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TA ΤΑΞΙΔΙΑ τοῦ “Ελληνα πρωθυπουργοῦ στίς χῶρες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, πραγματοποιοῦνται μέσα σ’ένα κλίμα έντσσης τῶν σχέσεων Ἐλλαδας Ἀμερικῆς καί Ἐλλαδας - NATO. θα μποροόσαμε να ποῦμε ακόμη ότι δένεῆναι τόσο αὐτα καθ’σὺτα τα ταξίδια ποὺ προξενοῦν “ανησυχίες“ στήν θῡα σιγκτων καί τοὺς κύκλους τοῦ Βορειο”Ατλαντικοῦ Συμφὼνου, όσο καποια
γεγονότα ποὺ προηγοῦνται αὐτῶν τῶν ταξιδιῶν (συμφωνία γιά τό Νεὼριο Σὺpou, αρνηση συμμετοχῆς τῆς Ἐλλαδας στα νυμνασια τοῦ NATO, παρέλκυση
τῆς ανσνέωσης τῆς συμφωνίας για τή “Φωνή τῆς 'AuepLKñc", απόρριὼη τῶν
προτασεων Χαίηγκ, κλπ).
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OI BIAZTIKOI σπεύσανε να ποῦν δτι βρισκόμαστε στίς παραμονές μιᾶς
ριζικῆς στροφῆς τῆς κυβέρνητικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ένθαρρὺνοντας αφ
σι τήν συγκαταθεση τῶν λαῑκῶν στρωμάτων στήν πολιτική ποὺ χαραζει τοὺς
τελευταίους αὐτοὺς μῆνες ή κυβέρνηση τῆς Ν.Δ. θί συνέπειες μιας τέτοιας
“ένθσρρυνόμενης“ συγκαταθεσης, δέν εἶναι αμελητέες, ίδίως αν σκεφτεῖ
κανείς τήν πιθανή,καί έν μέσω κρίσης, έῆίσπευση τῶν έκλογῶν, καθὼς καί
τήν αμβλυνση τῆς όργανωμένης κοινωνικῆς αντιπαραθεσης πρός τήν κυβερνη-.
τική πολιτική.
ANEEAPTHTA ὅμως ἀπἀῡτή τήν έκβιαστικα προεξοφλοὺμενη στροφή στήγ έξωτερική πολιτική τῆς Ν.Δ., εἶναι γεγονός δτι ή συγκυρία μέ τήν όποία
βρίσκεται αντιμέτωπη ή κυβέρνηση δέν ἐπιδέχεται ὑποχωρήσεις καί συμβι η
βασμοὺς.
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δέν έγινε στῆν κατεχόμενη Ἐλευσῖνα 25
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ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ [σως στό σημεῐο έκεῖνο ὅπου αποκρυσταλλὼνεται μια μακρόχρονη διαδικασία ανακατανομῆς τῶν ίσορροπιῶν στίς σχέσεις μσς μέ τό δῶν
τερικό. Ἀπ“τήν αλλη, οί προθέσεις τῆς Ν.Δ. για μια πολυδιαστατη έξωτερική πολιτική -μέσα σέ όρισμένα ίδεολογικα καί πολιτικα πλαίσια βέβαιακανουν τα πρῶτα Βήματα για τήν έμπρακτη έφαρμογή τους. Αὺτή h διασταὺ ρωση τῆς μακρόχρονης ανακατανομῆς τῶν ίσορροπιῶν καί τῶν διακηρυγμένων
προθέσεων τῆς κυβέρνησης, δημιουργεῖ μια κρισιμότητα στήν πολιτική ζωή
τοῦ τόπου ποὺ, για να ξεπεραστεῐ χωρίς παρεκτροπές, απαιτεῐ μιαν αλλη
αντίληψη τοῦ ρόλου ποὺ καλοῦνται να παίξουν οί πολιτικές δυναμεις.

ΚΙ AYTO γιατί, εἶναι γεγονός ότι οί οίκονομικές, διπλωματικές καί
πολιτικές συνέπειες τῶν ταξιδιῶν τοῦ πρωθυπουργοῡ στήν ανατολική Εὐρώπη
θα έπιδρασουν στίς γενικώτερες έπιλογές τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς, δια-

’ μορφώνοντας, πιθανα, νέους κανόνες στό παιχνίδι κ α ί τῆς έσωτερικῆς
πολιτικῆς.

Θ. ΦΩΤΙΑΔΗῑ Ἀντὲλογος . . . . . . . . . . . . . .
E. XOMHZMI‘IAOYM: Διανοούμενοι,

Σ“ΑΥΤο τό σημεῐο ακριβῶς, τίθεται ὑπό δοκιμασία ή στρατηγική τῶν κομματων τῆς“αντιπολίτευσης. Πρός τό παρόν, ἡ ἡγεμονία τῶν χειρισμῶν ανήκει
αναμφίβολα στήν κυβέρνηση, όσο κι αν τα “ανοίγματα“ της εἶχαν από καιρό
ὑίοθετηθεῖ καί προβληθεῐ από καποιες αλλες δυναμεις. Ἰεραρχωντας σωστα
τίς έπιλογές τους, τηρώντας μια αποτελεσματική ίσορροπία αναμεσα στήν
έξωτερική καί έσωτερική πολιτική, οί δημοκρατικός δυναμεις καλοῦνται
να παρέμβουν στήν κρίσιμη αὐτή συγκυρία, χαραζοντας μια πορεία πλεὺσης
ποὺ θα τοὺς δώσει τή δυνατότητα να στηρίξουν τα θ ε τ ι κ α βήματα
τῆς κυβέρνησης, καί να διεκδικήσουν ταυτόχρονα τήν έξουσία για να δὼσουγ λὺση στα όξυμένα κοινωνικα προβλήματα ποὺ ἔχουν συσσωρευτεῐ στό
έσωτερικό μέτωπο από τα α ρ γ η τ ι κ α βήματα τῆς κυβέρνησης.
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I ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ καί αντιπαραθεση : δυό όψεις μιᾶς στρατηγικῆς ποὺ συν δέονται μέ ένα “κόκκινο vñua": τήν αναγκη τῆς αποφυγῆς τῆς έκτροπῆς ατί
τῆς όμαλῆς πραγματωσης τῆς κοινωνικῆς αλλαγῆς.

Τό μέτωπο τοῦ έθνους καί ἡ ὀργή τῆς Ούάσιγκτον
T6 ταξίδι, λοιπόν, τοῦ κ. Καραμανλῆ στή Μόσχα, πραγμα’τωνεται... Παρά τίς πιέσεις NATO καί Ἀμερικανῶν, τίς «άνησυχίες» τῶν χουντικῶν, παρά τήν «πολεμολογία» πού ἐπιστρατεύΘηκε καί αὐτή, γιά νά δημιουργήσει 16 κατάλληλο κλίμα
άναστολῆςῑ «Ἔμπειρα στελέχη τοῦ ὄρετανικοῦ ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν - έγραψε ἡ «Ἀκρὸπολις» - ἓκτιμοῦν πώς ποτέ ἡ
Ἑλλάδα καί ἡ Τουρκιά δέν εὑρέθησαν τόσο κοντά σέ κατάσταση ἀναμετρήσεως ἀπό ὅ,τι σήμερα»...
T6 ἐπιμύθιο ἣταν σαφές; Ἀφοῦ ὑπάρχει άμεσος κίνδυνος
πολέμου μεταξύ Ἑλλάδας καί Τουρκίας, άφού NATO καί
Ἀμερικανοί «άνησυχοῦν» γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνα πρωΘυπουργού στή Μὸσχα, άφού άκὸμα ἐξακολουθούμε νά θέλουμε τήν ἐπάνοδό μας 016 στρατιωτικά NATO, ἕπεται 611 861
ἦταν πράξη «σοφίας», ἡ μή ἀπουσία άπό τόν τόπο, στίς δύσκολες καί πονηρές αὐτές ὧρες, τοῦ ὑπεύθυνου πρωθυπουργοῦ τῆς
χώρας... "E115101 611 δέν πρέπει νά προκαλοῦμε τούς Ἀμερικανούς. άφού, ἐτσι εἴτε άλλιῶς, παραμένουν σύμμαχοι καί εἶναι
οί μόνοι πού μποροῦν - παρά τίς διαφορές πού ἐχουμε μαζί
τους... - νά παρέμὸουν, γιά ν’ άνακὸψουν τυχόν τουρκική ἐπίΘεση... ἽΞπ-εται 611 16 ταξίδι τού κ. Καραμανλῆ στή Σοὸιετική
Ἐνωση, πρέπει, τουλάχιστον νά «άναὸληθεῖ», άν ὅχι νά μα10110851!

«’Avnovxisg» γιά ἐνα νεώριο
Ἀλλά, παρά λίγο, νά λησμονήσουμε 16 «11561910 τῆς Σύρου,
τήν ἐλληνοσοὸιετική συμφωνία γιά τήν ἐπισκευὴ σοὸιετικῶν
ἐμπορικῶν σκαφῶν καί ὃοηθητικῶν τοῦ σοὸιετικού στόλου στή
Μεσόγειο πού ἔμελλε νά προσδώσει νέα ἐνταση οτίς ἐλληνοαμερικανικές σχέσεις.

Στίς άμερικανικές «άνησυχίες», άπάντησε ’σέ χαμηλοὺς, ἀλλά
καί νηφάλιους, τόνους, ἡ κυὸέρνησηῑ Δέν πρόκειται Ὑιά διακρατική, άλλά γιά άπλή ἐμπορική συμφωνία, ἀνάμεσα στά
ναυπηγεῖα τῆς Σύρου καί 1612 0061511116 οἶκο «SUDOIMPORT»... Γιά τήν ἐπισκευὴ κάθε πλοίου, 861 συνάπτεται Εἰὸική
συμφωνία... Τά ναυπηγεῖα τῆς Σύρου εἶναι περιορισμὲνης ÔUναμικὸτητας καί Θά ἐφαρμόζουν τούς ἐλληνικούς καί ὃιεθνεῐς
κανονισμούς, γιά τόν κατάπλου καί τήν παραμονή ξένων σκαφῶν καί πληρωμάτων 016 ἑλληνικά λιμάνια. Συνεπῶς, Ô «Θόρυὸος» πού δημιουργεῖται - καί πού Θυμίζει τίς «δόλιες ἑρμηνεῖες πού δὸθηκαν γιά 16 ταξίδι τοῦ πρωθυπουργοῦ στή M6—
σχα... - εἶναι ὂχι μὸνο «ἀδικαιολόγητος», άλλά καί «6111096165κτος».

T6 μέτωπο τού έθνους
T6 μήνυμα τῆς ἐλληνικὴς κυὸερνητικής πλευράς πρὸς Ἀμερικανούς, νατοῖκούς, χουντικούς, κλπ. ἦταν 1108096: ’Ἡ συμφωνία δέν 861 άκυρωθεῖ. Καί 16 ταξίδι 0τή Μόσχα-μιά
καί 16 συνδέετε μέ 16 11563910 τῆς Σύρου... - Θά πραγματοποιη851!
'901600 6,11 δέν ύπολόγισαν οἱ Ἀμερικανοί, ἦταν αύτὸ 16
συνολικὸ μέτωπο άντίστασης - μέτωπο τοῦ ἔθνους κατά τῶν
πιέσεων καί ἐπεμὸάσεὼν τους. Προπαντὸς δέν ὑπολὸγισαν 611,
μέσα σέ λίγα εἰκοσιτετράωρα, ,ὅλα τά κόμματα τῆς δημοκρατικῆς άντιπολίτευσης — μέ μοναδική ἐξαίρεση τόν άρχηγό τῆς
ΕΔΗΚ κ. Ζίγδη -— Θάμ ἐσπευδαν νά διαδηλὼσουν τήν ὑποστήριξή τους πρός τήν κυὸέρνηση τῆς «Νέας Δημοκρατίας», 600
861 συνεχίζει, φυσικά, τήν άντίστασή της κατά τῆς άτλαντικῆς
ἐπιὸουλῆς.
Ἡ ύποστήριξη αὐτή, προτοῦ άποκρυσταλλωθεῖ στή σημερινή
της ἐκφραση, πέρασε ἀπό μιά φάση άντιφάσεων ἤ καί κομματικῶν άντεγκλίσεων, 016 χῶρο τῆς δημοκρατικῆς άντιπολίτευσης. T6 KKE λ.χ. άρχικά εἶχε καλέσει 16 ΠΑΣΟΚ νά δώσει
«ὁρισμὲνες τουλάχιστον ἐξηγήσεις», γιά τή δήλωση τού Α. Παπανδρέου 611: «Ἐφόσον 6 κ. Καραμανλῆς 66 ἑξακολουθὴσει
νά ἀνθίσταται στίς ·πιέσεις γιά ὑποχωρήσεις σέ ὄάρος τῶν
ἐθνικῶν μας συμφερόντων, 16 ΠΑΣΟΚ, παραμερίζοντας κάθε
,κομματική σκοπιμότητα, 66 δώσει ὅλη τήν ὑποστήριξὴ του».
Ἡ δήλωση αύτή - ἐγραφε 6 «Ριζοσπάστης», στὸ φύλλο του τῆς
14 Σεπτεμὸρίου - δημιουργεῖ άναπόφευκτα συγχύσεις... Καί
άμέσως παρακάτω; «Δικαιολογημένα, μπορεῑ νά ὁιερωτηθεῑ ὁ
καθένας καί οἱ ὁπαὸοί τοῦ ΠΑΣΟΚ.· Πάνω σέ ποιά πολιτική
πλατφόρμα καί πρός ποιά κατεύθυσνη, 66 ἐκφραστεῐ ἡ διακηρυγμένη αὐτή ὑποστήριξη πρός τήν κυόέρνηση,· Καί πῶς εἶναι
ὁυνατό, οἱ κυόερνητικσί ἑλιγμοί, οἱ 65111101’ ἔστω, νά ἀντιμετωπισθοῦν ἔξω ἀπό τά σαφῆ καί ἀμετακίνητοι ἀτλαντικά τους
πλαίσια, κλπ,·»

Γιά τή συμφωνία ((άνησύχησαν», ὅπως εἶναι γνωστὸ, τὸσο οἱ
Ἀμερικανοί, 600 καί 16 NATO. Λίγο προηγούμενα, φρόντισε
νά «άνησυχήσει» καί 6 χουντικός «Ἐλεύθερος Κόσμος», γιά νά
«προλειάνει» κατάλληλα 16 ἐδαφοςῑ Βάσει. τῆς συμφωνίας ἔγραψε - ἐνδέχεται νά 611:-1010010601712 ἀξιωματικοί καί ὑπαξιωματικοί τοῦ σοόιετικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ, στή Σύρο... rH
0111101101110 66 ἐξυπηρετεῖ στήν οὐσιά τόν πολεμικά 0061511116
016/10, άφοῦ ὁποιοὸἠποτε ὄοηθητικό σκάφος, μπορεῑ, ἐντός
ὸεκαλέπτου, νά μετατραπεῑ σέ μάχιμη μονάδα, κλπ.
Τήν «πάσα» πήρε, άπὸ 16 χουντικὸ κονδυλοφὸρο, ἡ άγγλική
ἐπιθεώρηση «Φόρεῖν P511691»: Τί Θά γίνει, ἐπιτέλους - ἐγραψε
- μέ τήν Ἐλλάδα; Θέτει ὅρους γιά νά ἐπανέλθει στή στρατιωτική δομή τῆς Συμμαχίας, ἀρνεῖται ’νά πάρει μέρος στίς 6101111—
σεις «Ντισπλαίη Ντιτερμινέσιον» καί ((’Ἁθλετ Ἑξπρές» καί, σά
νά μήν ἐφταναν ὅλα αύτά, παρέχει σήμερα, μέ τήν ἐλληνοσο615111111 συμφωνία, «στρατηγική ὑποστήριξη πρός τό 0061511116
σῖόλο»... ’
T6 ἐδαφος εἶχε άρκετά «προλειανθεῖ», γιά νά ἐκδηλωθεῖ 16
άμερικανικὸ 6161611110: «Δέν ὑπάρχει — δήλωσε ἐκπρὸσωπος τοῦ
Σταίητ Ντηπάρτμεντ - προηγούμενο ἄλλης χώρας τοῦ NATO,
Ὠστὸσο, λίγες μέρες άργὸτερα, 6 «Ριζοσπάστης» δημοπού νά ἔχει ὑπογράψει παρόμοια συμφωνία»... Τήν ’ίδια στισίευσε, 016 φύλλο του τῆς 22 Σεπτεμὸρίου, άνακοίνωση τοῦ
γμή, άξιωματούχοι τῆς ἐδῶ Ἀμερικανικής Πρεσὸείας, έλεγαν
Γραφείου Τύπου τῆς KE τοῦ ΚΚΕ; «Ἐνῶ συνεχίζουν τίς κρυ«εἰς 16 οὖς» διαφόρων φίλων τους; «Ὁ Κ. Καραμανλῆς
φές καί φανερές πιέσεις τους, οἱ Ἀμερικανονατοὶκοί ἰμπεριαἔσπευσε νά ματαιώσει - καί, μάλιστα, τήν τελευταία στιγμὴ λιστές ἔφθασαν χθές 016 σημεῑσ, μέ ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουρτήν άνανέωση τῆς συμφωνίας γιά τή «Φωνή τῆς Ἀμερικῆς»...
γείσυ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, νά ἑπέμόουν ὠμά στῆν ἐξωτεΚαί προτοῦ περάσουν λίγες ὄὸομάὸες, ἔὸωσε πράσινο φῶς γιά
κρικὴ πολιτική τῆς χώρας...Ὁ ἑλληνικός λαός καί τά κόμματα
τήν ἐπισκευῇ ὄοηθητικων τοῦ Ισοὸιετικοῡ στόλου στῆ Σύρο.
τῆς δημοκρατικῆς άντιπολίτευσης, ἑπικροτοῦν 11665 άντίσταση
Πρόκειται περί πραγματικοῦ σκανὸάλου>>ί
“ τῆς κυὸέρνησης στίς πιέσεις τῶν ΗΠΑ καί τοῦ NA ΤΟ».
4

Τό συμπέρασμα συνάγεται μόνο του. Τό διάδημα τοῦ Σταίητ
Ντηπάρτμεντ γιά τό νεώριο τῆς Σύρου - αὐτή ἡ «ἀπροσχημάτιστη έπέμὸαση στά έσωτερικά μας» - συνέὸαλε ἀποφασιστικά
στή διαμόρφωση τοῦ συνολικού μετώπου ἀντίστασης - ἀντίστασης πού, ὅπως τόνισε τήν περασμένη Κυριακή ό γραμματέας τῆς ΚΕ τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ, Μπάμπης Δρακόπουλος,
μιλώντας στό Φεστιὸάλ τῆς «ΑΥΓΗΣ», «πρέπει νά ὑποστηριχθεῑ καί ἑνισχυθεῑ ἀπ’ ὅλες τίς ὁημοκρατικές δυνάμεις, γιά νά
εἰναι πιό ρωμαλέα καί ἀποτελεσματική».
Τό μέτωπο ἔχει, ὡστόσο, τίς ἰδιομορφίες καί τά αἰτήματά
του. ‘H κύρια ἰδιομορφία ἔγκειται στό ὃτι; Τά κόμματα τῆς
δημοκρατικῆς,ἀντιπολίτευσης, ένῶ παρέχουν τήν ὐποστήριξή
τους πρός τήν κυὸέρνηση, γιά τήν, ὥς τώρα, ἀντίστασή της στίς
ἀμερικανονατοϊκές πιέσεις, ἀπό τήν άλλη, δέν παύουν νά διατυπὼνουν τήν έντονη ἀντίθεσή τους στή γενικότερη έσωτερική
κυόερνητική πολιτική. ’Ἡδη, εἶναι κοινός τόπος ὅτι ἡ εἰσοδηματική πολιτική ,τῆς κυόέρνησης - 1‘] προσπάθειά της νά φορτώσει ἀποκλειστικά στούς έργαζόμενους τά 6άρη τῆς οἰκονομικῆς κρίσης - σημείωσε πλήρη χρεοκοπία. Ἀλλά καί σέ άλλους νευραλγικούς τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς - παιδεία, έκσυγχρονισμός τοῦ κράτους, έκδημοκρατισμός τοῦ κρατικοϋ μηχανισμοῦ, προστασία ’τοῦ περιὸάλλοντος, κά. - ἡ κυὸέρνηση
ἀπόδειξε ὅτι παραμένει ό έκφραστής τῶν συμφερόντων τοῦ μεγάλου κεφαλαίου, ἡ ένσάρκωση τῆς Δεξιάς.
"000 γιά τά αἰτήματα τοῦ μετώπου, συμπυκνώνονται, ἀπό
πλευρᾶς τῶν κομμάτων τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης, στήν
ὁριστικὴ διακοπὴ τῶν διαπραγματεύσεων γιά τήν έπάνοδο τῆς
χώρας στό στρατιωτικό NATO, στήν κατάργηση τῶν ξένων
θάσεων, στήν προώθηση τῆς κυὸερνητικῆς διακήρυξης γιά
«πολυδιάστατη» έξωτερική πολιτική. Τά κόμματα τῆς δημο-κρατικῆς ἀντιπολίτευσης, ὐπογραμμίζουν ἀκόμα στήν κυόέρνηση ὃτιῑ Τό μέτωπο ἀντίστασης καί ένότητας τοῦ λαοῦ, ὐποσκάπτεται όχι μόνο ἀπό τήν πολιτική τῆς ἐπανόδου στό στρατιωτικό ΝΑΤΟ, ἀλλά καί ἀπό τήν ’πολιτική τοῦ αὐταρχισμοῦ
καί τῆς μονόπλευρης λιτότητας, ἀπό τήν ἀνοχή πού ἐξακολουθεῖ νά δείχνει ἡ κυόέρνηση ἀπέναντι στή ὃραστηριότητα τῶν
χουντικῶν καί λογῆς φασιστοειδῶν, πού έφτασαν νά κηρύσσουν ἀνοιχτά τήν έθνική ὐποτέλεια καί τό μίσος τους κατά τῆς
Δημοκρατίας.

Τί θά κάνουν τωρα οί Ἄμερικανοί;
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Βέόαιο εἶναι ἀκόμα, ὅτι οἱ Ἀμερικανοί οἰκοδομοῦν τήν εἰκόνα τοῦ ἑπιὸιαιτητῆ στῆν «προστριόή» (friction) μεταξύ Ἑλλάδας καί Τουρκίας; << ‘0 Ὀκτώόριος — έγραψε ἡ ἀμερικανική
έπιθεώρηση «Μπίζνες Γουήκ» - θά εἶναι μοιραῑος γιά τίς
προσπάθειες πού θά καταόάλει ἡ Οὐάσιγκτον γιά ν’ ἀποτρέψει
μιά μόνιμη ἀποξένωση (ἐχθρότητα) ἀνάμεσα στήν Ἑλλάὸα καί
τήν Τουρκιά, γιά ν’ ἀποτρέψει τήν ἀναόίωση μιᾶς μακροχρόνιας παράδοσης πολέμων καί πικρίας, ἀνάμεσά τους»... Καί

·γιά νά γίνει πειστικότερη ἡ «Μπίζνες Γουήκ», φρόντισε νά
Ὡστόσο, καί πέραν ἀπό τό μέτωπο ἀντίστασης, τό ἐρώτημα
πού τίθεται εἰναιῑ Τί θά κάνουν οἱ Ἀμερικανοί; Θά θροῦν κάποιο σχῆμα γιά νά «κόψουν» τόν K. Καραμανλῆ, στίς, προσεχεῖς έκλογές, νά τόν ὐποχρεώσουν νά «ἰδιωτεύσει» - νά καταστεῖ ἕνα εἶδος Κιγκινάτου, κατάφορτου, έστω, ἀπό δόξα καί
τιμές; ’Ἡ μήπως θά προσφύγουν στόν τουρκικό παράγοντα (τό
σενάριο εἰναι γνωστό καί παλιό...) γιά μιά ὅραχύόια ἀναμέτρηση Ἐλλάδας - Τουρκίας, ὁπότε θά έχουν τήν εὐκαιρία νά
παρέμὸουν σάν «εἰρηνοποιοί» καί έπιδιαιτητές, ἀλλά, προπαντός, σάν ἀπόλυτοι ρυθμιστές τῶν έσωτερικῶν έξελίξεων τῆς έλληνικῆς πολιτικῆς σκηνῆς;
Οἱ ἀπαντήσεις, στά ἐρωτήματα αὐτά, δέν εἶναι, φυσικά, εὐκολες... Τό μόνο ὅέόαιο εἰναι ἡ ὀργή τῶν Ἀμερικανῶν ἀπέ’ναντι στό σημερινό ἀρχηγό τῆς «Νέας Δημοκρατίας». Καί οἱ
λόγοι εἰναι πολλοί; «Κατέστη ὑπερόπτης, μετά τήν ἔνταξη τῆς
χώρας του στήν ΕΘΚ... Δέν κατανοεῖ τίς ἀμερικανικές στρατηγικές προτεραιότητες καί ἐπιμένει νά θέτει τά ἑνοριακά (ἑλληνικά) συμφέροντα ὑπεράνω τῶν συμμαχικῶν... Θέτει ὅρους γιά
τήν έπάνοὸο τῆς Ἑλλάὸας στό στρατιωτικό ΝΑΤΟ, μέ ἀποτέλεσμα νά παραμένει σέ ἀποσύνθεση ἡ νότια πτέρυγα τοῦ
NATO... Ἀὁιαφορεῑ γιά τήν οἰκονομική ὑγεία τῆς Τουρκίας
καί ἀρνεῖται ν’ ἀναγνωρίσει τήν αὑξημένη στρατηγική της
σπουδαιότητα, ἰὸιαίτερα μετά τίς έξελίξεις στό Ἰράν καί Ἀφχανιστάν», κλπ. κλπ. ‘H σειρά εἶναι ἀτελεύτητη]

συνοδεύσει τό ἀρθρο της μ’ ἕνα σκίτσο τοῦ X. Ντιλακιάν, ὅπου
ό εἰρηνοποιός Κάρτερ, προσπαθεῖ νά γκρεμίσει τό τεῖχος δυσπιστίας πού έγείρουν, ἀνάμεσα στίς δυό χῶρες, ό Κ. Καραμανλῆς καί ό Τοῦρκος πρωθυπουργός Μπουλέντ Ἐτζεόίτ... Μέ τήν
εὐκαιρία, ή ἀμερικ-ανική οἰκονομική έπιθεώρηση, έκφράζει
φόὸους ὅτι ό Ἕλληνας πρωθυπουργός θά χρησιμοποιήσει τό
ταξίδι του στή Μόσχα σά μοχλό πίεσης, τόσο ἀπέναντι στή
Δύση, ὅσο καί ἀπέναντι στήν Τουρκία... Ἀνησυχεῐ ἐπίσης μήπως όταν σημάνει ἡ ὥρα γιά τήν ένταξη τῆς Τουρκίας στήν
ΕΟ Κ, ἡ Ἐλλάδα ἀντιτάξει τό ὅέτο της. Καί αὐτό θά ἧταν κάτιφοὸερό, μιά καί οἱ μπίζνεσμεν τῆς Κωνσταντινούπολης προσ6λέπουν πρός τήν EOK σάν τό μόνο μέσο γιά τήν έπίλυση τῶν
δεινῶν οἰκονομικῶν τους προὸλημάτων.(Γιά τό ὅέτο πού
ἀσκησε ήδη ἡ Τουρκία καί πού ἀνέκοψε τήν ἐπάνοδο τῆς Ἐλλάδας στό στρατιωτικό NATO, 1‘] «Μπίζνες Γουήκ» δέν φαίνεται ν’ ἀνησυχεῐ...)

εὈλα τά παραπάνω, θεμελιώνουν τή διάχυτη πεποίθηση στίς
γραμμές τῶν κομμάτων τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης,
ἀλλά καί στούς κόλπους τῆς «Νέας Δημοκρατίας», ότι ἡ χώρα
περνά καί πάλι. έξαιρετικά δύσκολες ὧρες. Πού ἀπαιτούν τή
συναναπνοή τῶν Ἑλλήνων. Τήν έγρήγορσή τους. Καί αἴσθημά
ἑθνικῆς καί δημοκρατικῆς εὐθύνης ἀπό πλευρᾶς κυὸερνιῖΝτων.
ΑΝΤΗΝΩΡ
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«ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΝΟΦΑΟΥ>>τ
ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
«“Ολα τά ἀναφερόμενα είς τό περιοδικό «ANTI» τῆς
14/9/1974 εἶναι ἀπολύτως ὀρθά καί γνωστά είς τό Π. N. » μάς
εἷπε κάποιος έ.έ. ἀξιωματικός τοῦ Ναυτικού. «Ἀλλά δέν
ἔχουν περιληφθεί καί πολλά άλλα Θέματα...»

Κάπως έτσι Θά μποροῡσε νά ἀρχίζει μιά άλλη ίστορία
ἀντίστοιχη μ’ έκείνη τοῦ προηγούμενου τεύχους μας, πού
ἀφοροῦσε τόν ἀντιναύαρχο κ. ΣΠ. Κονοφάο, ἀρχηγό τοῦ
Γ ΕΝ πού, ὅπως μαθαίνουμε, τελεῖ ὑπό παραίτηση.
Ἀλλά ῆ «περίπτωση Κονοφάου» πέρνει εύρύτερες διαστάσεις καί μόνο ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα πυκνό πέπλο σιωπῆς κάλυψε τίς ἀποκαλύψεις ἀπό ὥλες τίς πλευρές. Θεωρούμε πάντα πώς οἱ κάΘε λογῆς προστάτες τῆς κρυφά συνομολογημένης έκνομης «δομῆς» τοῦ στρατεύματος, ἐξυπηρετούν μιά ἰδεολογία πού Θέλει τό στρατό διατεταγμένο όργανο τῆς κυρίαρχης τάξης. Καί μ’ αύτῆν τῆν ίδεολογία δέν
συμφωνούμε.
Oi ëvonÀâ‘Ç δυνάμεις, στῆν πραγματικότητα, ἀποτελοῦν
στό σύνολό τους ἱἕνα στεγανό. Στό ὄνομα τῆς μυοτικότητας,
γιά τῆν κάλυψη τῶν στεγανών,καταστρώνονται σχέδια έπιΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

'H «χώρα τῆς ἐλευθερίας» κλείνει κάποτε τίς πύλες της σέ
«θαρΒάρους». ‘O ὄρος 6έ6αια ἴσως εἶναι καταχρηστικός,
μιά καί ίοτορικά δέν έχουμε νά κάνουμε μέ κάποια πόληκράτος, καί μάλιστα ὲλληνικῆ. Στῆ Θάση ὅμως oi «ἀνεπιΘύμητοι» Θεωροῦνται 6άρ6αροι, ἀφού ῆ ἀμερικανικῆ κυ6έρ-

τελικά, γιά τῆν κατάπνιξη τῶν λαϊκών έλευθεριών (ΠρομηΘεύς, «Ε», κλπ.), φακελώνονται oi Ἕλληνες ττολίτες ἀτομικά
καί κατά... κοινότητες, κατανέμονται τεράστια ποσά γιά
προμῆΘειες καί ἀγορές καί ὅλα αύτά μέ ἄγνοια ὄχι μόνο τοῦ
«ἀπλού ἀνεύθυνου» πολίτη, ἀλλά καί τών ὑπεύθυνων πολιτικών φορέων τών κομμάτων τῆς Βουλῆς, ἀκόμα καί ’τῶν
ὑπουργῶν, δηλαδῆ στό περιθώριο τῆς ἐννόμου τάξεως.
Ποιός εἶναι ὁ μηχανισμός πού τά ρυθμίζει ὅλα αύτά,· Ποιά
εἶναι τά πολιτικά πρόσωπα πού τά έλέγχσυν, Ἀπό τῆν
πρόσφατη ἱστορία μας εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Γ. Παπανδρέου
δέν εἶχε προσπέλαση στό στράτευμα παρά μόνο μέσον ἑνός
έξωμότη καί ἀποστάτη ὺπουργοῦ, τοῦ κ. ΓΙ. Γ αρουφαλιᾱ ό ὁποῖος εἶχε ὀριστεί ἀπό τούς ΙΔΕΑτες, τό Παλάτι καί τούς
Ἀμερικάνους.

'O K. Κ. Καραμανλῆς ἀπό τῆν ῆμέρα τῆς μεταπολίτευσης
μέχρι οῆμερα ἔχει ὺπουργό τόν κ. Εὐάγγελο Ἀθέρωφ, τό
γνωστό όπορτουνιστῆ πολιτικό ἀντρα, πού ὣίσσεται, μέ δικές του αύτόνομες διασυνδέσεις έντός κι ἐκτός Ἐλλάδας.
Καί δέν εἶχε δυνατότητα άλλης έπιλσγῆς ὁ κ. Καραμανλῆς,
ό κ. ἈΒέρωφ εἶναιὸαπιστός του» ἅνθρωπος, πού τόν ΘυμῆΘηκε τόν κρίσιμο Ἰούλη τοῦ ’74 καί τοῦ τηλεφώνησε στό Παρίοι, γιά νά ἐπιστρέψει νά μάς σώσει ἀπό τῆν χούντα.

Αὐτός λοιπόν ὁ «γεφυροποιός» ἔχει μιάν πολυσῆμαντη
εύιθύνη γιά ὅσα συμθαίνουν στό στράτευμα σῆμερα. Γιατί
γιά όσα καταμαρτυροῦνται στούς ὑφισταμένους του εἶναι
νηση κι ῆ πολιτικῆ ίδεολογία πού τῆν συνέχει, Θεωρεῑ σάν
δυνάμει ῆ πράγματι «μολυσματικούς», μιά κατηγορία άνΘρώπων πού Θόλουν νά έπισκευθούν τόν ύπερατλαντικό
παράδεισο.
Φαίνεται κάπως μακρινῆ ῆ έποχῆ τοῦ μακαρθισμοῡ καί
τῆς συλλογικῆς ἀντιδημοκρατικῆς (κι όχι ἀπλά ἀντικομμουνιστικῆς) ύστερίας,· Μακρινῆ στό χρόνο, ἴσως. "OX! ὅμως
στά πολιτικά φαινόμενα, πού ναί μέν πρωτοπαρουσιάστηκαν τότε, ἀλλά μπορούμε νά τά Θεωρῆσουμε σάν όργανικά
στοιχεῖα μιάς συγκεκριμένης ἀντίληψης τών δικαιωμάτων κι
έλευΘεριών τοῦ «πολίτη».
Oi ἀλλογενεῑς «6άρ6αροι» πού Θά «μολύνουν» τόν ὺγιεινό
έθνικό κορμό τῆς ἀμερικάνικης κοινωνίας συμπίπτει νά εἶναι
ἀτομα πού έχουν προοδευτικῆ πολιτικῆ τοποθέτηση. Αύτῆ
τους ῆ τοποθέτηση τούς οτοιχίζει πολλές φσρές μιάν ἀρνηση «ἀδείας εἰσόδου» στῆν Ἀμερικῆ, ἀφοῡ ῆ ίδεολογία καί
ῆ πολιτεία πού έχουν στῆ χώρα τῆς καταγωγῆς τους Θεωρεῑται ἀπαράδεκτες ἀπο την αμερικανικη κυ6έρνηση.
Βέθαια, δέν εἶναι μόνο αύτῆ ῆ στάση πού στερεῖ ἀπό τῆν
ἀμερικάνικη κυ6έρνηση τῆ νομιμότητα στῆ σταυροφορία της
«ὑπέρ τών δικαιωμάτων τοῦ πολίτη». Εἶναι καί τό Θέμα τῆς
καταπίεσης τών μειονοτῆτων, τών ίμπεριαλιστικών πολέμων, τῆς στῆριξης τών αύταρχικών καί ἀντιλαϊκών καθεστώτων πού ἀποτελοῦν πολύτιμο έξάρτημα στῆν οίκονομικῆ
μηχανῆ τού ἀμερικάνικου καπιταλισμοῦ, κλπ.
Ἐμείς μείναμε 0’ αύτό τό δεῖγμα τοῦ ἀμερικάνικου φιλτλευΘερισμού, γιατί εἶναι πρόσφατη ῆ στέρηση τοῦ δικαιώματος τοῡ Σπύρου Λιναρδάτου νά έπισκεφθεῑ τίς ΗΠΑ. 'H
ἀμερικάνικη κυθέρνηση τού ζῆτησε λίγο-πολύ «γῆν καί _
ὕδωρ»... Δέν έδωσε τίποτα ἀπ’ τά δύο καί σί Θάρθαροι τοῦ
εἶπαν «όχι». ΙἙτσι, ὅπως εἶχαν πεῖ στόν Α. Παναγούλη καί
τόν Ὀδυσσέα Τσουκόπουλο. Καί σέ τόσους ἀλλους, ών ούκ
έτσιν ἀριθμός. Ἦταν ὅλοι τους, ((πολίτες 2ης κατηγορίας»
μέσα στῆ χώρα τους καί ἔξω ἀπ’ αύτῆν.· στῆν χώρα πού
ΙΙΙοτῆριξε ὅλο τό μεταπολεμικό καθεστώς διώξεων καί διακρί-

l σέων στῆν Ἐλλάδα. Γιατί οὶ ἀμερικάνοι έφαρμόζουν μέ
Ἀ συνέπεια τόν κανόνα· «τά τοῦ οἴκου... έν δῆμω». “Ὀ,τι
έφαρμόζουμε μέσα, Θά τό μεταφυτέψουμε καί ἔξω ἀπό
μᾶς, στίς χώρες πού τίς «έχουμε τοῦ χεριοῦ μας».

ἀμέριστα συνυπεύθυνος καί ό ίδιος. Καί ἀκόμα γιατί, παίζοντας μέ τά πολεμικά παίγνια, τά κονδύλια τῶν ἐξοπλισμῶν καί τούς στρατιωτικούς ἀντρες διαμορφώνει κατά τῆν
δικῆ το υ 6 ο 0 λ η ση Eva σῶμα ἀξιωματικῶν πού μέ κάποιαν «ἀριστοκρατικῆ» νοοτροπία αύτοαναπαράγεται, ταξινομείται καί τακτοποιείται.
Κανένα θέθηλο μάτι πολιτικοῦ δέν μπορεί νά κοιτάξει στά
τελετουργικά ἀθατα τού κ. Ἀθέρωφ. Τό «ANTI» έπιχειρώντας ἀπό καιρό μιάν ἔρευνα, «σκόνταψε» σέ μιά «παράλληλη» ίστορίαῑ τῆν ὺπόθεση Κονοφάου. Θεωρούμε ὅτι εἶναι
μιά στιγμῆ μόνον - ῆ ἴδια ῆ περίπτωση καί τά συμπαρομαρτοῠντα της - σέ μιά μεγάλη καί σημαντικῆ ὺπόθεση.· τῆν
ύπόθεση μιάς ούσιαστικῆς έξέτασης γιά τό πῶς λειτουργοῦν
σί ὲθνικές ένοπλες δυνάμεις.
Oi συνομῶτες τῆς σιωπῆς γύρω ἀπό τό θέμα αύτό, έχουν
διαλέξει, τό χειρότερο μέσο γιά τῆν προστασία τῆς δημοκρατίας.· τό στρουθοκάμηλισμό, τῆν έφησύχαση καί τῆν παραπλάνηση τῶν τρίτων.

Ἐμείς ὅμως έχουμε αύξημένη συνείδηση εὐθύνης γιά τό
κοινωνικό καί οίκονομικό κόστος πού συνεπάγεται r)
ὕπαρξη καί ῆ ένίσχυση τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
Καί γι’ αύτό άν ὅσοι μέ δόλο ῆ ἀπό φόθο προστατεύουν
ὅσα καταγγείλαμε ῆ καί ἀλλα πού δέν καταγγείλαμε ἀκόμα
ἀλλά πού εἶναι γνωστά στούς ύπεύθυνους, θά έπανέλθουμε
μέ περισσότερες καί ἴσως πιό ένδιαφέρουσες πληροφορίες.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ
’Ἑλλειψη πετρελαίου, ἀνατίμηση πετρελαιοειδῶν, περιστολῆ στῆν κατανάλωση καυσίμων. Περιορισμό στῆν κυκλοφορία τῶν Ι.Χ., κλείσιμο τῶν κέντρων δισκέδασης.· Αύτά
εἶναι τά στοιχεῖα πού συνθέτουν μιά είκόνα «κατάστασης έκτάκτου ἀνάγκης» στόν ένεργειακό τομέα τῆς ἑλληνικῆς οίκονομίας.
Ούδείς λόγος φυσικά περί τῶν ἑταιρειῶν πετρελαίου.
’Ἔστω κι ἀν οἱ πρόσφατες ἀποκαλύψεις έφεραν στῆ δημοσιότητα διάφορα στοιχεῖα, τά ὁποία ἀφοροῠν τό ρόλο πού
έπαιξαν μιά σειρά ἀμερικανικά κυρίως μονοπώλια στῆ δημιουργία τεχνητῆς έλλειψης καυσίμων καί στίς ἀνατιμῆσεις
τῶν προϊόντων. Αύτά συμθαίνουν «μακριά μας». Ἐμείς τό
πολύ-πολύ νά ’χουμε κάποιες περιπτώσεις «κατάχρησης σέ
θάρος 700 δημοσίου». ”Οπως συνέθη πρόσφατα μέ τῆν
«Πετρόλσι» καί «Μότορ ”Οιλ». ‘H κατάχρηση θέθαια δέν έγινε
τώρα. Ἀπλῶς τώρα ῆρθε στῆν ἐπιφάνεια, ἀπό Eva μηχανισμό μηνύσεων κατά τῶν ἑταιρειῶν αὐτῶν. Τῆ δίωξη θέθαια
τῆν ἀσκεῖ τό ιιὲλληνικό δημόσιο». Ἐδώ ὅμως τίθεται ἕνα
πρόθλημα. 'H κατάχρηση ζημίωσε τό «νομικό πρόσωπο»
700 «Δημοσίου» ῆ τά «φυσικά πρόσωπα»,· (Ἕτσι λένε τούς
πολίτες στῆ νομικῆ γλώσσα).
T0 έρώτημα έχει σημασία. Dari: 'H πραγματικὴ κοινωνικῆ
σχέση θρίσκεται ἀνάμεσα στά μονοπώλια, τά λαϊκά στρώματα καί τό κράτος (πού ἐκπροσωπεῑ μιά συγκεκριμένη με·
ρίδα συμφερόντων καί .τηρεί ὁρισμένες ίσορροπίες στά
πλαίσια 00700 700 ρόλου του). Ἀντίθετα, μετά ἀπό μιά
σειρά νομικῶν κατασκευῶν καί φορμαλιστικῶν ἀφαιρέσεων,
- ῆ Ιδεολογία πού «περνάει» στῆν «κοινῆ γνώμη» (άλλη μιά
κατασκευή...) μεταθέτει αύτῆ τῆ σχέση, ἀνάγοντάς την σέ
ἀντιθέσεις μεταξύ διαφόρων «φυσικῶν» καί «νομικῶν»
προσώπων. Ἀποτέλεσμα.· μιά πράξη πού έντάσσεται στῆ
διαδικασία τῆς συσσώρευσης 700 κεφαλαίου καί στῆ λογικῆ
τῶν καπιταλιστικῶν σχέσεων παραγωγῆς, ὀνομάζεται
«κατάχρηση» καί μέ τῆν ἀναγωγῆ της σέ «ποινικό ἀδίκημα»
ἐμπίπτει στῆ «δικαιοδοσία» τῶν «διωκτικῶν ἀρχῶν» στά
πλαίσια 700 καταμερισμοῡ ἐργασίας μεταξύ τῶν διαφόρων
κλάδων τῆς κρατικῆς γραφειοκρατίας. T0 ἀντικείμενο, δη-

ἢ
λαδῆ, ἀπό κοινωνικό γίνεται νομικό καί νομιμοποιείται στά
μάτια τῶν πολιτῶν ῆ ἀρχῆ τῆς δικονομικῆς δίωξης 700
«προσώπου» πού θά καταχραστεί τό «γενικό συμφέρον».
Στῆ συνέχεια θέθαια, ίκανοποιείται καί τό «κοινό περί δικαίου αίσθημα» καί ἀποκαθίσταται r) ίσορροπία τού «γενικοῡ» μέ τό «ἀτομικό» συμφέρον.
Ἐμείς λέμε πώς, στῆν πράξη, ῆ κατάχρηση 700 όποιου κ.
Λάτση, θά μποροῡσε νά ἀποτελέσει ἀντικείμενο γιά τῆν κοινωνικῆ παρέμθαση τών λαίκῶν δυνάμεων.
Ἀφού Βέθαια τό κίνημα τῶν δυνάμεων αὐτῶν, θέσει τό
πρόθλημα μέ τούς κοινωνικούς όρους του καί ἀντιμετωπίσει
διαφορετικά τό νομικό έποικοδόμημα.
ΧΙΛΗε 6 XPONIA ΜΕΤΑ

«Πιστέψτε με ὅτι πολύ νωρίτερα ἀπ’ ότι νομίζετε, θ’ ἀνοίξουν οἰ μεγάλοι δρόμοι ἀπ’ ὅπου θά ξεπεταχτεῑ ὁ ἐλεύθερος
ἀνθρωπος καί θά οἰκοδομήσει μιά καλύτερη κοινωνία... ἡ
θυσία μας δέν πῆγε χαμένη».
Μιλάει ὀ Σαλθατόρ Ἀλιέντε μ’ ἕνα τουφέκι στό χέρι νά
ὑπερασττίζεται τό τελευταίο όχυρό 700 χιλιάνικου σοσιαλισμού; τό προεδρικό μέγαρο στό Σαντιάγο. Μιλάει γιά τελευταία φορά, έδῶ κι έξη χρόνια, λίγα λεπτά πρίν τό μέγαρο
καταρρεύσει ἀπό τό σφυροκόπημα τῶν τάνκς τῆς χούντας
πού δέν «σεθάστηκε» τῆν 75οχρονη νομιμότητα 700 στρατού
τῆς Χιλῆς.
“Οταν κατέρρευσε κι αύτό τό τελευταῑο μετερίζι στίς 11 Σεπτέμθρη 7973, ἀνοιγε ἕνα καινούριο κεφάλαιο στῆν ἱστορία
τῆς Χιλῆς - ἀλλά όχι μόνον αὐτῆς... Γιατί r) κατάλυση τῆς
σοσιαλιστικῆς νομιμότητας στῆ Χιλῆ καί ῆ άνοδος στῆν
ἐξουσία μιάς τυπικῆς λατινοαμερικάνικης χούντας δέν έκφράζονταν μόνο μέ τό αίματοκύλισμα τού λαοῦ, τά 6000Wστῆρια, τίς φυλακίσεις, τίς κάθε εἴδους διώξεις καί θαρθαρότητες. ’Ἑθετε μιά σειρά νέα προθλῆματα γιά τά μέσα, τῆ διαδικασία μετάθασης, τῆν οίκοδόμηση τού σοσιαλισμοῡ.
’Ἑθετε τό πρόθλημα τῶν συμμαχιῶν καί τῆς μορφῆς 700 λαϊκοῡ κινῆματος σέ μιά κοινωνικῆ ἀλλαγῆ πού πρώτη φορά
έπιχειρῆθηκε η ἀποδοχῆ τῆς πρωτοθουλίας τῶν μαζῶν καί
r) μῆ ποδηγέτησῆ ἀπ’ τῆ γραφειοκρατία τῶν «πρωτοποριῶν». 'H θία τοῦ φασιστικού καθεστῶτος 700 Πινοσέτ εἶναι
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εὐθέως ἀνάλογη μέ τόν δυναμισμό 1100 ἐπέδειξε τό λαίκό
κίνημα· ἔνα δυναμισμό 1100 ὀφείλεται στό 011 0 σοσιαλισμός
στῆ Χιλῆ ἔγινε ὑπόθεση τοῦ λαοῦ. Τόν θίωσε καί τόν ἔκανε
ἔργο ζωῆς. Τόν ὑπερασπίστηκε γιατί ῆταν 0010 1100 K060δηγοῦσε τῆν οΙκοδόμησῆ του, μέσα ἀπό μιά ίσόρροπη καί
ὅσο τό δυνατό ἀμφίδρομη οχέση του μέ τά κόμματα.
“Ὀμως, δέν ῆταν λίγοι αὐτοί πού σπεύσανε νά μιλῆσουν
γιά «ρομαντικό σοσιαλισμό», καί γιά τῆν ἀνάγκη ἀναθεώρησης μιάς σειρᾶς ἀρχῶν πού κατ-εόθυναν τῆ διαδικασία μετάθασης. Ἤ ἀκόμα, γιά τό «οὐτοπικό» τοῦ δημοκρατικοῦ περάσματος. Ἀπόδειξη τοῦ ρομαντισμοῠ καί τῆς οότοπίας,
λένε, ῆ εἰκόνα 100 Ἀλιέντε 1100 1100011060003 μ’ ἕνα τουφέκι
νά κρατήσει τά τάνκςί Λές καί σοσιαλισμός σημαίνει παθητικότητα καί ίσοιτέδωση τῆς ἀγωνιστικῆς ῆθικῆς τῶν πρωτερ110an 100. Λές κι 0 σοσιαλισμός εἶναι μιά ὺπόθεση πού
ἀφορόι ίσορροπία δυνάμεων διαφόρων «μηχανισμων». (καί
μάλιστα κατασταλτικῶν καί μόνο), 01100 μέσα τους ἐξαφανίζεται 0 ρόλος 100 πολίτη-ἀγωνιστῆ καί τῆς ταξικῆς πάλης.
Δέν εἶναι σέ θέση τοότη ῆ ἀντίληψη νά δεῖ πώς ἀκόμα καί ὁ
ρομαντισμός καί ῆ οὐτοπία, εἶναι ἀναγκαῖα στοιχεῖα προκειμένου νά ξεπεραστεῑ ό ἐκχυδαϊσμένος ρεαλισμός τῆς
ἀστικῆς ίδεολογίας καί νά δημιουργηθεῑ στό ἐργατικό καί
λαϊκό κίνημα, τό συλλογικό ὅραμα γιά τῆν «ἈΛΛΑΓ Η ΤΗΣ
ΖΩΗΣ». Κι όχι μόνο γιά τῆν ποσοτικῆ ἀλλαγῆ στά ὑλικά μεγέθη τῆς «καταναλωτικῆς εὐημερίας». Αότῆ r) ίσορροττία
ἀνάμεσα στῆ-ν ἀλλαγῆ τῆς ποιότητας ζωῆς καί τῆν ἀδῆριτη
στρατηγικῆ τῆς ἐπανάστασης εἶναι ἔνα πρόθλημα 1100 τέθηκε ἔμπρακτα στῆ Χιλῆ.· τόσο στῆ διαδικασία μετάθασης,
000 καί στῆν ἀνατροπῆ αὐτῆς τῆς διαδικασίας 0111’ τῆ
χοόντα τοῦ Πινοσέτ. Καί δέν μττορεῑ νά ἀντιμεπωπιοτεῐ μέ
ἐπιστροφῆ σέ κάποιο «δυναμικό» πρότυπο ἐπιθολῆς 100
σοσιαλισμοῦ.
Ἐλπίζουμε τό δεκαῆμερρ 110v ἐκδηλωσεων πού διοργανωνει ῆ Ἐπιτροπῆ Ἀλληλεγγόης γιά τῆ Χιλῆ, νά μῆν περιοριστεῖ σέ κάποια κεντρικῆ ἐκδῆλωση μέ πολό συναισθηματισμό καί ἐλάχιστη συμθολῆ στῆν ἐξέταση των προθλημάτων
1100 ἔθεσε τό «πείραμα» τῆς Χιλῆς. E”
Ο ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΝΑΜΙΞΝΟΜΙΞΝΟΣ

Δέν εἶναι θέθαια ῆ πρώτη φορά 1100 0 ὺπουργός Ἐθνικῆς
Ἀμόνης κ. Ἀθέρωφ, ἐπιχειρεῖ τῆ συσκότιση τῆς κοινῆς γνώμης μέ τίς περιθόητες ἀνακοινωσεις του.
Ἀναφερόμαστε στῆ δῆλωση 1100 ἔκανε ό K. ὑπουργός γιά
τῆν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ θοηθοῡ ὺφυπουργοῡ ἀμύνης
των Η.Π.Α. K. Σιένα. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, μᾶς λέει 0 K.
Ἀθέρωφ 011 περιμέναμε τόν K. Σιένα ἀπό καιρό. “Οταν
ὅμως ό κ. Σιένα ἔφθασε στῆν Ἀθῆνα, όχι μόνο δέν τόν περίμενε κανείς, ἐρχόμενος μάλιστα ἀπό τῆν ’Ἁγκυρα σέ καιρούς
δόσκολους, ἀλλά ἔψαχνε ἐκεῖνος νά τοός θρεῑ, δεδομένου 011
0 συνάδελφός του κ. Ἀθραμίδης ἔλειπε στό Λονδίνο, ἐνώ ό
κ. Ἀθέρωφ ἔκανε κρουαζιέρα «ἀνά τό Αἰγαῖοι) μέ τόν Γ ἀλλο
συνάδελφό του. Καί ἀν ὁ κ. Ἀθέρωφ συνέταξε τῆν ἀνακοίνωση αὐτῆ γιά νά καθῆσυχάσει τῆν κοινῆ γνωμη σχετικά μέ
τό ἀπρόσμενο τῆς ἐπίσκεψης, πέτυχε ἀκριθως τό ἀντίθετο.
Γιατί δέν γίνεται λόγος οὐτε γιά τούς ἐμπειρογνωμονες τοῦ
ΝΑΤΟ, καί τῆν ἀποτυχία τους νά πετόχουν (σροποποιῆσειςυ
καί νά δώσουν «διευκρινίσεις» γιά τό περιθόητο σχέδιο
Χαίηγκ, οὔτε γιά τό ἀν ζητῆθηκαν ἐξηγῆσεις γιά τό νεώρια,
γιά τῆν ἀρνηση τῆς Ἐλλάδας νά παίρνει μέρος σέ όλα τά
γυμνάσια τοῦ NATO, 1110 τίς θάσεις, γιά τῆ «Φωνῆ τῆς Ἀμερικῆς». Εὑλογα λοιπόν προκόπτει τό ἐρώτημα· Ἦρθε 0 K.
Σιένα σάν κομιστῆς νέων προτάσεων μετά τό ἐπιτυχημένο
ταξίδι στῆν Ἂγκυρα, ῆ ῆρθε μέ σκοπό νά πιέσει γιά θιαστικές λόσεις στά ἐπείγοντα 0010 θέματα,·
I." 0010 καλεῖται v’ ἀπαντῆσει 0 K. Ἀθέρωφ, κι όχι 011ch ,ο
στό κατά 11000 ῆταν ἀπρόσμενο τό ταξίδι τοῦ Ἀμερικανοῡ
ὺφυπουργοῡ.
Β

Ἑνας φίλος μσς 0110 τῆ
Σάμο 1100 80 ῆθελε v0
αποσιωπηθεῖ τό όνομά του
γιά τους πασίγνωστους
ευνοῆτους λόγους, μάς
ἔστειλε 10 παρακάτω κείμενο. Δέν κάνουμε κανένα
σχόλιο· μιλάει 0110 μόνο
100.
Λίγο 0310 τήν πτωση τῆς
χοὺντας. 0111 Σόμο όρχιοε
ἓνας απρογραμματιστος τουριστικός οργασμός μέ 0111111300 σκοπο v0 θιομηχανοποιηθεῑ τουριστικό 10 111101.
Γράφω απρογραμμάτιστος
γιατί ἔργα τουριστικῆς 0110δομῆς δέν εἶναι μόνο 10 ξενοδοχεῑα, ἀλλά καί 0111101
παράγοντες, ὅπως 10 συγκοινωνιακά δίκτυα καί 11 00030011
1100 03 0301K0 03011 311101
1000 1100811110011K11, ὥστε οἱ
ντόπιοι v0 ὁμολογοῦν 011 1'1
K010010011 31v01 λίγο K011013011 0110 11111 ἐποχή τῆς ἡγεμονίας. "E101 03 01K00 σχετικά
χρονικό διάστημα 03 τα 00v310 τῆς χοὺντας καί τῆς Ν. Δ.
ἐχουμε 10 ἐγκαίνια τοῦ «Do-ryssa Bay», 010C: ξενοδοχειακής μονάδας γιό 350 113011100
01000. λίγο ἐξω 0n0 10 Πυθαγόρειο.
Καί μέχρι ἐδῶ όλα πανε
K0110 K1 1110010! οὔτε τό 11011110.
0013 10 τελευταῑο ξενοδοχειακό ουγκρότημα 03 11101110.
010K0811K11. γήπεδο τένις
κλπ.. 1100 0K011008r103‘ 10
00000 Τῆς ξενοδοχειακῆς 01κοδομικῆς ρουτίνας.

Ἠ ἱστορία 100 «Doryssa
Bay» πρωτοτυπεῑ ὅμως 010
παρακατω 000 0110310.
0) T0 1974-1975 11 110001110
01100010 στό ξενοδοχεῑο εἶχε
K01831 0110 τοὺς «311K300λουςυ τοῦ πεντόγωνου καί
τοὺς
είδικοὺς
«κινδυνολόγους» 0011 ἐπικίνδυνο 0110310
ἐχθρικῆς αποθασης, γι“ 0010
K01 τάχιστα v00K083111811K3.
£3 μικρό χρονικό διάστημα

ὅμως τό αμυντικο σχέδιο φαίνεται 011 ἔιλλαξε καί 10 ναρκοπέδιο μετατέθηκε κόπου
r110 11300. Ἐλιγμός λοιπόν
τοῦ K. Δημητρίου, 1100 ’ίσως
v0 3113103 τίς αρμοδιες πολιτικές καί στρατιωτικές 01111ρεσὶες, 011 0 ἐχθρός θα ἐπι13831 01100 ὑπόρχουν ἔργα
ἀμυντικῆς ὺποδομῆς. Τί ἐδῶ
110111011; ’τί ἐκεῖ, εἶναι τό ’ίδιο
πραγμαί
8) T0 «Doryssa Bay» χτίστηκε πάνω 03 ἀρχαιολογικους χώρους, που ἦταν πολὺ
πρίν τό 1974 γνωστοί καί στὴν
ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους. Σ“
0010 10 0110310 8000113101 10
ἐθελότυφλο ’Υπουργεῑο Πολιτισμοῐι 03 10 11000K110010 100.
01 σχετικοί απαγορευτικοί
νόμοι, για ἀνοικοδόμηση σέ
αρχαιολογικοὺς χώρους πήγαν περίπατο 0111 συγκεκρι031111 περίπτωση. Μέχρι καί 0
K. Νιανιας αναρωτιέται «0παρχει κατ’ ἐξοχήν κωδικας
ἐλληνικῶν ἀξιων;»

Ἴσως μερικά 0110 10 παραπάνω 110 ἐνοχλήσουν ἐκείνους, 1100 διακατέχονται 0110
«σφαιρικη ἐκτίμηση» τῶν γε·
γονότων καί αὺτοχαρακτηρίζονται ρεαλιστές καί πολέμιοι
τῆς στείρας προγονολατρείας, δικαίωμα τους.

Τελειωνω μέ 10 λόγια τοῦ
ἐντεταλμένου ὑφηγητῇ οτήν
ἐδρα τῆς Προῑστορικής 'A0χαιολογίας K. Ἀντώνη Ζωη, ’
0111 συζήτηση 1100 ἐγινε 0111

20/1/1978. «ό σημερινός νομοθετικός πυρῆνας (000v010,
ἐξαριημένο άρχαιολογικό
0006001110 — Πανίσχυρος κυθερνητικός παράγοντας) πρέ1131 νά δώσει τῆ θέση του σ’
ἕνα πλατιά ἀντιπροσωπευτικό
καί δυναμικό ἐθνικό όργανο
0000010 1101' ὑπεύθυνα για 10
θέματα 1100 σχετίζονται μέ
111v ίστορικῆ καί φυσικῆ κληρονομιά 100 τόπου».
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Ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» KI’ ΕΜΕΙΣε
Δὲν ἓχασε τήν «εὐκαιρία»...
Ἀποτελεῖ καθαρή τυμόωρυχία ή προσπάθεια πού καταὅάλλεται ἀπ’ όρισμένα ἔντυπα νά σπιλώσουν τή μνήμη τοῦ
σ. Κολιγιάννη καί μ’ αὐτό τόν τρόπο νά συκοφαντήσουν τό»ἡ ~
Ἄνθρωποι, πού 6'00 ζοῦσε 6 ἀειμνηστος παλαιμαχος
ἀγωνιστής τόν κατασυκοφαντοῦσαν, ἑπιχειροῦν τώρα, μετά
τό θάνατό του νά χρησιμοποιήσουν ὁῆθεν ὁικά του λόγια
γιά νά τροφοὸοτήσουν τό φανατισιιό τους κατά τοῦ ΚΚΕ.
Ἀκριὸώς αὐτό τό θλιόερό ρόλο ἀνάλαόε νά παίξει 6 ἐκὸότης τοῦ «Ἀντί» σέ «νεκρολογία» του γιά τό σ. Κολιγιάννη
πού, στήν οὐσία ἀποτελεῖ ἀντικομμουνιστικό λιὸελλογράφημα. Μέ ἀνέντιμο τρόπο, 6 κ. Χ. Παπουτσάκης προσπαθεῖ
ν’ ἀποὸείξει ὅτι τάχα, 6 0. Κολιγιοὶννης ἧταν «ἀπομονωμένος», ὅρισκόταν σέ ἀντίθεση μέ τό ΚΚΕ. Καί μάλιστα ὅτι
θά τοῦ ἔὸινε κάποιο «πολιτικό του κειμενο», ἀλλά τόν πρόλαόε 6 θάνατος] Ἀλλά ἀφοῦ 6 «ὁαιμόνιος» αὐτός ὁημοσιογράφος εἶχε συναντήσει, ὅπως ἰσχυρίζεται, πρίν λίγους
μῆνες τό σ. Κολιγιάννη στή Βουὸαπέστη, μέ τόν όποῑο μάλιστα εἶχε «πολύωρη συζήτηση» (παρόλο πού ζοῦσε «ἀπομονωμὲνος»]) γιχατί ὁέν ἀνάφερε τίποτε ὅσο ζοῦσε καί τό θυμήθηκε ξαφνικά μόλις πὲθανε,· Εἶναι ὁλοφάνερο, ὅέόαια,
ὅτι τό ἔντυπο αὐτό, πού προσπαθεῑ νά λαθροόιώσει μέ τόν
ἀντικομμουνισμό ἀπό τά «ἀριστερά», ὁέ ὁίστασε νά χρησιμοποιήσει καί τό νεκρό, — πού ὁέν μπορεῖ πιά νά μιλήσει, —
γιά νά ξιφουλκήσει κατά τοῦ KKE. Πρόκειται γιά μιά ἀήθη
- τουλάχιστον - πράξη, πού, ὅέόαια, ὅιάστηκε νά ἐκμεταλλευτεῑ καί τό ὁημοσιογραφικό ὄργανο τῆς ήγεσίας τῶν ἀναθεωρητῶν προὸόιλλοντάς την πρωτοσέλιὸα, γιά νά μήν
ὑστερήσει καί κεῖνο στή σπίλωση τοῦ νεκροῦ καί στή συκοφάντηση τοῦ Κ ΚΕ.
-- {$13 νὴ -

Κύριε,

Μὲ ὀὸυνηρή ἕκπληξη ὁιάόασα στό «Ριζοσπάστη» τῆς Κυριακῆς 16/9 σχόλιο μέ tir/10: Δέν ἔχασε τήν «εὐκαιρία».
Τό σχόλιο αὐτό ὁέν ἔχει καμιά σχέση οὔτε μέ τήν ὑπεύθυνη ὁημοσιογραφία, οὔτε καί μέ τήν ἰὸεολογική ἀντιπαράθεση. Εἶναι γεμάτο ὁιαστρεόλώσεις καί ἀνακρίόειες, εἶναι
ἐμπαθές καί ὁυσφημιστικό. Λυπᾶμαι γιά τό ἀτόπημα τῆς
ὁημοσίευσής του καί γιόι τό χαρακτήρα τῆς προσωπικῆς
ἐπίθεσης πού ὀώσατε στό οχόλιο- αὐτός εἶναι 6 λόγος πού
στέλνω αὐτήν τήν ἐπιστολή.
Ὁ συντάκτης σας ὁέν νομιμοποιεῑται μέ κανέναν τρόπο
νά ἀμφισόητεῐ οὔτε τήν ἀκρίόεια τών ὁιατυπώσεών μου,
οὔτε τίς προθέσεις μου.
Κίνητρο γιά τό σημείωμα πού ἐπώνυμα ὁημοσίευσα στό
ΑΝ T1 ὁέν ἧταν μόνο ἡ προσωπική μου γνωριμιά .μὲ τόν παλαιμαχο ἀγωνιστή, ἀλλά καί ή ἀναφορά στό πρόόλημα τῶν
πολιτικῶν προσφύγων- καθώς καί ἡ ἐνόχληση πού ἔνιωσα
ἀπό κάποιες ὑποκριτικές ἑκὸηλώσεις μετά τόν θάνατο τοῦ
K. Κολιγιάννη. Ι
Γ ιατί ὅσο ὁέν μπορώ νά ὁεχτῶ τά κροκοὸείλια ὁάκρυα
τών -καθ’ ὑμᾶς - «ἀναθεωρητῶν» πού τόσο ὄψιμα θυμήθηκαν τόν K. Κολιγιάννη, ἄλλο τόσο ὁέν ὁὲχομαι τήν ὄψιμη
ὑπεράσπιση καί ὑμνολόγηση ἀπό τήν ἑφημερίὸα σας ἑνός
ἀνθρώπου γιά τόν ὁποῑο ὁέν εἰχατε τήν εὐκαιρία νά γράφετε οὔτε μιάν ἀράὸα ἑνόσω ζοῦσε.
Γιατί ych μένα αὐτό εἶναι τό ζητούμενα· Δέν ἐνὸιαφέρει 6
μετά θάνατον θριαμὸευτικός ἐνταφιασμός (κυριολεκτικά
καί μεταφορικά) ἀλλά ἡ ἔντιμη καί εἰλικρινής κριτική ἀποτιζιιηση τῶν ζώντων.

"Av πάντως 6 συντάκτης σας ἑνοχλήθηκε ἀπό τή ὁημο10

Avé ἀντιλήψεις
για τήν πληροφορηση
ΤΟ ANTI δὲχτηκε μιά ὄιγρια, ἔξω ἀπό κάθε δημοῦιογραφική
καί δημοκρατική δεοντολογία επίθεση ἀπό τό «Ριζοσπάστη»
στό φῦλλο τῆς 16/9/79. Ἀφορμή στάθηκε σχόλιο rm“) ἑκδότη
τοῦ περιοδικοῦ Χρ. Παπουτσάκη γιὰ 16 θάνατο τοῦ παλίοῡ
Γ ενικοῦ Γραμματὲα τοῦ ΚΚΕ Κώστα Κολιγιάννη. ‘H προσπάΘειά μας νά ἀποκαταστήσουμε τά πράγματα στή ρωσῑή τους
6601] ἀπέτυχε γιατί ἡ διεύθυνση τοῦ «Ριζοσπάστη» devilean _
μεχρι στιγμῆς τουλὰχιστο - νά δημοσιεύσει τήν ἀπάντηση τοῦ
ἐκδὸτη τοῦ ANTI.
ΠΙΣΤΟΙ στίς ἀρχὲς τῆς ἐλεύθερης καί δημοκρατικῆς πληροφόρησης τοῦ ἀναγνωστικοῦ μας κοινοῦ, πού ἐφαρμὸοαμε
πάντα χωρίς καμιά παρεκλιση, ἀναδημοσιεὺουμε τό κείμενο
τοῦ «Ριζοσπὰστη» καί τήν ἀπάντηση.
Τό ANTI δὲν ἐπιθυμεῖ νά εμπλακεῐ στίς μόνιμες ὃιαφωνίες
πού διχάζουν σήμερα τό κομμουνιστικὸ κίνημα τῆς χώρας pas;
Ὀ στόχος τῆς ἑκδοτικής δουλειᾶς μας ἀντίθετα ἦῑαν πάντα
ἓνωτικός καί ὂχι διαὸρωτικὸς. Ἀλλά τόν ἑνωτικό αὐτό ρόλο
εἶναι φυσικὸ ὁ καθὲνας μας νά τόν ἐννοεῖ διαφορετωιά. Οἱ ὀργανωμὲνοι κομματικοί φορεῖς π.χ. Θεωροῦν σάν ἱερά καί ἀπαραὸίαστα ὅσα ωμὸαίνουν στίς εσωκομματικες τους διαδικασίες. Αὐτή ἡ «τάση» αὐτοπροστασίας τοῦ κομματικοῦ μηχανισμοῦ καί τοῦ προσωπικοῦ του εἶναι’ εὐνόητη. ’Ὀταν ὅμως αὐτὲς
οἱ διαδικασίες ὅρίσκουν ἀντιμέτωπες κάποιες μειοψηφίες μὲσα
στούς ἴδιους φορεῖς, ἕνα περιοδικό ἀνεξὰρτητο ὅπως τό ANTI
ἔχει 16 δικαίωμα - καί κὰποτε 16 χρὲος - νά προσφέρει ἓνα
ὃῆμα καί σ’ αὐτὲς τίς ὁμάδες. Στίς στῆλες μας ἑπιθυμοῦμε νά
διαλέγονται μεταξὺ τους ὅχι μόνον οἱ διὰφορες ὁμάδες καί
κόμματα τῆς Ἀριστερᾱς καί τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης
ἀλλὰ καί οἱ διάφορες τάσεις μεσα σε κάθε ὀργανωμὲνο πολιτικὸ φορεα. cO ἐλεύθερος ἀνοιχτός πολιτικός διάλογος δὲν
ἀποτελεῖ κίνδυνο γιά ὃποιον πιστεύει στή δύναμη τῶν ἰδεῶν
του καί ἐπιθυμεῖ σύγχρονα νά διαπαιδαγωγήσει πολιτικά τούς
πολίτες.
Οἱ μειοψηφοῡντες, οἱ ἀποροῦντες καί οἱ ἐρωτῶντες ôév ἀποτελοῦν «ἀρνητικούς» πολιτικούς πληθυσμοὺς· ὃὲν πρέπει νά
εξοντώνονται ἤ νὰ πνίγεται ἡ φωνή τους. Κὰποτε ἐμπλουτίζουν καί αὐτοί ἰδεολογικόι τό κόμμα καί, πάντως εἶναι πολύτιμο δυναμικὸ στούς καθημερινούς του ἀγῶνες. ’Όταν διωχτοῦν ἦ ἀποὸληθοῦν, τότε περιθωριοποιοῦνται παρασύροντας
μαζί τους καί ὁμάδες πολιτῶν πού ἀδρανοποιοῡνται. T6 φαινόμενο εἶναι πολύ γνωστό καί πρόσφατη ἐμπειρία του ἔχουν
σίευση τῆς πληροφορίας ὅτι 6 K. Κολιγιάννης μοῦ ὁιέψευσε
ὅτι εἶχε ποτέ παραιτηθεῖ ἀπό γραμματέας τοῦ K KE καί μέ
ὁιαόεόαίωσε ὅτι ὁέν ὑπάρχει 61x6" του γράμμα παραίτησης
πρός τήν 17η Ὁλομὲλεια τῆς K. E. ὁέν εἶχε παρά νά προσκομίσει αὐτήν τήν ἑπιστολή-ντοκουμέντο καί νά τή ὁημοσιεύσει. Ἀπό τή μεριά μου ὁέν εἷχα καμιά πρόθεση ἤ ἐπιθυμία νά ἀναφερθῶ περισσότερο στά ὅσα συζήτησα μέ τόν
K. Κολιγιάννη κατά τή συνάντηση πού εἷχα μαζί του στή
Βουὸαπέστη ἐνόσω ζοῦσε.
"000 ἀνάφερα περί ἁπομόνωσής του εἶχαν κι ἄλλη σημασία ἀπ’ αὐτήν πού κατανόησε 6 συντάκτης σας. "Av πάντως
6. K. Κολιγιάννης εἶχε τήν τύχη νόι ζεῖ σέ μιάν ἐποχή ὅπου ἡ
ἀποπομπή ἀπό ἕνα κομματικό πόστο ὁέν πνοὸευόταν καί

/ ἀπό διώξεις ἄλλης μορφῆς, αὐτό ὁέν σημαίνει ὅτι ὁὲν
<<“ζοῦσε ἀπομονωμένος” σέ μιά ξένη χώρα, ἑμιγκρές χωρίς
πολύ συνάφεια με τήν ἑλληνική ἑμιγκράτσια», ὅπως ἀκρι-

ὃλες οἱ πολιτικές νεολαῐες; καί ἡ KNE καί 6 Ρ.Φ. καί ἡ Ν.
ΠΑΣΟΚ καί ἐκεῐνες τῆς ἐξωκοινοὸουλευτικῆς Ἀριστεριῖις. Καί
ἔχει ὃιαπιστωθεῐ ὅτι 6 «ἐξοντωτικάς πόλεμος» κατά τῶν μειοψηφιῶν ἔπαιξε κάποιο ρὸλο στήν σημερινή πολιτική ἀδρανοποίηση, μεγάλου τμήματος τῆς νεολαίας.
Πιστεὺουμε ὅτι αὖτή ἡ πεποίθησή μας καί ἡ πρακτικὴ πού
συνεπάγεται, εἶναι οἱ αἰτίες τῆς ἀρνητικῆς καί μερικές φορές
Ἑπιθετικῆς στάσης πού-κρατοῦν ἀπέναντί μας καί ἡ «Αὐγή»
καί 6 «Ριζοσπάστης», ὃημοσιογραφικά ὄργανα τῶν δύο ΚΚΕ.
Ἡ «Αὐγή» λ.χ. ἀκολουθῶντας σχετική ἀπόφαση τοῦ EI‘.
τοῦ ΚΚΕέσ. ἀγνοεῖ συστηματικά ὃ,τι ὃημοσιεύει 1:6 «ANTI».
M6110 016 προηγούμενο τεῦχος - μετά 6616 μηνῶν σιωπή - καί
ἀφοῦ προσπέρασε πολλά καί ἐνδιαφέροντα Θέματα (ὅπως π.χ.
οἱ συνθῆκες σπουδῶν στήν Λ.Δ. τῆς Ρουμανίας, ἡ ὑπόθεση Κονοφάου 11.6.) «τσίμπησε» 1:6 σημείωμα γιά τόν K. Κολιγιὰννη
γιάι 110 10 ἀξιοποιήσει στήν ἰδεολογική της ὃιαμάχη μέ 16 KKE.
T6 «Θάψιμο» τοῦ ANTI ἀνεστάλη καίὴ «Θλιὸερὴ ἱστορία» γιά
τή ὃημοσίευση π.χ. τῶν ἀπάψεων τῆς B’ Πανελλαὸικῆς παραμερίστηκε.
T6 ἴὸιο σημείωμα ἓὸωσε πιστεύουμε 111,01 ἀφορμή 016 «Ριζοοπάστη» νά πυροὸοτήσει τήν ἀπό καιρὸ ἕτοιμη γάμωσή του.
Καί πάλι, κάποια ἐνοχλητικὸι ὃημοσιεὺματα τοῦ περιοδικοῡ
μας γιά τίς ἀποσκιρτήσεις ὀιπὸ τήν KNE 60 πρέπει νά εἶναι 01.
πραγματικές αἰτίες.
T6 «ANTI» Θεωρεῐ ὅτι δέν πρέπει νά συμπορεὺσει χωρίς
σύγκρουοη μέ τέτοιου εἴδους νοοτροπίες. Ἓνας διάλογος π ι 6
ἀν ο ιχτ 6 ς ἀπὸ ἐκεῖνον πού κανοναρχεῖται στούς ὀργανωμένους πολιτικούς φορεῖς πρέπει νά κυριαρχήσει καί νά διαπαιδαγωγήσει πολιτικά τίς νεῶτερες γενιές.
Μέ τό σκεπτικὸ αὐτὸ δημοσιεύουμε στὸ σημερινό τεῦχος μας
κείμενο τοῦ στελέχους τοῦ KKE 60. Ἀντῶνη Μπριλλὰκη πού
ἔχει ἀφετηρία τή φυσιογνωμία καί 1:11 ὃρὰση τοῦ Κῶστα Κολιγιάννη. Καί ἐξυπακοὺεται ὅτι οἱ στῆλες μας εἶναι ἀνοιχτές γιά
κὰθε άλλη ἂποψη, ὃποια κι ὄιν εἶναι αὐτή.
ὄῶς εἶχα γράψει 016 σημείωμά μου 016 ANTI. Γ τά τίς συνθῆκες αὐτές καί τίς σχέσεις του μέ τό KKE, ἑσεῖς καί τά
ἄλλα μέλη τοῦ Π.Γ. γνωρίζετε ἀσφαλῶς περισσότερα ἀπό
εμενα.
Λυπᾶμαι εἰλικρινά πού ὁ Θάνατος ἑνός Ira/10111011011 ἀγωνιστῆ σᾶς ἕόωσε τήν ἀφορμή γι’ αὐτήν τήν ἐπίθεσι) ἐναντίον
μου καί ἐναντίον τοῦ περιοὸικοῦ ANTI.
Καί ἕνα ὑστερόγραφο.· T6 ANTI σᾶς πληρο φορῶ - ἄν καί
θά ἔπρεπε νά τό γνωρίζετε — ὅτι ὁὲν λαθροόιώνει, παρά τήν·
ἀντίὸραση πού συναντᾶ ἀπό ἡγετικές πολιτικὲς 01101017;- εἷναι καταξιωμὲνο 0' ἕνα εὐρύτατο ἁναγνωστικό κοινό καί
εἶναι τό πρῶτο σέ κυκλοφορία ἀπό τά πολιτικά περιωόικά.
Ι Εὐχαριστω γιά 11? 6111100161101},
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Τετάρτη 12
0 Ἀναφερὸμενος οτήν κριτική
1106 ἀσκεῖται 6116 ἀμερικανικά,
κυρίως, μέσα ἐνημέρωσης γιά
16 ταξίδι του 0111 Μὸοχα, 6 K.
Καραμανλῆς 6ε6αιῶνει 611 16
ταξίδι 0616 «60v σημαίνει παρέκκλιοη 011111 ἐξωτερική πολι11K11» K01 611 ὁρισμένες 001.111νεῑες ποὺ δίνονται γι’ 0616 εἷναι «6621130». Παράλληλα, 6 ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης δηλῶνει 111 06611006010011 106 011111 K66601111011
«600 6 K. Καραμανλῆς ἐξακολουθεῖ νά λέει δχι στίς ἀπαράδεκτες ἀξιώσεις γιά ἐθνικές
παραχωρήσεις».
0 M6 111 σὺνταξη ἐνός προγράμματος διεκδικήσεων K01
κινητοποιήσεων κλείνει 16 240
πανδημοσιοϋπαλληλικὸ συνέδριο.

Πέμπτη 13
0 T6 AKEA κατηγορεῖ μιά 1.13γάλη μερίδα τῆς κυπριακῆς Δεξιάς ὃτι, «σέ συμμαχία μέ τοὺς
ίμπεριαλιστές» 66 6131130110603
«πολιτικά πραξικὸπημα» γιά
11111 61101001111 106 K. K611010νου.

Ο 01 11116130 τῶν χωρῶν τοῦ
Περσικοῦ κόλπου ἀποφάσισαν
νά συγκαλέσουν μέσα 016 μήνα
διάσκεψη κορυφῆς, προκειμένου νά ἐξεταστοῡν τά «6011010
ἀσφαλείας» τῆς Περιοχῆς.
Παρασκευή 14
Ο Μηχανισμὸς ἀγωγῶν K01
διῶξεων κινεῖται 6116 16 ἐλληνικά δημοσιο κατά τῶν ὑπευΘὺνων τῶν ἑταιρειῶν -πετρελαίου «Πετρὸλα Ἑλλάς» καί
«M6100 "0121» καθῶς καί κατά
106 Σ. Ποταμιάνου, 61162121112106
1110 ἘΘνικῆς Ὑπηρεσίας Πετρελαιοειδῶν Ἑλλάδας».

2066010 15
O M316 11111 601111011 1110 έλλη111K110 κυ6ἐρνησης νά μετάσχει
0110 ἀσκήσεις 1106 πραγματοποιεῑ 16 NATO 011111 περιοχή,
ματαιῶνεται καί ἡ ἀσκηση πού
εἶχε προγραμματιστεῖ 0111 Βορεια Ἐλλάδα «1.110 τήν ἀπάκρουση τοῦ 6116 Βορρά K11166v06»-

Δευτέρα 17
0 -T6 ἀδιέξοδο οτίς ἐλληνοαμερικανικές σχέσεις, καθῶς K01
0110 σχέσεις Ἑλλάδος - ΝΑΤΟ,
011163601111113101 καί 6116 τήν
ἀκαρπη 6K60011 τῶν συνομιλιῶν
106 ὺφυπουργοῡ ἀμύνης τῶν
ΗΠΑ K. Σιένα μέ 16v 611060116
Ἀμάνης κ. Ἀθέρωφ.

ΤρΙτη 18
0 ‘H ΕΣΣΔ οτέλνει συγχορηΤήβῑῡ τηλεγρὰφημᾳ 016v X001-

ζουλάχ Ἀμίν, πρῶην πρωθυπουργο στήν κυθέρνηση τοῦ
Ἀφγανιστάν. 6 ὁποῖος ἀνέτρεψε 1611 11063600 1110 χώρας
Μωχάμεντ Ταράκι μέ πράξικὸπημα, τήν Κυριακή 16 Σεπτεμ60106.

Τετάρτη 19
0 Στρατιωτικὸ ὺλικὸ ἀξίας 2,5
δισ. δολαρίων ζητεῖ ἡ τουρκική
κυΒέρνηση 6116 110 ΗΠΑ γιά νά
ἐπιτρέψει τήν ἐπαναλειτουργία
τῶν ἀμερικανικῶν Θάσεων 1106
6010Ko11101 016 ἐδαφὸς της.Ο Ὀ Ἀμερικανὸς Ὺπουργὸς
Ἀμάνης Χάρολντ Μπράουν,
K0106610V100 0111v 61111001111
ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων τῆς
Γερουσίας γιά 1111.1 ἐπικύρωση
τῆς συμφωνίας Σάλτ ΙΙ, 10003101 ὺπέρ τῆς δημιουργίας ἀμερικανικής μονάδας ταχείας
01101160001110, «1110 νά ἀντιμετῶπιστεῖ 6 0113000 1'1 011113000 0vταγωνισμὸς πού ἀσκεῖ ἡ ΕΣΣΔ
σέ διάφορες περιοχές 106 K601106».

O Στίς Βουλευτικές ἐκλογές
τῆς Σουηδίας ὁ συνασπισμὸς
τῶν συντηρητικῶν καί κεντρῶων κομμάτων ἀναδεικνύεται νικητής μέ διαφορά 11100
06000 0110 16 συνασπισμά τῶν
σοσιαλιστῶν.
Παρασκευή 21
Ο Μετά 0110 0v1ov0 610611110
τῆς ἀμερικανικῆς κυ6ἐρνησης
011'111 ἐλληνική 110306310 1110
Οὺάσιγκτων, σχετικά μέ τήν
ἐλληνοσοθιετική συμφωνία δεξαμενισμοῡ σοθιετικῶν σκαφῶν
016 ναυπηγεῖα Σύρου, ἡ 6212111v1K11 κυΘέρνηση δηλῶνει 611
«εἶναι ἀδικαιολὸγητος καί ἀπαράδεκτος ταυτὸχρονα 6 600u600 1106 6x31 δημιουργηθεῑ
γὺρω ἀπ’ 06111111 συμφωνία».
Κυριακή23ε
O Στὸ λογο r106 ἐκφῶνησε 6
Γεν. Γραμματέας 106 KKE ἐσωτερικοῡ M11. Δρακάπουλος - μέ
16 κλείσιμο τοῦ Sou Φεοτιθάλ
«Αὺγής - Θούριου», πρότεινε
111 σὺμπηξη Ἐθνικοῡ Μετῶπου
γιά 11111 ἀντιμετῶπιοη τῶν ἐξωτερικῶν πιέσεων, καί Δημοκρα11K06 Μετῶπου 1110 τήν ἀπομάκρυνοη τῆς Δεξιάς 6116 τήν ἐξουσια.
. Φθάνει 0111 Σοθιετική
’Ἑνωοη 6 Κινέζος ὺφυπουργὸς
ἐξωτερικῶν κ. Λίγκ, ἐπικεφαλῆς
δεκαεξαμελοῡς ἀντιπροσωπείας γιά συνομιλίες μέ 1060
P1110060 συναδέλφους τους σέ
μιά 110001166310 ἐπανεξέτασης
τῶν σχέσεων καί γεφύρωσης
τῶν διαφορῶν 1106 6111 20 χράνια εἶχαν δημιουργήσει ἀτμόσφαιρα «ψυχροῦ πολέμου»
μεταξὺ τῶν 66o ὺπερδυνάμεων
τοῦ σοσιαλισμοῡ. .
11
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Κάτι γι-όι τίς ρίζες
(Σημειώσεις φυτολογίας)

ς μείνουμε γιά λίγο στή σημασία τών λέξεωνῑ
ρεῐται
πάντοτε
φύλλων
καί
ἀναπαραγωγικών
69ΑΡίζα εἶναι τό ὑπόγειο μέρος τοῦ φυτοῦ ποὺ στεγάνων. Προσφέρει στό φυτό στήριξη καί οτερέωση
στό έδαφος. ‘H κυριώτερη ἀπό τίς ἰδιότητες εἶναι νά μένει
Eva όργανο 1013 φυτικοῦ όργανισμοῦ ποὺ έπιλέγει καί
προσλαμόάνει ἀπό τό έδαφος νερό καί τά ἀνόργανα άλατα
ποὺ ὃρίσκονται διαλυμένα 0’ αὑτό. Εἶναι ἀκόμα καί ένα
όργανο πόὑ. ,άποταμιεὺει θρεπτικές οὑσίες γιά νά τίς χρησιμοποιήσει ἀργότερα. ·

τῆς διατροφῆς τοῦ φυτοῦ, ἡ κὺρια

διαδικασία
Ηόργανική ἀνάπλαση καί τροφοδοσία, 6 μεταόολισμός
τῆς
ἀνόργανης
ὑλης
σέ
ὀργανική
σὺνθεση
καί
ἡ καρποφορία του πραγματοποιεῐται στό ἀνώτερο
μέρος τοῦ φυτοῦ πάνω ἀπό τό έδαφος μέ τή φωτοσὺνθεση.
Σ’ αὑτή τή μεγάλη διαδικασία ποὺ εἶναι ἡ θρέψη, ή ἀνθοφορία καί ἡ καρποφορία, ἀπαραίτητα στοιχεῖα εἶναι τό φώς
καί 6 ἀέρας, ὑλικοί παράγοντες ποὺ ὑπάρχουν 01:6 ἐλεύθερο
περιόάλλον καί μετέχουν στήν πολὺπλοκη διαδικασία τῆς
φωτοσὺνθεσης.
T6 φώς καί 6 ἀέρας δέν εἶναι στοιχεῖα συμόολικά 01313
ποιητική παρομοίωση, ἀλλά θρεπτικές ὑλες ποὺ μετέχουν
στόν μεταὸολισμό καί ,ώς συστατικά καί ώς ἐρεθίσματα γιά
χημικές ἀντιδράσεις. Ἕτσι οἱ ἀνόργανες οὑσίες ποὺ ἀνεδαίνουν ἀπό τίς ρίζες καί ἡ έπίσης ἀνόργανη ένωση τό 61013311610 1013 ἀνθρακα ποὺ ὑπάρχει στόν ἀέρα, δέχονται τήν ζωογόνο παρουσία τοῦ φωτός γιά νά ἀρχίσει ἡ πολὺπλοκη ἀλυσίδα τών ἀντιδράσεων ἀπό τήν ὁποία θά προκὺψει ἡ όργανική ὕλη, δηλαδή ή ζωντανή σὺνθεση.
’1-1 φωτοσὺνθεση εἶναι λοιπόν ἀπό τά σύνθετα φαινόμενα
- όσο άπλά κι άν φαίνεται ὅτι γίνεται- στά ὁποῖα 6001;3—
ται ἡ δυνατότητα νά ὑπάρχει ζωή . Χωρίς αὑτήν δέν θά
μποροῦσε νά ὑπάρχουν φυτά ἀλλά 01313 καί τό όξυγόνο,
ποὺ 16 έλευθερώνουν ἀπό τήν χημική ένωση διοξείδιο τοῦ
ἄνθρακα, κρατώντας τόν άνθρακα ποὺ τοὺς χρειάζεται γιά
να τραφουν.

.00 ὑπάρχει. φώς, 6 μεταόολισμός τῆς ὑλης ἀπό
ἀνόργανης σέ ὀργανική συνεχίζεται μέ ταυτό.ὑπάρχει
χρονηφώς
έκλυση
όξυγόνου
ένώ
τή
νὺχτα,
ποὺ
δέν
καί δέν συντελεῖται ἡ μεγάλη διαδι-

Ἱ-Ι όιογραφία λοιπόν τοῦ όργανισμοῦ εἶναι ἡ έναλλαγή
τών φωτεινῶν καί τών σκοτεινῶν περιόδων του, ἡ διάρκειά
τους καί of. διαδοχικές μεταπτώσεις ἀπό τήν μιά κατάσταση
στήν άλληζ Πρέπει ἀκόμα νά διακρίνουμε μερικά φυτά '
ίδιαίτερα σκιόφιλα καί ἀλλα ῆλιοχαρή. Ἱ-Ι διάκριση ὅμως
αὑτή γιά τό θέμα ποὺ ,μιλ’άμε, δέν εἶναι 1106610 καθοριστική
ἀλλά συμόαίνει συχνά 6 καταδικασμένος στή σκιά όργανισμός νά εἶναι ῆλιοχαρής καί νά τοῦ στεροῦν τό φώς. Ὓπάρχουν ἀκόμα καί όργανισμοί ποὺ έζησαν ὡς σκιόφιλοι ἀλλά
μόλις ἀνακάλυψαν τήν εὑεργετική σημασία ποὺ ἔχει τό φώς,
άναπτὺχτηκαν ώς ἡλιοχαρεῐς.
Ἡ περίοδος τῆς ζωῆς κατά τήν όποία ἀνακαλύπτεται
πόσο ζωογόνο εἶναι τό φώς καί 6 ώς τώρα σκιόφιλος όργανισμός ἀνασχηματίζεται καί προσαρμόζεται σέ ήλιοχαρή,
ὀνομάζεται μέ έναν 69o, όχι τῆς φυτολογίας ἀλλά τῆς ἱστορίας, Ἀναγέννηση. Οἱ όργανισμοί ποὺ γιά κάποιο λόγο δέν
τήν γνώρισαν φέρνουν ἀπάνω τους τά σημάδια αὑτῆς τῆς
στέρησης καί ὅσοι μελετοῦν τή ζωή καί τίς έκδηλώσεις τών
μονάδων αὑτῆς τῆς κατηγορίας δέν θά πρέπει νά ξεχνοῦν
ποτέ αὑτή τήν ίδιομορφία. "Ortng τά παιδιά ποὺ δέν τράφηκαν καλά, ὅπως οἱ νέοι ποὺ δέν ένιωσαν τόν έρωτα, ποῦ
στερήθηκαν τή μόρφωση κλπ.
Δέν θά πρέπει ἀκόμα νά ξεχνάμε ὃτι οί φωτεινές καί οἱ
σκοτεινές φάσεις δέν καθορίζονται αὐτόματα ή μέ κάποια
τυπική ένδειξη, ἀλλά ἀπό τίς διαδικασίες καί τίς διεργασίες
ποὺ συντελοῦνται. eO προσδιορισμός εἶναι χρήσιμος γιά τήν
όρθή διαπίστωση τών φαινομένων καί τῶν ἀποτελεσμάτων,
μήν πέσουμε στό ἀσυγχώρητο όιογραφικό λάθος νά θεωροῦμε μία περίοδο φωτεινή ένώ δέν ῆταν καί νά παίρνουμε
σάν καρποὺς τά πικρά προϊόντα τῆς στέρησης.

ανείς ὅμως δέν μπορεῖ νά έπισκευάσει τή 61.0γραφία του. Τό συνηθέστερο εἶναι ἡ ἀπόκρυψη
δρισμένων τμημάτων της καί καταστάσεων ἀπό
πλέγματα μειονεξίας, ἀπό παραπλανητικά τροφοδοτημένη έπαρση, μέ ἀλλα λόγια ὅταν προσπαθοῦμε νά
πλάσουμε έναδμοίωμα τοῦ ἑαυτοῦ μας κατά τό πώς θά τόν
θέλαμε νά ῆταν, τό ὁποῐο τελικά μάς αἰχμαλωτίζει καί συχνά μάς πνίγει. .
cH όιογραφία εἶναι μιά πραγματικότητα όχι στίς ἀξιοσημείωτες ἱστορικές ἡμερομηνίες της, ἀλλά στίς διαδικασίες
ποὺ σχετίζονται μέ τήν θρέψη, τήν ἀνθοφορία, τήν καρποφορία καί τήν ζωτική θαλερότητα. Καί ἀς μή συγχέουμε τίς
διάφορες φάσεις. Ἡ ἀνθοφορία δέν δλοκληρώνεται ἀν τό
ἀνθος δέν δεθεῐ σέ καρπούς, ἀν 6 όργανισμός δέν γεννήσει
τίς δυνατότητες γονιμοποίησης καί ἀναπαραγωγῆς τοῦ
καρποῦ του. Συχνά μάς ξεγελάει τό φὺλλωμα ή καί μόνο ἡ
Ιὺπαρξη τοῦ δέντρου, ποὺ έχει όέόαια μεγάλη σημασία ἀλλά
’ἡ όλιγαρκής ὑπαρξή του πάσχει ἀπό τήν παροδική ἀκαρ-

κασία, ,ό φυτικός όργανισμός ἀναδίδει μόνο διοξείδιο τοῦ
ἄνθρακα. ’Ὰρα κύρια καί πρωταρχική σημασία έχει 1:6 φώς
- καί 6 ἀέρας καί μοναδική ἱκανή καί ἀναγκαία συνθήκη γιά
νά ὑπάρξει ζωή εἶναι 16 φώς.
"Ag μή περιμένουμε λοιπόν ζωή, ἀνάπλαση καί καρποφορία ὃσο κρατάει ἡ νὺχτα. Καί οἱ όργανισμοί ποὺ έχουν περάσει μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς τους στό σκοτάδι διακρίνονται ἀμέσως ἀπό 16 χρῶμα τους καί τήν καχεκτική τους διά· /
πιεὸἱ
ρίζες
ὅπως
ε’ίπαμε
εἶναι
ἕνα
όργανο
άντλησης
ἀνόργαπλαση. Διψοῦν περισσότερο γιά φώς γιατί αὑτή ἀκριόώς ή
νων οὑσιών, ἀπαραίτητο γιά τήν τροφοδοσία. Ἡ μεταόολή
διαδικασία τοὺς έλειψε - ῆ φωτοσὺνθεση.
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Τό ζήτημα δὲν εἰναι μόνο
νά διαθάζετε «ΑΝΤΙ»
ἀλλά νά μπορείτε '
ν’ ἀνατρὲχετε σ’ αὐτό σταθερά.

Ἁποκτεὶστε
τὴν πλήρη σειρό τῶν 9 τόμων
Οἱ τὸμοι τοῡ ΑΝΤΙι
Α '(6 'εὶξαμι '74, τεύχη 1-9)
Β '(0 'εξξαμ. '75, τεύχη 10-22)
Γ '(6 'έξαμ. '75, τεὺχη 23-35)
Δ '(0 'έξαμ. ·76, τεὺχη 3646)'
Ε '(6 'ιεξξαμ. '76, τεύχη 49-61)

ΣΤ ʹ(α 'έξαμ. '77, τεύχη 62-74)
Ζ- '(6 'ὲξαμ. '77, τεύχη 75-69)
Η '(0 'ἑξαμ. '76. τεύχη 90-102)
Θ '(6 'ἑξαμ. '76, τεὺχη 1Ο5-115)
,,,,,,,,,,, ,.

θὰ γίνει στά ἀνώτερα ὑπέργεια τμήματα. Ἡ φροντίὸα μας
πρός τό ὄργανο αὖτό εἶναι. τό πότισμα γιά νόι διαλυθοῦν
περισσότερο τόι ἅλατα πού ὑπόιρχουν στό χῶμα ὣστε νά γίνουὺ πιό ἁπορροφήσιμα. Νερό, περισσότερο νερό καί σκάψιμο εἶναι ἡ συνειδητή συμόολή στήν ἀνάπτυξη, (ὄις ποῦμε
ὄτι ἀν-τιστοιχεῐ στήν παιδεία καί στήν ἒρευνα γιά νά τροφοδοτεῐται μέ ἀὲροι περισσότερο μὲρος τοῠ ἐδάφους καί νόι μή
πετρώσει).

ό (ρυτό ὁὲν τρὲφεται μέ τίς ἴδιες τίς ρίζες του
οὕτε σ' αὐτὲς πραγματοποιεῖται ὁ μεταὸολισμός.
Ρουφᾱνε ἀκατάπαυστα στοιχεῑα ἀπό τό περιὸάλλον καί τά ἀνεὸάζουν στῤ φῶς. 'Άς μὴ μιλᾰμε
ποιό εἶναι. πρῶτο καί ποιό ϋστερο σέ σημασία. Τίποτα δὲν
πραγματοποιεῐται χωρίς ρίζες ἀλλόι ὁ ὀργανισμός δὲν περιορίζεται μόνο σ’ αὐτό τό χθόνιε) ὄργανο τῆς διαδικασίας.
'Άν περιοριστοῦμε μόνο σ' αὐτό, ἡ ζωή θόι σταματήσει στό
χῶμα καί τό πολύ πολύ νά πάρουμε ὑπόγειους κόνδυλους,
νά Θεωρήσουμε τίς ρίζες ὡς καρπό. Οῖ ρίζες δὲν εἶναι καρπός ἒστω κι ὄιν μερικές φορές χρησιμοποιοῦνται ὡς τροφή
τῶν ἀνθρώπων.
Ἁλλά καί τά φυτόι μέ πλοὺσιο ὅρώσιμο ρίζωμα ἒχουν
ἀπαραίτητα τό πάνυ) ἀπό τό ἔδαφος πρόισινο τμῆμα τους
πού πραγματοποιεῑ τή φωτοσύνθεση. Οἱ ρίζες εἶναι .πάντα
τό ἀθὲατο λειτουργικό τμῆμα πού ἐργάζεται ἀδιάκοπα γιὰ
νά στείλει ὑλικά στήν ἄνθιση καί στήν καρποφορία.. Ἁν τίς
γυμνὼσουμε, θά χαθεῑ ὁλόκληρο τό δέντρο ὅπως συμὸαίνει
στούς κόνδυλους πού χρησιμοποιοῡνται ὡς τροφή. Τόι φυτὰ
αὐτόι εἶναι, μονοετή.
ῺΑν ἀγαπᾰμε, λοιπὸν, τό δέντρο, ὄις μή γυμνώνουᾷε τίς
ρίζες του οὔτε νόι τίς τρῶμε, ἔστα) κι ἄν εἶναι νόστιμες ὡς
τροφή ἤ γραφικὲς ὡς διακόσμηση. Ἡ σύγχιση αὐτή στοιχίζει ἀκριὸά, καθυστερεῑ ὅλη τήν ὄιλλη ἀνάπτυξη. ῺΑν μᾶς ἐνὃιαφέρουν οι', ἀνὼτερες ἐκὸηλώσεις τοῦ ὀργανισμοῦ, ἡ
φροντίδα μας θά εἷναιΏστό πότισμα, στό σκὰψιμο και'. πῶς
θά ἐξασφαλιστεῑ περισσότερο φῶς ἀέρας και'. οὐρανὸς.

,.,,.,.,;.ς.;,;.

Στούς τόμους τοῡ ΑΝΤΙ - πανόδετους, μὲ ἑξὼφυλλα καὶ ἀναλυϊικά περιεχόμενα θεμάτων καί συνεργατῶν - θά θρεῖτε μιά
πλούσια καὶ πολύπλευρη καταγραφήε
Ο τῆς πολιπκής και' πολιτιστικὴςξ ζωῆς μας
Ο τῆς- κατὰστσσης στήν Ἁριστερὸ
Ο τής ἑξωτερικῆς ὲπικσιρὸτητσς
Ο τῶν Ιὸεολογικῶν ρευμάτων τής ὲποχῆς μσς και'
Ο πλῆθος στοιχεῐα ποι) ὲνδισφὲρουν ὄσους συμμετὲχουν οτά
προθλήμστσ τοῡ τὸπου μσς.
ζητεῑστε τοὺς τὸμους τοῡ ΑΝΤΙ ὰπό τά γρσιφεῑα μαςς
Δημοχάρους 6Ο (Τ.Τ. 601) τηλ. 732113 καὶ 732619.
Ὅσοι μὲνουν στήν ἑπαρχία μι-ιοροῡν νά ζητήσουν τήν ἀποστολή τῶν τόμων μὲ ὰντικαταθολή. Μπορεῖτε ἀκόμα νά ἀνταλλάξετε τὰ τεύχη μὲ δεμὲνους τόμους πληρὼνοντας τήν 6ι6λιοδεσὶα (160 δρχ. στόν τόμο). 1
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MÈI'AAH BPETANIA:
Πέντε μῆνες ἐξουσίας τῆς
Θατσερ
'H ανοδος τής Μαργκαρετ Θατσερ στήν
έξουσία πρίν από πέντε μῆνες, κανέναν δέν
εῘχε ἐκπλήξει. Ἠταν κατι πού αναμένονταν,
αλλωστε oi έργατικοί τήν εῘχαν προετοιμασει. Oi συνεχεῖς συγκρούσεις της μέ τίς έργατικές ὲνῶσεις σχετικα μέ τό ποσοστό τῶν
τιμαριθμικῶν αύξήσεων 611’ τή μια, κι 61r’
τήν αλλη ἠ ἀδυναμία τους να προσφέρουν
ασφαλεια στόν έκλογικό φορέα, εἶναι ό,τι
ακριθῶς χρειαζόταν για να ἐπιτρέψει στούς
Συντηρητικούς να καλπασουν πρός τήν έξ OUOIG.
Πολλα ὀξύτατα προθλήματα κληροδότησαν ὀὶ Ἐργατικοί στούς Συντηρητικούς.
Ἀπό τή μια, τίς έθνικοποιήσεις σέ ὸρισμένους θασικούς τομεῑς τῆς θρετανικής οΙκονομίας, πού συνεχῶς τήν ὑπέσκαπτε τό
θρετανικό καί ξένο κεφαλαιο καί από τήν
αλλη, τούς καρπούς τής παγκόσμιας κρίσης, μέ τίς θαριές ἐπιπτώσεις τόσο στούς
ἑργαζόμενους, 600 καί στή γενική οίκονομία τῆς χώρας. 'O τιμαριθμος ο-τα χρόνια
τῆς ἐξουσίας τῶν Ἐργατικῶν εῘχε ὑπερδιπλασιαστεῑ καί τα αἰτήματα τῶν έργαζομένων έγείρονταν συνεχῶς καί πιό απειλητικα.
Τα λα’ίκα στρῶματα, παρα τήν πατροπαραδοτη φλεγματικότητα τους παρακολουθοῦσαν μέ δέος τήν κατασταση καί συχνα ακουγε κανείς τό έρῶτημα; Θα τα
θγαλει πέρα ή Μαγκι; ένῶ οΙ έργατικές
ένῶσεις έτοίμαζαν τήν πανοπλία τους για
τήν προῶθηση ἐκείνων τῶν αἰτημάτων
πού θρίσκονταν σέ έκκρεμότητα στό τελευταῙο διαστημα τής έξουσίας τῶν Ἐργατικῶν. Καί ήταν συχνές οἱ ἐπικλήσεις τού
Τζαίημς Καλλαχαν; Κανετε ὑπομονή. Ἀς
παραμερίσουμε τούς αμεσους θομθαρδισμούς έναντια στήν Μαργκαρετ πού τίμια
μας νίκησε. Ἀς τής δῶσουμε τήν εύκαιρία
να ξεκινήσει όμαλα τό πρόγραμμα της, ένῶ
έμεῑς προσεκτικα θα τήν παρακολουθούμε.
Μπορεῑ αὑτό να φανταζει παραξενα, αλλα
φαίνεται ότι 6 Καλλαχαν παραμένει πιστός
στό νόημα τής δημοκρατίας πού τή σέθεται
T6 σύνολο τοῦ λαοῡ. ΕῙναι αὑτό T6 πιστεύω
τού θρετανικού λαοῠ. Τήν απέχθεια του
πρός καθε μορφῆς δικτατορία δείχνει T6
γεγονός ὅτι τό Κομμουνιστικό Κόμμα Βρετανίας τήν ἔχει απορρίψει 611’ τήν πολιτική
του καί δέν ἐπιτρέπει σέ όποιεσδήποτε ξένες δικτατορικές παραφυαδες να έμφιλο-

χωρήσουν. Διδαγμένο τό ΚΚΒ από τα-

σφαλματα τοὺ παρελθόντος καί προσαρμοσμένο στίς νέες τασεις τοῦ Εύρωκομμουνισμοῠ, αρχισε να κανει νέα θήματα για να
ξαναθρεῖ τή θέση του στήν όργανωμένη έργατική ταξη, πού ή αριστερή πτέρυγα της
εἶναι τόσο κοντα στήν ίδεολογία του.
Ἠταν φυσικὸ τό κεφαλαιο να αἰσιοδοξεῖ
καί να πανηγυρίζει. T6 χρηματηστήριο εῘχε
χαιρετήσει τήν αλλαγή σαν «Γή Ἕλπίδων
καί Δόξας». Καί τήν ίδια μέρα οΙ τιμές στό
χρηματιστήριο εἶχαν ανέλθει κατα πέντε
θαθμούς. ’ Πρῶτιστα τό κεφαλαια
πρόσθλεψε στήν «ανακούφισή» του από T6
αγχος τού φόρου είσοδήματος πού T6 μαξιμούμ του εῘχε φτασει στα 83%. Ἔχει τήν
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ὑπόσχεση τῆς Θατσερ να τό κατεθασει στα
60%. Αύτό ὑπολογίζεται ότι θα κοστίσει
στόν κρατικό προϋπολογισμό μεταξύ
τριῶν-τεσσάρων δισεκατομμυρίων στερλινῶν. Τό μεγαλο αὑτό έλλειμμα οΙ συντηρητικοί «εἰδικοί» έλπίζουν να T6 καλύψουν
κυρίως μέ ψηλότῖρόύς έμμεσους φόρους,
ὅπως εῘναι 6 φόρος προστιθεμένης αξίας
σέ αγαθα. Ἀλλες προσδοκίες τοὺ κεφαλαίου εἶναι ότι ή Θατσερ θα προχωρήσει
αποφασιστικα πρός τήν απο-έθνικοποίηση, πραγμα πού θα τήν διευκολύνει να
καλύψει τα ἐλλείμματα τοὺ προὺπολογισμού. Ἤδη, τήν αρχή τήν εῘχαν κανει 0i
Ἐργατικοί, πουλῶντας πέρσι T6 25% τῶν
μετοχῶν τῆς θρετανικής Ἐταιρείας Πετρελαίου (ΒΡ). Τῶρα στούς κύκλους τῶν Συντηρητικῶν γίνεται λόγος για πῶληση αλλων 25%, ὁπότε στό κρατος απομένει μόνο
T6 51% τῶν μετοχῶν. Αὑτό θα προσφέρει
αλλο έναμιση δισεκατομμύριο στερλίνες για
τήν καλυψη τοῦ κρατικοῠ προὺπολογισμοῡ από τα έλλείμματα πού θ’ αφήσει ή
έλαττωση τού φόρου εΙσοδήματος. Σειρα
στήν αποεθνικοποίηση έχουν ή Ἕταιρεία
Τηλεφῶνων καί Τηλεγραφου καί ή Βρετανική Ἐταιρεία Σακχαρεως, ένῶ ψίθυροι
ακούγονται για τήν αποεθνικοποίηση τής
British Airways. Για τήν ῶρα δέ γίνεται λόγος για τήν αποεθνικοποίηση τῶν όρυχείων καί τῶν μεταφορῶν. Πέραν τούτου,
6 νέος ὑπουργός τῆς θιομηχανίας, 6 Σέρ
Κήθ Τζόζεφ, πρός διευκόλυνση τῶν μεγαλων ἐπιχειρήσεων, έκδήλωσε τήν έπιθυμία
να απαλλαξει τόν προϋπολογισμό από T6
έκτεταμένα έξοδα τῆς περιφερειακής έπιδότησης έκατονταδων μικρῶν ἰδιωτικῶν
ἑταιρειῶν. Καί ταυτόχρονα 6 ἰσχυρός διευθυντής τῶν ἐπιχειρήσεων Μαρκς εντ Σπένσερ, σέρ Ντέρεκ, πολύ δημοφιλής στούς
κύκλους τῆς όιγορας, έχει έπιλεγεῑ από τήν
Θατσερ για να περιορίσει τήν γραφειοκρατική σπαταλη. Κι αὑτό για να αφεθοὺν
έλεύθερες οἱ τίγρεις πού για πέντε χρόνια
τίς εῘχαν κλείσει μέσ’ στό κλουθί.
Ἐκεῖνο πού εῘχε προκαλέσει τίς πρῶτες
αντιδρασεις καί πού εἶχε θρεῑ τήν αντίθεση
τῶν έγκυρότερων θρετανικῶν έφημερίδων
(Γκαρντιαν, Ὀμπσέρθερ) ήταν ή απροκαλυπτη ροπή τῆς Θατσερ πρός τίς κρατικές
περικοπές, κατω από T6 σύνθημα ότι τέσσερα δισεκατομμύρια στερλίνες πρέπει να
περικοπούν από τίς δημόσιες δαπανες για
να σταθοῡμε στα πόδια μσς. Καί ήταν

’Ἐνταση προκαλεσε καί στούς τομεῙς τής
ὑγείας η πολιτική τῶν περικοπῶν πού έπιμένει να ὲπιθαλει ή Θατσερ. ιὈπως αναφέρει σέ αρθρο της ἡ Γκαρντιαν τῆς 1ης Αύγούστου, οΙ Ὺγειονομικές αρχές τού Λονδίνου αρνήθηκαν να περικόψοὺν T6 κονδύλια
τῶν ὑπηρεσιῶν τους μέ θαση τή γραμμή
τής κυθερνήσεως. Ἀρνήθηκαν να ὑποχωρήσουν, γιατί αὑτό θα σήμαινε τήν χειροτέρευση τῶν ,συνθηκῶν ῶς τέτοιο σημεῑο
ῶστε πολλοί ανθρωποι να πεθαίνουν στα
νοσοκομεῑα.
Φυσικα τα συνθήματα τῆς ανοχής πρός
τήν κυθέρνηση Θατσερ πού (από τήν
πρώτη μέρα τής νίκης τῆς Θατσερ) 6 φλεγματικός Καλλαχαν εἶχε διαλαλήσει, δέν
ήταν δυνατὸ να εύσταθούν. ΙἹΞτσι όιπό τα
μέσα Ἰουλίου αρχίζει η αντεπίθεση τῶν
Ἐργατικῶν Ἕνῶσεων έναντια στήν πολιτική τῶν περικοπῶν (έλληνικα θα τή λέγαμε
πολιτική λιτότητος). 'O Γ.Ι“. τού Συνδέσμου
Ἐργατικῶν Ἐνῶσεων κ. Λέν Μαρραιη, μιλῶντας στίς 22 Ἰουλίου στό Ντόρσετ, διακήρυξεε Καταθαλλεται μια προσπαθεια για
να μετατρέψουν τίς δημόσιες δαπανες σέ
ακαθαρτες λέξεις κακογραμένες στόν τοῖχο.
Ἀλλα 0| δημόσιες δαπανες εῙναι δαπανες
για τόν λαό. Τό να κρατιέται 6 λαός στή
θέση τοῦ θλιθερού πένητα, εἶναι κατι πού
πρέπει να τό πολεμαμε. Καί 6 Ντέννις
Χήλυ, 6 προηγούμενος Ἐργατικός Ὺπουργός τῶν Οἰκονομικῶν, εῘπε; Ἡ κ. Θατσερ
θα μπορούσε να κερδίσει τήν μαχη μέ τούς
ὑπουργούς καί θα μπορούσε να πετύχει
τήν έγκριση πολλῶν περικοπῶν, ὅμως ή
Βρετανία δοκιμαζεται από τή σκέψη κατα
πόσο ἡ Κυθέρνηση έχει αὐξήσει σκόπιμα τό
κόστος τῆς ζωῆς κατα 5% ή 6%, για να ἔχει
κατόπιν πολύ ὑψηλα έπιτόκια για να ῶθήσει τό κόστος τῆς ζωής πρός τα κατω.
‘H K. Θατσερ εἶναι δυναμική ἠγέτιδα,ί;ιτίμονη στίς πεποιθήσεις της καί στό σκληρό
συντηρητικό πνεῦμα. E’ αὑτό τή θοηθαει
καί ή τυφλή πατροπαραδοτη πειθαρχία
τής συντηρητικής Ιεραρχίας. ιὈμως αναμεσα στόν σκληρό πυρήνα τής ήγεσίας εῘναι καί έκεῖνοι πού έκφραζουν τούς φόθους
τους κατα πόσο τα λαῑκα στρῶματα μπορούν ν’ αντέξουν τέτοια μέτρα πού θίγουν
τα παλαια κεκτημένα τους καί ὑποθιθαζουν τό θιοτικό τους έπίπεδο, 600 κι αν οἱ
δύσκολες διεθνεῑς συνθήκες προθαλλουν
σαν ίσχυρό έπιχείρημα τόν πληρωρισμό.
Μέσα 0’ αὑτό τό φασμα τῶν θρετανικῶν
πραγματικα αδιανόητο για τήν κοινή“ έξελίξεων ὅπου ή κ. Φατσερ αντιμετωπίζει
γνῶμη να παρατηρεῖ τήν Θατσερ μέ τίς
πλῆθος δυσκολιῶν συνέρχεται στίς αρχές
πρῶτες της αποφασεις, πού, ένῶ 6116 τή
τού Ὀκτῶθρη στό Μπραιτον τό Συνέδριο
μια πρόσφερε αύξηση 20% στίς απολαθές
τοῦ Ἐργατικοῡ Κόμματος. Ἐκεῖ αναμένεται
τῶν αστυνομικῶν καί μια έξτρα αμοιθή
μια σκληρή σύγκρουση μεταξύ τῆς μετριο7,8% στό προσωπικό τῶν Ἐνόπλων Δυναπαθούς πτέρυγας τού Τζέημς Καλλαχαν καί
μεων, 6116 τήν αλλη έδινε έντολές για περι- της αριστερής πτέρυγας ὑπό τόν Τόνυ
κοπές στούς τομεῑς τής παιδείας καί τής
Μπέν. Ἀσφαλῶς, τό Συνέδριο όχι μόνο θα
υ ειας.
φέρει
στό
φῶς
πολλές
απ’
τίς
πληγές
τού
YOI έκπαιδευτικοί ἦταν από τούς πρῶΕργατικοῡ
Κόμματος,
αλλα
θα
προθεῑ
καί
τους πού εἶχαν ξεσηκωθεῖ έναντια 0’ αύτές
0’
αλλες
τομές,
σχετικές
μέ
τήν
μακρόχρονη
τίς περικοπές. ‘O Γενικός Γραμματέας τῆς
κρίση
της
θρετανικής
οἰκονομίας.
Θα
Πανεθνικής Ἕνωσης τῶν Δασκαλων, από
προσφέρει
λύση
καί
816E050,Ἐδῶ
εἶναι
τό
T6 μέσα Ἰουλίου εῘχε καταγγείλει αύτές τίς
πρόθλημα.
Πάντως,
T6
προθλήματα
τῆς
«δογματικές ίδέες» τής νέας κυθέρνησης
Ἀγγλίας,
παρα
τόν
ίδιαζοντα
χαρακτήρα
σαν «ένδειξη τασεων για ὑποθιθασμό τού
τους,
εἶναι
αναμφίθολο
ότι
περιπλέκονται
έπιπέδου τῆς παιδείας» καί ὑπογραμμιζε
ακόμη περισσότερο μέσα στή φοθερή καί
ότι «αποτελοῡν πλήγμα στήν καρδια τῶν
θαθια καί πολύμορφη κρίση πού δέρνει
σχολείων». Ἀλλα κοιμια ὑποχῶρηση δέν
ανελέητα τό όλο καττιταλιστικό σύστημα.
παρατηρήθηκε από τήν κυθέρνηση.
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ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ
1'"1

Οἰκονομίας·

Γιατί δέν πάμε καλά
«Kai μέσα»
τοῦ Κ. Κίτσου

Καταιωνιστική ὁιάψευοη αὐτῶν τῶν ἰοχυρισμῶν ἔρχεται
ἀπό τόν ΟΟΣΑ. (Ὁργανίσμό
Οἰκονομικῆς Συνεργαοίας Εκαί
Ἀναπτύξεως), πού, ὅπως ὑπογραμμίζει οτά ουμπεράοματά
του οτήν ἔκθεοη για τήν ἑλλη-
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Γ IA νά ἀποσείσει τίς εὐθῦνες
της γιά τήν ἄσχημη ἐξέλιξη τῆς
ἐθνικῆς μας οἰκονομίας, ἡ κυὂὲρνηοη, ἐπέμενε ὅτι ἡ κυριό. T8977 πηγή τοῦ πληθωρισμοῡ εἷ- .
ναι οἱ τιμές τῶν εἰὸῶν πού εἰοάγουμε.
νική
οἰκονομία
τό
1978,
«ὁ
Ένορχηοτρωμένη μ’ αὐτή τήν
πληθωριομός προέρχεται ἀπό
ἄποψη εἶναι καί ἡ μονότονη
ουμπεριφορές μέ ὄαθιές ρίζες,ἀναφορὰ οτήν ἀνατίμηοη τοῦ
ἀπό ὁιαρθρωτικά προόλήματα
πετρελαίου γιά νά δικαιολογηκαί ἀπό πρακτικές θεσμικοῦ
θοῦν ὅσα ἄσχημα ουμόαίνουν,
χαρακτῆρα»,
καί ὅσα ἀκόμα - χειρότερα —“Ola αὐτά σημαίνουν, κατά
ὅπως προειὸοποίησε πρίν λίγες
τήν ἑκτιμηοη τῶν εἰὸικῶν αὐτοῦ
μέρες ὁ Πρωθυπουργός - πρότοῦ
ὀργανισμοῡ
ἐποπτείας
τῶν
κειται νά συμόοῦν οτή ὁιεθνή,
καπιταλιοτικῶν
οἰκονομιῶν
ὅτι,
καί φυσικά καίπήνὲλληνική οἰκονομία, οτά προσεχῆ (5ύο XQOÎy/"ïô πληθωρισμός γεννιέται οτήν
ma.

J

κονομίες· - διαφορετικές, κατά πρῶτο
λόγο, στό ἐπίπεδο τῆς παραγωγικῆς τους
ἱκανότητας, καί τῶν ἐξαγωγῶν τους. "Av,
011116011169 γιά 51] λήψη ’ίδιων μέτρων δίνει καί 6 Ο.Ο.Σ.Α., 0616 667 έχει τήν
παραμικρή πρακτική ἀξία. Γιατί, 6107
11961151101 7161 «11591010111 τῆς κατανάλωσης» μέ τήΐέλπίδα 611 66 άφαιρεθεῖ
τό ἐδαφος 61506 «6601555» 6 πληθωρισμός, 6 Ο.Ο.Σ.Α. ἔχει 1117 1610 συνταγή
γιά όλες τίς 11591111160519: 115110011 τῆς

.

3d, πραγματικῆς άγοραστικῆς δύναμης τῶν
d ’μ

5e
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ΣΕ μιά οἰκονομία, άναμφισόήτητα,
καθυστερημένη άφοῦ ἐξακολουθεῖ νά
ἐξάγει λιγότερο 65156 τά 40% ἐκείνων πού
εἰσάγει, ἡ πριραγωγική της, ἑπομένως,
ἱκανότητα τόσο σέ άγροτικά 600 καί σέ
6ιομηχανικά προϊόντα, 6910115101 06
κραυγαλέα διάσταση μέ τίς καταναλωτικές άνάγκες τῆς ἐσωτερικῆς της 670969.
Ἐνδεικτικῆ τῆς διαρθρωτικῆς ἀδυναμίας τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας, 1106
προσφέρει κατάλληλο ἐδαφος γιά 76.
άναπτυχθοῦν άρνητικές καταστάσεις
611109 6 111116109101169 1101 ἡ καθήλωση
τῶν 611576605107, 51701 ἡ σχέση τοῦ 555150951506 61151110109 τῆς χώρας πρός τό
ὕψος τῶν ἐξαγωγῶν της, σέ σύγκριση μέ
τίς άντίστοιχες σχέσεις ἄλλων 56910110111167 χωρῶν. ‘O μέσος 6909 γιά 1117 τριετία 1975-77 τοῦ ποσοστοῦ 1106 617111190σῶπευε τό ἐμπορικόέλλειμμα στίς ἐξαγωγές μας ἦταν 122%. Στήν 1610 11591060,
716 16005919 χῶρες-μέλη τῆς Κοινῆς
Ἀγορᾶς, ὑπῆρχε πλεόνασμα ’ίσο μέ τό
0,7% ῶς τό 17,7% 1167 ἐξαγωγῶν τους,
καί γιά άλλες τέσσερις, τό ἔλλειμμα κλιμακωνόταν 65156 3,7% ῶς 24,5% (Δανία). Μόνον 1‘] T0691550 εἶχε μεγαλὺτερη
65156 51] 65151] μας ἐπίδοση, μέ ἔλλειμμα
πού πλησίαζε τό διπλάσιο σχεδόν
(173%) 106 ὕψους τῶν ἐξαγωγῶν της.

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ στοιχεῖα, μπορεῐ νά
μή λένε καί πολλά πράματα σέ όποιον
δέν ἀσχολεῖται μέ οἰκονομικά καί μέ
ἐπίσημες πολιτικές 1106 ἐπιχειροῦν νά τά
καθοδηγήσουν. Γ ιά ὅποιον, ὅμως, θέλει
νά έχει τήν πρωτοόουλία 0111 χάραξη οἰκονομικῶν πολιτικῶν, 06161 τά νοὺμερα
οημαίνουν 655 1‘] έλληνικῆ οἰκονομία ἔχει
670 161011590 χαρακτῆρα, 1106 61101151
πολλή προσοχή 6107 πρόκειται νά «θερμανθεῖ», ὅπως καί 6107 κρίνεται σκόπιμο νά «άποθερμανθεῖ».
Ἀπορρίπτεται, πρίν ἀπ’ 610, ἡ σκέψη
611 16 μέτρα πού πρόκειται νά ἐφαρμοστοῦν τόσο 0111 μία, όσο καί 01117 611111
1159111110011, μπορεῖ νά 51701 «άνάτυπο»
μέτρων 1106 ἐφαρμόστηκαν σέ άλλες, 67—
151169, διαφορετικές ἀπότή δική μας οἰ-

μισθῶν καί ἡμερομισθίων. Προσθέτει,
666010, 111 cp96011 «11011167611107 εἰσοδη1161107». Ἀλλά ἐπειδή εἶναι «110017710—
0109 611 τά «61110 510061111010» (6101111χανία, ἐμπόριο, ἐλεύθερα ἐπαγγέλματα)
σέ ἐλάχιστο τμῆμα τους μόνο μπορεῖ νά
6116100651 116 111165971111116 116190 ἡ
μείωση, ἡ «00710711» άφορᾶ ἀποκλειστικά τίς ἀπολαυές τῶν ἐργαζομένων.
ΕΠΕΙΔΗ άδιαφόρησε γιά τίς χειροπιαστές τοῦτες άλῆθειες 1‘] μεταδικτατορική οἰκονομική πολιτική, καί ἐπειδή θέλησε νά 67566051 16 110107011011116 ἐπίπεδο τῶν ἐργαζομένων «θερμαίνοντας»
τήν οἰκονομία μέ χρῆμα 1106 61010110 διο·χετεὺθηκε 6116 119 Τράπεζες καί 167
κρατικὸ προϋπολογισμό, ἐκεῖνο 1106 πέτυχε ἦταν νά αὐξήσει ὃυσανάλογα τά
εἰσοδήματα 1106 667 προέρχονται 6116
11090710711111 611160011, ἀλλά άπό ἐμπορικές, μεσιτικές καί δραστηριότητες προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν. Στίς κατηγορίες 06169
1167 εἰσοδηματιῶν περιῆλθε 16 11671010
μέρος 6116 16 11017069710 χρηματικά
μέσα. Καί 5155561] μαζεὺτηκαν σέ 670107159 115701615959 65156 16 11000016 1106
αὐξήθηκε 6 τιμάριθμος, άντιπροσωπεῦαν
αὔξηση π ρ 0 7 11 0 1 1 11 ο 6 51006111101019,
καί όχι 116707 6701100111106, 611109
01176611 116 119 1159100615959 110111709159
μισθωτῶν. Ἀπό 1117 11907110111111 αὕξηση
τῶν μή παραγωγικῶν εἰσοδημάτων, δέν εἶδε καμιά 6511110011 6 11090710711169 μηχανισμός τῆς χώρας, γιατί 06565
565 εἰσοδήματα στρέφονται σέ άγαθά 1106
εἰσάγονται, καί όχι 0’ 0616 1106 παράγονται ἐγχῶρια.
ΟΤΙ 06111 11107 ἡ πραγματική διαδικασία στή «θέρμανση» τῆς οἰκονομίας 65156
56 1975 ῶς 16 1978, 1101 655 01069 1111
11090710711161 άπασχολούμενους (μέ ἐξαίρεση 670 116909 1167 110111597111167) διο75156111115 ἡ πραγματική 6170609 1119
καταναλωτικῆς ίκανότητας τῆς άγοράς,ς
άποδείχνεται περίτρανα 65156 56 γεγονός
ὃτι,-στήν περίοδο 1106 11619 ἐνδιαφέρει,
61151701 1506 συγκέντρωσαν τά περισσότερα κέρδη ἣταν οἱ Τράπεζες. E61070.
Αὔξησαν τίς χρηματοδοτήσεις τους 01117
11510110111011, 16 611116910 καί στίς 61111951σίες μέ ποσοστό 100 μέ 16 11000016 1106
617660175 6 111169161109 καί όχι ἡ παραγωγή καί οἰ 61157666519. H967110 1106 σημαίνει ότι χρηματσδοτοῦσαν π λ η θ ω ριστικά κέρδη. 0161101669 1167 59γαζομένων άντιπροσωπεύουν μικρό μόνο

κόστος τῆς παραγωγῆς, καί ὁλρκληρη ἡ
66711111 παραγωγή αὐξήθηκε οταίῑὲῡῠὲρῡῑ
χρόνια, μέ ποσοστά (σέ παθεθὲξ ῖῑμὲς)
1106 cp16170117 016 670 πέμπτο WU πῼῡῡ·
0106 1106 676611115 6 5551659561109- ATE,
0616 τά κέρδη, 670 11016 χορτοῑῡῗῑῑκὁ με·
ρίδιο κρατῆσαν οἱ ἐμπορικές Τρὰπέζὲς,
01 6110159, μάλιστα, μέ διάφορῦς νόμιμὲς
μεθόδους μεταφορᾶς κερδῶν σὲ «(7133098510551565», 565 άπαλάσσουν καί ἀπὸ Ἰῑή (ΡΟρολογία.

O ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ 611. ἡ ἀνισοὸύναμη
ἐξέλιξη τιμῶν, κερδῶν καί 6555m6th ἑργαζομένων δέν άντικατοπτρίζὲῑ Ἓήν
πραγματικότητα, εἶναι 671511119 αὐθαίρὲϊΟς, καί ἡ 0660195010 μπορρῑ νά ἐπισημανθεῖ μέ μιά άπλή πράξηῑ Νά ἓλΕΥΧΘΕῖ,
ποιός ἧταν 6 11916109 1110669 ἑνός δημόσιου 11 ἰδιωτικοῦ ὑπάλληλου τό 1960
π.χ., καί ποιός 51701 σήμερα γιά τήν ἴδια
θέση καί μέ τά 161.0 τυπικά προσόντα Τά
δύο 11006 76 011711916067 116 τίς μέσες τι1169 1167 τροφίμων 1106 καταναλίσκει μιά
65055151] οἰκογένεια, καί 1106 τίς πληρὼνει
πραγματικά στό 110761611 καί 0τὸ 511505κάλη, καθῶς καί μέ 6110 5’561] ἀναγκαστικῆς κατανάλωσης, ὅπως Εἶναι τά
ροῦχα, τά παποὺτσια, 16 701111, τὰ ἷξξοὃο
σχολείου γιά τά παιδιά κλπ. Ἀπὸ τή
0671191011 66 φανεῖ 611 6 πρῶτος μισθός
σήμερα· ἐχει άγοραστικῆ δύναμη ὂχι με·
γαλὺτερη 6116 τά δύο τρίτα τῆς ἀγοραστικῆς ἰκανότητας τοῦ μισθοῦ τοῦ 1960. “
Δέν εἶναι, λοιπόν, οἱ μισθωτοί ἐκεῖνοι
1106 ἐπωφελήθηκαν 65156 1117 «6691107011»
1119 οἰκονομίας, δέν ὑπάρχει, ἑπομένως,
κανένα δικαιολογητικό γιά νά 51701 056505 1106 1101067101 νά περιορίσουν
άκόμα περισσότερο τό πραγματικό τους
εἰσόδημα προκειμένου νά «6111306591107651» ἡ οἰκονομία καί κατανικηθεῖ 6 πληθωρισμός.

"0107 ἡ ἐκθεση 106 Ο.Ο.Σ.Α. μιλὰει
γιά «διαρθρωτικά 1190611111010 11.1.11.»
65156 565 611010 προέρχεται 6 πληθωριῦμὸς
στῆν Ἑλλάδα, παραδέχεται μέ ἐμμεσο
τρόπο γιά τήν παραπάνω ἀλήθεια, 611,
δηλαδή, γιά τόν πληθωρισμό δέν 5666—
707101 16 510061111010 1167 ἐργαζομένων.
Εἰσηγεῖται, ὅμως, νά 11117 6170119000911006067 όνομαστικά, νά μή 1069 60651, δηλαδή, τό ποσοστό 1106 1069. ἀφαιρεῖ 6
πληθωρισμός. ‘H εἰσῆγηση, δέν 51701
διόλου περίεργη γιά 670 6970710116 611109
6 Ο.Ο.Σ.Α. H06 56 ἐνδιαφέρον του,
611109 1101 16 ἐνδιαφέρον τῆς ἐλληνικῆς
11116697110119, 66 στρέφεται στό ἐπίπεδο
ζωῆς ἐκείνων 1106 11 0 9 άγουν τό εἰσόδημα, ἀλλά άφηρημένα στό «συμφέρον
τῆς οἰκονομίας» (δυτικῆς ἢ τῆς 6111171.11119). Ἐπειδὴ, 611109, 01117 οἰκονομία δέν
ὑπάρχουν μεταφυσικές ἐννοιες, «συμφέρον τῆς οἰκονομίας» εἰναι τό συμφέρον
ἐκείνων πορ καρπῶνονται τό εἰσόδημα
1506 ἄλλοι παράγουνὲ Καί γιά τήν εὐδαιμονία τῶν πρῶτων ἐπιλέγονται τά μέτρα
«άποθέρμανσης».

ΞΙΞΧΝΑΙΞΙ 6 Ο.Ο.Σ.Α. - καί, φυσικά,
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δέν εἰναι ἡ ἐλληνική κυόέρνηση, 1:013 τόν
ἐφοδιαζει μέ τα διαφορα, καθε χρόνο,
στοιχεῖα για τίς ἐκθέσεις του, πρόθυμη
να :013 τό θυμίσει - 6:: ἐκτός ἀπό τή μή
ἀναπροσαρμογή τῶν όνομαστικῶν ἀμοιόῶν, σέ θαρος τοὺ πραγματικοῦ εἰσοδήματος τῶν ἐργαζομένων λειτουργεῐ καί ῆ
ἀμεση φορολογία. eH ὁποία — καί ἀνενδοίαστα τό παραδέχονται οί ἀρμόδιοι μέ τή μέθοδο τῶν ἀμεταόλητων φορολογικῶν συντελεστῶν, καταλήγει στό να
ἀφήνει στοὺς μισθωτούς καί 6 ν ο μ α στικα μικρότερο εἰσόδημα καί ἐκεῖνο
1:013 εἰχαν πρίν τήν «ἀναπροσαρμογή»
του. Αὑτή ἡ περικοπή, ὅμως, δέν ἐχει
ἀξία μόνο σαν πρόόλημα κοινωνικῆς
ἀδικίας. Συνιστά δεδομένο 1:013 ἀπαγορεύεται 13 ἀγνόησή του ὅταν πρόκειται
να ληφθοὺν μέτρα για τήν «ἀποθέρμανση» τῆς ἀγοράς. Ὀ λόγος εἰναι
απλός. T61 ἀκρωτηριασμένα εἰσοδήματα
τῶν μισθωτῶν, δέν πρέπει να χασουν καί
ἀλλο ποσοστό ἀπό τήν καταναλωτική
τους ἰκανότητα, μειωμένη ήδη, σέ όαθμό
1:013 δέν ἀποτέλεσε ποτέ παραγοντα πληθωριστικῆς ζήτησης. "Av μειωθοὺν
ἀκόμα περισσότερο, τό ἀποτέλεσμα δέ
θα σημαίνει τίποτε για τήν ἀντιμετῶπιση
τῶν συναλλαγματικῶν δυσχερειῶν τῆς
οἰκονομίας - αὐτῶν τῶν δυσχερειῶν πού
ὑπαγορεὺουν, ἀκριόῶς, τήν πολιτική τοὺ
περιορισμοῡ τῶν εἰσοδηματων - ἐνῶ θα
όδηγήσουν σέ ὑποχῶρηση τῆς ἐγχῶρειας
παραγωγῆς, ὅπως αρχισε κιόλας να συμ6013115:a μέ ἀποτέλεσμα πολλές όιομηχανίες να παραγουν για να αποθεματοποιοὺν καί όχι για να πουλανε.

TA AAAA εἰσοδήματα δέν εἰναι σέ
θέση, ὅπως ὑποστηρίχθηκε καί προηγούμενα, να τα ἐλέγξει 13 κυὸερνητική πολιτική. Οὑτε να τα συλλαόει μέ τόν φορολογικό της μηχανισμό. Καί εἰναι αὑτα τα
εἰσοδήματα 1:013 ἐντείνουν τόν πληθωρισμό, γιατί ἀπ’ αὑτόν μποροὺν να κερδίζουν. ’Ὁποιος ἐχει τή δυνατότητα να
ἀναπροσαρμόζει ὅπως θέλει τίς τιμές
τῶν εἰδῶν ή τῶν ὑπηρεσιῶν πού πουλαει,
ῆ 1:013 13 Πολιτεία τοῦ ἀναγνωρίζει σταθερό ποσοστό κέρδους ἀνεξαρτητα ἀπό
τό πόσο μεγαλῶνει τό ποσό ἐπί τοὺ
ὁποίου ὑπολογίζεται τό κέρδος, εἰναι
πολὺ φυσικό να ἀντιδρά σέ καθε πολιτική ἀνακοπῆς τοὺ πληθωρισμοὺ. Ἡ
περικοπή τῆς ἀγοραστικῆς ἰκανότητας
τῶν μισθωτῶν τί εἴδους ἐμπόδιο μπορεῐνα ἀποτελέσει στήν πληθωριστική αὑτή
κερδοσκοπία; Ἐκτός αν οἱ οἰκονομικοί
αρμόδιοι ὑπολογίζουν να μειῶσουν σέ
τέτοιοόαθμό τό πραγματικό εἰσόδημα
τῶν ἐργαζομένων ὥστε να μή μποροῦν
να ἀγορασουν παρα τα ἀπολὺτως ἀναγκαία για τή συντήρηση τῶν ἰδίων καί
τῶν οἰκογενειῶν τους, ὁπότε καί οί τιμές
θα πέσουν, ἀφοὺ ἡ 6ιομηχανία καί τό
ἐμπόριο δέ θαχουν σέ ποιόν να πουλήσουν τήν πραματεια τουςὲ

H ΠΙΟ πανω «λὺση» δέν εἰναι ὑποθετική, 013:5 τήν ὑπαγορεύει καποια ἀντι-

πολιτευτική διαθεση. Εἶναι ἐκείνη πού
ἐμπνέει τοὺς κυόερνητικοὺς χειρισμοὺς
για καταπολέμηση τοῦ πληθωρισμοῦ, ξεκινῶντας ἀπό τήν παραδοχή ότι αἰτία
τοὺ πληθωρισμοὺ εἰναι 13 ἀγοραστική
ἱκανότητα τῶν μισθωτῶν, 6190 013:13 πρέπει να... ἐξοντωθεῖέ Ἀλλα ἐγκαινιαζοντας τήν εἰσοδηματική της πολιτική, τό
1975, 13 πρῶτη κυόέρνηση τοῦ κ. K090μανλῆ, μέ σκοπό τήν αποκατασταση τῆς
ἀγοραστικῆς δύναμης, δηλαδή τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς ἐκείνων 1:013 αδικήθηκαν
στῆν περίοδο τῆς δικτατορίας, τῶν μισθωτῶν τίς ἀμοιὸές θέλησε να ἀναπροσαρμόσει, γιατί, αὑτοί πλήρωσαν τα
κέρδη τῶν μή μισθωτῶν. Πῶς δικαιολογεῖται, λοιπόν, τῶρα ἡ ὑπαναχῶρηση ἀπό ἐκείνη τή θέση, ἡ χαραξη μιᾶς
νέας πολιτικῆς πού θέλει τοὺς μισθούς
καί τα ἡμερομίσθια να εἰναι φορεῖς τοῦ
πληθωρισμοὺ, ἀπλα καί μόνο γιατί ἐπανορθῶθηκε 13 ἀδικία 1:013 ὑποστῆκαν
στήν ἐπταετία - ἐπανόρθωση, περιορισμένης κι’ αὑτή, έκτασης;

ANTIAIKEI καί μέ τήν αλλη 11136591111τική θέση αὑτή 13 μέθοδος «καταπολέμησης 1:013 πληθευρισμοὺ». Τή θέση, πού θέλει τόν πληθωρισμό να εἰναι εἰσαγόμενος
καί όχι ἐγχῶριας προέλευσης. "Av εἰναι
εἰσαγόμενος, τότε γιατί θα ἀντιμετωπιστεῐ μέ τήν ἀγορα λιγότερων προϊόντων
τῆς ἐγχῶριας παραγωγῆς, ἀφοῦ οἱ πρῶτες ϋλες, τα καύσιμα, τα μηχανήματα, τα
ἀνταλλακτικα καί 600 ἀλλα εἰσαγει ἀπό
τό ἐξωτερικό ἡ ἐγχώρια παραγωγή για
να δίκειτουργήσει, θα ἐξακολουθήσουν
ναναί 6:119:66: καί να ἀκριόαίνουν συνεχῶς; Καί σέ τί θα 601161305: στίς ἐξαγωγές τῶν έλληνικῶν όιομηχανικῶν καί
αγροτικῶν προϊόντων ἡ ἀπώλεια πραγματικοῦ εἰσοδήματος ἀπό τούς μισθωτοὺς, όταν ἡ αδιακοπη - έστω καί κατα
μικρα ποσοστα - ὑποτίμησῃ τῆς δραχμῆς
ἐναντι τῶν αλλων νομισμάτων, κανει
ἀκριόότερα τα εἰσαγόμενα καί ἐπιὸαρὺνει τό κόστος τῆς ἐγχῶριας παραγωγῆς;
ΑΠ’ ΟΠΟΙΑ πλευρα καί αν ἐπιχειρήσει κανείς να προσεγγίζει τήν τρέχουσα
οἰκονομική πολιτική, θα διαπιστῶσει μέ
πραγματική ἀνησυχία, 6:: εἶναι μια ἐντελῶς ἀντίθετη πρός τό μηχανισμό τῆς
ἐλληνικῆς οἰκονομίας καί τίς ἀδυναμίες
του, προχειροκατασκευή. Ἱ-Ι πιό ἐπικίνδυνη συνέπεια της θα ἐκδηλωθεῐ σέ 66:ρος αὑτῆς τῆς ’ἰδιας τῆς οἰκονομίας,
ἀφοὺ, τήν ἐξέλιξή της τήν ὑποτασσει
στῆν ἀνάγκη καταπολέμησης τοῦ πληθωρισμοῦ, ἀντί ἡ ἀντιμετῶπιση τοῦ πληθωρισμοῦ να εἰναι μιαέπιχείρηση ἀναγκαῖα
για τήν πρόοδο τῆς οἰκονομίας. ‘H
ἀνυπαρξία ἀξιόλογων ἐπενδὺσεων στόν
ἰδιωτικό τομέα τῆς οἰκονομίας συμπληρῶνεται, τῶρα, καί μέ ἐξαφανιση τῶν
αξιοθρήνητων, αλλωστε, κρατικῶν
ἐπενδὺσεων. Ἀπό τόν ὑπερτροφικό κρατικό προὺπολογισμό, ἐκεῖνο 1:013 611:0cp0—
σίστηκε να περικοπεῐ για να μειωθεῖ 13
συμόολή τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν

016V πληθωρισμό, δέν εἶναι οἱ ἀπερίYQŒTTEÇ σπαταλες στίς προμήθειες τοὺ
δημοσίου, οἱ καθυστερήσεις στίς ἐκτελέGELS ἔργων πού πολλαπλασιαζουν τίς τελικὲς τους δαπανες, 13 ἀναρχική διαθεση
στίς ὃῑὰφῦρες Ὗπηρεσίες τοὺ προσωπικΟῦ, ἓϊΟι ῶστε παντα να χρειαζεται ἡ
πρόσληψη καί αλλων ὑπαλλήλων, ἀλλα
Οἱ παραγωγικές καί οἱ κοινωνικές δαπανες. ᾼὺτές, κατα τήν ἐπίσημη ῶραιολοYËG, Εἶναι οἱ «ἐλαστικές» δαπανες, ἐνῶ
ὃλες οἱ ἃλλες, αὑτές, δηλαδή, 1:013 δέ
συνδέονται μέ τήν παραγωγή καί τίς κοινωνικές ἀνάγκες, εἶναι οἱ «ἀνελαστικές»,
οἱ δαπανες πού δέν ἐπιτρέπεται να περικοπουν.
ΠΕΡΑ ἀπό τίς καθαρα οἰκονομικές
διαστασεις τοῦ προὸλήματος, ἐκεῖνο 1:013
πρέπει ἰδιαίτερα να συγκρατήσει τήν
προσοχῆ καί τοῦ τελευταίου πολίτη, εἰναι τό σημεῐο ἀπ’ ὃπου ξεκινάνε οί κυόερνητικές ἀποφασεις για τήν καταπολέμηση τοῦ πληθωριομοῦ. Ξεκινᾶνε ἀπό
τήν πλήρη περιφρόνηση τοῦ πολίτη καί
τῶν δικαιωματων του, :013 ανθρώπου καί
τῶν όιοτικῶν του ἀπαιτήσεων. Ποτέ καί
σέ κανένα ἐπιμέρους πρόόλημα δέν ἀναζητήθηκε 13 ἐναλλακτική λύση, ῶστενα
μήν ἀφαιρεθεῖ κατι ἀπό 600 έχουν
κατακτήσει οἰ Ἕλληνες ἐργαζόμενοι. Ἡ
ὑποχρέωση, ἐξαιτίας τῶν ἀνατιμήσεων
τοῦ πετρελαίου, να μεταφέρουμε στούς
πετρελαιοπαραγωγοὺς, καμια εἰκοσιπενταρια δισεκατομμὺρια δραχμές περισσότερα, φέτος, ἀπό τό ἐθνικό μας εἰσόδημα, δέν ἐπιζητήθηκε ἡ ἐκπλήρωσή
της μέ ’ἐνταση τῆς παραγωγῆς, ῶστε να
παραχθεῐ αὑτό τό ἐπιπλέον ποσό, 1:013
δέν εἰναι μεγαλὺτερο ἀπό 1,5% τοῦ
ἐθνικοὺ μας εἰσοδήματος, ἀλλα μέ ἀφαίρεσή του ἀπό τό εἰσόδημα τῶν μισθωτῶν. Ποὺ σημαίνει 6:: οί αλλοι εἰσοδῆματίες —- περιλαμόανεται καί 6 κρατικός
προϋπολογισμός - θα εἰσπραξουν τό κανονικό τους μερίδιο, καί μόνο οἱ ἐργαζόμενοι θα πληρῶσουν. Εἰναι ῆ εὑκολη
λὺση. Ἀλλα καί 13 ἀπροσχηματιστα ἀντιδημοκρατική. “ I
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Κρισιμα εερωτημιιῐιιΙ
Τοῦ Ἀντώνη Μπριλλάκη

Ποιά ἦταν, γενικά, ὴ ἡγετική
σταδιοδρομία τοῦ Κ. Κολιγιάννη;
(Κ.Κ.)
‘O K.K. — πέρα ἀπό τίς ποικίλες συγκυρίες μέ τίς δποῐες συνδέθηκε ἡ ἀνάδειξή του-ὑπῆρξε, οὐσιαστικά ἀπό τό
1956 πού καθαιρέθηκε ό N. Ζαχαριάδης
μέχρι τό 1968, ό A’ Γραμματέας τῆς K.E.
1013 ἐνιαίου KKE. Καί στά τελευταῖα
ἀπό τά 12 013161 χρόνια — μέ κορὺφωμα
τίς διαδικασίες πρός τήν «12η “Ολομέλεια» τοῦ Φλεόάρη 1968 - ό ἐπικεφαλής
οτήν ἡγεσία τῆς δογματικής όμάδας, πού
ἀξιοποιὼντας ἀποφασιστικά τίς 631811661σεις τοῦ ΚΚΣΕ στά ἐσωτερικά του, όδήγησε στή διάσπαση.
ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, καί γιά πέντε ἀκόμη
χρόνια, ὑπήρξεῑ γιά τό ΚΚΣΕ, ὁ «ἐπιφανής λενινιστής» ήγέτης που πάλευε νά
«σώσει» τό ἐλληνικό κομμουνιστικό κίνημα ἀπό τήν «ὑπονομευτική δραστήριότητα» τῶν «δεξιῶν ἀναθεωρητων». Καί
γιά μιά σημαντικὴ μερίδα Ἑλλήνων κομμουνιστῶν, πού συντάχθηκαν μέ τίς
ἀποφάσεις τῆς «12ης Ὁλομέλειας» χαρακτηριζόμενοι τότε ὥς «κολιγιαννικοί» - τό πρόσωπο πού, μέ τίς εὐλογίες
τοῦ ΚΚΣΕ, εἶχε τόν πρωτο λόγο, στίς
είσηγήσεις καί στίς ἀποφάσεις τῶν μετά
τόΙ 1968 “Ολομελειων τῆς K.E. 1013 KKE,
καθώς καί στά κείμενα τῶν «θέσεων»
καί τῶν σχεδίων 1013 νέου προγράμματος
καί καταστατικοῦ πού δημοσιεὺτηκαν τό
1970, μέ τήν προκήρυξη τοῦ «9ου Συνέδριου». Κείμενα τά ὁποῖα ἐγκρίνονταν
σέ «προσυνεδριακές συζητήσεις» - δι.αρκείας δυό καί πάνω χρόνων - ὅπως
προκύπτει ἀπό τήν δημοσίευση σειράς
προσωπικων σχετικων ἀπόψεων στελεχων καί μελῶν τοῦ «ΚΚΕ» στό περιοδικό «Νέος Κόσμος».

Πῶς τερματίστηκε ἡ 17χρονη, συνρζλὶἓιά, ἡγετική οταδιοδρομία τοῦ
Ο Μέ μιά αίφνιδιαστική ἀνακοίνωση
τοῦ προεδρείου τῆς «17ης Ὁλομέλειας»
τῆς Κ.1Ξ. 1013 «ΚΚΙΞ», πού πραγμματοποιήθηκε σέ ἀνατολικὴ χώρα τό Δεκέμ691] τοῦ 1972, στήν ὁποία ἀναφέρονταν
λακωνικά ότι ό K.K. ζήτησε ν’ ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά καθήκοντα τοῦ A’. Γραμματέα τῆς K.E. γιά λόγους ὑγείας.
Ο Μέ τήν ἀνάδειξη τοῦ Χ. Φλωράκη
στή θέση του καί τή δημοσίευση τῶν ὑλικων τῆς Ὁλομέλειας (είσήγηση X. Φλωράκη, ἀπόφαση κλπ.) 631013 σέ μιά «κριτική ἐπανεκτίμηση» τῆς δράσης τοῦ κόμματος τήν περίοδο ἀπό τό 80 συνέδριο
1.3

ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τεῦχος 1013 «ANTI», 6. έκὸότης του Χρ.
Παπουτσάκης, σέ μιά σύντομη νεκρολογία 1013 K. Κολιγιάννη, σημείωσε, ἀνάμεσα 0161 ἄλλα, ὅτι ὁέν εἶναι ὁ μόνος Ἓλληνας κομμουνιστής ἡγέτης πού πεθαίνει σέ ἀναγκαστική ὑπερορία μέ τό αἴσθημα
τῆς ἀπομόνωσης ἀπό τό κίνημα στήν Ἑλλάδα. Καί, μ’ αὐτό ὁεὸομένο,
θεώρησε χρέος, πρῶτα-πρῶτα ἀπέναντι στή μνήμη τοῦ νεκροῦ νά
προσφέρει καί τήν προσωπική του μαρτυρία. Μέσα 0’ αὐτή τή μνημόνευση, ἀνάφερε ὅτι σέ συζήτηση μαζί του ,στή Βουὸαπέστη πρίν λίγους μῆνες, ὁ K. Κολιγιόιννης ὁιέψευσε κατηγορηματικά ὅτι εἶχε
παραιτηθεῑ ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ «ΚΚΕ» στῆ «17η» Ὁλομέλεια τῆς
K.E. 16 1972, ὅπως τότε εἶχε ἐπίσημα ἀνακοινωθεῑ.
H MAPTYPIA αὐτή - στήν ὅποία 6 «Ριζοσπάστης» ἔσπευσε νά
ἀπαντήσει μέ μιάν ἀπαράὸεκτη προσωπική ἑπίθεση κατά τοῦ X9.
Παπουτσάκη - ἀποτέλεσε ἀναμφίόολα ἕνα σοόαρό ἀποκαλυπτικό
στοιχεῖο γιά τίς μέθοὸες πού ἑξακολουθοῦν νά χρησιμοποιοῦνται ἀπό
ἀλλοὸαπά κέντρα ἰσχύος, προκειμένου νά ἐπιόληθοῦν «ἀνώὸυνα» οἱ
ἀλλαγές, πού κρίνουν κάθε φορά ἀναγκαῐες στήν ἡγεσία κομμάτων,
ὅπως 16 «KKE». "wag ὁέν εἶναι 16 μόνο στοιχεῑο πού χαρακτηρίζει
τίς μέθοὸες αὐτές καί εἰὸικότερα τήν μεταχείριση τοῦ K. Κολιγιόννη
ἀπό τήν ἡγεσία 1013 « K ΚΕ» 0161 7 χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού ἀνακοίνωσε τήν «παραίτησή» 1013. T61 σχετικά περιστατικά εἶναι πολλά καί
«κατά συρροήν». T6 ἴὸιο καί τά ἀντίστοιχα κρίσιμα ἐρωτήματα, πού
αι’ωρούνταν καί πού ἧταν ’φυσικό νά προόάλλουν έντονότερα μετά
τήν εἴὸηση 1013 θανάτου του. Πολύ περισσότερο ὅταν ἡ ἦγεσία τοῦ
«Κ ΚΕ» ἐμφανίστηκε, ὕστερα 61316 7 ὁλόκληρα χρόνια ἀπόλυτης σιω(1961) ὥς 16 1967-1968, ἐπισημαίνονται
σοόαρά «λάθη» σέ θέματα κομματικῆς
οἰκοδόμησης, πολιτικῆς γραμμῆς καί λειτουργίας τῆς K.E., καθώς καί ἀντίστοιχες εὐθύνες τῶν μελῶν της.
Ο Μέ χαρακτηριστική ἀποσιώπηση
στά ὑλικά τῆς Ὁλομέλειας; ἀν ἦταν παρών σ’ αὐτήν ό Κ.Κ., ποιές ἀπόψεις διατύπωσε, ποιά δουλειά 1013 ἀνατέθηκε
σάν μέλους τῆς K.E.

Τί ἀκολούθηοε στά '7 χρόνια, ἀπό
τότε μέχρι σήμεραε
Ο 'H διαόίόαση, ἀμέσως μετά τήν Ὀλομέλεια, στίς όργανὼσεις τοῦ «ΚΚΕ»,
κειμένων ἀπό 13 σημεῖα τῆς νέας ἡγεσίας, γιά «ἐσωκομματική ἐνημέρωση»,
631013 καταλογίζονταν προσωπικά στόν
Κ.Κ., οἱ εὐθύνες γιά τά λάθη τά ὁποῖα,εἶχαν ἐπισημανθεῖ καί, είδικότερα γιά
διάλυση τῶν κομματικῶν όργανώσεων,
κατάχρηση ἐξουσίας, αὐταρχισμό, κλπ.,
χωρίς καί πάλι νά ἐνημερὼνονται τά
μέλη τῶν όργανώσεων ποιές ἐκτιμήσεις
καί ἀπόψεις ἀντιπαραθέτει ό ἴδιος.
Οὔτε, φυσικά, νά σημειώνεται ὃτι σέ
«λάθη», ὅπως ἡ διάλυση τῶν όργανώι-

σεων, εἶχαν συμπράξει ἀποφασιστικά τά
ήγετικά στελέχη τοῦ τμήματος διεθνων
σχέσεων τοῦ ΚΚΣΕ (Σουσλὼφ, Πονομαριώφ, κλπ.) πού παραμένοντας ἀμετακίνητα στή θέση τους, συνέπραξαν ἐπίσης
ἀποφασιστικά στή μετάθεση τῶν σχετικῶν «εὐθυνῶν», στόν K.K. καί στίς διαδικασίες τῶν σχετικῶν ἀλλαγῶν στήν
ήγεσία τοῦ << ΚΚΕ».
Ο Ἡ δημοσίευση σέ συνέχεια νέων
«θέσεων» καί σχεδίων προγράμματος
καί καταστατικοῡ γιά τό «9ο συνέδριο»
- παρά τήν ἐγκριση τῶν ἀρχικων στίς
πολύμηνες «προσυνεδριακές» συζητήσεις πού εἶχαν προηγηθεῐ - καί, ἡ σύγκλιση 1013 «9ου συνεδρίου» μέ συνοπτική
συζήτηση τῶν νέων προσυνεδριακῶν
ὑλικῶν, στίς ἀρχές 1974. Γιόι νά ἐγκριθοῦν πανηγυρικά αὐτά τά ὑλικόι καί νά
ἐπικυρωθεῐ ἡ ἀνάδειξη νέας ἡγεσίας, μέ
ἀναπολόγητο πάντα τόν K.K. καί μέ
πλήρη ἀποσιώπηση στά κείμενα πού δημοσιεύτηκαν, τοῦ ὀνόματος καί τῶν
ἀπόψεὼν του.

Ο ’1-1 πενταετία, 1974-1979, νόμιμης
δράσης τοῦ «ΚΚΕ» κατά τήν ὁποία
ἀξιοποιήθηκαν καί προόλήθηκαν στήν
κομματική ίεραρχία, καί ἀπό τίς στήλες

mu avayuata ῦιὸανμ ατ
πῆς καί νιά τήν ’ὕπαρξη ἀκόμη τοῦ K. Κολιγιαννη, νά ὑπερθεματίζει
σέ μεταθανάτιες τιμές καί έξάρσεις τῆς προσφορᾶς του στήν ὑπερασπιση τοῦ «μαρξισμοῦ - λενινισμοῦ καί τοῦ προλεταριακοῦ ὁιεθνισμοῦ».
TO ΓΕΓΟΝΟΣ αὐτό καί, παραπέρα, ἡ έλλειψη κάθε ὁιάθεσης για
εἰλικρινεῖς καί οὐσιαστικές ἐξηγήσεις σχετικα μέ τή μεταχείριση τοῦ
K. Κολινιάννη καί προσφυγή τῆς ἡγεσία τοῦ «KKE» στῆ γνωστή
τακτική τῶν ἀὸίστακτων καί χυδαίων ἐπιθέσεων έναντια σ’ ὅσους
τόλμησαν νά σημειώσουν ὁρισμένες πλευρές αὐτῆς τῆς μεταχείρισης ὅπως ένινε μέ τήν περίπτωση τοῦ Χρ. Παπουτσακη - έχουν θέσει μέ
ὀξύτητα σοόαρά προὸλήματα πολιτικῆς, κομματικῆς καί ἀνθρώπινης
τάξ-ἠς ἀλλά καί πολύ γενικότερα, ἀναφερόμενα νσέ ἀντιλήψεις καί
πραχτική που ἔχει πληρώσει ἀκριόα τό κομμουνιστικό κίνημα στή
χώρα μας. Καί που πρῶτα ἀπ’ ὅλους οἱ ἴὸιοι οἱ Ἓλληνες κομμουνιστές, ἀνεξάρτητα ἀπό κομματική ένταξη, ἀφείλουν νά συμόἀλλουν
καί στήν έπισήμανση καί στῆν ἀπόρριψή τους.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, για τήν παρέμόασή μου πρός αὐτὴ τήν κατεύθυνση
μέ τοῦτο τό κείμενο, θέλω νά ὑπενθυμίσω ὅτι ὑπάρχει ἕνας πρόσθετος
λόγος· τυχαίνει να έχω θέσει θέμα μεταχείρισης τοῦ K. Κολιγιάννη
ἀπό τίς στῆλες τοῦ «AN T1» σέ ἀνύποπτο χρόνο, τόν περασμένο Γ εναρη. Καί πιστεύω ὅτι ἀναφορα, ἀναλυτικότᾶρα σήμερα, στα συγκεκριμένα ὁεὸομένα πάνω στα ὁποῖα στήριζα τίς τότεέκτιμήσεις μου
καί ἡ ἀντιπαραθεσὴ τους μέ ὅσα ἰσχυρίζεται τίς μέρες αὐτές ὁ «Ριζοσπαστης» καί ἡ ἠνεσιά τοῦ «ΚΚΕ», μποροῦν να φωτίσουν σημαντικά
τά σοόαρά προόλήματα πού ἔχουν τεθεῑ.
τοῦ «Ριζοσπαστη» καί τῶν ἀλλων κομματικῶν ἐντὺπων, μιά σειρα γνωστα καί
ἐνταγμένα στό KKE ἡγετικα στελέχη, τῆς
ζαχαριαδικῆς καί μεταζαχαριαδικῆς περιόδου πού ἐπαναπατρίστηκαν ταχύτατα
μέ τή φροντίδα τῆς ἡγεσίας του. Μέ μια
ἀπὸ τίς ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, τήν περίπτωση τοῦ Κ. Κολιγιαννη. (Εἶναι χαρακτηριστικό καί στίς διαδικαοίες τοῦ
« 10ου συνεδρίου» καί σέ συνέχεια μέχρι
τήν ἡμέρα τοῦ Θανατου του, όχι μόνο δέν
’ὑπῆρχε ὁποιασδήποτε μορφῆς συμμετοχή
του στή δραση τοῦ «KKE» σαν κομματικοῡ στελέχους, ἀλλα καί τό ὄνομα του
εἶχε πλήρους ἀγνοηθεῐ).

Πῶς παρουσιαστηκε, μέ ὅαση 1:6 πιὸ
πὰνω δεδομένα, τό θέμσ. τῆς μεταχείρισης τοῦ Κ.Κ. ἀπό τίς στήλες
τοῦ «ANTI», πολλοὺς μῆνες πρίν
πεθανειε
ΣΕ ΑΡΘΡΟ μου στό τεῦχος 116 τῆς
16.1.79 για τίς ἱστορικές καταὸολές τῆς
κρίσης καί τῆς διασπασης στό έλληνικό
κομμουνιστικό κίνημα, ἀναφερόμενος
στίς ἐπεμόασεις τοῦ ΚΚΣΕ, εἶχα σημειῶσει καί τα ἐξῆςῑ

«... Χαρακτηριστικές ἐξ ἀλλου ’κδηλώσεις αὐτῶν τῶν ἐπεμὸασεων εἶναι ὅσα
συντελέστηκαν μετα τό 1968 0T6 κομματικα σώματα τοῦ << KKE»...
...TEE)HKE, ἐπίσης, αὐτή ἡ σφραγίδα
(τοῦ ΚΚΣΙΞ) στήν «ἐπαναστατική ἀνανέωση» στα πρῶτα δήματα τοῦ «KKE»,
μέ τό φόρτωμα εὐθυνῶν στήν ἡγεσία Κολιγιαννη — στή 17η ὁλομέλεια τό 1972 —
όχι για τα πραγματικα λαθη της, ἀλλα
για ἀπόψεις καί ἐκδηλῶσεις στήν πολιτική της πού - ἀπό πιό σεχταριστική
σκοπια - Θεωρήθηκαν λαθεμένες καί πού
για τίς όποῐες ὅμως ἦταν ἀπόλυτα σύμφωνη ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΣΕ. Καί, τελικα,
μέ τήν αἰφνιδιαστική ἀποπομπή τοῦ Κ.
Κολιγιαννη 0’ αὐτή τήν “Ολομέλεια, ἐμπνεὺσμένη ἀπό τό ΚΚΣΙΞ, χωρίς τήν παρουσία του στήν “Ολομέλεια καί, σέ ουνέχεια, τόν ἀποκλεισμό του ἀπό T6 90
Συνέδριο. Για να μή μαθουν ποτέ T6
μέλη καί στελέχη τοῦ << KKE» τίς ἀπόψεις
τοῦ μέχρι,τό 1973 ἡγέτη τους, πού εἶχε
ἀναδειχτεῐ, ένα χρόνο πρίν τήν 631:0πομπή του, 631:6 τίς στήλες τῆς «Πρα6δα» - ὅπως καί οήμερα ἀναδείχνεται 6
νέος γραμματέας τοῦ «KKE» — «ἐπιφανής λενινιστής» καί «παράγοντας τοῦ

διεθνοῦς κομμουνιστικοῡ κινήματος»...
· ME ΤΙΣ πιό· πανω, συνοπτικα διατυ---πωμένες ἐκτιμήσεις, εἶναι φανερό ὃτι εί·χαν τεθεῐ ἀπό τό Γεναρη στό ἀρθρο τοῦ

ANTI, οἱ ὃασικές πλευρές τῶν προὸληματων πού συνδέονταν μέ τή μεταχείριση
τοῦ K. Κολιγιαννη. Καί, ὁπωσδήποτε,
ἐπισημαίνονταν ἀπό τότε δημόσια καί μέ,
σαφέστατο τρόπο;
O ὅτι 6 K.K. δέν παραιτήθηκε, ἀλλα
ἀποπέμφθηκε ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ
«KKE», μέ 6601] τίς κλειστές διαδικασίες πού έχουν καθιερωθεῐ για τήν ἐκλογή τῶν ἡγετῶν σέ κόμματα μέ σχέσεις
ἐξαρτησης ἀπό T6 ΚΚΣΕ.
Ο ὃτι χρησιμσποιήθηκαν δλες οἱ γνωστές μέθοδες πού συνοδεύουν αὐτές τίς
διαδικασίες. Καί πιό συγκεκριμένα, δτι 6
Κ.κ., χωρίς να εἶναι παρῶν στή «17η“Ολομέλεια>> καί ἀποκλεισμένος ἀπό τό
«90 Συνέδριο», φορτῶθηκε σειρα λαθη
καί εὐθύνες, ὃτι γενικα δέν δόθηκε ποτέ
ἡ δυνατότητα οὔτε οτόν ἴδιο να ἐκθέσει
τίς ἀπόψεις του, οὔτε στα μέλη καί στελέχη τοῦ «ΚΚΙΞ», πού τόν ἀναγνῶριζαν
17 ὁλόκληρα χρόνια σαν ἡγέτη τους, να
τίς πληροφορηθουν.

Πῶς ἀντέδρασε ἡ ἡγεσία τοῦ
((ΚΚΕ» στὸ ἄρθρο αὖτὸ (Ιτὸ ΑΝΤῘ
καί στα συγκεκριμένα δεδομένα τῆς
ἀπαρὰδεκτης μεταχείρισης τοῦ Κ.Κ.
πανω στα ὁποῖα στηρίζονταν οἱ ἐκ·
τιμήσεις καί οἱ ἐπισημανσεις τους
ME ΑΠΟΦΥΓΗ ὁποιασδήποτε ἀπαντησης ἀπό τό «Ριζοσπαστη», μέ παντελή
ἐλλειψη καθε εὐαισθησίας για διαψευση
ἦ αμφισὸήτηση τῶν καταγγελομένων.
Καί αὐτό για όκτὼ δλόκληρους μῆνες, μέ
τόν Κ.Κ. στή ζωή, ἐνήμερο για τό ἄρθρο
καί μέ δυνατότητα διαψευσης ἐκείνων
πού «συκοφαντοῡν» τό «ΚΚΙΞ», ἀπό τόν
ἴδιο, εἴτε αὐθόρμητα, εἴτε μέ ὑπόδειξη
τοῦ κόμματός του, στή λειτουργία τοῦ
ὁποίου έπαιρνε κανονικα μέρος, ὅπως
ἰσχυρίζεται 6 ((Ριζοοπαστης».

Πῶς ἀντιδρᾶ σήμερα, μετα τό 06νατο τοῦ Κ.Κ., 6 «Ριζοσπαστης»
ἀπέναντι σ’ ὃποιον, ὅπως 6 Χρ. Παπουτσακης, τολμήσει να ἐπανέλθει
στὸ θέμα Κολιγιαννη, ἐπικαλούμενος καί σχετική δική του δήλωση,
ὃτι δέν παραιτήθηκε 631:6 τήν ἡγεσία
τοῦ «KKE»;
ME ΑΜΕΣΗ ἀπαντηοη, σέ δύ 0
μ έ ρ ε ς μέ τήν ὁποία ὃχι μόνο ἀμφιοὸη-

τεῐται ἡ δήλωση, καί καθε θέμα πού
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ἀναφέρεται στή μεταχείριση τοῦ K.K.,
ἀλλά καί έκτοξεύονται ὅαρύτατες κατηγορίες γιά «τυμὸωρυχία», γιά «ἀνεντιμότητα», γιά προσπάθεια «σπίλωσης»,
«τώρα πού δέν μπορεῖ νά μιλήσει», κλπ.
ΗΛΤΙ ὅμως αὐτή ἡ κραυγαλέα δια(φορά στάσης καί εὐαισθησίας τοῦ «PLζοσπάστη» στήν ἀντιμετιὶ)πιση δημοσιευμάτων στό «ANTI» γιά τόν Κ.Κ. τοῦ
ἴδιοι1 χαρακτῆρα πρίν καί μετά τό θάνατό mu: Γιατί ἁπλούστατα. δσο ζοῦσε
ό Κ.Κ., όχι μόνο δέν ἦταν δυνατό νά
ἀποσπάσει ή ήγεσία τοῦ «KKE» διάψευση κι·ιτ(.ιγγελι(ῖ)ν που έπεσήμαιναν
τήν ἀπαράδεκτή μεταχείρισή του, ἀλλά
καί ὑπῆρχε κίνδυνος, άν ἴδια τίς διάψευδε, νά προκαλοῦσε ἀντίδρασή του,
πολὺ όδυνηρότερη ἀπό αὐτή τῆς δήλωσής τοι· στόν έκδότη τοῦ «ANTI». Kai
πρέπει νά περιφρονεῖ, ή ήγεσία τοῦ
«KKE», ὅαθὺτατα τή νοημοσύνη καθενός πού ’έχει στοιχειώδη αἴσθηση τῶν
πραγματικῶν· δεδομένων, γιά νά τολμά

νά έκτοξεύει κατηγορίες γιά 1111161091)—
χία, ἀνεντιμότητα, κλπ. Γ ιατί στόν καθένα εἶναι φανερό ότι σέ ὅσο ὅαθμό
ὑπάρχει έδαφος γιά τέτοιες κατηγορίες
μέ ἀφορμή τό θάντο τοῦ K.K. — καί
ἀναμφισὸήτητα ὑπάρχει σέ σημαντικό
ὅαθμό - αὐτές στρέφονται άποκλειστικά
πάνυ) της. Καί ’δέν ἀφοροῡν μόνο τήν
ἀπόκρυψη τοῦ ’δτῖό K.K. δέν παραιτήθηκε ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ «ΚΚΙΞ» (ό «Ριζοσπάστης» ἀποφεύγει έπιμελῶς νά
διευκρινίσει ἀν ὑπάρχει καί ἀν θά δημοσιευθεῐ σχετικό γράμμα τοῦ Κ.Κ.) ἀλλά
τήν ὅλη ἀπαράδεκτη μεταχείρισή του.

Ἀφορά τελικά στό γεγονός ὅτι ὁ Κ.Κ.,
μέ εὐθύνη καί τῆς ἡγεσίας τοῦ «ΚΚΕ»,
εἶχε θανατωθεῐ καί ταφεῖ πολιτικά 7
ὁλόκληρα χρόνια πρίν έρθει ὁ 61.021.071.κός θάνατός του. Καί ἀφοῡ γεύθηκε ὥς
τήν τελευταία μέρα τῆς ζωῆς του όλες τίς
πικρίες πού συνοδεύουν τίς διαδικασίες
τοῦ πολιτικοῦ Θανάτου καί τῆς ταφῆς.

Ποιά προὸλήματα καί διδάγματα προὸάλλουν για ὅλους τούς Ἕλληνες κομμουνιστές;
Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ μεταχείριση τοῦ
Κ.κ., ένταγμένη στά πλαίσια τοῦ ς( ΚΚΙΞ»
εἶναι, ἀναμφίὸολα, θέμα πού ἀφορά τά
μέλη καί στελέχη του, ὅλους ὅσοι ἀκολούθησαν τό δρόμο που χαράχθηκε,
ἴδιαί-τερα μετά τό 1968, μέ έπικεφαλῆς
τόν ῑῗδιο τόν K.K., ὅλους ὅσοι τόν ἀναγνώριζαν μέχρι τό 1973 ἀναμφισὸήτητο
ήγέτη τοῦ «ἑνός καί μοναδικοῡ ΚΚΕ»,
ὅπως ἀναγνώρισαν ἀμέσως σέ συνέχεια
καί ἐκεῖνον πού πῆρε τή θέση του.

Στά εὐρύτερα ὅμως πλαίσια τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος, ἡ μεταχείριση
αὐτή προὸάλλει σάν Eva πολὺ γενικότερο

,ιζόῗέἰὲφνηω
gamin”

καί. κρίσι.μο πρόὸλημα. Γ ι’ αὐτό καί, ένιῑ)
τά μέλη καί. τά στελέχη τοῦ «KKE» έκδηλώνουν παγερή ἀδιαφορία - τουλάχιστον δημόσια —- γιά τή μεταχείριση τοῦ
Κ.Κ., έπιδείχνουμε ἓνδιαφέρον έμεῐς πού
συγκρουστήκαμε μαζί του σέ θέματα θεμελιακά γιά τήν πορεία τοῦ έλληνικοῦ
κιηιμουνιστικοῦ κινήματος. Καί που,
διαχωρίσαμε τό δρόμο μας ἀπό τό δικό
του, ὑποστηρίζοντας, ἀπό τότε, ὃτι στίς
έπιλογές καί τή δράση του ἀπό τό
1956—1973 — παρά τά όποιαδήποτε καί
θετικά στοιχεῖα τους - 6αραίνουν 0i σο6αρές ἀρνητικές πλευρές καί οἱ ἀντίστοιχες εὐθὺνες TOW".

ἧῗωι a“ “

afﬁdaun?”
υ

316°”
ιιβῖ
m"
. 3 602539
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T0 ENAIACDEPON μοις, φυσικὰ, ë“
σημαίνει ὃτι μετά τό θάνατό του a"
λάξαμε ἀπόψεις, οὔτε ότι, tag-10mm Va τον
«έκμεταλλευτοῡμε» σέ ὂάρος To,”
«KKE». ”Αλλωστε, έχοντας ὑπόψη τις
άπαράδεκτες διαδικασίες καί μεθόβῡῑξς
πού εἶχαν χρησιμοποιηθεῐ κατὰ τήν OWE"
δειξη καί τήν παραμονή τοῦ Κ.Κ. 0m"
ήγεσία τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος
τῆς χώρας μας — πρίν καί μετά τήν 6T]
“Ολομέλεια τοῦ 1956, καθώς καί 0Ἑο
χρόνια τῆς «12ης» τοῦ 1968 - δέν “(TS
προκάλεσε ίδιαίτερη έκπληξη τό γεΥΟν(]ς
καθαυτό, ὅτι χρησιμοποιήθηκαν παρίζμοιες, οὐσιαστικά, διαδικασίες καί HF"
θοδες γιά τήν ἀπομάκρυνση καί γιόι "W
έξουδετέρωσή του. ΙὈπιυς δέν μᾶς ἶῑρθζ
κάλεσε ἰδιαίτερη- έκπληξη καί τό Q“ 0
ἴδιος, παραμένοντας μέχρι τόιθὰνατο TQU
στήν έμιγκράτσια, δέν τόλμηοε ἦ ÔEV
μπόρεσε νά ἐκθέσει δημόσια τίς ἀπόῑΙἘις
του καί νά διαμαρτυρηθεῐ γιά ὅσα ËYWÜV
σέ δάρος του.

ΕΚΕΙΝΟ πού μᾶς έκανε καί μᾶς πάγει
νά έπιδείχνουμε ἓνδιαφέρον εῖναι γενῑκύζ
τό φαινόμενο τῆς ἀντιδημοκρατικῆς καξ
ἀπάνθρωπης, τελικά, μεταχείρισης 3‘59”
ἔχουν, κατὰ κανόνα, ὅσοι κομμουνιΰῖῑςῖ
γιά μεγαλὺτερο ἤ μικρότερο χρθνξκθ
διάστημα, ἀναδείχνονται ἢ καί #:5116113}λονται σέ ρόλους ἡγετικοὺς. Σάν φξῑῑνῡῇ
μενο πού ἐμφανίζεται μέ διάφορες οψεις
στούς κόλπους τοῦ κομμουνιστικου ’ἥινήματος, έπί ὁλόκληρες δεκαετίες. ΣΟΝ
φαινόμενο διασυρμοῦ του πρός κάθέ ξατεὺθυνση. Σάν φαινόμενο κραυγαλὲας
ἀντίφασης μέ τίς ἰδέες καί τίς ἀρχές Ta)"
ὁποίων εἶναι φορέας, ἱστορικά. Καί
μεταχείριση τοῦ K.K., έχοντας ὅλα τά
χαρακτηριστικά ένός τέτοιου φαινομένου στό έλληνικό κομμουνιστικό κίνημα
καί. άποτελώντας, ταυτόχρονα, Οὐμπτωμα τῆς ὃαθιάς κρίσης στίς γραμμὲς
τοῦ «KKE» (πέρα ἀπὸ τά ἐπιφανειακά
καί συγκυριακά δεδομένα τῆς δύναμής
του σήμερα) προσφέρει πρόσθετα 010tχεῐα γιά τόν προσδιορισμό τῶν αἰτίων
του. Καί γιά μεγαλὺτερη συνειδητοποίηση τῆς ἀναγκαιότητας νά ἐξαλειφθοῡν.

ΣΤΟ ΣΗΜΙΞΡΙΝΟ κείμενο περιοριζόμαστε σέ όρισμένες μόνον έπισημάνσεις
γιά τίς πτυχές αὐτοῦ T01") φαινομένου καί
γιά τίς συγκεκριμένες ἀντιλήψεις, πραχτικές έπιλογές καί νοοτροπίες πού έπιτρέπουν τήν έπανάληψή του στούς κόλπους τοῦ διεθνοῦς καί ἰδιαίτερα τοῦ έλληνικοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος.

α. Θά μπορούσαμε, κατ’ ἀρχὴν, νά
ὑπογραμμίσουμε, παίρνοντας ὑπόψη πολύχρονες έμπειρίες ἀπό τή λειτουργία
καί τή δράση τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων καί τοῦ κάθε φορά έπίσημου ἢ
άνεπίσημου διεθνοῦς καθοδηγητικοῦ
τους κέντρου, ὅτι θέμα ἀπαράδεκτης καί
ἀπάνθρωπης- μεταχείρισης ὑπάρχει όχι
μόνο γιά μιά σειρά ἡγετικά στελέχη,

ἀλλά καί γιά στελέχη κάθε ἐπιπέδου, καθώς καί γιά ἀπλά κομματικὰ μέλη. Καί
ότι Eva πλῆθος ἀγωνιστῶν πού ἡ ζωή
τους χαρακτηρίζονταν ἀπό ἀπέραντη
ἀφοσίωση στίς κομμουνιστικές ίδέες καί
ἀπό ἀγωνιστική προσφορά συνυφασμένη
μέ ἀδιάκοπες στερήσεις, διώξεις καί Θυσίες, ὃρέθηκαν σέ μιά όρισμένη στιγμή μέ
τήν ἐπίκληση ύπαρκτῶν ή ἀνύπαρκτων
λαθῶν τους, ύπαρκτῶν ἦ ἀνύπαρκτων
ἀρνητικῶν πλευρῶν στή δράση τους καί
μέ διαδικασίες διευθυνόμενες ἐκ τῶν
ἀνω, μπροστά σέ ποικίλες κατηγορίες.
Γιά νά στιγματισθοῦν τελικά, εἴτε σάν
«ἀντικομματικά», «φραξιονιστικά», κλπ.
στοιχεῖα, εἴτε καί σάν «προόοκάτορες»,
«πράκτορες τοῦ ἐχθροῦ», κλπ. καί νά
καταδικαστοῦν σέ πολιτικό, ἀκόμα καί
φυσικό Θάνατο, ἀνάλογα μέ τίς περιστάσεις.
Προόάλλει λοιπόν, Eva γενικότερο
φαινόμενσ στό κομμουνιστικό κίνημα
καί ίδιαίτερα σέ όρισμένα κομμουνιστικά κόμματα, πού πήραν τήν ἐξουσίαῑ
Τά καθοδηγητικά τους κέντρα ἀντίκρισαν τό στελεχικό καί γενικά τό ,ἀνθρὼπινο δυναμικό τους καί τήν κάθε περίπτωση χωριστά, όχι μέ όάση τίς ἀρχές
πού διακηρύσσουν ἦ καί περιλαμόάνονται ’στά καταστατικόι τους. ’Ὸχι μέ δάση
τά ἀντικειμενικά δεδομένα μιάς συνολικής τους Θεὼρησης στήν ὁποία, ἐξω ἀπό
ἐλάχιστες περιπτώσεις, παραμένουν
πάντα γιά κάθε ἀγωνιστή καί Θετικές
πλευρές, ἀλλά μέ ὅάση ἀντιλήψεις καί
πραχτικές ἐπιλογές ὅπου ὅάραιναν συγκυριακές ἐκτιμήσεις ἀπόλυτου χαρακτήρα, σκοπιμότητες καί τά - καλῶς ή
κακῶς ἐννοούμενα - συμφέροντα τοῦ
κάθε φορά κομματικοῦ κατεστημένου, τά
ὁποία ἀναγορεύονταν σέ συμφέροντα
τοῦ κόμματος. Καί δλα αῦτά μέ μιά νοοτροπία πλήρους περιφρόνησης τῶν ἀγωνιστικῶν καί των ἀνθρώπινων στοιχείων
καί φυσικά τῶν δημοκρατικῶν διαδικαέ
σιῶν. Μέ μιά νοοτροπία πού έγινε παράᾖ
δοση γιά πολλά χρόνια, ίδιαίτερα στά
χρόνια τῆς ἐπικράτησης τοῦ σταλινισμοῦ
στό σύνολο τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος καί πού συνεχίζεται καί σήμερα σέ
σημαντικά τμήματά του.

6. Εἰδικότερα γιά τά ήγετικά στελέχη
σειρᾶς κσμμουνιστικῶν κομμάτων, όλες
οἱ πτυχές αὐτοῦ τοῦ φαινομένου πήραν
καί συνεχίζουν νά παίρνουν όξύτερες
καί πιό κραυγαλέες μορφές.
Ἕνα γενικό χαρακτηριστικό στίς
περιπτώσεις τῶν ήγετικων στελεχων κυρίως κομμάτων ἐξουσίας ἀλλά καί ἀλλων, μέ ἰσχυρά κατάλοιπα σταλινισμοῦ
καί ἐξάρτησης — εἰναι ὅτι δέν ἐγινε, κατά
κανόνα, δυνατό νά κρίνονται καί νά
ἀξιοποιοῦνται μέ ὃάση τίς κάθε φορά
ἱκανότητες καί δυνατότητες προσφορᾶς
τους. Ἵκανότητες καί δυνατότητες πού
συνδέονται φυσικά μέ τίς αῦξανόμενες
ἀπαιτήσεις στή διαδικασία ἀνάπτυξης
τοῦ κάθε κόμματος καί μέ τή ὅιολογική
ἡλικία τῶν ήγετικιῦν στελεχων.

’Ἐτσι διαμορφώθηκε μιά πραχτική πού
Θά μποροῦσε νά συνσψισθεῐ στό ὃτι οἱ
ἡγέτες — κατά κανόνα - ἀναγορεύθηκαν
ή σέ «Θεούς» ή σέ «δαίμονες». Πραχτική,
μέ μόνη ἐπιλογή ή τή μεγιστοποίηση
ύπαρκτων καί ἀνύπαρκτων ἱκανοτήτων
τους γιά Eva χρονικό διάστημα, ή, ἀπό
μιά στιγμή καί πέρα, τό μηδενισμό τους,
μέ καταλυτική προὸολή ύπαρκτῶν καί
ἀνυπάρκτων ἀδυναμιῶν, μέ φόρτωμα
εὐθυνῶν γιά λάθη καί μέ τήν ἀποπομπή
τους. Καί ή στιγμή τῆς ἀποπομπής ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση καί τό κάθε
συγκεκριμένο κόμμα - καθορίστηκε,
πάντα σέ ἐπίπεδο κορυφῆς καί παρασκηνίων, ἀπό ποικίλους παράγοντες;
ο τή σκοπιμότητα ἐξεύρεσης ἀποδιοπομπαίων τράγων καί ἐξιλαστηρίων Θυμάτων, γιά ποικίλους λόγους.
ο τήν ἀναγκαιότητα ἀπαλλαγῆς ἀπό
περιπτώσεις πού ὅρέθηκαν σέ δυσαρμονία μέ νέους συσχετισμούς δυνάμεων στόι
πλαίσια τοῦ κομματικοῦ κατεστημένου, ἦ
ἦταν φορεῖς διαφορετικῶν ἀντιλήψεων.

ο τήν ἐπισήμανση κινδύνων γιά ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου ἐνός κόμματος ἀπό τά
διεθνή καθοδηγητικά κέντρα, λόγω τάσεων στήν ήγεσία του γιά αύτοτέλεια
κλπ.
Τελευταία φάση σ’ αύτή τήνπραχτική
εἰναι ό καθορισμός τῆς παραπέρα μεταχείρισης 1:013 13751111013 στελέχους πού
ἀποπέμπεται. Στήν «καλύτερη» περίπτωση, 1013 ἐπιόάλλεται οῦσιαστική
ἀπομόνωσή του ἀπόγςξτότ κόμμα καί τό κίνημα, πλήρης ἀποσίιὼπησηέτής ῦπαρξής
του, ό πολιτικός Θάνατος. Στή χειρότερη,
ἡ ποινή τοῦ πολιτικοῦ Θανάτου, συνοδεύεται καί μέ παρεπόμενες, ὅπως ἡ ἐξορία καί ή φυλακή (παλιότερα καί ή φυσική ἐξόντωση). Ἀπό τίς πιό χαρακτηριστικές σχετικές περιπτωσεις στό διεΘνές κίνημα κατά τήν τελευταία 15ετία,
γιά νά μήν πάμε πιό πίσω, εἰναι τοῦ
Χρουστσὼφ, τοῦ Ντοῦπτσεκ καί ήγετῶν
τοῦ Κ.Κ. Κίνας.

γ. Τό φαινόμενο, στή γενική καί εἰδικότερη διάστασή του, καί μέ όλες τίς
ἀποκρουστικές πτυχές του έγινε δυνατό
νά ἐμφανιστεῖ καί νά ἐπαναλαμὸάνεται,
ὅπως ἐγινε στό «KKE» μέ τόν Κ. Κολιγιάννη, γιατί ἀπό διεθνή καθοδηγητικά
κέντρα τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος,
καί σέ προέκταση, ἀπό τίς ήγεσίες 691—
σμένων κομμουνιστικῶν κομμάτων, υἱοθετήΘηκαν καί καθιερωθηκαν «ἀρχές»
στίς ἐσωκομματικές καί κρατικές λειτουργίες πού δέν ἐχουν καμιά σχέση μέ
τίς ἀρχές πού συνυφαίνονται μέ τίς μαρξιστικές καί ἐπαναστατικές ίδέες. Ἰδέες
όαθιά δημοκρατικές, ἰδέες πού ἀφοροῦν
πρῶτα ἀπ’ ὅλα τόν παράγοντα ἀνθρωπο,
τήν ἀπελευθέρωσή του ἀπό κάθε μορφή
ἀλλοτρίωσης καί πού τείνουν στή δημιουργία τῶν προῦποθέσεων γιά τό πέρασμά του στό «όασίλειο τῆς ἐλευθερίας». Πρόκειται ούσιαστικά γιά «ἀρχές», πού στό ὄνομα των ἰδεῶν τοῦ μαρξισμοῦ καί τῶν ἰδεῶν τοῦ Λένιν τίς

ὁπΟῐΕς μονότονα ἐπικαλοῦνται, τίς
καταλύουν όάρὸαροι- γιά «ἀρχές» πού
ἐκφράζουν τίς ὅαθύτατες παραμορφὼσεις πού έχουν ύποστεῐ μιά σειρά κομμουνιστικά κόμματα, πρός γραφειοκραϊῑκή, ἀντιδημοκρατική καί ἐξαρτησιακή
κατεύθυνση. Παραμορφωσεις πού ἀναφέρονται πιό συγκεκριμέναῑ
0 Οῖή συγκρότηση, τή λειτουργία καί τή
(5ρὰοη ἐνός ἐπαναστατικοῦ κόμματος
ο στήν αῦτοτέλειά του, στόν ἐθνικό καί
δημοκρατικό χαρακτήρα του
0 0ῖὸ κυριαρχικό δικαίωμα τῶν μελῶν
καί στελεχων του γιά πληροφόρηση, Ὑῑὰ
ἓνὲργητική καί ούσιαστική συμμετοχή
τους στή λήψη ὅλων τῶν ἀποφάσεων καί
πρῶτα-πρῶτα τῶν ἀποφάσεων πού κρίνουν τήν ἀνάδειξη, τήν ἀπομάκρυνση ἤ
τή διαφορετική ἀξιοποίηση τῶν ήγετῶν
τους.
ὃ. Οἱ παραμορφωσεις αύτές, μέ όλες
τίς προεκτάσεις τους δέν ἐχουν ὁδηγήσει
μόνο στή δυσφήμιση τοῦ διεθνοῦς κομ·μουνιστικοῦ κινήματος, ἀλλά καί ἀποτελοῦν τίς ὃασικές αἰτίες όξύτατων ἀντιπαραθέσεων, ρηγμάτων καί καταστάCIva κρίσης*ξς πού ἐμφανίζονται σήμερα
στίς γραμμές του. Καταστάσεων κρίσης
πού, τό λιγότερο, συνιστοῦν ἐπικίνδυνο
ἀνασχετικό παράγοντα γιά ἀνταπόκριση
στόν ἱστορικό του ρόλο, σ’ όλα τά πεδία
τῆς πάλης κατά τοῦ ίμπεριαλισμοῦ καί
γιά τήν προὼθηση τῆς ύπόθεσης τοῦ σοσιαλισμοῦ καί τοῦ κομμσυνισμοῦ.
ε. Οἱ πολιτικές ἀλλά καί οἱ ἀνθρώπινες πλευρές τοῦ φαινομένου πού κυρίως
ἐπισημαίνει καί διευρευνά τοῦτο τό κείμενο, μέ ἀφορμή τή μεταχείριση τοῦ Κ.
Κολιγιάννη, προόάλλουν μέ πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, είδικότερα στό έλληνικό κομμουνιστικό κίνημα.
Ἠ περίπτωση τοῦ Κ. Κολιγιάννη, δέν
εἶναι ή μοναδική. Στό ἐνιαῑο ΚΚΕ, ἀν
ἐξαιρεθοῦν“ τά l2 πρῶτα χρόνια τῆς
δράσης του - ὅπου, παρά τίς όποιεσδήποτε ἀδύνατες πλευρές, ὑπῆρξαν, ἐσωτερική δημοκρατική λειτουργία καί δυνατότητες δημοκρατικων ὃιαδικασιῶν στήν
ἀνάδειξη τῆς ήγεσίας του -— τά ὑπόλοιπα
38 ὥς τό 1968, καί σέ συνέχεια τά 5 στό
«KKE» ὡς τό 1973, καλύπτονται μέ ἡγέτες πού εἶχαν τήν μοίρα τοῦ K. Κολι-.
γιάννη ἦ καί χειρότερη. Εἰναιε Ὁ Ν. Ζαχαριάδης, ήγέτης τοῦ KKE ἀπό τό 1931 I956 — μέ Eva κενό στήν περίοδο τῆς κάτι)χής*** - πού πέθανε τό 1972 σέ συνΘήκες ἀναγκαστικῆς ἐξορίας καί ἀπομό-,
νωσης, ἐπί 16 χρόνια σέ χωριό στά O13ράλια. Καί ό Ἀνδρόνικος Χαϊτάς, γραμματέας τοῦ ΚΚΕ στό διάστημα 1928-30
ἐκλεγμένος ἀπό δημοκρατικό συνέδριο,
πού Θανατωθηκε «κάπου» στή Σοόιετική

Ἓνωση, κατά τίς σταλινικές ἐκκαθαρίσεις τῆς δεκαετίας τοῦ 1930. Καί οἱ 6aρύτατες καί ἀπάνθρωπες ποινές πού
τούς ἐπιόλήθηκαν ἀπό ἐξωελλαδικά κέντρα ἰσχύος, δέν μποροῦν νά δικαιολογη8013v οὔτε στήν περίπτωση τοῦ N. Ζαχα-

η συνέχεια στη σελ. 36
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:0 ἱστορικός X. Ρίχτερ στῆ μελέτη του, έρευνά τό πρόόλημα τῆς ἐνὸεχόμενης ἄμεσης ὄρετανικῆς συμμετοχης
στην πτώση της Α ’ ἕλληνικης δημοκρατίας, ὄασισμένος κυρίως στίς πληροφορίες τῶν πηγῶν τοῦ Φόρεϊν ’Όφις
Σκοπός του εἰναι νά ἐρευνήσει. τελικά, πόσο σωστή άποὸεῐχνεται στή συγκεκριμένή περίπτωση ἡ «θεωρία τῆς
συνωμοσίας» καί ἡ ἄπο-ψη ὅτι προστάτιὸες (δυνάμεις καθορίζουν άποφασιστικά τήν τύχη τῶν έλληνικῶν ὑποθέΟΕων.

Πρίν ὅμως ἐξετάσει τά γεγονότα τοῦ Μαρτίου τοῦ I935, ἀναφέρεται στό άποτυχημένο κίνημα τοῦ Πλαστηρα πού ἐγινε πρίν ὁυό χρόνια ἀκριόῶς, στίς ό.3.]973. Στό σημερινό, ὁεύτερο μέρος συνεχίζεται ἡ ἐξέταση τῶν περιστατικῶν τοῦ «κινήματος Πλαστήρα».
Ἡ προσωπική ἐξ άλλου συμμετοχή 1013 Βενιζέλου ’στό κίνημα, διεύρυνε τόν κύκλο τῶν καταδιωκόμενων καί μεταξύ τῶν
ὀπαδῶν του, ἐνῶ συγχρόνως ἐξασθενοῦσε τή Θέση 1013 Τσαλδάρη ὑπέρ τῶν ἀκραίων στοιχείων. Κι 6101 6 Βενιζέλος κατέστρεφε σέ τελευταία ἀνάλυση τήν ἴδια τή δημοκρατία. Ἐάν δέν
εἶχε ἐκθέσει 6 ἴδιος τόν 661316 1013 016 606116 πού τό ἐκανε, Θά
μπορούσε ἴσως νά παίξει τό ρόλο 1013 13115960111011] τῆς ἐλευθερίας, πού τή φωνή του δέν 86 11110901305 κανείς νά τήν ἀγνοήσει. Τό σφάλμα 1013 Βενιζέλου δέν άνοιξε μόνο τό δρόμο στήν
παλινόρθωση, ἀλλά καί στήν ἴδια τή δικτατορία. Ἀναφέραμε
ἤδη μερικούς ἀπό τούς λόγους πού ὁδήγησαν στήν ἀποτυχία
τοῦ κινήματος καί τονίσαμε τίς ἀναλογίες πρός τήν κατάσταση
τοῦ 1916. T6 6601116 τελικά σφάλμα 1013 Βενιζέλου εἶναι 611
ἀμέλησε νά ἐξασφαλίσει τήν ὑποστήριξη μιάς ἀπ’ τίς ξένες δυνάμεις. Τό ἀποτέλεσμα ἧταν 611 ἡ Μεγάλη Βρετανία, ἡ Γ αλλία
καί ἡ Γ ιουγκοσλαὸία ύποστήριξαν τήν κυὸέρνηση Τσαλδάρη.
Ὕποστηρίχτηκε 666616 611 16 κίνημα εύνοήθηκε ἀπό τήν Ἰταλία, ἀλλά δέν ὑπάρχει μέχρι σήμερα καμιά ἀπόδειξη γι’ 61316.
Ἀκόμα καί οἱ Βρετανοί παραδέχτηκαν τότε 611 6 Μουσολίνι
δέν παρέσχε τήν ὑποστήριξή του στό Βενιζέλοῖὗ. Ἰδιαίτερα
δυσμενές ἦταν τό γεγονός 611 06 ἀντίθεση μέ τό 1916, δέν εἶχε
6 Βενιζέλος τήν πατροπαράδοτη προστάτιδα τῆς Ἑλλάδας, δηλαδή τή Μ. Βρετανία, μέ 16 μέρος του.

A 116 τήν πρώτη κι ὅλας μέρα 1013 κινήματος, 6 Waterlow
έστελνε ἀναφορές στό Λονδίνο, ἀπ’ 16 περιεχόμενο τῶν
ὁποίων γίνεται φανερό 611 69130115161 μέ 16 μέρος 1013 Τσαλδάρη. Στίς 3 Μαρτίου, πληροφορούσε πώς εἶχε όάσιμες 13116νοιες 611 ή ἐλληνική κυόέρνηση 8‘ ἀπευθύνονταν α’ αὐτόν μέ
τήν παράκληση νά μεσολαόήσει ἡ ἀγγλική κυόέρνηση, προσωπικά δέ πίστευε 611 66 ἦταν σκόπιμη ἡ προσφορά τῶν καλῶν
ὑπηρεσιῶν της. Συμόούλευε δέ ν’ ἀποσταλεῐ 016 Φάληρο ένα
69516111116 πολεμικό πλοῐο, πράγμα πού 86 εἶχε καθησυχαστικό
ἀποτέλεσμαῃ. Πρός ώρας, πάντως, 16 6951611116 συμφέροντα
δέν διέτρεχαν κανένα κίνδυνο.
Στίς 4 Μαρτίου πρόόλεπε σάν ἀναπόφευκτη τήν πολεμική
ἀναμέτρηση ἀνάμεσα στούς δύο ἀντίπαλους, ἀν δέν 6115116661115
μεσολάόηση ἀπ’ 16 ἐξωτερικό. “O «Ἀόέρωφ» 86 όομόάρδιζε
ἐνδεχομένως τή Θεσσαλονίκη, πράγμα πού 86 εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά Θιγούν ξένα συμφέροντα στήν πόλη. Γι’ 61316 013116013λευε νά σταλοῦν 69516111116 πολεμικά σέ κατάλληλες Θέσεις. Ὁ
Γάλλος συνάδελφός του συμμερίζονταν τίς ἀντιλήψεις του καί
ἐπρόκειτο νά συμὸουλέψει ἀντίστοιχα κι αὑτός τήν κυόέρνησή
1013”.

CO Waterlow λοιπόν εἶχε τή γνώμη 611 ἡ Βρετανία 61195115 ν’
ἀναμιχθεῑ ἀπ’ εὐθείας σέ μιά ἐσωτερική 131168501] τῆς Ἐλλάδας
καί μέ σκοπὸ νά προστατέψει τά συμφέροντά της νά ἀπειλήσει
μέ τήν παρουσία πολεμικῶν πλοίων.
T6 Λονδίνο δέν συμμερίζονταν ἀπολύτως τίς ἀπόψεις 1013
Waterlow. Στίς 6 Μαρτίου, 16 Φόρεϊν ’Ὀφις ἀπαντοῡσε 611
κατ’ ἀρχήν καί γιά λόγους καθαρά ἀνθρωπιστικούς 86 μποί
901305 ἴσως νά προσφέρει κάποια μεσολάόηση, ἀλλά δέν
ὑπῆρχε ἐκείνη τή στιγμή τουλάχιστο, κανένας λόγος γι“ 61316.
Στή συγκεχυμένη ἐκείνη κατάσταση, 6 Waterlow 66 61195115 ν’
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ἀποφύγει τήν προσφορά μεσολάόησης, ἐάν ὅμως 1013 131106611—
λονταν κάποια σοόαρή παράκληση γιά ἐπέμόαση, ἀπ’ 611016
πλευρά κι ἀν προέρχονταν αὐτή, 86 61195115 v6 πληροφορήσει
ἀμέσως τό Λονδίνο. Μιά τέτοια περίπτωση ἦταν 666616 11611
διαφορετικό ἀλλά καί τότε πάλι, 86 61195115 116 ὑπάρχουν 16
ἐχέγγυα 611 οἱ όρετανικές συμόουλές 86 εἰσακούγονταν. Στίς 7
Μαρτίου 86 καταπλεύσει 016 φαληρικά ὕδατα τό πλοῐο 1013
660111111013 στόλου Royal Sovereign, 66v 66 ὑπῆρχε ἀνάγκη, 86
μποροῦσε νά κατευθυνθεῐ ἐκεῖ ἀπό τή Μάλτα καί ἡ ἀποστολή29. Ἱ-Ι ἀπάντηση αὐτή γνωστοποιήθηκε καί στό Παρίσι.
cH 69516111111] 1113669v1]01] λοιπόν κρατούσε στάση ἀναμονής.
Ἀφοῦ δέν ἦξερε ποιός 86 ’ταν 6 τελικός νικητής, ἀποφάοιοε
νά μείνει ούδέτερη, ἐνῶ συγχρόνως διασφάλιζε τά συμφέροντά
της μέ τήν ἀποστολὴ τοῦ Royal Sovereign. Ἀνάλογα μέτρα
πήρε καί ἡ γαλλική κυόέρνηση καί στίς 6 Μαρτίου ἀπέπλεε
ἀπό τή Συρία μέ 11615138131101] τόν Πειραιά τό καταδρομικό
Verdun, ἐνῶ κινήθηκαν ἀπό τό ναύσταθμο τῆς Τουλόν τά Θωρηκτά Foch καί Τουτν111630.·
Στίςό Μαρτίου πάλι, μ’ ένα μακροσκελές του τηλεγράφημα
πρός τό Φ.Ο. 6 Waterlow 611611113005 τίς ἀντιλήψεις του; Ἡ
παρούσα ἀναμέτρηση ἀποτελεῖ μιά καθαρά κομματική περίπτωση πού δέν ἀφορά κάν τή μορφή 1013 πολιτεύματος, 611 καί
εἶναι πιθανόν -νά τεθεῐ καί τέτοιο Θέμα ἀπό τούς όασιλόφρονες
ὑπουργοὺς. Ὁ νικητής τῆς ἀναμέτρησης 661 εἶναι γιά ἀρκετό
χρόνο ἀπασχολημένος μέ τή στερέωση τῆς ἀτομικῆς του δικτατορίας καί τήν ἐξολόθρευση τῶν ἀντιπάλων του. Στή συνέχεια
6 Waterlow 0131110101305 11519101166510, γιατί ἀντεκδικήσεις, 86
διαιώνιζαν τήν ἐχθρότητα 1013 1916 καί 66 ἐμπόδιζαν τή γαλήνευση 1013 τόπου. Μαζικές ἐξ άλλου ἐκτελέσεις 66 ἐκθέτανε τό
γόητρο τῆς Ἑλλάδας στό ἐξωτερικό. Μέ τίς ἀντιλήψεις αύτές
συμφωνοῦσαν όλες οἱ πλευρές ἐκτός ἀπ’ τούς ὀπαδούς τῶν
ἀκρων. ’
cO Waterlow 0131110101305 116 ἀσκηθεῑ πίεση οτήν έλληνική
κυόέρνηση καί έκανε συγκεκριμένες προτάσεις γιά τή μεταχείριση τῶν στασιαστῶν, προτάσεις 11013 11616 τή γνώμη του συμμερίζονταν καί τά μετριοπαθῆ στοιχεῖα τῆς κυόέρνησης. Oi
Θανατικές ἐκτελέσεις ἀξιωματικῶν 61195115 v6 115910910101311 0'
ένα λογικό μίνιμουμ, ν’ ἀποφευχθοῦν δέ οἱ τρομοκρατικές ἐνέργειες στήν Ἀθήνα. Ὁ Βενιζέλος καί οἱ κυριότεροι συνεργάτες του 66 61195115 νά ἐξοριστοῡν ίσοόίως. Ὓπῆρχε ἐξ ἀλλου
καί τό προηγούμενο τοῦ 1922 611013 ἡ όρετανική κυόέρνηοη
εἶχε δώσει παρόμοιες συμόουλές, δυστυχῶς μέ μεγάλη 11681301691]01].

Ζητοῦσε τήν ἐγκριση γιά νά ἐνεργήσει οχετικά καί εἶχε λόγους νά πιστεύει 611 6116 161010 διάόημα 66 γινόταν ἀποδεκτό
ἀπό τούς μετριοπαθεῖς, πού ἡ Θέση τους 66 ἐνισχύονταν 6101
61161111 τῶν ἀκραίων στοιχείων γύρω ἀπό τούς Μεταξά καί
Δούσμανη. Ἕνα ἀντίστοιχο γαλλικό 616611110 πού 66 ἀκολου801305, 66 ἦταν ἴσως χρήσιμο.

Πληροφοροῡσε ἐξ 6001011 611 οἱ κυόερνητικοί κύκλοι ἦταν
ἱκανοποιημένοι ἀπ’ τήν ἀποστολή τοῦ Royal Sovereign“.
ί προτάσεις 1013 Waterlow 69131101115 016 (13.0. ζωηρή ἀντίΟ δραση. Στίς 5 Μαρτίου 6 Sir Owen 0’ Mally εἶχε ἐπεξεργαστεῐ ένα ὑπόμνημα πού ἀνταποκρινόταν μέ ἀρκετή ἀκρίόεια

στά πραγματικά περιστατικά. Σ’ αὐτό διαπίστωνε, ἀνάμεσα στ’
ἄλλα, ὁτιή παροῦσα ἐλληνική κυὸέρνηση ὂχι μόνο ἦταν άκατάλληλη καί διεφθαρμένη, ἀλλά εἶχε φερθεῐ καί ἐχθρικά ἔναντι
τών ἀγγλικῶν συμφερόντων. Δέν μποροῦσε νά ἀποκλειστεῖ τό
ἐνδεχόμενο ἡ ἀναμέτρηση νά διαρκέσει ἐπί πολύ, ὁπότε ἡ ἐνδεδειγμένη λύση θά ἧταν ν’ ἀναγνωριστοῦν καί-οἱ δύο πλευρές
ὡς ἐμπόλεμοι, ὅπως εἶχε συμὸεῐ στόν ἀμερικάνικο ἐμφύλιο πόλεμο. Γ ιά τό λόγο αὐτό ἡ καλύτερη πολιτική τή στιγμή αὐτή
ἦταν ἡ αὐστηρή οὐδετερότητα. Οἱ προτάσεις Waterlow ἔπρεπε
ν’ άπορριφθοῦνῃ.

Στίς 7 Μαρτίου τό πρακτορεῐο Είδήσεων Exchange Telegraph Company μετέδιδε τήν παρακάτω ἀνακοίνωσηῑ
«Ὁ κ. Water/0w κατά τήν ἁκρόασή του ἀπό τόν πρωθυπουργό, ἐξέφρασε τό ἐνὸιαφέρον τῆς ὄρετανικῆς κυόέρνησης σχετικά μέ τά πρόσφατα λυπηρά γεγονότα στήν Ἑλὲ
Adda, καί ὅεόαίωσε τόν κ. Τσαλὸάρη ὅτι τά ὄήματά πού
ἔγιναν ἀπό πλευρᾶς ἑλληνικῆς κυόέρνησης μέ σκοπό τήν
ὁιαφύλαξη τῆς ὁημόσιας τάξης ἀπό τήν ἀὸικαίωτη ἐπίθεση,
εἶχαν τήν θερμή συμπάθεια τῆς ὄρετανικῆς κυὸέρνησης. Ὁ
κ. Waterlow ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα ὅτι ἡ ὁιακήρυξή του θά
γίνειγνωστή στόν ἑλληνικό λαό>>33.
Τό Φ.Ο ζήτησε ἀμέσως ἐξηγήσεις άπό τόν Waterlow πού τίς
ἔδώσε τηλεγραφικῶς τήν ἴδια μέρα. Σ’ αὐτές ἀνέφερε ὅτι εἶχε
ζητήσει νά συναντηθεῐ μέ τόν Τσαλδάρη γιά νά τοῦ έκφράσει
τήν προσωπική του λύπη γιά τά δυσάρεστοι γεγονότα πού διαδραματίζονταν στήν Ἑλλάδα. Παρακολουθοῦσε μέ συμπάθεια
τίς προσπάθειες τῆς ἑλληνικῆς κυόέρνησης νά ἀποκαταστήσει
o, ‘-ῑΔ
_ . “·
‘ . ”- ' .v _.-. . .
τήν τάξη ἔναντι τῶν άδικαιολόγητων ἐπιθέσεων ἐναντίον της,
καί ἦταν ὃέόαιος ὁτι τόσο ἡ όρετανική κυὸέρνηση ὃσο καί ὁ
ἓν ἀπὸ
τὰ τ ὑπὸ μπρᾴθων τοῦ
ὰνκς,Τὸ
τὰ ὁποῖα,
ὑδηγούμενα
βλαστήρα, ἐδρασαν προχθὲς τόσον ὰγῑρίως κατὰ τού πλήθους.
άγγλικός λαός συμμερίζονταν τήν προσωπική του ἐλπίδα, γιά
Η
φωτογραφὶα
ἐλήφθη
καθ’
ν
ὤραν
ε
εν
ἐξαπολύσει
τὸν
θάγρήγορη ἀποκατάσταση τῆς τάξης μέ τήν ἐλάχιστη δυνατή αἱνατον κατ τῶν πολιτῶν
ματοχυσίαμ.
,Τό ἀρχαὶκό τάνκ τοῦ ’33 σταθμευμένο μεταξύ Πανεπιστημίου καί Ἀκαδημίας.
AH λεῗὲνὲαἳζυνόὸευε τή φωτογραφία πού εἶχε ὁημοσιευτεῐ στό «Ἑλληνικόν ΜέλΟἱ ὑπηρεσίες τοῦ Φ.Ο. διαπίστωναν ὃτι ἡ ἐνέργεια τοῦ
0v» - - )
Waterlow ἔδινε τήν ἐντὺπωση ὅτι οἱ ὁρετανικές συμπάθειες
στρέφονταν πρός τήν πλευρά τῶν Κονδὺλη καί Μεταξά,πράγνά μεταόληθεῖ μετά τό θριαμόευτικό ἀποτέλεσμα στή Μακεδομα τό ὁποῐο δέν ἦταν άληθινό. Ἔτσι ὅμως γινόταν φανερό ὅτι
νία τοῦ Κονδύλη, πού λογιζόταν μεταξύ τῶν μετριοπαθῶν. Ὁ
οἱ πληροφορίες τοῦ πρακτορείου εἰδήσεων ἦταν σωστές καί ὁτι
Μεταξάς, ἀντίθετα, ἦταν καί ἐπικίνδυνος καί ἀναξιόπιστοςω.
οἱ ἐνέργειες τοῦ Waterlow σήμαιναν τήν ὑποστήριξη τῆς έλληΣτά
σχόλιά
του
πάνω
στό
τηλεγράφημα
αὐτό,
ὁ
Sargent
δέν
νικῆς κυὸέρνησης. Ἐπικράτησε μάλιστα πρός στιγμήν ἡ σκέψη
συμφωνοῦσε
ἀπόλυτα
μέ
τόν
Waterlow.
Τίς
προοπτικές
γιά
νά άποδοκιμαστεῐ ἡ ἐνέργεια τοῦ Waterlow μέ δήλωση πρός
σύντομη νίκη τίς θεωροῡσε άμφίὸολες. Ἀφοῡ τά νησιά πού
τόν τύπο35.
ὁρίσκονταν ’ὑπό τόν ἔλεγχο τῶν στασιαστῶν δέν θά ἦταν εὗΓιά τό ἐνδεχόμενο μιᾶς τέτοιας δημόσιας δήλωσης οἱ ὑπηρεκολο νά καταληφθοῡν, τό πιθανότερο εἶναι νά καταφὺγει ἡ
σίες τοῦ Φ.Ο. καθόρισαν στίς 7 Μαρτίου τή θέση τοῦ Ὑπουρκυόέρνηση σέ συνδιαλλαγή, ὁπότε καί θά ζητηθεῖ πιθανόν ἡ
γείου πάνω στό τηλεγράφημα τῆς 6ης Μαρτίου τοῦ Waterlow.
ὃρετανική μεσολάὸηση. Παράγγειλε δέ στόν Waterlow νά συμὉ Edward Carr διαπίστωνε ότι οἱ προτάσεις Waterlow ἣταν
6ουλεύσει τόν Μεταξά νά τηρήσει μετριοπαθή στάση41. Τή
πρόωρες, ἀφοῦ δέν ἦταν ἀκόμα ξακαθαρισμένο ποιός θά ἦταν
γνώμη γιά τή μετριοπάθεια τοῦ Κονδύλη συμμερίζονταν ἐξ άλὁ τελικός νικητής. Ὁ Waterlow ἔπρεπε νά περιοριστεῐ σέ γενιλου καί ὁ P. Reilly καί Rodney A. Gallop“.
κές μόνον δηλώσεις, σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες πού εἶχε. Μέ τίς
Μετά τήν εἴδηση γιά τήν κατάσταση τοῦ κινήματος στή B.
ἀπόψεις αὐτές συμφώνησαν καί οἱ Ο’ Malley καί Sargent36 καί Ἑλλάδα καί τή φυγή τοῦ Βενιζέλου43, ὁ O’Malley πρότεινε νά
ὁ τελευταῖος ἔστειλε στίς 11 Μαρτίου ἐνα άντίστοιχο τηλεγράἐκφραστεῐ στήν ἐλληνική κυὸέρνηση ἡ συμπάθεια τῆς Βρεταφημα στόν Waterlow: καμιά πρόωρη δήλωση, άν δέν ἐπιδενίας. Μιά τέτοια στάση θά διευκόλυνε τίς οἰκονομικές
δαιωνόταν ἡ νίκη τῆς κυόέρνησης. Ἀποχή άπό συμόουλές.
διαπραγματεύσεις πού ἀσφαλῶς θά ἀκολουθοῦσαν καί θά καΜετά τή νίκη τῆς κυὸέρνησης, δραστηριοποίησή του στό
τεύναζε ἐνδεχόμενες άντιδράσεις. Σάν κατακλείδα ὁ O’ Malley
πνεῦμα τών ὁδηγιών πού εἶχε. Εὐρὺτερες πρωτοὸουλίες μόνον
πρότεινε τό κείμενο ἑνός τέτοιου ἐγγράφου, κείμενο πού στήν
μέ προηγούμενη ἔγκριση τοῦ κέντρου . ’
οὐσία δέν ἔλεγε καί τίποτα τό συγκεκριμένο44.
Στίς 16 Μαρτίου ὁ Waterlow ἔστειλε τή συμπερασματική
νάλογες ἧταν καί οἱ ἐντολές τῆς γαλλικῆς κυὸέρνησης στόν
A πρεσόευτή της στήν Ἀθήνα33. Ὁ Waterlow ἔσπευσε νά διάναφορά του σχετικά μέ τά γεγονότα, μέ ίδιαίτερη ἔμφαση μάκαιολογήσει τήν ἐνέργειά του. Ἐξηγοῠσε στό Φ.Ο. ὅτι ἦταν γε- λιστα γιά τό ρόλο πού διαδραμάτισε σ’ αὐτά ὁ Βενιζέλος. Μέ
νική ἡ πεποίθηση στήν Ἑλλάδα ὅτι ἡ Μ. Βρετανία ὅρισκόταν
τήν διαγωγή του ὁδήγησε τήν πολιτική του σταδιοδρομία σ’
στό πλευρό τοῦ Βενιζέλου, πράγμα πού δυσχέραινε όποιεσδήἔνα άθλιο τέλος, διέλυσε τό Φιλελεὺθερο κόμμα καί ἄνοιξε στή
ποτε συνεννοήσεις μέ τήν κυὸέρνηση. Αὐτήν ἁκριὸῶς τή λαθε- χώρα μιά πληγή πού ἡ γιατριά της θά άπαιτοῡσε πολύ χρόνο.
Ὓπήρχε ἐξ άλλου ὁ κίνδυνος, ἡ παλιά αἱματηρή ἁντιδικία
μένη ἀντίληψη εἶχε προσπαθήσει νά διασκεδάσει, πράγμα που
μεταξύ δενιζελικών καί άντιόενιζελικών νά ἐξελιχθεῐ τώρα σέ
φαινόταν ὅτι ἐπιτεύχθηκε39.
Στίς 11 Μαρτίου ἔστελνε ὁ Waterlow καί νέα ἔκθ“εση γιά τήν μόνιμη κατάσταση. 'H καλὺτερη ὑπηρεσία πού θά μποροῦσε νά
κατάσταση στήν Ἐλλάδα. Σύμφωνα μ’ αὐτήν, κυόέρνηση καί Ιπροσφέρει ὁ Βενιζέλος στόν τόπο θά ήταν ἡ άποχώρησή του
διοικητικός μηχανισμός ὅρίσκονταν στά χέρια τοῦ Μεταξᾶ (ὁ ἀπό τή δημόσια ζωή. Αὐτό ὅέόαια δέν ἐσήμαινε ὅτι μποροῡσαν
νά δικαιολογηθοῦν οἱ άπόπειρες ἐναντίον τῆς ζωῆς του, ἡ ὑποΚονδύλης ἦταν τότε στό μέτωπο) καί τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ του
στήριξή του ἀπ’ τούς ἀντιπάλους του ἦ οἱ άναόολές τῆς δίκης
Πιπινέλη. Ὁ Τσαλδάρης ἦταν ἐνα σκέτο μηδενικό κι ἔτσι τά
τῶν δολοφόνων.
άκραῐα στοιχεῖα κέρδιζαν ἔδαφος. Ἡ κατάταση θά μποροῦσε
23
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Ἡ «Ἀλλαγή» ζητᾶ νά στηθοῡν ἀγχόνες.

«Ὡστόσο ὁέν μποροῦσα παρά νά ἀναρωτηθιῖ) - ἀπό ἑλληνική πάντοτε σκοπιά - κατά πόσο αὐτή ἡ ἑνατικτώὸης
ὑπογράμμιση αὐτῶν των ὑπερόολιῦν ἧταν ἡ ὀρθήὴ».
Στὴ συνέχεια ἀναρωτιόταν, ἀν κάτω ἀπό τίς συνθῆκες αὐτές
τό κίνημα δέν ἀντιπροσώπευε μιά εὖτυχισμένη στιγμή γιά τήν
Ἑλλάδα, ἀφοῦ τερμάτιζε έτσι μιά πολιτική περίοὸο. cH πολιτική ζωή τῆς χώρας σημαὸεύτηκε ἀπό τό 1905 μέ τόν ἀνταγωνισμό ὅενιζελισμοῡ καί ἀντιόενιζελισμοῦ. K016 πάσαπιθανότητα αὐτό τώρα έληγε όριστικά.
«Ὁποιεσὸήποτε κι ἄν ἀποὸειχθοῦν ὅτι εἶναι οἱ νέες κομματικές συμπαρατάξεις, ὸέ θά ,ιιπορέσουν νά εἰναι περισσότερο στεῑρες ἤ περισσότερο ὀλεθριες ἀπό τά καθαρά
προσωπικά ζητήματα πού ὥς τώρα εἶχαν ὁεσπόσει, στό πολιτικό προσκήνιο. Ἐάν οἱ συμπαρατάξεις ἀποὸεικνύονταν
περισσότερο ἐποικοὸομητικὲς, ἡ ἑτυμηγορία τῆς ἱστορίας
θά μποροῡσε νά σημαίνει τήν ἀποτοξίνωση τῆς ἑλληνικῆς
ζωῆς μέσω αὐτῆς τῆς τελευταίας ἀνόὸου».
Βενιζέλος εἶχε αὐτοκτονήσει πολιτικά. Στή συνέχεια έὸινε
πληροφορίες γιά ὅσα συνέδησαν στό μεταξύ. Στίς 12 Μαρτίου εἷχε ἐπιστρέψει νικητής καί τροπαιοῦχος 6 Κονδύλης στήν
Ἀθήνα, ὅπου τόν ὑποδέχτηκε τεράστια λαίζκή μάζα. Τό κύρος
του εἶχε αὐξηθεῐ πάρα πολύ. Κατά τίς πληροφορίες του ό Κονὃὺλης Bd τασσόταν έπικεφαλῆς τῶν μετριοπαθῶν. Καί έπέμενε
μέν 6 Κονδύλης ὃτι Θά συνεργαστεῐ μέ τόν Τσαλὸἀρη, ἀλλά
ὃιακήρυσσε συγχρόνως ὅτι έπρεπε νά σχηματιστεῐ μιά «μεταρρυθμιστική κυόέρνηση» (Revisionary chamber), νά καταργηθεῖ
ἡ Γερουσία καί νά ένισχυθεῑ ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία. Δύο Θά
εἶναι μέλλοντικά 16 κόμματα; Eva μετριοπαθές ὑπό τόν Κονὃύλη καί ἓνα ἀκραῖο ὑπό τόν Μεταξά. Τό Φιλελεὺθερο κόμμα
Θόι ὃιαλυόταν. Καί ένιῖ) 6 Μεταξάς μέ τόν φανατικό ἀντιὸασιλισμό του δέν Θά κατόρθωνε νά έπιὸληθεῖ, 6 Τσαλὸἀρης Θὰ
έπικρατοῡσε λόγω καί τῶν-ἱκανοτήτων του στίς πολιτικές μανοῡὸρες, τὼρα μάλιστα που εἶχε ἀποκλειστεῐ ἀπ’ τήν πολιτική
ζωή 6 Βενιζέλος.
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Σ’ ἀντίθεση μέ 16 γεγονότα τοῦ 19 16 καί I920 ἡ καταὸίωξη
τῶν νικημένων στασιαστῶν ἧταν χαλαρή. Ἡ έπιείκια αὐτή
ὃιευκολύνονταν ἐξ ἀλλου κι ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ ἡγέτες τοῦ
κινήματος εἶχαν ὃραπετεύσει στό έξωτερικό. Πρόόλεπε τέλος,
ὃτι Θά σχηματιζόταν μιά συντηρητική καί πιστή στό σύνταγμα,
κυὸέρνηση.
cH έκθεση Waterlow έγινε ὃεκτή στό Φ.Ο. μέ σκεπτικισμό.
T6 σχόλιο τοῦ Οετῖ ἦταν πώς 6 Waterlow στίς μέν έκτιμήσεις
του γιά τό παρελθόν παραήταν ἀντιὸενιζελικός, γιά δέ τό μέλλον ὑπερόολικά αἰσιόὸοξος. Μεγάλη εὐθὺνη γιά·τά γεγονότα
’έφερε καί ἡ κυὸέρνηση.
«Σχετικά μ’ αὐτό τό ζήτημα, ἐάν ὁ κ. Watcrlow εἷπε ὅτι τά
γεγονότα τῶν τελευταίων χρόνων ἔὸειξαν ὅτι ἡ Ἑλλάὸα
ἧταν ἀνίκανη γιά (δημοκρατική ὁιακυὸέρνηση καί ὅτι ὅρισκόμασταν κοντά 016 νά ἀποκτὴσουμε μιά μορφή συγκαλυμμένης (δικτατορίας πού Bd ὄελτίωνε τήν κατάσταση, θά
ἤμουν πάντως ἕτοιμος νά συμφωνήσω. Ἀλλά ὁέν εἷπε τί·
ποτα τέτοιο. Φροντίζει νά υίοθετηθεῑ λύση μιᾶς μετριοπαθοῦς καί αυνταγματικὴς ὀιακυόέρνηαης. Νομίζω ὅτι ὁέν
ὑπάρχει ἡ ὁποιαόήποτε προοπτική γι’ αὐτό τό σχέὸιο. Αὐτό
πού θεωρῶ ὡς ἐνδεχόμενο εἶναι ἡ ἑφαρμογή ἑνός εἴὸους
φασιστικοῦ (τιιιστήματος, κάτω ἀπ’ τό ὁποῐο οἱ πολιτικοί
ἀντίπαλοι θά ὑφίστανται ὁιώξεις ἦ ἐν πάσει περιπτώσει θά
ἀποκλειστοῦν ἀπό τήν πολιτική ζωή τοῦ τόπου43».
Ὁ O’Malley συμφώνησε μέ τίς ἀπόψεις τοῦ Carr καί ἀμφέ6αλλε πολύ ἀν 6 Βενιζέλος ἦταν πολιτικά νεκρός. Τήν ἴδια
γνώμη εἶχε καί 6 Sargent“. Ἡ έξαφάνιση ἐξ ἀλλου τοῦ Βενιζέλου ἀπ’ τό πολιτικό προσκήνιο, ἧταν ἀμφίδολο ἀν Θά ’πρεπε ν’
ἀποτελέσει αἰτία χαρᾶς.
Στίς 12 Μαρτίου στέλνει 6 Sargent στόν Waterlow ένα μακρὺ
γράμμα ὅπου συνόψιζε 16 γεγονότα ἀπ’ τὴ ὃική του σκοπιά.
“Ομολογοῦσε μ’ αὐτό ὅτι 16 τηλεγραφήματα τοῦ Φ.Ο. πρός τόν
Waterlow κατά τή ὃιόιρκεια τῶν γεγονότων, ὑπῆρξαν συχνά
ἀντιφατικά καί πρόσθετεῑ
«Μέ εἰλικρίνεια θά παραόεχτιῖ) ὅτι θά ἔπρεπε, ἴσως, στίς
πρῶτες μέρες τῆς ἀνταρσίας νά εἰχαμε κάποιες γενικές ένὁείξεις τῆς (Πάσης ﬂag ἀλλά, ὅπως ξέρετε, ἡ πολιτική γενικά
ὁιαμορφώνεται έὸιῦ μᾶλλονμέ ἀποφάσεις ad hoc παρά μέ
θεωρητική ἓξέταση τῶν γενικῶν ὁεὸομένων».
ολλές ἀπό τίς προὸλέψεις τοῦ Waterlow εἶχαν έπαληθευτεῐ
Π σέ γενικές γραμμές, ἀλλά ὃέν ἦταν δυνατή, ἀπό τή σκοπιά
τοῦ Λονὸίνου, μιά ὃιαφορετική ἐνέργεια, μιόι πού 6 Βενιζέλος
’ εἶχε στό ὅρετανικό κοινοὸούλιο πολλές συμπάθειες. ’Ὀσο έμενε
ἀκόμα ἀὸέόαιη ἡ κατάληξη τοῦ κινήματος,ἡ μόνη ένὸεὸειγμένη
σταση ἠταν ἐκείνη τῆς ἀναμονῆς.

Ἔτσι ὅμως, στή διάρκεια τού κινήματος 6 Waterlow καί τό
Φ.Ο. διατηροῦσε μιά στάση οὖδετερότητας, όχι 656010 γιατί
δέν, ἤθελε νά ἀναμιχθεῐ στά ἐσωτερικά προὸλήματα τῆς Ἑλλάδας, ἀλλά γιά λόγους καθαρά καιροσκοπικούςῑι νά μήν όρεθεῐ
άκαιρα - σέ ἀντίθεση μέ καμιά ἀπ’ τίς δυό πλευρές. Πρόσχημα
γιά τή στάση αὐτή ἦταν νά προφυλαχθοῦν 16 όρετανικά συμφέροντα. ’Ὸπως ὁμολογούσε 6 Sargent δέν ὑπῆρχε ξεκαθαρισμένη όρετανική πολιτική έναντι τῆς Ἑλλάδας.ούτε καί---σταθερή προοπτική. Ἐκείνη τή συγκεκριμένη στιγμή ἡ πολιτική
αὐτή ’δέν ζημίωνε καθόλου τά 6ρετανικά συμφέροντα, 016 χρόνια ὅμως τοῦ B’ Παγκόσμιου πολέμου κι ἐπειδή ἡ πολιτική
αὐτή δέν πρόκειται ν’ ἀλλάξει, θά εἶχε ὅαρύτατες συνέπειες.
Στό Φ.Ο. συμπαθούσαν μέν τό Βενιξέλο, ἀφηναν ὅμως χωρίς
καμιά ἀντίδραση τήν Ἑλλάδα νά όδεύσει πρός τή δικτατορία.
Ἐκεῖνο πού ἐλειπε στόν Waterlow ἣταν ἡ ἐσωτερική ἀπόσταση πρός τά άτομα καί τά γεγονότα. Ἡ πολιτική του ἦταν
διαποτισμένη ἀπό τήν ἀντιπάθειά του πρός τόν Βενιζέλο.
’Ὀπως καί στό Φ.Ο., τοῦ ἐλειπε μιά καθαρὴ ἀντίληψη. ’Ὰφηνε
τόν ἑαυτό του νά κυριαρχηθεῐ - ὅπως φαίνεται ἀπ’ τίς ἐκθέσεις
του — ἀπ’ τήν ἑκάστοτε πολιτική προσωπικότητα τῆς έλληνικῆς
πολιτικῆς σκηνῆς κι έχανε έτσι τή γενική ἐποπτεία. Οἱ ἐκθέσεις
του πάσχουν ἀπό ἐλλειψη συνέχειας. Τό μόνο στοιχεῐο συνέχειας πού συναντιέται στίς ἐκθέσεις του εἶναι ἡ συμπάθεια
του πρός ἰσχυρούς ἀνδρες δεξιάς τοποθέτησης. Δέν περιορίζονταν στό ρόλο τοῦ ούδέτερου παρατηρητῆ, ἀλλά ἐπενέόαινε
- ὅπως θά φανεῖ καθαρά στή συνέχεια - ἐνεργὰ ὑπέρ τῆς μιᾶς
παράταξης. Ἀπό δῶ καί πέρα μποροῦμε νά διαπιστὼσουμε μιά
ὃλο ἰσχυρότερη τάση ἀνάμιξης.
"Ag ἐπιστρέψουμε ὅμως στήν ἐλληνική σκηνή.
Μετά τή νικηφόρα ἐπιστροφή τοῦ Κονδύλη στίς, 12 Μαρτίου,
έμεναν νά ξεκαθαριστοῦν δύο πράγματα; ἀπό τή μιά ἡ ἀντιμετὼπιση τῶν στασιαστῶν κι ἀπό τήν άλλη ἡ ἀναμέτρηση μεταξύ
’Κονδύλη καί Μεταξά. Τά δύο αύτά προόλήματα ἀλληλοεπηρεάζονταν. M510 τήν ἐπιστροφή του 6 Κονδύλης συμμάχησε μέ
τόν Τσαλδάρη καί ἀκολούθησε τήν προτεινόμενη ἀπό τόν
Waterlow πολιτική τῆς μετριοπάθειας. Κατόπιν αὐτοῦ, στίς 18
Μαρτίου, 6 Μεταξάς ὑπέόαλλε τήν παραίτησή του σέ ένδειξη
διαμαρτυρίας καί ἀρχισε νά κινεῖται, ἐκτός κυόερνήσεως
πλέον, γιά τήν τήρηση ἀκραίας γραμμῆς ἐναντίον τῶν στασιαστῶν. Μετά τόν ἀνασχηματισμό, τῆς κυόέρνησης 6 Κονδύλης
παρέμεινε ύπουργός τῶν Στρατιωτικῶν49. Ἡ τιμωρία των στασιαστῶν ἀποδείχτηκε ἀρκετά δύσκολο πρόόλημα. Οἱ δυό κυριότεροι ἀρχηγοί, 6 Πλαστήρας καί 6 Βενιξέλος όρίσκονταν
στό ἐξωτερικό. Οἱ ἀξιωματικοί τοῦ ναυτικοῦ είχαν καταφύγει
016 ίταλικά τότε Δωδεκάνησα, ἐνῶ 6 στρατηγός Καμμένος καί
τό ἐπιτελεῐο του ἦταν στή Βουλγαρία. Στά χέρια τῆς κυόέρνησης - ἐκτός ἀπό τούς κινηματίες τῆς Ἀθήνας (Σαράφης, T01γάντες 11.6.) — ἦσαν μόνον δευτερεύουσας σημασίας άτομα ή
ἀπλοί συνεργοί. cH δίκη ἀρχισε στίς 18 Μαρτίου καί κράτησε
l3 μέρες. ‘O Τσαλδάρης δέχθηκε ἀπό πολλές πλευρές 011116011λές γιά νά έπιδειχθεῐ μετριοπάθεια στίς ποινές; στίς 13 καί
ξανά 19 Μαρτίου ἀπό τόν Waterlow50 καί στίς 29 Μαρτίου ἀπ’
τόν ὑπουργό του τῶν οἰκονομικῶν Πεσμαζόγλου μέσα ἀπό τίς
στῆλες τῆς ἐφημερίδας του «Πρωία». Τό δικαστήριο δέν ἐπέ6αλλε καμιά θανατική καταδίκη ἀλλά μόνο καθαίρεση καί ἰσό616 κάθειρξη γιά τούς ἀξιωματικούς. Ὁ πρόεδρος τοῦ στρατοδικείου ταγματάρχης· Μπακόπουλος δήλωσε 611 ἦταν πρός τό
συμφέρον τῆς πολιτείας νά μήν χυθεῐ αἷμα, πράγμα γιά τό
όποῐο τόν συνεχάρη 6 Πεσμαζόγλου. Ἱκανοπσιημένος ἧταν καί
6 Τσαλδάρηςᾞ.

Στό μεταξύ εἶχαν ληφθεῐ καί εὐρύτατες πολιτικές ἀποφάσεις.
Μετά τήν ἀποχώρηση τοῦ Μεταξά εἶχαν ἐκδηλωθεί διάφορες
ἀντιρρήσεις ἀνάμεσα στόν Τσαλδάρη καί τόν Κονδύλη. _'O
Κονδύλης ἐπεδίωκε νά μετατεθεῐ γιά τό φθινόπωρο ἡ ἐπαναλειτουργία τοῦ κοινοόουλευτικοῡ συστήματος, ἐνῶ ἀντίθεταό
Τσαλδάρης ύποστήριζε τή διεξαγωγή ἐκλογῶν ἀμέσως μετά
ἐκκαθάριοη τοῦ στρατοῦ. Τελικά, συμφωνήθηκε ἡ ἑξῆς διαδιὲ
κασία; νά συνέλθει στίς 29 Μαρτίου ἡ Βουλή σέ μιά τελευταία

συνεδρίαση, στῆν ὁποία 6 Τσαλδάρης θά ἀνακοίνωνε τίς κυόερνητικές ἀποφάσεις.
K616 τίς πληροφορίες τού Waterlow ἐπρόκειτο γιά τό παρακάτω πρόγραμμΰιῑ
1. Παραδειγματική τιμωρία ὅλων τῶν ὑπευθύνων τῆς στάσης.
2.1 Ἑκκαθάριση τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, τῆς δικαιοσύνης
καί τῆς διοίκησης ἀπό τούς ὀπαδούς τῶν κινηματιων καί 65—
όαίως ἀπ’ ὅσους πήρανε μέρος στή στάση.
3. Ἀναθεὼρηση τοῦ συντάγματος. Πιθανή άμεση κατάργηση τῆς Γερουσίας. Ἄναόολή γιά δυό μῆνες τῆς σύγκλησης
τοῦ Κοινοόουλίου καί στή συνέχεια διάλυσή του. Προκήρυξη
ἐκλογῶν γιά Ἀναθεωρητική Βουλή μέ σκοπό τήν ἐπικύρωση
τῶν τροποποιήῠεων τού Συντάγματος. Δέν θεωρήθηκε ἀπαραίτητο νά συγκληθεῐ συνταγματική Συνέλευση, μιά πού ἡ κατάργηση τῆς Γ ερουσίας δέν εἶχε τέτοιο 6άρος52.
τίς 29 Μαρτίου συνῆλθε πράγματι ἡ Βουλή, ὅπου 6 ΤσαλΣ δάρης ἀνακοίνωσε τό πρόγραμμά του. Στήν ἀρχή ἐπέμενε
στῆν παραδειγματική τιμωρία καί τήν ἐκκαθάριση, στή δημιουργία ένός νὲου ὀργάνου - σέ ἀντικατάσταση τῆς Γερουσίας
— πού θά ἀντανακλοῦσε τήν οἰκονομική διάρθρωση τοῦ τόπου.
Ἀντί ὅμως Ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς ἀνακοίνωσε τήν σύγκληση
Ἐθνικῆς Συνέλευσης γιά τήν ψήφιση νέου συντάγματος. Τή
νομοθετική ἐξουσία θά ἀσκεῖ μέ τήν σύγκλησή της ἡ Κυθέρνηση. Τά ἀρθρα τοῦ Συντάγματος πού ἐγγυόταν τίς προσωπικές ἐλευθερίες παραμέναν ἐκτός ἰσχύος.
Στή συζήτηση πού ἀκολούθησε, ὁ Μεταξάς χαρακτήρισε τίς
ἐνέργειες τῆς κυὸέρνησης ἐπαναστατικές. Οἱ περισσότεροιήγέμ
τες τῶν Φιλελευθέρων όρῆκαν τήν εὐκαιρία νά διαχωρίσουν τή
θέση τους ἀπό τό Βενιζέλο καί τό κίνημα. Τελικά, ἡ Βουλή
ἀποδέχτηκε τήν πρόταση Τσαλδάρη καί ἀνέόαλε ἐπ’ ἀόριστο
τή σύγκλισή 1ng53. ,
Εἴτε πίστεψε 6 Τσαλδάρης 611 μέ τόση δύναμη πού εἶχε συγκεντρώσει στὰ χέρια του μπορούσε πλέον νά φανεῖ ἐπιεικής,
εἴτε λόγω τῶν συμόουλῶν τοῦ Waterlow καί τοῦ Γάλλου πρεσόευτῆ καί τῆς δήλωσης τῆς 28ης Μαρτίου τοῦ Βρετανοῦ
Ὓπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικων Sir John Simon“, εἴτε ἐπηρέασαν
τήν κατάσταση οἱ μετριοπαθεῐς θέσεις τοῦ Πεσμαζόγλου καί
τοῦ Κονδύλη, γεγονός εἷναι 611 στίς 29 Μαρτίου δημοσιεύονταν ἀπό όλες τίς κυόερνητικές ἐφημερίδες μιά έκκληση γιά 1151910116651655. T0 ἀποτέλεσμα ἦταν ότι - ὅπως ε’ίπαμε ήδη - δέν
ὑπῆρξαν θανατικές καταδίκες στήν ἀπόφαση τῆς 30 Μαρτίου.
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,Στό ἑπόμενο ἡ συνέχεια...

26.- R 1776/34/19 - Sir E. Drmmmmd πρός F.O. στίς 12 Μαρτίου 1935
27. R 1333/34/19 — Warerlow πρός F.0. 3 Μαρτίου 1935
28. R 1373/34/19 - F.O. πρός Water/0w 6 Μαρτίου 1935

29. Ὁμοίως
30. R 1422/34/19 — Water/0w πρός F.0. 6 Μαρτίου 1935
31. R 1433/34/19 — F.O. πρός Water/011' 11 Μαρτίου 1935
32. R 1552134119 -— Ὑπόμνημα O'Maﬂcy 5 Μαρτίου 1935
33. R 1499/34/19 — F.(). πρός Waterlow 7 Μαρτίου 1935
34. R 1503134119 — Wafer/m1? πρός F.O. 7 Μαρτίου 1935
35. Ὁμοίως σχόλια τῆς 8ης Μαρτίου 1935.
36. R 1433134119 -— Σχόλεο τῶν Carr, O'Ma/ley καί Sargent 7 Μαρτίου 1935
37. R 1433134119 - Water/011’ πρός F.0. 11 Μαρτίου 1935
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39. R 1715134119 - Ὑπόμνημα O’Maﬂey 13(14) Μαρτίου 1935
40. R 1651/34/19 -— Wafer/0111 πρός F.0. 11 Μαρτίου 1935
41. Ὁμοίως - οχόλιο Sargem I2 Μαρτίου 1935
42. R 1653134119 -— Σχόλιο τῶν Reilly καί Gal/0p 11 Μαρτίου 1935
43. R 1687134119 - Γενικός Πρόξενος Θεσσαλονίκης Lamas πρός F.0. 12 Μαρτίου 1935 ,
44. R 1715134119 - Ὑπόμνημα 0' Malley 13(14) Μαρτίου 1935
45. R 1903134119 - Waterlow πρός F.O. 16 Μαρτίου 1935
46. Ὁμοίως - axé/110 Carr 25 Μαρτίου 1935
47. Ὁμοίως οχόλιο Ο’Μαίὶεγ 25 Μαρτίου 1935 καί σχόλια Sargent 26 Μαρτίου
48. R 1829134119 - Sargent πρός Warerlow 21 Μαρτίου 1935
49. Δαφνῆς, ὅ.π., σελ. 354 κ.σ.
50. Ὁμοίως ο. 356 καί R 2288134119 - Waterlow πρός FD. 28 Μαρτίου 1935
51. Ὁμοίως

52. Ὁμοίως
53. R" 2414134119 - Wafer/0w πρός PO. 3 Ἀπριλίου 1935
54. Λείᾳ ι’)ᾆξ. ὅ.π., ΟΕᾹ.. 361
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πού εἰκονίζεται on}
φωτογραφία εἶναι
ἀπό τούς ἥρωες τῆς
ἀφήγησης, πού
Ιὸημοσιεύουμε. Μᾶς
την παραχώρησε ὁ Κ.
Γεωργιάὸης, ὁ
καπετάν ΖΑ ΧΑ ΡΙΑΣ τοῦ
θρυλικοῦ ΕΛΑΝ.

Εἶναι Αὑγουστος καί Βρίσκομαι μέ δεκαπέντε ἀνδρες στη Πὺλη
στά ΔερΒενοχώρια. Κάθομαι δέκα μέρες περιμένοντας νά έπιστρέψει ἀπό τήν Ἀθήνα μιά ἀποστολή γιά νά φὺγουμε γιά τά Χόστια. ·
'H ἀποστολή ὅμως ἀργοῦσε κι ήταν φυσικό νά έχω ἀγωνία.
Στήν ἀναμονή μου καί ἀγωνία μου αὐτη, Θυμήθηκα ὅτι πρίν ἀπό
καιρό σέ μιά σὺσκεψη ποὺ εἴχαμεστά Χόστια στό μοναστήρι ἐγώ, ὁ
Διαμαντης, ό Κρόνος, ὸ Πελοπίδας καί ,ὸ Ξανθάκης, ταγματάρχης
τῆς Χωροφυλακής, ε’ίχαμε σάν Θέμα, πώς καί μέ τί τρόπο Θά κτυπήσουμε τό ἀεροδρόμιο τῆς Ἐλευσίνας.
-.'O καθένας μας έκανε καί μιά πρόταση νά πετὺχει η έπιχείρηση
χωρίς νά ἓχουμε Θὺματα.
Ἐτσι ἐπάνω στίς διάφορες προτάσεις ὸ Διαμαντής μάς εῘπε ὅτι
έχει Eva φίλο ἀγωνιστῇ ἀπό τήν Ἐλευσίνα, τόν λένε ιὈθωνα κι εἶναι
ὑπεύθυνος τοῦ έπαρχιακοῦ κλιμάκιου τῆς Ἐλευσίνας. Ξέρει τά
παντα καί ea ἀναθέσει σ’ αὐτόν νά μάς κάνει σχεδιάγραμμα τοῦ
ἀεροδρόμιου. Θά έστελνε σὺνδεσμο νά τόν Θρεῑ στήν Ἐλευσῖνα γιά
νά έπιταχῦνουμε τήν κροὺση μας στό ἀεροδρόμιο. Ἒτσι περιμέναμε τί Ba μᾶς φέρει ὁ σύνδεσμος ἀπό τόν Ὄθωνα καί πότε Ba
κτυπήσουμε τό ἀεροδρόμιο 1100 ἀσφαλῶς Ba εἶχε τεράστιο ἀντίκτυπο.
Ἕτσι, μιά καί θυμήθηκα τήν περίπτωση τοῦ ἀεροδρομίου καί
ήμουν κοντά στήν Ἐλευσῖνα, ἀποφάσισα νά μπώ νά μάθω καί
κανά νέο. Πήρα Evav ἀντάρτη μου, φορέσαμε ροῦχα χωρικοῦ καί
τήν άλλη μέρα ἤμουν μέσα στην Ἐλευσῖνα. ΙἹΞτσι, χωρίς καμιά ἑπιφὺλαξη, τραΒηξαμετόν κεντρικό δρόμο καί κοντέθαμε νά φθάσουμε
στην έξοὸο τῆς Ἐλευσίνας πρός τήν Ἀθήνα. Ἐκεῖ, κοντά 0’ Eva
σταυροδρόμι ἠταν Eva καφενεῑο, ἀν Θυμάμαι καλά όνομάζετο
Παπά. Μπήκαμε μέσα καί παραγγείλαμε δυό καφέδες· εἷχαμε σκάσει ἀπό δίψα. Στὸ καφενεῑο ἠταν πολλοί μέσα, φάνηκε σάν κεντρικό καφενεῖο. Πίνοντας τόν καφέ μας, ἀκουγα διάφορες συζητήσεις κι 0i περισσότερες ἠταν γὺρω ἀπό τό φαῑ, γὺρω ἀπό τό πότε
ea τελειώσει ό πόλεμος, κλπ. Ἐδωσα ὅμως προσοχη κι έθαλα αὺτί
όταν ἀκουσα νά λέει ένας ὅτι στόν κινηματογράφο «FEE» - καλοκαιρινός - 1100 Θρίσκονταν στην έξοδο τῆς Ἐλευσίνας πρόςἈΘηνα,
Ba παίζονταν ἔργα καί ζουρνάλ τοῦ -ἀνατολικοῦ μετώπου. Τόν έπίταξαν 0i Γερμανοί γιά τοὺς ἀεροπόρους· τρεῖς φορές τη Θδομάδα
γιά τοὺς ἀξιωματικοὺς καί τίς ῦπόλοιπες μέρες γιά τόυς ῦπαξιωματικοὺς καί όπλίτες.
Τά νέα ποὺ ἀκουσα ἠταν ἀρκετά γιά μένα, πλήρωσα τοὺς καφέδες καί τράθηξα τόν δρόμο πρός Ἀθήνα ὅπου στά 500 - 700 μέτρα
εῘδα τόν κινηματογράφο. Πλησίασα, τόν μελέτησα ἀπ’ ὅλες τίς
πλευρές του καί χωρίς νά πώ τίποτα στόν ἀντάρτη μου τραθηξαμε
πάλι γιά τό Κοκίνη κι ἀπό έκεῑ γιά τήν Πὺλη.
Μέσα μου σχεδιάζω πώς ea κτυπήσω τώρα όχι τό ἀεροδρόμιο,
ἀλλά τοὺς ἀεροπόρους 1100 Θά τοὺς Βρώ μαντρωμένους σέ μιά
μάντρα τοῦ κινηματογράφου, ὁπότε ἀεροπλάνα χωρίς ἀεροπόρους δέν γίνεται, εἶναι ἀχρηστα. Μετά δυό μέρες ἐπέστρεψε εὐτυχώς έντάξει ἡ ἀποστολή κι έτσι έπιστρέψαμε στή Θάση μας χωρίςΙΙ
. καμιά περιπέτεια.
Στά Χόστια Βρήκα τόν Κρόνο καί χωρίς νά τοῦ πώ τίποτα γιά
τήν έρευνά μου γὺρω ἀπό τό ἀεροδρόμιο, τοῦ πέταξα μιά φανταστική ἰδέα, ὁτι πέτυχα νά ὓθω 0’ έπαφη μ’ Eva ταγματάρχη κι Eva
λοχαγό τοῦ τακτικοῦ στρατοῦ καί μοῦ παράγγειλαν ότι Ba έλθουν
μέ πρώτη εὐκαιρία νά μέ συναντήσουν στήν Πὺλη. Θά πρέπει νά
26
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τοὺς περιμένω· τί νά κάνω, νά πάω ἠ όχι. 'O Κρόνος W ,ΚΟῙΤΟΙΕΕ μὲ
ἀπορία, έξυσε λίγο τό γενάκι του, δέν ἑθγαζε γένια U' όλο T0 00‘γόνι ἀλλα φωλιές-φωλιές, ἠταν σάν τό κακολιπασμένΟ ΧωρὰφΙ, Kl
ἀπότομα μοῦ λέει; Μέ κοροϊδεὺεις ρέ Ζαχαριά ὅταν μΟῠ ζΓΙΤᾱς νά
σέ ἀφήσω νά πάς νά φέρεις δυό ἀξιωματικοὺς· λοιπόν, μῐὸ KGÎ Τό
Βάζεις έτσι, τότε σοῦ λέω νά φὺγεις ἀμέσως καί πάρε ÔOOUC ἇνδρες
Θέλεις μαζί σου καί δέν ea γυρίσεις προτοῦ έρθουν 0i ὰξΙωΙ-ΙΟΤΙΚΟῙ·
Αὺτό ἦταν γιά μένα ἀρκετό. Ἕτσι, τήν ἑπομένη πήρα δέκα ἂνδρες, συγκέντρωσα καί δέκα χειροθομθίδες μίλς (5Πὸ TOÛC. ÔW:
δρες τοῦ τάγματος κι έφυγα όλοταχώς μήπως τό μΕΤΟΜώΟΕΙ 0
K
όνος.
ρ’Ἑφθασα στά ΔερΒενοχώρια, κάθομαι δυό μέρες ΟΤήν “UM KI
ὕστερα ἀπό πολλές σκέψεις μάζεψα τοὺς ἀνδρες μου ,νά TOÛC ΠΨ
τόν σκοπό ποὺ Βρίσκομαι στην Πὺλη. Τοὺς εῘπα όλσ TC} ΟΧὲὅΙΟ THC.
έπιχείρησης ποὺ F]de νά κάνω καί ζητησα νά μοῦ 1Touv τη γνώμη
τους ἠ καί ὺποδείξεις ἀκόμα. ’Ἀκουσα τόν καθένα νά λὲΕΙ Τή γνώμη
του, κανεῙς δέν εἶχε ἀντίθετη ἀποψη κι ὅλοι μέ μιά ÀÉEJ'I βώΤΓΙΟΟῐν
πότε θά κάνσυμε την έπιχείρηση.,Τοὺς έξηγησα ὅτι ΠρΟΤΟῡ Κάνουμε τήν έπιχείρηση Ga πρέπει νά μάθουμε Θετικά; I
1. ποιές Θραδιές εἶναι γιά τοὺς ἀξιωματικοὺς ἀερσΠΟρΟυΕ ΚΟῑῑ

2. Ti ὡρες πάνε. I

T0 σχέδιο - έπιχείρηση ἡταν νά φθάσουμε στόν κΙνημΟΠΟΥρὰφΟ
μέσα ἀπό τόν ὲλαιώνα της Ἐλευσίνας, νά τόν κυκλώσουμε τηρώντας τίς ἀνάλογες ἀποστάσεις καί τήν ώρα 1100 Θὰ σθήνουν τά
φώτα γιά τήν προθολη νά πέοουν ὃλες oi xslpoﬂopBiBEC μὲΟΟΙ OTÔV
κινηματογράφο. Ἀμέσως oi ἀνδρες ἀκολουθώντας τόν ίδιο δρόμο
μέσα ἀπό τόν έλαιώνα νά φὺγουμε. Κατά τήν γνώμη μου ἠταν η
πιό ἀκίνδυνη έπιχείρηση γιά τοὺς ἀνδρες μου, ὺπολογίζοντας την
σὺγχυση ποὺ θά γίνονταν.“Οσ-ιτου νά κινητοποιηθοῦν, τό ἀεροδρόμιο καί οἱ φρομρές τῆς Ἐλευσίνας,εμεῑς ea ’χουμε περάσει την
έπικίνδυνη ζώνη.

Ἡ σκέψη αὐτῆς τῆς έπιχείρησης μέ γεμίζει αἰσιοδοξῐα, ὑπολογίζω ὅτι Θά σκοτωθοῦν τουλάχιστον ὲκατό μέ ἑκατόν πενηντα
γουρουνια.
Ἒτσι, την ἑπομένη έφυγα γιά τό ΚοκῙνη ποὺ εἶναι ἀπάνω ἀπό τό
ἀεροδρόμιο. Ἀφηνω τοὺς ἀνδρες μου ἐκεῖ καί παίρνω Evav. Μέ
χωριάτικα ροῦχα πάλι μπαῙνουμε στήν Ἐλευσῖνα καί πάμε στό Ῑδιο
καφενεῑο γιά καφέ γιά νά μάθω κάνα νέο.
'H παράσταση Θά δίνονταν γιά τοὺς ἀξιωματικοὺς κάΘε Παροισκευη, ΣάΘΘατο καί Κυριακη. Τό δέ ἑρχόμενο ΣάΘΘατο Θά δίνονταν
πανηγυρική προθολή μιᾶς ταινίας ἀπό τίς νίκες τοῦ ρωσικοῦ μετώπου 1100 Θά ἠταν διδακτικη γιά τοὺς ἀξιωματικοὺς καί τήν Δευτέρα Θά ήταν έλεὺθερη η εἴσοδος στοὺς πολίτες γιά νά δοῦν τίς
γερμανικές νίκες.
ΙἘτσι, ἔχοντας αὺτές τίς πληροφορίες, έκρινα ὅτι η καλὺτερη
μέρα Θά ήταν τό Σά66ατο στην πρεμιέρα τῆς ταινίας. 15’ Eva 11p0)(EIpO χαρτί καΘόρισα τίς Θέσεις τών ἀνδρών μου. Ρίχνοντας την
τελευταία ματιά μου στόν κινηματογράφο εἶπα στόν ἀντάρτη μου;
Πάμε τώρα γιά τη Βάση μας καί νά περιμένουμε τήν ἡμέρα τῆς
γιορτής· μᾶς χώριζαν τέσσερεις ἡμέρες.
Ἠταν Πέμπτη μεσημέρι, ότι εἴχαμε τελειώσει τό λουκοὺλλειο
γεῦμα μας ποὺ ἡταν Eva κομμάτι ψωμί καί τέσσερεις ἑλιές ό καθένας μσς, μέ ἀρκετό νεράκι ὅμως γιά νά χορτάσουμε καί μετά
λοὺφα, διότι δὲν Θὲλαμε νά δίνουμε στόχο ότι Θρισκόμαστε πάνω

6116 16 6500806010. ιὈπου ξαφνικα τό καραούλι δίνει σῆμα ὅτι
806 πολίτες ἕρχονται 6116 K610), '5w00000v τήν Ἐλευσῖνα. Ἕδωσα
έντολή να τούς πιασουν για να 8(1) τί εἶναι. Πραγματι σέ λίγο 000
1000 ἕφεραν. Μας εἶπαν ποιοί εἶναι· τόν ἕναν τόν έλεγαν Ὄθωνα,
100 αλλου 000 διαφεύγει τό ὄνομα, ήταν 100 έπαρχιακσῠ κλιμακίου. Τούς ρωτησα 1100 παν χωρίς να τούς 11(1) 110160 51001 K01 1615
6 Ὄθων εἶπε ὅτι ψαχνει για να έρθει σέ έπαφή μέ τήν ταξιαρχία,
τόν Ρήγο, τόν Ὀρέστη, τόν Διαμαντή, διαμαρτυρόμενος ὅτι κατι
δέν παει καλα. Ἦταν ἕξω φρενῶν, δαγκωνόταν, διότι εἶχε μήνυμα
6116 16v Διαμαντή ὅτι πρόκειται να κτυπήσει τό αεροδρόμιο καί
100 ζητοῠσε πληροφορίες καί σχέδιο 6116 1100 να μποῠν 0| ανταρτες. Εἶχε γίνει θηρίο, μᾶς αποκαλεσε τρελούς φωναζοντας ὅτι δέν
πρέπει να πειραχτεῑ τό αεροδρόμιο, εἶναι κίνδυνος για ὅλη τήν
περιφέρεια, δέν θα μείνει τίποτα 60610, 0015 Ἐλευσῖνα, 0015 M0γούλα, 0015 Ka710610, 0015 M6v800. Εἶναι τρέλα 0016 1100 σκεπτόσαστε, εἶχε γίνει θεριό, ἐγώ ἕκανα τόν θλακα ὅτι δέν ξέρω τίποτα.
Ἠταν ὅμως τόσο ἕξυπνος πού ήταν δύσκολο να τόν πείσεις. T6
0611 100 στριφογύριζε να δεῖ πόσοι ανταρτες εῙναι έκεῑ. Τόν φόθιζε
ἴσως ὅτι έκεῑ πού θρισκόμαστε θα ἡταν για να κατέθουμε 016 6500806010. Μαντεψα τίς ύποψίες του καί σέ 016 στιγμή πού ’χε
ήρεμήσει 100 ’110 611 σέ 806 μέρες θ’ ανέθω πρός τα Χόστια καί θα
τα 11(1) 016v Διαμαντή καί να μήν ανησυχεῑ· μπορεῑ να ήταν μια
σκέψη πού να μήν γίνει.
’Ἐτσι τόν σταματησα να προχωρήσει για τήν ταξιαρχία καί για
να ἡσυχασει καί για να 11510651 611 δέν συμθαίνει τίποτα, 6v θέλει να
κατέθω K1 ἐγώ 16 60680 στήν Ἐλευσίνα για να 8(1) K01 1000 αλλους
τῆς όργανωσης, να τούς θεθαιώσω ὅτι δέν ύπαρχει κανείς κίνδυνος
καί για μια τέτοια ὲπιχείρηση ὁπωσδήποτε θα ζητηθεῑ η γνώμη τῆς
όργανωσης. 'E101 καλμαρε καί 000 λέει ὅτι τό 60680 θα μέ περιμένει στήν γωνία πρός Ἀθήνα α’ ἕναν κινηματογραφο «Ρέξ»· μαλιστα
000 ’κανε K1 Eva σχεδιακι πῶς θα φτασω έκεῑ.
’Ἠσυχος πια ἕφυγε καί τό 60680 0110 9,30, ὅπως εῙχαμε συνεννοηθεῑ, μᾶς περίμενε στό σημεῑο 1100 ε’ίχαμε πεῖ. Ξέχασα να 11(1) 611
000 ’115 611 ἠταν παντρεμμένος καί μέ μικρα 1101816 K1 611 ἕχει έργοστασιο - αὐτα 16 51115-10010 για να μέ πείσει ὅτι αδιαφορεῖ καί για
τήν οΙκογένεια καί για τή δουλεια του καί ὅτι εἶναι αποφασισμένος
να τα δώσει ὅλα για τόν αγωνα. E1115 6K600 611 0| όργανώσεις τῆς
Ἐλευσίνας ἔχουν πετύχει μέ τήν τακτική τους καί τήν σύνεση να
έλέγχουν ὅλη τήν περιφέρεια καί μέσα K1 ἕξω 6116 16 6500806010,
να κανουν σαμποταζ σχεδόν καθε μέρα καί να εῙναι ασύλληπ-ιοι καί
ὅτι ἠ Ἐλευσίνα προσφέρει πολλα 016v αγωνα, αν ὅμως γίνει ἕνα
τέτοιο πραγμα δέν θα μείνει τίποτα ὅρθιο.

Ἐτσι στίς 9.30 έφτασα 016 σημεῑο τῆς συναντησής μας καί συνέχεια μέ μέτρα ασφαλειας προχωρήσαμε αδιαφοροι καί σέ απόσταση ἕνας - ἕνας καί φθασαμε 016 σπίτι 100.
Ἐκεῖνο πού 5180 ἠταν ὅτι γύρω-γύρω 6116 16 011111 100 K01 σέ
απόσταση 50 - 100 μέτρα ὺπήρχαν γερμανικοί καταυλισμοί καί
προθολεῑς. Οὔτε λίγο 0015 πολύ ζοῠσε μέσα σέ κλοιό 6110 γερμανικές δυναμεις... μεγαλο 16 606000 100.
M1101v0v100 016 011111 100 δέν ἡταν κανείς, δέν ἕθλεπες τίποτα σκοταδι τελείως. Προχωρώντας αναψε ἕνα μικρό φωτακι καί τότε
518005 800 συναγωνιστές πού μᾶς περίμεναν. Μέ γνώρισε καί
στούς δυό, 671716 16 q)(1)0 ἠταν μικρὸ καί δέν 011000000 καλα να
τούς 8(1). Τόν ἕναν τόν λέγανε Κίμωνα καί 16v αλλον Μινέσκο ñ
Νίκσ. Ρωτησα τόν Ὄθωνα να 000 1151 γιατί τόν λένε έτσι, 000
απαντησε γέλων-τας ὅτι 00160 51v01 6 v00v60. "E101 ὁργανωμένοι

πλέον, ανταρτικο καί πολιτική όργαυωση, καθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε τό θέμα πού μᾶς αποσχολοῠσε· 16 κτύπημα τῶν αεροπόρων.
'O Κίμων έκανε ὸρισμένες ἐρωτήσεις, μετρημένες φυσικα, θέλοντας έτσι να 16 K0107166(0 μόνος μου ὅτι ή ὲπιχείρηση αὐτή δέν θα
πρέπει να γίνει. 0015 K6v προσπαθησε να μέ αναγκασει να παραιτηθω, αλλα μὲ τόν τρὸπο του καί μέ τίς σωστές ἀπόψεις 100 K1μωνα, 100 Ὄθωνα καί 100 Μινέσκου για μένα πλέον ή έπιχείρηση
ὸριστικα εἶχε ματαιωθεῑ καί μετα 6116 600 01 συναγωνιστές 000
εἶπαν, ήμουν εύχαριστημένος 016 611 απέφυγα Eva 15060110, ἴσως ,
σφαλμα. Τότε τούς εῙπα; συναγωνιστές σας εὐχαριστῶ γιατί προλαθατε ἴσως ἕνα μεγαλο κακό πού θα στοίχιζε πολύ αῘμα σέ 66000
100 αγωνα. Τότε 6 Κίμων μέ αγκαλιασε, μέ φίλησε K1 ἕφυγε. T6 1810
ἓγινε καί μέ 16v Μινέσκο.

_ Φεύγουτας, γελώντας K1 εύχαριστημένοι γυρίζουν καί λένε στόν
Ὄθωνα κατι, πέστε ’10 μόνοι σας, έμεῑς φεύγουμε.
Τότε ρωτησα τόν Ὄθωνα ποιοί ήταν καί πῶς λέγονται καί τί
116010 έχσυν. Κομπιασμένος 6 Ὄθων φαίνονταν 611 0071710v θέλει ν’
αποφύγει τήν απαντηση στίς ἐρωτήσεις μου, παρα ταῦτα ὅμως
000 ’πε ὅτι 6 Κίμων λέγεται Κούτρης K1 6 αλλος Λυμπέρής καί εῙναι
γεροί αγωνιστές.

Ἡ ώρα περνοῡσε K1 ἐγώ έπρεπε να γυρίσω 016 τμῆμα μου. Τοῦ
’πα ὅτι θα φύγω. Τότε 6 Ὄθων για να μέ εὐχαριστήσει για τήν
κατανόηση πού ἔδειξα, γελώντας καί δακρύζοντας μού ’δωσε Eva
00160010 μέ αρκετές δεσμίδες καί τρία μπιστόλια μέ πολλές σφαῖρες. ’Ἑτσι καταλαθα ὅτι 16 έργοστασιό του εἶχε μετατραπεῑ σέ
ὸπλοστασιο τού αγωνα. Ἀμέσως μετα μας λέειε να περιμένετε
λίγο, θα γυρίσω γρήγορα K1 έφυγε. Κοντα μου σ’ Eva θαζο εῘδα 016
φωτογραφία του, τήν πῆρα για να τόν θυμαμαι. Ἦταν κλοπή θέ6010. γιατί δέν 100 16 51110.
ιὈταν σέ 20 λεπτα γύρισε θιαστικός 000 51115 να τόν ἀκολουθήσουμε σέ ὡρισμένη απὸσταση 6 ἕνας μακρια 6116 16v αλλον. Εἶχε
φύγει για να ἐλέγξει τή φυγή μας μέσα 6116 1000 K010071100000.
Τόν ακολουθήσαμε μέχρι ἕξω 0116 τήν Ἐλευσίνα· έδῶ θα χωρίζαμε.
Φιληθήκαμε. Στό καλό συναγωνιστές, μᾱς 51115, K01 μήν ξεχνατε τό
φερμουαρ. Ἀμέσως μετα K1 ἐγώ μέ τόν ανταρτη μου πήραμε τόν

,δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς εύχαριστημένοι. ‘O Ὄθων, ὅπως έμαθα
μετα, ἠταν 6 Γεωργιος Ἀλεξίου. Τήν λέξη φερμουαρ, ὅπως μού ’πε
αργότερα 6 Διαμαντής, τή συνήθιζε να τή λέει καί σήμαινε κλειστό
στόμα. Ἦταν ἕνας αγωνιστής δοσμένος όλόψυχα στόν αγωνα, μ’
6710 1100 εἶχε γυναίκα καί παιδια. T’ 6vo06 100 K1 ἡ φυσιογνωμία
του, θα μού μείνουν για παντα χαραγμένα στή μνήμη μου. Ἐχω
γνωρίσει πολλούς τέτοιους αγωνιστές, αλλα 00160 ἀποτελεῖ έξαίρεση, γιατί ζοῠσε σέ μια πολύ έπικίνδυνη περιοχή. ’EK160 611’ αὐτό,
εῙχε συχνή έπαφή μ’ 6710 16 τμήματα 100 ΕΛΑΣ. Κατόρθωνε να
φεύγει για συναντηση μέ τα διαφορα τμήματα 100 ΙΞΛΑΣ καί να
ξαναγυρίζει στή θαση του - κατι πού μετριέται παραπανω 6116
110711Kapl6.
Γραφοντας 0016 τα λόγια, δέν ξέρω 6v 6 ήρωας 00160 ζεῖ ή ἔχει
προσφέρει K1 00160, 611(00 τόσες χιλιαδες αλλοι —— τόν ἑαυτόν του
θυσία στήν Ἑλλαδα. -

Ἐτσι, στεναχωρεμένος, αλλα κι εύχαριστημένος μαζί, ματαίωσα
τήν έπιχείρηση τῶν αεροπόρων καί τήν αλλη μέρα ἕφυγα για τα
Χόστια.
Εἶναι σ’ ὅλους γνωστό ὅτι ή Ἐλευσῖνα, ήταν τό προπύργιο 100
αγώνα.
l

OIKONOMIA
&KOINQNIA
ο Μηνιαία ἕκδοση προθληματισμοὺ K01 Evημὲρωοης
O Διευθύνεται 6116 συντακτική επιτροιιη

O Ἑξήντα πέντε τακτικοῑ συνεργατες πανεπιστημιακσί mi εἰδικοί ερευνητές
Τεκμηριωμένη πληροφορηση και uvuAuunn 01500504,
νηση γὺρω 011' ὅλα ra κουτα θέματα 1100 οιισσχολούν
σήμερο ὁλόκληρο τὸν κόσμο και 161011500 ιον mua μσς

L I; ι

Ἀὸέσμευῐη αυιιιιορόθεση ὶὸεὼν καὶ [lump-m: m1 0er:
n6610100 ὅιαλογος μέσα 0' Eva cùpù ιιρυοὸι;υι;ιιο 1650λογικὸ καί ἐπιστημονικὸ ψασμα,
ΓΡΑΦΕΙΑ’ ΑΙΟΛΟΥ 63, ΤΗΛ 3250056

ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΚΟΥΝΔΟΥΙΞΟΣ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣῑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
ΕΚΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ; ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ MAN ΕΣΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
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Αετγηοιυιικεε περιπετειετ

ἸὉ ΜΥΣῙΙΚΟ
ΤΟΥ ΒΟΥΔΑ
Ἕνα ἐγκληματικὺ χὲρι ὰπλὼνεται σὰν μακάβρια ἀπειλὴ πάνω
ἀπ’ τὴ μεγαλοὺτιολι τοῦ Σικάγου... Δύο ἀστυνομικοὶ
βρίσκονται μαχαιρωμένοι-.. μὰ ὅταν μσχσιρὼνεττιι
κι· ἕνας τρίτος... ὁ ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΑΝΤ ἐπεμβαίνει καὶ σὰν
ιΣΚΟΡΠῙΟΣ- κατατροπὼνε“ι,τὸν ἀπαίσια) ἔγκλημα-τίει .
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σκοτεινήἛα- ΜΕ, crrnv ëonwu και πῃ φοῑκῑῆ
ρειὰ μαῦοα. σύννεφα σῑὙὛΙ ’ῐῦ ovﬁnmb'bﬁuu .ﬁmlﬂu, ἅ·
σκεπάζουν τὸν ἅκὸ- ῠῑυγῠμῑκῠῦ τῆς t'anoemaç ducts!
μα πιὸ σκοτεινὸ οὐ· τὸν ΜίῪο τῆς ῦῑΥῦἈ-ῑῡς· 3W
Sim
τοῦ
Σικὰγου.
ὁ·
ἅστιννομικὸς
mnua'cd.
γνοίζῦ
δρόμοι τῆς με· πίσω του κει-Ι, ἁφσυκοάζεται, ἐ-

γαᾌωηώλεως εἶναι Um τυύιη οτυνώντας motive); μὲ τὸ ou..-

ΤΟ «Σ ΝΔῙΚΑΤΟ “OVE/MA},
· T Ο Y Τρωιιιομαιωεον φιιοιομκῳ gamma,
Ο ᾹΕῘΟΣ TOY ΜΩΡΗΑ .

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ»
n.
καί ἡ μικρὴ του
ἱστορικὴ διαδρομή
Ἀστννόμος Μπέκας, ἀστυνόμος Κάρόας, ντέτεκτιό Χ,
Νυχτερίὸα, Ζορρό, Τόμ Mfg, Ἄνθρωπος· Ἀράχνη. Nd μερικοί
ἀπ’ τούς ἥρωες πού, καθώς θά ἔχουν ἀκουστά οἱ νέοι σέ ἡλικία
ἀναγνῶστες μας, ἔθρεψαν τή φαντασία τῶν παλιότερων.
Ποιά ἦταν αὐτά τά ἁναγνώσματα, πῶς καί γιατί
έμφανίστηκαν, τί λειτουργία ἐπιτελοῦσαν σέ σῦνάρτηση μέ τήν
ἱστορική σνγκυρία τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ. Ποιοί ἧταν οἱ
(δημιουργοί τους καί κάτω ἀπό ποιές συνθῆκες ἔγραψαν αὐτά τά
ἀναγνώσματα; Ποιός ὁ ὄαθμός «γνησιότητας» αὐτῶν τῶν
κειμένων καί ποιά ἡ ἀντιστοιχία μέ ἄλλες μορφές κουλτούρας,·
Γ ιά νά ὀρθοῦν ἁναλῦτικές ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα αὐτά

αὐτοί γιά τίς «περιπέτειές» τους (έκὸοτικές καί μή), τούς ἥρωές
τους, τό κοινό τους καί τήν έν γένει «έγκληματική» τους
ὁραστηριότητα στόν χῶρο τοῦ έντύπου.
* Γ τά μιάν ἐπιστημονικότερη προσέγγιση τοῦ σύγχρονου λαϊκοῦ Ι’ὶιιυθιοτορήματος
παραπέμπουμε στι) μελέτη τοῦ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΕΞῘΟΥΔἨ στά τεύχη-86 καί 87 τοῦ 1977.
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σφηγηση

νά ένοχληθεῑ τό καλό του γοῦστο καί χωρίς
ὅέὸαια νά νομίσει ὅτι διαόἀζει Ντοστογιέφσκι. Στῆν περίοδο τῆς δικτατορίας, 6 Ἡλιού
ἦταν μέσα. ’Όταν ὅγῆκε μαζί μέ τούς ἄλλους, .
μέ ὅρῆκε καί μού εἶπε· «Ἀμάν, 69E Γ ιάννη,
δέν ξέρεις τί εὐγνωμοσύνη σού χρωστάμεΜ
«Γ ιατί μπάρμπα Ἡλία»,· τοῦ κάνω. «"010 16v _
καιρό μέσα, πού μέ εἶχαν στῆν ἀπομόνωση,

Γιὸννης Μαρῆς
(Γ. Τσιριμῶκος)

αὐτό...» καί γενικά 01' πιό ὑψηλῆς κουλτούρας
ἅνθρωποι ἔξω, διαὸάζουν ἀστυνομικά. Ἀντιθέτως έδῶ, λόγω έπαρχιωτισμοῦ, ὅπως σ’ ὅλα
ἄλλωστε εἵμαστε έπαρχιῶτες, δέ θά 6951'; ἄν·
θρωπο νά παραδεχτεῐ ὅτι διαὸάζει ἀστυνομικά. Τώρα, ὡς πρός ἐμένα, τί νά σᾶς 116}! T6
ἄν εἶναι καλά ῆ ὅχι εἶναι ἄλλο θέμα, αὑτό δέ
θά τό κρίνω. ἐγώ. Ἐγώ έκεῖνο πού μπορῶ νά
σᾶς πῶ εἶναι ὅτι πουλῆθηκαν σ’ἀπίθανο ἀριθ116 ἀντιτύπων, πουλιοῦνται ἀκόμη δηλαδή,
ἐπί εἰκοσιπέντε χρόνια συνεχῶς. Καί φυσικά
δέ τά διαὸάζουν 01' ἴδιοι ἄνθρωποι αὑτά τά

'-—-—,n;.

εἰκοσιπέντε χρόνια. Τά διαὸάζουν τά παιδιά

61.61136», μού λέει, «ἐκεῖ τά 6166a0a»! T6 έπέτρεπαν διότι δέν έθεωροῦντο ἐπικίνδυνα πολιτικά 61611'6 κι ἔτσι τούς ἅφηναν νά τά διαὅάσουν. Καί 6 Μπριλάκης φανατικός ἀναγνώστης μου. ’Όταν τόν εἶχαν ἐκεῖ στῆν ἐξ·
ορία μέ διάὸαζε. Γιατί σᾶς ἀνάφερα ὅλους
613106;; Γ ιατί εἶναι ἅνθρωποι καλοῦ γούστου
ὅλοι τους. Συνεπῶς, δέ νόμιζαν ὅτι διαόάζουν
Ντοστογιέφσκι ἤ Μπαλζάκ, ἀλλά δέν ἐνοχλοῦσε τό καλό τους γούστοῖ Διότι ἐάν ῆτο
ζαν. “Οταν εἶ· ,
«μπαχαντέλα» δέν θά τό διά

..
‘4'.
”
ἰ·
ξ’ ,ἐξὲξ ‘
Μέλας τῆς κεγτρικῆς ἐπιτροπῆς τοῡ
Ε.Λ.Δ. καί τοῡ γραφείου Στερεας τοῦ
ΙΞ.Α.Μ., γνωστὸς, οήμερα, δημοσιογραφος
τοῦ συγκροτήματος Μτιότση («εἈκρὸι-ιολιςυ, «εἈΠογευμαι-ινή») καί συγγραφέας
δεκάδων ἀστυνομικῶν μυθιοτορηματωγ,
Ποι] γνὼρισαν μῑα Πρωτοφαγή, για τα ἑλληγικα ὲκὸοτικα χρονικὰ, εμπορική ὲΠιτυχῑα.
’Ἐχει γράψει, ἐπίσης, Πολλά σεναρια για
τόν κιγηματογραφο καί τήν τηλεὸραοη.
(...) Γιά μένα ῆ ἀστυνομικῆ πλοκῆ εἶναι τό
πρόσχημα γιά νά κερδίσω τό ἓνδιαφέρον τού
ἀναγνώστη καί ἀπό κεῖ καί πέρα αύτό πού μ’
ἐνδιαφέρει εἶναι ῆ ἀτμόσφαιρα, τό 1159166110v, 01' χαρακτῆρες καί 01' ἀνθριὺπινες σχέσεις. Μπορεῑ οἱ ὑποθέσεις νά εἶναι φανταστικές καί ψεύτικες, ἀλλά τά πρόσωπα πού περιγράφω εἶναι ἀληθινά. Τά περισσότερα ἀπ’
αὑτά εἶναι ἄνθρωποι πού τούς γνώρισα, τούς
ἔχω συναντήσει καί ἐάν ἔχουν κάποια στοιχεῖα, ἅς ποῦμε, πού γι’ αὑτό ἀρέσουνε ὅταν τά
διαὸάζουν πολλοί, εἶναι ἴσως γιατί μέσα
στούς ἥρωες αύτούς 6 ἀναγνώστης μπορεῑ νά
συναντήσει πρόσωπα πιθανά, ὅπως κάποιο
φίλο του, θεῑο του τάδε, κλπ. Δηλαδῆ, κοιτάξτε νά δεῖτε, δέν πιστεύω 6E6a1a, 611 εἶναι
«ὑψηλῆ λογοτεχνιά», ἀλλά πιστεύω ὅτι μέσα
0’ Eva ἀστυνομικό μυθιστόρημα μπορεῑ νά
ὑπάρχει μιά πολύ μεγάλη κλίμακα ποιότητας,
ῆ ὁποιά μπορεῑ νά φτάνει ἀπ’ τῆν πιό ψηλῆ
ὅαθμίδα ὥς καί τῆν πιό χαμηλῆ. Ἐδω ὑπάρχει
κάποιος έπαρχιακός σνομπισμός στούς διανοούμενούς μας σέ εἰσαγωγικά. Δηλαδῆ, κανείς δέν ὁμολογεῖ ὅτι διάὸασε ἕνα ἀστυνομικό
μυθιστόρημα, Ëch Eva; Χεμινγουαίη, ἇς
ποῦμε, καί διάὸαζε καί τό ἀναγνώριζε- δημοσία πώς διάὸαζε. Ἔξω εἶναι διαφορετικά. Γιά
τόν N. Χάμετ, ἔναν Ἀμερικάνο ἀριστερό
ἀστυνομικό συγγραφέα, κάνουν διατριόές οἱ
φοιτητές. Ἡ Σιμόν Ντέ Μπωόουάρ, ἡ ὁποία
εἶναι λόγια, ἇς ποῦμε, κι αύτῆ στά ποιήματά
της λέει.· «ἄφησα τό ἀστυνομικό μου μυθιστόρημα πού διάὸαζα στό τραῐνο κι ἔκανα
30

τους, τά έγγόνια τους. Τό περίεργο εἶναι ὅτι
ἀρέσουν καί πουλιούνται σέ διαφορετικές γενιές καί διαὸάζονται ἀπ’ ὅλους. Συναντῶ ἀνθρώπους πού τά διαὸάζουν ἀκόμη καί τώρα
πού εἶναι μεγάλοι καί λένε.· «Ἥμουνα νέος
πού διάὸαζα τά 61116 Gag»! Ἐπίσης τά 61666ζουν πολύ 01' ξένοι πού ξέρουν ἑλληνικά. Ἕχω
γράμματα ἀπό καθηγητές πανεπιστημίων ἔξω,
ἀπό διάφορα μέρη. K1 αὑτό συμὸαίνει ὅχι
χάρη στῆ λογοτεχνικῆ ἀξία τῶν ὅιὸλίων μου,
ἀλλά ἀντιθέτως, θά ἔλεγα, σ’ Eva μειονέκτημα
λογοτεχνικό, ἐπειδῆ ἐγώ χρησιμοποιῶ τῆν
γλωσσα που μιλᾶμε καί ὅχι μιά γλώσσα λογοτεχνικῆ, ἡ ὁποιά ὅμως εἶναι πιό ζωντανῆ καί
πιό εύκολη. Σκεφτεῑτε ὅτι πῆρα γράμματα
ἀπό τῆν Αύστραλία πού μού ζητοῦσαν νά
τούς στείλω 61611’a, 61611 ἐκεῖ τά διδάσκουν
στῆν πολιτεία τῆς Πραιτώριας, πώς τῆν λένε
ἐκεῖ πέρα, τά διδάσκουν στῆ μέση ἑκπαίδευση
καί χρησιμποποιούν τά ὅιόλιά μου σάν ἀναγνωσματάρια στῆν ἑλληνικῆ γλώσσα πού εἶναι.
μάθημα προαιρετικό.. Ἐδῶ ἦταν ἕνας Χρηστίδης 6 ὁποῖος ἔκανε ταχύρυθμη ἐκπαίδευση
τῶν άγγλικῶν καί τῶν ἑλληνικῶν στούς διπλωματικούς καί χρησιμοποιούσε τά δικά μου
61611’a. "016v ἤμουν διευθυντῆς τοῦ περιοδιρ
κού «Πρῶτο» στῆν πολυτελῆ του ἔκδοση, τῆ
δεύτερη (ίλουστρασιόν χαρτί κλπ.) εἷχα στείλει τόν Πέτρο τόν Ἀναγνωστόπουλο τό συνάδελφο νά πάρει Eva 61611’0 ἀπό τῆ σοὸιετικῆ
πρεσὸεία γιά κάτι πού ἔγραψα. Εἶχα τηλεφωνῆσει ἐγώ. «Γ ιάννης Μαρῆς έδῶ, διευθυντῆς
κλπ.» Ὅταν πῆγε 6 Πέτρος 6 Ἀναγνωστόπουλος τοῦ λένε E1151": «Ὁ κ. Μαρῆς πού μᾶς
τηλεφώνησε εἶναι 6 κ. Μαρῆς πού ὅγάζει τά
ὅιὸλία>>,· «Ναί», τούς κάνει 6 Ἀναγ-νωστόπουλος. «Ἅι», λέει 6 Ρῶσος, «ξέρετε αὐτά τά
616116 16 χρησιμοποιούμε στό Ὑπουργεῐο
Ἐξωτερικῶν τῆς Σοὸιετικῆς Ἐνώσεως γιά
ὅσους πρόκειται νά ἔρθουν στῆν Ἑλλάδα καί
μαθαίνουν ἑλληνικά>>ἶ Ἐγώ, πάλι, εἶχα πάει
μιά φορά στῆ σοόιετικῆ πρεσόεία καί μού φάνηκε ὅτι μέ κοιτούσαν ἀπό παντοῦ. Ἕόγαιναν
ἀπό τίς πόρτες καί μέ κοιτούσαν · μοῦ φάνηκε
παράξενο. Τό κατάλαὸε 6 ἅνθρωπος πού εἴ·
χαμε ραντεὸού καί μοῦ λέειζ· «Μή σᾶς κάνει
έντύπωση πού σᾶς ὅλέπουν ἔτσι, δέ συμόαίνει

διάόαζα τά ὄιὸλία 0011»! '0 Ἡλιού ἀριστερ ä! Ἀπό τῆν ἄλλη, 0' στρατηγός Πανουργιᾶςὲ K1 αὐτός στῆν ἀπομόνωσηι* Αὐτός
δεξιός, Καραμανλῆς κλπ. «Ὅλα σου τά .

ναι κάτι «μπαχαντέλα» δέ μπορεῖς οὔτε γιά ᾗ
ψυχαγωγία νά τό διαὸάσειςί...

(...) Εἶχα πάει ἀποστολῆ στῆν Τουρκία καί
ζῆτησα νά δῶ τόν Πατριάρχη· μοῦ εἶπαν
«αὔριο», τούς εἶπα «δυστυχῶς αὔριο δέν
μπορω γιατί γυρίζω ἀπό τῆν ’Ἀγκυρα καί
φεύγω». «Τότε 6 Παναγιώτατος θά σᾶς δεχθεῑ
κατ’ έξαίρεσιν>>ί Πῆγα, λοιπόν μέσα καί λέω.·
«Μέ συγχωρεῖτε πού ἀπαίτησα τώρα, ἀλλά
ἑπειδῆ ἔχω κλείσει τό είσιτῆριό μου μ’ ἀεροπλάνο ἀπό τῆν Ἄγκυρα, δέν μποροῦσα νά
κάνω ἀλλιῶς, διότι δέν ὑπῆρχαν θέσεις νά
ὅγάλω μέ ἄλλη πτῆση». «Ἀ, ὄχι κύριε Μαρῆ-»,
μού λέει 6 Παναγιώτατος, «έμεῑς μόλις μάθαμε ὅτι εἴσαστε έσεῑς πολύ εύχαριστηθῆκαμε,
διότι πολύ σᾶς ἀγαπούμεί» Ἐγώ νόμιζα ὅταν
μού ἔλεγε 6 Πατριάρχης «σᾶς ἀγαποῦμε» ὅτι
μέ ἀγαπούσαν γιά τά δημοσιογραφικά μου
κομμάτια ὑπέρ τοῦ ἑλληνι“σμοὺ,, ἀλλά ἐκεῖνος
μού εἷπε «σᾶς ἀγαποῦμε διότι ἔχουμε 61666051 ὅλα σας τά 61611’a»! Μοῦ ἔκανε ἐντύπωση,
65'6a1a, γιατί τά ὅιὸλία μου ἔχουνε σέξ κλπ.
Μοῦ εἷπε μάλιστα 6 καύμένος.· «'0 γαμὸρός
τῆς ἀδελφῆς μου τόν ὁποῖον έχάσαμε προσφάτως καί μού ἔγραψε ἡ ἀδελφή μου ὅτι, λέει,
μόλις 6 Γιῶργος εἶχε γυρίσει ἀπό τοῦ Πεχλιὄανίδη, ὅπου εἶχε πάει διά νά ἀγοράσει τά τελευταῖα ὅιὸλία τού κ. Μαρῆ, κάθησε στῆν καρέκλα καί πέθανε, ἔπαθε συγκοπῆ καρδίας».
Ἧταν Eva; καλότατος ἄνθρωπος 6 Πατριάρχης, 6 Ἀθηναγόρας. Ἕνα ἄλλο ἀστεῖο εἶναι
έκεῖνο πού μού ἔτυχε στῆν Κίνα. Ἔγραφα Eva
κομμάτι μέ τίτλο «Ἀποστολῆ στῆν Κίνα».
Κίνα τώρα στοὺ διαόλου τῆ μάναέ Κατεὸαίνουμε στό ἀεροδρόμιο, μᾶς περιμένει ἐκεῖ 6
πρέσὸης, Eva; 61116; μας, 6 διευθυντῆς τοῦ κινέζικου πρακτορείου Σινχουάν(,·), οἱ ἄλλοι
τίποτα. Ἀπλως οἱ ἄνθρωποι ἔχουν διαὸάσει 1 ἐπίσημοι καί 6 διερμηνεύς. Χαιρετιόμαστε
16 61611'a σας καί θέλουν νά σᾶς δοῦν». Δέν
ἑκεζ μέ πλησιάζει 6 Κινέζος καί μού λέει.«Ἐσᾶς κάπου σᾶς ξέρω>>ί «Ἔλα ὄρέ ἀδερφέ
πιστεύω ὅτι εἶναι ὑψηλῆς τέχνης τά ὅιὸλία
μου, ἀλλά ἀρέσουν διότι ἔχουν ζωντανῆ
πού μέ ξέρεις, ἐγώ πρώτη φορά πατάω 16
γλώσσα, χωρίς λογοτεχνίες καί δύσκολα πράγ- 11661 μου έδῶ πέραῖ» «Σᾶς ξέρω», μοῦ λέει,
ματα. Τόν Καζαντζάκη πῶς νά τό διαὸάσει
«σᾶς ξέρω ἀπό τῆ φωτογραφία Gag!» «Ἔ, καί
κανείς,· Δεύτερον, διότι ἔχουν πολύ Ἑλλάδα
ποῦ τῆν ξέρεις έσύ τῆ φωτογραφία nov»;
μέσα τους καί ἅμα θέλει κάποιος νά μάθει τῆ
«Στά ὅιὸλία σας», μού κάνει «ἔχω 61666051 .,
γλώσσα ὅοηθιέται. Κι ὅταν ἔχει κάποιο έν16 11591006159a»! «Ἀμάν», λέω μέ τό νοῦ ’
διαφέρον αὑτό πού διαὸάζει, ἄν ὑπάρχει κάμου, «τί γίνεται στῆν Κίνα». «Καί μάλιστα κ.
ποια πλοκῆ, νά ποῦμε. ’Άλλο εἶναι νά διαθάΜαρῆ, τώρα τελευταῖα διάὸασα έκεῖνο πού
ζεις Eva φιλοσοφικό σύγγραμμα πού δέ σέ
ἔχει Evav κύριο πάνω 0’ Eva γάϊδαρο». «Δέν
νοιάζει τί θά γίνει παρακάτω.
εἶναι ἄνθρωπος πάνω σέ γάιδαρο, ἀλλά σέ
(...) Λοιπόν, έκεῖνο πού έπιδιιὺκω στά 61ἄλογο», τοῦ λέω ἐγώ. Ἐννούσε Eva ἀπό τά
611’a μου εἶναι’νά ’ὑπάρχει Eva σχετικά καλό
ὅιὸλίλα μου, τίς «Ὑποψίες», πού στό ἐξ·
γούστο, δηλαδῆ νά μπορεῑ νά τό διαὸάσει κι
ώφυλλό του δείχνει πραγματικά ἔναν ἄνἕνας πιό ὑψηλῆς στάθμης άναγνώστης, χωρίς
θρωπο πού κάθεται πάνω 0’ Eva ἄλογο.
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Ἑμμ. Σεργεντάκηςς ὁ πρῶτος Ἕλληνας «ντέντεκτιό».

(...)Ἕνα ἄλλο πού ἴσως ἔχει συντελέσει στό
νά τ’ ἀγαπήσει ὁ κόσμος, εἰδικά στά παλιόμ
τερά μου, εἶναι ὅτι ὑπάρχει πάντα στό φόντο
κάποιος ἀπόηχος ἀπό τήν ἀντίσταση. Δηλαδή,
καί στό «Κολωνάκι» (σ.σ.« ’Ἐγκλημα 016 K0λωνάκι») ὄρίσκεται στό φόντο ἡ ἀντίσταση
καί κεῖ εἶναι ἡ ἑρμηνεία 1013 γιατί ἔγινε αὐτός
προδότης, ξέρω γώ, καί σέ ὅλα γενικά 133169—
χει κάτι ἀπό μένα. Διότι ἐγώ εἷμαι τῆς ἐποχῆς
τῆς ἀντιστάσεως, ἡ γενιά μου εἶναι τῆς ἀντιστάσεως, τό πράγμα ἔχει σημαὸέψει ὅλη μας
τή ζωή. Καί ἐπίτηδες νά μή τό κάνουμε, 61316
περνάει, μᾶς χαρακτηρίζει. Ἐγώ, ὅπως ἴσως
ξέρετε, τήν ἀντίσταση τήν ἔζησα καί στήν
πόλη καί στό ὅουνό. ’Ἡμουνα μέλος τῆς κεντρικῆς ἐπι-τροπῆς ΕΛΔ, μέλος 1013 γραφείου
Στερεᾶς τοῦ ΕΑΜ καί τότε εἴμασταννέαπαιδιά κι 61316 σφραγίσαιέ τή μετέπειτα ζωή
μας. Πάνω σ’ 61316 ἀκριὸῶς ἑτοιμάζω ἕνα ὄι6λίο - ἀπάντηση 016 ἐρωτήματα τοῦ «γιατί ή
ἀντίσταση πήγε ὅπως πῆγε» καί πιστεύω ὅτι
θά εἶναι μιά ψύχραιμη, ἇς ποῦμε, πολιτική
ἱστορία τῆς ἀντιστάσεως. μέ τό προσωπικό
στοιχεῐο γιά τούς ἀνθρώπους πού εἶδα καί
γνώρισα ἀπό κοντά. Ἐγώ τό ὅλέπω πιό ἀντικειμενικά. γιατί κοιτάξτε νά δεῖτε, ὅλα τά ὄιὅλία πο ὑ ἔχουν ὅγεῖ ὡς τώρα εἶναι ὅλα κομμουνιστῶν, οἱ ὁποῖοι κομμουνισταί, ὅπως ξέρετε καί λέει κι ὁ Πέτρος ὁ Ροῡσσος, ἔχουν
ἕντεκα κατά καιρόυς διαφορετικές τοποθετήσεις ἔναντι στό «γιατί ἡ ἀντίσταση πήγε ὅπως
πήγε». Ὁ καθένας, λοιπόν, ἀνάλογα μέ τό
σημεῖο πού ὅρι’σκεται τώρα στά κομματικά
του εἶναι ὑποχρεωμένος νά πολεμήσει καί νά
συμμορφωθεῖ μέ κείνη τήν ἑρμηνεία, ἀπό τίς
διάφορες ἕντι-κα, καί ἔτσι ἄλλα λέει ὁ Χατζής,
ἀλλιῶς τά ὄλέπει ὁ Ροῦσος, ἀλλιιῦς ὁ Παρτσαλίδης. ἀλλιῶς ὁ Βλαντᾶς. κλπ.

(...) Δέν ἔγραψα 016v Πεχλιὸανίδη κατά
παραγγελιάι-’ τόσες σελίδες. ’Άλλες φορές
ήταν 160, ἄλλες 200, κλπ. Εἶναι ἀλήθει.α,ἅμα
ὅγεῑ μεγάλο τό κόὸω, τό κάνω σέ δύο τόμους.
Ἀλλά δέν γράφω τόσες σελίδες ὅσες χρειάζονται γιά νά ὄγεῑ ἕνα ὅιὸλίο. ’Άς ποῡμε αι”τά
μέ τούς δυό τόμους· ὸέν εἶναι κάν δύο, ἀλλά
ένάμιση. Δηλαδή, ἕνα πού φυσιολογικά θά
ήταν διακόσιες πενήντα - τριακόσιες σελίδες,
Ικινκλοᾳ-ορεῖ σέ δύο τόμους, διότι 6 ἐπιχειρη-ματίας δέν θέλει νά τό κάνει τριακόσιες σελίδες, διότι δέν θέλει ν’ ἀλλάξει τήν τιμή. Λέει.·

«Σταματῶ εἰς τίς διακόσιες, ἕνας τόμος » καί
ὁ δεύτερος τόμος ἔχει τίς ὑπόλοιπες ἑκατό σελίδες καί καμιά μικρότερη νουόέλα ἤ 6130...!
Ἀλλά ποτέ δέν ἔγραψα κατά παραγγελία.
Πρῶτα-πρῶτα ,νά σᾶς πώ κάτι, κανένα ἀπ’
ὅσα ἔχω γράψει δέν γράφτηκε 631’ εὐθείας γιά
ὅιόλίο, ἀλλά κατόπιν παραγγελίας ἑντύπων,
δηλαδή ἀπό ἐφημερίδες καί περιοδικά. Δέν
κάθωμαι σπίτι μου νά γράψω ἕνα μυθιστόρημα γιά μένα. Λέω, ἅμα πάρω τή σύνταξή
μου νά γράψω ἕνα μυθιστόρημα γιά μένα,
ἀλλά 61316 616 16 ὁποῖα συζητᾶμε ἦσαν
παραγγελίες ἐφημερίδων, δημοσιογραφικά
κομμάτια. Ἀπλῶς ὑπῆρχε ἡ «λύση». Τό ἀστυνομικό μυθιστόρημα ἀρχίζει ἀνάποδα 631’ ὅλα
τ’ ἄλλα, ὄρίσκεις πρῶτα τή «λύση» καί μετά
προχωρᾶς. Τό ἀστυνομικό ἀρχίζει πάντα ἀπό
τό τέλος. Θές, ἄς ποῦμε,νά 3181';- ὅτι ἕνας ἄν·
θρωπος κάνει ἐκεῖνο, διότι θέλει 61316. A01316v, ἀφοῦ ὄρεῖς αὐτό τό πράγμα, μετά θά τό
οἰκοδομήσας πετραδάκι-πετραδάκι μέχρι νά
ὅρεῑς ὅλα τά πραγματάκια τά ὁποῖα θά ὁδηγήσουν σ’ αὐτή τή λύση. K616165618 τί γίνεται,· T6 διάφορα ἄλλα πρόσωπα εἶναι ἄλλο
κεφάλαιο, ξεχωριστό. Αὐτά τά πρόσωπα,
πάλι, ἔχουν μιάν αὐτόνομη ζωή, 0013 ἐπιὸάλλονται πολλές φορές. Ἐσύ ἁπλῶς ἔχεις προσχεὸιάσει τό ὄασικό πού εἶναι ἡ «λύση» κι
ἀπό κεῖ σέ ὁδηγοῦν τά ἴδια τά πρόσωπα,
ἀλλά ὁπωσδήποτε πρέπει νά ξέρεις τόν τρόπο
νά τό κάνεις 61316. Γ ιά νά καταλάὸετε τί θέλω
νά πῶ, ἔχω γράψει ἕνα μυθιστόρημα, τό «A13στηρῶς προσωπικόν»· ἡ λύση μου ἐκεῖ εἶναι
ὅτι κάποιος ἐκμεταλλεύεται ἕνα ἀστεῖο ὀργισμένων νιάτων καί σκοτώνει τό θύμα του. Σέ
μιά παρέα νεαρῶν ἀμφισὸητιῶν λένε ὅτι τό
χρῆμα διαφθείρει τά πάντα καί στέλνουν ἀπό
μιά ἐπιστολή σ’ ἀνθρώπους τελείως ἀνόμοιους
μεταξύ τους καί ἅς ποῦμε; «Πηγαίνετε αὔριο
στίς δέκα ἡ ὥρα στήν “καμπάνα” τάδε καί θά
κερδίσετε 20.000.000»! ’Eva3 εἶναι παράλογο,
ἄν τό σκεφτεῑ κανείς ρεαλιστικά, ἐν τούτοις
πηγαίνουν. Πηγαίνουν διότι εἶναι τό δέλεαρ
τῶν ἔκατομμυρίων στή μέση. Ὁ καθένας θά
ὄρεϊ μιά δικαιολογία, «ἅς πάω ἔτσι νά δῶ»
κλπ., καί θά πᾶνε τελικῶς ὅλοι. Ὁ ἕνας εἶναι
ὄιομήχανος, ὁ ἄλλος μικροπωλητάκος, ὁ ἄλλος φοιτητάκι, κλπ. Λοιπόν, 61316 16 ἔχει
σκεφτει ἕνας νεαρός ἀπό τήν παρέα τῶν
ἀμφισὸητιῶν, ἔτσι σάν ἀστεῑο νά ποῦμε.
"016v 316v8 01r ἄλλοι ὅμως στήν «καμπάνα»
ὄρίσκουν μέσα ἕνα νεκρό. T6 ἀστεῑο πού ἔκαναν 61316 16 3161616 ἧταν ἀθιῡο, δέν ἧταν ἔγκλημα. ’Άλλο τό ἄν κάποιος τό ἑκμεταλλεύτηκε, ἐπειδή εἶχε λόγο νά σκοτώσει 16 θεῑο
του. Ἐσύ, λοιπόν, ξέρεις αὐτή τή «λύση», ὅτι
δηλαδή πέντε νεαροί σκέφτηκαν 61316, κάποιος τό ἑκμεταλλεύτηκε, σκότωσε. Πάνω ἐκεῖ
οἰκοδομοῦνται ὅλα. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, τούς
χαρακτῆρες τῶν παιδιῶν, τή φιλεναδίτσα τοῦ
ἑνός, τήν πορειά καί τό πῶς ἀποκαλύφτηκε,
61316 16 δείχνεις. Ὕστερα σέ ὅλους τούς συγγραφεῖς, πρέπει νά ξέρετε, καί σέ μᾶς τούς-μικρούς καί στούς μεγάλους, οἱ ἥρωές τους δέν
εἶναι ἀπόλυτα δημιουργήματά μας- δηλαδή,
τόν δημιουργεῖ ὁπωσδήποτε ὁ συγγραφεύς,
ἀλλά μετά τόν ὁδηγεῖ ὁ ἥρωάς του. Ἀποκτᾶ
μιά αὐτόνομη ζωή ό ἥρωας σιγά-σιγά, ἀποκτᾶ μιά προσωπικότητα, μιά ὑπόσταση. Ἀλλά
πρέπει νά ξέρεις 31013 νά τό πᾶς, δέν φτάνει
μόνο νά ὄρεῑς τή «λύση». Γι’ 61316 σᾶς λέω ὅτι
τό ἀστυνομικό μυθιστόρημα δέ γράφεται,
ἀλλά συλλαμὸάνεται. T6 «ἄλλα» ἧταν οἱ ἐπιφυλλίδες οἱ Âaïxéç πού ἄρχιζες καί στήν ουνέχεια δέν ήξερες οὔτε 31013 16 πᾶς - οὔτε ποῦ
σέ πάει. Ἐδῶ εἶναι «μαθηματικά», πρέπει νά
ξέρεις ἀπολύτως ποῦ τό πᾶς]

Kcu μιει
Περιηγηση
1914-1918

Ο Ol Ἑλληνίδες ὲξοκολουθοῡν v6 naipvouv
τὸ θαλασσινό τους μπᾰνιο με 16 poüxc, μὸυο
ποὺ κάτω ἀπὸ τό εἰδικὸ φουστὰνι φοροῡν
ἑπιπλεον Kl ëva ὰσορτῐ σουρωτό παντελὸνι.
Ἠ «τολμηρήυ καί ὁπωσδήποτε δροσερότερη
καμιζόλο (ἑφαρμοοτό μαγιό χωρίς φοὺστσ),
πού ἥδη σιχολὰει κόσμο» στίς Εένες πλὰζ ξιπὸ
χρόνια, οτήν Ἐλλάδα παραμένει «ὁξιοπερὶεργο γεγονός», ὰκόμα καί y16 16 περιοδικὰ
μὸδας.
Ο Φθινὸπωρο τοῦ 1915 κυκλοφοροῡν ἀπό τό
«Ὲκδοτικόν Γραφεῑον Χριστοφορίδου καί
Χρυσαφίδου», τῆς Κωνοτσντινοὺπολης (πλῇpnq διεύθυνσηῑ Κωνστοντινοὺπολις-Γολστο,
Γιουκσεκ Κολδηρήμ 606) 16 n8p1061K6 «NlK
K6p11: . «N61 Πὶνκερτον» (K616 τὸ «Ἄλαν
Πίνκε το n. δημοφιλή «ιντεντεκτιθ» τῶν δμερικὺνικων λαῑκῶν περιοδικῶν), «Λόρδος /_\[οτερ» καί «Σὲρλοκ Χὸλμςκὸ Βασιλεὺς των
'Amuvépmv». Kol 16 τεσσερο αὺτὺ περιοδικά
31

ήσαν μηνιαῑα καί δημοσίευαν ι,αύτοτελεῑς
πάντα περιπέτειες τών ἡρώων τους, τίς
όποῑες έγραφε,ή μᾶλλον «γύριζε» ἀπό τίς
ἠδη ύπόρχουσες ξένες (ἀμερικάνικες ἥ έγγλέζικες) ό ένας τῶν δύο έκδοτών (καί αύτοαποκαλούμενος λόγιος) Δ.Γ. Χριστοφορίδης, ἀγνώστων λοιπών στοιχείων. Ἐκτός ἀπό
τήν Τουρκία - σύμφωνα μέ τό μόνιμο κλισέ
στό έξώφυλλό τους - κυκλοφοροῦσαν «εἰς
όλην τήν Ἐλλόδα, τήν Αϊγυιττον, τήν Βουλγαρίαν, τήν Ρωσίαν καί αύτήν τήν Ἀμερικήν»
(!). Μοναδικό ένδιαφερον παρουσιάζουν (ἔξω
ἀπό τό λιθογραφικό τοῦ πρόγματος) καί τό
έξώφυλλα τους όπου. όχι σπάνια, ἀποκαλύπτεται η ταυτότητα τοῦ δολοφόνου· ἀρκεῖ
μόνο νό κοιτάξει κανείς τήν εἰκόνα καί τή
σχετική λεζάντα στό κότω μέρος τοῦ έξωφύλλου ἡ καί μόνο τόν τίτλο τοῦ έπεισοδίου
(π.χ. «T6 ληστρικόν φαρμακοπωλεῑον», «ό
ψευδοστρατηγός», «ό γυναικοκτόνος ζαχαροπλάστης», κτλ.). Ἀπό διαφημιστικό, πόλι.
τών έκδόσεων (ὅπου συνιστοῦν «είς τήν εύγενήν πελατείαν των» ν’ ἀποφεύγουν «τός
κακεκτύπους ἀπομιμήσεις πού προσφότως
ἐνεφανίσθησαν εἰς Κωνσταντινούπολιν καί
Σμύρνην») μαθαίνουμε πώς ὑπῆρχον καί συναγωνιστικό έντυπα, μέ παρεμφερεῖς τίτλους
καί ἥρωες, για τό όποῑα όμως δέν ύπόρχουν
ἀλλα στοιχεῖα.

δες ἀστυνομικόν μυθιστόρημα» τού Α. Kuριακοῦ, «Ὀ Μαῦρος Ἀρχιληστής στό Παρίσι»
(σύνολο σελίδων 612. είκονογράφηση Σωτήρη
Χρηστίδη), πού κι αύτό μέ τή σειρό του γίνεται ἀνάρπαστο καί έπανεκδίδεται σέ δεύτερη
έκδοση. "Eva χρόνο ἀργότερα κυκλοφορεῑ ή
πρώτη περιπέτεια τοῦ «Φαντομᾱ». Τίτλος της
«Τό έκατομμύρια τοῦ Μεξικοῦ».

1927

O Οί ίδιοκτῆτες λεωφορείων τῆς Ἀθήνας καί
τοῦ Πειραιᾶ ἀδυνατοῦν v' ἀντιμετωπίσουν τό
συναγωνισμό τῆς ἀλλοδαπῆς ἑταιρείας
«Πόουερ», πού «χτυπόει» τίς τιμές τῶν είσιτηρίων, μέ ἀποτέλεσμα v6 χόνουν όλοένα καί
περισσότερους έπιθάτες. Οί λεωφοριοῦχοι
συγκροτοῦν διαδηλώσεις καί ὺπογρόφουν
απανωτά ψηφίσματα διαμαρτυρίας, προκειμένου v6 ματαιωθεῑ ὴ σύμθαση τῆς ἑταιρείας
μέ τό έλληνικό δημόσιο. Γίνονται μικροεπει·
σόδια καί συλλαμθόνονται τέσσερεις διαδηλωτές ίδιοκτήτες. 'H χωροφυλακή ἀρνεῖται v6
δώσει στή δημοσιότητα τό ὀνόματα τῶν συλληφθέντων (l)

0 T6 «παιδί-θαῦμα» τοῦ θωθοῦ κινηματογράφου, Τζόκ Κούγκαν, πού μεσουρανοῦσε
τότε, φθόνει στήν Ἐλλάδα μέ ποντοπόρο
πλοῑο για νά μοιράσει δώρα στούς πρόσφυγες
τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς καί v6 Θγάλει
τίς σχετικές διαφημιστικές φωτογραφίες του.
Παρόλληλα, ό ποιητής Σπύρος Ματσούκας,
ἀνόμεσα στήν ἀλλη «έθνική» του δρόση,
παντρεύει κατα δεκόδες τίς ἀκληρες προσφυγοπούλες, τίς όποῑες καί προικίζει μέ
διόφορα ποσό πού συγκεντρώνει ἀπό έράνους.

0 Ἑπιπροσθέτως τό «έκδοτικόν κατάστημα
Δ, Δελῆ &A. Σαραθάνου» κυκλοφορεῑ μία νέα
σειρά· «έθνικών» φυλλαδίων μέ θέμα τήν
καταστροφή τῆς Σμύρνης, τό όποῑα καί γίνονται ἀνάρπαστα (ιιΛατιφέ Χανούμ καί ἡ
Καταστροφή τῆς Σμύρνης», «Ὲσμέ ἡ Τουρκοπούλα» κλπ.). Ἀπό τούς ’ίδιους έκδότες
κυκλοφορεῑ καί τό «πολύπλοκον, περιπετειώ-
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τά όποῑα, όχι σπανία, όδηγούσε πολτοποιημένα μέσα στήν εἰδική κλούθα. Λίγα χρόνια
ἀργότερα οί σκύλοι ἀνόσαναν κάπως. Τό
«κοινωνικό» αὑτό λειτούργημα ἀνέλαθε ἡ
ἑταιρεία προστασίας τών ζώων.

O Δύο μῆνες ἀργότερα κυκλοφορεῑ τρεῖς
φορές τήν έθδομάδα ἡ «Θύελλα» - περιοδικό
έκδιδόμενο Τρίτη-Πέμπτη-Σάθθατο - ἀπό τίς
έκδόσεις Γ. Στεφάνου - A. Σαραθόνου, ὃπου
καί δημοσιεύεται σέ συνέχειες «Ὀ Ἀετὸς
τοῦ Μωριά καί ό Φών Κολοκοτρώνης». Πρόκειται, σύμφωνα μέ τόν ύπότιτλό του, γιό
«ἕνα ἑλληνικό ἀστυνομικό καί κοινωνικὸ μυθιστόρημα, συνδυασμὲνον πρός τά ἱστορικὸ
γεγονότα». Συγγραφέας του ό δημοφιλής
ληστογρόφος A.N. Κυριακοῦ. Ἀκολουθοῦν
«Τό ΜΙυστήρια τῆς Νέας ’Υόρκης» κι ἀμέσως
μετό μιό νέα περιπέτεια τού πρώτου μυθιστορηματικού Ἕλληνα ντέτεκτιθ «Φών Κολοκοτρώνη», μέ τίτλο «Τό Μυστικό τοῦ Ἀθδούλ
Χαμίτ» (ιεπρότυπος κινηματογραφική καί
ἀστυνομική περιπέτεια ἀφαντάστου μυστηρίου καῑ δολοπλοκιών»). Εἶναι ἀγνωστο πότε
ἀκριθώς σταμάτησε ἡ κυκλοφορία αὑτοῦ τοῦ
περιοδικοῦ. Πάντως πρέπει v6 κράτησε
περισσότερο ἀπό δύο χρόνια. Στόν ’ίδιο χρόνο
έπισυνάπτονται καί δύο αύτοτελῆ, όγκώδη,
Θιθλία μέ «κοινωνικο·αστυνομικό» περιεχόμενο. Πρόκειται γιά τήν κλασικῆς ἀφελείας
«Κόρη τών Κεραυνών» (πλήρης τίτλος; «'H
κόρη τών Κεραυνών καί 6 Σέρλοκ Σόλμς»)
τοῦ Αἰμιλίου Ἀθηναίου (Κίμωνος Ἀττικοῦ) καί
τήν ἀκόμα πιό ἀφελή «Συμμορία τοῦ Μαύρου
στιλέτου» τοῦ Κίμωνος Ἀττικοῦ (Αίμίλιου
Ἀθηναίου)ί...

v ἡ,-

Παρουσία τών ἀρχῶν, τῶν σωμότων ἀσφαλείας, έκπροσώπων τοῦ οἰκονομικοῦ καί καλλιτεχνικοῦ κόσμου τῆς χώρας καί πλῆθος κόσμου γίνεται ἡ έναρξη τῶν έργων γιά τήν
κατασκευή τοῦ ύπόγειου σταθμοῦ τοῦ ήλεκτρικοῦ σιδηρόδρομου πού θό συνδέει τήν
Ἀθήνα μέ τόν Πειραιό. Ταυτόχρονα ἀρχίζει
καί ἡ κατασκευή τῆς σήραγγας κάτω ἀπό τήν
όδό l" Σεπτεμθρίου πρός τήν Κηφισιά.
Καταρρέει αἰφνιδίως ἡ στέγη τοῦ γνωστοῦ
καφενείου «Πανελλήνιον», θόθσντας κάτω
ἀπό τά έρείπια του, πλῆθος θαμώνων ἀργοσχόλων καίΙ μή. Ἡ πυροσθεστική ύπηρεσία
φτάνει μέ καθυστέρηση μίας περίπου ώραςί

O Στήν έκδοτική ἀγορό τό ἀστυνομικό εἶδος
κερδίζει συνεχῶς ἔδαφος. 'O «έκδοτικός οἷκος Ἀστέρος - A. &E. Παπαδημητρίου» έκδίδει δύο νέες σειρές φυλλαδίων. Πρόκειται γιά
τόν «Λανδρύ, ό δολοφόνος τών γυναικών»
τοῦ «διασήμου Γόλλου συγγραφέως» Ζώρζ
Ποτιέ (Γεωργίου Τσουκαλά) καί «Τά καταπληκτικό κατορθώματα τοῦ ’Ἀλλεν Πίγκερτον»,
έπίσης τοῦ «διασήμου» Ζώρζ Ποτιέ (Γεωργίου
Τσσυκαλά). Ἀκόμη, κυκλοφοροῦν σέ αύτοτελεῑς τόμους τά ἀστυνομικά; «Ἠ μάσκα μέ τό
ἀσπρα δόντια» τοῦ Κίμωνος Ἀττικοῦ, «'H
ἀνάστασις τοῦ Φαντομά» καί ό «Φρά Διάθολος» τοῦ Μαρσαί Ἀλαίν (;), «Ἡ μαύρη χείρ ὲν
Εύρώπῃ καί «ή Συμμορία τῆς Μαύρης M6σκας» τού Μαρσέλ Ὀρστόιν καί σέ διασκευή
’ίωόννη Σκουτερόπουλου, «Τά μυστήρια τῶν
Παρισίων» τοῦ Εύγ. Σύη, κά.

, Ο 'H ἀπειλή ἑνός νέου πολέμου δέν δείχνει
πλέον μακρινή. Τό φάντασμα τοῦ πρώτου
παγκόσμιου πλανιέται έφιαλτικά καί πάλι.
Ὁλοι ἀναγνωρίζουν ότι στόν ἐπερχόμενο πό·
λεμο τό ἀεροπλάνο θά παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο. Στήν Ἑλλάδα όργανώνονται είδικά σε·
μινάρια ἀεράμυνας, τό όποῑα παρακολουθοῦν
όλοι οί πολίτες ύποχρεωτικά.

1928-1931

1935

0 Γιά πρώτη φορά στά νεοελληνικά χρονικά
ἐμφανίζεται στοῦς δρόμους τῆς Ἀθήνας ἡ
κλούθα γιά ra ἀδέσποτα ζῶα. Ἣϊανε, λένε,
τέτσιο τό μένος·καί ἡ σκληρότητα τοῦ μπόγια-χωροφύλακα ποῦ ἐπιανε ἀδιάκριτα λυτά
καί δεμένα - ἀκόμα καί μέσα ἀπό τίς αύλές —-

O ’Ὺστερα ἀπό τήν ἀποτυχία τοῦ κινήματος
τῆς 1ης Μαρτίου 1935, γίνεται στήν Ἀθήνα
όγκοδέστατο συλλαλητήριο ἐναντίον τῶν κινηματιών. Ol διαδηλωτές, ἀνάμεσα στ’ ἀλλα,
φέρουν καί όμοίωμα τοῦ “Ελευθέριου·Βενιζέλου κρεμασμένου ἀπό μία ἀγχόνη. Ol πρωταί-

τιοι τοῦ κινήματος δικάζονται στό έκτακτο
στρατοδικεῑο. '0 στρατηγός Κονδύλης πρωτοστατεῑ στην κατάργηση τῆς δημοκρατίας
καί μεθοδεύει τήν έπαναφορτῆς συνταγματικῆς Βασιλείας καί τού συντάγματος τού
1911. Διατελεῑ, μάλιστα, καί γιά ένα διάστημα
«άντιθασιλεύς», ὁπότε καί έπιστρέφει στό
θρὸνο 100 0 Γεῶργιος θ’, ϋστερα 0110 «δημοψήφισμῦ».

0 Τόν ’ίδιο καιρό 0 δημοσιογράφος, έκ Σμύρνης, Ἀπόοτολος Μαγγανάρης, γυροφέρνει
τόν έκδότη τοῡ «Ρομάντσου», Νίκο Θεοφα·
νίδη, ζητῶντας του νά χρηματοδοτήσει τήν
έκδοση ένὸς περιοδικοῡ ἀστυνομικῶν περιπετειῶν, πού «θά τούς κάνει καί τούς δυὸ
πλούσιους». '0 Θεοφανίδης δέχεται νά γίνει
πλούσιος καί... χρηματοδοτεῑ τήν έκδοσηί
Καταλήγουν ὁριστικά στὸν τίτλο «Μάσκα κατά τό σύγχρονο, μεγάλης κυκλοφορίας,
άμερικάνικο περιοδικά «Μαύρη Μάσκα» - καί
,«θάζουν μπροστά». Τυπῶνονται τά τέσσερα
πρῶτα έξῶφυλλσ, ὁπότε καί ύπαναχωρεῑ ὁ
Μαγγανάρης καί θγάζει τελικά τή «Μάσκα»
0110 ἐκδόσεις Σαλίθερου (1η Ὀκτωθρίου
1935). Τίτλος τού πρῶτου αύτοῡ τεύχους «Ἠ
κίτρινη Ἀράχνη» -— 100 Γάλλου μυθιστοριογράφου Πιέρ Ντεκουρσέλ καί σέ μετάφραση
τοῦ Γ. Τσουκαλὸ, - πού καταλαμθάνει καί τίς
σαράντα 0110 τίς έξηντατέσσερεις σελίδες
τοῡ περιοδικοῡ (άλλα περιεχόμενα; «Οί άθλοι
τού Ἐνωμοτάρχου Φουντοτσάρουχου» τού
Νίκ Τσεκό (Νίκου Τσεκούρα), «Ὀ Ἂγνωστος»
τού «διασήμου Γάλλου συγγραφέως» Ζῶρζ
Ποτιέ (Γ. Τσουκαλά), «Ἠ νεκρή τοῦ πράσινου
δρομίσκου» (ί) τοῦ έπίσης «διασήμου συγγραφέως» Ζοζέφ Κεσέλ (Γ. Τσουκαλά), ένα
ρεπορτάζ τού Ρίτσαρδ Μπλέντ (;) μέ τίτλο
«Παπούτσια, γάντια, κυλλότες 0110 άνθρῶπινο δέρμα», K.0.). I'I00v01111K00 ὁμως ὁ Θεο·
φανίδης έχει καταθέσει τόν τίτλο τῆς «Μάσκας» στ’ όνομά του καί τούς άπειλεῑ μέ
κατάσχεση. '0 Μαγγανάρης σκίζει τά ίμάτιά
του πῶς έχει πέσει,θύμα «σκευωρίας». '0 Σαλίθερος κλαίει τά λεφτά 100. '0 Θεοφανίδης
άνένδοτος, θράχος στῆν άπόφασή του. «Θά
τό κατασχέσω»ί Τελικά, ύστερα 0110 πίεση
κοινῶν φίλων, τό θέμα κλείνει ὁριστικά καί
αἰσίως. '0 Θεοφανίδης παραιτεῖται 100 τίτλου
καί παίρνει 00v άποζημίωοη μερικές χιλιάδες
ημεροδεῑκτες, πού είχε τυπῶσει 10 «έκδοτικόν κατάστημα Μ. Σαλίθερου» γιά τό «σωτῆριο» 0100 1936! Παράλληλα ὅμως καί σέ άντιπερισπασμό έκδίδει τό, έπίσης έθδομαδιαῑο,
περιοδικά «Μυοτηριον» (10 Ὀκτωθρίου). Τίτλος τού πρώτου τεύχους «'0 άνθρωπος μέ τό
ξύλινο χέρι». Αύτοτελές άστυνομικό μυθιστὸρημα τοῦ «γνωστοῦ Ἀμερικανού συγγραφέως» ΦέλιίὲΙ Κάρ ἡ... κατά κόσμον, Ὀρφέα
Καραθίαί

1938
0 Παρά τό «μεταρρυθμιοτικὸ άγροτικό πρόγραμμα» τῆς «4ης Αὐγούστου» παρατηρεῑται
μεγάλη έλλειψη λαδιοῡ στήν άγορά καί οί
άτυχεῑς Ἀθηναῖοι νοικοκυραῑοι πληρῶνουν
«000-000» τήν ὁκά στούς μαυραγορίτες. ‘0
άρμόδιος ύπουργὸς άποδίδει τήν έλλειψη
στή «χρονιά πού δέν πῆγε καλά» καί τη σημαντική αύΕηση τῶν έξαγωγῶν. Μέ προσω-

πική άπόφαση τοῦ ϊδιου τού δικτάτορα ἡ K0θέρνηση προθαίνει σέ δωρεάν διανομή σπορελαίου (έκείνη τού «ρετσινελαίου» έχει
προηγηθεῑ). Στά κέντρα διανομῆς σχηματίζονται άτέλειωτες ούρές, δημιουργούνται μικροεπεισόδια κι άπειλοῡνται σοθαρότερα,
ὁπότε καί έπεμθαίνει ίσχυρά άστυνομική δύναμη πού έπαναφέρει τούς «παρεκτραπέντας» στῆν τάξη.
O Ικλπαγορεύεται ὁριστικά καί άμετάκλητα ἠ
κυκλοφορία τῶν «ληστρικῶν» καί συναφῶν
φυλλαδίων, μέ τό σκεπτικό 011 «δέν διέπονταν 0110 τόν άπαιτούμενο σεθασμὸ πρός τά
σῶματα άσφαλείας καί τάς νομίμους άρχάς
τού κράτους». ’Ὀσες ἐφημερίδες καί περιοδικά δέν έχουν κλείσει, πειθαναγκάζονται
νά δημοσιεύουν λιθανωτούς οτήν «έθνοσωτήρια» κυθέρνηση, φωτογραφίες καί «έμπνευσμένους» λόγους τού δικτάτορα.
'O Ἀπόστολος Μαγγανάρης έπισκέιττεται
έκθεση γνωστού ζωγράφου, στήν ὁποία r10ρευρίσκεται καί 0 Ἰωάννης Μεταξὸς. 'O ίδιαίτερος τού δικτάτορα συοτήνει 10 Μαγγανάρη
στό Μεταξὸ, λέγοντάς του 011 είναι 0 έκδότης τού περιοδικοῡ «Μάσκα». '0 M310E00 γε·
λῶντας τού δείχνει 11'1 δεξιά τσέπη του, λέγοντάς του; «Ὲδῶ 0' ëxw»! καί ταυτόχρονα
θγάζει μέσα 0110 τήν τσέπη του ένα τεῦχος
τῆς «Μάσκας», τῆς ὁποίας, ὅπως παραδέχτηκε, ἡταν φανατικός άναγνῶστης (I)
Στήν έφημερίδα «Καθημερινή» δημοσιεύεται, σέ καθημερινές συνέχειες, 10 «Μυστικὸ
τῆς ζωῆς τού Πέτρου Βερίνη («πρωτότυπον
άθηναϊκόν άστυνομικόν μυθιστὸρημα») τῆς
δεσποινίδος Ἑλένης Βλάχου.
'O διευθυντής τῆς Ἀστυνομίας Ἀθηνῶν,
Νίκος Τσαούσης, συναντάει τυχαῑα τόν Ἀπόστολο Μαγγανάρη, οτὸν ὁποῑο έκμυστηρεύε101 πῶς εἶναι φανατικός άναγνῶστης τῆς
«Μάσκας» καί πῶς άκόμα, χάρη στή «Μάσκα»,
έμαθε πολλά «κόλπα», τά ὁποῖα καί χρησιμο-

0 T0 φυλλάδια μέ 10 ματζούνια καί τά για-’τροσόφισ 100 καλόγερου πάτερ Γυμνάσιου
γίνονται άνάρπαστα καί τυπῶνονται σέ πολλαπλές έκδόσεις. Δέν εἶναι λίγοι έκεῑνοι πού
ὁκολουθούν τίς «θεραπευτικές» του μεθόδους καί πολύ περισσότερο ἐκείνοι 1100 πιστεύουν πῶς θρῆκαν τήν «ύγειά» τους.
(Ὲκδοση «Ἀστέρος» Α. καί E. Παπαδημητρίου).
Ο Ἀναοτέλεται προσωρινά ἠ κυκλοφορία τῆς
«Μάσκας», προκειμένου νά διατεθεῑ 10 13000110 010K τῶν παλαιῶν τευχῶν, 1100 έχει 000σωρευθεῑ ϋστερα 0110 τέσσερα χρόνια άδιάκοπης κυκλοφορίας (123 συνολικά τεύχη).
Παράλληλα, κυκλοφοροῡν τά πρῶτα άστυνομικά θιθλία «τσέπης». Ἐκδότης καί πάλι 0 Μιχάλης Σαλίθερος.

1941-1949
Ο 'O γραφικός Ἀρμάνδος Δελαπατρίδης, τοῡ
προπολέμου, 0 110v10 κομψός καί μεγαλοπρεπής «αρχηγός» 100 «κόμματος» τῶν K00νολεύκων, κλείνεται χαριοτικά στό ...δημόσιο
ψυχιατρεῑο, ϋοτερα 0110 μεσολάθηση κάποιων
πολιῶν «ὁπαδῶν» του, πού τόν περιμάζεψαν
σέ ἡμιθανῆ, 0110 τήν πείνα, κατάσταση, 0110
K011010 πεζοδρὸμιο τῆς πλατείας Συντάγματος. Μετά τήν «άπελευθέρωση», ντυμένος μέ

μιά τριμμένη χλαίνη, άρθύλες καί στρατιωτικό
σκοῡφο άντί γιά ήμίψηλο, έπανεμφανίζεται
στά παλιά του στέκια, πρόθυμος ὁπως πάντα
ν’ άναπτύξει, έναντι έλαχίστης άμοιθῆς (κανά-δυό κονιακόκια) τό «έθνοσωτήριο» 1100γραμμα 100 «κόμματός» του, άλλό οί σερθιτόροι τῶν. κοσμικῶν ζαχαροπλαστείων δέν
τού έπιτρέπουν πλέον τήν ε’ίσοδο. '0 Δελαπατρίδης άπογοητευμένος καί πικραμένος
Εαναγυρνάει μόνος του στό ψυχιατρεῑο,
παρακαλῶντας τούς γιατρούς νά τόν Envaπάρουν πίσωί

l ﬁ - ’îzï'îz‘î'ïx ζ I
O Μεσούσης τῆς γερμανικῆς κατοχῆς καί
11000 τήν φοθερῆ έλλειψη χαρτιού πού 11000τηρεῖται στή’ντόπια άγορά, κυκλοφορεῐ άπὸ
τίς έκδόσεις «Ἀγκύρας» - A. Παπαδημητρίου
ἡ έθδομαδιαία «Ἀράχνη» (σειρά άστυνομικῶν
περιπετειῶν) καί 103'10 μῆνες άργὸτερα (κι
0110 τόν ’ίδιο έκδὸτη) ὁ «Ἄσσος», μέ 001013λεῑς περιπέτειες τοῡ «δαιμόνιου» ντέντεκτιθ,
«Ἴσκιού», πού μεσουρανούσε τότε στά άμερικάνικα λα’ίκά περιοδικά τού ε’ίδους. Ἀρχισυντάκτης καί τῶν δύο αύτῶν περιοδικῶν ὁ
Ἀπόοτολος Μαγγανάρης. Ὑστερα 0110 κυκλοφορία μισού περίπου χρόνου έκλεισαν καί
τά δύο μαζί, τήν ’ίδια μάλιστα έθδομάδα.
Στόν ’ίδιο καιρό έπισυνάπτεται καί ἠ ὁφελῆς «Καταιγίς» τῶν έκδόσεων «ὁ Ἤλιος», 0 600χύθιος «Φαντομάς» (έθγαλε μὸνο τέσσερα
τευχη) κάποιου Ξένου, άγνῶστων λοιπῶν
στοιχείων καί δραστηριοτήτων, καθῶς καί τά
δώδεκα πρῶτα τεύχη τού περιοδικοῡ
«Α’ίνιγμα», τού κατ’ ἐπάγγελμα κομμουνιστοφάγου έκδὸτη Δημητρη Περατζάκη (τίς περιπετειες τῶν θ πρῶτων τευχῶν καί τού Νο 11
εγραψε 0 X00. Βασιλειάδης, τού Νο 9,1Ο καί
11, ὁ ἴδιος ὁ έκδὸτης καί τίς ύπὸλοιπες 0
γνωστός τότε, ζουγκλογράφος Μιχάλης
Πριονιστής.
Τό 1946 κυκλοφορεῑ ἠ έθδομαδιαία «Περιπέτεια» (έκδότης Ἀπ. Παπαδημητρίου διευθυντής Γ. Τσουκαλάς) πού συναγωνίζεται
τό «άνανεωμένο» «Α’ίνιγμα» τού Δημήτρη
Περατζάκη, ένῶ ταυτόχρονα σχεδόν έπανεκδίδεται καί ή «Μάσκα» μέ διευθυντή, ὁπως
πάντα, τό Μαγγανάρη καί έκδὸτη αὺτή 11'1
φορά τό ...Νίκο Θεοφανίδηί Στὸνάναμενὸμενο σκληρά άνταγωνισμό τῶν τριῶν αύτῶν
περιοδικῶν καί τόν συνεπακολουθο, μεταξύ
τους, «πόλεμο τῶν λέξεων» 0110 τίς σελίδες
άλληλογραφίας (01100 άλληλοκατηγοροῡνταν
γιά πλαστογράφηση), νικήτρια θγαίνει ἠ «Μάσκα», ὁχι τόσο γιά τῆ φαινομενικῆ γνησιότητα
τῶν δημοσιευμάτων της, 000 γιά 11'1v καλύτερη διάθεση τῶν τευχῶν της μέσω τού πρακτορείου, πού διαφέντευε, τότε, ὁ νέος χρηματοδὸτης της. Κσνένα 0110 10 παραπάνω
τρία περιοδικὸ δέ δημοσίευσε αύθεντικές
ίοτορίες καί ὅλα, σχεδόν, τά δημοσιεύματά
τους ἠταν «γυρίσματα» ἥ άιτομιμῆσεις έκείνων πού δημοσίευαν τά ξένα περιοδικά (κατά
προτίμηση γαλλικά κι άμερικάνικα).

Δυὸ χρόνια ὁργότερα κυκλοφορεῑ ή «Νυχτερίδα» τού Στέλιου Ἀνεμοδουρὸ κι ένα
. χρόνο μετά 0 λιλιπούτειος «Τίγρης» (6 συνο·
λικά τεύχη) 100 Δημήτρη Χανοῡ, πού κάνει
παράλληλα καί 10 ντεμπούτο του σάν συγγραφέας άστυνομικῶν περιπετειῶν, μέ 1130111313130 100 «Μάρτεν Ντάλ», τού «Ν. Σκῶτ»
καί τού «Σκορι-ιιού».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ MIA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΓΕΙΑ
cH σημασία μιᾶς παράδοσης
στῆ σύγχρονη έλληνική πραγματικότητα
Τοῦ Γιώργου Κουρουποῡ
Ἡ ὁημσσιέυση στό «ANTI» εἰσηγήσεων ἀπό 115 συνάντηση στό
Ἀνώγεια πού ὀργάνωσε τό Γ ’ πρόγραμμα ἀπό τίς 13-15 Αὐγούστου
φέτσς μέ θέμα 115 σημασιά τῆς παράδοσης σήμερα, στάθηκε γόνιμη.
Καί ἀπὴχηωγ εἶχε ἀφοῦ μέ ἓνδιαφέρον ὁιαὸάστηκε τό σχετικό
ὑλικό καί «έμὸόλιμα» σχόλια προκάλεσε. Ἔτσι, ὁ συνθέτης Γ ΙΩΡΓ ΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ μᾶς ἔστειλε τό σχόλιό του - ξεκινώντας ἀπό
κάποιες πρῶτες ἰὸέες πού ὁιατύπωσε τήν τελευταία μέρα τῆς συνάντησης τῶν Ἀνωγείων. Στὴ συνέχεια ὁημοσιεύομε μιάν 5311010115
31015 μᾶς ἔστειλε ὁ συγγραφέας Θ. Φωτιάὸης μέ ἀφορμή τήν εἰσήγηση τῆς Ἀγγ. Φωτοπούλου. “

τοειὸές, τό στένεμα τοῦ μουσικοῦ φαινομένου στήν περιοχή τοῦ
λαὶκοφανοῦς καί ρεμπετοειὸοῠς τραγουόιοῦ, ὅλα αὐτά ἔχουν
ἀντιὸραστικό χαρακτῆρα. Κι αὐτό θά εὐχόμουν νά τό καταλά651 ὅσο πιό γρήγορα γίνεται, πρῶτα 15 31900650111115 διανόησιν]
καί ὕστερα καί οἱ μουσικοί - γιατί δυστυχῶς έμεῐς 0i μουσικοί,
κατά κανόνα, ἀντιλαμόανόμαστε τά πράγματα λίγο καθυστερημενα».
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Καί πρῶτα ἀπ’ ὅλα, γιατί στῆν περίπτωση τῆς μουσικῆς
εἶναι’ λιγότερο αὐθαίρετο νά ταυτίζουμε τῆν παράδοση
μέ τῆ λαϊκή παράδοση; Ἡ λόγια μουσική δημιουργία,
ποῦ στῆν Ἐλλάδα ἀρχισε νά ἐμφανίζεται γῦρω στά
_ Ἶ-Ιταν 656010 ἀδύνατο νά χωρέσουν κι ἀλλες εἰσηγῆμέσα τοῦ 19ου αἰῶνα, ὑπῆρξε κι έμεινε πάντοτε περιΘωριακῆ, δέν μπόρεσε νά φτιάξει παράδοση. Ἷ-Ιταν φυσικό νά
σεις στίς περιορισμένες χρονικά συναντήσεις μας στά
συμὸεῐ
κάτι
τέτοιο
σέ
μία
χώρα
ποῦ
δέν
γνώρισε
τήν
ἴδια
πολικαστικά σέ μικρές παρεμὸάσεις ποῦ δέν μποροῦσαν νά
Æέχουν
’Ᾱνὼγεια
Ἔτοι
πολλοί
ἀπό
μάς
περιοριστήκαμε
ἀναγ-τικοκοινωνική
έξέλιξη
μέ
τῆ
Δύση,
δέν
γνώρισε
τήν
aAvavaκαμιά ἰδιαίτερη ὅαρῦτητα καί ποῦ στῆν καλύνηση μέ τήν παράλληλη έξέλιξη τῆς κοσμικῆς μουσικῆς, έκτερη περίπτωση πρόσθεταν μερικά ἀκόμη έρωτήματα στά ἤδη
φραση τῆς ἐξουσίας τῆς ἀριστοκρατίας ἀρχικά, τῆς ἀστικῆς
ἀναπάντητα. Ἃπό τήν άλλη μεριά, οἱ «Θεωρητικοί» - κατά κα-τάξης
ἀργότερα.
Καί
εἰναι
αῦτῆ
ἀκριόως
ἡ
ἰδιομορφία
τῆς
Ἑλνόνα καλῦτερα ὁπλισμένοι γιά τέτοιου εἴδους έκδηλὼσεις έπιὸλήθηκαν στούς «δημιουργούς», κι έτσι οἱ τελευταῖοι έλαμ- λάδας παράγοντας ἀποφασιστικῆς σημασίας γιά τήν κατανόηση
τῆς
σημερινῆς
πραγματικότητας.
’Ὀταν
0i
έπτανῆσιοι
ψαν διά τῆς... σιωπῆς των, παρ’ ὅλο ποῦ ἀριθμητικὰ δέν ἧταν
οἱ λιγότεροι. Κρίμα, θά περίμενε κανείς Eva Συνέδριο όργανω- συνθέτες μας, μετά τήν έπανάσταση, ἀνέλαὸαν τό άχαρο έργο
τοῦ έξευρωπαϊσμοῦ μσς - τό «ἀνήκομεν εἰς τήν Δῦσιν» δέν εἷμένο ἀπό τό Τρίτο Πρόγραμμα νά ένισχὺσει ἀκριὸῶς τήν ἀντίναι τίποτε τό καινοῦριο - δέν μποροῦσε παρά νά έχουν πολὺ
θετη τάση. (Ἐδῶ δηλαδή πρέπει νά κάνουμε λίγο τῆν αῦτοκριπεριορισμένη έπιτυχία. Καί ναί μέν ἡ συμφωνικὴ ὀρχήστρα, ἡ
τική μαςγιά τήν έπιλογή, ἦ καλύτερα γιά τήν ἀνιση κατανομή,
ὅπερα περισσότερο, μπῆκαν ὡς Eva 608110 στῆν έλληνικῆ ζωή,
τῶν εἰσηγῆσεων).
ἀλλά
τελικά
ὅλα
αὐτά
λειτούργησαν
σάν
φορεῖ-ς
μιάς
ξένης
Τέλος πάντων, έπειδῆ έχω τήν έντύπωση ὅτι ἡ δίλεπτη παμουσικῆς
κουλτοῦρας·
οἱ
ἴδιοι
οἱ
Ἓλληνες
συνθέτες
φάνηκαν
ρέμὸασή μου στό Συνέδριο φάνηκε περισσότερο σάν ἀφοριἀδύναμοι
νά
δημιουργήσουν
μιά
ντόπια
παραγωγή
31013
νά
σμός καί λιγότερο σάν Θεμελιωμένη ἀποψη, ἐπανέρχομαι σῆμπορεῖ ν’ ἀντέξει στῆ σύγκριση μέ τά ξένα πρότυπά τους. Τό
μερα, προσπαθὼντας νά γίνω πιό σαφής. Καί ἀρχικά παρα’ίδιο
περίπου
συνέὸη
κι
ἀργότερα,
στίς
ἀρχές
τοῦ
20ου
αἰῶνα,
θέτω, σχεδόν έπί λέξει, τί εἶπα τότε;
μέ
τήν
«Ἐθνική
μας
Σχολή»,
παρ’
ὅλους
τοῦς
νέους
ἰδεολογι«Μέχρι στιγμῆς οἱ περισσότερσι ὁμιλητές προσπάθησαν ν’
κούς
προσανατολισμοὺς
της
καί
παρά
τήν
ἀναμφισόήτητη
ἀντικειμενικοποιήσουν τό πρόόλημα. Ἐγώ θά εἷμαι 153101151115—
προσωπικότητα
μερικῶν
ἀπό
τοῦς
έκφραστές
της,
ὅπως
τοῦ
νικός, ὅσο γίνεται. Θά περιοριστῶ 6560101 0115 Μουσική, μιά
Καλομοίρη
π.χ.
Δηλαδή,
πολύ
ἀπλά,
ὑπῆρξε
(καί
ὑπάρχει)
μιά
καί πρέπει νά εἷμαι ἱὸιαίτερα σύντομος. Ἔχουμε λοιπόν μιόι
κατηγορία
Ἑλλήνων
31013
γνωρισε
κι
ἀγάπησε
τήν
κλασικῆ
πολύ πλούσια λαική κυρίως παράδοοη (στήν 611115 μας περίμουσική παράδοση τῆς Δῦσης, Eva) εἶναι ἐλάχιστοι οἱ Ἕλληνες
πτωση, νά ταυτίσουμε τήν παράδοση μέ τήν λαϊκή παράδοση
ἐκεῖνοι
31013
συμόαίνει
νά
έχουν
ἀκούσει
Eva
έργο
τοῦ
Μάντζαεἶναι πολύ λιγότερο αὐθαίρετο ). Εἴμαστε ὅμως έντεχνσι μουσικοί, έπικσινωνσῦμε μέ χίλιους 6150 μουσικούς πολιτισμούς,
λαικούς καί μή, καί τό πρόόλημα τό ὁικό μας εἶναι πῶς χρησιμοποιοῦμε ὁημιουργικά ὅλα αὐτά. r’031111ç 1101010601’v515, ὁέν
μιλῶ γιά 115 61150111017 τῆς λαικῆς μας 330001600179:- εἶναι 01510-

νόητο ὅτι κάθε λαός 31015 0565101 τόν ἑαυτό του φροντίζει νά
(διατηρήσει τήν 31011110111115 κληρονομιά του. Μ 11115 γιόι τό ὁικό
μας πρόόλημα, σάν ἓντεχνοι μουσικοί δηλαδή, καί γιά 115 σχέση
μας μέ 115 10111115 31019156001]. Νομίζω λοιπόν πώς κάθε ἐποχή
διαλέγει ἀπό τήν 31011110111115 κληρονομιόι τῶν προηγούμενων
έποχῶν ὅ,τι θεωρεῖ πώς μπορεῑ νά έξυπηρετήσει τίς ἀνάγκες
της. Σέ έπίπεὸο ἀτόμων ἤ ὁμάὸων, 15 ἰὸεολογική χρήση τῆς
παράδοσης καθορίζεται ἀπό τήν γενικότερη πολιτικοκοινωτ
νική τοποθέτηση τοῦ ἀτόμου ἤ τῆς ὁμόὸας. "E101 15 10111115
παράδοοη μπορεῑ νά γίνει ὅπλο τόσο τῆς ἀντίόρασης, ὅσο καί
τῆς έπανάστασης. Καί νά ποῦ θέλω νά καταλήξω.· 15 έθνικιστική τόση τῆς ἑλληνικῆς ὁιανόησης μετά τόν ô” παγκόσμισ πόλεμο ἧταν προσὸευτική, καί ἧρθε σάν ἀντίόαρο, σάν ἀντίσταση
στῆν ἐξωτερικὴ έπίθεση. Αὐτόν τόν χαρακτῆρα εἶχε τότε καί 15
στρσφή τοῦ έντεχνου λαϊκσῦ τραγουόιοῦ πρός τό ρεμπέτικο,
:1015 ὁιακήρυξε ὁ Μάνος Χατζιὸάκις. Ἐνῶ σήμερα πιά, θρῆ-

ΚΑΙ MIA ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ
O Ἀπό τό γνωστό συγγραφέα
ΘΑΝΑΣΗ ΦΩΤΙΑΔΗ, λάόαμε
τήν ἀκόλουθη σχολιαστική, στό
κείμενα τῆς Ἀγγελικῆς Φωτο110151011, ἐπιστολή.

Παρακαλῶ νά μοῦ έπιτραπεῐ
νά πῶ δυό λόγια πάνω στό κείμενο τῆς Ἀγγελικῆς Φωτοποῦλου
στῆ «Συνάντηση στ’ Ἀνώγεια»,
γιά τήν Παράδοση, αῦτό ποῦ φιλοξένησε τό ANTI στό τεῦχος
134. Καί δέν θά τό ἐπιχειροῦσα
(μιά εὖκολη, δηλαδή, ἀντίκρουση) ἀν τό ANTI, σέ εἰσαγωγική παρουσίαση, δέν τό χαρακτήριζε σάν «δείκτη καί φορέα
τῶν προὸληματισμων ἦ καί τῶν
σκευτική προσήλωσή μσς στό ρεμπέτικσ καί ἰόίως στό ρεμπε- ο προὸληματικῶν σχέσεων ἀνάμεσα
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στῆ νεώτερη γενιά καί τήν παράὃΟΟη»η.
“Ag ἀρχίσουμε, λοιπόν, ἀπό τό
σημεῖο αὐτό. “Ὀχι, δέν πιστεύω
καί δέν τό ὅλέπω στῆν καθημερινή μου πολῦωρη ένασχόληση μέ

τά Θέματα τῆς νεοελληνικῆς ἶ
παράδοσης, πως ’ὑπάρχει προόληματισμός τῆς νεώτερης γενιάς

πάνω στῆν ἀξία, τῆ σημασία, τήν ,
προσφορά, τήν εῦχαρίστηση ποῦ
προσφέρει καί τό ἀνυστερόὸουλο
τοῦ λαϊκοῦ μας πολιτισμοῦ. Ὁ
προὸληματισμός ἀφορά τήν δ.
Φωτοποῦλου καί ὅσους λίγους
συμφωνοῦν μέ τίς ἀπόψεις 31:013
άνακοινὼνει. ”Αλλωστε, μέ τόν
τίτλο τοῦ κειμένου της, «δέν τῆν
ἀγαπάμε τήν παράδοση», προσφέρει τό κλειδί τοῦ «προὸληματι-

ρου ὴ τοῦ Σαμάρα ἤ ἀκόμη καί τοῦ Καλομοίρη. Ἀκόμη καί οἱ
έπαγγελματίες μουσικοί μας γνωρίζουν πολύ λίγο τό έργο τῶν
Ἑλλήνων συνθετῶν τοῦ εἴδους, ένῶ συμὸαίνει νά γνωρίζουν
πολύ καλύτερα τόν Μπάρτοκ, τόν Στραὸίνσκι, κλπ., παράδοση
δηλαδή γι’ αὐτούς εἶναι κύρια ἡ δυτικὴ έντεχνη παράδοση.
Ἀντίθετα, 0 έξευρωπαῖσμός (μέ τήν έννοια μιάς ἀξιόλογης
ντόπιας παραγωγῆς εὐρωπαῖκού τύπου προϊόντων) πέτυχε
περισσότερο σ’ αὐτό τό ένδιάμεσο εἶδος μουσικῆς μεταξύ έντεχνου καί λαῖκοῦ. πού εἶναι ἡ ὀπερέτα, ἡ έπιθεώρηση, τό λεγόμενο «έλαφρό» τραγούδι (προσωπικά προτιμῶ τόν ὅρο έντεχνο
λαϊκό τραγούδι, παρά τήν ἀντιφατικότητά του). Ἐκεῖ ὑπάρχει
μιά έλληνικὴ παράδοση ἀρκετά ἰσχυρὴ, ἀπό τόν Σακελλαρίδη
καί τόν Χατζηαποστόλου ῶς τόν Ἀττίκ καί τόν Χαιρόπουλο.
Καί πάλι ὅμως, άν λάόουμε ὑπόψη τόν όγκο τοῦ ά-γροτικοῡ
πληθυσμού, δεμένου ἀκόμη μέ τό δημοτικό τραγούδι, τήν
παράλληλη ἀντάπτυξη τοῦ λαϊκοῦ τραγουδιοῦ τῆς πόλης (ρεμπέτικου) καί, τέλος, τὴν στροφὴ πού έπιὸλὴθηκε στό χῶρο τοῦ
τραγουδιοῦ ἀπό τούς Χατζιδάκι-Θεοδωράκη, μποροῦμε μέ μιά
σχετικὴ ἀφαίρεση, νά δεχτοῦμε πώς ἡ μουσική παράδσσὴ μας
εἶναι κύρια λαῖκή.
Ἔρχομαι τώρα στήν σχέση μεταξύ χρήσης τῆς παράδοσης
καί τῶν γενικότερων πολιτικοκοινωνικῶν έπιλογῶν σέ κάθε
ἐποχή. Ἡ όαθύτερη ἀνάλυση αὐτῆς τῆς σχέσης εἶναι όέὸαια
κάτι τό πολύ πιό δύσκολο, γιατί καί συχνές εἶναι οἱ ἀποκλίσεις
καί οἱ ἀντιφάσεις, ἀλλά καί ἀπατηλές οἱ ἑκάστοτε θεωρητικές
προθέσεις σέ σχέση μέ τό ἀντικειμενικό ἀποτέλεσμα. Θά ἀρκεστῶ έὸῶ σέ δύο παραδείγματα πού μού φαίνονται ίδιαίτερα
χαρακτηριστικά;
Τό πρῶτο εἶναι ἡ χρήση τῆς δημοτικῆς μουσικῆς παράδοσης
ἀπό τὴν λεγόμενη Ἐθνική Σχολή. << Ὁ συνθέτης» ἔγραφε ὁ Μανώλης Καλομοίρης τό 1908 σ’ Eva. πρόγραμμα συναυλιῶν του
«... ὀνεερεύτηκε νά φτιάξει μιάν ἀληθινὰ Ἐθνική μουσικὴ ὄασισμένη ἀπ’ τή μιά μεριά an} μουσική τῶν ἁγνῶν μας δημοτικῶν τραγουόιῶν μά καί στολισμένη ἀπό τήν ἄλλη μέ ὅλα τά
τεχνικά μέσα πού μᾶς χάρισε ἡ ἀὸεάκοπη ἐργασία τῶν προοὁευμένων, on? μουσική, λαῶν καί πρῶτα-πρῶτα τῶν Γερμανῶν,
Γάλλων, Ρώσων καί Νορὸηγῶν...» 1.
Αὐτὴ ἡ θέση - ἀντίθεση πρός τὴν Ἐπτανησιακή Σχολή - παρουσιάζει μιάν ἀναλογία μέ τὴν ἀντίθεση μεταξύ δημοτικιστῶν
καί καθαρευουσιάνων (εἶναι ἄλλωστε γνωστό πώς ô Καλομοίρης συνδέθηκε ἀπό νωρίς μέ τίς προοδευτικές πνευματικές δυνάμεις τῆς ἐποχῆς πού έκφράζονταν μέσα ἀπό τόν «Νουμά»).
Συγχρόνως ἡ θέση αὐτή παρουσιάζει ἀναλογίες μέ τά μουσικά
κινήματα τῶν «ἐθνικῶν σχολῶν» τῆς Εὐρώπης, τῆς Ρωσίας, τῆς
Οὐγγαρίας, τῆς Ἱσπανίας. κλπ. Πέρα ὅμως ἀπό τίς προφανεῖς
αὐτές ἀναλογίες ὐπάρχουν καί σημαντικότατες διαφορές.
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἡ ἀντίθεση δημοτικιστῶν -καθαρευουσιάνων
εἶναι ἡ σχηματοποίηση μιάς ἀληθινῆς κοινωνικῆς ἀντίθεσης,
σμοῡ» της, πού εἰναι Eva ἀναρ- ρισε,ότιαύτοί πού μιλοῡνκαίὸουχικό, συμπλεγματικό καί ἀθῶα
λεύουν γιά τήν «ἐπιστροφή στίς
ἀντικατεστημένο πάθος πού δέν ρίζες», ἐννοοῦν νά φορέσουμε
φουστανέλα καί τσεμπέρι, νά
ἔχει πουθενά νά στηριχτεῑ καί
πλέκουμε κάλτσες στό χέρι, νά
E101 δέ μᾶς ἀγγίζει, οὔτε μᾶς
κρυώνουμε τό νερό μας στά
προὸληματίζει.
Καί νά θέλαμε, ὅμως, πῶς νά
πάρουμε 0101 006a001 ὅσα εἷπε στ’
Ἀνώγεια, ὅταν μόνη της λέει,
πώς πρῶτος λόγος πού ἀντιπαθεῐ
ἡ μεγάλη πλειονότητα τῆς γενιᾶς
της, καί πού ἀποστρέφεται τὴν
παράδσση εἶναι ἡ άγνοιά της.
Ἀλλά, πῶς μπορεῖ νά μισεῖς (τά
ρήματα, ὑπογραμμισμένα E101,
εἶναι δικά της) κάτι πού δέν γνωρίζεις; Καί ποιός τῆς εἷπε ὅτι στ’
ἀστικά κέντρα θά ὐπάρχουν
(κόντρα σέ τόσες ἀντιξοότητες)
μνήμες, νοσταλγίες καί ἐπιδιώσεις τῆς παράδοσης, σέ μεγάλους
καί μικρούς; "H. ποιός τῆς ψιθύ-

όμορφα λαγὴνια ἤ νά μαγειρεύουμε μέ ξύλα; ’Ἂν έτσι έννοεῖ
ἡ Α.Φ. τό δεσμό μέ τὴν παράδοση, έμάς δέ μᾶς πέφτει λόγος...
Ὕστερα. γιά τούς ἀπολογητές
τῆς παράδοσης, μιλώντας μέ π εριφρόνηση, (ὶνακοινώνει ότι «τό
κάνουν ἀπό διατεταγμένο καθῆnov»! Ποιός εἶναι αὐτός πού μᾶς
«διατάσσει» καί πῶς ᾴκριὸῶς
μᾶς διαόιόάζει αὐτό τό «καθῆκον»; Ἀκόμη, ποῦ τό διάόασε ὅτι
«ἡ εΕλλάδα αὐτή τὴ στιγμή πάει
νά γίνει έθνος»; Καί τί ἧταν ῶς
τώρα;

Κι ὕστερα, τί τῆς φταῖνε τά

ένῶ ἡ ἀντίθεση Ἐθνικὴ Σχολή-Ἐπτανησιακή Σχολὴ εἶναι δευτερογενής, δέν έχει ἀμεσο κοινωνικὸ ἀντίκρισμα. Ἔπειτα οἱ
«έθνικές σχολές» τῆς Εὐρώπης συνδέονταν άμεσα μέ τίς έθνικιστικές τάσεις μιᾶς μερίδας τῆς ἀστικῆς τάξης, σέ ἀντίθεση μέ
τήν ὐποταγή σέ κάποια ξένη κυριαρχία-οίκονομική ἦ ἰδεολογική. Αὐτὸ-ὅμως δέν συμόαίνει στή δική μας περίπτωση, καί
αὐτή ἀκριὸῶς εἶναι ἡ έγγενής ἀδυναμία τῆς δικής μας Ἐθνικής
Σχολῆς νά παίξει Eva συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο. Δηλαδή,
σέ τελευταία ἀνάλυση, οἱ συνθέτες τῆς Ἐθνικῆς μας Σχολῆς σέ
σχέση μέ τούς Ἑπτανήσιους δέν εἶναι οὔτε λιγότερο οὐτε
περισσότερο «ἐθνικοί», οὔτε λιγότερο οὔτε περισσότερο προοδευτικοί, ἁπλῶς κάνουν μιά διαφορετική χρήση τῆς παράδοσης
πού ἀπορρέει ἀπό δύο διαφορετικούς ἰδεολογικούς προσανατολισμούς σέ δύο διαφορετικές έποχές. Τέλος, θέλω νά τονίσω
πώς ὴ φράση αὐτή τοῦ Καλομοίρη έκφράζει μέ πολύ ἀπλό
τρόπο μιά τραγική ἀντίφαση, Eva διχασμό πού χαρακτηρίζει
ὅλη τὴ νεοελληνική ζωή καί σκέψη; Θέλουμε νά εἴμαστε·καί
Ἕλληνες καί Εὐρωπαῖοι, έχουμε δηλαδή Eva διπλό σύμπλεγμα
πού μᾶς ὁδηγεῖ πότε στήν καταπίεση τῆς έλληνικότητάς μας έν
ὀνόματι τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀνωτερότητας καί πότε στῆν ρατσιστική ἀντιμετώπιση τὴς Εὐρώπης, έν ὀνόματι τῆς ἀνωτερότηms τῆς φυσῆς pas.

- Ἔρχομαι τώρα σ’ Eva πιό πρόσφατο παράδειγμα, αὐτό
πού κύρια θέλησε νά καλύψει ἡ παρέμὸασή μου στό
Συνέδριο;
ὅταν
ἀμέσως
μετά
τόν
6'
παγκόσμιο
πόλεμο
\
‘\
ἀρχισε ἡ ἀμερικανοποίηση τῆς έλληνικῆς ζωῆς, σάν
ν φυσική συνέπεια τῆς νέας γεωπολιτικῆς πραγματικότητας, ἦταν φυσικό ἡ προοδευτικὴ έλληνική διανόηση ν’ ἀντιδράσει καί νά γυρέψει μέσα στή λαϊκή μας παράδοση ὅ,τι μποροῦσε νά έπιὸεὸαιώσει καί νά προὸάλει τήν έλληνικότητά της,
σέ ἀντίθεση μέ τήν ξένη οἰκονομικὴ καί πολιτιστικὴ έξάρτηση.
Ἷ-Ιταν δηλαδή μιᾶς μορφῆς ἀντίσταση, πού έκφράστηκε στὴν
ποίηση, στή λογοτεχνία, στὴ ζωγραφική καί... έπιτέλους καί
στὴ μουσικὴ μέ τήν έμφάνιση τοῦ Μάνου Χατζιδάκι. ’Ὸταν τό
1948, μέ τὴ γνωστὴ διάλεξή του περί ρεμπέτικου, καθόριζε τά
νέα ίδεολογικά πλαίσια τοῦ έλληνικοῦ τραγουδιοῦ γιά 30 τουλάχιστον χρόνια (λέω τουλάχιστον, γιατί ἀγνοῶ πόσο ἀκόμη θά
διαρκέσει), δέν ξέρω ἀν ό ἴδιος ἧταν σέ θέση τότε νά προὸλέψει ὃλες τίς συνέπειες τῆς τολμηρής πράξης του. Τολμηρῆς,
λέω, καί διπλό. προοδευτικής, γιατί τότε ἀκόμη τό ρεμπέτικο
ἣταν ὑπό διωγμόν, ἡ προέλευσή του, ἡ γλώσσα του, ἡ γενικότερη ἰδεολογία του έρχονταν σέ άντίθεση μέ τά ἀμερικάνικης
προέλευσης χαπάκια μικροαστικοῦ εὐπρεπισμού καί εὐτυχίας.
Ἀπό τήν άλλη μεριά Eva τέτοιο έλληνίκό έντεχνο λαῖκό τραγούδι εἶχε ἀπό τὴ φύση του πολύ μεγαλύτερη συγγένεια μέ τήν
ἀξιόλογη νεοελληνική ποίηση καί τό πάντρεμα μουσικῆς καί
στίχου ἦταν συχνά συγκλονιστικό. Αὐτό άκριὸῶς ὀνομάζω

_I_

διατηρητέα νεοκλασικά κτί- ένάντια στόν ἀμερικάνικο τρόπο
σματα; Νά τά γκρεμίσουμε, λοι- ζωῆς», κι ὄχι γιά τήν «πολιτιστική ἐπιρροὴ τοῦ τούρκικου
πόν, κι αὐτά;
ίμεπριαλισμοῦ», πού εἶναι ὁ
Καί ποιός τῆς μουρμοὺρισε ὅτι
δύστυχος 0 Καραγκιόζης μαςῑ
ἡ μουσική παράδοση τῶν Ἑπτανήσων θεωρεῖται «λιγότερο νόμιμη» ἀπό τὴν ὑπόλοιπη τῆς Ἐλλάδας;
Καί πῶς ἐπιτρέπει στόν ἑαυτό
της (έκπροσωπώντας Eva περιοδικό πού δέν γνωρίζω - καί γι’
αὐτό δέν τό κρίνω) ν’ ἀπασχολεῐ
τόσο κόσμο, μέ παρόμοια...
άντιπαραδοσιακά παράδοξα, ένῶ
ἡ ἴδια ὁμολογεῖ «πόσο συγκεχυμένα εῖναι ὃλα μέσα μου»...
Εἶμαι ὑποχρεωμένος νά παραλείψω κι ἄλλα πολλά ἐκτός ἀπό
Eva τρανό της ἐπιχείρημα, πού
όασίζεται στήν ἀπορία της, γιατί
«ένας ὁλόκληρος κόσμος ξεσηκώνεται — θεωρητικά έστω (sic) —

Κι ἂν δεχτοῡμε πώς εἶναι
τουρκοφερμένος ὁ Καραγκιόζης
μας (ὅπως ἄλλωστε εἶναι φερμένα
καί πολλά ἄλλα πολιτιστικά κλπ.
στοιχεῖα άπό διαφορετικά μέρη,
σέ κάθε ἐποχή), μέ ποιά λογική
έκφράζει τήν τουρκική κουλτούρα; Καί ποιός, ὁ κατ’ ἐξοχὴν
ἀντιπρόσωπευτικός τύπος Ρωμιοῦ, στά χρόνια τῆς ὀθωμανικῆς
κατοχήςῐ Πού περιστοιχίζεται,
ῶραιότατα, ἀπό τοπικούς (παραδοσιακούς, πρέπει νά τούς
πούμε) τύπους, καί ὅλοι μαζί
ἀφηγοῦνται τὴ νεοελληνική ζωή;
ΘΑΝΑΣΙ-ΙΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
35

. ὀὗ

δεύτερη προοδευτικότητα τοῦ φαινομένου, τό γεγονός δηλαδή
011 γύρω στά ἐξηντάχρονα, τό τραγούδι αὑτό, μέ τήν ἐπέμόαση
τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, συνδεότανε (μέσω ποίησης) μέ τό λαϊκό
κϋῆμα.
Νά ὅμως πού παράλληλα μπαίνουν μπροστά ὅλοι οἱ μηχανισμοί ἐπανάκτησης τῆς ἀστικῆς τάξης, μέ τίς ἑταιρεῐες δίσκων,
τά νυχτερινά κέντρα, τό ραδιόφωνο, ἀργότερα τήν τηλεόραση,
τά περιοδικά, τόν τύπο κλπ. A1310 11013 χτές ἀκόμη ήταν ὑπό
διωγμόν, προὸάλλεται καί πουλ”ιέται σάν καταναλιιπικό ἀγα-θό.
εὐνουχίζεται σιγά-σιγά γιά νά μετατραπεῐ σέ ἀνώδυνσ ἐμὸλημα
τῆς έλληνικότητάς μας, ἐμπορεύσιμο καί τουριστικά ἀπσδοτικότατο. Ἡ ἐπταετία ἔπαιξε όέὸαια καθσριστικό 9010 γιά τήν
ἐξέλιξη αύτή. Μέ τήν ἀπαγόρευση τοῦ πολιτικοῦ στίχου δέν
ἀπόμεινε. πλέον τίποτε ἀπό τήν προοδευτικότητα 1013 φαινομένου, μιά καί ἡ φθορά του σέ ἐπίπεδο μουσικῆς γλώσσας εἶχε
ἤδη προχωρήσει ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερπαραγωγῆς. Σήμερα πιά ἡ
οἰκειοποίηση ἐχει όλοκληρωθεῐ, τά ταξικά φράγματα έχουν
γκρεμιστεῖ ἀπό τό νεορεμπέτικο τραγσύδι, ό ὅιομήχανσς κι ό
ἐργάτης ἐχουν συναδέλφωθεῑ μπροστά σ’ Eva ποτήρι οῦίσκυ
πού θά σπάσουν σέ λίγο μαξί στῆν ’ίδια πίστα, οἱ ἑταιρεῐες δέν
προλαόαίνουν νά πουλοῦν καί νά παράγουν εὐτελῆ προϊόντα
πού κολακεύουν, καθησυχάξουν, ἀποόλακῶνουν. Ἔτσι, φτάνουμε 0’ Eva ἰδιαίτερα κρίσιμσ σημεῖο, ὅπου οἱ μέν μεγάλες
μάζες καταναλώνουν μετά μανίας Eva ρεμπετοειδές εῦτελές
τραγούδι, ρὶ δέ διανοούμενοι ἀρκοῦνται σ’ Eva «ἐντεχνο»

λαϊκό τραγούδι πού εἶναι περισσότερο μίμηση λαϊκοῦ καί λιγό1590 δημιουργία καί πού σπάνια καταφέρνει νά ἐξυπηρετήσει
Ινοήματα καί στίχους ποιητῶν πολύ μεγαλύτερης σημασίας. Εἷναι χαρακτηριστικό ὅτι συνθέτες πού ἀνήκουν σ’ αὑτή τή δεύτερη κατηγορία καί πού χαίρουν μιᾶς κάποιας ἐκτίμησης γιά
τά τραγούδια τους σ’ αὑτό τό χῶρο, συχνά ὑποχρεώνονται ἀπό
τίς ἐταιρεῐες νά γράφουν ἀνώνυμα τραγούδια κατά συνταγήν
γιά «ἐμπορική κατανάλωση» μέ σκοπό τήν κάλυψη τοῦ πρώτου, καί ἐμπορικὰ ἀπείρως συμφερότερου, χώρου. Ἀκόμη καί
ἐκεῖνοι ἀπό τούς συνθέτες 11:013 θεωροῦνται «στρατευμένοι»
μοιάζουν νά ἐχουν χάσει τά νερά τους -— a1310 όέόαια ἐξηγεῖται
ἀπό τή γενικότερη πολιτική κατάσταση· τό «παιδιά σηκωθεῖτε» εἶναι συγκλονιστικό ή κενό περιεχομένου, ἀνάλογα μέ τό
ἀν τά παιδιά έχουν πράγματι διάθεση νά ξεσηκωθοῦν ἢ όχι.
Καί παρόλα αὑτά, οἱ περισσότεροι Ἕλληνες συνθέτες τοῦ εἷδους, ἰδιαίτερα πολλοί ἀπ’ αύτούς πού θεωροῦνται προοδευτικοί, ἀντί νά πρσὸληματιστοῦν πάνω στά νέα δεδομένα, στίς
νέες κοινωνικές ἀνάγκες πού καθορίξουν νέες αἰσθητικές, ἐξ·
ακολουθοῦν νά πιπιλίζουν τήν καραμέλα τῆς «ἐλληνικότητας»
καί τῆς «ἐθνικότητας», ταυτισμένης διά παντός μέ τόν ρεμπετισμό, τή μαγκιά καί τό ἀντριλίκι.
"Av a1310 εἶναι παράδοση πού πρέπει νά ὑπερασπιστοῦμε ἐν
όψει τῆς ἐνταξής μσς στήν Κοινὴ Ἀγορά, τότε ἐγώ εὔχομαι ό
ἐξευρωπαϊσμός μας νά πετύχειὶόσο γίνεται συντομότερα γιά νά
γλυτώσουμε.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΑΝΑΓΑΙΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
ριάδη, παρά τίς θαρύτατες εύθύνες του,
01315, 110113 115910001590, 1013 A. Χαϊτά
πού ὑπῆρξε Eva 01110 101 1110 ἀξιόλογα
ἡγετικά στελέχη τοῦ ΚΚΕ, χωρίς νά τοῦ
άπευθυνθεῐ ποτέ όποιαδήποτε ίδιαίτερη
κατηγορία.

Τό τραγικό αὑτό «προνόμισ» τοῦ
ἐνιαίου KKE καί γενικά τοῦ ἐλληνικοῦ
κομμουνιστικοῦ κινήματος, δέν εἶναι τυχαῐο. Τό «ἀπόχτησε» σέ μιά πολύχρονη.
πορεία πού Eva ἀπό τά κύρια χαρακτηριστικά της ἦταν οἱ ἐπεμόάσεις ἐξωελλαδικῶν κέντρων στά ἐσωτερικά του·
ἐπεμόάσεις πού ἀποτέλεσαν τή όασική
αἰτία μιάς προϊούσας όαθιάς παραμόρφωσης τοῦ ἐπαναστατικοῦ, ἐθνικοῦ καί

δημοκρατικοῦ χαρακτῆρα του, καί τελικά τῶν λαθῶν, ἀποτυχιῶν καί τῆς κρίσης καί διάσπασης στίς γραμμές του.
01:. "Av θελήσει κανείς νά προσδιορίσει τήν ίστορική ἀφετηρία ἀπόχτησης
αὑτοῦ τοῦ «προνόμιου» δέν θά δυσκολευτεῐ νά τή όρεῐ στήν ἀνοιχτή ἐπέμόαση
τῆς Κ.Δ. στά ἐσωτερικά τοῦ KKE 10
1931 (καί τόν διορισμό τῆς ἡγεσίας Zaχαριάδη), μέ τήν όποία καθιερώθηκαν
σάν ὑπέρτατοι κριτές τῆς όρθότητας
ὅλων τῶν ἐπιλογῶν τοῦ KKE, ἐξωελλαδικά καθοδηγητικά κέντρα καί τελικά τό
ΚΚΣΕ. Ἔτσι ἀνοιξε ό δρόμος γιά νά
ἀναδείχνονται ῆ νά ἀπσμακρύνονται οἱ
ἡγεσίες του όχι μέ όάση κριτήρια πού
διαμορφώνονταν σέ ἐσωτερική δημοκρατική ζωή καί στή δράση του, ἀλλά μέ 101
κριτήρια τῶν ἐξωελλαδικῶν κέντρων.
Καί, παραπέρα; Γιά v01 θεωροῦνται
ἀδιαμφισόήτητες όλες οἱ ἐκτιμήσεις,
ἀποφάσεις καί ἐνέργειες τῶν κάθε φορά
ήγετικῶν στελεχῶν ή όμάδων τοῦ ΚΚΕ,
ἀρκεῖ v01 ἐχουν τήν ἐμπιστοσύνη καί τίς
εῦλογίες τῆς ἡγεσίας τοῦ ΚΚΣΙΞ. Καί γιά
νά καλλιεργεῐται μιά νοοτροπία κατά
τήν ὁποία γιά μιά σειρά «λεπτά» ζητήματα, ὅπως οἱ ἀλλαγές στῆν ἡγεσία, δέν
χρειάζεται οῦτε νά ζητοῦνται, ούτε νά
δίνονται πολλές ἐξηγήσεις.
Χαρακτηριστικοί μετέπειτα σταθμοί
πρός αὑτές τίς κατευθύνσεις ὑπῆρξαν ἡ
ἐπέμὸαση τῆς ἐπιτροπῆς τῶν έξι K.K. 10
1956 στήν 6η Ὁλομέλεια (καθαίρεση
Ζαχαριάδη), ἡ ἐπέμόαση τοῦ Κ.Κ.Σ.ΙΞ.
τό 1968 γιά τή δίἀσπαση. Καί πιό
πρόσφατα ἡ ἐπέμὸασή του στό «KKE»
10 1972, γιά τήν ἀποπομπή 1013 K. K011γιάννη. .
Ἡ ἀπόκτηση φυσίκά, αὑτοῦ τοῦ «11:90-
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συνεχεια απο την σελ.21
νομίου» συνδέεται καί μέ τούς γενικότερους παράγοντες πού όδήγησαν σέ ἀνώμαλα ἐσωκομματικά καθεστῶτα καί ἀλλα
κομμουνιστικά κόμματα, παράγοντες
πού ἐχουν σχέση μέ δογματικές καί ἀλλες
ἀντιλήψεις.
ζ. Εἶναι καιρός νά ἀντικρυστεῑ κατάματα καί νά συνειδητοποιηθεῑ ἡ παραπάνω πραγματικότητα. A1310 ἰσχύει γιά
ὅλους τούς Ἕλληνες κσμμουνιστές 11013
θέλουν εἰλικρινά νά προχωρήσουν
διδαγμένσι καί ἀπό τίς άρνητικές, καί
πολλές φορές τραγικές, ἐμπειρίες τοῦ
παρελθόντος. Σέ ἀλλες φάσεις,ὑπῆρχαν
ἐλαφρυντικά στήν ἀδυναμία παρέμόασής
τους λόγω πολύχρονης παρανομίας, καί
παραμονῆς τῆς ἓδρας 1013 κόμματος σέ
ξένες χῶρες, δυσκολιῶν πληροφόρησης,
κλπ. Σήμερα, δέν ὑπάρχουν τέτοια ἐλαφρυντικά γιά όποιους ἀδιαφορσῦν στήν
ἐκπλήρωση τοῦ χρέους τους νά 011110011λουν, στήν ἀπόρριψη καί στόν ἐξοόελισμό τῶν ἀντιλήψεων καί τῆς πρακτικῆς
πού ἐπιτρέπουν τήν ἐπανάληψη φαινομένων σάν αὑτό τῆς μἐταχείρισης τοῦ K.
Κολιγιάννη. *Στό ἄρθρα μου στό ANTI τῆς 6 τοῦ Γενάρη γίνεται
συγκεκριμένη ἀναφορά 0' αὐτές τίς πλευρὲς καί τίς
εὐθύνες τοῦ K.K.
""" Ἄλλη κραυγαλέα ἐκφραση αὑτῶν τῶν καταστά. σέων εἶναι τό γεγονός 011 μέ θάση καί τήν ἐξαρση
τοῦ ἡγεμονιαμοῦ τῶν μεγαλύτερων κομμουνιστικῶν
κομμάτων (ΚΚΣΕ-ΚΚΚ), οἱ διαφορές άνὰμεαα σέ
κομμουνιστικά κόμματα καί κράτη ἔχουν όδηγηθεῖ
καί σέ πολεμικές συγκρούσεις.
"""* Ρὸλο γραμματέα τοῦ ΚΚΕ οτήν κατοχὴ ἐπαιξε ὁ
Γ . Σιάντος. Καί εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι καί ἡ
περίπτωση τοῦ Γ. Σιὰντου, χωρίς νά μπορεῐ νά ἐνταχθεῐ στίς ἀλλες, ἔχει τίς σκοτεινές πλευρές της. Πέθανε μέ τήν ὑποψία, ὅχι δημόσια διατυπωμένη, τοῦ
πράκτορα τῶν Ἀγγλων, ὑποψία πού κάθε ἀλλο
παρά ὑπῆρξε θάσιμη.

ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ · Ι
KAI APIZTEPA \
τοῦ Ε. J. Hobsbawm
YHAPXEI τὼρα πιά ἔνα σῶμα διανοουμένων πού στέκονται
κριτικά ἀπένταντι στήν καπιταλιστική κοινωνία. Ἓνας μεγάλος ἀριθμός ἀπό διαφωνοῦντες ριζοσπάστες διανδούμενους
παρουσιάστηκε μέσα καί γὺρω ἀπ’ τά πανεπιστήμια στή δεκαετία 1013 ’60. Αὐτό μπορεῐ νά εἶναι ἦ νά μήν εἶναι κάτι μόνιμοκαί δέν εἶναι χωρίς προηγούμενα. Ἀλλά στίς ἀνεπτυγμένες καπιταλιστικές χῶρες μέχρι πρίν λίγο, τά περισσότερα σπουδαστικά κινήματα, ἀν ὑπήρχαν καθόλου, ἀνῆκαν στή δεξιά.
O ΠΙΟ σύντομος τρόπος γιά νά ὁρίσει κανείς τούς διανοούμενους εἷναις ἅνθρωποι πού ἔχουν φτάσει μ’ ἐπιτυχία στό
ἀπαιτούμενο ἐπίπεδο σπουδων. Πού ’χουνε περάσει μέσ’ ἀπό
τό ίδιο χωνευτήρι.
ΟΜΩΣ, ή κοινοηίκή τους προέλευση κί’ ὁ τρόπος τῆς παιδείας τους ἐξακολουθοῦν νά ἔχουν σημασία. Εἶναι σημαντικό
νά ξέρει κανείς ἀν ἔνα ἀτομο ή μιά όμάδα ἀνήκουν στήν πρώτη
γενιά πού πήρε ἀνωτερη ἐκπαίδευση, ἀν πέρασαν μέσ’ ἀπό μιά
κατεστημένη ἦ μιά μεταρρυθμισμένη διαδικασία, ἀν ἀνήκουν
στόν ἐλαττούμενο ἀριθμό τῶν ἀτομικά ἤ συλλογικά αὐτοδίδακτων.
ΟΠΟΙΑ κι’ ἀν εἶναι ἡ φύση τῶν διανοούμενων ἔνα πρᾶγμα
γι’ αὐτούς ἔχει τὼρα ἀξιόλογη πρακτική σημασία — τό ἀπόλυτο
μέγεθός τους σάν κοινωνική όμάδα. Ἱ-Ι ἀναλογία τῶν σπουδαστῶν στή δυτικὴ Γ ερμανία στή δεκαετία 1013 ‘70 ἧταν σέ σχέση
μέ τό σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ, 30 φορές περίπου μεγαλὺτερη
ἀπ’ ὃτι στή Γερμανία 1013 1870. Πολύ μικρές όμάδες διανοούμενων μποροῡν νά παίξουν ἔναν πολὺ σημαντικό ρόλο στήν
πολιτική τῆς χώρας τους. Ἄλλά σήμερα στή Βρετανία, ὅπως κι’
ἀλλοῡ, ἔχουμε νά κάνουμε μέ μιά πολύ οὐσιαστική μάζα ἀνΘρὼπων, μολονότι δέν εἷναι ἀπαραίτητα όμοιογενής.
OI AIANOOYMENOI μπορουν νά συνδεθοῦν μέ πλατύτερα
πολιτικά καί κοινωνικά κινήματα, ὅπως τό ἐργατικό κίνημα.
Μποροῡν, ἐπίσης νά δημιουργήσουν, δικά τους κινήματα, ἀν
καί συχνά ἰσχυρίζονται ὃτι τό μόνο πού κάνουν εἶναι νά προετοιμάζουν τό ἔδαφος μέχρι ν’ ἀναλάόουν δράση οἱ ίδιες οἱ μάζες. Τό Ἐργατικό Κόμμα καί τό Κομμουνιστικό Κόμμα στή
Βρετανία ἀναπτὺχθηκαν ὅασικά σάν προλεταριακά κόμματα
μί· τά ὁποῖα συνδέονταν ἔνας μικρός ἀριθμός διανοούμενων.
Τό κόμμα ή τά κόμματα τῆς σοσιαλδημοκρατίας στήν τσαρική
Ρωσία ἀποτελοῦνταν σέ συντριπτικό ἀριθμό ἀπό διανοούμενους που ἰσχυρίζονταν ὅτι ἀντιπροσὼπευαν - καί πράγματι
ἀντιπροσὼπευαν - τήν ἔργατική τάξη. Ἀλλά αὐτό δέ συνεπάγεται, ὃτι τό ἴδιο συμὸαίνει μέ κάθε ὁμάδα μαρξιστῶν διανοούμενων.
Τό ἄρθρο αὐτό ὁημοσιειῐτηκε στό «New Society» στίς 23-11-78

Μιλώντας πιό ,γενικόλ ὃσο πιό ἀνεπτυγμένη εἶναι ἡ ταξική
ὀργάνωση τῶν χειρώνακτων ἐργατῶν, τόσο πιό ἔντονος εἶναι
ὅπως λένε καί οἱ,- γάλλοι ὁ ἐργατισμός της (ouvrierisme) — δηλ.
ἡ καχυποψία τηςγιά ἀτομα πού δέν εἶναι-χειρώνακτες ἐργάτες.
“Ολοφάνερο παράδειγμα εἶναι ἡ πιό καθαρή προλεταριακή ὀργάνωση, τά ἐργατικά σωματεῐα. Στίς μεγάλες δυτικές όιομηχανικές χῶρες - τή Βρετανία, τίς Ι-ΙΠΑ, τή δυτική Γερμανία καί
τή Γ αλλία - εἶναι ἀκόμη ἀδιανόητο ότι ἔνας ἅνθρωπος που δέν
ἔχει ἐργατική καταγωγή Θά μποροῦσε νά ἡγηΘεῐ ἔνός μεγάλου ·
σωματείου χειρώνακτων ἐργατῶν.
ΕΔΩ καί λίγα χρόνια καί ίδιαίτερα ,ἀπό τό 1968, όμάδες
διανοούμενων ἔπαιξαν ἀσυνήθιστα σημαντικό ρόλο στόι πολιτικά καί κοινωνικά κινήματα τῶν χωρῶν τους. Αὐτό ἰσχύει. γιά
τίς προηγμένες καπιταλιστικές χωρες, τίς σοσιαλιστικές χωρες
καί τόν τρίτο κόσμο. Δέν ἰσχύει μόνο γιά τούς σπουδαστές οάν
σῶμα - ἀν καί τό δικό τους παράδειγμα εἶναι τό πιό ἔντυπωσιακό. cH οπουδαστική δράση τό 1968—70 στή Γαλλία, τήν
Ἰταλία, τή Γ ερμανία. τίς Ι-ΙΠΑ, τήν Πολωνία, τή Γιουγκοσλαὅία, τή Βραζιλία καί τό Μεξικό - καί στρήν Ταϊλάνδη τήν
Τουρκία καί τό Ἰράν στή δεκαετία τοῦ 1970 - ξεκίνησε ἀπό
ἐργατικά κινήματα, πρωτοστάτησε στήν ἀνατροπή κυὸερνή-·
σεων ή προκάλεσε κεφαλαιὼδους σημασίας ἀντιδράσεις ἀπ’
τήν πλευρά τῶν κυόερνήσεων - συμπεριλαμὸανομένης φυσικά
τῆς καταπίεσης. ’Ἀλλα μικρότερα σώματα διανοούμενων παίξανε ἐπίσης σημαντικό καί συχνά δραματικό ρόλοῑ στήν T01:χοσλοὸακία κατά τό 1968 καί μετέπειτα (ή κίνηση τῆς Χάρτας
1013 ’77), στήν Πολωνία, στήν ἀντίσταση στά στρατιωτικά καΘεστῶτα τῆς Βραζιλίας καί τῆς Ἐλλάδας καί στήν ἀντίσταση
ἐνάντια στήν κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης τῆς κυρίας Γ κὰντι
στίς Ἰνδίες.
O ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ αὐτός ρόλος σέ μεγάλο όαθμό προκύπτει,
ἀπό τά μεγάλα προσόντα τῶν διανοούμενων. Μποροῡν νά ἐκφραστοῦν καλύτερα καί νά καταφὺγουν στά μέσα ἐπικοινωνίας
μέσα στά ὅρια τοῦ ἐπιτρεπτοῦ καί μέσα στήν πατρίδα τους, καί
πιό εὔκολα, ἔξω ἀπ’ αὐτήν. Ἔχουν στήν κατοχή τους ἐνσωματωμένα δίκτυα ἐπικοινωνίας ἀκόμη καί σέ πολύ ἀντίξοες συνμ
Θήκες. Διά μέσου τῶν σχολείων καί των πανεπιστημίων διαθέτουν ἔτοιμους θεσμοὺς γιά νά συγκεντρὼνονται καί νά δροῡν
συλλογικά. Καί πολλοί ἀπ’ αὐτούς τούς Θεσμοὺς ὅρίσκονται σέ
μεγάλες πόλεις ἤ ἄλλα μέρη ὅπου ἡ δράση τους γίνεται εὔκολα
ἀντιληπτή. Μποροῡν νά ἐνεργοῦν πολιτικά ὅταν κανείς ἀλλος
δέν μπορεῐ καί ἐνεργοῦν ἔξω ἀπ’ τή δομή τῆς ἐξουσίας.
AN ΔΕΝ ἀναλάὃει κάποιος τήν ήγεσία τὼν διανοούμενων,
τά ἀνεξάρτητα κινήματά τους εἶναι πολύ ἀδύνατα γιά νά προ37

χωρήσουν ἀπό μόνα τους. Οἱ σπουδαστές μποροῦν νά ξεκινήσουν τίς ἐπαναστάσεις, όχι νά τίς κάνουν. Ἀλλά κι’ οἱ ἐργάτες
1111‘ οἱ χωρικοί χρειάζονται ἐπίσης διανοούμενους. cO κίνδυνος
μέ τά μαζικά κόμματα καί τά ἐργατικά σωματεῐα εἶναι 611
παρασύρονται σέ περιορισμένες σωματειακές δραστηριότητες ή
ὅραχυπρόθεσμες τακτικές ἐνέργειες, χάνοντας ἀπ’ τό πεδίο
τούς τό μακροπρόθεσμο στόχο.
Οἱ διανοούμενοι ἐγιναν πολύ πιό σημαντικοί ἀπ’ ὅτι πρίν
μέσα στό ἐργατικό. τό σοσιαλιστικό καί τό κομμουνιστιφΐᾶκίῑ
νημα. Στή Βρετανία, 6 τυπικός ἐργατικός ύποψήφιος στό μεσοπόλεμο ἧταν ἀνθρακωρύχος ἦ σιδηροδρομικός. Σήμερα, αύτός ἦ αύτή εἶναι πιθανότερο νά εἶναι κάποιος πού θά μποροῦσε νά όνομαστεῐ «πανεπιστημιακός δάσκαλος». ‘H ἐντύπωση αύτή ἐπιὸεὸαιώνεται ἀν κοιτάξει κανείς τήν ΕΝΙΞΡΓΗ
συμμετοχή τῶν περισσότερων τοπικῶν όργανώσεων τοῦ Ἐργατικοῦ κόμματος. "000 γιά τήν 011190 ἀριστερά ῆ 111 νέα ἀριστερά, εἶναι φανερό πώς 6 μεγάλος όγκος τῶν πολιτικά ἐνεργῶν ἀτόμων δέν εἶναι χειρονάκτες, 600 προλεταριακές κι’ ἀν
εἶναι οἱ ταμπέλες τους.
Αύτή ἡ αύξανόμενη συμμετοχή τῶν διανοούμενων δέν μπορεῖ νά γίνει εύνοϊκά δεκτή χωρίς σοόαρές ἐξειδικεύσεις. Ἀφ’
ἐνός ἐχουμε ἐναν ,πολλαπλασιασμό ἀριστερῶν ἡ ἀκόμη καί
μαρξιστῶν διανοούμενων. Ἀφ’ ἐτέρου, καί σέ ἐπικίνδυνο μάλιστα 60800. έχουμε μιά TAYTOXPONH σχετική μείωση τῆς
συμιιετοχῆς,χειρωιάκτῶν ἐργατῶν στά ἐργατικά κινήματα (ἐκτός ἀπό τά ἴδια τά σωματεῐα τῶν χειρωνακτῶν ἐργατῶν 11013
ἀποτελοῦν μιά ἐλαττούμενη ἀναλογία στό σύνολο). Αῦτή ἡ
πτώση ὀφείλεται καί στήν πτώση τῆς χειρωνακτικῆς δουλειάς
παλιοῦ τύπου μέσα 0111 σύγχρονη μεταφορά δυνητικῶν ἡγετῶν
ἀπό τούς ἐργάτες στούς διανοούμενους, μέσα ἀπ’ τόν κυριότερο μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας - δηλαδή, τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία.
KATA κάποιον τρόπο αύτό, ἦταν θετικό ἀπό πολιτική
ἀποψη. Ἀνάμεσα 01:6 1870 καί στό 1939, 6 κλασικός ,δρόμος
κοινωνικῆς κινητικότητας ἔξω ἀπό 111 χειρωνακτική ἐργατικὴ
τάξη, ὁδηγοῦσε ἐν μέρει σέ ἐπαγγέλματα ὅπως ἡ διδασκαλία
στά σχολεῖα καί τά κατώτερα γραφικά ἐπαγγέλματα στίς δημόσιες ύπηρεσίες. Αύτά τά ἐπαγγέλματα δέν ξέκοὸαν τελείως τόν
κόσμο ἀπ’ τόν τρόπο ζωῆς τῆς ἐργατικῆς τάξης καί τό ἐργατικό
κίνημα, ίδιαίτερα στίς παλιές ὃιομηχανικέςπεριοχές. Ἀλλά
εὐρύτερος δρόμος όδηγοῦσε σέ ὑπαλληλικά ἐπαγγέλματα στόν
ἰδιωτικό τομέα. A1316 ἐτεινενά μεταόάλει πρώην ἐργατικούς
ἀνθρώπους σέ Τόρηδες ή ἀκόμη πιθανούς ύποστηριχτές τοῦ
φασισμοῦ. Ἡ μαζική μεταφορά τους σέ δευτερεύουσες πνευματικές ἀσχολίες κατά κύριο λόγο εἶναι πολύ πιθανότερο νά τούς
ὁδηγήσει 11 καί νά τούς διατηρήσει στῆν ἀριστερά.
AAAA ὑπάρχει μιά κυρίαρχη διαφορά ἀνάμεσα σ’ ἕνα ἀξιο
ἀγόρι ἦ κορίτσι ἀπ’ τήν ἐργατική τάξη πού παραμένει στή 661011
111; ἐργασιακῆς κλίμακας καί στό ἴδιο πρόσωπο ἀν γίνει ἐνεργό
σοσιαλιστικό στέλεχος, κοινωνικός λειτουργός ἦ δάσκαλος σέ
μέση ἀνώτερη σχολή. Οἱ νεαροί ἐργάτες πού δέν καταφέρνουν
ποτέ νά φτάσουν τά Α ἦ Ο, ἐπίπεδα ἀπόδοσης (ἀπό τά ὁποῖα
ἐξαρτάται ἀν θά μποῦν ἣ όχι οἱ μαθητές σέ πανεπιστήμια ἦ σέ
μέσες ἀνώτερες σχολές στήν Ἀγγλία) νιώθουν πολύ καλά αύτή
111 διαφορά. Οἱ σπουδαστές ἦ οἱ πρώην σπουδαστές δέν εἶναι
τό ἴδιο μέ τούς ἐργάτες οὔτε ὅταν νομίζουν 611 εἶναι ἦ ὃτι θά
’πρεπε νά εἶναι.
ΤΟ ΙΔΙΟ τό γεγονός 611 οἱ διανοούμενοι εἶναι ἐνα μάλλον
πολυάριθμο σῶμα, καί σάν κοινωνικό στρῶμα καί σάν τμῆμα
τῆς ἀριστερᾶς, δημιουργεῖ τόν κίνδυνο τοῦ διαφορισμοῦ.
Ὓπάρχει 6 κίνδυνος μιάς περιφρόνησης - πού μόλις μπορεῖ νά
κρυφτεῖ - γιά τούς ἐργάτες πού δέν συμὸαίνει νά συμφωνοῦνε
μέ τούς ἐπαναστάτες διανοούμενους. A1310 ἧταν ἀρκετά φανερό 0111 Νέα Ἀριστερά τῶν ΗΠΑ ἤ τῆς δυτικῆς Γερμανίας.
Ὕπάρχει 6 κίνδυνος νά καθιερωθεῐ ἕνα γκέτο, στό ὁποῐο 01

TA TPIA ΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΣ δέν εἶναι ένας κίνδυνος πού περιορίζεται στούς
μαρξιστές, ἀλλά ἀφορά ὁποιαδήποτε 6116160 μορφωμένων ἀτόμων, ἀρκετά μεγάλη ώστε νά ’χει ἀναπτύξει ἐσωτερικά ἐνδιαφέροντα καί μιά ἐσωτερική γλωσσική διάλεκτο, ἰδιαίτερα ὅταν
καί τά δύο 013101 στοιχεῖα ἐνισχύονται ἀπό θεσμούς 611111; εἶναι
τά κολλέγια. OE ποιητές γράφουν ποιήματα γιά τήν πράξη τοῦ
νά γράφουν ποίηση - δηλαδή ἀπευθύνονται σέ ἀλλους ιποιητές
- καί οἱ καθηγητές ὅάζουν τούς σπουδαστές νά 161 διαὸάζουν
καί νά 161 011 ζητοῦν ἦ νά διαὸάζουν κριτικούς πού τά συζητοῦν
(καί πού μπορεῖ ἐπίσης νά εἶναι καί ποιητές καί καθηγητές
ταυτόχρονα), γιά νά περάσουν τίς ἐξετάσεις. Τό ἴδιο 01111601νει, δυστυχῶς, μέ πολλούς ἀπ’ τούς μαρξιστές φιλόσοφους.

ο OI AIANOOYMENOI διαιροῦνται καί ὁριζόντια καί κάθετα. Ὗπάρχει πρῶτα-πρῶτα ἐνα στρῶμα ἀνθρώπων στήν
παραγωγή πού χρειάζονται συστηματική ἀκαδημαῖκή ἐξάσκηση γιά νά κάνουν 111 δουλειά τους, ἀντί, ἦ παράλληλα μέ,
μαθητεία καί πείρα. Πολλοί ἀνθρωποι πού 50 χρόνια πρίν θά
εἶχαν ἐκπαιδευτεῖ σάν εἰδικευμένοι ἐργάτες γίνονται κάτι σάν
6011611111101 τεχνικοί διανοούμενοι.
ο YHAPXEI, κατά δεύτερο λόγο, ἡ ἀκόμη πιό ὀγκώδης
άνάπτυξη ἀπασχολήσεων στόν τριτογενῆ τομέα διανοητικοῦ
χαρακτήρα - γιά παράδειγμα στήν ἐκπαίδευση, τήν ἐπικοινωνία καί τά μέσα ἐνημέρωσης στά διάφορα εἴδη κοινωνικῶν
ὑπηρεσιῶν καί σέ μερικούς τομεῐς τῆς όγκούμενης διοικητικῆς
γραφειοκρατίας, καθώς καί 0101 ἐξ ἴσου διευρυνόμενα πεδία
τοῦ προγραμματισμοῦ καί τῆς ἐρευνας. Τμῆμα ὅλου αύτοῦ τοῦ
χώρου θά μπορούσαμε νά τό κατατάξουμε στήν ἀμεση παραγωγή, παίρνοντας 1311‘ 611111 16 ρόλο τῆς ἐπιστήμης σήμερα.
ο ΥΠΑΡΧΙΞΙ, τρίτο, 6 μεγάλος ἀριθμός τῶν ἀνθρώπων πού
έχουν κάνει μέν 111 60011111 τους ἐκπαίδευση σά διανοούμενοι,
ἀλλά δέ μποροῦν νά θροῦν ἀπασχόληση σάν τέτοιοι, εἴτε γιατί
ἡ ἐκπαιδευτική μηχανή κάνει ὑπερπαραγωγή διανοουμένων
εἴτε γιατί ἡ οἰκονομική κρίση δέν προσφέρει ἀρκετά ἐπαγγέλματα γι’ αύτούς.
ΟΠΩΣ στόν καθολικό κλῆρο τό μεσαίωνα -— 6 όποῐος ἀποτελοῦσε τόν κύριο όγκο τῆς φεουδαρχικῆς ἰντελιγκέντσιας —ὑπάρχει μιά ἐντονη διαφορά ἀνάμεσα στά σύγχρονα ἀντίστοιχα τῶν παπάδων ἐνοριῶν ἀφ’ ἐνός καί τῶν ἐπισκόπων καί
τῶν καρδινάλιων ἐφ’ ἐτέρου, καθώς καί ἀνάμεσα σέ ἀπλούς
μοναχούς καί καλόγερους πλούσιων μοναστηριῶν. Στή Μεταρρύθμιση καί 0111 γαλλική ἐπανάσταση, ἡ διαφορά αύτή ἀναφάνηκε μέ πολιτική καί ίδεολογική μορφή. Θά ήταν λάθος νά
ύποτιμήσει κανείς 111 διαφορά ἀνάμεσα σέ «ὑψηλούς» καί «χαμηλούς» διανοούμενους σήμερα. MEPIKOI διανοούμενοι εἶναι ἐνσωματωμένοι στῆν άρχουσα
τάξη μέ τρόπο πού δέν ήταν καί δέν μποροῦσαν νά εἶναι οἱ
ἀριστοκράτες τῆς ἐργατικῆς τάξης. A1316 ὀφείλεται όχι μόνον
στήν αῦξανόμενη σημασία τῆς τεχνοκρατικῆς ’ἐξάσκησης στίς
«μπίζνες» ἀλλά καί 0111 χρησιμοποίηση τῆς ἀξιοκρατίας γιά
παροχή 0101; νομιμοποίησης τοῦ προνόμιου. ’Ὀπως παρατήρησαν οἱ Γάλλοι κοινωνιολόγοι Bourdieu καί de Saint Martin 0101
συμπεράσματα τῆς ἀνάλυσής τους 216 κύριων γαλλικῶν ἐταιρειῶν τό 1972: λίγες κυρίαρχες όμάδες συγκέντρωσαν ποτέ τόσες πολλές ἀρχές γιά 111 νομιμοποίησή τους (κατά κύριο λόγο
ἀριστοκρατική καταγωγή, οἰκονομική ἐπιτυχία καί ἀξιοκρατία
ὃασισμένη στήν ἐπιτυχία στό σχολεῐο) 605; συγκεντρώνουν αύτοί πού κατέχουν τώρα τά πόστα τῆς ἐξουσίας 0111 Γαλλία.
ΣΤΗΝ AAAH ἀκρη τοῦ φάσματος, ύπάρχουν δραστηριότητες - ἡ διδασκαλία στῆ 60011111 ἐκπαίδευση κι’ ἴσως ἀκόμη ἡ
δημοσιογραφία μαζικῆς κυκλοφορίας στό παρελθόν ἦ ἡ κοινωνική ἐργασία σήμερα - στίς όποῖες ὅρίσκονται διανοούμενοι
λίγο περισσότερο δεμένοι μέ τούς ἐργάτες ἀπ’ 611 σέ ἀλλα
ἐπαγγέλματα.
διανοούμενοι, ἐνῶ ἰσχυρίζονται 611 λειτουργοῦν μέσα 01/1).- TA ΣΤΡΩΜΑΤΑ τῆς ἐλίτ ἐπιλέγονται σέ μεγάλο μέρος ἀπό
πλαίσια ἑνός ἐργατικοῦ κινήματος, στήν πραγματικότητα μι
τήν κατεστημένη μεσαία τάξη, ίδιαίτερα ἀπ’ αύτούς πού ὀφείλάνε μέ τρόπο άκατανόητο γιά ὁποιονδήποτε πού εἶναι «ἐκ A λουν τήν κοινωνικὴ τους θέση 0111 συσσώρευση ἀκριὸῶς πολιτος».
τισμικοῦ κεφάλαιου ἀπ’ τούς ἴδιους καί τούς γονεῖς τους. Συ-
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χνά έκπαιδεύονται σέ ξεχωριστά ἱδρύματα ,τῆς έλίτ. Ὁ όγκος
τῶν σπουδαστῶν τῆς πρώτης γενιάς πού εἶναι προϊὸν τῆς έπέκτασης τής έκπαίδευσης ἀπ’ τή δεκαετία τοῦ ’50 καί μετά, τείνει νά προέρχεται κατά κανόνα - οἱ ἄνδρες τουλάχιστο - ἀπό
στρώματα κατώτερα ἀπό τήν κατεστημένη μεσαία τάξη. Εἶναι
έπίσης, κατά μέσο όρο, πολύ πιό νέοι, ἀφοῦ ἡ στρατολόγησή
τους άρχισε έδῶ κι’ εἴκοσι χρόνια μόνο.
YHAPXEI μιά ούσιαστική συνάφεια ἀπό ίδεολογική πολιτική καί πολιτισμική άποψη ἀνάμεσα σέ πολλές ἀπ’ αύτές τίς
όμάδες διανοούμενων. Ἀπό παράδοση, στίς ἀνεπτυγμένες χῶρες οἱ περισσότερες όρίσκονται πάντα στ’ ἀριστερά 1013 κέντρου. Στή Βρετανία ἧταν συνήθως Φιλελεύθεροι καί τῶρα στό
μεγαλύτερο μέρος τους εἶναι κάποιο εἶδος Ἐργατικῶν, στή
Ἀμερική εἶναι Δημακράτες, στή Γ αλλία Ρεπουμπλικάνοι. A13—
τές οἱ πλατιές συσπειρὼσεις 01’ ἀριστερά τοῦ κέντρου έτειναν
έπίσης στό νά περιλαμόάνουν τήν ἐργατικὴ τάξη; έτσι μιά
μορφή συμμαχίας ἀνάμεσα σ’ έργάτες καί διανοούμενους ἀνάγεται πολύ πίσω στό παρελθόν. Ἀκόμη ὑπάρχει μιά συνέχεια
ἀνάμεσα, ἀς πούμε , στόν ἰδανικό ἀναγνῶστη τῆς Γ κάρντιαν
στήν Ἀγγλία καί ἀριστερότερα, πρός τό μέρος τῶν ριζοσπατῶν
έπαναστατῶν. Ἀπόδειξη εἶναι ἡ πραγματικὴ ἠθική ἀγωνία τῶν
δυτικο-Γερμανῶν καί πρόσφατα τῶν Ἰταλῶν φιλελεύθερων
πού έφτασαν στό σημεῐο νά καταδικάζουν ἀνοιχτά τίς ἀριστερές τρομοκρατικές όμάδες.
ΜΠΟΡΟΥΜΙΞ δικαιολογημένα νά ἀναρωτηθοῦμε κατά 11000
ἡ γενική στάση τής κεντροαριστερῆς διανόησης στή σπουδαστική έκρηξη 1013 τέλους τῆς δεκαετίας 1013 1960, θά γνῶριζε
τήν ἴδια άνοχή καί συμπάθεια καί ἀρχικά, άν τά κινήματα
013101 δέν άνεμίζανε... μιά κάποια κόκκινη σημαία, ἀλλά τό λά0000 110 111 0001011110 (όπως στή Γερμανία τῆς Βαϊμάρης). Ἐγώ
ἀμφιόάλλω. Καί δικαιολογημένα. Κι’ ὅμως 013111 ἡ πλατιά, 0111
καί ἀόριστη, τάση πρός 1’ ἀριστερά 11013051 μεγάλες διαστάσεις
ἀνάμεσα στούς συμόιόασμένους καί ρεφορμιστές καί τούς
ἀουμόίόαστους 111’ έπαναστάτες.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ κανείς λοιπόν νά ταυτίσει κάθε μία ἀπό,
τίς δύο αύτές όμάδες μ’ 0110 ίδιαίτερο κοινωνικο-οίκονομικό
οτρῶμα. Γ ιά παράδειγμα οἱ έπαναστάτες διανοούμενοι ταυτίζονταν ἀπό πολύ παλιά (κυρίως ἀπό ἀστούς συγγραφεῖς) μέ
στρώματα περιθωριακῶν 1’1 <1 άλλοτριωμένων» διανοούμενων δηλαδή, μέ τή μάζα ἐκείνων πού δέν μποροῦν νά 0001311 έπαγγέλματα στό έπίπεδο πού περιμένουν σάν διανοούμενοι. Ἐδῶ,
ὑπάρχει κάποια ἀλήθεια, 0111 καί μάς λέει πολύ λίγα γιά τήν
έπιλογή τῶν πνευματικῶν ἡγετῶν τῶν σύγχρονων έπαναστατικῶν κινημάτων, οἱ όποῑοι προέρχονται συντριπτικά ἀπό διανοούμενους; πού θά 1111000130011 νά ὅολευτοῦν μιά χαρά στίς
άστικές κοινωνίες τους.

AAAA 1'1 κύρια δυσκολία 0010115101 010 011 οἱ έπαναοτάτες
καί ρεφορμιστές διανοούμενοι δέν εἶναι τόσο διαφορετικά
στρώματα, 000 0100005111101 στάδια 01:0 6ιολογικό κύκλο. Γ ιά
νά τό πούμε ὠμά - ὅπως 0110115 0 M1100an Σῶ, στό όιόλίο του
ΑΞΙΩΜΑΤΑ Γ ΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ, «ὃποιος πέρασε τά 40 εἷναι ἀπατεῶνας». A1310 σημαίνει 011, 00 20 χρόνια, 0111 ἀντέξει ό
Βρετανικός καπιταλισμός, οἱ πιό πολλοί· τωρινοί έπαναστάτες
- κι 0111 άκόμη δέν έγκαταλείψουν τελείως τίς πεποιθήσεις τους
- θά 005001311 έκτεθειμένοι στήν κριτική τῶν νέων 1013 2.000.
AYTO δέν εἶναι συνέπεια τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς ῶρίμανσης.
Συμόαίνει έπειδή τό σύγχρονο κράτος κι’ 0 δημόσιος τομέας, ἡ
σύγχρονη κορεσμένη 0111’ 101 μέσα έπικοινωνίας κοινωνία,
στρατολογούν τό όλοένα αύξανόμενο προσωπικό τους 1100’ ἀπό
τό έκπαιδευτικό σύστημα.
ΟΣΟ ἡ κατάσταση εἶναι ἀρκετά σταθερή ἀκόμη κι’ οἱ διανοούμενοι πού διαφωνοῦν ριζικά μποροῦν νά ένσωματωθούν.
Τό σύστημα τούς χρειάζεται. Κι’ οί ἀνταμοιόές 0131013 11013 0
Bourdieu ὀνομάζει «πολιτισμικό κεφάλαιο» εἶναι ούσιᾳστικές.
Στή Γ αλλία, ἀκόμη 111’ αύτοί πού έγκατέλειψαν 0111 μέση τό
πανεπιστήμιο 0101 μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 εἶχαν καλύτερες έπαγγελματικές προοπτικές ἀπό ἀλλους νέους ἀνθρώπους
καί τίς καλύτερες θέσεις έκτός ἀπό τίς έπαγγελματικές θέσεις
κορυφῆς. Οἱ διανοούμενοι πού ένσωματῶνονται κατ’ 0131011

1011 100110 ζητάνε μερικές παραχωρήσεις, ἀλλ’ αύτές οἱ παραχωρήσεις εἶν’ έκεῐνες πού φυοιολογικά παραχωροῦν τά ἀστικοδημοκρατικά καθεστῶτα στήν ἀστική τάξη τους, καί πού
άκόμη καί μή δημοκρατικά ἀστικά καθεστῶτα συνήθως παραχωρούν (έκτός ἀπ’ τίς περιπτώσεις ὀξείας κρίσης); κάποια
έλευθερία στό νά μιλάει, νά διαόάζει καί νά γράφει κανείς, στό
νά ταξιδεύει, ν’ ἀνακατεύεται σέ πολιτικές δραστηριότητες καί
στήν άσκηση έπιρροής, ή έστω νά μπορεῑ νά διαμαρτύρεται δημόοια.
Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ καί ἡ ύπεράσπιση τῶν συνθηκῶν αὐτῶν,
συνδέει μεγάλους τομεῖς τῶν κατεστημένων στρωμάτων τῶν
διανοούμενων καί τῶν έπαγγελματιῶν, μέ τόν άστικό δημοκρατικό’καπιταλισμό 000 111’ άν στέκονται κριτικά άπέναντί του σέ
άλλα θέματα. eH πολιτική πλατφόρμα ένῶνει διανοούμενους
ἀπ’ όλες τίς ἠπείρους καί ἀπ’ όλα τά κοινωνικά συστήματα.
Τούς θέτει ένάντια καί στό καθεστώς τῆς Χιλῆς καί τῆς Τσεχοσλοόακίας, καί τῆς Καμπότζης καί τής Βραζιλίας, κι’ ἀκόμη
- μέ ποικίλες διαὸαθμίσεις δισταγμοῦ καί δυσφορίας - ένάντια
σέ μερικούς τῆς δικής τους ἀριστερᾶς.
ΤΥΧΑΙΝΕΙ ν’ ἀποδέχομαι τήν πλατφόρμα αύτή. Οἱ άπαιτήσεις αύτές γιά ἐλευθερία καί δημοκρατία θά ’πρεπε νά ’ναι
ἀναπόσπαστο κομμάτι 1013 00010711011013 γιά ὃλες τίς Ιτάξεις.
Καί εἶναι ἀπαιτήσεις γιά τίς όποῑες έχουν έξ ἴσου ἰδιαίτερο
ένδιαφέρον οἱ μεσαῐες τάξεις τῶν έπαγγελματιῶν. Αύτές έχουν
νά χάσουν πολλά 115010001500 ἀπό τίς άλυσίδες τους. Ἓνας
λόγος γιά τόν ὁποῖο πολλοί ἀπ’ τίς τάξεις αύτές τείνουν πρός
κάποιο εἶδος ἀριστερᾶς εἶναι τό 011 0710 καί πιό πολύ δουλεύουνε γιά ένα μισθό καί σέ μεγάλο 000110 κατά τόν ἕνα 1’1 τόν
ἀλλο τρόπο στό δημόσιο τομέα. Ὑπερασπίζονται, ὅπως λέει
σωστά 0 Ralf Dahrendorf τήν· ἰσότητα, έπειδή εἶναι ὑπέρ τῆς
ἰσότητας 0101 προνόμια. Δέ θ’ ἀλλάζανε καί πολύ τή θέοη τους
σέ μιά σοσιαλιστική κοινωνία, μέ τήν προϋπόθεση 011 0’ ’ἀνταποκρινόταν στούς ὅρους πού όάζουνε γιά ἐλευθερία.
TI FINETAI ὅμως μέ τούς μαρξιστές διανοούμενους; Ζούμε
όχι μόνο μιά έντυπωοιακή άνθηση, ἀλλά καί μιά 000101 κρίοη
τῆς μαρξιστικής σκέψης. A1310 έχει τρεῖς πρακτικές όψεις. Ἡ
μαρξιστική ἀνάλυση 1013 0111150111013 καπιταλισμοῦ, 000 111’ 0111
εἶναι 00011111 στίς γενικές άρχές της, μέ συγκεκριμένους όρους
εἶναι κατά πολύ ξεπεραομένη. Ἡ ἀνάλυση τοῦ σοσιαλισμοῦ
στό μεγαλύτερο μέρος της ἔχει κατακερματιστεῖ. Καί κανείς δέν
ξέρει ποιές σύγχρονες δυνάμεις θά φέρουνε τή 11510100011 ἀπ’
τόν καπιταλισμό στό σοσιαλισμό.

ΥΠΑΡΧΕΙ σήμερα μιά τεράστια διάδοση γραφτῶν, πού ένῶ
ἰσχυρίζονται 011 εἶναι μαρξιστικά, ὅάζουνε φωτιά 0101 χλωρά
μαζί μέ τά ξερά. Ὑπάρχουνε ἂνθρωποι πού δίνουνε 1’ όνομα
1013 Μάρξ σέ κάποιο ρεύμα τῆς διανόησης πού εἶναι τῆς μόδας
ή σέ κάποιον γκουρού. Ὑπάρχουν ἂνθρωποι πού ἰσχυρίζονται
011 εἶναι μαρξιστές ἀλλά άπορρίπτουν τήν ΕΙΣΑΓΩΓ Η ΣΤΗΝ
KPITIKH ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1013 Μάρξ, 1’1
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σειρὰ Τζ. ΙὌργσυέλ ” ’ . 0 Ci ιἀλῆτες τοῦ Πσρισιὸΐίκσῑτοῡ· ΛσνδίνουΟ Ἠ φάρμσ τῶν ζώων. ’
O Κρστήστε σφιχτά τόν μικροσστισμό σας.
O Στίς φάμπρικες τοῦ Γουῆγκσν Πὸϊσρ (ἑτοιμάζεται).
O Στή σκιὰ τοῦ «1984» ,(ὲτοιμᾱζεται).
σειρά Βίλχελμ Ρὰϊχ

Ο Ἠ πάλη τῶν τάξεων καί ἡ ψυχσνάλυση
0 7T0 ξεπέρσσμσ τοῦ Οἰδιπόδειου Συμπλὲγμστος
Ο Ἐρωτισμὸς Kai σὺτοερωτισμός
Ο Χειρὸγρσφσ Βιοφυσικῆς
Ο Οἱ ρίζες τῆς σεξουσλικῆς κστσηίεσης

ἐπίσης κυκλοφόρησσν
Ο OI «ΙΖΒΕΣΤΙΕΣ» ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ
Ο Μ. MI'IAKOYNIN: ΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 'ANAPXIA
Ο Μ. ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ; ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

πού νομίζουν ὅτι ἡ ἱστορικὴ ἀνάλυση εἶναι ἀσχετη μέ τὴν πολιτικὴ. Καί ὑπῆρξε μιά τεράστια ἀνάπτυξη μαρξιστικῆς μεταφυσικής ἀπό ·φιλὸσοφους, κοινωνιολὸγους κι οἰκονομολὸγους
πού τά γραφτά τους οὔτε ἑρμηνεύουν τόν κόσμο οὔτε ὅοηθᾶνε
ν’ ἀλλάξει, ἀλλά πού κύρια πρῡκαλοῡν κουὸέντα στά σεμινάρια ἀλλων μαρξιστῶν φιλοσοφῶν, κοινωνιολόγων κι οἰκονομολόγων.
ΤΟ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΙΞΙ κανείς τὴ Θεωρία ἀπ’ τὴν συγκεκριμένη
κοινωνικὴ πραγματικὸτητα σημαίνει νά ξεχωρίσει τὴ θεωρία
ἀπ’ τὴν πολιτικὴ πράξη καί νά τήν ἀφήσει ἀκαθοδὴγητη κι 0113θαίρετη. Ἀφὴνονται έτσι ἂνθρωποι που 0 Μάρξ κι ὁ Λένιν θ’
ἀναγνωρίζανε εὔκολα σάν ἀναρχοσυνδικαλιστές ὴ ναρόντνικους τρομοκράτες ἦ ἀκόμη καί Ματσινιανοὺς μικρο-ἀστοὺς
έθνικιστές, νά καρςριτσῶνουνε κάποιο μαρξιστικό σῆμα στά
πέτα τους καί νά ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ πραχτικὴ έναρμονίζεται μέ
τά σῆμα τους. Τέτοιες ἑρμηνεῐες ὀφείλονται σέ μεγάλο ὃαθμὸ
στὴν κοινωνικὴ καί πολιτικὴ ἀπομόνωοη τῶν σπουδαστῶν
καί τῶν διανοούμενων ἀνάμεοα στούς ὁποίους ἀνθίζουνε.
ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ αὐτῆς τῆς ἀφαίρεσης εἰναι ἡ ὁλοκληρωτικὴ συγκέντρωση σ’ αὐτὸ πού εἶναι ἀμεσα σχετισμένο μέ
τὴν ἀγκιτάτσια. Ἡ ἀποκλειστικὴ συγκέντρωση στό ἀμεσα
«οχετικὸ» εἶν’ ένας ἀλλος τρόπος γιά νά ξεφύγει κανείς ἀπ’ 10
κυριὸτερο καθῆκον σὴμερα.
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ 011310 πρέπει ν’ ἀναζητηθεῖ κάπου ἀνάμεοιι.
στά δύο ἀκρα 1013 ν’ ἀμφισὸητεῖ κανείς τό νόμο τῆς ἀξίας γενικά καί τοῦ νά γράφει κύρια ἀρθρα κατά τῶν περικοπῶν τῶν
δαπανῶν στὴν έκπαίδευση, ἀν καί φυσικά καί τά δύο εἶναι
ἀπαραίτηταέ Τό καθῆκον 011310 εἶναι νά οταθεῐ κανείς -λίγο
πίσω καί νά ρίξει μιά ματιά 010v 1100110 μέ μιά ἱστορικὴ προοπτικὴ - μιά «ἀκαδημαϊκὴ» ἀσκηση, καί δέ ὅλέπω γιά 11010 λὸγο
νά εἶναι ὑποτιμητικό 011310 10 ἐπίθετο.
ΣΤΑ ΠΡΟΙ-ΙΓΟΥΜΙΞΝΑ 25 χρόνια ζὴοαμε τὴν 1110 θεάματικὴ μεταὸολὴ τῆς ἀνθρωπίνης κοινωνίας. Ἔφτασε πολύ 1110
μακρυά ἀπ’ τό πρῶτο ξεκίνημα τοῦ ὃιομηχανικοῦ καπιταλισμοῡ γιατί ἧταν πολύ 1110 6018101 καί 1110 οφαιρικὴ. Πραγματῶνει τίς τάσεις τοῦ καπιταλισμοῡ 11013 σημειωθὴκανε ἀπ’ τόν
Μάρξ καί τόν ’Ἐνγκελς στὸ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ MANIΦΙΞΣΤΟ. ’Όχι μὸνο έπαναστατικοποιὴθηκαν ἡ τεχνολογία κι ἡ
παραγωγὴ - παραδείγματος χάριν μέ τά τρανζίστορς που
μεταμορφῶσανε ἀκόμη καί τά 1110 ἀπομακρυσμένα νοικοκυριά
- ἀλλά ἐπίσης ἡ κοινωνικὴ δομὴ, οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις. ἡ
κουλτούρα, έχουν τελείως ἀλλάξει. Τῶρα ζοῦμε τὴν πραγμάτωση παλιῶν προὸλέψεωνῑ τὴν έξαφάνιση τῆς ἀγροτιάς, τὴ
μεταμὸρφῶση τῆς οἰκογένειας, τό γκρέμισμα μιάς παλιάς θρησκείας ὅπως εἶναι ὁ Ρωμαιο-καθολισμος.

ME TH AHEH αὐτοῦ που, κοιτάζοντας πίσω, πρέπει ν’ ἀναγνωρίσουμε σά μεταὸατικὴ φάση τῆς καπιταλιοτικῆς ἀνάπτυξης - μεταὸατικὴ ἐπειδὴ προσάρμοσε καί ένσωμάτωσε τὴν
κληρονομιά τοῦ προ-καπιταλιστικοῡ παρελθόντος που δέν
ἧταν ἀκὸμη σέ θέση νά καταστρέψει —— ἀκόμη κι οἱ δομές τῆς
παραδοσιακῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας ὃρίσκονται σέ κρίση.
Ἀκὸμη κι οἱ καπίταλιστές δέν ξέρουν πιά τί συμὸαίνει, ὅπως
φαίνεται ἀπ’ τὴν ἀδυναμία τῶν οἰκονομολὸγων τους καί τὴ
φυγὴ τῶν ἰδεολὸγων . τους στὴν ἀντίδραση ὴ τὴ θρησκεία
(Βλέπε τά πρόσφατα γραφτά τοῦ Daniel Bell, ὅπως 10 δοκίμιὸ
του «‘H ἐπιστροφὴ τοῦάγιασμένου» ).
OI ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΞΣ δέν ὃρίσκονται σέ καλὺτερη θέση. "H
ἀριστερά ψάχνει στὸ μισοσκόταδο. Δέν έχουμε καθαρὴ προοπτικὴ γιά τό πῶς μπορεῐ ἡ κρίση νά ὁδηγήσει σέ μιά 00010011στικὴ μεταὸολὴ, καί γιά νά ’μαστε εἰλικρινεῖς, 01318 έχουμε καμιά ἀληθινὴ προσδοκία ὅτι 011310 θά γίνει. Τό πρῶτο καθῆκον
εἶναι νά καταλάὸουμε τὴν έποχὴ μας.

H AHOTYXIA εἶναι ἰδιαίτερα σοὸαρὴ στὴ Βρετανία. Ἡ
’ χώρα μας, ἡ παλιὸτερη χῶρα τοῦ ἀνεπτυγμένου καπιταλισμοῦ,
εἶναι αὐτὴ ὅπου 10 0110101110 εἶναι ἀπό πολλές πλευρές τό 1110
δραματικὸ, ἡ ἀνάγκη γιά μεταὸολὴ ἀπεγνωσμένα έπείγουσα.
καί οἱ συνθῆκες γι’ αὐτὴν καλύτερες ἀπ’ ὅτι στίς 118910001898;
χῶρες- ιι

“Ολοι πρωΘυπου ργοί

Ο «Θέλουμε τήν ξένη γλώσσα
στήν Ἑλλάδα, νά τή ὁιὸάσκσυν
ἐκπαιὸευτικσί γιατί θέλουμε
Ἀπαντάει 0 κ. Ράλλης γιά τήν προσωπικότητα τοῦ κ. Καρα- ν’ ἀνυψωθεῑ τό κύρος τῆς
'
ἐκπαίὸευσης
στόν
τόπο
μας».
μανλῆ σέ ἀπογευματινή έφημερίὸαῑ

<< Θά σᾶς ἀπαντήσω λίγσ περίεργα. Λυπᾱμαι πραγματικά τόν
Καραμανλή, γιατί ἐκτός ἀπό τή φιλοδοξία του νά εἶναι χρήσιμος στάν τόπο ὁέν ἔχει καμιά ἄλλη προσωπική ἀπολαόή, καμιά
άλλη εὐχαρίστηση. Εἶναι ἕνας φακίρης ό ὁποῖος συνεχῶς ὐπο6άλλει τόν ἑαυτό του σέ στερήσεις. Δέν τρώει πολύ γιατί αὐτό
όέν θά τοῦ ἐπέτρεπε νά εἶναι ἀποὸοτικός στήν ἐργασία του.
Δέν ξενυχτάει γιατί αὐτό θά τόν ἐμπόὸιζε νά ἐργαστεῖ ἀπό
ἐνωρίς. Δέν ἔχει ὁασκεὸάσεις, παρά ἕνα Σάόὄατο πού θά ὄγεῑ
μέ συνεργάτες του καί πάλι στίς ὁώὸεκα ἡ ὥρα γυρίζει καί κοιτάζει τό ρολόι του γιά νά φύγει στίς 12.15 ἤ πηγαίνει καμιά
ἐκὸρομή μέ τή Θαλαμηγό ἑνός φίλου του· ὅπου ὅμως παραλαμὅάνει μαζί ὅλους τούς συνεργάτες του καί συνδυάζει τό μπάνισ
στή θάλασσα καί τόν καθαρά ἀέρα μέ τήν ἐργασία.

Ἀκόμα καί στό γκάλφ, ὁέν πηγαίνει γιά ὁιασκέόαση, ὅπως
νομίζει ὁ πολύς κόσμος. Πηγαίνει γιά ἄσκηση καί μόνο».
KL’ έμεῖς γνωρίζουμε 3-4 έκατομμύρια Ἕλληνες πού δέν
τρῶνε πολύ γιατί τά τρόφιμα ἔχουν ἀκριόήνει, δέν ξενυχτάνε
γιατί ἀπαγορεύεται, ὃέν έχουν ὃιασκεόάσεις, οὔτε κάν γκόλφ ή
μπάνιο καί, δέν ὃιαθέτουν οὔτε ἕνα φίλο μέ Θαλαμηγό.Ι
Τό κυριώτερο ὅμως εἶναι 01:1. τά...τέλεια αύτά όντα δέν τρέφουν κάν τή φιλοδοξία νά εἶναι χρήσιμοι στόν τόπο. Τίποτα....
Τέλειοι φακίρηὸες. "Av λοιπόν αύτά εἶναι τά προσόντα γιά τόν
Πρωθυπουργό τῆς χώρας, τό συμπέρασμα εἶναι αύτονόητοέ
(ι”Ολοι πρωθυπουργοί»

3Αποκατάσταση
Ὀ Μαν. Μπαντουὸἀς ἀναγκάὲ
στηκε νά άνακαλέσει ὅσα γράφει
στή σελ. 137 τῶν ἀπομνημονευμάτων του σχετικά μέ τόν ἀείμνηστο A. Παπαὸἀκη. Μετά ἀπό
μήνυση τῆς οἰκογένειας τοῦ Ἀ.
Παπαὸάκη, 0 M. Μπαντουόᾶς
έρεύνησε τά γεγονότα καί διαπίστωσε ὃτι; «Τό μεγάλο λάθος
μου εἶναι ὅτι κατά τήν διήγησιν
τῶν ἀπομνημονευμάτων μου 53x0”
πεῖ γιά τόν συντίρχην Ἀ. Παπαὁάκη καί γιά τή γυναῖκα του ὁρισμένα λόγια χωρίς νά ἐλέγξω
προηγουμένως τήν ἀλήθεια αὐτῶν, πρᾶγμα γιά τό ὁποῖο λυποῦμαι εἰλικρινά. (...) Χαίρω ὁέ εἰλικρινῶς ὁιότι σήμερα μοῦ ὁίὸεται
ή εὐκαιρία νά ἐπανορθώσω τό
σφάλμα μου καί τήν ἀὸικία πού
έκαμα στήν οἰκογένεια τοῦ ἡρωϊκοῦ Συντίρχη Ἀνὸρέα Παπαὁάκη. Διότι ὅπως πράγματι ὁιεπίστωσα ὁ Ἀνδρέας Παπαὸάκης
έὸωσε τό παρόν στούς ἀγῶνες
τοῦ Ἔθνους καί τόσον αὐτός ὅσο
καί ἡ σύζυγός του ἀναλώθησαν
στόν ἀγῶνα τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως κατά τῶν Γερμανῶν
κατακτητῶν μέ πλήρη ἀνιόιοτέλεια. Καί ὅεόαίως ὁέν ήμπόὸισαν
τούς κατοίκους τῆς Ἀσῆ-Γωνιάς
νά πολεμήσουν ἀφσῦ οἱ κάτοικοι
τῆς Ἀσή - Γ ωνιάς ἐπολέμησαν
γενναῖα κατά τῶν Γερμανῶν

Ἀλεξ ιπτωτιστῶν, προσέφεραν
θυσίες καί θύματα καί ὑπῆρξαν
ἀντάξιοι τῆς ἱστορίας τοῦ χωρισῦ
των.
Διεπίστωσα ἐπίσης ὅτι ἦ οἰκογένεια Παπαὸάκη ὅχι μόνον ὁέν
εἶχεν τήν εὔνοια τῶν ’Ἁγγλων
συνὸέσμων ἀλλά ἀντιθέτως ἀντιμετώπισε τήν ὁυσμένειά τους καί
ἐὸεινοπάθησε ἀπό τούς Ἄγγλους
κατά τό ὁιάστημα τῆς εἰς Μέση
Ἀνατολή καί Αὔγυπτο. Οἱ ’Ἁγγλοι μάλιστα ἐμπόὸισαν καί όέν
ἐπέτρεψαν τήν ἐπιστροφή τοῦ
Συντᾎρχη στή Κρήτη γιά νά συνεχίση τόν ἀγῶνα.
Ἐπιθυμῶ νά προσθέσω ὅτι Θά
πράξω πᾶν τό ὁυνατόν πέραν τῆς
ὁημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὁηλώσεώς μου εἰς τάς. ἐφημερίὸας
τῆς Κρήτης προκειμένου νά ἐπανορθώσω τήν ἀδικία πού έγινε
στήν οἰκογένεια Παπαὸάκη, ὄχι
μόνο χάριν αὐτῆς ἀλλά καί χάριν
τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Ιἴστορικῆς ἀληθείας».

Καί έτσι κατέληξε ἡ Θλιόερή
ὃυσφημιστική «ἱστορία» πού
ἔπληξε τή μνήμη ἑνός σεμνοῦ
ἀγωνιστή τῆς ἀντίστασης τῆς
Κρήτης· “
Σχετικά εἷχαμε ὃημοσιεύσει
(ANTI, τχ. 128) ἐπιστολή τής συζύγου του. Εύαγγελίας Παπαὃάκη.

Ἱ-Ι πιό πάνω φράση ἀποτέλεσε
καί τό ἀντικείμενο σειράς
ὃιαλέξεων πού όργάνωσε ὁ
« Πανελλήνιος Σύλλογος»
Πανεπιστημιακῶν Πτυχιούχων
Ἀγγλικής Φιλολογίας».

0 "Eva συγκινητικό ὸείγμα
πρωτοόουλίας ἀπό τό Χαϊὸάρι
εἶναι τό Χαϊὸαριὼτικο
Σημειωματάριο πού ὃείχνει ότι
τό παρήγορο φαινόμενο τού
ἀνεξάρτητου προόληματισμού
καί τῆς ἀναζήτησης δέν ἀποτελεῖ
ἀποκλειστικό προνόμιο τῆς
ἀθηναϊκής ένὸοχώρας. Περιέχει
άνάλυση τῶν προόλημάτων τού
προάστειου, προόολή τῶν
αἰτημάτων τῶν κατοίκων του,
ένημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν του,
μηνύματα κά.

Ο Στήν έκθεση τοῦ Centre
International έκθέτουν ὃσυλειά
τους 4 καλλιτέχνες, μεταξύ τους
καί 0 Ἓλληνας Νάκης
Παναγιωτίδης ό ὁποῖος έχει
κάνει ἀτομικές ἐκθέσεις στή
Βέρνη καί τή Λωζάνη, ένῶ έχει
ουμμετάσχει καί σέ ὁμαὸικές
στήν Ἀθήνα, στό Τουρίνο. καί
στή 71“ι)ι’χη.
Ο ((’Όμορφη πόλη» εἰναι 0
τίτλος τῆς ταινίας τού νέου
σκηνοθέτη Δημήτρη
Σοφιανόπουλου πού προορίζεται
γιά τό φετινό φεστιόάλ
ἑλληνικού κινηματογράφου τῆς
Θεσσαλονίκης. ‘1-1 παραγωγή, τό
σενάριο καί, φυσικά, ἡ
σκηνοθεσία εἶναι τού ἴὸιου. Τή
μουσική ἔγραψε ἡ Ἑλένη
Καραῑνὸρου.
Μιά ταινία, ὃιάρκειας 60
λεπτῶν, πού μέ πρόσχημα τό
-κυκλοφοριακό πρόόλημα τῆς
Ἀθήνας ἀσχολεῖται μέ τίς
νευρὼσεις τής ούγχρονης
ἓλληνικής κοινωνίας. Ἔργο
σπονὸυλωτό, πού τά έπεισόὸιά
του συνδέονται μ’ ἓναν κεντρικό
ἠθοποιό πού παίζει πολλούς
ὃιαφορετικούς ρόλους. Στήν
ταινία παίζουν οἱ ἠθοποιοί; Ν.
Ἀρμάος, X9. Αύλιανού. Γ.
Χατζηγιάννης, Ἀλ. Μάνὸηλας,

Γ. Κοτανίόης, K. Μουζενίὸης, K.
Σκόκος. Ἀλ. Μαυρίὸης, T.
Σαρρής, X9. Βαλαὸανίὸης, Σ.
Σοφιανοπούλου, Γ. Χουὸαρὸάς.

Ἠ φωτογραφία εἶναι τοῦ Ἀντ.
Ρίκου καί ἡ ἠχοληψία τού Γ.
Δερμιτζάκη.
Ο Ποινή φυλάκισης 8 μηνῶν καί
20.000 ὃρχ. πρόστιμο έπιὸλήθηκε
στόν έκὸότη τοῦ «Ἴὸεοδρόμιου»
Λεωνίδα Χρηστάκη γιατί τά
σκίτσα πού ὃημοσίευσε στό
τεῦχος 23 κάτω ἀπό τόν τίτλο;
«Ποιά ἰὸεολογία περνάει σήμερα
γιά If] γυναίκα στόν στρατό καί
στίς φύλακές», κρίθηκαν ὡς
ἄσεμνα, σύμφωνα μέ τό N.

ιι

5060/1931. "Ag σημειωθεῐ ὅτι
μετά ἀπό μιά θητεία 30 χρόνων
περίπου στίς περιθωριακές
ἐκδόσεις, ό Λ. Χρηστάκης
καταδικάζεται γιά πρωτη φορά.
Μετά τήν ἀπόφαση ἀσκήθηκε
έφεση καί ό Λ. Χρηστάκης
du] έί-ὶηκε ἐλεύθερος.

Ο Ἠ πρός... Βορράν έπέλαση
If]; «Θεατρικῆς Συντεχνίας»
συνεχίζεται...
“Ὀπως μαθαίνουμε, μετά τίς
παραστάσεις πού ἡ όμάὸα αὐτή
έὸωσε πρόσφατα στή σουηὸική
πρωτεύουσα, αὐτές τίς μέρες
όρίσκεται ἤδη στό Δουὸλίνο γιά
νά παρουσιάοει στό ἐκεῖ 220
Διεθνές Φεοτιόάλ θεάτρου τόν
«Πάσχοντα X91010».
Ἠ «Θεατρική Συντεχνία»
πρόκειται νά έγκαινιάσει τίς
ἐκδηλωσεις τοῦ Φεστιὸάλ αὐτοῦ
πού Θά διαρκέσει ὃλο τόν
Ὀκτιὺόρη καί Θά δώσει
συνολικά ἓξη παραστάσεις.
Στό Διεθνές Φεστιόάλ Θεάτρου
τοῦ Δουὸλίνου ἔχουν προσκληθι·ῐ
ἀκόμη Θίασοι ἀπό τή M.
Βρετανία, τή Γαλλία, τή Δ.
ἑλΓΕρμαΨία, Τίς ΗΠΑ, τό Βέλγιο
ἐξ καί τήν Ὀλλανὸία.

Δ ιόισταση Νέας Ὓόρκης
τῆς -ἰζαλανόκη
MtÂa') -γιά ὅ,τι ὄλέπω. Καί γιά,ὅ,τι ἀὸυνατῶ.· νά κατατάξω τήν
Νὲα Ὑόρκη σέ γνωστά πρότυπα, ἔστω καί μόνο ὁπτικάτ-Ηερίεργη λειτουργία· ὅπου ὅλέπω σημαίνει ἔχω ἕνα μικρό πανικό
ἀπό τή μαζική ὑπερτροφία τῆς μιᾶς ὁιάστασηςζ· τοῦ ὕψους. Οἱ
συσσωρευμένες ἔμμεσες πληροφορίες γιά τή Νέα Ὑόρκη ôtaλύονται, ὅσο ἡ πόλη γίνεται συγκεκριμένος χῶρος, προσιτός
στήν ἁφή. Τό ἴὸιο χέρι πού, ἤρεμο στήν κουπαστή τοῦ ἑξώστη
τῆς Στοᾶς τοῦ Ἀττάλου, ἁντιλαμόανόταν τούς λόφους, ὅπως
ἀνηφορίζαν, ν’ ἀνθίζουν στήν ἴὸια εὐθειά μ’ αὐτό, χωρίς ν’
ἀποφασίζει μιάν ὁριστικὴ ἐπι-λογή ἐκτός ἀπό τήν ἠρεμία κάποιας ὥρας.
Τό ἴδιο χέρι, φιλέρευνο καί
ᾱνεργο, κρατᾱ, καί· ἀπορεῖ γιατί
κρατᾶ, μιὰν ὰπλή φωτογραφική
μηχανή, πού ἀπό -τόν χῶρο μπορεῐ ν’ ἁποτυπώσει λουρίδες μόνο,
ἐκτός ἀπό τίς λεπτομέρειες. Δέν
ἀντικαθιπῶτᾲ μάτια καί τήν κίνηοη τοῦ κεῷσλιοῦ. “Ωστόσο,
ῦ αὐχένα γιά νά
,ι ὀρόφους, εἶναι

σωμα.

,,Ἀμφι6άλλοντας γιᾴ ὃ,τι ἔμτοῦ
’δικοῦ μου ’σώμαῖὅζῖἐίναι καί
περικοπή τῶν γνώσεών του-,
προσπαθῶ νά μέσα ἀπό τήν
εἰκόνα τῆς τεχνολογίας τόν ἄλλο
τρόπο ζωῆς. Ἡ τεχνολογία ἔχει
γίνει ταμπού; ἀπαγορευτική κι
ἐπιτρεπτική, ὅπως κάθε μορφή
αἱμομιξίας πού ὃρισε γιά Eva
διάστημα σχέσεις ἀνθρώπων. Οἱ
παραλλαγές τοῦ θεμιτοῦ καί τοῦ
ἀθέμιτου θεσπίζονται γιὰ τόσο
χρόνο, ὂσο θά διαρκέσει ἡ χρήση
ἑνός νέου ὑλικοῦ. Ἔπειτα ἡ
«ἐπανάσταση» ἐνός ἄλλου, ἂν
καταφέρει νόι ἐπικρατήσει, δημιουργεῖ μιά νέα παραλλαγή στόν
τρόπο ζωῆς. Ἤ Νέα Ὓόρκη δείχνει νό. εἶναι ἡ γόνιμη μήτρα τοῦ
πειραματισμοῦ.
‘H μαζική ὑπερτροφία τῶν κτιρίων, πού σημαίνει ὅέὸαια τή
συσσώρευση τοῦ κεφάλαιου κυρίως στό. χέρια τῶν Ἀγγλοσαξώνων, παράγει - μέ τά γνωστά ρεκόρ τῶν ἀμερικάνικων μηχανῶν τή μαζική ἐξαθλίωση. ἼΞγχρωμοι
καί λευκοί λοῦμπεν μέ ψεῐρες, μέ
ὄαριὰ ναρκωτικά, μέ τό παραμύθι ἀλλὰ καί τίς πράξεις δίας,
μόλις πού φτὰνουν νό. σκαλίσουν
τούς ψηλούς σκουπιδοντενεκέδες, “
τό ὸικό τους σουπερ-μάρκετ, γιά
τό φαγητό καί τά ροῡχα τους. Χιλιὰδες, μέ μιόι κίνηση πρός τά
κάτω, πρός τόν ὑπόγειο, πρός τόν
κεντρικό σταθμό τῶν τραίνων. Ἡ
κίνησή τους σάν τῶν ᾶρουραίων.
Πρός ὑπόγειες στοές. ῗΑντίρροπη
μέ τούς ούρανοξύστες, μοῦ ἐπιστρέφει ἀκέραιο τό σῶμα μου,

55312.,
a: 2* ι

ὅπως τό ξέρω.
Ὡστόσο Eva σῶμα αἰφνιδιασμένο. Ἡ ἰσορροπία κινδυνεύει
ἀπό τήν ἀφθονία, τήν ἀριθμητική
ἀφθονία τῶν δυό της ἄκρων.
Ὑπεράριθμοι ούρανοξύστες,
ὑπεράριθμοι λοῦμπεν. Τό σῶμα
μου φιλύποπτο. Ἀντιλαμὸἁνεται
πώς ἡ ἰσορροπία εἶναι πλαστή.
Πώς ἐκφράζει μιάν ἀπόλυτα
ἰδιωτική καί (ἶιμυντικήΙ στάση.
I'lng δέν ἀντιστοιχεῖ καθόλου
στήν ταξική ούγκρουση, πού
ωνήθως ἔχουν μεταξύ τους τά
δύο. Ἡ σύγκρουση δέν φαίνεται
πσυθενά, γιατί πάντα μόλις ἔχει
τελειώσει. ’Υπάρχει μιά διαρκής
ἀνάμνηση αἵματος καί ἀνακωχής.
Ἀλλὰ ἐδῶ νικᾶ ἡ μιὰ μεριά μονάχα. Αύτή πού ζεῖ ἀπό τόν πέμπτο ὅροφο καί πάνυ) καί στέλνει
οτή γῆ, στήν ἅσφαλτο, τούς
ἀστυφὺλακες μέ τήν πέτσινη
ζώνη τῆς ἐξουσίας, ἀπ’ ὅπου
κρέμονται χειροπέδες, κλειδιὰ,
γκλόμπ, περίστροφα, λουκέτα καί
ἄλλα σύνεργα.
Ἕνα σῶμα αἰφνιδιασμένο καί
φιλύποπτο μπορεῐ νά ξεχὰσει γιά
λίγο τίς κλασικές παραδοχές; ὅτι
συνήθως οἱ λοῦμπεν δέν συγκρούονται μέ τήν ἐξουσία. Ἀργότερα καταλαὸαίνει ποιοί μηχανισμοί τ’ ὁδήγησαν στήν ἐπιλογή

τῆς συγκεκριμένης εἰκόνας, μηχανισμοί πού εὐτυχῶς μποροῡν
ἀκόμη νόι φανταστοῦν τήν ἀνατροπή κάθε γνώσης.
Ξεχνᾶ καί-κατι ἅλλοῑ ὃτι οτή
θέση τῆς Νέας Ὓόρκης ζουσαν,
λίγους αἰῶνες πρίν, ἰνδιάνικες
φυλές μέσα στή φύση. '0 χῶρος
ἀπόκτησε μνήμη τή στιγμή πού
κατακτήθηκε ἀπό τούς ΙΞύρωᾖ
παίους, οἱ ὁποῖοι ὅέὸαια κουὸάλησαν τήν ἤδη διαμορφωμένη
ἀντίληψή τους γιὰ τήν ἱστορία,
τήν τοποθέτησαν καί τήν ἔὸαλαν
νό. χρονομετρᾶ τά θαύματα τους.
Αύτό τό τεχνητό ἱστορικό κενό
μπορεῐ νά γίνει σχιζοφρενικογόνο αἴτιο γιά ὃποιον προσπαθεῐ
νόι ἔχει μιάν ἄλλη ἀντίληψη για
τόν πολιτισμό.
"Av τελικά δέν γίνεται σχιζοφρενικογόνο - παρά τή δυνατότητά του - ἴσως εἶναι γιατί θὰ
σχετιστεῐ μ’ Eva ἄλλο στοιχεῖα
τήν παραγωγή σύγχρονης τέχνης.
Στήν Εὐρώπη ὑπάρχει συχνά μιά
σχέση πολιτισμὼν πού ἐκφράζεται μέσα ἀπό τήν τετριμμένη ἔκφραση· «συνύπαρξη παλιοῠ καινούριου». Ἐδιῑ) διατυπώνεται
μέ τό ζεῦγος «ἔλλειψη προευρωπαϊκοῡ-πρωτοπορεία στή διεθνή
παραγωγή τέχνης». Φυσικὰ οἱ
αἰθουσες τέχνης καί τά εἰδικά

εει

ΙΙΙ·

μουσεῖα εἶναι πολλα, οἱ μόνιμες
καί περιοδικές ἐκθέσεις πολλές
καί ἀξιόλογες, καί ό κόσμος πού
ἐνδιαφέρεται για ὅλα αύτὰ πολύς
ἐπίσης. "A; ἁντιπαρατεθεῑ ὅμως
κι Eva δεῖγμα ἀπό τήν ϋπαρξη
μιᾶς ἄλλης τέχνης; οἱ νέγροι
ἔχουν ζωγραφίσει μέ φωτεινὰ
χρώματα τίς ἐξωτερικές ἐπιφάνειες τῶν ὑπόγειων τραίνων.
’Ὀταν ἅρχισαν, ἀστυνομία
ἔθαλε σκυλιόι νόι τά φυλᾶνε. Τά
σκυλιόι παθαίναν συχνά ἠλεκτροπληξία καί τά ὅγόιλανε. Τό 6dψιμο τῶν ὅαγονιῶν συνεχίστηκε.
Σ’ αὐτή τήν πόλη προσπάθησα
να καταλάὸιο τί σημαίνει σωματική σχέση μ’ Eva μύθο. Ἔστω γιά
λίγες μέρες, καί ἄν αὐτό «σάν μιά
σταγόνα στόν ὠκεανό» γίνεται.
εὐάλωτο, πῶς ἀλλιῶς προσεγγίζεται ἔνας μύθος παρά σ’ Eva
ἐλάχιστο διάστημα διαφορετικό
ἀπό τήν καθημερινή ἐφαρμογή
τῆς ἔννοιας τοῦ χρόνου - ἤ Eva
διάστημα πού φαίνεται ἀστραπιαῐο καί λαμπρό ἀφοῡ ἡ ἐμπειρία ἔχει ἀπομακρυνθεῐ. Μιόι τέτοια σχέση μπορεῑ νά γίνει ἴσως
μόνο μέ μύθους πού δέν πέθαναν
ἀκόμη καί δέν ἔχουν ἀναταμεῐ
ἀπό τυφλούς ἀνατόμους, δέν
ἔχουν ὅαλσαμωθεί καί 6ασανίσει
τή ζωή μας ἔπιὸάλλοντόις της μιά
γούνα πού μαδᾶ, ψεύτικα γυάλινα μὰτια καί προπαντός τήν
ἰδέα πώς εἶναι πάντα ζωντανοί
καί ὡραῖοι.
Σωματική σχέση. Σέ ἀντίθεση
μέ ὅλους τούς πουριτανισμούς.
Μέ τήν ὃραση, τήν ἁφή, τήν
ἀκοή, τήν ὅσφρηση καί τή γεύσημέ τό συνειδητό καί μέ τό ύποσυνείδητο- μετρῶντας τήν ποιότητα
ἀπό τήν ἀδιὰκοπη δεκτικότητά
τους· ἀποτυπώνοντας μιὰν εἰκόνα πού ξέρεις ὅτι πολύ σύντομα θόι ἔχει ἀλλάξει, ὅπως τό
σῶμα ἑνός παιδιού -— πού δέν τό
νοιὰζει - καί ὅπως τό σῶμα ἐνός
μεγάλου - πού τό ἀρνεῖται. Μέ τή
σωματικότητα πού ἀπόκτησαν οἱ
-στίχοι τοῦ ’Άλλεν Γκίνσμπεργκ,
ὅπως ἀναδύονταν ἀπό τό συνεχές
ὅουητό τῆς πόλης καί γίνονταν οἱ
γύψινσι ἅνθρωποι τής ἔκθεσης
τοῦ Γκ. Σῆγκαλ. Μέ συγκίνηση
γιὰ τή ζωντάνια τοῦ μύθου.

,-

Καί... τό τέλος
Τῆς ’Ἀννυς Κολτσιδοποὺλου
[(16101 φτάσαμε 0161 «11181061616»... T6 «666190 Ἔρευνας»
ἔκλεισε ἀπό πλευρᾶς ἑλληνικῶν συμμετοχῶν τίς ἐκόηλώσεις
τοῦ Φεστιόάλ Ἀθηνῶν στό Λυκαόηττό. Τό Έθνικό Θέατρο,
κλείνει τίς ἑλληνικές θεατρικές συμμετοχές τοῦ Φεστιόάλ στό
Ἡρώδειο. Ὑπάρχουν ἐξάλλου προτάσεις - πολύ 18111117911011.6νες καί θεμιτές - νά ὄρεθεῑ κάποιος νά κλείσει καί τό... Ἐθνικό
Θέατρο σέ συνέχεια. (Ἀλλ’ αὐτό ἐκτός θέματος).
δίχως συνέπεια καί δίχως συν’Ἀς περιοριστούμε 016v Λυκαεχεια.
6ηττό πού φέτος μᾶς ἐπιφύλαξε
διάφορους ἀέρηδες; ὅόρειους,
Δύο ἐρμηνευτικές ἐξαιρέσεις, ἡ
νότιους, ἀνατολικούς μά καί
θαυμάσια Εὕα Κοταμανίδου
μπόλικους κοπανιστούς... "Av ἐξ(Ἠλέκτρα) κι 6 N. Ἀθανασόαιρέσουμε τίς δύο ἐξοχες παρουπουλος (Φρύγας), μαξί μέ τόν
σίες τῆς «Στρίγγλας» καί τῶν
σκηνογράφο Γιῶργο Πάτσα, πού
«Ἰκέτιδων» (όλέπε προηγούμενα
έστησε ένα πολυσήμαντο καί λειτεύχη), ἡ ἐντύπωση αύτή, ἔμεινε
τουργῖκότατο σκηνικό, δέν μπόμέχρι τέλους σταθερή.
ρεσαν ν’ ἀλλάξουν 01318 τήν ροή,
οὔτε τήν 6116601], οὔτε τήν τύχη
Σέ δυό ἀπό τίς τελευταῖες πατῆς
παράστασης.
ρουσίες, τά «προσχήματα» ἦταν
παρόντα. Στή πρώτη «Λαῑκό
T6 666190 ’Ἑρευνας τοῦ ΔηΠειραματικό Θέατρσ», μέ τήν
μήτρη Ποταμίτη, ἀνάθεσε οτόν
μορφή μιᾶς εύπρόσωπης παράΚώστα Μύρη νά συρράψει ἀποστασης, δίχως καπηλεῖες -— πλήν
σπάσματα τραγωδιών 1013 Αἰσχύτῆς μουσικῆς - καί μέ κάποια
λου - Σοφοκλῆ -— Εὐριπίδη, πού
σκηνοθετική σεμνότητα μπροστά
νά έχουν δανειστεῖ 16 θέμα τους
στό έργο. Στή δεύτερη ὅμως
ἀπό τόν μυθολογικό κύκλο τῶν
(«966190 Ἔρευνας») μέ τήν
Ἀτρειδῶν. Γ ενικός τίτλος
μορφή μιᾶς ἐπιπόλαιης ἐκμετάλλευσης θεωρητικῶν πορισμάτων,
«Ἀτρεῖδες». Εἶναι ἡ δεύτερη
ἀπόπειρα συρραφῆς φέτος τό καμέ ἀσυναρτησίες καί καπηλεῖες
λοκαίρι. Ἡ πρώτη, ἡ «Ψυχοσταστοιχείων - τά ζητούμενα γίνονται πιά δεδομένα - καί μέ μιά
σία», εἶχε κάποια φιλοδοξία, νά
συγκολλήσει σ’ Eva σύνολο- μέσα
σκηνοθετική ϋὸρη μπροστά 016
μεγαλύτερα έργα τοῦ ἀρχαίου ἐλσέ κάποιες ἑνότητες - τά χαμένα
ληνικοῦ δράματος.
’έργα 1013 Αἰσχύλου. Ἐκεῖ 16
Τό «Λ.Π.Θ.» παρουσίασε τόν
«Ὀρέστη» 1013 Εὐριπίδη, Eva
6116 16 1116 δύσκολα κι ὀλισθηρὰ
έργα 1013 ἀρχαίου κλασικού δραματολόγιου. Ἡ εἰκόνα του ἔχει
6101: Θέμα, παρμένο περισοότερο
ἀπ’ τά έπιμύθια 1013 κύκλου τῶν
Ἀτρειδῶν. Πρωταγωνιστικός ρόλος (Ὀρέστης) πού εὔκολα γλυστράει πρός τήν περιγραφικότητα
καί τό ἀνάλογο θέατρο. Ὕπόλοιποι ρόλοι, ἄλλοι μονοδιάστατοι
κι ἀλλοι περαστικοί. Φινάλε, πού
«διαλύει» Evav αἱματηρό ἐφιάλτη
σέ οἰκογενειακή ἱστορία 1013 τύπου, «καί ζήσανε αύτοί καλά ......
’Ὁσσ κι 6v οἱ συντελεστές κι οἱ
προθέσεις τους ἦταν τίμιες καί
καλοπροαίρετες, 1:6 ἀποτέλεσμα
ἦταν μαγκωμένο στά δόκανα 1013
έργου. Δέν ὑπῆρχε κανενός εἶδους έμπνευοη γιά ν’ ἀποτρέψει
τήν παρωχημένη συμπεριφορά
1013 χοροῦ, νά καθοδηγήσει τά
κλινικά ξεσπάσματα, τίς διεγέρσεις καί τήν δύσπνοια 1013 Ὀρέ011] (Ν. Μητρογιαννόπουλος).
Καί σάν v6 μήν έφταναν οἱ έγγενεῖς παγίδες, έρχεται κι ἡ μουσική 1013 96vov Μικρούτσικου
νά τίς συμπληρώσει. Ἀπ’ 111 μιά,
χρησιμοποιώντας «μπρεχτικούς»
ἤχους κι ἀπ’ τήν 671711], κορυφῶνοντας τό φινάλε 0' Eva 69616910

ύφος ἦταν Eva 111 ἡ ίδιοσυγρασία
16 ἷδιο. Στούς «Ἀτρεῖδες» ὅμως,
01318 τήν φιλοδοξία 1013 ἐγχειρήματος μπόρεσα v6 διακρίνω.ούτε
v6 ξεχωρίσω ὕφη καί ἰδιοσυγκραοίες. Ἴσα ἴσα μάλιστα, ἐκεῖ
πού χρόνια τώρα παλεύουμε γιά
16v διαχωρισμό καί τήν διαφοροποίηση ἀνάμεσα οτούς τρεῖς
τραγικούς - κόσμοι ὁλόκληροι κι
ἄλλοι τόσοι ούρανοί ἀνάμεσα
τους - πετάγεται ξαφνικά μπροστά μας, «σκηνοθετημένη κι ἑρμηνευμένη», ὅλη ἐκείνη ἡ συμπαγής ἀντιδιαλεκτική μάζα τῆς
ἀρχαίας τραγωδίας, 16 σχολικὸ
μας 19166711, 11013 θυμίζει σαλάτα
ἀνάμικτη.

τοῦ «Θεάτρου Ἔρευνας» καί δέν
ἀφησε τίποτα όρθιο. Κάποια
θραύσματα μάλιστα φτάνουν καί
τόν ἴδιο τόν ΚΧ. M1391]: T6 γεγονός, 611 ἡ σύνθεση ἀκολούθησε
μιά λογική καί μιά εύθύγραμμη
ἱστορικὴ ἐξέλιξη, ἀφηγούμενη
μιά ἱστορία μέ 16 «στόμα» τῶν
τριῶν τραγικῶν, ἀποτελεῖ ἤδη
μιά τολμηρή ἐκτομή. Ἀφαιρεῖ
ἀπό τήν τραγική ἔννοια τό στοιχεῖο 1013 παράλογου, 1013 τεθλασμένου, τοῦ καθόλου εύθύγραμου
(τουλάχιστον όριζόντια). Κι εἶναι
61316 611916619 16 στοιχεῖα, πού 6
K. Χ. Μύρης, παλεύει χρόνια
τώρα v6 16 κόνει γνωστὰ στό
«κοινό» του, ῶς Κώστας Γ εωργουσόπουλος. Εἶναι 61316 611916619 16 στοιχεῖα σύγκρουσης τοῦ
σημερινοῦ τεχνοκρατικοῦ, ἡλιοκεντρικοῡ νοῦ, μέ τόν τραγικό,
ἀφαιρετικό γαιοκεντρικό 1013
1618. Πιστεύω, πώς μεγάλος
ἀριθμός θεατῶν ἔφυγε κατευχαριστημένος, πού κάποια τάξη
μπῆκε ἐπί τέλους, 0’ αὑτήν τήν
μπερδεμένη ύπόθεση τῶν Ἀτρειδῶν, ξέρει τώρα, πῶς ἀρχίζει καί
πῶς τελειώνει τό σήριαλ. Ἔχει
μάλιστα πιά 111 Eva μέτρο κατανόησης τῆς τραγικῆς παράσταοης. Ἔτσι καί δέν 6γάλει τήν
ἐπόμενη φορά 16 ἴδια συμπεράσματα, 6101 καί δέν 1013 089619101013v όλα 6101 ταχτοποιημένα, E
1618 θά φταίει ό ποιητής κι ἡ
παράσταση. Ἀλλ’ 61316 ἦταν τό
μικρότερο «ἁμάρτημα» στήν
ύπόθεση τῶν «Ἀτρειδῶν». Ἐδῶ
τουλάχιστον 6 κόσμος, ἔφυγε
έχοντας «στήν τσέπη» Eva 11611010
ἁπλουοτευμένο Ἀτρειδικό διάγραμμα προσώπων καί πραγμάτων. Δέν θά ξεπετάγονται 1116
Ἀντιγόνες, Πολυνῖκες κι 671716
Λαόδακιδόπουλα ἀνάμεσά τους.
Τί κάνει ὅμως κανένας μέ τό
δόσιμο αύτῆς τῆς κυκλικῆς 6.110ψης, πού ἤθελε v6 «6011611051 16v
ἀμύητο θεατή;» Τί κάνει 616v
τρεῖς διαφορετικοί «κώδικες»,
«ἠθικές» κι «δράματα», στριμώχτηκαν σ’ Eva ἀσυνάρτητο ὅυζαντινο-μπουλουχτξήδικο συνωθύλευμα κι όχι μόνο πάλευαν νά
«λυθοῡν μ’ ὁμόλογα κριτήρια»,
ἀλλά v6 παρελάσουν ἐντελῶς δίχως κριτήρια. Πιθανόν μέ τό
ἀμαρτωλό άλλοθι, τῶν λαϊκῶν
θεατρίνων. Ὁ κύριος Ποταμίτης
διαθασμένος κι εύαίσθητος καθώς εἶναι, θά πρέπει v6 ξέρει πώς
δέν ἀρκεῖ ν’ ἀντικαταστήσει κανείς τούς «ἐστετισμούς μιᾶς γερμανόφερτης θεατρικῆς φόρμας»,
μέ ἀδέσποτες καί σχηματικές δυζαντινές είκονογραφίες, ἁπλῶς
ἐπειδή... ό μεγάλος Γιάν K611 ἡ
ἀλλοι έργάτες κι ἀναζητητές μᾶς
τό δίδαξαν. Δέν μπορεῖ v6 ζωγραφίζουμε δυξαντινά καί «τελετουργικά» καί νά παίζουμε, v6
κινούμαστε, v6 μιλάμε ἄλλοτε ἐξ-

λιστικά κι άλλοτε κοροϊδευτικά.
Ἐπικαλούμαστε συνέχεια τόν
Μπρέχτ, γιά τήν ἀποστασιοποίηση, τή στιγμή πού ’χουμε v6
κάνουμε μέ ἀρχαίο δρᾶμα. Τί τόν
ἀνακατεύουμε ὅμως γιά 11611 τέτοιο, όταν μπροοτά μας έχουμε
τήν ἀφετηρία τῆς ἀποστασιοποίησης στό θέατρο, τό ἴδιο τό
ἀρχαῖο Δράμα; Καί ποιό ἦταν τό
ἀποτέλεσμα μέ τόν «όμηρικό ραψωδό», τόν μπρεχτικό ἀφηγητή τραγουδιστή, τόν ὅυζαντινό
ψάλτη, τόν ραψωδό καί τόν τρο66601390; N6 ἐχουμε σ’ όλη 111
1169601601] παρόντα, ἀμέτοχο κι
ἀμύητο τόν κατά τ’ ἄλλα θαυμάσιο Βασίλη Παπακωνσταντίνου,
v6 16v έχουμε στερήσει ἀπό τήν
μπουάτ του, v6 μᾶς τραγουδάει
μέ τήν δική του τεχνοτροπία καί
111 δική του κιθάρα· λυπητερά,
ἡρωικά, σχολιαστικά, ἦ πένθιμα
τραγούδια, v6 μήν ύποψιαζόμαστε οὔτε στίχο ἀπ’ 16 καταπληχτικά χορικά καί τό μοναδικό
στοιχεῖο «οἰκείας μνήμης» πού
λειτουργοῦσε, v6 ’v61 16 στερεόρ
τυπο χειροκρότημα ὕστερα ἀπό
κάθε τραγούδι.
Σ’ όλόκληρο -αύτό τό «μεγάλο
τελετουργικό» 1013 ρωμέικου
«69116 κόλλα», μέ 16 όυζαντινά
στασίδια, τούς ψάλτες καί τούς
καλόγερους, τήν Κλυταιμνήστρα
καί τόν Ἀγαμέμνονα τοῦ δουλε6άρτου, τόν φρουρό Πυλάδη τοῦ
έξπρεσιονισμού, τόν Ὀρέστη 1013
ψυχολογικοῦ-ψυχογραφικοῢ ρεαλισμοῦ, τήν Ἰφιγένεια Κασσάνδρα - Ἑλένη 1013 μπουλουκιοῡ,
στάθηκε μέ πεῖσμα - ὅπως γίνεται συχνά στό ρωμέικο - μιά
Ἠλέκτρα θεσπέσια. ‘H Πίτσα
Μπουρνόζου ἁρπαγμένη πεισματικά ἀπό τήν πρόκληοη 1013 K.X.
M1391] καί στηριγμένη στήν έξοχη
μετάφρασή του, έχοντας ἀκόμα
κατανοήσει τούς κινδύνους 1013
παιχνιδιοῡ, κατόρθωσε v6 6v8E
παλικαρίσια ἀπ’ όλη αύτή τήν
τραγική περιπέτεια. Ἐδωσε μάλιστα κι Eva δεῖγμα, πῶς θά μπο901308 16 πείραμα 61316 v6 φανεῖ
χρήσιμο, όχι μόνο στήν [στορική
έξιστόρηση 1013 μύθου, ἀλλά καί
στήν διαφοροποίηοη 1013 ὕφους
καί τοῦ ἤθους, ἀνάλογα μέ τόν
«χειριστή του». Ὑπέδειξε τίς
ἀντιφάσεις καί τίς συγκρούσεις
ἀνάμεσα οτούς τρεῖς τραγικούς,
μέσα ἀπ’ τήν ἴδια μυθική φιγούρα, πράγμα στό όποῖο ἀπέ6718118 18711116 καί τό πείραμα τοῦ
K. X. M1391].

T6 έφυέστατο σημείωμα 1013
«κατασκευαστή» K. M1391] 016
πρόγραμμα, κατατοπιστικό, προειδοποιητικό καί γιά 16v ἵδιο, τέλεια ναυαγοσωστικό, δέ φαίνεται
v6 ἐπηρέασε τούς ύπόλοιπους
παράγοντες τῆς παράστασης M16 1169601601] 11013 μ’ ἐχέγκυρίως τόν σκηνοθέτη Δ. Ποταγειο τό δικό του ὄνομα καί τῶν
ὑπόλοιπων μεταφραστῶν (Τερμίτη - 01318 μοιόιζει νά 61666ζάκης, Ροῦσος, Σταύρου), χρημα011]118 6116 16v «ἀμύητο θέατή»
τοδοτήθηκε ἀπό τό -. Φεστιόάλ
ὥστε νά τόν προφυλάξει ἀπό τήν
Ἀθηνῶν, γύρισε τήν ἐπαρχία,
τσουλήθρα. Τήν «ὅόμὸα», καδιαφημίστηκε, γιά v6 1169611716θώς λέει τῆς ἀνάθεσης 6131013
νήσει τό κοινό καί νά προσθέσει
1013... πότ-πουρί, «τήν ἐπέστρεψε
άλλη μιά ἀπατηλή μνήμη στήν
πυροδοτημένη». Κι ὃπως ἦταν
φυσικό, αὐτή, 6011608 016 χὲρια · πρεσιονιστικά. ἀλλοτε νατουρα- _ φοὸερή του σύγχυση...
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Ὁ

Ἡ ποίηση τοῦ Βαλλιέχο εἶναί
-άντιρητορική καί 6αθιά ἀνθρὼ-

Καίσαρ Βαλλιέχο
καί ἡ
πρωτοποριακή
- ποίηση

πινη. Σέ άντίθεση μέ 1137 ποίηση
τοῦ Μαγιακόφσκυ ἥ τοῦ Νερούδα,
ἀκόμα κι όταν μαστιγώνει τά κακῶς έχοντα, 01316 γίνεται πάντα
σέ ἐλάσσονα κλίμακα. "E70 6116
16 χαραιξιηριστικά τῆςῌ ,πολύπλευρης προσωπικότητάς του καί
1013 άκόμα πλατύτερου συμὃολισμοῦ τῆς ἐκφραστικῆς του,
εἶναι ἡ καθιέρωση μιᾶς ποιητικῆς
γλώσσας 11013 μιλιέται ἀπό 16
λαό.

τοῦ 20οῦ αἰωνα
τοῦ Ρήγσ K011116101)

'H ὀργή 1101.3 κομματιάζει 16v
ἅνθρωπο σέ 1101616.
1106 κομματιάζει 16 110161 0’ ὅμοια
πουλιά

καί τό 1100M, ῡστερα, σέ
μικρούτσικα αύγά·
1'1 ὀργή τοῦ φτωχοῡ

ἔχει ἕνα λά6ι ἐνόντια σέ 6υό
ξύδισ.
'H ὀργή 1101.3 κομματιάζει τόδέντρο
05' φύλλα,

τό φύλλο σέ ἀνόμοια κουμιτιό
καί 16 κουμιιί σέ τηλεσκοπικὲς
90661130519ὴ ὀργὴ τοῦ φτωχοῡ
ἔχει 6υό ποτάμια ἐνάντια σέ 6116
Θάλασσες.

'H ὀργή r1013 κομματιόζει 16 καλό
σέ άμφιθολίες,

τήν άμφιθολία σέ τρία Πανόμοια
το α
καῖ τό τόξο σέ άτιρόθλειπα
μνήματα· “
ὴ ὀργή τοῦ φτωχοῡ
ἔχει ἕνα ἀταάλι ἐνάντια σέ 6υό
ατιλέτσ (...)

Στά 1923 6 Βαλλιέχο φεύγει
γιὰ το Παρίσι. T6 Περοῦ δέν θά
τόν ξαναδεῐ ποτέ. Ἐκεῖ ἀσπάζεται τίς άρχές τοῦ ἱστορικοῦ ὑλισμοῦ καί όργανὼνεται στίς τάξεις
τοῦ Ἐργατικοῦ Κινήματος.

:~. »ὸὉ Καίσαρ Βαλλιέχο γεννήθηκε
στό Σαντιάγκο δέ Τσοῦκο, 670
χωριό τῶν περουὸιάνικων Ἀνδεων 016 1892 καί πέθανε στό
Παρίσι, πεινασμένος καί 677011μένος 6116 1137 κριτική τοῦ καιροῦ
του 016 1938.
Ἡ πρωτοπορία στήν ποίηση
τοῦ Βαλλιέχο άρχίζει 6116 16
11911110 κιόλας ὃιὸλίο του «Οἱ
μαῦροι μαντατοφόροι», πού κυκλοφόρησε 0113 Λίμα στά 1919
καί συνεχίζεται μέ τό «Τρίλθε»,
1922, πού μαζί μέ τό «Κατοικία
-στή γῆ I» 1013 Πάμπλο Νερούδα
καί την «Ἔρημη χώρα» τοῦ
Ἐλιοτ -συμπτωματικά καί τά
τρία ὄιὸλία κυκλοφοροῦσαν τήν
ἴδια χρονιά- άποτέλεσαν 1137
110111111113 611076010011 1013 αίὼνα

μας.
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Ἠ δυστυχία, ἡ άνέχεια καί ἡ
’πείνα δέν κάμψανε ποτέ 16 Βαλ-λιέχο, Μένει πιστός στίς 1109510111169 άρχές του ἴσαμε 16 τέλος,
πιστεύοντας πῶς ἡ ἐξάπλωση τῆς
σοσιαλιστικῆς ἐπανάστασης ἀπό
τῆ Ρωσία, σύντομα, ἦταν ἁπλῶς
θέμα λίγου χρόνου - έτσι 16
έὸλεπε- θά ἁπλῶνονταν γιά νά
άγκαλιάσει ὃλες τίς χωρες τῆς γῆς
καί μαζί τους καί 16 Περοῦ. T137
1101011115011 τῶν Ἰνδιάνων τῆς πατρίδας του περιγράφει 016 μυθιστόρημά του «T6 60110961110».
Ἀντίθετα, τά ἐπιτεύγματα τῆς
Ἐπανάστασης 0113 20615111113 Ρωσία περιγράφει σέ ὅιὸλία του
611019: «T6 Δεύτερο πεντάετές
πρόγραμμα», «Ἡ Ρωσία 016
1931», δεκάδες 69690 καί μελὲτες, 670 650191116 6970 καί σέ
ποιήματα 6111119: «Ἀγγελικός
χαιρετισμός», «Γῆ» κλπ. ΜὸλΟ
11013 16 πεζό του 6970 06 67110 ἐἶναι κατά πολύ μεγαλύτερο ἀπό 16
11011111116, 6 Βαλλιέχο σήμερα εῖναι παγκόσμια γνωστὸς· σάν
ποιητής. r

Παρίσι ίσαμε 16 667016 1011,
1938, 6 Βαλλιέχο γράφει μονάχα
δυό 6116110 ποιητικά ὃιὸλία -κι
01316 λίγο πρίν ἀπό τό θάνατό
του. T6 «Ἃνθριῦπινα ποιήματα»
καί τό «Ἰσπανία, παρελθέτω ἀπ’
ἐμοῦ 16 1101139107 101310». Καί τά
δυό κυκλοφόρησαν μετά 16 667016 1011.
Σ’ 01316 16 6116 τελευταῖα ποιητικά ἐργα τοῦ Βαλλιέχο μᾶς δίνεται 6 ἅνθρωπος 11013 1311006951. Ὁ
ἄνθρωπος πού εἷναι έρμαιο τῶν
κοινωνικοπολιτικῶν συνθηκῶν
ἐνός πλουτοκρατικοῦ συτήματος
πού τόν χρησιμοποιεῐ σάν ἐξάρτημα μηχανῆς καί τοῦ παράλογου
πού κουὸαλάει ’μέσα του. "000 6
ἄνθρωπος εἶναι διχασμένος ζεῖ
μιά καταδίκη σέ 106610 6906—
7510: «Ἀνθρώπινα ποιήματα».
Μονάχα 16 ύποκατάστατο ἑνός
πατρικοῦ σπιτιοῦ πού θά θρεῐ
1137 πραγμάτωσή του μέσα σέ μιά
παγκόσμια σοσιαλιστική οἰκογένεια μπσρεῐ νά 167 21111903051:
«’10110710, παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ
τό ποτήριον 101310».
T6 «T911165», 016 1922, μάς δίνει τόν ἀπόλυτο διχασμό τοῦ, 67θρὼπου καί τῶν πραγμάτων 11013
σφαδάζουν μέσα στίς ἀντιθέσεις
τους χωρίς καμιά διαλεκτική νά
μπορεῑ νά τά ἐναρμονίσει. Αύτή ἡ
δυσαρμονία μᾶς δίνεται μέ γλωσᾔ
σικές ἀκρότητες σέ μιά ποίηση
πού ἡ φόρμα καί ἡ στρουκτούρα
τῶν ποιημάτων ἐκφράζουν καί
ῦπογράφουν τήν ἴδια 1137 καταδίκη τους τῆς καταστροφῆς.
Καταστροφῆ καί άναδημιουργία
ἀπ’ τήν ἀρχή εἶναι ἡ μόνη διέξοδος. Μ’ ἄλλα λόγια, έχουμε 1137
ἀρχή πῶς ὃ,τι 667 χρησιμεύει,
πρέπει νά γκρεμίζεται καί νά
φτιάχνεται 6116 1137 ἀρχή. A1316
όχι μονάχα στήν ποίηση, ἀλλά
στῆν προέκτασή της σ’ όλο τόν
άρνητικό έξωτερικό κόσμο μιάς
έχθρικῆς πραγματικότητας πού
δυναστεύει τόν άνθρωπο. ‘I-I
ποίηση ἐδῶ δέν χρησιμοποιεῐται
11096 0111160111116. Στά «Ἀνθρώπινα ποιήματα» πού γράφτηκαν
στό Παρίσι μάς δίνει 1137 έκφραση 0131139 1139 καταδίκης μέ
1137 11010116911011 111111011 1013 676911111011 06 ζῶο. Ἔτσι. τόν μεταχειρίζονται μέ τήν ἐξαθλίωση πού
τοῦ έπιὸάλλεται κι ὁ·άνθρωπος
χάνει άκόμα καί 113 λαλιά του;

«Θέλω 76 γράψω ἀλλά 11013
6701751 60969» (...) M16 καί δέν
ὑπάρχει μεταφυσική προέκταση
τῆς ζωῆς, 6 ἅνθρωπος ζεῖ τό θάνατό του. ’Ὁλα εἶναι ύλικά κι ὃλα
πεθαίνουν. Παράλληλα ὅμως α’
01316 16 ποιητικό ὃιὸλίο τοῦ Βαλλιέχο έχουμε καί τή γέννηση 1139
ἐλπίδας μέ τά ποιήματα πού εἰναι
ἐμπνευσμένα 6116 16 61111513711010
1139 σοσιαλιστικῆς ἐπανάστασης
0113 Ρωσία. Σ’ 01316 16 11011311010
6 ἄνθρωπος εἶναι ἡ έκφραση τῆς
καινούριας γενιάς. Ὁ ἂνθρωπος
-ἐνσάρκωση
μιᾶς
πραγμαἈπό 16 1923 11013 111375. στό ο

τικότητας λυτρωμένη ἀπό τό διχασμό καί 1137 69067510.
«Σλόθος μιτροστά στή φοινικιά,
Γερμανὸς μέ 16 προφίλ 016v ἠλιο,
Ἑγγλέζος δίχως τέλος,
Γάλλος σέ ρσντεθοῡ μέ
σαλιγκάρια (...)
Μονάχα ἐσύ ἑπιδείχνεις μιτολαεθίκο
σάν άνεθαὶνεις ἡ κατεθαίνεις 611' 16
στῆθος σου
16 6155616111110 χαρακτηριστικὰ σου,
τὴ αυζυγική χειρονομία σου,

1'6 Πατρικό σου πρόσωπα,
16 116610 σου ἐραστή (...)

m ἕνα 6ιαθατὴριο λευκό στό
χαμογέλιο σου».
‘Ar16 16 ποίημα «Ἀγγελικός
χαιρετισμόςι»
(Ἃνθρώτιινα Ποιήματα)

Σέ ποιήματα ὅπως 6 «Ἀγγελικός Χαιρετισμός» έχουμε τό πρότυπο τοῦ ἀνθρώπου τοῦ μέλλοντος, καί, στό «Ἰσπανία, παρελθέτω άπ’ ἐμοῦ τό ποτήριον
101310», 16 τελευταῑο ἐννοιολο71116 ποιητικό έργο τοῦ Βαλλιέχο,
ἡ παγκόσμια ἑνότητα πετυχαίνεται μέ 113 θυσία τοῦ ἐθελοντῆ 11013
«115601751 6116 6115190». ‘H παγκόσμια κολεκτίὸα έδραιὼνεται
κι 6 ἅνθρωπος λυτρωμένος 6116
τίς δυνάμεις πού τόν διχάζουν
μπαίνει στῆν πανανθρὼπινη οἰκογένεια μιᾶς νέας κοινωνίας 67θρὼπων πού σ’ 0131137 νικιέται
ἀκόμα κι 6 6670109.
A1316 16 1610910 καί τελευταῑο
ποιητικό διόλίο τοῦ Βαλλιέχο είναι έμπνευσμένο 6116 167 676170
1013 [01107111013 λαοῦ 6767110 016
00010116. Σ’ 0131137 1137 πάλη 6
Βαλλιέχο ὅλέπει τήν πάλη τοῦ
καλοῦ ένάντια στό κακό. Καί
στῆν τελική νίκη τοῦ ἐθελοντῆ,
1137 670911671011 1013 ἀνθρώπου μέ
167 ἑαυτό του πού ζεῖ κάτω 611‘
τά παγκόσμια κεραμίδια μιᾶς
πανανθρωπινης οἰκογένειας.
‘H 61160011 1013 6711170 1013
101107111013 λαοῦ 6767110 στίς δυνάμεις τῆς ὅίας δέν δικαίωσε τίς
Ιπροσδοκίες τοῦ Βαλλιέχο. Δέν
ἔζησε ὅμως νά δεῖ 1137 13110, 1166075 1:67 Ἀπρίλη τοῦ 1938 καί
κηδεύτηκε στό κοιμητήρι τοῦ
Montrouge.

T67 611111136510 611011171105 6
Λουΐ Ἀραγκόν.

Τά δυό μικρά άφηγήματα τοῦ
ΚΑΙΣΑΡΑ ΒΑΛΙΕΧΟ πού δημοσιεύονται έδῶ άνῆκουν σέ μιά
ἑνότητα πέντε, χαρακτηριστικων
γιά 1137 συντομία τους ἀφηγημάτων.
Γράφτηκαν 6116 167 Βαλιέχο
μέσα στῆ φυλακή τῆς πόλης
Τρουχίλιο τοῦ Περοῦ 611011
ὕστερα ἀπό 1.116 6611111 καταδίκη
έμεινε 4 περίπου μῆνες
(1920-1921). _

Τά κείμενα 01316 εἶναι καί τά
μόνα πεζά τοῦ Βαλιέχο· δημοσιεύονται σέ μετάφραση τοῦ
P1370 Καπάτου 0167 όποῐο ὀφείλεται καί ἡ παρουσίαση τοῦ
ποιητικοῦ έργου τοῦ Βαλιέχο.

ΒΟΡΕΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ
ΤΟΙΧΟΣ
Μισοσκόταδοῖ
'0 μοναδικός σύντροφος 100
K321100 K093101 v0 δειπνήσει
μΠροστα στό θαθούλωμα 100
112130le00 11000900100 100 κατεργού 1100, 01100 — ακριθῶς
011010 K01 010 σιδερὸφραχτο
Παραθυρακι 1100 31v01 010 11de
μέρος τῆς Πόρτας - Πέφτει καί
χρῶματίζεται ή αγωνία 100
ἠλισθασιλέματος σέ χρῶμα
Πορτοκαλὶ
Γυρῖζω κατα κεῖνον;

- Κιόλας;
- Κιόλας. ΔεὶΠνησες; Μέ 0011031 χαμογελαστόςΚοιταζοντας τό Προφὶλ του
1100 μοιαζει μέ Πρσφὶλ ταριχευμένου κεφαλιού ταύρου, κολλημένο Πανω στό αναδιΠλούμενο ανοιχτό Παραθυρόφυλλο,
τό θλέμμα μου Πέφτει Πανω σέ
μια σχεδόν αέρινη αραχνη, λές
καμωμένη 0110 Πηχτό καΠνό
1100 θγαίνει αΠό τήν αΠὸλυτη
ἀκινησία στό ξύλο, μισὸ μέτρο
Πιό Πανω αΠό τήν κεφαλα 100
K01061K00. 'O δυσμικός ἥλιος
ρὶχνει ένα μακρύ ασΠροκὶτρινο
σπιθοθόλημα Πανω στήν ἥρεμη
ύφαντρα σα για να τήν Προ·
θαλλει Πιό Πολύ. Διχῶς αμφιθολία έκείνη χαίρονταν τό
χλιαρό x061 100 112000 τεζαρει
μερικα αΠό τα λιανοΠόδαρα της
μέ νυσταγμένη καί τεμΠέλικη
νωχέλεια κι ύστερα αρχὶζει να
ΠερΠαταει μέ διακεκομμένα
61111010 11000 10 K0101 ϊσαμε
Που εφτασε K01 αταθηκε στό,
ϋψος τῆς γενειαδας 100 καταεὑ

δικσυ, αλλα μέ τέτοιο τρόΠο.
1100 ένῶ ἐκεῖνος μασουλαει,
έμοιαζε σα να καταπινε τό
ζωακι.
ἘΠ[ τέλους σταματαει τό
δεῑΠνο του K01 0K016010 τή
στιγμή 1100 ἐκεῖνος τέλειωνε.
τό ζωακι Πλευρῑζει τρέχοντας
Πρός 1000 ρεζέδες 100 x300021100 τῆς Πόρτας 01100 Παλι
ακριθῶς έκεῑνη τή στιγμή τό
αρΠαζει K01 10 0101931 0 καταδικος για v' ανοίξει. K011 00vέθη. Πλησιαζω, γυρὶζω 10 χερούλι για ν’ ανοὶξω τήν 110010.
κοιταζω Προσεκτικα 0’ όλο τό
μῆκος τῶν μεντεσέδων κι ἐκεῖ
ανακαλύΠτω τό σῶμα τῆς φτωχιᾱς αλήτισσας θρυμματισμένο,
σέ μικροσκοΠικές λουρίδες.

Που;
'0'0v90011100 1100 δέν Εέρει
σέ Ιτι θερμοκρασὶα, σέ τί θαθμό
έΠαρκειας τελειῶνει ένα κατι κι
αρχίζει ëvo 021210 κατι· 1100 δέν
ξέρει αΠό Πιό σημεῑο τό ασΠρο
ειναι ασΠρο κι ’ίσαμε Πού· 1100
δέν ξέρει.ούτε Ποτέ θα μαθει,τῑ
ῶρα αρχὶζουμε να ζοῡμε, Πότε
κλαῑμε, 11013 γελαμε, 1i ῶρα
αρχῑζουμε να Πεθαὶνουμε, Ποῦ
0 ἦχος τελειῶνει μέ 10 σχῆμα
τῶν χειλιῶν 1100 λένε; έγῶ...

όρισμό τῆς ούσιαστικῆς έγκλημοτικήε στιγμῆς μιᾶς Πρὸξης
μέσα αΠό ἕνα δαὶδαλο στρέθλωσης αἰτιασεων 100 11311001μένου, μέσα στα ατέλειωτα
γραναζια δυνόμεων Πού κινούν
όντα καί Πραγματα έ-ναντια σέ
οντα καί Πραγματα;
'H δικαιοσύνη δέν εἶναι 0vθρῶΠινο λειτούργημα. Δέ μΠορεῑ να .’ναι. 'H δικαιοσύνη λειτουργεῑ σιωΠηρα, Πιό έσῶτερα
αΠό όλα 10 έσῶτερα τῶν δικαστηρίων καί τῶν κατέργων. 'H
δικαιοσύνη, ακούστε το καλα
ἅνθρωποι καθε μήκους καί
Πλατους, λειτουργεῑ σέ μιαν
ύΠοχθόνια αρμονία, στήν 0v1193111 Πλευρα τῶν αἰσθήσεων,
τῶν έγκεφαλικῶν ταλαντεύσεων καί τῶν Παζαριῶν. Ἀκονῐ013 καλύτερα τήν καρδιαὲ 'H
δικαιοσύνη Περναει K0101 αΠ’
ὂλες τίς έΠιφανειες K01 111001
αΠ’ όλες τῖς Πλατες. Στῆστε
Προσεχτικότερα τήν 0K01'1 000
010 11010010 τυμΠανισμό της καί
θ’ ακούσετε αδιόρατα, 021210
συγκεκριμμένα, ένα μικρό δυνατό καί μαναδικό 610K0 Πορσελανης 1100 μέ 11'1 δύναμη τῆς
αγαΠης του αναΠλόθει σέ δύο
τό αθέθαιο καί αόριστο Πιατακι
της, ὃΠως αόριστο K01 0606010
εἶναι τό θήμα 100 ϊδιου 100 έγκλήματος ἤ αὐτῆς τῆς Πρᾱξης
Πού 01 01190011101 λένέ έγκλημα.

- Σκότωσες μιαν αραχνη,
λέῶ μέ έμφανή ένθουσιασμό
στό δραστη.
- N01: 1100 αΠοκρὶνεται έκεῖνος μέ αδιαφορία. Πολύ K0210
λοιΠόν. Ὲδῶ εἶν· ένας φοθερός
ζωολογικός κήΠος.
Καί θαλθηκε να ΠερΠαταει
κατα μῆκος 100 κελιού 00 να
μήν εἶχε γὶνει τίΠοτα - θγαζοντας μέ 11'1 γλῶσσα αναμεσα 011'
10 δόντια του καταλοιΠα 100
δείπνου 1100 10 φτύνει συνέχεια 010 6011360.

'H δικαιοσύνηέ Τούτη 1'1 ἰδέα
ξαναρχεται στό v00 1.100.
— Ὲγῶ ξέρω Πῶς 00100 0 0v90011100, 1102110 10100 έκανε
θύμα του ένα ανῶνυμο όν,
αλλα 1100 ύΠήρχε, 1100 ἡταν
ζωντανό. Εἶναι 1'1 011093011 100
αλλου, Πού χωρίς καν v0 10
αντιληφθεῑ έδωσε 010v αθῶο
σύντροφα τῆς φυλακῆς τή 60λοφόνα λαμα. Δέν εἶναι λοιπόν
001010 να δικαστούν κι 0'1 600
για τήν 011010 110qu; "H δέν
ύΠαρχει για τό ανθρῶΠινο
μυαλό τέτοια αἰτία δικαιοσύνης; Πότε εἶναι λοιΠόν 0 0v90011100 δικαστής 100 0v9001—

Δέν θα φτασει, δέν θα μΠορέσει Ποτέ να φτασει στή γνῶση
τού ἵσαμε Ποιό θαθμό αλήθειας
μια Πραξη χαρακτηρισμένη έγκληματική εἶναι Πραγματικα έγκληματική. '0 0v90011100 1100
όγνοεῑ Ποια στιγμή 1‘0 ένα
Παύει να ’ναι ένα κι αρχίζει να
’ναι δύο, 1100 ῶς μέσα θαθια
στη μαθηματική ακρῐθεια
χρειαζεται τήν ακαταδαμαστη
Πληρότητα τῆς γνῶσης, Πῶς θα
δυνηθεῖ Ποτέ να φτασει στόν

"E101 μοναχα ἡ δικαιοσύνη
εἶναι ασφαλτη, 010v δέν θλέΠει
μέσα 0110 10 x0w11011011ézv0 μονόκλ τῶν δικαστῶν, ὃταν δέν
εἶναι γραμμένη σέ κῶδικες,
ότανδέν έχει αναγκη αΠό κατεργα καί δεσμοφύλακες.

'H δικαιοσύνη λοιπόν δέ
αΠοδὶδεται, δέ γίνεται ν’ 0110δοθεῑ 0110 1000 ἀνθρώπους,
0013 010 ματια τῶν ανθρῶΠων.

Κανένας δέν εἶναι έγκληματίας Ποτέ. "H 02101 εἶμαστε
Παντα έγκληματὶες.

ΚΟΥΦΩΜΑ
ΕΙμαι μέλανός. Καθὼς χτενὶ-

ι Α ζουμαι 010v καθρέφτη 1:1qu0μς.. ..............

21011101 Πῶς ol K0K2101 γύρω στα
ματια μου μαυρίσανε ακὸμα 1110
110210 K01 Πῶς στα έξογκωμένα
μῆλα 100 Ευρισμένου μου
ΠροσῶΠου τό δέρμα Ικτερίζει
φρικιαστικα.

ΕΙμαι γερασμένος. Περναω
τήν Πετσέτα Πανω 011’ 10 μέτωΠό μου καί μια όριζόντια χαραξια μέ μικρές ζαρες τονίζεται
Πανω του σα ρυθμός μιᾶς V3κρῶσιμης αμείλικτης μουσικῆς... Εῐμαι νεκρός.

'O σύντροφος τοῡ κελιού σηκῶθηκε νωρὶς κι έτοιμαζει 10
1001 1100 111v00113 K093 110011 μέ
τό σκληρό ψωμ[ ένός καινού-

ριου ἤλιου χωρίς έλΠῑδα.
Ὕστερα καθόμαστε στό μικρό τραΠεζακι 01100 10 κολα,ὣς “

τσιό αχνὶζει μελαγχολικα μέσα
σέ δυό φλυτζανια χωρὶς n10τέλα. Κι 0010 10 έτοιμα φλυτζανια, καταστιρα καί 1000 Παστρικα, 0010 10 ψωμί 1100 0xv1ζει ακόμα Πανω στό κοντό ζαρωμένο τραΠεζομαντηλο, 0210
0010 10 Πρῶῑνό καί σΠιτικό
αρωμα, μού θυμίζει τό Πατρικό
σττῐτι, 10 110161K0 1100 x00v10
010 χωριό, έκεῑνα τα κολατσια
όχτῶ ἢ δέκα αδελφῶν μαζί αΠό
τόν μεγαλύτερο ’ίσαμε τό μικρότερο 1100 μοιαζουν έκιτλήξεις 1100 θγαὶνουν αΠ’ τό τσουκαλι, αναμεσα 0' ὅλους έγῶ,
Πιό στερνός, όρθιος κοντα 010
τραΠέζι μέ τα μαλλια κολλημένα
K01 x010 1100 μόλις μού ’χειχτενὶσει μέ τό στανιό μία 0110 110
αδελφούλες μου, κρατωντας
στό αριστερό μου χέρι ενα

όλόκληρο μΠισκότο - έΠρεΠε
να ’ναι ὁλόκληροέ Ἑνῶ μέ τό
δεξί μέ τίς ροδοκόκκινες φαλαγγες, έκλεισα στα κρυφα 11'1
ζαχαρη σθολακι τό σθσλακι...

"A! 0 111K000 1100 έκλεθε τή
ζαχαρη αΠ’ τήν καλή μανούλα
Πού αφού τόν έΠιανε στα
Πρασα αρχιζε ϋστερα να τόν
χαϊδεύει Περνῶντας αΠαλα τό
χέρι της 010v κόρφο του.
- Τό κακόμοιρο τό μωρό μου
στερνοΠούλι. Θα ’ρθει μια μέρα
1100 δέ θα Ι)(ει αΠό Ποιόν να
κλέψει ζαχαρη, σα μεγαλῶσει κι
ἡ μανα του δέ θα ’ναι στή ζωή.

K01 10 Πρῶτο γιόμα τῆς μέρας αρχιζε μέ δυό μητρικα δακρυα, Πού θρέχανε τίς ναζωραῑες μΠούκλες μου.
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Φεστιὸαλ έλληνικοῦ
κινηματογραφου Θεσσαλονίκης

ἐλέγχεται. ἀπό τήν ἐξουσία πού
Τό «Φεστιὸαλ» αὐτό, έτσι
ὅπως ἐκτελεῐται, ψυχρα, ἀπρότούς συντηρεῐ. Τό μεθοδευμένο
σωπα καί ἐχθρικα σέ καμια περίσχέδιο τῆς δι’ εὐνουχισμοῦ τιμωπτωση δέν αντιπροσωπεύει τόν
ρίας - σχέδιο πού ἐφαρμόζεται
Ἑλληνικό Κινηματογραφο. Σέ
σέ καθε τομέα τῆς κοινωνικής
μας ζωῆς - ὅαζει σέ λειτουργία
κανένα σκηνοθέτη δέν δίνεται ἡ
εὐκαιρία να μιλήσει μέ τόν κόσμο τίς παλιές γνωστές του μεθόδους
τοῦ Λευτέρη Ξανθὸπουλου
για τή δουλεια του, δέν ῦπαρχουν
τῆς ἀντικομμουνιστικῆς ὑστερίας;
ἐστίες ἀναζήτησης, περιέργειας
λογοκρισία, ἀποκλεισμός καί
Δηλώνεται ἀπό ξαρχῆς καί προσὸεορίζεται.· «Ὁ κινηματογράκαί
ζυμῶσεων.
Παρ’
ὅλα
αὐτα
ὁ
ἀφανισμός.
I
φος εἰναι ὄιομηχανιά>>1 - Σεπτέμόρης 1960 καί ὁ παράγοντας
Νέος
Ἑλληνικός
Κινηματογρα'10
ἑπαγγελματικα
σωματεῐα
τῆς κυόέρνησης ΕΡΕ κατεδαίνει ἀπό τό ὅῆμα μέσα στά χειρο(ρος (αὐτός ὁ πενιχρός, ἀποσπα,κινοῦνται σπασμωδικα, ἄκαιρα,
κροτήματα νεοαστῶν καί ἐμπόριον. Ἡ πρώτη Ἐὄὸομαὸα Ἑλσματικός καί. ρημαγμένος - ἀλλα
απρογραμματιστα, πμὸιὸαστικα,
ληνικοῦ Κινηματογραφου στή Θεσσαλονίκη. Ἕνα σχῆμα ἐπίπάνω ἀπ’ ὅλα δικός μας, τοῦ nu— προκλητικα, συνδιαλλακτικα καί
ὁειξης ἐμπορικῶν προϊόντων, ἡ ΔΕΘ, προεκτείνεται χρονικά
θένα μας) διαμορφῶνεται πίσω
μέ μύριες ἀντιφάσεις στίς ἐνέρἀπό τίς πλατες τοῦ συστήματος.
για νά συμπεριλάόει τόν κινηματογραφο. Ὁ πολιτιστικός ἐξ·
γειές τους αύτοπαγιδεύονται τεΤό ρεῦμα ἀνατρέπεται ἀπό τή
λικα. (Κι ἐδῶ δέν ἐννοοῦμε ἀκριευρωπαϊσμός ἐγκαθίσταται σέ μιά ἰὸιόμορφη προδιομηχανική
δικτατορία.
Καθε
κατεργαρης
6ῶς τα διοικητικα πμὸούλια,
Ἑλλάδα.
στόν
παγκο
του·
διαφήμιση,
τηἀλλα
τό
ανεύθυνο
σῶμα
τῶν
ψηπενιχροῦ χρηματικοῦ ὃραὸείου
λεόραση,
γαμοι,
περιπλανηση
στα
φοφόρων
τους
πού
μαζεύονται
Tu χρόνια περνοῦν, τό γεγονός
καί τῆς αναπόφευκτης δημοσιο- ἐξωτερικα nui τέτοια παρόμοια.
μια
φορα
τό
χρόνο
να
ἐκλέξουν
μετονομαζεται ἠχηρα σέ «Φεστιγραφικῆς προὸολῆς.
”Απνοια.
τούς
ἀντιπροσώπους
τους
καί
τόν
ὕαλ». 'H λέξη λειτουργεῐ ὅπως οἰ
Ξαφνικα, νεοφερμένοι μιᾶς ἄλ’
Ἡ
μεταπολίτευση
ξαναμαζεύει
ύπόλοιπο
καιρό
δέν
κανουν
τίταμπέλες Frin'tpf the loom, levis
λης γενιας εἰσὸαλλουν μέ τά
τό
σκορπισμένο
μελίσσι
γύρω
ποτα
ἄλλο
ἀπό
τό
να
ἐπιδίδονται
ἦ lacoste. Οἱ καταναλωτές, ἐκθε-Ι
προϊόντα τους στόν καινούριο
ἀπό
τή
φθινοπωριατικη
κυψέλη
σέ
κρίσεις
καί
ἐπικρίσεις
τῶν
ἐκ·
τοι στή σύγχυση, αγοραζουν τό
χῶρο καί αρχίζουνρνα ταραζουν
τῆς
Θεσσαλονίκης.
Ἀναθεωρεῐπροσώπων
πού
ἐξέλεξαν
ἤ
ὅταν
φετίχ τῶν γραμμάτων.τόν ἐφησυχασμὸ τῶν ἀστῶν πού
ται
ὁ
παλιός
κανονισμός
τοῦ
έρθει
ἡ
στιγμή
να
συνεισφέρουν
Τό σύστημα, ένα καί μοναδικό,
τούς προσκαλοῦν στό παρτυῑ
«Φεστιὸαλ»,
ἀκούγονται
ὑποσχέσέ
καποια
πρακτική
δουλεια·
Βούλγαρης, Μανθούλης, Κολλαλειτουργεῐ ἀπό τήν ἀρχή μέ τούς
σεις
ἀπό
ἐπίσημες
Θέσεις
nui
ὁ
ἐφευρίσκουν
διακοπές
ἦ
·
ἐπαγτος,
Δαμιανός,
Ἀγγελόπουλος·
ἷδιους αὐστηρά καθορωμένους
θεσμός
λειτουργεῖ
σχεδόν
δημογελματική
απασχόληση
!)
τα πρῶτα σκάνδαλα. Ἐμφανίζεμηχανισμοὺς, χωρίς ν’ ἀφήνει
κρατικά
μέχρι
τό
1976.
Κατι
παει
Οἱ κινηματογραφιστές έρπουν,
ται αὐτό πού ἀργότερα ὀνομαπεριθῶρια για αῦταπατες. Ὁ
να
γίνειΞ
ἐκλιπαροῦν
προσωπική
προὸολή
στηκε
πμὸατικα
Νέος
ἱΕλληνιἐλεγχος μιᾶς ἐκδήλωοης πού
Οἱ
νεοφερμένοι
ἀρχίζουν
ἐπιοτόν
τύπο,
ὀργίζονται
τάχα,
κακός
Κινηματογραφος,
ἐπιὸαλλεἱδρύει καί συντηρεῐ τοῦ ἀνήκει
τέλους
νά
ἀρθρώνουν
μια
δική
νουν
δηλώσεις
τοῦ
εἴδους
«ἀπαται
προσωρινα
καί
λειτουργεῐ
αποκλειστικα. Τό κρατος δέν ’έχει
τους
ἀλλόκοτη
γλῶσσα
πού
ξενίραδεκτο
τό
Φεστιὸάλ
ἀλλά
θά
μέσα
στα
δικα
του
στεγανα
πλαίτό πρόὸλημαῑ παράγει αὐτό τό
ζει.
Οἱ
φεουδάρχες
τοῦ
τόπου
μετάσχουμε»
καί.
τέλος
ἐγκλεισια.
«Φεστιὸαλ», αὐτή τή ὅιτρίνα,
αγριεύουν,
φοὸοῦνται,
αφρίζουνε
στοι
ἑνός
ἀδυσώπητου
συστήμακερδοσκοπώντας ἀπό τή μια σέ
Τό μόνο πού προσφέρει ὁ μηnui
τέλος
μέ
ὃίαια
nui
πραξικοτος
ανηφορίζουν
ὑποταγμένοι
ὃαρος τοῦ μέσου ἡμιμαθοῦς (συνχανισμός τῆς ἐξουσίας σ’ αὐτό τό πηματικα μέσα ἀποσύρουν τήν
στό
ὃορρα
ἐλπίζοντας
σ’
ένα
μετηρητικοῦ ἦ φιλελεύθερου) ’Ἐλ«Φεστιὸάλ» εἶναι τό τεχνικό μέ- ψῆφο ἐμπιστοσύνης πού μέσα στή ραδι τῆς πενιχρής μοιρασιᾶς καί
ληνα ἀστοῦ καί ἐκμεταλλευόμενο
ρος τῆς ἱστορίας. Προσφέρει τό
σέ
δυό
γραμμές
καλῆς
κριτικῆς
χαλαρότητα
τῆς
μεταδικτατοριἀπό τήν αλλη τούς δημιουργούς
χῶρο καί τα μηχανήματα προδο- κῆς πραγματικότητας πιέστηκαν
στόν
τύπο.
πού τούς παρασέρνει στήν παλῆς, κι αὐτα μέ τσιγγουνια, γκρί- να δῶσουν στό θεσμό. Τά παιδιὰ
Οἱ
αντιδρασεις
τοῦ
ἀντιπολιγίδα του, μέ τό κοινό δόλωμα τοῦ
νια καί μιζέρια. _
ἦ πρέπει να προσαρμοστοῦν στήν
τευόμενου τύπου (σχεδόν ὃίαιες
καινούρια κατασταση ἦ να ἐξονουχνα ἦ καί προκλητικές ἀκόμα)
τωθοῦν.
δέν αγγίζουν τό πετσί τῆς ἐξουΓΡΑΦΕΙΟ I'ENIKOY ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ὁ κόσμος ἀρχίζει να ξαναγυσίας, δέν προκαλοῦν ἐντυπώσεις
κΡογΑτιεΡετ
ΤΑΞΙΔῙΑ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ ρίζει στίς κινηματογραφικές αἴστούς παθητικούς καταναλωτές.
- εΞοτεΡικοΥ
ΕΙΣῙΤΗΡΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
θουσες πού στό μεταξύ μείνανε οἱ ”Ολα γράφονται πια. Oi μηχανιμισές.
Ἡ
τηλεόραση
τούς
έχει
σμοί
ἀποκαλύπτονται
καί
καταγΤΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
κουρασει. Τα φαντάσματα nui οἱ
γέλονται. Τίποτα δέ μένει κρυφό.
ἀτάλαντοι τοῦ παλιοῦ ἐμπορικοῦ
Oi ἀστοί ἀδιαφοροῦν. Τα δημοκινηματογραφου ἀνασυντασσονσιεύματα ἀπευθύνονται τελικά
ται nui ἐφορμοῦν. 'H ἐξουσία
στα μέλη τοῦ εἰδικοῦ κινηματοσυμπορεύεται. Oi νέοι κινηματογραφικοῡ γκέτο πού ἐφησυχαγραφιστές πού τόλμησαν να δοῦν
ζουν μέ τή διαμαρτυρία καί ξεκατιτίς καί να τό ποῦν, πρέπει νά
θυμαίνουν τήν ὀργή τους μέσα
τιμωρηθοῦν. Ἐπιστρατεύεται ἡ
ἀπό τα ανίσχυρα τυπογραφικα
ἀπεριόριστη εὐκολία τοῦ νομοθεστοιχεῖα.
τεῐν.
'H Δραμα πέρσι μέ τό πρῶτο
Tu παιδια συσπειρώνονται, θα
Φεστιόαλ ταινιῶν μικροῦ μήκους
κάνουμε δικό μας (ρεστιὸάλ λένε· πού στήθηκε ἐκεῖ, μᾶς ἔμαθε πῶς
τό κανουν καί παρα τα ἀντιφα<<... οἱ λύσεις πού προτείνουνε
τικα καί παράδοξα ἀποτελέπαθητικά καποιοι εἰδικοί καθώς
σματα του πετυχαίνει. Οἱ ἁρμόἢ
,ἄλλοι τίς ζητιανεύουνε ἀπό τούς
διοι τῶν Ὓπουργείων ὑπόσχονμ
κρατοῦντες, ποτέ δέν μποροῦν νά
ται συνδιαλλαγή. Θέλουν να κερ- ξεκινήσουν ἀπό τήν πρῶτοὸουλία
δίσουνε χρόνο για να ξαναστήκαποιας κρατικῆς ὑπηρεσίας ἦ
AHMOKPATIKH ECDHMEPIAA TQN ΜεΣοΓειοΝ
σουν τήν παγίδα τους. Οί καιροί
ῦπουργείου, ὑπερμαχῶν τῆς συνΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
εἶναι μαζί τους· πετυχαίνουν. Ἡ
τήρησης, ἀλλα ἀπό τή φωτιά ψυπλειοψηφία τῶν ὑπερηλίκων μεχωμένων ἀνθρώπων μέ συνέπεια
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 194 τηλ.64.62590
λῶν τῶν ἐπιτροπῶνΙ προκριματικαί κότσια πού δροῦν ἀνεξαρκῆς καί κριτικῆς διορίζεται καί τητα ἀπό «κόντρες» ἦ «παραινέ-

Μικρό ῆμερολόγιο ἠθῶνἮ

«nomme

, ἈΝΛΉΙΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

46

μιλήσει γι. αὐτήν, ἅν πιστεῡετε
στή δουλειά σας.

σεις» ἢ (ιφιλικὲς συμδουλὲς» τῶν
ὂπσιων ἀπό πάνυ) κι ὰπ' ὅπου,
μετουσιὼνοντας τήν οὖτοπία τους
σὲ πράξῃ...» (δές ΑΝΤΙ
114ί16.12.78)
Τά σωματεῑα ζητοῦν τήν
παραίτηση τῶν κριτικῶν ἐπιτροπῶν· μόι σὲ ποιές συνειδήσεις,
ποιῶν δημοσίων ὑπαλλήλων
ἀπευθύνσνται ἤ τί εῑδους ἀστεῖο
εῖναι αῦτός Οί ἐπιτροπὲς δὲν θά
παραιτηθοῦν, ὄπως δὲν παραιτήθηκαν καί πὲρσι, δέν παραιτήθηκαν και'. πρόπερσι. Γιά τί λογὴς
ξεροκόμματσ σερνόμαστε σάν
ᾱδικημὲνα σκυλιόι στά ἅθλια
(ιφεστιόάλδ) τουςς Ἑσεῐς θά
'πρεπε νά παραιτηθεῐτε ἀστοί
συνόιδελφοι κινηματογραφιστὲς,
ὄλοι. μαζί και'. νά μή μείνει κανένας σας γιά τή Θεσσαλονίκη- νά
πᾱτε οτή Λάρισα φὲτος μονιασμὲνοι καί νά μετρηθεῑτε δίκαια
καί ἴσα καί χωρίς προκρίσεις και'.
δεσμεὺσεις και'. μετὰ, ἓξω ἀ-πό τὰ
ὁργανωμένα κυκλώματα διανομῆς, νὰ γ-υρίσετε ὄλη τήν Ἑλλάδα, ὡς θίασος μυοτικός, ἀπό τή
Θρὰκη μέχρι. τήν Κρήτη μὲ τήν
πραμάτεια σας στή ὄαλίτσα κι
ἀφὴστε τόν κόσμο τόν ἁπλό νά

Πὰρτε τίς τύχες τῶν πολιτιστικῶν καί. λοιπῶν πραγμάτων) στά
χέρια σας, ἀφῆστε πίσω «κανονισμσὺς», «Φεστιόάλ» κα( δΟΙ-ιὲς
κα( φτιάχτε ὰπό ξαρχῆς π α ν Π γ ὑ ρ ι α ντόμπρα κι ἀνατρεπτικά,
ὄχι ξέφτια κανονισμῶν καί μπαλώματα καί μερεμέτια, ὄχι ἅλλο
(ιφεστιδὰλδ) μέ λοῠστρα καί δεξιώσεις και'. στιλπνὲς ταινίες
ἀνώδυνες πού ζητάει τό σύστημα,
ἁκουμπῆστε στὸν παλμό τοῦ λαοῦ
(πού ὑπάρχει κρυμμένσς) καί μάθετε ν' ἀγαπᾰτε τήν οῦσία καί
τήν ἐξανάσταση. Ξεχυθεῖτε στήν
ἐπαρχία σάν τὸν ΏΑγιο Κοσμᾶ
τὸν Αἰτωλό καί ρίχτε τά εἱδωλα
μαζί του. Χωρίς φίρμες, χωρίς
περισπσὺδαχτα ὀνόματα καίσκηνοθὲτες καί ἐπιτροπὲς κα(
διαδουλεύσεις, νά δείχνονται τά
πάντα και'. παντοῦ. Ἃφῆῦῖθ
καταμὲρος τίς ἀχρείαστες ἐξουσίες.
Τρϋφερά, μυστικᾰ και'. ἀπὸτομα
ἀνοίξτε τα ὅλα οτσύς καιρούς.

-ἰ-Ὼ- δε. «μ'
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8 Αὐγούστου 19792 -αἩ σύγκρουση κινηματογραφιστῶν μὲ τό
Ὑπουργεῐο Βιομηχανίας εἶναι,
ὃπως φαίνεται, ὰναπόφευκτη
ὕστερα ἀπό τήν τελική ᾰρνηση
τοῡ Ὑφυπουργοῦ νά δεχτεῐ ἒστω
κα( διάλσγο μὲ τοὺς ἐκπρόσωπους τῶν κινηματογραφικῶν σωματείων».
25 Αὐγοῦστσυι «Ἡ Συντονιστική
Ἑπιτροπή τῶν σωματείων μελετᾱ
τήν ῖόρυση μόνιμου ὀργανισμοῠ
ποὺ θ' ἀναλάόει τό ὃλο Θὲμα τοῦ
Ἑλληνικοῦ Κινηματογράφου,
ἐνῶ οῐ σκηνοθὲτες προσανατολίζονται γιά συμμετοχή στό φετινό
Φεστιόἁλ παρά τήν ἀδιάλλακτη
στάση τοῠ Ὑπουργείου».

κινηματογραφο καί ἑνάντια στὸ,
ἀπό τὸν κανονισμό τοῦ ’75, κεκτημὲνσ δικαίωμά μας σάν καλλιτὲχνες και'. σὸιν ἐπαγγελματίες νά
κρινόμαστε ἀπό ἐκπροσὼπους
τῶν κλάδων μας».
11 Σεπτεμῧρίσυι «Οἱ 'ιῖδιοι οἱ
σκηνοθέτες σκοπεὺουν ἐντός τής
ἡμὲρας νά κάνσυν ἐπίσημο διάὅημα στό Ὑπουργεῐο γιά νά ἐξασφαλίσουν τήν παραταση τῆς
προθεσμίας ὑποόολὴς τῶν ταινιῶν. 'Άν τελικά τό Ὑπουργεῑο
ἀρνηθεῑ, τό Φεστιόἀλ κινδυνεὺει
γιά ᾶλλη μιά φορά»,
19 Σεπτεμδρίουι ιιΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ».
Μὲχρι αὗριο ἡ ὑποόολή ταινιῶν
στὸ Φεστιόάλ. Ἡ παράξιεαση,
ὃπως (ἄλλωστε γίνεται. κάθε
χρόνο, εἶναι. τελείως ὀπαραίτητη,
διαφορετικὰ οι'. σκηνοθὲτες εἶναι.
ἀποφασισμὲνοι νά ἀπὸσχουν ἀπό
τὸ Φεστιὸἁλ».
21 Σεσττεμδρίουι «Ὁμόφωνη
ἀπαίτηση τῶν κινηματογραφιστῶνι Νόι μήν κρίνσυν τίς ταινίες
τους οῑ ἄσχετοι».

5 Σεπτεμδρίουε «ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΪΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.
Γιά -ι-ἠν παραγωτή τῶν ταινιῶν
νεγάλου νήκους τῆς φετινῆς κρονιᾶς δαπανήθηκαν 4Ο ἑκατομ.
ὁρχ. ἀπό τά ὁποῑα 15οΛ) ἒχουν
περιὲλθει στό δημὸσιο. Μετὰ, τό
κράτος θά εἰσπράττει πάντα. τό
3ΟΨο σά φορολογία (Ξιπὸ τὰ εἰσιτήρια». Θ. Ρεντζῆς.

«Οῐ νὲοι κινηματογραφιοτές
γιό. τό Φεστιὸάλι Ἁπαράδεθιτο
ὰλλά 06. μετάσχουμε».
9 ζεπτεμὸρίουεειἙκ-ιιληση τῶν
κινηματογραφιστιῐνν πρός τά διορισμὲνα μὲλη τῶν ἐπιτροπῶνε
Παραιτηθεὶτε κύριοι, ἀπό τίς ἐπιτροπὲς γιατί οί διορισμοί σας
ἓγιναν χωρίς τή συγκατὰθεση τῶν
κλάδων τῶν ἐργαζομένων στόν

Ἷ..
.ὶ

«Ἱδρὺεται ἀζςό τά συνεργαζόμενα σωματεῑᾰ ὀργανισμός γιά
τήν ἀνὰπτυξη καί διάδοση τοῦ
ἑλληνικοῦ κινηματογράφουᾰ).
22 Σεπτεμδρῐσυι «Ἡ κινηματοΥραφική Λὲσχη τῆς Λὰρισας σὲ
σ-υνεργασία μέ τόν Δῆμο τὴς πόλης ἀνακσινώνει τήν δημιουργία
τοῠ πρώτου Φεστιδάλ ἑλληνικοῦ
κινηματογράφου ἀπό 15 - 21
Ὁκτωόρίου».

ΒΤΑΜΡΒ εηιι Οοινε Σοφοκ-Λεογζιδ, ΑθηνΑι τηΛ.; 32 10 577 - 32 1ο 334

οωθδετο
ΑΜ-ΙΞΙΠΣΑΈ ΕΕΑΟΙΝΣ ΜΑΣΑΖΙΝΕ
ΟΝ 'Π-ΙΕ ΑΙὶ-Ι- ΑΝΙ) ΡΟΠΤΙΣΒ ΟΡ ΤΙ-ΙΕ ΣΙΝΕΜΑ

ΡυΙθΙὶεΙιεό ςιιιτίειΙγ, εειεΙι ἰςευε ῑεειι-ιιι-εε δι-ῌεῐες, ηνὶεννε ειιιὰίιιιει-νὶεννς οιι ενεηιιὶιὶιις ἰτοιιι ιΙιε Ιδὶεοι
ΗοΙΙγννοοΔ ῌπιε ιιιεΙ ιΙ-ιε Αιιιειὶεειη ίιιάερεηὰειιι ςεειιι
ιο 111112 ι-ιεινεει Ειιι-ορεαιι τεΙεειεεε ειι-ιᾱ ιΙ-ιε ειιιειιὶης
σὶιιεηιειι οἰ ιὶιε ΤΙ-ιὶι-(Ι ῺΝοτΙεΙ.
Ριςῐ ἱεειιεε Ι-ιδνε ἰεειι-υι-εᾶ ἱιιιει-νίεινε δνὶιῦι Βειτιει-(Ιο
ΒειτοΙιια-ιὶ, ΚΝ. Ριιιώἰιιόετ, ῌιιει ῺΝει-ιιιιιιηετ, (ΞΙΙΙο
Ροηιεσοι-νσ, Αμεε ῺΙει-ᾰι, Σοειει-Σεινηε, ῡυςωι
Μιὶιινοὶεν, ὃειι-ιιὶεςο ΑΙνδτει, ΒοΙιι-ειτο Ιζσεςεϋὶι-ιὶ,
Ὲι-ιιιεεκο Βοεί, ειιιό Ιοὶιιι Ι-Ιοινειι-(Ι ιωνεοιι

'

Ρωι πᾶάω Ιιινε ἱιιάιιόεά ΤΙη ιείι διιό Ρσι-ιιο,
Ι-'νιηὲ Σιρη ιιιό ιΙιε ΡοριιΙιι Ρτοι-ιι, Πιε ΡΙΙιι-ιο σί ιιὼ
ΒιιηιιιΙ, -Πιε ΣοιΙιι-Σινης Βγηότοιιιε, ΗοΙΙγυνι-.ιοῦε
ΡοΙΙιίω οἰ ΣοιιιρωηιΙι-ε, Ι-Ιοιν ιεὴ ὶς ῌιιδῖ, ΣΙ-ιι-Ιεᾰιη
Μειι ιιιή ιιΙιε ὃειιιὶοἱοςγ Έιά, 'Ὗὶνι Ζιριωξ-Ρνο
ιιιά Σοιι. ιιιεΙ Νῇιη ῌινε ιΙΙ ιΙ-ιε Νιιὶε Σοιιεῖ
Βιιιιςήε Σοργ 51
55 ἰοτ οι-ιε γειι' (58 ἰοιῄεὶεῑὶ)
333 ὃὶκιΙι Ανειιιιο
Νενν ΥοιΙιι, ΝΧ. 10014

-ζῖ
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Ἔντυπη χαρακτική τριῶν
Γερμανῶν καλλιτεχνῶν ’
στὴν Ἐθνικὴ Πινακοθὴκη
Πρὸκειται γιά 110 συνολικά
χαλκογραφίες, λιθογραφίες κ.ά.
τῶν πολύ ἀξιόλογων ζωγράφων
Μ. Lieberman (1847-1935). M.
Slevogt (18684932) καί L. Corinth (1858-I925) πού ἡ πμὸολὴ
τους ὑπῆρξε κατ’ ἐξοχὴν ἀποφασιστικὴ γιά τὴν ἐξέλιξη τῆς γερμανικῆς τέχνης στὴν «εὐαίσθητη»
περίοδο τῆς πρώτης τριακονταετίας τοῦ αἰῶνα μας. Καί οἱ τρεῖς
τους πολύ ὃραστὴριοι παράγοντες ντῆς Berliner Secession (οἱ
Lieberman καί Corinth χρημάτισαν καί πρόεδροί της) ἀφοῦ ἐνημερὼθηκαν 01:6 εὐρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεὺματα τῆς ἐποχῆς
τους, ὃημιοὺργησαν 6 καθένας τό
προσωπικὸ .1011 ὕφος. Τά χαρακτικά τοῦ Lieberman — ἡγετικὴ
μορφή τῆς γερμανικῆς τέχνης γιά
δύο-τρεῖς ὃεκαετίες οτήν ὁποία,
μάλιστα ὀφείλεται σέ μεγάλο μέρος ἡ μεταφορὰ τοῦ καλλιτεχνικοῦ κέντρου ἀπό τό Μόναχο 016
Βερολίνο - ὃιακρίνονται γιά τὴν
ὡριμότητα τῆς σύνθεσης καί τήν
ᾱριστη ποιότητα τοῦ «με-τιέ». Ἡ
μεγάλη ίκανότητα ἐκφρασης τοῦ
Μ. Slevogt μέ μιά ποικιλία τρόπων, τεκμηριὼνεται 016 ἔργα του
πού παρουσιόζονται ἐδῶ καί
ὅπου δωπιστὼνουνε τό πληθωρικό ταλέντο τοῦ καλλιτέχνη καί
’συνάμα τήν ἁστείρευτη φαντασία
του. Ὁ Corinth, 6 μόνος ἀπό

τούς τρεῖς πού ἀπαρνήθηκε τελείως τὴ «Γαλλική Σχολὴ», πραγ-

ματοποίησε ἀπό τό 1922-’καί
πέρα, ἔργα πού θεωροῡμε πρωτοποριακά ἀκόμη καί σήμερα.

Σὺγχρονη γλυπτικὴ
τοῦ Συλλόγου Γλυπτῶν
στόν ὕπαίθριο χῶρο
τοῦ Ὠδείου Ἀθηνῶν
_ 46 γλὺπτες παρουσιάζουν 100
ἔργα σέ μιά προσπάθεια Ιένημέῐ
ρωοης τοῦ κρατικοῡ φορεα και

τοῦ κοινοῦ για τὴν ἐπιτακτικὴ,
ἀνάγκη τῆς υἱοθέτηοης τῆς γλυπτικής ἀπό τήν ἀρχιτεκτόνική καί
τήν πολεοὸομία τῆς πόλης. Ἡ ἐκδήλωσὴ αὐτή μᾶς ἐπισημαίνει
κατι πού σέ ἂλλες χῶρες ἀποτελεῖ
ἤδη πρὸ πολλοῦ «κοινὴ συνείδηση», ἀλλά καί «συνήθεια», μιά
πού ἐπιὸάλλεται ἕνα ὁρισμένο
ποσοστό ἀπό τόν προϋπολογισμό
μιᾶς οἰκοδομῆς (ἀπό 1 μέχρι
1,5 %) νά χορηγεῖται σέ καλλιτεχνικά ἔργα.

Διακοσμητικὴ

- ὃιὸλίο - χαρακτικὴ
τοῦ·Ν. Γιαλοὺρη

νόλεουμ, ἤ πάνω σέ δέρμα, ἔχει
ἀποθανατίσει εἴτε ὃιακοσμητικά
μοτίὸα, εἴτε καράόια διαφόρων
τύπων μέ δύο «κύριους» τρόπους
έκφρασης, εἴτε τοπία καί μνημεῖα
ἀπό τὴ Χίο, εἴτε ἀκόμη φιγοῡρες
τοῦ Καραγκιόζη. Στά διακοσμητικά μοτίὸα (ἄνθη καί πουλιά) ἡ
συνθεση ἀνανεώνεται ἀκόμη καί
μέσ’ ἀπό τὴν ἀλλαγὴ μιᾶς μικρής
ἀλλά πάντοτε «σημαίνουσας» λεπτομέρειας, καθώς καί άπό τὴν
ὃιαφορετικὴ προὸολὴ μέσ’ ἀπό τό
χρῶμα. Ἀπό τά καράὸια τοῦ
καλλι-τέχνη μιά κατ’ ἐξοχὴν ἐντονη ἐντυπωση προκαλεῖ ἡ συνθεση «'O ’Ἀγιος Δημήτριος»
(πολλαπλό) ὅπου μέ ἓναν ἐμπνευσμένο τρόπο 6 Γιαλούρης
ἔχει ἀξιοποιὴσει παλαιά πρότυπα. Τέλος, τά τοπία πέρα ἀπό
τὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ κὰθε χώρου
πού μᾶς τήν ἀναμεταὸίὸουν 6V6θευτη, μᾶς ἀποκαλύπτουν μιά μεγάλη σχεδιαστικὴ εὐχέρεια καί
ένα «νεῦρο» στὴ γραμμὴ.

Οἱ ἀκουαρέλες τοῦ
Δ. Εὐθὺὃουλου στό
((Ζυγὸ»

Τά τοπία ἀπό τὴν Ἐλλάδα
στὸ ((Ζυγὸ»
(Πήλιο, Μονεμὸασία, Μάνη, 11.6.)
πέρα ἀπό τήν «προσωπικότητα»
τοῦ κάθε τόπου πού μᾶς ἀναμεὉ ἄριστος καλλιτέχνης πού
ξταδίδουν άμεσα, μᾶς πείθουν για
χειρίζεται μέ μιάν ἀναμφισὸὴᾗ τό οὐσιαστικό ταλέντο τοῦ καλλιτητη μαεστρία ὅ,τι ὑλικό καί 6v
πιὰσει, μὰς παρουσιάζει, ἐδω, με- τέχνη. eO Κύπριος ζωγράφος έχει
ρικά ἁκόμη τεκμήρια τοῦ πληθω- ἀποθανατίσει μέ μιά ἰδιαίτερη
ρικοῡ του ταλέντου. Σέ συνθέσεις εὐαισθησία 16 δένδρα, ἀποκαλύμέ μελάνι καί ἀκρυλικό, μέ λι-4 πτοντας στόν κορμό, τίς ρίζες, τά

κλαδιά τους, καθώς καί στίς σχέσεις τους μέ τό γὺρω χῶρο,-τά
μυστικά τῆς ϋπαρξὴς τους καί
τὴν «ἱστορία» τους. Ἀκὸμη,
παρατηροῡμε μιά «κινητικότητα»
στό σχέδιο, κάτι πού ἀξιοποιεῖται
μέσ“ ἀπό τὴν τεχνικὴ τῆς ἀκουαρέλας καί τόν ἀρμονικό συνδυασμό τῶν χρωμάτων.

’Άλλες ἐκθέσειςυ
O Ἔλ Γκρέκο; Ὁ Λαοκόων,
ἀπό τὴν Πινακοθὴκη τῆς Οὐάσιγκτον, στό Μουσεῐο Μπενάκη.
O Παραδοσιακά Ἑλληνικά
κοσμήματαε Κοσμὴματα ἀπό
ὃλην τὴνἙλλάδα, Μουσεῐο Μπενάκη.
Ο Ντιμιτάρ Καζάκωφε 18
έργα (λάὸια) τοῦ Βούλγαρου ζωγράφου, γκαλερί «Διογένης», Νίκης 33, σέ συνεργασία μέ τὴ γκαλερί Χέμος τῆς Σόφιας.
Ο Λευκαδίτη Ἑρμίναε Λάὸια
καί Τέμπερες, γκαλερί «ΝέαΣὺνσρα», Γαμὸέτα 6.

Ο Aslanides Jean: Μεταλλοπλαστικὴ «Στοά Τέχνης», Βουκουρεστίου 45.
Ο «Τό παιδί στὴν ἐποχή τοῦ
ὑδροχόου»; Ὁμαὸικὴ θεματική
Ἔκθεση Ζωγραφικῆς; «Αἷθουσα
Τέχνης καί Λόγου», Ἀναπὴρων
Πολέμου l6.
0 2a Μπιενάλε Γλυπτικήςε
Ὁμαὸικὴ Ἔκθεση Γλυπτικής
Ἀφιερωμένη στή Μνὴμη τοῦ
Ἀπάρτηῑ Σκιρώνειο (Μουσεῖο
Πολυχρωνόπιηιλου).

’Έκθεση φωτογραφίας
. ’ f ,ἕνα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΣΟΛΩΝΟΣ 116 — A(—)HNA 145 — THA. 3619724

Ο Κόρλο Λέθι
'O Χριστός οταμότησε οτό ’Ἑμπολι
O Τζὼν Στόιμπεκ
'O Apôuôq μέ τίς ΦόμΠρικες
O Σιμπίλσ Ἀλεράμο
Μιά γυναίκα
O Τσέζαρε Παθὲζε
'O σύντροφος
Ο Οϋλριχ Πλὲντσντορφ

'H σὺντομη ζωή τοῦ νεαροῦ Ἕντγκαρ
Ο Μπράνιμιρ Στεπὰνοθιτς
'0 Θάνατος τοῦ κυρίου Γκόλουζα

O nm Νιζόν
'H συνωμοσία
O Ροζέ Βαγιάν
Παρόξενο Παιχνίδι
4a

Ἔκθεση μέ φωτογραφικὰ τεκχαροκάλαμου, φράγματα 136901]μήρια τῆς 6ιομηχανικὴς καί τελεκτρικά. κ.ὅι.). Τὴν Πολωνία
χνολογικῆς ἀνάπτυξης τῶν χω(ναυπηγεῖα, άτομικός ἀντιδράστὴρας, κ.ἄ). Τὴ Σοὸιετική
ρῶν-μελῶν τοῦ Συμὸουλίου Οἰκονομικής Ἀνάπτυξης τῶν Σο, Ἓνωση (τεράστιες 6ιομηχανικές
σιαλιστικῶν Χωρῶν ὀργανώθηκε έγκαταστάσεις, 11.6.). Τὴν Οὔγστό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήγαρία (Ἀγωγός ἀερίου «”Οριενμου Ἀθηναίων μέ τὴν εὐκαιρία
μπουργκ» πού μεταφέρει 28 61τῶν 30 χρόνων ἀπό τὴν ἵδρυση
σεκατομμύρια 111161.116 μέτρα φυτοῦ ΣΟΑ.
σικό ἀέριο, 11.6) Τήν Τσεχοσλοὅακία (ἐγκαταστάσεις 016 ἰαμα‘H έκθεση ὀργανώθηκε εἰδικότικά λουτρά, ἐκπαίὸευση καί
τερα ἀπό τὴν ἐὸῶ πρεσόεία τῆς
πρότυποι μέθοὸοι στούς ὃρεφοΛαῖκής Δημοκρατίας τὴς Βουλκομικούς
σταθμούς
καί
τά
νηπιαγαρίας ἡ ὁποία ἦταν μία ἀπό τίς
γωγεῖα). Τή Βουλγαρία (ραδιοηίὸρυτικές χῶρες τοῦ ΣΟΑ. Στὴν
λεκτρονικὴ τεχνικὴ. 11.6.).
ἐκδὴλωση αὐτὴ ὃλέπουμε φωτογραφίες ἀπό; Τή Λαϊκὴ Δημο·
Ἠ παρουσίαση πλαισιώνονταν
κρατία τῆς Γερμανίας (πετροχηἀπό εἰδικές ἐκδόσεις, περιοδικά
μικό συγκρότημα 016 Σὸέρτς, ἐγκαί φυλλάὸια μέ χρὴσιμες πληκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης
ροφορίες καί στατιστικές γιά τήν
016 λι άνι τοῦ Ροστόι, κοινό διατεχνολογικὴ καί 6ιομηχανική
στημικό πρόγραμμα «Ἰντερκό«πραγματικότητα» τοῦ κάθε 16σμος» ἀπό τούς Ρὼσους καί τούς
που, καθώς καί γιά τίς πολιτιστιΓερμανούς, 11.6). Τὴ Σοσιαλικές ἐκδηλώσεις, τίς τουριστικές
στικὴ Δημοκρατία τῆς ,Κοὺὃας
ἐγκαταστάσεις, 11.6.
(έγκαταστάσεις ἐπεξεργασίας ζα-
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Ὀ Μ.Γ. Μερακλῆς
γράφει γιά τό πεζογράφημα
τοῦ Παντελῆ Καλιότσου
«Δεκεμθριανή νύχτα»
(ἐργάτες τῆς πίσσας) Κὲδρος
Ἀθήνα 1978 καί τήν
ποιητική σύνθεοη τοῦ Κώο-τα
Γ. Στολίγκα ((’ΏΞ τί ὡραῖος
πίναξΞ ““Ἐπωλήθη”» Ἀθήνα
1978.

νημα λογοτὲχνες μὲνουν, ὅασικά,
στή συντριόή τῶν όραμάτων τῆς
,ἐπανάστασης o" ἕνα σχεδόν, μα·
ζοχιστικό ξύσιμο τῶν πληγῶν
πού θά ’πρεπε μὲ τόν καιρὸ νά
ἓχουν ἐπουλωθεῐ. Πῶς νά ἐξηγήσει κανείς μιά τετοιαν ἀντινομία;
Στή «Δεκεμὸριανή νύχτα» ὁ
Καλιότσος μιλάει γιά τό Δεκεμ6ρη τοῦ ’44. Γράφει ἀρχίζονταςε
«Ἓχω μιά ουγκικριμιῗιή ΧρυΤίποτα δὲν μπορεῐ νά σταμανολογία.· 1944. Γύρω ἀπ’ αὐτῆ ὁ
τήσει πιά τούς λογοτὲχνες, παλιό- ὄίος τῆς γενιᾶς μου, ἀπ’ τή ὁιχῖατερους καί νεώτερους, νά λησμο- τορία τοῦ Μεταξᾶ ὥς τήν ἄλλη
νᾶνε τό μπαγιάτικο αἰσθητικό
ὀιχτατορία, περιλαμόάνει ἐμπειἀξίωμα πού περιόριζε, κατά ἕνα
ρίες ὀδύνης. (Ὡς τώρα. Ἀρχίζοντρόπο ἀκατανόητο γιά μᾶς σήν
τας λοιπόν τήν περιγραφή τοῦ’
μερα, τήν τέχνη στή διακονία τοῦ 1944, ἔπεσα θύμα μιᾶς κοινοτοἑαυτοῦ της. Ἱ-Ι ἔμπνευση καί ἡ
πίας, πού ὡστόσο καταλήγει σ’
σκὲψη τους σχεδόν αὐτόματα,
ἕνα μυστήρια· Εἷὸα ὅτι ὁὲν
χωρίς κάν νά χρειαστεῐ ἡ παρεμ- ὑπάρχει κανένα ἐπεισόὸιο χωρίς
6ολή κάποιας στράτευσης, κασυνάρτηση μέ τό προηγούμενο.
τευθύνεται πρός τίς περιοχὲς
Τό Χτὲς καί τό Σήμερα εἶναι ταυὅπου ὃρίσκεται συσσωρευμὲνη ἡ τολογιά μέ τήν Αἰτία καί - τό
ἱστορικὴ ὕλη, ἐκεῖ ὅπου ὑπάρἈποτὲλεσμα. Θέλοντας λ.χ. νά
χουν οἱ μεγάλες χρονολογίες, τά
περιγράψω ἐκεῖνο τό Δεκέμόρη
μεγάλα πολιτικά γεγονότα.
ὅπως τόν ἔζησα — κε ἀφοῦ ἡ
περιγραφή συνεπάγεται τήν
Δίνω σήμερα τίς ἑντυπώσεις
ἔρευνα - ὄρέθηκα στήν ἀνάγκη
μου ἀπό τήν ἀνάγνωση δύο τὲνά γυρίσω λίγο πιό πίσω· στήν
τοιων ὅιὸλίων. Σὲ προηγούμενο
Ἀνταρσία τῆς M. Ἀνατολῆς.
τεῦχος τοῦ «Ἀντί» εἶχα δημοσιὲψει ἓνα σημείωμα γιά τό μυθι· Ἐκείνη ἐξηγοῦσε τήν ἄλλη.
Ἀλλά, μένονταςλίγο ἐκεῖ, πολύ
στόρημα τοῦ Πέτρου Χάρη
γρήγορα ὄρέθηκα στήν ἀνάγκη
«Ἱ-Ιμὲρες ὀργῆς» ὃπου διαπίστωνα, σε τελευταία ἐκτίμηση,
νά γυρίσω λίγο πιό πίσω, στὴ Ôtχτατορία τ’ὃῦ Μεταξᾶ. Ἐκείνη
μιά τάοη ἀποδοχῆς ἦ ὁπωσδήἑξηγοῦσε τήν Ἀνταρσία. Ἀλλά
ποτε κατανόησης τοῦ ἀριστεροῦ
μένοντας λίγο ἐκεῖ, πολύ γρήγορα
κινήματος καί ἀπό τή μεριά τῆς
ὅρέθηκα στήν ἀνάγκη νά γυρίοω
ἀστικής τάξης, τουλὰχιστον μιᾶς
λίγο πιό πίσω· on? Μικρασιατική
μερίδας της, αὐτῆς πού δὲν θέλει
Καταστροφή. Ἐκείνη ἐξηγοῦσε
νά ταυτιστεῖ με τήν ἀντίδραση.
Σήμερα, δύο περισσότερο ἦ λιγό- τή Διχτατορία. Ἕτσι μέ πῆρε ἡ
τερο ὲνταγμένοι στό ἀριστερό κί- κατρακύλα πίσω καί- γιά νά μήν

ἐκδόσεΙς «συλλογὴ»
ΓΙΑΝΝΑΡΗ 35, Ἀθήνα, 8310403-8310419

Σὲ μιό Προσπόθεια Παρουσῐασηο, τῆς
-ὲλληνικής όντιοτασιακῆς Πεζογραφῑας
καί σόν ἐλόχιστη Προσφορό οτήν Παραγκονισμὲνη Ἐθνική Ἀντῐσταση.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ
το πρῶτο θιθλίο τῆς τριλογίας τοῦ
Βαγγὲλη Ἰωάννου

μυθιστοοημιι

«ι... μὲσ’ ἀπὸ τίς σπάνιες σελίδες τοῦ “‘Bouvoü" ἀπὸ “τ’ ἀντάρτικο” τοῦ Β. Ἰωάννου ἀνοθιὼνει τό μεγαλεῙο τῆς Ἐθνικῆς
ἀντίστασης τοῡ Λοοῡ κατά παντὸς ἑπιθουλέο, ἀπό τό ἔπος
τ’ Ἀλθονικοῡ ἲοαμε τΙς μέρες τοῦ ἑμφὺλιου...»

ΣΕ ΟΛΑ TA ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

τά πολυλογῶ - εἷὸα νά φτάνω
ἴσαμε τό μυθικό καιρό πού στέλναμε ὁεκατέσσερα παλικάρια
στήν Κρήτη νά τά φάει ὁ Μινώταυροςῖ»
MÉ μιάν ύπερὸολή - ποῦ κρύ6ει κι ἓναν ὅμορφο παραλληλισμό - ό συγγραφὲας μᾶς ὑποθάλλει τήν ἀρχή τῆς ἀλληλουχίας τῶν
ἱστορικῶν γεγονότων. Ὁπωσδήποτε, ἀρχίζοντας, πραγματικά,
ἀπό τή... μινωική ἐποχή, κατεδαίνει πρός τούς καιρούς μας
ὁλοὲνα διευρύνοντας τά πλαίσια
καί τά σχόλιά του, ἰδιαίτερα ἀπό
τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς, γιά νά
μπεῐ στά Δεκεμὸριανά, πού τά
περιγράφει σὲ δυό ἐπίπεδα, πού
ἀλληλοεισδύουν; χρησιμοποιώντας ἀτόφιο τό ἱστορικό ὑλικό
(ὅπου ἀνακατεύονται καί οἱ
προσωπικές μνήμες) καί πλάθοντας τά πρόσωπα καί τά περιστατικά τοῦ λογοτεχνικοῦ του μύθου.
(Γιά τή σχὲση ἀνάμεσα στά ἀνακαλούμενα ἀπό τή μνήμη καί στά
ἐπινοούμενα ἒμμεσα, μᾶς μιλάει ὁ
I ἴδιος σ’ Eva σημεῖα
«Πᾶνε ὁυό μῆνες, πού ξεκομμένος ἀπ’ τήν Ἁθήνα ἐόῶ στό χωριό, ἀγωνίζομαι νά γράψω τούτη
τήν ἱστορία πού τήν ἔχω πεῖ
“Ἐργάτες τῆς πι’σσας”. Ἀγωνίζομαι νά θυμηθῶ, ὄχι νά ἐπινοήσω. ’Άν ἀπό καιρό σέ καιρό
προκύπτει ἀνάγκη νά ἐπινοῶ —
νά σκέφτομαι, αὐτό συμὸαἱνει
μόνο γιά τή σειρά πού παραθὲτω
τά γεγονότα. Γ ιατί τώρα - ὄχι
μόνο ἐπειδὴ κουράστηκα καί τό
μυαλό μου ὁέ δουλεύει ὅπως πρίν
- ὁέ σκέφτομαι.· παρατηρῶ. Καί
θυμᾶμαι ..... ). __
Ἀνάμεσα στά πρόσωπα τοῦ
διόλίου ξεχωρίζει ἡ παρουσία τῆς
Γιούλης, πόρνης, πού ὡστόσο τ-ήν
παιδεύει ἡ λαχτάρα νά κάνει ἕνα
παιδί, πού τό περιμένει μὲ τίς
ἀτελεύτητες συνουσίες με τούς
διαφόρους ἐπιὸήτορες. ‘O συμ6ολισμός εἶναι διάφανος; ἡ
Γιούλη ἑνσαρκώνει τό τυραγνισμὲνο σῶμα τοῦ τόπου. Ἔτσι
πάλι;

«Ἡ Γιούλη εἶναι ἔγκυος. ’Ἁν
ὅλα πᾶνε καλά ὁηλαὸή, τό Δε’κέμόρη θά μᾶς ἔρθει οτόν κόσμο
ὁ Ἀλέξανδρος». Κανονικά οἱ
ἑπιόήτορες ὃὲ θέλανε - ἓνας
ἀκόμα πλάγιος συμ6ολισμός, πού
ἑπιρρίπτει ἕνα εἶδος εὐθύνης στό
λαό, ἦ στήν ἡγεσία του, πού δὲν
τόλμησε. Φυσικά καί στήν περίπτωση τῆς γὲννας τοῦ Δεκὲμὸρη
τά πράγματα δὲν πήγανε καλά, τό
παιδί ὅγῆκε νεκρό ἀπό τήν κοιλιά
τῆς ἐπανάστασης 4 τῆς Γιούλης
θέλω νά πῶ, πού -πὲθανε πάνω
στή γέννα». Ἀλλά γι’ αὐτό ἀκριὅῶς πρόκειταιῑ ἐνῶ ὁ 014160711σμός εἶναι, ὅπως εἶπα, διάφανος,
τόν δὲχεσαι χωρίς τή σκὲψη, ὅτι
πρόκειται γιά τήν κουραστική

ἑπανάληψη ἑνός «τρύκ», πού ἔχει
καταντήσει άψυχο κλισὲ. Ἡ
προσωπικότητα τοῦ πεζογράφου
Καλιότσου ἀνανεώνει τή χρήση,
τό «σχῆμα», με τό νά μήν τό ἀφήνει, πρῶτα πρῶτα, νά ὁλοκληρωθεῖ. Ἔρχεται τό σύμὸολο καί

.φεύγει, καθώς παρεμὸάλλονται
τόσα ἀλλα πράγματα στό ἐπεισοδιακό, ὲναλλασσόμενο κείμενα.
Ἔτσι, ἀνανεωμὲνα δίνονται καί
τά σύμὸολα, πού, ἄλλωστε, στήν
ἴδια τήν ἐξελιξή τους μεταὸάλλονται σε προσωπικά, ὂιωμὲνα
πάθη. Ἡ λαχτάρα τοῦ παιδιοῦ
π.χ. γίνεται ἕνα κυρίαρχο περιφερόμενο μοτίὸο ποῦ τό συναντᾱμε, σχεδόν σὲ κάθε σελίδα με
τούς τόνους καί τούς πόνους ἑνός
ἀληθινοῦ μητρικοῦ καί πατρικοῦ
ἀνεκπλήρωτου καημοῦ - τό σύμ6ολο ξεχνιὲται. Γ ενικά, ,θά ’λεγα
ὅτι ἡ μητρότητα, ἠ πιό καλά τό
πρόσωπο τῆς μάνας προκαλεῐ
στόν Καλιότσο μιά δόνηση ἱερή,
πού ὃάζει σὲ κίνηση τήν ἓμπνευοή του, ἀνοίγει τίς ὃρύσες
τῆς ἀγάπης του, φλογώνει τό
λόγο του. Τό πρόσωπο τῆς μάνας
γιά τόν Καλιότσο εἶναι ἀκατάλυτο, ἴσως τό μόνο ἀδιάφθορο 0’
ἓναν κόσμο χαλασμὲνο, ὥστε δὲν
ἔχει καμιά σημασία, πού τό ὑποδύεται ἑδῶ μιά πόρνη, ἡ Γ ιούλη δέ χάνει τίποτα ἀπό τόν ἱεραποστολικό καί ἀνθρωποσωτήριο
χαρακτῆρα mg:
, «Τώρα θά μιλήσω κι ἐγώ, εἷπε ἡ
Γ ιούλη. Ἔχω περάσει τή ζωή μου
μές στά μπουρὸέλα, τό ξὲρεις
αὐτό Τρύφωνα. Γ ι’ αὐτό λοιπόν
τά ἔχω ζήσει ὅλα αὐτά πού εἶπες.
Ἀλλά ἐγώ ὅμως Τρύφωνα στ’ ὁρκίζομαι νά μήν κλείσω μάτι στή
ζωή μου, μόνο καί μόνο γε’ αύτό
θέλω νά φέρω τό παιδί αὐτό στόν
κόσμο. Κι ἄν, ἐὸῶ πού τά μιλᾶμε
τιζαια, καλέ μου Τρύφωνα, ὁὲν εἷναι αὐτό ὁ Σωτῆρας, τότες ἐξ·
άπαντος θά εἶναι κάποιο ἄλλο.
Ἐξάπαντος. Πάντωςοἱ μανάὸες
ὁέν πρέπει νά σταματήσουν νά
κάνουν παιδιά».
Ὁ Καλιότσος δέν ἐπιμένει στά
αἴτια τοῦ ἐμφυλίου, πού ούσιαστικά ἀρχίζει μερικούς μῆνες
πρίν ἀπό τό Δεκὲμὸρη. Παρακολουθεῑ μὲ ἑντυπωσιακή ἀμεσότητα τά γεγονότα, ἀπό ἡμὲρα σε
μὲρα, κάποτε ἀπό λεφτό σε λεφτό
(((Ἷ-Ιταν ἡῶρα 10.30 ’(...)'H ὥρα
ἦταν [0.35 ’...»).Ξέρει καλά, καί
τό λὲει, ποιοί ἑριξαν τίς δολοφονικὲς σφαῖρες στίς ἀρχές τοῦ Δεκὲμὸρη. ”Ομως, καί παρά τήν ἀρχικά ἐκδηλωμὲνη πεποίθησή του
γιά τήν ἱστορική ἀλληλουχία τῶν
γεγονότων, δὲν κουράζεται ἰδιαίτερα νά τά ὅρεῐ, νά τά ἀναλύσει.
Προτιμάει κάποιους κοινούς
τρόπους τά λάθη τῆς ἡγεσίας.
Προτιμάει ἀκόμα, γιά νά ὅγεῐ μιά
ὥρα ἀρχήτερα ἀπό τήν παραζάλη
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τῶν πολιτικῶν καί 11011111116111κων περιπλοκῶν, v6 διαδηλῶσει
τήν πίστη 100 στήν ἀρχή τῆς
πλειοψηφίας, παραὸλέποντας τό
γεγονός πώς τήν ἀρχή αὐτή ἔχει
κάνει διὰτρητη ἡ ἀστική 171101191οία (γιατί λοιπόν νόι μή τή διαφεντεύει σάν τό ϋψιστο ἀγαθό
της...);

«... ὄουλιαγμένος μέσα κεῖ, μιά
λύση ὅρῆκα συναγωνιστική Ἀντουάν, ὅρῆκα μιά 11‘600: (-96 ὑποταχτῶ στῆν πλειοψηφία, ἔστω κι
6v ἡ πλειοψηφία προτιμήσει τό
61660110! Δέ ὄρῆκα ἄλλη λύσηῖ
Ὄχι, ὁέ ὄρῆκα ἄλλη λύση. Καί 0’
ὁρκίζουμαι ἔχω ψάξει πολύ,
έψαξα ὅσο κανένας».

Ἀκόμα πιστεύει καί 016 «μο1160» τῆς μοιρασιᾶς στή Γιόιλτα,
κλείνοντας τό 6161110 του μέ τό
περίφημο χωρίο τῶν Ἀπομνημονευματων 1017 Τσῶρτσιλ στόν
ὁποῐο, φαίνεται. τρέφει ἀπεριόριστη ἐμπιστοούνη.

ποιες «παρενθέσεις», μέ παραινέσεις κυρίως;
«Βιαστεῐτε ποιητές, 16 ποτάμια
φουσκώνουν...».
Παραινέσεις, προπάντων οτούς
6.111100; (στούς νεωτέρους), γιατί
6 ἴδιος εἶναι ἀνέκκλητα ἀπελπισμένος;
«ποτέ ὄέν θά μπορέσρ.» 1260110νόξιι) αὅόήι9εια” ὅπως κανείς ὁέν
θό φωνάζει / 6131017 εἴμαστε, κιόλας εἴμαστε γενικῶς έκτελεσμέv01».
'0 Στολίγκας ἔχει πάντα κάτι
σπαραχτικό. Γρόιφει μέ αἷμα, μέ
τό αἷμα μιᾶς γενιᾶς πού χύθηκε,
ὅπως πιστεύει, ὃχι γιά νά 6116στήσει τό δέντρο τῆς λευτεριᾶς,
ἀλλόι γιά v6 ὅαφεῖ 6 «ὡραῖος πίναξ», πού τελικά πουλήθηκε
στούς ξένους. Ὁ τίτλος 1017 61—
671100, ταραγμένος -καί «ἀντιποιητικός», ξεκινάει ῶοτόσο ἀπό
ένα ῶραῐο εὕρημα· ἀπό μιά
φράοη τοῦ Μακρυγιάν-νηε

«Ἓπαιρνα τόν ζωγρόφο καί
όγαίναμεν εἰς τούς λόφους καί

Μερικές τέτοιες «όλιγωρίες»
1017 K671161000 ἀδυνατίζουν τό
1 τόλεγα.· Ἕτζι εἶναι ἐκείνη ἡ θέση
όιόλίο 1017; «τό δποῖο ῶστόοο
έτζι ἐκείνη· αὐτός 6 πόλεμος έτζι
ἀποτελεῐ.στή συνείδησή μου, μιαν
ἔγινε».
ἀκόμα όεὸαίωοη πῶς ἐχω δίκιο
Αύτές τίς «θέσεις» μᾶς δείχνει
ὑποστηρίζοντας, 611 6 συγγρακαί 6 Στολίγκας, 6111610016116φέας αὐτός εἶναι ἀπό τούς πιό
χτες σόιν τίς πληγές πού δέν κλείταλαντούχους τῆς γενιᾶς του.
νουν ποτέ, κλαίγοντας καί σαρΚυρίως γιατί 16 6161116 101) εἶναι κάζοντας. Κόπου, σέ μιάν
κεφαλάρια ἀπ’ 61100 ἀναόρύζει
ἀκρούλα τοῦ πίνακα, εἶναι κι αύἀταχτη ἡ ζωή, ἐκφραομέκῗη μέ Eva
τός, ἴσα μέ μιά κουκίδα;
71670 61100 κυριαρχεῐ 1'] 616715«...
κόπου
ἐκεῖ
σέ
μιά
γωνιό
εἶκτική 1017 7v1’]0100 λαϊκοῡ στήν
μαι
κι
ἐγώ,
ὅεὸαίως
εἷμαι
ἐγώ,
καταγωγή τοι· -γέλιου καί τῆς μεἐγώ,
ΕΓ
ΩΝ
Μία
κουκίὸα
τόση
λαγχολίας τοῦ ζεῖν.
66, ὁιόφανη μά ὁιαμπερήςί φο‘O Στολίγκας εἶναι Eva; ἀπό
ροῦντας 16 Ημπλού 16 16011116”
τούς λογοτέχνες τῆς καμένης. τῆς
μέ τόν “Ἀόέρωφ” ξεφτισμένοί
χαμένης γενιας 1017 '40. T6 πεζοὕστερα μέ πηλίκιο, μέ ὁίκωχο, μέ
γρόιφημόι του «Τά ἐξῶγαμα», μέ
κράνος] λιγάκι 661696109, κομτήν ξεκόιθαρη μεταφορὰ 1017 τίτμάτι φεγγαρόφωτος, ἄς ποῦμε έλλου, εἶναι Eva ἀπό 16 1111196 ντο- λιπής, / 1116 πέρα οἱ καπνεργάτες,
κουμέντα τῆς ἐποχῆς, ἄδικα
κόκκινο μαντίλι, ὂίκωχο καί κράπαραγνωριομένο, - γιατί 6 Στονος, / κι ἀντίκρυ οἱ γυναῖκες 06
λίγκας εἶχε τήν ἀτυχία να μήν
μαῦρα κυπαρίσσια λιτανεύοντας
ἀνήκει σέ κόιποιο κύκλωμα, ὅπως
/ 3/16 606 κινίνα ἥ λίγα ὁρόμια
λέμε.
ζάχαρη, στή μέση χωροφύλακες /
Τῶρα δίνει διέξοδο στή 000μετά ἡ χορωὸία “έπέσατε θύοωρευμένη πόλι ἀπελπισία του μ’
ματα” κι ἄλλα χαρωπά / πού
ὁιανθίζουνε τόν πίνακα ἐπάλEva εἶδος ποίησης, μ’ Eva εἶδος,
πιό 116116, ποιητικότροπης γραληλα, ’ίὸῆμα καί ἰαχή, ὄῆμα καί
φῆς, πού 6 ἴδιος τή χαρακτηρίζει,
θάνατος, ὅῆμα κι ἀπελπισμός /
016 ἐξῶφυλλο κιόλας, «ποιητική
μιά κουκίὸα πού ὁέν τήν ἇφησαν
τυμόωρυχία σέ ἐξ σπαραγμένα
νά μεγαλώσει μέ ἄνεμο, ἥλιο καί
ἐπεισόδια». Τήν ἱστορία 1017 τόὅροχή / κι οὔτε v6 116651 611161που, ἀπό τήν πλευρά ἐνός παλιοῦ
016 16 ρῆμα “έπιτίθεμαι”».
όραματιοτή, πού ἐφταοε στό 01]'0 Στολίγκας δηλῶνει πῶς 16
μεῖο νόι μήν μπορεῖ v6 πιστέψει
6167111011011 δέν εἶναι όρθόδοξα
πουθενόι, δίνει 6 Στολίγκας. T6
ποιητικό, πῶς οἱ κριτικοί σί«ἐπεισόδια» ἀποτελοῦν οί κύγουρα 66 1017 69017v5 ψεγάδια κλοι; 1935 — 1939, 1940 — 1941,
«11’ χρώματα τοῦ θανατᾶ, τί
1941 — 1944, 1946 - 1949, 1967,
ἄστοχες γραμμές, πραὸές καμΝοέμὸρης 1973 (καί, ἀκόμα, 16
πύλεςί καί τί ἁπλοὲκότητα, ἀπει«Ἐπέκεινα»), μ’ 611116 λόγια ἡ
θαρχία, τί ἀναρχία στή ὁομήί».
μεταξική διχτατορία, 6 ἐλληνοϊὩστόσο νομίζω πῶς 6910116116ταλικός πόλεμος, ἡ ἐθνική ἀντί015 σέ μιάν ἐποχή, 61100 16 E101
οταση, 6 ἐμφύλιος, ἡ διχτατορία
111 ἀλλιῶς πάντα σκοτεινό καί
τού Παπαδόπουλου, τό Πολυτεδυσεξιχνίαστο πρόόλημα, τί εἶναι
χνεῐο (καί 1'] 115166111161091111’]'_ ἡ ποίηση, ἔχει τεθεῐ πάλι ἐπί τάπερίοδος, πού δέν ἔχει κλείσει
πητος. Μπορεῐ ποίηση v6 εἶναι
ἀκόμα...). Ἄνάμεοα 016 «ἐπειπ.χ. τοῦτο 16 κομμάτι, ἀπό τήν
σόδια» παρεμὸόιλλονται καί 116ἑνότητα τοῦ 1967, ὅπου δηλῶνέ50

ται, νομίζω, ὑπαινιχτικά καί
1169660711116 ἡ ἀπόφαση μιᾶς ψυχῆς νά μείνει, κρυφά ἐστω κι
αὐτή τή φορά πιστή, v6 μήν ἀλλαξοπιστήσειῑ
«Μένιυ πάντοτε στό ἴὸιο δωμάτιο, στό ἴὸιο σπίτι,ί ξεφυλλίζοντας παλιά ὄιόλία πού γέμισαν
τούς κήπους μσς μέ Σπάρτακους,[ μέ προλετάριους, μέ φαντάρους πού τραγουὸοῦσαν καί μέ
ἄλλους / πού ’χαν ὡραῖα
πρόσωπα κι ἀνάκατα μαλλιά.
Μένω στό ἴὸιο ὁωμάτιο, στό ἴὸιο
σπίτι, / ὁέν μοῦ ἄρεσαν ποτέ οἱ
μέτοικοι, οἱ νέοι ἐνοικιαστές καί
01' μετακομίσειςί - ἄλλωστε εἶναι
ὁύσκολη ἡ έπελογή μέσα 016
ένοικιαστήρια καί 016 «πωλεῖται» / 111 ἄντε μετά v6 κάνεις
μπόγους 16 ροῦχα καί 16 γράμματα,] 16 116696.16 μπουκάλια, 1’
ἀποκόμματα, τούς δίσκους] καί
«μήν ξεχάσεις 16 φλυτζάνι τοῦ
μακαρίτη τοῦ πατέρα».ί Μένω
πάντοτε στό ἴὸιο ὁωμάτιο, στό
ἴὸιο 0111’11/ καρφωμένος έὸῶ ἀμετακίνητα, / ἀνίκανος νά πόω 0’
ἄλλη γειτονιά, 0' ἄλλο μπακάλη,
v6 116106) σέ πλατείαν ἄλληί «καλημέρα, θά εἶστε οἱ καινούριοι
τοῦ 15169100»/. «Τουλάχιστο νά
16 ὄάψουμε 11135611111] « 1166114691’6.v6 16 6611100115»./ T6 όάψαμε
ὡραῖα. Μόνο ἡ γυναίκα έκλαψε
πικρά. «Δέν ἀντέχω πιά στό ἴόια
χρώματα. Μ’ ἔχουν σκοτώσεωλ
Μένω στό ἴὸιο σπίτι, ἀλλά πρέπει
νά ψάξω γε’ ἅλλες ὁικαιολογίες».

Τό ὅιὸλίο στολίζουν ,χαρακτικά
τῆς Βάσως Κατράκη, τοῦ T6001)
1017 Μεγαλίδη καί 1017 Γαΐτη.

Ὁ Γιῶργος Γιάνναρης γράφει
γιά τό 6161.10 τοῦ Μίλτου
Παγτζίλογλου «Νύχτα καί
K610111116»- Διηγήματα καί
Μαρτυρίες 6:16 τήν Ἐθνική μας
Ἀντία-πασῃ 1941-1949, Ἀθήνα

Ἐννέα αύθύπαρκτα, ὁλοκληρωμένα καί δυνατά ἀφηγήματα ἀποτελοῦν τό ὅιὸλίο τοῦ
Μίλτου Παγτζίλογλου Νύχτα καί
Καταχνιά. Ὁ τίτλος 1017 ἐργου,
περιεκτικός καί ουμὸολικός, όχι
μόνο ἀναπλάθει, ἀλλά ζωντανεύει μέ τίς μαρτυρίες καί 16
ἐνδεικτικά δραματικὰ γεγονότα
πού ἔζησε 6 ἴδιος τήν πλέον
ἡρωϊκή καί τραγική ἐποχή τῆς
ούγχρονης Ἑλλάδας, τή δεκαετία
1017 1940.
Κάθε Eva 6116 61716 16 διηγήματα φέρνει τόν ἀναγνῶστη
μπροστά καί μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, τήν
ἐποχή «τῆς νύχτας καί τῆς καταχνιᾶς». Ἀπό τό πρῶτο στή σειρά
διήγημα δίνει καί τόν τίτλο στή
συλλογὴ καί ἀναφέρεται ,ἁπλῶς
καί μόνο 016 χρόνια τῆς Κατοχῆς. ’Ὁμως «ἡ νύχτα κι ἡ 11616χνιά» συνεχίστηκε μέχρι τό τέλος
τῆς δεκαετίας μέ 16 M61190v1’]016,

τήν ἧττα καί τήν ταπείνωση τῶν
μαχητῶν καί ἀπελευθερωτῶν ἀπό
τούς ουνεργάτες 1017 ἐχθροῦ.
Ἔξυπνα λοιπόν 6 Παγτζίλογλου
«καλύπτει» καί θεωρεῖ 6711] τή
δεκαετία 06 μιά συνέχεια καί πού
οτήν οὐσία δέν ἀλλαξε σέ τίποτα.
Τό κύριο δέ χαρακτηριστικό τῆς
συλλογῆς, μετά τήν ἀναζωογόνηοη τῆς τοτινῆς ἀτμόσφαιρας
016 μάτια 1017 σύγχρονου ἀναγνῶστη, εἶναι τό δυνατό ρεῡμα
τοῦ ἀνθρώπινοι) συναισθήματος
πού διαρρέει σέ ὅλα τά διηγήματα. Παρουσιάζεται ἡ ἀνθρὼπινη φύση μέ τίς ἀδυναμίες καί
τίς ἐπιθυμίες της καί δέν 11906671λονται 16 μίση καί 01 αἰτίες πού
ῶθησαν τούς Ἓλληνες στό μακελειό. Ἀκόμα καί οί φριχτές μέρες
οτή Μακρόνησο καί στούς θαλὰμους ὃπου πέθαιναν οἱ καταδικασμένοι ἀπό τούς καταπιεοτές
παρουσιὰζονται μέ κάποια ἀντικειμένικότητα καί γλυκόπικρη
αἷσθηση. Ζωντανά, κινούμενα
πορτραῐτα ἀνθρώπων ὅγαίνουν
ἀπό 16 διηγήματα, ὃπως 1017 λογοτέχνη. ἀλλά καί τοῦ ἀνῶνυμου
Καλαματιανοῦ, ἀπό τίς τέντες τῆς
Μακρονήσου στό διήγημα «Ὁ
Καλλίτερος ἀπ’ ὅλους».
Στό διήγημα «Πλατεία Ἀγίας
Εἰρήνης 1948» 6 ἀναγνῶοτης καί
σήμερα ἀκόμα, μιᾶς καί ἡ γύρω
περιοχή ἔχει μερικῶς διατηρηθεῑ,
ψὰχνει νά «ὅρεῐ» σέ «μυστική
συνάντηοη» τόν Σταῡρο, τόν φίλο
1017 συγγραφέα, πού τουφεκίστηκε
ἀπό τούς γκεσταπίτες. Μέ ἄλλα
λόγια, ἡ περιγραφή, ἡ γλῶσσα
καί ἡ ρεαλιστικότητα τῆς τέχνης
τοῦ Παγτζίλογλου κάνουν τό 01]μερινό ἀναγνῶστη v6 αἰσθάνεται
611 ζεῖ 16 πράγματα λές καί ἧταν
ἐκεῖ, μαζί τους οτήν Ἀντίσταση
κι αύτό ὃχι ρομαντικά ἤ μέ μίσος
γιά τό παρελθόν.
Εἶναι τρομερό δυστύχημα πού
τέτοιο ἐθνικό ὑλικό, θαφτηκε
τόσα χρόνια ἤ γιατί τό πήραν
μαζί τους οἱ νεκροί ἦ τό ἐπῶαζαν
στή μνήμη τους οί τόσοι πού ἐπέζησαν καί πού πιέζονταν ἀπό τίς
συνθήκες νόι μήν τό καταγρόιψουν. v6 16 παρουσιάοουν μέ
τή γλῶσσα, ἐτσι πού ἰδίως ἡ νεολαία θά μπορούοε v6 ἀποκτήσει
μιά ἐμπειρία μέοω τῆς γραπτής,
τουλάχιστον, διαθήκης. Ἀλλά είναι κάπως εὐτύχημα πού τῶρα,
601596 6116 1605; δεκαετίες, 0176-0176 ἅνθρωποι 06v 16 Παγτζίλογλου καί λίγους ἄλλους,
έχουν τό σθένος, τήν ἐπιμονή καί
τήν εύχέρια v6 μεταδῶσουν, έοτω
καί λίγο μέρος, ἀπό τίς τρομερές
τους ἐμπειρίες.
Τό ὃιόλίο εἶναι ἀφιερωμένο
στούς γνωστούς ἀγωνιστές καί
ταλαντούχους δημιουργούς πού
σκοτῶθηκαν 016v ἀγῶνα· ἀνθρώπους γνωστούς 06v 16v B6σίλη Ζάννο, τόν Σταῦρο Δικταίο
11.6. "E101 16 61.61110 1017 Παγτζίλογλου εἶναι καί μνημόσυνο ἀλλά
καί προσκλητήριο.

APIETOTEAH NIKOAA'IAH
’Ὁ Κόσμσς εἶναι ἄλλος
(Διηγήματα ’καί αφηγὴσεις)
Ἑκὸόσεις.· Κέδρος“

Τό ὅιὸλίο αῦτό τοῦ A.N., ένός
ἀπό τούς σημαντικότερους συγγραφεῖς τοῦ μεσοπολέμου, περιέχει διηγήματα καί αφηγήσεις
πού γραφτηκαν στα τελευταῖα εἴκοσι χρόνια. Ὁρισμένα ἀπ’ αὐτα
έχουν δημοσιευτεῑ ἤδη σ’ ἐφημερίδες καί περιοδικα, αλλα τα
περισσότερα εἶναι αδημοσίευτα.
Ὁπωσδήποτε, τόσο τα διηγήματα ὃσο κι οἱ αφηγήσεις έχουν
μια οὖσιαστική σχέση μέ τα μυθιστορήματα τοῦ συγγραφέα «Οἱ
συνυπαρχοντες» καί «Ἡ ἐξαφανιση», καθώς καί μέ τήν σημαντική προηγούμενη ποιητική καί
δοκιμιογραφική του ἐργασία, δέν
παύουν ἐντούτοις να διατηροῦν
τήν αύτονομία τους καί τίς δυνητικές τους προεκτασεις.
ΚῼΣΤΑ ΔΙΓΚΑΒΕ
Ἐκλογὲς 1977
Μπαρμπουνακης

Μέ τό ὅιὸλίο αύτό 6 Κ.Δ. ἐπιδιώκει ὥστε ὁ ἀναγνώστης του να
ὅρεῐ μέ καθε δυνατή απλότητα,
μεθοδικότητα καί ακρίὸειαῑ
l) τίς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος
Συνταγματος πού ἀναφέρονται.
στίς ἐκλογές, 2) τίς 6ασικές διατάξεις τῆς ίοχύουσας ἐκλογικής
νομοθεσίας, 3) T0 ὀνόματα τῶν
ὑποψηφίων ὅουλευτῶν σ“ 6216κληρη 111 χώρα, 4) τα ἐκλογικα

ἀποτελέσματα σέ ὃλες τίς ἐκλογικές περιφέρειες, 5) τα ὀνόματα
ὅλων τῶν ἐκλεγέντων 60021513111111,-

6) τόν ἀριθμό τῶν σταυρῶν προτιμήσεως πού πήρε 6 καθε ὅου,λευτής καί 7) καθε μεταθολή πού
ἐγινε στήν πολιτική ζωή τῆς Ἑλλαδας μέχρι 16 τέλος τοῦ 1978.
PAUL VALERY
Τό παραθαλάσσιο νεκροταφεῑο
Ἡ νεαρή μοῖρα

(μεταφραση - εἰσαγωγή Ἀναστασίσυ Γ ιανναρᾶ)
Ἐκὸόσεις.· Πλέθρον, 1979

Καί τα δυό ποιήματα πού περιέχονται σ’ αὑτό τό ὅιὸλίο θεωροῦνται ἤδη κλασικα στήν παγκόσμια λογοτεχνία καί ἔχουν
θέση όριακή στήν ἐξέλιξη τῆς
νεώτερης ποιητικῆς θεωρίας καί
πραξηςκαί έχουν ἀσκήσει μεγαλη
ἐπίδραση στήν ποίηοη τοῦ αἰῶνα
μας. Ἠ μεταφραση καί τα εἰσαγωγικα στίς δύο ποιητικές συνθέσεις εἶναι τοῦ καθηγητῆ Ἀναστασιου Γιανναρα, ό ὁποῖος ένόσω ζοῦσε εἶχε ἀοχοληθεῐ ἐπισταμένως μέ τό έργο τοῦ Πώλ
Βαλερύ, ἀναλύοντας 111v αἰσθητική μορφή καί τό φιλοσοφικό
ὑπόὸαθρό του.

ΝΤΕΝῘ ΛΑΝΓΚΛΟΥΑ
Μιλώντας στα παιδιά για τήν
αὸικία
Ἐκὸόσεις Ὄχημα. 1979
Ὁ συγγραφέας αὐτοῦ τοῦ 616211011. μέ απλό ὕφος καί ζωντανα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΛΒΔΝΙΑΣ
S. POLLO “A. PUTO

ano την αρχαιοτητα μεχρι σημερα

παραδείγματα ἐξηγεῐ στα παιδια
τίς διαφορες μορφές τῆς κοινωνικής ἀδικίας, ἐνῶ παραλληλα ἐπι-Ι
σημαίνει τό πῶς μπορεῑ τό παιδί
να έκδηλώσει στήν καθημερινή
του ζωή τήν αντίθεσή του σ’ αύτές τίς αδικίες.

ΓΙΑΝΝΗ ΧΙΩΤΑΚΗ
Πολιτικές θύελλες ·
(Διασπαση KKE, Κίνημα 1935,
Κίνημα εἰρήνης κλπ.)
Ἀθήνα, 1979
ΙΠρόκειται για ένα ἐνημερωτικό
6ι6λίο, πού έχει τήν πρόθεση να
ἐξετάσει καί να λύσει 119062111ματα μέ μερικό ἤ γενικότερο ἐνδιαφέρον, ὥστε ν’ ἀποκατασταθεῐ
ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια γύρω ἀπό τό
κίνημα τοῦ I935.
GEORGES BATAILLE

Ἡ λσγοτεχνία καί τό κακό
μετάφραση; Ἑλένη Βαρίκα
Ἐκὸόσεις; Πλέθρον
Πρόκειται για ένα πραγματικα
πολύ ἓνδιαφέρον ὂιὸλίο, ὅπου 6
Μπαταιγ ξεκινώντας 0116 τόν
Μπωντλαίρ, περνώντας ἀπό τούς
Μπλαίηκ, Ντέ Σαντ καί Προύστ
καί καταλήγοντας στόν Ζενέ, ἐξεταζει τα στοιχεῖα ἐκεῖνα τοῦ ἐργου τους, τα ὁποῖα μαρτυροῦν ότι
ἡ λογοτεχνία, έκφραοη τοῦ κακοῦ
στήν όξύτερη μορφή του ἦ εἶναι
αὐτεξούσια ἥ ὁὲν εἶναι εἴποτε.
Πολύ προσεγμένη ἡ μεταφραση
τῆς Ἑλένης Βαρίκα.

ΞΑ. ΚΟΚΟΛΗ
Δώδεκα ποιητές
(Θεσσαλονίκη 1930 - 1960)
Ἐκὸόσεις; Ἐγνατία
Στὸ ὃιὸλίο 011316 6 E.A.K.
καταπιανεται μέ 16 ’έργο δώδεκα
Θεσσαλονικιῶν ποιητῶν (B0016πουλο, Καρέλλη, Πετζίκη, Θέμελη, Βαρὸιτσιώτη, Στογιαννίδη,
Χριστιανόπουλο, Ἰωάννου, Ἀσλανογλου, Ἀναγνωστακη, Κύρου
καί Θασίτη), οἱ ὁποῖοι αρχισαν
να διαμορφώνουν 16 πρόσωπό
τους ἀπό 111 δεκαετία τοῦ ’30
ἴσαμε 16 1960, διαμορφῶνοντας
ταυτόχρονα καί 16 ποιητικὸ πρόσωπο τῆς Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια πραγματικα πολύ
ἐνδιαφέρουσα ἐργασία, πού 60118051 16 φίλο τῆς ποίηοης να ἔχει
μια σφαιρική αντίληψη τῆς
Ποίηοης τῆς Θεσσαλονίκης καί
να κανει καποιες συγκρίσεις μ’
αύτήν τοῦ «κέντρου».

Σὲ.»

Κεντρική Διαθεση;
Ἀθήνας Βιθλιοπωλεῖο «HOPEIA», Σόλωνος 77
τηλ. 36.31.622
Θεσσαλονίκηε «Ἐκδοτική Ὀμαδσ», Πλατωνος 4
τηλ. 270.684

NIKOY XOYAIAPA
Ὁ Λούσιας
Ἐκόὁσεις.· Kéôgoç, 1979
Παρουσιαζει πραγματικα ἐνδιαφέρον 16 6162110 αὐτό τοῦ πολυσύνθετου καλλιτέχνη Νίκου

Χουλιαρα. Ἐνδιαφέρον πού
ὀφείλεται 1600 0111 θεματική διασταση, ὅσο καί στή μορφική γλωσσική του ύπόσταση. Ἰδιαίτερος λόγος θα ἐπρεπε να γίνει
για 16 ὕφος τοῦ συγγραφέα, 6
ὁποῖος, χρησι-μοποιώντας μια
γλώσσα σύντομη, κοφτή καί σέ
ρυθμό θα ἐλεγέ κανείς σημειωτόν,
κατορθώνει να δημιουργήσει μια
περίεργη αἴσθηση στόν ἀναγνώστη καί να ένεργοποιήσει σέ 60θος 16 αφηγηματικό ύλικό του.

LUCIEN GOLDMAN
Για gui κοινωνιολογία τοῦ
μινθιστορήματος
Μεταφραση; Ἑλένη ΒέλτσουΠέτρος Ρυλμόν
Ἐκὸόσεις; Πλέθρον, 1979

Στό ὅιὸλίο αὐτό περιέχονται
ἐπιλεγμένα κείμενα τοῦ θεωρητικοῦ τῆς λογοτεχνίας Lucien Goldman, πού ὑπῆρξε 6 κυριότερος
συνεχιστής τῶν απόψεων τοῦ
Lukacs 016 χῶρο τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας. Τοποθετώντας
τα λογοτεχνικα κείμενα τῆς Ῐέποχῆς τους καί ἐξετάζοντας τίς κοινωνικές δομές πού τα παρήγαγαν, ὁ Goldman αναλύει τίς i650λογικές καταδολές τοῦ καθε συγγραφέα, τίς καθοριστικές ἐπιδρασεις τῆς ταξης ὅπου ανήκε
016 σχηματισμό τῶν μυθιστορηματικῶν ἡρώων, τήν προσπαθεια
τοῦ συγγραφέα να ύπεραμυνθεῐ
τῶν ποιοτικῶν ἀξιῶν, ὄντας μέσα
σ’ έναν κόσμο πού εἶναι στραμμένος κυρίως στίς ποσοτικές ἀξίες.
ΒΑΣΙΛἨ ΑΛΕΞΑ ΚΗ
«Les Grecs d’ (mzourd' hm'»
Ἐκὸ..· Balland. Παρίσι 1979

Ὁ συγγραφέας προσπαθεῑ να
συναρμολογήσει 16 παζλ τῶν 16σων πλευρῶν - ἱστορία, οἰκονομία, παραδοση, τέχνη - πού τελικα δημιουργοῦν τήν ἰδιαιτερό-·
τητα τῆς χώρας μας. Μέ 111 συμ6ολή πολλῶν Ἑλλήνων ἱστορικῶν, οἰκονομολόγων, πολιτικῶν,
κοινωνιολόγων καί καλλιτεχνῶν,
ὅπως οἱ; n. Κανελλόπουλος, A.
Ἀγγελόπουλος, N. Σὸορῶνος, Κ.Τσουκαλας, Γ. Κουκουλές, X.
Χατζηιωσήφ, Ὀδ. Ἐλύτης, Γ.
Τσαρούχης, Ἠλ. Πετρόπουλος,
διαγραφονται οἱ οημαντικότερες
οτιγμές τῆς ἱστορίας μας, ἀλλα
καί θέματα ὅπως ἡ διασπορα, δ
συνδικαλισμός, σχέσεις μέ τήν
ΕΟ Κ, 16 γλωσσικό πρόὃλημα, τα
ρεμπέτικα κι ὁ Καραγκιόζης.
T6 6162.10, φυσικα ἀπευθύνεται
στούς ξένους αναγνῶστες πού για
τήν πρώτη πληροφόρησή τους
σχετικα μέ τήν Ἐλλάδα, θρίσκουν ένα πολύμορφο ἀναγνωσμα ἰδιαίτερων ἀξιώσεων.
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Ο Στά ὅσα γράφει στό τεῦχος
133 σχετικά μέ τά γεγονότα τῆς
Τσεχοσλοὸακιάς τό I968 ὁ ἀναγνώστης μας Τάκης Πελλῆς
ἀπαντούν ἡ Γ. Δρόλαπα, ὁ A.K.
καί ὁ Στ. B. Ἀπό τίς ἑπιστολές
αὐτές, ὁημοσιεύουμε τήν τελευrata:
Ἀγαπητό «ANTI»,
Στίς σελίδες τοῦ διαλόγου τοῦ
τεύχους 133 καί μέ τόν τίτλο
«Τσεχοσλοὸακία 68» πού ἔγραψε
ό άναγνώστης σου Τάκης Πελλῆς,
του απαντω 10 πιο κατω;

χώρας, δέν έχει καμία ὅάση γιά
τούς ἑξῆς λόγουςῑ
_ 0. Ἡ Τσεχοσλοὸακία ἦταν πρίν
άπό τό B’ παγκόσμιο πόλεμο ἡ
πιό ὅιομηχανική χώρα τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης μέ άνεὸασμένο
προλεταριάτο καί κατά συνέπεια
ώριμο καί δεκτικο στό μετασχηματισμό τού κοινωνικοῦ συστήματος.
ὅ.Ἐπί. Ντούπτσεκ εἶχε σέ σχέση
μέ τόν πληθυσμό της τό μεγαλύτερο κομμουνιστικό κόμμα τῆς
Εὐρώπης. I
γ. Τό πρόγραμμα δράσης τού
Κ.Κ. Τσεχοσλοὸακίας ψηφίστηκε
ὕστερα άπό μιά σειρά διαδικασίες ἀνάμεσα στῆ ὅάση καί στῆ
κορυφή, ὑπῆρξε παλλαϊκή ἡ ὐπο,σ-ιιήριξη τών δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων καί ὑπῆρξε άκόμη
μοναδική ἡ ἑνότητα λαοῦ, κόμματος, κυὸέρνησης καί στρατοῦ.
δ. Ἡ κατάσταση τῆς Οὐγγαρίας τοῦ 1956 δέν ἔχει καμιά
σχέση. Τότε τά πάντα εἶχαν διαλυθεῐ άπό τό κόμμα καί τήν κυὅέρνηση ὥς τίς όργανώσεις νεο-

Ἀρχίζοντας τό γράμμα του ὁ
κ. Πελλῆς δείχνει νά ἐνοχλεῖται
ἀπό τήν δημοσιότητα γεγονότων
καί άναλύσεων πού σχετίζονται
μέ τή στρατιωτική έπέμὸαση τού
συμφώνου τῆς Βαρσοὸίας - ἑκτός
τῆς Ρουμανίας — τό 1968. Μά ἡ
έπέμὸαση αὐτή, εἴτε τό Θέλουμε
εἴτε ὅχι, εἶναι γῆονός μεγάλης
ἱστορικῆς σημασίας, ὅχι μόνο γιά
τήν Τσεχοσλοὸακία καί τό λαό
της, άλλά καί ὅλους τούς λαούς
μέσα κι ἔξω άπό τό σοσιαλιστικό
στρατόπεδο, γιατί μέχρι τότε δέν
εἶχε γίνει στρατιωτική έπέμὸαση
σέ σοσιαλιστική άπό σοσιαλιστική χώρα.
Ἕνα παράδειγμα έπέμὸασης
ὑπῆρχε άπό τόν πρώτο διδάξαντα
τόν ἡγεμονισμό καί τόν αὐταρχισμό σέ σοσιαλιστικό χώρο τόν I.
Στάλιν πού μέ πολιτικές, οἰκονομικές καί άλλες πιέσεις κι έκὸιαλαίας
καί
τά
συνδικάτα
καί
φυσμούς στῆ Γιουγκοσλαὸία άπέσικά
οἱ
άντιδραστικές
ὅμάδες
ὅλεπε νά τήν ὑποτάξει κάτω άπό
ὁπλισμένες
χτυποῡσαν
ὅλους
τήν ἡγεμονία του. Δέν έφτασε
ὅσους
προσπαθούσαν
νά
στηρίὅμως νά χρησιμοποιήσει ὅία.
ξουν
τό
ἑτοιμόρροπο
σοσιαλιΑὐτό πού ἦταν κανόνας μέχρι
στικό
καθεστώς
καί
ἐκείνη τήν ἑποχῆ ἦταν οἱ ἑπεμὸάε.
“Οταν
ό
κατά
τεκμήριο
συνσεις - σέ μιά πλούσια ποικιλία —
ειδητοποιημένος
ἅνθρωπος
(καί
τῶν ίμπεριαλιστικών δυνάμεων.
αὐτό
ἰσχύει
γιά
τόν
τσεχοσλοὸάΠοτὲ ὅμως οἱ ἴδιοι σέ μιά φιλική
κικο
λαό
πέρα
γιά
πέρα)
ζεῖ
κάτω
τους χώρα μέ τό ’ίδιο κοινωνικό
ἀπό
μιά
κυὸέρνηση
κι
ἕνα
κόμμα
σύστημα καί μάλιστα ἑνάντια στή
’ μέ ἐλευθερία καί οὐσιαστικῆ δηκυὸέρνησή της.
μοκρατία, ὅταν παίρνει οὐσιαΝά γιατί δέν εἶναι παρανυχίδα
στικό μέρος στῆ λῆψη ἀποφάἡ έπέμὸαση στῆν Τσεχοσλοὸακία,
σεων, ὅταν ἡ κριτική καί αὐτοἀλλά ίστορικό γεγονός μοναδικῆς
κριτική γίνεται ἐλεύθερα, τότε ὅ
σημασίας.
ἅνθρωπος γίνεται πραγματικά
Αὐτό πού ύποστηρίζει ἡ σοὸιεω
ὑπεύθυνος, τότε τό κόμμα καί ἡ
τική ἡγεσία ὅτι ἡ ἑπέμὸαση έγινε
ὐπεύθυνη κυὸέρνηση άκουμπάει
γιατί κινδύνευε τό σοσιαλιστικό
μέ ἑμπιστοσύνη καί σιγουριά στό
καθεστώς άπό τίς άντιδραστικές
λαό καί άποθαρρύνει κάθε ἀντίδυνάμεις ὅρίσκοντας τήν εὐκαιδραση. ”Οσο γιά τούς Τσέχους
ρία ἀπ’ τόν έκδημοκρατισμό τῆς
πού ζῆτησαν τήν «ἓνοπλη 6011-52

λ

θεια» μέχρι σήμερα δέν τούς εἶδε
τό φῶς τῆς ἡμέρας·
Ἡ ἀντίθεση τούΚΚΣΕ πρός
τήν Τσεχοσλαὸάκικη ἀνανέωση
εἶναι γιά ἄλλους λόγους;
0. Γιατί ἡ δημοκρατική άνανέωση τοῦ κόμματος ὅρισκόταν
σέ άντίθεση μέ τό συγκεντρωτικό
γραφειοκρατικό σοσιαλιστικό
μοντέλο τῆς ΕΣΣΔ καί τών άλλων
χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης
μέ ἀποτέλεσμα νά τό θέσει σέ
άμφισὸήτηση μετὰ τή σίγουρη
ἑπιτυχία τοῦ ἀνανεωτικού προγράμματος, όχι μόνο στίς γειτονικές σοσιαλιστικές χώρες, άλλά
καί σ’ αὐτή τήν ΕΣΣΔ.
ὅ. Ἑπίσης, θά ένισχύονταν τό
άνανεωτικό κίνημα στά κομμουνιστικά κόμματα τῆς δυτικῆς Εὐρώπης,άλλά καί παγκόσμια.
’Ὰς ἑξετάσουμε τώρα τό πσλιτικό καί κομματικό κόστος στή
Τσεχοσλοὸακία, στίς άλλες σοσιαλιστικές χώρες, ἀλλά καί έκτός τοῦ σοσιαλιστικόύ στρατοπέδου μετά τήν έπέμὸαση.
Μετά τήν ἑπιὸολῆ τῆς ὀρθοδοξίας τοῦ [ερατείου τῆς Μόσχας,
τίς ἑκατοντάδες χιλιάδες διαγραφές ἀπό τό κόμμα, τήν 0111111010.σταση τών ἡγετών καί στελεχών
άπό τή κορυφή μέχρι τῆ ὅάση, ὁ
λαός άρχισε νά τ’ άντιμετωπίζει
ὅλα παθητικά, ὅλέποντας ὅτι
προδόθηκε άπό τούς μεγάλους
του συμμάχους, αὐτούς πού
ὅγῆκε πρίν 20 χρόνια σύσσωμος
νά τούς ὐποδέχθεῐ σάν ἀπελευθερωτές τοῦ τσεχοσλοὸάκικου
λαοῦ.

Ἡ ἀντίδραση τών λαών στίς
ύπὸλοιπες σοσιαλιστικές χώρες
ἦταν ἀπό ἀπορία γι’ αὐτή τήν
έπέμὸαση μέχρι ὀργή γιά τήν
προδοσία·τών ἰδανικών τοῦ σο·σιαλισμσῦ. Ἡ μονοσήμαντη εἰδησεογραφία, ἡ έλλειψη κρτικῆς καί
ἡ άστυνόμευση, ὅοήθησε στῆ
σύγχυση καί τό μόνο πού έμεινε
ἦταν ἡ ὅουὸἠ διαμαρτυρία.
Τό πόση ἑπίδραση εἶχε στούς
κομμουνιστές τῆς δυτικῆς Εὐρώπης εἶναι γνώστό ἀπό τήν εἰδησεογραφία τοῦ προοδευτικοῦ τύπου ὅλης τῆς δυτικῆς Εὐρώπης.
Ἕνα πλῆθος ἀπό άμφισὸητήσεις,
κριτικές καί διαγραφές γέμιζαν
τῆ ζωή τών κομμάτων.

Δέν sa μπορέσουν ποτέ νά δεχθσύν οἱ πραγματικοί προοδευτικοί ἄνθρωποι νά ποδοπατιέται ἡ
άξιοπρέπεια ἑνός λαοῦ χάρη μιάς
σκοπιμότητας πού δέν ἀντέχει σέ
καμιά κριτική. Οὐτε Θά μπορέσουν νά δεχθούν ποτέ νά τούς
έπιὸάλλουν συστήματα, άρχές καί
ἡγέτες πού δέν τά διάλεξαν σί
ἴδιοι. Δέν μπορούν νά ’δεχθοῦν
μιά ξένη ἡγεσία νά κρίνει, νά
άποφασίζει καί νά ἀνατρέπει
αὐτά πού έκρινε ὁ λαός καί ἡ
ὑπεύθυνη ἡγεσία του.

Πώς ἑρμηνεύεται ἡ διεθνιστική
ἀλληλεγγύη σ’ αὐτῆ τήν περίπτωση, ὅταν καταργεῖται ἡ ἡγεσία τοῦ κομμουνιοτικού κόμματος, διαλύονται οἱ όργανώσεις
καί στῆνεται ἡ ἡγεσία πού συμφωνεῖ μέ αὐτήν τού ΚΚΣΕ;
Ἐρχόμαστε τώρα καί σέ μιά
άλλη πτυχή τοῦ θέματος. Ὠφέλησε ῆ ἑὸλαψε τήν άντίδραση ἡ
ἑπέμὸαση;
’Ὀπως καί νά τό κοιτάξει κανείς, ὅλέπει ὅτι τήν ὠφέλησε.
Κατακλύζανε τίς ἐφημερίδες τους
σκόπιμα παραμορφωμένα γεγονότα ἀλλά μέ τόν άληθινό πυρῆνα
τῆς έπέμὸασης, γιατί δέν συμμορφώθηκε ἡ ἡγεσία τῆς χώρας
μέ τό σταλινικό μοντέλο καί φυσικά διαστρεὸλώνοντας τίς άρχές
τοῦ σοσιαλισμοῦ ὅτι εἶναι ὁ αὐταρχισμός, ὅία καί ἡ έπιὸολή
τῆς Θέλησης τοῦ κέντρου. ‘H αὐτοδιάθεση, ἡ ἐλευθερία, ἡ δημοκρατία καί τόσα άλλα πού πιπίλιζαν οἱ ἀστοί, έστω καί ίησουητικά, ἔχοντας ἀπήχηση σέ πλατιές
μάζες ἀνθρώπων. «Φάνηκε τό
πρόσωπο τοῦ κομμουνισμού σ’
ὅλο του τό μεγαλεῐο», γαύγιζαν
οἱ κοντυλοφόροι τοῦ καπιταλισμού κόὸοντας ἕνα κοστούμι γιά
ὅλους.
"000 γιά τήν ταύτιση τών γεγονότων τού 68 μέ τήν ἑποχή τοῦ B’
παγκόσμιου πολέμου καί τήν ψυχολογική προετοιμασία νά πολεμήσουν οἱ κομμουνιστές ἐνάντια
στῆν ΕΣΣΔ, ὅπως γράφει ὁ ἑπιστολογράφος σου, εἶναι τουλάχιστον παιδαριῶδες.
Ὁ κομμουνιστής πρέπει όχι
μόνο νά ἔχει ἐλεύθερη σκέψη,
ἀλλά καί νά τή χρησιμοποιεῑ κάνοντας κριτική Οῑά πάντα χωρίς
ταμπού.

Ὅλοι οί προσδευτικοί ἅνθρωποι 056611.6016, θαυμάζομε καί
είμαστε εὐγνώμονες γιά τόν
ἡρωϊομό καί τίς θυοίες τοῦ σο6151111013 λαοῦ στόν πόλεμο καί
τήν εἰρήνη. Αὐτό δέν σημαίνει
ὅμως 611 13 ἡγεοία του μπορεῐ νά
έπιόάλει τή θέληοή της καί μάλιστα μέ τά ὅπλα σ’ έναν ἀλλο λαό
καί μάλιστα φιλικό.
’Ὀσον ἀφορά τά κομμουνιοτικά κόμματα πού ξέχασαν καί
ἄλλα πού θυμοῦνται, τί νά πεῖ
κανείς; Μᾶλλον φαίνεται 611 6
ἴδιος ξεχνά. Ἃς τοῦ θυμίσουμε
’λοιπόνῑ Ἀπό τή δυτικὴ Εὐρώπη
έκτός ἀπό τό KKE ἐξ καί τό ΚΚ
Πορτογαλίας, ὅλα τά ἄλλα μεγάλα καί μικρά, όχι μόνο θυμοῦνται ἀλλά καί ’έκαναν κριτική,
διαμαρτυρίες καί κάνουν ἀκόμη
κριτικές καί ἀναλύσεις μέ θέσεις
σαφεῖς ένάντια στήν έπέμόαοη.
’Όοον ἀφορᾶ τό μυρικασμό τῆς
τοεχοσλοόάκικης άνοιξης ἀπό
ένα μέρος τῆς καθοδήγησης 1013
KKE 60 ἀπαντώ 611 13 1190601161016 δέν ταιριάζει σέ προοδευτικούς ἀνθρώπους, έοτω καί δογματικούς.
Γιά τήν «κακοραμμένη», ὅπως
τήν ἀποκαλεῖ, φωτογραφία 1013
N10131110511 μέ τούς 0061511110139
ἡγέτες, εἶναι γνωστό 611 κυκλοφόρηοε ο’ όλο τόν κόσμο καί στίς
οοοιαλιστικές χώρες καί δέν
ἀμφισὸητήθηκε ἡ γνηοιότητά της.
Ἐκτός ἀπ’ αὐτό μάς θυμίζει αὐτό
τό «κακοραμμένη φωτογραφία»
μιά ἀλλην παλιότερα, πού χαρακτηρίσθηκε έτοι ἀπό τό Ζαχαριάδη καί τήν παρέα του. Τή φωτογραφία 1013 έκτελεσμένου
Πλουμπίδη, πού μέχρι πρόσφατα,
γιά τούς δογματικοὺς, ἦταν χαφιές τῆς ἀσφάλειας, προδότης
καί ουνεργάτης τών Ἀμερικάνων. Αὐτά γιά τήν [οτορία.

Εὐχαριστώ γιά τή φιλοξενία,

ρικά προόλήματά τους. Διαὸά-·
ζοντας ὅμως όλσ τό κομμάτι ὗεν
ὑπῆρχε πιά λόγος ἀπορίας; ὁ ἀρ·
θρογράφος ἐπινοούοε μόνΟς ’[οὉ
καταστάσεις κι έτοι δέν εἶχε Οὔτε
ἀνάγκη, ἀλλά οὐτε κι ένδιαφῡῗρΟν
γιά τεκμηρίωση. Τό σενάριό IOU
ἦταν πολύ ἀπλό καί στηριζόῑαν
σέ «ντοκουμέντα» πού δέν στηρίζονται πουθενά. (Πρόκειται ’γιὰ
ένα σημείωμα πού κάποιος ἒρῑξῑ
στίς κάλπες τῶν φοιτητικῶν ἑκλογών στή Θεσσαλονίκη). Ξεκινώντας ἀπό αὐτό τό πολύ 0111101111116 χαρτί 6 11. Γεωργόπῠυλῡς
ἀποφαίνεται γιά τήν ὐπαρξΤΙ “m
μιάς κίνησης μέσα στίς τάξεις ’ῖθῦ
KKE και τῆς KNE... (πού ἔχει)
πολύ γενικές άναλσγίες με ϊή
διάσπαοη τοῦ Ρ. Φεραίου...>>.
Μετά τήν ἀνακάλυψη (καλύτερα τήν έφεύρεση) αὐτῆς τῆς
«έπικίνδυνης» ὀργάνωσης, ὁ ἨνΓ εωργόπουλος συναγωνίζεται σε
«ἀντικειμενικότητα» καί ντετεκτιὸικό ταλέντο τή Βραδυνή ’καί
τήν Ἑστία, δείχνονας 611 καί ὁ
Μ. Ἀντρέου διἀγράφτηκε ἀπὸ τό
μονολιθικό KKE «γιά νά διαφυλαχτεῐ 6 ἑνιαῐος χαρακτῆρας
του». Κατόπιν γιά νά φανερώσει
πόσα πολλά μέλη Ιἔχει ἡ νεοεφευρεθείοα φράξια ὐποθέτει πώς καί
6 χαφιές τῆς Ἀσφάλειας ἧἹῑαν
μέλος της καί δρίσκει πώς ἡ κατηγορία 1013 χαφιεδιομού ὀφείλεται στήν «ίδιομορφία τῆς διοικητικῆς ἀντίληψης τοῦ KKE». A1316
εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς λασπολογίας καί εἶναι ἀξιο ἀπορίας
πώς 16 ANTI ἐπέτρεψε μιά τέτοιας έκτασης συκοφαντία, πού
δέν στηρίζεται πουθενά παρὰ σὲ
μερικά ύποδολιμαῐα οτιχεῐα πού
μποροῦν νά 6901311 φιλοξενία
μόνο στόν Ἐλεύθερο Κόομο
(ἴσως καί οτήν Αὐγή). Ἡ ἀντικειμενικότητα θέλει προσοχή ’καί
τέτοια ἄρθρα όχι μόνο τή διακυὃεύουν, ἀλλά τή γυρίζουν στήν
πιό έμπαθή μονσμέρεια καί οτό
ψὲμμα-(ω)
M6 111111111102,

μαθητής

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΙΞΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ

ο Δυό γράμματα νέων ἐκθὲτουν ,
τά στοιχεῖα τῆς συμφωνίας ἤ τῆς
διαφωνίας τους μέ τήν ΚΝΕ. T6
πρῶτο, τοῦ μαθητῇ Γ. Κ. ἀναφέρεται σέ παληότερο 69890 τοῦ Ν.
Γεωργόπουλου (Τχ 122) καί τό
ὀεὺτερο, τοῦ Α. Σ. ἐπιγράφεται
«ἀνοιχτή ἐπιστολή». T6 γράμμα
τοῦ μαθητῇ Γ. K. ἀναφέρει;
Ἡ Λενινιστική τάοη τῆς KNE:
έρώτηματα... έπιγραφόταν τό âg—
890 καί φάνηκε a priori περίεργο
πῶς κάποιος πού δέν εἶναι μέλος
τῆς ΚΝΕ ἤ τοῦ ΚΚΕ θά μπορούσε νά γράψει γιά τά ἐσωτε-

Ἀναγνώστης μσς 61111196900166.9τό γράμμα του 639.- «Ἀνσιχτή
Ἐπιστολή», μᾶς γράφει.·

Ἀγαπητοί σύντροφοι,
"Av καί ἔχω διαγραφτεῑ πρόσφατα, 86 ’θελα νά θεωρῶ τόν
ἑαυτό μου ἀκόμα μέλος τοῦ κόμματος, γι’ αὐτό μὴν παρέξηγήοετε τίς προσφωνήσεις πού τυχόν
ύπάρχουν στό γράμμα μου.
T6 κρίμμματά μου έσεῐς τά
ὠνομάσατε φραξιονισμό, ἀντικομματική στάση, έγωϊσμό. Ἐγώ

τά γνωρίζω 0611 ένδιαφέρον καί
ἀνηῠυχίῦῑ, εἷλῑκρίνεια, εὐθύτητα.
Τό πιθανότερο λοιπόν εἶναι νά
μήν ’συμφωνήσουμε

τικό πλαίσιο μέ τόν διαχωρισμό
τοῦ «ἀρνητικού καί θετικού προόληματισμού», τήν ἀτομικοποίηση κάθε διαφορετικότητας
Ἀνϊίθετα λοιπόν, μ’ 611 συν- σέ προσωπικά χαρακτηριστικὰ ἡ
ηθίζῑϊῡῑῑ στίς έπίσημες ἀνακοι-“ τέλος τήν μονοπώληοη τῆς 6116—
νώσεις μοις πού Ιναι διάχυτες μέ
ναστατικῆς ἰδεολογίας ἀπό μέμιά κΟῑῗΟῑφόΡνέρη αἰοιοδοξία, θά ρους της καί ἀφοριομό κάθε ἀλ’θελῦῑ νά σᾶς γνωστοποιήσω τίς
λης σκέψης, θεωρώντας την σάν
λίγες καί σκόρπιες σκέψεις μου,
προϊόν «πιέσεων» καί «φιλελευὅπως αὐτές. γεννήθηκαν πρίν
θεριομού», άν όχι καί «ὐποπτη».
116-[6611100163.
M69 ταιριάζει ἡ σχέση δεκανέα-στρατιώτη
ἤ
δάσκαλου-μα"AV ὑπάρχει κάπριος λόγος θητῆ (κλασικού τύπου). Καμιά
πού ’μαῦτε αἰσιόδοξοι (έστω κι · 611’ 613169. Στήν πρώτη, διατάἀν αὖτό μόνο στίς έπίσημες ἀναζουμε χωρίς ἡ κατανόηοη ἀπ’ τόν
κοινώσεις μοις ὑπάρχει) εἶναι
ἐκτελεστή νά ’ναι ἀναγκαία (σέ
γιατί σάν ἐπαναστάτες εἷμαοτε
μόις
εἶναι
ἀναγκαία).
Στὴν
δεύἀνοικτοί 0τή ζωή, γνωρίζουμε τίς
τερη, 6 πρῶτος δέ μαθαίνει τίνομστὲλειὲς της καί τίς ἰδιότροποτα 611‘ τόν δεύτερο, ἀντιπροπίες ἵης καί τήν κατανοοῦμε
σωπεύει έναν οτατικό κόσμο.
ὅπως εἰναι. γιά νά τήν ἀλλάἘμεῖς ἀντιπροοωπεύουμε ἓνα
ξουμε. Ἐτσι, δέν φοόόμαοτε πού
αὐτή μᾶς ὅάζει καθημερινά προόλήματα, μποροῦμε νά τά κρίνουμε καί νὰ τά λύσουμε. F16
Δέν έχω τί ἀλλο νά 069 γράψω,
ὡρισμένους συντρόφους ὅμως, όχι
σύντροφοι, παρά μόνον αὐτά τά
λίγα καί ἀποσπασματικά. Κρίμόνο ÔÉV ύπὰρχουν λύσεις στά
προὸλήμαῒα, δέν ὐπάρχουν κάν
νετέ τα ὅπως καταλαόαίνετε.
προὸλήματα. Ὑπάρχει ἀδυναμία
Μόνο μήν ἀπαντήσετε μέ συγκρίνά εἱπωθούν καινούριες λύσεις ἤ
01-‘1: καί ἀφοριομούς. Γιατί συγτό χειρότερο ἀπόκρυψη αὐτῆς
κρίσεις δέν μπρρούν νά γίνουν.
τῆς ἀδυναμίας. Γ ι’ αὐτούς τούς
Γιατί μέ ποιόν νά γίνουν, μέ τά
συντρόφους θέλω νά 069 μιλήοω,
ἀοτικά κόμματα ἦ 116 τίς ένώσεις
γι* αὐτούς πού δέν 11616216666κάθε λογής διανοουμένων, "000
νουν ὃτι δέν ’ὑπάρχουν «ἓτοιμες
γιά τούς άφορισμούς, 611 θέλετε
λύσεις», «πράγματα χιλιοειπωνά τούς κάνετε, μήν κουράζεοτε
μένα»άδικα νά τούς έπαναλάόετε.
παραπέμψετέ με 06 11611016 ἀπ’
l. ἽΞνας ἀπό τούς κυριότερους
τίς πολλές παρόμοιες ἀπαντήσεις
παράγοντες - δικλεῐδες ἀσφατου κεντρικου μας ὀργάνου.
λείας YLC'I μιὰ δογματική 691,16-

δυναμικό κόσμο.
(Γκράμσι Ἀντόνιο)

νωση εἶναι ἡ λογικοφανής ἀποδοχή τῆς «ἀστυνομικῆς» συνωμοτικότητας ἀπό τά πάνω πρός τά
κάτω μέ ἀποτέλεσμα τήν δημιουργία (0" ὃοους έντονότερα
61116116110111»- 6011116 ουμπλέγματα)
ἡγετίσκων-« σωτήρων» πού προοτατεύουν τήν «ἀνώριμη;» ὃάοη
ἀπό γνώσεις «πέρα ἀπ’ τήν νοημοσ-ὑνη της».

2. ‘H ποικιλία 11169 έκφραοης
(ἀόίαστης) στήν «κομματική»
δεοντολογία καταστρέφεται. Τυποποιημένες ἐκφράσεις «κλισέ»
ἀναπαράγονται καί γίνονται
ἀποδεκτές (καί γιατί όχι 111.6σκέψη κλιοέ). Ποιά εἶναι ἡ αὐτογνωσίαμας, ποῦ καί πότε γεννήθηκαν αὐτές οἱ έκφράοεις;
3. Ἡ όργάνωση τών ἐπαναστατών χρειάζεται τήν συμμετοχή
τῶν μελῶν της στήν έπεξεργασία
τῆς πολιτικῆς της γραμμῆς- Αὖτή
ἡ έπεξεργασία δέν μπορεῐ νά γίνει παρά μόνο μέ τό διαλεκτικό
ξεπέρασμα τῶν ἀντίθετων ἀπόψεων, μέ τήν σύνθεσή τους σέ μιά
καινούρια γνώοη γιά μιά καινούργια πρακτική.
4. Ἡ γραφειοκρατική λογική
δέν 0665161. τήν ἀντίθετη γνώμη
ἀπ’ αὐτήν (καί αὐτό όχι σάν ἠθικολογία, ἀλλά σάν 16 116111013910
11013 ἀναζωογονεῐ τό κόμμα).
Προωθώντας κύρια τόν όργανωτικό ἀποκλεισμό της, δέν διστάζει νά-οἰκοδομήοει καί τό θεωρη-

Τέλος, γιά μένα (ἀλλά καί γιόι
ἄλλους), ὑπάρχει ἕνα πρόὸλημα
ἠθικῆς, ἂν τό θέλετε. Μάς εἰπώθηκε πώς ἂν κάποτε ξαναμπούμε
στό κόμμα αὐτό θά κριθεῐ 6116
τήν στάση μας (άν ἡ διαγραφή
γνωστοποιηθεῐ πρός τά ἔξω).
’Ὀμως έτσι σύντροφοι αὐτοαναιρεῖοτε, 1169 στερεῖτε ἕνα ὅαοικό
δικαίωμα πού τό κόμμα θέλει νά
παλεύει γι“ αὐτό, τό δικαίωμα
στήν πολιτική. τό δικαίωμα τῆς
πολιτικῆς πράξης. Ἐδώ λοιπόνποιά εἶναι ἡ (ἰπάντηοή οας;
Ἐμεῖς σύντροφοι, 8631011111r νά
παλέψουμε 116 16 κόμμα γιατί πιστεύουμε ότι 6101 παλεύουμε γιά
τήν ἀλήθεια, γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς κοινωνίας ένάντια α’
ὅλους ἐκείνους, ἀλλα καί ο“ όλες
έκεῐνες τίς ίδέες πού θέλουν τήν
νεολαία καί τούς ἀνθρώπους παθητικούς δέκτες τῆς καταπίεοης.
11013 τούς θέλουν ἀλλοτριωμένους
ἀπό έπαναστατικά ἰδανικά, αὐριανό οτηριγμά τους. Καί πιοτέψτε. μά τήν ἀλήθειαῑ

<<“Ὀλα ὅσα σ“ ἕνα ἀθλιο 111.λιούνι έγκαταστάθηκα. ἔχουν
κατατεθεῐ σάν καθημερινότητα
ἀκόμα καί μέσα στήν παράταξή
μας μέ τίς κόκκινες σημαῖες».
ΙΞίχα διαδόσει κάποτε 01611 P1—
ζοσπάοτη ένα ποίημα τοῦ M11139—
τολντ Μπρέχτ. Τό ἀντιγράφω καί
069 τό άφιερ(ῐ)ν(ι);
Τό κόμμα
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Ποιός εἶναι τό 110000;/ K065101
0‘ ἓνα κτίριο μέ τηλέφωνο] εἶναι
οἱ σκέψεις του οἱ μυστικές, οἱ
ἀποφάσεις του οἱ ἄγνωστες;7
Ποιός εἶναι’ τό 110000;/ Μεῑς εἴμαστεᾸ Σύ καί ἐγὼ καί σεῖς-έμεῐς
6101/ Méo’ 010 ροῦχα σου 691—
σκεται σύντροφε καί σκέφτεται
μέσ’ στό κεφάλι 000/ "01100 κα10111131“ ἐκεῖ ’ναι τό σπίτι του καί
61100 σοῦ ἐπιτίθενται ἐκεῖ πολε0050/ Δεῐξε μας τό δρόμο, πού
πρέπει νά τραὸῆξουμε, κι ἐμεῐςί
θά τόν τραὸἠξουμε ὅπως ἐσύ,
0110/ 011v 190609 χωρίς ἐμάς τόν
σωστό δρόμοί χωρίς ἐμάς εἶναι] ό
πιό ἐσφαλμένος] M11 χωρίζεσαι
άπό 009/ M110951 v0 πλανιὼμα015 nui σύ μπορεῐ νά ’χεις δίκιο,
λοιπόνί M11 χωρίζεσαι ἀπό 009/
Γιά τό 611 6 σύντομος δρόμος εἶναι καλύτερος ἀπό τόν μακρινό
αὐτό δέν τό ἀρνεῖται κανέναςί
Ἀλλά ὅταν -ένας τόν φέρειί nui
δέν μπορεῐ νά μάς τόν δείξει, τί
μάς ὠφελεῖ ἡ σοφία 100;/ Μαζί
μας νά ’σαι σοφός] M11 χωρίζεσαι
ἀπό μᾶς. Ἃ

-Συντροφικά Α.Σ.
AABANIKA
ΣΥΓΚΡΟΤΙ-ΙΜΑΤΑ

Καί ἀφοῦ συνεχίζει μέ παράθεση στοιχείων ἀπό τίς κατακτήσεις τῆς AA. ’A160v109, 11010111—
γει;

Στόν τομέα τῆς ὑγιεινῆς, ἡ
,111601110 010 35 αύτά χρόνια
ἀναπτύχθηκε πάρα πολύ. Τὼρα ἡ
χώρα αύτή έχει ἕνα γιατρό γιά
κάθε 600 κατοίκους. μακροζωῐα τῶν Ἀλὸανῶν ἀπό 38
χρόνια πού ἦταν τό 1938, έφτασε
τά 69 χρόνια. "A; περάσουμε
ὅμως καί στήν ἀλὸανική κουλτούρα καί τέχνη 11013 1000 κατέ19595 6 n. A. Ζὼης. Στήν Ἀλὸανία ἐχουν ἰδρυθεῐ.παντός εἴδους
πολιτιστικά καί καλλιτεχνικά
ἱδρύματα; Τό θέατρο όπερας καί
μπαλέτου, έπαγγελματικά θέστρα, ἡ ἐθνική πινακοθήκη εἰκαστικῶν τεχνῶν, Μέγαρα λαϊκοῡ
πολιτισμοῦ καί δημιουργίας σέ
κάθε ἐπαρχία, πολιτιστικές λέσχες στά παραγωγικά κέντρα καί
στούς γεωργικοὺς συναιτερισμούς, 6ι6λιοθῆκες, ἐκδοτικοί
κρατικοί οἴκοι καί ἀνώτατες σχολές κατάρτησης στελεχῶν γιά
τούς τομεῖς τῆς κουλτούρας καί
τῶν τεχνῶν κλπ. Αὖτές λοιπόν εἷναι «οἱ πολιτιστικές μαριονέτες>>;
Εὐχαριστῶ γιά τήν φιλοξενία
Δημήτρης Παυλίὸης

Ο Καί τό γράμμα τοῦ Μ.Α..·
Ἀγαπητό ANTI,

Ο Στό σύντομο κριτικο 011-μείωμα τοῦ Ἀντ. _ Ζώη (τχ.
131-132, σελὸ. 49) ἀναφέρονται
τά γράμματα τοῦ Δ. Παυλίὸη καί
τοῦ Μ.Α. ’
Ὁ Ἀντ. Ζώης πού τοῦ θέσαμε
ὑπ’ ὄψη τίς έπεστολές αὐτές
παρακαλεῖ τούς φίλους ἀναγνῶστες νά ξαναὸιαὸάσσυν άλλη μιά
φορά τό σημείωμά του.
Οἱ έπεστολές ὁημοσιεύονται
ἐὸῶ στό μεγαλύτερο μέρος τους.

Ο Τό γράμμα τοῦ Δ. Παυλίὸη
ἀπό τίς Σέρρες.·
Ἀγαπητὸ «ANTI»,
T0 011190 09690 γιά τά «Ἀλόανικά συγκροτήματα» μέ στεναχὼρησε ἀρκετά γιά δύο λόγους;
πρῶτα ἐπειδὴ τά 600 γνωρίζω
γιά τήν Ἀλόανία οτηριγμένα
πάνω σέ ἀριθμούς nui στοιχεῖα
γύρω ἀπό τίς κοινωνικές δομές,
τήν ἀλόανική κουλτούρα κλπ. τά
καταρρίπτει, τά ἀμφισόητεῐ ὁ n.
A. Ζώης, χωρίς ὅμως νά στηρίξει
τήν ἐπιχειρηματολογία του σέ
κανένα a511101100 στοιχεῖο, τήν
μαρτυρία κάποιου εἰδικευμένου
στίς τέχνες nui εἰδικότερα στίς
άλόανικές τέχνες, παρά μόνο σέ
μιά προσωπική όλιγόωρη, ἐμπειρία. Καί δεύτερον, μέ 013111 111v
ἐμπειρία, τήν κοντινή ἐπαφὴ 1.30
- 2 ὡρῶν, έὸγαλε συμπεράσματα
όχι μόνο γιά τίς ἀλαὸανικές τέχνες, μά γενικότερα γιά τήν άλ601211111 κοινωνικο-οίκονομική
κατάσταση.
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l Γράφοντας ὅτι ἡ Ἀλὸανία εῖναι «δῆθεν σοσιαλιστική» χώρα,
μᾶς άφήνει νά 110101060005 611
πιστεύει στό σοσιαλισμό. Τὼρα τί
σόι «σοσιαλισμός», 01310 εἶναι
ἄλλο ζήτημα. Φαίνεται 611 ἡ
«καθυστερημένη» πολιτιοτικά
καί σοσιαλιστικά a1116011110 δέν
μπόρεσε νά φτάσει τίς «άναπτυγμένες» χωρες τοῦ «000101100013». Δέν έὸαλε ἀκόμα ἡ Ἀλ6ανία πορνὸ οτήν τηλεόρασή της,
ὅπως ἡ Γιουγκοσλαόία. Δέν
έκανε ἀκόμα είσαγωγές δίσκων
rock 1101 disco, ὅπως ἡ «σοσιαλιστική» ΕΣΣΔ καί οἱ ὑπόλοιπες
ἀνατολικές χῶρες. Δυστυχῶς —
σύμφωνα μέ τόν n. 21111] — 11 Ἀλ6ανία δέν 110101065 11 60 1151
πρόοδος πολιτιστικῆ. Καί ἡ «δῆθεν» σοσιαλιστική Ἀλόανία 11013
παράγει τό 90% τῶν ἀναγκῶν
της χάρη στό προλεταριάτο της
καί τή σωστή καθοδήγηση τοῦ
ΚΚΑ δέν εἶναι φαίνεται σοσιαλιστική γιατί δέν ’έχει πόρνες, Μερσεντές, Τζάγκουαρ καί Πόρσε,
ὅπως ἡ «σοσιαλιστική» Γιουγ110010610 ἤ ζητιάνους καί ἄνεργους ὅπως ἡ ΕΣΣΔ ἤ πληθωρισμό
ὅπως όλες οἱ χῶρες τῆς KOMEKON. T1 νά γίνει n. Z1111]; Δέν
μπορεῐ νά τά ἐχουν ὅλοι αύτά τά
((ὰγαθὰ)>ἒ
Παρακάτω γράφει 611 δέν εἶδε,
611159 περίμενε, γνήσια τραγοὺδια
nui χορούς τῆς Βόρειας Ἠπείρου. Ἐδῶ φαίνεται ἡ ἀστική ἀλλοτρίωση τοῦ ἀρθρογράφου,
Περίμενε νά δεῖ τραγούδια ἡλι-

κίας 100 καί πλέον χρόνων γιά
νά νομίζει 611 εἶδε κάτι «γνήσιο».
Αύτά, ἄν ἤθελε, τά έὸλεπε καί
στήν τηλεόραση τῆς Δεξιάς. A1310
κυκλοφοροῡν ἄνετα καί κατά
κόρο. Δέν 110101065 ὅτι ἡ κουλ101390 προχωρά καί όταν μάλιστα
κυὸερνά τό προλεταριάτο ἡ
κουλτούρα πλάθεται προοδεύτικά ἀπό τόν 1610 10 100. K01
σήμερα, ό άλὸανικός λαός μετά
ἀπό 35 χρόνια σοσιαλισμού ἔχει
φτιάξει τή λαϊκή άλὸανική κουλτούρα τοῦ 1979 όασιζόμενος στίς
ρίζες του καί στῆν ντόπια παράδοοη, όχι μένοντας προγονοπληκτικά α’ αὐτήν, ἀλλά πλάθοντάς
την καί ἐξελίσσοντάς την. Τά
γνήσια όορειοηπειρώτικα πού
δέν «ἄκουσε», ἧταν αύτά πού
παρουσίασαν τά ἀλὸανικά συγκροτήματα. gH101! ὅμως γνήσια
δορειοηπειρώτικα τοῦ 1979 καί
όχι τοῦ 1879 11013 ἤθελε ὁ κ.
Ζώης. Καί μάλλον ξεχασμένος α’
ἐκείνη τήν ἐποχή πρέπει νά ’ναι
ὅταν μιλά γιά «διαστρέὸλωση σέ
μικρότερο ἦ μεγαλύτερο 60600
τῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς καί
τῶν χορῶν».
Γιατί κ. Ζωη, ἡ μουσική τοῦ
1979 γιά τήν Ἀλόανία δέν εἶναι
ἡ rock nui ἡ disco καί κάθε εἶδος
άστικῆς κουλτούρας, 0110 ἡ δικιά της 000011111 ὅπως τήν έπλασε
ό λαός της. Γράφει πιό κάτω;
«Μεταμορφωμένα σέ ὕμνους τοῦ
κόμματος καί τού Χότζα. Σταλινική προσωπολατρεία στό τετράγωνο». Γιά τά μαθηματικά καί τό
Στάλιν πού χρησιμοποιεῐ - καί
τόν λερὼνει — δέν θά γράψω γιατί
εἶναι καί ἐκτός θέματος, μόνο ὁ
κ. Ζώης-ξέρει νά τά συνδυάζει,
0110 1101 γιά νά μήν πεταχτεῐ τό
γράμμα, ὅπως πετάχτηκε ἄλλο,
είδικά γιά τό ζήτημα τοῦ μεγάλου
μας Στάλιν. Θέλει λοιπόν ὁ κ.
Ζὼης νά ἀκούσει τραγούδια τῆς
άγάπης καί τοῦ πόνου πού 009
έχουν γεμῖσει οἱ ντόπιοι «καλλιτέχνες» ἀντιδραστικοί καί «προ0650111101» 1101 όχι τραγούδια
όγαλμένα ἀπό τό ἴδιο τό 0160νικό προλεταριάτο, πού δείχνουν
τήν εὐγνωμοσύνη τους πρός τό
κόμμα καί τό Χότζα. Γιατί ξέρει
ότι χάρη στό κόμμα προοδεύει.
Γιατί τό κόμμα πού όγῆκε μέσα
ἀπό τό λαό καί ἀτσαλὼθηκε πιστεύοντας στό μαρξισμό - λε-νινισμό καί τήν ἐπαναστατική 09011
τοῦ λαοῦ ἄντεξε α’ 610 10 χτυπήματα τοῦ ἰμπεριαλισμοῡ καί τού
σοσιαλιμπεριαλισμοῦ, ἔχοντας
κθοδηγητή τό μεγάλο μαρξιστή λενινιστή σ. Ἐμὸέρ Χότζα.

Τελειωνοντας προτείνω στόν κ.
Ζὼη ἄλλη φορά νά πηγαίνει στίς
ἐκδηλὼσεις πού κάνει ὁ «P. Φεραῖος» μέ μουσική rock. Κι ἄς
ἔχει τήν ἐλπίδα, ἴσως έρθει στῆν
Ἑλλάδα καί κανένα συγκρότημα
τοῦ κόμματος τοῦ Μπερλίγκουερ
γιά ν’ ἀκούσει τή «Διεθνῆ» σέ
διασκευή disco.

M.A.

————uvti——ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗὶ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601
Τηλῑ 732.713 - 732.619

O Ὲκδότης;
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΙ-(ΗΣ
Δεινοκράτους 131, Ἀθήνα 601.
0 ’Υπεὺθυνος Τυπογραφείουῑ
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ

Βασ. Ἀλεξάνδρου 26. Περιστὲρι
O Καλλιτεχνικη 0111001510:
ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
O Διαφημῑσειςῑ
ΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Φωτοστοιχειοθεσίαῑ
«ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟ» ΕΠΕ.

Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χῑλτον.
Τηλ. 746.314 — 713.604.
Ο Ἀναῐταραγωγη φῑλμςῑ
Γραφικές Τέχνες «STUDIO» — K.
P000009

Λεωφ. Ἀλεξάνδρας 194 — Τηλ.
64.62.590
O_'Er1113r11501]:

Ἐργοατ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ

Ἰασίου 5, Περιστέρι. Τηλ.
5722.201.
0 K065 ἐνυπάγραφο άρθρο ὲκφράζει τὴν Προσωπῖτκή άποψη τοῦ
συγγραφέα fou.

ο Χειρόγραφα δέν ἐπιστρέφον101.
ΣΥ ΝΔΡΟΜΕΣ

Ἐσωτερικοῡ
Ἑξαμ. 320 δρχ. - Ἑτήσια 640
Ὲτήσια Ὀργανισμῶν,
Τραπεζῶν, 11111: 1.500 δρχ.
Γιά φοιτητές ἑκτιτωση 15%

» . . . . . . . . άεροπ. δολ. 34
Η.Π.Α. - Καναδάς - Ἀν. Ἀσίας

η ....:...05por1. δολ. 44
ΑὐστραλΙα - Ὠκεαν1α;

O 'E06000010. 511110y59:
ΧΡΗΠΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
Ο ΤΙΜΗ TEYXOYZ: δρχ. 25
O ΠΑΛΙΑ TEYXH: TIMH δρχ. 40

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
Ο γιά τά θιθλιοῐτωλεῑα
τῆς Ἀθήναςῑ
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»
' Δημοχάρους 60. τηλ. 732-713
O γιά τά θιθλιοπωλεῑα
Β. “Ελλάδας;
Βιθλιοηωλεῑο
Ν. Κοτζιά καί Σία Ο.Ε.
τσιμιοκῆ 75. ma. 279.720
Θεσσαλονίκη

<< Τά Μαθηματικά δέν εἶναι
μόνο γιά τούς λίγουςί... >>

MW;

43’

T. Ἀνβουλιᾱ - Γ. Παπαδημητρίου
Μαθηματικὰ Α δημοτικοῦ (σε δύο τεύχη)
Τα τιαιδια μέσα ἀπό τή ζωγραφική, τό Παιχνῐδι καί τήν ἔρευνα καταvooüv Tic; βασικές μαθηματικές ἐννοιες.
(Ἐγκεκριμένο ànô TÔ Ὑτῑουργεῖο Παιδείας με τήν 115178 ηραξη τοῦ
KEM E).

Τ.Ἀνβουλιᾱ - Γ.Πατιαδημητρίου
Μαθηματικὰ Β δημοτικοῦ (σέ δύο τεύχη)
Μέ ἀσκήσεις καί Προβλήματα Ποῦ ôEüvouv τήν Παρατηρητικὸτητα
καί τήν κριτική ίκανότητα τῶν Παιδιῶν. v ‘--

(Ἐγκεκριμενο αι·ιὸ τό Ὑτῑουργεῑο Παιδείας με τήν 1461177 __ ’KEME)

T. Ἀνθουλιᾱ
Μαθηματικα Γ δημοτικοῦ (σε ἕνα τεῦχος)

ΔΙ ΕΘΝ ΕΣ
ΕΤΟΣ

Mé τό βιβλίο αὑτό συνεχίζεται ή Προσπαθεια για μια ατιλή -καῐὲ-ταυε L
τόχρονα οὺσιαστική τιοοσέγγιση τῶν Μαβηματικῶν.
,Δωμ- “ _I_‘

ΠΑΙΔΙΟΥ

ε ι( ὅ ὁ o E: I ς

ἐπὶ xemaùv.

ΣΚΟΥΦΑ 79 (40c; ὄροφος)
τηλ.3633875

Mud ὺιτεὺθυνη προαπαθεια ατό ὲκπαιδευτικὸ καί παιδικὸ βιβλία

à!

«Θαμος» εργαστηΡΙ

43".

EPI'AZTHPI ΛΑϊκιιΣ TExNHz
zmnnHz 49'
un. names-7733079;
EAENH φΡΑΝτΖΕΣκΑκῌ

l:
b

ΑΒ»)

κεραμικα
φωτιστικα ,
ζωγραφικη σε υφασμ
σε ξυλο
διαφημιστικα δωρα

PHEI'HMON / stem

ΑΝτ.ΛιΒΑΝΗΣ sIIA “NEA ΣΥΝοΡΑ»
εοΛΩΝοῑ 94, τινι, 36 10 589 “·

BIBAIA rIA mon novom
NA mon,“ ΣκεφτετΛ KAI NA; lYMMETEXEI.
ῑτιῑ Λποφιιῑειῑ nov TON Λφονονκ
Η ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
Mld σειρὰ Ποὺ διευθύνει Kai ἐπιμελεῖται
ô καθηγητὴς K. I'IANT. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Ο Σήμερο Περιοοὸτερο ànô Ποτὲ ὀλλοτε εἶναι ἀποροῖτητη ἡ γνώση γιὲι τή διαμόρφωοη τοῦ Περιθολλοντος μεοο οτο οΠοῑο ζοῡμε.
Ο Αὑτή τή γνὼοη γιὰ μιὰ ἁνΘρώι-ιινη Kai οωο-[ή κοινωνικὰ —'— οἰκονομικὰ - οἰκολογικὰ

ζωή μὲσο οτό χῶρο δῖνουν με ὑΠευΘυνότητο καί ἁντικειμενικὸτητο τὰ 6ι6λὶο, τῆς σειρᾱςῑ

Η ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ, ΧΩΡΟ

3 H ZQH ΜΕΣΑ 2T0 X990 " 3

ANATOLE KOPP mum - um
ζ’ ·”·’-”-ἷ->·ἶ4<’ἶ“, ////////

I'IOAH KAI EHANAITAIH ·
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Πονϊελη Λοῑοριὸη
Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
. ’ r "f3 5..
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