόσφατα ή ὰεροπορία τοῦ Ἀφγανιστάν καταδιώκοντας τούς άντάρτες 8008008105 θέσεις τους μέσα 0τὸ Πακιστάν.
Ἀντίθετα 01 ἠγέτες τῆς άνταρσίας ὑποστηρίζουν 011 η κυθέρνηση τοὺ Ἀφγανιοτάν ἔχει χάσει τόν ἔλεγχο όχι μόνο τῶν
περισχὼν πού ουνορεύουν με τό Πακιστάν
καί τήν Περαία άλλά καί δύο ἐπαρχιῶν στό
KFVTI‘U ΗἺᾩ ΥΙΙἸῚΓΪΕ.
-”Οπωσδήποτε ὺπάρχουν πολλές ἐσωτερικές αἰτίες πού προκάλεσαν καί διευκὸλυναν τήν μουσουλμανική άνταρσία, ὅπως
π.χ. oi άντιθέσεις ανάμεοα στίς διάφορες
φυλές τοῦ Ἀφγανιστόιν, η ἱσχυρή δύναμη
τῶν γαιοκτημόνων - πού δέχτηκε σημαντικά χτυπήματα 0110 τήν αγροτική μεταρρύθμιοη τήν ὁποία υἰοθέτησε ή ἐπαναστατική κυθέρνηση - Kai ή σημαντική ἐπιρροή
πού διαθέτει ὁ μουσουλμανικός κλῆρος.
υΟμως ἐκτός 0110 τίς ἐσωτερικές αΙτίες ἠ
μουσουλμανική άνταρσία ἐνισχύθηκε καί
ἐνισχύεται σημαντικά 0110 10 Πακιστάν καί
κυρίως 0110 τίς ΗΠΑ. Oi ΗΠΑ, πού δέν
μπόρεσαν νά αντιδράσουν καθόλου ὅταν
τόν Ἀπρίλη τοῦ 78 0v01001111K5 10 1100r1γούμενο καθεστώς, θεωροῦν σήμερα 011 ἡ
ἐπιρροή τῆς Σοθιετικής Ἕνωσης στὸ Ἀφγανιστάν - ἰδιαίτερα 0510 τήν ὺπογραφή
τού συμφώνου φιλίας καί συνεργασίας ἔχει ’φτάαει σέ τέτοιο σημεῑο ὼστε νά τό
χαρακτηρίζουν ὼς δεύτερη Μογγολία καί
γι’ αὐτό ἐπιδιώκουν με 0710 τά μέσα τήν
ανατροπή τοῡ καθεστῶτος τῆς Καμπούλ
πρίν προλάθει v0 σταθεροποιηθεῑ, Καί τό
ἐρώτημα πού μπαίνει εἶναι διπλό; τό καθεστώς τοῡ Ἀφγανιστάν ἔχει 0110 μόνο του
τή δυνατότητα νά άντιμετωπίσει τή μου·
σουλμανική ανταρσία; Κι 0v ὁχι μέχρι 11010
σημεῖο 1‘1 ΕΣΣΔ εἶναι διατεθειμὲνη νά τό οτηρῐξει; Πρίν 0110 τρεῖς θδομαδες 11 ΕΣΣΔ,
αναγνωρίζοντας 011 ἠ άνταρσία ἔχει «σημαντικά ἐνισχυθεῑ» κάλεσε τό Πακιστάν νά
μήν παρασυρθεῑ 0' ἕνα «ἐπικίνδυνο παιχνίδι». Αὺτή ἠταν 1‘1 δεύτερη προειδοποίηση
μὲσα σε δύο μῆνες πού ὰπεύθυνε 1‘1 ΕΣΣΔ
στό Πακιστάν, εΙναι ὅμως ἀγνωστο 0v Kai
ποια συνέχεια ·ιιρ()κι;ιται v0 ἔχει.

ςΗ «προίκα» τῆς Παιὸείας
Τῆς Διδώς Σωτηρίου
ὑπέρτατης
προσπάθειας
καί περισυλλογῆς
τή
Σ τρίμωγμα
0i ἐξετάσεις,
ἰδιαίτερα
οἱ τελευταῖεςγιά
ῶρες
νεολαία 1:00 γέρνει μέ χτυποκάρδι πάνω ἀπό τίς
ἂσπρες κόλλες. Ἀπό τίς ἀπαντήσεις 1:00 θά ρθοῦν
στήν ἄκρη τῆς πέννας Θά ἐξαρτηθεῖ τό διαθατήριο γιά τήν
ἐπιτυχία ἦ τήν ἀποτυχία. Καί ποιά θεωρεῖται ἐπιτυχία καί
ποιά ἀποτυχία;
Χρόνια τῶρα συντηρεῖται στόν τόπο μας ἕνας ἐλκυστικός
μύθος γιά τίς κλασσικές ἐπιστῆμες. Θεωροῦνται οἱ ὑπέρτατες
σπουδές γιά ἐκλεκτούς ( κι ἃς διδάσκονται ὅπως διδάσκονται.) 'O φτωχός ἰδιαίτερα νέος 6λέπει τό Πανεπιστήμιο σάν
μοναδική διέξοδο 1:00 τοῦ ἐξασφαλίζει κόρος, άξιοπρέπεια
καί μιά ((θεσοὺλα». (γιατί ὅχι καί μιά <<προικούλα>>; ) Μήπως
ὅλα δέν τόν σπρωχνουν πρός τά ἐκεῖ; Παιδεία, οἰκονομία.
κοινωνία. "Etc: φτάσαμε στό δυσάρεστο ἀποτέλεσμα νά πήξει ὁ τόπος ἀπό δικηγόρους . φιλόλογους καί θεολόγους καί
νά καθυστερήσει ἐπικίνδυνα ἡ τεχνολογία. Ἠ Τεχνική Παιδεία, ἡ θάση καί τό θεμέλιο για τήν ἀνάπτυξη τῆς κάθε χὼρας, σ’ἐμᾱε παραμελήθηκε, ὑποτιμήθηκε, κατάντησε καταφυγιο γιά παρίες. ( Μέ ἐξαίρεση θέθαια τίς Πολυτεχνικές
Σχολές 1:00 αὐτες εἶναι ἐκτός συναγωνισμοῦ. Τό μεγάλο.
άπρόσιτο ὅνειρο...)

ό κακό γιά τήν Ἐλλάδα εἶναι πῶς δέν πέρασε ἀπό
τήν ἀστική ἐπανάσταση. 1:00 αὐτή θά ἐλυνε ἀναγκαστικά θασικά ἐθνικά καί ἀναπτυξιακά προθλήματα.
ὅπως τῆς ἐκθιομηχάνισης. τῆς γλώσσας, τοῦ προσανατολισμοῦ τῆς παιδείας. τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν κλπ.
Ἀπό τό 1917( ἂν θυμᾶμαι καλά τήν ήμερομηνία ) ὁ Δημήτρης Γληνὸς ζήτησε πρῶτος να καθιερωθεῖ ή δημοτική στά
σχολεῖα καί νά υίοθετηθεῖ στροφὴ πρός τήν Τεχνική Παιδεία. Τίς ἵδιες προτάσεις ἐκανε τό I948. ἐπίμονα. καί ἄλλος
φωτισμένος δάσκαλος, ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος . Ἀπό τό
50 καί ὡς τήν ἀποστασία ἐξάλλου ό κύριος στόχος τῶν φοιτητῶν καί γενικά τῶν νεολαιΐστικων όργανῶσεων, ὅπως καί
τοῦ πλατυτερου λαῖκοῦ κινήματος ἡταν ή ἐκπαιδευτική
μεταρρυθμιση. Τό σύνθημα υίοθέτησε τό 64 ή κυθέρνηση Γ.
Παπανδρεου καί εἶχε τή γνωστή τυχη...
Ἠ δεξιά καί μόνο 1:00 ᾱκουγε ἐνιωθε ρῖγος καί ἀποτροπιασμό ( ᾱφησε πιά τά Ἀνάκτορα...)Γενικά ή παιδεία τοῦ
λαοῦ ἦταν τό κόκκινο πανί τοῦ ταύρου. Κάθε ἐποικοδομητική μεταρρυθμιστική πρόταση χαρακτηριζόταν «ἀντεθνική» καί ἀποκεφαλιζόταν χωρίς διαδικασία. ”Ἐτσι περνωντας καί ἀπό τοὺς σκοταδιστικους «ροδῶνες» τῆς χοὺντας.
φτάσαμε. μέ·τόν ἴδιο ἐκπαιδευτικό άραμπά. ὡς τό σωτήριο
ἐτος 1979. Τό ἀποτέλεσμας Ρίξτε μιά ματιά στόν καθρέφτη
τῆς στατιστικῆς . Ἐκεῖ θά ἀντικρύσετε μέ Θλίψη. ντροπή καί
θαθειά ἀνησυχία πῶς διαμορφωθηκε τό πρόσωπο τῆς ὁλοζῶντανης.σφριγυλῆς χωρας μαςῑ 1.040.000 0i ἐντελῶς ἀναλφάθητοι. Καί μέσα 0‘ αὐτοὺς χιλιάδες παιδιά ἡλικιιις 10-14
χρονῶν. 2.382.884 oi ’Έλληνες 1:00 δέν ἑχουν τελειώσει Δημοτικό. Κι ἀνάμεσά τους 307.652 παιδιά ἡλικίας l0-l4 χρονῶν. Μόνον 2.9‘};_ τό ποσοστό ἐκείνων 1:00 τέλειωσαν κάποια
Ἀνῶτατη Σχολή. Καί 11,2% ἐκεῖνοι 1:00 τέλειωσαν Μέση
Ἐκπαίδευση...Πῶς νά τά λές δίχως νά νιῶθεις σπαραγμό.
ἀναστάτωση, ὀργή, ἀκόμα καί ἐνοχή.

Οἱ καιροί
'H ραγδαία
μεταμόρφωση
τῆς ὅμως
χώρας.ἀλλάζουν.
οἱ ἐπιταχυνόμενες
οἰκονομικοκοινωνικές
allay/1'2; oi έπείγουσες άνάγκες 1:00 δημιουργεῖ ή
ἐντάξη στήν EOK (ἐχει Βλέπετε κι αὐτή τά καλά

της) ὑποχρέωσαν τήν δεξιά τῆς μεταπολίτευσης νά ἐπιζητήσει τόν ἐκσυγχρονισμό τῆς άπολιθωμένης παιδείας. 'H
μεταρρυθμιση ἐγινε πλέον Θέμα ἐπιόίωσής της. «'H ἀνταγωνιστική ἱκανότητα που ἀπαιτεῖ ἡ ἐνταξη στήν EOK δέν μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ δίχως ποιοτική καί ποσοτική ἄνοδο
τοῦ μέσου ἐπιπέδου σπουδῶν». Αὐτά ἀκοῦμε νά λέγονται καθημερινὰ. Τά λέει καί τά ἀκούει ἡ ἐν ἁμαρτίαις γηράσασα
Δεξιά καί δέν πιστεύει στό στόμα της καί στ’ αὐτιά της.
Αὐτή νά καθιερῶνει τή δημοτική στά σχολεῖα; Αὐτή νά κάνει ἐννιάχρονη τήν ὑποχρέωτική παιδεία; Αὐτή νά πραγματοποιεῖ τή μικτή φοίτηση; Αὐτή ν’ ἀποζητᾱ τήν άνανέωση
τῶν 6ι6λίων; Ποῦ άκοὺστηκεί
«Βρισκόμαστε σήμερα - γράφει ὁ Ἀ. Βέλιος - μπροστά στό
φαινόμενο ἡ ἴδια ἡ κυθέρνηση ν’ ἀποφασίζει καί νά θεσμοθετεῖ
μιά ἐκπαιόευτική μεταρρύθμιση ἱστορικά ἀναγκαία καί σύμφωνη
μέ τά ἰόεολογικὰ της πρότυπα πού τή λογική της φοθᾶται ν’ ἀκολουθήσει.» Φοθᾶται ἠ δέν φοθᾶται, θέλει ἢ δέν θέλει, οἱ
ἀπαιτήσεις τῆς πραγματικότητας εἰναι ἀμείλικτες καί τό κυνηγητό τοῦ χαμένου χρόνου πληρωνεται ἀκριθάέ

ό δυστύχημα εἶναι πως θά πληρωθεῖ καί ἀπό τά παιδιά, 1:00. μοιραῖα, θά ταλαιπωρηθοῠν μέ τοὺς Θιαστικους πειραματισμοὺς. Ἠ προετοιμασία μιᾶς τέτοιας
μεταρρυθμισης ἔπρεπε νά εἶχε γίνει ἀπό χρόνια.
Πρῶτά πρῶτα νά ἐξασφαλιστοῦν γενναῖα οἰκονομικά κονδύλια. « Προῖκα στήν Παιδεία» φῶναζαν ἀπό τό 60 τά παιδιά
μας. Μέ τά γλίσχρα ρετάλια τοῦ προϋπολογισμοῦ δέν στήνεται 6έ6αια ἐκσυγχρονισμένη παιδεία. Χρειάζοντάι κτήρια,
ἐργαστήρια, ὄργανα, μετεκπαιδευμένο διδαχτικό προσωπικό,
νέα 6ι6λία. Καί ποῦ εἷναι;
μεταρρυθμιση παρουσιάζει ἐπικίνδυνες ἐλλείψεις καί

στή σὺλληψή της καί στήν πραγματοποίησή της.
ἀδυναμίες, ἠθελημένες καί ἀθέλητες, προχειρότητες,
σὺγχιση. Md πρέπει -νά γίνει, πρέπει νά μπεῖ κάποτε
τό νερό στό αὐλάκι. Θά ἦταν ἀσυγχώρητο λάθος νά μήν
πιάσουν τό μήνυμα τῶν καιρῶν, τό νόημα τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ οἱ προοδευτικές δυνάμεις, καί νά περιοριστοῦν σέ
στείρα κριτική. Ἀρκετά δεινοπαθήσαμε μέσα στά ἐρέθη τοῦ
σκοταδισμοῡ, τῆς ἀμάθειας καί τῆς ἀγραμματοσυνης. Νά
μάθει ἐπιτέλους πέντε γράμματα αὐτός ὁ τόπος, ν’ ἀποχτήσει
μιά Τεχνολογία. N’ ἀρχίσουμε σωστά, ὂσο γίνεται, καί ν’
ἀνεθαίνουμε ἀποφασιστικά τά σκαλοπάτια. ”Οχι νά πάρουμε
φόρα καί νά σταματήσουμε στό δρόμο. Τήν μεταρρυθμιση
πρέπει νά τήν περιφρουρήσει καί νά τήν κατοχυρῶσει ὁ
ἴδιος ὁ λαός, οἱ γονεῖς, τά παιδιά, οἱ δάσκαλοι, οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι τοῦ τόπου. Γιά νά μήν ἐχουμε πισωγυρίσματα.
”Ηδη oi ἀντιμεταρρυθμιστές σκοταδιστές ἄρχισαν καμουφλαρισμένα καί ἀγοιχτά τήν ἐπίθεσή τους. Ἀλλοίμονο ἀν τό
ὑποτιμήσουμε. “

Υ.Γ. Γράφοντας τίς τελευταῖες αὐτές ἀράδες πληροφορήθηκα τό ἀπαίσιο σκάνδαλο 1:00 ξέσπασε μέ τή διαρροή
τῶν θεμάτων στίς Πανελλήνιες, 1:00 τόσο ὀδυνηρά τό
πληρῶνουν τά παιδιά. Ἡ δολιοφθορά δείχνει πολλά. Καί
πρῶτα πόσα θά στοιχίσει ἡ ἀποχουντοποίηση 1:00 δέν
ἐγινε κυρίως στόν κρατικό μηχανισμό. Τό πάθημα πρέπει
νά γίνει μάθημα. Ἡ ἀκροδεξιά θά χτυπήσει. Καί ἡ κυ6έρνηση πρέπει νά καταλάθει τίς εὐθύνες της. Ἐκπαιδευτική μεταρρυθμιση δίχως συμμαχία μέ τό λαό δέν γίνεται.
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ΠΑΣΟΚε

ἡ κρίση τῆς ἀφίσας
Τοῦ Σπ. Λιναρδάτου

«Μεμσνωμένο» καί «συγκεκριμένσ» γεγονός χωρίς γενικότερες
ὁηλαὸή προεκτάσεις καί ἐπιπτώσεις στό Κίνημα, χαρακτήρισε ὁ
Πρόεὸρος τσῦ ΠΑΣΟΚ κ. Ἀ. Παπανὸρέσυ τήν παραίτηση (ἄλλοι
τήν ὀνομάζουν «ἐξαναγκασμό σέ παραίτηση») τοῦ μέλους τοῦ Ἐκτελεστικσῦ Γ ραφείου καί γραμματέα ὁιαφώτισης καθηγητῇ κ. K.
Σημίτη. Καί εἶναι γεγονός, ὅτι, ἄν θελήσεις νά τή ὄάλεις μέσα στά
πλαίσια μιᾶς ἐσωκομματικῆς ὁιαπάλης ἰὸεολογικῶν καί πολιτικῶν
τάσεων μέσα στό ΠΑΣΟΚ, ἡ περίπτωση Σημίτη παρουσιάζει μερικές ἰὸιομορφίες. Ὁ ἴὸιος συχνά παρουσιάστηκε, σέ ὁμιλίες καί παρεμόάσεις 10v, σάν ἐκπρόσωπσς περίπσυ μιᾶς προλεταριακῆς τάσης. ’Άσκησε, μέ σειρά ἄρθρων του σέ ἀπογευματινή ἐφημερίὸα,
ἔμμεση, ἀλλά καί ἔντονη κριτική στήν κοινοὸουλευτική ἐκπρσσώπηση τοῦ κόμματός του, ὅτι ὁέν κάνει «ὁσμική», ἀλλά περιστασιακή καί ἐπιὸερμική ἀντιπολίτευση στή Βουλή. ἷΗταν ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ὁιαφωτιστικῆς ἐκστρατείας τοῦ ΠΑΣΟΚ ἐναντίον τῆς ἔνταξης τῆς Ἐλλάὸας στήν EOK, τελευταῖα ὅμως σέ ὁμιλίες καί συνεντεύξεις του, ὑπαινίχθηκε τήν ἀνάγκη γιά ἀναπρσσαρμσγή τῆς
πολιτικῆς τοῦ Κινήματσς μετά τήν νέα πραγματικότητα πού ὁημιουργεῑ ἡ ύπσγραφή τῆς συνθήκης.
ΑΦΟΡΜΗ, ὅπως εἶναι γνωστό, για τὴ
δημιουργία τοῦ θεματος Σημίτη πού
ἀπασχόλησε σχεδόν ἀποκλειστικά τὴ
συνεδρίαση τῆς 1ης Ἰουνίου τοῦ Ἐκτελεστικοῡ Γραφείου τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἧταν ἡ
περίφημη ἀφίσσα, με τό σύνθημα «Ναί
στὴν Εὐρώπη τῶν λαῶν. νΟχι στὴν Εὐρώπη τῶν μονοπωλίων», 11013 κυκλοφόρησε λίγες μὲρες πρίν ἀπό τήν τελετὴ τῆς
ὑπογραφῆς τῆς συνθήκης στὴν Ἀθήνα.
Ἔτσι, ὁ καθηγητὴς κ. Σημίτης, πού, τουλάχιστο με τά δύο ἀρθρα του στὴν
«Ἐλευθεροτυπία» γιά τήν ἀνάγκη «ôoμικής» ἀντιπολίτευσης, ἀλλά καί με
προηγούμενες εκδηλωσεις του, παρουσιαζόταν σάν «ποῡρος ἀριστερός». δεχόταν τώρα ἓντονες ἐπικρίσεις ἀπό τήν
ἡγεσία τοῦ ΠΑΣΟΚ γιὰ ἕνα «δεξιό λάθος». Ἀλλά ἦταν μοναδικός ὑπεύθυνος
γιά αὐτό τό «λάθος» ô κ. Σημίτης; Καί
ἦταν, στό κάτω-κάτω, τόσο σοόαρὴ παρεκκλιση ἀπό τὴ γραμμή τοῦ ΠΑΣΟΚ
αὐτὴ ἡ ἀφίσσα ὥστε νά ἐπισύρει «παραίτηση» ἀπό τό ἀνώτατο πολιτικό-ἑκτελεστικό ὄργανο τοῦ Κινήματος;
ΣΤΟ ἐρώτημα αὐτό 11013 τό ἔθεσαν
ἐπίμονα πολιτικοί συντὰκτες τῶν ἐφημερίδων, ὁ ἴδιος ô κ. A. Παπανδρὲου
ἀπάντησε, ὅτι τό σύνθημα περί Εὐρώπης
τῶν λαῶν τό ἐκμεταλλεύτηκαν οἱ δεξιες
ἐφημερίδες γιὰ νά παρουσιὰσουν στροφὴ
τοῦ Κινὴματος πρός τά δεξιά. Ἐξάλλόυ
ἒγινε γνωστό, ὅτι οτή συνεδρίαση τῆς 1ης
Ἰουνίου τοῦ Ἐκτελεστικοῡ Γ ραφείου
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κατηγόρησαν τόν κ. Σημίτη, ὅτι χρησιμοποίησε τό σύνθημα ἄλλων κομμάτων
τῆς Ἀριστερᾶς (KKE ἐσωτ. καί ΕΔΑ)
που ἀκριὸως κατηγοροῦνται γιά «δεξιὲς
παρεκκλίσεις».
ΠΑΡΟΛΑ αὐτὰζ κανὲνας καί πάλι δὲν
πείστηκε, ὅτι ἡ ἀφίσσα ἦταν ἡ πραγματικὴ αἰτία τοῦ «εξαναγκασμοῠ σε
παραίτηση» - ὅπως τήν ὀνομάζουν - τοῦ
κ. Σημίτη. ”Αλλοι παράγοντες τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπαντοῡν; Μά ἡ ἀφίσσα ἧταν τό
ἀποκορύφωμα ἄλλων λαθὼν τοῦ μέλους
αὐτοῦ τοῦ Ἐκτελεστικοῡ Γραφείου. Καί
συγκεκριμένα ἀναφέρουν ἐνδεικτικά,
ὅτις σὲ ἔρευνα τῆς «Καθημερινής» τόν
περασμενο Φλεὸἀρη, ὁ κ. Σημίτης ὑπεστὴριξε ἀντίθετες ἀπόψεις ἀπό ἐκεῖνες
τοῦ Προεδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπανδρεου σχετικά με τά ἐκλογικά συστήματα. Ms’ τά ἄρθρα του στήν «Ἐλευθεροτυπία» ἀσκησε κριτική ἔμμεσα στήν
κοινοὸουλευτική εκπροσώπηση τοῦ Κινὴματσς πού εἶχε δικαίωμα νά τήν κάνει
μόνο στα ἁρμόδια ὄργανα καί δέν τὴν
εκανε...

Φόὸος πόλωσης
Η TEAEYTAIA αὐτή, «συμπλήρωματική» των ἀπαντήσεων τοῦ κ. A. Παπανδρὲου καί, φυσικά, ἀνεπίσημη ἑρμηνεία
τῆς «παραίτησης» μᾶς-’πλησιάζει ἴσως
στὴν πραγματικὴ αἰτία τοῦ ζητήματος
που δημιουργήθηκε. "Av δηλαδὴ συν-

δυάσει ,κανείς καί τό ὅτι ἡγεσία τοῦ
ΠΑΣΟΚ εἶχε δυσαρεστηθεί ἀπό τό γεγονός, ὅτι. στελεχη τοῦ Κινήματος, ἐξ·
ἐφρασαν δημόσια ἀπόψεις ὅχι πάντα εὐθυγραμμισμενες με τίς ἐπίσημες, σε ἀλλες
περιπτωσεις καταλήγει στό συμπέρασμα
οτι;
O κ. ΑΫΠΑΠΑΝΔΡΙΞΟΥ, πού δέν
θεωρεῖ ἀκόμα ὥριμο τό ΠΑΣΟΚ γιά νά
πραγματοποιὴσει συνέδριο με ὅλη τή σημασία καί τὴ «6091311110» — ὅπως εἶπε ὁ
ἴδιος - που ἔχει ἕνα τετιο σῶμα. θέλει
ὁπωσδήποτε νά ἐμποδίσει να συνεχιστεῖ
ἐκεῖνο που πιστεύει ὅτι ἀποτελεῖ παρα6ίαση ὃασικής ἀρχῆς τοῦ Κινὴματος πού
διακηρύχθηκε καί στὴ Συνδιάσκεψη τοῦ
Ἰουλίου 1977: τὴ δημοσιότητα των διαφορετικων ἀπόψεων. Συμφωνα καί μὲ
τίς διακηρύξεις τὴς τελευταίας συνόδου
τῆς Κεντρικής Ἐπιτροπῆς, οἱ διαφορετικὲς ἀπόψεις πρέπει να συζητοῠνται μόνο
μέσα στά ἁρμόδια ὄργανα. ἐνω πρός τά
ἔξω τό Κίνημα πρέπει να παρουσιάζεται
ἑνιαῖο. Πρόκειται δηλαδὴ γιά τήν ἴδια
ἀρχὴ 11013 ἐφαρμόζουν τα περισσότερα
Κ.Κ. - ἓρμηνευόντας ἓτοι τό «δημοκρατικό συγκεντρωτισμό» -, ἀλλά καί ὅλα
σχεδόν τα μεγάλα κόμματα στὴν Ἑλλάδα, που τιμωροῡν ἀκόμα καί με διαγραφή 01101001111011~ δημόσια ἐμφάνιση
τῶν διαφορετικων ἀπόψεων σε ὅασικά
τουλάχιστο θέματα.

ΣΤΗ συγκεκριμὲνη περίπτωση, φαίνεται, ὅτι ἐὸἀρυνε καί ἕνας ἄλλος παράγοντας; ὁ φόὸος τοῦ κ. Α. Παπανδρεου
μήπως γὺρω ἀπό τόν κ, Σημίτη πολωθεῖ
ἡ μία πλευρά τοῦ δυαδισμοῡ, πού, ὅπως
εἷπε ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ σε
συνομιλία του με τούς πολιτικούς συντάκτες των ἐφημερίδων, ἀποτελεῖ ἕνα πρό6λημα γιά τό Κίνημα. Πρόκειται δηλαδή
για τήν ἀντίθεση - που παρουσιάζεται
καί σε ἄλλα ἀριστερά κόμματα - ἀνά-ι
μεσα στίς όργανώσεις καί στὴν κοινο6ουλευτικὴ όμάδα τους. ·
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ κ.
Σημίτη ἀπαρχὴ γενικότερων ἀλλαγων
καί ἀναδιαρθρώσεων στα ὄργανα τοῦ
ΠΑΣΟΚ; Παρά τίς διαψεύσεις, ἡ ἀντικατασταση τοῦ δουλευτή κ. Τζουμάκα
ἀπό τὴν ἡγεσία τῆς νεολαίας 11013 ἀκολούθησε, ὲπιὸεῦαίωσε, ὅτι ὑπάρχει πρόθεση νά γίνουν τετιες ἀναδιαρθρώσεις με
σκοπό τὴ μεγαλυτερη ἀποτελεσματικότητα, τὴ μαζικοποίηση των ὀργανώσεων
καί τήν ἐξασφαλιση ὁμοψυχίας καί συν-

τονισμοῡ ἀναμεσα στίς ὀργανώσεις καί
τήν κοινοὸσυλευτική ἐκπροσώπηση. Ἡ
ἀναὸολή ἐξαλλσυ τών νομαρχιακών συνελεύσεων πού εἶχε ἀναγγελθεῐ, ὅτι θα
αρχιζαν στα τέλη Μαΐου, ἐπιὸεόαιώνει,
ὅτι ὑπαρχουν ὁρισμένα πρσὸλήματα.
Αὐτό δέν σημαίνει, ὅμως, ὅτι οἱ ἀλλαγές
θα εἶναι τόσο θεαματικές ὂσο προὸλέπουν ὁρισμένες ἐφημερίδες, ὅτι θα φτασουν δηλαδή ὥς τόν πλήρη παραμερισμό
τών αἱρετῶν ὀργάνων τοῦ Κινήματος
(Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς καί Ἐκτελεστικοῦ Γραφείου) καί τή δημιουργία διευθυντηρίου ὑπό τόν κ. A. Παπανδρέου.
Εἶναι ἀναμφισὸήτητο, ὅτι θα ἐνισχυθεῐ
περισσότερο - μέ συμμετοχή καί ὅουλευτών, ὅπως ἤδη ἀποφασίστηκε στήν τελευταία σύνοδο τῆς Κοινοὸουλευτικῆς
Ὁμαδας - ἡ Ἐπιτρσπή Ἀναλυσης καί
Προγραμματισμοῦ που ἐπικεφαλῆς της
ἔχει τόν καθηγητή κ. Ἀπ. Λαζαρη. Αὐτό
ἐπιὸαλλεται καί ἀπό τό γεγονός, ὅτι, μέ
τή συνεχῆ ἀνοδο τῆς ἐπιρροῆς του καί μέ
τή διαγραφόμενη προσπτική συμμετοχῆς
του στήν ἐξουσία, τό ΠΑΣΟΚ πρέπει,
όχι μόνο να ἕχει ἕτοιμο σύντομα τό πρόγραμμα του κυὸερνητικής του πολιτικῆς,
ἀλλα καί να εἶναι ἀπό καθε πλευρα (ὀργανωτική, στελεχών, διαρθρώσεων)
προετοιμασμένο για να ἀναλαὸει κυὸερνητικές εὐθύνες, αν, ὅπως προὸλέπεται,
τοῡ τίς ἀναθέσει, στίς έπόμενες ἐκλογές ἡ
λαϊκή ψῆφος. Ὁπωσδήπστε, οἱ ὁποιεσδήποτε αλλαγές καί ἀναδιαρθρώσεις στα
όργανα τοῦ Κινήματος θα γίνσυν νομότυπα καί μέ τίς ἴδιες διαδικασίες πού
ἔχουν ἀκολουθηθεῐ ὥς τώρα.

ρωπαϊκῆς δεξιᾶς καί τῆς κυριαρχίας τῶν
μονοπωλίων. Ἀλλά τέτιες ἀπόψεις
ὑπαρχουν καί σέ ἐξωκοινοὸουλευτικα
στελέχη. Καί ὁπωσδήποτε ὁ δυισμός για
τόν ὁποῐο μίλησε ὁ κ. A. Παπανδρέου
δέν σημαίνει, ὅτι ὑπαρχει ἰδεολογική
διαχωριστική γραμμή ἀναμεσα στήν
Κοινοόουλευτική Ὁμαδα καί στίς ὀργανώσεις.
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ καί σοὸαρότερα προὂλήματα δημιουργοῦν στήν ἡγεσία τοῦ
ΠΑΣΟΚ ὁ παραγοντισμός καί ὁ «σεκταρισμός» πού ἐκδηλώνεται σέ ἀρκετές ὀργανώσεις καί πού ἀπετέλεσε ὥς -τώρα
ἐμπόδισ στήν πραγματσπσίηση τών ἀποφασεων για «ἄνοιγμα τῆς ὀργάνωσης,
ἀγκάλιασμα τῶν μαζῶν πού εἴτε εἶναι
ἀνυποχώρητα ἀντιὸεξιές, εἴτε· εἶναι ἐγκλωὸισμένες καί περιχαρακωμὲνες σέ
πολιτικούς χώρους πού ὁέν ἐκφράζουν
τά γνήσια οἰκονομικοὶ καί ’κοινωνικὰ
τους συμφέροντα» (ἀπό τήν εἰσήγηση
τοῦ κ. A. Παπανδρέου στή σύνοδο τῆς
K.E. 16 Σεπτέμὸρη τοῦ 1978). Οἱ παραγσντες αὐτοί ἐμποδίζουν να ἐξαλειφθσῦν
«οἱ θύλακες ὀργανωτικῆς ἀδυναμίας τοῦ
ΠΑΣΟΚ» (κατα τήν ἐκφραση πάλι τοῦ
κ. A. Παπανδρέου), τοῦ προκαλεσαν ζημιές στίς δημοτικές ἐκλογές καί δυσκολεύουν τή μαζικοπσίηση τών ὀργανώσεων. Ταυτόχρονα καί οἱ 6εντετισμοί καί
οἱ τοπικοί καί οἱ προσωπικοί ἀνταγωνισμοί δυσκσλεύσυν τό ἐργο τῆς «Κοινο6ουλευτικῆς Ἐκπροσώπησης» τοῦ Κινήματος.

Ἰδεολογικές
καί πολιτικές ἁποχρώσεις
EXOYN σχέση τα σημερινα προὸλήματα τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ ἰδεολσγικοπολιτικές διαφορές καί διαμαχες στούς κόλπους του; Ἀσφαλώς, ἰδιαίτερα σέ ἕνα
τόσο μαζικό κόμμα, εῖναι φυσικό να
ὑπαρχουν καί ἰδεσλογικές ἀποχρώσεις
καί τάσεις. Ἀλλα θα ἧταν ὑπερὸολή να
μιλούσαμε τώρα πια για διαμορφωμένες
ὁμαδες, τή στιγμή μαλιστα πού δέν
ἀμφισὸητεῐται ἡ ἀκτινοόολία καί ἡ ἀνα-,
γνωρισμένη ἡγετική θέση τοῦ Πρσέδρου
τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου. Βέὸαια
στήν κσινοόουλευτική ἐκπροσώπηση τοῦ
Κινήματος ἐκδηλώνονται ἐντονὸτερα οἱ
ἀπαιτήσεις για μία πιό ρεαλιστική πολιτική, για μία προσαρμογή στίς δημιουργημένες στήν Ἑλλάδα καί στήν Εὐρώπη
πραγματικότητες. Ἐκφραζεται, λόγου
χαρη, ἡ ἀποψη, ὅτι τα συνθήματα για
ἐθνικσαπελευθερωτικό χαρακτῆρα τοῦ
ἀγώνα τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι ἐξωπραγματικα, ὅτι ἡ μεσσγειακή διασκεψη ἦταν
ἀποτυχία, ἤ ὅτι τό Κίνημα ὀφείλει να ἐγκαταλείψει τήν πολεμική του ἐναντίον
τῆς EOK καί, τα περί δημοψηφίσματος
καί να ἀγωνιστεῑ μέσα στα πλαίσια Κσιή
νότητας μαζί μέ τα ἀλλα εὐρωπαϊκα σοσιαλιστικα κόμματα για τήν Εὐρώπη τών
λαών καί ’για τήν καταπσλέμηση τῆς εὐ-

OAA αὐτα σημαίνουν. ὅτι περνᾶ σήμερα κρίση τό ΠΑΣΟΚ; Ἡ λέξη «κρίση»
εἶναι ὑπερὸολική. Τό ΠΑΣΟΚ δέν διατρέχει σήμερα κανένα κίνδυνο για διασπαση, ἐνῶ ἡ ἐπιρροὴ καί ἡ ἀκτινοόολία
του στὸ λαό εἶναι ὁπωσδήποτε ἀνεδασμένη. "Av θέλουμε ὅμως ὁπωσδήποτε να
χρησιμοποιήσουμε τόν ὅρο, πρέπει τότε
να μιλήσουμε για κρίση αναπτυξης καί
ἀναπροσαρμογῆς. Στίς ἀρχές τοῦ 1978,
σέ μία συνέντευξή του στὸν ὑποφαινόμενο καί ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση σχετική μέ τίς «ἐπικρίσεις» για στρσφή τῆς
πολιτικῆς του σέ δεξιότερες κατευθύνσεις ὁ κ. A. Παπανδρέσυ, αναμεσα στα
ἀλλα, εἷπεε

Κρίοη ἀνάπτυξης

κροπρόθεσμων στόχων, ἀλλά νά
ἀσχολεῖται μέ τήν στρατηγική καί,
τήν τακτική ἡ ὁποία πρέπει νά ἀκολουθεῖται γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων αὐτῶν. Καί ἐπειδή οἱ στόχοι
μποροῦν νά ἐπιτευχθοῦν μόνο σέ μιά
πορεία χρόνου, πρέπει να προσδιορίσει κανείς τήν ἱεράρχηση σέ χρόνο
τῶν διαφόρων μέτρων πού πρόκειται
νά πάρει καί τά ὁποῖα συνιστοὺν τήν
κυόερνητική πολιτική τῆς πρώτης τετραετίας. Καί ἡ κυόερνητική πολιτική, μιᾶς πρώτης τετραετίας, εἶναι
ἁπλῶς τά πρῶτα μεταὸατικά ὄήματα
ἀπό τό σήμερα πρός τό αὔριο. Ἀπό
16 παρόν πρός τό μέλλον. (...). Καί
εἶναι φυσικό ὅτι πρέπει νά λαόαίνουν
ὑπ’ ὄψη τόν συσχετισμό τῶν ὁυνάμεων σέ κάθε φάση καί ἐπίσης (...) νά
ἔχουν πάντοτε τήν πλατιά λαὶκή ἔγκριση,..»)
Βῆμα», 28 Φεὸρουαρίου
(«TÔ
1978).
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ὅμως πώς ἀρκετές ὀργανώσεις,ἤ. τουλαχιστο, μερικα στελέχη
τοῦ ΠΑΣΟΚ ὅρίσκσνται ακόμα στήν
πρώτη, συνθηματολογική περίοδο τοῦ
ΠΑΣΟΚ. Εἶναι ΠΑΣΟΚ ’74 καί ὅχι
ΠΑΣΟΚ ’77 καί ἀκὸμα λιγότερσ '79 ἤ
‘81. Καί γι αὐτὸ ἴσως ἀντιδρσῡν καί στό
ἀνοιγμα τών ὀργανώσεων καί τήν ἰδέα
να «μολυνθεῐ» τό Κίνημα μέ τήν ἐξουσία.
Χρειαζεται λοιπόν μία ἀναμόχλευση. μία
ἀναπροσαρμογή. Χρειαζεται να ἀποκτήσει τό ΠΑΣΟΚ ὄργανα κατάλληλα για
μία πιό προσαρμοσμένη στίς νέες πραγματικὸτητες καί στίς νέες εὐθύνες του
πολιτική. Καί αὐτό δέν μπσρεῐ να γίνει
χωρίς τήν προσωπική ώθηση καί χωρίς
ἀπσφασιστικές ἐπιλσγές τοῦ ἴδιου τοῦ
Πρσέδρσυ του. Μέ τόν ὅρο ὂέὸαια πώς
μία τέτια πορεία για τή διαμόρφωση τῆς
φυσιογνωμίας καί τῆς πολιτικῆς τοῦ
ΠΑΣΟΚ ὡς ἑνός συγχρονισμένσυ, 60101σμένου στήν έλληνική ἀλλα καί στήν εὐρωπαϊκή πραγματικὸτητα σοσιαλιστικοῡ
κόμματος. Θα τείνει τελικα στήν ἐνδυναμωση καί τῆς δημοκρατικῆς του ἐσωτεemf]; ζωῆς-

«Βασικά ὑπάρχει μία διαφορά, τήν
ὁποία ἀξίζει νά τονίσουμε, ἀνάμεσα
στό ΠΑΣΟΚ ’74 καί στό ΠΑΣΟΚ ’77.

(...) rH διαφορά εἶναι ὅτι τό ΠΑΣΟΚ

’74 ἧταν κάτι τό ἀπόλυτα νέο στήν
πατρίδα μας (...) ”Επρεπε ὁηλαὸή νά
δώσει ἕνα ὁεῖγμα τῆς ταυτότητάς του.
Καί γι αὐτό, τό μεγάλο του ἔργο ἧταν

νά ξεκαθαρίσει τούς στόχους του,
τούς μακρινούς του στόχους. (...) Τό
ΠΑΣΟΚ στήν περίοὸο αὐτή τοῦ ’77
καί, πέρα ἐπειὸή εἶναι σαφές ὅτι ἔχει

γίνει σημαντική πολιτική ὁύναμη
στήν Ἑλλάὸα καί ὁιεκὸικεῑ πιά τήν
ἐξουσία, εἶναι ἀπαραίτητο νά μήν
ἀσχολεῖται μόνο μέ τό θέμα τῶν μα11

OI ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Ε Ξ ΕΤΑΣΕΙΣ MW”
Προτιμότερο ἕνα κεφάλι πού σκέφτεται σωοτά
παρά ἕνα κεφάλι πού γνωρίζει πολλά.

MONTAIGNE (1533-1592)
ME T0 σκάνὸαλο τῆς ὸιαρρσῆς τῶν θεμάτων στίς
Πανελλήνιες Ἐξετάσεις ὁιαπιστώθηκε ἄλλη μιά φορά
ὅτι στόν τόπο μας ἀπ’ τό κεφάλι ὅρωμάει τό ψάρι κι
ὅτι τό κράτος μας εἶναι ἁνίκανο νά πραγματοποιήσει τις αλλαγές πού τό ἴὸιο ἐπαγγέλλεται.
OI ΑΝΤΙΔ ΡΑΣΕΙΣ στό σκάνὸαλο ἧταν πολλές καί ποικίλες, παρ’ ὅλα αὐτά ὅμως γενική
προσοχή ὁέ στράφηκε καθόλου πρός τόν ἴὸιο τό θεσμό τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων ami ΑΕΙ
καί τόν κοινωνικό τους ρόλο. Αύτήν τήν πλευρά τοῦ θέματος - ἴσως καί τήν, πιό σοόαρή -ς θά
προσπαθήσουμε νά θίξουμε ἕὸῶ.
OI ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Πανελλήνιες ὅπως
σήμερα. εἰσαγωγικές κατά κλάδους ὅπως
χτές) εἶναι τό χκλειδί που ἀνοίγει τήν
πόρτα τῆς Ἀνῶτατης Ἐκπαίδευσης.
Παρά τίς διάφορες τρύπες (περί ἀλλοδαπῶν, ὁμογενῶν, ἀνιάτων. κ.ά.), τό μεγαλὺτερο ποσοστό αὐτῶν που αὔριο θά
φέρουν τό ζηλευτό τίτλο τοῦ «ἐπιστήμονα» περνάει ἀπό ἐξετάσεις. Σὲ πρώτη
προσέγγιση εἶναι μιά διαδικασία ἐπιλογῆς, ἐπίπονη ἴσως ἀλλά δημοκρατικῆς
ὅλοι οἱ διαγωνιζόμενοι, εἶναι ἴσοι μπροστά σέ μιά κόλλα χαρτί κι’ οἱ καλύτερα
προετοιμασμένοι θά πετυχουν. Εἶναι ἡ
δημοκρατικότερη διαδικασία, ἐφόσον ἡ
ἐπιλογή εἶναι ἀπαραίτητη; σε κάθε κοινωνία ὅπου ὑπάρχει ἓνας καταμερισμός
ἐργασίας εἶναι ἀδιανόητο νά γίνουν ὅλοι
γιατροί ἤ ὅλοι μηχανικοί. Ἑπομένως
προτιμότερο νά γίνουν οἱ καλυτεροι.
ΩΣ ΕΔΩ καλάέ Ἀλλά γιατί οἱ καλύτεροι νά θέλουν νά γίνουν γιατροί κι ὅχι
τσαγκάρηδες; Γιά ποιό λόγο γίνεσαι
μεταλλωρὺχος ἀπό ἀνάγκη καί μηχανικός ἀπό ἐφεση; Τί ἐγγυᾶται ὅτι αὐτοί
’που δέν εἶναι ἀρκετά καλοί γιά δικηγόροι θά γίνουν καλοί λογιστες; ’Ὀλη αὐτή
ἡ καλωσύνη δέν εἶναι ἀλλο ἀπό τήν ταξική ἱεράρχηση τῶν ἐπαγγελμάτων. Ἱεράρχηση που καλύπτεται κάτω ἀπό τούς
οὐδέτερους καί πολλές φορές θελκτικους
ὅρους τοῦ ἐπαγγελματικοῡ προσανατολισμοῡ, τῆς διαφοροποίησης τῶν ταλέντων (!) καί τῶν ἀναγκῶν τῆς κοινωνίας,
τῆς ἀξιοκρατίας.
ΙΕΡΑΡΧΙ-ΙΣΗ πού τό κοινωνικό σύνολο τήν ἐχει ἀποδεχτεῐ, τουλάχιστον
στήν πλειοψηφία του, τουλάχιστον σάν
ἀναγκαῑο κακό. Κι αὐτό γιατί πάντα
ὑπάρχει ἐλπίδα νά ἀνεὸεῖς ἕνα σκαλοπάτι ἴσως καί δυό, ἀργά ἀλλά σταθερά
άν συμμορφώνεσαι με τούς ὅρους τοῦ
παιχνιδιοῡ, γοργά ἀλλά με κινδύνους ἀν
κάνεις ζαὸολιες. Ἡ ἀποδοχή τῆς ἱεράρχησης (δέ μιλάμε γιά «ἀναρχικοὺς»,
«χίππηδες» καί ἐν γενει δακτυλοδεικτουμενα ἀπροσάρμοστα στοιχεῖα) στη12

ρίζεται ὂασικά στήν ἰδεολογία τῆς κοινωνικῆς ἀνόδου. Κι ἐπειδή ἡ παιδεία
ἀποτελεῖ σημαντικό ἐφόδιο γιά κοινωνική άνοδο ἤ γιά διατήρηση τῶν κοινωνικῶν προνομίων, ἡ ἑλληνική νεολαία
στροὸιλίζεται σ’ ἐναν ξέφρενο ρυθμό
συσσωρευσης γνὼσεων ἀνάμεσα σε σχολειό, σέ φροντιστήριο καί σέ ἰδιαίτερα
μαθήματα. “Ὠστε νά ἀναδειχτοῡν οἱ καλὺτεροι.

ΠΟΙΟΙ καλύτεροι; Παλιά, ἡθὲση τοῦ
ἀτόμου στήν κοινωνία ἦταν θέλημα θεοῦ
ἤ κληρονομικός, ἀπαράόατος κανόνας,
Σήμερα ἡ εὐθὺνη μεταόιὸάζεται ἐντεχνα
σέ κάθε άτομο χωριστά, καθὲνας θεωρεῖται ὑπεὺθυνος τῆς μοίρας του, ἀνάλογα
με τήν «ἐξυπνάδα» του, ἐχει τίς δυνατότητες νά ὑπερνικήσει τά ἐμπόδια τῆς
ζωῆς, νά προσφέρει στήν κοινωνία, καί
νά ἀνταμειφθεῑ ἀνάλογα, με ἕνα αὐτοκίνητο, μιά τηλεόραση, ἤ μιά πολυθρόνα
πίσω ἀπό ἕνα γραφεῐο.
ΣΗΜΕΡΑ τό ρόλο τῆς Θείας Πρόνοιας τόν παίζουν οἱ ἐξετάσεις, οἱ κάθε
λογής ἐξετάσεις - κι ὅχι μόνον αὐτες,
ἀλλά μ’ αὐτες ἀσχολιόμαστε —- καί ἰδίως
οἱ Πανελλήνιες. Γιγάντιο ΠΡΟ-ΠΟ ἀνάμεσα σε 100.0000 ἀντίπαλους.
Γιατί ΠΡΟ-ΠΟ; Γιατί ὅχι οἱ καλύτεροι; Γιά νά ἀπαντήσουμε πρέπει νά
ἀναρωτηθοῠμε; οἱ καλύτεροι ὥς πρός
τι;
ΕΞΕΤΑΣΙΞΙΣ γίνονταν καί στήν ἀρχαία Κίνα. Γιά νά γίνεις μανδαρίνος, νά
μπεῐς δηλαδή στή διοίκηση τής Αὐτοκρατορίας ἐπρεπε νά περάσεις ἐξετάσεις
σε διάφορα μαθήματα, ἀπό ἀνάγνωση
καί καλλιγραφία - δέν εῖναι εὔκολο δά
νά ξὲρεις 10.000 ἰδεογράμματα στά
50.000 πού ὑπάρχουν στήν κινεζική
γραφήῐ - ὡς λογοτεχνία καί ποίηση, Αὐτός που ἐγραφε τόν ὡραιότερο ὓμνο
πρός τόν αὐτοκράτορα ἐπαιρνε καί If]
διοίκηση τῆς πλουσιότερης ἐπαρχίας (ἤ
κάπως ἐτσι).
ΠΙΟ πρόσφατα, στή Γαλλία τοῦ 1973.

ὁ μαθηματικός Ροζε Γκοντμάν ἔκανε τήν
ἐξής κριτική στό σύστημα τῶν εἰσαγωγικῶν στίς «Μεγάλες Σχολὲς»*;
«Παίρνετε τούς καλύτερους μαθητές στά μαθηματικά, τούς προγυμνάζετε ἐντατικά, τούς περνᾶτε ἀπό ôtaγωνισμούς ψηλοῦ ἐπιπέὸου καί μετά
τούς ὁὸηγεῖτε σέ ὁιοικητικά καί
στρατιωτικά ἐπαγγέλματα ὅπου οἱ
μαθηματικές τους γνώσεις καί ἱκανότητες ἀχρηστεύονται. Καί μετά ἀπό
αὐτή τήν ἐγκεφάλοπειρατεία εἷστε
ἱκανοί νά ἀπορεῖτε γιατί τό ἐπίπεὸο
τῶν μαθηματικῶν στή Γαλλία ὅσο
min καί πέφτειί»
ΧΩΡΙΣ νά συμφωνεῖ κανείς με ὅλα
ὅσα λὲει ὁ Ρ.Γ., ἕνα εἶναι τό σίγουρο,
στήν ἀρχαία Κίνα, στή Γαλλία καί στή
χώρα μας (κι ἀλλοῦ); μερικά σχολικὰ
μαθήματα ἀνάγονται σε ἀπόλυτο κριτήριο τῆς ἀξίας τῶν δωγωνιζόμενων καί
Ιμάλιστα μιά κι ἐξω; ἡ ἐπίδοση μιᾶς συγκεκριμένης στιγμῆς κρίνει ὁλόκληρη τήν
παραπὲρα πορεία. Τί σχέση ἔχουν αὐτά
τά μαθήματα μέ τό ἐπάγγελμα στό ὁποῐο
θά προκριθοῡν οἱ διαγωνιζόμενοι;
’Ὀπως θά δοῦμε, ἐλάχιστη,
ΚΑΘΕ ἐπαγγελματική ὀραστηριότητα
ἀλλά καί ἡ ζωή καθενός γενικότερα,
ἀπαιτεῖ τήν ἱκανότητα νά ἀντιμετωπίζεις
μή τυποποιημένες καταστάσεις. Ἐκεῖ ἡ
ἀποστήθιση συνταγῶν παίζει μηδαμινό
ρόλοῑ χρειάζεται κριτική σκὲψη, ἀναλυτική καί συνθετικὴ, χρειάζεται ἱκανότητα ἐπιλογής καί ἀπόφαοης, χρειάζεται
μέθοδος γιά τή χρήση τῶν ἀποχτημένων
γνώσεων ἤ γιά τήν ἀναζήτησή τους (σὲ
6ι6λία λ.χ.). Ἐνῶ αὐτό πού ἐλέγχεται
στίς ἐξετάσεις εῖναι πάντα ἡ ἀποσπασματική παράθεση τῶν γνώσεων ἀπό
W71ngΑΣ ΔΟΥΜΕ ἀπό κοντά τά μαθήματα
πού ἐξετάζονται, ἀπόλυτα κριτήρια τῆς
«ἀξίας» τοῦ διαγωνιζόμενουῑ
Ο Στήν «ἐκθεση ἰδεῶν» ὅραόεύεται μήπως ἡ σαφήνεια τής ἓκφρασης, ἡ λογική
συνοχή τοῦ γραφτοῡ, ἡ ἐσωτερική του

ἁρμονία, ἡ πρωτοτυπία καί 6 πλοῦτος
τῶν ἀπόψεων —— καί μέ ποιό, ἄραγε, «οῦδέτερο» κριτήριο θά ἧταν δυνατόν νά
6αθμολογηθοῦν αὐτά; - ἤ ἡ ὀρθογραφία,
ἡ χρήση ὡρισμένων ἀπόψεων - κλισέ, ἡ
ἠθικόλογη ἀνάπτυξη κοινοτυπιῶν τῆς
κυρίαρχης ἰδεολογίας;

Ο Στά ἀρχαῖα καί τά λατινικά κρίνεται
πουθενά ἡ κατανόηση ἑνός συστήματος
ἀξιῶν, ἐννοιῶν, ἀντινομιῶν καί συγκρούσεων ἐνός ἀρχαίου πολιτισμοῦ; ἤ
μήπως πρόκειτα γιά ἕνα σταυρόλεξο μέ
ἀνώμαλα ρήματα, τυποποιημένες μεταγλωττίσεις, ἀπολιθωμένους συνταχτικοῦς
κανόνες;
Ο Στά πειραματικά μαθήματα, ὑπάρχει
καμιά σχέση ἀνάμεσα α’ αὐτό πού ἐξετάζεται; γνώση τῶν συμὸόλων καί τῆς χρήσης τους (τύποι καί ἐξισώσεις, Κακοτρία
καί Νανοτρία), καί στήν πειραματική
διαδικασία προσέγγισης τῶν φυσικῶν
φαινομένων καί ἐπίδρασης πάνω σ’
αὐτά;
Ο Στά μαθηματικά, οἱ θεόπνευστες ἀλήθειες (θεωρία) καί οἱ παραλλαγές τοῦ
συνταγολόγιου (ἀσκήσεις), ἡ μαύρη μαγεία τῶν πμὸόλων κι 6 ἐτσιθελισμός τῶν
ὁρισμῶν, ἐχουν καμιά σχέση μέ τίς νοητικές διαδικασίες ἀφαίρεσης καί ἐξειδίκευσης, τόν έλεγχο καί τήν κριτική ἀντιμετώπιση ὑποθέσεων καί συμπερασμάτων, τήν προσπάθεια νά ὅγοῦν στήν ἐπιφάνεια σχέσεις πού κρὺὂονται ἀπό τό
φαινομενικό χάος;
ΣΤΙΣ ἐξετάσεις δέν ἐλέγχεται αὐτό
ποῦ ὑποτίθεται 611 ἐλέγχεται ἢ ποῦ θά
ἔπρεπε νά ἐλέγχεται - σύμφωνα τουλάχιστον μέ τό τί ἀντιπροσωπεύει κάθε μάθημα. (Οπωσδήποτε δέν ἐξετάζεται ἡ
κριτική σκέψη. Ἐξετάζονται τά ἐξαρτημένα ἀντανακλαστικά τῶν ὑποψηφίων, ἡ
ἀντίδραση τους σέ τυποπσημένες καταστάσεις. ’
ΥΠΑΡΧΙΞΙ ὂέὸαια μιά γραμμή ὑποχώρισης γιά τούς ὀπαδούς τῶν ἐξετάσεων,
μιά καί εἶναι πολύ ἀμφίδολο ἀν μπορεῖ
νά ὂαθμολογηθεῐ «ἀντικειμενικά» ἡ κριτική σκέψηῑ Βαθμολογεῐται τουλάχιστον
ἡ ἱκανότητα τῆς ἐκμάθησης τυποποιημένων γνῶσεων, ἡ μνήμη κτλ. Ἐφόσον δέν
μποροῦμε νά ἐλέγξουμε τίς άντιδράσεις
σου στό καινούργιο ἐλέγχουμε τήν ίκανότητα νά χρησιμοποιήσεις τίς γνώσεις
σου σέ καταστάσεις σχετικά ἀναμενόμενες, στό ἐπίπεδο τῆς ρουτίνας πιά. Ἐξ
ἄλλου, κάθε τομέας ἐπαγγελματικής
δραστηριότητας περιέχει τήν ἐφαρμογή
τυποποιημένων συνταγῶνῑ Πονοκέφαλος
—- ἀσπιρίνη, καμένη λάμπα - ἄλλαγμα,
στατικά πολυκατοικίας - τάδε τῦπος,
διαζὺγιο - τάδε νόμος, καινούργιος πελάτης στό ἑστιατόρια - στρῶσιμο τραπεζιοῦ. Αὐτό σέ κάθε ἐπάγγελμα ἄσχετα
ἀπό διπλώματα καί πτυχία. OE τυποποιήσεις ὅμως αὐτές ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς συγκεκριμένης ἐπαγγελματικής δραστηριότητας - ἐνῶ οἱ
σχολικές τυποποιήσεις εἶναι αὐθαίρετες;
μόνη δικαίωσή τους εἶναι ὁ σχολικός 601—

θμός, ἡ συμπάθεια τοῦ καθηγητῇ, ἡ
ἀποφυγή τῆς τιμωρίας καί όχι τό ἀποτέλεσμα τῆς τυποποιημένης πράξης. “Av
δεχτοῦμε 611 ὅποιος δέν μπορεῖ νά γράψει σωστά μιά χημική ἀντίδραση τήν
ἡμέρα τῶν ἐξετάσεων δέν κὰνει γιά χημικός, τότε ὁ ἴδιος ἄνθρωπος θά πρέπει
νά θεωρηθεῑ ἀνίκανος νά φτιάξει μιά μελιτζανοσαλάτα. Κι’ ὅμως, λίγοι μάγειρες
καί μαγείρισσες εἶναι ἀπόφοιτοι A.E.I.
AYTO δέν σημαίνει ὅτι οἱ ὑποψήφιοι
μάγειρες πρέπει νά περνᾶν πανελλήνιες
ἐξετάσεις. Σημαίνει ὅτιὴ ἐκτέλεση ἤ ἡ μή
ἐκτέλεση μιᾶς σχολικῆς συνταγῆς, μικρή
σχέση ἔχει μέ τήν ἐκμάθηση μιᾶς ἄλλης
συνταγής στά πλαίσια ἑνός ἐπαγγέλματος. Δηλαδή σέ τελείως διαφορετικές
συνθήκες.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ συνθήκες γιά κάτι
ἀκόμα; ὅταν παραγγέλνεις καφέ δέ ζητᾶς ἀπό τόν καφετζή νά δοκιμάσει πρῶτος μπάς κι’ ἔχει 6άλει ποντικοφάρμακο
ἀντί γιά ζάχαρη. Ὁ καφετζής δέν εἶναι a
priori ὕποπτος 611 δέν θά ἐκτελέσει σωστά τή δουλειά του - εἶναι τό πολύ πολύ
ὕποπτος ὅτι θά φουσκώσει τίς τιμές.
Ἀντίθετα, ὁ διαγωνιζόμενος εῖναι a
priori ὕποπτος, ὕποπτος ὅτι θά ἀντιγράψει, μέ σκονάκι ἤ μέ πομπό. Καλεῖται νά
ἐξεταστεῑ στό ἄν θά γράψει σωστά μιά
συνταγή μέσα σέ ἕνα κλίμα γενικῆς καχυποψίας, κάτω ἀπό τό ἄγρυπνο μάτι
ἐνός ἐπιτηρητῆ καί σήμερα κάτω ἀπό τά
άγρυπνα δόντια τῶν ἀστυνομικῶν σκυλιῶν ποῦ ἐχουν ἐπιστρατευτεῐ γιά νά
προστατέψουν τοὺς δημοκρατικούς θεσμούς τῶν ἐξετάσεων.
ΚΑΤΩ ἀπ’ αὐτές τίς συνθήκες, τό
γράψιμο δέκα συνταγῶν στίς ἐξετάσεις
μοιάζει περισσότερο μέ καταναγκαστικά
ἔργα ἀπό 6αρυποινίτες στοὺς ὁποίους
έχουν ὑποσχεθεί χάρη ἄν σπάσουν πολλές πέτρες σέ μικρά κομάτια, παρά μέ τό
σχεδιασμό γιά χιλιοστή φορά μιᾶς σκάλας ἀπό ἕνα σχεδιαστή σέ κανονικές
συνθήκες μισθωτῆς ἐργασίας.
OAA αὐτά δικαιολογοῦν γιατί ἀποκαλέσαμε τίς ἐξετάσεις ΠΡΟ-ΠΟ. Τόσο
λίγη λειτουργικότητα ἔχουν οἱ ἐξετάσεις
σάν ἐργαλεῐο κατανομής τῶν ἀνθρώπων
ἀνάλογα μέ τίς ἱκανότητές τους ὥστε θά
μπορούσαμε νά τίς ἀντικαταστήσουμε μέ
κλήρωση τήν τελευταία στιγμή χωρίς οῦσιαστική διαφορά στό τελικό ἀποτέλεσμαῑ ἴσως μάλιστα τά φτωχότερα στρώματα νά εἶχαν μεγαλύτερη ἐκπροσώπηση
στόν ἀριθμό τῶν εἰσακτέων. "H. ἄν προτιμᾶτε, ἄν δέν εἶχε ἀποκαλυφθεῐ ἡ κομπίνα τοῦ Ράμμου, ἡ φουρνιά τοῦ ’79 δέ
θά ἠταν οὔτε καλὺτερη, οὔτε χειρότερη
ἀπό τή φουρνιά τοῦ ’80 στήν ἐπαγγέλματική της σταδιοδρομία. Ἀναλογιστεῖτε τί
θά γινόταν ἄν ἡ κομπίνα εἶχε πετῦχει καί
τήν μαθαίναμε μετά ἀπό 20 χρόνια στά
ἀπομνημονεύματα τῶν πρωταγωνιστῶν.1
OAA αὐτά δέ γράφονται γιά νά προτείνουμε μιά ἀκόμα μεταρρυθμιση, ἀντικαθιστῶντας τίς πανελλήνιες ἐξετάσεις
μέ κάτι ἀλλο. Οἱ ἐξετάσεις δέν εἶναι

παρά ἡ κορφή τοῦ nay/660111101) πού λέγεται παιδεία. ”Ολες οἱ ὂαθμίδες τῆς
παιδείας λειτουργοῦν μέ στόχο τίς ἐξετάσεις, λιγότερο ἤ περισσότερο αὐστηρές γιά τήν ἐπόμενη, ὅαθμίδα. Ἀλλεπάλληλα κοσκινίσματα, δοκιμασμένα καί εἰς
τάς Εὐρώπας εἰς τάς ὁποίας εἰσερχόμεθα. ”Οπου μετά ἀπό κάθε κοσκίνισμα
τά ἀπόὸλητα στέλνονται στήν (κατ’ εῦφημισμό) ἐπαγγελματική ἤ τεχνική παιδεία καί μετά στή ὅιοπάλη καί στήν 1:90καθορισμένη θέση στήν κοινωνικὴ ἱεραρχία. "011011 ἡ ὅλη παιδεία χαρακτηρίζεται ἀπό τόν αῦτοματισμό καί τήν πειθαρχία - μέχρι καί στρατιωτικά παραγγέλματα «διδάσκονται» στό μάθημα τῆς
γυμναστικῆς - γιά ποιό σκοπό ἄραγε
“Ὀλη ἡ παιδεία μας τείνει στην ἀναπαραγωγή μιᾶς κοινωνίας ἱεραρχημένης
καί ἐξαρτημένης; Παράγει αὐτόματα
διαφόρων τύπων - ἤ μᾶλλον ἐπιδιῶκει
νά παράγει αῦτομάτα; Γιατί τά παιδιά
πού καλοῦνται νά γράψουν τέτοιες ἀηδίες σέ τέτοιες συνθήκες, μετά ἀπό διαδικασίες που ἐξοντῶνουν κάθε ἐφεση γιά
γνώση καί κουρελιάζουν καί τά πιό γερά
νεῦρα, κάτι ἐχουν καταλάὸει; 611 τους
ἐμπαίζουν, καί τοῦς μεταχειρίζονται σάν
πιόνια σ’ ἕνα παιχνίδι που δέν ξέρουν
τούς κανόνες.
ΓΙΑΤΙ κανόνες ὑπάρχουν, ἐστω κι ἄν
ἐμπεριέχουν τήν ἴδια τους τήν καταστρατήγηση. Εἶναι οἱ κανόνες τῆς καπιταλιστικής κοινωνίας. Σέ μιά μή ἀνταγωνιστική κοινωνία τίποτα δέν ἀποκλείει οἱ
ἐξετάσεις, ὑπό τή μορφή τῆς δοκιμασίας
καί τῆς συνειδητοποίησης τῶν δυνατοτήτων του ἀπό τόν ἴδ ιο τόν ἐξεταζόμενο μέ
τή ὂοήθεια τοῦ ἐξεταστή, νά μποροῦν νά
παίξουν ἕνα θετικό, παιδευτικό ρόλο.
Σήμερα ὅμως, ἐξετάσεις χωρίς κομπίνα
Ξ δημόσιο χωρίς λάδωμα Ξ οἰκονομία
χωρίς καπέλο Ξ καπιταλισμός χωρίς ἐκμετάλλευση. Ἐξυγίανση τῶν θεσμῶν δέν
μπορεῖ νά γίνει 600 δέν ἀλλάζει ἡ κοινωνία πού διέπεται ἀπό αὐτούς τοὺς θεσμοὺς. "000 τά αὐτόματα ποῦ παράγονται ἀπό τά σχολεῐα μας έχουν — ἐξαναγκάζονται νά έχουν - γιά κίνητρο καί γιά
στόχο τό ἀτομικό κέρδος, τήν ἰδεολογία
τοῦ «ὅ,τι φᾶμε κι ὅ,τι πιοῦμε...» καί τοῦ
ἀνταγωνισμσῦ.

ΑΣ ΜΗ φωνάζουμε ὅτι κινδυνεῦουν
οἱ δημοκρατικοί θεσμοί καί μάλιστα ἀπό
τά μέσα. Οἱ θεσμοί δέν εἶναι παρά ὁ ὀρθολογισμός τοῦ παράλογου.
Τά σκάνδαλα καί οἱ κομπίνες εἶναι
μὸνο συμπτώματαε ἀποκαλύπτουν τή
ῧαρὸαρότητα πού οἱ θεσμοί κωδικοποιοῦν καί ἐξωραΐζουν.
ΑΠΕΝΑΝΤΙ σ’ αὐτή τή 60196096111101
χρειάζεται νά τοποθετηθοῦμε, ἐξειδικευμένα, σέ κάθε της ἐκφραση, νά τήν καταλάὸουμε - καί νά ἐπέμὸουμε. I
‘ Στή Γαλλία τό σύστημα τῶν ἐξετάσεων εἶναι
ἀκόμη πιό ἀναπτυγμένο ἀπό yâç: στίς «Μεγάλες
Σχολές», (μηχανικῶν, οἰκονομικῶν, ὁιοίκησης)
μπαίνει κανείς μέ ἐξετάσεις, yügw στά ὁυό χρόνια μετά τίς «πανγαλλικές» (Baccalauréa!) πού
ἀνοίγουν τίς πόρτες στά ὑπόλοιπα ΑΕΙ.
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«“ Ιερά»
λείψανα
καί «ἀνίερα»
κείμενα
«'H μοναχῆ Ἀναθανγὲλη Φρογκιά ξύπνησε ἀπό ὰσυνὴθιοτους Θορύθους ἐτρεξε
οτήν ἐκκλησία, τήν ᾶνοιξε Kai εἶδε περιδεὴς καί ὰπόπληκτη τὸν Προκὸπιο, τόν
Τίτο Παραμυθίας Kai τόν πρωτοσύνκελο
-Γκὲλλη, μεσάνυχτα, μὲ κεριά, Βλοσυρούς
Kai ἀμίλητους νά ἔχουν ἀνοίξει τή λάρνακα
τοῦ Σκηνώματος, νά ἔχουν τροθήξει ἔξω τό
λείψονο τοῦ ἀγαθοῦ γέροντα, νὺ τό ξαπλώνουν σε μιά κοσσὲλα Kai να πέφτουν
ἐπάνω του μὲ τά κολὲμια καί τά μοχοιρίδια
τους, ποιός πρῶτος Bd ὺποσπάσει τό καλύτερο κομμάτιωί

Ἀπό τή δικογραφία για τὴν ὺπόθεση τοῦ
τεμαχισμοῡ τοῦ σκηνώματος τοῦ 'Oaiou
Γ ερασίμου (αἘλευθεροτυπίαι 13.6.79)

Ὁ πρωτοσύγγελος Γ κέλης παρατηρεῐ μέ ἐμὸρίθεια ἐκὸορέως τό σκήνωμα τοῦ ὁσίου...

I
«Τόν παι-ια δέν τόνε συμφέρει ἡ προσκύνηση τῆς Θεότητος ὲν Πνεύματι μόνον καί
ἀληθεία, ἐπειδή μία τετοια θρησκεία δέν φερνει όθολα. ι0 Παπάς θέλει πράγματα aloenïd. τα ὁποῖα τοῡ δίνει μόνον ἡ λατρεία τῆς χτὶσεως. Δεν ὲμι-ιόρηε νά ξαναφέρῃ
στὸν κόσμο τήν κρεμιδολατρείαν κλ. τῶν παλαιῶν Αίγυητίωψ εξανάφερε ὅμως τήν ἀνθρωηολατρείαν τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων. Ἐτσι ό ποττὰς μσς οήμερα θέλει ἀνθρώπους
ἁγίους τούς ὁποίους να προσκυνάῃ καί να λατρεύῃ. ανθρωηολείψονα τό ὁποῖα να
npooKuvém καί νά λατρεὺῃ, ἀνθρωοκκοὺκαλα τό ὁποῖα νά προσκυνάῃ καί νά λατρεύῃΙ... καί τά ὁποῖα ὅλα τοῦτο νάν τό κάνῃ θουματουργα, νά πουλῇ λιανικῶς Ta
Θαυματάκια τους, καί yd θρέψεται ἀπὸ τό μογαζί ἐκεῖνο χωρίς ἄλλα κεφαλαια».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ

«Ὄχι μόνον ζῶντος τοῦ Ἁγίου ἐθαυματούργει ὁ Θεός ὁιά τῶν
αὐτοῦ δεήσεων, ἀλ.λά καί τώρα μετά τήν ἁγίαν του κοᾲιῃσιν τό σε·
ὅάαμιόν του καί τίμιον λείψανον, τό ὁποῖον εὑρίσκεται σῶον καί
ἀκέραιον, εὐωὸίας πλῆρες εἰς τό νηοί τῆς Κεφαλληνίας, πλημμυρεῖ
καθ’ ἑκάστην τά θαύματα, ἀπό τά ὁποῖα ἕνα μόνον ἀναφέρομεν,
ἀφίνοντες ὁιά συντομίαν τά ἐπίλοιπα, πάμπολλα ὄντα καί πολυάριθμα».
(Ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὀσίου Γερασίμου).

“Ὀλη αὐτή ἡ ὑπόθεση τοῦ τεμαχισμοῦ τοῦ σκηνώματός τοῦ
Ὀσίου Γερασίμου «εὐωδίας πλήρης», ἔχει πολλές διαστάσεις
καί τουλάχιστον μία δέν πρέπει νά μᾶς ξεφύγειῑ Οἱ Κεφαλωνίτες, ἂνθρωποι ξυπνοί καί μέ χιοῦμορ κατά παράδοση, έχασαν
τά νερά τους, πήραν πατριωτικά τό ζήτημα καί τό περιόρισαν
σέ διαστάσεις. Ἐμεῖς ἀντί γιά ἄλλο σχόλιο θά ἀναδημσσιεύσουμε ἕνα ἀπό τά τόσα σχετικὰ μέ τό θέμα «ἀνίερα κείμενα»;

Τό μεγαλὺτερο μέρος ἀπό τό διήγημα τοῦ Εἰρηναίου K.
Ἀσωπίου «Τά διπλᾶ τοῦ γείτονος» πού δημοσιεύτηκε στό
«Ἀττικό Ἡμερολόγιιν τοῦ 1886.
"Eva; εὐσεῦής χριστιανός εἶχε τήν έμπνευση νά συγγράψει
διόλίο για τήν «ἠθικοποίηση» τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος μέ
τίτλο «Τό ἐγκόλπιο τοῦ ἀληθοῦς Χριστοῦ». Κάποια στιγμή
ὅμως ἀνακαλύπτει ἕνα στατιστικό πίνακα λειψάνων πού ...τόν
προὸληματίζει. Ἐπισκέπτεται, ὅλος ἀγωνία, τόν συγγραφέα
καί τοῦ ἐκθέτει τό πρόόλημα στήν ἀρχή αἰνιγματικά καί κατόπιν μέ λεπτομέρειες πού διαὸάζει ἀπ’ τόν ἴδιο τόν πίνακα, (...).
«Εὑρίσκονται “Toü ὰγ. Ἀνδρέου σώματα 5, κεφαλαί 6, θρσχίονες 17”.
— Σώματα πέντε] εἶπον γελῶν, τά τέσσερα δέν οᾱς φαίνονται
πλεοναζονταῑ Καί κατ’ ἰδίαν, αὺτά ea εἶναι τά διπλᾶ καί πενταπλᾱ.

- Προχωρήσατε, προχωρήσατε, ὑπέθαλεν ὸ γείτων μου 006aρὼς, καί θα ἐννοήσητε κάλλιον τήν ἀμηχανίαν μου.
Καί έπανέγνωνῑ

αΤής ὰγίας Ἀννης σώματα 2, κεφαλαί B, θραχίονες 17, τοῦ ἁγίου
Ἀντωνίου σώματα 4, ἀλλά 1 μόνη κεφαλή, καί 4 6ραχίονες,’τοῡ
ἁγίου Βασιλείου σώματα 4, κεφαλαί 5, τοῦ ἁγίου Γεωργίου σώατα 30”.
μ - Ὀποῖον νεκροταφεῖονέ ἒκραξα διακόπτων τήν ὰνὰγνωῦῐν,
ἀλλὰ τό Βλέμμα μου ώλίσθησεν ὲιτί δύο ή τριῶν στίχων κατωτέρω
KGI OVEYVCDVI
"'Iua-na τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξ, ἐν ὲν Ρώμη. ἐν...”. Διαμαρτύρο14

μαι έν ὀνόματι τοῦ ΕὐαγγελίΟυ κατὰ τῆς ἀσωτου ταύτης πολυτελείας, είπον καταθέτων ὲιτί τής τραπέζης τό εὑσεθές χειρόγραφον.
’Ἐξ Ιμάτια ὸ διδάσκων ὅτι ὸ έχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῶ μή
έχοντι] Συνάδει τοῦτο, κύριε, πρός τήν διδασκαλίαν του;
- Ἔχετε δίκαιον.
- Kai ὺπομονή διά τά ἐξ Ιμάτια, διότι τέλος πάντων πρόκειται
·περί φορεμάτων, ἀλλ’ ol εὐλογημένοι ἐκεῖνοι τριάντα ἀη-Γιώργηδες
τί σᾶς λέγουνς
- Τό ἠξεύρω, τό ήξεὺρω, ἀλλά τί νά κάμω;
_ Né Yin—n; ὁ νεκροθόιπτης τοῦ νεκροταφείου σας· νά θάψετε
τούς εΙκοσιεννέα ψεύτικους Kai νά κρατήσητε τόν ἀληθή.
- Kai ποῖος εῙναι ὁ ἀληθής Ἰδού τό ζήτημαί Kai ἀν θάψω μέ
τούς εΙκοοιεννέα τόν καλόν καί ἀφήσω ἕνα ψεὺτικοί “Οποῖον θανάσιμον ἁμάρτημαέ
- Φοθερόν δίλημμαέ Eic, τήν θέσιν σας θά ἠκολούθουν τό παράδειγμα τοῦ εὺοεθοῠς ἀθθᾱ δέ Μαρόλ, ÔOTIC. Βλέπων ποτέ τήν ὲν
Ἀμθιανῷ (Amiens) τιμῑαν κεφαλήν τοῦ Προδρόμου, εἶπεν ἀοπαζὸμενος αὑτήνε “Δόξα σοι, Κύριε, εῘναΙ ἡ πέμπτη ἠ ἠ έκτη, ἠν έχω τήν
τιμήν ν’ ἀο-ιτασθῶ”.
- “na-r5, μὲ ἀλλους λόγους, μὲ συμθουλεύετε νά παραδεχθῶ καί
τοὺς τριάντα ὰγιους Γεωργῐους- Ὀχι, κύριε, δέν σᾶς συμθουλεύω τίποτε ἀπολὺτως, δέν τολμῶ·
λέγω μόνον ότι ἠ παραδοχή φαίνεταί μοι προτιμοτέρα τῆς καταργήσεως. 'H ἀλήθεια εἶναι ζήτημα χρόνου· ὁ Κύριος γιγνώσκει τὸ
ἀληθές λείψανον καί ea τό ἀναδείξῃ διά θαυμάτων πρὸς κατα.σχύνην τῶν εἰκοσιεννέα ὑποθολιμαίων.

- Καλή εἶναι ή ἰδέα oac,’ ἀλλά δυστυχῶς πάντα τά λείψανα
ταῦτα μαρτυροῦνται θαυματουργήοαντα.

- Τότε, φίλε κύριε, τί νά σᾶς εἴπως... Ἐπεκαλὲσθητε τά φῶτα
Τῶν σοφῶν Θεολόγων Τοῦ IEBVIKOÜ ΠανΕΙΤΙΟΤΓΙμίουῐ TÏ φρονοῦσιν
οὐτοι; εἶναι ol μόνοι κατάλληλοι περί τά τοιαῦτα.

- Δὲν τοὺς ἑπεσκέφθην ἀκόμη· σκοπεὺω νά ὺπάγω αῠριον εἰ
τοῦ κυρίου Δαμαλᾱ· ἑν ΤΟύΤΟΙς ἤλθον ’Πρός ὑμᾶς, ὼς πρὸς (pm):
γείτονα.
- Εὑχαριοτῶ διὰ Τήν Τίμήν, ἀλλὰ...
- Τέλος πάντων, μία γνώμη δέν εἶναι συνάλλαγμα.
- Ἔστω· καταργήσατε λοιπόν τόν οτατιστικόν σας πίνακα καῖ
περιορίσθητε εἱς μόνον τό ΕὺαγγὲλΙΟν, οὕτω θ’ ἀποφύγῃ-ε τά 5,πλᾱ καί τά τριπλᾶ.

- Nui, ἀλλά τά ἅγια λείψανα εἶναι ὴ θάσις τοῦ θιθλίου μου 0|
στύλοι, οὕτως εΙῃ-Εῑν, Τοῦ ὅλου ΟΙΚΟδΟμήμαΤΟς. Ι ’

.. Μή ὲμπιοτςύεσθε πολὺ εΙς τούς στύλους· ἐνθυμήθητε Τόν
Σαμψών, καί ή εἰρωνεία τῶν δυσπίστων εἶναι ὸ Σαμψών γῆς ἑπο,

χής μας, Σαμψών καταρριπτων οἰκοδομήματα, χωρίς νά συντριθῇ , ’ζαρος θ’ ἀρπάξη τόν πόδα, τήν κνήμην ἠ τόν Θραχίονα τοῦ πληὑπό τά ἐρείπια αὐτῶν.
‘ σίον, διότι περί ἀναστάσεως ὸ ἀγών. Καί ἀν συμθοῡν λάθη, καί τό
-ῚΤό ήξεύρω, καί διά τοῦτο ἐπεθύμουν νά 6αδίσω μέσην τινά πόδι, η κνήμη ἤ ὁ θραχίων ἀνήκουν εἰς τήν πλησίον, δέν Θά έχωμεν
ὁδόν...
,τότε καί.ἐρμαφροδίτους;
- Ἐννοῶ, θέλετε καί τό σκύλο χορτᾶτο καί τό καρθέλι άκέραιο,
—— "Q! κύριε, ἀφήσατε, παρακαλῶ τούς ἀστεϊσμοὺς, εἶπεν ὁ γείκατά τό δημῶδες, μέ ἀλλους λόγους, καί τά άγια λείψανα καί τούς
των μετά-σοθαρὸτητος δεικνυούσης πως δυσαρέσκειαν, δέν χωδυσπίστους Θωθούς.
ροῦν, νομίζω, είς πράγματα τόσον σπουδαῖα· ἀλλ’ ἔστω, προσ- M‘ ἐνοήσατε κάλλιστα ἐπειτα ἐκαμα τόσον κόπον δι’ αὐτόν έθηκε μετά 6ε6ιασμένου μειδιάματος, διά ν’ ἀστειευθῶ καί ἐγώ μέ
τόν πίνακαί...
τήν οὐχί εὺσεθή σας παρομοίωσιν, τί θά γίνουν ὅμως καί ai ἀλλαι
- ’Ὠφειλον χάριτας πρός τά καλά ἐκεῖνα λείψανα μέ είχον σώσει
κεφαλαί, ἤ, ὼς ὑμεῖς λέγετε, (xi ἀλλαι νύμφαι, ὅσαι δέν εὔρουν γαμάπό τριῶν ή τεσσάρων ὼρῶν ήθολογικής εὐγλωττίας καί ἐπεθύθροῦς,
μουν νά φανῶ αὺτοῖς εὐγνώμων.
’ ,- Ἔχει ὁ Θεός· θά οἰκονομηθοῠν καί αὐταί· θά σκεπάσουν καί
- ’Ἠμην 6έ6αιος ὅτι άνέγνων ἀλλοτε περί διπλῶν καί τριπλῶν,
α’ὺταί τό κεφάλι των, θά τριαποῠν τήν πρός τάς Ἀθήνας, ἔνθα τόἀλλά δέν ἐνεθυμούμην ἀκριθῶς τι· ήξευρον ὅμως τόν συγγραφέα
σοι ἀκέφαλοι. “ c
καί λαθών ἐκ τῆς 616λιοθήκης μου τό θιθλίον ἐπεδόθην εἰς τήν εὕ— Τάς Ἀθήνας. καλέ κύριε, τί λέγετε, Καί θά ὕπάρχουν τότε
ρεσιν τοῠ χωρίου.
Ἀθῆναι, θά ὐπάρχη τότε Ἑλλάς, Δέν ἀνεγνώσατε τήν θείαν Ἀποκάλυψιν;
δέν
είδάτε
ὅτι...
,
- Εὕρηκαί εὕρηκαί ἐκραξα μετ’ ὀλίγον ἀποτεινόμενος πρός τόν
Τήν
ἀνέγνωσα,
κύριε,
καί
τά
είδα
ὅλα,
ἀλλ’
είς
τό
πεῖσμα
καί
γείτονα. Ἰδού ἐξήγησις, ήτις θά σᾶς ευχαριστήση πολύ· είναι, ως
τῶν
ἐπι-ά
σαλπίγγων,
ἠ
Ἑλλάς
θά
σωθῇ.
Ἔχει
Θεόν
ὅλως
ἰδικόν
ἐπιθυμεῖτε, ὁ σκύλος χορτᾶτος καί τό mme άκέραιο. Ἀκούσατε τί
της· εἶναι ὁ Θεός τῆς Ἑλλάδος, ὸ καθ’ ἑκάστην έν τῲ τύπῳ μνημολέγει ὁ συγγραφεύς περί τῶν διπλῶν καί τριπλῶν λειψάνων ἐνός
νευομενος.
καί τοῠ αὕτοῡ ἀγίου” “ὅτι ούδόλως πρέπει ν’ ἀμφισθητῶμεν τό
γνήσιον αὐτῶν, διότι ὁ Θεός τό ἐπολλαπλασίασε χάριν τῶν εὐσε- μικρός μέν δέμας, ἀλλά μαχητής
καί δέν θ’ ἀφήσῃ τόν ἀλλον, τόν μεγάλον, νά καταστρέψῃ τό χαρ6ῶν”. Σᾶς ἀρέσκεις
τοθασίλειον,
τό
μοναδικό
Ρωμαίῖκο.
- Λαμπράί άρισταί Θαυμάσιαί ἐφώνησεν ὁ γείτων, ’ὅλως χαρά,
"ON
αὑτά
καλά
καί
ἀξιόλογα,
εἶπεν
ὁ
γείτων
ἐγερθείς
καί
έτοικαί ποῖος εἶναι ὸ συγγραφεύς; είναι Πατήρ τής δυτικῆς Ἐκκλησίας;
- Κάτι καλλίτερον, Ἰησουῖτης, ὁ πατήρ Ἰωάννης Φερράνδος, μαζόμενος ν’ anger], ἀλλά δέν ἐλύσατε τήν ἀπορίαν μου.
- Θά λυθῇ μόνη της με·τά ἡμίσειαν ἡ μίαν ὥραν, ὅταν κατακλιΓάλλος.
θήτε
καί
κάμετε
τόν
σταυρόν
σαςῖ
— ’ίησουῘτηςί μοί κακοφαίνεται ὅτι ἀνήκει είς τό τάγμα τοῦτο,
Πῶς,
δέν
οᾱς
ἐννοῶ.
διότι ἡ ἐξήγησις του μοί φαίνεται πολύ πειστική.
- Ἁπλούστατον· ἀπορεῖτε διά τά διπλᾶ τό εἴπαμεν φοθεῖσθε
- Προλήψεις, φίλε κύριε, oi Ἰησουῖται εἶναι οί σοφώτεροι τῶν
ἐπανάστασιν
καί
ἀπαιτήσεις
ὑπεραρίθμων
κοκκάλων,
ἐλέῳ
Θεοῦ
θεολόγων, καί μόνον Ἰησουῖτης θά ἠδύνατο νά δώσῃ τοιαύτην
πολλαπλασιασθέντων
κατά
τόν
Φερράνδον,
ἤτοι
ἐπανάστασιν
λαμπράν ἑρμηνείαν, ἀλλως ἐρείδεται αὕτη ἐπί τοῦ Εὑαγγελίου· δέν
κοκκάλων,
ἐπολλαπλασίασεν ό Κύριος τούς πέντε ἀρτους,
- Ἀκριθῶς τοῦτο.
- Μάλιστα, μάλιστα, σᾶς τό εἶπον, ή ἐξήγησις μοί ἀρέσκει πολύ,
- Λοιπόν καί τά διπλᾶ, καί τά τριπλᾶ, καί τά πενταπλᾶ, ἐνί λόγῳ
ἔχω ὅμως μικράν τινα ἀπορίαν, δέν δύναμαι νά σᾶς τό ἀποκρύψω,
ol νεκροί τῶν ἁγίων δέν θ’ ἀναστηθῶσι, διότι πάντες ol άγιοι είναι
καί τά τοιαῦτα πρέπει νά διευκρινησθῶσι καλῶς διά νά μή πέσωμεν
ἀπό τοῦδε είς τόν παράδεισον, καί ἀπόδειξις ὅτι θά τούς ἐπικαλεεἰς τά στόματα τῶν δυσπίστων. Ὑποθέσατε, πρός στιγμήν ὅτι αὕσθήτε μετ’ ὀλίγον εΙς τά πατερμά σας πρίν πλαγιάσετε.
ριον ἀντηχοῠν αἱ σάλπιγγες τής Δευτέρας Παρουσίας...
- Καί ἐπί τούτοις, καλήν νύκτα σας καί ὕπνον ἐλαφρόν». I
- Ἐξωρκισμέναις νάναι μέ τόν ἀπήγανοί τί πράγματα πᾶτε νά
συλλογισθήτεί τί ὑποθέσεις ἀποτροπαίους κάμνετεί Ἀφήσατε νά
ζήσωμεν ἀκόμη ὀλίγα χρόνια νά ἐκδοθή τό Ἐγκόλπιον, νά έλθῃ ἡ
Βσυλή, ν’ ἀναθεωρηθη τό Σύνταγμα, νά φτιαστή τό Ρωμαίῖκο, καί
επειτα...

- Ἀστειεύεσθε, ἀλλ’ ἐγώ ὅμιλῶ σπουδαίως· δέν προσδοκᾶτε
ἀνάστασιν νεκρῶν;
- Τήν ὁμολογεῖ τό ΣύμΘολον.
- Λοιπόν τί θά γίνουν τότε τά πολλαπλασιασθέντα άγια λείψανα,
ὅταν ἕκαστος ἀγιος ἀναστηθῇ ἐκ νεκρῶν καί ἀνοικοδομηθῇ είς τά
ἐξ ὼν διελύθη, Καί ἐπί παραδείγματι, ὺπάρχουν πέντε ñ ἐξ κεφαλαί
τοὺ Προδρόμου, ὅταν δέ ὅ Βαπτιστής εὑρη καί φορέση τήν ὶδικήν
του, τήν τιμίαν, τήν ἀποκοπεῖσαν, τί θά γίνουν, παρακαλῶ, αί λοιπαί τέσσαρες ñ πέντε, Δύναται νά τάς φορτωθῇ καί τάς πέντε, καί
νά γίνη πεντακέφαλος διά τήν ἀγάπην τοῠ Θεοῦ, διότι κατά τόν...
πῶς τόν είπατε,

- Φερράνδον.
- Διότι, κατά τόν Φερράνδον σας, ὸ Θεός ηὕδόκησε νά τάς πολλαπλασιάοη χάριν τῶν εὺσε6ῶν;

- Θά ήτο ἀποτρόπαιον· μόνον σαλοί ἐγένοντο διά τήν ἀγάπην
τοῡ Κυρίου, οὕχί ὅμως καί πολυκέφαλοι.
—— Ἴσα, ίσα λοιπόν θά πλανῶνται ἐπί τῶν ἐρειπίων τοῡ σύμπαντος· θά γίνωσι κεφαλαί πλάνητες, μή ἔχουσαι πού τήν κεφαλήν
κλῖναι· ὼραῖαί
- Μή μεριμνᾶτε περί τής αὕριον· μή ἀνησυχεῑτε διά τάς σεπτάς
ἐκείνας κεφαλάς· θ’ ἀποκαταστηθοῡν ὅλαι καί καλά μάλιστα· ε’ίθε
νά εὔρουν τήν αὺτήν τύχην καί τόσα ὼραῖα κορίτσια τῶν Ἀθηνῶν.
Πόσοι χηρευάμενοι, ἀξιόλογοι γαμθροί, δέν θά ζητήσουν νύμφας
είς ἐκείνη τήν ἀνακατοσοῡρα τῶν κοκκάλων, καί δέν...

- Τί νύμφαις καί γαμ6ροί; τί μπαίνουν αὑτά τά πράγματα μέ τά
ἀγια λείψανα, διέκοψε σοθαρῶς ὸ γείτων. ,
- Μπαίνουν καί παραμπαίνουν· ἀμφι6άλλετε ὅτι Θά παρουσιασθοῠν ἀπειροι χηρευάμενοι, ὅσοι ἔλαθον τό δυστύχημα νά χάσουν... τό κεφάλι, καί εὐθύς εὐθὺς είς ἐκ τῶν τά πρῶτα φερόντων
ἐν Παρισίοις, ἐν Γαλλία ὸ άγιος Διονύσιος, Θά τό έχῃ μάλιστα ὼς
τιμήν του νά λάθῃ μίαν ἀπό τάς τέσσαρας ἢ πέντε κεφαλάς τοῦ
Προδρόμου, (“xv τυχόν καί δέν εὕρῃ τήν ίδικήν του, πρᾶγμα κάπως
δύσκολον ἐν τῇ ἀναστατώσει ἐκείνη τῶν κοκκάλων, ἐνθα κάθε Λά-

ἐξφἸ ὅσον
υπαρχουν
φροντ·ιστηρισ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
Κιάφας 9 (1η πάροὸος Ζωὸ. Πηγῆς)
τηλ.3626228
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« Ἡ ἀριθμητική ὑπεροχή τοῦ πλήθους ὁέν ἀποτελεῖ πλέον
θέμα ὁιά τήν Ἀστυνομίαν. Ἡ ἀστυνομία κατέστη
ἰσχυροτέρα οἱασὸήποτε συναθροίσεως, ὁσοιὸήποτε καί ἄν

ἒπιὸεικνύουν...». τοῦ ΡΕΠΟΡΤΕΡ
συγκροτοῦν ταύτηννκαί οἱανδήποτε ὁραστηριότητα καί ἄν

ΑΥΤΑ γράφει στό 6ι6λίο του «Δημοσιαι συναθροίσεις καί
άντιμετωπισις αὐτῶν ὑπο τής Ἀστυνομίας» ô κ. Ἠλίας Ψυχογιό
6’ ὑπαρχηγός, σήμερα τῆς Ἀστυνομίας. Διαὸεὸαιωνει ὅτι αὐτή ἡ
«ἐπιτυχής λύσις τῶν ὀχλοκρατικων ἐκδηλώσεων» ἐπιτεύχθηκε
κυρίως χάρη στά χημικά ἀέρια.
ΤΟ BIBAIO αὐτό που εἶναι ὃιὸακτικό ἐγχειρίδιο, ἀποτελεῖ ἕνα
ἀρκετάὸιαφωτιστικό «ντοκουμὲντο» καί ὃείχνει πως, ἐκτός ἀπό
τήν <<ἓρωτικο-κατασκοπευτική» παραφιλολογία τοῦ προϊσταμένου
τοῦ Ὓπουργείου Δημόσιας Τάξης, οἱ ἐπικεφαλῆς τοῦ
Ὑπουργείου ἔχουν κωδικοποιήσει με πιο «άπαιτητικά» κείμενα
τίς σύγχρονες μεθόδους ἀστυνόμευσης καί καταστολῆς.

ΑΛΛΑ δέν εἶναι μόνον αὐτό τό ὅιὸλίο - οὔτε καί τό μόνο σχετικό
κείμενος Με τή ὅοήθεια τοῦ ὅιὸλίου τοῦ κ. Ψυχογιοῦ μπορὲσαμε ’
νά ταυτίσουμε τον συντάκτη ἓν ὁ ς ά λ λ ο υ πολυσὲλιὸου
ὃακτύλογραφημενου μὲ τίτλο «Ὀχλοκρατικαί εκὸηλώσεις». Τό
ὃακτυλόγραφο αὐτὸ κρατά λιγωτερο τά προσχήματα - ὅσα
ἐπιμελῶς καλύπτει τό ὂιὸλίο - καί περισσότερο ὠμά, μιά καί
πρόκειται γιά ὅοήθημα «εσωτερικής χρήσεως», ἑκθέτει τίς
τακτικές καί τά μέσα τῆς Ἀστυνομίας γιά τήν ἀντιμετωπιση τῶν
μαζικων λαϊκων εκὸηλώσεων.
ΑΛΛΑ ô κ. Ψυχογιος ἤ ὅλοι οἱ ἄλλοι που ἔχουν συντάξει
αὐτὲς τίς ὁδηγίες ὃεν καινοτομουν. Τό προτυπο ἦρθε ἀπό τή
Δυση. Ὁ τέως ἀρχηγός τοῦ ΝΑΤΟ, ἀμερικανός στρατηγός
Λὲμνιτσερ, ἔχει συντάξει πρῶτος τίς σχετικες ὁδηγίες καί τό
«εγχειρίὸιο του» ἀποτελεῖ τό προτυπο γιά ὅσα γράφονται
καί γίνονται καί ἐὸω - ὅπως ἄλλωστε καί σε άλλες χῶρες
τοῦ NATO.
TA KEIMENA που δημοσιεὺουμε δείχνουν με σαφήνεια τή
νοοτροπία καί τίς μεθόδους πού ἔχουν ὂὲὅαια περιγράφει καί
καταγγελθεῖ κατά καιρούς ἀλλά κατά τρόπο γενικὸ καί άόριστο καί πάντως ὅχι ντοκουμενταρισμενο. Τά ἴδια τά κείμενα - τοῦ κ.
Ψυχογιοῡ ἐδω - εἶναι σαφέστατα καί δὲν ἀφήνουν περιθωρια γιά
παρανοήσεις, Πὲρα ἀπο ὅποιες ἀναλύσεις γιά τήν καταπιεστική
φυση τοῦ σύγχρονου κράτους, ἕχουμε Ëô ω κ αί τ ω ρ α τίς
μαρτυρίες ἐκεῐνες πού καταδείχνουν τήν μεθοδική καί ὃάναυση
ἀντιμετωπιση ἑνός ἀπο τά ὅασικά συνταγματικά ὃικαιώματα;
«τοῦ συνέρχεσθαι ἐλευθέρως ἐν ὑπαίθρω».
17

OI ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Ὁ κ. ΗΛΙΑΣ N. ΨΥΧΟΓΙΟΣ, B’ Ὑπαρχηγός
τῆς Ἀστυνομιάς Πόλεων σήμερα καί, ὅπως
πρόσφατα γράφτηκε οτόν τύπο. ὑπασπιστής τοῦ
«ὑπουργοῦ» τῆς Χούιιτιις, Τυτόμη.

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Η [ΞΜΓΙΙΞΙΡΙΑ τοῦ Ἕλληνα πολίτη
ἀπό τήν κρατική τρομοκρατία εἶναι
ᾰμεση καί καθημερινῆς eH Δεξιά τά τελευταῖα χρόνια ἔκανε τίς έπιλογές της
καί σύμφωνα μέ τά σύγχρονα δεδομένα
προχώρησε μέ ἰδιαίτερα γοργούς ρυθμους στήν ἀνασυγκρότηση καί τόν «έκσυγχρονισμό» τοῦ Κρατους πού ἐλέγχει.
Τό κόμμα τῆς ΝΔ, προσαρμοοε τούς μηχανισμούς καί τούς θεσμοὺς καί τούς
«ἐκσυγχρόνισε» σύμφωνα καί μέ τίς τεὲ
λευταῑες ἐξελίξεις τῆς «τεχνολογίας».
ΕΤΣΙ δημιούργησε ἕνα τεράστισ αὐταρχικό νομικό πλαίσιο (ἱδιώνυμο, νόμος γιά τίς έκτοπίσεις, γιὰ τήν «κατάσταση πολιορκίας», «ἀντιτρομοκρατικός
νόμος») καί ἐκσυγχρόνισε τά ὄργανα
καταστολής μέ τήν στρατικοποίηση τῆς
ἀστυνομίαςῑ ΜΑΤ, αὖρες, δακρυγόνα,
«maux; μπήκαν - εἴτε τό θέλαμε, εἴτε
ὅχι — στήν καθημερινή μας ζωή γιά νά
πραγματοποιοῡν κάθε τόσο, αὐτό πού
παλιώτερα ἀναλάμόανε vu «διεκπεραιώσει» ὁ στρατός...
ΣΤΟΝ τομέα τῶν λαϊκῶν έλευθεριὼν ἡ
κυῧερνητική πολιτική προχωρεί σταθερά
πρὸς τή φασιστικοποίηση. Κάθε ἐκδήλωση σέ ἀνο ιχτό χῶ ρο ἔχει οὐσίαστικά ἀπαγορευθεῐ. Ἡ ὁποιαδήποτε
λαϊκή κινητοποίηση ἀντιμετωπίζεται μέ
τή ῧία καί τήν τρομοκρατία.
ΣΕ MIA χώρα ὅπως ἡ Ἑλλάδα ὅπου ἡ
κρατική ôiu καί τρομοκρατία ἔχει μιά
μακριά παραδοοη καί ἡ «ζῶσα» ἐμπειρία τους εἶναι κοινή γιὰ ὅλους τοὺς πο18

Σύμφωνα μέ τό νόμο, κάθε ἐκδιδόμενο 6ι6λίσ πρέπει νά ἀναγράφει
καί κάποιον ὑπεύθυνο μέ τό ἀνομά
του, τή διὲὗθυνση, τό τηλεφωνό
του κλπ. 'H παράλειψη τῶν στοι. χείων αὑτῶν, συνεπάγεταιδίωξη.
Γιατί ὅμως οτό 6ι6λίο τοῦ K. Ἠλία
ψυχογιοῡ δέν ἀναγράφεται κάποιος «ὑπεύθυνος συμφώνως τῶ
νόμῳ»; Μήπως οἱ ἀπυνομικοί
διευθυντές -ἵσως καί ἐπειδή ἔχουν
«ξεσκολίσει» τό Σύνταγμα καί τούς
νόμους - ἐξαιροῦνταί τῶν σχετικῶν
διαταξεων;

Δέν «καρφῶνουμε» θέθαια τόν
συγγραφέα κ. Ἠλία ψυχογιό. Μία
ἀπορία ἐχουμε μόνον.

λίτες, δέν ἀποτελοῦν πρωτοτυπίες ὅσα
λέγονται ἐδῶ.
Ο,ΤΙ ΟΜΩΣ ἔχει· ἓνδιαφέρον - καί
σημασία - εἶναι νά ἐπισημανθεῐ ἡ προσαρμογή τῶν μεθόδων cri; τελευταῐες
«κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης». Οἱ μέθοδοι καταστολῆς ἔχουν γίνει πιό
ἀγριες, πιό ἀποτελεσματικές
ἀλλά καί εἶναι πιο προσεχτικά καλυμένες καί ἔχουν ἐπενδυθεῖ μέ ἐπιστημονικοφάνεια καί κατοχυρωθεῑ θεσμικά.

ΤΟ NATO HPONOEI
«Ἐν ὄψει τῆς παρούσης πυρ η V ι κ ἠ ς
ί σ o p p o πί a ς, εἶναι πιθανόν η τοκτικη
αύτή τῶν (δηλ. τῶν ἀναρχικῶν στοιχείων)
νά ἐπεκταθεῖ καί νά ἐνταθεῖ ἐτι περισσότερον. Συνεπῶς, οί ἀξιωματικοί τῶν Σωμάτων
,Ἀσφαλείαᾳ οί ὁποῖοι καλοῦνται νά προστατεύσουν τήν κοινωνικήν γαλήνην, ἀπό
τός όμαδικάς πράξεις θὶσς, Πρέπει νό γνωρίζουν, όσον εἶναι δυνατόν περισσότερον,
σχετικῶς μέ τός όχλοκρατικός ἐκδηλώσεις,
ῶς καί μέ τός μεθόδους διά τῶν όποίων.
ἀντιμετωπίζοντοι οῦτοι».

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ εἶναι ταυτόσημο μέ
κεῖνο τῶν ὁδηγιῶν τοῦ νατοϊκοῠ στρατηγοῦ Λέμνιτζερ. na χάρη τῆς σημερινής
«ἰσορροπίας» πρέπει νά ὀργανωθοῦν οἱ
καταπιεστικές μέθοδοι ἔτσι, που νά μήν
ἐπιτρέψουν καμιὰ ἀνατροπή κοινωνικῶν
συσχετισμῶν σέ ἐθνικό έπίπεδο.
ΕΙΝΑΙ ἓνδιαφέρον - καί ἄκρως διαφωτιστικό - νά παρατηρήσει κανείς πῶς
ἀντιμετωπίζονται 0i_ κοινωνικοί διεκδικητικοί ἀγῶνες στά ὑπ’ ὂψη κείμενα
γιατί ἀκριὸῶς ἀντανακλοῠν τή στάση τῆς

ἀρχουσας τάξης. Οἱ λαϊκές κινητοποιήσεις δέν σημαίνουν τίποτε, δέν ἔχουν κανένα περιεχόμενα, ἀλλά ἐποτελοῡν ἁπλᾶ,
ἀπόπειρες ἀνατροπῆς τοῦ συνταγματικοῦ καθεστῶτος. Γιά τόν συντάκτη τῶν
κ· ένων, οἱ λαϊκές κινητοποιήσεις ἀποτελουν προφαση, γιά ἀνατρεπτικές ἐνέργειες καί ἄλλους ἀπώτερους σκοπούς.
Ἀλλά ἀς ἀφήσουμε τά ἴδια τά κείμενα
νά μιλήσουν; Στόν ὁρισμό τῆς «ἀνατρεπτικῆς μάζας» (σελ. 6-7 δακτυλόγραφου) γράφεις
«ὲΔέν εἶναι δυνατόν νό χαρακτηριοθεῖ ῶς
ἀνατρεπτικη μάζα κάθε μαζικη ἐκδηλωσις,
ύπάρχει ὅμως ἐνας θοσικός τρόπος ἐνεργείας ὅλων τῶν ἀνατρεπτικῶν όργανῶσεων,
είς ὅλον τόν κόσμον καί ὅστις συνίσταται
είς την ἐκμετόλλευσιν τῶν οίκονομικῶν
διαφορῶν καί τῶν κοινωνικῶν θεμάτων, διό
τήν δημιουργίαν θιαίων ἐκδηλῶσεων.
Πρόγματι αί,όργανῶσεις αύταί ἔχουν είδικήν ἐκποίδευσιν είς τόν τρόπον όργανῶσεως, ύποκινησεως καί κατευθύνσεως
θιοίων ἐκδηλῶσεων. Ἐἀν δέν ύπάρχη ëva
θέμα, τό δημιουργοῦν. ’Ἐχουν ἐπιδεξιότητα
είς τό νά δημιουργοῦν φανταστικοὺς
ἐχθρούς τῆς κοινωνίας. 'O'nupr‘lv τῶν ὀργανῶσεων αῦτῶν εἶναι γενικῶς ἐνας μικρός
ἀριθμός ἀτόμων μέάνατρεπτικάς ἐπιδιῶξεις. Καί μολονότι αύτοί ἀποτελοῦν ἕνα μικρό τμῆμα τοῦ ,πληθυσμοᾶ η όργάνωσίς
των καί ὴ σιδηρᾶ πειθαρχία των Kaela-rd
τούτους ίκονούς χωρίς νά ἀποκαλυφθοῦν,
να κινητοποιήσουν ἕνα μεγάλο ἀριθμόν
ἀπληροφορήτων καί εῦερεθίοτων σπουδαοτῶν, νεαρῶν, ἀνέργων, ἀτόμων ἐπιδιωκόντων συγκινησεις, δυοαρεστημένων ῶς καί
ἀτόμων τό όποῖα ἐχουν γευσθῆ νόμιμον πικρίαν. Οῦτοι ἐπωφελοῦνται τῆς ἐπιρροῆς
των, είς τό ἐργατικά Σωμοτεῑα καί είς τάς
παντός είδους ένῶσεις, δια νά δημιουργοῦν διοδηλῶσεις. Ἐπί πλέον είς τό μέλη
τῶν όχλοκρατικῶν διαδηλῶσεων προστίθενται μεγάλος ἀριθμός θεατῶν οί ὁποῖοι
καίτοι δέν συμμετέχουν, ἐν τούτοις, διά
τῆς παρουσίας των παρέχουν ῦπσοτηριξιν»
Καί ἀλλοῡ (πάλι στίς δακτυλογραφημένες ὁδηγίες τοῦ κ. Ψυχσγιοῠ, σελ. 8-9):
«Al ἀνατρεπτικοί Ὀμάδες, κοτά τήν σχεδίασίν των μιᾱς ὀχλοκρατικῆς ἐκδηλώσεως
προσφεύγουν κατά τό προκαταρτικόν στάδιον είς τός ἐφημερίδας, είς φυλλαδια, είς
συνθήματα ἐπί τῶν τοίχων, ψιθύρους κ.λ.π.
καί είς οίονδήποτε μέσον ἐπικοινωνίας.
Ἐξαπολύουν συνεχῆ προπαγάνδα κατά τῆς
Δημοσίας Ἀρχής καί κατηγοροῦν τά ληφθέντα μέτρα, δίδουν δέ ύπερθολικάς
ὑποσχέσεις είς ῶρισμένος Ὀμάδας ἀτόμων, όπως φοιτητάς, ἐργάτας κ,λ.π, Τά
ἀτομα αύτά αἱχμαλωτίζονται, διά καταλλήλου τρόπου ἀπό τό ἐμπειρο ἀνατρεπτικά
στοιχεῖα. ’Όταν τό πλῆθος συγκεντρωθή, σί
όμιληταί προσπαθοῦν νά τό συνεγείρουν
καί νά δημιουργήσουν τήν μαζοψυχήν,
ἀναπτύσσοντες, θέματα κατά τρόπον ἐρεθιστικόν, 'Ev συνεχεία ύποδεικνύεται ἀνάλογος πορεία, πρός Δημοσίας Ὑπηρεοίας ἦ
Πρεοθείας κ.λ.π. δῆθεν διό διαμαρτυρίαν.
Εἶναι δυνατόν νά γίνουν προσπάθειαι al
όποῖαι ἀποθλέπουν, είς τό νά δημιουργηθῆ
κατάστασις ἥτις ἀναγκαστικῶς θα προκαλέση τήν θίαν τῆς μάζης».

Καί στό ὅιὸλίο του (o. 30) γράφειῑ
«Elva: γνωστόν ὅτι τό πλῆθος δέν ἐπιθυμεῖ τήν ἀληθειαν οὔτε ύποτάσσετοι είς τό
νόμιμον, Al προσκλήσεις τῆς Ἀρχής πρός

συμμόρφωσιν πρός τός ἐπιταγάς τοῦ νόμου
καί Προστασίας τῆς ἐννόμου τάξεως οῦδεμίαν ἀντήχησιν εῦρίσκουν είς τό Πλῆθος,
διότι τοῦτο δέν ἐπιθυμεῖ τήν ἀλήθειαν, τό
δίκαιον καί τό νόμιμον. Ἀρέσκεται είς τήν
αὺταπάτην καί τό ψεῦδος. Ἀρέσκεται είς τό
νά ἀκούει συνθήματα καί ὑποσχέσεις al
ὁποῖαι οὐδέποτε εἶναι δυνατόν να πραγματοποιηθοῦν. Προτιμᾱ τό φανταστικόν καί
ὂχι τό πραγματικόν. Συγχέει τό ἐνα μέ τό
ἄλλο».

ΤΩΡΑ ὅεῦαια ἡ ποιότητα τοῦ κειμὲτ
νου καί οἱ «ἐπιοτημονικες» ἀμπελοφιλοοοφίες τοῦ συντακτη εἶναι ἄλλη ἱστορία.
Ἠ «μαζοψυχή», τά «ἄτομα τά ἐπιδιώκοντα συγκινήσεις» κτλ κτλ εἶναι λεπτομέρειες στό σύνολο αὐτῆς τῆς ἀντιδρασυκῆς καί ἀντιλαϊκής ἰόεολογίας.
Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ἓὸῶ νά τονίσουμε ἀπό
τά ἀποσπάσματα, εἶναι ἡ ἐξ ὁ ρ ι σ μ 0 ῡ
ὑπόθεση ὅτι τό «πλῆθος δέν ἐπιθυμεῖ τήν
ἀλήθειαν», «δέν ὑποτάσσεται εἰς τό νόμιμον», «ἐάν ὁὲν ὑπάρχει Θεμα (κοινωνικό δηλ.) τό δημιουργοῦν» (οἱ ἀνατρεmuté; ὀργανώσεις). οἱ πορεῐες πρός τίς
πρεσόεῑες γίνονται «δῆθεν διά διαμαρτυρίαν» κλπ. κλπ.
ΕΤΣΙ ἀπογυμνιομένοι. οἱ ὁιεκὸικητικοί
ἀγῶνες, ἀπό mes κοινωνικώ περιεχόμενο καί οἱ διαδηλώσεις ἀπό τά δημοκρατικά καί ἐθνικα αἰτήματα (Κύπρος.
ΝΑΤΟ, ὅάσεις, ἀποχουντοποίηση, Πολυτεχνεῑο κλπ) ἐμφανίζονται στόι κείμενα
αὐτά σάν μηχανική κίνηση «ὄχλου». “O
«ψυχρός» παρατηρητής καί φύλακας τῆς
«ἐννόμου τάξεως» δέν ἔχει παρά vu με·
λετήσει προσεχτικά τίς λαϊκὲς ἐκδηλώou; nui νά προσπαθήσει νά τίς ἐλέγξει
καί νά τίς καταστείλει ἀφοῡ εἶναι ἐξ
ὁρισμοῦ δόλιες. ϋποπτες καί ὑπο-κινούμενες ἀπό... μεταφυσικά κίνητρα.
ΠΡΟΚΙΞΙΤΑΙ για ἕνα παιχνίὸι μεταξὺ
καλῶν nui κακῶν. Οἱ καλοί εἶναι οἱ
ἀστυνομικοί, οἱ κακοί εἶναι οἱ «ὄχλοι».
Καί τό παιχνίδι ἀρχίζει. Μί κανόνες nui
ὅρους πού καθορίζει ὁ παντοὸύναμος
μηχανισμός.

Ο ΟΧΛΟΣ ι

ΑΛΛΑ ποιός εἶναι αὐτός ω «ὀχλος»;
ΚΑΙ ΣΤΑ δύο κείμενα. γίνεται διεξοδική ἀναφορὰ στόν ὅρο nui ἐπιχειρεῖται
νά προσδιοριστεῐ «ἓπιοτημονικά».
«Είδη ὄχλων.

Ol ὄχλοι, ανὶιλόγως τῶν Προσώπων ἅτινα
ἀποτελοῦν τούτους διακρίνονται;

α. Είς Ὀμοιογενεῖς καί

6. Είς Ἐτερογενεῐς.

Ὀμ ο ι ο γ ε ν ή ς θεωρεῖται ό ὄχλος τοῦ
ὁποίου τό συμμετέχοντα ἄτομα ἁνήκουν
είς τήν ίδίαν κατηγορίαν ἀπό ὰπόψεως
ἐπαγγέλματος, κοινωνικῆς, οίκονομικής ñ
πνευματικῆς καταστάσεως,
Ἐ τε ρ o y ε v ή ς δέ, ἐκεῖνος τοῦ ὁποίου

τά μέλη ανήκουν είς διαφόρους κατηγορίας.

Αἱ καταστροφαί
ὑπό τοῦ ὄχλου. . .

Ἀναλόγως τοῦ τρόπου ἐνεργείας πρός
ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ των διακρίνωνται είς
ὰπαιτητικοῦς, ἐπιθετικοῦς, ἐπαναστατικοῦς
καί πανικοθλήτους.
Ἰδιότητες ὄχλων,

Ἀπό τό διὸλίο τοῦ n.’H. Ψυχογιοῡ, ἀναὁημοσιεὺουμε μερικές φωτογραφίες μαζί
με τίς χαρακτηριστικὲς λεζάντες - σχόλια
τοῦ συγγραφέα.

'O ὄχλος παρουσιόζει τάς ἀκολούθους
ίδιότητας;

α. Ὀμοιογένεισν,
6, Συναισθηματικότητσ ηὐξημένην.
γ. Παραλογισμόν,
δ. Ὑποθολήν.
ε. Εἶναι εῦμετάθολοι, εῦερέθιοτοι, ὁρμητικοί καί θίαιοι.
ΣΤΗ ΣΥΝΙΞΧΕΙΑ, ἐπιστρατεύεται μάλιστα καί τό περιώνυμο ὅιὸλίο τοῦ G.
Lebon καί ὀλίγος Φρὸϋντ; Οἱ ἀναφορες
καί οἱ ἐπεξηγήσεις εἶναι ταυτόσημες nui
στά δυό κείμενα (σελ. 22 τοῦ 6ι6λίου nui
σελ. 5 τοῦ δακτυλόγραφου) ἄλλη μιά
6ε6αίωση τῆς ταυτότητας τοῦ συντάκτη
τοῦ δακτυλόγραφου κειμένου «Ὀχλοκρατικές ἐκδηλώσεις». Νά τά κείμεναι

ὄχλος ιῗὸιῙμιούργησεν ὁὸοφράγματα μέ αῦτσκινητα.

«Συμπεριφορά τοῦ ἐν ὄχλω καίψυχολογικῶ πλήθει ἀτόμου
- 'H ἐπιστήμη ἐμελέτησε καί ανέλυσε
τήν ψυχολογίαν τοῦ ανθρώπου. Ἐμελέτηοε
τός διαθέσεις, τάς τάσεις, τά ἔνστικτα, τὰς
ὁρμάς, τας προθέσεις καί τάς πράξεις του l ü
καί τάς σχέσεις του μέ τοὺς συνανθρώπους Ι “

TOU. .

Αὐτοκίνητον τῆς Ἀστυνομίας καταυτραῳεν ια
'n-nrî: ὑπιὶ τοῦ ὄγλου.

— 'O Λεμπόν, είς τό θιθλίον του «Ὀμαδική Ψυχολογία», παρατηρεῑ ὅτι «τό πιό Ἴ κτυπητό γεγονός τό ὸποῑον παρουσιόζει τό · ’
Ψυχολογικόν πλῆθος, εἶναι ὅτι ὸποισδήποτε καί äv εἶναι τά σπαρτίζοντσ σῦτό
ἄτομα, ὸσονδήποτε καί ἄν εἶναι ὅμοιος ή “
ἀνόμοιος ό τρόπος τῆς ζωῆς των, σί απασχολήσεις των, ὀ χαρακτήρ των, ή ή πνευματική ὰναπτυξίς των, τό γεγονός καί μόνον ὀτι μετεβλήθησαν είς ψυχολογικόν
πλῆθος, τά προικίζει μέ ἓν εἶδος ὸμαδικῆς
ψυχῆς, ήτις τό κινεῖ είς τό νά σκέπτωνται,
vd αίσθανωνται καί νά ἐνεργοῦν κατά ëva
τρόπον καθ’ ὁλοκληρίαν δισφορετικόν ἀπό ,
Ὁ ἀστυφύλαξ αὸήνι-ιῇτήν φωτιά πού ἄνωγε-ι’ o
ἐκεῖνον καθ’ ὅν ἐνήργουν ὡς μεμονωμένα ί
ᾶτο
α».
;
..A;__,_ , , .,,Αθ .
-μΤό είς ψυχολογικόν πλῆθος ευρισκό- l
μενον ἄτομον ἐνεργεῖ ὡς πρωτόγονον ὄν. î
ﬂâv ὀ,τι ὰπέκτησεν διά τῆς ἐκπαιδεῦσεως,
μορφώσεως.καί κοινωνικότητος, ἀπόλλυται
προσωρινῶς καί ἐλευθεροῦται τό πρωτόγονον οτοιχεῑον τό ὁποῖον εὑρίσκεται είς
λανθάνουσαν κατάστασιν είς τό μύχια τῆς
ψυχῆς (WNW).H XYAAIA αὐτή ἐπιστημοσύνη τοῦ
ποδαριοῡ, ἀποτελεῖ πάντως μιά ἐπιμεληU οχλος ὁειι αφηνι·ι ours“ τας πινακιὸας εις m
0ft;
μενη κάλυψη. Ἡ ἀστυνομία μας ἀδυνατεῖ στήν πραγματικότητα νά κρατήσει
αὐτοῦ τοῦ εἴδους «τίς ἐπιστημονικὲς
ἀποστάσεις». Στό σημεῑο αὐτό ἐπιὸάλλεται νά κάνομε μιά μικρή παρατήρηση
πού ὅμως φωτίζει χαρακτηριστικὰ πῶς
μεταφράζεται στή νεοελληνική ὁ ὅρος
«ὄχλος».

νΟχλοις γιά τήν ἀστυνομία
σημαίνει τίς συγκεντρώσεις
τῶν δημοκρατικῶν καί ἀριστερῶν πολιτῶν - καί μόνον
αὑτéς.
ΑΠΟ ΤΑ ντοκουμέντα πού ἒχουμε στα
χέρια μοις θ’ ἀναφερθοῦμε μόνο σέ δυὸ

'Itl ἀποτελέσματα _ ὀχλοκρατικῆ, αραχῆς εἰς

νὸόν τῶν Ἀθηνῶν.
γυρίστε ὅμως τήν σελίδα νά
δεῖτε τήν καταστολὴ τοῦ ὄχλου
19

ἱ κείμενοι πού παλιὸτερα εἶχε δημοσιεύσει
τό ANTI:
1. Στήν ἓκθεση τοῦ Ἀστ, Διευθυντή Α’
_ Χρ. Παπαγεωργίου - καί πρίν ἕνα μῆνα
: ἀρχηγοῦ ῖῆς Ἀῠῒυνθμίας — γιά τά γεγο< νότοι τοῦ Πολυτεχνείου (τεῦχος 67 τοῦ
«Ἀντί» OE)». 10-11), Ô τὲως ἀρχηγός τῆς
" ἈΟἚυνΟμίΟῑς Πόλῑων Χρησιμοποιεῖ κατά
' r κόρον τούς ὅρους «ὀχλοκρατική ἐκδή· λωσις», «ἀναρχικά στοιχεῖα» κλπ. Γιά
τόν κ. Παπαγεωργίου ἕτοι χαρακτηρίζονται οἱ φοιτητες πού ἔκαναν τόν
ἀπελπισμενο ἀγῶνα κατά τῆς χοὺντοις τῆς rams αὐτῆς χούντας πού ô x. Homa_ γεωργίου ὑπηρέτησε τό ἴδιο πιστά ὅπως
καί τό κράτος τῆς «Ν.Δ.»ι
” 2. Στήν ἔκθεση τοῦ περιώνυμου κ. Χρ.
Κοιραθανὰση, πού ὃημοσιεύτηκε στὸ
τεῦχος 65 (σελ. 15-16) οἱ παρακροιτικοί,
Ξ οἱ χουντικοί καί ὅλο τό aux/(1ch πού δη: μιοὺργησαν ιτοὺς γνωστούς δανδοιλισμοὺς καί τήν κακοποίηση τῶν δημοσιογράφων στήν κηδεία τοῦ Μαλλίου, δὲν
-z; ἀναφέρεται οὔτε μ ι σή φορά ἡ λεξη
«ὄχλος». Πρόκειται ἁπλῶς γιά συνάθροιση με «ἄτομα» ἤ «στοιχεῖα ἀνή; κοντα εἰς τόν χῶρον τῆς λεγομένης
ἄκρας Δεξιᾶς», «ὁμάδες ἀτόμων» κλπ.
AYTA, για νά μὴν ἔχουμε
I καμιὰ ἀμφιὸολία τί σημαίνει
v «ὄχλος» [ὅταν ô ὅρος χρησι’ μοποιεῖται ἀπό τόν κ.
Μπάλκο καί τούς ὑφισταμέ’νoυςτoυ.“

ΤΟ EYNTAFMA:
MH ΣΤΑΞΕΙ
ΚΑΙ ΜΗ
ΒΡΕΞΕΙ...
Στὸ δακτυλογραφημενο κείμενο δὲν
γίνεται διεξοδικὴ ἀναφορὰ, ἀλλά στὸ
ζ I υ. τυπωμὲνο ὃιὸλίο του ὁ κ. Ἴ-Ιλ. Ψυχογιός
κάνει ἀρκετὲς ἀναφορὲς στό Σύνταγμα.
V Τό 6ι6λίο ἀρχίζει περίπου με τήν ἀνα" φορά στό συνταγματικο δικαίωμα «τοῦ
χ Ξ συνέρχεσθαι». Στό ἐπίμετρο πάλι τοῦ 6L—
ὂλίου, δημοσιεύονται τά σχετικά ἄρθρα
τοῦ Συντάγμοιτος τοῦ 1952 καί τοῦ Συντάγματος τοῦ 1975. Καί στή συνέχεια,
μιόι σειρὰ ἀπὸ ἄλλοι κείμενοι πού «συμπληρώνουν» τίς συνταγματικες διατάξεις κατοχικός Νόμος 29-30/
4-5/5/1943 «περί τῶν περιπτώσεων καθ’
ἃς ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσις ὅπλων ὑπό τῆς
δημοσίας δυνάμεως» καί ὁ χουντικός
u «κανονισμός διαλύσεως δημοσίων συν” αθροίσεων» τοῦ 1972. “Ὀλοι αὑτά
ἰσχύουν ὡς γνωστόν καί ρυθμίζουν τίς
σχετικὲς «ἐκκρεμότητες». Δημοσιεύοντοιι

2%;-
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ἐπίσης ἀποφάσεις του Συμοουλίου Ἐπικρατείας, εἰσαγγελικες ἐγκύκλιοι, ἄρθρα
τοῦ Ποινικοῠ Κώδικα κ.ἀ. ’Ὀλο τό νομικό πλαίσιο πού ἀφορά τίς συγκεντρώσεις ὥστε, σάν τσελεμεντές νά εἷναι ἀνά
πᾶσα στιγμή, προσιτό.
O ΤΡΟΠΟΣ που γίνεται αὐτή ἡ συγκέντρωση τοῦ νομικσῡ ὑλικοῡ εἶναι συναφής ’καί μέ ὅσα καταγράφονται στά
ἄλλα κεφάλαια που ἀφοροῡν τήν τεχνικη
τῆς σύλληψης τῶν διαδηλωτων, τή συλλογή τῶν πληροφοριῶν καί τόν τρόπο
γιά τήν «ὄιψογη» μαρτυρική κατόιθεση
τῶν ἀστυνομικῶν στά δικαστήρια. Ἡ
ἀναφορὰ δέν γίνεται γιά νόι διαπαιδαγωγηθοῦν μέ δημοκρατικό ἦθος τά ἀστυνομικά ὄργανα οὔτε γιὰ νά πεισθοῡν γι(ἰ
τήν ὀρθότητα τῶν συνταγματικῶν διαταξεων. Οἱ πληροφορίες παρέχονται όχι
γιά τήν οὐσία τοῦ νόμου [ἀλλά γιά νιἰ
ὅοηθηθοῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι ὥστε ὅλοι
νά φαίνονται τυπικὰ σωστοί στίς ἐνέργειές των, καί νά προόλέπουν τήν ἀπαραίτητη νομιμοφανή κάλυψη.
O ΝΟΜΟΣ ἀποτελεῖ ἕνα πλαίσιο τυπικής συμπεριφορὰς. Τό πνεῦμα τῆς
δημοκρατικῆς διαπαιδαγωγησης εἶναι
μιὰ ἄλλη ἱστορία. Δέν ἐνδιαφερει τόν κ.
Ψυχογιό —— οὔτε σάν θέμα, οὔτε 01’0πνεῦμα - καί φυσικά οὔτε αὐτός οὔτι
κανείς ἄλλος δέν κάνει τόν κόπο νά διαπαιδαγωγήσει μέ δημοκρατικό ἦθος τούς
συνεργάτες καί τους ὑφιστάμενούς του.

OI KAAOI KAI OI KAKOI
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ μετεμφυλιακό κράτος ποιοί ὅμως, έπάνδρωσαν τά Σωματιι
Ἀσφαλείας καί πῶς διαπαιδαγωγήθηκαν;
ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ελληνικό κράτος
τῆς Δεξιᾶς έξαλείφθηκαν ἀκόμα καί κεῖνες οἱ έλάχιστες περιπτώσεις γνήσια δημοκρατικῶν ὑπαλλήλων στόι Σ.Α.
ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ, ἀπό μεσαίες ἀστικές ἡ
ἀγροτικές οἰκογένειες, μέ ὅλες τίς προκαταλήψεις που κουόαλᾱ ὁ ’Έλληνας
μέσα του, κοσκινισμένοι γιά τά πολιτικὰ
τους φρονήματα, οἱ ἀστυνομικοί διαπαιδαγωγήθηκαν σέ ἕνα ψυχροπολεμικό
κλίμα, μέ μεγάλες δόσεις ἀντικομμουνισμοῦ (πού διαπλατισμένος περιλάμὸανε
«πᾶν μή δεξιό καί ἐθνικόφρον στοιχεῖο»)
καί μέ δασκόιλους γνωστούς καί περιώνυμους που περιλαμὸαναν ὀνόματα
ὅπως τοῦ Γ. Γεωργαλά καί τοῦ Κ.
Πλεὺρη. Στερημένοι ὑλικόι, ἀπομονωμένοι ἀπό τά κοινωνικὰ προόλήματα, έξουσιοδοτημένοι γιά τήν τήρηση τῆς τάξης, οἱ ἀνδρες τῶν Σ.Α. ἀποτελοῦν χαρακτηριστική περίπτωοη πολιτικά καί
κοινωνικὰ ἀλλοτριωμένων πολιτῶν.
ΠΕΙΣΘΗΚΑΝ ὅτι, οἱ φοιτητές, οἱ έργόιτες, οἱ ἀγρότες, καί ’κάθε κοινωνικό
οτρῶμα που ἐπιδιωκει δελτίωση τῶν
ὅρων τῆς ζωῆς του εἶναι «ὄχλος» ποτ’·
θέλει νά ἀνατρέψει «τόν (ὒραιότερο τῶν
κόσμων» δηλαδή τήν Ἑλλάδα που κυ6ερνάται ἀπό If] Δεξιύ.. Χωρίς νόι έχουν
οἱ ἴδιοι τό δικαίωμα νά συνδικαλιστοῡν

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ Σ.Α.
Ποια εἶναι η μισθοδοσία τῶν ἀνδρῶν
στα Σ.Α.; Δέν εἶναι διόλου «Θεαματικη»
ὅπως Θα νόμιζε κανείς για τό σημερινό
κόστος τῆς ζωῆς. T0 στοιχεῖα πού δημοσιεῦουμε εἶναι ἁπολύτως κατατοπιστικα.·

καί νόι ἀπαιτήσουν σόιν τάξη Δημοσίων
Ὑπαλλήλων τόι νόμιμα καί ἰσότιμα δικαιώματά τους καί νόι μπορέσουν νόι
συγχρονιστοῡν μέ τόι ἀλλα κοινωνικὰ
στρώματα καί τίς ἐπαγγελματικές τάξεις
τῆς χώρας, οἱ ἀνδρες τῶν Σ.Α. έχουν
μετατραπεῖ στήν πλειοψηφία τους σέ ἑξ,ουσιοδοτημένους φύλακες τῶν ἐκπροσώπων τῶν μεγᾲλων οἰκονομικῶν συμφερόντων έν ὀνόματι τῆς διατήρησης τῆς
«ἐννόμου τάξεως». Ἔχουν ἀποκοπεῐ ἀπο
τήν κοινωνικὴ ζωή καί, μιόι ἀνώμαλη πολιτική περίοδος πού κορυφώθηκε μέ τή
δικτατορία, έδεσε καί π o λιτικ ά τούς
ἄνδρες τῆς Ἀστυνομίας καί τῆς Χωροφυλακὴς μέ ὅ,τι πιό ὁπισθοδρομικό καί
ἀνελεύθερο γέννησε αὐτός ὁ τόπος.
ΜΕΣΑ στήν λογική αὐτή, ἡ ὑπεροχή
τοῦ ἀστυνομικοῠ καί τά μικρά ἀλλιί
φανταχτερόι προνόμοιόι του έναντι τιῖιι·
ἀλλων Ἑλλήνων πολιτῶν, καλλιέργησαν
ἕνα κλίμα ὅπου γιά τούς ἴδιους τοὺς
ἀστυνομικούς ô προορισμός καί ι’]
«φυση» τοῦ ἐπαγγέλματος, τους κατα- x
τάσσει οτόύς «καλούς» που εἶναι ἀντιμετωποι μέ τούς «κακούς».
ΔΕΝ EINAI τοῦ παρόντος νά γίνει έκτενέστερη ἀνάπτυξη πάνω στό θέμα αὐτό
ἀλλά πρέπει νά τονιστεῐ πώς ὅλα ὅσα γίνονται καί ὁ τρόπος που γίνονται ἔχουν
σάν προϋπόθεση έπιτυχίας τήν δημιουργία ἑνός ὁμογενοῦς συνόλου — τῶν Σ.Α.
- που έξουσιάζεται ἀπό μηχανισμούς
που τά γρανόιζια του εἶναι καλοσυντη»
ρημένα καί καλολαδωμένα.
O κ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ στίς τόσες σελίδες
τῶν κειμένων του δέν ὂρήκε o 1”) τ ε μ ι ἀ
λέξη νά πεῖ γιά τό δημοκρατικό φρονιματισμό τῶν ἀστυνομικῶν ὀργάνων·
φρόντισε ὅμως νά τούς μάθει τό ἀλφαόητάριο τῆς Νόμικῆς καί νά τούς «ἀνοίξει
τά μάτια» γιόι τά περιθώρια τῶν κινήσεων που παρέχει ὁ Νόμος. Καί στίς τοσες φωτογραφίες που δημοσιεὺει στό 6161110 του - ἕνα μέρος ἀναδημοσιεύετιιι
ὲδω — δέν ὂρήκε οὔτε μία, ἀπό τίς έκιιτοντάδες που ὑπάρχουν καί δείχνουν τίς
ἀγριες κακοποιήσεις πολιτῶν καί νά τίς
ὑπομνηματίσει πρός ἀποφυγήν καί φρονιματισμό.
ΑΛΛΑ ἀς μήν τόν ἀδικοῦμε. Στό 61—
6λίο του (σελ. 98) καί 0-τά σχετικά μέ τίς
συλλήψεις διαδηλωτῶν, γράψειε
«Ἀπαγορεύεται η κακοποὶησις τῶν συλλαμθανομένων κατά τήν μεταγωγὴν εἰς τόν
χῶρον κρατήοεως καί Ιδιαιτέρως ἐντός τοῦ
αὐτοκινήτου ἔνθα παραδίδονται πρός κρατησιν. Διότι μετὰ τήν σύλληψιν τοῦ ἀδικοπραγήσαντος έκπληροῦται ὸ σκοπός της
ἁστυνομικῆς έπεμ6ασεως καί δι’ αὐτόν τόν
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λόγον πᾱσα κακοποίησις τοῦ συλληφθέντος, ἐκτός τοῦ ὅτι φέρει τόν χαρακτῆρα τοῦ
ποινικοῡ καί πειθαρχικοῡ ἀδικήματος, ἀποτελεῖ καί πρᾶξιν ἀνανδρον ῶς στρεφομένην
ἐναντίον προσώπου μή δυναμένου νά ἀντιτάξη ἀμυναν».

EINAI ἕνα σημεῑο πού ἀποτελεῖ ὑπόμνηση καί προειδοποίηση. Ἴσως ἡ
«πείρα ἀπ’ τά μέσοι» ὑποχρέωσε τόν κ.
Ψυχογιό νά σημειώσει τή σχετική παράγραφο καί νά ὑπομνήσει τό Νόμο.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΤΟΥ
ΦΟΒΟΥ
ΑΛΛΑ ὅσα δέν παρέχει ὁ Νόμος, ἡ
ἐπιστήμη ἒρχεταιενά τά συμπληρώσει.
’Ήδη ἀναφέραμε τή θήτευση στά ἐγχειρίδια ὁμαδικής ψυχολογίας. Κοινωνιολόγοι καί ψυχολόγοι στίς προηγμένες χῶρες - καί πρῶτα οτίς ΗΠΑ - έχουν ἐρευνήσει τά θέματα καί οἱ δικοί μας ἔχουν
«ξεσκολίσει» ὅσα χρειάζονται γιά τίς
τρέχουσες ὑποθέσεις στίς πλατεῖες καί
τούς δρόμους τῆς Ἀθήνας ἤ τίς ἐθνικές
ὁδούς γιά τίς ἀγροτικές κινητοποιήσεις.
ΟΠΩΣ προκύπτει ἀπό τά κείμενα τοῦ
κ. Ψυχογιοῡ, ἡ ταχτική τῆς Ἀστυνομίας
στηρίζεται, κατά πρὼτο καί κύριο λόγο.
στήν ἀπειλή καί τόν φόὸο. “

έπι6άλη την τάξιν, πρός πᾶσαν κατευθυν01V»

Ἀλλά, γενικά (σελ. 21 τοῦ δακτυλοYeacpnuévov):
«Ἕνας ὄχλος εἶναι δυνατόν νά προκαλεῖ
κάποιον προθληματισμόν καί είς τούς
πλέον ἐμπείρους ἀοτυνομικούς ἀλλά σπανίως εἶναι τόσόῦ τρομερός ὅσον φαίνεται».
Δέν κομίζουμε «γλαύκα», ἀλλά εἶναι
χρήσιμο νά θυμίσουμε - καί νά τονίσουμε - πώς τελοσπάντων δέν ἀποτελεῖ
«κενή φιλολογία» ὅσα ἔχουν γραφτεῖ γιά
τήν καταπιεστική φύση τοῦ κράτους γενικά καί εἰδικά τοῦ σύγχρσνου κράτους.
Ὠμά καταπιεστικό, «ἀξιοποιεῖ» καί
χρησιμοποιεῖ τό πιό πρωτόγονο αἴσθημα
στόν ἀνθρωπο, τό (p060 γιά νά ἀναχαιτίσει κάθε κοινωνική έκδήλωση καί νά καθηλώσει τούς πολίτες σέ μιά τυφλή ὑπακοη.

ΦΟΒΟΥ
ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟ ΜΙΚΟΥΣ;
ξ

Στό κεφάλαια «Ἐπίδειξις δυνάμεως>
στό 6ι6λίο του (σελ. 52-53) γράφει;
«Ὄπισθεν αὐτῶν (τῶν πεζῶν δηλ.) συντάσσονται είς παράταξιν αί δυνάμεις M.A.T.
φέρουσαι τά κράνη, τάς ἀσπίδας καί τάς
προσωπίδας ἀνηρτημένας έπί τῶν ὤμων. 'H
παράταξις δέον νά εἶναι τοιαύτη, ὥστε νά
έχη μεγάλο Βάθος, διά τήν πρόκλησιν έντυπώσεως».

1qu στι] συνέχεια;
«OI ἀστυνομικοί δέον νά έχουν ἀκόμη
ùn’ ὄψιν των ότι η συγκρότησις τῶν ἀστυνομικῶν ’δυνάμεων είς τούς γνωστσύς
στρατιωτικούς σχηματισμούς, ό Θηματισμός
καί al ρυθμικαί κινήσεις τούτων ἀσκοῡν
σπουδαίαν ψυχολογικήν έπίδρασιν είς τούς
Θεατάς καί προθληματίζει τούς σκεπτομένους νά ἀντιταχθοῡν είς μίαν ῶργανωμένην καί πειθαρχημένην ἀστυνομικήν δύναμίν».

Καί στό δακτυλογραφημένο κείμενο
σημειώνει πάλι γιά τήν «Ἐπίδειξη δυνάμεως» (σελ. 20);
«Αὕτη εἶναι ἀποτελέσματική, ἐφ’ ὅσον
ὑπάρχει ἐπαρκής δύναμις, διά νά έκφοθίση
τήν μᾶζα, Εἶναι περισσότερον δυνατόν νά
-ἐχωμεν τά άναμενόμενα ἀποτελέσματα,
έάν ὴ ἐπίδειξις πραγματοποιηθή κατά την
πρωτην φάσιν τῆς διαταράξεως. 'H ἐπίδειξις δέον νά πραγματοποιηθῆ διά Μονάδων
μέ είδικήν έξάρτησιν αἵτινες ea κινοῦνται
είς σχηματισμούς πρός τήν κατεὺθυνσιν
τῆς μάζης».

Στό ἴδιο κείμενο, πάλι (σελ. 12) παρατηρει;
αὨσαύτως, διά νά δημιουργηση η Ἀστυνομία κατάλληλον κλῑμα τάξεως, πρέπει νά
δίδη την είκόνα ότι καί τήν δύναμιν έχει,
ἀλλά καί τήν ἀπόφασιν ἔχει λάθει, διά νά
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«ρόπαλα φὲρουν
καί δέν διστάζουν...»
«Χρησιμοποίησις ἀατυνομικῆς ράὃδου.
'H ἀστυνομικη ράθδος εἶναι τό πλέον
χρήσιμον καί ὀλιγώτερον ἐπικίνδυνον μέσον ὲπιθολής δυνάμεως τό ὸποῑσν χρησιμοποιεῑται κατά ἀτόμων διαταρασσόντων
την δημοσίαν τάξιν, 'H ψυχολογικη δύναμις
τήν ὁποίαν ἀσκεῖ, εἶναι μεγαλυτέρας σημασίας. Ἕνα πλῆθος ἥ μάζα δυνατόν νά μή
ύπακούση είς ὡπλισμένους Ἀστυνομικούς
μέ πολεμικά όπλα, διότι γνωρίζη τόν συνήθη δισταγμόν τῶν ἀστυνομικῶν νά πυροΘολήσουν κατ’ αὺτοῦ. Συνεπῶς εἶναι πιθανόν οί διαδηλωταί νά έκλά6ουν τήν ἔκθεσιν
τῶν ὅπλων, ῶς μπλόφα καί νά δημιουργηθῆ
έκ τούτου μεγαλυτέρα διάθεσις πρός κοινωνικήν ἀναταραχην. Ἀφ’ ἐτέρου ὴ ἐμφάνισις τῶν ἀστυνομικῶν νά προχωροῦν είς
σχηματισμούς, φέροντες ράΘδους, δημιουργεῑ είς τούς συγκεντρωθέντας, διάΘεσιν ἀναστολής τῶν δραστηριοτητων των,
διότι γνωρίζουν, ὅτι δέν διοτάζουν νά τοὺς
χρησιμοποιήσουν. ’Ὀταν ἡ ράθδος χρησιμοποιηται κανονικῶς, προκαλεῖ ὀξὺν καί
προσωρινόν πόνον, χωρίς σοβαρὸν τραυμστισμόν».
(Ἀπό τό δακτυλόγραφο, σελ. 26)

H AETYNOMLKH ράὶιὸιΓ πού χρησιμοποιεῐται λοιπόν χωρίς ιἰι-ιτιιγςιιί. τό
σύμόολο τοῦ φόὸου καί τῆς υπυιιιγής,
καιροφυλακτεῐ. Ἀλλά ἀποτελεῖ καί ξε-

περασμένη μέθοὸο, κατά κάποιον τρόπο.
Μηχανοκίνητα, χημικά ἀέρια, ψίθυροι,
ψυχολογική όία, ὅλα αὐτά «ἐπιστημονικά» ἓπεξεργασμένα ἔρχονται νά προστεθοῡν στό ὁπλοστάσιο τῶν ὀργάνων τοῦ
κ. Ψυχογιοῡ.
ΠΟΙΑ εἶναι αὐτά τά νέα ὅπλα, τί χαρακτηριστικὰ έχουν, ποιά ταχτική θά
ἀκολουθηθεῖ γιά διάλυση τῶν «ὀχλοκρατικιῦν έκδηλωσεων», πῶς θά γίνουν οἱ
συλλήψεις καί πῶς θά στοιχειοθετηθεῖ ἡ
κατηγορία γιά ὅσους πιάστηκαν, πῶς θά
γίνει τέλος ἡ παράσταση στό δικαστήριο
τοῦ μάρτυρα-ἀστυνομικοῦ, εἶναι ὂασικά
στοιχεῖα πού άπασχολοῠν τούς «τεχνοκράτες» τῆς χωροφυλακίστικης ἐπιστήμης καί εἶναι τόσα πολλὰ πού δέν χωροῦν οτά ὅρια ἑνός ἄρθρου τοῦ περιοδικοῡ.
ΣΤΟ έπόμενο τεῦχος θά μπορέσουμε
νά ἀναφερθοῠμε σέ ὅλα αὐτά γιατί εῖναι
χρήσιμο νά δειχτεῐ ἀναλυτικά ὅλος ὁ μηχανισμός καταστολής πού χρησιμοποιεῖ
οήμερα ἡ Ἀστυνομὲα.

ΤΟ ΘΕΜΑ εῖναι μεγάλο καί κυρίως
πολιτικό. Οἱ μηχανισμοί πού έχουν
στοιχειοθετηθεῐ οιγά-σιγά, ἀποτελοῦν
οὐσιαστική ἀπειλή γιά τήν ὁμαλή πολιτική ζωή τοῦ τόπου, καταργοῦν ούσιαστικά τά συνταγματικά δικαιώματα καί
παγιδεύουν κάθε δυνατότητα πολιτικῆς
ἀλλαγῆς.
H YHOKPITIKH έπίκληση τῆς διατήρησης τῆς «ἐννόμου τάξεως» ὅταν γίνεται διά στόματος Καραθανάσηδων ἤ
Ψυχογιῶν καί ὑπό τήν ὑψηλή ἐπιστασία
τοῦ κ. Μπάλκου, κανέναν δέν πείθει. Τό
ἀντίθετο μάλιστα.
Η ΠΡΟΚΟΠΗ αὐτοῦ τοῦ τόπου δέν
ἀπειλεῖται ἀπό ἓναν ἀόριστα καθορισμένο «ὅχλο». Ὀ «ὄχλος» αὐτός κυκλοφορεῑ στούς δρόμους, δουλεύει στούς
ἀγρούς, στά έργοστάσια. τίς ὑπηρεσίες,
ἀσφυκτια σέ ἀθλια ὀργανωμένες πόλεις,
ἀποχαυνώνεται μέ μιά ἄθλια τηλεόραση
καί εἶναι φορτισμένος ἀπό χιλιάδες προκαταλήψεις πού ἡ λειψή παιδεία μας δέν
τόν ὅοηθᾶ νά άπαλλαγεῑ.
ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη μεριά, ἔμποροι λειψάνων, μαστρωποί μιᾶς ἀποχαυνωτικής
κουλτιώρας, κομπιναδόροι «ἐπιχειρηματίες» λυμαίνονται τόν τόπο, κυριαρχοῦν
παντοῡ καί προκαλοῠν ἓναν ὁλόκληρο
λαό. "O λαός αὐτός, ὅταν ἀπαιτεῖ τά δικαιώματά του, μετατρέπεται γιά τούς
ὅποιους Ψυχογιούς καί τά ὄργανά τους,
σέ «ὅχλο πρός ὑποταγὴν».
ΕΛΠΙΖΟΥΜΙΞ πώς κάποιοι φορεῖς, τά
κόμματα. οἱ πολιτευτές καί ὁ τύπος θό.
ἀποφασίσουν έπιτέλους νά θέσουν τό
θέμα ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤῙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ γιά συζήτηση.
ΕΜΕΙΣ, ἀπό τήν πλευρά μας, θά συνεχίσουμε. Ἀλλά τά ὅρια καί οἱ δυνατότητες ἑνός περιοδικοῡ εἶναι καθορισμένες. Τό μέρος έκεῖνο τῆς πληροφόρησης
πού ἀντιστοιχεῖ στό έργο μας θά γίνει
πάντως «χωρίς (p060 καί χωρίς πάθος».

((...Τό ὃηλητη ριῶὸες δένδρον
μέ τούς γλυκύτατους καρπούς »
τοῦ Χριστόφορου Δ. Ἀργυρόπουλου
«Τό
ἀπόρρητον
τῶν
ἐπιστολῶν
εἶναι
ἀπαραόίαστον».
Ι (ὀρθρο 14 Συντόγματος 1844).

«T6 ἀπόρρητον τῶν ἐπιστολῶν εἶναι ἀπσλύτως ἀπαρα
ὅίαστον».
(ὀρθρο 20 Συντόγματος 1864).

«T6 ἀπόρρητον τῶν ιὕπιστολῶν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραόίαστον».
(ὀρθρο 20 Συντόγματος 1911).

«Τό ἀπόρρητον τῶν ἐπιστολῶν, τηλεγραφημάτων καί τηλεφῶνημάτων εἶναι ἀπολύτως ἀπαραόίαστον».
Χ (ὀρθρο 18 Συντόγμστος 1927).
«Τό ἀπόρρητον τῶν ἐπιστολῶν καί τῆς καθ’ οἱονδήποτε ἄλλον
τρόπον ἀνταποκρίσεως εἶναι ἀπολύτως ἀπαραόίαστον».
(ὀρθρο 20 Συντόγματος 1952).
«T6 ἀπόρρητον τῶν ἐπιστολῶν καί τῆς καθ’ οἱονδήποτε ἄλλον
τρόπον ἀνταποκρίσεως εἶναι ἀπαραόίαστον. Νόμος ὁρίζει τάς
ἐγγυήσεις ὑπό τάς ὁποίας ἡ δικαστική ἀρχή διά λόγους ἑθνικῆς
ἀσφαλείας καί δημοσίας τάξεως ἥ πρός διακρίόωσιν ἀπεχθῶν
ἐγκλημάτων, δέν δεσμεύεται ἐκ τοῦ ἀπορρήτου».
(ὀρθρο 15 «Συντόγματος» 1968173).
«Τό ἀπόρρητον τῶν ἐπιστολῶν καί τῆς καθ’ οἱονδήποτε ἄλλον
τρόπον ἀνταποκρίσεως εἶναι ἀπολύτως ἀπαραόίαστσν. Νόμος
ὁρίζει τάς ἐγγυήσεις ὑπό τάς ὁποίας ἡ δικαστική ἀρχή δέν δεσμεύεται ὑπό τοῦ ἀπορρήτου διά λόγους ἐθνικής ἀσφαλείας
καί δημοσίας τάξεως ή πρός διακρίόωσιν ἀπεχθῶν ἐγκλημάτων». ”
(ὀρθρο 5 Συντακτικῆς Πρόξεως 11181974).
«Τό ἀπόρρητον τῶν ἐπιστολῶν καί τῆς καθ’ οἱονδήποτε ἄλλον
τρόπον ἀνταποκρίσεως εἶναι ἀπαραόιάστον. Νόμος ὁρίζει τάς
ἐγγυήσεις ὑπό τάς ὁποίας ἡ δικαστική ἀρχή διά λόγους ἐθνικῆς
ἀσφαλείας πρός διακρίὸωσιν ἀπεχθῶν ἐγκλημάτων δέν δεσμεύεται ἐκ τοῦ ἀπορρήτου».
(ὀρθρο 13 Σχεδίου Συντόγμστος 1974175).
«Τό ἀπόρρητον τῶν ἐπιστολῶν καί τῆς καθ’ οἱανδήποτε ἄλλον
τρόπον ἐλευθερίας ἀνταποκρίσεως ἤ ἐπικοινωνίας εἶναι ἀπολύτως ἀπαραόίαστον. Νόμος ὁρίζει τάς ἓγγυήσεις ὑπό τάς
ὁποίας ἡ δικαστική ἀρχή δέν δεσμεύεται ἐκ τοῦ ἀπορρήτου διά
λόγους ἐθνικῆς ἀσφαλείας ἤ πρός διακρίόωσιν ἰδιαιτὲρως σοὅαρῶν ἐγκλημάτων».
(ὀρθρο 19 Συντόγματος 1975).

ΙΙ «Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(Πρ. καθεστώς
Κυό.).· Τό
θὲμα
ἐάν παραμείνῃ τό σημερινόν
περί
τοῦ εἶναι
ἀπολύτως ἀπαραόιάστου τῶν ἐπιστολῶν ἤ θά παρέξωμεν,
ὑπό τάς ἑγγυήσεις τῆς (δικαστικῆς ἀρχῆς, τήν εὐχέρειαν εἴς τινας περιπτώσεις τήν παρέκκλισιν ἀπό τοῦ ἀπαραὸιάστου, ἐφ’
ὅσον τοῦτο ἐπιὸάλλεται ὑπό τοῦ κοινωνικοῦ συμφέροντος καί
ἰδίᾳ τοῦ συμφέροντος τῆς δικαιοσύνης».
«ΑΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (Ὑπ. Οἰκον.).’ Αὐτός εἶναι ἕνα
ἀπό τά καλούμενα ἀπόλυτα δικαιώματα. Τά ἀπόλυτα καί ὄχι
τά σχετικά, ὅπως εἶναι τό δικαίωμα τῆς ἰδιοκτησίας. Αὐτό
ἐθεωρήθη πάντοτε ὅτι εἶναι ἀπόλυτον. ’Όχι ὄέὸαια τό ἀντικείμενον, ἡ ἐπιστολή, διότι ήμπορεῖ νά εἶναι ἀνοιγμένη, ἀλλά ἡ
χρῆσις, τό περιεχόμενον. Εἰς αὐτό ἀφορά τό ἀπαραόίαστον.
Εἶναι δυνατόν νά γίνῃ ὀρθή χρῆσις τοῦ περιεχομένου, εἶναι
ὅμως καί δυνατόν νά γίνῃ καί κατάχρησις αὐτοῦ. Ἰδίᾳ εἰς τόν
τόπον μοις ἔχει γίνει κατάχρησις ἀπό πάσης πλευρᾶς (...) Ἡ
μόνη δικαιολογία τῆς δ” παραγράφου εἶναι ὅτι οἱ ἐχθροί τῆς

δημοκρατίας σήμερον δέν εἶναι ἴδιοι μέ ἐκείνους τῆς ἐποχῆς
κατά τήν ὁποίαν καθιερώθη ὡς ἀρχή τό ἀπαραόίαστον (...)
Πέραν αὐτοῦ κ. Πρόεδρε, εἶναι τό δηλητηριῶδες δένδρον, μέ
τούς γλυκυτάτους καρπούς. Ναί μέν ὁ τρόπος ἐξασφαλίσεως
τῶν πληροφοριακῶν στοιχείων εἶναι δηλητηριώδης, ἀλλά τά
στοιχεῖα αὐτά καθ’ ἑαυτά εἶναι χρήσιμα».
(Πρακτικό συζητήσεων ἐπὶ τοῦ Συντόγμστος 1968, σελ. 94 - 97,
Ἀθῆναι Νοέμθριος 1971 -Ἒκ τοῦ Ἐθνικοῡ Τυῐῐογραφείου).
«Περί τού ἀπορρήτου τῶν ἐπιστολῶν καί τῆς καθ’
οἱανδήποτε ἄλλον τρόπον ἀνταποκρίσεως» ἴσχυσε
στήν περίοδο των κυοερνήσεων ὂίας ὁ θεσμικὸς
νόμος (ΝΔ. 792/1970). πού ἐπέτρεπε στον τακτικο ἀνακριτή
αὐτεπαῃιελτα ἡ ὕστερα ἀπὸ αῖτηοη εἰσαγγελὲα ἢ ὁποιουδήποτε ἀνακριτικοῡ ὑπαλλήλου (ἀστυνομικοῡ κ.λ.π.) ἡ «ἄλλης
ἀρμοὸιάς ἀρχῆς» (π.χ. ΚΥΠ) να διατασσει τήν «ἀποδέσμευσιν
ἐκ τοῦ ἀπορρήτου» για περιορωμένη διαρκεια, πού μποροῡσε
νύ. παρατείνει ἐπ’ ἀόριστο ὁ Προεδρος Πρυποδικων. Ἡ ἐξουσία τοῦ ἀνακριτή πήγαζε ἀπό τήν (κατα τήν ἀνεξέλεγκτη κρίση
του) συνδρομή λόγων «ἐθνικής ἀσφαλείας καί δημοσίας τάξιως» ἠ τήν ἀνάγκη διακριοώσεως «ἀπεχθῶν ἐγκλημάτων»,
χωρίς κανὲνα προσδιορισμο ἡ περιορισμό τῶν ἀξιολογικῶν αὐτων ἐννοιῶν. ’1-1 κρίση τοῦ ἀνακριτή μποροῡσε νά ὑπαχθεῐ στόν
ἕλε-(χο τοῦ Προέδρού Πρωτοδικων μονον ὅταν ἦταν ἀπορριπτική αἰτήσεως ἀρχῆς κ.λ.π.. ἐγὼ δικαίωμα προσφυγὴς δέν
ὑπῆρχε για τον κατηγορούμενο. “H ρύθμιση αὐτή ἀποτελοῡσε
παρέκκλιση ἀπό τίς ὃικονομικές διατάξεις πού ὑποδαλλουν
καθε διαταξη τοῦ ἀνακριτή στόν ἔλεγχο Δικαστικοῡ Συμὸουλίου με πλήρη πάντοτε ἀναγνωριση τοῦ δικαιώματος προηγούμενης ἀκροάσεως καί προσφυγής στον κατηγορούμενο για τήν
προστασία τῶν δικαιωμάτων του. Σήμερα προωθεῐται πρός
ψήφιση νόμος για τήν ἐφαρμογή τοῦ ἄρθρου Ι9 τοῦ Συντάγματος 1975. γεγονός πού ἐπαναφέρει σε ἐπικαιρότητα τό πρόολημα τῆς ἀποδεσμεύοεως τῆς δικαστικῆς ἀρχῆς ἀπό τό ἀπόρρητο τῆς ἀνταποκρίσεως καί επικοινωνίας.
Εἶναι φανερό ὅτι ἡ θεσμική ρύθμιση τής διατάξεως τοῦ ἆρθρου 15 τοῦ «Συντάγματος» 1968173 ἀνταποκρινὸταν στὸ
«ἀληθὲς» πνεῦμα τῶν «συντακτικῶν νομοθετῶν» της, ὅπως ἐκφράζεται με χαρακτηριστική σαφήνεια καί στίς συζητήσεις τοῦ
«Ὑπουργικοῦ Συμὸουλίου» τῆς δικτατορίας, ἀλλά καί στήν
ἀπεριόριστη ρευστὸτητα τῶν κριτηρίων τῆς «ἐθνικῆς ἀσφαλείας» καί τοῡ.«ἀπεχθοῦς ἐγκλήματος». Ὑπάρχει μιόι ψηλαφητή ἐμπειρία τῶν ἐφιαλτικῶν διευρύνσεων πού μπορεῖ νά παρει ἡ συνταγματική ρωγμὴ στό ἀπόρρητο τῶν ἐπικοινωνιῶν.
Καί μόνον αὐτὸ τό προηγούμενο - πέρα ἀπό ὁποιαδήποτε δογματική ἀμφισόήτηοη - θά ἦταν ἀρκετό για νά καταστήσει ἀπαγορευτική γιόι τήν Κυὸἑρνηση τήν αὐτολεξεί περίπου ἐπανάληψη τῆς διατάξεως ἐκείνης στό Σχὲδιο Συντάγματος, πού
πρότεινε στήν E’ Ἀναθεωρητική Βουλή καί τή πρόταση τοῦ
ὑπό ψήφιση νόμου. Ἡ διαψευοη αὐτῆς τῆς συλλογιπικής δημιουργεῖ μιά «κατ’ ἀρχήν καί ἐκ προδιαθέσεως» ὀδυνηρή ἔκπληξη, πού τήν ἐντείνει τό γεγονός ὅτι ἡ διατύπωση αὐτή προτιμήθηκε ἀπό τήν κατασφαλιστική τῆς ἀπόλυτης προστασίας
τοῦ ἀπορρήτου, πού ἴσχυσε μέχρι, τήν δικτατορία, με τήν πρώτη
επίσημη πραξη τῆς Κυόερνήσεως, ὕστερα ἀπό τή μεταπολίτευση, δηλαδή τή Συντακτική Πραξη τῆς 1ης Αὐγούστου 1974
«περί ἀποκαταστάσεως τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητος». Εἶναι
δύοκολο να κατανοηθεῐ ὅτι οἱ ὀτυπες ἀλλά καί θεσμοποιημένες
23

ἀπό τό «Σύνταγμα» τῆς δικτατορίας παρακολουθήσεις καί
ὑποκλοπὲς (ἀπό τίς πιό ἐπαίσχυντες περιπτώσεις διωγμῶν τῆς
ἑπταετίας) θεωρήθηκαν ἀπό τήν πρώτη δημοκρατική K11659—
νηση ᾡς κατεπείγουσα ἀνάγκη γιά τήν Θωράκιση τοῦ πολιτεύματος, ὥστε,νά δικαιολογηθεῐ ἡ ἐπισημσποίησή τους ἀνάμεσα
στά πρῶτα μετρα πού ἀπὲόλεπαν στήν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατικῆς νομιμότητας. Ἡ ἐπίκληση ἀνάλσγων ρυθμίσεων
στά εὑρωπαϊκά συντάγματα ἣταν ὅεὸαια ἀναποτελεσματική,
στό 6αθμό πού παραγνώριζε τήν ἰδιαιτερότητα τῆς πρόσφατης
ἱστορικῆς μας ἐμπειρίας, τή συνταγματική μας παράδσση καί
τό γεγονός, ὅτι γιά τή χώρα μας οἱ συχνὲς καί μεγάλες «παρενθὲσεις» ἀνωμάλων καθεστώτων ἐπέὂαλαν τήν ἀνάγκη ἔμπρακτσυ σεόασμοῦ καί ἐφαρμογῆς τῆς ἀντιλήψεως, ὅτι ἡ προστασία τών ἐλευθερίων ἔπρεπε νά συμπίπτει με τήν ἀξίωση τῆς
Ἐλευθερίας.

ΙνἈνεξάρτητα
ὅμως ἀπό
τήν ἱστορικὴ
καί συγκριτική
ἀντιμετώπιση
τοῦ ἄρθρου
19 ἡ ἀντπαραόολή
του
πρός τίς ὅασικὲς διατάξεις τοῦ ἴδισυ τοῦ Συντάγματος γιά τά «ἀτομικά καί κοινωνικά δικαιώματα» δημιουργεῖ
προὸλήματα γιά τήν δυνατότητα συνυπάρξεώς του με τίς θεμελιώδεις διακηρύξεις γιά τά «ἀπαράγραπτα» δίκαια τοῦ ἀνθρώπου. ’
Πραγματικά στό ἀρθρο 2 τοῦ Συντάγματος, δηλώνεται ὅτι
«ὁ σεὸασμός καί ἡ προστασία τῆς ἀνθρωπίνης ἀξίας ἀποτελοῦν τήν πρωταρχικήν ὑποχρέωσιν τῆς Πολιτείας», στό ἀρθρο
5 ὁρίζεται δτι «ἕκαστος δικαιοῦται νά ἀναπτύσση ἐλευθέρως
τήν προσωπικότητά του» καί ὅτι «πάντες οἱ εὑρισκόμενοι ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας ἀπολαύουν ἀπολύτου προστασίας τῆς ζωῆς, τῆς τιμῆς καί τῆς ἐλευθερίας των», στό ἀρθρο
9 διακηρύσσεται, γιά πρώτη φορά, ὅτι «ἡ ῖὸιωτική καί οἰκογενειακή ζωή τοῦ ἀτόμου εἶναι ἀπαραόίαστος», ἐνῶ στό ἀρθρο
22 ἐπιτάσσεται ἡ ὑποχρέωση τοῦ Κράτσυς νά ἐγγυᾶται καί τῶν
ὁργάνων του νά διασφαλίζουν «τήν ἀκώλυτον ἄσκησιν τῶν ὁικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀτόμου καί ὡς μέλους τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου», πού θεωροῦνται «θεμελιώὸη καί ἀπαράγραπτα».
Οἱ διατάξεις αὐτές ἐπισημαίνουν τά ὅρια τῆς αὑτοδεσμεύσεως τῆς Πολιτείας ἀπέναντι στήν προσωπιικότητα κάθε πολίτη, Ἡ ὑπὲρὸαση τῶν ὁρίων αὐτῶν ἀπό ὁποιαδήποτε κρατική
ἐξουσία εἶναι ἀπαγορευμὲκή καί ἡ συνέπεια τῆς ὑπερόάσεως
συμπίπτει με τήν DE FACTO καταγγελία τῆς συμὸάσεως, πού
ρυθμίζει τίς σχέσεις Κράτους καί ἀτόμων- τῆς ἴδιας τῆς ἓν·
νοιας τοῦ Κράτους Δικαίσυ. Εἶναι λοιπόν ἀντιφατική ἠ
συνταγματική προστασία κατά τρόπο ἀπόλυτο τῆς ἐλευθερίας
τῶν πολιτῶν (δηλαδή ἡ ὁριοθέτηση τῆς ἀπαραὸίαστης περιοχῆς τοῦ ἀπορρήτου If]; προσωπικότητας κάθε ἀτόμου) καί ἡ
«ναρκοθὲτηση» τῆς περιοχῆς αὐτῆς με τήν δυνατότητα τῆς
κατασκοπευτικῆς «διεισδύσεως» τοῦ Κράτους στή σφαῖρα If];
ἰδιωτικῆς ζωῆς με τήν μὲθσδο τῆς ὐποκλσπῆς τῆς ἀλληλογραφίας ἦ τῆς τηλεῳωνικῆς ἦ ἄλλης ἐπικοινωνίας. Γιατί ἀκριὸῶς
οἰ ἑκδηλώσεις κάθε ἀνθρώπου με τήν ἀλληλογραφία καί ὁλες
τίς συγχρονες δυνατότητες ἀνταποκρίσεως ἀποτελοῦν ἐκψραση
τῆς ἐλευθερίας τῆς σκέψεως τοι· καί στοιχειακό τμῆμα τῆς
ἰδιωτικῆς ζωῆς του. Χωρίς τῆν 65601011110 τῶν πολιτῶν. ὅτι οἱ
αὐστηρότατα προσωπικες ἐκδιῑλιῦσεις των σκέψεων καί αἰσθημάτων τους εἶναι ἀπόλυτα προστατευμεῆες ἀ.τὸ τήν παρακολούθηση. δεν μπορεῖ νά ὑπάρξει τό ἀπαραίτητα στοιχεῐο τῆς
ἐμπιστοσυνης πρός τήν Πολιτεία. .101" θεμελιώνει τό αἴσθημά
τῆς ἀσαάλειας τοῦ προσώπου. τῆς ἀξιοπρεπειάς του ὡς ἀτόμου. τῆς 65601011110; τοι· ὡς πολίτη ὅτι εἶναι πραγματικός καί
ὂχι «ψιλῷ ὀνόματι» «κύριος» τῶν δικαιωμάτων του. Ὁ ἀνθρωπος ποί· ἀπειλεῖται με παρακολουθήσεις καί ὑπσκλοπὲς
στίς πιό προσωπικες σχέσεις τοι· ἀναπτύσσει ἕνα ἀμυντικό σύστημα καχυποψίας ἢ ὑποτάσσπαι 05' μιά μηδενιστική ἀντίληψη
1'10 τῆν «ἀνθρώπινη ἀξίαν. ποί· καταρρακώνουν δποιαδῆπστε
ἔννοια τιμῆς καί αὐτσσεὸασμου. Εἶναι ἀληθινὰ ἀδιανόητο πώς
στό ἰδιο συνταγματαό κείμενο συνυπάρχει ἡ ὃεὸαίωση δτι I0
K9010; θεωρεῖ «11310ch]:sz ύποχρὲωσήν του τό σεὸασμό τῆς
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ἀνθρώπινης ἀξίας καί ἡ ιἰναίρεση αὐτῆς τῆς ϋεοαιιίισεως με τήν
θεσμοποίηση ἑνός ἀνεντιμου μέσον. πού δύν μπορεῖ νά «καθαγιαστεῐ» με τήν επίκληση καμιάς ἀνάγκης «ὒθνικῆς ἀσφαλείας»
ἢ «ὁιακριὸώσεως ἐγκλήματος». Ἠ εξυπηριῖτῆση Ιτῆς (ιιὊνικῆς
ἀσφαλείας» με τήν ἰσοπεδιικιη τῆς προσωπικότητας ἀποτελεί
τυπικό δεῖγμα φασιστικιῦν καί)ι>στιὶ)τιι)ν, fwd) ἡ ἴδια 1'] ύποκλσπή
μιάς Eamon/(1)1110; ἀποτελεῖ, τοσο 11011011915», ὕγκλημα. πού δάν
μπορεῖ νά χρησιμοποιηθῆ γιά δικαιολογία Il]; ἡ ἀντιμετώπιση
ἄλλων «ἰὸιαιτέρως σοίίαριῠν ἐγκλημαὶτων».

“Ὀμως ἡ ἀπαίτηση τοῦ διαλόγου ὁδηγεῖ καί στήν

προὸολή τῶν τυπικιῑιν καί οὑσιαστικιῦν 51111111911110-

των ὑπὲρ τῆς κάμψεως τῆς ἀπόλυτης προστασίας τοῦ
ἀπορρήτου τῆς ἐπικοινωνίαςῑ ’
α. Τυπικά ἡ καθίδρυση τῆς δικαστικῆς ἀρχῆς (î); ἁρμοδωυ
ὀργάνου γιά τήν «εἴσοδο» τῆς κρατικῆς ἑξουσίας στήν περιοχή
τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς παρέχει ἀξιόπιστες εγγυήσεις για τήν ἀποφυγή καταχρήσεων τῆς συνταγματικῆς εὐχερείας. Ἠ ἀνεξαρτησία τῆς δικαστικῆς λειτουργίας. ἡ ἀντίληψη τῆς νομιμότητας
ὡς μοναδικοῡ κριτηρίου τῶν ἐνεργειῶν της καί ἠ ἀρχή τῆς αἰτιολογίας κάθε ἀποφάσεως της ἀποτελοῦν ἀντικειμενικες ἐξ·
αφαλίσεις ἀπέναντι στὸν κίνδυνο αὐθαιρεσιιῑιν.
ὅ. Ούσιαστικά ἡ προσφυγή τῆς δικαστικῆς ἀρχῆς στήν εὑχέρεια τῆς παραόιάσεως τοῦ ἀπορρήτου νομιμοποιεῐται με τήν
ἀρχή τῆς σταθμίσεως τῶν ἐννόμων ἀγαθῶν. Ἠ θυσία τῆς ἀπόλυτης προστασίας τοῦ ἀπορρήτου ὑπερκαλύπτεται ἀξιολογικά
ἀπό τήν ἀνάγκη ἐξασφαλίσεως τών ὑπερτέρων συμφερόντων
τῆς «ἐθνικῆς ἀσφαλείας» ἤ τῆς ἀποκαλύψεως καί τιμωρίας
«ἰὸιαιτέρως σοὸαριῦν ἐγκλημάτων», δηλαδή πράξεων, πού
προ-καλοῦν «ἀποτροπιασμό καί τραυματίζσυν καίρια τό συναίσθημα περί ὁικαίου».

Τά ἐπιχειρήματα αύτά - με ὅεὸαιωμενες δικτατορικὲς καταδολὲς ἐ δὲν φαίνονται ἀκαταμάχηταῑ
α. Οἱ παρεμὸάσεις κάθε ἐξουσίας - καί τῆς δικαστικῆςστήν σφαῖρα τών συνταγματικά κατοχυρωμένων ἀτομικιῖνν δικαιωμάτων χωρίς τήν συναίνεση τοῦ δικαιούχου ἀποτελοῦν
μορφή «ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως» καί συνεπώς προϋποθετουν τή συνδρομή τοῦ ὅρου τῆς «yr-11010315917; ὠφέλειας»
καί τήν ἀναγνώριση ὡρισμένων «ἓξισορροπητικῶν ἐξουσιῶν»
στό ὅλαπτόμενο ἰδιώτη. Συγκεκριμὲνα στήν περίπτωση δικαστικων καί εἰδικώτερα ποινικων διώξεων (καί γιά τό «006096τερο» ἔγκλημα καί ὅταν στρέφεται κατά τῆς «ἕθνικῆς ἀσφαλείας») ὁ κατηγορούμενος ἐξοπλίζεται με σειρά δικαιωμάτων,
πού τοῦ ἐπιτρεπουν νά ἀμυνθεῐ ἀπέναντι στόν κίνδυνο μιᾶς
«κατασκευασμενης» κατηγορίας ἤ μιᾶς δικαστικῆς πλάνης πού
μπορεῖ 656010 νά σημειωθεῖ παρά τήν ὕπαρξη τῶν «δικαστικῶν ἐγγυήσεων». Κι’ αὐτό συμόαίνει γιατί μέχρι τήν ἀμετάκλητη ἀπόδειξη τῆς εὐθύνης του, ὁ κατηγορούμενος δέν ἐξ·
ομοιώνεται με τόν ἔνσχσ. Στήν περίπτωοη τῆς παραὸιάσεως
τοῦ ἀπορρήτου (τῆς θεσμοποιήσεως δηλαδή τοῦ «ὠτακουστοῠ») γιά λόγους «τεχνικούς» ὁ «ὕποπτος», πού ἡ ἀλληλογραφία καί τό τηλὲφωνό του θά ὑποὸληθοῡν 05'. παρακολούθηση (προφανέστατα «ἐν ἀγνοίᾳ 101w). θά στερηθεῐ τοῦ «μείζονος» ὁικαιοηιατος τῆς προηγούμενης ἀκροάσεως ἤ κατασταλτικα της προσφυγης ἐναντίον ἑνός μέτρου. ποί1 τοῦ στερεῖ
τό στοιχειωδες δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἐπικοινωνίας. Θά ἐκ·
τεθεί ἀοπολος σέ· μιά ώμή παραοίαση τῶν τελευταίων ὁρίων
τῆς ἀτομικότητάς του, θά ὑποστεί μια ὕντονη ἐπίθεση τῆς «ἑννόμου ὅίας» χωρίς καμιά δυνατότητα ιιάμύνης» καί ὅταν εἶναι
(καί πιθανόν θά κριθεί, τελικά) ἀθιὺος τῆς κατηγορίας πού
ἐδωοε λαόή στῆν «επίθεση». Κάτω ἀπ’ αὖτίς τίς συνθῆκες οἱ
ὑπόλοιπες ἐγγυήσεις τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας στεροῠνται 65'6010 ἰδιαίτερης πρακτικῆς ἀξίας.
6, Σχετικά μέ τήν ἀντίληψη τοῦ «ι ὑπερτέρου ἀγαθοῦ» (ἡ δικτατορία ἓπιὸλήθηκε στ“ ὄνομα τοῦ 11 ὓπερτατοι· Nil-0101‘ 011w

· φέροντος») πρέπει νά ἐπισημανθεί ὁτι ἡ ίδιοκτηοίιι (χωρίς 1']
προστασία της νά ἀναγωρεύεται πανηγυρικά 111" «πρωτορχική
ὑποχρὲωση» τοῦ Κράτοιις) προοτατιιίιϊιιι κατὰ τρόπο περιοσότερο ἀποτελεσματικο ἀπό τήν «τάνθρώπιιή ἀξία» (πού πυρῆ-

νας της εἰναι, ἡ κυριαρχία τοῦ ἀτόμου στήν ἰδιωτική του Cum)“.
’Ὴνα Σύνταγμα πού προτάσσει τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου
περίπου ῶς «λόγον ’ὑπάρξι-ως» τῆς Πολιτείας δε μπορεῐ νά ἐπι-ι
τρέπει δυνατότητες καταστρατηγήσεως της. Στήν κλίμακα τοῦ
συστήματος ἀξιῶν - πού καθιεριὶινει τό Σύνταγμα - ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου κατέχει τήν ϋπατη (Mon. 'H ἐπίκληση τοῦ
συμφύροντος τῆς «Mvmñç ἀσφαλείας» ὡς «ὑπερτέρου ἀγαθοῦ» ἀπηχεῑ ἀμεσα καί με σαφήνεια μιά ριζικά ἀντίθετη ἀντίληψη μή -ἀξιῶν, ’Ὸσο γιά τά «σσόαρά ἐγκλήματα» κοινή εἰναι
ἡ ἀποδοχή ὅτι εἶναι. προτιμώτερη ἡ ἀθωωση ἑνός ἐνόχου, ἐξ
αἰτίας διαδικαστικ(ῑ)ν εμποδίων, ἀπό τήν καταδίκη ενός
(Wde εξ αἰτίας τῆς μή τηρήσεως ὅλων τῶν ἀναγκαίων διαδικαστικῶν τύπων. Καί ὁπωσδήποτε τό «συναίσθημα περί ὀικαίου» τραυματίζεται καιριώτερα, ὅταν ἡ Πολιτεία ἀναγνωρίζει καί ἐφαρμόζει. «ἀποτροπιαστικές» μεθόδους πού καταρρακιίινουν τόν σιτίίασμο στήν «ἀνθρωπίνη ἀξία».
'H πειστικὴ ὖμπειρία τῆς δικτατορίας καί στόν τομέα τῶν
παρακολουθήσειιιν, παγιδεύσεων καί ὑποκλοπῶν συνομιλιῶν
καί επικοινωνιῶν ἐπικυρώνει ὀδυνηρά τή δογματική ἀντίθεση
πρός τήν κὰμ-ψη τῆς ἀπόλυτης προστασίας τοῦ ἀπορρήτου
τους. Πρεπει ὅεὸαια νά συνεκτιμηθεῑ καί ἡ δυσάρεστη διεθνής
πρακτική στον τομέα τῶν παρεμὸάσεων στήν ἰδιωτική ζωή,
πού ἐνισχύεται ἀπό τήν διόγκωοη τῶν ἁρμοδιοτήτων τῶν ὑπηρεσιῶν «πληροφοριῶν» καί τίς ἀπεριόριστες τεχνικες δυνατότητες οἰκειοποιήσεως καί τής κρυφιώτερης ἰδιωτικῆς ἐκδηλώσεως. Ἡ ὀρθή ἀποτίμηση τῶν δύο αὐτῶν δεδομένων ὁδηγεῖ στή
διαπίστωση, ὅτι ὴ προσφυγή τῆς ἐξουσίας σε μέσα πού ἀφυδατῶνουν τήν ἔννοια τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας ὁδηγεῖ κατ’ εὐθείαν στόν ὁλοκληρωτισμό. Ἡ Δημοκρατία εἶναι (δηλαδή πρεπει νά εἰναι) πρίν ἀπ’ ὅλα ἀρετή, που σημαίνει ἀσυμὸίόαστη
ρτήν ὑπεράσπιση τῶν ἀξιῶν της. Καί ἡ χρήση «ὑποκλοπῶν» θά
ἀποτελοῡσε ἐπαίσχυντο συμὸιὸασμό καί ἄν ἀκόμα ἔτεινε στήν
προστασία τοῦ πολιτεύματος.

Τό ἀπόρρητα τῶν ἐπικοινωνιῶν, πού μαζί με τό ἄσυλο τῆς

J

κατοικίας καί τό ἀπαραῢίαστο τῆς ἰδιωτικῆς καί οἰκογενειακής
ζωῆς ὁριοθετοῦν τήν περιοχή τοῦ ἰδιωτικοῦ ἀδύτου, èluxwôvνεύει καί ἀπό τήν πλευρά τῶν ἰδιωτικῶν «ἐπιθέσεων». Ἠ ἐπιμονή στήν ἀνάγκη προστασίας τῆς προσωπικής ζωῆς ἀπο
παραὸιάσεις τοῦ Κράτους- πού προσαπαιτεῐ τήν πρόόλεψη
ὅαρὺτατων κυρώσεων στοὺς παραὸἀτες, χωρίς τήν δυνατοτητα
ἐπικλήσεως δεσμευτικής «διαταγής» τῶν ὁποιωνδήποτε προϊσταμένων - δεν παραγνωρίζει τήν σημασία τῆς ἀπαγορεύσεως
καί τῶν ἰδιωτικῶν παρεμόἀσεων στήν προσωπική ζωή καί τοῦ
νομοθετικοῦ ἀποκλεισμοῦ τόσο ἠθικά διαὸλητῶν μέσων πού
χρησιμοποιοῦνται δυστυχῶς εὐρύτατα γιόι τήν ἀντιμετῶπιση
κάθε λογής ἰδιωτικῶν διαφορῶν. Εἶναι πραγματικά ὃασική
ὑποχρὲωση τῆς Πολιτείας νά περιφρουρήσει τήν ἀπόρρητη
περιοχή τῆς προσωπικότητας ἀπό κὰθε ἑπιόουλή. Χωρίς τήν
οὐσιαστική ἀναγνώριση καί τήν ἀποτελεσματική προστασία
τοῦ προσωπικοῡ ἀπορρήτου, ἡ Πολιτεία δὲν ἔχει μόνο θυσιασει τή δογματική ἀκεραιότητα τῶν διακηρὺξεῶν της για τήν
ἀπόλυτη προστασία τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρεπειας. Ἔχει - το
κυριώτερο- προετοιμάσει τήν τελική ἔφοδο γιά τήν ἀλωση τῆς
προσωπικότητας ἀπό τίς ἐνισχυμενες «λειτουργικές ἀνάγκις»
μιᾶς ἐξουσίας, που ὅσο διευρύνεται σε ὂὰρος τής ἀτομικής
ἐλευθερίας, τόσο καί περισσότερο ἀπομακρὺνεται ἀπό τό «μὲτρον» καί τό σκοπό τῆς Κοινότητας, τήν προστασία τῶν μελῶν
της. “Av ô ἁπλός ἄνθρωπος, ὁ μοναχός πολίτης, ἀφεθεῑ ἀπροστάτευτος στή κατόπτευση κάθε δραστηριότητὰς του, τότε ὅέ6αια καμιά διακήρυξη τῶν «ἀπάραγράπτων δικαιωμάτων» To‘v
δέν θά τόν ὅοηθήσει νά διατηρήσει τό αἴσθημα τῆς ἑμπιστοσύνης στήν Πολιτεία καί τό σεὸασμό στήν ἀνθρώπινη ἀξία του.
Καί καμιά ἑρμηνεία δὲν θα ἱκανοποιήσει τήν ἀπορία του γιά
τήν ἀλχημεία τῆς «σχετικοποιήσεως» τῶν «ἀπολύτων» δικαιωμάτων του- πού προτείνει ὁ ὑπό ψήφιση νόμος καί που εἶναι
νομικά, λογικά, ἠθικά, ἱστορικά καί πολιτικά ἀπαραδεκτος.
ὅσο καί ἡ θεωρία τῆς «γλυκύτητας» τῶν καρπῶν τοῦ «δηλητηριώδους δένδρου». Β

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ
«ἀντιποίησις àpxñc»

AAEEANAPOE ΚΟΤΖΙΑΣ

ἀντιποίησις
ἀρχῆς
ἾΘΙῑΤΟΡΗΜΛ

é
ΚΕΔΡΟΣ

(... Τό μυὸιστόρπμα εἶναι μία rnvaxoôr'um τοῦ παρασιτικοὺ
λοὺμπεν στοικείου tñc: πρώην «ὁγροτοκτπνοτροφυεῆς»
τάξῃς, τῶν ΒλοΧο - αλπτῶν τῆς ὑπαίθρου, πού, γ1α Eva
κομμότι ψωμί ια ἓνα πιστόλι (Κόμπλεξ τῆς Ἐξουσίας),
ἔσπευσαν νό ὑπηρετήσοω τό ὁντόρια μὲ στολή, πού
Βγήκαν σόν Ποντίιαα τῶν ὑπονόμων -Καί μᾶς λέρωσαν v_
ἐπί μίαν ὲπταετία μέ τούς φιδίσιους ñxouc: τοῦ μή - λόγου
τους, μέ τό «πλαγκτόν» πού ἐπεχείρησαν vc’1 μᾶς μετα- "
μοσΧεὺσουν ἀντί ἐγκεφάλου... .
Ὁ Α.Κ. ξειανόει σχεδόν κλασικίι Εἶναι Τετάρτῃ. Ὀσο
προκωρᾱμε πρός rﬁ δοκιμασία, τόσο ἡ ὰφήγπσπ Πυκνῶ γ, à
νει, γίνεται ὁφοιρσπίαὶ, ὃαμπώνει ὂσο ὃαμπώνουν Καί τό ,. I;
γεγονότα. Τελειώνοντας f1 Hapaoxeuﬁ, ὁ λόγος κόδεται
σόν ἀπό σφαῑρες, γίνεται ὀποσπασματικός. Στό τέλος, τό
πλῆρες παραμιλπτό - ια ὸ θάνατος...)
K. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΝΕΑ 15/6/79)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπιστημίου 44 - Τηλῑ 3615.783
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Ο ΜΑΝΟΥΕΛ·
ΑΘΚΑΡΑΤΕ

ἰνιιΛΑ
ΣΤΟ «ANTI»
Προσκαλεσμένοι από τήν
«AYI‘H» — για ἐνα διεθνές
φόρουμ μέ θέμα «'H Εύρῶπη
καί οἱ κομμουνιστές» - ἠρθαν στήν Ἀθήνα καί μίλησαν
μαζί μέ τούς Γρ. Γιανναρο
καί K. Φιλίνη πού έκπροσῶπησαν τό ΚΚΕεσ. 0 Τζσθανι
Μανισλίνι, ύπσδιευθυντής
100 “Ινστιτσύτσυ Διεθνῶν
Σχέσεων τού Ἰταλικοῦ ΚΚ
καί ό Μανσυελ Ἀθκαρατε
μέλος 100 Π.Γ. τῆς K.E. 100
KK Ἱσπανίας.
'O MANOYEA AOKAPATE,
σημαῖνον στέλεχος 100 KK
Ἱσπανίας, εἶναι ύπεύθυνος
για τίς ἑξωτερικές σχέσεις
καί απὸ τούς θεωρητικούς
του κσμματος.
Στή συνέντευξη πού
παραχώρησε για τό «ANTI»

οταν Γ. Σαμοθράκῃ, ό Μ.Υ

Ἀθκαρατε ανέπτυξε τίς
απόψεις τσῡ κόμματός του
σέ μια σειρα από προθλήματα Πολιτικῆς τακτικῆς. Σέ
σχετική έρῶτηση για τήν
κατασταση στό έλληνικό
κομμουνιστικό κίνημα, 0 M.
',A9KOpC'1TB δέν θέλησε να
εκφρασει αποψη.

Τό πλῆρες κείμενα τῆς
συνέντευξης εχει ῶς έξῆςῑ
26

, γΗ ΣνΝεΝτΕνΞΗῑθινιΕῇτσήῗιιιιμζελσκΑΡΑτει
EP: “And τό 90 ουνέδριο τοῦ “Ιοπανικοῡ
Κ.Κ. τόν περασμένο “Απρίλη, μεσολάθησαν
όρισμένα πρλμτικά γεγονότα με ἰδιαίτερο
ένδιαφέρον γιά τήν χώρα σας.’ 01' δημοτικές έκλογές, τό Συνέδριο τοῡ PSOE. ἠ
σύνοδος τῆς K.E. τοῦ κόμματος. Πῶς διαμορφώνεται σήμερα ὴ πολιτική τοῦ “Ιοπανικοῡ ΚΚ μετά ἀπ’ ὅλα 0010;
An: A010 όλα εἶναι ἕνα σύνολο προθληματων διαφορετικοῡ περιεχομένου. “Αλλα ας
αρχίσουμε μέ καποια σειρα. Καί πρῶτα 0'1
έκλογές; 0'1 δημοτικές έκλογές ἓδειξαν μια
σοθαρή ανοδο τῶν ἀριστερῶν δυναμεων
γενικα καί είδικα τοῦ ΚΚ. Περασαμε από τό
1,5 έκατ. ψήφων πού ε’ίχαμε στίς έκλογές
100 '77. 010 2.100.000 ψήφους πού πήραμε
στίς δημοτικές έκλογές. καί έχουμε περίπου 200 δημαρχσυς. Αὺτό πού νομίζω ὅτι
εἶναι πιό σημαντικό, εἶναι ὅτι καναμε μια
συμφωνία μέ τό PSOE για μια κοινή πολιτική οτήν αύτοδιοίκηση. Ἕτσι πετύχαμε
ὥστε 0'1 1110 μεγαλες Πόλεις τῆς Ἱσπανίας
να έχουν αριστερούς δημαρχους. Πιστεύω
ότι αὺτή ή συμφωνία εἶναι πολύ σημαντικὴ
παρ’ όλο πού πρέπει να τονίσω '011 στή οημερινή πολιτική κατασταση τῆς Ἱσπανίας
δέν ύπαρχουν πολλα περιθώρια για καπσια
μορφή Λαϊκοῡ Μετώπου. Ὲμεῑς περιοριζόμαστε 0’ 0010 1100 όνομαζουμε ιιΔημοκρατική Συνεργασία» καί 0' αὑτήν ἡ ἑνότητα
τῶν σοσιαλιστῶν-κομμουνιοτῶν κατέχει
πολή σημαντικὴ θέση.
Καί τῶρα για 10 προθλήματα 100 κόμματος; Ἐπειδὴ τό Κ.Κ. Ἱσπανίας δέν αποτελεῑται από μαριονέτες ἀλλα από ζωντανούς
καί σκεπτόμενους ἀνθρώπους, μέ απόψεις
καί διαφορές μεταξύ τους. ή προσπαθεια
μσς στό 90 συνέδρια ήταν να αναπτύξουμε
ὅσα τό δυνατόν περισσότερο τήν έσωτερική δημοκρατία. Δέν μπορῶ να πῶ ότι
φτασαμε τό τέλεια, ὅμως ὑπῆρξε μια 00οιαστική προώθηση τῆς δημοκρατίας μέσα
στό κόμμα Διαφωνίες καί θέθαια παρουσιαζονται όταν ἐκλέγονται νέες έπιτροπές
100 κόμματος. Τότε αναπτύσσονται παντα
συζητήσεις καί διαφωνίες αλλα δέν εἶναι
αύτές πού παρουσιαστηκαν μέ τόση έμφοση από 10v 10110. ’Υπήρξαν συζητήσεις
σέ παρα πολλα μέρη (Βαρκελῶνα, Κόρv1060. Σεθίλη) αλλα αύτό εἶναι μέσα στήν
κανονική ζωή 100 κόμματος- συζητήσεις ἦ
διαφωνίες πού φυσιολογικα αναπτύσσονται
σέ καθε κόμμα.
Ἠ ὑγεία 100 κόμματος 011' αὺτή τήν
αποψη εἶναι πολύ καλή καί πιστεύω ότι
προχωραμε πολύ καλα στήν έσωτερική δημοκρατία. Βέθαια ό τύπος ἔχει συνηθίσει
να δίνει μεγαλύτερη ἐμφαση στίς διαφωνίες πού προκύπτουν μέσα 0' ένα κομμουνιστικό κόμμα αφήνοντας να περνοῡν απαρατήρητες οί διαφωνίες μέσα στα αλλα
κόμματα.
Τῶρα για τήν σύνοδο τῆς K.E. οτήν Κόρv1060 ἢταν αφιερωμένη στα προὸλήματα
100 κόμματος. Εἶχε σκσπό να μελετήσει
0010 10 προθλήματα καί εἰδικα αναλύθηκαν 10 διαφορα ρεύματα πού ύπαρχουν
μέσα στα κόμμα. Τί τύπος κόμματος εἵμαστε. Είμαστε ένα κόμμα πού αποτελεῑται
από ἀνθρώπους πού γίνανε κομμουνιστές
μέσα από τό συνδικαλιστικό ἀγῶνα στα έργοοτασια, από αλλους πού ἐγιναν κομμουνιστές μέσα απυ τούςιαγῶνες κατα τῆς δικτατορίας, μέσα στα πανεπιστήμια ύπαρχει

τό κίνημα τῶν διανοουμένων. Στό κόμμα
συμμετέχουν έπαγγελματίες, ανθρωποι
πού δούλεψαν μέσα από τίς παρανομες
κομματικές όργανώσεις, ἂνθρωποι πού
θρίσκονταν στήν έξορία καί τελικα ύπαρχει
μια μεγαλη μαζα ἀνθρώπων πού ἐγιναν
κομμουνιστές μετα τή νομιμοποίηση 100
κόμματος. Συζητήσαμε λοιπόν τό θέμα για
ὅλη αὺτή τήν ποικιλία προέλευσης τῶν μελῶν καί για τήν ποικιλία τῶν απόψεων πού
Θέθαια έμπλουτίζει τό κόμμα. Μετα ἀπό
αὺτή τή σύνοδο πιστεύουμε ὅτι θα μπορέσουμε να διευρύνσυμε τό κόμμα καί να
φέρουμε νέες δύναμεις. ’Υπαρχουν μεγαλες ὸμαδες συμπαθούντων; μια απόδειξη
εἶναι 0'1 δημοτικές έκλογές. "Av ε’ίχαμε 2
ὲκατ. ψήφους στίς έκλογές. σημαίνει ότι
έπηρεαζουμε τούς ύπόλσιπους από τίς
200.000 πού Θρίσκονται στίς γραμμές μας.
Γι· 0010 θέλουμε να κανουμε μια καμπανια
στρατολόγηοης νέων μελῶν.
ΕΡ; Αύτά οημαΙνουν ότι τό κόμμα προχωρεῑμπροστά μέ μεγαλα 6ἠματσ,’
AI'I: Ἐγώ δέν θαλεγα ότι παμε μέ τεραστια
θήματα αλλα παντως προχωροῡμε πολύ
κολα.
ΕΡ; Οἱ διάφορες ἀντιρρήσεις n00 ἀκούγονται, θεωροῦνται ἀπό τό κόμμα σαν μεμονωμένες διαφορετικές ἀπόψεις καί ὁχι
σάν φράξιες...
An: Βέθαια. Καί έμεῖς δέν διώξαμε κανένα
απὸ τό κόμμα έπειδή εἶχε έκφραοει καποια
διαφορετική αποψη.
EP: Μπορεῖ νά μή διῶχτηκε κανένας, ἀλλά
δέν χαρακτηριστηκαν οάν φράξιες,· Γιατί
ἀνσφέρθηκε οτό συνέδρια τοι] κόμματος,
0'11 «δεχόμαστε όποιεοδήποτε διαφορετικές ἀπόψεις ἀλλά δέν Θ’ ἀνεχτοῡμε τίς ὀργανωμένες φράξιες».
An: Αύτή δέν ἡταν μια όποιαδήπστε
αποψη. Είναι διατύπωση 100 καταστατικοῡ
πού ψηφίσι-ηκε. “Ἀλλωστε, οὔτε τό σοσιαλιστικό κόμμα έπιτρέπει τίς φραξιες. Μόνο
τό Ἱταλικό αοσιαλιστικό κόμμα τίς ἐπιτρέπει μέ θαση τό καταοτατικό του. Ἐπαναλαμ6ανω 011 010 κόμμα μας δέν ύπαρχουν
φραξιες, απλῶς ύπαρχουν διαφωνίες καί
γίνονται συζητήοεις πού λύνονται μέ τίς
ψηφοφορίες στίς διαφορες κομματικές όργανώσεις.
“Ἀλλωστε ε’ίμαστε ένα κόμμα απσκεντρωτικό. Παίρνοντας ὑπ’ όψη ότι ή Ἱσπανία εἷναι ένα κρατος μέ πολλές έθνικότητες καί
τό σύνταγμα τῆς χωρας αναγνωρίζει 0010
10 γεγονός. Γι· αύτό καί ύπαρχουνε τα Κ.Κ.
,τῶν περισχὼν τῆς Καταλωνίας, τῆς Γαλικίας, τῶν Καναρίων κλπ. ’Όλα 0010 ἔχουν
τίς δικές τους Κεντρικές Ἐπιτροπές καί
ὅλα τα αντίστοιχα όργανα αλλα όλοι ανήκουν στό Κ.Κ. Ἱσπανίας.
EP: Πῶς αντιμετωπίζει τό ΚΚ Ἱσπανίας τό
Θέμα τῶν Βάσκων,’ 01' τελευταῑες δημοτικές
έκλογές ἔδειξαν π.χ. ότι ὴ ETA ἔχει μεγάλη
δύναμη καί έπηρεάζει ούοιαοτικά τήν πολιτική ζωή οτήν περιοχὴ.

Al'l: 'H μεγαλη πλειοψηφία τῶν Βασκων εἰναι ύπέρ μιας αὐτονομίας μέσα στα πλαίσια
τοῡ ίσπανικοῡ κρότους. ’Υπαρχει ὅμως μία
μειοψηφία ὑπέρ τῆς ανεξαρτησίας τῶν Βασκων καί τῆς ’ίδρυσης ένός ανεξαρτητσυ
6ασκικοῠ κρατους. Αύτή ή μεισψηφία εἶναι
πού ύποστηρίζει τήν τρομοκρατική δραση
τῆς ETA. Ε’ίναι περίπου ἕνα 15% τῶν ψηφοφόρων καί τό έπηρεαζουν γιατί ή ΕΤΑ

έχει μια ἰστορία πολύχρονων αγωνων κατα
τοῡ φρανκικοῡ καθεστῶτος. Σήμερα ὅμως
ή δραση της χαρακτηρίζεται τρομοκρατική
καί δέν διαφέρει 0110 τήν τρομοκρατική
δραση τῶν αλλων έξτρεμιστικῶν όργανώσεων ατήν ύπόλοιπη Ἰσπανία πού σαν μοναδικό σκοπό έχει τήν αποσταθεροποίηση
τῆς δημοκρατίας. 'Ev τούτοις, ακριθῶς χαρις 0' αὐτήν τήν προηγούμενη ἱστορία της
διατηρεῖ ακόμη τή συμπάθεια ένός μέρους
τού πληθυσμοῡ τῶν Βασκων.
’ T0 K.K. Ἱσπανίας αναγνωρίζοντας τήν
ἰδιομορφία τῆς περίπτωσης τῶν Βασκων
δέν συμφωνεῖ 05 τήν έφαρμογή τῆς γενικῆς αντιτρομοκρατικής Πολιτικῆς τής κυθέρνησης στήν περιοχή τῶν Βασκων αλλα
ὲπιμένει 011 μόνο μια πολιτική λύση θα 5Eομαλύνει τήν κατασταση. Συγκεκριμένα
ύποστηρίζει 011 πρέπει να έφαρμοστεῑ τό
συντομώτερο ἡ αὐτονομία καί να αποκτήσει ἠ περιοχή τή δική 009 αὐτόχθονη κυθέρνηση ὥστε 0 πληθυσμός συσπειρώμένος γύρω ‘0110 αὐτήν θα παψει να 01100111ρίζει τήν ETA 1100 αὐτή τή στιγμή, παρουσιαζεται σαν 0 μόνος 50110011109 0110011101κτής τῆς πολυπόθητης αὐτονομίας.

ΕΡ; Συμπερασματικα τό Κ.Κ. χαρακτηρίζει
τήν ETA 10000110010117 όργανωση;
ΑΠ,; Πιοτεύουμε 011 σήμερα ἡ ΕΤΑ εἶναι
μια τρομοκρατική όργανωση καί ή τρομοκρατική δραση σήμερα στήν Ἰοπανία εἶναι
χρήσιμη μόνο για τίς πιό σκοτεινές δυναμεις τῆς αντίδρασης. Αὐτό θέθαια δέν σημαίνει ότι ξεχναμε τὸ θετικό ρόλο πού
έπαιξε στήν αρχή ἡ ΕΤΑ καί τήν ἱστορία
πού έχει.
ΕΡ; Θα θέλαμε να σας ρωτησουμε καί για
μερικα Θέματα που σχετίζονται μέ 117 000601117 100 KK ΙΙσπανίας ατη διαμόρφωση
τῶν ίδεολογικῶν ρευματων στό διεθνές
κομμουνιστικα κίνημα. Μετα 117 συναντηση
0117 Ma6p1’111, τῶν κομμουνιστῶν 1179 'l0n0νίας, 1179 Γαλλίας καί τῆς Ἰταλίας δέν ακολούθησε 65015017. Τί έπαφές γίνονται 0170500 1101' n010 εἶναι 17 10K111117 στήν πολιτική
δραση,’

An: ’Πιστεύω ότι ὸ εὐρωκομμουνισμός δέν
εἶναι μία όργανωση τριῶν κομματων, δέν
ὐπαρχει κέντρο. 0015 εἶναι 0 εὺρωκομμουνισμός μία διδασκαλία. Καί φυσικα δέν
γεννήθηκε 0110 111 συναντηση τῆς Μαδρίτης. Στήν πραγματικότητα ύπήρχε 0110
πολύ παλια, εἶναι ένα ρεῡμα ἰδεῶν, μια νέα
στρατηγική αντίληψη για τή Δ. Εὐρώπη,
δέν εἶναι παγκόσμιας έφαρμογής αλλα μια
νέα αντίληψη πού αποτελεῑ μιαν απαντηση
στήν κρίση 100 καπιταλισμοῡ καί έναν
τρόπο για να φτασουμε σέ σοσιαλιστικές
λύσεις ατίς έξελιγμένες εὐρώπαῑκές χῶρες.
Ἠ ἰδέα 611 0 δρόμος πρός τό σοσιαλισμό
σ’ αὐτές τίς χῶρες πρέπει να γίνει μέ τήν
έφαρμογή καί τήν αναπτυξη τῆς δημοκρατίας - 0x1 μόνο τήν αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ὅχι μόνο τίς έκλογές, αλλα επίσης έφαρμόζοντας τήν αμεοη δημοκρατία,
τα κινήματα τῶν μαζῶν - αὐτές o'1 εὐρωκομμουνιστικές απόψεις σχηματίζονταν σιγα-σιγα στα 500011101110 κόμματα αρχικα μέ
διμερεῑς συναντήσεις. Θυμαμαι τήν συναντηση μέ τό Ἰταλικό Κ.Κ. ατό Λιθόρνο πού
ὑπῆρξε πολύ σπουδαία. Μετα ήρθε ή συγκέντρωση στή Μαδρίτη. ’Όλες αὐτές 0'1

ἰδέες συγκεκριμενοποιήθηκαν κάί πιστεύω
011 0110 τήν αρχή o'1 εὐρωκομμουνιστικές
ἰδέες κέρδισαν σημαντικα έδαφος καί
έδωσαν αποτελέσματα, πρῶτα στα κόμματα πού τίς εἶχαν έπεξεργαατεῑ καί μετα
έξαι-ιλώθηκαν καί έχουν μιανέπίδραση αρκετα μεγαλη. Στόν πολιτικό στίθο τῆς Εὐρώπης, τό θέμα τοῦ εὐρωκομμουνισμοῡ εἶναι 10 κεντρικό θέμα πού συζητοῡν καῖ τα
χριοτιανοδημοκρατικα καί τα σοσιαλιστικα
κόμματα. Ἀκόμα καί 0 τύπος τῆς B. Ἀμερικής συζητα αὐτό τό θέμα. Πραγμα πού 011μαίνει '011 0 εὐρωκομμουνισμός προσκόμισε σημαντικές ἰδέες 1100 παίζουν σημαντικό ρόλο - αλλοιῶς τό θέμα τοῦ εὐρωκομμουνισμοῡ θα έμπαινε στα συρταρια τῶν
γραφείων. Πολλοί θέθαια ἰσχυρίζονται. 611
01100)(51 κρίση τού Εὐρωκομμουνισμοῡ
γιατί έχουμε διαφορές, π.χ. 010 6500 τῆς
EOK. A010 συμθαίνει γιατί δέν έχουν συνηθίσει να θλέπουν ποια εἶναι ή πραγματικότητα τού εὐρωκομμουνισμοῡ, πού 5110ναλαμθανω, δέν εἶναι μονολιθικός. "Av
πούμε ὅτι ὐπαρχει κρίση ατούς εὺρωκομμουνιστές 1015 πρέπει να ι-ιοῡμε ὅτι ὐπαρχει μια πολύ μεγαλύτερη κρίση στή 00σιαλδημοκρατία. Γιατί μεταξύ τοῦ έργατι1100 110000109 τῆς Βρετανίας καί τῆς σσσιαλδημοκρατίας τῆς Γερμανίας ύπαρχει
μία ριζική διαφορα στα θέμα τού εὐρωπαϊκού νομίσματος αλλα καί σέ διαφορα αλλα
προθλήματα· παρ’ ὅλα αὐτα κανείς δέν
αναφέρει 611 θρίσκονται σέ κρίση. Ἀλλα
καί 0'1 610100059 μεταξύ Χριστιανοδημοκρατῶν, ὃπως π.χ. 100 Στραους καί Τίντεμανς,
εἶναι σοθαρότερες.

Γι“ 0010 θεωρῶ λογικό να ὐπαρχουν
01009 εὐρωκομμουνιατές διαφορές πού, ἠ
θα α’ίρονται μέ τίς διαθουλεύσεις ἤ θα εξακολουθήσουν να ὐπαρχουν πανω σέ διαφορα προθλήματα. Βέθαια θα προτιμοῡσα
010 6500 τῆς εἰσόδου τῆς Ἰσπανίας στήν
EOK να συμφωνοῦσαν ὅλοι, αλλα.... Τό συζητήσαμε μέ τούς Γαλλους Ισυντρόφους
καί ακόμα, τα συζηταμε...
Τέλος παντων, κατα τή γνώμη μου, αὐτές 0'1 διαφορές δέν έμποδίζουν τήν 1100011500 αναπτυξη τού εὐρωκομμουνισμού
γιατί πιστεύω 611 εἶναι πολιτικό φαινόμενο
πού θρίσκεται στήν πρώτη φαση του καί
πού τείνει να απαντήσει 010 μεγαλο πρόθλημα πῶς ἡ Δ. Εὐρώπη θα προχωρήσει
πρός 10 σοσιαλισμό τωρα πού 0 και-[ιταλισμός θρίσκεται 05 κρίση. Ἀνατιτύσσεται μέ
δυσκολίες καί μέ προθλήματα αλλα προχωρεῖ καί δέν εἶναι τίποτα αλλο 0110 010
n0010011 δίπλα στίς αλλες 11000650111159
λύσεις.
ΕΡ; T0 011100 εὐρωκομμουνιατικα κόμματα
τί ρόλο παίζουν σαύτές τίς διεργασίες καί
ποια εἶναι η συμθολή τους στα ίόεολογικό
καί πολιτικό 5n1’n56o;
Al'l: Ἐμεῑς δέν κανουμε διαχωρισμό αναμεσα σέ μικρα καί μεγαλα κομμουνιστικα
κόμματα, 1γιατί πιστεύουμε 611 ὐπαρχουν
K.K. στήν Δ. Εὐρώπη 1100 έχουν μικρή 110λιτική παρουσία, αλλα, παρὸλα αὐτα παίζουν σημαντικό ρόλο στό συνδικαλιστικό
κίνημα τῆς χώρας τους. Για Παραδειγμα 10
K.K. τῆς Βρετανίας, εἶναι ένας παραγοντας
πού θοηθαει οτήν έξαπλωση τῶν 5001111100μουνιστικῶν ἰδεῶν μέσα στό αγγλικό κίνημα γενικα. Ἐγώ εἶδα στήν έργατική αρι-

στερα, ἱδέες πολύ προοδευτικές, καί πιστεύω 611 ὐπαρχουν μικρα κόμματα οτήν
Εὐρώπη, ὃπως π.χ. τό Κ.Κ. Σουηδίας, μέ
έκλογική δύναμη όχι μεγαλη αλλα πού παίζει ένα ρολο αρκετα σημαντικό. Πιστεύω
011 στήν πορεία τῆς ένότητας τῶν 11000δευτικῶν καί δημοκρατικῶν δυναμεων ό
ρόλος τῶν κομματων, μικρῶν ñ μεγαλων,
εἶναι πολύ σημαντικός· στό μέτρο 1100
601160v5 αὐτή τήν έξέλιξη.
ΕΡ; Σέ τί καταοταση 6ρι’σκονται σήμερα οί
σχέσεις σας μέ τό KKZE, μετα 117v τελευταία «σύγκρουση» n00 ὑπῆρξε αναμεσα
στα δυό κόμματα,Al'l: Νομίζω 611 0110 1015 1100 10 κόμμα
009. πήρε μια θέση ανεξαρτησίας απέναντι
στό ΚΚΣΕ καί τα αλλα ΚΚ, συμθαίνει αλλοτε να δημιουργούνται ὀξύτητες, καί σέ
αλλες περιόδους να έχουμε κανονικές
όμαλές σχέσεις. Ἔχουμε έπαφή μέ 1009
Σοθιετικούς, ὅπως στα συνέδρια τού Ἰταλικού Κ.Κ. καί πρόσφατα ατο συνέδρια τῶν
σοσιαλιστῶν 610v ἦρθε αντιπροσωπεία τοῦ
Σοθιετικοῡ K.K., προσκέκλημένη 0110_ 10
PSOE. Ἐκεῖ τούς συναντήσαμε καί συζητήσαμε μαζί τους. Βέθαια αὐτό πού 009
απασχολεῖ τὼρα, εἶναι τα προθλήματα τῆς
Ἰσπανίας - ὅπως ύποθέτω καί τούς Ρωσσους απααχολούν τα δικα τους προθλήματα. Σέ τελευταία αναλυση οἰ σχέσεις 009
05 1009 206151111009 παρουσιαζουν ενδιαφέρον για τόν τύπο όταν ἐμφανίζεται καποιο 11006 M00,
EP: Ὑπαρχει σήμερα καηοιο κλίμα προσέγγισης καί συμφιλίωσης,·
AI'I: Πιστεύω 611 δέν ύπαρχει τέτοια
αναγκη προσέγγισης ἠ συμφιλίωσης. ”Ολος
0 1100009 γνωρίζει τή δική μας τήν πολιτική
καί τίς θέσεις 009. 556010 αναγνωρίζω 611
για ορισμένες 0110 00159 009 τίς θέσεις
ὐπαρχουν θαθειές διαφορές. Τελευταῑα
έγραψα '5'v0 00600 στή «Nuestra Bandera»
(0.0. θεώρητικό ὀργανο 100 KK 'l0110vi09)
για τα προθλήματα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ὅπου έχω θέσεις πού αλλες θα πρέπει
να συμφωνοῦν μέ τούς σοθιετικούς καί αλλες ὂχι. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει 611 ὐπαρ·
χει μια διαμαχη μεταξύ μας.
ΕΡ; Ἐπειδὴ ύιτήρξε μια περίοδος «σκληρῆς» έΓιίΘεσης 0110' 117 05010 100 KKZE 11009
τό KKI 1101' ἀντίστροφα καί ηύρα ύπαρχει 010
ἠρεμία, μήπως 0010 σημαίνει ὅτι δέν 01100χει συμφιλίωση αλλα απλῶς έλλειψη «έρεθίσμα τος» ;

AI'I: Ἐμεῑς παντοτε κρατήσαμε τίς θέσεις
009 χωρίς να τίς αλλαξουμε καί 511105vou05 0' 00159. Βγῆκε τό θιθλίο 100 Καρίγιο μέ τίς θέσεις μας. Μετα θγήκαν καί
διαφορα αλλα κείμενα. Δέν πιστεύω 611
ύπαρχει πλέον τίποτα καινούργιο.
ΕΡ; Στόν ίδεολογικό τομέα ό καθένας
10060 τόν δρόμο 100. Στόν πολιτικό ὅμως.Π.χ. σέ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. ὁπως
τίς θέσεις για 117v 00y11000017 1179 K1'v09 μέ
τό Βιετναμ;

Al'l: 'E05'19 πήραμε Πανω U’ αὐτό τή θέση
009, 1100 656010 εἶναι διαφορετική από τή
θέση τῆς ΣΕ.
EP.: Πῶς Βλέπετε τίς έξελίξεις καί τίς δυνατότητες για την ένατητα 1179 Ἀριστερας
στην Ἐλλαδα μέ 117v 01100517 διαφόρων 10—
σεων 010' K000ouv1011110 K1'v1100.‘

Al'l: Λυπαμαι, δέν μπορῶ να έκφρασω
ννώμη- I
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ITAAIA:
Οἱ ἐκλογὲς ὃείκτης τῆς κρίσης
Ϊοῡ Σωτῆρι] Καρυώτη
Γ ΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ἔχει παρακολουθήσει τίς ὄασικές νομικῆς καί κοινωνικῆς κρίσης. Καί εἶναι ἐπίσης
γενική ἡ ἑντύπωση πώς παρ’ ὅλα αὐτά, Gin-M1,;
πολιτικές σκηνές τῆς Ἰταλίας τά τελευταῖα χρόταῖες ἐκλογές ἔδειξαν πιό καθαρά ἀπ’ ὅσω τουνια, οἱ πολιτικές ἐκλογές στίς 3 Ἰουνίου παρουλάχιστον -οῖ ὁύο προηγούμενες Mom, αὐτή τή
σιάζουν ὁρισμένα στοιχεῖα πού τίς ξεχωρίζουν
γενικώτερη κρίση.
ἀπ’ τίς προηγούμενες ἐκλογικές ἀναμετρήσεις.
Στοιχεῖα πού ἐμφανίστηκαν τόσο στήν προεκλο- ΣΕ ΓΕΝῙΚΕΣ γραμμές» ἡ ’Ῐΐαλία ἐξακολουθεῖ
νά, παρουσιάζει μιά ὅασική ἀντινομίᾳ·
γική φάση, ὅσο - κυρίως - στά ἀποτελέσματα
τῆς κάλπης, ἔδωσαν στίς ἐκλογές αὐτές τό χαρα- Ο Σάν κοινωνία (SOCIETA CIVILE) χαρακτηκτήρα - δείκτη τῆς κρίσης καί τῆς ἀστάθειας τῆς ρίζεται μετά τό 1968 ἀπό glad σειρά μεγάλες κοιχώρας. _
νωνικές συγκρούσεις, ἀπό διαδικασίες καί ,ξεZTO\AP9P0 αὐτό, ἐπιχειρεῖται νά παρουσπάσματα, πού τήν κάνουν τήν πιό ἀνοιχτή καί
σιαστοῦν ὁρισμένα ἀπό τά χαρακτηριστικά αὐπλούσια σέ ἐμπειρίες χώρα τῆς Εὐρώπης· διαδιτῆς τῆς ἐκλογικῆς ἀναμέτρησης· θά περιορικασίες
πού
συγκλονίζουν
τό
πανίσχυρο
ἐργατικό
“στοῦμε πάντως στίς ὅασικές ἐντυπώσεις ἀπό τίς
της
κίνημα
καί
τούς
θεσμούς
τους
(κόμματα,
συζητήσεις καί τίς ἐκδηλώσεις τῆς προεκλογικῆς
συνδικάτα)
καί
ἑπιτρέπουν
τήν
ἐμφάνιση
σέ
ἀναμέτρησης καί στήν παρουσίαση τῶν στοισχέση
καί,
παράλληλα,
ἔξω
ἀπ’
αὐτό
μιᾶς
σειχείων καί τῶν ἐρωτημάτων πού δημιούργησαν τά
ρᾶς
νέων
συλλογικῶν
πολιτικῶν
ὑποκειμένων
ἀποτελέσματα στή Βουλή καί στή Γ ερουσία.
τῆς Ἀριστερᾶς.

Ο «“Η Ἰταλία δέν μπορεῖ νά κυὸερνηθεῖ» εἶναι
ἡ κεντρική ἰδέα σέ ὅλα τά σχόλια τῶν ξένων ἀνταποκριτῶν καί στήν ἀρθρογραφία τοῦ ἰταλικοῦ
, τύπου. Εἶναι γενική ἡ ἐντύπωση πώς καί οἱ φετεινές ἐκλογές, ὅσο m’ ἄν τροποποίησαν τά δεδομένα, δέν ἔλυσαν τό πολιτικό πρόὸλημα τῆς
Ἰταλίας· τήν ἀδυναμία τῆς διακυόέρνησής της
μέσα στό· σημερινό πολιτικό σύστημα τῶν
κομμάτων. Αὐτή ἡ ἀδυναμία ἀποτελεῖ ἔκφραση
στό πολιτικό ἐπίπεδο μιᾶς πιό οὐσιαστικῆς οἰκο-

Ο Ἀντίθετα, σάν πολιτική κοινωνία (SOCIETA
POLITICA), ὅλη αὐτή τήν περίοδο, ἐμφανίζεται
ἀνίκανη νά ἐκφράσει διαμεσολαὸητικά τό μεγαλύτερο μέρος ἀπ’ αὐτές τίς συγκρούσεις καί συγχρόνως ἀποδείχνεται ἀνίκανη νά περιορίσει
στούς ἀφαιρετικούς προσδιορισμούς τῶν προγραμμάτων τῶν κομμάτων πού τήν σχηματίζουν,
τή συγκεκριμένη πολυμέρεια τῶν διεκδικήσεων
τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων στίς ὁποῖες ἀναφέρεται.

Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ἀναμετρηση ἒγινε
μέσα o’ ἕνα ἰδιαίτερο κλίμα ἀόεὸαιὸτη-

τοῦ Ἰούνη τοῦ 1976. Ἀποχώρηοη πού
ῆινε ἀναπὸφευκτη ἀπό τήν κατανόηση
τῆς σοῧαρής φθορᾶς πού εἶχαν ὑποστεῖ

πολιτικῆς κρίσης· τά προγνωστικὰ τῶν
ἀλλεπάλληλων σῳυγμομετρήσεων, ἐνίσχυαν αὐτή τήν ἀόεὸαιὸτητα παρουσιάζοντας αὐξημὲνο τό ὃιπολικὸ χαρακτῆρα
τῆς πολιτικῆς σκηνῆς. Οἱ συλλήψεις, καί
οἱ ἓρευνες τῆς εἰδικῆς Ἀντιτρομοκρατικῆς“Ἀοτυνομίας. κι“ ἡ δράση τῶν BR
(Ἐρυθρές Ταξιαρχίες) καί τῶν ἄλλων
«μαχητικῶν ὁμάδων», δημιούργησαν
παράλληλα ἕνα κλίμα ἀνησυχίας που
περιόρισε ἀρκετὰ τίς παραδοσιακὲς
προεκλογικές ἑκδηλώσεις. eH δυσαρεσκεια καί ἡ ἀπογοήτευση μεγάλου μὲρους τῆς Ἀριστερᾶς, ἐκφράζονταν ἀρκετά καθαρά καί ὃημιουργοῡσαν ἐκεῖνο
τό ξεχωριστό πεσιμιοτικὸ κλίμα αὐτῶν
τῶν ἑκλογὼν.

οἱ κομμουνιστές σέ μιά σειρά κοινωνικες
ὁμάδες - στούς συνδικαλισμὲνους ἐργάτες, στούς ἆνεργους, στό σημαντικότερο
τμῆμα τῆς νεολαίας, σε ὅλους αὐτούς δηλαδή πού ἓδωσαν αὐτή τήν ἁποφασιοτική ὢθηση στό PCI καί δημιούργησαν
ἐκεῖνο τό κλίμα εὐφορίας κι’ ἐλπίδας
πού χαρακτήρισε τίς προηγούμενες ἑκλογὲς. Αὐτή ἡ φθορά, πού ἐκδηλώθηκε
σε ἀνοιχτές ἐκδηλώσεις διαμαρτυρίας m.’
ἀπογοήτευσης, καί ἒδωσε τό πλαίσιο
μέσα στό ὅποῑο πραγματοποιῆθηκεγτό
τελευταῐο συνέδριο τοῦ PCI. ἦταν τό
ἀποτέλεσμα τῆς ὑποστήριξης τῆς πολιτικῆς τῆς λιτότητας καί τῶν «θυσιῶν», πολιτικῆς πού δέν ἀντισταθμίστηκε - λόγω
τῆς ἀντίθεσης τῆς Χριστιανοδημοκρατιας - μὲ μιά παραλληλη πολιτική κοινωνικῶν μεταρρυθμίσεων πού θά ἐπέτρεπε ἴσως κόποια ἐξισορρὸπηση τῶν
ουνεπειῶν της. Tr') σύνθημα «ἦ στήν κυὂὲρνηση ἧ οτήν ἀντίπολίτευοη» πού

τας ὡς πρός τή δυνατότητα λύσης τῆς

OI ΕΚΛΟΓΕΣ προκηρὺχτηκαν ὕστερα
ἀπό τήν ἀποχώρηση τῶν κομμουνιστὼν
ἀπό τήν πλειοψηφία πού στήριξε τίς
ὁιάφορες κυὸερνήσεις pad τίς ἐκλογες
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ἀποτελεσε τό ὅαοικώτερο σημεῐο τῆς
προεκλογικῆς ἐκστρατείας τοῦ PCI. ἧταν
ἀκριὸῶς ἡ προσπάθεια νά ὂγεῖ ἀπό τό
ἀδιέξοὸο αὐτῆς τῆς κατάστασης χωρίς
νά ἀρνηθεῖ τήν οὐσιαστική πολιτική του;
τή «συνεργασία» στήν κυὸἑρνηση μέ τήν
Χριστιανοδημοκρατία. Ἑτσι γιά πολλούς αῠτὲς οἱ ἐκλογὲς ἒπαιρναν ἕνα χαρακτῆρα δημοψηφίσματος; NAI ἦ ΟΧΙ
οτή συμμετοχή τῶν κομμουνιστῶν οτήν
κυὸἑρνηοη.
H ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ τῶν B.R. κι“ ἡ
παράλληλη δραστηριότητα τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς Ἀστιινομίας, ἡ χρησιμοποίηση γιά πρώτη φορά τοῦ στρατοῦ γιά
τήν διατήρηση τῆς τάξης, ἓδωσαν μεγάλη
ὃιὰσταση στό πρόὸλημα τῆς «τρομοκρατίας» πού ἓγινε ἕνα ἀπὸ τά ὃασικα θέματα τῆς προεκλογικής διαμάχης. Οἱ
συλλήψεις, τοῦ Tony NegI’i καί τῶν ἁλλων πολιτικῶν καί θεωρητικῶν £14190—
οώπων τῆς Αὐτονομίας. ἀποτελεστικμιάν ἀνηουχητική κλιμάκωση τοῦ «fumτρομοκρατικοῦ» ὰγώνα- Οἱ κιῐῐηγορίες
γιὰ τή «φυσική (η’μμετοκή» "I; 0“; B—R-

n— πριῖιγμα που μέχρι. τωρα δέν ἕχει μέ κανένα τρόπο τυκμηρι.(ι.)()ι’ῑὶ ἀπ’ τήν κατηγορούοα (ἰρχή u ἀποσκοποῦν ατήν «ῧνοχοποίηοη» τοῦ γενικιίιτιιρου, πολιτικοῦ χώρου τῆς Λῠτονομίας. ατήν ἀπομόνιικῐη
καί τήν (En-11611114911101) τῶν στοιχείων πού
ὅλα αὐτα τα χρόνια πρωτουτατηααν ατίς
συγκρούσεις ὒναντια ατήν πολιτική τῶν
«θυσιῶν» κιῖ αὐτό παρα τό γεγονός πώς
σχεδόν ὁλόκληρος αὐτός ό χῶρος εἶχε
ἐκδηλωθυῑ ιἰνοιχτα ἐναντία στήν δολοφονία τοῦ M()R().

ΤΟ ΚΥΡΙΛΡΧΟ ἴσως χαρακτηριστικό
των ἑκλυγων του ’79 ἡταν, ὅπως ιιῖπαμε
ἤδη nu’) πάνυ). ἡ οχιτική ἀδιαφορία για
τά ἀποτελέσματα τους. ἠ ὕλλειψη
ὁποιουδήποτε ἓν(-)ουοιαομοῡ καί συμμέτοχῆς στήν προυκλογική διαμαχη. Τά
περισσότερα ἀπό τά κόμματα καί κυρίως
of διάφοροι ὑποψίμριοι, ὕκαναν μιά νέου
τύπου - καί. (ῗιμερικανικης ἓμπνευσης προεκλογική ἐκοτρατιτία κυρίως μέσω
τῆς τηλυόραοης που ὕγινε αὐτή τή φορά
τό κύρια πεδία ἀναμέτρησης, καθώς
συμμετεῖχε για πρώτη φορά καί ἡ ἰδιωτική τηλεόραοη. Για παράδειγμα, 18 καναλια οτή Ρώμη, μέ τίς ἀλλεπάλληλες
ουνεντεύξέις τῶν γραμματέων τῶν κομμάτων που χρηματοδοτοῡοαν ὃιαφημιοτικές εταιρίες. μέ τα πληρωμενα διαφημιοτικά προγράμματα τῶν ὑποψηφίων πού ἀντικατέστησαν γιά μια ὅὸομαδα τίς
διαφημίσεις για τά ἀπορρυπαντικά καί
τα πορνό - ἔδιναν ἕνα μοναδικό χαρακτήρα «ὑπερπληροφόρησης» καί κινητικότητας πού θὺμιζε τίς ΗΠΑ. Ἡ χρήση
αὐτή τῶν ἀνεξάρτητων καναλιὼν, δημιουργεῖ ἀρκετα ἑρωτηματικά για τήν
ποιότητα αὐτοῦ τοῦ εἴδους πληροφόρησης. (Τό ANTI στό 103 τεῦχος παρουσίασε τήν εἰδική σημασίαποὺ ἀποκτοῡν
οτήν Ἰταλία οἱ ἰδιωτικοί ραδιοφωνικοί
σταθμοί καί ἡ ἰδιωτική τηλεόραση).
H ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ για τα ἀποτελέσματα
προέρχεται σέ μεγάλο ὃαθμό ἀπό τήν
συναίσθηση πώς ἡ πολιτική κατασταση
ἔχει φτασει 0‘ ἕνα ἀμετακλητο ἀδιέξοδο;
ἐνιῑ) χωρίς τή συμμετοχή τῶν κομμουνιστῶν δέν μπορεῐ να ὑπάρξει οταθερή κυ6έρνηση, ποτε αὐτή ἡ προοπτική δέν
ἧταν τόσο μακρινή ὅσο σήμερα. Μετὰ τό
θανατο τοῦ MORO ἐνισχύθηκαν μέσα
οτή D.C. οἱ συντηρητικές τάσεις πού
ἀποκλείουν κατηγορηματικα αὐτή τή
συμμετοχή. ”Αλλωστε ἡ προεκλογική έκστρατεία τῆς Χριστιανοδημοκρατίας 6(1σίστηκε σ’ αὐτή τήν κατηγορηματική αρνηση. Τό ἀδιέξοδο αὐτό ἐπηρεαζει τήν
ἴδια τή λειτουργία τῶν κομμάτων· ἡ πολιτική γλώσοα π.χ. κωδικοποιεῖται ἐντελῶς, ἀκριόῶς για νά ἐπιτρέψει τούς μελλοντικούς πμὸιὸασμούς στό κοινοὸούλιο πέρα ἀπό τίς προεκλογικές τοποθετήσεις. Αὐτό χαρακτήρισε στήν προεκλογική περίοδο κυρίως τούς σοσιαλιστές πού, ὕστερα ἀπό τήν ἀνανέωση τῆς
ἡγεσίας τους, ἐμφανίστηκαν μέ τή διαθεση να αποτελέσουν τό ρυθμιστή τῆς
καταστασης συμμαχώντας μέ τό ἕνα ἤ τό

ἄλλο ἀπό τα μεγαλα κόμματα, ἀνάλογα
μέ τ’ ἀποτελέσματα... Αὐτό τό αδιέξοὸο
ὅμως κανει στα ματια τῶν ψηφοφόρων
τήν πολιτική - καί μαζί τήν ἐκλογική
διαμάχη - ἀντιπαραθεση τῶν τεχνικῶν
τῆς πολιτικῆς, που ἐκφραζει ἐπί μέρους
ἀντιθέσεις.
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ αὐτό τῆς ἀποξένωσης ἀπό τήν πολιτική, πού χαρακτηρίζει τίς πιό ἀναπτυγμένες χῶρες ἀλλά όχι
πάντως καί τήν Ἰταλία, τήν κατ’ ἐξοχὴν
χώρα τῆς δημιουργικῆς πολιτικῆς συμμετοχῆς, ἀποτελεῖ μια ἀνησυχητική τάση
για τό πολιτικό σύστημα της. Ἰδιαίτερο
ἓνδιαφέρον, ὅπως θα δοῦμε πιό κάτω,
ἔχει ἡ μορφή πού παίρνει αὐτή ἡ ταση
στό χῶρο τῆς ἐπαναστατικῆς Ἀριστερᾶς.
ΑΠΟ ΤΙΣ συζητῆσεις καί τήν παρακολούθηοη τῶν συγκεντρώσεων καί τῶν
πρόγραμμάτων τῶν πολιτικῶν ραδιοφωνικῶν σταθμῶν, μποροῦσες νά καταλά6εις τήν ἀναπόφευκτη πτώοη τοῦ PCI.
Πτώση πού πέρα ἀπ’ ,τίς σφυγμσμετρήσεις (ἄλλωστε αὐτή ἦταν ἡ μόνη πρό6λεψη πού ἑπαληθεύτηκε) γινόταν φανερή, σέ ἀντίθεση μέ προηγούμενες περιόδους, καί ἀπό τή φτώχεια τῶν προεκλογικῶν συγκεντράωεών του. Ἡ προοπτική
μιᾶς παράλληλης αὕξησης τῶν δυνάμεων
τῆς Χριστιανοδημοκρατίας ἒὸινε μια
ἀνησυχητική διασταση σ’ αὐτή τήν
πτώση. Οἱ κομμουνιστές ἀναγνώρισαν
πολλὲς φορές στοὺς λόγους· τους -τήν
ἀνάγκη ἀνανέωσης τῆς πολιτικῆς τους,
καί ἓδωσαν ἕνα σαφῆ χαρακτήρα ἀντίΘεσης μέ τήν D.C. -— πραγμα πού ἀπέφευγαν συνεχῶς τα τελευταῖα χρόνια.
Παράλληλα, ἡ προὸλεπόμενη ἄνοδος τοῦ
PARTITO RADICALE (Ριζοσπαστες)
σάν ὂασικοῦ ἑκφραστῆ ὅλης αὐτῆς τῆς
δυσαρέσκειας καί τῆς ὀπογοήτευσης
ἧταν σέ ὅλους φανερή καί mi; ἐφημερί-

δες εἶχε ἀρχίσει κιόλας προεκλογικα ἡ
πζήτηση γι’ αὐτό τό φαινόμενο. Ἱ-Ι ἀριστερή προέλευση τῶν μελλοντικῶν ψηφοφόρων του, ἔκανε αὐτό τό κόμμα
στόχο τῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας τῶν
σοσιαλιστῶν καί τῶν κομμουνιστῶν m”
ἰδιαίτερα τῶν τελευταίων.

Τά 6ασικα σημεῖα οτήν κατασταση
πού διαμορφώθηκε ἀπ’ αῦτὲς τίς ἐκ·
λογές εἶναι τα ἀκόλουθα;
Η ΑῙΣΘΗΤΗ πτώση τοῦ PCI (4% οτή
Βουλῆ) ἔσπασε τήν παραδοση συνεχοῦς
ἐκλογικῆς αὔξησης πού χαρακτήριζε
αὐτό τό κόμμα· ἐξουδετέρωσε τίς ἐκλογικές κατακτήσεις τῶν δύο τελευταίων
ἐκλογῶν καί οὐσιαστικα ἒθεσε σέ κρίση
μια ὁλόκληρη πορεία τοῦ κόμματος.
Αὐτή ἡ πτὼση γίνεται ἀκόμα πιό χαρακτηριστική ἄν δοῠμε τά ἀποτελέσματα
όχι σέ ἐθνικό ἐπίπεὸο, ἀλλα οτίς μενά-ἶνες
πόλεις που οἱ κομμουνιστές ἔχουν τήν
τοπική ἐξουσία. Ἔτσι συγκεκριμέναῑ

Ο στή Γένοὸα τό PCI πὲφτει 4,2% σέ
σχέση μέ τίς ἐκλογὲς τοῦ '76.
O στή Βενετία κατα 3,7%.
Ο στή Μπολώνια 1.15%.
Ο στό Τορίνο 6%.

Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ρωσική Ἐπανάσταση

Ρόζα Λούξεμπουργκ
Τί ζητάει ὁ Σπάρτακος Γ ράμματα ἀπ’ τή φυλακή
Γαλλικό Κίνημα για τόν
Οἰκογενειακό Προγραμματισμό
Nâ μάθουμε νά κάνουμε ἓρωτα
Ἐρνὲστ Μαντὲλ
Εἰρηνική συνύπαρξη
καί παγκόσμια ὲπανάοταση

Τρισταν Τζαρα 1
“Ο ὑπερρεαλισμός
καί ὁ μετα-πόλεμος

ὕψιλονΙόιόλία

Κεντρική διάθεσηῑ
Σόλωνος 116, Ἀθήνα 145
τηλ- 36.19.724

KAEIE
r1291
/L—_'__ J

O στή Ρώμη 4,9% καί
Ο στή Νάπολη 10,02%.
"Av αὑτά τά ἀποτελέσματα {511168601110θοῦν καί στίς έπόμενες δημοτικές έκλογές πού θά γίνουν τόν ἑπόμενο χρόνο, τό
PCI θά χάσει σχεδόν ὃλες τίς ὃημαρχίες
πού κέρδισε τό 1975.

AY'I'U ἀποτελεῖ ζοφερή προοπτική
γιά τούς κομμουνιστές καθώς ἀναγνωρίζουν τήν περιορωμένη παρ’ ὅλα αὐτά
δυνατότητα ἑλιγμῶν που ἔχουν στό τοπικό ἐπίπεδο χωρίς ἀντίστοιχη ἀλλαγὴ
στήν κεντρική κυόέρνηση. Ἔτσι στή
όάση τής μέχρι τώρα πολιτικῆς τους στίς
τοπικές κυόερνήσεις, ζητοῦσαν τήν ἐνίσχυσή τους καί σέ ἐθνικό έπίπεδο. Ἀπ’
αὐτή τή σκοπιά, ἡ πτώση δυσχεραίνει τίς
δυνατότητές τους καί στήν τοπική ἐξουσία. ‘H τρίχρονη παρουσία τους στίς τοπικές κυὸερνήσεις καί ἡ σχετική ἀδυναμία τους νά προωθήσουν 601011161 προγράμματα τους ἔσπασε τό μὺθο τῶν
«κόκκινων κυὸερνήσεων» (giunte rosse),
πού εἶχε δηχμιουργήσει ἡ Μπολώνια καί
πού οἱ ἴδιοι γιά προπαγανδιστικοὺς λόγους εἶχαν πάντα προωθήσει.
ΑΞΙΖΙΞΙ νά σημειωθεῐ πώς ἀκόμα καί
στίς πόλεις πού παρουσίασαν κάποιο
ἀξιόλογο έργο σέ σχέση μέ -τίς προηγούμενες τοπικές κυὸερνήσεις (τῆς D.C.),
ὅπως τήν Νάπολη καί τή Ρώμη, οἱ κομμουνιστές ἔπεσαν ἀρκετά χαμηλά.Ἀναλύοντας τά ἀποτελέσματα στό ἐσωτερικό
τῶν μεγάλων πόλεων γίνεται φανερό πώς
οἱ κομμουνιστές πέφτουν χαμηλότερα
ἀπ’ τό μέσο ποσοστό στίς περιφερειακές
φτωχογειτονιές, ἐνῶ διατηροῦν τά ποσοστά τους στίς μεσοαστικές συνοικίες.
Αῠτό δείχνει πώς τό έκλογικό σῶμα πού
χάνουν δέν εἷναι έκεῖνο πού ψηφίζει τό
PCI 061v κόμμα τῆς δημόσιας τάξης καί
τῆς όργανωτικότητας, ἀλλά έκεῖνο που
περίμενε ἀπ’ τό PCI μιά πολιτική ἀλλαγής καί σύγκρουσης μέ τίς συντηρητικές

Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ PCI
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δυνάμεις. vAv συγκρίνουμε ἐπίσης καί τά
ἀποτελέσματα στή Βουλή - ψηφίζουν
ὅσοι εἶναι πάνω ἀπό 18 ἐτῶν - μέ τά
ἀποτελέσματα στή Γερουσία (2,3%) —
ψηφίζουν οἱ πάνω ἀπό τά 25 — γίνεται
φανερό πώς αὐτή ἡ πτώση ἐκφράζει καί
μιὰ ὂασική ,ᾶῆοφή τῶν νέων; 016 PARTITO RADICALE ἤ στήν ἀποχή.
H ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ δημοκρατία ἀπ’ τήν
άλλη μεριὰ δέν ὑλοποίησε τίς προσδοκίες της γιά σημαντική ἀνοδο ὅπως τουλάχιστο ἐκφράζονταν o’ ὅλες τίς προ-

’6λέψεις Φυσικὰ διατηρεῖ τίς δυνάμεις
της καί στό ὂαθμό πού, ὅπως εἶπαμε, ἡ
προεκλογική της έκστρατεία 6ασίοτηκε
στήν ἀντίθεσή της γιά τή συμμετοχή τῶν
κομμουνιστῶν στήν κυὸέρνηση, ἑρμηνεὺει τήν πτώση τους σάν καταδίκη αὐτῆς τῆς συμμετοχής. Ἔτσι ἀναμένεται
μιά μεγάλη ἀντιπαράθεση τῶν διαφόρων
τάσεών της στό συνέδριο πού θά διεξαχθεῐ σέ δυό μῆνες καθώς, παρά τίς διακηρύξεις τῶν πιό συντηρητικῶν της
στοιχείων, ὁ πρωθυπουργός Ἀντρεότι
’μίλησε γιά τήν ἀναγκαιότητα συνέχισης
τῆς πολιτικῆς τῆς «ἐθνικής ἑνότητας» χωρίς φυσικά ’άμεση συμμετοχή τῶν κομμουνιστῶν στήν κυόέρνηση.
Η ΣΧΙΞΤΙΚΗ ἄνοδος τῶν μικρῶν κομμάτων τοῦ Κέντρου σέ συνδυασμό μέ τή
στασιμότητα τῆς D.C. ὃείχνει τή διάθεση
μιᾶς μερίδας ψηφοφόρων νά σπάσει ὁ
διπολικός χαρακτῆρας τῆς ἰταλικής πολιτικῆς ζωῆς. Γ 161 πολλούς παρατηρητές
αὐτή ἡ ἄνοδος εἶναι όασικῆς σημασίας.
«Πρόκειται γιά νίκη τοῦ Κέντρου»
ἔγραφε τήν άλλη μέρα ἡ «Ρεπούμπλικα».
"Av σκεφτοῦμε πώς τό σοσιαλ-δημοκρατικό κόμμα, που εἶχε τό μεγαλύτερο ποσοστό αὔξησης, εἶναι τό κόμμα τῶν μεγάλων σκανδάλων, αὐτή ἡ διάθεση παίρνει ἕνα χαρακτήρα ξεκάθαρο. Αὐτή ἡ
ἄνοδος καθιστά πραγματοποιήσιμη - ἀν
συμφωνήσουν κι’ οἱ σοσιαλιστές - μιά
H ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ κάμψη στήν ἑκλογική
δύναμη τοῡ ΡΟΙ ἔχει ἑπισημανθεῑ άπό
ὅλους τούς παρατηρητες μαζί με τήν
εξήγηση ότι ἡ προηγούμενη - στίς ὲκλογές τοῡ 1976 - ἑξαιρετική άνοδός
του ξεπερνοῡσε τήν πραγματικὴ του
ἑπιρροή στήν Ἰταλική κοινωνία καί ἠταν
σε μεγάλο Βσθμό τό συγκυριακό 6110τὲλεσμα τῶν ἐλπίδων γιά μιά γρήγορη
άλλαγή πού γεννησαν ol κατακτήσεις
τῶν μαζικῶν κινημάτων τό ’68-69. Τότε Ι
πολλοί ψηφοφόροι τῆς ἀριστερᾶς πρι-’
μοδότησαν τό ΙΚΚ - 16 μόνο κόμμα πού
μποροῡσε νά ξεπεράσει τή Χ.Δ. Εἶναι
χαρακτηριστικό 611 6 Κιαροφόντε, νούμερο δύο τοῡ ΡΟΙ, σὲ. τηλεοπτική του
συνεντευξη κατά τήν άνακοίνωση τῶν
ἀποτελεσμάτων, χαρακτήρισε σάν «ὲκτός τόπου» τίς ἐλπίδες μιᾱς γρήγορης
άλλαγῆς ποὺ ὸδήγησαν τό PCI 016
Θρίσμθο τοῡ 1976, μία καί ὅπως ὲτόνισε
ἡταν άδύνατο γιά τοὺς κομμουνιστές
νά άλλάξουν ριζικά τά πράγματα σέ
τόσο λίγο χρονικό διάστημα.
ΠΡΙΝ άπ· ὅλα τό κεμμουνιστικό κόμμα
άπέτυχε στή σχευη του-με τοὺς νέους

κυόέρνηση κεντρο-ἀριστερᾶς παλιοῦ τύπου. Βέόαια κανένας δέν ἔχει αὐταπάτες
γιά τή δυνατότητα νά κυόερνηθεῖ ἡ Ἰταλία σέ ἀνοιχτή ἀντίθεση μέ τούς κὀμμουνιστές κι’ ὅλοι γνωρίζουν πώς ἡ κρίση
πού χαρακτηρίζει τή σημερινή οἰκονομίαι
της ἀποτελεῖ ἕνα τελείως διαφορετικό
πλαίσιο ἀπ’ τό «οἰκονομικό θαῦμα» τῶν
ἀρχῶν τοῦ ‘60.

AYTH ἡ προοπτική δυσχεραίνεται κι’
ἀπ’ τή στασιμότητα τῶν σοσιαλιστῶν
(9,8% σήμερα, 9,6% 16 1976) 011’]
Βουλή, παρά τήν ἀνανέωση τῆς ἡγεσίας
τους καί τήν προσπάθεια πού ἀποτέλεσε
τό οὐσιαστικό περιεχόμενο τῆς προεκλογικής ἐκστρατείας τους καί συνδυάστηκε
καί μέ τήν ἐπιδίωξη νά προσελκυστοῦν
ὅλα τά δυσαρεστημένα ἀπό τό PCI 0101χεῖα. ‘H προσπάθεια αὐτή ὅμως ὑπονομεύτηκε ἀπ’ τόν μερικά «παρασιτικό»
χαρακτήρα αὐτοῦ τοῦ κόμματος - μοιράζεται μέ τή Χριστιανοδημοκρατία τίς
διάφορες θέσεις στούς κρατικοὺς ὀργανισμούς. ἐκλογικής πελατείας - κι’ ἀπ’
τήν παρουσία τοῦ PARTITO RADICALE πού ἠταν καλὺτερα τοποθετημένο
σάν πόλος έλξης αὐτῆς τῆς δυσαρέσκειας.
Ο ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ τῆς έκλογικής
δι·ναμης τοῦ PR (Ριζοσπαστικό κόμμα)
στή Βουλή, καί τό μεγάλο ποσοστό ἀποχης καί ἀκυρων ψήφων εἶναι τό ἄλλο
κυριο χαρακτηριστικό αὐτῆς τῆς ἐκλογιun; ἀναμέτρησης. Μέ αὐτές τίς δυό συμπριφορές, ἐκφράστηκε τό μεγαλύτερο
κιιμμάτι ὅσων ἀπογοητεὺτηκαν 161 τελευτιιία χρόνια ἀπ’ τήν πρακτική τοῦ RCI
τόσο στό ἐθνικό ὃσο καί στό τοπικό ἐπίπεδο, ὅλων ὅσων, ἔστω καί κριτικά. τό
εἶχαν θεωρήσει 0161 1976 061v 60101116

στοιχεῖο τής ἀλλαγῆς. Ἔτσι ἐπίσης ἐκ- φράστηκε καί τό μεγαλύτερο τμήμα τοῦ
χώρου τῆς ΑὐτονομίαςμΚαί ταυτόχρονα
καί αὑτό φάνηκε άπό τή σύγκριση τῶν
άποτελεσμάτων στή γερουσία καί στή
Θουλή. Σύμφωνα με ὑπολογισμούς στό
Μιλάνο μόνον 14.223 νέοι κάτω τῶν 25
ἑτῶν ψήφισαν κομμουνιστές, ἑνῶ
21.318 νέοι προτίμησαν τούς Ριζοσπάστες. Τήν ’ίδια περίπου τάση 1511168601111—
vouv ἀνάλογοι ὺπολογισμοί γιά τή Ρώμη
- ὅπου τό 25% τῶν νέων ψήφισε PCI καί
12% Ριζοστιάστες.

Η ΕΛΛΕΙψΗ εμπιστοσύνης τῶν νέων
στό PCI ἡταν τό άποτέλεσμα τῆς άντίθεσης άνάμεσα στή στασιμότητα τῆς
«ἑθνικῆς ὲνότητας» στήν ὁποία ενεπλάκη τό κόμμα καί τή ρευοτότητα τῆς
κοινωνικῆς κατάστασης τῶν νεων πού
συμπιέζονται· άνάμεσα στήν άνεργία,
τόν ἑκφυλισμό τῶν παληῶν πολιτιστικῶν άξιῶν καί τίς ἑντονες ίδεολογικὲς
’ζυμώσεις πού ὡστόσο δέν άποκαλύπτουν γιά τούς νέους σημεῖα άναφοράς
καί στήριξης στή σημερινή ἰταλική κοινωνια.
O MI‘IEPAII‘KOYEP τόνισε κατ’ ἑπανάληψη 611 δεν ὺπάρχουν «ιθεθαιότητες
παρηγοριᾱς» πού 16 PCI θά μποροῡσε

ἧταν σημάδι τῆς ἀπομάκρυνσης ἀπό τήν
πολιτική μιᾶς σειρᾶς ἀνθρώπων τῆς
Ἀριστερᾶς, μιᾶς ἐπιστροφῆς στό «ἰδιωτικὸ» σάν ἀποτέλεσμα τῆς παρακμῆς τόσων καί τόσων πρωτοὸουλιῶν στό χῶρο
τῆς ἐπιστροφῆς πού δέν σημαίνει ἀδιαφορία, ἀλλά διαφορετική ὀπτική γιά τίς
κοινωνικές καί πολιτικές διαδικασίες; τά
μεγάλα λόγια, τά ἀφῃρημένα προγράμματα, οἱ ἐξιδανικεύσεις δέν συγκινοῦν
πιά κανένα- οἱ κάθε εἴδους ρεαλιστικοί
προσδιορισμοί, οἱ συσχετισμοί δυνάμεων, ἀφήνουν ἀδιάφορους χιλιάδες ἀνθρώπους στό ὂαθμό πού ἡ ποιότητα τῆς
ζωῆς τώρα γίνεται τό ἀποφασιστικό κριτήριο τῶν έκτιμήσεων. Χιλιάδες κόσμος
πῆγε σ’ αὐτές τίς έκλογές χωρίς ἐνθουσιασμό, καί χωρίς αὐταπάτες. Κανένα
σύνθημα, καμιά ἰδέα δέν κινητοποίησε
τά πλήθη. Στήν καλύτερη περίπτωση,
πολλοί δέχτηκαν νά ψηφίσουν ἕνα κόμμα
(P.R.) πού ἡ παρουσία του καί μόνο κρίνονταν ἀποσταθεροποιητικός παράγοντας τῆς θεσμοθετημένης πολιτικῆς διαδικασίας. Εἷμαστε μακριά ἀπ’ τίς στιγμές
τῶν μεγάλων συγκρούσεων, ἀπ’ τόν ένθουσιασμό τῆς «ἆμμεσης ἀλλαγῆς» πού
χαρακτήριζε τίς έκλογές τοῦ 1976.
H ΥΠΟΣΤΙ-ΙΡΙΞΗ ὅλου αὐτοῦ τοῦ χῶρου έκφράστηκε στό σύνθημα; «Ἀποχή
ἤ Ριζοσπάστεςέ» Στήν περίπτωση τῶν
Ριζοσπαστῶν ὁέν ὑπάρχει τίποτα πού νά
μᾶς ἀρέσει», ἔγραφε σ’ ἕνα γράμμα - έκκληση ὁ Oreste Scalzone, ἕνας ἀπ’ τούς
φυλακισμένους ἡγέτες τῆς Αὐτονομίας,
«... εἶναι αὐτός ὁ χαρακτήρας καθαρῆς
ἀρνητικότητας πού τούς κάνει χρήσιμους... Τό γεγονός πώς μποροῦν νά γίνουν τό τέταρτα κόμμα στή Βουλή, μᾶς
κάνει νά σκεφτοῦμε πώς μπορεῐ νά γίνουν στοιχεῖα ὑποκὶνησης, σέ σχέση μέ
ὁεκαετίες πολιτικο - ὅουλευτικῆς ρουτίναῗῗᾹΡΑΛΛΙ-ΙΛΑ ἡ σχετική στασιμότητα
νά προσφέρει στούς νέους. Δέν μπορεῑ
κανείς παρά νά έκτιμήσει τήν εἱλικρινεια τοῡ Ἰταλοῦ κομμουνιστῆ ἡγέτη. Ἠ
εἱλικρίνεια ὅμως αὺτή εἶναι στήν πραγματικότητα μιά ἀκόμη ἀπόδειξη τοῡ
ἀδιέξοδου γιά πολλοὺς νέους, γιά τοὺς
ὁποίους ή διαπίστωση αὺτή θά μποροῡσε νά εἶναι τό σημεῑο κατάληξης καί
ὅχι 16 σημεῑο ἀναχωρησης. Δέν εἶναι
λοιπόν έκπληκτικό ὅτι ένα σημαντικὸ
μέρος τῶν νέων ἀναζήτησε ένα στοιχειώδη προσανατολισμό στήν δημαγωγία τῶν Ριζσσπαστῶν. Τό PCI ἀντιμετῶπισε τούς νέους 06v ὥριμους καί διαμορφωμένους πολίτες, πρᾶγμα ἀφύσικο
καί μάλιστα σέ σχέση μέ τήν σημερινή
ρευστότητα τῆς Ιταλικῆς κοινωνίας.
ΑΛΛΑ τό PCI ἀπέτυχε καί 016v [ταλικό
V610 ὅπου ή πτώση του πῆρε σέ ωρισμένες περιοχές διαστάσεις πραγματικῆς καταστροφῆς; Στήν έκλογική περιφέρεια τῆς Νάπολης, έπεσε ἀπό 16
35,8% τῶν ψήφων τῆς προηγουμένης
έκλογικῆς ἀναμέτρησης στό 27,1% καί
στό Παλέρμο ἀπό 16 27.4% στό 20.4%.
Γενικά στό νότο ή πτῶση τοῡ ΡΟΙ ἠταν

τοῦ PDUP καί τῆς NSU — κυρίως τῆς τελευταίας - ἐπισφραγίζει τήν παρακμή
μιᾶς ὁρισμένης ἀντίληψης γιά τήν ἀνανέωση τοῦ πολιτικοῦ 106901110161 ἀριστερά τοῦ PCI — ἀντίληψης πού εἶναι
ἀνίκανη νά παρακολουθήσει τίς ἀμφισὸητήσεις καί τούς προὸληματισμούς
πού ἐκφράζονται 016 κίνημα τῶν τελευταίων χρόνων στήν Ἰταλία καί παραμένει δεμένη σέ σχήματα καί θεωρήσεις
πού αὐτό τό κίνημα ἔχει ἀχρηστέψει ὁριστικα.
ΠΩΣ θά ἀντιδράσουν τά κόμματα τῆς
Ἀριστερᾶς α’ αὐτά τά νέα δεδομένα; Οἱ
πρῶτες ἀντιδράσεις, δείχνουν ένα μικροπανικό ἀπ’ τόν ὁποῖο δέν ξεφεύγουν
οὔτε κι’ οἱ κομμουνιστές ὄιν σκεφτοῦμε
τόν σουρεαλιστικοῦ χαρακτῆρα τίτλο τῆς
UNITA 11'1v έπόμενη τῶν έκλογῶν καί τίς
πρῶτες δηλώσεις τῶν ἡγετῶν του στῆν
τηλεόραση.
FIA τούς σοσιαλιστές τό έκλογικό
ἀποτέλεσμα ἐμφανίζει ἕνα δύσκολο πρό6λημαε "Av προχωρήσουν σέ κυόέρνηση
χωρίς τό PCI κινδυνεύουν νά ὑπονομεύσουν τήν «ἀνανεωτική» τους πορεία, τή
φιλοδοξία τους νά «ἰσορροπήσουν» τό
χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς. ’Ἂν παραμείνουν
οτήν ἀντιπολίτευση, πέρα ἀπ’ τήν ἀκυ6ερνησία, φοὸοῦνται τή μσνιμοποίηση
τῆς περιθωρικότητάς τους στό ὂαθμό
πού τό PCI ἔχει τή δυνατότητα νά γίνει ἡ
μόνη οὐσιαστική ἀντιπολίτευση.
ΤΟ PCI μετά τίς έκλογές μπῆκε, ὅπως
έγραψε ἡ LOT'TA CONTINUA, «ἐπισήμως» στήν κρίση. Κρίση πού τόσα χρόνια
έκρυὸε ἡ συνεχής καί έπίμονη αύξηση
τῆς έκλογικῆς του δύναμης. Σήμερα τό
PCI ὅρίσκεται μπροστά σέ μιά ἀποφασιστικῆς σημασίας πρόκληση; ἔχει μεγάλη
σημασία πῶς θά δεῖ τή σημερινή του
πτώση. "Av θά τή θεωρήσει σάν ένδειξη
ἀναγκαίων ἀναπροσδιορισμῶν εἴτε δευτερεύουσας σημασίας, εἴτε στή ὅασική

πολιτική γραμμή του ἤ τέλος σάν στοιχεῐο πού έπιὸάλλει ριζικῶτερες ἀμφισόητήσεις πού προχωροῦν σέ οὐσιαστικά
σημεῖα αὐτῆς τῆς ἵδιας τῆς λειτουργίας
καί δομῆς του. “Av φυσικά μπορεῑ νά γίνει κάτι τέτοιο. Πολλά σημεῖα δείχνουν
πῶς ἱστορικά δέν μπορεῖ νά ἐκφράσει
πιά έναν μεγάλο ἀριθμὸ κοινωνικῶν
ὁμάδων, στό ὅαθμό πού ἀμφισόητοῦν
ούσιαστικά στοιχεῖα ἀπ’ τήν παράδοση
καί τήν ἰδεολογία του (ἠθική τῆς έργασίας, δημοκρατικὸ κράτος). Παραμένει
ὅμως ἀκόμα ἡ πλειοψηφία τῶν ἐργαζομένων καί ἀλλων κοινωνικῶν κατηγοριῶν πού ἀναφέρονται 0‘ αὐτό, στρωμάτων πού μιά οὐσιαστική ἀναπροσαρμογή
τῆς πολιτικῆς του θά μποροῡσε νά τά κινητοποιήσει.
ΤΕΛΟΣ γιά ὅλους ἐκείνους πού εἴτε
ψήφισαν ριζοσπάστες (P.R.), εἴτε ἀκυρο,
εἴτε δέν ψήφισαν καθόλου, γιά ὅσους τό
πολιτικό σύστημα τῶν κομμάτων καί οἰ
σχηματικές ἀπομιμήσεις τους δέν έκρυὂαν καμιά δυνατότητα ἀλλαγῆς. γιά
ὅσους ὁ δρόμος τῶν Ἐρυθρῶν Ταξιάρχιῶν δέν ὁδηγεῖ πουθενά μιᾶς καί δέν
πιστεύουν στήν ὁποιαδήποτε δράση,
ὁποιωνδήποτε «πρωτοποριῶν». για
ὅσους ἡ πορεία γιά τήν ἀλλαγή περνά
μέσα ἀπό τίς δραστηριότητες καί τίς
συγκρούσεις πού τροποποιοῦν συγκεκριμένους ὅρους τῆς καθημερινῆς ζωῆς.
μέσα ἀπ’ τήν ὑλοποίηση τῶν ὅασικῶν
ἐπιθυμιῶν κί’ ἀναγκῶν τους, γιά τό Κίνημα δηλαδή έτσι ὅπως προσδιορίζεται
τά τελευταῖα χρόνια στήν Ἰταλία. ἀνεξάρτητα ἀπό τά ἀποτελέσματα ἡ πραγματική πρόκληση ὂρίσκεται κάπου ἀλλοῦ; ἀν θά μπορέσει νά ξεπεράσει αὐτό
τό έπίπεδο ἀντιπαράθεσης πού τό χαρακτηρίζει μέχρι σήμερα, ἀν θά περάσει σέ
πιό δημιουργικές μορφές έπέμόασης στίς
ἀναπόφευκτες μελλοντικές συγκρούσεις.

κατά μέσο ὅρο τῆς τάξης τοῡ 5-6%. 'H
ἀδυναμία τῶν κομμουνιστῶν νά προωθήσουν μιά πραγματική μετατροπή τῆς
οἰκονομικῆς δομῆς τοῦ νότου στάθηκε
ἀποφασιστική. Μέ τό v6 περιορίσουν
τίς προστιάθειές των σέ μιά «καθαρή»
διαχείριση, ἀποκαλυψαν ὅλη τήν πραγματικότητα ένὸς συστήματος παρασιτισμοῡ καῑ έκλογικῆς πελατεῑας, σά μοναδικοῡ συστήματος παροχέτευσης
ὑπηρεσιῶν καί μέσων έπιθῐωσης στίς
φτωχές μάζες τοῡ νότου. Μπροστά
στήν ἀντίσταση πού προθάλλουν 16 ὸργανωμένα συμφέροντα οτήν ἀπορροφηση τῶχ έξαθλιωμένων μαζῶν τοῦ νότου οτό σύστημα παραγωγῆς, ol μᾱζες
αὺτές εἶχαν μόνο μία έναλλακτική λὺση
ἀπέναντι ατήν ἀναθὶωση τοῡ συστήματος ρουσφετολογίας; τήν ὁργάνωοή
τους 0' ένα ἀρθρωμένο ἀγωνιστικό μαζικό κίνημα. T6 PCI ἀπέφυγε v6 έπιλέξει
αὐτόν τόν δρόμο δίνοντας προνομιακή
θέση στήν έπιδίωξη συνεργασίας μέ τή
Χ.Δ. 'H ἀναδῑωση τοῡ συστήματος τῆς
ρουσφετολογῑας καί ή ἡττα τοῡ PCI
ήταν τό ἀποτέλεσμα αὑτῆς τῆς πολιτι-

κῆς. Τήν ἀναθίωση τοῡ συστήματος
ρσυσφετολογίας 6ε6αιῶνει χωρίς ἀμφιθσλία ἡ ἀνοδος τῆς Χ.Δ. στό νότσ (τῆς
τάξης τοῦ 3%), τή στιγμή που στό
6ορρά σημείωσε σημαντική πτωση.
ΕΝΑΣ ΤΡΙΤΟΣ σημαντικός παράγοντας τῆς πτῶσης τοῡ PCI εἶναι ή διαταραχή τῶν σχέσεων του μέ ένα τμῆμα
τῆς φιλελεύθερης κοινῆς γνώμης. Ὀ
ζῆλος του στήν ἀντιμετῶπιση τῆς τρομοκρατίας, τό ὸδήγησε συχνά σέ λάθη

. ποὺ ol ἀντιδραοτικές δυνάμεις τῶν
κρατικῶν μηχανισμῶν έκμεταλλεύτηκαν
οτήνοντας μερικές φορές καί παγίδες,
γιά v6 κτυπήσουν τίς έλευθερὶες τοῦ
Ιταλικοῡ λαοῡ.
ΤΕΛΟΣ, δέν πρέπει v6 ἀποσιωπηθεῑ
16 γεγονός ὅτι μέ έξαίρεση τό μικρό
κόμμα τῆς Προλεταριακῆς Ἐνότητας
(PDOUP), 16 PCI έγινε στόχος πρωτοφανῶν σέ σφοδρότητα ἐπιθέσεων 6116
ὅλα ἀνεξαίρετα τά κόμματα - πρᾶγμα
που ἀσφαλῶς έπηρέασε τοὺς Ἰταλούς
έκλογεῑς ἀπέναντι του. El
ΚΩΣΤΑΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Η ΔοινιΗ TOY ΣΥ ΓχΡοΝοῑζῑ
MIA ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ «ANTI»
Χ Μέτίτλο «H AOMH TOY EYFXPONOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» τό «ANTI» ὀργάνωσε - μέ τήν εὐκαιρία τῆς εἰδικῆς ἔκδοσης γιά τά Χανιάζ τεῦχος 104 — πέρυσι τό κα-λοκαίρι, στίς 29 Ἰούλη, μιά ἀνοιχτή συζήτηση πού πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία στό ὑπαίθριο ” θέατρο στό ὄενετσιάνικο κάστρο
«Φιρκᾶ», στήν πόλη τῶν Χ ανιῶν. Γ ιά τεχνικούς λόγους καθυστέρησε μέχρι σήμερα ἡ δημοσίευση αὐτῆς
τῆς συζήτησης. Ἀπό τότε, μεσολάὸησε ἡ ψήφιση τοῦ ν. 815/78 καί ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, ὅπως παρατήρησαν καί οἱ εἰσηγητές τῆς συζήτησης, μερικά νέα δεδομένα προστέθηκαν. ’Όμως ἡ ἐκ νέου ἀνακίνηση·
προὸλημάτων σχετικῶν μέ τό Πανεπιστήμιο Κρήτης - γύρω ἀπό τό ὁποῑο ἐξειδικεύτηκε ἡ συζήτηση ἀλλά κυρίως τό γενικότερο ἓνδιαφέρον πού παρουσίασε, καθώς καί ὁ οὐσιαστικός προόληματισμός
τόσο τῶν εἱσηγήσεων ὅσο καί τῶν παρεμόάσεων ἀπό τό ἀκροατήριο, ἐπιόάλλουν τήν δημοσίευσή της
ἔστω καί μέ καθυστέρηση. cH πείρα ἀπό τήν συζήτηση αὐτή ἧταν ὁπωσδήποτε θετική καί δικαίωσε τήν.
πρωτοὸουλία τοῦ περιοδικοῦ μας. _ Ἴ
Στό σημερινό τεῦχος δημοσιεύουμε τό α’μέρος πού ἀποτελεῖται ἀπό τίς εἰσηγήσεις πάνω στό θέμα
που εκαμαν οι; ’
Ο ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ, ἀρχιτέκτονας - πολεοδόμος, καθηγητής καί σύμόουλος τοῦ
γαλλικοῦ κράτους σέ προόλήματα ἀνώτατης Παιδείας,
Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΑΊὈΥΡΟΣ, καθηγητής τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου στό πανεπιστήμιο τῆς Ἰνδιάνας στίς
Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ, ἐντεταλμένος ὑφηγητής στήν ἕδρα τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου στήν Πάντειο καί
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΙΜΠΑΣ, τέως πρύτανης τῆς Ἀνώτατης Γεωπονικῆς Σχολῆς.

Ἡ συζήτηση ἄνοιξε μέ σύντομο χαιρετισμό τοῦ - τότε - δήμαρχον Χανίων κ. ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΗ καί,
μετά τίς εἰσηγήσεις, συνεχίστηκε μέ τήν ἐνεργητική παρέμὸαση τοῦ κοινοῦ.

Ἀπὸ τήσυζήτηση πού ἔγινε στά Χανιὰ.· οἱ εἰσηγητές καί οἱ συμμετέχοντες

ΑΝΤ. ΜΑΡΗΣ (Δήμαρχος Xavluw): Πρῶτα-πρῶτα Πρέπει νά εὐχαριστήσω καί νά συγχαρῶ τό «ANTI» πού εἷχε τήν ἐπιτυχή πρωτοβουλίο νά
ὁιοργανώσει τήν όποψινή ὁιάλεξη καί συζήτηση καί δεύτερον εἷμαι ὑποχρεωμὲνος νά εύχαριο-τήσω τού κ.κ. καθηγητὰς πού εἶχαν τήν καλωσύνη νᾰρθουν άπὸψε νά μᾶς μιλήσουν, νά φωτίσουν τά Προβλήματα τῆς
άνώτατης Παιδείας μας καί νά μᾶς ὺποὸεῑξουν λύσεις γιά τήν ὁιευθὲτηση
αὐτῶν τῶν Προβλημάτων ποὺ συνόὲονται μὲ τήν άνάπτυξη καί τήν avaὁιοργάνωση τῆς ἀνωτάτης Παιδείας μας καί τῆς ὁποίας η άνάπτυξη συνὁὲεται ἐπίσης καί με τήν ἐν γένει πολιτιστική καί οίκονομική άνάπτυξη
τῆς χώρας μσς.
Καί πάλι εὐχαριστῶ καίτὸ «ANTI» Kai τοὺς κ. καθηγητὲς. Εῡχομαι, έλπίζω ὅλοι νά συμβάλλετε άπόψε στό νά συναχθοῡν άπὸ τή συζήτηση
πού θ’ ἀκολουθήσει τίς όμιλίες τῶν καθηγητῶν, συμπεράσματα ὠφέλι-

μα, χρήσιμα γιά τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖα γίνεται ἠ άποψινή ὁιάλεξησυζήτηση.
ANTI: Ε ύχσριοτοῠμε Πολ ù, νόν κ, Δήμαρχο y/â τά καλό του Λόγια.

Τό Λόγο ἔχει nûpa ὀ K. Ἀριστομένης Προβελέγγιος,
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣε Σεβαστοί καί ἀγαπητοί φίλοι,
Τό νά θελήσει κανείς σέ μιά τέτοια συγκὲντρωση νά Φέρει μέ τόν
«λ’όγο» κάποια συμβολή, μοῡ φαίνεται ὁὺσκολο.
'Av ὅμως ἀπό τήν ἑπαφή, γιά Πρώτη φορά, μέ τήν ὁμορΦη Kai γεμάτη
μέ ῐόιαίτερα χαρακτηριστικά Πολιτεία σας, η συγκίνηση πού αίσθάνεται
κανείς, οἱ προβληματισμοί πού σιγά σιγά γεννιοῦνται καίή άγόΠη, άποτελοῦν μιά άρχή συμβολῆς, αὐτή μπορῶ νά τήν προσφέρω.
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Τό πρόβλημα γιά ποιὸ περιεχόμενα καί μορφή, ποιά σημασία Πρέπει
νά πάρει σ’ αὐτήν τήν πόλη τό Πανεπιατήμιο, εἶναι πραγματικά Πολύ βαθύ καί δέν θά τό βρῶ άμὲσως, προτιμῶ λοιπόν v' ἁρχίσω μέ λίγα λόγια
τοῦ Γκάντι;

((01 πΛημμύρες, oi ξηρασίές, oi σεισμοῇ ὸ Πόνος, τά γηρστιά, εἶναι
ηράγμανο ἀνσηόφευκτσ, ἔρχονται ἀπό rrÿ Φύση,
'H 'la'ropia Kai ἡ O/Ko vop'ia γίνονται ἀπό râ χέρια τιῦν ἀνθρώπων Kai
ἀπό τά χέρισ τους ξεγῑνοντσι Kai favayivovrat».
Τά λίγα αύτά λόγια Θέλουν νά Ποῡν πώς ol ἀποφάσεις noü βγαῐνουν
dnô τούς ἀνθρώπους εἶναι πολύ σοβαρὲς καί ὑπεύθυνες καί γι· αὐτό
χρειάζεται μελέτη καί προσοχή.
Τό πρόβλημα ᾱν ἕνα ΠανΙμιο συμβάλλει οίκονομικά στήν ανάπτυξη
μιᾶς πόλης καί μιάς περιοχῆς εἶναι ἕνα Πρόβλημα ψεύτικο, Παρόλο πού
προβάλλεται τά τελευταῖα χρόνια στίς συζητήσεις. Πρὲπει νά σκεΦτεῖ
κανείς ὅτι πρέπει Πρῶτ· ἀπ’ ὅλα νά συμβάλλει Ιατορικά, άνθρωΠιστικά,
έπιοτημονικά Ικαί πνευματικά.
Στό Παρελθόν, στά χρόνια ’65 καί ’66 εἷχα ὁουλέψει γιό τό ρυθμιατικό σχὲὁιο τοῦ Ἡρακλείου καί τό θὲμα όλόκληρης τῆς Κρήτης καί τότε ὅπως Kai σήμερα ἤταν γεμότο σεβασμό καί πίατη.
'H ἱστορία της, Πού Προσπάθησα νά καταλάβω, ό μεγάλος της ρόλος
μέσα όπό τήν μεγάλη της ἰατορία, μιά σειρά ἀπό συμβολικὲς κουβὲντες
πού είπώθηκαν, Πού μέσα ἀπ’ τήν ροή τοῦ χρόνου Περνουν μιά ᾱλλη σημααία, ἑτσι που μένει κανείς με Θαυμασμό,καί όπορίες γιά τόν μυστηριώδη καί μεγάλα Μινωϊκό Πολιτισμό, γιά τόν ρόλο της ατήν κλασσική

πΑΝεπιΣτΗΜιοΥ
ἐλληνική Ἀρχαιότητσ, ὅπως καί στίς ὕστερες ἐποχές κι ακόμη μέσα στόν
Βυζαντινό χῶρο. Μια ἐντύπωση καί τεκμήρια μιας ἐντατικής ἱστορίας
πού δέν μπορεῖ να μήν παραστέκουν σαν ὑπόβαθρα καί σέ καθε ἐπίκαιρη συλλογιστική. Πῶς να μήν αναλογιστεῖ κανείς ὅτι τό μεγαλονήσι αύτό
πού βρίσκεται στή μέση τῆς Μεσογείου, 01 Ἂραβες T6 λέγσνε «μέλι καί
γαλα τῆς Μεσόγειου», 01 Βενετσιανοι κατακτητές, πού ἀσχετα ἀπό τίς
γνωστές τους ἐπιβουλές, (σύτή εἷναι ἠ ἀσκημη πλευρα τῆς Φύσης τῶν
ἀνθρώπων), εἶχαν 1κανότητα καί ἐμπειρία, θεωροῦσαν τήν Κρήτη «τό
κέντρο τῆς γῆς» κρίνοντας ἑτσι τήν στρατηγική οίκονομική καί Πολιτιστική σημασία της στόν γεωγραφικό χῶρο πού συναντιοῦνται 3 Ἠπειροι.
Ἂν σκεΦτεῖ κανείς ἀκόμα τήν ἐργασία, τήν απαντοχή καί τούς
ἠρωῖκούς ἀγῶνες τῶν κστοίκων κατω κι ἐναντια σέ ἐχθρούς ἀλλεπαλληλους, ῶς τή μέρα πού μέ [δανικα καί θυσίες ἐλευθερώνονται καί ἐνώνοντσι μέ τήν Ἑλλαδα. Ἂν τα σκεῲτεῖ κανεῙς ὅλα αύτα κι ακόμη τα χρόνια τα ύατερότερα πού τα χαρακτηρίζουν αμέλειες, ἀδιαφορίες, παραμέληση, ἀνοργανωσια καί ἐκμεταλλευση, τότε θα νοιώσει πῶς σήμερα ὴ
Κρήτη ζηταει ἀναπτυξη, ὸλοκλήρωση, Evav ἀλλο ρόλο, μια καινούργια
’ ακτινοβολία, κι ή ἐπιθυμία της ν’ ἀπσκτήσει αύτόνομη ἐπιστήμη για τήν
σωστή σίκονομικα, κοινωνικὸ καί πολιτιστικα, ὀργανωση τοῦ χώρου, εἶναι Eva μεγαλο πρόβλημα κι αύτό ἐκφραζει T6 σῖτημα της κι ι’] προσ-παθεια για τή δημιουργία ἐνός σημαντικοῦ Πανεπιστημίου καί ἐπιστημονικῶν Ιδρυματων. . I
Ὅπως αναφερα, τό 1965 παρ’ ὅλο πού τό Ἠρακλειο ήταν τό κέντρο
τῆς σκέψης μου καί τῆς μελέτης μου ἡ προσπαθεια μου ήταν να προεκτείνω τό πρόβλημα σ· ὅλα τόν Κρητικό χῶρο, σέ σχέση παντα μέ τόν
ἐλλαδικό χώρα καί τόν εύρύτερσ Μεσογειακό χῶρο. Εἶχε ἀνατεθεῖή μελέτη τοῦ Ἡρακλείου σέ μένα, σέ ἀλλους πολεοδόμους τα Χανια καί διαΦορες αλλες μελέτες πολεοδομικές ñ τουριστικῶν χώρων.

Ὑπῆρξε καί ὑπάρχει δυστυχῶς μια σπαταλη σκέψης, Eva κακό σύστημα ἀναθέσεων, ἕνας κακός συντονισμός κι ακόμη ἀπό ἀμέλεια, συνήθεια ἢ πρόθεση, Eva «διαίρει καί βασίλευε».
Στὰ πλαίσια αὐτῆς λοιπόν τῆς μελέτης εἷχο προτείνει Eva πλῆρες Κρητικό Πανεπιστήμιο, ἐνιαῖο στή σύνθεσή του μέ κέντρο τό Ἠρακλειο καί
ἀναπτυξη δρισμένων Σχολῶν στα Χανια καί T6 Ρέθυμνο. Τήν ἐποχή ἐκείνη εἷχσ προειδοποιήσει ὅτι θα μποροῡσαν 01 ῐδέες μούνα κατηγορηθοῦν
σαν ούτοπία. Ούτοπία ὅμως εἶναι συχνὰ τό δίκαιο, 01 ἀναγκες καί 01 πόθοι τῶν ἀνθρώπων. Αύτό ὺττοστήριζα.
‘H μελέτη ἐκείνη ἐγκρίθηκε α’ ὅλες τίς Φασεις της ἀπό ὅλα τα κλιμακια τῆς Διοίκησης. Ταυτόχρονα εἶχε συναντήσει ι’] μελέτη πλατεια ἀνταπόκριση σ“ ὅλες τίς ταξεις τοῦ πληθυσμοῡ καί περισσότερο στούς ἀνθρώπους πού ἠθελαν σωστές λύσεις ὅχι για τόν ἐαυτό τους, ἀλλα για τίς
πόλεις τους καί τό Νησί τους.
Δυστυχῶς στα χρόνια τα δίσεχτα πού ἐπακολούθησσν μέ τήν Δικτατορία τό Ρυθμιστικό Σχέδιο τοῦ Ἡρακλείου παρουσιαστηκε σ“ ὅλους
τούς τομεῖς. Κατα τα 3 τελευταῖα χρόνια ἀναφέρεται παλι σαν τό καταπατημένο Εύαγγέλιο καί μαλιστα σ“ αύτό ἀναφέρονται καί δλες 01 τωρινές προσπαθειες για τήν δημιουργία ἐνός σχεδιασμοῦ.
Σ’ αύτήν λοιπόν τή μελέτη ὅπως ξαναεῖπα προεβλέπετο τό Πανεπιστήμιο τῆς Κρήτης να ξαπλώνεται στῑς κυριώτερες πόλεις καί για να ἐντοπιστοῦμε στό πρόβλημα τῶν Χανιῶν, εἶχα προτείνει να κρατηθοῡν
ἐλεύθεροι 01 καταλληλοι χῶροι για τήν ἵδρυση ὸρισμένων Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν πού θα ἀφοροῡσαν συγκεκριμένο τό Δίκαια, τίς Πολιτικές ἐπιστῆμες κ.λ.π.
Τήν ἐποχή ἐκείνη δέν εἶχο σκεφτεῖ τήν ἵδρυση Πολυτεχνικῆς Σχολής
(ὀχι μόνο στα Χσνια ἀλλα γενικα στήν Κρήτη) κι αύτα ἀπό ἐπιφύλαξη για
τόν τρόπο πού λειτουργοῡσε τό Ἑθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο πού πίστευα πώς ἀνῆκε στό παρελθόν καί ὅτι αύτό πού χρειαζότανε, κατι τό
ἐντελῶς διαφορετικα, Θα ἐπρεπε να βρεθεῖ ἀργότερα ὅταν 01 συνθῆκες
θα γινόντουσαν καταλληλες.
ΠῙστευα ὅτι ἠ συσσώρευση μέσα στό Πολυτεχνεῖο πολλῶν τεχνικῶν
ἐπιστημῶν καί είδικευμένων κλαδων ασχετα μέ διαφορες ἀλλες ἀδυναμίες, ἦταν ακόμη πηγή ἑνός τεχνοκρατικοῡ συγκεντρωτισμοῦ καί ὅτι
ἀπορρίπτοντο ἀλλες πηγές γνῶσης· κι σύτό ήταν πολύ δυσμενές γενικα,
κυρίως ὅμως για τόν κλαδο τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς καί Πολεοδομίας πού
θεωροῦσα ὅτι ἀνήκει περισσότερο στίς Ἀνθρωπιστικές καί Κοινωνικές
ἐπιστήμες, τήν Φιλοσοφία καί τίς τέχνες.
Θα πῶ τώρα λίγα λόγια για τόν προβληματισμό πού μοῡ γεννήθηκε
ἀπό τα σημερινα δεδομένα γιατί δέν εΪχα λαβει γνῶση ἐγκαίρως για τό
σημερινα θέμα καί τούς σκοπούς τῆς συζήτησης.
Φθανοντας ἐδῶ, βλέπει κανείς μια παλια πολιτεία, μαντεύει ἀπό τα
ἀχναρια πού σώζονται Eva παρελθόν πολιτιστικό ὅχι κατ’ ἀναγκη ὑλικα

πλούσια, ὅμως ύπαρῙχει μια ζεστασια, Eva; φῶς πού μαρτυραει τήν 10τορία τῆς πολιτείας, τῶν ἀνθρώπων, τῆς γῆς καί τῆς θαλασσας.
Καλοϊσκιωτη αῐσθανθηκσ τήν πολιτεία κι ἐδῶ πού βρισκόμαστε ὅλοι
μαζί σ” αύτούς τούς παρσ πολύ ῶρσίους χώρους, πού είσχωροῦν 6 ἕνας
μέσα στόν αλλο νοιώθει κανείς τήν ἀναγκη ἀναπαυσης καί ἀνατασης.
Ἔτσι 6 neÇôçôpeoÀoylopôç μ’ ἐγκαταλείπει καί καταφεύγω στόν ὀρθολογισμό τῶν βαθύτερων αίσθηματων.

Ἔτσι 01 ὑποσχέσεις για τήν εύμαρεια πού θα προέκυπτε ἀπό τίς λύσεις πού θα έδινε μια Προχωρημένη τεχνική μοῦ γεννοῡν ανησυχίες.
Ἂν σήμερα στήν βαθεια συγκινητική ἀλλα ταπεινή (ἐννοῶ στήν κλίμακα της καί τίς σίκονομικές δυνατὸτητες) πόλη τῶν Χανίων, αἰσθανεται
κανείς μια γοητεία καί πνευματική συγκίνηση, αύτό ὀφείλεται στό ὅτι εἷναι ακόμη πιό κοντα στίς πηγές τῆς ζωῆς, παρα στα κατασκευασματα τα
ἐγκεφσλικα, τα ἐπιχειρηματικα καί κερδοσκσπικα, τα τόσο βαναυσο πού
προσφέρει ἡ τεχνολογίο πού συχνα δέν εἶναι παρα ἡ ἐπιδίωξη εὐκολίας.
‘H δουλεια τοῦ χεριοῦ ἐχει μια ᾶλλη ἀξία, μια αγνότητα γιατί εἶναι
συνδεδεμένη μέ τό Πνεῦμα, τό ἐκΦραζει, T6 προσφέρει, τό καταγραΦει
μέ σημεῖα καί μέ σύμβολα σα μια συνομιλία, προσφορα τοῦ ἀτόμου στήν
κοινωνία καί ταυτόχρονα καί ὴ ἀνταλλαγή πού περιμένει.
Ἂν ὅλα γύρω μσς μηχανοποιηθοῦν, αν γίνουν τόσο τετραγωνισμένα,
τόσο ἀπόλυτα κερδοσκοπικα, τότε 6 κόσμος αίσθανεται ανησυχία, δυσφορία, κακοδαιμονία.
Γι’ αύτό Πιστεύω ὅτι σήμερα εῖμαστε σΙ Eva σταυροδρόμι· καί πρέπει
να διαλέξουμε μέ σύνεση. 'H λεγόμενη ύψηλή τεχνολογία καί τεχνοκρστία οῦτε είρήνη καν μας ἐξασφαλισαν, μόνο καί μόνο ανησυχίες για τό
μέλλον. ‘
Γι’ αύτούς τούς λόγους θα έλεγα «Ναί» στήν αποψη να Ιδρυθεῑ μια
Πανεπιστημισκή Πολυτεχνική Σχολή στα Χανια ἀλλα μέ τήν προϋπόθεση
βαθύτητας καί εὐστροφίας στίς λύσεις.
Για να 1κανοποιηθοῡν 01 ἀναγκες καί 01 ἐπιθυμίες τῶν κοινοτήτων καί
τῶν κοινωνικῶν ὸμαδων θα εύχόμουν βαθύτατα ὴ ἵδρυση αύτής τῆς
Σχολής να βαλει μια καινούργια ἀνησυχία στήν Προβληματική.
Να λυθεῖ Eva πρόβλημα χωρίς να συνδέεται μέ μια προβληματική καί
ἡ γενικώτερη προβληματική χωρίς τήν θεώρηση τῶν ἐπιτευγματων πού,
πρέπει να ἐπιτύχει, καταλήγει πολλές Φαρές σέ μια κοινοτυπία, δηλαδή ἠ
Σχολή αύτή βγαζει Τεχνικούς διαπαιδαγωγημένους για Eva μόνο τύπο
ἐργασίας κι αὐτόν τόν τύπο, τό μοντέλο ζητοῦν να T6 ἐφαρμόσουν 6K6—
μη κι ὅταν ξεπεραστεῖ καί ἀποτύχει, ὅταν δέν ταιριαζει πια σέ μια κοινωνια.

Θα καναμε Eva μεγαλα λαθος ἀν δέν βλέπαμε πόσα ὁ κόσμος εἷναι
ρευστός-καί ἀνήσυχος.
Ἴσως έτσι συμβαίνει παντσ στήν Ιστορία, ὅμως στό σύγχρονο κόσμο
01 ρυθμοί εἶναι τέτοιοι, τόσο τεραστιες εἶναι 01 ἀλλαγές, κι ὅμως κανείς
δέν τίς ἀντιλαμβάνεται αν δέν θέλει να προσέξει.
_ ‘O αίώνας μσς εἶναι αίώνας γρήγορων ἀλλαγῶν, μεγαλων ἐλπίδων καί
φοβερῶν ἀπογοητεύσεων καί βρίσκεται παλι μπροστα α’ Eva σταυρο-Ι
δρόμμ
Ζώντας στή Γαλλία ἀπα τό 1945 — μέ μια διακοπή ἀπό τό 19571967 πού έζησα στήν Ἐλλαδα μέ τήν ὁποία έμεινα Παντα συνδεδεμένας
- αίσθανσμαι, βλέπω ἐκεῖ τίς ἀλλαγές, γρήγορες ἀλλαγές πού ἐφεραν
στήν κοινωνία μερικα θετικα στοιχεῖα ἀλλα περισσότερο ζημίες, ἀδιέξοδο καί ἀπειλές για τό μέλλον.
‘O κόσμος πίστεψε πώς μια καινούργια τεχνική, ἐνας δρόμος για
μια ὑψηλή τεχνική καί τήν ἐφαρμογή της πώς εἶναι εὔκολος δρόμος, έτσι
ἀπομακρύνθηκε ἀπό τα ἐπαγγέλματα τοῦ σήμερα. Μέ τήν σημερινή ἐμπειρία γίνεται Φανερό πώς εἶναι ἀποτυχία ἠ αναζήτηση τῆς ἐπιδίωξης ποσοτικῶν ἀγαθῶν καί πῶς πρέπει ξανα νά ἀποβλέψει στίς ποιοτικές ἀξίες.
Αύτή ὅμως ἡ ἐπιδίωξη ἀπαιτεῖ χῶρο ἀληθινῆς ἐπιστήμης ὅπου ι’] ἐπιστήμη ἐνώνεται μέ τήν συνείδηση, (science conscience) ἀφσῡ γίνεται
πια Φανερό Πῶς ἐπιστήμη χωρίς συνείδηση (χωρίς δηλαδή φιλοσοφική
ἐποπτεία) εἷναι-μηχανισμοί ἐπικίνδυνοι, μπορεῖ να ῶΦελήσει σέ Eva σημεῑο καί νάχει ἐπιπτώσεις ζημιῶν ἀλλοῦ.
Ἡ Πολυτεχνική Σχολή πρέπει λοιπόν να εἶναι Eva κέντρο σκέψης, κριτικῆς ἀναλυσης τῶν πραγματων πού συνέβησαν, πού συμβαίνουν ñ noü
μπορεῖ να συμβοῦν, για να λυθσῡν καλύτερα τα προβλήματα σ“ Eva χῶρο πού v' ἀκτινοβολεῖ ἀνθρωπισμό πέραν ἀκαμη καί ἀπό τα τοπικα ττροβλήματα.
Ὅπως κανένας ἅνθρωπος ἐτσι καί καμια κοινότητα δέν μπορεῖ να λύσει στενα τα προβλήματα της. Πρέπει λοιπόν να ἐνεργεῖ γενναιόδωρα.
Γι’ αύτο θα εύχόμουν να λυθεῖ εύνοῖκα τό πρόβλημα τῆς Πολυτεχνικής
Σχολής, ἀλλα να τοῦ δοθεῑ μια μεγαλη βαθύτητα.
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έχει μακρινή μόνο σχέση μέ τίς μελλοντικές μεταβολές στήν παραγωγή
τῆς χώρας, στῑς παραγωγικές διαδικασίες τῆς χώρας. ‘H διδασκαλία πού
πραγματοποιεῖται γίνεται για τήν έφαρμογή τῶν δεδομένων μεθόδων,
τῶν γνώσεων πού ἠδη ὑπαρχουν. ‘H προσπαθεια για τή δημιουργία
νέων δεδομένων, τεχνολογικών έΦαρμσγῶν ῆ αλλων γίνεται κατα μεγαλο μέρος σέ πλήρη απομακρυνση αν ὁχι διασταση, απ· τήν παραγωγική
διαδικασία τῆς χώρας.
Τα τελευταῖα 100 χρόνια ἑχουν βέβαια αλλαξει ριζικα 0| παραγωγικές
διαδικασίες στῆν Ἑλλαδα, αλλα μέ τήν εΙσαγωγή ξένων προτύπων, ὀχι
μέ τήν έπίδραση ντόπιας έρευνας. Τήν τεχνολογία μας τήν αγοραζουμε ñ
μας τήν χαρίζουν απέξω. Αύτὸ σημαίνει βέβαια ὅτι ὴ δικαίωση τῆς ντόπιας ἑρευνας αρχίζει καί γίνεται προβληματική. ‘H έρευνα εἶναι βέβαια
μια διαδικασία καταναλωσης. Δέν εἶναι μια διαδικασία έπένδυσης, πού
ναχει αίτιώδη σχέση μέ τή ζωή τῆς χώρας, μέ T6 μέλλον τῆς χώρας, μέ
τόν τρόπο πού ἠ χώρα αλλαζει Kai θα αλλαζει στα χρόνια πού έρχονται.
Αύτα πού λέω δέν σημαίνουν βέβαια πώς T6 Πανεπιοτήμιο πρέπει
να έχει ἕνα σκοπό ((πρακτικό», ὅτι πρέπει ναναι μια σχολή παραγωγῆς
τεχνικῶν. Ἀλλωστε ἡ ἑρευνα πού μπορεῖ ναχει σχέση Kai έπίδραση
στήν παραγωγική διαδικασία δέν εἶναι κατ’ αναγκη η αμεσα ἑφαρμοσμένη ἔρευνα. 01 τελευταῖοι αΙῶνες ἑχουν αποδείξει ὅτι ή έρευνα noü εἶναι
πιό έπαναστατική για τίς παραγωγικές διαδικασίες μιας χώρας εἷναι ή λεγόμενη καθαρή, βασική έρευνα. Ἀλλα πρέπει να ὺπαρχουν 6 τρόπος καί
ή σχέση καί η ἑγνοια για τήν δημιουργία τῶν συνδετικῶν κρίκων αναμεσα στήν Πανεπιστημιακή ἔρευνα καί στήν παραγωγή τῆς χώρας. Αὐτή ή
έγνοια εἶναι ἕνα από τα στοιχεῖα τῆς περίπλοκης συνύπαρξης, συνεργασίας καί αλληλενέργειας αναμεσα στα Πανεπιοτήμια καί στῙς κοινότητες
μέσα στίς όποῖες ὺπαρχουν Kai Ti; ὸποῑες δέν μπορεῖ παρα να ἐπηρεαζουν. .
Ἕνα ἄλλο από τα σημεῖα αύτῆς τῆς αλληλενέργειας εἶναι ἡ σχέση μέ
τοὺς Φοιτητές, ἠ σχέση διδασκόντων Kai διδασκομένων, πού εἶναι ἕνα
από τα βασικα δομικα προβλήματα τοῡ Πανεπιστημίου. Για αλλη μια φορα τα δεδομένα n06 ὑπῆρχον αλλοτε ἑχουν τελείως αλλαξει. Ὑπῆρχε ἠ
δυνατότητα καποτε, στήν Ἀγγλία π.χ. έδῶ Kai 50 χρόνια, να γίνει κανείς
τεχνικός σπουδαζοντας κλασσικα γραμματα καί να γίνει κανείς τραπεζίτης σπουδαζοντας Ιστορία. 'A116 μια ᾱποψη αὑτό ήταν ώραῖο. Αύτό ἦταν
βέβαια δυνατό μέ βαση δυνατό έπειδή 6 ανθρωπος πού προχωροῡσε
έτσι, προχωροῠσε μέ βαση τήν κοινωνική του ταξη. ‘H κοινωνική του καταγωγή καί η κατοπινή του απασχόληση ήταν δεδομένα ασχετα μέ τίς
σπουδές του. 'A116 μια αποψη ὅμως αὑτό εἶναι ἕνα ῐδανικα, θα ήταν
ώραῑο να μποροῡσε κανείς (ινα κυνηγαει τό πρωί, να ψαρεύει τό μεσημέρι, να διαβαζει Φιλοσοφία τό βραδυ».
Τό ζήτημα ὅμως εἶναι δτι, στή σημερινή κοινωνία, δέν εἶν’ εὔκολο να
διακρίνουμε μια αναμφισβήτητη σχέση αναμεσα στήν ανώτατη ἐκπαίδευση καί στῆν έπαγγελματική κατεύθυνση Kai σταδιοδρομία τοῡ καθενός, ῐδιαίτερα 6v βαλουμε κατα μέρος αύτούς πού ξεκινοῡν 6116 μια δεδομένη κοινωνική θέση, πού θα τούς ανοίξει εύκολότερους δρόμους
στήν έπαγγελματική κατεύθυνση.
Τό πρόβλημα εἶναι, ποιός εἶναι 6 ρόλος τοῦ Πανεπιστημίου, Να δώσει
ἕνα αριθμό γνώσεων πού θα κανουν , δυνατή τήν έπαγγελματική
απασχόληση; Φσβαμαι δτι δέν βλέπω τό Πανεπιοτήμιο σαν τόπο παρσχῆς γνώσεων.
Τό Πανεπιστήμιο, μέ τα μέσα 1106 έχει καί σέ δποιαδήποτε κατεύθυνση κι αν λειτουργεῖ, T6 μόνο πού μπορεῖ να διδάξει σωστα εἶναι μέθοδος
μια μέθοδο συνεχοῦς αύτοδιδασκαλίας, μια μέθοδο γνώσης. Βασικα στό
Πανεπιοτήμιο μαθαίνει κανείς να μαθαίνει. 'An6 κεῖ καί πέρα, αν τό Πανεπιστήμιο ἔχει κανει καλα τή δουλεια του, 6 απόφοιτός του θα μπορεῖ
να μαθει μόνος του, γιατί αλλωστε 6 καθένας παντα μόνος του μαθαίνει,

ΦΑΤΟΥΡΟΣι Θα ῆθελσ να συζητήσω απόψε μαζί σας μερικα προβλήματα δομῆς τοῡ σύγχρονου ΠανΙμίου. Ὅταν λέω να συζητήσω μερικα προβλήματα, δέν ἐννοῶ να προσφέρω λύσεις. Δέν τίς ἑχω καί δέν νομίζω ὅτι καί αν τίς εἷχα - αν νόμιζα δτι τίς -εἷχα - θα μποροῡσα να σας 1j; δώσω.
Ὅπως 6 K. Προβελέγγιος, ἑτσι κι έγώ ζῶ καί διδάσκω σέ ξένη χώρα
από πολλα τώρα χρόνια καί πλησιαζω τα πραγματα στήν Ἐλλάδα γενικότερα καί στα Χανια Kai τήν Κρήτη πιό είδικα, από καποια απόσταση Kai
μέ κόπρια δικαιολογημένη ταπεινοφροσύνη. Ἕτσι αὐτα πού θα πῶ τα
λέω μέ πολλές αμΦιβολίες Kai ἐρωτήματα, ἴσως κατα κὺριο λόγο για να
γεννήσουν τα δικα σας ἐρωτήματα, τίς δικές σας αμφιβολίες Kai Ti; 61Ké;
σας απαντήσεις. “
Ἠ σχέση τοῦ Πανεπιστημίου μέ τήν κοινωνία εἶναι κατι πού ακόμα
δέν τδχουμε ξεκαθαρίσει. Ἀλλαζει βέβαια από καιρὸ σέ καιρό, 61161010—
ρική περίοδο σέ ἱστορική περίοδο. Σήμερα δέν ξέρουμε, οὔτε στήν Ἑλλαδα οῡτε αλλοῡ, ποια εἶναι ή σημερινή ακριβής σχέση Kai ποια εἶναι ή
σωστή μελλοντική σχέση.
'A116 ἕνα Πανεπιοτήμιο n06 σκοπὸ εἶχε να μορφώσει ἕνα πολὺ μικρό
ποσοστό ανθρώπων 1106 ήδη εἶχαν τή θέση τους μέσα στήν κοινωνία
δεδομένη 6116 τήν κοινωνική ταξη, έχουμε προχωρήσει σ“ ἕνα Πανεπιοτήμιο πού έξυπηρετεῑ πολλούς αλλους σκοπούς. Kai αι]τὸ μας προβληματίζει, αὐτό δημιουργεῖ ἕνα πλῆθος προβλήματα κι αναταραχές στα
ΠανΙμια. Τό Πανεπιοτήμιο ἑχει χασει τίς εὔκολες βεβαιότητες πού δέν
θαπρεπε μέν να έχει αλλα πού εἷχε στό παρελθόν.

Τό Πανεπιοτήμιο σέ μια χώρα σαν τήν Ἐλλάδα αντιμετωπίζει ακόμα
περισσότερα προβλήματα. 'A116 μια συζήτηση μέ τόν κ. Προβελέγγιο
σήμερα τό πρωί τοῡ χρωσταω ἕνα ώραῖο παραδειγμα, χρήσιμο για να
προβλημστιστεῖ κανείς πανω 0T6 ρόλο τοῦ Πανεπιοτημίου;
'Av ὑποθέσουμε (μια μή πραγματική ὺπόθεση) δτι μποροῡσε τό κρατος να δώσει 0' ὅσους ῆθελαν από τήν Κρήτη ὺποτροφίες να πανε να
σπουδασουν στήν Ἀθήνα ῆ αλλοῡ, τί θα σήμαινε αὐτό ῶς πρός τήν Ü—
παρξη Πανεπιστημίου στήν Κρήτη, Θα ἐσήμαινε ὅτι αὐτό αρκοῡσε; “Ὀτι
τότε τό Πανεπιοτήμιο στῆν Κρήτη δέ χρειαζεται ñ οι Σχολές στήν Κρήτη
δέν χρειαζονταις Ὅταν αρχίζει κανείς να προβληματίζεται πανω σέ τέTole; γραμμές βλέπει τή σχέση τοῡ Πανεπιστημῑου μέ τόν χῶρο μέσα
στόν ὸποῖο λειτουργεῖ, τό γενικότερο χῶρο τοῦ κόσμου, τῆς χώρας, τόν
είδικότε ρο χῶρο τῆς περιοχῆς, τῆς πόλης. Δέν εἶναι μόνο ὅτι ἕνα Πανεπιστήμιο μακρινὸ δέν μπορεῖ να έξυπηρετήσει πολλούς ἀνθρώπους πού
για τόν α ῆ β λόγο, κυρίως αλλα δχι μόνα οῐκονομικό δέν μποροῡν ν’
αφήσουν τόν τόπο τους για καποιο χρονικὸ διαστημα. Εἶναι κι ὅτι ἕνα
Πανεπιοτήμιο πού λειτουργεῑ σωστα λειτουργεῑ αλλοιῶτικα στήν μια πόλη 611‘ ὅτι θα λειτουργοῡσε στήν αλλη. 'H αλληλενέργεια μέ τόν αμεσα
χῶρο του, 16v αμεσο πληθυσμό, πρός τόν δποῖο απευθὺνεται, εἴτε μιλαμε για Φοιτητές εἴτε για τόν αλλο κόσμο ποῦ ζεῖ γύρω 611' 16 Πανεπιοτήμιο, προκαλεῖ διαφορές, πρέπει να δημιουργεῖ διαφορές αναμεσα στα
Πανεπιοτήμιο διαφορετικῶν περισχῶν. Αύτὸ τό βλέπουμε καθαρα σέ
έπίπεδο σχέσης διαφορετικῶν χωρῶν, τό βλέπουμε λιγότερο καθαρα 6ταν μιλαμε για Πανεπιοτήμιο στήν ῖδια χώρα. Για τήν ακρίβεια, τό βλέπουμε σαν γεγονός, αλλα δέν εῖμαστε σίγουροι αν μας αρέσει κι αν T6
θέλουμε. T6 Πανεπιοτήμιο σέ μια χώρα σαν τήν Ἐλλαδα έχει μια παραξενη σχέση μέ τήν κοινωνία καί μέ Ti; παραγωγικές διαδικασίες τῆς χώρας. Γεννήθηκε κατω από περια-τασεις τέτοιες πού βασικα κρατήθηκε
ασχετα μέ Ti; παραγωγικές διαδικασίες τῆς χώρας. Ἠ ἑρευνα n06 γίνεται
στίς σχολές τῆς Φυσικῆς ῆ Kai τῆς Πολυτεχνικῆς ακόμα εἶναι έρευνα πού
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'A116 τήν μεταπολίτευση καί
πὲρα, ἑκδόθηκαν αρκετοί νόμοι
1106 ἀναφέρονται στα AEI τῆς
χώρας. Ἐπισημαῐνουμε τούς
περισσότερο σημαντικοὺς;
Ο ν. 29/4/1975. Mé T6 νόμο
αὺτὸ ἑπαναφὲρονται ol διαταξεις 1106 ’ίσχυαν μέχρι καί τίς
20/4/1967. καί 1106 αφοροῡν τίς
Ἀρχές τῶν AEI Kai 16 θέματα
ἐκλογῆς καί διορισμοῦ καθηγητῶν Kal ὺφηγητῶν.
Ο »Μέ T6 νόμο 11B τῆς
201811975, ρυθμίζονται τα θέκτικό προσωπικό τῶν AEI. Σύμφωνα με T6 νόμο αὑτό, ὴ αναθεση ἐντολῆς διδασκαλίας μα-

θηματων, για τα ὁποῖα δὲν
ὺπαρχει αντίστοιχη ἕδρα στή
σχολή, δίνεται σε ὺφηγητὲς καί
ὲπιμελητές πού ἔχουν διδακτορικό δίπλωμα. Ἐπίσης μέ
τόν ϊδιο νόμο, σε ἑδρες ὅπου 6
αριθμός τῶν ἐντεταλμένων
ὺφηγητῶν εἶναι μικρότερος
6116 δύο, ἡ διδασκαλία μαθηματων ανατὶθεται σὲ εἰδικσύς
ἐπιστήμονες, ήμεδαποὺς ἢ αλλοδαπούς, μὲ διδακτορικό δίπλωμα, για δύο χρόνια.

Ο Ὀ v. 597 τῆς 23/5/1977,
ρυθμίζει τα τῆς συμμετοχῆς
τοῦ Βοηθητικοῡ διδακτικοῡ
προσωπικοῡ καί τῷν φοιτητῶν
0qu συνεδριασεις τῶν σχολῶν

τό τί θά κόνει παραπέρα, τό Πῶς θά προχωρήσει μέσα στίς κατευθύνσεις πού θά τοῦ ἑχει δώσει τό Πανεπιατήμιο.
0l ίδιαίτερες μορΦές βέβαια πού παίρνει τό πρόβλημα τῆς σχέσης μέ
τοὺς φοιτητές, δέν μποροῦν νά ἀναλυθοῡν ἐδῶ. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία
ὅτι 0| κοινωνικές δομές καί καταστάσεις, ή κατάσταση τῶν ῖδιων τῶν
Πανεπιατημίων, έχουν δημιουργήσει μιά νοοτροπία ατοὺς είσερχὸμενους φοιτητές πού κόνει προβληματική μιά προσπάθεια ατήν κατεύθυνση πού ἀνέφερα προηγουμένως, ὅταν έχει γίνει ἀνάγκη γιό τόν είσερχόμενο φοιτητή νά δεῖ τό ὀλο πέρασμά του μέσα ἀπ’ τό Πανεπιατήμιο, σάν
μιά ἐποχή ατή ζωή του ὅπου ἀπλῶς προσπαθεῖ νά ἀποκτήσει ἕνα παραπάνω προσόν γιά μιά κάποια θέση, ἀντί νά βλέπει τό Πανεπιατήμιο βασικά σάν τόν τόπο 1106 66 ἀποκτήαει δρισμένες μεθόδους ñ δυνατότητες
δουλειᾱς. “
'H οίκονομική κατάσταση τῶν φοιτητῶν εἶναι ἀλλο αχετικό θέμα. Ὄταν 6 ένας φοιτητής τοῦ Πανεπιατημίου βρίσκεται σέ μιό τελείως διαφορετική οίκονομική καί άλλη κατάσταση ἀπό τόν ἀλλο φοιτητή, καί, μολαταῦτα, βρίσκονται καί 0| δύο κάτω 6116 ἕνα τελείως ῖδιο σύστημα τότε οΙ
συνθῆκες γιά τή μόρφωσή τους γίνονται τελείως διαφορετικές. '0 ένας
φοιτητής έχει τή δυνατότητα νά παρακολουθεῖ μαθήματα, νά περνάει τίς
ἐξετάσεις του κανονικό κλπ., εἶναι ἀς T6 ποῡμε καθολικῆς ἀπασχολήσεως φοιτητής, ἐνῶ 6 ἀλλος, ἐπειδή εἶναι ἐργαζόμενος, δέν έχει τή δυνατότητα ταχτικῆς παρακολούθησης καί πρέπει νά φροντίσει νά ἀποχτήσει τίς γνώσεις ῆ μεθόδους ποὺ τοῦ χρειάζανται, μέσα ἀπ’ τά γραπτά
τῶν καθηγητῶν καί τῶν διδασκόντων ñ μέ ἀλλες μεθόδους. Συνήθως
δέν ἑχει τή δυνατότητα νά τελειώσει τίς σπουδές του μέσα 016 περιωρισμένο τυπικό χρονικό διάστημα. ’Ὀταν αὑτές 01 δύο δμάδες - πού τίς
ἀπλοποιῶ, ἀφαιρώντας ἀς ποῦμε τίς πολιτικές διαστάσεις — βρίσκονται
μέσα στό ῖδιο Πανεπιατήμιο πού τούς Φέρεται μέ τόν ῖδιο τρόπο, σάν νά
μήν ὑπῆρχε καμμιά διαφορά μεταξὺ τους, ή ἀλληλενέργεια εἶναι καί γιά
τούς δύο κακή.
T6 Πανεπιατήμιο έχει τή δυνατότητα νά δημιουργήσει διαδικασίες,
γιατί τά πράγματα αὑτά δέν εἶναι δά καί 1600 περίπλοκα, μέσα ἀπό τίς
ὁποῖες - χωρίς νά δίνει πρώτης ποιότητας ἐκπαίδευση 016v ἕνα καί δεύτερης ποιότητας 016v ἀλλον, γιατί αύτὸ βέβαια εἶναι βασική ἀπαίτηση νά χειρισθεῖ τίς διαφορετικές ἀμάδες ἀνθρώπων 1106 16 πλησιάζουν διαΦορετικά.
T6 Πανεπιατήμιο πρέπει ἀκόμα νά πλησιάσει καί πρός μιά τρίτη κατηγορία ἀνθρώπων - τήν ὁποία τά Πανεπιστήμια αὑτή τή στιγμή ἀγνοοῦν
τελείως - τούς,ἀνθρώπους πού μπορεῖ νά μήν ἐνδιαφέρονται κάν γιά ένα παραπάνω χαρτί ἤ γιά μιά ταχτική παρακολούθηση, ἀλλά πού θέλουν
νά παρακολουθήσουν, νά σκεφτοῦν παραπάνω τήν ῆδη ὑπάρχουσα ἐπιστήμη τους ή τό δποιοδήποτε ἐνδιαφέρον 1106 έχουν, ἑστω καί χωριστά
ἀπ’ τή δουλειά τους. Τό Πανεπιατήμιο θά πρέπει νά ἀπευθυνθεῖ 0' ὅλους
αὑτούς, μέ διαφορετικούς τρόπους, μέ κάπως διαφορετικές διαδικασίες,
καί δχι νά παρουσιόζει μιά μονολιθική διαδικασία, ἀπό τήν ὁποία τελικά
ὅλοι ὑποφέρουν.
Δέν θέλω αὐτή τή στιγμή νά πῶ τίποτα ἀλλο, ίδιαίτερα ἐπειδή θέλω ν’
ἀφήσω χρόνο γιά νά ἀκούσω τίς δικές σας ἐρωτήσεις κι ἀντιδράσεις. Εἷναι δημόσια συζήτηση αὐτή καί αὑτός εἶναι 6 σκοπός μσς. Εύχαριστῶ.
ANTI: Ὁ K. Χρῆστος Ροζόκης ἔχει πὺρα τό λόγο.
ΧΡΗΠΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ; Ἀγαπητοί φίλοι,
‘H σὺντομη είσήγησή μου περιορίζεται στό πρόβλημα τοῦ πανεπιστημιακοῡ προσωπικοῡ, τῆς ἐπάνδρωσης τοῦ Πανεπιστημίου μέ ἐπιστημονικό δυναμικό 1106, ὅπως εἶναι άμεσα ἀντιληπτό, εἶναι ἕνα πρόβλημα συνυφασμένο μέ τίς ῖδιες τίς δομές του, καί μέ τίς δομές καί τή σύνθεση
τῆς κοινωνίας μέσα στήν ὁποία δρᾶ κι ἀναπτύσσεται.

καί τῶν Συγκλήτων τῶν AEI.
Στίς αυνεδριάσεις σχολῆς καί
συγκλήτου συμμετεχουν, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, ἐνας ἐκπρόαωπος τοῦ ΕΔΠ καί δύο τῶν
φοιτητῶν. Ol ἀντιπρόσωποι αὑτοί, δὲν μετεχουν σε συνεδριάσεις με θὲμα τήν εκλογή
διδακτικοῡ προσωπικοῦ.
O Ol νόμοι 545 τῆς
17/2/1977 καί 641 τοῦ 7/1977,
ἀναφέρονται ἀντίστοιχα, ατήν
’ίδρυση Πολυτεχνείου Κρήτης
καί στήν ’ίδρυαη καί δργάνωση
Ἰατρικῶν σχολῶν καί πανεπιατημιακῶν ἰατρικῶν κέντρων
016 Πανεπιατήμια Πατρῶν,
Ἰωαννίνων, Θράκης.

ο 'o v. 706 τῆς 26/9/1977,
«Περί προωθήσεως τῆς Ἑπιστημονικῆς Ἐρεὺνης καί τῆς
Τεχνολογίας» εἶναι ἕνας ἀπό
τοὺς πιό σημαντικοὺς. Σὺμφωνα με τόν νόμο αὑτό, ἡ επιατημονική ἓρευνα, ἀποσπᾶται
ἀπό 16 Πανεπιατήμια τῆς χώρας καί ol περισσότερες ἀρμοδιότητες δίνονται στό ’γπουργεῑο Συντονισμοῡ. Ἀναλυτικότερα, καταρτίζεται ί«Ἑθνικό
Πρόγραμμα Ἑρευνῶν καί Τεχνολογίας», που περιλαμὸἀνει
τό σύνολο τῶν σημαντικῶν
ἑρευνητικῶν προγραμμάτων,
γιά τίς ἀναπτυξιακες καί λοιπὲς
ἀνάγκες τῆς χώρας. Δημιουρ-

Τό ἐλληνικό Πανεπιατήμιο ἀνδρώθηκε μέσα σέ μιά κοινωνία αὑταρχική καί μονολιθικά διαμορφωμένη, ὅπου μιά ή περισσότερες 1κανοποιημένες κοινωνικές ὸμάδες ἔχουν κατορθώσει, μέ βαθμιαῖες ἀναδιατάξεις
τοῦ διαφορετικά ὲνιαίου τρόπου συμπεριφορᾶς τους, νά ἐπιβάλουν ἕνα
τρόπο κοινωνικῆς ζωῆς 1106 v6 τούς ἐξασφαλίζει τήν ἀναπαραγωγή ϊι·
συστήματος mm. μέ τήν ὅσο τό δυνατό πιό μικρή διείσδυση νέων δυνάμεων μέσα 0' αὑτά καί κυριότατα τήν ὅσα T6 6UV016 μικρότερη ἀπόκλιαη ἀπ’ τήν παραδοσιακή διάρθρωση τοῦ συστήματος. Τό σχῆμα αὑτό
τῆς κοινωνικῆς δόμησης ἀνταποκρίνεται οὑσιαστικά σέ είκόνες προκαπιταλιατικῶν μορφωμάτων, ατίς ἀρχικές Φάσεις τῆς μετάβασης ἀπό τό
φεουδαρχικό στό κεφαλαιοκρατικό σύστημα.
Τό ἐλληνικό Πανεπιατήμιο δέν μποροῦσε, λοιπόν, παρά νά ἐξυπηρετήσει τίς ἐπιδιώξεις καί προσδοκίες μιάς τέτοιας στοιχειωδῶς κινητικῆς
κοινωνίας, n06 εἶχε σάν ένα ἀλλο κύριο (καί δευτερογενές ἐπακόλουθο)
χαρακτηριστικό του τήν παραγωγική νωθρότητα καί τήν καταναλωτική
βουλιμία - μιά κι ή παραγωγική κοινωνία εἷναι ἐπικίνδυνη γιά τή στατικότητα τῶν δομῶν-, καί ἔχει καταξιωθεῖ 016 μάτια τῶν ήγετικῶν 6116—
δων μέ τό νά παράγει, μέ τρόπο σχεδόν μηχανιατικό, ένα ἐπαγγελματικό
ἦθος κατάλληλα γιά νά ἐμποδίζει τήν ούσιαατική ἀλλαγή, κατάλληλα γιό
νά περιορίζει τούς κινδύνους μιάς πιό έντονης μεταβολῆς ἀπ’ αὑτήν πού
ή ῖδια ή φύση τῆς ζωῆς κι 0| μοιραῖες ἀλληλεξαρτήσεις τοῦ γενικότερου
περιβόλλοντός μας μάς ἀναγκάζουν νά δεχτοῦμε.
Τό πανεπιστημιακὸ προσωπικό ἔπρεπε, έτσι, σ” αὐτή τήν πρώιμη Φάση ἀνάπτυξης τοῦ ἐλληνικοῦ κράτους - ποὺ σχηματοιῑοιημένα τήν τοποθετοῦμε ἀπό τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία ὥς τή δεκαετία τοῦ 1960 — νά
παίζει 16 ρόλο 1106 θ’ ἀνταποκρινόταν στίς συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτικει, ιινάγκες καί προσδοκίες πού ἀπλοποιημένα περιγράψαμε πιό πάνω. Κατά συνέπεια δυό πράγματα θά έπρεπε ἀναγκαῖα νά ῑκανοποιηθοῡν; 6 συγκεντρωτισμός τοῦ θεσμοῡ τοῦ πανεπιστημιακοῦ προσωπικοῡ, έτσι ὥστε νά ἐλέγχεται ἀποτελεσματικότερα τό πέρασμα τῆς προκατασκευασμένης γνώσης καί σκέψης καί νά μειώνονται πιθανότητες
διαρροών που συνήθως εἶναι δυνατές στήν ἀποκεντρωμένη όργάνωση
καί ή ἐπάνδρωαη τῶν Ἀνωτάτων Σχολῶν μέ πρόσωπα, ποῦ σέ μεγάλο
βαθμό, νά παρέχουν 16 ἐχέγγυα τῆς ἀγόγγυστης ἐξυπηρέτηαης τοῦ συστήματος - εῖτε ἀπό πεποίθηση, εῖτε 6116 συμβιβασμό. Αύτές oi 660
ἀσφαλιστικές δικλεῖδες λειτούργησαν τελικά έτσι, στό χώρο τῆς Ἀνώτατης Παιδείας, ὥστε νά δημιουργηθεῖ μιά κάθετη 1εραρχία ατοὺς πανεπιατημιακοὺς Φορεῖς μέ τόν τακτικά καθηγητή στήν κορυφή τῆς 1εραρχῖας
- σχεδόν μοναδικό Ιεροφάντη τῆς ἀρμόδιας σκέψης καί γνώσης - καί
τοὺς ὑφηγητές, ἐπιμελητές, βοηθούς ν’ ἀκολουθοῦν, προσαρμοσμένοι
ατίς ἀπαιτήσεις του καί ὑπαγμένοι (μέσα ἀπ’ τήν ἀβεβαιότητα τῆς ἐπιλογῆς τους ἀπ’ αὐτόν καί τῆς διατήρησης τῆς εύνοίας του στό διηνεκές)
ατίς κατευθυντήριες ἐπιλογές του. '0 φοιτητικός κόσμος, ἀπ’ τήν ἀλλη
μεριό τῆς ἕδρας, παρέμεινε 6 σιωπηλὸς, ἀδέξιος, ἀτολμος ἀκροατής πού
δέν έμαθε v' ἀμφισβητεῖ τίς τυποποιήσεις τοῦ ἀκαδημαῖκοῡ κατεστημένου καί πού καί ατή φάση, ἀκόμα, τῆς ἐντατικοποίησης τῆς πολιτικοποίησής του δέν συνέλαβε τή σημασία τῆς ἀλλαγῆς τῶν μεθόδων πρόσκτησης τῆς γνώσης σάν ἀπαραίτητης προϋπόθεσης γιά οὑαιαστικότερη
«κοινωνικοποίηση» τοῦ ἀκαδημαῖκοῦ χώρου. Ἀκόμα καί σήμερα, περίοδο έντονου πολιτικοῦ προβληματιὸμοῦ στό φοιτητικό κόσμο, ή ἀξίωση
γιά διαφορετική, ἀμεση «ἐπικοινωνία» ἀνάμεσα στό διδάσκοντα καί τό
διδασκόμενο, γιά μιά ἀλλαγή τοῦ συστήματος, δηλ., ἐπαφῆς μέ τή ακέψη
καί τή γνώση, δέν φαίνεται (κατά τή γνώμη μου) v' ἀποτελεῖ πρωταρχικό
αῖτημα τοῦ σπουδαωικοῡ κόσμου.
Μέ τήν πτώση τῆς δικτατορίας τό 1974 Kai τή συσσωρευμένη δυναμική τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας - ποὺ εἶχε ἐντεχνα ἀνασταλεῖ ἀπ’ τήν πιό
ἀκραία μορφή παγίδευσης τῶν κοινωνικῶν ἐξελίξεων - βρισκόμαατε

γεῖται «Ἑπιτροπή Ἑπιστημονικῆς Ἐρεὺνης καί Τεχνολογίας»,
ποὺ ἀποτελεῖται ἀπό 16v Πρωθυπουργό, καί τοὺς ὑπουργοὺς
Συντονισμοῡ, Προεδρίας ΚυΘερνήσεως, Ἐθνικῆς Ἀμὺνης,
Παιδείας, Πολιτισμοῡ καί Ἑπιστημῶν, Βιομηχανίας καί ‘Ev—
εργείας. Δημιουργεῑται στό
Ὑπ. Συντονισμοῡ «Γνωμοδοτικό Συμθοὺλιο Ἐπιστημονικῆς
Ἐρεὺνης καί Τεχνολογὶας»,
016 ὁποῑο αυμμετὲχουν καί καθηγητὲς A.E.|. Τελος δημιουργεῖται 016 ϊδιο ’Υπουργεῖο
«Ὑπηρεσία Ἐπιστημονικῆς
Ἐρεὺνης καί Τεχνολογίας», με
ἀρμοδιότητες ἐκτός τῶν άλ-

λων, τήν μελέτη καί εἰσήγηαη
,θεμάτων αχετικῶν με τήν ἑπιοτημονική ἔρευνα καί τήν τεχνολογία, τήν διαχείριση τῶν
κονδυλίων, τήν ἀξιολάγηαη τῶν
προτάσεων ποὺ ὑποθάλλονται,
τήν συνεργααία με Διεθνεῖς
Ὀργανισμοὺς.

ο τέλος, οτις 15/9/1978,
ψηφῑστηκε 6 νόμος 815 «Περί
ρυθμίσεως Θεμάτων ἀφορώντων εἰς τήν δργάνωση καί λειτουργία τῶν AEI» 1106 τόσες
ἀντιδράσεις ἔχει προκαλεαει
στόν φοιτητικό κόσμο καί τό
σὺνολο τῆς Ἀντιπολίτευαης.
A.K.
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μΠροστά στό φαινόμενο μιᾶς προσπάθειας ((έξυγίανσης» τοῦ κοινωνικοπολιτικοῡ συστήματος Πού εἷχε παθολογικά ἀναπτυχθεῖ τόσα χρόνια σέ
σημεῖο ἐκρηξης (ή ὁποία δέν ἐρχόταν μέ τήν παρέμβαση κατάλληλων
ἀναστολῶν). Στόν τομέα τῆς Παιδείας ἀναλαμβάνεται μιά προσπάθεια
ἀπ’ τή μεριά τῶν συνειδητοποιημένων φορέων, τῶν φορέων, δηλ., ἐκείνων Πού εἶχαν συλλάβει τήν ἀνάγκη ἀνσδιάρθρωσης τῶν πανεπιστημιακῶν σχέσεων ὼς ἀπόλυτης προτερσιὸτητας γιά τήν τροποποίηση τῆς
σημασίας τῆς Παιδείας στούς μηχσιίσμούς τῆς χώρας καί τοῡ κράτους.
‘H προσπάθεια πού καταβλήθηκε ὑπῆρξε έντονη καί κατέτεινε στῆδιαφοροΠοίηση τοῡ ἐσωτερικοῡ συσχετισμσῡ τῶν δυνάμεων καί στῆ δημιουργία μιᾶς ἀλλης σπονδύλωσης στίς Σχολές. 'H κατάργηση τῆς μονοκρατορίας τῆς Ἕδρας, ῆ ἀπόδοση ὡρισμένων δικαιωμάτων στό ἘΠιστημονικό Διδακτικὸ Προσωπικό ἑπιστημονικοῡ χαρακτῆρα, ῆ συμμετοχῆ
τῶν φοιτητῶν στίς ἀποφασιστικές διαδικασίες τῶν Ἀνωτάτων Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων ὑπῆρξαν ο1 κύριοι Πάλαι γύρω ἀπ’ τούς ὁποίους περιστράφηκε T6 σύνολο τῶν αῐτημάτων τοῦ ΕΔΠ καί τῶν φοιτητῶν.

σχεδόν, διασύνδεση ἀνάμεσα στῆν ἕδρα καί 016 θρανίο - ῆ χρυσῆ Toμῆ, τά ὅρια ἐπέμβασης τοῦ κάθε φορέσ πάνώ στόν ἀλλο θά βρεθοῡν
στῆν πράξη -, τότε ο] Πιθανότητες μιᾶς ἀλλαγῆς τῆς λειτουργίας τῆς Παιδείας γιά νά έξυπηρετήσει μιά δ υ ν σμ ι κ ῆ, μεταβαλλόμενη κοινωνία πού ὑποτίθεται δτι θέλουμε νά εῖμσστε ἀπλά καί μόνο γιά νά μπορέσουμε νά ἐΠιβιώσσυμε στό δύσκολο εύρωπαῖκό χῶρο - εἶναι μηδαμινές.
Μέ λάθη, ἀκρότητες, ἀποτυχίες γίνεται ῆ ἀλλαγῆ καί 16 τίμημά της πρέΠει σῆμερσ νά Πληρωθεῖ ἀπ’ ὅλους μσς, ὺπεύθυνσυς ñ ἀνεύθυνους, γιά
τίς ἀναστολές τσῡ παρελθόντος καί τίς ἀΠοθσρρύνσεις τοῡ κοινωνικοῦ
δυναμισμοῡ πού Προκάλεσαν.
Σᾱς εύχσριστῶ Πολύ.
ANTI: E ύχσριστοῦμε τόν K. Ροζάκη. '0 K. Κώστσς Κριμιτᾶς ἔχει τό
Λόγο.
ΚΡΙΜΠΑΣε Σεβσσμιώτατε, κ. Δῆμαρχε, κυρίες καί κύριοι.
Θάθελα νά δώσω μιά χροιά περισσότερο Πρακτικῆ στῆν εΙσῆγησῆ
μου καί νά μιλῆσω γιά τά είδικώτερα προβλήματα τῶν AEI τῆς Κρήτης.

Ἀπ’ τά αῐτῆματσ σύτά δρισμένα Ικσνσποιῆθηκαν ὸριακά κι ἀλλα, τά
κυριότερα, παρέμειναν στίς κσλένδες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ἠ κόπωση τῶν δυναμικῶν φορέων, ῆ έντεχνη Πολιτικῆ τῆς Κυβέρνησης καί
μιά σειρά ἀπό καίρια σφάλματα τῶν ὺποστηρικτῶν τῆς ἀλλαγῆς - ὅπως
ῆ κλιμάκωση τσῡ ἀγώνα σέ ὕφος μινόρε, μ’ ἀλλα λόγια 6 μετριασμός
τῶν ἀπαιτήσεων ἀπ’ τά ἀνυποχώρητα γενικά 016 συντεχνιακά εΙδικά εἶχαν ῶς ἀποτέλεσμα v6 παρσμείνουν σχεδόν ἀκέρσιες 01 βσσικές ἀρθρώσεις τῆς Ἀνώτατης Παιδείας; 6 θεσμός τῆς ἀπολυταρχικῆς ἕδρας
(κάπως μετριασμένος 016 πσσοτικό έπίπεδο) καί ἠ μέθοδος τῆς ἀδισμφισβῆτητης, ἀδιατάραχτης μονοπώλησης τῆς σκέψης καί τῆς γνώσης ἀπ’
τό ἀκαδημαῖκό προσωπικό κι εΙδικὸτερσ ἀπ’ 16v πανεπιστημιακό δάσκαλσ. Στῆ διαλεκτική πού ἀναπτύχθηκε τά τέσσερα αύτά τελευταῖα χρόνια
ἀνάμεσα στῆ συντήρηση καί στῆν ἀλλαγῆ (έστω σύτή τῆ μεταρρυθμιστικῆ ἀλλαγή πού προτάθηκε ἀπ’ τούς διάφορουςπροοδευτικούς φορεῖς), ῆ
Πρώτη δύναμη έχει δείξει νά κερδίζει έδαφος. Καί τοῦτο σέ βάρος όχι
μόνο τῆς Παιδείας — πού, φυσικά, δέν εἶναι αύτοσκοπός - ἀλλά καί τῶν
γενικότερων, μακρόπνοων τάσεων πού ῆ ῖδια ῆ κυβέρνηση έχει ἐπιδείξει
- καί πού φροντίζει μέ τίς ἀντιφάσεις της νά τίς προδίδει κάθε τόσο γιά ἐνσρμόνιση τῶν θεσμῶν τῆς χώρας μσς στό Πολιτικό καί πολιτιστικό
κλίμα τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, Περισσότερο ἀπὸ παντοῡ, ἀπό κάθε ἀλλο
τομέα έθνικῆς Πολιτικῆς, ῆ κυβέρνηση ἑχει δείξει τά συντηρητικά της
δόντισ 016v τομέα τῆς Παιδείας.

’ Πιστεύω δτι τό Πσλυτεχνεῖο Κρήτης 016 Χανιά καί 16 Πανεπιστῆμιο
Κρήτης στό Ρέθυμνο καί T6 Ἠράκλειο ἀποτελοῦν τίς τελευταῖες ἐλπίδες
μσς νά ἀποκτῆσσυμε σωστά AEI στόν ἐλλσδικό χῶρο - λέω στόν ἑλλαδικό χῶρο γιατί ἀν χάσουμε κι αύτές τίς εύκαιρίες μᾶς ἀπομένει ἀκόμα ή
Κύπρος. Ἀποτελοῡν τίς τελευταῖες ἐλπίδες μσς 016v έλλαδικό χῶρο γιατί ὁ χῶρος αὐτός φαίνεται νάέχει χωρστσξικά κορεσθεῖ μέ AEI. Ὀντως
μετά τόν Παγκόσμιο πόλεμοἸδρύθηκαν καί ῆδη λειτουργοῦν Πανεπιστῆμια 016 Γιάννενσ, στῆν Πάτρα καί στῆν Θράκη.
Αύτόν 16v καιρό T6 A'El τῆς χώρας μσς Περνάνε μιά ἀξύτατη κρίσηῗ
Κρίση Πού ὀφείλεται κυριώτατα στούς Ὑπουργούς Παιδείας πού δισδέχτηκαν 6 ἕνας τόν ἀλλον μετά τή μεταπολίτευση, Ὑπουργούς πού δέν
τόλμησαν, δέν θέλησαν ñ δέν μπόρεσαν νά λύσουν τά βασικά Προβλήματα τῶν ἐλληνικῶν Πανεπιστημίων μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι καί τό θεσμικό, δέν μᾶς έδωσσν ἕνα νέο νόμο μέ νέες δομές προσαρμοσμένο στῆ
σύγχρονη ἐποχή καί στίς ἑλληνικές συνθῆκες. Στήν δημιουργία δμως αύτῆς τῆς κρίσης δέν εἶναι ἀμέτοχοι καί ἀλλοι; 01 φοιτητές, πού ἀφησαν T6
φοιτητικό κίνημα νά ἐκφυλισθεῖ σέ διεκδικήσεις πού ἀφοροῦν παροχές
ἐξεταστικές, ἀριθμοῦ περιόδων, μεταφερομένων μαθημάτων καί ποικίλων ἐξεταστικῶν διευκολύνσεων, ο1 βοηθοί κι έπιμελητές, δηλαδή τό
λεγόμενο ΕΔΠ πού ἑστίασσν T6 ἐνδισφέρον τους στῆν κατάκτηση στενά
συντεχνισκῶν αίτημάτων τά ὁποῖα δέν χσρακτηρίζοταν πάντοτε ἀπό
ἀξιοκρατικά κριτήρια καί τέλος 01 καθηγητές πού ἀπό Φόβο, κολακεία,
δημοκοπία ñ ἀφέλεια ἀπέφυγον νά παρουσιάσσυν τήν ἀλήθεια ὅπως
έπρεπε κι ὅπως ὀφειλσν νά τήν παρουσιάσουν.
Αύτή λοιπόν τῆ στιγμή φαίνεται δτι ὺπάρχουν σημαντικές δυσκολίες
ἀπό τήν ίδια ὑπάρχουσα δομῆ νά ἀλλάξουν τά παλαιά AEI Kai νά έκσυγχρονισθσῦν. Εἶναι γι· σύτὸ T6 λόγο μσναδικῆ εύκαιρία νά δοκιμασθοῡν
πειραματικά 01 νέες σύγχρονες, 01 νέες προτεινόμενες δομές 016 Προσφάτως Ιδρυθέντα AEI τῆς Κρήτης.
Ἠ γεωγραφικῆ διασπορά τῶν AEI τῆς Κρήτης δέν μέ βρῆκε σύμφωνσ
καί ἀπό θέση ὑπεύθυνη εἷχσ τότε διαφωνήσει, είμουν μάλιστα 6 μόνος
Πρύτανης πού εἷχα διαφωνήσει ῶς μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Πού εἶχε συσταθεῖ γιά νά ἐξετάσει T6 ζήτημα. Ἀλλά ή δισσπορά σύτή ἀποτελεῖ σῆμερσ ἕνα τελεσίδικο γεγονός, ἕνα γεγονός πού κοντά στίς ἀρνητικές του
πλευρές έχει καί ὸρισμένες θετικές ἀφοῡ βοηθᾱ νά γίνει μιά κατά 16 δυνατόν σύμμετρη ἀνάπτυξη τῶν τριῶν σημαντικώτερων ἀστικῶν κέντρων
τῆς μεγαλονήσου. Θά πρέπει νά καταβάλλουμε κάθε Προσπάθεια ὥστε
τό Πσλυτεχνεῖο 016 X6VI6, ῆ Φιλοσοφικῆ Σχολή 016 Ρέθυμνο (κι ὅσες
ἀλλες γίνουν ἐκεῖ), ῆ Ἰστρικῆ καί ῆ Φυσικομαθηματική στό Ἠράκλειο νά
διασυνδεθοῠν στενά μεταξύ τους ὥστε νά δοθεῖ ἠ δυνατὸτης-γονίμων
ἀλλά καί ἀπαραιτήτων ἀλληλεπιδράσεων.
'H Κρήτη εἶναι Πολύ μικρῆ τώρα γιά τρία ξεχωριστά Ιδρύματσ. Αύτή ῆ
διασύνδεση πρέπει νά πάρει θεσμική μορφή. T6 ὺποστηρίζω αύτό γιατί
γνωρίζω τήν ἐγχώρια νοοτροπία τοῦ μικρομάγαζου ñ τῆς περιχσρσκωμένης μικρῆς Βαρωνείας; 16 ἐνδιαφέρον νά ἐξαντλεῖτσι σέ τοῦτο, νά μῆν
μᾶς ἐνοχλεῖ ὸ διπλανός, νά τόν ἀγνοοῡμε καί νά μάς ἀγνοεῖ. Πρέπει λοιπόν έξσρχῆς νά ἐπιδιωχθεῖ μιά θεσμική κατοχύρωση τῆς δισσυνδέσεως,
ὴ δΠοία νά ύλοποιηθεῖ καί ποικιλοτρόπως λχ. μέ μεγάλα κοινά ὁργανσ δΠως εἶναι ὸ ῆλεκτρονικὸς ύπολογιστῆς, ὅργσνο πού θά έχει ἀκροδέκτες
σέ περισσότερες ἀπό μιά πόλεις καί ώς ἐκ τούτου θά παρέχει τήν δυνατότητσ χρησιμοποιῆσεῶς του, ῆ μέ κοινές βιβλιοθῆκες καί έκσυγχρονισμένο σύστημα ἀνταλλαγῆς βιβλίων, Περιοδικῶν ñ πληροφσριῶν κ.ο.κ.
Θά ήτσν σκάπιμο νά έπιδιωχθοῡν ἀνταλλαγές καθηγητῶν ἀλλά και
φοιτητῶν μεταξύ τῶν τριῶν κέντρων, έτσι πού ἕνας Φοιτητής τῆς Φυσικομαθηματικῆς Ἡρακλείου νά μήν είνσι ἀμοιρος γενικῶν τουλάχιστον
γνώσεων Φιλοσοφίας πού θά διδάσκονται 016 Ρέθυμνο, θά ῆτσν τέλος
σκάπιμο νά ἐπιδιωχθεῖ καί γενικώτερος συντσνισμός στό ἐκπαιδευτικό
πρόγραμμα, στίς ἐρευνητικές προσπάθειες καί στίς πολιτιστικές ἐκδηλώ-

Μέ βάση τήν ἀνάλυση πού προηγήθηκε καί μέ τήν ἐλπίδα ὅτι ύπάρχουν ἀκόμα περιθώρια Προγρσμμστισμοῡ γιά ἀλλαγῆ ἀπ’ τῆ μεριά τῶν
ὺπεύθυνων στῆ χάραξη τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς θά προτείναμε τῆ
συστηματική μελέτη τῆς Θεσμικῆς ἀναδιάρθρωσης τῆς Ἀνώτατης Παιδείας 016 δύο κύρια θέματα πού δείχνουν νά πάσχουν σοβαρά στό ζήτημα τοῦ προσωπικοῡ καί τῆς λειτουργίας του 016 Ἀνώτστα Ἐκπσιδευτικά
Ἱδρύματσ. Δηλαδή στό θέμα τῆς ἐσωτερικῆς ἱεραρχίας τοῡ διδακτικοῦ
Προσωπικοῡ καί στό θέμα τῆς οχέσης διδακτικοῦ προσωπικοῡ - φοιτητῶνΙσπουδαστῶν στῆ διαδικασία τῆς «μεταλαμπάδευσης» τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψης καί γνώσης.
Ἀναφορικά μέ T6 πρῶτο θέμσ θά πρέπει v6 πετύχουμε τόσο μιά τροΠοποίηση στῆν οίκοδόμηση τῆς ἀπόφσσης μέσα στούς συγκεκριμένους
ἐπιστημονικούς τομεῖς - ἀπόφαση γιά τῆ διδασκαλία, τήν έρευνα, τόν
τρόΠο «συμπεριφορᾶς» ἀπέναντι στό φοιτητικό φορέσ (θέματα ἐξετάσεων, βαθμσλογίας, ἀξιολόγησης) —, μέ μιά ίσοκατανομή τοῡ βάρους μεταξύ ἱεραρχικά διαφορετικοῡ προσωπικοῡ, ὅσο καί μιά βελτίωση τῆς ἐπιστημονικῆς ἀποδοτικότητας κι ἀποτελεσματικότητας τοῡ προσωπικοῡ
αύτοῡ. ΙΞΙδικά στό δεύτερο αύτό σημεῖο θά πρέπει νά τονιστεί ὅτι ῆ ἀπαράδεκτη ἰσχνότητα τῆς «παρσγωγικότητας- τῶν πανεπιστημίων μσς - ὔπου 6 τομέας έρευνσ ἀποτελεῖ 16 ἀποπαίδι τῆς κύρισς προτεραιότητας
τῆς ἀναπαραγωγῆς τῆς σχεδόν στατικῆς γνώσης πού δέν ἐνδυναμώνετσι
παρά μέσα ἀπ’ τόν ὀμφάλιο λῶρο ό ὁποῖος διστηρεῖτσι μέ τό ἐξωτερικό
(τήν Εὐρώπη ῆ τῆν Ἀμερικῆ) - δέν μπορεῖ νά μεταβληθεῖ παρά μέ ριζικά
Θεσμικά μέτρα πού Πρέπει v6 θίξουν ἀρτηριοσκληρωμένες ἀντιλήψεις κι
ἀπόψεις. 'H ἀνάγκη δημιουργίας είδικῶν φορέων μέσα 016 1δρύματα, ῆ
ἀνάγκη θεσμικῆς συσχέτισης τῶν σπουδῶν μέ τῆν έρευνα, ῆ ἀνάγκη ούσιαστικσποίησης τῶν μετσπτυχισκῶν σπουδῶν, ῆ «κοινωνικοποίηση»
τῶν Πανεπιστημίων, μέ τήν έμπλοκῆ τῆς εύρύτερης κοινωνίας στίς δισδικασίες τους στούς χώρους τῆς διδασκαλίας κι έρευνας, κι ῆ ἐξεύρεση
λύσεων γιά τήν ἀφιέρωση τοῦ πανεπιστημιακοῡ προσωπικοῡ, στό σύνολό του, 016 ἀκαδημαῑκά του έργα - μέ τήν ἀπαλλαγή του, ἀνάμεσα στ’
ἀλλα, ἀπ’ τό οίκονομικό ἀγος καί τήν ἐπαγγελματικῆ ἀβεβαιότητα - ἀποτελοῡν ἀδρές γραμμές τοῦ προγραμμστισμοῡ σ· σύτῆν τήν κατεύθυνση.
Τέλος, γιά νά κλείσουμε τῆ σύντομη, σχηματική ἀνάλυση πάνω σ’ ένα
τεράστιο πρόβλημα, θά θέλαμε νά θίξουμε τό ζήτημα τῶν σχέσεων διδακτικοῦ προσωπικοῡ καί τοῦ φοιτητικοῡ κόσμου. Ἂν δέν θεμελιωθεῖ,
μέσα ἀπό μιά νέα, ἐλεύθερη σχέση, μιά διαφορετική σὺλληψη πρόσκτησης γνώσεων κι ἀνταλλαγῆς σκέψεων, ἀν δέν ἐπικρατήσει μιά ἀριζόντισ,
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σεις μέ τίς ὸποῖες τά AEI Κρήτης θά Πρέπει νά συνδέσουν T6 ὄνομά
τους. Κατ’ αὑτόν τόν τρὸπο τά τρία Ιδρύματα θά ἀποτελέσουν σιγά σιγά
T6 μέλη ἑνός μόνου Ιδρύματος τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, σέ ὄφελος
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ τό περιοδικό
καί τοῦ Ἱδρύματος τούτου Kai τοῦ νησιοῡ.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ι Θά πρέπει μετά νά’προστιαθήσουμε νά μήν έπαναληΦΘεῖ ή θλιβερή
ἐμπειρία τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν καί Θράκης καί σέ λιγὸτερο βαθμά
τῶν Ἰωαννίνων. T6 Ti ἑγινε στὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν T6 έζησα ἀπό
ἐκδοση Ἐθνικοὺ Κεντρου Κοινωνικῶν Ἐρευπρῶτο χέρι, σάν μέλος·τ6 1966 τῆς Διοικούσης του Ἐπιτροπῆς. Στόν τόπο μας ὅταν Ιδρύουμε ἕνα Πανεπιστήμιο πρῶτα ἔρχονται Φοιτητές μετά
νῶν, τεῦχος 33-34, σχῆμα 80, σελίδες 374.
01 καθηγητές καί τελευταῖα χτίζονται τά κτήρια. Πρόκειται γιά μιά ἀπαράτιμή
δρχ.
250.
δεκτη κατάσταση. Γνωρίζω 6T1 ἑχουμε ἑπίσημες διαβεβαιώσεις ὅτι τοῦT0 δέν θά συμβεῖ γιά τό Πολυτεχνεῖο Κρήτης. Τίς ἴδιες ὅμως διαβεβαιώσεις εἴχαμε γιά T6 Πανεπισ-Γήμιο Πατρῶν καί Θράκης.
I'IEPIEXONTAI:
Κι ὅμως ἀκολουθήθηκε αύτή ἠ ἀπαράδεκτη τακτική. Κάποια στιγμή
Ο ἀντιλήψεις καί διαθέσεις γιά τήν πατρίδα καί άλλα ἐθνη,
δηλαδή ἠ πολιτική πίεση γίνεται T600 ἑντονη ν’ ἀρχίσει νά λειτουργεῖτὸ
τῶν Κ. Μουοτάκα καί K. Κασιμάτη
Πανεπιστήμιο πρίν ἀκὸμα ὲτοιμασθοῡν 01 ὑποδομές πού φθάνουμε νά
O σκέψεις γύρω ἀπὸ τήν ἓνταξη τῆς Ἐλλάδος στῆν EOK, τοῦ
είσάγουμε Φοιτητές σέ Πανεπιστήμια Φαντάσματα. Πρέπει λοιπόν πρῶM. Παπαγιαννάκη
τα νά βρεθεῖ 6 κατάλληλος χῶρος, νά κτισθοῡν τά κτήρια καί νά ὑπάρO άγροτικὲς ἐρευνες στήν Ἑλλάδα, τοὺ G. Burgel
χουν καθηγητές πού θά έπιβλέπουν Kai τή σχεδίαοη τῶν κτιρίων Kai T6v
O παραγοντική ανάλυση δεδομένων τῶν Μ. Μεϊμάρη καί 'H.
έξοπλισμό τους. 01 φοιτητές θά έρθουν, μετά. Ἀλλοιῶς εἶναι σάν καί νά
Νικολακόπουλου
κοροῖδεὺουμε τούς φοιτητές. Ἤδη στό Ρέθυμνο Kai 0T6 Ἠράκλειο τά
O ή προστασία τοῡ καταναλωτῆ, τοῦ K. Σημίτη
πράγματα δέν έγιναν δυστυχῶς ὅπως έπρεπε νά έχουν γίνει. Ἐλπίζω ἀν
’ O oi ’Έλληνες φοιτητες στό εξωτερικό. τοῦ ‘I.
έσεῖς πάρετε ένεργό μέρος, νά μπορέσετε νά πιέσετε νά ἀκολουθηθεῖ
Θεοδωρακόπουλου
γιά T6 Πολυτεχνεῖο Κρήτης ή γνωστή διαδικασία. Σ· αύτό T6 σημεῖο έχεΟ T6 601le δίκτυο τῆς Θεσσαλίας, τοὺ Sivignon
τε νά παίξετε σημαντικὸ ρόλο γιατί ή πολιτική πίεση πού θά ἀσκηθεῖ
O
ἡ
ἱατροφαρμακευτική
καί
νοσοκομειακή
περίθαλψη
στήν
στούς κυβερνῶντες ἀπό T6 λαά τῶν Χανίων δέν θά εἶναι ἀμελητέα.
Ἐλλάδα, τοῦ I. Μυριζάκη
‘H ἑκλογή τῶν καθηγητῶν εἶναι ἀπό τά σημαντικὲπερα θέματα γιατί
Ο ἔρευνα χρήσης χρόνου, τῶν G. Kai M. Gutenschwager
T6 πρῶτα σῶμα καθηγητῶν καθαρίζει τήν Φυσιογνωμία τοῦ Ιδρύματος
Ο σημερινά δεδομένα καί προοπτικες τῆς συμμετοχῆς τῶν
γιά πολλές δεκαετίες καί έξασφαλίζει τήν ποιότητα τῆς παρεχομένης
ἐργαζομένων στή διαχείριση τῶν Θιομηχανικῶν ἐπιχειρήσεων
έκπαίδευσης Kai τῆς ἐπιτελουμένης έρευνας. Τά AEI δέν εἴναι κυρίως
στίς
αναπτυγμενες
χῶρες
τῆς
Δυτικῆς
Εὐρώπης,
τοῦ
Γ.
Ρούση
κτήρια ἀλλά καθηγητές. Τὸν τελευταῖο καιρὸ θεσμοθετήθηκε ή προσφυΟ
ἡ
ἑννοια,
ἡ
γενεση
καί
ή
εξελιξη
τοῦ
οἰκισμοῦ
μὲσα
6116
γή σέ έκλέκτορες έλληνικῆς καταγωγῆς ἀλλά πού ἐργάζονται σάν καθητήν
ετυμολογική
εξελιξη
καί
ἑρμηνεία
των
σχετικῶν
λέξεων,
γητές σέ ξένα Πανεπιστήμια κυρίως τῶν ΗΠΑ. Οὔτε ὅμως αύτή ή προτοῦ
Γ.
Σαρηγιάννη
I
σΦυγή οῠτε άλλα πολύπλοκα σχήματα πού προτείνονται έξασΦαλίζουν,
O ή άναμορφωτική μεταχείριση τῶν εγκληματιῶν καί τῶν σε
ὅπως ἀποδεικνύει h πράξη, ἀδιάβλητες Kai σωστές έκλογές προσώπων.
αήθικά κίνδυνοι» ἀνηλίκων στή Γαλλία, τῆς Γ. Θάνου
Ἀλλωστε κι 01 έκτός Ἑλλάδος καθηγητές πολλές Φαρές έπιδιώκουν νά
0
T6
ἀνθρώπινα
δικαιώματα
καί
ἡ
αὑτοδιάθεση
τῶν
λαῶν,
τοὺ
ἑπαναπατρισθοῡν καί νά πάρουν θέσεις ατήν Ἑλλάδα, γι’ αὑτό κι ἐκεῖνοι
Κ. Κουτσούκη
εἷναι έξαιρετικά εὑαίσθητοι σέ πιέσεις προερχόμενες ἀπό τόν Ἐλλαδικά
Ο
ή
διεθνής
άμεση
επενδυση
ἀπό
τή
σκοπιά
τοὺ
διεθνοῡς
χῶρο. 'H μὸνη δυνατὸτητα εξασΦαλίσεως κατά T6 δυνατόν ἀντικειμενιManagement. τοὺ K. Γιακουμάτου
κῆς έκλογῆς καθηγητῶν έπιτυγχάνεται ἀπό τήν εὐρύτητα τοῦ σώματος
Ο Βεργίνα; ὲκσυγχρονισμὸς τῆς γεωργίας Kai κοινωνικὸς
τῶν ’έκλεκτόρων. ’Ὀσοι περισσοτεροι εἶναι ol έκλέκτορες τόσα δυσχερέμετασχηματισμὸς 0' 'éva χωριό τῆς Κεντρικῆς Μακεδονίας,
στερες εἶναι 0| συναλλαγές καί τόσο δυσκολὸτερσ νά έπιπλεύσουν πρότῶν Σ. Δαμιανάκου, Ἠ. Νικολακόπουλου καί Δ. ψυχογιοῦ
σωπα ἀπαράδεκτα. , .
O κριτική τῆς σημερινῆς δομῆς καί λειτουργίας τῆς Ἀθήνας
Ἕνα άλλο θέμα, εἶναι T6 θέμα τῆς δομῆς. Θά γνωρίζετε ἴσως 6T1 γιά
καί τῆς εὑρύτερης περιοχῆς της, κοινή ὁμάδα ἐργασίας
τὸ Πανεπιστήμιο Κρήτης ἐχει ἀπὸ ἑτους ὑποβληθεῖ σχέδιο όργανισμοῡ
πού συντάχτηκε ἀπό Ἐπιτροπή στήν ὁποία συμμετεῖχα. Αύτὸς 6 ὀργανισμός ὅμως βρίσκεται ἀκὸμα στά χέρια τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς. Εἶναι
ἀπαραίτητο νά θεσμοθετηθεῖ γιά νά μπορέσει νά λειτουργήσει T6 “Ἰδρυμα, γιά νά μπορέσουν νά προκηρυχθοῦν οΙ καθηγητικές θέσεις. Πολλά
’ Ἀποτιμωντας τήν ἀνθρωπίνη ’άξιοπρὲπειαῑσκεψεις καί
ἀκούγσνται γιά τήν καθυστέρηση θεσμοθετήσεώς του, μεταξύ τῶν άλσυμπεράσματα
άπὸ,
ενα
συνέδρια,
τοῡ
Γ.
Κίννα
ἠ
λων ὅτι ὑπάρχει μεγάλη ἀντίδραση στήν προτεινομενη σύγχρονη δομή
ἀπειλή
τῶν
ναρκωτικῶν,
τῆς
Ἀ.
Κατουσὲλλη
ὲκπαιδευκαί ἀσκεῖται πίεση νά μήν καθιερωθεῖ ατήν Κρήτη ὥστε νά μήν δοκιμα- “
τικὸ
πρόγραμμα
στελεχῶν
γιά
τούς
ἀνθρωπίνους
οἰκισθεῖ οὔτε πειραματικά. Τήν ἀντίδραση συγκεντρώνει ή κατάργηση τῆς
σμούς, τῆς "O. Ζάρναρη - σεμινάριο γιά τήν όργανωμὲνη
ἕδρας, ή θέσπιση θέσεων Καθηγητῶν καί η λειτουργία τομέων.
εγκληματικοτητα, τῆς Π. Παπαδοπούλου - νεα προθληΣάν τελευταῖα σημεῖο θά ήθελα νά θίξω τό θέμα, τί Σχολές πρέπει νά
Ιδρυθοῡν στά νέα AEI. Συνήθως ἀντιγράφεται πιστά ή ὑπάρχουσα δομή
ματική γιά τήν αντιμετὼπιση τῶν Θασικῶν ἀναγκῶν TOÜ
ατά παλιότερα AEI τῆς χώρας μας. Πρόκειται γιά μιά βολική καί πρόχειρη
παιδιοῡ στίς αναπτυσοὸμενες χῶρες, τῆς M. Ἠλιοῦ - T6
λύση ὁχι ὅμως κατ’ ἀνάγκη καί τή σωατὸτερη, Ἀλλες φαρές πάλι προτείπαιδί στὸν κοσμο τοὺ αϋριο, τῶν "A. Ἀμηρά, Ἰ. Μαγγανονται νεωτερισμοί πού δέν βασίζονται σέ μιά βαθειά μελέτη ἀλλά μιά ·
νάρα, Δ. Μαδιανοῡ, Μ. Νικολινάκου καί B. Φίλια - διελίγο πολύ έπιπάλαιη ἑμπνευση ἀπό ξένα πρότυπα. Μόνο ὅμως μιά βαθνὲς
συνεδριο
κοινωνιολόγων,
τῆς
Μ.
Ἠλιοὺ
δευτέρα
θειά μελέτη τῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας, ὅπως ἔχει διαμορφωθεῖ, θά
διάσκεψη ὑπουργῶν πολιτισμοῡ τού ΣυμΘουλίου τῆς
μᾶς ὑποδείξει τί πρέπει νά γίνει. Ἒχω δυστυχῶς τήν έντύπωση ὅτι ἴσως
Εὐρώπης, τῶν Γ. Γκιζελη καί Ἠ. Ἀντωνακοπούλου - ποκάτι τέτοιο προτείνεται καί γιά τό ἵδρυμα τῶν Χανίων.
λιτισμικές καί ἀνθρωπιστικες πλευρές τῆς μετανάστευΤελειώνοντας θέλω νά τανίσω τήν πίστη μου 6T1 T6 AEI πρέπει βασισης οτή Δ. Εὑρὼπη, τῆς Κ. Κασιμάτη.
κά νά έξυπηρετοῡν τὸν τόπο, ἑξυπηρετώντας τίς παραγωγικές διαδικασίες καί συγχράνως μέ μελέτη καί προτάσεις μεθοδεύοντας τήν ἀλλαγή
πρός T6 καλλίτερο. 'Av ὅλοι μας δώσουμε μέ έπιμονή τή μάχη ἴσως καταδραστηριότητες
τοῡ
ΕΚΚΕ
_
στεῖ δυνατά T6 AEI τῆς Κρήτης νά γίνουν τά μὸνα σωσ-Γά Ἰδρὺματα στάν
ëpeuveq
—
συνέδρια
6ι6λιοκρισία
τὸπο μας, πράτυπα γιά τά ὑπόλοιπα Ἰδρύματα τῆς χώρας μας. Σᾱς εύχαριστῶ γιά τήν προσοχή σας.
ANTI: Εὐχαριστούμε τόν K. Κριμπᾶ καθώς Kai ὅλους τοὺς εἰσηγητές. Où Παρσκσλσὺσσμε Τώρο v6 ndpE/ τόν Λόγο ὅποιος θέλει
ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ἀπὸ τό ἀκροστήριο y/6 νά ὑποβάΛει συγκεκριμένες ἐρωτήσεις
για
υποψηφιους
GCE
φοιτητες
Πανεπιστημιων-.
.
Πρός KàﬂO/o r7 πρός ὅλους roùç dill/innit.

ο ΕΝι-ιινιεΡΩτικΑ κειινιεΝΑ

σπουδαστες KATE τηλ-3615 403 απογευματα

Στό ἑπόμειό συνέχεια...
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ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

'O Ἀνδρέας Flat-106(1an

Ἀγαπητό «ANTI»
Εἶναι ὄέόαια καθῆκον τοῦ περιοδικοῦ ἀλλά
καί κάθε ἔντυπου νά ἐνημερώνει τούς ἀναγνῶστες του καί νά παρουσιάζει τά νέα ὄι6λία. Ὅταν μάλιστα αὐτά τά ὅιὸλία ἀναφέρονται οτήν Ἀντίσταση, ὑπάρχει ἕνας λόγος
παραπάνω νά τά κάνεὶ γνωστά καί νά τά
προὸάλλει γιά λόγους ὄχι μόνο ἱστορικούς
ἀλλά καί γιά ἄλλους, γιά τούς ὁποίους τό
περιοδικό σας ἔχει ἀγωνιστεῖ. Τῆς ἀνάγκης νά
διαὸαστεῖ καί νά ὑπάρξει διάλογος οτήν
περίπτωση πού ὑπάρχουν ’ἀντίθετες ἀπόψεις
ἥ διαφωνίες.
Σᾶς τά γράφω ὅλα αὐτά γιατί στό περιοδικό σας ἀναγγέλθηκε ἡ ἔκδοση τοῦ ὅιὸλίου
«Καπετάν Μπαντουὸᾶς» καί μερικά σας λόγια κολάκευαν αὐτόν πού τόγραψε καί τόν
ἀφηγητή. Καί αὐτές σας οἱ ἀπόψεις ἀναδημοσιεύτηκαν στήν Κρήτη σέ ἐφημερίδες καί τούς
ἔγινε ἐκμετάλλευση, Γ ιατί δέν εἴχατε ἐρευνήσει ἄν τό περιεχόμενο τοῦ ὅιὸλίου εἴταν ἀληθινό, ἄν ἀνταποκρινόταν σέ πραγματικά γεγονότα, κι’ ἄν δέ γράφτηκε μόνο καί μόνο γιά
προσωπική προόολή τοῦ ἀφηγητῆ καί τοῦ
«συγγραφέα» του.
Αὐτά πού σᾶς γράφω δέν ἀφοροῦν μόνο τό
περιοδικό «ANTI», ἀλλά καί ἄλλους. Αὐτούς
πού παρουσίασαν τό ὅιόλίο μέ κριτικές μέ μηνύματα καί οημειώματα, καί πού ὁ «συγγραφέας» τά παρουσιάζει καί τά ἀναδημοσιεύει
γιά νά στηρίξει τήν κακόὸουλη προσπάθειά
του καί νά ώφεληθεῖ ὁ ἴδιος. Ἀπόδειξη πώς
στή δίκη πού ἔγινε οτό Ἠράκλειο γιά προσωρινά μέτρα ἐναντίον τοῦ ἐκδότη καί τῆς κυκλοφορίας τοῦ ὅιὸλίου, έγινε κατά κόρον ἐκμετάλλευση τῆς «Πανελλήνιας κριτικῆς» καί
τῆς προὸολῆς τοῦ ὅιὸλίου (blé διάφορους
κριτικούς καί ἰδιαίτερα ἑνός μεγαλόσχημου
«αἰσθητικοῦ» πού τόν ἐνθουσίασε τό... ὕφος
τοῦ ἀφηγητῆ, λές καί οἱ «εὐλογίες» του ἔχουν
ἀπαλλαχτική καί ἐξιλεωτική ἀποτελεσματικότητα.
Δυστυχῶς οἱ κύριοι αὐτοί ἀγνοοῦσαν τί
κρύὸει αὐτό τό ὅιὸλίο καί μήτε εἶχαν συνειδητοποιήσει τό πραγματικό νόημα τοῦ περιεχομενου του, τίς ἀνακρίὸειες καί τίς αἰσχρές συκοφαντίες πού περιέχει ἐναντίον ὅλων, δικαίων καί ἀδίκων. I
Καί ἄν περιοριζόνταν οἱ φιλόδοξοι καί
ἀνέντιμοι αὐτοί ἄνθρωποι στήν ἀπαρίθμηση
τόσων φανταστικῶν ἱστοριῶν, ἐπεισοδίων,
μαχῶν καί ψευτοηρωῖσμῶν, μόνο γιά νά ἱκανοποιήσουν τήν ἄρρωστη ματαιοδοξία των,
θά εἴταν συγχωρημένοι, ἀλλά καί θά προκαλοῦσαν μόνο τά εἰρωνικά μειόιάματα αὐτῶν
πού ξέρουν καί ἔχουν ζήσει τά γεγονότα πού
περιγράφουν. Ἀλλά ἐπειδή δέν εἶχαν οὔτε
ἱερό οὔτε ὄσιο, ἔφτασαν οτό σημεῖο 17671710στογραφήσουν ἐπεισόδια, νά ἐπινοήσουν μά38

Ἡ παρουσίαση τοῦ διὸλίσυ τοῦ κ. Ἀντώνη Σανουὸάκηῑ «Ἀπομνημονεύματα 191;) Καπετάν-Μπαντουὸᾶ» στό τεῦχος 126 (σελ. 49), προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις ἀναγγωστῶν μας. Μεταξὺ ἄλλων, πήραμε
ἀπό μία ἓντιμη ἀγωνίστρια, τήν κ. Εὐαγγελία Παπαδάκη, χήρα τοῦ
συνταγματάρχη Ἀνδρέα Παπαὸάκη, τό γράμμα πού ἀκολουθεῖ.
Τό δημοσιεύουμε σάν ἐλάχιστο φὸρο τιμῆς στήν μνήμη ἑνός σεμνοῦ
ἀγωνιστή τῆς Ἀντίστασης στήν Κρήτη.
χες καί ἡρωϊσμούς καί νά συκοφαντήσουν, οἱ
κοινοί συκοφάντες, ἀνθρώπους τιμημένους,
γυναῖκες ἀνυπεράσπιστες καί νά ὄρωμίσουν
μέ τίς συκοφαντίες των οἰκογένειες.
Λέγομαι Εὐαγγελία Παπαδάκη καί εἷμαι
σύζυγος καί μητέρα τῶν παιδιῶν τοῦ τιμημένου οτή ζωή - σέ τιμητική πολεμική ἀποστρατεία λόγω ἀναπηρίας - συνταγματάρχη καί
πολιτευτῆ Ἀνδρέα Παπαὸάκη ἀπό τό Ρέθυμνο, πού τό μόνο λάθος πού ἔκαμε στή ζωή
του, εἴταν πῶς πίστεψε πολύ στούς ἀνθρώπους καί ἰδιαίτερα 0‘ αὐτούς πού ἔλεγαν πώς
πολεμοῦσαν τούς ἐχθρούς τῆς πατρίδας μας...
Ἀλλά καί γιατί δέν ἔγινε ὄργανο τῶν «συμμάχων» μας τῶν Ἄγγλων πού τά ὄργανά τους
εἶχαν ὁρκιστεῖ τήν καταστροφή μας καί μᾶς
δημιούργησαν τέτοια κατάσταση πού 016 τέλος ἐπέφερε τό θάνατο στόν σύζυγό μου καί
πατέρα τῶν παιδιῶν μου... Καί οτή δολοφονία τῶν ταγματάρχη [ἶ Σταματάκη καί συνταγματάρχη [ἶ Παπουτσάκη.
Γιά νά ἱκανοποιήσει, λοιπόν ὁ ἀφηγητής
«Καπετάνιος» τά ουμπλέγματα πού τόν κατατρύχουν - ὁ ἴδιος ὁ «συγγραφέας» τόν χαρακτηρίζει «ἀμφιλεγόμενσ πρόσωπο» - ἔφτασε
στό σημεῖο νά ἶσχυριστεῖ, πώς εἶχα «ἰδιαίτερες» σχέσεις μέ Ἄγγλους τήν ἐποχή πού ἄρχιζε ἡ Ἀντίσταση ἐναντίον τοῦ καταχτητῆ καί
πώς αὐτή ἡ «συμπεριφορά» μου εἴταν ἀφορμή
νά διαλυθεῖ ἡ ἀντιστασιακή ὀργάνωση τοῦ
συζύγου μου στήν περιοχή τῆς Κρήτης.
Χωρίς νά θέλω va’ περιαυτολογήσω σᾶς
κάνω γνωστό πώς ἡ συκοφαντία αὐτή εἶναι
κατώτερη τῶν ὅσων πιστεύω. Στήν δικτατορία
τοῦ Μεταξᾶ γιά νά ἐκὸιάσουν καί συλλάὸουν
τόν ἀγωνιοτή σύζυγό μου μέ ἐξόρισαν - τήν
ἐποχή πού μερικοί ἀπό τούς οημερινούς «αἰσθητικούς» εἴταν πυλοόάτες της. Καί ἀργότερα στήν Κατοχή πολεμοῦσα ἐνσυνείδητα
καί ἀγωνιζόμουν ἐναντίον τῶν καταχτητῶν
ἀλλά καί ἐναντίον τῶν ντόπιων ἀνθρωπαρίων
πού ἔπαιζαν 16 «παιγνίδι» τῶν καταχτητῶν ἦ
τῶν «συμμάχων» μας τῶν Ἄγγλων. Καί ἄν οἱ
ἐκδότες τοῦ ὅιὸλίου καταπατοῦν μέ τά γραφόμενά τους κάθε ἔννοια ἀνθρωπιᾶς καί ἀνΑδρισμοῦ καί παραὸιάζουν τίς στοιχειωδέστερες ὑποχρεώσεις πού ἔχει ὁ ἄνθρωπος γιά ἕνα
συνάνθρωπό του, αὐτό ἑμένα δέ μέ ἐκπλήσσει.
Δυστυχῶς στήν πατρίδα μσς ὑπάρχουν πολλοί
τέτοιοι τύποι.
Καί τό «ἀμφιλεγόμενο - αὐτό -— πρόσωπο»
ἐνόμιζε, ὅπως καί ὁ «συγγραφέας» τοῦ 616λίου, πώς δέν ὑπῆρχε ἄνθρωπος στή ζωή
ἀπό τήν οἰκογένειά μου, πώς ἐγώ εἶχα πεθάνει, ὅπως καίὸ σύζυγός μου, καί πῶς δέν εἶχα
μήτε παιδιά μήτε ἐγγόνια. Καί πώς κανείς δέ
θό ὅρισκόταν νά τούς διαψεύσει καί νά ζητήσει τό λόγο γιά τίς συκοφαντίες καί τήν ἀναδρεία τους. Καί τώρα πού τούς ἔχω έναγάγει
καί ἡ Δικαιοσύνη ἀσφαλῶς θά τούς τιμωρήσει
γιά τίς αἰσχρές συκοφαντίες των, ἐξαπόλυσαν
μέ τίς ἐφημερίδες καί τά περιρδικά ὁλόκληρη

ἐκστρατεία γιά νά αὐξήσουν τήν κυκλοφορία
τοῦ ὅιὸλίου, ἀλλά καί τή δική μου διαπόμπευση. Καί ἐπικαλοῦνται τήν «πανελλήνια
κριτική», - τά συγχαρητήρια τῶν «αἰσθητικῶν» καί τῶν κριτικῶν γιά νά προκαταλάὄουν καί νά ἐπηρεάσουν τήν κοινή γνώμη ἴσως ἀκόμη καί τήν Δικαιοσύνη. Πῶς δῆθεν
διώκεται καί κατηγορεῖται ή ἐλευθερία τῆς
σκέψης καί τοῦ λόγουίίί. Καί ἀπό τήν ἄλλη ὁ
«συγγραφέας» ἔχει ξεσηκώσει τόν κόσμο,
τούς συγγενεῖς μου καί τούς φίλους μου καί
τούς ἱκετεύει καί τούς ἐκλιπαρεῖ νά μεσιτέψουν καί νά μέ ἀναγκάσουν νά ἀποσύρω τή
μήνυσή μου, γιατί θά καταοτραφεῖ ἄν δικαστεῖ γιά συκοφαντική δυσφήμηση διά τοῦ Τύπου, σάν δημόσιος ὑπάλληλος πού εἶναι.
Ἀπό λόγους καθαρά οἰκονομικούς δέν κατόρθωσα μέχρι τώρα νά δώσω στή δημοσιότητα τό ἀρχεῖο τοῦ συζύγου μου - οτό περιεχόμενο τοῦ ὁποίου ὑπάρχουν πολλές ἐξηγήσεις γιά τή συμπεριφορά τοῦ «Καπετάν»
Μπαντουὸᾶ. Καί 16 ἀναγνωστικό κοινό θά
ἐξακριὸώσει πολλά πράματα καί οί ἰσχυρισμοί του θά περάσουν ἀπό ἕνα δεινό κριτήριο.
Ἀλλά στό μεταξύ νά εἶναι ὅέὸαιος αὐτός
καί οἱ ουνεργάτες του πώς δέν πρόκειται νά
μέ κλονίσουν, νά μέ ἐπηρεάσουν καί νά τούς
δώσω ἅφεση ἁμαρτιῶν στό ὁικαστήριο. Ἐκεῖ
πρέπει νά ἀποδείξουν ἄν ὅσα ἔγραψαν εἰς
ὄάρος μου εἶναι ἀληθινά, καί γιατί τά ἔγραψαν, ἀλλά καί γιά νά ὅεόαιώσουν τόν κόσμο
πώς πραγματικά ὁ ἕνας εἶναι καπετάνιος καί
ὁ ἄλλος συγγραφέας. Αὐτά δέν εἶναι «εἶπα
ξεῖπα». Εἶναι γραφτά καί θά μείνει στόν
αἰώνα τόν ἅπαντα αὐτή ἡ κηλίδα τῆ9.ντροπῆς
πού κόλλησαν στήν οἰκογένειά μου καί 0'16
7101616 μου. Καί )71’ αὑτό πρέπει νά δώσουν
λόγο. ’ .
Εὐάγγελία Ἀνδρέα Παπαδάκη

ΒΗΜᾹ
,ἵρὗφφω
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Ἀποχαρακτηρισμός.., μνημείων
Πρίν μιόι ὃδομαδα διαὸάσαμε ὅτι τό Ἀρεταίειο καί τό Αἰγινὴτειο δέν θεωροῦνται πιά διατηρητέα μνημεῖα καί σύντομα
πρόκειταινά κατεδαφιστοῡν- ἡ εἴδηση αὐτὴ εἶναι ἀκόμη ἀνεπιὸεὸαίωτη. Παρ’ ὅλα αὑτά καί τὴν ὅποια ἐπιφύλαξη διατηροῦμε σχετικά μέ τὴν κυὸερνητικὴ πρωτοόουλία, δέν θόι θεωρὴσουμε διόλου καινοτομία τὴν πράξη της. Ἀντίθετα 69iσκουμε ὅτι ἐχει μιά συνέπεια ἀπόλυτη μέ τὴ γενικὴ νοοτροπία
τοῦ κράτους πού ἔχει διοχετευθεῐ στή νεοελληνικὴ κοινωνίας
καταστροφή καί ξεπούλημα τῶν μνημείων γιά χάρη τῆς «οἰκονομικῆς ἀξιοποιὴσεως».
Ἡ τύχη τῶν ἀρχιτεκτονικων μνημείων στόν τόπο μας καθορίζεται ἀπό δύο φορεῖς καί δύο νομολογίες ἀντίστοιχα;
Ο Τό ύπουργεῐο Πολιτισμοῡ μέ τό νόμο περί νεωτέρων μνημείων «6αφτίζει» ἐργο τέχνης ἕνα ἀρχιτεκτόνημα ὴ οἰκισμό.
Ο Τό ὑπουργεῐο Δημοσίων Ἔργων χαρακτηρίζει διατηρητέο
ἕνα μνημεῐο γιά λόγους αἰσθητικούς, ἱστορικοὺς κλπ. μέ ὅάση
διάταξη τοῦ ΓΟΚ.
Σχετικά μέ τό ἱστορικό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν τουλάχιστον
προετοιμάζεται Προεδρικό Διὰταγμα μέ σκοπό νά «Ἑνοποιήσει» τὴ νομολογία. Παράλληλα ἤδη ἐχει ἀρχίσει μιά «ὕποπτη»
προετοιμασία καί δραστηριότητα καί στίς ἀρχές Ἰουλίου αἵρεται ἡ ἀναστολὴ οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν πού εἶχε ἀποφασιστεῐ
γιά ὁρισμένες περιοχές.
’Ἀδειες γιά ἀνοικοδόμηση - καί φυσικά καί γιά κατεδάφιση
- θ’ ἀρχίσουν νά δίνονται.
Ἀλλά ὅπως φαίνεται καί ὅπως οἱ πληροφορίες ἐπιὸεὸαιωνουν «τά κατάλοιπα τοῦ παρελθόντος» πρέπει νά ἐξαφανίστοῡν. Τά λίγα ἐναπομείναντα μνημεῖα πού δηλώνουν τὴν
ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ περιὸάλλοντος, ὅοο ὑπάρχουν, δημιουργοῦν «προὸλήματα μνήμης». Καλύτερο φαίνεται γιά τούς κυ6ερνῶντες μας νά κόψουμε μέ τό παρελθόν μοις ὁριστικά. Καλύτερο φαίνεται νά μὴν ἐχουμε διόλου «ἀναπνοὴ» μέσα σ’ αὐτὴ ι Ξ
τὴν πόλη, γιατί ἡ λίγη «ἀναπνοὴ» μᾶς θυμίζει πώς κάποτε ·
ἀνασαίναμε.

Τό ὅιὸλίο
Ἀπό τὴ στήλη αὐτή ἔχουν συχνά ἐπισημανθεί τά προὸλήματα
τῆς ἐκδοσης, διακίνησης, προδολής τοῦ 6ι6λίου· με τό ἐξυπονοούμενο αἴτημα γιά φτηνό καί
καλό διὸλίο.
Ἡ φετεινή ἓκθεση οτό ’Ἀλσος
τῆς Κηφισιᾶς (λήγει τήν Κυριακή
24 Ἰούλη) μᾶς δίνει ἄλλη μιὰ
φορά τήν ἀφορμὴ. Τρεῖς παράγοντες θά καθορίσουν τὴν τύχη
τού 6ι6λίουῑ Οί ἐκδότες καί 6Lὅλιοπωλες, τό άναγνωστικό κοινό
καί τό κράτος.

0 T6 κράτος σποραδικά καί
σπασμωδικά ἡ καί καθόλου

ἀσχολεῖται μέ τό 6ι6λίο — καί

Ο Σέ έλληνικὴ ἀγγλόφωνη
έφημερίδα διαὸάσαμε σχετικά μέ
τή δουλειόι μιᾶς καλλιτέχνιδας,
καί μεταφράζουμε κατά λέξηε
«Ἡ ὁουλειά της ξεχωρίζει γιά τή
γοητευτική ἀντίθεση
κλασσικισμοῦ ,καί
ἀντικλασσικισμοῦ - ὥστε νά
ὅλέπει κανείς λογικές, μέ
ἁρμονικές ἀναλογίες καί τυπικά
κλασσικές μορφές ἀλλά
συγχρόνως κάτι τό ἄγριο, τό
παράλογο, τό ἀνερμήνευτα καί
τό χαοτικό. Τό συνολικό
ἀποτέλεσμα εἶναι ἕνα μαγευτικό
κράμα ἀπό Γκόγια, Βελάσκουεθ,
Ρσῦμπενς καί Καραὸάτζισ
καθώς καί ἀπό τήν Ἀρχαία
Ἑλληνική Γ λυπτική, μέ
«ἀποχρώσεις μιᾶς τέχνης
Πριμιτίφ» καί μσρφῶν
γονιμότητας κι ἀπό κάτι τό
προὶστορικό πού ὁέν
ἀνακαλύφθηκε ποτέ».

Καί μή χειρότεραέ
Νομίζομε πώς ἡ καλῶς
ἐννοούμενη ἐξύμνηση γίνεται
ἀπό μόνη της μπούμεραγκ καί
σημαίνει ἐνταφιασμό....
.0 Παραόράσανε αὐτά τά
μακαρόνια] ἤ ἀλλοιῶς ὁ
Λαοκόων καί οἱ γιοί του - τό
γνωστό σύμπλεγμα πού
ὂρίσκεται στό μουσεῐο τοῦ
Βατικανοῡ.

μερικά μή δημιουργικὰ στοιχεῖα.
Στό σύνολό του ὅμως 6 κλάδος
παρουσιὰζει μιά ἀξιοθαύμαστη
ζωτικότητα - ἀξιοθαύμαστη γιά
μιά μικρὴ χώρα μέ περιορισμένο
ἀναγνωστικό κοινό.
Ο Τελικά ὅ,τι θά καταξιώσει
κάθε ἐκδοτικὴ προσπάθεια εἶναι
τό ἀναγνωστικό κοινό. Αῠτό τό
κοινό εἷμαστε ὅλοι μα ς. Καί
πρέπει, ὀφείλουμε νά στραφοῠμε
μέ στοργὴ καί ἓνδιαφέρον στό 6Lὅλίο r— τό καλό ὅιὸλίο. Νά τό ἐνισχύουμε καί νά τό διαδίδουμε.
Αὐτό θά καθορίσει τελικά τὴν
τύχη κάθε ἐκδοτικής προσπαθειας- ἐτσι θὰ καθοριστοῦν σωστὰ τά κίνητρα. Ἔτσι θά παρακινηθοῡν οἱ ἐκδότες· ἐτσι θά ἐξ·
αναγκαστεῖ καί τό κράτος νά μήν
μένει ἀμέτοχο.
Πολλοί άναγνῶστες μμς μᾶς
θύμισαν τήν παρακίνηση - σύνθημα πού γράψαμε στό περιοδικό
πρίν δυό χρόνια; « Π ε ρ d στ ε
τίς ὁιακοπές μέ ἕνα
καλό ὄιόλίο στό χέριΙ».

συνήθως ὅχι γιὰ τό καλό του.
O Οἱ ἐκδότες καί οἱ διὸλωπῶλες
ἀσκοῠν ἕνα ἐπάγγελμα. Καί στό Εἶναι κάτι πού κὰνει καλό καί
ἐπάγγελμα ἔχουν ξεφυτρώσει καί - σέ μᾶς καί οτό ὅιόλίο.

Μέ κάτι Térou; λι ζάντες
κυκλοφορεῐ ἕνα μικρό λεύκωμαῑ
«Τό Μουσεῐο τοῦ Γέλοιου»,
ἒκδοση baobad. Γράφει οτόν
πρόλογο;
«Πρόθεση τούτης τῆς ἔκὸοσης
εἶναι ὄέόαια νά ψυχαγωγήσει.
Ἀλλά θά εὐχόταν ἐπίσης νά
προσφέρει κάποιαν ἀνακούφιση
ἀπό τό κουραστικό ἀλύγιστο
ὕφος πού παίρνουμε ὅλοι ὅταν
μπαίνουμε σέ μουσεῑο ἥ ἔκθεση.
Τά ἔργα τέχνης θέλουν
σοὸαρότητα, ἀλλά συγχωροῦν τό
χιοῦμορ - ἐκεῖνο πού ὁέν
ἐπιτρέπουν, εἶναι ἡ
σοόαροφάνεια».

Ἐπειδὴ τέλος λοιπόν ἡ
σοὸαροφάνεια, νά ἄλλη μιὰ
δυνατότητα λεζάντας, στό ἔργα
τοῦ Βερονέζε «6 Σε6ασμός>>ς

«_— Κάμ-ἁν, μίστερ]
Μπιούτιφουλ γκέρλςΙ»
Ο ’Ὀλοι εἴμαστε καλεσμένοι
στήν έκθεση MAIL— ART ἠ
άλλοιῶς «Ταχυδρομική Τέχνη»
πού θόι γίνει στή Στουτγκάρδη
ἀπό 26/9 ὥς τίς 5/10. ’Ὀλες οἱ
ουμμετοχές θά γίνουν δεκτές. Τά
«ἔργα» δέν ἐπιστρέφονται. ’Ἐνας
κατάλογος θά σταλεῖ στούς
συμμετέχοντες. Τελευταία μέρα
ὑποὸολήςῑ ἡ 1η Αὐγούστου.
Γράψτε; Angelika Schmidt
c/o Künstlerhaus
Reuchlinstr. 4b
7000 Stuttgart 1
WEST GERMANY
Καί μιὰ πληροφορία ἀκόμα; ‘H
«Ταχυδρομική Τέχνη» δίνει
δυνατότητες σέ ὅλους· εἶναι
ἐπικοινωνία καί πολύ κεφι. Μήν
διστάσετε λοιπόν.
O Στά πλαίσια τῶν
καλλιτεχνικῶν καί πολιτιστικῶν
του ἐκδηλώσεων, τό Μουσείο
Μοντέρνας Τέχνης τοῦ PRILEP,
διοργανώνει κάθε χρόνο διεθνή
συμπόσια γλυπτικής καί
ζωγραφικῆς, né τήν ουμμετοχή
καλλιτεχνῶν ἀπ’ ὅλη τήν
Εὐρώπη. Ἀπό τήν Ἑλλάδα, στήν
προηγούμενη ἐκδήλωση εἶχαν
προσκληθεῖ νά ουμμετάοχουν οἱ
; Λογοθέτης, Ὀπυ Ζούνη καί ὁ
Γ. Μίχας.
Ἐφέτος, στό 220 Συμπόσιο
τοῦ PRILEP, θά συμμετασχουν
στόν τομέα τής γλυπτικής 6
Γιάννης Γαΐτης καί στήν
ζωγραφική 6 Μιχάλης
Γ ιαννουρῆς.
Ο ’Ὀλοι οἱ Ἕλληνες ἐκδίδουν
ποιητικές συλλογές. Καί 6
Εὐάγγελος Φιλωπής ἐπίσης μέ
τή νέα του συλλογὴ O POMHOT
(καί όχι γιά μιά φορά). ’Ᾱτονο
τό σύστημα ἀφοῦ εἶναι
«ἁπλούστερο καί οχετικά πιό
οἰκονομικωτερον». Νά ποιά
εῖναι ἡ «(Γυναικεία ἰσότης» κατά
τόν ποιητής

«Καί ὁώστου ἡ ἄμοιρη γυνή,
τρέχει νά γίνει ἴσια.·
καπνίζοντας-ὅαὸίζοντας,

μέ ὕφος «Ut/1’ ἀνὸρίσια»
Διαφθσρά καί ὁπλισμός
ἴσια γι’ αὐτή καί πάλι,
καὸάλα της ὁ ἀνὸρισμός
(κατάρα της μεγάλη»)
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Τά Ἀρχαῐα ταξιδεύουν
Τοῦ Ι“. Ξύδη
Οἱ ἀντεγκλήσεις ἔχουν κοπάσει. Ἔργα «ALE/616mg» τέχνης ἀπό τά ἑλληνικά μουσεῖα ἐκθέτονται 0:6 Λοῦὸρο, καί
κυκλαὸικά εἰὸώλια ἰδιωτικῆς συλλογῆς, στήν Οὐάσιγκτον.
Εἶναι ἴσως κατάλληλη ἠ στιγμή γιά μερικές ψύχραιμες 6:6πιστώσεις.1. Οἱ φωνές τῶν ἀντιθέτων πρός
τήν ἐξαγωγή τῶν ἀρχαίων δέν
ἀκοὺγονται πιά. Ἔνας ἀγῶνας
ὂασικα σωστός, πού ἀναλήφθηκε
ὔχι πάντα μέ τα σωστα ἐπιχειρήματα, ἐχει φαινόμενικα ἐγκαταλέιφθεῖ. Ὁ «πρῶτος γύρος» πού
τόν κέρδισε τελικά τό κράτος μέ
τίς ὑπέρτερες δυνάμεις του, ἴσως
v6 εἶναι καί ὁ τελευταῖος.
2. T6 κράτος σιωπᾱ καί 6616.
K96165: :1’]v\6v606 του, πού τή
γλὺτωσε τόσο φτηνά, 1:06 τά ἐργα
ἐφτασαν στόν προορισμό τους δίχως, όσο ξέρουμε, ζημια. Δέν
μπορεῑ ὅμως ἀκόμα να θριαμὸολογήσει γιά 16 ἐκατομμύρια τῶν
ἐπισκεπτῶν καί τίς δεκάδες τῶν
ἐγκωμιαστικῶν ἄρθρων (ἄραγε
καί για τήν κατατρόπωση τῶν
Τούρκων;). Ὑπουργοί, Γ ενικοί
Γ ραμματεῖς καί «ἀνώτατοι δημόσιοι λειτουργοί» ἔδειξαν 016 χειρισμό τοῦ θέματος αδεξιότητα,
ούγχιση κ’ ἐλλειψη ψυχραιμίας.
Στή ὃιασὺνη τους να ἐκτελέσουν
δίχως ωζήτηση τίς «ἀνωθεν»
ἐπιταγές πέσαν 61:6 γκαφες σέ
λαθη τακτικῆς καί οὐσίας πού
κλόνισαν 006696 τό 1:690; τῶν
εἰδικῶν καί ἰδίως τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ. M516 11']v 6:6στική ψήφιση τοῦ N. 654/77 τό
δεύτερο μεγαλο λαθος ἦταν νά
κρατήσουν μυστικό τόν καταπληχτικό κατάλογο τοῦ φόν Μπότμερ, 1:06 χρησιμοποιήθηκε σαν
ὃασικό ὅπλο προπαγανδας ἀπό
τούς ἀντίθετους, καί συπέλεσε
περσότερο ἀπό καθε 6.110 ἐπιχείρημα στή διέγερση τῆς κοινῆς
γνώμης3. T6 γεγονός ὅτι τελικά ἐξαιρέθηκαν 61:6 τίς ἐκθέσεις τά περσότερα ἀπό :6 ἐργα τοῦ καταλόγου
αὑτοῦ, καί ὃρίσκονται πάντα 011’]
θέοη τους 0167 μουσεῖα, ὀφείλεται
στήν ἐγκαιρη καί θαρραλέα ἀντίδραση μερικῶν ὑπεύθυνων αρχαιολόγων 1106 ἀντιταχθηκαν
σιήν ἀφαίρεση τῶν ἔργων δίχως
να νοιαστοῦν για τίς συνέπειες
πανω στήν καριέρα τους. Χρειαστηκε ὅμως ὅλη ἡ δημόσια καμπανια για να εὑαισθητοποιηθεῖ ἡ
κοινή γνώμη πάνω σ’ ἕνα θέμα
1:06 ἐπέμενε τό κράτος να τό
κρατάει ἀπόρρητο δίνοντας 1661']
στίς χειρότερες ὑπόνοιες καί
σπερμολογίες, πού ἐθεμελίωσαν
μέ τή σειρά τους μερικές ἀπό τίς
πιό δημαγωγικές καί κομματικοποιημένες ἐκδηλώσεις.
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4. Ἂν μελετήσει κανείς τή (δημοσιευμένη) ~ ἐπιχειρηματολογία
τῶν κυριότερων ἀρχαιολόγων
(καί ἠταν πολλοί) 1:06 6v:::6χθηκαν στήν ἐξαγωγή δέ θα ὂρεῑ
σέ κανέναν ἀπόλυτη ἀντίθεση
πρός καθε ἐκθεση 01:6 ἐξωτερικό.
Εἰχαν ὅμως τήν ἀτυχία να συγκρουστοῦν πρός τήν εἰλημμένη
κυὸερνητική ἀπόφαση να γίνουν
οἱ ἐκθέσεις δίχως καθυστέρηση,
καί v6 ἐξωθηθοὺν έτσι 0‘ ἕνα
πόλεμο λόγων μέ χρήση ὅλων τῶν
ὅπλων τῆς ρητορείας καί τῆς πατριδοκαπηλίας πού δέν εἶναι πια
ἀποτελεσματικα. Πρῶτα οἱ πιό
ὑπεύθυνες γνῶμες τους ἐκφρασμένες μακριά 61:6 τό κοινό 016
παλιό Ἀρχαιολογικό Συμὸοὑλιο
ἐγιναν «συμὸουλευτικές» 016
1:6:vo69:o 1:06 ἐφτιαξε ὁ Νόμος
654/77 καί ὅταν ἀντιδράσανε μέ
τήν παραίτησή τους, ἀντικατασταθηκαν 61:6 61106; πού δέν εἰχαν σκοπό ὂχι τήν πολιτική σκοπιμότητα τῶν ἐκθέσεων ν’ ἀμφισὸητήσουν, ἀλλά 0615 1:6v τό τεχνικα ἐφικτό ἡ ἐνδεδειγμένο τῆς
ὀργάνωσής τους, παρα μόνο μέ
τόν 1:616:590 196110 v6 τήν διεκπεραιὼσουν. Κοντά σ” αὐτές τίς
διοικητικές μεθοδεὺσεις ἐπιστρατεύθηκαν στήν κυριολεξία ὅλοι οἱ
ἄλλοι μηχανισμοί τῆς ἐξουσίας,
οἱ αὗρες, :6 ΜΑΤ, :6 φορτηγά
τοῦ στρατοῦ, ἡ πολεμική ἀεροπορία. (Γ ι’ 6616 καί στήν ἐφταμελῆ
ἐλληνική ὀργανωτική ἐπιτροπὴ
χρίστηκαν τρία μέλη «τεχνικὰ» ἕνας πτέραρχος, ἕνας καθηγητὴς
ἀντοχής ὑλικῶν καί Eva; ἐμπειρογνώμων συντηρητής) ἐνῶ ἡ ἐντεκαμελής ἀντίστοιχη γαλλική
ἐπιτροπὴ περιλαμόάνει μόνο κορυφαίους ἀρχαιολόγους καί μουσειολόγους.
5. ’Όλη ἡ λογομαχία περιστραφηκε γὺρω 61:6 τήν ἀρχαία ἑλληνική τέχνη καί τά ἔργα της, 06 να
μήν ὑπάρχει άλλη τέχνη στόν κόσμο, σαν νά εἰναι ἡ μόνη 1:06 ἔχει
να ἐπιδείξει ἡ Ἑλλάδα. Ἐγιναν
6έ6αια καί κου6έντες, πάντα ἀπό
ἐπίσημα πολιτικά στόματα, γιά
ἀνταλλαγές ἐκθέσεων ἀρχαίων
ἐργων ἀπό τα Χανιά μέ ἔργα τοῦ
Γκρέκο, ἠ κυκλαδικῶν εἰδωλίων
μέ ἐργα Γάλλων ἰμπρεσιονιστῶν,
για «πρέσόεις τοῦ Αἰγαίου» κτλ,
πού μόνο φαιδρα μποροῦν v6
ὀνομαστοῦν.

δυό ἐκθέσεις, καθώς καί ἡ προγραμματιζόμενη τρίτη για τόν
Μέγαλέξαντρο λήφθηκε 0:6 ἀνώτατο πολιτικό ἐπίπεδα, 61:6 16v
ἴδιο τόν Πρωθυπουργθ(...καί 16
01:61:61 δεμένα), πού «τιμώρησε»
μάλιστα τό Ἡράκλειο, διατάξοντας v6 μήν πᾶνε ἔργα ἀπό τό
μουσεῖο του 0:6 Παρίσι «γιατί
εἶναι ἀηδιασμένος» καί γιατί
«καθε φορά πού 6ρίσκομαι ἐξω,
δημιουργεῐτε (Σημ. συντ. ἐμεῖς οἱ
ἰθαγενεῖς) ἱστορίες 1:06 ἐκθέτουν
διεθνῶς τὴ χώρα» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2.3.79). Εἶναι πεντακαθαρο, 61:6 τέτοιες ἐκδηλώσεις,
καί μερικές ἀλλες, σέ ποιόν τελικά ἀνάγεται ἡ εὐθύνη για τίς
ἐκθέσεις. Ἐτσι διαμορφώθηκε
πολιτικά, καί ὅχι ἐπιστημονικά, ἡ εἰκόνα πού δίνει τό Λοῦ69o τῆς «αἰγαιακής» τέχνης, μιᾶς
κατηγορίας 1:06 ἐφευρέθηκε για
τίς πολιτικές ἀνάγκες τῆς στι-

γμῆς, εἶναι ὅμως ἀνὺπαρκτη γιά’
τούς μελετητές.

7. Παρά τή σιωπή τῶν δυό πλευρῶν, τό μεγάλο θέμα δέν ἐχει
κλείσει. Τά ἐρωτήματα παραμένουν;

α. Ὠφελοῦν ἤ ὄχι τέτιες ἐκθέσεις,·
ὃ. Τί εἶόος ὀφὲλη προσκομίζουν,·
Ὑλικά; Παιὸευσιακά,· Πολιτικά,·
γ. Ποιός ὁ ἁρμόδιος γιά νά τίς
ἀποφασίζει,· Τό Ὑπουργικό Συμὅούλιο, ὅπως ὑποστηρίχθηκε ἀπό
τόν Γ ενικό Γ ραμματέα τοῦ Ὑπ.
Πολιτισμοῦ ἤ οἱ εἰὸικοί,·
Σέ συντομία μποροὺν να δοθοῦν οἱ ακόλουθες ἀπαντήσειςε
α. Πολλές ἐκθέσεις τα τελευταῖα
χρόνια (μεμονωμένων ἀριστουργημάτων ἤ συνόλων μιᾶς ὁρισμένης περιόδου) ἐξελίχθηκαν σέ
λαϊκά πανηγύρια, σέ ἀτέρμονες
οὐρές 1106 συνωστίζονταν για μια
διαστική ματια στα ἐργα«φρενιτιὼδεις προῧατοειδεῐς
περιηγήσεις» τα λέει Eva; "Ayγλος διευθυντής Μουσείου.
Ἀλήθεια τί σχέση μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ ἀναμεσα στήν Ἀφροδίτη τής Μήλου καί Eva ἀμέτρητο
πλῆθος Γ ιαπονέζων, ἀνάμεσα στὴ
Τζοκόντα καί μια ἀπειρη συρροή
Γιάνκηδων; Ἀμφιῧάλλω πολὺ 6v
προάγεται ἡ παίδευσή τους, ἤ οἰ
παιδευσιακές τους σχέσεις μέ τὴ
Γαλλία ἀπό 16 δευτερόλεπτα 1:06
86 σταθοῦν μπρός 0‘ Eva 69:στούργημα τῆς Ἑλληνικῆς γλυπτικής ἤ σέ ἄλλο τῆς ἰταλικής
ἀναγέννησης 1:06 ὅρίσκονται σήμερα, ὕστερ’ ἀπό ἀπίθανες περιπέτειες, στήν κατοχὴ τῶν Γάλλων.
Τό ἴδιο ἐρώτημα ἰσχύει καί για
τα ἑλληνικὰ πλήθη πού θα προσδοκοῦν οἰ Γάλλοι μπρός στα ἀρι-

’στουργήματα τῆς «γοτθικής τέ6. Ἐπιὸεθαιώθηκε ἡ ὑπόνοια
χνης τοῦ ...Μπορντελαί» 1:06
πῶς ἡ ἀπόφαοη για να γίνουν οἱ προσγειώθηκαν στήν Πινακο-

θήκη μας καί πέρασαν ἀπαρατήρητα ἀρκετές έόδομάδες γιατί δέν
εἶχε γίνει ἡ παραμικρὴ προετοιμασία. Στήν περίπτωση τῶν
τριῶν ἐκθέσεων ἑλληνικής τέχνης
εἶναι φανερό πώς ἐπιδιώκεται
παιδευσιακό καί πολιτικό ὄφελος, καί 1:616 6561590 λόγο (ἴσως
καθόλου) ὑλικό.

6. Τά ὑλικὰ ὀφέλη δέν εἶναι
συνήθως πολλά για τό ἀποστέλλον κράτος. Τό καρπώνεται κυρίως ἡ χώρα 1:06 δέχεται τήν ἐκθεση, στίς ΗΠΑ εἰδικότερα, τα
μουσεῖα. Εἶναι γνωοτό 61:6 χρόνια τό «ταμιευτικὸ» ἐνδιαφέρον
τοῦ Μητροπολιτικοῡ Μουσείου
τῆς Νέας Ὓόρκης για ἐντυπωσιακές ἐκθέσεις ξένης τέχνης, για
v6 καλυφθοῦν 16 μεγαλα ἐτήσια
ἐλλείμματα του. Σύμφωνα μέ τό
«Νιοὺ F1691: Τάϊμς» (24.1.78) ἡ
περιφορά τῆς ἐκθεαης Τουταγχαμων σέ έξη ἀμερικανικα μουσεῖα
θ’ ἀποδώσει σέ ἀκαθαριστα
ἐσοδα στα μουσεῖα καί στίς τοπικές ἐπιχειρήσεις συνολικὰ $ 200
ἓκατομμύρια. ’Ὡς τέλος Δεκέμ6ρη 1978 εἶχε ἀποδώσει κιόλας
016 M1]:901:o1:1:1:6 Μουσεῖο $
13,7 ἐκατ. 61:6 πώληση καταλόγων καί ἀντιγράφων, ἀπό τα
ὁποῖα οἱ Αἰγύπτιοι ἐχου V6 11695:
$ 3,7 έκατ. για τήν ἀνακαίνιση
τοῦ Μουσείου Καῑρου. Τό Μητροπολιτικό Μουσεῖο μόλις θά
κάλυπτε τά ἐξοδα του ($ 2,4
ἐκατ.) ἀπό τίς εἰσόδους, ἀλλα θα
εἶχε σημαντικό κέρδος ἀπό τίς
ἐγγραφές νέων μελῶν τῶν «Φίλων τοῡ Μουσείου» καθώς καί
ἀπό τό ἑστιατόριο κτλ.

Στό Λονδίνο ἡ ἐκθεση τοῦ
«Χρυσοῦ 106 ’E1 N1096v10»
στοίχισε μισό ἐκατομμὺριο λίρες
καί χρειαζεται ἰσαριθμους ἐπισκέπτες για v6 τό καλύψει, ὥστε
06:5 τά κολομὸιανα μουσεῖα v6
ἐχουν πολλές ἐλπίδες ὑλικοῦ
ὀφέλους ἀλλα 06:5 ἡ παιδευσιακή ἐμὸαθυνση τῶν ἀγγλο-κολομὸιανῶν σχέσεων νά προωθηθεῖ σημαντικα, παρα μόνο νά διεγερθεῖ ἡ ὅουλιμία τῶν μοντέρνων
μαζῶν για «θανατο, σέξ καί κοσμήματα» ὅπως γράφει ὁ ἴδιος ὁ
Ἀγγλος διευθυντής μουσείου
(Φινανσιαλ Ταϊμς 2.1.79).“ Τέτοιες «σοῦπερ ἐκθέσεις» ἀνατρέπουν μεταξὺ ἄλλων καί τίς προτεραιότητες ἑνός μουσείου, 696—
χυκυκλώνοντας 611a τμήματα,
προγράμματα καί ἐνὸιαφέροντά
του. A616 1106 εἰναι ἀκόμα πιό
ἀπογοητευτικό εἰναι πώς τέτιες
ἐκθέσεις ἔχουν γίνει ἐμπορικές
όσο καί αἰσθητικές ἐπιχειρήσεις.
‘H παραγωγή καί ἡ ἐμπορεία
ἀντιγράφων, ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ
Μουσείου, ἐχει γίνει τώρα μεγάλη
μπίζνες. Τα· μουσεῖα κερδίζουν
οἰκονομικὰ· «στήν παροῦσα

περίπτωση καί τά Αἰγυπτιακὰ
μουσεῖα έχουν κέρδος...» γράφει
ἡ έγκυρη κριτικὸς τοῦ «Νιοὺ
Γιόρκ Τάϊμς». Γιά τίς έλληνικές,
ἐκθέσεις δέν ξέρουμε τί έχει συμφωνηθεῐ, παρά μόνο ὅτι τό ἑλληνικό κράτος πληρῶνει τά έξοδα
μεταφορᾶς, συσκευασίας καί
ἀσφάλισης τῶν ἔργων τῆς «αἰγαιακής τέχνης», πού ἡ ἀξία τους
ἔχει ὑπολογισθεῖ (μέ ποιά κριτήρια;) σέ 336,2 ἐκατ. δραχμές (καί
τῶν κυκλαδικῶν σέ 80 ἐκατ.

περικλείεται μέσ’ στά σύνορά μας
μέ τή Βουλγαρία καί τή Γιουγκοσλαὸία. Δέ νομίζω πῶς εἶναι
τά μόνα μας ἀποδεικτικά μέσα
γιά τή συνέχεια τῆς φυλῆς.
Ἐχουμε χιλιάδες ἀποδείξεις λέει
6 καθηγητής ΕΜΠ κ. Θεοχάρης.
Καί παρ’ ὅλο πού ἡ τεχνοτροπία
τῆς γλυπτικής ὀνομάζεται ἰωνική
(ὅχι αἰγαιακή) ἐπειδή διαμορφώθηκε ἀρχικά ἀπό Ἕλληνες στίς
ἀχτές τῆς Ἰωνίας δέ σημαίνει πῶς
ἡ Ἑλλάδα έτοιμάζεται νά τίς
διεκδικήσει.

Τά παιδευσιακά ὀφέλη δέν
Τό νά πιστεύουμε πῶς ἀπορμποροῦν v‘_ ἀποτιμηθοῦν 6ραχυρέει αὐξημένη πολιτική ἰσχύς ἠ
χρόνια. Ἀκόμα λιγότερο μποπῶς μᾱς ὀφείλεται αὖξημένη
ροῦν (γιά τίς θρυλούμενες «πολιὑποστήριξη λόγω τῆς ὑπέρτερης
τιστικές ἀνταλλαγές») νά μποῦν
παιδευσιακής στάθμης τῶν «προστήν ίδια ζυγαριά τ’ ἀρχαϊκά
γόνων μας» καί πώς θ’ ἀποστογλυπτά τῆς σαμιακῆς ἦ τῆς παμώσουμε τούς σημερινούς ἀντιριανῆς σχολῆς μέ τούς καλύτεπάλους μας μέ τήν ἐπίδειξη τῶν
ρους ἰμπρεσιονιστές. Τόσο διακαρπῶν τῆς ὑπέρτερης ἐκείνης
φορετικές (σέ οὐσία) παιδευσιαπαίδευσης ἀποτελεῖ ίδιότυπο χα-.
κές ἀξίες δέν εἶναι συγκρίσιμες.
ρακτηριστικό τοῦ συγχρονΟυ
Οὔτε μποροῦμε νά ὑπολογίσουμε
Ἕλληνα. Μήπῶς εἶναι καί εἰναι
τό κέρδος τοῦ Γαλλικοῦ κοινοῦ
σύμπτωμα άδυναμίας; ’Ὀπως καί
ἀπό τήν ἒκθεση τοῦ Λούὅρου ἡ τί νάναι 6 καλύτερος τρόπος v' 6vθ’ ὐαιοκσμίσει τό έλληνικό κοινό Ιταπεξέλθουμε στό συναγωνισμό
6.116 τούς ἰμπρεσιονιστές. Διαπιτῶν παιδευσιακῶν ἐκδηλῶσεων
στώνουμε μόνο ὅτι ἡ Πινακοθήκη στίς ὁποῑες οί γείτονές μας ἔχουν
τῆς Οὐάσιγκτον μᾶς στέλνει Eva
δείξει ἀναμφισόήτητες ἱκανότη(1) έργο τοῦ Γ κρέκο σέ «ἀντάλτες εἶναι νά έτοιμάσουμε μέ έπιλαγμα» τῶν 168 κυκλαδικῶν έρστημονική συνέπεια καί ψυχραιγων πού θά ἐκθέτει τόσους μῆνες. μία - δίχως παρεμόάσεις πολιτικῶν - ἐκθέσεις πού θά τίς έχουμε
Ὀσο γιά πολιτικά ὀφέλη γνωέτοιμες γιά νά περιοδεὺσουν
ρίζουμε πῶς ἡ κυόέρνηση ἀπόκαί τήν Ἐλλάδακαίτό έξὅλεπε στίς ἐκθέσεις σάν ἀποδείωτερικό, καί νά παρουσιάζουν
ξεις τῆς ἐλληνικότητας τοῦ Αίπ.χ. τά έλλαδικά ἔργα ὂυζαντινῆς
γαίου καί τῆς Μακεδονίας. Ἔτσι
τέχνης, τά 6υζαντινά ἔργα τῶν
τουλάχιστον ἐμφανίστηκαν ἀρἐλληνικῶν μουσείων, ἤ τά ὅυζανχικά, ἒτσι τό ἀντιλήφθηκαν καί οἱ τινά μνημεῖα τῆς Ἑλλάδας μέ
Τοῦρκοι καί πέτυχαν μέ διπλῶφωτογραφίες, διαγράμματα, μαματικά διαόήματα ἀπό τούς Γ ἁλ- κέτες - τί γίνεται ἀλήθεια ἐκείνη
λους τήν άλλαγή τοῦ τίτλου τῆς
ἡ άποκαλυπτική έκθεση ἀποτειἐκθεσης. Φαίνεται ὅτι έχουν τήν
χισμένων τοιχογραφιῶν; - τήν
ῑδια νοοτροπία μαζί μας. Δέν
τέχνη τῆς Μακεδονίας πρίν καί
θάπρεπε ὅμως ν’ ἀνησυχοῦν κι άς μετά τόν Μεγαλέξαντρο, τή μυὑπῆρχε στήν έκθεοη Eva διώὸολο κηναϊκή ἤ τή μινωϊκή τέχνη κ.ο.κ.
τῆς Τενέδου. cO Τουταγχαμῶν μέ ἤ ἀκόμα μιά μεγάλη έκθεση στή
ὅλο τό χρυσάφι του δέν άλλαξε
Θεσσαλονίκη πού θᾰδειχνε τήν
τίς μᾶλλον ἐχθρικές διαθέσεις
παιδευσιακή ἑνότητα τοῦ ὂυζαντῶν Ἀμερικάνων γιά τούς Αἰγύτινοῦ χώρου στά Βαλκάνια ὥς τό
πτιους (ἴσως νά ἐνθάρρυνε λίγο
150 αἰῶνα μέ συνεργασία τῶν
τίς τουριστικές τους προθέσεις)
Γ ιουγκοσλὰὃῶν, τῶν Ἀλόανῶν,
οὔτε ἡ ἔκθεση τῶν θησαυρῶν τῆς
καί τῶν Βουλγάρων ἦ ἀκόμα μιάν
Κύπρου τίς διαθέσεις τῶν Εὐρωέκθεση μέ τή συνεργασία τῶν
παίων πρὸς τούς Τοὺρκους.
ῖδιων γιά τήν προχριστιανική τέχνη τοῦ ἵδιου ὕαλκανικοῦ χώρου
Δέν θᾶπρεπε νά στηριζόμαστε
σέ ἐκθέσεις σάν τοῦ Λούόρου καί μέ έργα τῶν Ἰλλυριῶν, τῶν Θρακῶν καί τῶν Μακεδόνων σέ μιάν
τῆς Οὐάσιγκτον γιά νά πείσουμε
ἀντιπαράθεση πού δέν θά μποτή διεθνή κοινή γνώμη ὅτι τά νηροῦσε νά εἶναι μειωτική γιά τά
σιά τοῦ Αἰγαίου μέ ὅλους τούς
ἔργα ἀπό ἑλληνικά χέρια. Είναι
χώρους πού τά περιὸάλλουν (μέ
μόνη ἐξαίρεση τήν Ἴμὸρο καί τήν μεγάλο λάθος καί τό κάνουμε
συνέχεια, τό νά ξεχνοῦμε πώς 6v
Τένεδο) παραμένουν ἑλληνικά
πρό Χριστοῦ ὴ Ἑλλάδα μέ τή
καί μέ ἑλληνικά πληθυσμό καί
Μακεδονία (καί οτίς δυό ἀχτές
ἀποτελοῦν άναπόσπαστα τμήτοῦ Αἰγαίου) ἠταν τό κέντρό τοῦ
ματα τής σημερινής έλληνικής
κόσμου, οτά ὅυζαντινά χρόνια ἡ
ἐπικράτειας, ἄσχετα μέ τά ἔργα
Στερεά Ἑλλάδα μέ τήν Πελοπόντέχνης πού ἔχουν παραγάγει οἱ
Ἕλληνες κάτοικοί τους κατά τοὺς νησο ἡταν ἀπό τίς πιό άσημες καί
άπόμερες ἐπαρχίες τῆς Βυζάντιαἰῶνες. Οὔτε περιμέναμε τήν
νής καί ὕστερα τῆς ὀθωμανικής
Βεργίνα γιά νά πείσουμε τή Δύση
αὐτοκρατορίας.
γιά τήν ἐλληνικότητα τῆς ΜακεΤέτοιες ἐκθέσεις νά ὀργανῶδονίας, καί ἰδίως ἐκείνης πού

νονται πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα γιά τούς
ἑλληνικούς πληθυσμοὺς τῆς Κομοτινής, τῆς Ρόδου, τῶν Χανιῶν,
τῆς Πάτρας, τοῦ Ἀργοστολίου,
τῶν Γιάννενων, τῆς Καοτοριᾱς.
Ἂν εἶναι κατάλληλες καί ἀφομοιώσιμες ἀπό τίς πόλεις ἐκεῑνες
θά ε’ίναι ἀσφαλῶς κατάλληλες
καί γιά τούς πληθυσμοὺς τῆς
Νέας Ὑόρκης, τοῦ Τόκιο ἠ τοῦ
Παρισιοῡ, πού ἡ παιδευσιακή
τους στάθμη δέν εἶναι ἀπαραίτητα ἀνῶτερη ἀπό τῆς Καστοριας.
Γιά νά ἑτοιμαστοῦν τέτοιες ἐκθέσεις θά χρειαστεῖ νά συγκρότηθεῖ ἕνα εἰδικό πμὸούλιο στό
ὁποῐο νά μετέχουν ἀρχαιολογοι,
ὃυζαντινολόγοι, ἱστορικοί καί
κοινωνωλόγοι τῆς τέχνης πού νά
είναιένήμεροι ὅχι μόνο γιά τίς
ἐλληνικές έξελίξεις στόν κλάδο
τους, ἀλλά καί τῶν. ἐκδηλῶσεων,
ἐκθέσεων, συνεδρίων κτλ. πού γίνονται σέ ὅλο τόν κόσμο πρίν
πάρουν ἀποφάσεις νά στήσουν
μιά συγκεκριμένη έκθεση ὁίχως
πολιτικά ἐπηρεασμό ἢ 3695;166σεις, μέ πρωταρχικό στόχο τήν
αἰσθητική διαπαιδαγώγηση καί
τήν ἀνύψωοη τῆς παιδευσιακής
στάθμης τῶν Ἑλλήνων. Τό συμ6οὐλιο αὐτό νά έχει ὅλη τήν
άπαιτούμενη πληροφόρηση γιά
νά κρίνει ποῦ ὑπάρχει ἀνάγκη
μιᾶς ἐκδήλωσης, ποῦ τό κοινό θά
ἐνδιαφερόταν περισσότερο γιά
ἀρχαία ἥ ὂυζαντινή τέχνη, ποιά
συνέδρια εἰδικῶν θά μποροῦσαν
χρήσιμα νά ’ἐφοδιαστοῦν μέ μιάν
έκθεση πάνω στό κύρια θέμα τους
καί νά κάνει σχετικές εἰσηγήσεις
στήν κυόέρνηση. Τό πμὸούλω
ἄν ἠταν ἀπαραίτητο νά ὑπάγεται
στήν ὑψηλή ἐποπτεία τοῦ
Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ σάν αὐτόνομη ὑπηρεσία κὺρους στήν
ὁποία νά ἀναφέρονται δλες οἱ
περιπτώσεις ἐκδηλὼσεων τέχνης
στό ἐσωτερικό ἢ τό ἐξωτερικὸ,
καί νά ἔχει στή διάθεσή του ὅλο
τό τεχνικό προσωπικό τοῦ
Ὑπουργείου, ουντηρητές, συσκευαστές, μεταφορεῖς μέ πείρα,
ὥστε νά μή χρειάζεται κάθε φορά
τή συγκρότηση εἰδικῶν ἐπιτροπῶν. Ἀνάμεσα στά πολλά θέματα
πού θ’ ἀπασχολοῦσαν μιά τέτοια
ἐπιτροπή εἶναι καί τό ὅτι ὑπάρχουν πολλά ἀρχαῖα ἡ ὅυζαντινά
ἔργα έγκατεσπαρμένα σέ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, καί ὅτι σέ
πολλές περιπτώσεις αὐτά, ἀπό
μόνα τους, ἠ σέ συνδυασμό μέ
ὑλικό τεκμηρίῶσης ἀπό τήν Ἑλλάδα (φωτογραφίες, διαγράμματα κλπ.) καθώς καί ἐλάχιστο
ἀριθμό πρωτότυπων ὅχι ἀπαραίτητα μοναδικῶν μποροῦν νά
συναπαρτίσουν μιά πολύ ἄρτια
έκθεση χωρίς νά μετακινηθοῦν
ἀπό τήν Ἑλλάδα εὔθραυστα ἀριστουργήματα.

Δέ μοιάζει νά προὸλημάτισε
κανένα τό γεγονός, οὕτε τήν κυ6έρνηση, οὔτε τούς ἀντιπάλους

της, - παρά μόνο ἐκ τῶν ὑστέρων
νά τό σκέφθηκαν - τό γεγονός
πῶς ἡ Νίκη τῆς Δήλου άντάμωσε
στό Λοῦὸρο τή Νίκη τῆς Σαμοθράκης, τίς Νύμφες καί τίς Χάριτες τῆς Θάσου, τίς πεπλοφὸρες
τοῦ Παρθενῶνα, τήν Ἀφροδίτη
τῆς Μήλου, πού ὅγήκαν κι’ αὐτές
ἀπό ἑλληνικά χώματα μέ τήν
ἄγνοια ἦ τήν ἐξαγορασμένη συναίνεση τῶν Τούρκων, - καί έτσι
«νομιμοποιεῐται» 6 ξενιτεμός
τους καί δέ γίνεται λόγος γιά
ἐπιστροφή τους, ἒστω καί γιά
προσωρινή ἒκθεση. Ἥ ἀκόμα πῶς
τά εἰδώλισ τῆς Κέρου καί τῆς
Ἀμοργοῦ, θά συναντήσουν τά
ξαδέρφια τους τά δωρημένα 6116
πλουσίους Ἑλληνοαμερικάνους
καί τόν μεγάλο κοῦρο τῆς Ἀττικής πού χρειάστηκε Ἕλληνες νά
τόν κομματιάσουν σάν χασάπηδες γιά νά τόν φυγαδεὺσουν τό
1939, γιατί εἷχε ὃρεθεῖ ὁλόκληρος, κι’ ἦταν πολύ μεγάλος γιά νά
κρυφτεῖ. Αὐτά ὅέόαια ὂγήκαν
παράνομα καί πρόσφατα 6116
ἐδάφη τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας,
κανείς ὅμως δέν σήκωσε φωνή
σήμερα νά τό θυμίσει στούς «κυ6ερνητικούς παράγοντες»
πού ·
ἀποφάσισαν τήν τωρινή ἐξαγωγή.
Μᾶς ὃεὸαιὼνουν πῶς θά εἶναι
προσωρινή, πάντως θά ὃαστήξει
ἀρκετοὺς μῆνες. Καί δέν παύει νά
μᾶς ἀνησυχεῖ ἡ τύχη σημαντικῶν
εῠθραυστων έργων, ὅταν θυμηθοῦμε τά μοναδικά ἔργα πού
στάλθηκαν στή διεθνή έκθεση τῆς
Νέας Ὑόρκης τό 1939 καί μᾶς
ἐπιστράφηκαν μόνο δέκα χρόνια
ἀργότερα, ἦ οἱ ζημιές πού ὑπέστη
ἡ Ἀφροδίτη τῆς Μήλου κατά τό
ταξίδι της στό Τόκιο. Οὔτε μποροῦμε νά ξεχάσουμε τά παλιά
ὅπου πάλι γιά νά ἐξευμενίσει φίλους, ὅπως σήμερα ὁ Πρωθυπουργός τούς Γάλλους καί τούς
Ἀμερικανούς, ὁ Ἄρατος δῶριζε
στόν Πτολεμαῖο I" άριοτουργήματα τῆς Σικυωνικής γλυπτικής
γιά νά τόν ἔχει φίλο ἐνάντια
οτοὺς Ρωμαίους, ἀκριόῶς ὅπως
μπαπολεμικές έλληνικές κυὸερνήσεις δὼριζαν ἀρχαιότητες
στοὺς έπίσημους ἐπισκέπτες τους
πολιτικούς καί στρατιωτικούς.

"Av δέ θελήσει τό κράτος νά
συγκροτήσει Eva τέτοιο σῶμα, ἂς
τό συγκροτήσουν οἱ άρχαιολόγοι,
ὅυζαντινολόγοι, ἱστορικοί τῆς τέχνης καί ἄλλοι εἰδικοί πού πήραν
θέση μέ παρρησία στήν παροῦσα
διένεξη καί νά μελπήσουν 6.116
κοινοῦ μέ ὅλη τήν πείρα τους τίς
διάφορες ὄψεις τοῦ μεγάλου αὑτοῦ θέματος καί νά ἐνσωματῶσουν τά πορίσματά τους καί τίς
προτάσεις τους σέ ἕνα ὑπόμνημα.
Νά μήν ἐγκαταλείψουν τόν
ἀγῶνα πού ξεκίνησαν. Ἡ παίδευση είναι πολύ σοόαρή ὑπόθεση γιά νά τήν ἐγκαταλείπουμε ·
στά χέρια τῶν πιὸ ἀκατάλληλων,
τῶν πολιτικῶν.
Μάης 1979
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Μιά συζήτηση μέ τόν
δραματουργό Γκιούλοι Χερνόιντυν

ημέρωοη καί ὅταν ἡ καθηγήτρια

τῶν νεοελληνικῶν γραμμάτων ί

χρειάζεται νά ἐπισκεφθεί τήν
Ἑλλάδα, συναντᾱ ἀπαγορεύσεις
- μιᾶς καί πρόκειται γιά προστοῦ Χρήστου Νησιώτῃ φυγοπούλα τοῦ ἐμφυλίου...
Ἀλλά ἡ ἱστορία αὐτή θά πήΤό ὁραματουργό Γ ΚΙΟΥΛΑ ΧΕΡΝΑΝΤΥ συναντήσαμε στό γαινε μακρυά ἂν συνεχίζαμε. Μέ
τόν Χερνάντυ ὅμως εἴχαμε 111‘
θέατρο τοῦ Πύργου τῆς Βούὸας, στήν παλιά πόλη, ὅπου πῆγε
γιά νά παρακολουθήσει τήν προετοιμασία τοῦ νέου του ἔργου ὅλας μιάν ἀρχή γιά νά ξετυλί«Τζάκ ὁ Ἀντεροὸγάλτης» πού σκηνοθετοῦσε ὁ Γ ιάντσο. Στό ” ξουμε τήν συζήτησή μας καθισμέ-

μεταξύ ἡ προετοιμασία τέλειωσε καί, ὅπως μαθαίνουμε, αὐτές
τίς μέρες τό ἔργο παίζεται μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἀπό τό θίασο
Népszinhäz (Νιπσινχάζ) πού σημαίνει Λαὶκό Θέατρο.
Τό «Νιπσινχάζ» εἶναι τό πιό πρωτοποριακό θέατρο τῆς
Οὐγγαρίας σήμερα. Ἔχει συγκεντρώσει τούς πιό πολλούς καί
ἀξιόλογους καλλιτέχνες. Τήν ἱὸρυτική του ὁμάὸα ἀποτέλεσαν ὁ
Γ ιάντσο, ὁ Γ ιοῦρκο καί ὁ Χερνάντυ. Τό «Νιπσινχάζ» ἐγκαινίασε τό 1978 τό θέατρο τοῦ Πύργου - πού στήν πραγματικότητα εἶναι ἕνα συγκρότημα μέ 4 σκηνές, μέ πλήρη έξοπλισμό καί
ἄφθονα μέσα.
Τό Νιπσινχάζ - ὅπως ἄλλωστε καί ὅλοι οἱ θίασοι - ἐπιχορηγεῐται ἀπό τό κράτος. Καί τό εἰσιτήριο εἶναι προσιτό μέ ἀποτέλεσμα τά θέατρα νά εἶναι κατάμεοτα. Τό εἰσιτήριο, στό θέατρο
πρόζας κοπίζει 30 φορίνια καί ἡ κρατική χορηγία εἶναι ἄλλα
30 φορίνια γιά κάθε εἰσιτήριο. Στήν ὄπερα καί τήν ὂπερέττα τό
εἰσιτήριο εἶναι 36 φορίνια καί τό κράτος χορηγεῖ ἀντίστοιχα
169 καί 110 φορίνια. (Γιά κάποιο μέτρο σύγκρισης σημειώνο,υμε ὅτι τό σινεμά κοστίζει 10 φορίνια, ὁ καφές 7 φορίνια καί
ὁ ὅασικός μισθός εἶναι γύρω στά 3.500 φορίνια).
Τελικά οἱ συνθῆκες γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θεάτρου εἶναι εὐνοὶκές· γάπό τούς 19 νομούς τῆς χώρας, οἱ 11 ἔχουν μόνιμη
θεατρική σκηνή καί μερικοί ἔχουν ἐπιπλέον καί ὄπερα καί
μπαλέτο. 'H ἐπιλογή ὅμως τῶν ἠθοποιῶν γίνεται μέ ἕνα ἀρκετά
αὐστηρό καί ὁύσκολο τρόπο· κᾴθε χρόνο συναγωνίζονται
800-1000 νέοι γιά τίς 20-25 θέσεις τῆς Σχολῆς Θεάτρου καί

Κινηματογράφου πού, γιά νά ἐπιλεγοῦν περνοῦν ἀπό τρεῖς
ὁιαὸοχικές ἐξεταστικές ἐπιτροπές.
Ὁ Γ κιοὺλα Χερνάντυ γνωρίζει
ἀρκετά τήν Ἑλλάδα πού στάθηκε ,
ἀφορμή τῆς ἓμπνευσής τουῑ
πρόσφατα παίχτηκε ἕνα 1111111110τογραφικό έργο σκηνοθετημένο
ἀπό τήν Miclos Cineta 11013 6001ζονταν στή νου6έλα του «Τό
ὀχυρό» ὅπου ὁ σκηνικός του χῶρος εἶναι ἡ περιοχή τοῦ ὀχυροῦ
Ροῦπελ. Ἀν κάποιες συνεννοήσεις εὐδοκιμήσουν, τό ὃιὸλίο τοῦ
Γκιοὺλα Χερνάντυ θά ἑκδοθεῖ
στά ἑλληνικά.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή έπιὸάλλεται νά σημειώσουμε ότι ὅσο εἷναι γνωστά τά ἑλληνικά γράμματα στήν Οῧγγαρία, ἄλλο τόσο
ἑμεῑς ἒχουμε παχυλή ἄγνοια ἀπό
τήν πολίτιστική ζωή αὐτοῦ τοῦ
μεγάλου λαοῦ - νομίζω πώς δέν
εῖναι ὑπερὸολή νά ἰσχυριστοῦμε
ὅτι πρίν ἀπό τά φίλμ τοῦ Γιάντσο
τό μόνο πού γνωρίζαμε ἀπό τό
πολιτιστικό πρόσωπο τῆς Οὐγγαρίας ἦταν ἡ «Πριγκήπισα τῆς
Τσάρντας» τοῦ Κάλμαν.,.
Χάρις στή λατρεία τῶν κλασσικῶν γραμμάτων ἀλλά καί κάποιες
συνάφειες μέ τήν πλούσια παράδοση τοῦ ἑλληνικοῦ παροικιακοῦ
στοιχείου τῆς παραδουνάόειας
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περιοχῆς ἀκόμα πρίν ἀπό τόν πόλεμο ἕνας ἐξαίρετος έλληνιστής, ὁ
K0601; έθεσε τίς πρῶτες ἀρχές
τῶν σπουδῶν τῶν νεοελληνικῶν
γραμμάτων. Μετά τόν έμφύλιο
καί 111v εἰσρροή τῶν πολιτικῶν
προσφὺγων στήν Οὐγγαρία μιά
νέα ἀναγέννηση τῶν νεοελληνικῶν σπουδῶν ἀρχίζει οτήν 00—
σιαλιστική Οὐγγαρία. Ὁ Δ. Χατζής καί ὁ Μέμος Μακρής εἶναι
δυό ἀπό τά ὀνόματα πού έδωσαν
τόν τόνο στήν ἀνάπτυξη τῶν πολιτιστικῶν σχέσεων μέ τήν Οὐγγαρία. Πλῆθος συγγραφεῖς καί
ποιητές μας ἔχουν μεταφραστεῖ
στά μαγυάρικα καί ἡ μονόδρομη
αὐτή σχέση συνεχίζεται. Μήν
πάει 6έ6αια τό μυαλό σας 0111
δραστηριοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ
Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἤ τοῦ
Ὓπουργείου Πολιτισμοῦ. Αὐτά
ὅλα γίνονται κυρίως χάρη στίς
προσπάθειες, τῶν πολιτικῶν
προσφὺγων καί τοῦ Ἰνστιτούτου
νεοελληνικῶν σπουδῶν. Τό Ἰνστιτοῦτο νεοελληνικῶν σπουδῶν
τοῦ Πανεπιστημίου Βουδαπέστης
- ὅπως ἄλλωστε καί ὅλα τά ἀντίστοιχα ἱδρύματα στό ἐξωτερικό ἀγνοοῦνται γιά μιά έκδοτική έν-

νοι στήν πλατεία τοῦ θεάτρου τοῦ
Πύργου, ’ παρακολουθώντας
παράλληλα τό Γ ιάντσο πού ἤρεμα
καί μέ σιγουριά στήν ἀναζήτησή
του έπλαθε τίς σκηνές τοῦ «Τζάκ
τοῦ Ἀντεροὸγάλτη».

EP.: Πῶς ξεκίνησαν αὐτές οἱ
σχέσεις σας μέ τήν Ἑλλάδα,ΑΠ.; ”Οταν έγραφα τό ὂιὸλίο
μου 11116591101305 στήν Ἑλλάδα ἡ
χοὺντα. Ἧταν μιά τέτοια κρατική
μορφή 11013 ἀνταποκρίνονταν
πλήρως στό μοντέλλο τῶν ἀναλύσεων πού εἶχα στό μυαλό του. Θά
σᾶς πω δυό λόγια γιά τό μῦθο γιά
νά γίνω κατανοητός; Στό έργο,
ὑπάρχει μιά ἰδιωτική έπιχείρηση
που ἀγοράζει ἕνα μέρος τῆς
«γραμμῆς Μεταξᾱ», οἰκοδομεῖ
ἐκεῖ ἕνα πολυτελέστατο ξενοδοχεῑο γιά πλούσιους ἀπό διάφορα
μέρη τῆς γῆς, καί ὀργανώνει - γιά
θέαμα - διήμερο πόλεμο. Παίρνουν μισθοφόρους, καί 0110 τήν
άλλη ὑπάρχουν οἱ δωικητικοί
ὑπάλληλοι τῆς έπιχείρησης 11013
ἑπικεφαλής εἷναι μιά γυναίκα.
Διεξάγεται ένας κανονικός διήμερος πόλεμος καί ὅταν πλέον τελειώνει ἡ προθεσμία, τότε ὅλοι
περιποιοῦνται 1013; τραυματίες.
Στή διάρκεια τοῦ πολέμου, πυροὂολοῦν κανονικά ὁ ένας τόν
ἄλλο, ὁ ἀντίπαλοι. "011010; κερδίσει, διάξει τίς γυναῖκες. Τή
στιγμή πού τελειὼνει ὁ «πόλεμος», ἡ ἑλληνική ἀστυνομία
ἐπεμὸαίνει καί πλλαμὸάνει τά
μέλη τῆς έπιχείρησης. ’Καθ’ ὁδόν
6910115101 καί ὁ στρατός ὁ ὁποῖος
έντάσσει, τέλος, μέσα στίς δυνάμεις του ὅλη αὐτή τήν έπιχείρηση
καί μέ τή 60118510 τῶν μισθοφόρων ὀργανώνουν ἕνα στρατοπέδω
έκπαίδευσης ένάντια στούς παρτιζάνους πού ὃρίσκονται κάπου
έκεῖ γύρω. T013; μισθοφόρους,
μπορεῖ γενικά νά 1013; στείλουν
110111013- 011111 Ἀφρική ἤ ἀλλοῦ.
EP.: Καί ποιό εἶναι τό νόημα αὐτῆς τῆς πολύπλοκης ἱστορίας μέ
τούς ἀντιμαχόμενους καί ποιά ἡ
σχέση τους μέ τήν κρατική ἐξ·
011010,-

AIL: Ἡ ἐξουσία 1013; ἀπόκληρους καί μισθοφόρους περιλα6αίνει καί δημιουργεῖ ένα στρατόπεδο ἐκπαίδευσης, Δηλαδή μιά
ἰδιωτική ἐπιχείρηση, γίνεται κραL τική. Βλέπουμε στό φίλμ ἀνθρώ-

-πους πού ποτέ δέν εἶχαν πιάσει
ὅπλσστό χέρι, στήν ἀρχή νά δει-

A” ρ ,,
“() Γκιούλα Χερνάντυ.
λιάζουν καί στό διάστημα τῶν 2
ἡμερῶν νά έξανδραποδίζονται, ’
νά γίνονται σκληροί, κτηνάνθρωποι. Στό ἓργο μας καταγγέλλεται
ὁ ἐξανδραποδισμός τοῦ ἀνθρώπου μέσα στή διαδικασία τοῦ πολέμου καί καταδείχνεται πῶς μιά
ἀνώτερη ἐξουσία, 11510110151 καί
ἐντάσσει μιὰ κατώτερη.
EP.: Ἡ ἀφομοίωση τῆς ἐπιχείρησης ἀπό τό κράτος ἀποὸλέπει στό
ὁυνάμωμα τῆς κρατικῆς ἐξου010;;
AIL: ‘H χούντα ὃλέπει ὅτι μέσα
α’ αὐτή τήν ἑπιχείρηση ὑπάρχουν
στοιχεῖα που θά μποροῦσε νά
χρησιμοποιήσει γιά τό δικό της
συμφέρον.
EP.: Ἡ ἀφορμή τοῦ μύθου ξεκινᾶ ἀπ’ τήν Ἑλλάὸα τῆς ὁποίας
ἡ λογοτεχνικὴ παραγωγή εἶναι
ἀρκετά γνωστή στή χώρα σας.
Δυστυχῶς ὁέν μποροῦμε νά
ὑπερηφανευτοῦμε κάτι ἀντίατοιχο καί ἐμεῐς στήν Ἑλλάδα.
Θά μπορούσατε νά μᾶς 1111.770511εἰὸικά γιά τήν οὐγγρική ὅραματουργία,·

AIL: Τό οὐγγρικό θέατρο ἔχει
μιάν ἀρκετά «κακή» ἱστορία. Σέ
ἀντίθεση μέ τό θέατρο τῶν γειτονικῶν σλαόικῶν χωρῶν, τό οὐγγρικό ἦταν πολύ φτωχό θέατρο.
Οἱ γείτονές μας Σλάόοι εῖναι ὀρθόδοξοι. Οἱ λειτουργίες τους εἶναι πανηγυρικές, θεαματικές.
Ἀντίθετα, οἱ Οὕγγροι στήν
πλειοψηφία τους, προσχώρησαν
πολύ νωρίς στόν καλὸινισμό. Στίς
ἐκκλησίες τῶν καλόινιστῶν δέν
ὑπάρχουν εἰκόνες. Ὁ 110161111σμός εἶναι μιά πουριτανική θρησκεία καί δέν ἀνέχεται τήν τελετουργία τῆς λειτουργίας. Βγαίνει
ὁ ἱερέας καί ἁπλά, λέει τό κήρυγμά του. Ἔτσι καί τό οῠγγρικό
θέατρο ἡταν ἕνα θέατρο συζήτησης. Γιά τό οὐγγρικό θέατρο ἦταν
ξένες οἱ κινήσεις, ἦταν ξένο τό
παίξιμο 1013 ήθοποιοῡ, ἦταν ξένη
ἡ 8501911111 πράξη.
Ὁ Γιάντσο καί στά 111111111010γραφικά καί στά θεατρικά ἔργα
του, θέλει νά ἀναδείξει τήν κίνηση, νά κάνει πραγματικό θέατρο. Καί αὐτό πού κάνει 013111 τή
στιγμή εῖναι πραγματικό θέατρο.
Γ ι’ 01310 ἀναδεικνύει τό κλοουνίστικο στοιχεῐο - μέ τούς Οὔγ-

γρους ἠθοποιοὺς δέν μπορεῖ νά
κάνει τίποτε ἄλλο, ἴσως.
Τό οῠγγρικό θέατρο ἦταν μιά
διδασκαλία, ένα κήρυγμα.
Ὕστερα ἦρθε ἡόπερέττα, αὐτή ἡ
λεμονάδα γιά τήν ἀστική τάξη.
Τώρα νέοι σκηνοθέτες προσπαθοῦν κάτι νά κάνουν.
EP.: Ἄλλοι γείτονές σας, οἱ Πολωνοί ἔχουν προχωρήσει στό
θέατρο πολύ. Καί σήμερα ἐὸιῖ)
παρακολουθοῦμε τίς ὁοκιμές ἑνός
πολύ ζωντανοῦ θεάματος πού ὁέν
ἔχει τίποτα νά τούς ζηλέψει...
AIL: Προοπαθοῦμε νά φτάσουμε
τοὺς Πολωνοὺς ἀλλά ὄχι μέμεγάλη ἐπιτυχία γενικά. ‘O «Τζάκ 6
Ἀντεροόγάλτης» ,εἶναι ὃέὸαια
ένα καλό ἐγχείρημα. M516 τή
Βουδαπέστη θά παρουσιαστεῑ
στόν Καναδᾶ, στό Παρίσι καί 6é—
6αια στό Λονδίνο καί ἐλπίζουμε
611 66 δικαιωθοῦμε.
EP.: Ἑσᾶς σᾶς γνωρίσαμε νά
ὁουλεύετε 6603- 1600 κοντά μέ
τούς ἄλλους παράγοντες τοῦ
«Νιπσινχάζ» καί, ἔχετε τήν [616τητα - ἥ τό προνόμιο - τοῦ «οἰκείου συγγραφέα» τοῦ θιάσου. Ἡ
σχέση τοῦ «οἰκείου συγγραφέα»
μέ τό θίασο ὸέν ἔχει κάποια ἀντιστοιχία καί μέ τό στύλ τῆς θεατρικῆς ὁουλειᾶς, τόν σκηνοθέτη
καί τήν θεατρική ἀγωγή τῶν
ἠθοποιῶν; Ποιός διαλέγει λοιπόν· ὁ θίασος τόν συγγραφέα, ἤ
τό ἀντίθετο,’
AIL: Ἀς μήν ἀρχίσουμε μέ μιά
11611010 παρεξήγηση γιά τόν ἀποκαλούμενο «οἰκτῐο» συγγραφέα.
Λάὸετε ὑπ’ όψη 611 61116 μου
ἔργα ἔχουν παιχτεῑ καί σέ ἄλλα
θέατρα ὅπου ὅμως δουλεύουν
ἄλλοι συγγραφεῖς. Ἐδῶ ὅέὸαια
στήν Οὐγγαρία ἔχει διαμορφωθεῖ
μιά ἰδιόμορφη κατάσταση πού
ἀμφιὸάλλω 6v ὑπάρχει τό ἀντίστοιχό της σέ άλλη χώρα. Ὁρισμένοι δηλαδή ὃραματουργοί
έχουν γίνει οἱ «οἰκεῖοι» συγγραφεῖς κάποιου θεάτρου. Ὁ συγγραφέας αὐτός γράφει γιά κάποιο θέατρο καί θεωρεῖται ὅτι εἷναι ὁ «οἰκεῖος» συγγραφέας. Π.χ.
6 Ἰές Γιοὺλα εἶναι 6 συγγραφέας
γιά τό Ἐθνικό Θέατρο τῆς ἐπαρχιακής πόλης Πίτς. Ὁ Ἐρκίνι γιά
τό θέατρο Μπίγκ τής Βουδαπέστης κ.ο.κ. «Οἰκεῦος» συγγραφέας, γιά νά τό ποῦμε καλύτερα,
σημαίνει ὃτι «ὃρίσκομαι πιό
κοντά στό Νιπσινχάζ». Τρεῖς εῖναι αὑτοί πού πήραν τήν πρωτο6ουλία γιά νά ίδρὺσουν αὐτό τό
θέατρο. ‘O Γιάντσο, δ Γ ιοῦρκο
καί ’γώ. Θέλαμε νά κάνουμε κάτι
διαφορετικό. Ἀρχίσαμε ἀπό 16
250 θέατρο, ἀπό αὑτό τό πρωτοποριακό πειραματικόκθέατρσ καί
μετά ὅλος ὁ θίασος 1013 2501) ἐντάχθηκε 016 « Νιπσινχάζ»,
(Λαϊκό Θέατρο).
EP.: Πῶς ἀρχίζει ἡ ὁουλειά 00;;
ὁουλεύετε μαζί μέ τούς σκηνοθέτες, μέ τούς ἠθοποιούς, ἢ ξαφνικά φτάνετε έὸῶ μέ τό χειρόγραφό σας καί τό ἀφήνετε στή
μοίρα του,-

πο τις οκιμες
Ἀ ντεροὸγάλτη».

AIL: Γράφω τό έργο ἀλλά ὅσον
ἀφορᾱ τά θέματα καί τό χειρισμό
εἶναι κοινές οί ἀπόψεις μας. N6,
έδῶ, πῶς ἑτοιμάζεται 6 «TÇdnvô
ἀπεροόγάλτης»;
Ὁ ἥρωάς μας ἦταν Eva; ἐγκληματίας πού δέν τόν ἀνακάλυψαν
ποτέ. Καί γιά μᾶς ὲδῶ, ἦταν ἡ
ὃασίλισσα Βικτωρία.
EP.: M6 πῶς αὐτό; Γ ίνατε ντέτεκτιὸ;
AIL: Οἱ ἰστορικές ἓρευνες ἔδει·
ξαν ὅτι μποροῦσε ὁ έγκληματίας
αὑτός νά ὅρίσκονταν μέσα στό
ὂασιλικό περιὸάλλον. Ἐμεῖς,
προωθοῦμε κάπως αὐτή τήν
ἀποψη καί δεχόμαστε θεατρικά,
611 ἡ Βικτωρία ἦταν 6 Τζάκ 6
Ἀντεροὸγάλτης. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ
θεατρική ῐντριγκα πού δίνει αὐτή
τή λύση. Αῠτά πμόαίνουν στήν
πουριτανική Ἀγγλία ὅπου ἀπό
τή μιά μεριά εἶναι ἑπικεφαλής ἡ
αὑτοκράτειρα Βικτωρία καί 6116
11’]v άλλη 6 «Tt_,611 6 ’Av1590—
ὃγάλτης». Τρομοκρατοῦν γιά νά
κρατήσουν τόν κόσμο σέ τὰξη καί
νά ένισχὺσουν τήν κρατική ἐξουσία. Σέ ἕνα άλλο ὲπίπεδο 6 γιός
τῆς 6ασίλυσσας, 6 Ἐδουάρδος, 60
χρονῶν, εἶναι 6 διάδοχος 1013
θρόνου καί πάντα θέλει νά γίνει
ὅασιλιάς καί πάντα λέει στή 60σιλομήτορα 611 θέλει 16 θρόνο.
Τό ἒργο εἶναι ἕνα παράξενο 60σιλικό δράμα.

Παρακολουθώντας τόση
ὥρα τίς 119665;, ὅλέποντας τήν
ἐπιὸίωξη τοῦ Γ ιάντσο γιά μίμηοη
ραὸιοφωνικῶν ἐκπομπῶν, ἀθλητικῶν ἀνψεταὸόσεων, τηλεοπτικῶν ὁιαφημίσεων καί κάθε λογῆς
τεχνικῶν, ἀναρωτιόμαστε τί θέλετε νά ὁείξετε; Ἔχουν ὅλα αὐτά
κάποια λειτουργική σημασία γιά
τό ἔργα ἤ ἔχουν κάποιον, «ὑπονομευτικό» γιά τό· ἴὸιο τό ἔργο,
ρόλο,·
AIL: Ἀσφαλῶς ἔχουν λειτουργικό ρόλο ὅλα αὑτά τά στοιχεῖα
που ὃλέπουμε τώρα. "0x1; δέν
ἦταν σκοπός νά σατιρίσουμε ἡ νά
εἰρωνευτοῦμε τό ραδιόφωνο κλπ.
’Ὀλα αὐτά ἀποτελοῦν ἕνα σύνολο. Ὁ σκηνοθέι-ης εῐδε αὑτό τό
ὅασιλικό δράμα σάν μιά ἀτραξιόν τσίρκου. Θά μποροῦσε νά

ἑπιλεγεῖ ἀλλος 69600;. T6 ἓργο

παίζεται μέ πολλούς τρόπους· μέ
006096, 6900011116, κωμικὸ ἠ
μπουφόνικο.
EP.: Πῶς ὅμως] Χερνάντυ, ὁιαλέξατε αὐτό 16 θέμα,· Τί σᾶς ἔφταιξε ἡ «φτωχή» Βρετανική αὐτοκρατορία; Τώρα, τό 1979, τί
τήν θυμηθήκατε τήν ἐποχή τῆς
Βικτωρίας,·
AIL: N6 σᾶς ἀπαντήσω; Οἱ Ἕλληνες δραματουργοί γενικά,
προσέτρεχαν στή μυθολογία. Ὁ
Σαίξπηρ πάλι, δέν ἔγραφε έργο
πού νά μήν ἀναφερόταν 100 χρόνια νωρίτερα. Καί γὼ 11900116θησα νά ὂρῶ τή μοντέρνα μυθολογία, τόν «Τζάκ τόν Ἀντερο6γάλτη», τήν Ἀγγλία μέ τή Βικτωρία της, σάν μυθολογία. Ὁ
«Ἑῧραῐος» εἶναι ἐπίσης μοντέρνα μυθολογία —— 16 ἄγαλμα
ποὺ εἶναι ἀπό ἄργυλο nui ξαφνικά ζωντανεὺει -. Στή σημερινή, τή δική μας μυθολογία,
ἀνήκει καί ἡ Μάτα X691, οἱ Σιαμαῖοι Ἀδελφοί καί ἄλλα περίεργα τέρατα. Ἐπιδιώκω νά συνδέσω αὐτό πού θέλω νά πῶ, μέ
κείνην τήν «μυθολογία» πού εἷναι γνωστή 0‘ ὅλον τόν κόσμο. Ὁ
κόσμος θέλει —— καί πρέπει - νά
ὅγεῖ ἀπό τό γλωσσικό γκέτο. Ἱ-Ι
μαγυάρικη γλώσσα nui πραγματικότητα, γλωσσικά δέν μπορεῖ
νά δώσει μυθολογία. Κάτι μπορεῐ
νά γίνει τό πολύ-πολύ 016 φίλμ
γιατί ἡ-κινηματογραφική γλῶσσα
εἶναι ὃιεθνής.
EP.: Προφανῶς μέ ὅλους αὐτούς
τούς πμόολισμούς ὁίνετε κάποιες προεκτάσεις στόν σύγχρονο
κόσμο καί τή σύγχρονη πραγματικότητα.
AIL: Ναί, φυσικάέ
EP.: Βλέπομε σέ κάπσιες προηγούμενες σκηνές μέσα στό ἔργο,
νά ὁιακωμωὸοῦνται κάποιοι θεσμοί καταπιεστικοί.
AIL: Ἔτσι εἷναιέ Μέ τήν ἱστορία
τοῦ «Τζάκ» προσπαθοῦμε νά δῶσουμε μιά ὁλοκληρωμένη εἰκόνα
καί τοῦ κόσμου μας. Μέ τόν
«Τζάκ» συνδέω ὅλη τήν ἱστορία
nui ἐπίσης τήν ἐποχή τής 6ασίλισσας Βικτωρίας. Σέ τελευταία
ἀνάλυση δέν μιλάω γιά τόν ἴδιο
τόν Τζάκ, ἀλλά γιά ὅλο τό 11010—
πιεστικό σύστημα τῆς Βικτωρίας.
Καί γιά 11665 καταπιεστικὸ σύστημα.
EP.: Ἂν κατάλαὸα καλά - μέ τήν
ἀποσπασματική εἰκόνα πού ἔχω
αὐτή τή στιγμή - ὑπάρχει μιά οἰκογένεια μικροαστῶν, ἀδιάφορων, ἀλλοτριωμένων πολιτῶν πού
δέχονται τήν προσφορά ἀσφαλείας καί τάξης πού προσφέρει ἡ
ἀστυνομία, μέ πολλή χαρά καί
ἀνακούφιση.

AIL: ‘H ἠθοποιός Tordaj παίζει
έναν ἑρμαφρόδιτο πού δέν λέει
ἄν εἶναι ἄνδρας ἡ γυναίκα, εἶναι
διφορούμενο ὅν. Ὁ Σέρλοκ
Χόλμς - 6 Tamas Major — εἶναι
κι αὐτός ἕνα πρόσωπο πού ἀναζητᾱ τόν «Ἀντεροόγάλτη» nui
ὅταν φτάνει στό σημεῐο νά ἀνα-

καλύψει ποιός ἦταν, τότε 16v
σκοτώνουν οἱ ἄνθρωποι τῶν ἀγγλικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν,
EP.: ’Όλη ἡ ἱστορία, ὁ μύθος καί
ἡ ἐξερεύνηση πού κάνετε, φτάνει
μέχρι τό σημεῖο νά ὁειχθεῖ ἡ ὀύναμη πού ἀσκεῖ ἡ ἐξουσία μέ τόν
καταπιεστικό μηχανισμό καί πού
ἐλέγχει τήν «τάξη» καί «ἀσφάλεια» στήν Αὐτοκρατορία. Δέν
ὑπάρχει στό ἔργο κάποια ἐλπίὸα,·
AIL: Δέν ὑπάρχει ἐλπίδα γιατί
ἁπλούστατα προῧάλλονται οἱ
ἐσωτερικοί νόμοι τῆς κυρίαρχης
τάξης πού τά διάφορα στρώματά
της εῖναι πολύ συνδεμένα. Στά
ἔργα τοῦ Μπρέχτ π.χ. ἡ κάθαρση
δέν ὑπάρχει πάνω στή σκηνή,
ἀλλά στό μυαλό τῶν ἀνθρώπων.
Ἡ κάθαρση 0‘ αὐτό τό έργο ἤ σέ
ἄλλα παρόμοια ἱστορικά, εἶναι
διαφορετική, εἶναι μιά ωμὸατική
κάθαρση nui διαδραματίζεται
016 μυαλό τῶν ἀνθρώπων. Μέ
δυό λόγια, πρόκειται γιά τήν
περιγραφή καί ὅχι τή «διὰλυση»
τής ἐξουσίας.
EP.: Ποιές ἄλλες «ἀνήσυχες»
ὁραστηριότητες σκαρώνετε τώρα
μέ τόν Γ ιάντσο,’
AIL: Στό ξενοδοχεῐο Astoria
ὑπάρχει lâvu μπάρ πού 11665 Δευτέρρι μένει κλειστό καί ἑκεῖ,θά
παίζουμε θέατρο ἀπό τίς 11 μέχρι
τίς 1.30’ τή νὺχτα.

EP.: Τί θέλετε νά πετύχετε μέ τό
θέατρο-μπάρ,’

AIL: Θέλουμε νά ἀξιοποιοῦμε
κάθε δυνατότητα ποὺ ’ὑπάρχει
γιά τή θεατρική τέχνη.
EP.: Ἥ μήπως σᾶς ἐνὸιαφέρει ἡ
μεγαλύτερη ὁυνατή ἐπικοινωνία
μέ τό κοινό;
AIL: Kui αὐτό. Ἀλλά ἀναζητοῦμε καί μιάν άλλη, ὃιαφορετική
καί τελικά μεγαλύτερη δυνατότητα νά έκφραστοῦμε. Ἀναζητοῦμε τίς δυνατότητες, τίς μορφές, μέσα στίς ὁποῖες μποροῦμε
νά έργαστοῦμε. Στό μπάρ, στό
Ἐθνικό Θέατρο, ὅπου μποροῦμε.
EP.: Ποιές θά εἶναι οἱ 5610009φίες αὐτοῦ τοῦ θεάτρου-μπάρ
πού προετοιμάζετε,·
AIL: Τίς ἰδιομορφίες τίς καθορίζει ὁ ἴδιος 6 χῶρος. Πρῶτα ἀπ’
ὅλα θά ἔχει 16 στοιχεῐο τής οἰκειότητας, τοῦ πλησιάσματος. Οἱ
ἠθοποιοί θά ὃρίσκονται πολύ
κοντά μέ τό κοινό. Θά εἶναι κάτι
άνάμεσα στό καμπαρέ, τή μουσική, τό χορό καί τό θέατρο.
ΕΡ.; Κάτι σάν 16 γαλλικό καφὲθέατρο, ὁηλαὸή.
AIL: Nui! Σήμερα ὀργανώνονται
στά καφενεῖα λογοτεχνικές 690δυές. Ἀλλά αὐτό εἶναι ἄλλο πράγμα. Ὑπάρχει λογοτεχνική σκηνὴ
016 καφενεῖα. Πρέπει ὅμως v6
1101305 παράλληλα 611 τά νυχτερινά προγράμματα στά καμπαρέ
εἶναι χαμηλοῦ ἐπιπέδου. Γι’ αὐτό
66 έχει ἓνδιαφέρον νά δοῦμε 016
1151/1901 αὐτά. πῶς 66 δεχτεῖ τό
κοινό ἕνα πρόγραμμα ὑψηλότερου ἐπιπέδου. Εἶναι διπλή ἡ
ἀναζήτηση καί ἡ ἐπιδίωξή μας.
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Φεστιὸόιλ Καννῶν ’79
τοῦ ΓιώργουἿῦΙὰρῆ
Κινηματογράφος τέχνη-κουλτούρα, κινηματογράφος κατανάλωση. Στίς Κάννες, τόπος ἐπικοινωνίας μέσω μιᾶς γλώσσας
καί τόπος ἐμπορικῶν συναλλαγῶν, ἡ αἰώνια ἀντινομία, ἡ 61aμετρική τῶν ἀπόψεων. Πανηγυρισμοί καί ὄραὸυνό ἔνὸυμα,
ἀτημελησία καί ἔλλειψη κάθε ἐπισημότητας. Ὅπου ὁιασταυρώνεται ἡ ἀνάγκη τῆς ἔκφρασης μέ τήν κενοδοξία, ὁ κομπασμός μέ τήν ὑστεροφημία, τό ταμεῑο μέ τόν στοχασμό. Πρᾱγμα
πού ὁ ὀξυδερκής καί εὐαίσθητος θεατής θά ξεὸιαλύνει γρήγορα μέσα στή σκοτεινή αἴθουσα ὅπου καί θά ἐπισημάνει τόν
ἁπλό ὁιεκπεραιωτή ἑνός σεναρίου ἥ τόν προὸληματιζόμενο
ποιητή. Θά ὁιαπιστώσει τά γενεσιουργά αἴτια.
Γιά μιά ἀκόμα φορά οἱ, ἶδιες
σκέψεις πάνω σέ τούτους τούς
ἀπαρχαιωμξνους θεομούς. Μέ
ὲπιτροπές συγκροτημένες ἀπό
μέλη ἀμφιλεγόμενα - οτήν καλύτερη περίπτωση πού συγχέουν
τήν καλή φωτογραφία ἡ τόν ένδιαφέροντα καί πρωτότυπο μῡθο
μέ τήν έκφραστική έπάρκεια. Μέ
μιά πληθώρα φίλμς σέ παράλληλες προὸολές ὅπου δημοσιογράφοι κριτικοί καί κοινό ἀδυνατοῦν. λόγω έλλείψεω ρόνου ’
ἐπεξεργαστοῡν καί ν

’α’.
σουν. Μέ ἀνύπαρξία διεξόδου
γιά πολλά φίλμς πού ἡ σταδιοδρομία τους σταματάει οτήν
Croisette ἦ τήν Rue D’Antibes
καί τίς παρόδους της. Καί τέλος
μέ τήν καθιερωμένη πιά διάσταση
μεταξύ κοινοῦ καί κριτικῆς ἦ
κριτικῆς καί ἐπιτροπῆς τοῦ φεστιὸάλ πού ἀπονέμει τά ὅραόεῐα.
Ἀλλά καί πάλι γιά μιά ἀκόμα
φορά τό φεστιόάλ έκπλήρωσε τήν
ἀποστολὴ του. Φίλμς κὰθε κατηγορίας παρέλασαν ἀπό τίς δεκάδες ὀθόνες του ἔτσι ὥστε νά [κανοποιηθεῖ ὃλο αὐτό τό ἑτερόκλητο κοινό. "Ag σταθοῦμε σέ μερικά ἀπό αὐτά κατά τρόπο ἐντελῶς δειγματοληπτικό,

Καί πρῶτα πρῶτα ἀπό τίς
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ὑπερπαραγωγές μέ μεγάλο προϋπολογισμό, τό «Hair» τοῦ Μίλος
Φόρμαν, μεταφορὰ οτήν ὀθόνη
τοῦ πασίγνωστου πιά μιούζικαλ
πού οτόν καιρό του - 1967 —
ἀποτέλεσε τό σύμὸολο τῆς νεανι-“
κῆς ἐξέγερσης. Ἐκεῖνο ὅμως πού
τότε σάρκασε ἀποτελεσματικά
καί ἀπομυθοποίησε κατεστημένες
ἀξίες, τώρα οτά χέρια τοῦ Φόρμαν έγινε Eva γλυκερό ρομάντσο
μέ μερικά ὡραῖα τραγούδια κι
αὐτά ὅμως ἀποδυναμωμένα.
Ἀπό τήν Ἰταλική συμμετοχή ὁ
Φραντσέσκο Ρόζι ἦταν ἀπογοητευτικός. zO σκηνοθέτης τοῦ
«Σαλὸατόρε Τζουλιάνο» καί «Τά
χέρια πάνω ἀπ’ τήν πόλη» δέν
κατάφερε νά μεταγράψει ἀπ’ τό
πολυὸιαὸασμένο 6ι6λίο τοῦ
Κάρλο Λέὸι «Ὁ Χριστός οταμάτησε οτό Ἔμπολι» παρά μόνο τόν
χώρο καί τήν ἀτμόσφαιρα, ἡ ἐπιτυχία του δηλαδή έξαντλεῖται
στῆν ἀναπαρὰσταση μιᾶς ἐποχῆς.
‘O Λέὸι, οτό διωμένο ἀπό τόν
ἴδιο μυθιστόρημά του, ἀφηγεῑται
τήν ἀνακάλυψη ἀπό ἕνα φιλελεύθερο διανοούμενο τοῦ 6ορρά πού
ὁ φασισμός τοῦ ἔχει έπιόάλει
ἀναγκαστική διαόίωση στό νότο,
ένός κόσμου ξεχασμένου ἀπό τό
χρόνο καί τήν ἱστορία. Τοῦ κόσμου τῶν δυοτυχισμένων χωρικῶν, θύματα τῆς ἑκμετάλλευσης
καί τῆς δεισιδαιμονίας, τοῦ πρωτογονισμοῠ καί τῆς ἐγκατάλειψης. Ὁ Ρόζι, ὑποστηρίζοντας ὅτι
αὐτά πού ὁ Λέ6ι κατάγγειλε έδῶ
καί τριανταπέντε χρόνια ἰσχύουν
ἀκόμα, δέν μπόρεσε νά μᾶς τά
μεταδώσει παρά μέσα ἀπό Eva
ἔργο φλύαρο καί χωρίς ρυθμό,
ξεχειλισμένο ἀπό διδακτισμό καί
ἕνα στεῐρο καί μεγαλόστομο φορμαλισμό. v
Δύο (LIA/.5; ἰταλικές συμμετοχές,
παρ’ ὅλο τό καυτό θέμα τους, δέν
ξεπερνᾶνε τό ἐπίπεδο τῆς ἀνεκδοτολογίας. Στό «Μποτιλιάρισμα» τοῦ Κομετσίνι, μιά ἠθική

παραόολή πάνω οτό σύγχρονσ
ἀδιέξοδο, οἱ κοινοτοπίες πλεονάζουν καί οί χαρακτῆρες δέν

là. ’
(Mill/IIle Δοκιμή ὀρχήστρας.

καταφέρνουν νά ἐνσαρκωθοῠν σέ·
ἀληθινά ἀνθρώπινα ὅντα ένῶ οτό
«Ἀγαπημένε μου πατέρα», τού
Ντίνο Ρίζι πού σάν ἐπίκεντρό του
ἔχει τό θέμα τῆς τρομοκρατίας
στήν Ἰταλία, ἡ συνεχής προσφυγή οτήν αἰσθηματολογία καί ἡ
ἀποφυγή κάθε παραπομπῆς στά
αἴτια τῆς κοινωνικῆς ἀναταραχῆς, κάνουν ὥστε καί αὐτό ἀκόμα
τό έπιμύθιο νά μένει μετέωρο.
Ἡ «Δοκιμή ὀρχήστρας» τοῦ
Φελλίνι εῖναι Eva τηλεοπτικό
φίλμ 70 λεπτῶν. Μέσα ἀπ’ αὐτό
τό έργο, ὁ δημιουργός τού
«Ὀχτώμιση», σχεδιάζει Eva πορτραῖτο τῆς ἰταλικῆς κοινωνίας
καθώς δοκιμάζεται ἀπό τήν
κρίοη μιᾶς μεταιχμιακῆς ἐποχῆς.
Ὀ μεγεθυντικός γελοιογραφικός
καί παραμορφωτικός φακός
έωιάζει πάνω στά μέλη μιᾶς ὀρχήστρας ὅπου ἡ συμὸολική τῶν
προσώπων ὑπερόαίνει τά στοιχεῖα τοῦ έπικαιρισμοῦ. Ἡ καρικατούρα, μιά ἀπό τίς «οταθερές»
τοῦ φελλινικοῦ λόγου, στοχεύει
στήν ἀνθρώπινη νοοτροπία - καί
μοίρα - γενικώτερα. Μέσα σ“
αὐτό τό μικρόκοσμο πού εἶναι ἡ
ὀρχήστρα σέ μιά μέρα δοκιμῆς
καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπίσκεψης ἑνός τηλεοπτικοῦ συνεργείου
γιά νά πάρει συνέντευξη ἀπό
τούς μουσικούς, γινόμαστε μάρτυρες τῆς ὃαθμιαίας διαφοροποίησης καί ἀνεξαρτοποίησης
τοῦ κάθε μέλους ἀπό τό σύνολο.
Τά πάθη του, τά συμπλέγματά
του, οἱ φιλοδοξίες του, τό φέρνουν ἀντιμέτωπο μέ τήν ὁμάδα
κατ’ ἀρχήν καί κατόπιν, σέ μιά
δυναμική ἀναμέτρηση μέ τήν έξουσία. Μιά ἐξουσία πού ἀπό τήν
μετριοπάθεια θά περάσει στήν
αὐταρχία. Καί ἡ ἱστορία τῶν
λαῶν συνεχίζεται. Προειδοποίηοη γιά τόν κίνδυνο μιᾶς
ἐπερχόμενης δικτατορίας; Ὁ καθένας καλεῖται νά ὅγὰλει μόνος
τά συμπεράσματά του μιᾶς κι ὁ
Φελλίνι ἀρνεῖται πάντα νά προτείνει μιά ὁποιαδήποτε ἑρμηνεία.
v Ἀπό τήν ἄλλη μεριά τοῦ

Ἀτλαντικοῡ, Eva; καινούργιος
Γούντυ "AMW. μέ 16 τελευταῑο
του φίλμ «Μανχάτταν», Αὐτός ὁ
εὐφυέστατος καλλιτέχνης πού
μεταποιεῖ τήν πρώτη ύλη τῆς
ζωῆς του, ἀκόμα καί τῆς πιό
ἀπόκρυφης καί μᾶς τήν προσφέρει γιόι διασκέδαση, μοιάζει νά
εἶναι ἀνεξάντλητος. Ἐκεῖνο πού
κατ’ ἀρχήν μάς ξαφνιάζει σ“ αὐτό
τό καινούργιο κεφάλαιο τῆς αύτοὸιογραφίας του εἶναι 16 θαυμάοιο ἀσπρόμαυρο τῆς φωτογραφίας καθώς ὅλέπουμε μερικά
στατικά πλὰνα τοῦ Μανχάτταν
σάν εἰσαγωγή κι ἀκοῡμε ἀπό 16
κλαρινέτο τή Γαλάζια Ραψωδία
τοῦ Γκέρσουϊν. "Eva; φόρος τιμῆς στόν κινηματογράφο τῆς δεκαετίας τοῦ '30; Ἴσως. Τό έργο
ἔχει Eva οτήοιμο έγκεφαλικό
ἀλλά ἡ ψυχολογική διαγραφή
τῶν προσώπων, ὁ ρεαλισμός καί
λιτότητα τῆς σκηνοθεσίας ἀναιροῡν κάθε φιλολογικό φόρτο.
”Αλλωστε ὁ σαρκασμός ἀρχίζει
ἀπό τόν ίδιο του τόν ἑαυτό, Eva
διανοούμενο πού ἡ γυναίκα του
τόν ἐγκαταλείπει «γιά μιά ἄλλη
γυναίκα». Μέ εἶχε προειδοποιήσει ὁ ψυχαναλυτής μου πρίν παντρευτοῡμε, τῆς λέει, ἀλλά ἦσουν
τόσο ὡραία πού προτίμησα ν’ ἀλλάξω ψυχαναλυτή». Ἀπό κεῖ καί
πέρα, ἡ καυστική του σάτιρα καί
τό χιοῡμορ πέφτουν ἐπί δικαίους
καί ἀδίκους μέ 6αοικό του στόχο
πάντα τόν ἀκατάσχετο διανοουμενισμό μιάς πόλης σάν τήν Ν.
Ὑόρκη καί τόν πνευματικό
σνομπισμό τῶν ἀνθρώπων της.
Ὁ γνωστός μας ἀπό τούς «Νάνους», τόν «Ἀγκίρε» καί 16v
«Κάσπαρ Χάουζερ» Βαυαρός
Βέρνερ Χέρτοοκ, μέ τό φίλμ του
«Βόϋτοεκ», εἰκονογραφεῑ τίς
σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου μέ τή φυσιολογική Τάξη. Ποιοί εἶναι οῑ
φυσιολογικοί καί ποιοί οἱ παρά
φύσιν; Οἱ γνωστικοί καί οἱ τρελλοί; Τό φίλμ, πού ἀκολουθεῖ ἐκ
τοῦ συστάδην τό ἔργο τοῦ Μπύχνερ - ἀπό τά πλέον σημαντικά
τῆς γερμανικῆς λογοτεχνίας τοῖΙ

Γ. ΑΛΛΕΝ.· Μανχάταν.

περασμένου αἰώνα - εἶναι ἡ
περίπτωση ἑνός περιθωριακοῦ,
ἑνός ἀποκλειομένου ἀπό τό σύνολο ποὺ ἡ ζωή του εῖναι μιά
ἀδιάκοπη ἀναμέτρηση μέ τόν
κοινωνικό μηχανισμό. Παραὸολή
πάνω στόν αὐταρχισμό καί τήν
καταπίεση, ὁ δύοτυχος στρατιώτης Βόϋτσεκ, θῦμα τῆς ἐξουσίας
καί τῆς ἐπιστήμης, δέν εῖναι ὁ
μακάριος καί έφησυχασμένος σάν
τούς ὁμοίους του ἀλλά ὁ προφητικός τρελλός πού πάνω στό
σῶμα του νοιώθει νά τόν ὄαραίνει ἡ μοίρα ὁλόκληρης τής ἀνθρωπότητας. Ἡ ἁφήγηση εἶναι
γραμμική, τό στὺλ τῆς σκηνοθεσίας αὐστηρά κλασσικιστικό στή
φόρμα, μοιάζει νά έχει κάτι ἀπό
τήν πρωσσική πειθαρχία ένῶ ἡ
ἑρμηνεία τοῦ πρωταγωνιστή
Κλάους Κίνσκυ εἷναι ἐκπληκτικὴ
ὅχι μόνο στούς παροξυσμοὺς του
ἀλλά καί στίς πολύ εὔγλωττες
σιωπές του.
Ἕνα ὅρετανικό καί Eva ἰσραηχινό φίλμ καταπιάνονται ὅχι μέ
ἄτομα άλλά μέ σχέσεις περιθωριακές. Στό πρῶτο, τό «Nightha:
wks» πού οτή χρηματοδότηση
του κατά Eva ποσοστό συνεδαλε
καί ἡ δυτικογερμανικη τηλεσαση καί πού πραγματευεται την
ἀνδρική ὁμοφυλοφιλία, προθεση
τῶν δημιουργῶν Ρόν Πεκ και
Πώλ ”Αλλαμ δέν εἷναι νά μᾶς ξενΟῑγήσουν ἁπλῶς στούς χώρους
τῆς Gay life τοῦ Λονδίνου ἀλλά
καί νά θέσουν ὑπό τήν κρίση μας
πρσὸλήματα ὅπως αὐτά των 1190:
καταλήψεων, τῆς ἀντίληψης περι
1,σιολογικοῖκ τῆς δημιουργίας
καί ἀνάπτυξης τῶν σχέσεων, θεατα δηλαδή πού συγκλίνουν
πρός τό μέγα πρὸὃλημα τῆς μοναξιᾱς καί που σάν ἀφετηρία
-ι Ουν τήν ἐπισήμανση μιᾶς νοοεχοπίας 6ασισμένης σέ λαθεμένη
ξτροοπτική. Γραφή ἐνδοσκοπική,
αίξιμο σέ κλίμακα ἐλάσσονα,
πωρίς δραματικές κορυφώσεις,
Χακριά ἀπό αἰσθηματολογικένς ἤ
αἰσθησιακές παραχωρήσεις ετσι
πού τά πρόσωπα άποκτουν περα

γιά πέρα ἀνθρώπινες διαστάσεις,
Ἡ σοόαρότητα καί ἡ τιμιότητα
τοῦ ἔργου εἷναι τέτοια πού πέρα
ἀπό τό αἰσθητικό του ἀποτέλεσμα θά μποροῦσε νά ῑδωθεῖ καί
ὑπό κλείδα κοινωνιολογικής κριτικῆς μιᾶς καί τό πρόὸλημα ἔχει
μορφή πολυεδρική.
Δέν πμὸαίνει τό ἴδιο καί μέ τό
φίλμ «Moments» τῆς ἰσραηλινῆς
Μίκαλ-Μπάτ-Ἀνταμ. Στήν ἱστορία αὐτή τῶν δύο κοριτσιῶν πού
συναντιῶνται στό Τέλ-Ἀὸίό,
ζοῡν μιά έρωτική ἱστορία, χάνονται καί ὅταν ξανασμίγουν ὕστερα
ἀπό χρόνια έπιχειροῡν νὰ ξαναζήσουν τίς ἴδιες στιγμές, ἂν δημιουργεῖται κάποιο πρόὸλημα εῖναι μόνο ψυχολογικής καί ὂχι
κοινωνιολογικής τάξεως. Τό φίλμ
αὐτό δέν ἔχει σάν ἀφετηρία του
τήν προὸληματική πού ὅασάνισε

τέτοια Ὁμηρικὰ ἐγχειρήματα.
Ἐγκαταλείποντας τίς διαστάσεις τοῦ έπικοῦ περνᾶμε στοὺς
ἀντίποδες, στὰ δείγματα κάποιου
ἄλλου κινηματογρὰφου πού
πραγματσποιεῑται μέ λιτά μέσα,
μακριόι ἀπό κάθε καιροσκοπική
σκέψη, ἀδέσμευτος ἀπό ἐμπορικές σκοπιμὸτητες, χρονική διάρκεια κ,λ.π. Ἐδῶ ὑπερέχει ’τό
προσωπικό ὅραμα τοῦ δημιουργοῦ καί ἡ καταγραφή του.
Στό «Passage de Flandre» τοῦ
Ἀλαίν Ρεμόν, ὑπάρχει μιά
ἂσκηση τοῦ ὔλέμματος στήν ἰχνηλασία αὐτοῦ τοῦ παρισινοῡ δρομάκου μέ τά ξενοδοχεῐα του, τά
κεφενεῑα, τά παλιά κτίρια καί τήν
ἱστορία τους. Στήν έξιστόρηση
τῆς ὂαθμιαίας μεταμόρφωσης καί
παράδοσης αὐτοῦ τοῦ χώρου
στήν ἀνακαίνιση, μέ τό παίξιμο
τοῦ χρόνου στή διὰρκεια τῶν
πλάνων, τή μορφική τους πλαστικότητα καί τή χρωματική ἀπόδσση τῶν στιγμῶν, διακρίνει κανείς τήν ἀναζήτηση μιᾶς ποιητικῆς γλώσσας.
Στίς «Νταγκεροτυπίες», παλαιότερο μεσαίου μήκους φίλμ
τής”Ἀνιές Βαρντά, ἡ σκηνοθέτις
καταφέρνει νά ἀναπλάσει ποιητικά τήν πραγματικότητα ἑνός
δρόμου. Γιατί κι έδιῑ) γιά Eva παρισινό δρόμο πρόκειται. “Ὀπως
καί στήν «Κλεό», ô εὐαίσθητος
φακός τῆς Βαρντά, χωρίς νά κὰνει αἰσθητή τήν παρουσία του, σέ
Eva πιανίσσιμο, σάν νοτες πού
παίζονται μέ σουρντίνα, μέ μιά
«ἀκατέργαστη» ρεαλιστική φωτογραφία, καταγράφει έπίμονα
τούς καθημερινούς ἀνθρώπους,
τίς ἀσχολίες τους, τίς χιλιοειπωμένες κουόέντες τους. Οἱ τύποι

δέν ξεσηκώθηκαν ἀπό τήν πραγματικότητα - εἶναι ἡ ἴδια ἡ
πραγματικότητα. Φιλτραρισμένη
ὅμως μέσα ἀπό Eva προσωπικό
ἀντίκρυομα, μιό. ποιητική διάθεση, ἒτσι που τό κάθε τί, ἀκόμα
καί τό πιό κοινότυπο νά μοιάζει
στή ματιά μας παρθένο.
Τό «Ville a prendre» τοῦ Πατρίκ Μπρυνί ἀνήκει στόν κινηματογράφο-έρευνα καί εἶναι κατασκευασμένο μέ τέχνη καί εὐαισθησία. Ὁ Μπρυνί δέν δημοκοπεῑ οὔτε δογματίζει. Ἀλλοῦ
ἄμεσα κι ἀλλοῦ μέ τρόπο ὑπαινικτικό, πγκεράζοντας τή q;ng
μέ τό σινεμά-ντιρέκτ, κὰνει ὥστε
τό κάθε πλάνο νά εἶναι ἀποκαλυπτικό μιᾶς εὐρύτερης προόληματικής. Οἱ εἰκόνες του εῖναι
ώμές καί σκληρές ἀλλά καί τρυφερές συγχρόνως καί οἱ καταστάσεις πού προόάλλει ἀφοροῦν
ὅλους ἐμᾶς πού έχουμε τήν
προσωπική μας ἑμπλοκή σ’ αὐτό
τόν ἀπάνθρωπο χῶρο πού λέγεται σύγχρονη μεγαλσύπολη.

Τέλος, δέν ea θέλαμε νά κλείσουμε αὐτό τό μικρό καί ἀρκετά
ἀνεπαρκές σημείωμα χωρίς νά
ἀναφερθοῡμε στό φίλμ που έκπροσώπησε στίς Κάννες τήν ἑλληνική κινηματογραφία, τό γνωστό κι ἀπό ἄλλα φεστιόάλ «Χρυσομαλλοῠσα» τοῦ Τόνυ Λυκουρέση, Eva έργο πάνω στήν προοδευτική έξαφάνιση τῆς παράδοσης καί τῆς λαϊκής κουλτούρας
ἀπό τή σύγχρονη ἑλληνική έπαρχία ένῶ οἰ ἄνθρωποί της, παγιδευμένοι σέ ἀναχρονιστικά πλαίσια ἀδυνατοῦν νά κὰνουν ἀποδεκτή μιά ἀναθεωρημένη κλίμακα
ἀξιῶν. I

τούς ὅρετᾳνούς δημιουργούς -

ἀλλά ἁπλῶς τήν πρόθεση τῆς
σκηνοθέτιδας-σεναριογράφου νά
διηγηθεῖ μιά έρωτική ἱστορία. r
Φίλμ-ποταμός τό σοὸιετικο
«Σιὸηριάδα» τοῦ Ἀντρέϊ Κοντσαλόφσκυ, φιλοδοξεῖ νά ἀφηγηῖ
θεῖ σέ ἐπική μορφή τά πάθη και
τίς περιπέτειες ἑνός λαοῦ που,
χαμένος μέσα στήν ἀπεραντοσυνη
τῆς Σιὸηρίας. ζεῖ ἀπό γεννιόγ σε
γεννιόι, ἀπό τίς ἀρχές του αιωνα
ὡς τίς μέρες μας, τίς μεγάλες κομινωνικές ἀλλαγές. Πρωταγωνιστης
ἕνα χωριό καί οἱ ἄνθρωποί του
πού, ἔχοντας συνδέσει τίς τυχες
τους μέ τή μοίρα τῆς Ἱστορίαις,
γίνονται μάρτυρες τῶν ἐπιπτώσεων πού προκάλεσαν ἡ ἐπανασταση. οἱ πόλεμοι, ἡ τεχνολογία.
Ὁ σκηνοθέτης θέλει νά παρομοιάσει τό έργο του μέ την
«Ἰλιάδα», ὑποόάλλοντάς μας την
ἰδέα γιά τό ποιοί μπορεῐ νά εἶναι
οῑ καινοὺργιοι θεοί τοῦ ’Ὀλυμπου, ἀλλά μετά τόν Ἀϊζενσταιν,
πού ὁ Κοντσαλόφσκυ φαίνεται
νά κοπιάρει μέ ἐπιμέλεια καλου
μαθητῇ, πρέπει νά ὑπάρχειικάτι
πού νά προσεγγίζει τήν πνοη του
μεγάλου δάσκαλου γιά νά μπορει
κανείς νά ἀντέξει στήν έποχη μας

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΚΩΣῘΑΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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1οη Ἐὸδομάδα Νέων Καλλιτεχνῶν
Τοῦ Γιώργου Λεωτσάκορ

Χρῆστος - Ἀριάδνη Κανέτη (6ιολί - πιάνο). - Ἕνα
γαλλικό Τρίο. - Νορμπέρτο καί Ἀλεσσάντρο Καππόνε
ὁ Κάϊν καί ô ’AÔEÀ! — Νίνα Πατρικίδου - Ντιάνα
Βρανοὺση (ὃιολί - πιάνο), - Μίσα Ἰκέουτσι - ’Κοντο-

γεωργίου - Ντόρα Μπακοπουλου (φωνή - πιάνο). Πιάνο, κιθάρα καί 6ιολί ἀπό τήν Ὁλλανδία.
Ὁλοκληρώνουμε σήμερα τίς έντυπῶσεις μας ἀπό τό μικρό εὐρωπαϊκοῦ ἐπιπέδου (σ’ Eva σημαντικό1010 11000010) φεστιόάλ μουσικῆς δωματίου πού στάΘηκε ἡ ἐφετεινή 1οη cE60011000 Νέων Καλλιτεχνῶν, που
ὀργανώνει ἡ Διεθνής Ἔκθεση Θεσσαλονίκης.
Ὁ πλούσιος κι ἁπαλός σε
«σάρκα», φωτεινὸς σέ χρῶμα καί
ἀναμφισὸήτητα 6ιολιστικός ἧχος
του δέν εἶναι τό μόνο ἀπό τά
προσόντα τοῦ ὅιολιοτή Χρήῠτου

_ Κανέιη (γεν. 1959) ἀλλ’ εἶναι
ἀσφαλῶς τό κυριότερο. Ἡ τονική
του σταθερότητα εἶναι ἐφησυχαστική καί τό παίξιμό του 1000
0109590 καί άνετο ὥστε νά μή
προκαλεῖ ἀνησυχία γιά τούς πολύ
σποραδικούς τονικά λειψοὺς
φθόγγους - μικρά κατάλοιπα κάποιας τονικής ἀστάθειας στήν
ὁποία πρέπει νά κηρύξει πόλεμο
έξοντωτικό. Στό πρόγραμμα E9γων γιά σόλο 6ιολί (χωρίς συνοδεία) καί γιά ὅιολί καί πιάνο,
πού παρουσίασε μέ τήν ἀδελφή
του Ἀριάδνη Κανέτη (γενν.
1956) ἡ πολύ μεγάλη μουσική
(Μπάχς Σονάτα ἀρ. 2 σέ λά ἐλ..
ἒργο BWV 1003 γιά σόλο 610MΣαίνμπεργκ; ἀΦαντασία», έργο
47. γιά ὄιολί καί πιάνο - προσέξαμε ἰδιαίτερα τήν παρουσία
αὐτοῦ τοῦ νεότερου κλασσικοῡ
ἀριστουργήματος) γειτόνευε μέ

τή δίχως μουσικές ἀξιώσεις δεξιοτεχνία σελίδων τῶν Φρίτς
Κράϊσλερ καί Ἀ. Ρής. Στίς ἀπαντήσεις τῆς τελευταίας ἀνταποκρίθηκε ἀσφαλῶς μ’ ἐπάρκεια ὁ νέος
- δέν μᾶς ἂφησε ἴχνος ἀμφιδολίας γιά τό ὅτι ἒχομε νά κάμουμε
μέ διολιστή.
Ὡστόσο... Νά εἶναι ἡ έλλειψη
μιᾶς ὅαθύτερης σχέσης μέ τήν
οὐσία τῆς μουσικῆς ἤ μιᾶς
πνευματικῆς ὡριμότητας πού
809851 μέ τόν καιρό, αὐτό που
ἀναζητήσαμε στό Μπάχ - τεχνικά
καλυμμὲνο ὡστὸσο, μέ τρόπο
πράγματι ζηλευτό; Ὁ νέος ἔπαιζε
τίμια; έδινε τήν ἐντὺπωοη 011 δέν
ὑποψιαζόταν τί μουσική ἒὸγαζε
0.110 10 δάχτυλά του ἀλλά καί τήν
ἄφηνε ἀρκετά λεὺτερη νά φωνάῘξει μόνη τή μεγαλοφυῑα της μέσα
ἀπ’ έκεῖνο ἁκριόῶς ποὺ τῆς στεροῦσε. Ἔλειπε ἐκείνη ἡ ἀναλογία
ἀνάμεσα στό πλάτος κυματισμοῦ
τῆς φράσης καί στίς διαστάσεις
τῆς μουσικῆς μορφῆς nés στό χωρόχρονο, ’έλειπε μιά ἀναλογία

ἐκδόσεις γράμματα
l. λεξικό μαρξιστιιςῆς-λενινιστικῆς φιλοσοφίας
σελ. 280. δρχ. 200
2. γκέοργκ λοὺκατς
μαρξισμὸς
καί σταλινισμός
σελ. 205, δρχ. 120

3. ντ. ριαζάνοφ
ὁ μάρξ K1 0 ένγκελς
(ὂχι μόνο) γιά ἀρχάριους
σελ. 175, δρχ. 90

4. άνρί λεφέῧρ
προθλήματα τοῦ μαρξισμοῦ, σήμερα
cal. 112, En. 60
5. χ. μἶ ἱντσενσμπέργκερ
ποιηματα
σελ. 112, δρχ. 70
6. 5. πρεομπράζένσκι
τό πέρασμα
στό σοσιαλισμό
σελ. 134, δρχ. 80

στήν ὃαθμιαία κλιμάκωση τῆς
ἒμφασης (ὄχι έντασηςέ) τῶν
τονισμένων μέ τό «έφφέ» τῶν
«διπλῶν χορδῶν» Θέσεων, E101
ὅπως εἶναι διάσπαρτες μέσα οτή
φόρμα. Ἐπαιζε ὡραιότατο 6ιολί
ἀλλ’ ὂχι ἀκριὸῶς Μπάχ. Δέν
μποροῡμε νά ποῦμε τό ἴδιο γιά τό
Σαίνμπεργκῑ τέλεια κ ο ρ υ φ ω μέν o ι χάρη καί στήν παρουσία
τῆς νέας πιανίστας, τόσο ὥριμης
τεχνικά, ἠχητικόι, εὐαισθησιακά
(ὑποψιαζόμαοτε ὅτι ἡ φυσιολογική έκφραστική κορύφωση μιᾶς
μορφῆς εἴναι ἕνα ἀπό τά προὸλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἀκόμη ὁ
νέος). “Οπωσδήποτε ἡ έκτέλεση
συναγωνιζόταν τά ὑψηλότερα
διεθνή κριτήρια γιά τήν ἑρμηνεία
αὐτοῦ τοῦ ὕφους ἑνός ὕφους
τόσο πυκνοῦ στήν ὁριζόντια, μελωδική πορεία τῆς μουσικῆς ὅσο
καί στήν «κάθετη» (συνηχητική)
της διάσταση ὅπου, μεταξὺ ἅλλων κι αὐτές οἱ παύσεις ἀποκτοῦν τρομακτική έκφραστική
σημασία. Καί μᾶς γεννοῡσε τίς
ὡραιότερες ἐλπίδες γιά τό ὅτι ἡ
μουσική μας στό πρόσωπο τῶν
δυὸ νέων καλλιτεχνῶν ἐνδέχεται
νά πλουτιστεῖ μ’ Eva «ντοῦο» πού
θά τῆς πρόσφερε πολλά (Τετάρτη, 23.5.1979).
Ἀσσοι μιᾶς τεχνικῆς ὑπέρδατικῆς σέ 011191.6510 καί αὐτοέλεγχο, μάγοι στό πλάσιμο, τό
χρωματισμό καί τήν «αὐξομείωση» τοῦ ἤχου ἄξιοι νά συγκινοῡν καί μόνο μέ 0,11 θ’ ἀποκαλοὺσαμε «παιχνίδια προοπτικῆς»
του (ἀπό τή μιά στιγμή στήν άλλη
μποροῦν νά τόν κάνουν γήϊνο,
χοϊκό, κοντινό μας ἀλλά κι ἀπόκοσμο, ὀνειρικό, παραδεισένιο),
οἱ τρεῖς νέοι Γάλλοι Ζάκ Ρουῧιέ
(πιάνο), Ζάν - Ζάκ Καντόρωὸ
(διολί) καί Φιλίπ Μύλλερ (61o—
λοντσέλο), τρία κορμιά ἀλλά μιά
μουσική ψυχή, έξῶθοῡν ὡς τά
ἂκρα κάποιες τάσεις ἀναθεώρησης τῆς καθιερωμένης ἔννοιας τῆς
μουσικῆς δωματίου; πλησιάζουν
ὅλα τά κείμενα που ἀκούσαμε νά
ἑρμηνεύουν μ’ Eva ἦθος ἀρχέγονο
καί διονυσιακὸ πού ἄλλοτε θυμίζει σχεδόν τζάζ στά πιό γνήσια
ξεφαντῶματά της κι ἄλλοτε Eva
παραμυθένια «λαϊκό» πλησίασμα
οτή μουσική. Τοὺς ἀκούσαμε ἒτσι
νά μεταμορφώνουν μαγικά τό
Τρίο σέ σολ μείζ. τοῦ Χάϋντν, τό
Τρίο σέ μι ἐλ. ἀρ. 90,
<<Ντούμκυ>>>> τοῦ Ντόρζακ, 10 αἰθέριο κι ἀνεπανάληπτο Τρίο τοῦ
Ραὸέλ (ὅσο κι ἄν μᾶς αἰφνιδίαοε
ἡ 6αναυσότητα τῆς μεταστοιχείωοής του, τελικά σχεδόν δεχτήκαμε τόν ἄγριο καί σκληρό
φωτισμό 010v ὁποῑο ἐκτέθηκαν
τά ραόελικά ἀραόουργήματα —
διατηροῦμε ἐπιφυλάξεις ὅμως γιά

“ τίς «διονυσιακὲς» δυνατότητές
τουςΞ). "000 γιά τό φινάλε ἀπό τό

’ Τρίο σέ μι ὲλ. τοῦ Σοστακόὸιτς,
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ποὺ ἒπαιξαν σέ «μπίς», ἡ ἑρμηνεία τους.τοῦ έδσσε μιά ντοοτογέφσκεια διάσταση μεταφυσικοῡ
πάθους. (Πέμπτη, 24.5.1979).
Οἱ δυό Ἰταλοί ἀδελφοί Νορμπέρτο (γεν. 1952, πιάνο) καί
Ἀλεσσάντρο (γενν. 1957. ὂιολί)
Καππόνε πού ἀκούσαμε σέ σονάτες γιά 6ιολί καί πιάνο καί ἔργα
μόνο γιά πιάνα μᾶς θυμισαν,
ἀντίστοιχα, τόν... Κάϊν καί τόν
”Αῧελ1 ‘O καϋμένος ὁ διολιστὴς,
11090 τήν τονική του ἀστάθεια
ἔχει Eva συμπαθητικό ἦχο, μιά
φυσιολογική μσυσικότητα. Ὁ ἆλλος εἶναι ἕνας πεχλιόάνης τοῦ
πιάνου μέ ἐντυπωσιακή δακτυλική δεξιοτεχνία (τά δάχτυλα
πᾶνε μηχανήὲ) ἀλλά δίχως ἴχνος
μουσικότητας α’ Eva παίξιμσ
ἀποκρουστικά χυδαῐο καί
ἄτσαλα «ἀὸανταδόρικο», Κύριος
οἶδε τί «ἀπωθημένα» έὸγαζε χτυπῶντας τό κλαόιέέ Τόν ἀκούσαμε
E101 v0 μακελλεύει τὴ Σονάτα ἀρ.
2 σέ 01 ὕφ. μείζ. έργο 36, τοῦ Ραχμάνινωφ, 4 ἀπό τά «Φανταστικά
Κομμάτια», ἓργο 22 τοῦ Σοῦμαν
(μεταξύ ἄλλων καί τό «Ξεπέταγμα»1) ὅπου παραμόρφωνε ἐκ<
φραστικά τά πιό ἀπέριττα «τραγουδιοτικά» περάσματα καί νά
μεταμορφῶνει σέ καρικατοὺρα τή
«Μπαλλάντα» ἀρ. l. σέ σολ έλ.
τοῦ Σοπέν. "A, ναί - στραγγάζιλε
τίς ὅποιες έκφραστικές ἐφέσεις
τοῦ ἀδελφοῦ του στή Σονάτα ἀρ.
5 σὲ φα μείζ., ἰέργο 24 (τῆς
«”Ανοιξης») τοῦ Μπετόὸεν καί
στή Σονάτα ἀρ. 3 σέ ρε EL, ἔργα
108 τοῦ Μπρὰμς. Τῆς ὁποίας
ἀκούσαμε τό α’μέρος, διότι φυγαμε ἀπό τήν αἴθουσα γιά νά

μήν... τόν δολοφονήσουμε παίρ- ”
νοντας πίσω τό αἷμα τόσων συνθετῶν1 (Παρασκευή 25.7. I979)
Λίγη προσοχή στό «λεγκάτο»
της (στό α’μέρος μόνο τοῦ Ντοῡο,
ἒργο 162 τοῦ Σοῡμπερτ τό πέρασμα ἀπό νότα σέ νότα ἔπρεπε νά
γίνεται δίχως 110910910110!) καί
κὰποια σεμνότητα που δέν τήν
ἀφήνει νά δίνει πάντα στό τραγοὺδι της τό πλάτος γιά τό ὁποῑο
τή φανταζόμαστε ἱκανὴ, εἷναι οἱ
μόνες παρατηρήσεις μας γιά τή
ὂιολονίστα Νίνα Πατρικίδου
(γενν. 1953) ἀπό τή Σοόιετική
”Ενωοη. Πλὰθει ὡραῖα τόν ὴχο
της, 6γάζει λαμπρά τά προὸληματικότερα περάσματα καί στίς
«Πέντε Μελωδίες» τοῦ Προκόφιεφ ὅπως καί στίς «Μουσικές
Στιγμές» τοῦ Κουνάδη (γραμμένες 10 1950) E0005 Eva ὡραῑο μέτρο ἠχητικῆς καί μουσικῆς εὐαισθησίας. Γενικά, ἧταν φανερό
ἀπό τί μεγάλη ὅιολιστική σχολή
(ῶδεῖο Τσαϊκιὸφσκυ, Μόσχα) έχει
περάσει. Ἀψογη σέ ἠχητικὴ
ἰσορροπία κι έκφραστική σύμπνοια, ἡ πιανίστα Ντιάνα Βραvoilan στάθηκε μιόι θαυμάσια
συνεργάτρια.

Ἀνοικτόχρωμη φωνή λυρικῆς
σοπράνο, ὁμοιογενής σ’ ὅλη της
τήν ἓκταση, εὐγένεια κι εὐαισθησία στό κάθε μουσικό ὕφος πού
ἑρμηνεύει χαρακτηρίζουν τήν
Ἰαπωνίδα Μίσα Ἰκεουτσι - Κοντογεωργίου πού ἀκούσαμε τό
ἴδιο ὅράδυ, ἀμεσως μετά. Τό
διαπιστώσαμε καί στό μετεμπρεσσιονιστικό «τραγούδι - ποταμός» (τελείως ἀδιάφορο σά
σύνθεση) «Ἔρωτας μὲ παριζιάνικο χρῶμα τοῦ ἂγνωστού μας
Ρόμπερτ Χὲλμσροτ (Helmschrot,
γενν. 1938) καί στά σπάνια, δυστυχῶς ἀκουόμενα «Τρία ἰαπωνικά ποιήματα» τοῦ μεγάλου
Στρα6ίνσκυ,καί στά λῆντερ τοῦ
Μπράμς. Προὸληματική ὡστόσο
εἶναι ἡ ἄρθρωσή της σε ὁποιαδήποτε γλῶσσα τραγουδᾱ; τά σύμφωνα δεν ἀκοὺγονταν καθόλου.
Αῠτό ὅμως εἶναι κατι πού ἀσφαλῶς διορθώνεται, μεταξύ ἄλλων
καί με ἀναθεώρηση τῆς τεχνικῆς
τῆς ἀναπνοῆς της πού σήμερα εἰναι μικρή. Ἔξοχη σὲ ἠχητική
εὐαισθησία, σύμπνοια με τή φωνή
ἀλλά καί ἐπίσης ίδανική ἑρμηνεύτρια κάθε ὕφους, ἡ Ντόρα
Μπακοπούλου ἔδειξε γιά τό τί
θαύματα εἶναι ἄξια ὅταν δὲν ἔχει
πλάϊ της μιά άλλη μουσική καί
ἀνθρώπινη παρουσία πού δέν τήν
ἀφήνει νά τήν καταπιεῐ ὁ ἑαυτός
ἰ-ης. (Σάὸὅατο, 26.5.1979).

Τὲλος ἀπό τήν Ὀλλανδία τῆς
μυθικής ὀρχήστρας Κοπσὲρτγκεμπαου τοῦ ”Αμστερνταμ,
τρεῖς νέοι πρεσὸεις τοῦ μουσικοῦ
γοήτρου τῶν Κάτω Χωρῶν. Οἰ
δυό στάθηκαν τῆς ἵδιας ἐξαιρετικά ὑψηλῆς τεχνικῆς καί πνευματικῆς στάθμης με τίς Ἰαπωνίδες πιανίστες Γιαμάσιτα καί Ta—
καχάσι, τό Γαλλοκρεολό κιθαριστή Ραϋμόν Γκρατιεν καί τό γαλλικό τρίο Ρουόιε - Καντόρωὸ Μϋλλερ (πιάνο - ὄιολί - τσὲλο).
Ὁ τρίτος μᾶς ἄφησε κι ἐκεῖνος
ἄναυδους ἀλλά σ” ἕνα πεδίο - τῆς
δεξιοτεχνίας πού γίνεται αὐτοσκοπός.
Ἡ ἐσωτερικότητα τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ ἑρμηνευτῆ στόν πιανίστα Ρόναλντ Μπράουτιγκαμ
γίνεται φανερή μόλις τά δάχτυλά
του ἑγγίσουν τό κλαὸιεῑ κρυσταλλικό σε νοηματική σαφήνεια κι
ἁπαλότατο σε κυματισμό «φραζάρισμα», κατακάθαρη ἅρθρωση
- μαργαριτάρι οί γκάμες - , λιτότητα κι οἰκονομία στό πεντάλ,
ὃαθειά γνώση τοῦ τί χρῶμα πρὲπει νά πάρει ὁ κάθε ἦχος (ἀνάλογα καί με τήν περιοχή τοῦ κλα6ιὲ ὅπου ἀνήκει) σε κάθε πιανιοτική γραφή, λεπτή αἷσθηση τοῦ
πόσο μποροῠν ν’ ἀξωποιηθοῠν
εκφραστικά οἱ ἀποχρὼσεις του.
Ἡ εὐαισθησία αὐτή 6ρήκε τήν
ὡραιότερη ἐκμετάλλευσή της
στήν πυκνή σε μουσική οὐσία

«Σακόν» τοῦ Δανοῦ Κάρλ Νῆλὲ
σεν (1865 - 1931), περίτεχνο
ἀμάγλαμα ·γραφῶν γιά πιάνο
(Μπάχ, Μότσαρτ, Φράνκ), στίς

«Ἐπιγραφες» (1959) τοῦ Ὀλλανδοῦ Πετερ Schal — μάθημα
γιά τό πόσο φίνα μπορεῑ νά παιχτεῖ μιά σύγχρονη παρτιτούρα
ἀπ’ ἑκεῖνες πού κατά δεκάδες, ἄν
ὅχι ἑκατοντάδες, γράφονται γιά
διάφορους ὅροντόσαυρους τῆς
πρωτοπορειακῆς δεξιοτεχνίας... καί στό πρώϊμα ἰδιοφυες «Θεμα
με Παραλλαγὲς» ἒργο 3, τοῦ Πολωνοῡ Κάρολ Συμανόφσκι (1882
—— 1937). Τρία ἐνδιαφεροντα
ἔργα, ἄγνωστα οὐσιαστικά στό

Εκὸὁσεις Γλάρος
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κοινό μας - ἕνα μικρὸ πρό-ι
γραμμα πού στάθηκε καθαυτό ‘
καί μόνο μιὰ προσφορά.
Τελειοκράτης τῆς ἠχητικῆς
διαφάνειας καί τῆς ἀραὸουργηματικά φίνας ἄρθρωσης μᾶλλον
παρὰ τοῦ πλατειοῦ κυματισμοῦ
τῆς μουσικῆς φράσης, ὁ κιθαριστής Χάνς ντέ Βεερντ (γενν.
1959). Ἔπαιξε τό γνωστό «Νυχτερινό», ἓργο 70, πάνω o‘ ἕνα
θὲμα τοῦ Ἐλισαόετιανοῦ Τζών
Ντὼουλαντ, τοῦ Μπὲντζαμιν
Μπρίττεν (1913-76) καί τή «Μεσημόρινή Σονατίνα» τοῦ Μανουὲλ Πόνθε; ἀνούσιο ὑποπροϊόν
μιᾶς ἀτελειωτης κιθαριστικῆς φιλολογίας στηριγμενης στό ἱσπανικὸ φολκλόρ.
Φανταστεῐτε τέλος ἕνα κουρεμενο... ψηλολὲλεκα, ἀλὺγιστο μες
στό φράκο του, φιγουρα τυπικά
ὂορεινή ἀπ’ ἐκείνους που ἀπωθοῡν τοὺς Νότιους. ’Ὀμως σάν
ἀρχίσει νά ἀντηχεί τό ὅιολί τοῦ
Ροῦντολφ Κούλμαν λὲς κι’
ἀκοῦς... Τσιγγάνοέ ’Ὸμως τό
6ιολί αὐτό ἠχεῖ μόνο σε δεξιοτεχνικες σελίδες ἑνός παλιότερου
ρεπερτόριου τοῦ δίσκου τῶν 78
στροφῶνέ Χρυσό τόν ἔκαμαν νά
παίξει κάτι μουσικότερο - λ.χ.
τήν «Τσιγ-γάνα» τοῦ Ραὸελῐ — ἀπό
τήν Εἰσαγωγή καί Ρόντο Κάπριτσιόζο τοῦ Σαίν Σάνς, τή Σουῑτα.
ἓργο 10, τοῦ Κρίστιαν Ζήντινγκ
(1856 - 1941) καί τό Βάλς - Καπρίτσιο ἔργο 52. ἀρ. 1, τῶν Σαίν
— Σάνς Ὓζαῡ. Τίποτε ό ἀφιλότιμος1 ’Ὁπως γράφαμε ὅμως καί
στήν «Πρωϊνή»... «Ἔχει ὅ,τι
χρειάζεται·γιά νά ἐξελιχθεῐ σ’
ἕνα Χάϊφετς, τόν ὁποῐο αὐτή τή
στιγμή ἀντιγράφει, ἀλλά καί νά
ὄαραθρωθεῐ ἐκεῖ ὅπου ξὲπεσε
ἕνας ἄλλος... Κουταλιανός τοῦ
τετραχόρδου, ’ὁ Ρουτζιὲρο Ρίτσι.
Ἀπό τή μιά μεριά διολιστικότατο
χὲρι, θεῖος ἦχος, ἀπίθανες ἱκανότητες τραγουδήματος στή χορδή
τοῦ σόλ. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως.
ὖιαστικότερα τοῦ φυσιολογικοῡ
«τὲμπι» (Σαίν - Σάνς) ἐκθὲτουν
ἄσκημα μιά τονική ἀκρίὸεια γιά
τήν ὁποία πόσο ἄξιος εἷναι ἔδειξε
τό διαὸσλικά γρήνορο «τὲμπο»
τοῦ α’μερους τοῦ Ζήντινγκ. Στό
πιάνο, σε μιά ἰδανική συμπόρευση μαζί του, ὁ Μπράουτιγκαμ, ἔδειξε τό πόσο μουσική
μπορεῐ νά γίνει ἀπό ἕνα προικισμὲνο καλλιτεχνη ἡ τόσο ἀδιάφορη συχνά συνοδεία τετοιων σελίδων. (Κυριακή 27.5.1979). I

Κεντρικὴ διάθεση - παραγγελῐεςτ
Θεμιστοκλέους 31 ο Ἀθήνα 142 ο Τηλ. 3618457
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ΑΠΑΝΤΟΥΝΣ
ΠΑΣΚΑΛ ANKENTIA ο PEŸMON APON
ZAN BIAAP ο POZE FKAPONTI
NTANIEA FKEPEN ο ΑΛΦΡΕ ΓΚΡΟΣΕ
ΖΩΡΖ EAFKOZI ο ΦΡΑΝΣΟΥΑ ZAKOM n
EZEN ION εΣκο ο NTENIZ ΚΑΛιΠ
ΑΛΦΡΕ K'AZTAE ο ιΖΑΜΠεΛ Μ EAEN
ENTFKAP MOPEN ο ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΛ
ZYAIET KAI ANTPE NTAPA ο ZAK NTYKAO
ANPI nETI ο nIEP NTEMHPE - PITZEN
ZAN POETAN ο κΛΩΝΤ AEBI -ΣΤΡΩΣ
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Ζιζή Μακρήῑ
Μιά πολύμορφη δημιουργός
τῆς Ντόρας Ἠλιοπούλου - Ρογκάν
Ψηφιὸωτά, ξυλογραφίες, ταπισερί, σχέδια, εὑρηματικοί συνὸυασμοί μονοτυπίας καί χαρακτικῆς ἀποτέλεσαν γιά ὅσους
ἑπισκέφτηκαν τίς ὀύο συνεχόμενες πρόσφατες ἐκθέσεις τῆς Ζιζῆς Μακρῆ στίς «Νέες Μορφές» τίς ἀναμφισὸήτητες μαρτυρίες
μιᾶς ὥριμης, στιόαρῆς καί ἔντονα προσωπικῆς καλλιτεχιίκῆς
ὁουλειᾶς.
Δέν εἶναι. ὅμως, μόνον ἡ ἱκανότητα γιά σὺνθεοη - ὅποιος κι
ἄν εἶναι ὁ τρόπος καί ἡ τεχνικὴ
μέ τήν ὁποία ἐκφράζεται, κάθε
φορά, ἡ καλλιτέχνιδα - ἡ εὐαισθησία της στό χρῶμα καί ἡ
ποιότητα τῆς έκτέλεοης πού κάνουν τή ὁουλειά τῆς Μακρή νά

ξεχωρίζει. Εἶναι ἡ ἰδιοσυγκρασία
της, ἡ ὂαθειά αἰσθαντικότητα, ἡ
ἐνστιχτώὸης ποιητική της ἔφεση,
ἡ ἀνόθευτη ἀπό κάθε ὲκζήτηοη
φαντασία της πού διοχετεὺονται
ἀτόφια καί μέ μιά διαφορετική,
κάθε φορά, «σύνθεοη» οτή δουλειά της, καθιστώντας τήν τελευταία «μαρτυρία» μιᾶς προσωπικότητας κι όχι ἕνα ἁπλό δεῖγμα
καλλι-τεχνικῆς δεξιοτεχνίας.

Στίς ζωγραφικές συνθέσεις μέ
ψηφίδες - περιγραφή πού ταιριάζει πιό πολύ οτά ἔργα αὐτά
ἀπό τήν ὀνομασία ψήφιδωτά - ἡ
Μακρή κατόρθωσε ὂχι μόνο χάρη
στίς διαφορές ἐπιπέδου. τόν χειρισμό τῶν χρωμάτων καί τήν
ἀξιοποίηση τῆς ὑφῆς τῶν ψηφίδων ἀλλά »ἀκόμη καί μέθ’ ἀπό τίς
ἀπειροελάχιστες έναλλαγές στή
«γωνία» τῆς διευθέτηοής τους νά
μαγνητίζει τό ὃλέμμα μας ἔται
ὥστε νά ὅλέπουμε τήν ἐπιφάνεια
τοῦ ψηφιόωτοῦ νά «κινεῖται» καί
νά προὸάλλει μέ τό ρυθμό μιᾶς
ἁρμονίας ἐνορχήστρωμένης μέσ’
ἀπό τό χρῶμα, τή σύνθεοη καί
τήν ἠθελημένα ἄνιση ἐπιφάνεια.

νες σέ ὁιάφορες θεματικές ἑνότητες. Πρόκειται γιά; α) ταξιὸιωτικές ἀναμνήσεις ἀπό τό Μπακου
(Ρωσία) μέ τίς πετρελαιοπηγές
του. τήν Ἀρμενία καί τή Γεωργία, 6) ὲντυπώσεις καί διώματα
ἀπό εργοστάσια τῆς Βουὸαπέστης ὅπου ἡ καλλιτέχνιὸα εἶναι
ἐγκατεοτημένη ἀπό τό 1951, γ)
ἐρεθίσματα πού τῆς πρόσφερε τό
«δέντρο» καί ἰδιαίτερα ἡ «έληά»
πού εἶναι ἀποθανατισμένη μέ έντονα πάνω της τά ἴχνη καί τίς
χαραξιές πολλῶν ἀπανωτῶν
ζώων, ὃ) τή χαρακτηριστική
σειρά «Τό δέντρο τῆς Φυλακής
καί οἱ Γυναῖκες» μέ τίς ἰδιόμορφαΙ ντεκουπαρισμένες μορφές
11013 ἐνέπνευσε τό Ρίτσο καί 11013
ἀποτελεῖ μιαν ἄμεση μαρτυρία
τῆς εὐεργετικῆς συνύπαρξης τῆς
εἰκαστικής καί τῆς ποιητικῆς έκ(ρρασης. Ἐξίσου ἓντονη εἶναι καί
ἡ ποίηση που χαρακτηρίζει τά
σχέδιά τῆς Μακρή, ὅπου τό κάθε
τοπίο προόάλλοντας μέ τά ἀπαραίτητα, σημαὸιακά του γνωρίσματα κερδίζει ἀκόμη περισσό-

τερο σέ ὑποὸολή καί συγχρόνως
μᾶς ἀναμεταδίδει μέ μιά ἀνάλογη
ἀμεοότητα τήν ἰδιάζουσα «ὑφή»
των ἐρεθισμάτων που ἐνέπνευσαν
καί τήν ἴδια τή ὃημιουργό.
Ἀπ’ αὐτήν τήν πολυμορφία
τῶν ἔργων καί τό πληθωρικό ταλέντο πού μᾶς ἀποκαλύπτουν,
ἔδω, ἐκεῖνο που ξεχωρίζει - κι
αὐτό εἶναι τό σπάνιο - εἶναι ἡ
ἰσχυρὴ, συγκροτημένη, καί πολυεδρική προσωπικότητα τῆς
καλλιτεχνιὸας που διοχετευεται
μὲ ὕναν ὃιαφορετικό τρόπο μέσ’
ἀπό mes δημιουργία. ὃίχως νά
διασπᾶται σέ ἀνούσιες ἀναζητήσεις nui εὓκολες, έπαναλαμὸανόμενες λύσεις. Εἶναι τό κάθε ἓργο
τὴς Μακρή, ἀνεξάρτητα ἀπό τεχνικές καί τεχνοτροπίες, ἡ ἀπό’δειξη μιᾶς οὐσιαστικά δημιουργικῆς δουλειᾶς που ἔχει γίνεί με
μιά ὅαθειά εὐαισθησία καί μέ μιά
ουνέπεια στήν ἀναζήτηση καί
11013 για. ὅλους αὐτούς τούς λόγους προκαλεῑ μιά ὅαθειά ἐντυπωση στό θεατήπού δέν τό ὃλέπει ἁπλῶς ἀλλά τό ἀπολαμὸάνει,

τλο «Τέχνη καί Κοινωνία» παρουσίασαν ἕνα ἀναμφισόήτητο
καί πολύπλευρο ἓνδιαφέρον. Στό
πρῶτο, που συνοδεύονταν ἀπό
τήν ἔκθεση μέ φωτογραφίες ἐρασιτεχνων 11013 εἶχε ὀργανώσει ὁ
Ντ. Χάκερ θίγον-ταν τό πρόὸλημα
τῆς καλλιέργειας τοῦ δημιουργικοῦ ένστίχτου στόν ἅνθρωπο καί
οἱ σχέσεις τῆς τέχνης μέ τό κοινωνικό σύνολο. Στό τωρινό, εἰσηγητές καί κοινό προὸληματίστηκαν σχετικά μέ τήν καλλιτεχνική
δημιουργία καί τή μορφή τῶν
σχέσεων της μέ τή σύγχρονή της
Οἱ ἐργασίες τοῦ Σεμιναρίου ἐποχή, ἒτσι ὥστε νά ἀνταποκρίποὺ ἀποτέλεσαν τήν εὔλογη, ἐπα- _ νεται ἄμεσα στό πολιτιστικό καί
κοινωνικό ούνολο. Ἠ ἀνταλλαγή
γωγική συνέχεια τοῦ προηγούμενου πού εἶχε ὀργανωθεῑ οτόν ἷὸυο ἁπόψεων, ἔδω, έγινε καί μέ
χωρο πρίν δύο χρόνια μέ τόν τί- ἄφορμή τῆς παρουσίαοης τῶν EQ-

γων τοῦ Βλ, Κανιάρη, τοῦ Ντ.
Χὰκερ καί ἄλλων καλλιτεχνὼν.
Ἐξάλλου ἡ ἐπίσκεψη οτήν Πινακοθήκη καί ἡ ἀνάλυση πού έγινε
ἐπί τόπου ἐκεῖ ἐπεσήμανε ὁρισμένα ένὸεικτικα σημεῖα σέ σχέση
μὲ τήν «αὐθεντικότητα» ἑνός ἕργου πού ἐξαρτᾶται σέ μεγάλω μέρος ἀπό τό ὅαθμό τῆς ἀνταπό’κρισής του στό συγκεκριμένο πολιτιστικό καί κοινωνικό περιὸάλλον στό ὁποῑο φέρεται νά ἔχει
ὁημιουργηθεῑ. Τοῦ χρόνου. μέ τίς
ἐργασίες ἑνός τρίτου σεμιναρίου,
θά συνεχιστοῡν ἐπαγωγικὰ, οἱ
προβληματισμοί τοῦ τωρινοῡ.
11013 ’ὃώσανε ἀναμφισὸήτητα τήν
εὐκαιρία μιᾶς οὐοιαστικής ἀντικειμενικής ἐνημέρωσης 0' ὅσους
τό παρακολουθήσαν. I

Ἀνάλογα σέ ένταση καί σέ ὑπο· ’
ὔολή εἶναι καί τά χρώματα στίς
ταπισερί ὅπου ἔχουν ἀπεικονισθεῖ κυρίως τοπία καί ὁ 6υθός
τής θάλασσας.
Στά χαρακτικὰ - ἇς μή ξεχνᾱμε
ὅτι ἡ Μακρή χρημάτισε οτήν
Ecole des beaux arts τοῦ Παρισιοῦ ὅπου σπούδασε χαρακτική,
μαθήτρια τοῦ Γαλάνη - ἔχει κατορθώσει νά ξεπεράσει κι αὐτές
ἁκόμη τίς δυνατότητες τῆς ξυλογραφίας, δημιουργώντας μιά κατ’
έξοχήν ζωγραφική τεχνική - κάτι
πού προὸάλλει μέ μιάν ίόιαίτερη
ένταση στίς συνθέσεις ὅπου έπιοημαίνουμε τή συνύπαρξη τῆς
μονοτυπίας καί τῆς ξυλογραφίας.
Οἱ ξυλογραφίες πού εἴδαμε στίς
Νέες Μορφές εἷναι συγκροτημέ-

Ἔχει ἡ Ζωγραφική vônMa;
Στό Ἰνστιτοῡτο Γ καίτε ὀργανώθηκε Σεμινάριο μέ θέμα;
«Ἔχει ἡ ζωγραφική κανένα
Νόημα» καί μέ εἰσηγητές τούς
Χρ. Ἰωακειμίὸη τεχνοκριτικό,
Βλ, Κανιάρη Καθηγητή τοῦ ΕΜΠ
καί τόν Γερμανό καλλιτέχνη Ντ.
Χάκερ. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ἡ ἔκθεση «Ὁ Μύθος τῆς
Εἰκόνας», πού ὀργάνωσε ὁ Ντ.
Χάκερ καί ὅπου πολύ «παραστατικά» θίγονταν τό πρόόλημα τῆς
μερικής ταὺτισης των ὑποκειμένικὼν καί ἀντικειμενικῶν κριτηρίων σέ οχέση μέ μιαν ὁρισμὲνη
κατηγορία ἔργων. Εἰσαγωγή στίς
ἐκδηλώσεις αὑτές ἀποτέλεσε ἡ
πολύ ἐνὸιαφέρουσα ὁμιλία τοῦ
Χρ. Ἰωακειμίδη πού παρουσιάζοντας ἕνα νέο ρεῦμα πού 60t48

σκεται σέ μιὰ πλήρη έξέλιξη στή
Δυτ, Γερμανία, «τήν ἐννοιολογική ὲξπρεσσιονιστική τέχνη»,
έθιξε καί ἀνέλυσε συνάμα τό
περιεχόμενο, τοὺς στόχους καί τή
«λειτουργικότητα» ὁριομένων
πρόσφατων ρευμάτων που ἔχουν
οτόχο νά ἀνταποκριθοῦν ὅσο γίνεται περισσότερο στά σύγχρονα
πολιτιστικά, κοινωνικὰ καί πολιτικά αἰτήματα, ἀναθεωρὼντας τίς
ὀρθόδοξες αἰσθητικές προδιαγραφές, καί, παράλληλα, ἐξουδετερώνοντας κάθε ἀνοὺσιο, ἐκζητημένο φιλοσοφικὸ στοχασμό.

ἢ -Σ .9‘:

‘O Χρήστος Ροζάκης
παρουσιάζει
τό ὅιῧλίο τοῦ
Jacques Hutzinger:
eH Εὐρώπη Χθές, Σήμερα,
Αὔριο “
(Πρόλογος - Εἰσαγωγήε
Σπήλωυ Παπασπηλιὸπουλου,
Ἐκδόσειςε «Νέα Σύνορα»
Ἀθήνα 1979.
Μέσα στήν πλημμυρίδα τῆς
ἀντιφατικῆς ἀλληλοαναιρούμενης
ἐνημέρωσης γύρω ἀπ’ τήν Εὐρώπη - Κασσάνδρες ἤ Σειρῆνες
οἱ φωνές πού ἀκούγονται - αὐτή
ἡ μετάφραση τοῦ Hulzinger 010
ἑλληνικά εἶναι ἕνα ἠρεμιστικό
στὰ τεντωμένα νεῦρα πού ἀναζητοῠν κάποια διαλεκτική χαλάρωση καί διέξοδο. Στόν ἰδιαίτερα
εύαισθητοποιημένο. ἀπό τή χρόνια έπέμὸαση κι ἐξάρτηση. ἑλληνισμό μιὰ ίσορροπημένη πολιτική
ἀνάλυση ὅπως αὐτή τοῦ Hulzin—
ger. χωρίς ἀποκρύψεις κι έντονες
συμπάθειες, μπορεῖ νά εύνοήσει
στόν προσδιορισμό τῶν ὁρίων
τοῦ εὐρωπαῖκοῦ φαινομένου,
στήν έπισήμανση τῆς δύναμης καί
τῆς δυναμικῆς του, στή φυσιογνωμία τῶν ἀλλαγῶν καί τῶν
προοπτικῶν τοῦ.
Ἠ ἀνάλυση τοῦ Hulzinger εῖναι σύνθετη. Ἔχει το ἱστορικό
της σκέλος πού πάει πίσω οτήν
Ἐπανὰσταση τοῦ I789 καί
παρακολουθεῖ τίς έξελίξεις τοῦ
ἐθνικοῡ καί λαϊκοῦ κινήματος
στήν Εὐρώπη ὥς τίς μέρες μας.
’Ἐχει τό πολιτικό της σκέλος πού
ξεχωρίζει τίς διεργασίες στό 1:010—
τερικό τῶν ὅασικῶν εὐρωπαϊκῶν
κρατῶν, πού ἔχουν συντελέσει
στή δημιουργία If]; εὐρωπαϊκῆς
προσωπικότητας. Ἔχει. τέλος, 10
σκέλος τῶν διεθνῶν σχέσεων,
ὅπου ἡ Εὐρώπη ένσωματώνεται
μέσα στό πολυσχιδές καί πολυγωνικό σύγχρονο σύστημα καί
έντοπίζεται ἡ θέση κι ἡ πορεία
της στά χρόνια τῆς έξάρτησης καί
τῆς ἀλληλεξάρτησης. Ἔχει καί
κάτι ἄλλο - πού αὐτό ἀναμφισὸήτητοι, χρωματίζει τήν {11101151μενική γωνία τοῦ συγγραφέα τοῦ
6ι6λίου, χωρίς ὅμως. νά 10 μεταθάλλει σέ στρατευμένο ἠ πολεμικό; ἔχει τή σαφή προσήλωση

τοῦ Hutzinger στήν ἰδέα τοῦ σοσιαλισμοῦ καί τῆς ἐλευθερίας πού
τή συντάσσει, συνεχῶς, μέ τήν
εύρωπαῖκή ἰδέα κι ὁλοκλήρωση.
πού II’] θεωρεῖ ὡς ἀναπόσπαστο
κομμάτι If]; συλλογιστικῆς γιὰ 10
χῶρο αὐτό. Κι έδῶ ὅρίσκεται ἡ
θέση; μέσα ἀπό τή χωρισμένη,
διηρημένη Εὐρώπη - πού ὁ μεγαλοδυναμισμός έφτιαξε μεταπολεμικά στά μέτρα του - ὑπάρχει μιά
ἐλπίδα (καί, σίγουρα, ἡ εὐχή) για
μια ὅαθμιαία τήξη τῶν πάγων
πού χωρίζουν, γιὰ μιά προσέγγιση μέσα ἀπὸ ἀμοιὸαῖες συστημικές ζυμώσεις, ὅλων τῶν ἐθνῶν
πού If] συναποτελοῦν.
Ὁ Hutzinger εἶναι ἰδεολόγος,
ἀλλά ὀχι καί ίδεαλιστής. Σέ ὅλες
σχεδόν τίς σελίδες τοῦ ὂιὸλίου
του, οἱ ἀναστολές, οἱ ἀνακοπὲς,
οἱ ὀπισθοχωρήσεις τοῦ πανευρωπαϊκοῦ σοσιαλιστικοῦ ὁράματος
διατρέχουν τίς γραμμές, ὅλες οἱ
ἀποθετικές δυνάμεις πού κατεργάζονται If] συντήρηση καί 10
χωρισμό ἀπομονώνονται γιά να
φανεῖ τό ἀληθινό τους μέγεθος
καί ἡ ἰσχύς τους. Δέν 6γαίνεις
ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ ὂιθλίου
αὐτοῦ μέ τήν ἀνακούφιση τῆς
ἀπροόλημὰτιστης προσδοκίας,
πού ἔχει σιγουρέψει τήν ἀκοπη
060 γιά τό έπιθυμητό ἀποτέλεσμα. Εἶναι τέτοια ἡ κατάταξη τῆς
σκέψης καί τῶν ἰδεῶν, τέτοια ἡ
έσωτερική ἰσορροπία ni ὁ ἔλεγχος
τῶν κύριων παράμετρων πού
συγκροτοῡν 10 εύρωπαῖκο φαινόμενο τοῦ σήμερα, ὥστε οἱ 0656011011]15; τῆς πορείας για τό ποθητο διέξοδο νά ἀνταγωνίζονται
τίς θεθαιὸτητες πού συγκεντρώνονται στήν ἄλλη ὄχθη. Μέσα,
ὅμως. ἀπο ὅλη αύτή τήν ἀπρόσκοπτη ροή τῶν ἀντιθέσεων καί
τῶν συγκρούσεων δέν έλλοχεύει ἡ
σύγχιση καί οὔτε ὅέθαια μιά στατική ἀντίληψη τῶν ἱστορικῶν
«δρωμένων», ‘O Hutzinger έχει
έπενδύσει στή δύναμη τῆς ἀλλαγῆς, πόύ τή ὃλέπει, σχεδόν σάν
μιά διὰσταση φυσική ἡ ὁποία
ἀναδύεται ἀκόμα καί μέσα ἀπό
τὴ σύζευξη τῆς ἀντίδραοης τῆς
στασιμότητας μέ τό ἀνόμοιό τους
πού τίςσυνοδεύει σέ ὅλη τήν ἀνέλιξή τους στήν ἱστορία τῆς E1)—
ρώπης.
Ἕνα ἐγχείρημα σάν αὐτό, πού

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας
ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ἡ ἀπογευματινή σου ἐφημερίδα

ἀποτυπώνεταῖ σέ 300 σελίδες 6Lὃλίου, δέν μπορεῖ νά ἔχει μὸνο
θετικές πλευρές. Πολλές ἀτέλειες
θα μποροῦσαν νά καταγραφοῦν
τόσο στή μέθοδο τῆς διάταξης τῆς
ὕλης, ὅσο καί στή θεματική της
ἐπεξεργασία. Ἀφήνοντας τίς λεπτομέρειες στό πλάϊ, θά λέγαμε
ὅτι τό κύριο τρωτό σημεῖο τοῦ
ὅιόλίου 6910115101 στήν κάποια
ἐπιφανειακὸτητα τῆς ἀνάλυσής
του. πού μέ τή σειρά της πρέπει
v0 ἀποδοθεῖ στήν έκταση καί τήν
ποικιλία τῶν προὸλημάτων πού
θίγονται ’κεῖ μέσα. Ὁ τρόπος τῆς
ἀνάλυσης προϋποθέτει ἕνα minimum γνωστικῆς προετοιμασίας
τοῦ ἀναγνώστη - 111 ὡς ἕνα 6αθμὸ
«ἠθικῆς» ἀποδοχῆς τῶν θέσεων πού, ἐνδεχόμενα, ἄν δέν ὑπάρχει
θά πρέπει να μειώνει τήν πειστικὸτητα ὁρισμένων στάσεων τοῦ
συγγραφέα. Πάντως τό στοιχεῖο
αύτό δέν μειώνει τό ψυχολογικό
ἀποτέλεσμα τῆς ἀνάγνωσης τοῦ
6ι6λίου πού εἶναι, ὅπως τονίσαμε

δυὸ φορές, μιὰ ἰσορροπία γιά τό
ἀναγνωστικό μάτι αὐτοῦ τοῦ πολύμορφου φαινόμενου πού καλεῖται Εὐρώπη.
Ὁ Σπήλιος Παπασπηλιόπσυλος - ἐπιμελητήςΙ τῆς ἔκδοσης προλογίζει τό 6ι6λίο μέ ἕνα δοκίμιο πού οὐσιαστικά συγκεντρώνει
τίς ὄασικές του θέσεις γύρω ἀπό
τήν Εὐρώπη. Λίγο πιὸ θερμόαιμσς ἀπό τόν Hutzinger 010v
190110 γραφῆς κι ἀνάλυσης, μᾶς
δίνει ἕνα θαυμάσιο συνθετικό
κομμάτι γιά τήν εύρωπαϊκή ἐξ·
έλιξη πού συμπυκνώνει στίς λίγες
σελίδες, ὅλη τήν κοπιαστική,
ἀγωνιώδη προσπαθεια If]; Εὐρώπης γιὰ πολιτικές καί κοινωνικές τροποποιήσεις τῆς μάστιγας
τῆς φεουδαρχίας καί τοῦ ἄτεγκτου καπιταλισμοῦ. eO πρόλογος
αύτός λειτουργεῖ ὀργανικὰ μέσ’
στό 6ι6λίο μέ διορθωτικά, πολλές
φορές, ἀποτελέσματα στα σημεῖα
ἀδυναμίας πού έπισημάναμε στόν
Hutzinger.
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Κριτική στήν Ἐγελιανή φιλοσοφία τοῦ κράτους καί τοῦ δικαίου
Εἰσαγωγῇ-Μετάφραση-Σχόλια.·
Μπάμπη Λυκούὸη
Ἐκὸόσεις «ΠΑΠΑΖΗΣΗ»
Ἀθήνα 1979
Ἡ Ιπυκνή έκθεση τῶν ἀρχῶν
τοῦ «ἱστορικοῦ ὑλισμοῦ», ὅπως
ἐμφανίζεται στὸν πρόλογο τοῦ
θιὸλίου «Συμὸολή στήν Κριτική
τῆς Πολιτικῆς Οἰκονομίας», εἶναι
10 ἀποτέλεσμα πολύχρονων ἀναζητήσεων. Σταθμός τῶν ἀναζητήσεων αὐτῶν τοῦ Μάρξ εἰναι ἡ
«Γερμανική Ἰδεολογία», τά
«Χειρόγραφα τοῦ 1844» καί ἡ
«Κριτική,στήν Ἐγελιανή Φιλοσοφία τοῦ Κράτους καί τοῦ Δικαίου».
Μέσα στα ἔργα αὐτὰ, πού τό
μεγαλύτερό τους μέρος εἶχε μείνει
ἀδημοσίευτο ὅσο, ζοῡσαν οἱ
Μάρξ καί Ἔνγκελς, μπορεῖ κανένας νὰ παρακολουθήσει τήν
προσπαθεια τοῦ Μάρξ νά x5190]—
φετηθεῖ ἀπό τη φιλοσοφικη
παράδοση πού εἶχε ένοτερνιστεῖ
κατά τή νεότητά του καί νά φτὰσει στό συμπέρασμα ὅτι «01 νομικές σχέσεις, καθώς καί οἱ κρατικές μορφές, δέν μπορσῦν νά γί-

- νουν κατανοητές οὔτε ἀπό μόνες
τους οὔτε ἀπό τήν δῆθεν γενική
έξέλιξη τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος, ἀλλά έχουν ἀντίθετα τίς ρίÇr; τους μέσα σιούς ὑλικούς
ὃρους τῆς Cwñç». _ y
T0 κείμενο τῆς «Κριτικης» εχει
μιά πρόσθετη σημασία σήμερα;
ἐπιτρέπει οτόν μελετητή τῆς σκεψης τοῦ Μάρξ νά παρακολούθη-

051 καί πολλές διαφορές, πού δέν
ὀφείλονται μονάχα στή διαδικασία ὁλοκλήρωσής του, ἀλλα καί
011'] σύνδεση τῶν ἀναζητήσεών
101) μέ τίς ἀμεσες καί τελείως
πρακτικές ἀνάγκες τοῦ ἐργατικοῦ
κὲνήματος κατά τόν δέκατο ἕνατο
α ωνα.
Γ . ΜΠΕΪΚΟΥ;

Ἡ λαὶκή ἐξουσία στήν Ἐλεύθερη Ἐλλάδα. Τόμος Α - Β Ἐκὁόσεις «ΘΕΜΕΛΙΟ» - Ἀθήνα
1979
Ἕνα ἀπό τά 00609015901 θέματα τής ἱστορίας τῆς Ἐθνικής
μας Ἀντίστασης, ἡ δημιουργία
καί ἀνάπτυξη τῶν θεσμῶν τῆς
Λαῖκής Αῦτσδιοίκησης καί τῆς
Λαϊκής Δικαιοσύνης στά έλεύθερα ἑλληνικά ὅουνά, 010 χρόνια
If]; χιτλερικής κατοχῆς εἶναι τό
«έργο ζωῆς» τοῦ συγγραφέα πού
πέθανε τό 1975 στή Μόσχα. Ὁ
ἴδιος ἡταν ἀπό τούς πρωτεργάτες
αὐτῶν τῶν θεσμῶν, συντάκτης
τοῦ πρώτουνομοθετικοῡ κειμένου πού τούς καθιέρωνε - τοῦ
«Κώδικα Ποσειδῶνα», φέρνει
στό φῶς 10 συγκεκριμένα περιστατικά, ἐλάχιστα γνωστὰ ὥς
τώρα, πού σχετίζονται μέ τή γέννησή τους, τήν πορεία τῆς ἐφαρμογής τους στήν πράξη καί τή
διάδοσή τους.
Τό ὅιλίο, ἀπομνημονεύματα
μαζί καί χρονικό. καί ἱστορική
μελέτη, καί πολιτικὸ παμφλέτο.
Ὁ Γ. Μπέῖκος δέν περιορίζεται
στήν ἀμεση προσωπική του έμπειρία, ἀλλά προσπαθεῑ να E11611θύνει στίς καταὸολές τῶν θεσμῶν
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τῆς λαῐκής ἐξουσίας πρός ὅλες τίς
κατευθύνσεις. Ἡ ζωντανή ἀναπαρασταση τῆς καταστάσης πού
διαμορφώνεται στα χωρια τῶν
Δήμων Κτημενίων καί Δολόπων
σαν τό πρώτο κομματι ρουμελιώτικης γῆς που ἀπελευθερώνεται
ὁριστικα ἀπ’ τόν ΕΛΑΣ, ἡ ἐξιστόρηση τῶν προὸληματων πού
ἀντιμετωπίζουν οἱ κάτοικοί τους
στίς συνθῆκες διαλυσης τοῦ παλιοῦ ἀστικοῦ κράτους, ὂοηθοῦν
τόν ἀναγνώστη νά συλλαόει, μέσα
ἀπό καθε λογῆς «τυχαῐα» περιστατικά, τή νομοτέλεια τῆς γέννησης τῶν Θεσμῶν στό συγκεκριμένο αὐτό χώρο, τόν Δεκέμὸρη
τοῦ 1942.
Στό, 616110 τοῦ Γ. Μπέϊκου,
παρά τό ὅτι περιέχει πλῆθος
στοιχείων, ντοκουμέντων, πολιτικῶν κρίσεων, κυριαρχεῑ ὡστόσο
τό ἀφηγηματικό ’στοιχεῖα Μέσα
ἀπό τή γλαφυρὴ περιγραφή, καί
τούς ζωντανοὺς διαλόγους, διανθισμένα μέχθυμοσοφία καί χιοῦμορ, ὁ ἀναγνώστης ζεῖ αμεσα τα
γεγονότα καί τήν ἀτμόσφαιρα τῆς
ἐποχῆς. Σελίδες ὅπως 01 συναντήσεις μέ τόν ”Αρη, ἡ Γ.Σ. τῶν
κατοίκων τοῦ Κλειτσοῡ, ἡ πρώτη
δίκη στό Λαϊκό Δικαστήριο, τό
κσμματικό ἀχτίφ στα Μαρμαρα
κ.ἂ. διαὸαζονται σαν γνήσια 10γοτεχνικα κείμενα.

ΘΕΜΟΥ KOPNAPOY:
Στάχτες καί φοίνικες, 5η ἕκὸοση
Ἐκὸόσεις «XPONOZ»
T6 μυθιστόρημα τοῦ Θ.Κ.
γραμμένο πρίν ἀπό εἴκοσι χρόνια

περιγράφει μέ τρόπο ἄμεσο καί
συχνά ὠμα ρεαλιστικό τή φρίκη
τῆς Μακρονήσου,“ ὅπως τήν ἔζησε
ὁ συγγραφέας στα χρόνια τοῦ
ἐμφυλίου πολέμου. Δέν ἡταν ἡ
πρώτη φορα που ὁ Κορναρος
γνώριζε τή φυλακή, τήν> έξορία,
τά σωματικά καί ψυχικα 6000111στήρια. Οὔτε ἡ πρώτη φορά πού

ἔγραφε 616110 μέ αὐτές τίς ἐντυ-’
πώσεις του· εἶχε προηγηγηθεῑ τό
«Στρατόπεδο τοῦ Χαϊδαριοῦ».
Στίς «Σταχτες καί Φοίνικες»,
ἀναόιώνει ὃλο τό «μεγαλεῑο» τοῦ
Μακρονησιοῦ μέσα ἀπό τίς τραγικές καί ταυτόχρονα συγκλονιστικές - καί ἀληθινές - περιπτώσεις τῶν ἡρώων του μέ ὅλο τό
σωματικό μαρτύριο καί τήν ψυχολογική φόρτιση.
ΒΑΣΟΥ ΒΑΡΙΚΑ.·

Ἡ μεταπολεμική μας λογοτεχνία
6' ἔκὸοση
Ἐκὸόσεις Πλέθρον
“H συνθετικὴ αὐτή μελέτη πού
για πρώτη φορα ἐκδόθηκε στα
41939, θεωρεῖται ἀπό πολλοὺς σάν
ἡ πρώτη σημαντικὴ προσπάθεια
να κοιταχθεῖ ἡ νεοελληνική λογοτεχνία σέ συνάρτηση μέ τα ἱστορικά καί κοινωνικὰ φαινόμενα
τῆς ἐποχῆς τοῦ μεσοπολέμσυ. Ὁ
B. Βαρίκας ἐρευνᾱ τά ἰδεολογικα
χαρακτηριστικὰ τῶν λογοτεχνῶν
πού ἐμφανίστηκαν κατα τίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ αἰώνα μας, τίς
ἐπιδρασεις που δέχτηκαν ἀπό
προγενέστερους ποιητές ἤ πεζογρὸιφους7 καθώς καί τόν κόσμο
πού ἐκφραζουν μέσα ἀπό τό ἐργο
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τους. Τόν πρόλογο τοῦ 6ι6λίου
έχει γράψει ὁ Α. Ἀργυρίου.
M. XOYPMOYZH:
Ὁ Ὑπάλληλος - ἐκὸ. «Νά ὑπηρετοῦμε τό Λαό»- Ἀθήνα 1979.
'O «Ὑπαλληλος» γράφτηκε τό
1836. ‘O συγγραφέας τοῦ έργου,
ἀγωνιστής τοῦ ‘21, δημοσιογράφος, καί θεατρικός συγγραφέας
πού ὅάζει σαν στόχο τῆς ζωῆς
του να παλέψει ἐναντια στήν καινουργια ἐξαρτηση καί τούς ἐκπροσώπους της στήν Ἑλλάδα,
γράφει θέατρο ξεκινώντας ἀπό
ἐθνικά καί κοινωνικα 11906111ματα που ταυτόχρονα εἷναι nui
προσωπικα του ὅιώματα. Στόν
«Ὑπαλληλο» σατυρίζει τούς Ἕλληνες πού ἐπανδρώνουν τόν κρατικό μηχανισμό, πού προέρχονται
στήν πλεισψηφία τους ἀπό τίς έλληνικές παροικίες; «ἔρχονται ἀπό
τοῦ διαόόλου τή μανα ν’ ἁρπάξουν κι αὐτοί κανένα κόκκαλο v0
16 γλύφουν ἔμπροσθεν τόσων
ἀναξιοπαθούντων Ἑλλήνων».
Ἡ καθαρεύουσα τους, 10 γαλλικα τους, 01 τρόποι καί τό ντύσιμό τους καί προπαντός 01 παχυλοί μισθοί τους γίνονται ὁ στόχος τοῦ Χουρμοὺζη. Τό έργο του
δέν περιορίζεται στό να καυτηριασει τα προόλήματα τοῦ νεοσὺστατου γραφειοκρατικοῦ
στρώματος nui τῆς ἰδεολογίας
του ἀλλα δίδει ἀνάγλυφα καί τα
ἄλλα 6001110 κοινωνικα 11906111ματα τῆς ἐποχῆς του, ὅπως τό
ἀγροτικό, τό γλωσσικό, τή 610λυση τοῦ στρατοῦ κλπ.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ.·
Διαλεκτικά

Εἰσαγ.,’ X9. Γιανναρᾶ, Φιλολογικός ὑπομνηματισμός.’ Ἰγνάτιου
Sunna/{ﬁ

Ἐκὸόσεις «Παπαζήση» Ἀθήνα
Τό 616110 αὐτό ἔχει τήν ἰδιαίτερή του σημασία, γιατί συνιστᾱ
μια μοναδική ἀναγνωση - ἀπό τή
θέση τῆς ἀνατολικῆς χριστιανικής
παράδοσης - τοῦ ἀριστστελικοῦ
«Ὀργανου». Ἔχει σημασία νά
δοῦμε τήν ἀρχαιοελληνική παράδοση μέσα ἀπό τίς διαδοχικές
ἀναγνώσεις της στό πλαίσιο τῆς
έξέλιξης τῆς μιᾶς καί τῆς ἵδιας
γλώσσας καί μέσα ἀπό τήν Ἑλληνορθόδοξη παραδοση. Καταλαόαίνοντας τήν παράδοση αὐτή,
ἐμὸαθὺνουμε ἀσφαλέστερα τό
νεοελληνικό παρόν.
Στό 6ι6λίο τοῦ Δαμασκηνοῦ
γίνεται ἡ ἀναπτυξη τῶν θεμάτων
πάντα κάτω ἀπό τό φῶς τῆς
περιορισμένης, σέ σχέση μέ τό
«θεῖον», διανοητικῆς ἱκανότητας
τοῦ ἀνθρώπου. Τά κύρια θέματα
τοῦ ὃιὸλίου εἶναι; α) για 16 «ὃν»,
τήν «οὐσία» καί τό «0111.165611κός», 6) για τό «γένος» nui 16

,«εῖδος», γ) για τό «ἄτομον», δ)
γιὰ τήν ἔννοια τῆς «φιλοσοφίας»,
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ε) για τήν ἐννοια τῆς «κατηγορίας», τῆς «ὑποστάσεως», τῆς
«φύσεως», τοῦ «προσώπου», τῆς
«κινήσεως».
T0 «A10151111110» —— πέρα ἀπό
ὅλα τα ἄλλα - ἀποτελοῦν ἀνεκτίμητη πηγή για τό πῶς διδάσκονταν ἡ «λογική» στήν παιδεία τῆς
παραδσσης.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ.·
Περί θείων ὀνομάτων

Εἰσαγ.; Μαρέττας Νικολάου
Μετάφρ..· Ἰγνάτιου Σακκαλῆ
Ἐκό..” «ΠΑΠΑΖΗΣΗ» Ἀθήνα
“Ο (ψευδο) Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης συγκαταλέγεται στοὺς
ὂασικούς ἐκπροσώπους τοῦ ἀνατολικο-χριστιανικοῦ νεοπλατωνισμσῦ. Τό έργσ του ἔχει κεντρική
θέση στῆν παραδοση τῆς ἀνατολικῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας ἀλλα καί στή γέννηση τῆς δυτικῆς
φιλοσοφίας γενικότερα.
T0 «ἀρεοπαγιτικά συγγραμματα» ἔρχονται για πρώτη φορά
στό φῶς - καί χρησιμοποιοῦνται
- ἀπό τούς μσνοφυσίτες, στίς ἀρχές τοῦ ἐκτσυ αἰώνα μ.χ. Τόν
έὸδομο αἰώνα ἀποτελοῦν ὁριστικα ἀναπόσπαστο τμῆμα στήν
πνευματική παράδοση τῆς ἀνάτολικῆς ἐκκλησίας. Oî. νεώτεροι
κριτικοί δέν συμφωνοῦν στό θέμα
τῆς ταυτότητας τοῦ (ψευδο) Διονυσίου καί τοῦ χρόνου συγγραφῆς τῶν κειμένων.

Τό ἐργο αὐτό εἶναι ἡ μία ἀπό
τίς πολύ γνωστές πραγματείες
τοῦ (ψευδο)Διονυσίου.
ΤΖΩΝ ΧΟΛΤ

Οἱ ἀνάγκες καί τά δικαιώματα
τῶν παιδιῶν
Ἐκὸόσεις Καστανιώτη, 1979

T6 616110 αὑτό ἀναφέρεται
ἐπίσης στό θεσμό τῆς Παιδικῆς
ἡλικίας ὅπως παρουσιαζεται
στήν ἐποχή μας, στή νοοτροπία,
τα ἔθιμα καί τούς νόμους που
προσδιορίζουν καί κατατασσουν
τα παιδιά στή συγχρονη ζωή καί
καθορίζουν σέ μεγαλο 6αθμό τόν
τρόπο μέ τόν ὁποῑο τα ἀντιμετωπίζσυν οἱ μεγαλυτεροι.
ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Καφέ - Βυζάντιο
(μυθιστόρημα)
‘H πλοκή αὐτοῦ τοῦ μυθιστορήματος περιστρέφεται γύρω ἀπό
τό παλιό κοσμικό στέκι τοῦ Κολωνακίου, 600 111 ἄν δέν 119004
διορίζεται κατι τέτοιο ἀκριόῶς.
Μια συντροφια, 0' αὐτό τό στέκι,
6ρίσκει σιγα - σιγά τή χαμένη πια
ζεστή ἀνθρώπινη ἐπικοινωνία,
κουόεντιάζοντας σέ πρῶτο πλάνο
για διάφορα καυτά θέματα, ἀνώδυνα στήν ἀρχή, γιά να πάρει στή
συνέχεια ἡ ὑπόθεση, μέσω ἑνός
δημοσιογραφσυ τῆς ῖδιας συντροφιᾶς, ἄλλες, 011966151115; 111
ἀποκαλυπτικές διαστάσεις.

O ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ
Ο Ἕνα λάθας ἀντιγραφῆς ἀπό
τό χειρόγραφο πού ἀλλοίωνε τό
νόημα τοῦ τελικοῦ - τυπωμὲνου κειμένου μᾶς ἐπεσήμανε φίλος
τοῦ περιοὸικοῦ. Ἀναφέρεται στό
ἄρθρο τοῦ προηγούμενου τεύχους· «Μέση Παιδεία - Β ’ Βασικές ἐλλείψεις - καί τώρα ὁλοταχώς πρός τήν CIVIL/15109913611107)».

Ἀλλά πέρα ἀπό αὐτό τό σημείωμα, ὁίνκι καί κάποια νέα
στοιχεῖα γιά τό σκοταὸισμό πού
κυίῖερνά στό ὅασίλειο τοῦ κ.
Βαρὸιτσιώτη.
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντή,
Στή σελίδα 21 τοῦ 127 τεύχους
τού περιοδικόῡ σας ANTI, πιθανόν ἀπό τυπογραφικό λάθος, στό
στίχο l4 ἀντί «προστεθεῐ» ἔχει
γραφτεῖ «Eur/0191651» καί στό
στίχο 19 ἀντί «ὔγῆκε ἦ ἀφαιρέθηκε» ἔχει γραφτεῖ «ξαναμπῆκε».
Ἐπί πλέον σας διευκρινίζω τά
ἑξῆς 'O συγγραφέας - μεταγλωττιστής κλήθηκε 4 φαρές σέ ἀπολογία καί πέρασε τρεῖς φορές
ἀπό Πειθαρχικό Συμόούλιο. Τίς
δύο πρῶτες φορές ἀθωώθηκε
παμψηφεί ἀλλά οἱ ἀθωωτικές
ἀποφάσεις ἀκυρῶθηκαν ἀπό τό
Ὑπουργεῖο Παιδείας τάχα γιατί
δέν τηρήθηκε ἡ διαδικασία πού
προὸλέπει ὁ Πειθαρχικός κώδικας (61 1/ 1977).
Ἔτσι ἡ ὑπόθεση παραπέμφθηκε γιά τρίτη φορά στό Πειθαρχικό Συμὸούλιο καί τελικά
τιμωρήθηκε, μολονότι ἡ κατηγορία ἦταν ἴδια καί ἀπαράλλακτη
μέ τίς προηγούμενες, μέ ἀποτέλεσμα τῶρα νά κινδυνεύει νά στερηθεῐ τήν προαγωγὴ του. Καί δέν
εἶναι μόνον αὐτό, ἀλλά. ἀφοῡ ταλαιπωρήθηκε ἕνα χρόνο, ἡ «95τσινιά» αὐτή θά τόν συνοδεύει α’
ὅλη τή σταδιοδρομία του.
OI ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

O Ἀπό τήν Ξάνθηὸ B. Οἰκονομόπουλος γράφει γιά τόν πολιτικό προόληματισμό;

τῆς Ἀριστερᾶς, νομίζω ὅτι ὑπάρχει ἀτολμία καί «έμπορική» ἀντιμετῶπισή του; τό «ANTI» δείχνει
νά συμμορφῶνεται στοὺς διάφορους έπιστολογράφους τῆς ἐργατικῆς τάξης...
Ἀλλά, τέλος πάντων, μοῦ εἶναι
ἀδιανόητο τί θέλουν αὐτοί οἱ ὄινθρωποι. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ
περίπτωση Δ. Φύσσα (τ, 125)
πού ἀποφάσισε νά μᾶς ἐγκαταλείψει... Βγάζουν τόν ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ, ΟΔΗΓΗΤΗ, ΚΟΜΕΠ, ΠΡΟΒΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ &
ΣΟΣΪΑΛΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ, ΠΑΝἹἘΧΝΙΚΗ,
ΠΑΝΙΞΡΓΑΤΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΠΑΝΙΞΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ,
τό ἕνα, τό ἂλλοὶ Ἀλήθεια, δέν
ὄαρέθηκαν νά διαόάζουν 111601νωτούς γιά τή μοναδικότητά τους
καί νά ὃλέπουν σφυροδρέπανα
ἀκόμα καί δίπλα 010v ἀριθμό τῆς
κάθε σελίδας; Πρέπει δηλαδή καί
τό «ANTI» καλά καί σώνει νά
προστεθεῖ στή λίστα τῆς «συνέπειας»; Νά θυσιάσει τό ἐπίπεδά
του καί νά τό φέρει στή «χοντροκομμένη ἀντιτσεχοσλοόάκικη
προδοκάτσια», «ὁ σοὸιετικός
λαός δέν πατάει αὐτά τά σκουλήκια γιά νά μή λερώσει τά παπούτσια του», «κλαυθμηρίζει ὁ
Μπάμπης», «νεροκουόαλητές τῆς
ἀντίδραοης», «ὅχι οτή ὃόμὸα νετρονίου - (ναί στή δόμόα τοῦ
ὑδρογόνου μιᾶς κι αὐτήν τήν

ἀντικομμουνισμός» καί τά παρόμοια; ’Ἡ μήπως πρέπει τό
«ANTI» νά γεμίσει τίς λογοτεχνικές του σελίδες μέ τά καινούργια ποιήματα τοῦ Ρίτσου; (Ἐπ’
εὐκαιρίᾳ θυμίζω 010v ποιητή, ὅτι
χρωστάει 010 λαϊκό κίνημα ἕνα
ποίημα γιά τή Νικαράγουα κι ἕνα
γιά τό Ἰράν).
Ἀλλά ὂχιῑ
Πρέπει νά ὑπάρχουν κι ἓντυπα
ἀντικειμενικά; Κάπου οἱ ἀριστεροί πρέπει νά μαθαίνουν γιά τούς
ὴρωϊσμούς τῶν ΚΝιτῶν πού δέρνουν - γιά ὄνομα τοῦ Θεοῦ ὄχι
τήν ἀστυνομία καί τούς τραμπούκους τῆς «σάπιας ἀστικῆς τάξης» - ἀλλά Δημάρχους τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀφισοκολλητές τοῦ KKE

Ἀγαπητό «ANTI»
Τά καλά λόγια γιά ἕνα χῶρο
προὸληματισμού καί κριτικῆς
σάν τό περιοδικό σας εἶναι νομίζω περιττά, σάν αὐτονόητα.
Ἕνα πρόίίλημα ὅμως εἶναι ὀντως
ἡ στάση σας ἀπέναντι στό ΚΚΕ.
Στή ὅάση τῆς συγκεκριμένης
. (έσ), «προδοκάτορες» τοῦ MAἀποστολῆς τοῦ «ANTI» 010 χῶρο
KKE. κάπου πρέπει νά προὸλη-

ματίζονται γιά τό ρόλο τῆς Σοὸ.
Ἕνωσης (π.χ. γιατί προστασία
καί ὅοήθεια 010 Βιετνάμ κι ὄχι
καί στούς Παλαιστίνιουςῂ, κάπου πρέπει νά ὃλέπουν τήν χρεωκοπία «ἐπισκέψεων» τύπου
Μαρσαί, κόπου πρέπει ν’ ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ χῶρος τους εῖναι
γυμνός σέ ἀπόψεις. Νά θυμίσω
ἐδῶ τή συνέντευξη Φλωράκη α’
ἕνα προπέρσυνο «ANTI» πού
ἔλεγε «μέ τήν ὑφαλοκριπίδα τί νά
ποῦμε, εἶναι μπερδεμένα τά πράματα, ἄντε νά 6γάλεις ἄκρη», νά
θυμίσω τό ὅτι δέν ὑπάρχει ἀπό
μεριᾱς τους OYTE ENA 006a90
θεωρητικά κείμενο πού νά οτέκεται στό χῶρο τῆς μαρξιστικῆς
ἀναζήτησης (Σ. Ἀμίν, Μπετελέμ,
Πουλατζᾶς, Παπαντρέου, Ἀλτουσέρ, Σουήζυ κλπ.);
Ἔτσι κατά τή γνώμη μου τό
«ANTI» πρέπει νά γίνει ἀκόμα
πιό Θαρετό ἀπέναντι ΣΕ ΟΛΑ τά
προοδευτικά κόμματα. Βέὸαια
ὅλα τά «ὕποπτα» καί «ἀστικά»
κόμματα τῆς Ἀριοτερᾱς μετά
δίας ὂγάζουν ἕνα έὸδομαδιαῖο
φύλλο, ἀπέναντι οτήν παραπάνω
λίστα τῆς «ουνέπειας», ἀλλά τέλος πάντων ἡ ᾰποψή τους ἐπίσημα ὑπάρχει. "A; εἶναι λοιπόν
τό «ANTI» χῶρος αὐστηρῆς κριτικῆς. Ἐγώ εἷμαι μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀλλά πρῶτος ένδιαφέρομαι
γιά τά σχετικὰ ἄρθρα σας, ὅ,τι
καί νά λένε... Οἱ ΚΚΕ ὅμως
T0 ξέρετε φίλοι, ὅτι ὁ ΟΔΗΓΗΤΗΣ πρόσφατα, πιάστηκε νά
ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ πρακτικά τῆς Βουλῆς γιά νά συκοφαντήσει τό ΠΑΣΟΚ στούς ἀναγνῶστες του; Θυμᾶστε τό σήριαλ τοῦ ΡΙΖΟΥ γιά
τήν «ἀντίσταση στή Χούντα»,
ὅπου ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ δέν ὑπῆρχε
γιά μορφές τῆς ἀντίσταοης πού
δέν ἦσαν μέλη του; Ἔτσι λοιπόν
θέλετε καί τό «ΑΝΤΙ»; Καί κάνει
σκανδαλοθηρία τό «ANTI» πού
γράφει ἀνώνυμα γιά τά ἐσωτερικά σας; Δηλαδή θέλετε νά σᾶς

εἰστε οἱ κληρονόμοι τῶν ἀγώνων
τοῦ Λαοῦ μας σέ ποιά διαθήκη τό
6ρήκατε;
Ἀλλά ἡ μόνη πραγματικότητα
πού ὑπάρχει 010 χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς εἶναι μίας ὅτι τό φλωρακικό KKE, μέ τήν ἀπροκάλυπτη
ἐξωτερική έπέμὸαοη ἐπικρατεῖ
σήμερα οτόν πολιτικά περιχαρακωμένο χῶρο τοῦ 12% τῆς παραδοσιακῆς Ἀριστερᾱς, χῶρο πού
παραμένει θλιόερά στάσιμος έδῶ
καί 20 ὁλόκληρα χρόνια.
Καί νά ὅάλετε καί τοῦτο έδῶ
ἀκόμα 6αθιά 010 μυαλό σαςε ’Ότι
τά σχέδιά «τῆς ἀοτικῆς τάξης»
δέν ἀφοροῡνε τό KKE καί κανείς
δέν νσιάζεται γιά δαῡτο, σέ πεῖσμα τῶν καθοδηγητῶν του πού
θέλουν νά φανατίσουν τά καλόπιστα ἀλλά τυφλά μέλη τους.
Ἀντίθετα, ὅπως φαίνεται κι ἀπό
τήν τακτική τῶν «δημοκρατικῶν»
ἐφημερίδων. ἡ προσπάθειά τους
εἶναι ἀφ’ ἑνός νά ἀφομοιωσουν
τούς ΠΑΣΟΚτζῆδες ἀναγνῶστες
τους στόν ἀστικό τρόπο ἀνάλυσης κι ἀφ’ ἑτέρου ὃοηθώντας οὐ·
σιαστικά τό KKE, νά σπρῶξουν
τό κόσμο ἀπό τό κόμμα πού πολεμᾶ νά ρίξει τή Δεξιά καί νά τόν
περιθωριοποιήσουν στό χῶρο τῆς
«εὐλάὸειας» καί τῆς οὐσιαστικῆς
ἀδράνειαςῑ τό δογματικό ΚΚΕ.
Γ ι’ αὐτό τό τελευταῑο μάλιστα,
ἀρκεῖ νομίζω ὁ τίτλος τῆς πιό
«ἀριστερῆς» πλατιάς ἐφημερίδας
(Κυριακή 6/5) «ANTIKOMΜΟΥΝΙΣΜΟΣ 010 συνέδριο τῆς
NA!

Ξαναρωτάω λοιπόνῑ Τί ἄλλο
θέλουν;
Μέ πίστη ὅτι τό «ANTI» θά στα-

θεῖ καί Θά γίνει ἀκόμα συνεπέ-

01590 στήν ἀποστολὴ του.
Βασίλης Οἰκονομόπουλος
ΤΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

δώσει ὀνόματα γιά τή λίστα τῶν _
«χαφιέδων» κάτω ἀπό τόν Ἀνδρέου;
Καί γιά ποιά πραγματικότητα
010 χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς μιλᾱτε;
Μήπως γιά τό 30 - 35% τῶν έργαζομένων πού μάχονται μαζί μέ
τό ΠΑΣΟΚ; Ἤ μήπως τό πρωτοδικεῖο τοῦ ΚΚΙΞ μᾶς έόγαλε ἔξω
ἀπό τήν Ἀριστερά; Καί τό ὅτι

Ο Ἀπό τό ύωυλευτή τῆς N.A. κ.
Φώτη Χρηματόπουλο πήραμε τό
γράμμα πού ἀκολουθεῖ.Κύριε Διευθυντὰ.
Στό τεῦχος ἀριθ. 125 (12
Μαΐου 1979) τοῦ περιοδικοῡ σας
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μπαίνετε οτόν κόπο νά ἀσχοληθεῖτε καί μέ τήν ταπεινότητα μου,
δημοσιεύοντας «ἀπόσπασμα»
ἀπό τήν ούντομη ὁμιλία μου στό
πρῶτο συνέδριο τοῦ κόμματός
μας.
Ἐπειδή έχω τή γνώμη, πῶς τό
δημοσιευόμενο «ἀπόσπασμα»
ἀδικεῖ τό ἦθος καί (κυρίως) τό
ὕφος τοῦ λόγου μου, σᾶς τόν
οτέλνω ὁλόκληρο καί πιστεύω,
611 θά συμφωνήσετε καί σείς μαζί
μου.
Τό τέλος, ἐξ ἄλλου, τοῦ δημοσιεύματός σας, πού ἀφορᾱ σέ
μένα, έντάσσέται στόν σκόπιμα
καλλιεργούμενο μύθο, πού θέλει
τούς δουλευτές καί τά ἄλλα στελέχη τῆς Νέας Δημοκρατίας χωρισμένα σέ Ἀόερωφικούς, Ραλλικούς κλπ.
Ὁ ἀοτήρικτος αὐτός μύθος
παρ’ ὅλον, ὅτι διαψεύδεται καθημερινά ὁπ’ τήν πραγματικότητα, ἐξακολουθεῖ νά καλλιεργῆται 6.116 11591116; πλευρές, (στίς
ὁποῑες φαίνεται νά 11590101166115101 καί τό ΑΝΤΙ), μέ μιά 611161111]
καί ἀνένδοτη έμμονή, πού καθιστᾶ ματαιοπονία ὁποιαδήποτε
νέα διάψευση.

Μέ τή δέουσα έκτίμηση
ΦΩΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΠΕΡ. HEIΡΑΙΩΣ

Ο Τώρα ὅὲὄαια, κρατᾱμε τό

σύνολο τοῦ κειμένου γιά ἄλλη
φορά. Δημοσιεύουμε ὅμως τό
ἐπίμαχο ἀπόσπασμα;
«Τό ξεκαθάρισμα τῶν θέσεων
πού ἀντιοτοιχοῦν στίς ἰδεολογικές μας ἀρχές, θά μᾶς έπιτρέψη
νά έξαλείψωμε τίς ἀντιφατικές
- προόολές τῶν ἀπόψεών μας καί
θά ἀποτρέψη ἰδεολογικά σφάλματα. Σάν κι αὐτό έπί παραδείγματι πού διαπράττεται συχνά
6.116 τήν πλευρά μας. Ἀκοῦμε δηλαδή μερικούς νά λένε, 611 πρέπει
νά σῶσωμε «16 άστικό καθεστώς» καί τήν «ἀστική τάξη».
Ἀλλά εἶναι γνωστό, ὅτι έμεῖς
πραγματοποιοῡμε ἤδη τό σύγχρονο Ἑλληνικό Δημοκρατικό
Κοινωνικό Κράτος, πού μέ ὃάση
τήν έννοια τοῦ ἔθνους, ἔχει σάν
κατευθυντήριες ἀρχές, τήν ὑλοποίηση τῆς πιὸ πλατειᾱς δημο-

ΙΔΕΟΔΡθΜΙθ

No
29
νβᾱμμῦ
φιῆιηηει
κυριτση
σκέξηαι
μετους
eñanvec,
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κ. ὅ.
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κρατίας, τῆς ἐλευθερίας καί,
(αὑτό πρέπει νά τό τονίσω ἰδιαίτερα), τῆς κοινωνικής δικαιοσύνης.
Καί τό κράτος αὐτὸ δέν εἶναι
ἀστικό, ἀγροτικό ἤ έργατικό,
ἀλλά παλλαϊκό. (0.0. ἡ ὑπογράμμιοη ὀφείλεται 01611 κῗΧρηματόπουλο). Κατά συνέπεια
ἀντικείμενο τῆς ἀγωνίας μας καί
τοῦ ἀγῶνα μας δέν εἶναι ἡ ἑπικράτηση ἤ έπιόολή ἑνός κοινωνικοῦ στρώματος εἰς 6690; τῶν άλλων, ἀλλά ἡ έξισορρόπηση τῶν
ἀντιθέσεων τους καί ἡ εύημερία
ὁλοκλήρου τού έλληνικοῡ λαοῦ».
O Ἀλλά ἐμεῐς πῶς τά γράφαμε
στό Τεῦχος 125; Ἰδού.. Ὁ ὃουλευτής κ. Φῶτιος
Χρηματόπουλος προοπάθησε,
οτή ούντομη εἰσήγησή του, νά
έμπλουτίσει ἰδεολογικά τό ὁπλοστάσιο τῆς Ν.Δ., δίνοντας τόν
ὁρισμό τοῦ Καραμανλικοῦ κρά1011;. E1115:
«Τό Κράτος πού θεμελίωσε ὁ
Καραμανλῆς ὁέν εἶναι ταξικό,
ὁέν εἶναι ὁλοκληρωτικό, ὁέν εἶναι
κομματικό. Εἶναι παλλαῖκό κρά10;!»
Μήν 16v παρεξηγήσετε, δέν εἶναι «δογματικός μαρξιστής». Εἷναι ἄνθρωπος τοῦ κ. Ἀδέρωφ.
Ο Ἄραγε προδόσαμε τό
«πνεῦμα» τοῦ κ. 6ουλευτῆ,· Ἂν
ναί, ἅς μᾶς κρίνει ὁ Θεός καί οἱ

ἀκόμα καί ὁ κ. Χρηματόπουλος
ἐγκατέλειψε τόν κ. Ἀὄέρωφ,·
ἲΗταν μύθος λοιπόν οἱ aA6590)φικοι,
ΑΝΘΡΩΙἹΟΛΟΓΙΚΑ

\\ \

Ο Σχετικά μέ τό Μουσεῖο τῶν
Πετραλώνων τῆς Χαλκιὸικῆς μᾶς
γράφει ὁ καθηγητής κ. Ἰω. Μελέντης.·
Κύριε Διευθυντά

Τόν τελευταῖο καιρὸ γίνεται
πολύς θόρυὸος σχετικά μέ τήν
ἵδρυση «τοῦ πρώτου Ἀνθρωποέ
λογικοῦ Μουσείου» στά Πετράλωνα Χαλκιδικῆς.
Ἐπειδή ὑπάρχει κάποια σύγχυση στό θέμα αὐτό, θά ἐπιθυμούσαμε νά πληροφορήσουμε
τούς ἐνδιαφερόμενους 611 δέν
πρόκειται γιά τό «πρῶτο» Ἀνθρωπολογικὸ Μουσεῖο, ὅπως θέλουν νά τό παρουσιάζουν μερικοι.
T6 πρῶτο Ἀνθρωπολογικό
Μουσεῐο [δρύθηκεπό έτος 1886
ἀπό τόν Κλέωνα Στέφανο 111'
ἦταν στήν ἀρχή μιά μικρή Ἀν-

θρωπολογική Συλλογή πού ἐστεγάζετο στήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν.
‘O Κλέων Στέφανος (1854 1915) πραγματοποίησε ἀνασκαφές στή Νάξο καί στή Σύρο καί
ἔγραψε τίς πρῶτες σπουδαῐες, γιά
τήν ἐποχή ἐκείνη, ἀνθρωπολογικές μελέτες, ὅπωςῑ «Ἡ Ἑλλάς
ἀπό ἀπόψεως φυσικῆς.ἀνθρωπολογικῆς, ἐθνολογικής, δημογραφικής καί ἰατρικῆς», «Κεφαλομετρικός χάρτης τῆς Ἑλλάδος».
«Συμὸολαί εἰς τήν φυσικήν ἀνθρωπολογίαν τῆς Ἑλλάδος» κ.ἄ.
Τό έτος 1915 κλήθηκε νά διευθύνει τό Ἀνθρωπολογικό αὐτό
Μουσεῖο ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ἰωάννης Κούμαρης, πού μᾶς
πληροφορεῐ 611:
«Λήγοντος τοῦ I915 παρέλα6ον ὑπό Ἐπιτροπῆς ἐκ τῶν Καθηγητῶν I. Μεσολωρᾶ (Πρυτάνεως), K. Στεφάνου καί Θ.
Σκούφου τάς συλλογάς τοῦ Μουσείου, εὑρισκομένας ἐν τῆ ὁυτικῆ
προσθία μεγάλη αἰθούσῃ τῆς
Ἀκαδημίας καί ἐν τινί ἰσογείῳ
δωματίῳ».
Ὁ I. Κούμαρης έργάστηκε μέ
ζῆλο καί αὐταπάρνηση γιά τήν
ὀργάνωση καί προὸολή τοῦ πρῶτου αὐτοῦ Ἀνθρωπολογικοῡ
Μουσείου τῆς χώρας μας, τό
πλούτισε μέ ἂφθονο ὑλικὸ καί
παράλληλα μέ τό τμῆμα Φυσικῆς
Ἀνθρωπολογίας πού προϋπῆρχε,
ἀνέπτυξε τούς κλάδους τῆς
Προϊστορίας τοῦ ἀνθρώπου, τῆς
Παλαιοανθρωπολογίας καί τῆς
Ἐθνολογίας.

Καθηγητή τῆς Ἰστολογίας καί
Ἐμόρυολογίας κ. A. Κοντόπουλο.
Μέ τήν εὐκαιρία θά θέλαμε νά
τονίσουμε ὅτι, ἐπειδή ἡ ἀξία τοῦ
Ἀνθρωπολογικοῦ αὐτοῦ Μουσείου, τόσο γιά τήν ἐπιστήμη, ὅσο
καί γιά τή μόρφωση τοῦ λαοῦ καί
ἰδιαίτερα τῆς νεολαίας μας, εἶναι
πάρα πολύ μεγάλη, νομίζουμε ὅτι
θά πρέπει νά παραχωρηθεῖ ἀπό
τό κράτος ἤ 6116 16 Πανεπιστήμιο
τῶν Ἀθηνῶν, Eva; μεγαλύτερος
χῶρος γιά τή στέγαση καί τήν
ἄνετη μουσειακή έκθεση τοῦ πολύτιμου ἀνθρωπολογικοῦ ὑλικοῦ
πού περιέχει.
Ἀπό τά παραπάνω γίνεται φανερό ὅτι, τό Μουσεῖο πού θεμελιῶθηκε πρίν 6116 λίγες μέρες 016
Πετράλωνα τῆς Χαλκιδικῆς, δέν
εἶναι τό «πρῶτο Ἀνθρωπολογικό
Μουσεῖο τῆς χώρας μας» κι“ εἶναι
δεοντολογικά ἀπαράδεκτο νά
συσκοτίζεται ἡ ἀλήθεια καί νά
ἀποσιωπᾱται σκόπιμα ἡ ἀξιόλογη δραστηριότητα ἐπιστημόνων
πού έργάστηκαν τόσο ἀποδοτικά
01611 τομέα αὐτόν πολύ πρίν ἀπό
μᾶς.

Εὐχαριστῶ γιά τή φιλοξενία
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΕΛΕΝΤΗΣ
Καθηγητής Πανίμίου Θεσίνίκης
Πρόεδρος τῆς

Ἑλλην. Ἀνθρωπολογικῆς

Ἑταιρείας
1.
ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΤΟΥ
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Ο Ἀπό τό Παρίσι πηραμε καί
Ὁ Ἰωάννης Κούμαρης, πού εῖ- ὁημοσιεύουμε τήν ἐπιστολή πού
ναι ὁ [δρυτής καί έμψυχωτής τῆς ’ ἀκολουθεῖ καί πού ἀναφέρεται
οτή ζωή καί τή ὁράση ἑνός πνευ«Ἑλληνικῆς Ἀνθρωπολογικῆς
ματικοῦ οωματείου.·
Ἐταιρείας», λίγο πρίν ἀπό τόν
θάνατό του, 016v «χαιρετισμό»
Ἀγαπητό
«Ἀντί»
του πρός τούς συνέδρους τῆς
Ὑπάρχει στόν έργατικό κόσμο
Ἑταιρείας πού τόν τίμησαν σέ
τῆς χώρας μας, μιά πολύ κοινή
εἰδική τελετή (7-1-1970), ἐκφράέκφραση πού ἀπό μόνη της λέει
ζει μέ τά παρακάτω λόγια τό
πολλά καί ὑπονοεῖ ἄλλα τόσα.
παράπονό του;
«Σωματεῖο-σφραγίδα» εἶναι ἡ
«Ἐτονίσαμεν καί ἐζητήσαμεν
έκφραση καί δηλωνει ἕνα συνδιἐπανειλημμένως τήν συγκέντρωκαλιστικό
ὁργανο-φάντασμα,
σιν τοῦ κινητοῦ ἀνθρωπολογικοῦ
κατασκεύασμα τῆς ἐξουσίας πού
ὑλικοῦ εἰς ἕν Μουσεῖον τοῦ Παχρησιμεύει γιά άλχημικές καί
νεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπό τό
πλασματικές έκπροσωπήσεις στά
Ἡράκλειον, τά Σπήλαια, τά Πεπλαίσια τοῦ συνδικαλιστικοῡ κότράλωνα, ἢ κάποιαν γωνίαν
σμου μέ σκοπό τόν έλεγχό του.
ἀφανῆ. Θά ἦτο μεγάλης ἀξίας.
Τοῦτο φυσικά μπορεῖ νά μήν εἷἈντί νά τό τραυματίζωμεν ἤ διαναι ἀποδεκτό, ἀλλά σέ κάποιο
λύωμεν]
ὅαθμό
εἶναι
κατανοητό
σάν
Νά τονωθῇ ὁέ ἡ συνεργασία ἐν
ἀναγκαῑο
κακό
γιατί
καί
ἡ
ἐξουτῇ Ἑταιρείᾳ τῶν ἐπιστημόνων
σία
έχει
τό
μερίδιό
της
στήν
έκὅλων τῶν σχετικῶν κλάδων, μετά
προσώπηση τοῦ έξουοιαζομένου.
τάς ἀπιστεύτσυς ταλαιπωρίας τοῦ
’Ὁμως ἄν κάτι τέτοιο εἶναι λίγο
Μουσείου. Χαρά ὁιά τόν χαιρεπολύ μιά ἀναγκαιότητα γιά τήν
τῶντα σήμερον, ἐάν νέα φῶτα
ἐξουσία, μένει νά δοῡμε τί εἶναι
ἔλαμπον, φωτίζοντα καί ἐξ Ἐλοί
ὑπηρέτες
αὐτῆς
τῆς
ἀναγκαιόλάὸος τήν ὁιεθνῆ Ἀνθρωπολοτητας καί ποιά τά κίνητρά τους.
γίαν, κίνησιν, ἥτις πολλά ἐξ ἙλT6 παράδειγμα στό ὁποῑο θ’
λάὸος ἀναμένει».
άναφερθῶ δέν ἀφορᾶ τόν ἐργαΤό Ἀνθρωπολογικὸ αὐτό
τοϋπαλληλικό κόσμο ἀλλά τόν
Μουσεῖο ἀνήκει σήμερα στήν Ἰακαλούμενο πνευματικά πού κι
τρική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου
αὑτός ἔχει ἀνάλογους έκπροσωἈθηνῶν, στεγάζεται σέ ἰδιαίτερο
πευτικούς μηχανισμούς καί συνἀλλά μικρό κτίριο τῆς Σχολῆς στό δικαλιστικά ὄργανα.
Γ ουδί καί διευθύνεται ἀπό τόν
Πιό συγκεκριμένα στό ἱστορικὸ

πια πλαίσιο τῆς μεταπολίτευσης
σπαση γιατί στήν πραγματικόὅλη ἡ έλληνική κοινωνία έρριξε
τητα οἱ πολλοί ἀπό τούς ἐνεργούς
μιά ματια στόν ἑαυτό της σαν τέκριτικοὺς δημιούργησαν τήν
τοια κι έδωσε μια καποια ὃαρύΠΕΚΚ καί ἡ παλιὰ «Ἕνωση Κριτητα στά κοινα μέ τόν τρόπο πού
τικῶν» έμεινε στό σκοτάδι ἀπό τό
ὁποῖο δέν ὃγήκε παρά μόνο δύο
ὅριζε κι ἐπέτρεπε ἡ θέση, οἱ πόφορές;
θοι καί οἱ προοπτικές καθε ὁμαδας μέ κύριο γνώρισμα τήν ἐπαγΤή μια για νά συμπαρασταθεῖ
στή δημοσιοῦπαλληλική ἀσυδογελματική συγγένεια. Ὀ χῶρος
σία στήν ὑπόθεση τοῦ Φεστιὸἀλ
τοῦ κινηματογραφου ἀναζήτησε
77 καί ’
τίς δικές του ἐπί μέρους ταυτότητες καί τίς ὂρὴκε εἴτε σέ σχήματα
Ο τήν ἀλλη πρόσφατα, ὅταν
παλια. ὅπως ἡ Ἒνωση τῶν Τεχνιδιεκδίκησε νά, γίνει μέλος στή
κῶν, εἴτε σέ νέα, μέ ρήξη πρός τα
διεθνή Ἕνωση Κριτικῶν.
παλια. ὅπως ἡ Πανελλήνια
Καί τίς δύο φορές δέν καταἝνωση Κριτικῶν Κινηματογραφερε τίποτα παραπάνω ἐκτός
φου.
ἀπό τό να ἐκτεθεῖ ἀνεπανόρθωτα.
Στήν περίπτωση τῶν κριτικῶν
Ὁ κατάλογος πού έστειλε στή
(πού εῖναι καί τό ἀντικείμενο τοῦ
Διεθνή Ἕνωση Κριτικῶν εἶναι
παρόντος) τα πράγματα μπερδεύδεῖγμα ὄχι μόνο ἀνευθύνότητας
τηκαν κι έφτασαν σέ ρήξη ἐξ αίἀλλα καί ἀλχημικής προσπαθειας
τίας μιας στενόκαρδης ἀντίληψης
για τή θεμελίωση μιᾶς «σφραγίδας» χωρίς μελάνι. Ἀλλά οἱ συνπού _ μέ παράλογες ὗμμονές δέν
ἐπέτρεψε τήν ἑνότητα μιᾶς χούφέπειες αὐτῆς τῆς ένέργειας δέν
τας, στήν κυριολεξία, κριτικῶν.
ἀπηχοῦν μόνο πρός τούς έμπνευστές τῆς πρωτοόουλίας αὐτῆς
Ἕνας θεσμός τῆς δημόσιας
ἀλλά σέ καποιο ὅαθμό καί στή
ζωῆς δέν αντιμετωπίζει τό θέμα
χώρα πού έκπροσωπεῑ.
οἰκογενειακα. Ἠ διοίκηση τῆς
Ἕνωσης ἐπέμενε ὅασικα στό να
Ἠ Ἕνωση Κριτικῶν Κινημαμή γίνει έκκαθαριση τοῦ μητρώου
τογραφου Ἀθηνῶν πού σύμφωνα
τῶν μελῶν γιατί έτσι κινδύνευε ἡ
μέ έγγραφο πού ἔστειλε στήν Fiθέση της. Ἀλλά ἀπό τήν άλλη δέν
presci (Διεθνή τῶν κινηματογραφικῶν κριτικῶν) έχει τα ἀκόἧταν δυνατόν να φέρονται σαν
μέλη ἑνός τέτοιου σωματείου ανλουθα μέλη; (“Ὀπως ὅμως θα
παρακολουθήσει ὁ ἀναγνώστης
θρωποι πού δέν εἶχαν ποτέ σχέση
μέ τήν κριτική κινηματογραφου.
αναγράφονται καί έντυπα πού
ἔπαψαν να κυκλοφοροῦν...) "Ag
ἦ δέν εἶχαν πια. Ἀπ()τέλεσμα;
Ἐπῆλθε ρήξη ἀλλα ὕχι καί διάμιλήσει ὅμως ὁ κατάλογος
l. ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΞΩΡΓΙΟΣ Ταχυδρόμος
2. ΣΩΚΟΥ ΡΟΖΙΤΑ Ἀπογευματινή, Ἀκρόπολη, Ἐπίκαιρα
3. ΜΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ἀκρόπολις
4. ΠΗΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νέα. Ταχυδρόμος
5. ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Νέα. Ταχυδρόμος
6. MHTPOHOYAOY ΑΓΛΑΙΑ Νέα Ἑστία, Ἑλληνική Ταινιοθήκη
7. ΜΑΤΣΑΣ ΝΕΣΤΩΡ Βραδυνή
8. ΠΛΩΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Βήμα

9. ΓΙΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΩΝ Ἀκρόπολις
IO. ΤΣΙΡΜΓΙΙΝΟΣ ΤΩΝΗΣ Ἐλευθεροτυπία, Ἑστία, Μακεδονία,
Ἐλευθερία
11. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΑ Ἑλληνική Ταινιοθήκη
12. ΓΙΞΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΙΡΕΛΛΑ Ἑστία - Film Guide
13. ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗΣ ΖΗΣΗΣ Τηλεόραση YENEA — Ραδιοτηλεόραση
14. ΝΤΑΪΦΑΣ ΙΩΝ ΕΡΤ
15. ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΣ Ἐμπρός, Ἐλεύθερος Κόσμος
16. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ PENA Film Variety
l7. NTANOY ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ EPT. Πανθεον
18. ΦΛΕΣΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Βήμα, Ἀθλητική Ἠχώ
19. ΗΛΙΑΔΗΣ ΦΡΙΞΟΣ Ἐλεύθερος Κόσμος, Γραμματα, Πανθεον
20. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΑΝΗΣ Νέα
21. ΨΥΡΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ἀπογευματινή, Ἐλευθεροτυπία, ΕΡΤ
22. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ζυγός, Φίλμ
23. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΥΕΝΕΔ
24. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεάματα
25. ΔΙΖΙΚΙΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Ζυγός, Φίλμ, Πάνθεον
26. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Θεάματα. Νέες Ἐποχές, Ἐμπρός
27. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Βραδυνή
28. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ἑλληνική Ταινιοθήκη
29. ΜΟΡΟΝΗΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ EPT
30. ΝΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Θεαματα, Νέες Ἐποχές
31. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΝΩΝΤΑΣ Γράμματα, Νέες Ἐποχές
32. ΜΠΟΝΖΟΥ ΚΙΤΣΑ Πρωϊνή Ἐλευθεροτυπία
Ἐνδιαφέρον θα εἶχε ἄν μαθαίναμε τή γνώμη ὅλων ἤ μερικῶν έστω
ἀπό τά 32 μέλη τῆς Ἕνωσης- πόσο ἱκανοποιημένα πόσο εὐχαριστημένα εἰναι τελοσπάντων ἀπό τό πρόσωπο τοῦ Σωματείου τους. Πνεῦματικοί ἄνθρωποι καί μαλιστα κριτικοί πρόκειται νά κριθοῦν ἀπό τό
κοινό.

Εῦχαριστῶ για τή φιλοξενία
Λουκία Δεληγιάννη

FIA ΤΟ Λ.Α.Ο.
Ἀγαπητό ANTI ’ᾗ
Στήν «ἀνοιχτή έπιστοληιι πού
ἀναφερόταν στή λειτουργία καί
τή δράση τοῦ A.A.O. καί πού δημοσιεύτηκε στό τεῦχος 114 (σελ.
52), προσπάθησε νά ἀπαντήσει ἡ
Ἐκτελεστική Γ ραμματεία του μέ
κείμενο, πού δημοσιεύτηκε στό
τεῦχος 119 (σελ. 52). Μιά ἁπλή
ἀνάγνωση τοῦ κειμένου αὐτοῦ
ἀρκεῖ γιά νά γίνει ἀντιληπτό ὅτι
ἡ ET. προσπαθεῐ ν’ ἀποφύγει μιά
πζήτηση πάνω στα οὐσιαστικα
ζητήματα πού έθεσε ἡ «ἀνοιχτή
ἐπιστολή», ὅπως λογουχάρη ὅτι
μέχρι σήμερα δέν ἔχει γίνει καμμιά προσπάθεια κριτικῆς ἑκτίμησης τοῦ παρελθόντος τοῦ Λ.Α.Ο.,
ὅτι ἡ ἐπαφή Δ.Σ. καί δάσης εἶναι
ἀνύπαρκτη, ὅτι ἐπικρατεῖ ένα
γραφειοκρατικό στύλ δουλειᾶς,
πού ὁδηγεῖ σέ σπασμωδικές ἐνέργειες (δοκιμαστικό φύλλο, λέσχη
«Φανὰρι» κλπ.). Λέξη δέ λέει
πανω σ’ αὐτά ἡ ET. Τά θεωρεῖ
μήπως INTERNA CORPORIS;
”H μήπως πρόκειται γιά ζητήματα πού ἀφοροῦν ὅλα τά μέλη
τοῦ Λ.Α.Ο.,καί παραπέρα κάθε
ἀγωνιστή καί κάθε προοδευτικό
ἄνθρωπο;
Δέσμια τῆς παραδοσιακής έλιτίστικης νοοτροπίας της ἡ ET.
τοῦ A.A.O. ἀποφεύγει μιάν οῦσιαστική συζήτηση. Καί αὐτό δέν
τό κάνει μόνο μέ τήν εὐκαιρία τῆς
«ἀνοιχτής ἐπιστολῆς». Ἀποτελεῖ
πάγια ταχτική της. Τί ἄλλο σημαίνει ἡ ἀπόφαση πού ἐπικαλεῖται ὅτι ἡ ὃιακίνηση τῶν ἀπόψεων
μέσα στό Λ.Α.Ο. θα γίνεται ἀπό
τήν ’ίὸια τήν 1Ξ.Γ.; Τί ἀλλο σημαίνει ἡ ἀρνησή της να ἐπιτρέψει σέ
μέλος τοῦ Δ.Σ. νά ἔχει ἀμεση
έπαφή μέ τά μέλη τοῦ Λ.Α.Ο.,
χρησιμοποιώντας τίς διευθύνσεις
τους. ἀφοῦ λίγους μήνες πρίν
διατυπωθοῦν ἀπό τή μειοψηφία
διαφορετικές ἀπόψεις γύρω ἀπό
τήν ταχτική τοῦ Λ.Α.Ο., ἡ χρησιμοποίηση τοῦ μητρώου τῶν μελῶν ἧταν έλεύθερη, ἀκόμα καί σέ
μή μέλη τοῦ Δ.Σ., ὅπως λ.χ. στόν
φίλο Δ. Σταθακόπουλο;

Αῦτά ὅμως δέν ἀπασχολοῦν
τήν ET. Ἐκεῖνο πού τήν ἀπασχολεῖ εἶναι ὄιν, ὅταν σταλθηκε ἡ
«ἀνοιχτή ἐπιστολή», οἱ συγγραφεῖς της διατηροῦσαν τίς ἰδιότητές τους σαν μελῶν τοῦ Δ.Σ. τοῦ
Λ.Α.Ο, (τακτικοῦ ὁ ἕνας καί
ἀναπληρωματικοῦ ὁ δεύτερος) ἠ
εἶχαν παραιτηθεῖ. Εἶναι καί αὐτό
μιά χαρακτηριστική έκδήλωοη
τοῦ Δ.Σ. τοῦ Λ.Α.Ο. Πῶς ὅμως

έχουν τά πράγματα; ’(.) ύποφαινόμενος οὐδέποτε παραιτήθηκε
ἀπό τακτικό μέλος τοῦ Δ.Σ., δή·
λωδε μόνο ἀποχή ἀπό τίς συνεδριάσεις του, μέχρι τή σύγκληση
τῆς Γ. Συνέλευσης, για τοῦτο καί
ὁ Στ. Παπαδόπουλος σέ ἐπιστολή
του, πού δημοσιεύτηκε στό ἴδιο
τεῦχος, κάνει λόγο για παραίτηση
μόνο τοῦ Δ. Σταθακόπουλου, ὃχι
ὅμως καί τοῦ ὑποφαινόμενου. ἄν
καί σ’ ὅλα τα ἄλλα θέματα συντάσσεται μέ τίς ἀπόψεις τῆς
πλειοψηφίας τοῦ Δ.Σ. ’Ἀλλωστε
ἡ ἴδια ἡ ET. σέ έγγραφό της, πού
ταχυδρομήθηκε 0’ ὅλα τα μέλη
τοῦ Λ,Α.Ο. καί πού ἔχει ἡμερομηνία 30-12-1978, δηλαδή 15 μέρες μετα τή ὃημοσίευση τῆς
«ἀνοιχτής ἐπιστολῆς», ἀναφέρει
ὀνομαστικά ὅλα τά μέλη τοῦ
Δ.Σ., σύγκαταλεγοντας ἀναμεσα
τους καί τόν ὑποφαινόμενο. Συμπέρασμαῑ Μήπως ἡ ET. μέ
«παραίτησε», για νά μή φανεῖ ὅτι
μέ διαγραφει;
Μέ τήν «ἀπαντησή» της ἡ ET.
ἀρκέστηκε σέ μερικά ἀσφαιρα
πυρα, έτσι για τήν τιμή τῶν
ὅπλων. Δέ συμὸαίνει ὅμως τό
ἴδιο καί μέ τήν ἐπιστολή τοῦ Στ.
Παπαδόπουλου, πού δημοσιεύτηκε στό ἴδιο τεῦχος. Ἡ πρώτη
εἶχε ὕφος κουτοπόνηρο. Ἠ δεύτερη περιεχόμενο ἀφελές. Γιά λόγους συντομίας θα σταθοῦμε
μόνο σέ δυό σημεῖα;
1. Γράφει ὁ έπιστολογραφος;
((...’ ὅλα τα μέλη τοῦ A.A.O. ἔχουν
τή δυνατότητα να στείλουν τίς
ὁποιεσδήποτε ἀπόψεις τους... στα
ὑπόλοιπα μέλη... καί μέ ταχυδρομική ἀποστολὴ... Ἐκεῖνο πού ἀρνήθηκε τό Δ.Σ.... ἧταν νά δοθεῖ
τό μητρῶο τῶν μελῶν σέ ἀνεύθυνα χέρια...» Ὡραῖα, λοιπόν.
Τότε γιατί ὅταν ζήτησα μέ τήν
ἰδιότητα μου ὡς μέλους τοῦ Δ.Σ.
τοῦ Λ.Α.Ο. τίς διευθύνσεις τῶν
μελῶν για νά τούς γνωστοποιήσω
μέ τό ταχυδρομεῑο τίς ἀπόψεις
μου σχετικά μέ τήν ἀκολουθητέα
ταχτική τοῦ Λ.Α.Ο.. συνάντησα
πεισματική ἀρνηση τῆς ET. καί
τοῦ ἴδιου τοῦ ἐπιστολογράφου;
Μήπως ἐπειδὴ ἔκριναν ὅτι εἷμαι
ἀνεύθυνος Δέν νομίζει ὅτι ὃλες
αύτές οἱ «διακεκριμένες προσωπικότητες. δημοσιογράφοι, δήμαρχοι. δικηγόροι. πολιτικοί
κλπ», πού, ὅπως γράφει, ἀπαρτίζουν τόν Λ.Α.Ο., εἶναι ἀρκετὰ
ἱκανοί νά ἐκτιμήσουν αν καποιο
μέλος τοῦ Δ.Σ.. πού ἐπικοινωνεῖ
μαζί τους, γνωστοποιώντας τους
ἐγγράφως τίς ἀπόψεις του. εἶναι
ἦ όχι ἀνεύθυνο, ὥστε να έχουν
ἀνάγκη νά καταφεύγουν για τήν
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πρι)σταοία’τοινς (ἀπό ἀπόψεις;)
στόν πάντοτε (ς) ἐπαγρυπνοῦντα
ἐπιστολογράφο, ποῦ προχειρίστηκε ἔται σέ μέγα ἱεροεξπαστής
Μόνο πού κάπως ἀργά ό ἱεροεξεταστής μας ἀποφὰσισε ν’ ἀσκήσει
τά «καθήκοντα» του καί ν’ ἀπο-’
κλείσει τήν ἐπικοινωνία μέλους
τοῦ Δ.Σ. τοῦ A.A.O. μέ τά ὑπόλοιπα μέλη, ἐπιστρατεύοντας ἐπιχειρήματα, πού. ὅπως γράφει,
«ἐχουν ἀρκετή δόοη λογικῆς ἀπό
μόνα τους». Καί τοῦτο γιατί πολύ
πρίν ἡ Ε;Γ. (μαζί καί ὁ ἐπιστολογράφος) πάρει τήν «ἱστορικὴ»
ἀπόφαση νά μή δοθοῦν οἱ διευθύνσεις τῶν μελῶν σέ μέλος τοῦ
Δ.Σ. γιά νά ταχυδρομήσει τίς
ἀπόψεις του, οἱ διευθύνσεις αὐτές ὅρισκόντουσαν στή διάθεοη
ἀκόμα καί μή μελῶν τοῦ Δ.Σ.,
ὅπως τοῦ Δ. Σταθακόπουλου.
Ποῦ ἦταν τότε τά ἐπιχειρήματα
μέ τήν «ἀρκετή δόση λογικῆς»;
Τώρα τί μεσολάόησε γιά ν’ ἀρχίσουν νά σκέφτονται μερικοί «λογικά» εἶναι γνωστόῑ Εἶναι ἡ ἐμφάνιση μειοψηφουσῶν ἀπόψεων
γύρω ἀπό τή στάθμιοη τοῦ παρελθόντος τοῦ A.A.O. καί γύρω
ἀπό τήν ἀκολουθητέα ταχτική.

2. Γράφει ἐπίσης ὁ ἐπιστολογράφοςῑ «Ὁ Λ.Α.Ο. δέν ἔχει
καμμιάν ἀντίρρηση γιά τή συνεργασία με ὁποιοδήποτε δημοκρατικό σῦλλογο. Αὐτό ὅμως εἶναι
κάτι διαφορετικὸ ἀπ’ τήν ἐγκατάλειψη τοῦ δικοῦ του σκοποῦ
καί τή μετατροπή του οέ χῶρο
προπαγάνδισης τῶν σκοπῶν κάποιου ἄλλου σωματείου». Ἀπό
ποιό σημεῖο τῆς «ἀνσιχτής ἐπιστολῆς» προκύπτει ὅτι μπαίνει θέμα
ἐγκατάλειψης τῶν σκοπῶν τοῦ
Λ,Α.Ο.; Κύριος σκοπός τοῦ
Λ.Α.Ο. δέν εἶναι ἡ ἐκδοση μιᾶς
ἀληθινά ἀδέομευτης λαϊκής ἐφημερίδας τῶν ἐργαζομένων; Πῶς
θά πραγματοποιηθεῖ αὐτή ἡ έκδοοη; Μέ τό νά ὂρεθοῦν ἁπλῶς
μερικοί ἀφελεῖς ποῦ θά ἐμπιστευτοῦν κάποτε στόν ἐπιστολογράφο
μας μάτσο τά χιλιάρικα γιά ν’
ἀσκήσει 16 δημοοιογραφικό του
δαιμόνιος ”Οχι. ὃὲὂαια. Κάτι τέτοιο δέ συνάγεται μέσα ἀπό τά
προγραμματικά κείμενα τοῦ
Λ.Α.Ο. Ἴσα -ἷσα ἀπό τά κείμενα
αὐτά συνάγεται ὅτι ἀπαραίτητος
ὅρος γιά τήν έκὸοση μιάς τέτοιας
ἐφημερίδας εἶναι οἱ ἴδιες οἱ μάζες
τῶν ἐργαζομένων νά τήν κάνουν
ἀΐωνιοτικό στόχο τους7 νά τή
δοῦν σάν ἒργο δικό τους, νά τήν
ἀγκαλιάσουν. Κάτι τέτοιο ἐπιὃάλλει μιά συνεχῆ ἐπαφή μέ τίς
μάζες μέσα οτή γειτονιά, οτή
συνοικία, 016 ἐργοοτάσιο, οτό
γραφεῖο, παντοῦ ὅπου ζοῦν καί
κινοῦνται. Καί ἡ συνεχής αὐτή
ἐπαφή χτίζεται ἀργά καί κοπιαστικά μέσα ἀπό πολύμορφες καί
πολύτροπες λαϊκές 11901106011λίες, πού τίς προωθοῦμε καί τίς
ἐνισχύουμε ἀνάλογα μέ τίς δυνάμεις μας καί τίς δυνατότητές μας.
Μιὰ τέτοια μορφή λαϊκής πρωτο54

δουλίας εἰναι καί ὁ θεσμός τῶν
λαϊκῶν Δημοψηφισμάτων καί οἱ
Σύλλογοι Ἐκλογὲων Συνοικιῶν
καί οὰν τέτοια τήν υἱοθέτησε καί
τό Δ.Σ. τοῦ A.A.O.. ὅπως ὄε6αιῶνει ἄλλωστε καί ἡ ΕΓ. οτό
δικό της κείμενο. Ἀπό-ᾼιεζ κι
ἔπειτα εἶναι θέμα πρακτικό πῶς
θά ὑλοποιηθεῐ ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ
σκοποῦ τοῦ Λ.Α.Ο. σέ οχέση καί
μέ τό θεσμό τῶν λαϊκῶν δημοψηφιομὰτων, τόν ΣΕΚ καί τή
«Ααϊκή Πολιτική» (σύνδεοη
άμεοη ἤ ἐμμεοη κλπ.). Στά θέματα αὐτά ὃλες οἱ ἀπόψεις εἶναι
σεὸαστές καί ἡ ζύμωοή τους μέσα
στόν Λ.Α.Ο. ὅχι μόνο δέν 6λάπτει, ἀντίθετα ἐπιὸἁλλεται.
”Αν ἔπειτα ἀπ’ ὅλα αὐτά. πού
ἔχουν ἐπανειλημμένα συζητηθεῖ
καί ἀναλυθεῖ μεταξύ τῶν μελῶν
τοῦ Δ.Σ. ὁ ἐπιοτολογράφος μας
ἐξακολουθεῖ νά διαὸλέπει μάγιοσες καί ξωτικά, ἃς περιορισ-τεῖ
στά ξόρκια του κι ἀς ἀφήσει τοῦς
ἄλλους (τά ὑπόλοιπα μέλη τοῦ
Λ.Α.Ο. - «διακεκριμένες προσωπικότητες κλπ») νά κρίνουν τήν
ὑπευθυνότητα ἡ ἀνευθυνότητα
τοῦ καθενός.

.

Μέ ἐκτίμηοη
Ἀπ. Παπαδόπουλος
δικηγόρος

μειώσετε γιὰ τήν ἐκταση καί τόν
ἀριθμό τῶν θυσιῶν ἐμᾶς τῶν παλιῶν ΕΠΟΝιτῶν, τό γεγονός καί
μόνο ὅτι ἀπ’ ὅλους τούς ὀργανωτές (ἰνστρούκτορες) τῆς ΕΠΟΝ
016 ὅουνό Ἐλικώνας οτή Βοιωτία ἐπιζῶ μόνον ἐγώ.
Δέν θά ἐπιτρέψουμε σέ κανένα
πάροικο ἀπό τήν Αἰθιοπία, ποῦ
ἡρθε πρόσφατα σχεδόν στήν Ἑλλάδα, καταχρώμενος τής ἰδιότητάς του, νά θέλει νά ἀγνοήσει
ποιοί ἐκαναν τήν ἀντίοταση νέοι
καί κάτω ἀπό ποιά νεολαιῑοτικη
ταμπέλα.
Ὁ πολίτης Λεντάκης ἀντί νά
θορυόεῑ καί νά κορυῧαντιᾱ, γιατί
ὁ λαός ἀποδοκίμασε τήν ἀπόκρυψη, τήν ἀνέντιμη τοὺτη, τῆς
ἱστορίας ἀπό μέρους του σέ μιά
οημαδιακή μέρα, νά σπεύσει νά
παραιτηθεῖ ἀπό δήμαρχος Ὑμηττοῦ καί νά πάει στή χώρα πού
γεννήθηκε, στήν Ἀ6υσινία, νά
παλαίψει μαζί μέ τούς Αἰθίοπες
μαρξιοτές - λενινιστές, γιά τή
νίκη τῆς ἐπανάστασης πού κάνουν οτήν ἀρχαία τούτη χώρα οἱ
κάτοικοί της.
Φιλικὰ
Γ .Δ. Τζίμας

«ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ” ‘
ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ»

ΕΚΕΙ, ΣΤΟΝ YMl-ITTO

Ο Γιά τά ἐπεισόδια στόν
Ὑμηττό, καί σχετικό οχόλιό μας,
ὁ ὁικηγόρος RA. Τζίμας, μᾶς
γράψει’

Ἀγαπητό «ANTI»
Mé 16 τελευταία οου τεῦχος,
126. φρενάρησες τόν ὁπορτουνιοτικό καί ρεὸιζιονιοτικό κατήφορο πού εἶχες πάρει 016. τελευταῖα σου τεύχη. Τά ὅσα ἐγραψες
οτήν ἀρχή γιά τήν περσική ἐπανάσταση, γιά τά γνωστὰ γεγονότα
τῆς Καμπότζης καί τήν ἐνοπλη
«ἐκδικητική» δράση τῆς «μεταμαοϊκῆς» (γιατί οἱ κορυφαῖοι
μαοῖκοί εἶναι οτή φυλακή, χαρακτηριομένοι ουμμορίτες καί ἡ πολιτική τοῦ Μάο «ντέ φὰκτο»
ἀποκηρυγμένη) ἡγεοίας τῆς λαϊκής Κίνας, μόνο Lapsus Calamus
μπορεῖ νά κριθοῦν. "A; εἶναιέ Μέ
τοῦτο τό φύλλο, ξαναγυρίζεις
στήν εῦθεία τήςὸμαλότητας.
’Ὸμως τό σχόλιό σου γιά τά γεγονότα τοῦ Ὑμηττοῦ κάθε ἄλλο
παρά ἀντικειμενικό εἰναι καί δέν
ἐκφράζει τήν ἀλήθεια. 'Ὁ Δήμαρχός Ὑμηττοῦ εἰναι
γνωστὸς ἀπό παλιά ὡς ένας πού
φιλοδοξεῖ λογοτεχνικές δάφνες,
πολιτική προὸολή καί θόρυὸο.
Ἠ ΕΠΟΝίτικη ἀντίσταση, εἰναι - πῶς νά τό κάνουμες - δική
μας. Ἐμεῖς πού τή ’γράψαμε μέ

τοῦς ἀγῶνες, τίς θυσίες καί τό·
αἷμα μας, στά πεζοὸρόμια, στά
ὂουνά, στίς θάλαοσες, στίς φυλακές καί στά στρατόπεδα. Νὰ ση-

,Γ-,υτί-Ἵ.
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601
Τηλ; 732.713 — 732.819

Ο Ἐκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131. Ἀθήνα 601.

Ο ’Υηεύθυνος Τυιτογραφεῐουῑ
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 26. Περιστέρι
O Καλλιτεχνική ἐπιμέλειαι
ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
O Μοντάζε
Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ

Ο Διαφημίοειςῑ
ΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Φωτοστοιχειοθεοῐαῑ
«ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ» ΕΠΕ.

Βαο. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 748.314 — 713.604.

Ο Ἀναηαραγωγή φίλμςῑ
Γραφικές Τέχνες «STUDIO» — K.
Ροῡσοος
Λεωφ. Ἀλεξάνδρας 194 —— Τηλ.
64.62.590
Ο Ἑκτύηωσηι
Ἐρνοστ. Γ ραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ

Ἰασίου 5, Περιστέρι. Τηλ.
57.22.201.
ο Κάθε ὲνυι-ιόγραφο üpepo ὲκφράζει τήν ηροσωπική ἅποψη τοῦ
συγγραφέα του.

O Χειρόγραφσ δέν ἐπιστρέφονται.
Ο Ἀπό ἕναν «ἀστυφύλακα πού
ἔκανε τό λάθας» νά ὁιαὸάσει τήν
ἐπιφυλλίὸα τοῦ κ. Μένη Κουμανταρέα μέ τίτλο «Σέ μέρος, ὅπου

φῶς ὁέν φέγγει» (τχ. 127, σελ.Ι
10-12) — καί μέ ὑπογραφῇ ὁυσανάγνωστη - πήραμε τό γράμμα
πού ἀκολουθεῖ·

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ἐσωτερικοῡ
Ἑξαμ. 320 δρχ. ~ Ὲτήοια 640
Ἐτήσια Ὀργανιομῶν,
Τραπεζῶν, Mn: 1.500 δρχ.
Γιά φοιτητές ἔκπτωση 15%

Ἐξωτερικοῡ
Πολύ ὡραῖο τό θέμα σου, «Σέ
μέρος ὅπου φῶς δέ φέγγει» κύριε
Κουμανταρέα, κὰτι σάν τήν Κόλαοη τοῦ Δάντη.
Παρουσιὰζει ἀνάγλυφα τήν εἰκόνα τῆς ὁμόνοιας, μετά τά μεσάνυχτα, μιά εἰκόνα ποῦ τή ζοῦμε
ἐμεῐς πού ξενυχτοῦμε γιά τούς
ἅλλους καί πού κανείς δέ μᾶς
καταλαὸαίνει.
Φαίνεται ὅμως ὅτι διακατέχεσαι ἀπό τήν ἐμμονη ἰδέα τῆς
παρακολουθήσεως, γιαυτό καί
μέσα 016 μαγαζί ὃλέπεις νά
παρακολουθοῦνται ὅλοιΙ κάτω
ἀπό τό ἄγρυπνο ὅλέμμα τοῦ
μεταμφιεομένου «μπαοκίνα, τοῦ
μυστικοῦ ἤ τοῦ ἀσφαλίτη» πού
οτὰ μάτια τῶν ἀνύποπτων, περνάει κοινός πελάτης κι αὐτός».
Πάλι καλά, ἀφοῦ, ἔστω καί μέ
αὐτό τόν τρόπο, παραδέχεοαι ὅτι
ὑπάρχουν τά ὄργανα τῆς τάξεως
πού ἀγρυπνοῦν, γιά νά κοιμᾶσαι
ἑοῦ καί οἱ ὅμοιοί σου ἐλεύθερα
καί ἂφοὸα καί νά γυρίζεις μέχρι
16 πρωΐ καί ὅχι κλείοιμο 016
σπίτι ἀπό τίς 11.
v "Eva; ἀστυφὺλακας πού ἔκανε
τό λάθος νά σέ διοὸάσει.

»ι . . . . , . . . άεροη. δολ. 34
H.I1.A. — Καναδάς - 'Av. Ἀσίας

ὲτήοιαε . . . . . . . . . . . . άτιλή δολ. 30
n . . . . . . . . άεροη. δολ. 44
ΑὺστραλΙα — Ὠκεανίαε

O Ὲμθάοματα, ὲῐιιταγέςς
ΧΡΗΠΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
0 ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ; δρχ. 25
Ο ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ; ΤΙΜΗ δρχ. 40
KENTPIKH ΔΙΑΘΕΣΗ
O για τά θιθλιοηωλεῑα
τῆς Ἀθήνας;

Σῐά γραφεῖα τοῦ «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60. ῐηλ. 732-713
Ο γιά τά θιθλιοι-ιωλεῑα
Β. Ἑλλάδαςῑ
Βιθλιοπωλεῑο
Ν. Κοτζιά καί Ila O.E.
Τσιμιοκῆ 7a. τηλ. 279.720
θεσσαλονίκη

ΑΝΤ.ΛΙΒΑΝΗΣ &IIA “NEA ΣΥΝΟΡΑ» 1
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, τηλ.; 36 10 589 “

ΒΙΒΛΙΛ
I'IA AY'I'ON I'IOY ΘΕΛΕΙ

NA MA9E|,NA ΣΚΕΨῙΕῘΛΙ KAI NA ΣΥΜΜΕῙἙΧΕΙ
ΣῘΙΣ ΛΠΟΨΛΣΕΙΣ ΠΟΥ TON A‘POPOYN
ζοῡμε στήν ἐποχή τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθέρωσης. ἡ
ἀποσύνδεση ἀπό τόν πουριτανισμό καί τήν ὺποκρισία χωρίς τή
σωστή γνώση, ὁδηγεῖ πολλές φορὲς σὲ Aden. αὺτή τή σωστή
γνώση καί τήν ὁλοκληρωμὲνη πληροφόρηση, ἀπαραίτητη σὲ
κάθε ἄνδρα καί σέ κάθε γυναίκα, στούς νιούς, στίς νιὲς, στά
Παιδιά, σὲ ὅλη τήν οἰκογὲνεια,
προσφέρουν ὑπεύθυνα τά δύο 616λία;
ο ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ
ο ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

οἱ ἒιακοπὲς, φας I
ᾱρχῑςουν μέσα στο αεροπλανο

