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IIPOEAPIA,

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ «ΣΕΝΑΡῙΑ»

εἶναι 6 ἴδιος 6 Κ. Καραμανλῆς, ἀλλα καποιος «δευτέρου 60Lθμοῦ» ἀρχηγός - ας ποῠμε 6 κ. Ἀὂέρωφ ἤ 6 κ. Παπακωνσταντίνου... 'H ἡγεσία τοῦ ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, θά εἶχε κάθε λόγο νά
«ὃοηθοῡσε» στή μετακίνηση τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ
στήν προεδρία τῆς Δημοκρατίας, δίνοντάς του καί αὐτή, ἕνα
εἶδος «bon de sortie»... Ἀλλά ὑπολογίζει καί ἀνησυχεῖ για τή
ὅαση τοῦ κόμματοςέ «Τί θά γίνει - έλεγε τήν έὸδομάδα αὐτή,
ἀνώτερσ κομματικό στέλεχος τοῦ Κινήματος - ἄν ἡ ὄάση μᾶς
κατηγορήσει ὅτι γινήκαμε ἕνα μέ τή δεξιά,- Ἔτσι, οἱ ταλαντεύσεις καί οἱ προόληματισμοί, μέσα στα ἀνώτερα κλιμάκια τοῦ
ΠΑΣΟΚ, ουνεχίζονται...

OI ΕΚΛΟΓΙΞΣ

ΚιῗέΕὲ-ἓΙΝΔΙΑΤΑΞΗ ΔΥΝΑ-

Μέ τή μετακίνηση τοῦ σημερινοῦ πρωθυπουργοῦ στήν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας, εἶναι φανερό ὅτι ἡ έκλογική ἀναμέτρηση διαγράφεταιπολύ πιό δύσκολη για 11’1(«Νέα Δημοκρατία» . Οἱ<<έ1ιπειρογνώμονες>> τών έκλογων δίνουν στή «Νέα
Δημοκρατία» ποσσστά 39-41 %. ἐφόσον 6 κ. Καραμανλῆς
παραμείνει έπικεφαλής τοῦ κόμματος, καί ποσοστα 37-39%,
ἐφόσον 6 σημερινός ἀρχηγός της μεταπηδήσει στήν προεδρία
τῆς Δημοκρατίας, “Οσο για τό ΠΑΣΟΚ, παρά τή διακήρυξη
τοῦ Ηρακλείοι ὅτι «πᾶμε γιά την ἐξουσία» εἷναι κσινό μυστικό 61L στήν καλύτερη περίπτωση, τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης θα συγκεντρώσει, στίς προσεχεῖς έκλογές,

ποσοστό γύρω στό 33- 35%. Αὐτή, τσυλαχιστον, εἶναι ἡ έκτίμηση κεντρικών ὀργανωτικών στελεχών τοῦ κινήματος. Στρογγυλεὺοντας τά ποσοστα αὐτα, ἀπομένει ἕνα 25% για τά ὑπό-

Η NEA ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ τοῦ κ. Καραμανλῆ - τή φορά αὐτή
στήν «αἰωνίαν Δύσιν; Ἀμὸοῡργο, Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη... δέν ἀνέστειλε 11'1 ροή τῶν έσωτερικών πολιτικῶν μας πραγμάτων. Ἀντίθετα, μέσα στό τελευταῖο δεκαπενθημερο, τά «σεναρια» μέ Θέμα έκλογές, προεδρία τῆς Δημοκρατίας, προεκλογικές ἤ μετεκλογικές συμπραξεις, κλπ ὁλοένα πληθαίνουν. Ποῦ
δαδίζουμε, λοιπόνς
"Ag διευκρινίσουμε, ἀπό τήν ἀρχή, ὅτι τά «σενάρια» δέν εἶναι αὐθαίρετες ἐγκεφαλικές κατασκευές. Διαμσρφώθηκαν καί διαμορφώνονται - ἀπό συγκεκριμένα περιστατικά, ὅπως
εἶναι ἡ συναντηση Καραμανλῆ - Παπανδρέου, ἡ ουγκέντρωση
τοῦ ΠΑΣΟΚ στό “Ηράκλειο, τό περιφερειακό συνέδριο τῆς
«Νέας Δημοκρατίας», ἡ συνέντευξη τοῦ Α. Παπανδρέου στήν
«Ἀκρόπολη» καί, φυσικά, οἱ λογής ανακοινώοεις καί ἀντιδράσεις τῆς κυὸερνητικής πλευρᾶς.
Ἀλλά καί ἡ περιοδεία τοῦ κ. Καραμανλῆ στίς τέσσερεις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, ὃοήθησε καί αὐτή στήν ἀποκρυστάλ“λωσ·η,,άν ὅχι στήν προώθηση, μερικῶν έσωτερικών έξελίξεων.
'H διαὸεὸαίωση λ.χ. τοῦ Σμίτ ἤ τοῦ Ζισκαρ ντ’ Ἐσταίν στόν K.
Καραμανλῆ 61L ἡ συνθήκη ένταξης τῆς Ἑλλάδας στήν ΕΟ Κ, θα
έπικυρωθεί ἀπό τήν Ὁμοσπονδιακή Βουλή καί τή Γαλλική
Ἐθνοσυνέλευση «μέσα στό 1979», ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιά
τό πέρασμα ἤ όχι τοῦ κ. Καραμανλῆ στήν προεδρία τῆς Δημοκρατίας, μια καί γιά τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό, «μέτρον χρημάτων παντων», παραμένει ἡ Εὐρώπη - καί ὅχι ἡ Οὑασιγκτον
ἤ τό NATO!
"Ag δσῦμε ὅμως καλύτερα τώρα, ποιά εἶναι τά σενάρια αὐτα;

ΤΟ «ΑΛΜΑ» ΣΤΗΝ ΠΡΟΙΞΔΡΙΑ;

λοιπα κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης, πού θα μποροῦσε να κατα-

Συρροή ἀπό ἐνδείξεις - ἀλλά καί ἀκριτομίνθιες - πείθουν στι
6 κ. Καραμανλῆς ἑτοιμαζεται για τό «ἅλμα» ατήν προεδρία τῆς
ΚΟΔΗΣΟ, ΕΔΗΚ, ΕΔΑ, ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ.
Δημοκρατίας, τόν έρχόμενο Μαισ. Καί, φυσικά, τό «ἅλμα» θα
προηγηθεῖ τών έκλογών, πού τοποθετοῦνται έτσι, εἴτε μέσα στό
Μέ 11'1 μετακίνηση τοῦ κ. Καραμανλῆ στήν προεδρία τῆς Δηφθινόπωρο τοῦ ‘80 ἤ μέσα στήν ανοιξη (ἴσως καί τό Φεὸρουάμοκρατίας, διαγράφεται, ώστόσο, καί μιά αλλη πιθανή έξέλιξηῑ
ριο) τοῦ '81. Για τή μετακίνηση αὐτή τοῦ κ. Καραμανλῆ στήν
'H διάσπαοη - ἀκριὸέστερα ἡ διχοτόμηση - τοῦ σημερινοῦ κυπροεδρία τῆς Δημοκρατίας, ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι
6ερνητικοῦ κόμματος, ἐφόσον 6 πόλεμος τῶν δελφίνων πάρει
ἀπολύτως 6έ6αιος, Καί 600 καί ἄν διευκρινίζει ὅτι ἡ «αἴμιά καταλυτική διασταση, Ὁ κ. Ἀὂέρωφ λ.χ., ἐμμένει ὅτι 6
σθησή» του αὐτή, δέν ἔχει σχέση καμιά μέ τήν τελευταία συννέος πρόεδρος τῆς «Νέας Δημοκρατίας» θά πρέπει νά έ κ λ ε άντησή του μέ τόν κ. Καραμανλῆ, δύσκολα μπορεῐ νά πείσει ὅτι
γ ε ῐ καί ὅχι νά χ ρ ι σ θ ε ῑ. . . «Θά πρέπει, λέει, νά τηρηθοῦν οἱ
τό «θέμα» δέν συζητήθηκε μέ τόν ἀρχηγό τῆς «Νέας Δημοκραὁημοκρατικές ὁιαὸικασίες μέσα στό κόμμα, ἄ λλ ω ς. . . » . Τά
τίας» κατα τή δίωρη συνομιλία τους...
δύο αὐτά ἐνδεχόμενα - συρρίκνωση τής έκλογικῆς δύναμης τῆς
Ἕνα πρῶτα ἐρώτημα, φυσικά, εἶναι πόσες ψήφους θα συγ«Νέας Δημοκρατίας» καί πιθανή διάσπασή της- δέν διαφεύκεντρώσει ὁ κ. Καραμανλῆς, κατα τήν ψηφοφορία στή Βουλή
γουν ἀσφαλως, ἀπό τήν προσοχή τοῦ κ Καραμανλῆ. Αλλά δέν
καί ποιά θα εἶναι ἡ στάση τῶν ὃσυλευτῶιν τοῦ ΠΑΣΟΚ. Κατά
εἶναιικανά ν ἀναστείλουν τήν ἀπόφασή του να περάσει στήν
τό άρθρο 32 τοῦ Συντάγματος, «πρόεὸρος τῆς Δημοκρατίας
προεδρία τῆς Δημοκρατίας, καθώς ἡ φιλοδοξία του ὑπερακονἐκλέγεται ὁ συγκεντρώσας τήν πλειοψηφίαν τῶν δύο τρίτων
τίζει τώρα πια τήν περιοχή τοῦ κομματικοῦ ἡγέτη καί στοχεύει
τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ὄσυλευτῶν», που θα πεῖ 200 ψήστό ρόλο τοῦ - ὑπεράνω κομμάτων - «έθνικοῦ ἡγέτη». Καί
φους σέ σύνολο 300 δουλευτῶν. (Τό ἴδιο αρθρο προόλέπει καί
στόν ρόλο αὐτό μπορεῐ ν’ ἀνταποκριθεῐ καλύτερα, ὅταν κατέχει
ἀλλες ψηφοφορίες, αν δέν έπιτευχθεῐ ἡ ἀρχικὴ αὐτή πλειοψητό ὑπέρτατο ἀξίωμα τῆς πολιτείας, παρα ὅταν φθείρεται καθηφία). Μέ ὂάση τή σημερινή σύνθεση τῆς Βουλής, οἱ 200 ψῆφοι
μερινά μέ τίςπεζότητες, καί τα κυμαινόμενα μεγέθη, τοῦ ἀρχη- ἰδιαίτερα ἀν ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι ἡ ψηφοφορία εἶναι μυστική...
γοῦ κόμματος ἤ, έστω τοῦ ἐν ένεργεία anBUﬂnovgyoﬁ. . «Ἐγώ
- δέν εἶναι ἀνέφικτος στόχος, ὅποια στάση καί ἄν ἀποφασίσει,
ὁέν ἧλθα στήν Ελλάὸα- εἶχε πεῖ, κάποτε, σέ ὁμαδα δημοσιοτελικά, νά κρατήσει ἡ ἡγεσία τοῦ ΠΑΣΟΚ. 'O ἴδιος 6 πρόεγράφων 6 κ. Καραμανλῆς- γιά νά γίνω ἀρχηγός κόμματος,
δρος τοῦ Κινήματος, στίς ἰδιαίτερες συνομιλίες του μέ τούς δηἀλλάγιά νά ὄοηθήσω αὐτόν τόν τόπο... Θά μοῦ πεῐτε, ὅέόαια,
ὅτι, παρ’ ὅλα αὐτά, ἡγοῦμαι ἑνός κόμματος. Ναί, ὐποχρεώθηκα ί μοσιογράφους, ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ κομματική πειθαρχία δέν εἶνα το ύς φτιάξω ἕνα κόμμα, γιατί, ὁιαφορετικά, θά γίνονταν
ναι πάντοτε δεδομένη, σέ περιπτώσεις ὅπου ἡ ψηφοφορία εἶναι
χίλια κομμάτια... Ἀλλά ἡ κατασταση αὐτή, ὁέν μπορεῐ νά συνμυστική... Αὐτό, φυσικά, δέν σημαίνει ὅτι ἡ ἡγεσία τοῦ ΠΑεχισθεῐ ἐπί πολύ»... Τώρα, φαίνεται πια ὅτι ἡ συνέχεια θα παΣΟΚ ἔχει ἤδη πάρει θέση κατά τοῦ «ἃλματος». Κατανοεῐ ὅτι ἡ
ρει τέλος. Ἔστω καί ἄν ἡ «Νέα Δημοκρατία» πρόκειται να γίμετακίνηση τοῦ K. Καραμανλῆ κομματικά τήν ὅολεὺει, ἀφοῡ
νει μόνσ δύο — καί όχι χίλια... - κομμάτια.
ἀντίπαλος τοῦ A. Παπανδρέου, στίς προσεχεῖς έκλογές, δέν θά
μερισθεῖ ὡς έξήςῑ 10—12 % 016 KKE, 7—10 στήν ἀκροδεξιά
(κυρίως Μαρκεζίνης) καί 3-8% για ὅλα τά ὑπόλοιπα κόμματα;
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Τό «ἅλμα» στήν προεδρία τῆς Δημοκρατίας, για νά παίξει τό
ρόλο τοῦ «ἐθνικοῦ ἡγέτη», θεωροῦν πια δεδομένσ οἱ ἴδιοι οί
ὑπουργοί τους «Ὁ κ. Καραμανλῆς - δήλωσε 6 ὑπουργός Δικαιοσύνης, πσὺ έκλεισε καί τίς ἐργασίες τοῦ περιφερειακοῦ
συνεδρίου - ἔχει ἀρθεῑ ὑπεράνω τοῦ κομματικοῦ ἡγέτου... Μέ
τήν πολιτική του, τούς εὐέλικτους-χειρισμούς του καί τό κοινο6ουλευτικό του ἀνάστημα, χαράσσει μιά πολιτική πού ’θά σημαδεύσει θετικά τήν ἐθνική μας ζωή γιά πολλὲς δεκαετίες».

ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΑΧἯᾹἸΣὲΞῌΕΡΝΙ-ΙΣΗ Ν.Δ. Ἀλλά τί θά γίνει αν κανένα ἀπό τά δύο μεγαλα κόμματα δέν
συγκεντρώνει πλειοψηφία ἱκανή να δώσει αὐτοδὺναμη κυὸέρνηση; Ὁ A. Παπανδρέου παραδέχεται ὅτι σέ πλεῖστες χώρες
τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, οἱ συμμαχικές κυὸερνήσεις εἶναι μια
τρέχουσα πρακτική, ἀλλα στήν περίπτωση τή δική μας - λέει αὑτό δέν μπορεῐ νά γίνει. «Συμμαχική κυὸέρνηση ΝΔ. — ΠΑΣΟΚ ἀποκλείεται», δήλωσε, τήν περασμένη Κυριακή, στήν
«Ἀκρόπολη». Ἀλλά τότε, πῶς θα λυθεῖ τό ἀδιέξοδσ; Μιά
λὺση. για τόν πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟ Κ, θα ἦταν ἡ ἐπανάληψη τών
ἐκλογῶν, ὅπως έγινε καί ἐπί Γεωργίου Παπανδρέου (Φε6ρουάριος τοῦ I964). Μια άλλη, θά ἦταν ἡ ψῆφος ἀνοχῆς ἤ μιά
κυὸέρνηση τεχνοκρατῶν. Φυσικα, αν ὑπάρχει περίπτωση
«έθνικής ἀνάγκης» (προσόολή τῶν συνόρων μας, πόλεμος.
κ.ά.), τότε, λέει 6 πρόεδρος 106 ΠΑΣΟΚ, «δέν ὑπάρχει θέμα».
Τότε, «τό πιθανότερο σχῆμα θοί ἧταν μιά κυόέρνηση ἐθνικῆς
ἐνότητας».
Για τό ἐνδεχόμενα συμμαχικῆς κυόέρνησης ΝΔ. - ΠΑΣΟΚ,
ἡ κυόερνητική πλευρά ἀπέφυγε, μέχρι στιγμῆς, νά πάρει θέση.
Κάθε τόσο, ὅέόαια, διάφοροι ἀξιωματοῦχοι τοῦ κυόερνητικοῦ
κόμματος ὅεὸαιώνουν πώς ἡ «Νέα Δημοκρατία» θά εἶναι, γιοί
μιά ἀκόμα τετραετία, κυὸἑρνηση. Ἀλλά γιά τήν «ταμπακέρα»,
δέν μιλοῦνὶ Ἐξαίρεση ἀπετέλεσε ἡ περίπτωση τοῦ ὑφυπουργοῦ
Τὺπου κ.- Ἀθ. Τσαλδαρη, ποῦ έδειξε να ἐνοχλεῖται ἀπό τή δή·
λωση Παπανδρέου ὅτι ἀποκλείεται συμμαχική κυθέρνηση Ν.Δ.

- ΠΑΣΟΚ; Φαίνεται, πώς ἡ μεγάλη ἑπιλογή τοῦ προέδρου τοῦ
ΠΑΣΟΚ - εἶπε - εἶναι τό λαϊκό μέτωπα] Φυσικά, ἡ δήλωοη
Τοαλδάρη, κάθε ἄλλο παρά ἀνταποκρίνεται οτά πράγματα. Ὁ
πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ ἔχει ἐπανειλημμένα ἐπικριθεῖ καί ἀπό
τά δύο κομμουνιστικά κόμματα τῆς χώρας ὅτι, μέ τή στάση του,
«ἀποτρέπει τήν εὐρυτέρη δυνατή δημοκρατική συνεργασία,
μόνης ἱκανῆς νοί ἀνοίξει μιά θετική προοπτική για τόν τόπο»
καί ὅτι «ἀνάγει τά ποίντα στή μονοκομματική ἑπικράτηση τοῦ
ΠΑΣΟΚ».

’

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ - A.
HAHANAPEOY ΣΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ;
Ἀλλά ὑπάρχει καί ἕνα ἀκόμα <<σενάριο>>ῑ Ἡ περίπτωση νά
σχηματίσει τό ΠΑΣΟΚ αὑτοδὺναμη κυὸέρνηση, μέ τόν Α. Παπανδρέου στήν πρωθυπουργία καί τόν σημερινό πρωθυπουργό
στήν προεδρία τῆς Δημοκρατίας, Μπορεῖ νά συνυπάρξουν καί να συνεργασθοῦν - μεταξύ τουςς Ὁ ἴδιος 6 κ. Καραμανλῆς,
ἀπό τῆ θέση πιά τοῦ «ἐθνικοῠ ἡγέτη», δέν θά εἶχε ὁποιουσδήποτε ἀντιπερισπασμοὺς, προκειμένου να συνεργασθεῖ μέ τόν

«σοσιαλιστή Πάπανδρέου». «Δέν μέ τρομάζει καθόλου ὁ σοσιαλισμός τοῦ» - εἶχε πεῖ καποτε σέ στενό κὺκλο ἐπιτελῶν τῆς
Νέας Δημοκρατίας, «Καί ἴσως θά πρέπει ν’ ἀρχίσουμε νά ἐθιζόμαστε στήν ἰδέα τῆς ἑναλλαγῆς κομμάτων στήν ἐξουσία...
”Ο,τι μί· τρομάζει, εἶναι ἡ στάση τοῦ Ἀνδρέα στό θέμα τῆς
ΕΘΚ»,

Ἀλλά καί για τόν πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἡ συνεργασία μέ
τόν «πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας K. Καραμανλῆ», δέν θα ἠταν
ὑπόθεση ἐκτακτως δυσχερής, έστω καί αν ὁρισμένα στελέχη
του φοόοῦνται καποια «μπλοκαρίσματα» στήν ἐφαρμογή τοῦ
προγράμματος τοῦ κόμματος. Τά ἴδια, ώστόσο, στελέχη παραδέχονται ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κ. Καραμανλῆ στήν προεδρία τῆς
Δημοκρατίας, ἀποτελεῖ ἐγγύηση δτι «δέν θά τό πᾱμε ἀλα

Τούρκα», 61L δέν θα ὑπάρξει, δηλαδή, παρέ1ι6αση 106 019a106. για v‘ ἀνατρέψει τήν «σοσιαλιστικῆ κυόέρνηση».
Ὠστόοο, τό «πρόὸλημα τῶν προδλημάτων», παραμένει ἡ
θέση τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπέναντι 016 θέμα τῆς EOK. Καί ὅλες οἱ

πληροφορίες λένε δτι για τόν κ. Καραμανλῆ, ἡ ΕΟΚμὴ Εὑρώπη, εἶναι ἡ «έμμονη του ἰδέα», ὁ σταθερός καί μόνιμος
προσανατολιομός του. Ὠς ἐκ τούτου, δέν πρόκειται να δεχθεῖ
ὁποιαδήποτε παρέκκλιση ἀπό τή γραμμή αὐτή. T6 ΠΑΣΟΚ,

ὅέδαια, ἔχει ἤδη δεσμευθεῖ ὅτι, σέ περίπτωση ἀνόδου του οτήν
ἐξουσία, θα ἐπιδιώξει τήν ἐξοδο τῆς χώρας ἀπό τόν «λάκκο
τῶν λεύντιιηι» μέ τήν ὀργανωση δημοψηφίσματος. Ἀλλά ἡ ὀργάνωοη δη1ιοι1η1φίο1ιατος - παραδέχονται τώρα κεντρικά στελέχη τοῡ ΠΑΣΟΚ - εἶναι ἀποκλειστική προνομία τοῦ ρυθμιστῆ
τοῦ πολιτεύματος (αρθρο 44. παραγραφος 2). Ἐνδέχεται,
ουνεπῶς, τό ΠΑΣΟΚ ν“ ἀρκεσθεῖ στήν ἀναζήτηση κάποιας μεθοδολογίάς που θά ἐπέτρεπε τή ὂελτίωση τῶν· ὅρων ένταξης
στῆν ΕΟ Κ. κατά τό προηγούμενα τοῦ ἀγγλικοῦ ἐργατικοῦ κόμματος. Ἀλλά ὅλα αὑτά, εἶναι ἁπλές διερευνήσεις, μιᾶς καί
ἀπομένει νά ἀποδειχθεῖ ὃτι τό ΠΑΣΟΚ θά έλθει, πράγματι,
στήν ἐξουσία.
Τά «σενάρια» που δώσαμε - ὅπως κυκλοφοροῦν στα διάφορα πολιτικά ἥ δημοσιογραφικά γραφεῖα - έχουν τή δική
τους λογική. Δίνουν τήν ἐντύπωση πώς τό μοναδικό «δίλημμα»
αὐτοῦ τοῦ τόπου, εἶναι αν θα ἐλθει στήν ἐξουσία 16 ΠΑΣΟΚ ἤ
ἡ «Νέα Δημοκρατία», πέραν καί ἀνεξαρτητα ἀπό τά πολύπλοκα καί ὀξυμένα προὸλήματα τοῦ λαοῦ. ”Ομως, αὑτός ὁ
«ι’διόμορφος δικομματισμός», ὅπως χαρακτηρίοθηκε. εἶναι φυσικό ν’ ἀνοίγει μιά φαση πόλωσης τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς καί
να δυσκολεὺει έτσι τή δημοκρατική προσπτική. Ἡ ὁποία, ὅέδαια, δέν μπορεῐ νά οἰκοδομηθεῖ στήν ἀντικατάσταση μιᾶς μονοκομματικῆς ἐξουσίας ἀπό μιάν άλλη.
Για τίς δημοκρατικές - προοδευτικές δυνάμεις τῆς χώρας, ἡ
Ἀλλαγή, ὅπως τήν εὐαγγελίζεται τό ΠΑΣΟΚ, δέν μπορεῐ νά
εἶναι ὑπόθεση ἑνός μόνου κόμματος. Καί κάθε ὑποτίμηση τῆς
σημασίας τῆς δημοκρατικῆς συνεργασίας. 016 ἐπίπεδο ὀργάνωσης, ένότητας καί πάλης τοῦ λαοῦ, εἶναι φυσικό νά ὁδηγεῖ
ὂχι μόνο στί] διασπορά τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων, ἀλλά καί
στήν ἐξασθένιση τοῦ συσχετισμοὺ ἐκείνου ποὺ θα ἐξασφάλιζε
τή «στέρεη ἀλλαγή τοῦ φορέα τῆς ἐξουσίας». Οἱ δυνάμεις τῆς
ἐκτροπῆς ἐλλοχεύουν... Τό πλέγμα τῶν μηχανισμῶν που κρυ6ονται πίσω ἀπό τήν κυὸέρνηση τῆς Δεξιας, δέν έπαψε νά
δραστηριοποιεῖται, γιά τήν ἀντιμετώπιση «παντός ἐνδεχομένου». Καί ἡ ἐμπειρία τῆς 15ης Ἰουλίου 1964. παραμένει πάντοτε έντονα διδακτική...
ΑΝΤΗΝΩΡ
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ῗέἓ
Kai ὁ κ. Είσαγγώέας συμπεραίνει.«... αἱ διασπαρεῖσαι δέ κατα τα ῶς ἀνω φῆμαι ἐμφανί-

ΑΠΕΙΛΗ ΙΊΑ ΪΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΙΞΣ
Μετα τήν ανησυχητική καταδίκη τῆς «Ἐξόρμησης» γιατί
δημοσίευσε ἐπερωτήσεις κοινοθουλευτικοῡ ἃέγχου 6ουλευτῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ, μια νέα περίπτωση ἐπέμθασης τῆς δικαιοσύνης στήν κυκλοφορία τῶν πολιτικῶν ι’δεῶν μᾶς
καταγγαλεται από τήν Αίτωλοακαρνανία.
Ὁ Είσαγγολέας Πλημμελειοδικῶν Ἀγρινίου παραπέμπει
τόν Γραμματέα τῆς N.E. τοὺ ΚΚΕ κ. X. Κουφακη, γιατί μέ
ανακοίνωση τῆς K. 0.3. Ἀμφιλοχίας μέ τίτλο «Βαριές συνέπειες για τούς καπνοκαλλιεργητές» καταγγϋίονται ὅτι «διέσπειραν φήμας ἐπιτηδείας να φέρουσιν ανησυχίαν καί φό80v εὶς τούς πολίτας καί να ταραξωσιν τήν δημόσιαν πίΟΤην».

ζουσαι τήν Κυθέρνησιν ὡς ὑπακούουσαν είς ξένα κελεύ-

σματα καί αδιαφορούσα τελείως για τίς εἰς θαρος τοῦ Ἐλληνικοῠ λαοῦ συνεπείας τῆς ἐνταξεως τῆς χώρας εἰς τήν
EOK, εἶναι ὁπωσδήποτε ἐπιτήδειαι να φέρουσιν ανησυχίαν
καί φόθον εἰς τοὺς πολίτας τῆς πόλεως τῆς Ἀμφιλοχίας καί

να ταράξωσι τήν ἐμπιστοσύνην τοῦ κοινού πρός τήν ἐξασφαλίζουσαν τήν κοινήν εἰρήνην Κρατικήν ἐξουσίαν».
Για μᾱς καί, πιοτεύουμε, για τό σύνολο τοῦ νομικοῡ καί
πνευματικοῦ κόσμου τῆς χώρας, μια τέτοια ἑρμηνεία 101')
Ποινικοῦ Κώδικα στοιχειοθετεῑ μια Θαρύτατη ἀπειλή κατα
τῆς προστασίας πού καθιερῶνει τό αρΘρο 74 τοι) Συνταγματος για τήν ϋίεύθερη ἐκφραση τῶν πολιτικῶν ίδεῶν. "Av
Ui0951r1951' ή αντίληψη αὐτή, πού παρεπιπτόντως χαρακτηρίζει τίς Θέσεις τοι) δεύτερου κόμματος τῆς αντιπολίτευσης
«φῆμες», θα τεθοῡν ἐκτός νόμου απόψεις τῆς αντιπολίτευ-

σης για πλῆθος Θεματων. Θα παραστοῡμε δηλαδή σέ ἕνα
ίδιότυπο πραξικόπημα τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας πού ἀπό

φύλακας τοῦ Συνταγματος θα μεταθληθεῑ σε’ καταλυτή του.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΙΞΪΡΑ

Oi συγκεκριμένες φράσεις, πού ἐπισημαίνει καί ἐπικαλεῖται τό παραπεμπ-Γήριο εἶναι oi παρακατω.·
«Στίς 28-5-79 ἠ Κυθέρνηση τῆς Ν.Δ. ὑπακούοντας στα κελεύσματα τῶν νατοϊκῶν καί δυτικοευρωπαϊκῶν ἰμπεριαλιστῶν καί παρόλη τήν αντίθεση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῠ ὺπέγραψε τή συνθήκη ἐνταξης τῆς χώρας μας στίς Εὐρωπαϊκές
Κοινότητες (EOK). ‘H αρχουσα ταξη προσπαθώντας να
διατηρήσει τήν ἐξουσίαν στα χέρια της αδιαφόρηαε τελείως
για τίς συνέπειες πού θα ἐχει ἡ ἐνταξη τῆς χώρας οτή λυκοφωλιά τῶν μονοπωλίων τῆς Δυτικής Εὐρώπης πανω
στήν οἰκονομία τῆς χώρας, δσο καί στήν Ἐθνική τους Ἀνεξαρτησία. “Ὀλες oi παραδοσιακές καλλιέργειες τῆς χώρας
μας (καπνός, σταφίδα, κρασί, λαδι κ.α.) θα θρεθοῠν στό

περιθώριο... Ἐπιθαλλεται λοιπόν ἠ όργανωμένη πάλη τοῦ
λαοῦ μας για τήν απόκρουση τῆς ἐνταξης στήν EOK».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΕΓΚΩΛΜΑΝΗΣ
Πολλές καί, ol περισσότερες,

αδόκιμες οἱ συγκρίσεις τοῦ κ.
Καραμανλῆ μέ τόν Ντέ Γκώλ.
Συνήθως στηρίζονται στή συμπεριφορα τοῦ ἶδιου τοῦ K.
Πρωθυπσυργοῡ πού ὅμως, αν
δέν ὀφείλεται σέ αηλή σύμπτωση, δέν αρκεῑ για να στοιχειοθετήσει τήν παρομοῑωση.

Δέν αρκεῑ, για παράδειγμα,
να φέρεσαι μέ αύταρχικότητα,
Πού αγγίζει τα ὅρια τῆς αναίδειας, στα Δήμαρχο τῆς πάλης
πού σε φιλοξενεῑ σέ μια μεγάλη
ξένη χώρα, ὅπως ἐκεῖνος α 05iμνηστος στρατηγός ἐπέτρεπε
σταν ἐαυτὸ του καθε τασο μιαν
_
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ἰδιόρρυθμη
ἐπίδειξη
κακῶν
τρόπων,τιού προκαλοῡσε σαλο
στα διεθνή τύιτο, για να εἷσαι
Ντέ Γκώλ.
Θα μᾱς λέγατε θέθαια, ’ὅτι
καθε χώρα ἐχει τόν Ντέ Γκώλ
n06 τῆς αξίζει. Στό κάτω-κάτω
ol δικοί μας Χίτλερ λέγονται...
Παπαδόιτουλος καί Ἰωαννὶ ης.
Οὔτε ὅμως έτσι δέν κο λαει
τό πραγμα.
Γιατί ol διαφορές πού χωρίζουν τόν Καραμανλῆ αιτό τόν
Ντέ Γκώλ εἶναι αντικειμενικές
καί θαθιές, ἐγώ οἱ ὁμοιότητες
ἑπεισοδιακές ὴ δημιουργημένες,

Τα αμεσα μέτρα για τήν προῶθηση τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, πού αναγγειλε ὸ K. A. Παπανδρέου 016 Ἡρακλειο, ανταποκρίνονται σέ δίκαια αἰτήματα τῶν πιὸ αδύνατων οίκονομικόι τάξεων πού χειμαζονται ὰπό τόν πληθωρισμό καί τήν ταξική αναλγησία τῆς κυθέρνησης τῆς Δεξιας.
Γεννοῦν ὅμως καί ὡρισμένα εὐλογα ἐρωτήματα σχετικα μέ
τίς οίκονομικές συνέπειες, πού θα εἶναι ἐνδεχόμενο νόι ἔχουν
καί τίς γενικότερες παραγωγικές αναδιαρθρῶσεις πού
προὺποθέτουν. “Ορισμένα ἀπό τα μέτρα ποί) αναγγέλθηκαν συνεπαγονται ίσχυρές πληθωριστικές πιέσεις, αλλα εἶναι
δυνατό να αφαιρέσουν από τόν προϋπολογισμό πηγές
ὑφισταμένων ἐσόδων ή να προσθέσουν αφορμές νέων δαπανῶν καί ἀλλα να λειτουργήσουν σαν αντικίνητρα ὀχι μόνο
για τα μεγαλα μονοπῶλια πού εἶναι ήδη σε’ ἐπενδυτική
απεργία, ὅπως πολύ σωστα διαπίστωσε ὁ κ. Ἀ. Παπανδρέου, αλλά καί για τίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, πού τό
ΠΑΣΟΚ ἔχει αποφααίσει να ὺποοτηρίξει μέ καθε τρόπο.
Ἂλλα ἐπίσης, χωρίς μια συγκεκριμένη ταξική διαφοροποίηση εἶναι δυνατό να διαιωνίσουν ή να έντείνουν ὑφιστα-

'O ένας δέν ἔγραψε Ποτέ τί-

ποτέ να ἑκφρασουν καποια δι-

ποτα καί ol λόγοι του χαρακτη-

καιολόγηση τῆς δικτατορίας.

ρίζονται από τήν πιό καθημερινή ι-ιαρέλαση κοινῶν ταπων’
κωδικοιτοιοῦν αιτλῶς μιαν κυ6ερνητική Πρακτική.
.
'0 δεύτερος έγραψε 6ι6λία
καί αρθρα ησύ άνήκουν πια στα
κλασικά τῆς Πολιτικοστρατιωτι-

Ὸ Ντέ Γκώλ εἶχε έκφρασει
σέ μια κρίσιμη στιγμή για τό
ἐθνος του, μόνος μέ λιγσστούς
πιστούς, τήν αντίθεση στα γενικευμένο
συμθιθασμό
n06
εἶχε αγκαλιασει πλατια λαϊκα
στρώματα. Τήν ἐθνική σύτή θέληση τήν αδήγησε σέ μια περήφανη νίκη κι έτσι καταξιώθηκε σαν ἐνας ατιό τοὺς μεγαλύτερους πολιτικούς αντρες
τοῦ σύγχρονου κόσμου.
Βέθαια, κι ol 606 ἐπανῆλθαν
στήν ἐξουσία με ένα προνουνσιαμέντο τῶν ἐνόπλων δυναμεων, μετα από μια κρίση.
Καί οἱ δυό έκθίασαν τήν ἐκ·

κῆς

φιλολογίας

προδιαγρα-

φουν τίς γενικές αρχές τοῦ
ὁράματος ένός κυθερνήτη για
τή χώρα του καί για ταν κόσμο.
'O K. Καραμανλῆς ἠταν πάντα
απών στίς κρίσιμες στιγμές τῆς
πρόσφατης ἱστορίας τοῦ τόπου

ιΠού κυθερναει. Ἀπών στήν
αντιφασιστική αντίσταση, απών
Ἀπό τίς Πρῶτες θα έιτισημαί-Ἇχ καί στήν αντιδικτατορική Παλη,
ναμε δύο;
ὅταν τα αρσια του μηνύματα
'O K. Καραμανλῆς δέν εἶναι’ εἶχαν πάντα σαν αποδέκτη
1διιανοούμενος. 'O Ντέ Γκώλ
τούς πραξικοπηματίες καί ποτέ
ταν.
τα ,λαό καί δέν παραλειπαν

φρσση μιᾶς μεγάλης λαϊκῆς
ηλειοψηφίας για να ἐγκαταστήσουν ένα προσωποπαγές
καθεστώς. Ἀλλα ὴ σύγκριση

μενες αδικίες. Εἶναι σωστό π.χ. να καταργηθεῐ τό τεκμήριο
τῆς ὺπέρπολυτελοῦς καταναλωσης ή νά μήν πληρῶνουν
κανένα φόρο οἰ πολυθεσίτες ὺπερσυνταξιοῦχοι τῶν 50 ή 700
χιλιάδων δραχμῶν,Σοθαρα ἐρωτήματα μπορεῐ ἐπίσης να δημιουργήσει καί ὁ
συνδυασμός τῶν μέτρων πού αναφέραμε, όσο δέν παρουσιάζεται καί μι ’
’
’

To’ ἐνδιαφέρον για τα οἰκολογικα κινήματα οχετικα πρόσφατο οτή χώρα μας, ἔχει φουντῶσει τόν τελευταῖο καιρό
μέσα κίἐξω από τούς ὀργανωμένους πολιτικούς φορεῖς. Θα
εἴμαστε ίδιαίτερα εὐαίσθητοι σέ ὅλες τίς σχετικές ἐξώίξεις καί
πρόθυμοι να δῶσουμε ἕνα θῆμα 0’ ὅλους ὅσους έχουν κατι
νά ποῡν για τή σωτηρία τῆς φύσης κοιί τοὺ ανθρώπου από
τό 6ιομηχανικό θανατο.

«ΘΕΜΑῘΑ ΤΥΠΟΥ»
Παγια ῆ κυ6ερνητική ταχτική τῶν διακρίσεων καί τῶν εὑνοιῶν καί στα θέματα τοῦ τύπου. Θεωρείται αύτονόητο έως φυσικό - τά ἐντυποι τῆς αντιπολίτευσης να ἀγνοοῦνται

από τό ὺφυπουργεῑο Τύπου. Τό «ANTI» περιλαμθανεται
φυσικά οτή διακεκριμένη αὐτή κατηγορίακαί συστηματικα

α νοειται.

Ἐλπίζουμε ότι σύντομα τα ἁρμόδια ὄργανα τοῦ ΠΑΣΟΚ
θά δώσουν οτή δημοσιότητα τή συνολική τους προθληματική, αφαιρώντας από τή Δεξια καθε δυνατότητα ν’ ἀποπειραθεί v’ ανακτήσει τήν πρωτοθουλία πού ἐχει χάσει στό πεδίο τῆς οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς πολιτικῆς.
Τότε μόνο τά αξιέπαινα, στήν πλειοψηφία τους, μέτρα
αμεσης ανακούφισης τῶν λαϊκῶν στρωμάτων πούέξαγγειλε
τό ΠΑΣΟΚ, θα εἰναι δύσκολο να αμφισθητηθοῦν, όταν ένσωματωθοῡν σέ ἕνα άξιοπίστευτο κυ6ερνητικό οἰκονομικό
πρόγραμμα.

γἼσως οἰ αρμόδιοι να αυμμερίζονται τήν αποψη πού
πρόσφατα κυκλοφόρησε μια ἐφημερίδα τῆς Ἀριστερας ότι
τό ΑΝΤΙ... «λαθροθιῶνει».
Ἀλλά, αρμόδιοι ή αναρμόδιοι, οἰ ὺπηρεσιακοί παράγοντες θα πρέπει να ἐχουν κατα νοῦν, ότι κατέχουν τίς θέσεις
τους για νά διαχειρίζονται τά δημόσια πράγματα καί ὀχι να
συμπεριφέρονται σαν κυρίαρχοι καί ἰδιοκτῆτες. Αύτα εἰναι
έννοιες πού, κανονικά, έξυπονοοῡνται σέ μια αατική, φιλελεύθερη δημοκρατία.

Η ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗ ΑΦΥΠΝΕΙ
Στιγμές ἐντονης ανησυχίας ἔζησαν όλοι οἰ κατοικοι τῆς
περιοχῆς Ἀθηνῶν τήν περασμένη θδομάδα, ὅταν έμφανί»
στηκε καί ἐγκαταστάθηκε πάνω από τήν πόλη για τρία εἰκοσιτετραωρα τό νέφος τῆς αἰθαλομίχλης, Χρειόιζεται μερικές
φορές ἕνα τέτοιο γεγονός για να αυνειδητοποιήσει η κοινή
γνώμη τό μέγεθος τῶν προθληματων πού αλλιῶτικα δυι»
λίζονται στήν καθημερινή ζωή,
Ε’ίτε ξανάρθει τό «δηλητηριῶδες νέφος» εἰτε ὁχι, οἰ κατοικοι τῆς Ἀττικῆς καί αλλων περιοχῶν τῆς χώρας θα αντιμετωπίσουν σίγουρα με’ μεγαλύτερη συχνότητα καί ἐνταση τέἼ
τοια προθλήματα. Τό σύγχρονο 6ιομηχανικό κράτος, ὅπως

’

έχει αποδειχτεί καί σέ αλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης καί τῆς

Ἀμερικῆς, πού προηγήθηκαν στό δρόμοκ τῆς θιομηχανικῆς
ρι’)πανσης, δέν παίρνει μέτρα, αν δέν πιεοτεῖ ἀποτελέσματικα από ἕνα λαϊκό οἰκολογικό κίνημα.

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ANTI

<—
ἐξαντλεῖτσι έδώ.
'O Ντέ Γκώλ δημιούργησε

μσς να μεταθληθεῑ σέ πρόεδρο
τῆς Δημοκρατίας εἶναι μια κί-

τούς θεσμοὺς, σύνταγμα, αντι-

νηση πού συνεχίζει τήν παλια
παράδοση τοῦ ἠγέτη τῆς Δεξιας, μια ακόμα λιποταξία
μπροστα σέ μια κρίσιμη πολιτική σύγκρουση. Ἀντί να αδηγήσει ὁ ’ίδιος στή μαχη τούς
ὀπαδούς του, τούς ἐγκαταλείπει στήν ἐκλογική κατακόμθη
πού προαλείφει ὴ ἐνίσχυση καί
ὴ ανοδος τοῡ ΠΑΣΟΚ, ’Ἐτσι θα
αμειφθοῡν ol θουλευτές πού
λίγσυς μῆνες πρίν, θα τόν
έχουν έκλέξει οτήν Προεδρία.

προσωπευτικό καί ἐκλογικό
σύστημα, πού σέ συνδυασμό μέ
τήν κοινωνική συνοχή καί τίς
καισαροπαπικές
Παραδόσεις

τῆς γαλλικῆς κοινωνίας, τοῦ
ἐπιτρέψαν να διαιωνίσει τό καθεστώς του για μια δωδεκαετία.
Ὸ κ. Καραμανλῆς εἶναι πάντα
στα ἐλεος μιας κοινοθουλευτικῆς πλειοψηφίας πού συρρικνώνεται
καθημερινα,
αίχμαλωτος τῆς παγιας ἀδυναμίας
τῆςέλληνικῆς δεξιᾶς να ἐξασφαλίσει τή συγκαταθεση τῆς
πλειοψηφίας τοῦ έκλογικοῡ
σώματος.
Ε’ίτε ὀφείλεται σέ Ντεγκωλμανία εἵτε ὅχι, ἡ διαφανής πια
πρόθεση τοῦ Πρωθυπουργσῦ

'O Ντέ Γκώλ δέν δίατασε να
διακυθεύσει τό αξιώμά του σέ
ένα δημοψήφισμα πού τοῦ
σταθηκε μοιραῑο για να ὑπεραστιίσει τίς ίδέες του πού ἠξερε
ότι ήταν αντιδημοτικές.
Γιατί εἶχε καί ίδέες...

Πολλοί φίλοι μσς, ι’διαίτερα ἀπό τήν

ἐπαρχία παραιτονιοῡνται γιατί δέν
θρίσκουν τό ANTI στά περίπτερα. Κάνουμε
ότι μποροῡμε για νά ξεπεράσουμε τά
προθλήματα ιτοά δημιουργεῖ γιά τή
διάδοση τοι] περιοδικοῡ τό κύκλωμα
ἐμπορίας τῶν περιοδικῶν ὲκδόσεων πού
τρέφει μιά πηγαία δυσπιστία για κάθε
έντυπο ποιότητας, ακόμα κι όταν η

κυκλοφορία τοιι δέν εἶναι ἀμελητέα, ὅπως
συμθαίνει μέ τό ΑΝΤΙ.
Πάντως Θά θέλαμε νά ξαναθυμησουμε

στοάς φίλους μσς ότι ό ἀσφαλέστερος
τρόπος για νά παίρνουν τακτικά καί χωρίς
κανένα κόπο τό ANTI στό σπίτι τους εἶναι
νά γραφτοῡν συνδρομητές
ι--ι-ι--Α

7

ἒέεᾷξέέξεὲέ
Τό ζήτημα δέν εἶναι μόνο

n_EMnTH 11
’π Ἐλλάδα δέν δέχεται απα
ὁπουδήποτε κηδεμαγευση στήν

νά διαθάζετε «ANTI»

ασκηση τῶν κυριαρχικῶν της
δικαιωματων, τανισε ὁ κ K.

αλλα να μπορεῑτε
v’ ανατρέχετε o’ αὐτό σταθερά.
Ἀποκτεῑστε
τήν πλήρη σειρα τῶν 9 τόμων

OI τόμοι τοῦ ANTI:

Δ ’(α ἐ’ξαμ. ’76, τεύχη 36-48)
E '(6 ’έξαζι '76. τεύχη 49-61)

τα τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετα-

κία.

ΠΕΜΠΤΗ 18

Ψ

'0 κ.Καραμανλῆς δέχτηκε
προσωπική ἐπίσκεψη τοῦ
προέδρου Μπρέζγιεφ, πού
ἀναφέρεται σταν μή έμπλουτισμα τοῦ ἤδη ὑπαρχοντος ἐξοπλισμοῦ μέ νέα
πυρηνικα ὅπλα.

πού ἐξεταστηκαν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19
Σταγ ποιητή τοῦ Αἰγαίου

στούς πολιτικούς συντακτες

’θουσσέα Ἐλύτη απσνεμή-

δτι ή ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουρ-

θηκε τα θραβεῖο Ναμπελ
τῆς Λογστεχνίας για τα

τα ἐπικείμενα ταξίὸια του,
“αποτελοῦν Eva εἶδος προετοι-

μασίας για Eva αλλο ρόλο τοῦ
K. Καραμανλῆ. Πρακειτυι για

Ζ-Ὑθ έξαμ.”77,τεύχη 75-89)
H Ὶα ἓξαμ.’7θ,τεύχη 90-102)
Θ Ὶθ ἓξαμ.’7θ,τεύχη 105-115)

ένα κλίμα προεδρικῆς κινητοποίησηςἎ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13
Φημολογία στρατιωτικῶν κινήσεων τῆς Τσυρκίας μετα τίς

δηλώσεις για τα Νεῶριο, προωθοῦνται απα ταν ακρσδεξια
Τύπο.

Στή Γενική Συνέλευση τοῦ OHE
α Φιντέλ Καστρσ σαν ἐκπρασωπος
τῶν αδεσμέύτων ύποστήριξε τήν
Κύπρο λέγοντας ατι “ἐξακσλουθεῖ να εἰναι κατεχαμενη ἐν
μέρει απα ξένα στρατεύματα“.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14
Σχέδιο απαδρασης τῶν χσυγτικῶν ἀξιωματικῶν απα τίς φυλακές Κορυδαλλοῦ αποκαλύφθηκε καί ματαιὼθηκε ἐγκαιρααπα
τίς αρχές ασφαλείας.

Πλούσκικαίπολύπλευρηκαταγραφή;
O τῆς πολιτικῆς καί πολιτιοτικῆς ζωῆς μσς
Ο τῆς κατάστασης στῆν Ἀριστερά

9806 μω

ΞΛΜ
Δέν αφορᾶ λιμενικές
διευκσλύνσεις ή ἑλληνοσοβιετική συμφωνία για
ἐπισκευή καί συντήρηση
σοβιετικῶν πλοίων στα
Νεώριο. Πρακειται για
ἰδιωτικῆς φύσης συμφωνία
πού ἐγινε μέ καθαρα ἐμπορο-σίκονομικα καί αχι
πολιτικά κριτήρια.
Ἀναχώρηση τοῦ κ. Καραμανλῆ για έπταήμερπ περιοδεία στίς τέσσερις
εὐρωπαϊκές χῶρεςε Γερμα-

νία,“Αγγλία,“Ιταλία καί
Γαλλ Lu.

W

Κυβερνητικα αδιέξσδο στήν
Τουρκία δημιουργοῦν οί πρασφατες μερικές ἐκλογές.Τα
ανερχαμενσ καμμα τοῦ κ. Ντεμιρέλ δέν φαίνεται πραθυμο
να αναλαβει τίς εὐθῦνες
τῆς ἐξουσίας.

'Evu απα τα βασικα θέματα
πού συζητήθηκαν κατα τή

Μια μορφή πολιτικῆς ἐκεχειρίας καί σιωπῆς συναποφασισαν

Στούς τόμους τοῦ ANTI — πανόδετου , ” · ’
,
τωα περωχόμενα θεματων καίσυνὲρξὲξξΐῖῬὲὲαέαλρνολυῖ

Προβλέψεις για σύντομες

ἐκλογές καί για μεταβαση
τοῦ κ. Καραμναλῆ στήν
προεδρία ἔκανε α κ.Ἀ.
Παπανδρέου, λίγσ πρίν
τήν αναχὼρησή του απα τα
Ἠρακλέιο τῆς Κρήτης.

was;

ΤΡΙΤΗ 16

συναντηση Καραμανλῆ-Σμίτ,
εἶναι ή ἐπιστροφή τῆς Ἐλλάδας σῑό NATO .

ΔΕΥΤΕΡΑ 22
Διασταση λαοῦ καί Βουλῆς
διαπιστῶνει ὁ κ.Α.Παπανδρέου.Για πρώτη φορα ἐπικαλεῖται τή συνταγματική
δυνατατητα τοῦ Προέδρσυ

σέ συναντσηση ἐνημέρωσης, α
πρωθυπουργας καί α αρχηγας

τῆς Δημοκρατίας να δια-

τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου,

λύσει τή Βουλή πρίν λήξει
ή θητεία της.

Μετα τήν απαφαση παραίτησης

Ο τῆς ἐξωτερικῆς έπικαιρότητας
O τῶν ίδεολογικῶν ρευμάτων τῆς ἐποχῆς μσς Ka'
0 πλῆθος στοιχεῖα πού ἐνδιαφερουγ 500
I
U9 συμμετέχουν
Προθλήματατοῡτόπουμας
ΖητεῑστετούςτόμουςτοῦΑΝΤΙαπότάγραφεῑα
,

τοῦ κ. Ἐτσεθίτ καί τῆς κυΒέρνησής του στήν Τουρκία, α
κ. Καραμανλῆς εὔχεται ὁμαλή

στά

πολιτική ζωή στή γειτονική
χώρα.
Τεταρτη 17

Δημοχάρους 60 (Τ-Τ- 6οἹ) Τηλ. 732.713 καί 732 Βτζας’
Ὅσοι μένουν στην ἐπαρχία
unopoUv vc'1 ﬁnrnb .

Τεραστια συγκέντρωση τοῦ

°UV ΠΝ (1Πο-

v'c‘1 dvrakλαξετε τά τεύχη μέ δεμένσυς τόμους Γιληειτε ακόμρ

δεσία (160 δρχ. στόν τόμο)-

σεων. Είσαγονται 16.167
απα τούς 74.692 μαθητές

'0 K. ‘A. Παπανδρέου εἷπε

γοῦ στή Σοβιετική ”Ενωση καί·

ΣΤ ’(α ἓξαμ. '77. τεύχη 62-74)

στολή τῶν τόμων μέ αντικαταθολή, Mn0p

Ἐκδαθηκαν τα ἀποτελέσμα-

Καραμανλῆς, αμέσως μετα τήν
ἐπιστροφή απα τίς ἐπισκέψεις
του στή Σοβιετική ”Ενωση, τήν
Ούγγαρία καί τήν Τσεχοσλοθα-

Ἠ Τουρκία διατύπωσε τήν παραλογη καί απαραδεκτη αποψη,
ότι ἐπρεπε να ἐρωτηθεῖ πρίν
ύπσγραφεῖ ή ἐλληνοσοβιετική
συμφωνία για τήν ἐπισκευὴ
σσβιετικῶν πλοίων στα Νεώριο
Σύρου.

A ’(6 ἐ’ξαμ. ’74, τεύχη 1-9)
B Ύα ἓξαμ.’75,τεύχη 10-22)
Γ’(6 ἓξαμ.“75,τεύχη 23-35)

λυψε για δεύτερη φορα
μέσα στίς δύο τελευταῖες
ἐὲἒὲμὲἒες ταν ούρανα τῆς

DmvoVTuq Τήν θιθλιο-

.

ΠΑΣΟΚ στα Ἠρακλειο Κρήτης
-'0 κ.Παπανδρέου δήλωσε;

“Πᾰμε για ἐκλογές καί για
τήγ ἐξουσία“.

Τα μολυσμένο σύννεφο κα-

ΤΡΙΤΗ 23
Ούσιαστική ἡ δίωρη συνσμιλία αναμεσα σταν Γαλλσ
Πραεόρο Ζισκαρ Ντεσταίν
καί ταν Ἐληνα Πρωθυπσυργα δήλωσε ή κυβέρνηση.
Τα Ἐθνικα Συμβσύλιο
Ἀσφαλείας στήν Ἀγκυρα
απήύθυνε προειδοποίηση
πρας τήν Ἐλλαδα για
τήν “ἐντειναμενη αρνητική σταση Inc".

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ; Διόνύση Σκάλου

“Μέ μιά πεντάρα στοῦ Κωσταιτάρα“ ἦτον τό ραδιοφωνικό ,
σλαγκαν κάποτε.
Σήμερσ ἡ πεντάρσ έχει πιά αποσυρθεῖ από τήν κυκλόφορία
τά“παραθσλάσσισ“ οἰκόπεδα έχουν άπομακρυνθει χ·ιλιαμετρα
πολλά άπό τή θάλασσα (ἤ ἡ Θάλασσα άπό σύτά)κι ἡ συμπαθής τάξη τῶν οἰκοπεδοφάγων, πού όλο αὐξάνεται καί πληθαίνει, προσφέρει όχι μόνο γῆ καί ὕδωρ άλλά καί φῶς, τηλέφωνο, περίφραξη,ρυμοτσμία.
Τά οἰκόπεδα ὅμως αὐτά τίς περισσότερες φορές δέν έχουν
νόμιμους τίτλσυς ἰδιοκτησίας,δέν εἶναι αρτια, τό νερό ἤ
τό φῶς όλο έρχεται καί ποτέ δέν φτάνει. 0“οἰκοπεδοφάγος“
ἀγοράζει συνήθως φτηνά μιά μεγάλη έκτσση άπό τούς νταπιους.Λίγο άργότερα,“τό άναμένο τσιγάρο άπρόσεκτου
έκδρομέα“ ἥ κάπριος έμπνευσμένος νόμος για τά δάση μετατρέπει τήν έκτσση σέ οἰκοπεδοποιὴσιμη γῆ. '0 οἰκοπεδοφάγος τότε κόβει τήν έκταση σέ οἰκόπεδα-μπακλσβσδάκια.
’Ᾱκολουθεῖ ἡ κοστολόγηση σύμφωνα μέ τήν έγκυρη μέθοδο
τοῦ “ῒόσα μοῦ λείπουν“ κι ό καθορισμός τῶν δόσεων,πού
εἰσπράτξονται τοκογλυφικά έπιβαρυμένες (3% καί 4% τόκο
τό μ να .
”Ολα εἶναι έτοιμσ. Ἀπομένει ἡ διαφήμιση.Τή δουλειά
ἀναλαμβάνει κάποιας έπσγγελματίας “έρσσιτέχνης“ πού έχει
τόν τρόπο μόνο ό δικας του πομπός νά μή φτάνει ὥς τά ρα-.
ὃιογωνιόμετρα τῆς άστυνομίάς. Καί καλά τά ραδιογωνιαμετρα.Οἰ ἀριθμοί τῶν τηλεφὼνων πού συνέχεια μεταδίδονται
δέν φτάνουν στ’σύτιά τους;
“...Προσέξστε.Σᾱς καλοῠμε νά δεῖτε τά οἰκόπεδα μσς στα
Λαγονήσι.Καί θυμηθεῖτειποτέ κανείς δέν έχασε ἀγοράζοντας
Ἀσφσλῶς ποτέ κανείς δέν έχσσε ἀγοράζοντας καί πουλὼπρς
γῆ, μέ τόν τρόπο πού τήν αγοράζετε καί τήν πουλᾱτε άγαπητοί’“πειρατές“ τῶν οἰκοπέδων.
Γιά τήν ἱστορία τοῦ πράγματος;τήν ίδια μέρα καί ὥρα δύο
ακόμη οἰκοπεδοπειρατές δισφήμιζσν παράνομα τά οἰκόπεδα
τους; Ἀπό τούς 920 ΚΗΖ,οἰκόπεδα στήν Κερατέσ,τηλ.52ἕῶ39,
5228967 καί ἀπα τούς 930 ΚΗΖ,οἰκόπεδσ στα Λουτράκι,τηλ.
3240098,3241967.
..οὔ
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Οἰνόπνευμα για τα αὺτοκίνητα
ἢ τρόφιμα
γἰα τούς πεινασμένους;
Ἡ Βραζιλία αποφάσισε να ἀντικαταστήσει τή θενζίνη μέ οἰνόπνευμα, για τήν κίνηση τῶν αὺτοκινήτων. Ἡ τεράστια αύτή
χώρα, πού ἐχει ἀναθέσει τήν αξιοποίηση
τοῦ άμύθητου φυσικοῦ της πλούτου, στίς

κῆς δύναμης καί ὅπου ἐνας κατοικος στούς
πέντε, δηλαδή καπου 20 ἐκατομμύρια, πάσχουν 0110 χρόνιο ὑποσιτισμό, εἰναι πολύ
συζητήσιμη ἡ λύση αὐτή, πού προϋποθέτει
τήν εύρύτατη ὺποκατάσταση τῆς παραδοσιακῆς παραγωγῆς τροφίμων 0110 10 ζαχαροκαλαμσ.
Ἀκόμα κι άν γίνει «αλκοολικὸ» τό ἰδιωτικό αύτοκίνητο, δέν φαίνεται να μπορεῐ νά
ἐπιζήσει σαν γενική λύση, για λόγους πού
ἐχουν σχέση μέ τήν ἐξοικονόμηση ἐνέργειας, χώρου καί πρώτων ὑλῶν. T0 μέλλον
τῆς άνθρωπότητας περναει 0110 10 συλλογικα κοινωνικοποιημένα μέσα μεταφοράς.

ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΝΪΟΡε
Ἀνατροπή ἤ ἐξωραῑσμός;

πολυεθνικές ἐταιρίες, δέν διαθέτει, τουλά-

χιστον μέχρι σήμερα, οὔτε ἴχνος πετρέλαιου. Πέρσι πλήρωσε ἐφτα δισεκατομμύρια δολαρια για εἰσαγωγές πετρελαίου,
ποσό δυσθάσταχτο για τό ἰσοζύγιο πληρωμῶν της, ἰδιαίτερα όταν προατεθεῑ στα
αχτώ δισεκατομμύρια πού απαιτεῖ ἠ ἐξυπηρέ-ι-ηση τοῦ ἐξωτερικοῦ δανεισμοῦ. Oi
δυό αὐτοί λογαριασμοί ἐξαντλοῦν όλο 10
συνάλλαγμα πού προέρχεται 0110 τίς ἐξαγωγές τῆς χώρας.
Ἀρχικά, μιά απλή ρύθμιση τοῦ καρμπυρατέρ ἐπέτρεπε στα παραδοσιακά αὺτοκίνητα νά καταναλώνουν Eva μεῖγμα μέ 20%
οἰνόπνευμα. Πρόσφατα ὅμως κυκλοφόρηοε τό ΦΙΑΤ 147, μιά νέα ἐκδοση τοῦ ΦΙΑΤ
127, ἐξοπλισμένο μέ κινητήρα, ἐντελῶς νέας

αύλληψης, πού κινεῖται ὁλοκληρωτικα μέ
οἰνόπνευμα. Τό 1979 θα παραχθοῠν 10.000
τέτοια αὺτοκίνητα πού προκάλεσαν μεγαλο
ἐνθουσιασμό στούς Βραζιλιανους άγοραστές. Ἰδιαίτερα ἐπηρέασε τό γεγονός ότι

Μαίνεται α ἐμφύλιος πόλεμος στα Σαν
Σαλθαντόρ. Στίς 20/10 01 αντάρτες ἐκτέλε-

σαν τόν γενικό Ἐπιθεωρητή τοῦ Στρατοῦ,
λίγες ώρες πρίν πραγματοποιηθεῖ ή παλλαϊκή ἐνοπλη διαδήλωση διαμαρτυρίας για
τήν ἐγκαθίδρυση τοῦ νέου σκληροῦ καθεστῶτος, τῆς τριανδρίας τῶν συνταγματαρχων.
‘H χώρα αὐτή πού εῘναι ἠ μικρότερη τῆς
Κεντρικῆς Ἀμερικῆς καί μιά 0110 τίς μικρότερες τοῦ κόσμου ἐἶναι ἐπίσης καί μια 0110
τίς πιό πυκνοκατοικημένες - 200 κατοικοι
ανα τετραγωνικό χιλιόμετρο πού διπλασιαζονται, καθε δεκαπέντε χρόνια. 'O ouvw:
στισμός αὐτός γίνεται τραγικός, όταν 0vaλογιατεῑ κανείς 011 ὅλος αὺτός ὁ κόσμος

συντηρεῖται αποκλειστικα 0110 μικρές
αγροτικές ἐκμεταλλεύσεις, ή δτι πρόκειται
για ὁλότελα ακτήμονες ἐργάτες γῆς πού

ἀνατρέπονται μόλις αναγγελθοῦν, γιατί εῙναι συνήθως εὐνοϊκά για τή δημοκρατική
καί μεταρρυθμιστική άντιπολίτευση. ”Ετσι
καί τό 1972, μόλις κερδίοει τίς ἐκλογές ὸ σο-

σιαλδημοκρατης
Ναπολέων
Ντουαρτε,
διώχνεται 0110 τήνέξουσία κι 0110 τή χώρα
0110 τόν συνταγματαρχη Μολίνα, ὁργανο
τ ς CIA.

ἠΤά πράγματα όμως ἐχουν τώρα ποιά αλλαξει. 'O καιρός τῶν δικτατόρων τῆς 0m:ρέτας ἐχει ὸριστικά περάσει. ‘H συγκέντρωση τῆς γῆς καί ἠ αντικατασταση τῶν
παραδοσιακῶν καλλιεργειῶν, πού διατρέφουν τόν πληθυαμὸ (ρύζι, φασόλια καί κα-

λαμπόκι) 0110 τόν περίφημο οαλθαντοριανό καφέ πού ἐξάγεται μέ μεγάλα κέρδη
0110 τήν ἐμποροκτηματική ὀλιγαρχία, 061']γησαν, τα τελευταῖα ε’ίκοσι χρόνια, μεγαλες
μάζες λαοῦ στήν ἐξαθλίωση καί στήν πείνα.
Παράλληλα, ὕλη τή Λατινική Ἀμερική τή
σκιάζει τό παράδειγμα τοῦ Ταέ Γκεθάρα. Τό
1974 δημιουργοῦνται δυό νέου τύπου ὁργανώσεις, τό Λαϊκό Ἐπαναστατικό Μπλόκ
καί τό Ἕνωμένο Μέτωπο Λαῑκῆς Δρασης,
πού δέν πιστεύουν στόν ψευτοκοινοθουλευτισμό καί ξεκινοῦν 10v ἐνοπλο αγώνα.
OI ἐκλογές τοῦ 1977 εἶναι μια πραγματική
φαρσα καί ol συγκρούσεις γενικεύονται,
ἐνῶ ὁ Μολίνα ἐφαρμόζει ανενδοίαστα τίς
τρομοκρατικές μεθόδους πού ἐχει σπουδασει στίς είδικές σχολές τῆς CIA. Μόνο πέρσι,

τετρακόσιοι λα’ἰκοί άγωνιστές, μέλη τῶν oiκογενειῶν τους ἠ άθῶοι πολίτες θρίσκουν
τό θανατο κάτω 0110 τίς σφαῑρες τῆς
άστυνομίας ἠ τῶν παρακρατικῶν τρομοκρατικῶν ὁργανώαεων.
“Ὀταν ol ἐπαναστατικές δυνάμεις διώχνουν τό Σομόζα άπό τή γειτονική Νικαράγουα, ol Ἀμερικάνοι κάνουν μιαν ἀπελπι-

στίς διεθνεῑς αύτοκινητοδρομίες τῆς Βραζι-

λίας, τό πρότυπο τερμάτησε τρίτο στήν
κατηγορία. ‘O ἴδιος ὁ Πρόεδρος Φιγκουερέντο κυκλοφορεῑ πια μόνο καίγοντας οἰνόπνευμα. Καί ἡ θραζιλιάνικη Φολκσθάγκεν
προετοιμάζει μέ τή σειρά της καί αὐτή Eva
παρόμοια κινητήρα.
Τό Βασικό θέθαια ἐπιχείρημα για τό κοινό
εἶναι τό φθηνό κόστος. Η θενζίνη κοστίζει,
μετά τίς πρόσφατες αὐξήσεις, 18 δρχ. τό
λίτρο, ἐνῶ τό καύσιμο οἰνόπνευμα μόνο
8,50 δρχ. Βέθαια, πρόκειται για μιαν τιμή,
πού ἐ-ιτιδοτεῖται σέ μεγάλη ἐκταση 0110 10
κράτος. Ἕνα θαρέλι (159 λίτρα) οἰνόπνευμα
κοστίζει οήμερα 37 δολαρια, ἐνῶ ἡ ’ίδια ποσότητα πετρελαίου, μόνο 20 δολαρια, Ἡ
κυθέρνηοη πιστεύει 011 μπορεῐ νά ρίξει τό
κόστος μέ τό διπλασιασμό τῶν ἐκτάσεων
όπου καλλιεργοῦνται ζαχαροκαλαμα, τήν
παραγωγή 10 διο. λίτρων έθυλικοῦ οἰνοττνεύματος τό 1985, τήν ίδρυση 300 διυλιστηρίων καί τήν παραγωγή 300.000 αὐτοκινήτων οἰνοπνεύματος άπό τό 1981. T0 1985
ύπολογίζουν oi ὑπεύθυνοι 011 Eva στα τρία
αὺτοκίνητα οτή Βραζιλία θα κινεῖται μ’ αύτόν τόν τρόπο.
Πρόκειται θέθαια για μιά λύση πού Ῑσως
δέν εἰναι δυνατό νά γενικευτεῖ σέ αλλες χῶρες, πού δέν διαθέτουν τίς απέραντες ύγρές
τροπικές πεδιάδες καί τή φθηνή ἐργατική
δύναμη τῆς Βραζιλίοις.
Ἀλλά καί 0’ αὐτή τή χώρα, ὅπου 1 ἐκατομμύριο 600 χιλιάδες νέοι ἂνθρωποι ἐρχονται νά προστεθούν στήν αγορά ἐργατι10

Ἡ χούντα ’πού ἀνέτρεψε τόν δικτάτορα Ρομέρο

δουλεύουν σέ κάποιο 0110 10 τσιφλίκια τῆς
ὀλιγαρχίας.
T0 Σάν Σαλθαντόρ εἶναι γνωστὸ σαν ἡ
χώρα τῶν δέκα ἐξι οἰκογενειῶν. 'H καθεμια
0110 αύτές διαθέτει 1% τῆς καλλιεργήσιμης
γῆς περίπου. OI γαιοκτήμονες άντιοτέκονται σέ καθε ἀπόπειρα αγροτικῆς μεταρρύΘμισης μέ κύριο όπλο 10 01p011w111<0 πραξικόπημα.
Oi στρατιωτικοί ανατρεψαν τό 1931 10v
ἐκλεγμένο φιλελεύθερα πρόεδρο Ἀρτοῠρο
Αραοῦχο καί 0110 τότε κυ6ερνοῠν, χωρίς
810mm], τή χώρα ἀνατρέποντας ὸ Eva:
10v

άλλον,

πότε

μέ

μερικούς

πολίτες

ὑπουργοὺς καί πότε διοικώντας κατ* εύθείαν 0110 τούς σ-τρατῶνες.
‘H στρατοκρατία τοῦ Σαν Σαλθαντὸρ εἶναι αὐτή τή στιγμή ἠ παλιότερη 010v K0σμο, αν καί δέν παραλείπει να κανει άρκετά
τακτικά ἐκλογές. Ἁπλῶς, τά άποτελέσματα

σμένη προσ-πάθεια νά δώσουν μιά διέξοδο
’στή λαϊκή δυσαρέσκεια, διώχνοντας τόν
Μολίνα καί θαζοντας στή θέση του μιά τριμελή χούντα συνταγματαρχῶν. “Η ἐξέγερση
ὅμως ἐχει πάρει τέτοιες διαστάσεις πού ἡ
νέα δικτατορία, παρα τίς φιλελεύθερες δηλώσεις της, ἀναγκάζεται να καταφύγει
άμέσως στήν καταπίεση καί να δείξει τό
πραγματικό της πρόσωπα.
Μποροῦμε νά ἐλπίσουμε 011 0 λαός τοῦ
Σάν Σαλθαντόρ θα μπορέσει να κατακτήσει, ἐπιτέλους, τήν ἐλευθερία του,·
‘H κατασταση παντως διαφοροποιεῖται
0110 τή Νικαράγουα μέ δύο κρίσιμα στοιχεῖαι ol αργανώσεις τῆς αντίστασης δέν
ἐχουν οῠτε τήν πολιτική ὼριμότητα, οῠτε
τήν ἑνότητα τῶν Σαντινίστας καί ἡ φιλε’
λεύθερη ἀστική ταξη μοιαζει νά ἐχει προσχωρήσει στήν προσττάθεια τῶν ΗΠΑ γιά
τόν ἐξωραϊσμό τοῦ καθεστῶτος.

Ἀπό χωρίου εἰς χωρίον καί ἀπό ἀκτῆς εἰς ἁκτήν,,,
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Δημήτρη Χατζῆ

Ἀπό τήν «ἐξὲγερση»
ιάδρομσι τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδῑκῶν τῆς
Ἀθήνας. Ὁδός Πανεπιστημίου, μέγαρον Ἀρσακείου. Ἐπιγραφές στούς τοίχους «Ἀπαγορεύεται
τό κάπνισμα» - καί καπνίζουμε ὅλοι. Πόρτες καί
πόρτες συνέχεια, ἡ μία δίπλα στήν άλλη - καφκικός λαθύρινθος. Στούς πάγκους, ἀπό δῶ κι ἀπό κεῖ, διαδικοι, μηνυτές,
κατηγορούμενοι, μάρτυρες. Ἀνήσυχοι, ἀνυπομονοι, ἀδιάφο-

ροι, κυνικοί. Διακρίνονται εὔκολα οἱ ἄνθρωποι 1100 γῑὰ
πρώτη φορά πατοῦν ἑδῶ τό πόδι τους, οἱ συγχυσμὲνοι, οἱ
μετανιωμένοι για τήν περιπέτεια που τούς θρῆκε, οἱ «παλιὲς
καραμπίνες» τῶν δικαστικῶν ὑποθέσεων. Μία γριά κλαίει,
ένας χοντρός παραδίπλα μετράει καί ξιιγαμετράεῑ K011
λεφτα. Βάζει τό μασούρι στήν τσέπη τοῦ πανταλσνιοῦ του,
σέ λίγο τό θγαζει, ξαναμετράει. Καποιος, λίγο πιὸ πέρα, εί-

δικός περί τ“ά τοιαῦτα, ἐξηγεῖ σέ δυό-τρεῖς ἄλλους πῶς γίνονται τα πράγματα ἐδῶ - πῶς θα γίνουν καί τά ὃῑκά τους σὲ

λίγο. Κασμος ἀλλοπρόσαλλος πηγαινοέρχεται, μπαινσθγαίνει συνέχεια στα γραφεῖα. Ξεχωρὶζεται μέ τό πρῶτο ὁ παλιὸς
δικηγόρος, πού περναει σίγουρος καί θαρύς, μέ τό ὕφος τοῦ
ἀνθρώπου πού θρίσκεται σπίτι του. Μισό μί’-,τρο πίσω του ὁ

πελάτης θα ’θελε νά τοῦ πεῖ, κοιτώντας τον στα ματια - καί
δέν θλέπεῑ παρα τήν ἀμίλητη σφίγγα τῆς πλάτης του. Καί
ξεχωρίζεται κι ὁ νεοσσός δικηγόρος, πού μέ τίς πολλές του
χειρονομίες καθησυχάζει τόν δικό του πελατη, Ἔχει καί δικηγορίνες. Πολλές. ”Ολες κάτω ἀπ’ τά τριανταπὲντε, Ξεχω-

ρὶζονται κι αὐτές, δέν ξέρω ἀκριθῶς ἀπό τί, μα ξεχωρίζονται.
Ἕχουν όλες, παρά τό νεαρόν τῆς ἡλικίας, τήν αὐστηρότητα
τῶν παλιῶν δικηγόρων. Καθώς πέρασε μία μπροστά μσς, μέ

Ἀκόμη δέν κατασταλαξε ἡ χαρά για τό
δραδεῖο Νόμπελ πού δόθηκε στόν τόσο αξιο
καί τόσο δικό μας ποιητιῆ. Μένει στήν
ἀτμόσφαιρα μιά διαχυτη συγκίνηση, ἐτσι
καθώς οἱ προδολεῖς φώτισαν στή σκηνή τόν
ποιητικό λόγο - τόν έλληνικό — αὐτόν πού
καταστάλαξε ἡ πολύχρονη θητεία τοῦ
Ελὺτη.

τα δικόγραφά της στὸ χέρι, γυρίσανε μιά στιγμή τα κεφάλια
κι ἀκολουθούσανε τά καλλίγραμμα πόδια της πού μπῆκαν
στό παρακατω γραφεῖο. Καπσιος, πολύ διαστικὸς, συνοφρυωμένος, περναει. Παραμερίζει μέ τό χέρι του ὅσους τοῦ
κλείνουν τόν δρόμο.’Καμία ἐντύπωση στό διάδρομσ. Θέλει
να-κάνει τόν σημαντικό καί τόν ἐξυπνο. Ἕνα σσιίσουρο ξαφνικά - πέρασε ἕνας ἀπό τούς εἰσαγγελεῖς, μπῆκε στό γραφεῖο του. Είναι τό κὺριο πρόσωπσ ἐδῶ. Ἡ σιωπή τόν ὑποδέχεται, τό σούσουρο ξαναρχίζει πίσω του. Καί ξεχωρίζεταῑ κι
ὁ ὑπάλληλος πού θγῆκε μιά στιγμή νά πάει σ’ ἄλλο γραφεῖα,
νά τό σκάσει δυό λεφτα ἀπό τό δωμάτισ τό δικό του, ὅπου
γύρω ἀπ’ τό τραπέζι τοι), μέ τούς πολλούς του φακέλους καί
τίς σαράντα σφραγῖδες του, συνωστίζεται, θουΐζσντας σαν οἱ
μυγες ἀπό τό χασαπικο, ὅλος ὁ κόσμος τοῦ διαδρόμου.

Τιμή στήν παραδοση καί οτή λαλιά μσς,
ἀλλα περισσότερη τιμή στό παντρεμα της μ’
ὅ,τι καινοὺριο. Λόγος ἀνανεωμένος, μέ τη
φρεσκαδα τῆς νιότης καί τήν ώριμότητα τῆς
ἱστορίας.

Τήν ξέχασα δλότελα τήν ὑπόθεση πού μ’ ἔφερε ἐδῶ — κάθομαι, κοιτάζω 1:0 πλῆθος καί προσπαθῶ νά φιλοσοφήσω; τά
πάθη, τα μίση, τά συμφέροντα τῶν ἀνθρώπων καί πάνω ἀπ’

Ἔτσι, σκεφτῆκαμε πώς ταιριαζει
περισσότερο μιά οὐσιαστική ουμδολή που
λογαριάζουμε να πραγματοποιήσουμε
σύντομα 0‘ ἕνα μελλοντικό τεῦχος μας ἀφιέρωμα στόν Ὀδυσσέα Ἐλύτη.
Αὑτή τή στιγμή ἕνα «Χαῖρε».
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ὅλα ἡ θλακεία τους γεμίζουν κάθε μέρα τούς διαδρόμους αὐτούς μέ τούς καπνούς, τό πήγαιν’-ἐλα καί τ’ ἀσταμάτητο
θσύισμα.

Ἡ φιλοσοφία μου δέ μ’ ἀρέσει, δέν ὁδηγεῖ πουθενά, τό
Βλέπω κι ἐγώ. Κοινοτοπίες. Θά ’θελα κατι πιό συγκεκριμένσ

τῶν Μεγάρων ὥς τό δεύτερα δραθεῑο Ναμπελ
νά θρῶ νά σκεφτῶ, πιό δῑκό μσς, ἑλληνικά, τωρινό - καί δέ

τῆς Κεφαλονιᾱς, ὅταν ίερωμένοι ἥ ἄλλοι ἐκλεψσν κομμάτια

θρίσκω. Εἶναι ἡ συνήθης ἀτμόσφαιρα δικαστικαῠ καταστήματος κσί τίπατα παραπάνω - παραιτοῦμαι ἀπ’ τίς φιλοσο-

ἀπό τό λείψανο τοῦ άγίου Γερασιμου. Οἱ Κεφαλονίτες είπαν

φήσεις κσί περιμένω.

αὐτό, νά τό ’χαυν γιά τίς θλαστήμιες τους καί νά παξσρεύουν
τά τάμστα πού 101')'K0v01), ἀφοῡτό κάουν δικό τους. Καί θυ-

πῶς τό θέλουν ἀκέριο, γιά v0 μπαραῦν νά δρκίξοντσι σέ

καλός θεός τῆς δικῆς μου αἱρετικῆς ρομιοσύνης
δέν μ’ άφησε, ὡστόσα, νά κάθομαι ἐκεῖ, νά στε-

μᾶμαι ἀκόμα τήν ἐξέγερση τοῦ λαοῦ τῆς ἱερῆς πόλης τοῦ

νοχωριέμαι πού δέν μπορῶ να σκεφτῶ περισσότερα.

νουν τό ίστορικό τους έλος, στοῦ Ἀρσπογιάννη τόν μῶλο,

Μεσολογγιοῦ, μή τυχόν καί τολμήσουν νά τούς ἀποξηραμέ τά κουνούπια καί τά δοξασμένα μονόξυλα.

“

Ἠ συνηθισμένη ἀτμόσφαιρα ταράζετσι ξαφνικά ἀπ’ ἀσυ-

νήθιστο Οορυθο. Πλῆθος μεγάλα ἀνέθηκε τά λίγα μαρμάρινα

Τί, λοιπόν, μπαροῦσα νά περιμένω ἀπό αὐτούς τούς διαδη-

σκαλαπατισ καί περναει τόν διάδρομα. Ἕνας ἀξιωματικός
καί δύναμη ὁλόκληρη ἀστυφυλάκων τό πλαισιώνσυν. Σηκώ-

λωτές πού «προσάγονται» στόν εἰσαγγελέα; Εἶναι οί ἔνδοξοι
Μεγαρίτες, πού ξεσηκώθηκσν ἐπειδή τόλμησε κάποιας καί
ύπαθίθασε τήν ποδασφαιρική τους ὁμάδα σέ κστώτερη κστηγαρίσ. Μόνσ πού δέν ὁπλίστηκαν. M0 K1 ἄοπλοι προτάξσν

νομαί, παω κοντα, στέκομαι καί κοιτάξω. Εἶναι κάθε λσγῆς
καί κάθε, ἡλικίας Συναφρυωμένοι, ἀγέρωχοι, φοθισμένοι κι
ἀνησυχσι μερικαί. Δέν εἶναι ἀλῆτες, κακοποιοί - καί ποῦ νά

τά στήθια τους κι ἀρνήθηκσν τήν θανασιμη πρασθολή. K0-

θρεθοῦνε μαζί τόσα παλλαί; Μπορεῖ νά ’νσι, λοιπόν, ἀπό κσ-

1561’1K0v 010 δρόμο καί κλείσσνε τρεῖς-τέσσερεις ῶρες τή

μια πολιτική διαδήλωση - ἀπεργοί πού δέν πειθάρχησσν

συγκοινωνίσ ἀπό τήν Κόρινθο στήν Ἀθήνα, για να ξέρουν
ὅλαι τί θα πεῖ ραμέικο φιλότιμο, τί θά πεῖ ρομιοσύνη.

010v κύρια Λάσκσρη, πολίτες πού «διετάραξαν τήν τάξιν»
ἀγανακτώντας για τόν ἀσταμάτητο πληθωρισμό, για τήν 01’)—
τσδισίκηση πού στριμώχνεται στήν ἀνυπσρξὶσ, για 111111110νσδική στόν κόσμο) παρσπσιδείσ τῶν φροντιστῶν καί τῶν
φροντιστηρίων, για τό κάψιμσ καί τό ξεπαύλημα τῶν δασῶν,
τήν πσπαδακρατία, τίς κακές ἐκμπαμπές τῆς τηλεαρασης, τό
αἰθαλο-ομιχλονέφας τῆς Ἀθήνας, τήν ἀσφυξίσ τῆς Ἐλευσίνας καί τά λοιπά καί τά λαιπά. "H μήπως εἶναι καμιά πάλι

,

01, τήν ἰ’δισ μέρα, άν θυμᾶμαι καλά, μαθευόταν ἡ
κεῖδηση τῆς ἀπανομῆς τοῦ 60065101) Ναμπελ τῆς

λογοτεχνίσς σ’ ένανάκόμα ”Ελληναπαιητή,”τ’όν ’

ἀκούσω τί λένε. Φωνάξαυν «Κάτω ὴ ἀρχαιολογίσ». Ποτι-

Ὀδυσσέα Ἐλύτη. Μια μεγάλη τιμή ἐγινε στήν
πνευματική πρωτοπαρίσ τοῦ μικροῦ αὐτοῦ ἐθναυς, δεκαέξι
χρόνια ὕστερα ἀπό τήν ἀπονομή τοῦ ἰ’διου 60065101) 010 Σεφέρη. Μιά τιμή πού, ὅσα κι άν εἶναι ἀντάξια τοῦ λαμπροῦ
ποιητῆ μσς, γίνεται ἀκόμα μεγαλύτερη για ὅλους μσς, ὅταν
σκεφτεῖ κανένσς πώς, φέτος ἀκριθῶς, ἡ ἐπιτροπὴ εἶχε μπροστά της, ἐκτός ἀπό τούς μεγάλους τῶν μεγάλων ἐθνῶν, ἀρκετούς μεγάλους μικρῶν ἐθνῶν; τόν Γκαρθία Μαρκέξ, πού μέ
τίς κολομθισνές του ἠθαγρσφίες κστάκτησε τήν Εὐρώπη, τόν
Ούγγρα Σιάνταρ Βέρες, πού μετάφερε στήν ἀραχνοῦφαντη
μοντερνσ του ποίηση ὅλον τόν θησαυρό τῆς ἐθνικῆς του
παράδοσης, τόν Γιασάρ Κεμάλ, μέ ὅλα τά θουνά, 10 χῶμα
καί τήν πίκρσ τῆς Μικρσσίσς στό θαυμάσιο ἐργο του... Κι
σύταί-ἐκφράξαυν τό «αἰώνια πνεῦμα» τῆς Κολομθίας, τό
«αἰώνια πνεῦμα» τῆς Οὐγγαρίσς κσί τό «αἰώνια πνεῦμα» τῆς
Τουρκίας - ὅπως εἰπε γιά τόν Ἐλύτη μσς ἡ δημαγωγία - καί
’έχσυν ἐκφράσει κι αὐταί τούς «πόθθθους» τοῦ λαοῦ «τους»,
ὅπως τό εἶπε ὁ καλός ((Ριζοσπαστης»...

σμένοι μέ «γάλα ἀντρείας καί λευτεριᾶς», πᾶνε, παίρνουν
τήν κοπέλα τῆς Ὑπηρεσίσς, τή σέρνουν ἐξω καί παραλίγα

Ἀνάμεσα στούς πσλικσράδες τῶν Μεγάρων καί τήν
ὑψηλή κορυφή πού ἐφτασαν σί πνευματικές προσπάθειες ταῦ

νά τήν πετάξουν στή θάλασσα. Δέν θέλουν τούς περιορισμούς τῆς Ὑπηρεσίσς γιά τήν προστασία τοῦ παραδοσιακοῦ

μικροῦ μσς ἐθνους μέ τούς ποιητές τῆς Νέας Ποίησης, 6010K5101 σήμερσ, παραδέρνοντας, αὐτός ὁ τόπος. Ποιός θά γε-

τους οἰκισμοῦ. Θυμᾶμαι, ἀκόμα, 11’1 μεγάλη έξέγερση τοῦ

φυρώσει τό χάσμσ; Παιές εἶναι οί δυνάμεις πού θά μπορέ-

λαοῦ στα “Ηράκλειο τῆς Κρήτης, νά μή φύγουν ἀπό τήν
πόλη τους στα ἐξωτερικό τά ἀρχαῖα τοῦ μουσείου τους, τόν
πρωθυπουργό πού τούς εἷπε πώς ντρέπετσι καί νά μή φύγουν,

λοιπόν, ιὲσί τίς ἐφημερίδες πού γραψαν πώς «νίκησε ὁ λαός

σουν v0 κλείσουν, σέ μιά ἑνιαίσ πορεία ἀνάπτυξης καί προόδου, τίς δύο του ἀκρες «τεντωμένες στ’ ἀκρότστσ σημεῖα τοῦ
Μεγάλου Κυνός καί τῆς Παρθένου», ὅπως εἰπε ὁ ποιητής;
Τοῦ Μεγάλου Κυνός καί τῆς Παρθένου - αὐτό πού εἶναι

τοῦ “Ηρσ,κλείου». Καί θυμᾱμσι ἀκόμα τήν έξέγερση τοῦ λαοῦ

σήμερα ἡ Ἑλλάδα

ἀπό ἐκεῖνες τίς — γραφικές - διαδηλώσεις τῆς δικῆς μου γενιᾶς; - «Κάτω τά χέρισ ἀπό τήν Κίνα» - «’Ἐξω ἀπό τήν Ἀγκόλα»;...

Είμσι, λοιπόν, ἀφελής ἀκόμσ,; Ἀφελής κι ἐγώ νά περιμένω
τέτοια πράματσ στήν Ἀθήνα τοῦ 1979;
Ἀπό τόν καιρό πού ἐπεσε ἡ δικτατορία, ἐκτός ἀπό τόν
χινοπωριατικο οἰκογενειακό μσς περίπατο στήν ἐπέτεια τοῦ
Πολυτεχνείου, συμμετοχή τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στα κοινά

ἐγώ δέν ξέρω νά ὑπῆρξε. "H, μᾶλλον, ὑπήρξσνε μερικές συμμετσχές πού μπορῶ νά τίς ἀναφέρω Μία φορά, στήν παρα-

λία τῆς Πάρου, κάθομαι, ἀκούω νά γίνεται μεγάλος σαματας,
κόσμος καί κοσμάκης δισδηλώνει - καί κατι φωνάζουν - δέν
τό ἀκούω καλά. Τό πετσί μου τοῦ μπολσεθίκσυ ἀνατριχιάξει,
ἀφήνω τόν καφέ μου ἀπλήρωτον, σηκώνσμαι, πάω κοντα ν’

V
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n υποθεση κονοφαου
.‘.. μ·-

’Τό «ANTI» εἶναι γνωστό, γιά ὅσους τουλάχιστον τό παρακολουθοῦν,- ὅτι σέόεται - καί μάλιστα προκαλεῖ - τόν ἀντίλογο. Στό
πνεῦμα αὐτό ἐντάσσετσι καί ἡ ὁημοσίευση τοῦ σημειώματος πού
ἀκολουθεῖ. Τό λάόαμε ἀφοῦ εἶχε γίνει ἤδη ἡ ἐρώτηση ὄσυλευτῆ τῆς
ΕΔΗΚ γιά τήν «ὑπόθεση Κονοφαου».
Περιμένουμε τήν ἀπάντηση τοῦ κ. Ἀὄέρωφ καί τότε θά μπορέσουμε νά ὁλοκληρώσουμε, μέ ὁρισμένες προσθῆκες.
Στή συνέχεια, δημοσιεὺουμε τό κείμενο πού θέλει να εἶναι ἕνας ἀντίλογος
στό ρεπορτάζ «Ναύαρχος ἤ ““ἔμπορος” ὁ
ἀντιναύαρχος ἀρχηγός ΓΕΝ κ. Σπ. Κ.
Κονοφαος;» πού δημοσιεύτηκε στό τεῦχος 134 (14.9\.79):

πρῶτα ὑποθρὺχια ὑπογράφεται τόν Ὀκτῶθρη τοὺ ’67. 'O Κονοφαγος εἶναι τότε διευθυντής οχεδίων καί ἐπιχειρήσεων καί άπό
τήν Θέση αὑτή μπορεῐ, ἴσως, να έπηρεάσει
για τήν άγορά τους. Ἀλλα ὑπάρχει r) έπιτροπή άπό τοὺς Ἀνδριτσόπουλο, Μαγγανιαρη, Ζορμπα, Γεωργιαδη, Λαμπίρη, ΓΙασα
ποὺ προτείνουν. Γιατί προτιμῶνται αὑτά rd

o ΑΝΤιΛοτοὲ
'H ίστορία nod γράφηκε στό ANTI στίς 14
Σεπτεμθρίου μέ ναυάρχους καί ἐμπόρους

έχει όλα rd στοιχεῖα για νά φαίνεται άληθινή.
Ἔχει τό ὑψηλό κέρδος, τα ὑψηλά συμφέροντα, τοὺς πανὺψηλους χαρτογιακάδες, τά τρωκτικα τῶν ὑπουργείων καί ό,τι
θα θοηθοὺσε στό ντεκόρ για νά σιηθεῖ.
Μήπως ὑπάρχουν ὅμως καί αλλα στοιχεῖα,
ποὺ dv εἶχαν άναφερθεῖ μαζί μέ ὅσα γράφτηκαν, θα όλοκλήρωναν μια είκόνα ποὺ
ἴσως νά μήν έδινε όψη οκανδαλου; Μήπως
λοιπόν σκόπιμα έμειναν στό συρτάρι ήμε-

ὑποθρύχια;
- Γιατί προσφέρουν;
Ο rd αμερικανικα μέ 1700 τόνους για 500
έκατ. δρχ.
Ο rd γαλλικα τύπου «Δαφνέ» - παλαιότερης σχεδιάσεως - 270 έκατ. δρχ.
Ο rd γερμανικα τύπου 209, 249 έκατ.
Ἑπομένως, διαλέγονται rd φθηνότερα,
Καί κατι ακόμη. Πράγματι γίνεται ἑταῖρος
τῆς «ΒΑΣΙΛΚΩ» τό ’69, δὺο χρόνια μετά τήν

ὑπογραφὴ τῆς συμθασεως, άλλα.’
a. ή έταιρεία αὑτή οὑδεμία σχέση έχει
μέ τά ναυπηγεῖα τοὺ Κιέλου.

ρομηνιές καί όνόματα για νά μήν άλλοιωθεῖ
ή άλγεινή έντὺπωση ποὺ ἐπιδιῶχθηκε νά

θ. Κατά τήν διαρκεια τῆς παρουσίας τοὺ
Κονοφαου οὐδεμία πρότσση για προμήθεια
ὑλικοὺ δέν στέλνεται στό ὑπουργεῖο Ἑθνικῆς Ἀμὺνης καί οὑδεμία σὺμ6αση ὑπο-

προκληθεῖ,’

γράφεται.

Αὑτή ή ἱστορία ποὺ παρουσιάστηκε τόσο
απλή, μήπως δέν εἶναι τόσο απλή ὀσο φαίνεται, αλλα εἶναι ή αίχμή μιας πολύπλευρης έπίθεσης όχι μόνο ἐναντίον τοὺ Κονοφαου, άλλά καί ἐναντίον τοὺ ναυτικοῦ καί
μερικῶν «προνομίων» ποὺ θα μποροὺσε ῶς
σῶμα σέ λίγο νά διεκδικήσει καί πιθανότατα να ένοχλοὺοε ἄλλους παραγοντες;
Ἠ ίοτορία αὑτή για rd ὑποθρὺχια ήταν
πασίγνωστη άπό τή Χοὺντα. Εἶχε γίνει καί
έξέταοη, άλλα άπαλαχτηκεό Κονοφαος καί

y. Ὀ Κονοφαος δέν μπορεῐ νά μπεῖ σέ
καμια στρατιωτική ὑπηρεσία, καί ἑπομένως

Βέθαια δέν μπορεῖ κανείς να πιοτεὺει ότι

dv ὑπῆρχε καί τό παραμικρό δέν θα έδρατταν τήν εὐκαιρία όχι για vd rdv στείλουν
μια ὲξορία άκόμη, άλλά για νά τοὺ σπιλῶσουν τήν ὑπόληψή του. Μήπως λοιπόν εἶναι

καί oi προσωπικές φιλοδοξίες στό ναυτικό,
ποὺ όδήγησαν rd πράγματα vd ndpouv
αὑτή τήν έκτσση,’
Για νά δοὺμε τα στοιχεῖα ποὺ έμειναν

ἔξω άπό τήν έπίθεση. Ὀ Κονοφαος εἶναι
ένας έπαγγελματίας κοινῆς ἀποδοχῆς. Δέν
ἔχει άπλῶς δάφνες άντισταοισκές, αλλα
φάνηκε καί αντρας καί σέ μετέπειτα στιγμές διφοροὺμενες καί δυσθάσταχτες. Ka-

τηγορεΐται γιατί Βρέθηκε άπό τό ναυτικό
ἔξω εὑθὺς, τόν Δεκέμθρη τοὺ '67; Μήπως
κυρίως κατηγορεῖται γιατί δέν ἐπέτρεψε

ήδη άπό τόν Ἰοὺλιο τοὺ ’71 ἀποχωρεῖ τῆς
ἑταιρείας καί προσλαμθανεται στα Τοιμέντα
Γυρίζει στό ναυτικό στίς 7.1.75 μέ κοινή

φροντίδα όλων όσων πήραν μέρος στό κίνημα, καί γίνεται άρχηγός τοῦ στόλου.
Αὑτα για τα 4 πρῶτα ὑποθρὺχια. Για να
δοὺμε τά ἑπόμενα.
Τόν Μάρτιο τοὺ ’75 ὑπό τήν προεδρία τοὺ
αντιναυαρχου Ἑγκολφόπουλου, τό Ἀνώντατο Ναυτικό Συμθοὺλιο ὁρίζει τίς προτεραιότητες για τήν προμήθεια ὑλικοὺ για να
καλυφθοὺν σι’ άνάγκες μέ προσαρτηση
νέων μονάδων.

Ἀρχίζει ή διαδικασία για τήν παραγγελία
τῶν ὑποβρυχίων καί στήν συνέχεια πυραυ-

λακατοι, έλικόπτερα καί φρεγάτες για vd
αντικαταστήοουν τά πεπαλαιωμένα αντιτορπιλικά. Ἠ είοήγηση γίνεται άπό έπιτροπή ὑπό τήν προεδρεία τοὺ ὑποναὺαρxou Πασα τοὺ Τεχνικοῡ. Ἠ σὺμθαση ὑπογράφεται στίς 30.10.75/Kai άφορα τήν ναυπήγηση τριῶν ὑποθρβυχίων. Ποιός εἶναι άρχηγός τοῦ Ναυτικοῡ] 'O άντινσὺαρχος Ἐγκολφόπουλος. Στίς 14.θ.76 γίνεται τροπο-

οτοὺς συντρόφους του από τό Κίνημα, όταν

ποίηοη

γὺρισαν στό ναυτικό, να συστήσουν μία

άντιναὺαρχο Μουρίκη. Τί παραγγέλλεται
ἐπί άρχηγείσς Κονοφαου,· 6 πυρσυλακατοι
στά ἑλληνικά ναυπηγεῖα καί 10 έλικόπτερα

όμάδα nod στήν οὑσία να κυβερνᾶ Θέσεις

καί πράγματα’ Ἠ σὺμθαοη για rd τέσσερα
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τῆς συμβάσεως μέ

άρχηγό

τόν

ποὺ ἔχει άρχίσει ήδη ή παραδοσή τους,
Τῶρα γιατί προτιμῶνται τά ίδια ὑποθρὺχια,·
Γιατί τά πρῶτα ποὺ άγοράσαμε ἀποδεδειγμένα εἶναι τα κσλὺτερα συμ6στικα ὑποθρὺ-,
χια άπό τόν δεὺτερο παγκόσμιο πόλεμο και
μετά. Γιατί τά ναυπηγεῖα τοὺ Κιέλου έχουν

ναυπηγήσει μετα rd πρῶτα έλληνικά, ἄλλα
σσραντα-πενῆντα ακόμη. ”Αλλωστε, καί μόνον λόγοι τυποποιήσεως τοὺ ὑλικοῡ, έκπαιδεὺσεως καί έπιχειρισιακής χρήσιμοποιήσεως θα έπέθσλσν τήν παραγγελισ
όμοίων ὑποθρυχίων. Καί θεθαίως, δέν μπο-

ρεῖ να ὑπάρξει καλοπροαίρετος ἅνθρωπος
ποὺ νά μήν παρσδεχθεῖ πῶς ό Κονοφαος,
αν καί αρχηγός στόλου, δέν ήταν δυνατόν
να ἀνατρέψει τήν έκπεφρασμένη γνῶμη
τῆς ἐπιτροπῆς τῶν έμπειρογνωμόνων, τήν
τελική άπόφαση τοὺ άρχηγοὺ τοὺ Ναυτικοῡ, καί τέλος τήν άπόφαση τοὺ Ἀνωτατου
Ναυτικοῡ Συμθουλίου.

Αὑτα εἶναι τά στοιχεῖα ποὺ δέν δόθηκαν
στήν δημοσιότητα. Πιθανόν ό Κονοφαος
μετα άπό τόσα χρόνια άρχηγός Ναυτικου
vd ἕχει δημιουργήσει αντιπάθειες, αλλα
ένῶ για rd μικροσυμφέροντα, τά γαλόνια,
τήν πρωτοκαθεδρία στίς ένοπλες δυνάμεις
ό χρόνος θά δώσει λὺσεις, ή λάσπη που

εὔκολα πετιέτσι πάνω στοὺς ανθρῶπους
μπορεῖ νά άφήσει άνεξίτηλα σημαδισ. ,
Γι’ αὑτό, αὑτός ό άντίλογος καί ή έρευνα
- μέ πολλα άλλα στοιχεῖα καί παρασκήνια
ποὺ δέν εἶναι τῆς ὥρας vd δημοσιευτοὺν δίνουν τίς αλλες διαστάσεις μιας ἱστορίας

nod φιλοδοξοὺσε vd φανεῖ καί άξιόπιοτη.

ΚΑΙ MIA ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αὐτὴ τή στιγμή πρέπει νά σταθοῡμε σέ
μερικά ἀπό τά στοιχεῖα τοῦ σημειώματος;
Ο Πλῆθος ἀναφορῶν μέσα στό σημείωμα ἀποδεικνύουν - καί σέ πεῖσμα
τῶν ἀρνήσεων - ὅτι ὑπάρχει «θέμα Ko—
νοφαου» καί θέμα Ναυτικοῡ - ἤ αν θέλετε ἀκόμα πιό ὀρθά διατυπιυμέναῑ
ΥΠΑΡΧΙΞΙ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΑΒΕΡΩΦ
Τό θέμα αὐτό προκύπτεικαί ἀπό τίς
νύξεις τοῦ σημειώματοςῑ
α. «ὅτι πιθανόν ὁ Κονοφαος νά ἔχει δημιουργήσει ἀντιπαθειες».
ὃ. «ὅτι μέ κοινή φροντίδα ὅλων ὅσων
πήραν μέρος στό κίνημα τοῦ Ναυτικοῡ, ὁ
Κονοφαος γίνεται ἀρχηγός τοῦ στόλου ».
γ. «ὅτι ὁ Κονοφαος δέν ἐπέτρεψε στούς
συντρόφους τοι· ἀπό τό κίνημα νά συ-

στήσουν μία ὁμάὸα» — αὐτή δηλαδή τήν

ὅμαδα πού ’στό

Ναυτικό ἁποκαλοῡν

«(pom/T0».

6. «ὅτι ὑπαρχουν παράγοντες πού θα
τους ἐνοχλοῦσε ὄιν τό Ναυτικό - σάν
ὅπλο - διεκδικοῡσε καποια προνόμια».
Ἀλλα πέρα ἀπό τό ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ, τό ΘΕΜΑ ΑΒΕΡΩΦ δηλαδή πού φυσικά έχει καί πολλές αλλες διαστάσεις, αὐτή τή στιγμή πρέπει νά αποσαφηνίσουμε μερικα ἀπό τα ζητήματα
που θίγει τό σημείωμα;

H ΧΟΥΝΊῚΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤῙΑ...
ΠΡΙΝ λίγες μέρες ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γ. Ράλλης «ἐπανόρθωσε» τή «γκάφα» συντάκτη πρωϊνῆς ἐφημερίδας σχετικά μέ
τήν ὑπηρεσιακή κατασταση τοῦ πιστά ὑπηρετήσαντος r77 χούντα
Πετρουνάκου. Ἡ ἐπιστολή τοῦ κ. Ράλλη ἀποκαθιστᾶ ὄέὸαια τήν
«ὀρθή ταξη» στά γεγονότα ἀλλά εἶναι συγχρόνως ἀρκετά ὁιαφωτιστική τῆς νοοτροπίας πού ἐπικρατεῖ στόἼ Ὑπουργεῖσ Εξωτερικῶν.·

Ο Στό ρεπορτάζ τοῦ τεύχους 134 ση-

κτρονικῶν συσκευῶν καί

Ο Φυσικὰ αποσιωπα ἐντελῶς μικροστασθαλεῖες - «ἐπί μονίμου ὅασεως» τῶν «μικρῶν» που 65607707 τιμωροῦνται
σέ τακτά διαστήματα, για λαθραία εἰσαγιυγή μερικῶν χιλιάδων φιαλῶν οὐίσκι
καί ἄλλων εἰδῶν πολυτελείας που τήν
ὑπερκαταναλωσή τους τόσο ὅαναυσα
’έχει κριτικαρει ὁ κ. Ζολώτσς.
Ἐπαναλαμὸανουμε ὅμως ὅτι καποια
άλλη στιγμή πρέπει νά γίνει οὐσιαστική
ἔρευνα για ὅλα αὐτα τα θέματα. Γι’ αὐτό
ὅμως ὑπαρχουν δυό προϋποθέσεις;
α. Ὀ αντίλογος νά ὁλοκληρωθεῖ μέ συνέπεια καί
6. Ὀ κ. Ἀὅέρωφ να ἀναλάὸει τίς πολιτικές του εὐθύνες· ἤ να παύσει ἀπό τοῦ
να ἐχει ὁποιαδήποτε εὐθύνη.

Ἀλλά πέρα ἀπό τό οὐσιαστικό με’ρος τῆς ὑπόθεσης Κονοφαου, ἡ ἱστορία αὐτή ἔχει καί ἕνα παράπλευρο
ἒνὸιαφέρον πού ἀξίζει ἡ ἐπισήμανσή
του. Τό φαινόμενα τῆς καθολικῆς
ἀποσιώπησης ἀπό τόν τύπο τῆς ὅλης
ὑπόθεσης. Ἀποσιώπηση χαρακτηριστική. Νομίζουμε ὅτι θά ἄξιζε τόν
κόπο νά γραφτει· ἕνα ρεπορτάζ «γιά
τό πῶς ὁὲν γράφονται κάποια ρεπορτάζ»

στόν

ἑλληνικό

τύπο.

Πρέπει

ὅμως νά περιμένουμε ὅτι ὁ κ. Ἀὄέρωφ, πού τόσο πιστεύει εἰς τό «λάθρα
διῶσαι» θά ὁὸηγηθεῖ τώρα οτή ὁημσσιότητσ.

Φτάσαμε στό σημεῑσ νά καλύπτον-ται μέ τυπικούς ὅρους καί λόγους
ὅλοι οῖ,πιστά ὑπηρετήσαντες τή χούνταόιπλωματικοί.

...ΚΑΙ ῙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ
τοῦ ΡΕΠΟΡΤΙΞΡ
ΑΝΑΦΙΞΡΟΥΜΕ
ἐνδεικτικα
τρία
ὀνόματα διπλωμστῶν πού πρόσφατα
ἁπασχόλησαν τόν τύποῑ ΠΕΤΡΟΥΝΑΚΟΣ,- ΤΖΟΥΝΙ-ΙΣ - ΡΟΥΣΣΟΣ. Σύμφωνα μέ τόν κ. Ράλλη ἡ «καθαρση ἔχει
τελειώσει» στό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶιν.
Καί-’για ὅλες σύτές τίς περιπτώσεις ὁ
Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, στό ὄνομα μιᾶς
«ὑπηρεσιακής τάξεως», κάλυψε τρεῖς διπλωματικούς ἀπό τούς πολλούς ἐκείνους
πού ὑπηρέτησαν τή χούντα.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ προκατόχους του εἶχε
ἀκολουθηθεῐ ἡ ἴδια πολιτική καί φυσικά
ἡ σταση τοῦ κ. Μπιτσίου σταθηκε ἀποφασιστική. Ἔχοντας ὅ ἰ’διος ἐκλεκτικές «ὑπηρεσιακές» πάντα - συγγένειες μέ τό
δικτατορικό καθεστώς, αφησε ανέγγιχτους ὅλους τούς χουντικούς ὅμογαλσκτους διπλωματες.
MIA χαρακτηριστική περίπτωση χουντικοῡ διπλωμάτη - ὅ ’ίδιος αὐτοπροσδιορίζεται σάν «ἐθνικόφρων ὅασιλοδεξιός»
- εἰναι ἐκείνη τοῦ K. Πανσγιωτακου.
Καί αλλοτε εἴχαμε ἀσχοληθεῖ μέ τόν κύριο αὐτό (ὅλ. τχ. 69, 70, 71).
H ΠΡΟΣΦΑΤΗ δημοσιότητα για ὅσα
συμὸσίνουν στό διπλωματικό μσς σῶμα
μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία να ἐπανέλθουμε
οτήν περίπτωση Παναγιωτακου, δημοσιεύοντας μια ἐπιστολή του μέ ἡμερομηννία 2] Ἰουλίου 1974 - λίγο πρίν ἀπό τή
μεταπολίτευση. ‘H προσωπική αὐτή ἐπιστολή πού ἔστειλε ὅ, πρέσὸης τότε στήν
Οὐασιγκτων. Κ. Παναγιωτάκος σέ δύο
πολύ γνωστοὺς Ἀμερικανούς σχολισστές
τόν Ρόουλαντ Ἔὸανς καί τόν Ρόμπερτ
Νόὸακ πού ἀπό τίς στῆλες τῆς «Οὐασιγκτων Πόστ» καί ἄλλων 400 ἀμερικανικῶν ἐφημερίδων, ἐπέκριναν τό δικτατορικό καθεστώς.
AEIZEI τόν κόπο να μείνουμε στα 607-

σικόί σημεῖα αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς, γιατί
καί χαρακτηριστικὰ εἰναι καί ἀποκαλυπτικα των μεθόδων τῆς χουντικής διπλωματίας - ἀλλά καί καποιες προεκτασεις φτανουν ὥς τίς μέρες μσς.

«οτή μεγάλη πλειοψηφία τῶν Ἑλληνοαμερικανων».
“H ἐκπροσώπηση τῆς
ἐνταγμένης στίς παντοειδεις ὀργσνώσεις,
ὁμογένειας εἶχε ἀνεχτεῖ- ἤ ἀποδεχτεῐτό στρατοκρατικό καθεστώς τῆς, Αθήνας

καί μέ τόν τρόπο της τό στήριξε.
ΑᾼΛΑ ας δοῦμε τήν ἐπιστολή Παναγιωτακου στα κύρια σημεῖα της.
Ο ΣΙ-ΙΜΕΡΙΝΟΣ ἡγὲτης τοῦ ΠΑΣΟΚ
κ. Ἀνδρέας Παπανδρέου χαρακτηρίζεται στήν ἐπιστολή τοῦ Παναγιωτακου
σαν «arhenemy» (ἀρχιεχθρός για νά
07706700017715 κατα γραμμα τόν ὅρο) τοῦ
NATO. O ἐπικριτής- ἤ ἀρχιεχθρός τοῦ

Πιι ιἰιγιωτιι κως

077071 αμε πολλα στοιχεῖα που ὅ σύντομος
«ἀντίλογος» δέν ἀνατρέπει ἤ σχολιαζει.
Ο Στό ἰ’διο ρεπορτάζ ἐπιμέναμε ὅτι τό
στοιχεῖα που ὑποθήκευε τή θέση τοῦ κ.
Κονοφαου ἦταν τό πώς, μετα τήν ἐπαναφορά του μέ τή μεταπολίτευση, γίνονται νέες παραγγελίες ἀπό τα ναυπηγεῖα
τοῦ Κιέλου.
Ο Ποιός θα μᾶς διευκρινίσει τή σχέση
τῆς ΒΑΣΙΛΚΩ, μέ τήν «Μπλὸμενφος»
καί τά ναυπηγεῖα τοῦ Κιέλου;
Ο Τό πως καί γιατί ὅ Κονοφαος δέν
εἶχε προσπέλαση σέ στρατιωτικές ὑπηρεσίες ἀπό μια χρονική στιγμή καί μετα,
κατα τήν περίοδο τῆς δικτατορίας, δέν
εἶναι τοῦ παρόντος - καί έχει κυρίως
ἀνεκδότολογικό χαρακτήρα.
Ο Τό σημείωμσ ὑπενθυμίζει ὅτι
ὑπάρχει καί τό ζήτημα προμηθείας τῶν
έλικοπτέρων τοῦ Ναυτικοῡ.
Ο Τό σημείωμσ δέν ὑπενθυμίζει τίποτα σχετικα μέ τίς προμήθειες τῶν ἠλε-

NATO — εἶναι για τόν Παναγιωτακο μια
σατανική ἰδιότητα καί μέ τό χαρακτηριστικό αὐτό «καρφώνει» σέ δύο Ἀμερι-

κανούς δημοσιογράφους τόν Ἀνδρέα
Παπανδρέου,
ΑΛΛΑ ἄν ἡ ἀναφορὰ στό πρόσωπα
τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ εἶναι εὐκαι-

ριακή, τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐπιστυλῆς ἀναφέρεται στόν πολέμιο τῆς χούντας δημοσιογραφο Ἠλία Δημητρσκόπουλο, πού ἐγκατεστημένος στήν Ἀμε-

ρική πολέμησε-πεισματικα - καί ἀποτε-

BEBAIA για να εἴμαστε ἀντικειμενι-

λεσματικα - τους πραξικοπηματίες. Ὁ
Παναγιωτακος δίνει μέ τόν τρόπω rov τά

κοί, σέ ἓνα σημεῖο ἡ ἐπιστολή Παναγιωτακου εἶναι ἀκριὸήςῑ Oran ἀναφέρεται

γεγονότα τῆς ἐποχῆς. Ὁ χουντικός διπλιυματης ἰσχυρίζεται ὅτι ὅ HA. ἐγκατέ15

.

λειψε «οἰκειαθελῶς» τήν Ἑλλάδα, καί
σημειώνει ὅτι ὁ Ἕλληνας δημασιαγραφας

.

είχε χαρακτηριστεῖ ἀνεπιθὺμητος «per-
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sona non grata» άπό τήν κυὸέρνηση Καραμανλῆ τό 1960.
EINAI ἓνδιαφέρον - καί ἐπίκαιρα να ὑπομνησθεῐ ὅτι ἡ πρωτοφανής καί
καιναφανής αὐτή ἐνέργεια ὑπογράφεται
ἀπό τόν τότε ὑπαυργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν
Εὐαγγ. Ἀδέρωφ. (Ὀλες αἱ πρεσὸεῖες στό
έξωτερικό ἀλλα καί καθε ἄλλη ὑπηρεσία,
ἐντέλλονται να μήν ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ
τόν δημασιογραφα Ἠλία Δημητρακόπουλα. Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέαυ σαν
ὑπουργὸς Προεδρίας, 4 χρόνια 00176-

τερα, ανεκάλεσε αὐτή τήν άπόφαση σημειώνοντας ὅτι αποτελαῦαε πρωταφανή
ἐνέργεια κατα τῆς έλευθερατυπίας.
ΑΛΛΑ ποιό ἦταν τό δαρὺτατο παρά-.
πτωμα τοῦ Η.Δ.; Ἔδωσε στή δημοσιότητα - παρα τίς ἐντονες πιέσεις τῶν κ.κ.
Καραμανλῆ καί Ἀὅέρωφ για ἀποσιώπηση τοῦ πράγματος - ένσ ἀπόρρητα έγγραφο τοῦ ἰταλικαῦ ἐπιτελείαυ παύ

άπευθυνόταν στό NATO καί πού στηριζόμενα σέ παλαιότερη - άπό τήν μουσολινική ἐποχή - «ἔρευνα», ὑπαστήριζε ὅτι
ἀπό ἐθναλαγική ἄποψη ὅλη ἡ Δυτική
Μακεδονία καί ἡ Ἴ-Ιπειρος ἀνήκαυν στήν
Ἀλὸανία. ‘H ὑπόθεση αὐτή έγι,νε
ἀφορμή για μιά σειρά ἀπό διαμαρτυρίες
καί ἐκδηλώσεις καί τελικά ὁδήγησε σέ
κρίσιμα σημεῖα τίς ἐλληναῖταλικές σχέσεις. Καί ὁ συντακτης τῆς εἴδησης διώχτηκε μέ τήν απαγαρευτική διαταγή τοῦ
κ. Ἀὂέρωφ
O ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ἐπικαλέστηκε
αὐτή τήν άπόφαση γιά νά «01717715101777—
σει» έναν πολέμια τῆς χούντας. Ἀλλά
δέν εἶναι αὐτή ἡ μαναδική περίπτωση
πού ὅ κ. Ἀὅέρωφ ἀπαδείχνετσι χρήσιμος
για r1’] χούντα.
Οἱ πρωταὸαυλίες καί τό εὐρύ του
«ἔργα», ἠταν παλύτιμες ὑπηρεσίες πρός
τή χούντα.
ΑΛΛΑ αὐτα - καί μερικα ἄλλα - εἶναι
πού θα μᾶς άπασχολήσαυν στό ἑπόμενα
σημείωμα.

Βουῇγαροκτοιιου

......

EAAHNIKH ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ DC .

τό ἑλληνικά πρόθλημα θα ’πρει-ιε να 11’)x51

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
21 Ἰουνίου 1974
Ἀγαπητοί κὺριαι.
Παίρνω τό θάρρος νά σάς απευθὺνω

αὑτό τα γράμμα. ὼς σχόλια στό Πρόσφατο άρθρα σας οτήν «Οὑασιγκτων
Πόστ» (19 Ἰουνίου 1974) για τήν Ἐλλάδα.
Πραγμστικά ταράχθηκα άπα τό γεγανας 011 δυα διακεκριμένοι αρθραγραφαι
σχηματίζουν, κατά κανόνα τίς έκτιμή-

σεις τους για τήν Ἐλλάδα μέ 6αση τίς
πρακστειλημμένες ἤ καί αναξιαπιστες
πληροφορίες πού πρασκομίζει ό κ. Δημητρακόπαυλας. Ὀ τελευταῖος έφυγε
άι-ιό τήν Ἐλλάδα μέ, τήν έλεύθερη θοὺλησή του τα 1967 καί - μέ δική του
άπαδαχή - ποτέ στό παρελθόν δέν εἶχε
έκλεγεῖ ἢ διαριοτεῑ σέ κυ6ερνητική
θέση.
Ἔχοντας έρθει σέ σὺγκρουση μέ τήν
κυθέρνηση Καραμανλῆ ἡ ὁποία τόν χα- .
ρσκτήρισε ῶς ψανεπιθὺμητα πρόσωπα
(persona non grata) (1960) απακαταστά-

θηκε αργότερα (1964) άπό τὸν Ἀνδρέα

OIKONOMIA ’“
ἅκαιΝΩΝιΑ
Ο Μηνισία ἐκδαση προθλημστισμαῡ καί έν·

1

ημὲβωῦης
Ο Διευθύνετσι 0110 συντακτική ἐπιτροπὴ

O Ἑξηντσ πέντε τακτίκαί συνεργάτες πανεπιοτημιακαί καί είδικοί ὲρευνητές

’ν

16
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4

μιάς

περισσότερα

αντικειμενικῆς

πρασέγγιοης, όχι μόνα ἐπειδή αί ’Έλληνες ὑπῆρξαν πάντα - καί άκόμη εἶναι -

αἰ πλέον οταθεροί καί εἰλικρινεῖς φίλοι
καί σύμμαχοι τῶν ΗΠΑ, αλλά έπίσης καί
ὡς φαρα τιμῆς γιά τίς τεράστιες θυσίες
καί ταὺς κινδύνους για χάρη τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ατιελευθέρωσης τῆς άνθρωπότητας.

Oi κυ6ερνήσεις εἶναι παροδικές, άλλά
αἰ λαοί όχι. Ὅπως Παλὺ σωστα τανισε α
πρώην ὑπαυργός έξωτερικῶν Οὑϊλλιαμ
Ρότζερς,παλλές αμερικανικές καί ελληνικές κυ6ερνήσεις πέρασαν 0110 τή
σκηνή, αλλα oi δυό λαοί παραμέναυν
σύμμαχοι. ”Ετσι, ας πρασπσθήσουμε
όλαι νά τό διαφυλαξαυμε αὑτό. Μακράν
ταῡ νά εἰσηγηθῶ ότι θά ’πρεπε νά 51101—
νεῖται α’ όλες τίς περιπτώσεις τό ελληνικα καθεστώς (αὑτό θα ἱσαδυναμαῡσε
τελικά μέ μιά άλλη μορφή προκαταληψης) είσηγοῡμαι μόνο πώς σάν δεῖγμα

τῆς καλῆς θέλησης θά ’πρει-ιε νά άπαφεὺγεται f] δημασίευση αθάσιμων κατηγαριῶν.χωρίς πραηγαὺμενη διασταὺ-

ρωσή τους, δίνοντας έτσι τήν εὑκαιρίσ
0’ ἐκείνους 0110 τοὺς αναγνῶστες σας

Παπανδρέου, παλὺ γνωστα αρχιεχθρό
(0.0.«archenemy» στό άγγλικα κείμενα)
ταῦ ΝΑΤΟ. Εἶναι φανερά ότι ό κ. Δημητρακόπαυλας, τοῦ απαίου τήν προσωπική ίκανότητα κανένας δέν μπορεῐ v‘
άρνηθεῑ, 5x51 από μακραῡ χρόνου αποξενωθεῑ άπα τήν έλληνική πραγματικότητα μέ άπατέλεσμα νά μήν εἶναι σέ
θέση νά παρουσιάζει παρά μόνο «απὸ
δεύτερα χέρι» ἠ καί μανόπλευρες πληραφορίες.
’
Πιστείιω πραγματικά - καί αὺτή τήν
πίοτη τή ουμμερίζεται ἠ μεγάλη πλειοψηφία τῶν περίπου 2 έκαταμμυρίων
Ἀμερικανῶν έλληνικής καταγωγῆς - ὅτι
ή Ἐλλάδα δικαιοῦται τή μεταχείριση

πὀὑ έχαυν διαφαρετικές απόψεις v'

ταῡ μάλλον εὑναουμέναυ έθναυς άπό
μέρους ταῡ άμερικανικοῡ τύπου, καί ὅτι

K. Παναγιωτάκας
Πρεσθευτής τῆς Ἐλλαδος

άκοὺγοντσι απα σάς, μέ καλή Πίστη καί

εὑρὺτητα πνεύματος.
Εἶναι ἐντός αὑτοῦ τοῦ ανωτέρω πλαισίου καί γι’ αὑτό τό λόγο θα εἷμαι
πάντοτε οτή διαθεση σας γιά ὁτιδήποτε
κρίνετε ανσγκαῑα νά συζητήσετε ἡ να
έπιθεθαιώσετε μαζί μου. Ἐπιπλέον, θά
τό θεωροῦσα εὑχαρίοτηοη μου άν, αμα
τῆ έπιστραφῆ μου από τήν Ἐλλάδα,περί
τό τέλος Ἰουλίου, θά μπαροὺσαμε νά
γευματίσαυμε μαζί.
Ρΐιγαριστώντας σας έκ τῶν προτέρων
γιά τή συνεργασία καί τήν καταναηση.
’.’ῑλικοινά δικός σας

τοῦ Κ. Α. Μανιάτη

ΙΣ
HA
ΕΧΟΥΝ γραφεῖ για τήν ΕΡΤ τόσα κείμενα πού θα μποροὺσαν να γίνουν τό συγκλονιστικότερο σενάριο για ένα σήρισλ
πού θα εἶχε έξσσφαλίσει ακροαματικότητσ μοναδική. Ἠ EPT
σήμερα εἶναι πιστά ἀντίγραφα τού ἑλληνικού κράτους.-

Χάος, φατρίες καί ξεπεσμός πνευματικός. Θυμηθεῖτε Πόσες
φαρές ζητωκραύγασαν ὥς τώρα οἱ ὑπήκοοι τῆς Ἀγίας
Παρασκευής δίπλα στό γραφεῖα τού τέως, τόν νύν ἀνερχόμενο. ”Ιντριγκες, πάθη καί μίση -— φιλοδοξίες καί ἔρωτες συκοφαντία Πού ακονίοτηκε οτήν καρέκλα τοὺ τετάρτου

ὀρόφου - ὅπου καί τά «ἐπιτελικα» γραφεῖα τῆς ἑταιρείας κλίκες Βασιλικῆς όλκῆς καί πάνω άπό ὅλα τό πολύχρωμο
Πλῆθος τῶν ἐνδεδυμένων ὅλα τα ἐνδύματα τῶν πολιτικῶν
αποχρώσεων παρακαλούντων για λίγη εύνοια,πού ἑρμη-

νεύεται μέ καποια παραγωγή.
ΠΟΙΟΣ ὅμως αναρωτήθηκε ποιά είναι ῆ

αύσιαστική

κακοδαιμονία τῆς

ΕΡΤ; Πάντοτε ὑπάρχει ο έξιλαοτήριος
τράγος παύ απέρχεται μέ τό ένδυμα
τού K. γενικού καί πάντοτε ὑπάρχει
ένα τιρασωπικόι πού αλλατε εἶναι πολύ
- ἑπομένως ναάπολυθεῖ γιά να μπούν
αί ἡμέτεραι - καί αλλατε εἶναι λίγαἑπαμένως νά πρασληφθοῡν οἱ ἡμέτεροι. «Ἐπιμόρφωοη», «αξιοκρατία»,
«προσόντα», εἶναι λέξεις έξοθελισταῑες από τούς μακρεῑς, σκοτεινούς

διαδρόμους τῆς ἑταιρείας. Πότε α γενικός εἶναι «ανύπάκαυας» - ένῶ τόν

πρακαλεῑ τήν εύχαρίοτησῆ του, αποφασίζει μόνος, καί ατήν τρίτη φαση
έχοντας κουραστεῖ νά μήν μπορεῐ
ποτέ νά τόν εύχσριστῆσει γίνεται - ῆ
άπακαλύιττεται - άπειλητικός, ἐπιθετικός, έριστικός καί, κυρίως, μικρόναυς.
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ; Διαμαρτύρονται ol πάντες για τό δελτία εἰδήσεων τῆς ΕΡΤ τῶν έννέα. Ποιός
μπορεῐ νά φανταστεῑ πώς αρχισυντακτης εἶναι α πρόεδρος τῆς KU6ερνήσεως’; Ἀμέσως οτιανιότερα,
έμμέσως μόνιμα. Γιατί ας τολμήκας - καί ol δυό καλά ὑπηρετήσαν-

χος, πότε εἶναι «φιλόδοξος» α 6. γενικός, άλλά μας θαλευε ἡ αντιοτσσιακή

τες τήν δικτατορία - νά περάσαυν

πότε α ἡμέτερος λέγεται Λάμψας καί
εἶναι «ανάξιας» καί ποτε, χωρίς νά εἷναι δικός μσς «τού λείπει κουλταύρα»
καί λέγεται Χόνδρας.

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΡΧΩΝ
ΟΜΩΣ τό χάος ἐκπορεύεται από τήν
αδό Ζαλοκώστα. Γιατί καμια διοίκηση
δέν εἶναι δυνατόν νά σταθεῑ στῆν
ΕΡΤ;

ΓΙΑΤΙ κανείς ποτέ δέν θα μπορέσει
νά κρατήσει τήν λεπτή ἱσορραῐτία στα
τεντωμένα σκαινί, αναμεσα στήν ὸδὸ
Ζαλακώστα καί τό πρωθυπουργικό
γραφεῖα από τή μιά, καί τό μέγαρα τῆς
ΙΞΡΤ άπα τήν άλλη.
O EKAZTOTE ύφυπουργός τύπου
στῆν αρχῆ εἶναι σεμνός. Μεταθιθάζει
απλῶς τίς ένταλές τοῦ αφεντικαύ.
Στήν έπόμενη φαση, γνωρίζοντας τί

ρσση,..»

σαυν αἱ Παπαδόπαυλος, Μπαυλαῡ-

Περιμέναμε δικό μσς καί λέγεται Βλά-

ταυ δάφνη καί λέγεται Μπακαγιάννης,

«Κύριε Πρόεδρε, ὀ φίλος σας Ζισκαρ
θγαίνει στήν τηλεόραση σέ ζωντανή
συζήτηοη μέ τούς ἄλλους άρχηγούς
καί μέ τούς δημοσιογραφους καί δέν
παρουσιαζεται ὼς Μεσσίας. Ἀφήστε
τόν λαό νά κρίνει καί αν πιστεύετε στό
έργο σας έχετε καί οταν κόσμο έμπιΟΤΟΟύνη».
Ἀλλά ύτιαψιαζόμαοτε τήν τρομερή
απάντηση;
«'O τύπος δέν εἶναι δικός μου
καί ἑπομένως μού έχει μείνει ή τηλεό-

μέ τόν Μπίοτικα ε’ίδηση πρώτη πού
νά μήν αφαρα τόν Καραμανλῆ καί
θα δούν πῶς ανάθαυν τά τηλέφωνα.
ΛΕΓΕΤΑΙ ότι α ’ίδιας α K. Καραμανλῆς μαναν μια φορά Πήρε ταν K. Χανδρο στα τηλέφωνο. Καί αὺτή για να

ΕΞ ΟΥ καίΙ ἡ μαναΠωλιακή έθνικαφρασύνη τοῦ K. Τσαλδάρη, τοῡ κόπτοντος τάς κεφαλάς.
ΣΤΗ μεταπολίτευση ὅλαι νόμιζαν
Πῶς εύρωπαϊκός αέρας θα φυσαῡσε
στά μέσα ένημερώσεως. Πολύ γρήγαρα αντελήφθηκαν ότι εἶχε φυτρώσει
φούντα στό σκαρπίνι καί πώς α κλαιός
Θά ἡταν ασφυκτικός. Κανείς δέν θά

τού πεῖ πώς Θά έπρεπε ol ’Έλληνες νά

μπορέσει νά διοικήσει αὑτό τό ἵδρυμα.

αποκτήσαυν «Γνωριμίες» γιά νά αποκτήσει καί ἐκεῖνος τίς δικές ταυ μέ τό

'H κυθέρνηση δέν άφήνει. Αύτό εἶναι
ὅλα τό πρόθλημα. ”Ολα τά άλλα εἶναι
οτάχτη γιά νά γίνονται έπιθυμητές
έσωτερικές αλλαγές.
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ῆ έκθεση Ραχα-

συγκρότημα ταῡ Μπόταη.

ΒΡΕΘΗΚΕ ὅμως ποτέ νά πεῖ κανείς;
«Κύριε Πρόεδρε, δέν εἶναι πρώτη
ε’ίδηση ότι δώσατε αδηγίες τῆς αρμοδιότητας σας ἥ ότι σας παρέθεσαν
δεῖπνα ὀἱ Πολωνοί. Πρώτη ε’ίδηση εἶναι
τό ότι τραυματίστηκαν ἅνθρωποι στήν
Σούδα καί έγινε θιθλική καταστροφή
καί μια ὀλόκληρη Ἑλλάδα ἀγανακτεῖ
γιατί τήν θάζετε δεύτερη προκειμένου
νά φανεῖτε να σείετε τάς χεῖρας καποιου πρωθυπουργού...»
"H νά τοῦ πεῑῑ

νιώτη,

Καστόρα,

Μπλέσιου.

Δέν

ὑπῆρξε μεγαλύτερη «απάτη» από
αύτῆ. Ἐδῶ καί ένα χρόνο ό K. Χόνδρος πιεζόταν νά διώξει μερικούς
συνεργάτες του καί αρνιόταν πεισματικά. 'O K. Τσαλδάρης διάταξε τόν
έλεγχα, χωρίς μάλιστα νά ταῡ τό πεῖ.
”Απλῶς έοτειλε τόν Μπλέσια καί τόν
Ραχανιώτη γιάι νά δούν τάχα τόν
καταμερισμα ταῡ πρασωπικού καί αί
17

«σύμθουλαι» οτρώσανε τα πρασωπικό
οτήν άνάκριση. Ἀπατέλεσμα; μια έκθεση πού αμα δημασιευθεῑ θα γελάσει
τα χείλι καθε πικραμένου. Τα σκάν-

δαλα εἶναι μικρά, αλλα ἐξαγκώνανται
από τήν ανάγλυφη διαθεση νά θρεθούν άφορμές για να ντυθεῑ ῆ ἐντολή

τοῦ κ. Τσαλδαρη μέ τό ρούχα τῆς ναμιμότητας. Καί τελικά, μιά όλόκληρη
κυθέρνηση διασύρεται,αφαὺ ἐπιτρέπει
να γίνονται τέτοια «σκάνδαλα», α τύπος θρίσκει θέμα για μέρες καί τό
πρασωπικό γίνεται ανάγνωσμα, χαναν-

τας ἐτσι καί τήν τελευταία διαθεση για
ἐργασία καί προσφορά, πού ἐνδεχόμενα διατηραῡσε.

ΒΕΒΑΙΑ, ῆ ΕΡΤ δέν εἶναι μόνα τηλεόραση. Εἶναι καί ραδιαφωνα. Ἐκεῖ
άλωνίζει κυριολεκτικά ό Λέκκας. 'H

μόνη αντιοτσσιακή του δραση κατά
τήν διαρκεια τῆς δικταταριας,εἷναι ὅτι
κατόρθωσε νά κλείσει τῆ «Νέα Παλιτεὶα» πού Χτού εἶχε ἐμπιστευθεῖ ἡ
Χούντα σαν ἐκδότη. Ἐπιθίωσε ὅλων
τῶν καταοτάσεων έφαρμόζοντας τό
«λάθρα διώσας» καί κατόρθωσε νά
φέρει τό ραδιόφωνα πίσω οτή δεκαετία τού πενῆντα. Τό πρόγραμμα εἶναι

ὁλόκληρα κονσέρθα. Ἀλλά τήν κυθέρνηοη δέν τήν ἐνδιαφέρει τα ρα-

διόφωνα, γι’ αύτό άφήνουν καί τό.
Χατζιδάκι ῆσυχο.

Πάντως τό ραδιό-

φωνο

άλλη

εἶναι μιά

ἰσταρία πού

χρειαζεται ξεχωριατή διερεύνηση.

’ ἴ

εἶναι ό Χαραμῆς. Ἔχει ένα 6ασικα
προσόν πού τό ύπενθυμίζει συχνάς 'O
πατέρας του ἠταν αφθαλμίατρος ὅλης
τῆς κυθέρνηοης καί άκαδημαϊκας.
Μετά τίς γυμνασιακές του ατιαυδές
έκανε έναν πλούσια γαμα καί διάφορες δαυλειές τοῦ παδαριαῡ. Για παραδειγμα; ῆ Μαλε Ρίτσαρντααν, ἑταιρεία
γιά φῶτα κινηματογραφικα. Τού έδω-

σαν τήν αντιπρασωπεία, τού πῆραν καί
έναν ὑπαλληλο. Σέ ὅλον τόν κόσμο ἡ

ἑταιρεία θησαυρίζει, ἐδῶ ὕστερα απα
λίγο ἐκλεισε. Τήν αγὸρασε ὸ Κατσαυρίδης καί πορεύεται μιά χαρά. Ἀργότερα πῆρε τα τμῆμα μεταχειρισμένων “
αύτοκινήτων ταῡ Καμμέναυ. Κι αύτα

ΑΣ ΔΟΥΜΕ τώρα ποιά εἶναι τα με-

TON K. Τασα Παπαδόπαυλα, ὑποδιευθυντή προγράμματος καί τήν K.
Μαθίλη,

ὑπαδιευθύντρια παραγωγῆς.

Ἕξυπνοι καί ol δυό, μέ πεῖρα από
παραγωγή. 'O K. Παπαδόπαυλαςνῆξερε
καί από πρόγραμμα, αλλα ῆταν ὑπερθαλικά φιλόδοξος καί γρῆγαρα σήκωσε θόρυθο σέ θαρας ταυ, παλλές

καποια στιγμή μπαίνει στό Διαικητικό

εἶχε καπως στρώσει. ”Ομως, συνήθιζε
νά γράφει ἐκθέσεις συχνά. 'H έκθεσή
του μέ αναπόδεικτα σκάνδαλα για τόν
K. Λαμψα, έδωσε τήν εὐκαιρία αποχωρήσεως τοῦ τελευταίου. Ἀλλά καί ό κ.
Παπαδόπαυλος αναγκαστηκε μέ τή
σειρά του νά παραιτηθεῑ, συντάσσοντας ἐκθεαη πρός τόν Ραχανιώτη, ὅπου

Συμθαύλιο τῆς EPT. Πῶς καί γιατί
παραμένει εἶναι μυστήρια. Ἀποφασίζει
τότε να συοτήσει καί ἑταιρεία παραγωγῆς σήρισλ μέ τόν K. Σαφιανό καί
τήν K. Φόνσου, τόν σκηναθέτη K. Φέρη
καί άλλαυς. Ταύς λέει ὅτι έχει τό σήριαλ ατήν ταέπη ταυ καί ἐμφανίζεται
οταν K. Βλαχα, τότε γενικό διευθυντή.

‘O K. Βλάχας τού λέει πώς θεθαίως νά
περάσει ῆ πρόταοη από τό Διαικητικό
Συμθαύλιο για νά απαφασίσει, αλλά
προηγουμένως σωστα εἶναι νά παραι-

τηθεῑ ὁ κ. Χσρσμῆς. γιᾱ vc'x μήν noov.

λαγίες ταῡ Διαικητικοῡ Συμθαυλίαυ.

γάλα κεφαλια τού ἱδρύματος.
ΣΤΗΝ ίεραρχία μετα τούς γενικαύς

Λαμψα.

ἐκλεισε. ’Ἐτσι κυκλαφαρεῑ τό ανέκδατο ὅτι ῆ κυθέρνηση τόν έθαλε ἐπίτηδες για να κλείσει τήν ΕΡΤ - γιά τήν
ὥρα έκλεισε τα οταύντια - ὥστε νά
τήν πάρει ἰδιωτικός φορέας.
O K. ΧΑΡΑΜΗΣ μ’ αύτα τά προσόντα

κλπ. '0 K. Χαραμῆς τότε παραιτεῖται
ταῡ σήρισλ καί μένει καί ἐπί Λαμψα
στό συμθούλια. ”Οταν αδειάζει ἡ θέση
ταύ διευθυντοῡ ἐκλιπαρεῑ τόν K. Χόνδρο νά τού δώσει τή θέση. Τότε ό K.
Τσαλδάρης πίεζε να πάρει τήν θέση
αύτή ό κ. Καστόρας, αλλα ὁ K. Χόνδρας πρατιμα τό μή χεῖρον μέ τίς εύ-

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΗΣ ΕΡΤ

εἶναι ανθρωπας καί αὑτός μέ αναγκαςί
ΑΛΛΑ καί ἡ ύπόθεοη Χαραμῆ θγαζει
γέλια. Πρῶτα, γιατί ό ’ίδιος δέν θυμάται ποτέ τί ἐντολές έχει δώσει.
Ὕστερα, γιατί μέ τό νά δέχεται τούς
πάντες - τώρα τόν κατάλαθαν καί δέν
ζητα πια γκανείς ἐξωτερικας παραγωγός να ταν δεῖ - ἡταν συνέχεια απαοχαλημένας. Τέλος, γιατί μή γνωρίζοντας τίπατε από τηλεαραση, ἐδινε
αλληλαγρονθοκαπαύμενες
ἐνταλές.
Εἶχε καί δύο συνεργάτες κληρονομία

ΤΟ ΑΛΛΟ αοτέρι, ό K. Καστόρας, στό
τέλος τῆς ἐκθέσεως πού εἶχε συντάξει
έλεγε πώς δραττεται τῆς εύκαιρίας νά
ὑπενθυμίσει οτόν κ. Γενικό ότι δέν
έχει εἰσπράξει εἰσέτι κανένα μισθα
από τα ὑπεσχημένα καί τέλος παντων,

ΡονΣΣοΣ Σ. κοΥΝΔαΥΡοΣ
Η ΑΣΦΑΛΙΞΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΘΙΞΣΤΩΤΟΣῑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ KPATOYMENOI
ΕΚΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

φαρές αναίτια. Πάντως τό πρόγραμμα

έκανε κριτική τοῡΧαρσμῆ θέθαια ὅχι
τόσα αδικη.

Η κ. ΜΑΒΙΛΗ εἶχε ὶκανατητες, χωρίς
κανένα τυπικα προσόν. Κατόρθωσε να
ἐπιθληθεῖ στῆν ΕΡΤ απ· τή στιγμή πού
έπεισε τόν K. Χόνδρα πώς πάνω της
οτηριζόταν όλη ή δούλεια τῆς παραγωγῆς. ‘H ποιότητα πολύ λίγο ἐνδιέτ
φερε καί τούς δυα. Μεταχειριζόταν

τούς

ὑπαλλήλαυς

μέ

τρόπο

καί σκληρά.

Εἶχε περιθληθεῖ

απα τήν αύλῆ της καί ἐνεργοῡαε αύταρχικα. ”Ετσι ὅμως πρακαλοῡσε αντιπάθειες καί δημιουργοῡσε συνεχῶς
προστριθές. Τελικα, καί μετα από
πολύ κόπα ὸ κ. Χὸνδρος απαφάσισε νά
τήν απαμακρύνει καί τό πρασωπικό
ένιωσε ανακαύφιση.
OI ΔΥΟ στόχοι λοιπόν τού κ. Τσαλδαρη «Παπαδόπαυλος-Μαθίλη» ἐχαυν

_ Μίλαν Καύντεροί

OI ᾗκλιξιλοκρᾼῑορῑξ ᾗ
,ΡΗΞιῑπνλοΝ / BIBAIA“

ΠΡΟΛΟΓοΣ; ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΜΑΝΕΣΗ

Arl‘EAHZ ΔιπλΑε
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
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ἐκλείψει. Ἀλλά ὑπάρχαυν καί άλλοι
πολλαί πού ἐνοχλοῦν τόν K. ”Υφυπαυργό. Π.χ, ό κ. Κατακουζηνός, ὁ μανος από τήν ΕΡΤ πού ξέρει τήν κινηματογραφική πιάτσα, ό κ. Γ. Στεργίαυ,
ἱκανός οτήν παραγωγή, παραμερισμένας σέ ένα αοχετα γραφεῖα, ό K. Λειθαδέας πού δέν χρησιμαπαιεῖται σέ
τίπατε αύσιαοτικό. ”Υπάρχαυν καί
αλλα νέα στελέχη. Ὀ κ. Ν. Πιλαθιας,
ὑπεύθυνος γιά τα παιδικά προγράμματα παύ εἶχε για μόνα τυπικα προσόν
πώς κάποτε ῆταν παιδί θαῦμα τοῦ κινηματογράφου

καί

θσφτισιμιός

ταῦ

Χόρν, αλλα πού κατόρθωσε νά κάνει
ένα παιδικό πρόγραμμα πού να θλέπεται. Δέ φτάνει αύτα, ταν τελευταῖα
καιρό αναγκαζεται, ὅλα καί συχνότερσ, να θυμαται τό νανό του για να
ἐπιθιώσει. 'H φιλόλογος K. Μωραϊτη
πού προΐσταται στό Τμῆμα Ἐπιμαρφωτικῶν Ἐκπαμπῶν, καί ό K. Τσαλδάρης
- μή ἐχαντάς της καμια ἐμπιστοσύνη είδικά μετα τή συζήτηση για τή «θία
στίς μεγαλαυπόλεις» - στῆν ἐκπομπή
MIA “TAINIA MIA ZYZHTHZH” έχει 6α-

λει λυταύς καί δεμέναυς να τήν παρακολουθοῦν. Καί θεθαίως, τό ἐπιμαρφωτικό πρόγραμμα κανέναν δέν ἐνδιαφέρει. 'H K. Σταματα, φιλόλογος,
προΐσταται στό Τμῆμα Είδικῶν Ἐκπομπῶν, πού σημαίνει σχέσεις μέ άλλες τηλεαράσεις. Για τήν ώρα, άκόμη
καί ό ’Έλληνας πρέσθης οτή Γερμανία

έγραψε, πώς ῆ ἐκπομπή πού στέλνει
οτή Βόννη καλύτερα νά μένει ἐδῶ.
Στήν πραοτιάθειά της νά δείξει πώς
ξέρει τηλεόραση ανακατεύει ὅλες τίς
ξένες λέξεις πού ταιριάζουν στήν
παραγωγή μέ απατέλεσμα ol τεχνικαί
τῆς ΕΡΤ να τήν αποκαλαῦν «τό Λεξικό». Πάντως, χαίρει τῆς εύνοιας τοῦ
κ. Χόνδραυ. Στίς δημόσιες σχέσεις

ᾸΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝοι
πΗΡεΣ το «GOYPIO»

_
Η ΚΛΙΜΑΚΑ τῆς ίεραρχίας ξεκινα
τοῦ Γενικαῦ καί τῶν δύο θοηθῶν του,

δοτο. στα ἑλληνικά, θιθλίο του «Κράτος, εξ-

Ὀ κ. Χόνδραςιεῖναι αλήθεια πώς εἶναι
ἤπιος ανθρωπας μέ σιδερένια νεῦρα
καί πολύ χιαῦμαρ, ύπαμανή καί καρτερικότητα. Δέν ἐχει δημιουργήσει πραθλήματα μέ τό πρασωπικό. ”Εχει κάπαια διοικητική πείρα από τά χρόνια
τῆς «Ὀλυμπιακῆς». Ἀρκεῖ αύτα για νά
τοπαθετηθεῖ ένας αεραπὸρος, χωρίς
ίδιαίτερη παιδεία στήν ΕΡΤ; Φαίνεται
ὅτι ῆ φιλία τοῦ K. Λαμπρία πού οίκοδαμήθηκε στίς συχνές συναντήσεις
τους στό ἑστιατόρια «Παπακια»,
έπαιξε καθαριατικό ρόλο.
'O γνωστὸτατας ὑπηρέτης τῆς δικτατορίας κ. Φακλῆς εῖναι φοίνιξ αναγεννώμενας από τήν τέφρα του. Καταρθωσε να ἐπανέλθει ἐπί Βλαχου,
ἐνῶ τόν εἶχε απαμακρύνει ὅ Μπακογιαννης, ὡς χαυντικό καί ἐπί Χόνδρου,
ἐνῶ τόν εἶχε απαμακρύνει ὁ Λάμψας.
Εἶναι ὑπερεθνικὸφρων, τέως χωροφύλακας καί, ὅπως καί ὸ ’ίδιας λέει, άνθρωπας τοῦ Ράλλη. Οἱ τρόποι του εἶναι καταπιεοτικὸτατοι πρός τα πρασωπικό - κάνει κι ἐφόδους στίς 4 τό
πρωΐ - καί ὑπατακτικόταται πρός τήν
ίεραρχία. Δέν ὑπάρχει πράγμα πού νά
τοῦ ζητηθεῖ καί να μήν τό κάνει, πρακειμέναυ να εύχαριστήσει τούς ανωτέραυς ταυ καί εἶναι ἐταιμας για ὅλα
προκειμένου να κρατήσει τή θέση του.
Χαρακτηριστικά, καποια στιγμή πού ό
Χανδρος εἶχε πραθλήματα, προσφέρθηκε να τόν αντικαταοτήσειί Τώρα πια
οἱ ἐλπίδες πολλῶν στηρίζονται οταν Γ.
Στεφανακη, γιατί ναμίζαυν πώς θα έχει
διαφυλάξει κατι από τίς αρχές πού

ουοία καί σασιαλιαμός».
- ’άρθρα τοῦ Mn. Γεωργούλα για τόν Πουλατζαῑ «ένας δημιουργικὸς Μαρξιοτής».
- Μιλαῡν για τόν Ν. Παυλατζᾱ καί τό ἔργα
του ol: Γ.Βλαχος, Γ.Κανταγιώργης, Δ.Μαρωνίτης, Ἀ. Μεταξας, Χ.Ραζάκης καί ό Ν.Σ8ορωνος.

Ὀπωσδήποτε σέ ἐπόμενα τεῦχος

’

Ἀπὸ τό ὑπόλοιπα τεῦχος
- «Παλέψαμε μέσα σέ συνθῆκες απαρίας

καί απαρίας τῶν αλλων για τό πῶς τά καταφέραμε», συνέντευξη τοῦ δημάρχου Καλαμαριας M. Ἀλεξιαδη.

- «Καί παλι ἡ ”Ηρωδιας μαίνεται καί πάλιν,
διάλογος μέ τόν Ὀδηγητή γύρω άπὸ τά Φεστιθάλ,
- «Τὸ γκέτο δέν τό θελήσαμε ἐμεῑς, μάς τό

ἐπιθάλσνε», συζήτηση μέ μέλη τοῦ ΑΚΟΕ
γύρω από τή σημερινή θέση τῶν όμοφυλοφίλων στῆν Ἐλλαδα,
- Μάχοντσι για καλύτερη ζωή για μιά καλύτερη Εύρώπη, οἱ 400 χιλιάδες Ἕλληνες μετανάοτες στή Δυτική Εὐρώπη.
- «Για νέους αγῶνες άνταξιαυς τῆς άγωνιστικῆς ἱστορίας τοῦ κλάδουη, αρθρα για τῆ
σημερινή κρίση στῆν οἰκοδομή καί τίς άρχαι-

ρεσίες τῶν οἰκοδόμων.

ἒξῑᾷὲ ΠΡῼΙ

διακήρυττε πρίν μπεῖ στήν ΕΡΤ. 'H

πρώτη ὅμως συνέντευξη τύπου τοῦ
νέου αύθέντη τούς διαψεύδει- πέρα
γιά πέρα. Ὀ διευρυμένος πρώην φιλελεύθερος οὔτε λίγα, ούτε πολύ ξεκίνηοε μέ μιαν αὑτοκριτική τῶν θέσεων
πού εἶχε διατυπώσει τήν ἐποχή πού
θρισκόταν οτήν αντιπολίτευση για τήν
αντικειμενικὸτητα τῶν είδήσεων καί
τῶν ἐπικαίρων.
Εἶναι θέθαια παρασαγγες πια ἐξυπνας απὸ τόν κ. Χαραμῆ καί περισσότερο φιλόδοξος απα τόν κ. Χόνδρο.
”Αλλωοτε, ας μήν ξεχνάμε, καί α κ.
Χόνδρας από τό γραφεῖα τοῦ K. Στεφανάκη ξεκίνησε.

θα δοθοῦν καί άλλες λεπταμέρειες

δύναμη τόν πραστατεύει

.

- κείμενα τοῦ N. Πουλατζᾱ για τό δημοκρατικά δρόμο στό σοσιαλισμό, από τό ανέκ-

προΐσταται ό κ. Γ. Τσούτσιας πού κατά

μακρατική

ΑΝ OXI, ΤΟΤΕ ΕΧΕΙΣ XAZEI: ἡ

από τόν τέταρτα ὅραφα, ὅπου καί τα
γραφεῖα τῶν τριῶν Γενικῶν, δηλαδή

τήν περίοδο Λαμψα εἶχε τίς μεγαλύτερες ἐξαυαίες καί εἶχε ξεσηκώσει
ααλα οταύς ύπαλλήλαυς. Ἐπανειλημμένα ό K. Χόνδρας τόν ἐχει συλάθει ἐν
αταξία -— αλλά καποια αόρατη νεαδηκαί έπιθιώνει.

.

‘AYTOY TOY AEKAI‘IENOHMEPOYK -' ·’

για τόν τρόπο ανάθεοης τῶν ἐκπομπών, τίς διαδικασίες προσλήψεων, τά προσόντα ταῦ πρασωπικοῦ καί τόν καταμερισμα δαυλειάς.
'H τεχνική τοῦ σήρισλ εἶναι συναρπαοτική,
I

ΒΛΣΜΗΣ ΛΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

H ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΗ
TOY ΚΕΦΑΛΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
. ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ MAX ~
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”ἰΜΙΑΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ·“’

—_=.:. τινα
ΣΤΙΣ 15 Φεόρουαρίου 1972, ἡ πολυεθνική RANK — XEROX ἐγκαθίσταται στήν Ἑλλάδα. Τό καταστατικό τῆς RANK — XEROX,
GREECE, S.A ἐγκρίνεται ἀπό τόν χουντικό «ὑπσυργό» Έθνικῆς Οἰκονομίας στίς 4 Μαρτίου» καί ὁημσσιεύεται στό ὁελτίο ἀνωνύμων
ἑταιρειῶν τῆς «Ἐφημερίὸας τῆς Κυόερνήσεως» τῆς 11ης Μαρτίου
1972.

EINAI ἡ ἐποχή τῆς μεγάλης ἀποσύνθεσης τοῦ Παπαὸόπουλικοῦ
καθεστῶτος. Οἱ ἡμέτεροι ἔχουν ἀποχαλινωθεῑ, οἱ «μπάζες» καί οἱ
«μίζες» ἔχουν πολλαπλασιαστεῐ, τίποτε πιά ὁέν πτοεῖ τούς κερὸοσκόπαυς.
ΕΤΣΙ, τό Ὗπαυργεῖα Ἐθνικῆς Οἰκονομίας δέν ξενίζεται καθόλου ἀπό τα γεγονός ὅτι καί τό κεφάλαια καί ἡ διεύθυνση τῆς Ἑταιρείας ἀνήκουν ἀποκλειατικά σέ ξένους, χωρίς καμια αύσιαστική
έλληνική συμμετοχή. Τό Διαικητικό
Συμὸαύλια ἀποτελεῖται ἀπό τούς ὑπαλληλους τῆς XEROX, R. Pippitt, A. Borbone. καί John Lavers. Οἱ συμμετέχοντες
δικηγόροι B. καί E. Λαμπαδαριας, δέν
’έχουν καμια κεφαλαιαυχικῆ αὐτονομία,
εῖναι ἁπλοί «ἀχυρανθρωποι», ὅπως τό
δείχνει καί τό γεγονός ὅτι ὑπαγραφαυν
τό ίδρυτικό σάν πληρεξαύσιαι τῆς
RANK — XEROX καί τῶν δύα ἄλλων
«συμὸολικῶς» συμὸαλλόμενων J. Themas καί H. Ross-Shand. T6 κεφάλαια ἐξ
ἄλλου κατανέμεται ὡς ἓξῆς;
RANK — XEROX.GREECE, S.A.:
5.998 μεταχές τῶν 3.000 δρχ.
Harry Ross—Shand — 1 μετοχή τῶν
3.000 δρχ.
J. Thomas — l μετοχή τῶν 3.000 δρχ.
Σύνολο 6.000 μεταχές ἤ 18.000.000
δρχ.
ΣΚΟΠΟΣ τῆς ἑταιρείας εἶναι;
«ἡ ἑμπορική ἀντιπροσώπευση, εἱσαγωγή, ἀγορά, πώληση ἤ ἐνοικίαση τῶν
προϊόντων τῆς «RANK XEROX LIMITED ἤτοι ε’νὸεικτικῶς; φωτστυπικῶν μη20
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Μέ χούντα

χανημάτων, ήλεκτρονικῶν ὑπσλογιστῶν,
ἀντιγραφικῶν μηχανημάτων, μορφωτικῶν συστημάτων καί μεθόὸων συστημάτων, μηχανημάτων κσί ἐξαρτημάτων τηλεπικοινωνιιῖ)ν...»ι
ΚΑΙ ΜΕΧΡΙΣ ἐδῶ δέν ὑπάρχει παρα
ἀκόμα μιά ἐξοργιστική παρουσία τοῦ
πολυεθνικαῦ κεφαλαιαυ στα ξέφρσγα
αμπέλι παύ εἶναι ἡ σύγχρανη Ἑλλάδα.
Θα μπαροῦσε κανείς να σκεφτεῐ ὅτι ἀπα
τή στιγμή πού ἡ μαίρα τοῦ ἑλληνικαῦ
κσπιταλισμαῦ, ὅπως τήν καθόρισε ἡ ἑλληνική ἄρχουσα ταξη, εἶναι ἡ ὑποταγμένη καί ἐξαρτημένη ἐνσωματωση στόν
παγκόσμιο καταμερισμα ἐργασίας, καλύτερα νά παλλαπλασιαξονται αἱ ξένες πσραυσίες για νά ὑπάρχει ἀνταγωνισμόςδιεθνικῶν καί εὐκαιρίες ἐλεύθερης ἐπιλαγῆς για τή ντόπισ ζήτηση.

ΟΜΩΣ, έδῶ ἀκριὸῶς εἶναι ὁ κόμπος.
”Av διαλέξαμε να ασχοληθαῦμε μέ τή
RANK — XEROX, εἶναι γιατί ἀποτελεῖ
μιά χαρακτηριστική περίπτωση κατάκτησης μιᾶς μαναπωλιακῆς θέσης στῆν
ἐθνική οἰκονομία, μέ ἰδιαίτερσ ἀπαράδεκτες καί χαρακτηριστικές μεθόδους.
ΕΤΣΙ, στίς 3-6-1972 οἱ διάφαρες Noμαρχίες τῆς χούντας... κατόπιν «σχετικῶν ὁιαταγῶν» τοῦ «ἑξοχωτάτου κ. A’
Ἀντιπρσέὸρου τῆς Κυὸερνήσεως» δη-

λαδή τοῦ καθ’ ἡμᾶς Παττακοῡ, καλοῦν
ὅλες τίς διαικητικές ὑπηρεσίες να αγαρασαυν μηχανήματα RANX — XEROX
μιᾶς καί «ὁ παγκοσμίως γνωστός ὀργανισμός... ὅστις (διαθέτει μηχανήματα ξηρογρσφίας, ἑγκαθίσταται καί ἐν Ἑλλάδι,
ὁιά νά προσφέρει τάς Ὑπηρεσίας του
(sic) καί τά μηχανήματα ταυ εἰς τούς ἐλληνικούς Δημόσιους καί Ἰδιωτικαύς
Ὀργανισμούς».
ΛΙΓΟ αργότερα, στίς 15 Μαρτίου
1973, ὁ Γενικός Γραμματέσς τοῦ
Ὑπαυργείαυ Δικαιοσύνης, κ. A. Μπαλής
ἐκθέτει μιά τεχνικαφανή σκαυληκομυρμηγκότρυπσ για να καταλήξει στό τραγελαφικό συμπέρασμα ὅτι τα φωτααντίγραφα εἰδικῶς τῆς RANK — XEROX
μετά «τήν περί ἀνεξιτήλου αὐτῶν κατηγορημάτικήν ἔγγραφον ὸιαὸεόαιώσιν τῆς
ἑταιρείας» μποραῦν νά γίνονται δεκτά
από τά ὑπαθηκαφυλακεῖα. Καταστρατηγοῦνται έτσι δύο νόμοι καί ὅπως καί ὁ
Παττακας, ὁ «ὑπαυργός» Δικαιοσύνης
τῆς χαύντας μεταὸαλλεται σέ ἐμπαρικό
πράκτορα καί δισφημιστή μιᾶς ἰδιωτικῆς
ἑταιρείας.
, Βέὸσια, τόν κύρια ρόλο για τήν
εἰσαγωγὴ τῆς RANK ~ XEROX στήν
Ἑλλάδα τόν εἶχε παίξει ὁ Ἀσλσνίδης, φυγόδικος σήμερα στή Βραζιλίσ,
ὅπου κατά σύμπτωση ἡ ἴδια ἑταιρεία
ἔχει σημαντικά συμφέροντα. Ὁ Παττακός ἁπλῶς παίξει ρόλο μεσαζαντα.
ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ, θά μᾶς πεῖτε, μιᾶς
ἅθλιας ἐποχῆς. Οὔτε ἐλάχισται εἶναι,
οὔτε ἄγνωστοι αὐτοί πού θησαύρισαν
σαν συνεργάτες τῆς χαύντας καί χρηματαδότες τῶν «ἀδιάφθορων» πρωταπσλλίκσρών της.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ὅμως τῆς παλυεθνικῆς μσς
δέν σταματᾶ μέ τήν μεταπαλίτευση.
Η RANK — XEROX ἐχει σάν ένα ἀνα-

ῑΒειΙιψ, ["N ἰ-Ηι· ΒιλΑΔοε

Eé;_§E§EY.9‘.’

τ ΝΟΜΛΖΛᾸΑ ΥΑΛΚῙΔΙΚΗΣ

’ ’

ΔΗΜ.-[Σ ύῑιΞΤ-..Αἱϊαικ

ἐν ιίοιι-γὺρῳ τῇ 3/5/1972

RANK XEROX GREECE S.A.
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Ἣ-ἀντϊτῖόόσωπας αὐτός ιιινήθηκε πολὺ μέ τήν NASHUA

Mom: ’ Επωτε ρι κῶν

e—m.

-“ Μηχιτνήμιιτα Ξηρογρσφίας .-

1. ‘Ev τῇ ’ςιιιδιῶίῖει τῆς καλλιτέρσς δυνατῆς ἦργανι-ἰσεως τῶν ὶ([κ;τικ.ιυ““ι’πη-

ρεσιῦιν καί τισὸς ἐκσυγχρπνισμῆυ τῶν μεθὸὀιιυ ἐργασίας αὺτιῑιιμζ· ἐξοχώτατος

στό τρὶμηνα ποὺ πέραοε ἐν ἀντιθέσει μέ παλιότεοα
πού λόγω ἐλλείψεως μηχανῶν δέν ωαινόταν.
”Αυτίθετα ,
οῑ μηχανές UBIX ουνεχίζαυν να. μήν ἐμφανίζονται καί
αΙ. ἤδη πελότες έχουν τρομερὰ παράηονα.
‘H Τράηεζα
, -_ τῆς Ἑλλάδος πού ἔχει υ-ΒΙΧ, απὸ ἀοκετό καιρό ιιῆοε
.,-. μηχανικό ὃικό της για να ἐξυπηρετεῖται ιιαλλίτεοα.

-=_:_
ι·

’ἐν τοιαύταν ὲιῐιοτελε-ιματικόν σύστημα εἶν-τι haw} της ξηρά-γραφέας ἐπί
καινοῦ χάρτου ταχίστη ζ”ῑιόοσις ἀντιγρτὶιρων ηας-τις φύσεως ι’,ειμὲυωνςμεγίι-

-. Eva. ἀπὸ τα λίγα παντως πλεονεκτήματα τῆς πολιτικῆς
_. τῆς Ἐταιρίας, ὅπως ἐμαθει, εἶναι ,ναι ἐπιτρέπει στόνπελατη μέ καλουμένη μηχανή νά ργάςη εωοεᾱν τά αντί-

κ.Α’Ἃντιπρῦεδοπς τῆς ῖίυθερυήσι-ως,δια axe-rum Λ,-”γι·.ἰ-.ι του,γυωρίζει ’δτι
.

νικνοό του στά κεντρ.κά της γραφεῖα. Ἠ UBIX 11 μὲ
ι τήν σμύκρξνση μπορεῐ να φτανη καί τό] 25.000 C.V.
και-ὀλο. τα μαντέλλα χρειαζονται καθε 6 χιλιάδες

-_. ι.. ,μ

,μω m:

Mu ἀριθμοῦ.
.Té μηχανήματα ζηρογραιΓ-ίας εἶναι, υὲντ εἰδιιιᾶ φωτρ-τντιγΙ-αιρικζι μηχανήματα..

δι’ὦν εἷ ναι ιηιιατῆ ἠ οἰκονομική ἀντιπαρσγυιγή μεγὲλαυ αριθμοῦ ἀντιγρασυν ἐπ-ί κοινοῦ χάρτου--

,ἡ

.

”-μἊ

riff! CANON συνεχίζει νά. διατηρεῖ τό κακό όυομα ι-ιοὺ μέ τόσους
xi;- κόπους ἐφτισΕε καί όλο καί περιοοότεοοι. πελά-τες ἐχαυν παρά·
’- »μονα ἀπό,τὸ

Βετνιοα καί, τό

response time-,-

.

.

- 5.",

ηις-Ἦ εΗΑτιΡ 721 βελτιωμένη έκῦοση τῆς-..720 στό φοῦρνον roomm‘
'l’ihw'ﬂcu-hﬁv
περίπτωση mo τό cv Εεπεανα τίς 4.000. FEAT?

2. ’Ἤδη b παγκυομίτιις γνωστὸς ”(ὶργανισμ-ἰς RANK ΧΕῆΘΧῶατις διαθὲτ ει [mm—
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Ἡ Rank ἀστυνσμεύει ἐπιχειρήσεις καί πρόσωπα

Τό ὲνὸιαφέραν τοῦ «κ. Ἀντιπροέὸρου»

ποίηση, τό κίνημα για τή σωτηρία τῆς
Βενετίας καί... τῆς Ἀκρόπαλης, κλπ.
EINAI χαρακτηριστικό ὅτι ὁ πρώην
Διευθυντής τῆς RANK — XEROX — Ἑλλάς ἦταν ὅ νατιοαφρικανός κ. Τζών Λέιὅερς, πού ὑπηρέτησε, τα δεύτερα παγκόσμιο πόλεμο, στίς μυστικές ὑπηρεσίες καί
στή στρατανομία ταῦ ἀγγλικαῦ στρατοῦ.
Ἀργότερα πρακταρευσε τα συμφέροντα
τῆς Shell σέ δεκατέσσερες ἀραὸικές καί
ἀσιατικές χῶρες καί καταληξε διευθυντής τῆς RANK — XEROX οτή νατιανατολική Ἀσία τήν ἐποχή πού ἡ περιοχή
γινόταν νευραλγική για τά συμφέροντα
ταῦ ἰμπερισλισμαῦ.
Ο ΣΙ-ΙΜΕΡΙΝΟΣ διευθυντής κ. Παν.
Παπασταύραυ,
παρουαιάζει
ἐμμεσα
ιμόνα παλιτικό ἐνδιαφέραν. ‘H σύζυγὸς
του Μπριγκίτα, τό γένος Λεὸύ, εἶναι
γνωστή ἡγερία τοῦ μοναρχικοῦ κινήμα1cog, διευθύντρια καί ὅσσική μέτοχος τῆς

πόσπαστο τμῆμα, τίς δραστηριατητες τῆς
πολυπράγμονας καί σκοτεινῆς RANK —
Organization. ”Οπως ἐγινε γνωστό ἀπό
τίς ἀποκαλύψεις διαφόρων παλιῶν πρακτόρων τῆς CIA, ἡ RANK ὅχι μόνο χρηαιμαπαιαῦσε τίς θυγατρικές της ἐπιχει-

ρήσεις σέ διάφαρες χῶρες - πού συχνά
κατασκευαζουν στρατηγικῆς σημασίας
ὑλικα, συστήματα τηλεκατευθύνσεως
πυραύλων καί έξαρτήματα ρανταρ, σάν
μετωπικές ὀργανώσεις τῆς ἀμερικάνικης
ὑπηρεσίας πληραφαριῶν, ἀλλά ἀνάπτυσσε καί παράλληλη, αὑτόνομη, δική
της δραστηρίότητσ.
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ προωθεῖ, τό τμῆμα της
ἐρευνῶν - πού εἶχε πέρσι προϋπολογισμό 4,5 δισ. δραχμές - ὅλες τίς προτασεις παραγωγῆς ἰδεολογικῶν κατασκευῶν, πού εἰναι δυνατόν να ἀξιοποιηθοῦν για νά ὑπερκαλύψουν τό καίρια
Θέμα τῶν ταξικῶν συγκραύσεων. Τέταια
ζητήματα εἶναι ἡ προώθηση τῶν ἐθνικῶν
μειονοτήτων σέ εἰδικα ἐπιλεγμένες χῶρες, ἡ ἀπολιτική οίκολαγικῆ κινητο-

Linguaphone.

T6 γραφεῖα της κοσμεῖ

πρασωπαγραφία τσῦ τέως, ἀναρτημένη
σέ περίοπτη θέση καί θεωρεῖται γενικα
ὅτι ἐκφραζει μέ τόν πια έγκυρα τρόπο τίς
ασυναρτητες ἀπόψεις τοῦ Κωνσταντίνου

\

Γκλύξμπαυργκ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ τή συντριπτική δύναμη χρηματαδατησης τοῦ μητρικαῦ «χόλντιν» καί τῶν διαφόρων
ἀδελφῶν ἑταιρειῶν, ἡ RANK — XEROX
έχει αὐτή τῆ στιγμή δημιουργήσει μια
μανοπιυλισκή κατασταση στῆν ἐλληνική
ἀγορά μηχανῶν άναπαραγωγῆς ἐγγραφων, γιατί καλύπτει μόνη της πάνω ἀπό
τό 80 % τῶν ἐργασιῶν.
Χαρακτηριστικά ἀναφέρουμε ὅτι στόν
ἰσολαγισμό της (31-10-1978) ἀναφέρονται 400 ἐκ. δρχ. εἰσαχθέντα ἐμπορεύματα. Στήν οὐσία πρόκειται για μιαν

ίαὸπααη δανειαδατηση, πού εἶναι μυθικῆ
σέ μέγεθος, σέ σχέση μέ τό πενιχρά κεφάλαια πού ἔχει ἐπενδυθεῖ στῆν Ἐλλαδα.
ΒΕΒΑΙΑ, Θα μποροῡσε κανείς νά πεῖ
ὅτι αὑτά ’έχει ὁ νόμος τῆς συγκέντρωσης

τοῦ κεφάλαιους οἱ μικροί νά ἰσοπεδώνανται ἀπό τούς μεγάλους. Ὓπὸ τόν ὅρα
να τηροῦνται οἱ νόμοι καί οἱ κανονισμοί- αὐτῆ ἡ σκέψη (ἰντι-ιποκρίνεται σέ
κάποιου εἴδους νομιμότητα.
ΑΝ τηροῦνται...

ΓΙΑΤΙ δέν τηροῦνται οτή συγκεκριμένη περίπτωση.
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μια ὑπηρεσία μετα τήν ἄλλη, προμηθεύανται κολοσσιαία μηχανήματα τῶν
ὁποίων ἡ πλήρης ἀπόδαση, αν λειταυργαῦσαν συνεχῶς ὅλες τίς ὧρες
λειτουργίας ἐνός γραφείου, εἶναι...
1.000.000 ἀντίγραφα.
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Ἀλλάζει νόμους καί διατάγματα...

π.χ. γιατί τό Ὑπαυργεῐα Ἐμπορίαυ
ἐπιτρέπει στή RANK—XEROX να
εἰσάγει μεταχειρισμένα ἀνακατασκευασμένα μηχανήματα, να τα κασταλαγεῖ καί να τα πουλᾶ σαν καιναύρια, ἐνῶ πρίν τρεῖς μῆνες ἀπαγαρεύαντσν ἐντελῶς τέτοιες εἰσαγωγές

καί ἀκόμα σήμερα, ὁπωσδήποτε,
ἀπαγορεύεται ἡ συστηματική ὑπερκασταλόγηαη.
ΤΟ 1978 ἡ RANK εἰσήγαγε ἀνακστασκευασμένα μηχανήματα ἀξίας 76 ἐκ.
δρχ. ἀπό τό ἐργαοτάσια της τοῦ Venray
τῆς Ὀλλανδίας. Ἴδιου τύπου ξεπερασμένα ἤ απατυχημένα μοντέλα προερχόμενα ἀπό τό ἐργαστασια Mitchelding ταῦ
Ross on By τῆς Μεγάλης Βρετανίας
πραωθαῦνται πιεστικα στῆν ἐλληνική
ἀγορά μέ διάφορα δραὸεῖα για τούς πωλητές ἤ μέσα ἀπό εἰδικό σύστημα ἐκπτώσεων.
H ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ αὐτή συνδέεται
αμεσα μέ τῆ συστηματική ὑπερκοσταλόγηση τῶν εἰσαγωγῶν μηχανημάτων καί
ἀνταλλακτικῶν παύ ἐπιτρέπει τήν ὑπερεκμετάλλευση τῆς ντόπιας ἀγορᾶς σέ
σχέση μέ τίς ξένες, ὀγκώνει τόν πληθωρισμό καί κυρίως ἐπιτρέπει τήν ἀθρόα
ἐξαγωγή συναλλάγματος, μερικές φαρές
μέχρι τοῦ σημείου να ἀναστρέφεται ἡ
χρηματαδατική ραή.
OI ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ παλυεθνικές ιμφανίξουν ἐξ αλλαυ παθητικούς ἰσαλογισμαύς ἤ τόσα μικρό κέρδος, ὥστε δίκαια
να μπορεῐ να ἀναρωτηθεῖ κανείς γιατί
προὸαίνουν σέ τόσα ἐπίπανες καί ἐπισφαλεῖς ἐπενδύσεις σέ ξένες καί συχνα
ἀφιλόξενες χῶρες.
H RANK-XEROX ἔχει σήμερα γίνει σχεδόν ἀποκλειστικός πραμηθευτῆς τοῦ κράτους. Στα πλαίσια μιᾶς

εὐγενικῆς δραχμαὸόραυ άμιλλας, ἡ
22

ΠΡΟΚΙΞΙΤΑΙ για μιαν ὑπερεπένδυση
πού εἶναι ἀπσραδεκτη μέ ὅπαιοδήπατε
ὀρθαλαγιστικό κριτήρια. Γιατί κι ἄν
ἀκόμα ὑπῆρχαν μερικές ὑπηρεσίες πού
θα διαμαρφωναν μια τόσα μεγαλη ἱκανότητα παραγωγῆς ἀντιγράφων, τό ἐνδεικνυόμενα σύστημα θα ῆταν π.χ. ἡ ἀναπσραγωγή offset, ὅπως γίνεται ἐξ αλλαυ
στίς ΗΠΑ. eH μέθοδος αὐτή, προμηθεύει
πειστικότερσ ἀντίγραφα, μέ κόστας κατα
σελίδα, μόνα 0,42 δρχ. ἐναντι 0,52 δρχ.
τῆς XEROX.
ME TI τρόπους λοιπόν καταρθώνει ἡ
ὁρμητική RANK-XEROX να κεντρίσει
τό ἐνδισφέραν τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων
καί τῶν κυ6ερνητικῶν ὑπευθύνων, ὥστε
νά τούς κανει να ξεχναῦν τό πασίδηλα
συμφέρον ταῦ δημόσιαυ ταμείου καί τήν
ἴδια τῆ λαγική.καί να ἀγαράζαυν τα πανακριὸα μεγσθήρισ πού οὑτε στῆ μητέρα
Ἀμερική δέν καταφέρνει να τοπαθετήσει;
ΓΙΑΤΙ ἀπό τίς ἐκλεκτικές συγγένειες
μέ τή CIA κατι έχει μείνει για νά δώσει
μιαν ἰδιαίτερα ϋποπτη ὀσμή καί στίς
πράξεις ἐμπαρικαῦ ἀνταγωνισμαῦ τῆς
παλυπλόκαμης
παλυεθνικῆς.
Ἔτσι,
ὑπαρχαυν ἐπιχειρηματίες πού διαμαρτύρανται γιατί ἡ XEROX ἐπιδίδετσι σέ
ἀταμική παρακόλαυθηση τῶν τεχνιτῶν
καί τῶν πωλητῶν πού διαπρέπαυν σέ αἴκαυς ἀνταγωνιστικαύς καί γιατί ὅταν
διαπιστώσει ὅτι κάποιας διαπρέπει,
σπεύδει να τόν κερδίσει μέ δελεαστικαύς
ὅρους. Αὐτά ὅλα εἶναι ὅέὸαια ἀναπόδεικτοι ἰσχυρισμαί.
ΙΞΜΙΞΙΣ πάντως έχαυμε στα χέρια μσς
τῆν 3η ἐνημέρωση (Ἰούνιος ’79) τῆς
RANK — XEROX πρός τούς πωλητές
της, πού ἐχει τίτλο «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ὅέὸαια, ἀλλα μέ τί
μέαα; Ἀπό τῆ σελίδα 10 καί μετα ἀνακαλύπταυμε ὅτι ἡ RANK ἐπιδίδεται σέ
συστηματική καί πρασωπικῆ ἀστυνόμευση τῶν ἐμπορικῶν της ἀντιπαλων;
Ο Ἔτσι, διαὸαξαυμε στῆ σελίδα «κάποιας Χραναῖας ἐχει κάνει ἕνα πολύ
φτηνό παραινετικό».
Ο Καποια άλλη ἑταιρεία («ὅπως
ἐμαθε») ὅγαζει-δωρεαν ἀντίγραφα μέσα
στά γραφεῖα της 0' ὅσους ἐχαυν χαλασμένες δικές της μηχανές.
Ο Ἡ Canon «συνεχίξει νά διατηρεῖ τό
κακό ὄνομα, πού μέ τόσους κόπους
έφτιαξε>>. (ο. 13)
H ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ εἰκόνα αὐτῆς τῆς
ἀπειλητικῆς παρουσίας ὅλακληρώνεται
μέ τήν περιγραφήμτῶν ἰδιαίτερα ὑποδουλωτικῶν σχέσεων πού ἀναπτύσσει μέ τό
πρασωπικό mg.
01 ΕΡΓΑΖΟΜΙΞΝΟΙ στῆ RANK —
XEROX εἰσπραττσυν συνήθως ὑψηλότερες ἀμοιὸές ἀπό τόν μέσα ὅρα τῆς ἀγα-

ράς. Ἀλλά ταυτόχρανα ὀργάνωση καί
ρυθμός τῆς δουλείας εἶναι τέταιαι, ὥστε
να καταργεῖται τό ὀχταωρα, να ἐξαφανίζεται καθε ἐξωτερική, ἀπό τήν ἐπιχείρηση, δυνατή δραστηριότητα τοῦ ὑπαλληλου, νά ἰσαπεδώνεται ἡ πρασωπικότητα του καί να φαλκιδεύεται ἡ πρασωπική του ζωή. <Η πίεση αὐτῆ ἐντείνεται
στό ὅαθμό πού προχωρεῖ ἡ μονοπώληση
τῆς ἀγορᾶς.
MIA ETAIPIA σάν τῆ RANK εἶναι
πρωταγωνιστής τῆς καπιταλιστικῆς «ἐκλαγίκευσης» τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ὄχι
μόνα γιατί τρέφεται ἀπό τόν πολλαπλασιασμὸ τῶν γραφειακρατικῶν 0095066σεων, ἀλλα καί γιατί ἐκτρέφει τό πειθαρχημένα αταμα, πού ἡ διαδικασία
αὐτή ἐχει ἀνάγκη.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ εἰναι ή ἀντιμετώπιση·
τῶν ἀπαλυαμένων εἴτε γιατί δέν εἶναι σέ
θέση νά ἀκαλαυθήσουν τό ρυθμό, εἴτε
γιατί δέν καταφέρναυν να ἰσαπεδωθαῦν
στό ὅαθμό πού ἀπαιτεῖ ἡ συνοχή τῆς ἐπιχείρησης, Ταύς παρέχονται ἁδρές ἀπαξημιώσεις καί δαῆθεια για νά ἐπαναπροσληφθοῦν. εΗ λήθη αὐτοῦ τοῦ εἴδους
διευκαλύνει τῆν ἐπενενσωματωσή τους,
συνήθως σέ καποια ,άλλη παλυεθνική καί
δέν δημιουργεῖ ἀρνητικα καινωνικα
στοιχεῖα πού θά μπαραῦσαν νά ὅλαψαυν

μέ τίς ἀποκαλύψεις ἤ τήν κριτική τους.
ΑΝΤΙΘΙΞΤΑ, αἱ πρῶτες πρασλήψεις
γίνονται μόνο μετα ἀπό ἐξονυχιστική
ἐρεύνα τῆς πρασωπικότητας τοῦ ὑποψήφιαυ. Σέ πρόσφατη ἀγγελία για τήν
πρόσληψη πωλητῶν ἀπαντῆσαν έκατό,
ἀπό τούς ὅπαίαυς έχουν ἐπιλεγεῖ ὀχτώ
για ὅσσική ἐκπαίδευση. Ἀπό τῆ φαυρνια
αὐτή δυό μόνα θα πρωθηθοῦν σάν στελέχη τῆς ἐπιχείρησης, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἐξι θα
καλύψουν διαφαρες αμεσες καί πρόσκαιρες ἀναγκες.

ΓΙΑ ΤΗΝ ἐκτίμηση τῶν ὑπαψηφίων
λήφθηκε ὑπόψη καί ἡ άπάντηση στίς
ἐρωτῆσεις;
«Τί ἐφημερίὸα ὸιαόάζετε,·» καί;
«Τί γνώμη ἔχετε γιά τήν ἀπεργία τῶν
τραπεζικῶν,·»
ΓΙΑ ΤΗΝ τελευταία μάλιστα κόπηκαν
ὅχι μόνο ὅλοι ὅσοι ἀπαντῆσαν ὅτι δέν
ξέραυν ἤ ὅτι ἐχαυν δίκια αἱ τραπεξικαί,
ἀλλα καί κάποιας παύ θεώρησε καλό να
παραθέσει μιαν ἐμπεριστατωμενη καί
λεπτομερῆ ἀναλυση τῆς ἀπεργίας γιατί
ἐκτιμήθηκε ὅτι ήτσν «ὑπερόὀλικᾰ καλά
πληροφορημένος»
«He knows too much» λοιπόν...
ΚΑΙ ΕΜΙΞΙΣ ἐπίσηςί Κι ὅχι μόνα για
τῆ RANK — XEROX μέ τήν ὁποία δέν
έχουμε ὅέὸαια κανένα εἴδους πρασωπικά
καί χρησιμοποιοῦμε συχνά τίς ὑπηρεσίες
της, ὅπως ὅλοι, για να καναυμε τα ἀντί-

γραφά MagΑ-ΙΙΛΩΣ νομίξουμε ι’)τι, ῆ ἀφῃρημένη
ἀνησυχία για τήν παρουσία τῶν πολυεθνικῶν ἑταιριῶν πού πλανᾶται στόν έλληνικό χῶρο, εἶναι. καιρός να πάρει ἓναν
ἀντικιῑιμι-νικα δοσμένο, ἀλλά ξεκαθαρο.
συγκεκριμένο πρόσωπα.
-
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Ο ΠΙΕΡ ΙΓΚΟΛΝΤΜΑΝ
ΣΤΑ OPIA ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ
τοῦ Λάκη Θεοδώρου
Αὐτός πού εἶναι Έόρσῖος, πού ἔχει συμμετάσχει σέ ἀντάρτικα,
πού ἔχει κάνει ἔνοπλες ληστεῖες, πού ἔχει συμμετάσχει στόν Μάη
τοῦ ’68' αὐτός ὁέν μπορεῐ νά κυκλοφορεῑ ἀνάμεσα στούς ἄλλους

πού ὁέν ἔχουν κάνει καί ὁέν εἶναι τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά.
_ Ὁ ἰὸανικός στόχος γιά τήν ἄκρα ὁεξιά· συγκεντρώνει πάνω του
ὅ,τι ξεπερνάει τά ὅρια τῆς ἀνοχῆς της. "0101/ οἱ ὁολο φόνοι χτυπάνε,
’ζ πρασπαθαῦν νά καταστρέψουν μιάν εἰκόναᾷ Εἶναι ἡ ὕπαρξη ’
Γκολντμάν πού τούς ἐνοχλεῖ πέρα ἀπό ὁτιὸήποτε ἄλλο.
Ἠ ’ίδια ῆ δαλοφανία ξεκαθαρίζει τήν ὑπαρξη; Τῆς δίνει
έναν άπαράθατα πολιτικά χαρακτῆρα. '0 καθένας μπαρεῖ
νά τόν ἑρμηνεύσει, ὅπως θέλει. ‘O Γκολντμάν δέν ὑπάρχει
πια για να τόν διαψεύσει. ”Οπως, ὅντας Ἐθραῖος, διαψεύδει
τούς σιωνιστές, συμμετέχοντας οταν Μάη τοῦ '68 διαψεύδει αύτούς πού πρασπαθαῦν νά τόν άντιμετωπίσουν σάν

016 νέα ίδεαλαγία. Κάναντας ένοπλες ληστεῖες πιστεύει
οτόν πολιτικά τους χαρακτῆρα, ὅταν ὅμως δικάζεται γι’ αὑ-

τές, διαψεύδει δικαστές καί φίλους πού πρασπαθαῦν νά
καλύψουν τῆν αμηχανία τους, ταυτίζαντας τις μέ τρομοκρατικές ἐνέργειες καποιαυ ἐξεγερμέναυ αριστεριστῆ.
T6 K.K. σιώπα, ’ίσως ντροπιασμένο για τῆν «καταντια» ταῦ
πρώην μέλους του. Οῖ φίλαι ταυ στῆν κηδεία σιώπαῡν; δέν

ὑπάρχουν σύτε συνθήματα, αύτε πανώ. ’Ὀμως ὅλαι ξέραυν,
παρά τήν καύραση καί τήν απογαήτευση πού κρύθαυν οί
διαδηλώσεις στῆ Γαλλία αὑτήν τήν ἐποχή, ὅτι πρέπει νά
πάνε στῆ διαδήλωση καί στῆν κηδεία, έστω Kl αν δέν έχουν
τί νά παῦνε.
Πολλοί ταυτίζανται μαζί ταυ;
«Αὐτό τό παρτραῖτα-ρσμπότ εἶναι τό ὁικό μου, τό ὁικό μσς.
Ἔχει ὅλα μσς τά χαρακτηριστικά. Μόνον πού τά ὁικά του
εἶναι λίγα πιό ἔντανα. Γιατί μέ τόν τρόπο του, ὁλόκληρα,
ὄίαια, ἀκέραια, ὁ Πιὲρ Γκολντμάν ἧταν 6 πιό ἁγνός ἀπ’
ὅλους μσς. Αὐτός πού ἔφτασε μέχρι ἐκεῖ πού μπαραῦσαν νά
τόν πᾶνε τά φαντάσματα του. Αὐτός πού ἔφτασε μέχρι ἐκεῖ
παύ μπαραῦσαν νά τόν πᾶνε αἱ φαντασιώσεις του, Γιά ἄλ-

ΠΙΕΡ ΓΚΟΛΝΤΜΑΝ

νων στό Κ.Κ. Ἐνεργό μέλας, 6
ἴδιος,

τῆς Κ.Ν.,

όργανωτῆς

τῆς Περιφρούρησηε στίς διαδηλώσεις της, ἐκλέγεται τό
1964 μέλας τοῦ Ἐθνικαῦ
Συμθαυλίου της. «Εἶναι ῆ
ἐποχή πού ῆ κομμαυνιστική
νεολαία ἐτοιμάζει τῆν γενιά
τῶν άριστεριοτῶν», ὅπως λέει
κι 6 ’ίδιας στα θιθλίο του.
Τό 1966 φεύγει απ· τήν
Γαλλία μέ σκοπα να θρεῖ ἐναν

τρόπο για να παει στῆν N.

μέχρι τα θανατό του.

Οἱ πράξεις του δέν συμθαλίζουν. Ἀπαρτίζουν μιά κατασταση. Θά τῆν καταλαθσυμε καλύτερα αν δοῦμε τί λέει ὅ
’ίδιας για τόν ἐθραϊσμό του, τα μόνο ὅνομα πού χρησιμαπαιεῖ για νά τῆν περιγράψειῑ

«Γιά με’να τό νά εἷσαι Ἑόραῖος, ὁέν εἶναι περιεχόμενα, εἷναι κατασταση. Οὔτε κάν. Εἶναι πλαίσια πού τό γεμίζω
ὑπαρξιακά με’ ὁιάφορα πράγματα».
«”Ολοι οἱ ἑθνικισμαί, καπιταλιστικοί καί καμμουνιστικαί,
ξέρασαν τόν Ἑὸραῖο, γιατί 6 Ἑόραῖος εἶναι 6 ἄπατρις...

Ἀμερική νά συμμετάσχει σέ

θαῦν νά αργανώοαυν άνταρ-

άνταρτικα.

τικα. Μένει ἐκεῖ 14 μῆνες.

Μπαρκάρει

σέ

πλοῖα, απ· τό όπαῑα καί λιπαὈ Πιέρ Γκολντμάν γεννήθηκε τό 1944 στῆ Λυον, στῆν
κατεχόμενη Γαλλία, από μητέρα καί πατέρα Παλωναεθραίαυς, ἐνεργά μέλη ἐθραϊκῶν ὅργανώσεων, προσκείμε-

λους, ἔγιναν λογατεχνικά θέματα. Γι’ αὐτόν ἧταν πληγές. Γι’
ἄλλους θέμα συζήτησης στά σαλόνια τους, γι’ αὐτόν 1901/11)ὁία. Κι ὅμως ὁ Πιέρ Γκολντμάν ἔμεινε πιστός στόν ἑαυτό
ταυ; ἐσωτερική σκηνή ὅπου συγκρούονται οἱ πιό ὄίαιες
ἀντιφάσεις, καί τόν ἀφήναυν στήν αὐγή τῆς δυστυχίας, χωρισμένο καί ἀπόντα...». Γράφει ὁ ἀρχισυντάκτης τῆς Λιμπερασιόν ΖυλίῙ. (Μιλάει γιά τήν γενιά τοῦ '68).
T6 πρόθλημα εἶναι ὅτι ὴ περίπτωση Γκολντμάν δέν μπαρεῖ νά περιαριστεῖ στό άθροισμα τῶν ἐτερόκλιτων πράξεών
του. Δέν ὑπάρχει νόημα, δέν ὑπάρχει μήνυμα Γκολντμάν.
Πατέ δέν προσπαθησε νά δώσει μια κατευθυντήρια
γραμμή, να πεῖ ποιός εἶναι αὑτή τῆ στιγμή καί για παῦ θαδίζει. Παρ’ ὅλ” αὑτά αἱ πράξεις του ὑπακούαυν σέ κάποιαν
ἐσωτερική συνέπεια ”Ισως αὑτῆ ἡ συνέπεια να θρίσκεται 0'
αὑτό τό «πῆγε μέχρι ἐκεῖ πού μπαραὺσε να πάει». Συνέπεια
πού ἐπισφραγίζεται μέ τό θάνατό ταυ; Μπόρεσε νά πάει

τακτεῖ στίς Η.Π.Α. Ἐκεῖ συλ-

λαμθάνεται καί κανει φυλακή
για πρώτη φαρα,για,τήν λιπαταξία ταυ.
Ξαναγυρίζει στῆν Γαλλία.
Κηρὺσσεται ανυπατακτος 6n'
τόν στρατό. Παει στῆν Πολωνία, ὅπου ζεῖ ῆ μητέρα του.
Ἀπό κεῖ στῆν Καύθα, πρασπαθώντας για μιά άκόμη φορά
να θρεῖ ἐπαφή μέ τα άνταρτικα τῆς Λατινικῆς ῙΑμερικῆς.

Γυρίζει παράνομα (γιατί ἐχει
ῆδη καταδικαστεῖ 0’ ’έναν
χρόνα φυλακή γιά άνυπαταξία) στῆ Γαλλία. Ἀπό κεῖ φεύγει γιά τή Βενεζαυέλα, ὅπου
ἐντάσσεται σέ μια μικρῆ
αμάδα ντόπιων παὺ πρασπα-

Ἐπιστραφή στῆν Γαλλία.
ὅπου ζεῖ στῆν παρανομία.
Συμμετέχει ἐνεργά στα Μάη

τοῦ '68— παρ’ ὅλα πού ό ’ίδιας
αργότερα άντιμετωπίζει πολύ

κριτικα τα γεγονότα.
Τέλος ταῦ ‘69 μέ αρχές τοῦ
“70, αργανώνει τρεῖς ἐνοπλες

ληστεῖες μαζί μέ μαύραυς μικρακακαπαιαύς. Συλλαμθάνε-

ται τόν Ἀπρίλη τοῦ '70. Κατηγορεῖται ὅτι ἐχει σκατώσει
- δυό γυναῖκες - φαρμακοπαιαὺς κι ’ἐχει τραυματίσει
ἐναν άστυναμικό κατά τήν διαρκεια ἐναπλης ληστείας.
Ὀμαλογεῖ τίς τρεῖς έναπλες

κῶν καί στόν τραυματισμό
τοῦ άστυναμικαῦ.

Τόν Δεκέμθριο ταῦ 1974
καταδικάζεται σέ ἰσὸθια δεσμά για τίς δολοφανίες καί τίς
ληστεῖες. Στή φυλακή παίρνει
δύο πανεπιστημιακά διπλώματα; "Eva δίπλωμσ φιλοσοφίας καί ’ένα ἰσπανικῶν. Γραφει ένα θιθλία πού δημααιεύεται τό 1975 γιά νά αποδείξει τήν άθωὸτητα ταυ;
«Ἀναμνήσεις ἐνός Παλωναεθραίου,

γεννημένου

στῆν

Γαλλία». Ἠ αναθεώρηση τῆς
δίκης του θασίζεται στα 6ιθλία. Ἀθωώνεται για τῆ δολαφονία. Οί καταδίκες γιά τίς

ληστεῖες, πού δέν τίς αρνήθῆκε ποτέ, παραμέναυν, άλλά

ληστεῖες παύ ἐχει κάνει, άλλά
άρνεῖται αὑτήν πού καταλήγει

άποφυλακίζεται

ατόν θανατο τῶν δύο γυναι-

συμπληρώσει τήν ποινή του.

γιατί

ἐχει
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Κατά [ἰάθος περιφρονῶ ὅλους τούς ε’θνικισμούς, ἀκόμη καί
τούς ἐπαναστατικούς ἐθνικισμούς, άκόμη καί τόν ι’σραηλίτικα ἐθιίκισμό».
«Δέν ζητάω ἀπ’ τό Θεό νά μέ συγχωρέσει, πρῶτον γιατί δέν
πιστέ-ἰι w σ’τι ἔχω κάνει σφάλματα. Ἔπειτα γιατί δέν πιστεύω

σει τήν θέλησῆ της v6 ζήσει, ἀπ’ τῆν στιγμή πού ἕΧΒῑ (5Ποκλείσει τῆν αὑτακτανία.

Αὑτῆν τῆν άγωνία πρασπαθαῦν να ἐξαφανίσουν Οἱ 60Ᾰοφόνοι. Τήν αμφιθαλία πού ἐμπεριέχεται στῆν 1510 Τήν
πράξη, καί ὅχι στῆν ἀπραξία ”Ας μήν ξεχναμε ὅτι Οἱ Θεσμῡῖ

στον Θεό»

δέν ανέχανται τήν αμφιθαλία. 'H σαθιετικῆ δικαιοσυνη TOU-

«TI μποροῦν να προσφεροιψ οἱ Εόραῖαι στόν παλιτισμό,·
Τηι περιπλανηση αὐτοῦ πού δέν ἔχει πατρίδα. Τήν αἴσθηση
ὅτι δέν ἀνήκεις πουθενά... Πιστεύω στόν μηδενισμό, στήν
ἄρνηση. Πίστει u’) στόν a1αοχικο Εὸραῖα πού στέκει ἐκεῖ,
σάν μιάν ἀοχη πού διαλιει ὅλες τις θετικές ἀρχές, γιατί δεν
αι ήκει σε καμια,ιη. σέ καμια πατριὸα, σε’ κανένα ἔθνος. »2

τίζει καθε παραθίαση τοῦ Νόμου παραθίαση αὺΤΟῡ ΠΟύ
έμεῖς ὀνομάζαυμε κοινό ποινικό δίκαιο- μέ πολιτική ΠΩΟΕΠ

πού απειλεῖ τήν σασιαλιο-τικῆ κοινωνία. Στίς δυτικὲς ΚΟΝω·
νίες,1διαίτερα μετα τῆν έξαρση τῆς τρομοκρατίσς Υῖνεῖῠῑ
6nou εἶναι δυνατόν - γιατί δέν εἶναι πάντα δυνᾱῑὸν - ὴ

προσπαθεια ὥστε καθε ἐνέργεια πού ξεφεύγει (In Τό Θεσμικα πλαίσια τῆς πολιτικῆς, να συρρικνωθεῑ σ“ ἓνῠ ΥΕΥΟ·
νός πού αφορα τό κοινό ποινικό δίκαια.

Ειναι εϋκαλα νά μιλάει κανείς για τό αδιέξαδα μιας γε·
νιάς. Είναι δύσκολα νά τό n'pQYuGTOHOIﬁOBL N6 πραγματοποιήσει τῆν θαθια αηδία πού αἰσθάνεται μια γενιά για έναν
τρόπο ζωῆς χιλιαδοκιμασμένο καί χιλιακαυρελιασμένα, να

πραγματαπαιήσει τῆν αδυναμίσ της νά θρεῑ έναν αλλον
τρόπο μέσ* ἀπ’ τήν πολιτική, αδυναμία δικιά της ῆ ἀδυναμία
τῆς πολιτικῆς, ξέροντας συγχρόνως ὅτι ἐξω 611' τήν πολιτική δέν ὑπάρχει δρόμος. Ειναι δύσκολα να πραγματαπαιή-

Φαίνεται ὅτι τό κοινό ποινικό δίκαια δέν άρκεῖ Ylt‘J νά ὲξαυδετερώσει περιπτώσεις σάν τόν Γκολντμάν. Γῑῦῑὶ. ΟΤήν
αρμοδιὸτητά του ὑπακύπτουν μόνον αἱ πράξεις, Kl ” l Οἱ
ὑπάρξεις. Αὑτῆν τήν ϋπαρξη πρασπαθαῦν νά ἐξαυδε βώσαυν οί δολαφόναι.
-

W21. 9. 79
2. Αποσπάσμστσ ἀπό συνέντευξη πού ὁημοσιει’τηκε στήν ἐφ. «Μόντ» 30 9 79

ΑΝᾝῚΔΕΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ AOAO‘PONIA
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20 Σεπτεμὸρίαυ, στίς
12 τό μεσημέρι, μπροστά στό σπίτι του,
σέ κάποιαν μικρό δρόμο τοῦ 13ου διαμερίσματας στό Παρίσι, ὅ Πιέρ Γκολντμάν,
δολοφονεῖται ἀπό δυό αγνωσταυς. Στό
ἴδια σημεῖα, εἴκοσι λεπτά πρίν, ὅρίσκανται τυχαῐα δυό ἀστυνομικαί μέπολιτικά
πού παρακολουθοῦν μιαν ὁμαδα νεαρῶν
κακοποιῶν πού προετοιμάζουν μιαν

ἰ”νοπλη ληστειά. Of δυό ἀατυνομικαί δηλώνουν ὅτι έχσυν δεῖ τούς δολοφόναυς κι
ὅτι μποροῦν να τούς ἀναγνωρίσουν.
ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ταῦ Γκολντμάν τήν
διεκδικεῐ μια ὁμάδα πού σύτοαπακσλεῐται «Τιμῆ τῆς ἀστυνομίας»’ῑ”·. Οἱ πρῶτες
ὑπαψίες κυμαίνονται αναμεσα σέ γαλλικές ὀμάδες τῆς (’ἰκρας δεξιᾶς, καί σέ νοτιααμερικανικες ὑπηρεσίες (γιατίὸ Γκολντμάν εἶχε συμμετάσχει σέ άνταρτικα τῆς

Ν. ἓΑμερικῆς). Χιυρίς νά ἀποκλείεται καί
ἡ συμμετοχή Γάλλων ἀστυνομικῶν στῆν
ύπόθεοη.
ΑΡΓΟΤΙΞΡΑ γίνεται γνωστό ὅτι αἱ δολοφόνοι μιλάνε μεταξύ τους ἰσπανικα

(τῆς Ἰσπανίας καί όχι τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς). Oi έρευνες τῆς ἀστυνομίας στρέ-

φονται άλλσῦῑ Σέ δεξιές ὀμαδες πού ὀργανώνονται ἀπό τῆν ἰσπανική ἀστυνομία
καί πού σκοπό τους ἐχουν τίς δαλοφα-

ἀπ’ τήν Ελλάδα, τῆν Ἰταλία καί τήν
Παρταγαλία, καί διευθύνεται ἀπό ὑπα-

λείμματα τοῦ φρανκισμαῦ στῆν Ἰσπανία
.
καί τοῦ Ο. Α. Σ. οτή Γαλλιά.
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ τοῦ Γκολντμάν ἀπατελεῖ κρίκα μιᾶς αλυσέδας φόνων καί
τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν τῆς ἄκρας δεξιάς στῆ Γαλλια; Ανάμεσα τους ὅρί-σκεται καί ἡ δαλοφανία στίς 2.1279 ταῦ
Αλγερίναυ

Λαῑντ Σεμπαι, ταῦ

ΣΤΗ δαλοφανία τοῦ Πιέρ Γκολντμάν
δέν ἀντιδροῦν μόνον αἱ φίλαι ταυ; Οἱ
ὁμαδες τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς, ἡ ἐφημερίδα Λιμπερασιόν, μέ Ιτῆν ὁποία συνεργαζόταν, ἡ ἐπιθεώρησή Temps Modemes

μέ τήν ὁποία ἐπίσης εἶχε συνεργαστεῖ, ὅ
Ζάν Πώλ Σαρτρ, ἡ Σιμόν Ντέ Μπω6ουαρ καί ὅλη ῆ παλια φρουρά τοῦ Μάη
ταῦ ’.68 H ἀντίδραση ἁπλώνεται στά
προαδευτικα συνδικάτσ τῆς ἀστυνομίας,

καί ποι δημιοιυγῆθηκε μετά τό 1974,

περιθαλ πει ακροδεξιούς πού ξέφυ (αι

σιι μόνας του δικαιοσύνη». O ὑπΟυΩΥΟς

OI ΟΜΑΔΙΞΣ αὐτές σχετίζανται μέ

μια διεθνῆ ὀργάνιυσῆ πού ὀνομάζεται
«Μαύρη “’()ρχῆστρα». Λέγεται ὅτι ἡ ὀρ-

γάνωση αὐτῆ πού ἔχει για κέντρο τῆς
δοασης τῆς την ἰσπανική πρωτεύουσα
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θα γίνουν για να ἀποδοθεῖ διακοσύνη

στῆ δαλοφανία, ἀλλα συγχρόνως ἐξηγεῖ
ὅτι στῆν περίπτωση Γκολντμάν ὑπῆρχε
άκόμη κατι πού αφοροῠσε τήν κρατική

Ἠ ανακαίνωση τῆς ὅμαδος
,εεΤιμῆ τῆς αστυνομίας»

Ἀνρύ

Κυριέλ στίς 4. 5. 79, τοῦ Z. A. Λίν Ὀ-ξιτα
ναῦ αὐτονομιστῆ στίς 10. 7. 78, καθως καί
ἡ ἐκρηξη ὅόμὸας στό αὺτοκίνητα καποιαυ συνδικαλιοτῆ τῆς CGT. Πρέπει νά
σημειωθεῖ ὅτι καμια ἀπ αὐτές τίς ἐνέρεχει διαλευκσνθεῖ άκόμη ἀπ τη
γειες δέν
γαλλική ἀστυνομία.

CGT, CFTD καί σέ μια γενικῆ κατακραυγή τοῦ πραοδευτικαῦ τύπου καί τῶν
ὀργανώσεων. ”Ολοικσταγγέλαυν τήν ἐξαπλωση τῆς δεξιᾶς τραμακρατίας στῆν
Γαλλία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ δικαιοσύνης Ἀλαίν
Περεφίτ, ἀναγκάζεται να δηλώσει ὅτι;
.0 φόνος τοῦ Πιέρ Γκολντμάν εἶναι
ἵνα ἔγκλημα, σάν ὅλα τά ἐγκλήματα.. ,Θά
γινει ὅ, τι εἰναι δυνατόν γιά νά τεθοῦν οἱ
δολοφόνοι στή διάθεση τῆς δικαιοσύνης
T6 δράμα αὐτό ἀποδεικνύει, άκόμη μιά
φορά, ὅτι ή δικαιοσύνη 0’ ἕνα πολιτισμένα κράτος δέν μπορεῐ παρά νά προκυπτει ἀπ’ τήν κυριαρχία τοῦ κράτους
Κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἀποδώ-

νίες Βασκιυν αὑτονομιστὼν πού 696σκανται στῆν Γαλλία. Αύτές οί ὅμαδες
δροῦν ἀπό καιρό στῆ Γαλλία. Στό ἐνεργητικό τους έχουν ἐξι τουλαχιστον δαλοφανίες Βασκων (ιύτονομιστῶν σέ διάφορα μέρη τῆς Γαλλίας ἀπό τό 1978 (ἡ
γαλλική ἀστυνομία. δέν κατόρθωσε μέχρι
στιγμῆς νά διιιλευκανει κανένα ἀπ’ αὐτα
τά ἐγκλήματα).

δικαιοσύνης ὅιαζεται να κανει αὐτή τῆ
δῆλωση για νά πείσει τόν κόσμο ὅτι ὅλα

«'0 Πιέρ Γκολντμάν πλήρωσε για τά
ἐγκλήματα του. Αφοῦ ή δικαιοσύνη τῆς .

-ᾞέξουαίας φανηκε για μια άκόμη φορά
Χαλαρῆ καναμε αὑτό πού μας έπέθαλε
”τὸ καθῆκον μσς
..Πρόκειται για μία ιτροειδαποιηση
στῆν CGT καί στῆν φιλελεύθερη ίεραρ
«χία τοῦ ὑπαυργείσυ ἐσωτερικῶν. 'H παθητικότητα τους ἐπιτρέπει τήν Βία τού
συνδικάταυ Οι αστυνομικοι ὅλων τῶν
’θαθμῶν πού μας συμπαραστέκονται εί
ναι έτοιμοι απα δῶ καί πέρα να άναλάBouv οἰ ι’διαι τήν προσιασία τους».

.- Σημειωτέον ὅτι ήΤιμῆ τῆς αστυνομίας» πού

διεκδικει τόν θανατο· τοῦ

Τκολντμάν καθώς καί τῆν έκρηξη 6όμ
θος στό αὺτοκίνητα τοῦ συνδικαλιοτῆ,
αναμεσα στά αλλα θέλει νά έκδικηθει
καί τό γεγονός ὅτι στῆ διαδήλωση τῆς
23.3.79 ἡ ὑπηρεσία περιφρούρησης τῆς
CGT εἶχε συλλαθει έναν απ· τούς ὑπεύθυνους τῶν γεγονότων τῆν ῶρα πού
ἓσπαγε θιτρίνεςμπαύ ἡτανάστυνομικός
’μέ πολιτικά.

δικαιοσύνη, παρά τήν ἀθώωσή του, μετά
τήν ἀναθεώρηση τῆς δίκης. (Ἐκκρεμότητα πού τῆν ἐπικαλοῦνται καί οἱ ἴδιοι
οἱ δολοφόνοι τοῦ Γκολντμάν για νά δικαιολογήσουν τήν πράξη τους).
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (1)ριἰνς Σουάρ, στό
ποιοτοσέλιδο τῆς δολι)τ[σνίιις προείδοποιεί τούς (1ιλους του Γκολντμαν;
,Πολλοι ἀπο τους (1 ιλοις 10v (ρο* Ὑπάρχει ἀνάμεσα στά διάφορα συνὸικάτσ καί
τίς ὁμάὸες τῆς γαλλικῆς ἀστυνομίας, μία πού ὀνομάζεται «Τιμή τῆς ἀστυνομίας». Αὐτή ὅμως ὁηλώνει
ὅτι δέν ἔχει τίποτε νά κάνει μέ τόν φόνο.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΟΛΝΤΜΑΝ
Η πράξη ὄίας
τοῦ ἁποικιοκρατούμενου
εἶναι φορτισμένη πολιτικά
(Ἀπό τῆ συνέντευξη στήν «Λιμπερασιόν»,
φθινόπωρο ’76)
EP: Στά εἴκοσί σου σκεφτὸσουνα ποτέ ὅτι θά
μποροῦσες νά κάνεις φυλακή,’

An: ”Οταν γράφτηκα στῆν κομμουνιστική
νεολαία, στα δεκαπέντε μου, σκέφτηκα ὅτι
κάποτε μπορεῐ να πῆγαινα φυλακή ἦ νά
σκοτωθῶ για τῆν πολιτική μου δραστηριότητα. Θεωρῶ τῆν ἐπανάσταση σαν κατι πολύ
σοὸαρό, κι ας μήν εἷμαι ὁ ἴδιος σοὸαρός σέ
ἄλλα θέματα. Ποτέ δέν μοῦ εἶχε περάσει ἀπ’
τό μυαλό ὅτι θα μποροῦσα να πάω φυλακή
για πράξεις πού αφοροῦν τό κοινό ποινικό
δίκαισ. Ἀπό παλια σκεφτόμουνα ὅτι κάποτε
θα μέ κατηγορήσουν για κάποιο φοόερό ἓγ-

κλημα τό ὁποίο δέν θα έχω κανει. Τό σκεφτόμουνα ἤ τό ἐπιθυμοῦσα. Σ’ αὐτό τό σημεῐο ἡ
σκέψη ταυτίζεται μέ τῆν ἐπιθυμία. Πάντα παλευα για να μήν κάνουν πολιτική θεωρία τήν
προσωπικῆ μου ἐμπειρία. Ἀρνήθηκα τῆν μυθοποίηση.
EP: Προσπάθησες νά δικαιολογήσεις πολιτικά τά κακουργήματα σου,’
Al'l: Σκὲφτηκα καί ἔζησα τήν ἐγκληματικὸτητα μου μέ πολιτικό τρόπο, στό μέτρο πού
προσπαθησα μ’ αὐτήν να λύσω πολιτικά προ6λήματα. Στό μὲτρο πού στίς ληστρικές μου
πράξεις ὑπῆρχε κατι πού ἐλαφρυνε τόν χαρακτηρισμό «ποινικό δίκαιο»; έκανα τίς παράνσμες πράξεις μου συντροφια μέ μαύραυς
συνένοχους, ἦ μᾶλλον συνεργάτες.
EP: τΗτοιν dean-:16; Νομίζεις ὅτι κάθε παράνομη πράξη πού κάνει ἕνας μαῦρος εἶναι καί

πράξη ἐξένερσης;

_

AI]: Ὑπαρχουν. δύο πράγματαῑ Νομίζω ὅτι
καθε πραξη παράνομης δίας πού γίνεται ἀπό
καπσισν ἀποικιοκρατούμενο εἶναι πάντα
φορτισμένη μέ πολιτική σημασία, άκόμη κι
ὄοῦνται. Τώρα πού ὁ Γκολντμάν ἔπεσε
ὅταν ὁ ἴδιος ὁ δημιουργός τῆς πραξης δέν
κάτω ἀπ’ τίς σφαῐρες τῶν δολοφόνων,
μπορεῐ νά τήν συλλαόει. Αὐτό εἶναι τό ἕνα.
ξέρουν ὅτι καί ἡ δική τους ζωή κινδυΤό δεύτερα σημεῐο εἶναι ὅτι τήν ἐποχή πού
νεύει ἐξ ἴσου σοὸαρά».
ἐκανα τίς ἐνοπλες ληστεῖες, μέ ἐνδιέφερε, μέ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ τῆς δολοφσνίας του
ἀνησυχοῦσε - καί συγχρόνως τήν θαύμαζα ἡ πολιτική προὸληματικῆ τῶν κινημάτων
γίνεται διαδήλωση. Τήν κηδεία του τῆν
«Μαῦροι Πανθηρες» καί «Μαύρη Δύναμη».
παρακολουθοῦν 20.000 ἄτομα. Στήν κινητοποίηση συμμετέχουν ὅλες οἱ ὀργα- Ἐφτασα νά σκεφτῶ ὅτι δέν εἶναι δυνατόν,
ἀπό τήν δύναμη τῶν πραγμάτων, να ὑπάρξει
νῶσει.ς τῆς Ἀριστερᾶς, μαζί μέ τό σοσιααὑθεντικός δεσμός ἀδελφότητας αναμεσα σ’
λιστικό κόμμα, ἐκτός ἀπ’ τό Κ.Κ.
ἕνα μαῦρο κι έναν ᾰσπρο. Ἔλεγα ὅτι ὁ
OI ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΞΙΣ δίνουν καί τό
ασπρος κλείνεται πάντα στήν «ασπράδα» του
πραγματικό δαρος τῆς ὑπόθεσης; Ἡ δοκατά κάποιον τρόπο. Δίνω a’ αὐτήν τήν λέξη
λοφονία τοῦ Γκολντμάν δείχνει ὅτι ἡ
έννοια πολιτιστική, πολιτική καί ἱστορικῆ
τρομοκρατία τῆς ἄκρας δεξιᾶς κάνει ὅλο συγχρόνως. Μοῦ ’ρθε ἡ σκέψη ὅτι γιά να μπορέσει νά ὑπάρξει αὐτῆ ἡ ἀδελφότητα πρέπει
καί πιό αἰσθητή τῆν παρουσία της στῆ
να κάνω καποια ἐγκληματική πραξη συντροΓαλλία (σημειωτέον ὃτι, στῆ Γαλλία δέν
φια μ’ Eva; νέγρο. Ὓπήρχε στό ἐσωτερικό τῆς
ὑπάρχουν, μέχρι στιγμῆς, τόσο έντονα
κίνησης «Μαῦροι Πάνθηρες» Eva; ὁλόκληρος
κρούσματα ἀριστερῆς τρομοκρατίας, ὅσο
προὸληματισμός πάνω στό λοῦμπεν, σάν στοιστῆ Γερμανία καί στῆν Ἰταλία).
χεῖο πολιτικῆς ἐξέγερσης. Πρσφανῶς γιά τῆν
Η ΔΕΞΙΑ τρομοκρατιά έχει πλατύ πεΓαλλία ἦταν κάτι τελείως ἀφηρημένο καί
δίο δρασης. Τα ὅρια της καλύπτουν ὅλο
παράλογο.

τό φάσμα τῆς ἀριστερᾶς. ”Ὀταν δέν πρόκειται για καθαρές πράξεις πρόκλησης,
ὅπως ἡ τοθέτηση ὃόμὸας στό αὐτοκίνητο
τοῦ συνδικαλιοτῆ, οἱ ἐνέργειές της ἀφοροῦν περιπτώσεις πού, ὅπως ἡ ἴδια λέει,
«ξεφεύγουν ἀπ’ τήν ἐπίσημη δικαιο-

EP: Εἶσαι ἐναντίον τῆς θανατικῆς ποινῆς

All: Ἀπόλυτα. ”Ὀταν πρόκειται για ποινικό
δίκαιο. Ἀντίθετα, σκέφτομαι ὅτι ἡ ἐφαρμογή
της εἶναι αναπόφευκτῆ κάτω ἀπό ὁρισμένες
ἱστορικές συνθήκες, στῆν πολιτική, ὅταν ἡ
πολιτική γίνεται ἡ συνέχιση τοῦ πολέμου μέ
ἄλλα μέσα...

συνη».

Η 1ΔΙΑ ἡ δικαιοσύνη ἀναγνωρίζει ὅτι
ὑπάρχουν ὁρισμένα κενά στῆν λειτουργία της, ὅτι δέν ἀνταποκρίνεται ἀπόλυτα
στίς σημερινές καταστάσεις. Κενα πού
δέν μποροῦν νά καλύψουν τῆν περίπτωση Γκολντμάν (ὅλ. δῆλωση τοῦ
ὑπουργοῦ δικαιοσύνης), πού δημιουργοῦν ὁρισμένα προόλῆματα στῆν έκδοση
τοῦ Ἰταλοῦ Φυσικοῦ Πιπέρνο, κατηγο-

ρούμενου για συμμετοχή στίς «Ἐρυθρές
Ταξιαρχίες».

EINAI σίγουρο ὅτι ἡ «ἐπίσημη δικαιοσύνη» δέν ἀνέχεται ’τῆν τρομοκρατία. Εἶναι ὅμως σίγουρο ὅτι δέν ἀνέχεται

καί τα κενα της. Θά τά καλύψει μέ τόν
τρόπο της. Πολύς λόγος γίνεται τόν τε-

λευταῖο καιρό γι’ αὐτῆ τή «Νέα Δεξιά»
,πού ἀρνεῖται τῆ δία καί για τό «ΝέΟ
Πλαίσιο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ δικαίου»,
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Γαλλικός Μάης.·
παιχνιδίσματα τῆς φαντασίας

Ἡ κατάκτηση αὐτῆς τῆς ἐξουσίας ἦταν κατάκτηση φανταστικῆς ἐξουσίας. Ἡ γνώμη μου
ἦταν ὅτι ἀγνοοῦσαν, σε’ φοὸερό ὅαθμό, τήν
τακτική τῆς κυὸέρνησης, κι ὅτι αὐτή ἡ τακτική ῆταν λεπτή καί ἀποτελέσματική. Νόμιζαν ὅτι ἄγγιζαν τή ὅία, τήν ἐξέγερση, ἀλλά
πέταγαν πλάκες τοῦ πεζοδρομίου ἀντί γιά
χειροόομὸίδες. Ἔλεγαν τούς ἀστυνομικούς
SS. ”Εκρινα ὅτι αὐτή ἡ νευρωτική κραυγή

ῆταν γελοία. Οἱ ἀστυνομικοί δέν ῆταν SS, κι
αὐτοί δέν ῆταν ἀντάρτες. Ἡ τέχνη τοῦ καθεστῶτος δέν ῆταν ὄίαια. ’Ἡξερε νά κρατάει τήν
σύγκρουση σε’ εἰρηνικά ὅρια, πού ἀποκλείανε
τή χρήση ὅπλων, ἐνῶ οἱ ξεσηκωμένοι νόμιζαν
ὅτι εἶχαν ἐξεγερθεῐ καί ξεδίψαγαν ἔτσι, οτή
φαντασία τους, τά ἐπαναστατικά τους ὄνειρα.

Τόμεσσιανικό ὄνειρο
εἶναι πολύ δυνατό
γιά τούς Ἑόραίους
(Ἀπό τήν συνέντευξη στὸν «Μόντ», 30/9/79)
EP: Τί σημαίνει γιά σᾶς τό νά εἶναι κανείς
Ἐὅραῖσς σήμερα,’
.
_
AI]: Δέν μπορῶ να σᾶς ἐξηγήσω... Πάντα
θεωροῦσα τήν κατασταση τοῦ Ἑῧραίου σάν
ἕνα δεδομένο πού τό ένιωθα. Κι αὐτή ἡ αἴσθηση εἶναι πολύ σημαντικῆ. Δέν θέλω να τήν
μεταχειριστῶ, ὅπως μεταχειρίζονται τήν αἴσθηση στήν φιλοσοφία. Δέν νομίζω ὅτι εἶναι
ὑποκειμενική, δέ τή θεωρῶ ψευδαίσθηση...
Γιατί εἶναι σημαντικό να εἶσαι Ἑόραῖος; Ἐξ
αἰτίας τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, ἐξ αἰτίας τοῦ μίσους. Ἡ μόνη ἀπάντηση εἶναι τό ”Αουσὸιτς.
Τό ὁλοκαύτωμα ανανέωσε τῆν ἑθραϊκή ταυτότητα για πολλούς αἰῶνες.
EP: Τό ὁλοκαύτωμα τέλειωσε πρίν τριαντατρία χρόνια, κι ἐσεῖς εἷστε τριαντατεσσάρων.
AI]: Ναί, ἀλλά ὅλο τό γαλλικό πολιτικόπλέγ-

μα εἶναι άκόμη, σέ ὁρισμένα μόρια του, χαραγμένο ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Βισύ, καί σήμερα
ανακαλύπτουμε γιά παράδειγμα, ὅτι ὁ Μωρράς πού μιλάει για τῆ Γῆ, τίς ἰδιαίτερες πατρίδες, ἐμφανίζεται σ’ ὅλα τά ἐπίκαιρα πολιτικά θέματα. Ἐν μέρει γιατί ἡ μαρξιστική
σκέψη ὑπῆρξε ἀνίκανη νά καταλάθει ὁρισμένα πράγματα, ὅπως τούς αἰσθησιακσύς
δεσμούς πού ἔχουν οἱ ἆντρες κι οἱ γυναῖκες
πού γεννήθηκαν στήν Γαλλία μέ τήν γῆ τους.
Μέ ρω“τᾶτε γιατί εἶναι σημαντικὸ να εἰσαι
Ἑόραῐος. Σᾱς ἐπαναλαμῧανω ὅτι εἶναι σημαντικό γιατί μᾶς μένει ἀκόμη τό μίσος. Τό
μίσος παραμένει.
Τήν ἐποχή τοῦ Ντέ Γκώλ, αναμεσα στῆν
Ἄκρα Δεξιά καί τῆ Δεξια, ὑπῆρχε τό αἷμα.

Τό αἷμα τῆς καθαρσης, τό αἷμα τοῦ Ο.Α.Σ.
(Ἀπόσπασμα ἀπό τό 6ι6λίο τοῦ Γκολντμάνῑ Ἀναμνήσεις ἑνός Πολωνοεόραίου γεννημένου στῆν Γαλλία)
(ι... Ἡ φοιτητική ἐξέγερση ἐξαπλιὺθηκε.
Στήν κίνηση πού εἶχε ἐμφανιστεῐ στά πανεπιστήμια, προστέθηκέ τιὺρα ἡ καθοριστική παρουσία τῶν ἐργατῶν. Ἔκαναν γενική ἀπεργία. Ἐρεθίστικα, ἀλλά δέν μπορῶ νά κρύψω
ὅτι αὐτή ἡ ἐξέγερση ἀπέπνεε γιά μένα ὁρισμένα κύματα προστυχιᾱς. Μοῦ φάνηκε ὅτι οἱ
φοιτητὲς σκόρπιζαν στούς δρόμους, στήν
. Σορὸόννη, τό ἄρρωστο κύμα ἑνός ὑστερικοῦ
συμπτώματος. Ἱκανοποιοῦσαν τήν ἐπιθυμία
τους γιά ἱστορία μές τά παιχνιδίσματα καί τίς
μαλακίες. Σκανὸαλίστηκα πού τό μόνο πού
θέλανε ῆταν νά πάρουν τό λόγο. Σκανδαλίστηκα πού φέρανε στῆν ἐξουσία τῆ φαντασία.

Σῆμερα δέν ὑπάρχει πια ἡ Ἀντίσταοη, πού
ἧταν φυτρωμένη σάν ματωμένο φάντασμα στῆ
μέση τῆς Δεξιᾱς. Ἔγινε καποω γλίστρημα κι
έτσι ἡ νΑκρα Δεξιά ξαναόρέθηκε στούς κόπλους τῆς Δεξιᾶς.
EP: Γιατί οἱ Ἑόραῐοι συμμετεῑχαν με’ τέτοια
ἔνταση στά σταλινικά καθεστῶτα;
AI]: Δέν μπορῶ να ἐμποδίσω τόν ἑαυτό μοι·
να αἰσθάνεται τρυφερά για τούς μεγάλους
σταλινικσύς Ἑὸραίους, γιατί νομίζω ὅτι πίστεψαν. Kara 6αθος ἐξακολουθοῦσαν νά πιστεύουν στό ὅνειρο ὅτι κάπσια μέρα ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι θα ἀδελφωθοῦν...
Οί Ἑόραῐοι ξέρανε πολύ καλά για ποιό
λόγο γίνονταν κομμουνιστές; Γιατί ῆταν ἐργατες καί ἦταν Ἑόραῖοι. Τό μεσσιανικό ὀνειρο
εἶναι πολύ δυνατό για τούς Ἑὸραίους.
I
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TO ITAAIKO KK KAI "H ΑκΡᾸ
ΑΡΙΣΤΕΡΑε

Μετεκλογικές
ἐξελίξας
τοῦ Παύλου Νεράντζη

ΠΕΡΑΣΑΝ τέσσερεις μῆνες σχεδόν ἀπό τίς ἐκλογές τῆς 3ης
Ἴούνη καί ἡ Ἰταλία εἰσέρχεται σέ μιά νέα περίοδο πολιτικῆς ἔντασης, ὕστερα ἀπό τίς δύο συνεντεύξεις τοῦ Μπερλίγκουερ στό περιοδικό «Στέρν» καθώς καί στήν «Ρινάσιτα», τό θεωρητικά ὄργανο
τοῦ KK, πού προκάλεσαν πολλές ἀντιδράσεις.
’
Ἕνα ἀκόμη στοιχεῖα εἶναι ὁ προγραμματισμός τοῦ Συνεδρίου
τοῦ κόμματος τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας μέσα στό φθινόπωρο,
τό ἀποτέλεσμα τοῦ ὁποίου θά εἶναι καθοριστικό γιά τήν πολιτική
πού θά χαράξει τό Κόμμα αὐτό ἀπέναντι στό ΙΚΚ καί στήν προοπτική τῆς πεντακομματικῆς κυόέρνησης.

ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ἀποτελέσματα τοῦ
Ἰούνη ὁδῆγησαν σέ μιαν ἀναταραχή
μέσα στό ΙΚΚ, Για Eva κόμμα συνηθισμένο νά «ἀνεδαίνει» στίς ἐκλογές - ἐδῶ
καί τριάντα ἕνα χρόνια - καί για μιαν
ἡγεσία πού τῆς εἶχε γίνει ἐξη νά περνᾱ
τήν πολιτική γραμμή της στήν 6αση τῶν
ἐκλογικῶν ἐπιτυχιῶν της, ἡ ἧττα καί ἡ

ἀπώλεια τοῦ 4% τῶν ψήφων ἧταν Eva
δυνατό πλῆγμα. Βασικές περιοχές ὅπου
ἒχασε ψήφους ῆταν τά μεγάλα ἀστικά
κέντρα τοῦ Νότου, ὅπου ἡ ἐξαθλίωση
τοῦ προλεταριάτου καί τῶν περιθωριοποιημένων λαϊκῶν στρωμάτων εἶναι
ἰδιαίτερα ἔντονη. ‘H πτώση φάνηκε σέ
μικρότερο 6αθμό στά 6ιομηχανικά κέν’τρα τοῦ Βορρᾶ. Σέ καθε κομματικό τομέα, στά ἐργοστάσια καί στά κλαδικα
συνδικάτα, ἀναπτύχθηκαν έντονες συζη-

τήσεις πού θα ἔπρεπε νά ὁδηγήσουν στίς
αἰτίες τῆς ἀποτυχίας.
Η Ι-ΙΓΙΞΣΙΑ τοῦ ΙΚΚ ἔκανε τήν αὐτοκριτική της γιά τῆ γραμμή πού ἀκολουθήθηκε τά τελευταῖα χρόνια, ἰδιαίτερα
μετά τίς πολιτικές ἐκλογές τοῦ ’76. Τά
λάθη πού ἐπισημάνθηκαν ἀφοροῦν;
O Τήν ὑπερεκτίμηση τῆς ΧΔ καί συγκεκριμένα τό φόὸο μήπως τά μεσαῐα
ἀστικά στρώματα προοδευτικοῦ χαρακτῆρα, πού ψήφισαν τό ΚΚ στίς ἐκλογές
Ι[οῦ ’76, μπροστά στῆν ἀποτυχία τῆς
ὲφαρμογής τοῦ ἱστορικοῦ συμὸιόασμοῦ
καί τήν ἀδυναμία σχηματισμοῦ ἑνός κυ6ερνητικοῦ συνασπισμοῦ μεταξύ τῶν δύο
μεγαλύτερων κομμάτων, στραφοῦν καί
πάλι πρός τά Δεξια.
Ο Τήν ὑποτίμηση τοῦ φαινόμενου τῆς
ἀποχῆς πού ἐκφράστηκε εἴτε μέ τή λευκή

ψῆφο εἴτε μέ τήν ἀκύρωση τοῦ ψηφοδέλτιου ἤ άκόμη καί μέ τή μή συμμετοχή
στίς ἐκλογές καί πού έφτασε τά
3,ΟΟΟ.ΟΟΟ ψήφους μεταξύ Γερουσίας καί
Κοινοόούλιου.
ΤΟ «κόμμα τῶν λευκῶν καί τῶν ἀκυρων», ὅπως τό ὀνόμασαν, αποτέλεσε τό
4,7% τῶν ψήφων καί ἄν λά6ει κανείς
ὑπόψη του τά συνθήματα πού γραφτηκαν, φαίνεται καθαρά ἡ ἀντίθεση τόσο
μέ τόν χαρακτῆρα τῶν ἐκλογῶν, ὅσο καί
μέ τήν πολιτική τοῦ ἱστορικοῦ συμὸιὸασμοῦ. Δέν πρόκειται, δηλαδή, για τό

κλασικό φαινόμενο τῆς ἀπάθειας καί τῆς
26

«οὐδέτερὸτητας» πού συναντᾶται κύρια
στίς προηγμένες καπιταλιστικές κοινωνίες. Πρόκειται μᾶλλον για ψήφους μιᾶς
μεγάλης μερίδας τῆς νεολαίας καί τῶν
λαϊκῶν στρωμάτων, πού ἀνῆκαν δυνητικά στῆνἈριστερα. ”Ετσι παρατηρήθηκε
τό παραδοξο, μια ἐκλογικῆ ἀποτυχία τῆς
Ἀριστερᾶς νά μή σημαίνει καί νίκη τῆς
Δεξιᾱς. “Απλῶς ἐκφραστηκε ἡ ὕπαρξη
ἐκείνου τοῦ προοδευτικοῦ χώρου πού
κάνει ἀναφορα στή· θεωρητική κληρονομιά τοῦ Μάη τοῦ ’68 καί στό Κίνημα
τοῦ ’77. Κατω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες
εἶναι δυνατόν να ἐξηγηθεῐ τόσο ἡ πτώση
τοῦ ΙΚΚ, ὅσο καί ἡ ἀμφιταλάντευση αὐτῆς τῆς μερίδας τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος,

πού ἐκφράζει τόν πλέον δυναμικό καί
πολιτικοποιημένο χῶρο τῆς Ἀριστερᾱς,

μεταξύ τῶν διαφόρων κομμάτων καί ὀργανώσεων τῆς Νέας Ἀριστερᾱς καί τοῦ
Ριζοσπαστικοῦ Κόμματος.
ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ δηλαδή διαρκῶς
μια διαρροῆ ψήφων πρός τάἈριστερά,
μιά ἰδεολογική μετακίνηση τῆς 6ασης,
πού μπορεῐ νά μήν ἐκφράζεται ἀπό καποιο συγκεκριμένο κόμμα τῆς Νέας
Ἀριστερᾱς, ἀλλά πού ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν κύρια πολιτική τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος.
Ὑπάρχουν φυσικά κι ἄλλες ἐνδείξεις
γι’ αὐτῆ τῆ μετακίνηση. “H ἀρχή τους
ὅρίσκεται στῆν περίοδο τῆς κεντροαριστερᾶς καί άκόμη πιό μπροστά; δημοψηφίσματα γιά τήν κατάργηση 1013 νόμου Ρεάλε, τοῦ φασιστικοῦ κώδικα Ρόκο,
τοῦ νόμου γιά τή διαχείριση τῶν φρενοκομείων, γιά τίς ἐκτρώσεις,τίς δημοτικές ἐκλογές ’78.
Η ΔΙΑΡΡΟΗ παλιῶν καί νέων μελῶν
ἀπό τῆ 6αση τοῦ κόμματος ὁδῆγησε στῆν
πτώση τῆς πολιτικῆς δρασης καί τῶν
ἰδεολογικῶν συζητήσεων στό ἐσωτερικό
του. Κόστισε ἐπίσης, ἡ ἀπό κοινοῦ μέ τήν
Χ.Δ. ἀντιμετώπιση τοῦ κινήματος τοῦ
’77, ὁ ἀγῶνας «ἐνάντια στῆν τρομοκρατία γιά τήν ὑπερασπιση τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν». Ἐργάτες μετάλλων, σιδηροδρομικοί καί νοσοκομειακοί ὑπάλληλοι, πανεπιστημιακό προσωπικό κά, μέ

ἀπεργίες καί αλλες μορφές πάλης, ἧρθαν
σέ ἀντίθεση μέ τή γραμμή τῆς λιτότητας
καί τῶν θυσιῶν πού πρότεινε ὁ Λαμα

(γραμματέας τοῦ CGIL, τοῦ συνδικατου
πού ἐλέγχεται ἀπό τό ΙΚΚ). Ἀκόμα μια
σειρά ἀπό τά μεγαλύτερα ἐργοστασιακα
σωματεῐα τοῦ 609961, 10 φεμινιστικό κί-

νημα, τό κίνημα τῶν ἀνέργων καί μή
ἀσφαλισμένων, τῶν φυλακισμένων καί
ἄλλων περιθωριακῶν στοιχείων ἐκφράστηκαν ἀνοιχτά ἐναντια οτή γραμμή του.
ΠΑΝΤΩΣ, παρά τήν ἐκλογικῆ ἤττα
τοῦ ΙΚΚ, εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ Ἀριστερά
ἐχει κερδίσει άκόμη περισσότερο έδαφος
στίς ἐκλογές τοῦ Ἰούνη. Μπορεῖ να φτάνει καί τό 51% σήμερα καί αὐτό χάρις
στῆ διεύρυνση τοῦ χώρου πού εἶναι δεμένος μέ τήν ίδεολογία, τῆν κουλτούρα
καί τούς ἀγῶνες τοῦ 1968. Σίγουρα, 6Eὅσια, ἀν τό κίνημα αὐτό ἐκφραζόταν
μέσα ἀπό Eva πολιτικό σχηματισμό, ἡ
δυνατότητα ἐπέμὸασης στῆν πολιτική
ζωή τῆς Ἰταλίας θα ἧταν μεγαλύτερη.
ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ἡ ἡγεσία τοῦ ΙΚΚ
ἀπέναντι σ’ αὐτό τό νέο φαινόμενο;
ΣΤΗΝ τελευταία συνέντευξη τοῦ
Μπερλίγκουερ στό Στέρν ἀναφέρει σχετικα;
«Δέν χάσαμε ψήφους ἐξ αἰτίας τῆς δικῆς μσς ἀντίληψης τοῦ ἱστορικοῦ, συμόιδασμοῦ. Οἱ αἰτίες εἶναι ἄλλες καί ἀρκετά
πολύπλοκες... Πολύς κόσμος περίμενε
ὅτι θά μπορούσαμε νά λύσουμε γρήγορα
ὅῖλα τά προὸλήματα πού τό Χ,Δ κόμμα
ειχε συσσωρεύσει στά τριάντα χρόνια τῆς
ὁιακυόέρνησής του. Ἡ ἄποψη αὐτή ὁδήγησε σέ ὁρισμένες αὐταπάτες μέ ἐπακόλουθο ἀρκετές ἀπογοητεύσεις»... «Πάντωςι ἀναγνωρίσαμε ὅτι ὑπῆρξε ἀρκετή
καθυστέρηση στό νά ἀπομονώσουμε, νά
κατανοήσουμε καί νά ἑρμηνεύσουμε τά
αἰτήματα ὁρισμένων κοινωνικῶν στρωματων».

ΕΤΣΙ, ἐνῶ ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ πολιτική
τοῦ ἱστορικοῦ συμ6ι6ασμοῦ ἔχει ὁδηγηθεῖ σέ κρίση ὕστερα μάλιστα ἀπό τήν
ὁλοκλήρωση τῆς πολιτικῆς τῆς Χ Δ καί
τῆ συγκρότηση μιᾶς ἐνισχυμένης μονοκομματικής κυὸἐρνησης, ὁ Γ.Γ. τοῦ IKK
ἐξακολουθεῖ ὄχι μόνον να τήν ὑποστηρί-

ζει, ἀλλά καί να ἀπορρίπτει ὅλες ἐκεῖνες
τίς κριτικές καί αὐτοκριτικές πού συγκρούονται μέ τήν ἀποψή του.

QI NEOI προλεταριοι προσπάθησαν
ἀπο τήν ἄλλη μεριά να ἐφαρμόσουν Eva

διαφορετικό τρόπο τοῦ «νά κανεις πολιτική», ἐκεῖ ὅπου τό ἰδιωτικό γίνεται πολιτικό, καθώς ἔρχεται καθημερινα σέ
ἀντίθεση μέ καθε μορφή ἐξουσίας.
ΤΟ ΙΚΚ ἀκόμα πέρασε στῆν ἀντιπολίτευση, μέ τῆν προοπτικῆ νά κερδίσει
ψήφους ἀπό τό ΣΚΙ καί νά ἐπανακτῆσει
τίς διαρροές του, ξεχνῶντας ὅμως έτσι

611 ἡ ἐσωτερική του κρίση δέν εἶναι
παρά ἡ ἀρχή τῆς κρίσης στίς σχέσεις του
μέ τίς μαζες. Τό ’ίδιο κλίμα ἐπικρατησε
στό τελευταῖα συνέδριο τοῦ κόμματος,
ὅπου τα ἡγετικά στελέχη - ἀν ἐξαιρεθεῐ

6 Ἰνγκραο πού μίλησε για τόν «Τρίτο
Δρόμο» πρός τόν σοσιαλισμό - δέν θέλησαν νά συζητῆσουν ἐπάνω στό πραγματικό πρόόλημα, ἀλλά περιορίστηκαν ν’
ἀναζητήσουν νέους τρόπους κοινοόουλευτικῆς τακτικῆς για τήν ἐφαρμογή μιᾶς
πολιτικῆς πού ἔχει χρεοκοπήσει ὅχι μόνο
στό ἐπίπεδο τῆς ἐκλογικῆς ἀναμέτρησης,
ἀλλά καί σαν στρατηγική κοινωνικοῦ

μέρος ψῆφισε τό κόμμα Προλεταριακῆς
Ἑνότητας (PDUP) καί τήν Ἑνωμένη Νέα
Ἀριστερά (NSU). Στήν ἀρχή, ὅλες οἱ
δυνάμεις τῆς Νέας Ἀριστερᾷς προσπαθησαν νά παρουσιασθοῦν κατω ἀπό Eva
κοινό ψηφοδέλτιο. Διαφορες ὅμως διαφωνίες ὅχι τόσο ἰδεολογικοῦ, ὅσο τακτικοῦ χαρακτήρα, ἐμπόδισαν τῆ δημιουργία αὐτοῦ τοῦ «συνασπισμοῦ», ὁδηγώντας ἐτσι στῆν δημιουργία ἑνός ψηφοδέλτιου τῆς NSU, ένός τοῦ PDUP καί ἑνός
τοῦ PR. Συνέπεια ἦταν ἡ διασπορά
500.000 ψήφων καί ἡ μείωση τῆς ἀντιπροσώπευσης τῆς Νέας Ἀριστερᾶς στό
Κοινοόούλιο, ἐνῶ σέ σχέση μέ τίς ἐκλογές τοῦ 1976 οἱ δυνάμεις της σημείωσαν
αὔξηση.

μετασχηματισμοῦ.
O ΑΣΟΡ ΡΟΖΑ, θεωρητικός τοῦ ΙΚΚ,

πού τόν Μάρτη τοῦ ’77 εἶχε ἀναπτύξει
τῆν περίφημη «Θεωρία τῶν δύο κοινωνιῶν» για τῆ σύγκρουση τῶν ἀσφαλισμένων καί μή ἀσφαλισμένων κοινωνικα,
ἀναφερόμενος στήν μετεκλογικῆ κατάσταση, γράφει ὅτι ἡ ἐπιστροφή τοῦ κόμματος στῆν αντιπολίτευση, 61v δέν 6001—
σθεῐ στήν ἐπανασύνδεση τοῦ κόμματος
μέ τίς μαζες, ὅχι μόνον θά ὁδηγήσει παλι
σέ μιά νέα διαρροῆ ψήφων, ἀλλά καί θα
ἐνθαρρύνει τῆν ταση τῆς ἀπόσπασης τῶν
μαζῶν ἀπό τούς θεσμούς καί τίς λειτουργίες τοῦ κράτους, πραγμα πού θα
έχει καταστροφικές συνέπειες. Ἡ πολιτική τῆς ἐθνικῆς ένότητας για τῆν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης, εἶναι ὂέόαιο ὅτι
δέν μπορεῐ να ἀποτελέσει τόν ἀξονα συσπείρωσης μιᾶς μεταρρυθμιστικῆς συμμαχίας πού θα ξεπεράσει τῆ θεσμικῆ
κρίση. Τέλος, τό ΙΚΚ, δέν μπορεῐ ἐπ’
ἄπειρον να ὑποστηρίζει τόν πλουραλισμό μέσα στό κράτος καί ταυτόχρονα να

παρουσιαζει μιαν ἐσωτερική μονολιθικότητα.
ΑΥΤΕΣ οἱ διαφωνίες πού ἐκφραζονται πλέον ἀνοιχτά μέσα στό κόμμα δέν
ἀφοροῦν τόσο τήν οἰκονομική κρίση, 600
τήν πολιτική ποιότητα της. Για τόν
Μπερλίγκουερ ἡ δημοκρατική ἀλλαγῆ
περνᾶ μέσα 61116 11'1v ὑπεράσπιση τῶν θεσμῶν. ὅπως διαμορφῶθηκαν μετα τόν
πόλεμο καί τῆς ταξης πού ἐπιὸάλλουν.
Τό ἐπιόεόαιώνει λέγοντας ὅτι τα «στοιχεῖα τοῦ σοσιαλισμοῦ» έχουν σκοπό νά
ἐπιόεὸαιώσουν τήν «σωστή» λειτουργία
τοῦ κεφαλαίου. Πρόκειται δηλαδή για
μια καθαρά σοσιαλδημοκρατικῆ πρόταση.

ΤΕΛΙΚΑ, ὅπως φάνηκε, ἡ μεγάλη
πλειοψηφία ἐκείνων 11013 καταδίκασαν
τῆν πολιτική 1013 ἱστορικοῦ συμὸιὸασμοῦ
εἴτε έκαναν ἀπσχή, εἴτε ὑποστήριξαν
τούς Ριζοσπάστες, ἐνῶ Eva μικρότερο

Τό ΡΚ σημείωσε ἀξιόλογη έπιτυχία,
τριπλασιάζοντας τούς ψήφους του καί
συγκεντρώνοντας τῆ· ουγκατάθεση ένός
μέρους ἀπό τῆν Λότα Κοντίνουα, ἀπό τό
Κίνημα τοῦ 1977 καί ἀπό τούς διανοούμενους ἀμφισὸητίες (Ματσιόκι, Σιάσια,
Πίντο, Μποάτο). Ἡ NSU ὑποστηρίχτηκε
ἀπό τήν προλεταριακή Δημοκρατία, τούς
διαφόρους ἐλεύθερους δημοκρατικούς
σταθμούς, τίς ἐργοστασιακές ἐπιτροπές
καί αλλες κοινωνικές δομές. ”Αν καί ἡ
NSU κρατησε μία στάση πολιτικά πιό
ὑπεύθυνη ἀπό τούς Ριζοσπάστες σέ
σχέση μέ τα μεγάλα κοινωνικά προὸλήματα, ξεπεράστηκε ἀπό τήν λογική τῶν
ψηφοφόρων τῆς Νέας Ἀριστεράς πού
ἀμφισόητεῐ ὁτιδήποτε ὀργανώνεται σέ
«κόμμα». Οἱ Ριζοσπάστες ἐξέφρασαν τήν
νέα ταση καί αφησαν ἀνοιχτά τά ψηφοδέλτια τους σέ ατομα πού δέν είχαν
σχέση μ“έ 16 κόμμα τους. Oi Ριζοσπάστες
διαμόρφωσαν μια διαφορετική κοινο6ουλευτικῆ ἠθική, ὑποστηρίζοντας ὅτι 6
δουλευτῆς πρέπει νά ὑπακούει στῆ συνείδησῆ τοι· καί μόνον. Ὁ τρόπος μέ τόν
ὁποῐο «καταγγέλουν» τήν κυόέρνηση,
πολλές φορές θορυὸώδης καί εἰρωνικός,

τάραξε τά ἥσυχα νερά τοῦ Κοινοόουλίοιι

καί κατεύθυνε τό ἐνδιαφέρον τῆς κοινῆς
γνώμης 1196; 161 μεγαλα κοινωνικά προὃλῆματα.
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ῆταν ἐπίσης τά
ἀποτελέσματα τοῦ PDUP μέ κύριους
ἀντιπροσώπους του τόν Μαγκρι καί τῆν

Καστελλίνα, πού αὔξησε τῆν ἐκλογική
του δύναμη χάρις στούς ψήφους τῶν
διαφωνούντων τοῦ IKK. (O Μαγκρι πού μαζί μέ τήν Ροσσαντα, τόν Πίντορ,
τῆν Καστελλίνα, τόν Φόα καί ἀλλους,
ἀποσπάστηκαν ἀπό τό IKK τό 1968 καί,
ἵδρυσαν τῆν ὁμαδα τοῦ «Μανιφέστο» σήμερα τείνει v61 πλησιασει τῆν προὸληματική τοῦ Μπερλίγκουερ. Αῦτό φάνηκε
τόσο ἀπό τῆ θέση κριτικῆς ἀποδοχῆς πού
πῆρε ἀπέναντι στίς τελευταῖες δηλώσεις
τοῦ Μπερλίγκουερ, 600 καί ἀπό τό τελευταῐο συνέδριο τοῦ PDUP. Στίς
προσυνεδριακές ζυμώσεις τοῦ κόμματος,
Eva 20% ἀποσπαστηκε καί ἰ’δρυσε μαζί
μέ τό μεγαλύτερο μέρος τῆς Ἐργατικῆς
Πρωτοπορίας (85% περίπου) καί τήν
Λίγκα τῶν Κομμουνιστῶν, τήν Προλεταριακή Δημοκρατία. Τό ὑπόλοιπο μέρος
μέ τόν Μαγκρι καί τήν Καστελλίνα, σχηματισε τό «PDUP γιά τόν Κομμουνισμό»,
ἐνῶ ἡ Ροσσαντα, ὁ Νοταριάνι καί 6 Πίντορ, συνέχισαν νά ἐκφραζονται αῦτόνομα μέσα ἀπό τῆν ἐφημερίδα «Μανιφέστο».
“
ΤΕΛΟΣ, ἡ Ἐργατικῆ Αὑτονομία
έχασε τούς 6ασικότερους ίδεολογικούς
ἐκφραστές της Πιπέρνο, Νέγκρι καί
Σκαλτσόνε πού κατηγορῆθηκαν γιαένοπλη ἐξέγερση ἐναντίον τοῦ κράτους καί
συνελήφθησαν. Βέὸαια, ἡ συμμετοχή
τους στίς Ἐρυθρές Ταξιαρχίες καί ἡ
ἀναμιξή τους στίς τελευταῖες τρομοκρατικές ἐνέργειες, ὅπως ἡ δολοφονία τοῦ
M690, ἀμφισὸητεῖται 0060961. Ἡ ἀνάκριση ἐξέτασε γνῶμες, ἰδέες, κείμενα,
προκηρύξεις, ὅλα «ἐννόμως» δημοσιευμένα, καί μέ 661011 τό περιεχόμενό τους
κατασκευασε τήν ὑπόθεση μιᾶς ἐνοπλης
συνωμοσίας. Οἱ κατηγορούμενοι, έτσι
διακινδυνεύουν τά ἰσόὸια, μόνον γιατί
εἶναι τά ἡγετικά στελέχη μιᾶς ὀργανωσης
πού ἀποὸλέπει στήν καταστροφή τοῦ
κράτους, χωρίς νά ὑπάρχει καμια συγκεκριμένη πραξη σέ 66190; τους. Για τίς δικαστικές αρχές ἀρκεῖ ῆ ἰδεολογικῆ τοποθέτηση τῶν κατηγορουμένων καί τό γεγονός ὅτι αλλοι ἐπεξεργάζονται καί
έφαρμόζουν τίς θεωρίες τους. Δέν εῖναι
τυχαῖο ἀκόμη ὃτι ἡ προσπαθεια ἐνσχοποίησής τους ἀναπτύχθηκε λίγο καιρό
πρίν τίς ἐκλογές για να χτυπηθοῦν ὅλες
ἐκεῖνες οἱ ὀργανώσεις τῆς Ἀριστεράς
πού δέν καταδικαζουν γενικα τῆ 610 καί
κανοῦν Eva σαφῆ διαχιιιρισμό μεταξύ τῆς
ατομικῆς τρομοκρατίας καί τῆς δίας τῶν
μαζῶν, πού εἶναι Eva κοινωνικό φαινόμενο, οἱ αἰτίες τοῦ ὁποίου πρέπει να
ἀναζητηθοῦν στῆν κρίση τοῦ συστήματος.
1‘]
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«ΓΚΕΛΕ» σημαίνει τρελός
ἀλλα καί θυμωμένος
τοῦ Κώστα Σταμπουλὸπουλου

ΠΡΙΝ δύο χρόνια 6 Κρίστίαν, τρόφιμος τοῡ μεγαλύτερου ψιχιατρείου
τῆς Δανίας, εἶδε τό φίλμ «Ἠ φωλια τοῦ κούκου». Σαν ἐνεργά μέλος τῆς
λέσχης Ψυχοπαθῶν τοῡ Νοσοκομείου του, πέτυχε v6 μεταφέρει ἑξακόσιους ψυχοπαθεῖς σέ Θέατρο τῆς Κοπεγχάγης, ὅπου εἶδαν τό ἰ’διο φίλμ
καί μετα συζήτηοαν. ‘H δανέζικη τηλεόραση πού ἐλέγχεται από ὅλα τά
κόμματα, κάλεσε τόν Κρίστιαν για δημόσια ανταλλαγή γνωμῶν. ‘H προσπάΘεια αύτή εὑαισθητοποίησε πολλούς πού ἀσχολοῦνται μέ τά ψυχιατρικά προβλήματα.
Ὁ Κρίστιαν ([5 χρόνια σις ψυχιατρεῐο) καταγγέλει
τήν παραὸίαση τῶν πολιτικῶν καί ἀνθρωπίνων ὀικαιωμάτων τῶν ἀσθενῶν ἀπό ψυχιατρους τῆς Δα-

Ἀπό τήν πορεία στῆν πόλη,

ΠΡΙΝ έναμιση χρόνο 16 δανὲζικο ντοκυμαντέρ «Ol τρελλοί τῆς Ἀθάνας» έ6αλε σέ

όμώνυμη πόλη, ὅπου τό ψυχιατρικό κίνημα

στό φεστιθαλ - τό έφτιαξε τό παράρτημα

κατόρθωσε να κλείσει τό Δημόσιο ψυχια-

τοῦ κινήματος τρελῶν γυναικῶν τῆς Δα-

σκέψεις 16 μέλη τῆς«Ὲνὼσεως τρελῶν γυ-

τρεῑο καί νά ἱδρύσει στῆ Θέση του μικρά
κοινοτικά κέντρα). Ἀποτέλεσμα αὑτῶν τῶν
έπαφῶν ῆταν, 16 χειμώνα τοῦ ’78, νά γίνει
μεγάλη συγκέντρωση μέ τή συμμετοχή
ὅλων τῶν ὀργανώσεων πού τίς ένωνε ή
προσπαθεια αλλαγῆς στά δεδομένα τῆς
ψυχιατρικῆς στῆ Δανία. Στό τέλος έγινε
πρόταση για τή δημιουργία ἑπιτροπῶν μέ
σκοπό τήν ὁργάνωση σεμιναρίων καί αλλων
έκδηλώσεων. 0'1 όργανώοεις συνέχισαν v6

νίας - ῆταν «θα δράσουμε, δέ θα θεραπε υό μαστε ».

ναικῶν τῆς Δανίας». Μία ἀπ’ αὺτές, ή Ἕλσε
Νίλσεν, μαζί μέ τό οτατιστικολὸγο Μπένυ
Καρπατσώφ, ήρθε σέ ἑπαφῆ μέ πολλοὺς
ψυχολόγους, ψυχιατρους, κοινωνικούς λει-

τουργούς, μέ Θέμα τήν άλλαγή τῆς ζωῆς
τῶν ψυχοπαθῶν· έτσι αποφασίστηκε ή δημιουργία ένός κινήματος. ”Οσοι δέχτηκαν
τήν πρόσκληση αρχισαν v6 συναντιοῡνται
μιά φορά τό μῆνα καί σέ μια συναντηοη
αποφασίστηκε ἡ ὀνομασία του σέ κίνημα
τῶν τρελῶν - ««Γκέλε» (πού σημαίνει τρελός, αλλά καί θυμωμένος), μέ σῆμα τόν πετεινό τοῡ ὁποίου ή φωνή εἶναι πάλι
«Γκέλε».
Η ΑΠΟΦΑΣΗ τοῦ κινήματος έκεῖνο 16v
καιρό ῆτανῑ ὅχι παρακαλια, ἀλλα δραση.
"E101 ῆρθαν σέ έπαφή μέ τήν ἀριστερή
ὸμάδα ΔΗΜΟΣ (DIMOS — ἐπίσης καί έκδοτική όμαδα), αλλα καί μέ τήν ὁμαδα «Ἀρέτσο», πού ἀποτελεῖται από ψυχολόγους (τό

ὄνομα της τό ἔχει πάρει από τήν ίταλική
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συναντιοῡνται καί τό Πάσχα τοῦ '79 πραγ-

ματοποίησαν σεμινάριο μέ τίτλοῑ «Τί Θά
κανουμε μέ τό ψυχιατρικό σύστημα». Σ’
αὑτό πῆραν μέρος γιατρσί, ψυχολόγοι, νοσοκόμες, φοιτητές, συγγενεῖς ψυχοπαθῶν,

φίλοι, ακόμα καί oi ’ίδιοι σί ψυχοπαθεῖς.
Ἐκεῖ συζητήθηκε ποὶα Θα εἶναι ῆ μελλοντική δράση καί ρίχτηκε ῆ ἰδέα για φεοτιΘάλ. Τό μέρος πού διαλέχτηκε ῆταν 16
Βίμπορ

τῆς

κέντρἰκῆς

Δανίας,

ὅπου

ὑπῆρχε ἰσχυρός πυρῆνας ἀσθενῶν καί
προσωπικοῡ. T6 σύνθημα πού κυριάρχησε

ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ πήραν μέρος 1.200 ατομα

ἀπ’ τα ὁποῖα ο1 μισοί ῆταν παλιότεροι καί
τωρινοί ψυχοπαθεῑς, καί oi ὑπόλοιποι ψυχσλόγσι, κοινωνικοὶ λειτουργοί, νοσοκόμες, συγγενεῖς, φίλοι, φοιτητές, καί λιγό15p016n6 10 ψυχίατροι. 'O φόόος για δυσκολίες στῆν καριέρα τους καί τήν μή c16ξηση τῶν χρηματικῶν τους απολαθῶν, τούς
κρατησε μακρια. Ἐπίσης, ό Κρίστιαν
καταγγειλε στῆν ἑπιτροπή διερεύνησης τό
γεγονός 611 διευθυντές ψυχιατρείων (ψυχίατροι) καταπατησαν τά συνταγματικα δι-

καιώματα τῶν ψυχοπαθῶν καί σέ ἀλλους
δέν ἐπέτρεψαν καν νά πανε στό φεστιθαλ,
σέ ἀλλους έμπόδισαν καί αύτῆ άκόμη τήν
ένημέρωσή τους.
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ άρχισε τό Σα66ατο οτή 1
16 πρωί, στῆν κεντρική πλατεία τῆς έπαρχιακῆς πόλης Βίμπορ. Παρουσία τῶν έπιψυλακτικῶν κατοίκων καί μέ τή συμμετοχή

τρελῶν καί φίλων ἀπό πολλές πόλεις τῆς

μποροῦσε νά γίνει στόν τόπο μσς. Πάντως,

μέρισμα για νά συγκεντρώνονται σέ καθε

Δανίας, διακηρύχτηκε ῆ ἀνάγκη συνδικαλιστικῆς ένωσης ὅλων ἐκείνων πού ὑφίστανται τῆν μεταχείριση τοῦ κρατικοῡ συστήματος τῶν ψυχιατρείων. Συνεργεῑα τῆς

τό μόνο πού ὑπάρχει στῆν Ἐλλάδα εἶναι ή

πόλη καί νά ’χουν τίς συζητήσεις τους 1(ῦὶ

ένωση μητέρων ψυχοπαθῶν παιδιῶν μέ
ἀγνωστη, στούς πολλούς, δραστηριότητα

τή διασκέδασή τσυς.
O Νά έργαστοῡν ὅλοι μέσα στό κίνημα
μέ σκοπό να ἀναζητηθοῡν oi κοινωνικές αί-

καί δομή.

κρατικῆς τηλεόρασης καί κινηματογραφησης, ὥς καί δημοσισγραφσι, παρακολούθη-

σσν τήν 12ωρη διαρκεια τοῦ φεστιθαλ.
Μετά τίς όμιλίες ψυχοπαθῶν καί τά τραγοὺδια τους, ἀκολούθησε πορεία a‘ ὅλη

τήν πόλη πού κατάληξε στό θέατρο τοῦ
δημοτικοῦ παρκου. Τό θέατρσ παραχωρήθηκε δωρεάν ἀπό τή Δημαρχία, ὑπό τόν
ὅρο ὅτι θα διέθεταν ποτά καί τρόφιμα πρός
ὄφελός της. Στό θέατρσ ὑπῆρχε; α’ίθσυσα
σινεμά μέ 4 έργα, ὀρχήστρα, έκθεση ζω-

γραφικῆς, παιδότσπσς, στρογγυλή τράπεζα
συζητήσεων μέ έλεύθερη συμμετοχή, αϊ-

Ὁ Κρίστιαν με’ τῆ σημαία
..4.

Σκοποί καί σίτήματα τῶν τρελῶν;
O 'H χρήση τῆς λέξης τρελός, έτσι ὥστε
νά πάψει να λέγεται σιγανα ῆ κρύφα σαν
διάκριση.
O Ἑπιμονῆ στό πρόθλημα τῆς κακῆς
διάκρισης ἐναντίον τῶν ψυχοπαθῶν καί
μελέτες τοῦ τί σημαίνει διάκριση τῶν τρε-

λῶν καί τί διάκριση κατά ἀτόμων καί ὁμάδων στίς κοινωνίες τοῦ κεφαλαιοκρατικοῡ
συστήματος.
O Νά εἶναι σί τρελοί παρόντες άνάμεσα στούς συμπατριωτες τους, νά εἶναι
ὁρατσί καί νά τούς δσῡνερτι εἶναι σέ θέση
να κάνουν κάτι. (Τό κίνημα έχει μεταξύ άλλων έμπνευστεῖ καί ἀπό τό Γάλλο ψυχίστρσ
Φρανς Βενόν, συγγραφέα για τήν ψυχολογία τῶν ἀποίκων. πού λέει ὅτι πρέπει νά

έπιστρέψουν πίσω τήν περιφρόνηση καί
τήν καταπίεση τῆς κοινωνίας καί να ἀγωνιστοῡν για τά ἀνθρώπινά τους δικαιώματα
καί ὅχι νά παρακαλέσουν γι’ αὑτα).Πρέπει
να γίνει μάχη στό έξωτερικό μέτωπο πσύ
τούς ταπεινώνει καί τούς έξευτελίζει καί

στό έσωτερικό πού εἶναι ή πίστη ὅτι ol τρελοί δέν εἶναι κατάλληλοι για πολιτική
δ’ράση.

ένα

μέρος

νά

καθονται

O ΑΓΩΝΑΣ τους εἶναι καί τσξικός, γιατί σί

περισσότεροι ἀπ’ τούς ψυχοπαθεῖς ἀνῆκουν στά χαμηλα στρώματα τῆς κοινωνίας.
Στό κίνημα τῶν τρελὼν, παρ’ ὅλα αὑτά, δέν
έχουν συμμετοχή τα κόμματα, γιατί τό κίνημα ξεκίνησε ἀπ’ τούς ’ίδισυς τούς τρελούς καί τούς έργαζόμενους μ’ αὑτούς. Εἶναι ένα νέο κίνημα καί ἀποφεύγει νά κομματικοποιηθεῖ.

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ έκλεισε μέ ἀνοιχτή συζήτηση στῆν ὁποία συμμετεῖχε ένας μόνο
ψυχίατρσς ἀπ’ ὅλη τή Δανία, ό ὁποῖος θρέθηκε τήν τελευταία στιγμή, μετα ἀπό πολυήμερες

προσπάθειές

τους

νά

6ροον

πρέπει νά άμυνθοῡν έναντίον τῶν γιατρῶν

διοργανωτής στατιστικολόγσς, μιά συγγε-

θῆκαν γιά κοινωνικα θέματα τῆς όμαδας

τους; Ποιοί ξέρουν νά ζητάνε ἀπ’ τό γιατρό
ὑπεύθυνη δῆλωση ὅτι θα τούς ένημερωνει
για τά θετικά ή ἀρνητικά ἀποτελέσματα
τῆς θεραπείας τους καί τό εἶδος της;

νῆς, ένας ψυχολόγος καί μια κοινωνικῆ
λειτουργὸς - θσυλευτίνα τοῦ σοσιαλδημοκρατικσῦ κόμματος - πού δέν συμμετεῖχε
σαν κσμματικά πρόσωπο, ἀλλα σάν πρόε-

δρος τῆς «Πανδανέζικης ένωσης τῶν ψυχικα ἀσθενῶν».

ετΣι, μεσα (mo τή δρὰση, τό κίνημα my

Ο Νά ένωθοὺν ὅσσ τό δυνατόν περισσόεροι, μια καί ή κινητοποίηση τῶν τρελῶν

τρελῶν ἀνσζητά διέξοδσ καί ἀπό τά ὑλικο

κανει τήν πίεση ἀπ’ τούς γιατρσύς νά με-

νείς δέ θα μποροῡσε νά κόνει καμια προ6λεψη γιά τήν προοπτικῆ τοῦ ἀγώνσ τους.
Εἶναι φανερό πώς σί εύαλωτοι αὑτοί ἀν-

γαλώνει. Oi γιατροί μποροῦν να χρήσιμο-

πσιήσουν τήν ἀστυνομία καί τήν έπιθολῆ
τους, ένῶ αὑτοί μόνο τήν ένωσῆ τους.
α μετά τό Φεστιόάλ.
O Να προετοιμαστοῡν για τήν ἀντιμέτω-

θουσα ἀπαγγελίας ποιημάτων καί παίξιμο
μουσικῆς (ὅλα αύτά ἀπό ἀσθενεῖς). Στό
φεστιθάλ ή συμμετοχή ἀπ’ τήν πόλη του
Βίμπορ ῆταν κυρίως ἀπό νέους. Ἀπ’ του-ς
θυμου,
μεγάλους ακούστηκαν φωνές

'xouv

μεταξύ τους καί να τό διοικοῡν oi “ίδιοι.

έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα ὅσο εἶναι
μέσα στό ψυχιατρεῖο; Πόσοι ξέρουν ὅτι
καί ἀλλων πού τούς θγάζουν θίαια ἀπ’ τά
ψυχιατρεῖα, μόνο καί μόνο γιατί ένδιάφέρ-

. ι

ο Να θρίσκουν δούλεια.

ο Na

έναν, για τίς όμιλίες καίσυζητήσεις. Είχαν
σποφσσισει παντως, πώς ἀν τελικά δέν πσρουσιάζονταν κανείς θα έθαζαν οτή θέση
του μια στρουθοκάμηλο ἀπό χαρτί1
ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, τελικά, πήραν μέρος; ὸ

Ο Νά πολεμήσουν για τά συνδικαλιστικά
τους δικαιώματα. Πόσοι ὅμως ξέρουν ὅτι

’

τίες στίς ψυχοπαθειες καί νά ἀνσλυθσῡν.
Ο Νά 6γοον είδικά ένημερωτικά φυλλαδισ για τα σχολεία πάνω στό θέμα καί νά
ἀρχίσσυν ἐπισκέψεις τῶν μαθητῶν στά ψυχιατρεια.
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ τῶν τρελῶν ξεκίνησε ζητώντας πολλά πράγματα, ὅπως;
ο Νά τούς φέρονται σί ψυχίατροι σὰν
συμπολίτες μέ κοινωνικά στοιχεῖα στῆ Θεραπεία τους.

προθλήματα, ἀλλά καί ἀπό τά ψυχικά. KC}-

θρωποι έχουν νά ἀντιμετωπίσσυν μια πογιωμένη κσινωνική στάση ἀπέναντί τους-

πιση τῶν ἀναμενόμενων ἀντιδρασεων τῶν
ψυχιατρων, ή ἀλλων, πού θά έχσυν σάν
στόχσ τούς ψυχοπαθεῖς, ὥστε, ἀν αύτοί
ἀπό τήν πίεση χειροτερέψουν, να ποῡν στό

Αὺτή τή στάση πού στρουθοκάμηλικά τούς
έξοστρακίζει ἀπ“ τῆ ζωή. Πόσο θα εἶναι σε

τέλσςῑ «Na τί κάνατε πού κινητοποιήσατε

τήματα πού μένουν μετέωρα καί πού ἀπαι-

αύτούς τούς ἀνθρώπους».

τοῡν χρόνο καί έπιμονή- E'lV'Sll Πάντως ἂξῑΟῑ
διαγνωστικα

συμπαραστασης καί ὁπωσδήποτε, μέ Τήν

στάση τους ἡταν συγκρατημένη. Γενικα
ὅμως οτή Δανία, ή πληροφόρηση ἀπο τηλεόραση, ραδιόφωνο καί όμαδες πρωτοθουλίας, έδῶ καί χρόνια, έχει μεταθάλλειθετικα - τῆ στάση τοῦ κόσμου ἀπέναντι

κέντρα, ὥστε νά μή μπαίνουν στα νοσοκομεῑα. Μέ κέντρα έννοοῡν σπίτια σέ κάθε
μεγάλη συνοικία μέ λίγο είόικευμένσ
προσωπικό (ψυχσλόγος-νσσοκόμα).

πράξη τους αὐτῆ, ἔχουν K'JTCIYF’CWEl Τήν

στούς τρελούς. 'H ἀτμόσφσιρα τῆς έκδη-

Κάθε Κυριακή

τρεγμένσυς αύτούς συνανθρώπους μσς, με
τό νά δίνουν τό παρόν τους σαν πολίτες

κοῡ συστήματος πού τούς έξαθλιώνει σίκονομικά. (Ἠ μηνιαία ἀποζημίωση, ἀν μείνει ό τρελός έκτός νοσοκομείου, εἶναι
10.780 δρχ. σύν τήν έπιδότηση γιά τό νοίκι

ἰ’σοι μέ τούς ἀλλους καί να έκφράζσυν τα

σέ μιά κοινωνία πού εἶναι ή ἀκριθότερη τῆς

προθλήματά τους καί να συζητοὺν με τους

Εὑρώπης. Ὀ μισθός ἐντός νοσοκομείου είναι 2.100 6px., σύν 1.050 δρχ. τά Σαθθατοκύριακα. “Ἀς σημειωθεῖ ὅτι μετά τά Κουθέιτ
καί τήν ”Ελθετία, ή Δανία έχει τό ὑψηλότερο, κατά κεφαλή, είσόδημαί).
Ο Να τούς δέχονται σ’ ὅσες δουλειές
μποροῦν νά ἀποδώσουν.
Ο Νά τούς παρέχεται ένα σ’ίκημα ῆ δια-

Εξόρμιιαο

ντροπῆς, ῆ, στήν καλύτερη, περίπτωση, ή

λωσης έδινε πολύ κουραγιο στούς καται-

συντρόφους τους ἀπό ἀλλα νοσοκομεια

γιά τήν καταστασῆ τους καί τήν ἀνησυχια
τους γι’ αὑτήν. 'H έπαφῆ τους και ή κου6έντσ μέ τούς τρόφιμους ψυχιατρείων δημιούργησε σΙκειότητα καί σΙσθήματσ ἀλληλεγγύης καί ὅχι οϊκτο. Αὑτά ὅλα θα πρέπει
να μάς πρσθληματίσουν σχετικα μέ τά τι θα

Ο Oi

τρελοί

χρειάζονται

θέση νά ἀντιπαρατεθοῡν καί μέ ποιό τβὸΠΟ
να ἰσχυροποιήσουν τό κίνημα τους; Ἐρω-

έκκίνηση σέ μια νέα φάῦη ὑνῒῑμεΤώΠῑσης
τῶν τρελῶν, ὁπωσδήποτε πιό φυσιολονῑκη
and τήν, ὡς τώρα, γενικα ἀποδεκτή.
I

O “Αλλαγή τοῦ ταπεινωτικοῡ ψυχιατρι-

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ-ΔΑ
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O έλληνσαμερικανὸς δικηγόρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ, πού ζεῖ στὸν Ἀ’γιο Φραγκίσκο, παίρνσντας ἀφορμή ἀπό τό χρονικό τοῦ Γ. Παναγιώτσυ ι ”Ημερομηνίες τού Εμφύλισυι “Απρίλης
1946 - Ὸκτωθρης 1948» θέλησε νά προσθέσει μερικές προσωπικές του ἀναμνήσεις ἀπό τό
κύμα τρομοκρατίας τού 1946 πού προετοίμασε τήν Ἐμφύλια σύρραξη.

,ΞΤ ρααερ1:111τεά,
ΠΡΙΝ 15 μέρες έγινε στην

'H Προετὸιμασία τοῦ Ἐμφύλιου
Στά 1946, ἐγώ καί 6 συνάδελφὸς μου δικηγόρος, Γιῶργσς Πουλίδης, εῙχαμε ἀναλάθει τήν
ύπόθεοη διαζυγίου μιᾱς νεαρῆς κοπέλας ἀπό τῆ Σάμο, τῆς ὁποίας θυμόιμαι τό πρῶτο ὁνομά
της, Ἀργυρούλα. ‘H Ἀργυρούλα καί 6 ἀδελφός της ήσαν μέλη τοῦ ΕΑΜ 01r’1 Σάμο καί έφυγαν
γιά τήν Αίγυπτο τό καλοκαίρι τοῦ 1943, μετά τή παραδοσή τῶν Ἰταλῶν καί πρίν τήν ἀνακατάληψη τῆς Σάμου 6116 1069 Γερμανούς. Στήν Α1γυπτο, ὸ ἀδελφός κατατάχτηκε στὸν ἑλληνικό στρατὸ καί ἠ Ἀργυρούλα παντρεύτηκε έναν “Ελληνοκύπριο, χωρίς v6 γνωρίζει 611 αὐτός
ῆταν μυστικάς πράκτορας τῆς ἀγγλικῆς κατασκοπείας. Ἠ Ἀργυρούλα έγκατέλειψε τόν ἀντρα
της μόλις τῆς ζήτησε νά 16v Θοηθήσει οτή κατασκὸπευση τοῦ ὲλληνικοῡ στρατοῦ, μέσω τοῦ
ἀδελφοῦ της.

πολιτικῶν προσφύγων.
Ὸμόφωνα, καί ἀπό ὅλες τίς

πλευρές, ἀκούστηκε τό αἴτημα
γιά τόν χωρίς ὅρους
έπαναπατρισμό τους. Ἕνα
χρόνιο πρόὸλημα - πού I116 ’

έντονα τίθεται μετά τη μεταπολίτευση - ἀπαιτεῖ την
ἀμεση λύση του. ς

Μεῐά τήν ἀπελευθέρωση ήλθε στήν Ἀθήνα ή Ἀργυρούλα, ήλθε καί 6 6v1pa9 μαζί μέ τήν

ΑΛΛΑ ὸ 6po9 «Πολιτικός

ἀγγλική κατασκοπευτική ὁργάνωση πού ὑπηρετοῠσε. Ἡ Ἀργυρούλα ήθελε τό διαζύγιο, 66169 ἀρνιόταν. Στό διάστημα αὑτό καί μέσω τοῦ “Ελληνοκύπρισυ συζύγου της, ή Ἀργυρούλα
γνωρίστηκε στενά μέ τόν “Ελληνοκύπριο ἀρχηγό τῆς ὁργάνωοηςιιι))Χ ,Γεωργιο Γρίθσι. Μέχρι 16
Δεκέμθρη τοῦ 1946 1106 έφυγα για τήν Αμερική γιά σπουδές, ή Αργυρούλα μοῦ έφερνε καθε
Βδομάδα πληροφορίες για τό τί γινότανε στά κεντρικά γραφεῖα τῆς««».Χ Τό σπουδαιότερο
περιστατικό ήταν 16 ἀκόλουθοι
«Κάθε Πέμπτη, στίς 6 τό πρωί, ἔρχεται Eva9 Αγγλος πού αμέσως κλείνεται 0’ Eva ι’διαίτερο
δωμάτιο μέ τό Γρίθα. v02101 γνώριζαν 16v ”ΑῩγλο μέ 16 ὄνομα Μίστερ Μπράουν καί ῆταν κοινό
μυστικά, 611 έφερνε κάθε Βδομάδα χρήματα καί ἑντολές γιά 111 δράση τῆς X».
Ποιά ῆταν ή, ἀπό τούς ”Αγγλσυς καθοδηγούμενη, δράση τῆς ὁργάνωσης «X»; 16 ἐξακρίΒωαα, τό φθινόπωρο τοῦ 1946, 6116 16 στόμα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ὁργάνωσης «Χ» τῶν Μολάων

πρόσφυγας» καί ὴ χρηση του
καθε φορά μετατοπίζει τό

Λακωνίας, τόν δικολάθο Νίκωνα Γεωργακόπουλο, παλαιά φίλο τῆς οίκογενείας μου. Τόν συν-

άντησα τυχαῙα στήν Ἀθήνα καί τόν κατηγόρησα 06v ὑπεύθυνο για τίς πολλαπλασιαζόμένες
δολοφονίες ἀριστερῶν στήν ἐπαρχία Ἐπιδαύρου Λιμηρᾱς. A616 16v έθιξε καί μ’ ἐπῆρε 0‘ Eva
καφενεῖο τῆς “Ομὸνοιας για συζήτηση καί ἀπόδειξη τῆς ἀθωότητάς του. Ἐκεῖ μού εῘπε τ’
ἀκόλουθοι
ιιἬμουνα ἀρχηγός τῆς ὀργάνωσης “X" τῶν Μολάων μέχρι 117v ημέρα πού μὰς ἦλθε διαταγη
6116 τήν ὰνώτερη διοίκηση τῆς “X" Σπάρτης νά έκτῶέσουμε τέσσερεις ἀριστερούς στῆν ἐπαρχία μας. Μέχρι τότε εῙχαμε διαταγές νά ξυλοκοποῡμε ἀριστεροὺς καί νά καῐμε σπίτια, ἀλλά
ὅταν ἀρχισαν νά μᾶς διατάσσσυν νά σκοτῶνουμε, ἐγώ ἀντέδρασα καί ὺπέθαλα τη παραίτηση
μου. Παρά τίς ἀντιρρήσεις μου, πάρθηκε η άπόφαση 6116 τη “X” Μολάων v6 σκοτωθοῡν 6116
τη Ρηχιά, ὁ γιατρός Θεόδωρος Σταυρόπουλος καί 6 γραμματέας τῆς κοινότητος Χρῖστος Λάθθας, ἀλλος ἕνας 6116 1r'1 Συκιά καί 6 τέταρτος 6116 16 Φοινίκι. Γιά νά σώσω τό Σταυρόπουλο Kai

16 A6666, 1106 παλαιότερα ύποστηριζσιν πολιτικά 16v γερουσιαστη ἀδελφά μου Περικλῆ
Γεωργακόπουλο, ἐστειλα κρυφά άγγώιαφὸρο 011‘1 Ρηχιά νά 1069 πεῖ νά φύγουν άμέσως γιά νά
οώσουν τη ζωή τους, πράγμα 1106 ἕκαναν».
“Ο Σταυρόπουλος καί ὁ Λά86ας ῆταν συμπατριῶτες μου καί φίλοι μου. “Ὀταν τούς ἀνέφερα τῆ συζήτηση πού εῘχα μέ τό Νίκωνα Γεωργακόπουλο, μέ έθεθαίωσαν 611 ’έλεγε τήν ἀλήθεια, 611 66169 1069 είδοπσίησε νά φύγουν για τήν Αθήνα. T6 ἀλλο πρόθλημα οτή φυγή τους
ῆταν 611 κανένας καπετανιος δέν ETTGIPVE' έπιθάτες 016 καῖκι του χωρίς γραφτή ἀδεια 6116 τήν
ὁργάνωσηιιΧ» Εὑτυχῶς πού στή Ρηχιά ἀρχηγός τῆς««X ήταν“ο κουνιάδος τοῦ γιατροῡ καί ή
ἀδελφή του 16v ἀνάγκαοε νόι ὑπογράψει τήν ἀδεια ταξιδίου. T6 σχέδιο τῆςιι«X» τήν έποχή
ἐκείνη ήταν v6 τρομοκρατεῖ τούς ἀριστερούς ὁχι νά φεύγουν ἀπό 16 χωριά για τήν Ἀθήνα,
ἀλλά v6 φεύγουν γιά τά Βουνα, ὅπου «νόμιμα» 6 01pa169 Kai ἡ χωρσφυλακή θά μποροῦσαν
νά τούς κυνηγοῠν καί ἐξοντώνουν. Φαίνεται ὅτι κατι τέτοιες ῆταν oi ἐντολές πού έδινε 6 Μίστερ Μπράουν στὸ Γρί6α στήν Ἀθήνα.
”Αν 6 γιατρός Σταυρόπουλος καί 6 A66609 στάθήκαν τυχεροί καί γλύτωσαν τή ζωή τους,
σαράντα πέντε ἀλλοι Ρηχιῶτες δέν ήσαν τυχεροί. ”Αρχίζσντας 6116 16v 75 χρονῶν Ἕλληνοαμερικανό Ἀλεξάκη, πού έψήφισε ἀνοικτά κατά τῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ Βασιλιᾱ, πού τόν ἐσκότωσαν τό καλοκαίρι τοῦ 1946· μεταξύ 1946 Kai 1948 οἱ χίτες σκότωσαν καί ἀλλους 45 Ρηχιῶτες.
‘H 1116 Βδελυρή δολοφονία τῶν χιτῶν ῆταν ὁ σκοτωμός μιᾱς συγγενοῦς μου, τῆς Κυριάκας
Πετρολέκα. Κουτσή καί πάνω 6116 έξήντα χρονῶν ή Κυριάκα ὁδηγήθηκε οτή πλατεῖα τοῦ
χωρισῦ, ὅπου δημόσια Βιάσθηκε ἀπό 45 χίτες καί τελικά ὁδηγήθηκε σ’ Eva γεφυράκι, ὅπου τή
σκότωσαν καί τή πέταξαν κάτω. Αὸτή τήν ἀπίστευτη ἱστορία έμαθα τό περασμένσ καλοκαίρι,
ὅταν έ-ιτισκέφτηκα τή Ρηχιά, ὅπως έμαθα ότι καί ὁ τότε ἀρχηγός τῶν χιτῶν εῘνσιι μεγάλος
ζωέμπορος τώρα στῆ Λακωνία. ‘H Ιστορία αύτή φαίνεται σάν ἀπίστευτη, ἀλλά εἶναι ἀληθινή,
χαρακτήριστική τῆς ψυχολογικῆς προετοιμασίας τοῦ ἐμφυλίου πολέμου.
Για τήν Γεώργιο Γρί6α ἔτυχε v6 16v μάθω τό καλοκαίρι τοῦ 1943. “Οπλισμένος τήν ἐποχή
έκείνη 6116 τή Γκεσταπσ, εῐχε συλλάθει στό Θήσεῑο τόν συγκάτοικό μου Βασίλη Σαράντη,
γραμματέα τοῦ Είρηνοδικείου Αθηνῶν καί καταδιωκὸμενρ 6116 τή Γκεστάπο, για διάδοση
μυστικῶν ἐφημερίδων. Τήν άλλη μέρα Βρέθηκε 6 Σαράντης στό Παγκράτι, Ιπεταμένος στούς
δρόμους, μέ σπασμένο 16 κεφάλι, τ’ αύτιά κομμένα κοιί- 16 ματισ θγαλμένα. Ἔχοντας αύτή τή
πείρα 6116 16 Γρίθα, ἔγραψα προφητικά τήν ἀνοιξη τοῦ 1972, 611 6v 0| Κύπριοι δέν διώξουν
τόν ἐκεῖ κρυπτόμενο ΓρίΘα, θά πάθαινσιν κι αὑτοί ὁτι ἓπαθαν 0| πρόσφυγες τῆς Μικρᾱς
Ἀσίας, πράγμα πού ἐγινε στά 1974. Τή τραγική αὐτή πρόθλεψη τή στήριζα στή πείρα μου
πού ἐδειχνε ξεκαθαρα, 611 6 l'piBa9 0’ ὅλη του τή ζωή ῆταν πράκτορας καί ὑπηρέτης ξένων

κατασκοπειῶν.
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.’A91’1va η διεθνης διάσκεψη για
τόν έπαναπατρισμό τῶν _

El

ζήτημα ἀπό 1069 ἀνθρώπους

στην φραση, ἀπό τά ἀτομικά καί
συνολικά ἀλλά πάντως
ἀνθρώπινα προβλήματα, στην
πολιτική πάλη για ὁρισμένες
Θέσεις, T6 δημοσίευμα αὑτό
κυρίως Θίγει την πιό έπώδυνη
ὅψη τοῦ προβλήματος. Δύο
αγωνιστές πεθσίνουν μακριά
ἀπό 117v πατρίδα τους, πολιτικοί
πρόσφυγες. Πόσο μακριά,’ Στα
Σκόπια- 300 χιλιόμετρο

περίπου ἀπό 117v Θεσσαλονίκη.
Ζητησαν v6 έπιστρέψουν μόνιμα
1'7 να παρουν ἀδεια για ἕνα
ταξίδι. Τούς τό ἀρνηθηκαγν.
Κάθε μέρα τά πούλμαν
φορτωμένα Βορειοελλαδίτες

ξεκινοῦν 16 πρωί για ἕνα ταξίδί
ἀγορῶν στά Σκόπισ. 'O Λιάκος
καί 6 Πατσούρας ἀγωνιστές,
κομμουνιστές, τάφηκαν ἐκεῖ
ἀνάξιοι τῆς πατρίδας,
'O Καπετάν Λιάκος,

καπετανιος τῆς Πίνδου, πέθανὲ
στά Σκόπια στίς 13 Αάγούστοιι
1975, ἀπότομα τήν ὥρα πού
γινόταν συζήτηση γιά τη

δημοκρατική καί ἀνθρωπιστικη
στάση πού πρέπει v6 δείξει 1'1
έλληνικη κυθέρνηση στούς

ἀγωνιστές τῆς “Εθνικης

αντίστασης
O Καπετάν Πατσούρας,
καπετανιος τοι] Γράμμὸυ

πέθανε στίς 26 τοῦ “Απρίλη
7978· καί με’ νοσταλγία ζητησε

ν’ ἀκούσει τίς τελευταιες του
ὡρες, ἀνταρτικα τραγουδια.

TA ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ1106

δημοσιεύονται έδῶ εἶναι ἀπὸτό

ἀνέκδοτο 6ι6λίο τοῦ AXIAA’EA
ΠΑΠΑῘΩΑΝΝΟΥειιὈ Γραμμρς»

(1940- 1949).

_
»

ατο
> τοθ ανΓΙΑΝΝ
ΗΣ

ΗΛιΑΣ πΑπΑΔΗΜΗτΡιον

ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ

(Λιάκος)

Γέννημα καί θρέμμα τοῦ Γράμμου. 'H καταγωγή του 6116 16
χωριό Γράμαοτα. Γεννήθηκε 016
“Ἀργος Ὀρεστικό.
Ὀρφανός, δέν είδε πατέρα.
v016v 6 πατέρας ταυ πολεμοῡσε

Μέ τό ὁνομα Λιάκο τόν γνώριζαν
ὁλοι 6001 σπούδαζαν μαζί του,

,

τούς Ταύρκους στόν πρῶτο 66A-

κανικό πόλεμο, 016 1912, 6 Γιαννης ῆταν άκόμη στήν καιλιά τῆς
μάνας του. Σκοτώθηκε πρίν γεννηθεῑ τό παιδί. ‘O Γιαννής Πατσούρας γεννήθηκε τό 1913 τόν
Μάη. Σάν ὀρφανός, θύμα πολέμου, στάλθηκε 016 οίκοτροφεῖα

.
-

“’ κι 6116 κεῖ 0111v σχολή ὑπαξιωματικῶν Κερκύρας. Βγῆκε μόνιμος
λοχίας πεζικοῦ. Ποιός δέν θυμα-

’
..

’

ι

"

ται τόν φωνακλά ἐπιλοχία τῶν
στρατώνων τοῦ 27 Συντάγματος
τῆς Καζάνης. Πολλές κλάσεις ἀπό

16 1933-1938 11Epa66v 6116 τόν

ἐπιλοχία Πατσούρα πού τούςἐκπαίδευε στόν ὁκρίθαντα καί τούς
έκανε ἀσκήσεις στά ὑψώματα τῆς Κοζάνης. Νωρίς (1934) γίνεται
μέλος τοῦ ΚΚΕ καί μέλος τῶν γραφείων τῶν κομματικῶν ὁργανώσεων τοῦ 27 Συντάγματος καί τῆς 9ης μεραρχίας. “Ο ἐπιλσχίας Πατσούρας ἀναγκαστικά γίνεται αὐστηρός καί φωνακλάς γιά νά
κρύψει ότι εἶναι κομμουνιστής. Εἶναι 6 πρῶτος ἀντάρτης ταῦ ΕΛΑΣ
τῆς περιοχῆς Καστοριᾱς καί Γράμμου, 6116 16 K6A01<0i01 τοῦ 1942.
Ὀργανωτής τοῦ ἀντάρτικου στά 1942, ἐμφανίζεται στά χωριά τῆς
περιφέρειας Καστοριᾱς καί 16v Ὀκτώθρη-Νοέμθρη 1942 συγκροτεῖ
16 πρῶτο ἀντάρτικο τμῆμα (συγκρότημα) καί γίνεται ὁ φόθος κι ὁ
τρόμος τῶν καταχτητῶν καί τῆς ντόπιας ἀντίδρσσης. Μέ τῆ συγκρότηση τοῦ ὑπαρχηγείου Γράμμου, ήγεῖται τοῦ ὑπαρχηγείου σάν
ὑπεύθυνος τοῦ ΕΑΜ. Τούτας εἶναι ένας ἀπό τούς ἀρχηγούς τοῦ
Γράμμου, πλάι καί μαζί μέ τούς συνεργάτες του Γιαννούλη Γεώργη,
Ριζόπουλο Γεώργη, Περικλή, Θεαχαρότταυλο Νίκο (Σκοτίδα), Παπαδημητρίου ”Ηλία (Λιάκο), Παπαϊωάννου Ἀχιλλέα, Μπατακόγια
Βασίλη (Καραφωτιά), Βασίλκο Γεώργη καί Σαρακατσάνή Μήτσο
(Μακεδόνα) καί πολλῶν ἀλλων ἀγωνιστῶν πού E80600v καί ἀγωνίστηκαν στό Γράμμο.
Διοικητής Συγκρατῆματος 106 ΕΛΑΣ καί αργότερα καπετανιος
τάγματος μέχρι τήν ἀπῶευθέρωση τῆς πατρίδας 6116 1069 χιτλερικούς κατακτητές.
Ὀ ξενακίνητος ἐμφύλιος πόλεμος τόν Θρίσκει όργανωτή καί καθοδηγητή στίς κορφές τοὺ Γράμμουζ

’ _

έτσι τόν ήξεραν καί 016 χρόνια τά
φοιτητικά. Μέ τό Ῐδιο ὄνομα τόν
γνωρίσαμε στά χρόνια τῆς παρανομίας τήν περίοδα τῆς κατοχῆς
καί τήν περίοδο τοῦ ἐμφύλιου
πόλεμαυ, ὁλοι ol συναγωνιστές
Kai

συμπολεμιστὲς του.

Ἠλίας

Παπαδημητρίου ῆταν τό πραγματικό του ὁνομα ἀπό τό Ἀνθοχώρι
(Τσακνοχώρι)
ΒοῘου
κοντα στό Τσατύλι. Γεννήθηκε

στά 1917. Οίκότροφος στό γυμνάσια Τσστυλίου ὁργανώνει τό
1934 16v πρῶτο πυρήνα τῆς
OKNE 016 γυμνάσια.
Στό Πανε-ττιστήμιο Θεσσαλονίκης 011068605 506 χρόνια γεωπονική. Μέ τόν θανατο τοῦ 116τέρα του παράτησε τό 116va01111110
11y
11 σχ 11 TIT ὅπου Βγῆκε τριατατικός ὑπάλληλος. Στά φοιτητικά του χρόνια χρημάτισε γραμματέας τῆς φοιτητικής κομματικῆς ὁργάνωσης Θεσσαλονίκης. Τελείωσε τήν σχολή
έφέδρων ἀξιωματικῶν Κερκύρας 016 1938. Στό ἀλθανικό μέτωπο
ῆταν 0111v πρώτη γραμμή, διοικητῆς διμοιρίας.
Πῆρε μέρος στή μάχη τῆς Κρήτης στά 1941 καί ὕστερα γύρισε
0111v Ἀθήνα. Ἐδῶ συνδέεται μέ τό κόμμα καί στέλνεται 0111v Θεσσαλονίκη. Στα 1942 τήν “Ανοιξη, τό μακεδονικό γραφεῖα τοῦ ΚΚΕ
τόν ἔστειλε καθοδηγητή 0111v Καζάνη καί ἀπό κεῖ στό Βόιο. Εἶναι
ὁργανωτής τοῦ ἀντάρτικου κινήματος τοῦ ΕΛΑΣ οτή περιοχή Πίνδου. Μέ 111 δημιουργία τοῦ Ἀρχηγείου Πίνδου γίνεται καπετανιος
τοῦ Ἀρχηγείου μέ διοικητή τόν Κυραζόπαυλο Μῆτσο. Μέ τήν ὁργάνωση καί δημιουργία τῶν συνταγμάτων τοῦ ΕΛΑΣ τοποθετεῖται
Καπετάνιος τοῦ 53 Συντάγματσς. Στὸν Ἐμφύλιο Πόλεμο εῙναι ὸ όργανωτής καί 81011011119 τῶν ἀντάρτικων τμημάτων Βαίου Γρε6ενῶν,
γίνεται ἀρχηγός Βαίου. Ἀργότερα συναρχηγός, πολιτικός ἐπίτροπος 106 Γιαννούλη στό Ἀρχηγεῖο Βαίου Γράμμου. Τέλος, ἀρχηγός
τῆς 670 μονάδας 106 ΔΣΕ καί ἐπιτελάρχης Μεραρχίας τοῦ ΔΣΕ.
‘O Λιάκος, ὅπως καί 6 Γιαννούλης, εῘχαν δυσεύρετες ἀξίες τίς
ὁποῑες δέν 111160565 ή δέν ἤθελε νά ἐκτιμήσει ἡ ἡγεσία τοὺ ἀγώνα
καί τοῦ KKE. Πολλές φαρές ὸ Λιάκος ῆταν σέ διαθεσιμότητα.

‘O A16K09 Kai 6 l'Iawo6A119 μαζί ἐκπόνησαν Eva σχέδιο δρασης
τοῦ ΔΣΕ στίς ἀρχές τοῦ 1947 τό 611070 δέν ῆταν σέ θέση νά τό συλλάθαυν 0i ἀμεσαι καθαδηγητές τους Κικίτσας καί Στρίγγος.

ME 111v ή-ι-τα τοῦ ΔΣΕ, ὁ Λιάκος πέρασε 0111v 'AA60via καί ἀπό κεῖ
Συνεργάτης τοῦ Γιαννούλη, μέλος τῆς διοικήσεως στα 1946-47 τοῦ
ἀρχηγείαυ Γράμμου συμμετέχει μέχρι τέλους 016v E11(p6AI0 πόλεμο.
Μέ τήν ήττα τοῦ Δημοκρατικοῡ Στρατού περναει μαζί μέ τούς ἀλλους άγωνιστές 0111v Αλθανία καί ἀπό κεῖ 0111v Τασκένδη.

”

,

Ἀργότερα, στά γεγονότα τῆς Τασκένδης,ὑποστήριξε χωρίς ταλαντεύσεις τήν πλειοψηφία, τούς ζαχαριαδικούς καί κατέκρινε τίς

ι

παράνομες καί ξενακίνητες μεθόδους ἀλλαγῆς τῆς ήγεσίας τοῦ KKE.

Διαγράφηκε ἀπό μέλος τοῦ κόμματος.
Τοῠτος ὁ ἀγωνιστής πού τόσα θέλαν νά τόν παρουσιαζουν, ή
ἀντίδραση καί ol αρχές, σάν έγκληματία μαχαιραθγάλτη, ῆταν ένας
Ιδεολόγος καί ἐπαναστάτης κομμουνιστής. Μαχαίρι για νά κόψει
τό ψωμί του 0' 6A0 16 ἀντάρτικο τῶν ἑτι-τά χρόνων δέν εῘχε ποτέ.
Κρατούσε πιστόλι ῆ αὐτόματα για v6 110A5116 16v φασισμό, ξένα
καί ντόπισ, νά ὑπερασπίζεται τήν πατρίδα του καί 16 A66 του, Στό

διάστημα πού γνώρισα τόν Πατσούρα δέν εῙδα, 0615 ακουσα νά

...Λή-,πω ,. .
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σκατώσει ἀνθρωπο, δέ άγγιζε 0615 611Aw05 χέρι v6 χτυπήσει καί
τόν πιό ἀσπσνδο έχθρό του, τόν ἀντίπαλα.
Ολα τά χρόνια πού έζήσε 0111v Τασκένδη προσπάθήσε για 111
816111011011 1119 EAA11v1K119 γλώσσας καί τῶν ὲλληνικῶν παραδόσεων
καί ἐθίμων, αναμεσα στούς πολιτικούς πρόσφυγες.

στῆν Τασκένδη. Ἐκεῖ, 0111v περίοδο τῶν γεγονότων τῆς Τασκένδης,
πῆρε 111 θέση τῆς Χρουστσοφικῆς γραμμῆς καί στά ἐσωκομματικά
τήν θέση τῆς μειοψηφίας τῶν ἀντιζαχαριαδικῶν. Ἠταν ένας ἀπό
τούς ἐπικεφαλῆς 0111v πάλη γιά τό ρίξιμο τῆς ζαχαριαδικῆς ῆγε-

σιας.
”Οταν oi ἐπικρατήσαντες ἀντιζαχαριαδικοί ἀρχισαν τίς παραναμίες, τίς ἀντικομματικές μεθόδους, τά ἀντικαταστατικά μέτρα, τίς
αὐθαιρεσίες, σταμάτησε, ήρέμησε. Ἐξανέστη 016 μέτρα 6616 καί
εῘπε στόπ στούς συνεργάτες του. Αὑτοί ὅμως τόν παραμέρισαν για
,νά συνεχίσσυν τό ἔργα τῆς καταδίωξης τῆς παράταξης τῶν ζαχαριαδικῶν. Ἠταν ένάντια σ-τίς ἀκρότητες καί διάλεξε τήν μέση 686
τῶν ήπίων, τοῦ «Κέντρου» τῆς κίνησης Μάρκου. Διαγράφεται καί
τούτος 6 θετεράνος ἀπό 16 KKE. 'Ov169 116v16 6v11K5|115v1K69 στίς
ἐκτιμήσεις του ἐξεῑρε KI ἐκτιμοῠσε τίς ἀξίες, ἀσχέτως κομματικῆς

παράταξης. Γιά τόν Ζαχαριάδη πού ῆταν ἀντίπαλός του πολιτικά,
κομματικά καί παλεψε για τό ρίξιμό του, δέ δίσταζε νά λέει; «Τό
κίνημα τῆς “Ελλάδας δέν μπόρεσε νά Θγάλει καθαδηγητές ζαχαρια- .
8IK'9 ὁλκῆς».
Αηύτός ῆταν ὸ Λιάκος, τέλειος σάν ἀνθρωπος, τίμιος ἀγωνιστής,
σταθερός καί ἀντικειμένικός. Ἔκτιμοῡσε, ὅσα κανένας ἀλλος, τόν

παράγοντα ἀνθρωπα, τόν ἀγωνιστή καί πονοῠσε γι’ αὐτόν.
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Πολιτικός Λόγος καί Ιδεολογία
τῆς Ἰωάννας Καυταντζόγλου

Προδημοσιεύουμε ἕνα ἀπόσπασμα
ἀπό τό ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον δοκίμιο
τῆς Ἰωάννας Καυταντζόγλου, ἐπιμελῆτριας στό Ἰνστιτοῦτο Μελέτης τῆς
Ἀναπτυξης τοῦ Πανεπιστημίου τῆς
Γενεύης, πού κυκλοφορεῑ αὐτές τίς
ἡμέρες ἀπό τίς ἐκδόσεις Ἐξάντας.
Πρόκειται γιά μιαν ἀνάλυση τῶν θέσεων τῶν κομμάτων στίς ἐκλογές τῆς
μεταπαλίτευσης πού ἀποτελεῖ σημαντική συμὸολή στό πεδία τῆς ἀναλυσῆς

τῆς ίδεολογίας, πού παραμένει σχετικά ἀνεξερεύνητο ἀπό τῆν ἐλληνικῆ
προοδευτικῆ διανόηση.
OI ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟῘΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙ-

.-

πεΔο
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ πιό καθαρά τίς ἀντιφάσεις τῆς καινωνικῆς συναίνεσης, πού ἐπιδάλλει ἡ κυρίαρχη ταξη στό ἰδεολογικό ἐπίπεδο,
πρέπει να αναφερθοῦμε στῆ διαδικασία τῆς
δημιουργίας τοῦ ἐλληνικοῦ ἐθνικοῦ κράτους
στόν 19ον αἰώνα.
OI ΜΕΓΑΛΕΣ δυνάμεις ἀποδέχονται τήν
ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλαδας καί, ταυτόχρονα,
ἐξασφαλίζουν τήν κυριαρχία τους πάνω στό
νεοσύστατο κράτος. Οἱ ὅροι τῆς δημιουργίας
καί τῆς ἐπέκτασῆς του ὑποτάσσονται, καθε
φορά, στίς ἀνάγκες τῆς στρατηγικῆς τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ στήν περιοχή τῆς Νατιααναταλικῆς
Μεσόγειου, τῶν Βαλκανίων καί τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς.
ΕΣΩΤΙΞΡΙΚΟΣ φορέας αὐτῆς τῆς ἰδιόμσρφης ὑποταγῆς θά εἶναι τό κυρίαρχα τμῆμα τῆς
ἐλληνικῆς ἀστικῆς τάξης, δηλαδή τό μεταπρατικό καί κασμοπσλίτικα τμῆμα της, πού ἀναπτύσσεται ἐξω ἀπό τόν ἑλλαδικό χῶρο καί
6αθμιαία ἐπαναπατρίζει ένα μέρος ἀπό τίς
δραστηριότητές του. Τά συμφέροντά του συμπίπτουν 6ασικά μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς παγκόσμιας ἀγορᾶς κάτω ἀπό τή δρετανική ἡγεμονία καί τήν ἐνσωμάτωση σ’ αὐτήν τῆς ἐθνικῆς
ἑστίας. Ἔτσι, ἡ ένοποίηση τοῦ κοινωνικοῦ
σχηματισμοῦ μέσα ἀπό τήν ἰσχυροποίηση τῶν
κεφαλαιοκρατικῶν σχέσεων παραγωγῆς, ἐξελίσσεται παράλληλα μέ τῆν ἐξειδίκευση τῆς
ἐθνικῆς οἰκονομίας σ“ ἕνα ρόλο ὑπεργολάδου,

H METAI'IPAKTIKH ἀστική τόιξη1 ἐξ,ασφαλίζει τῆ διεύθυνση τῆς ὅλης διαδικασίας
χάρη στόν έλεγχο τῆς σίκαδόμησης τοῦ κρά32

Ἠ προσέγγιση μέσα ἀπό τήν ἰδεολογία ἑνός τόσο «πραγματικοῦ» καί δραματικοῦ·
γεγονότος, ὅπως 17 μεταπολίευση, Ιούλιος I974 στήν Ελλάδα, μπορεῐ νά φανεῖ κάπως ἐξεζητημένη. Ιὸιαίτέρα ὅταν οτή χωρα μσς 17 ἀνάλυση τοῦ ἰδεολογικοῦ περιεχόμενου τοῦ πολιτικοῦ λόγου εἶναι μιά τεχνική σχεδόναγνωστη κι 17 ἰδεολογία θεωρεῖται, γενικα καί κάπως ὑποτιμητικά, σκέτη ἀντανάκλαση τῆς πραγματικότητας, συνήθως διαστρεὸλωμένη.
Σκοπός μας ’ῆταν ν’ ἀποδείξουμε, μέ μιά ὅσο γίνεται ἐξονυχιστική ἀνάλυση τῆς
ίδεολογικῆς δομῆς τοῦ λόγου πού ἀκολουθεῖ καί στηρίξει τά γεγονότα καί τά ὁποῖα
συνιστοῦν τό «ἑλληνικά θαῦμα», ὅπως ὀνόμασε ἡ δεξιά τή μεταόίὸαση τῆς ἐξουσίας
ἀπό τή στρατιωτική στήν πολιτική δεξιά, ὅτι ἡ ἰδεολογία παίζει θεμελιώδη ρόλο στήν
ὅλη διαδικασία.
,
Λειτουργεῖ δηλαδή σάν συστατικό στοιχεῖα τῆς πολιτικῆς πραγματικότητας, τῆς
ἄσκησης, τῆς διατήρησης καί τῆς προσαρμογῆς τῆς ἐξουσίας στίς νέες ἀνάγκες.
Ἡ μεταὸίὸαση τῆς ἐξουσίας συντελεῖται τόν Ἰούλιο, τοῦ 1974 χωρίς νά ξεσπάσει
ἀνοιχτή ὄία εἴτε ἀνάμεσα στό λαό καί τούς δεσπότες του, εἴτε ἀνάμεσα στίς διάφορες
στρατιωτικές καί πολιτικές ὁμάδες τῆς ὀλιγαρχίας πού διεκδικοῦσαν τόν ἔλεγχο τοῦ
κυ6ερνητικοῦ μηχανισμοῦ. Συντελεῖται δηλαδή 0’ ἕνα στενό κύκλο ὑπεύθυνων ἰθυνόντων, πού ’χουν μέ πολλή προσοχή καί σύνεση, πρώτη φροντίδα τή διατήρηση τῆς
οὐσίας τοῦ ὀλιγαρχικοῦ καθεστῶτος.
γιά νά συγκροτηθεῖ καί νά διαδοθεῖ 6 μυθοποιητικός αὐτός λόγος πού ἀποπροσανατολίζει ιδεολογικά, ἀποσπᾱ τήν κσινωνική συναίνεση καί ἑσωτερικεύεται ἀπό τίς
ὑπόδουλες τάξεις. ”Ετσι, 17 κυρίαρχη ἰδεολογία δέν περιορίζεται πιά στόν κοινωνικό
χῶρο πού έλέγχουν οἱ ἄρχοντες· ὅπως γράφει ὁ Μ. Finley (L' économie antique, Ed.
de Minuit, 1973 σ. 44) δέν ἀντιστοιχεῖ μέ ἀκρίὸεια στίς ταξικές διαφορές ἀλλά, ἀντίθετα, ἔχει σάν λειτουργία, γιά νά ’ναι χρήσιμη, νά διαπερνᾶ αὐτές τίς διαφορές...
Τά ἱδεολογικά νέφη τῆς «Ἐθνικῆς ἑνότητας» καί τῆς «δημοκρατικῆς συνέχειας»
πρέπει νά σκορπιστοῦν γιά ν’ ἀντιληφτεῖ ὁ λαός τό μέγεθος τοῦ ε’μπαιγμοῦ, γιά νά
προὸάλλει ξεκαθαρα 17 αὐταρχική προέλευση καί συγκρότηση τοῦ σημερινοῦ κράτους.
τους, πού γίνεται στό ὄνομα τοῦ ἔθνους, κα-

τεξοχήν ἐναποιητικής έννοιας. Τό ἐθνικό κρατος ἔχει κύρια αποστολῆ τήν ἀπάλειψη τῶν
κοινωνικῶν δίαφορῶν καί έτσι προσκρούει
στήν ὕπαρξη περισσότερων ἀπό ένα κοινωνικῶν σχεδίων πού ἀντιστοιχοῦν στίς διάφαρες
κοινωνικές τάξεις. Εἶναι σαφής ἡ ἀντίθεση
πού ἀναπτύσσεται αναμεσα α’ αὐτή τήν
πραγματικότητα καί τήν ἀξίωση τῆς μεταπρακτικῆς ὀλιγαρχίας, να ἐμφανιστεῐ σαν ὁ
μοναδικός νόμιμος ἑρμηνευτής τῆς «συλλογικῆς» ἐθνικῆς δούληοης. Ἠ ἀντίθεση αὐτή ἐκφραζεται γρῆγαρα μέσα ἀπό τόν πολιτικό ανταγωνισμό μέ τίς αλλες τάξεις. Ἠ ἄρχουσα
ταξη θα αναγκαστεῖ νά συμῦιόαστεῖ συχνά μέ
τα ἀντίπαλα καινωνικά σχέδια στὸν πολιτικό
καί οἰκονομικό τομέα. Ἡ μορφή πού θα πάρουν αὐτοί αἱ συμδιδασμοί θα ἐξαρτηθεῖ ἀπό
τήν ἱσταρικῆ στιγμή, τή φύση τῶν ἀντίπαλων
καί τό ουσχετισμό τῶν δυνάμεων, τίς συμμα-χίες καί κυρίως τή διεθνή κατασταση.
Η ΜΕΤΑΠΡΑΤΙΚΗ ὀλιγαρχία άντιμετωπίζει ἀρχικα δύο 6ασικές ἐνδογενεῐςΖ τάξεις;
τούς μεγάλους καί μεσαίους γαιοκτήμονες καί
τούς μικρσαστούς, τοῦ χωριοῦ καί τῆς πόλης.
Ἀπέναντι σέ καθε μία ἀπ’ αὑτές, ἡ ἄρχουσα
ταξη θ’ ἀκολουθήσει διαφορετική τακτική.
OI ΑΞΙΕΣ, ἡ ίδεολαγία καί ἡ οἰκονομική
συμπεριφορά τῶν γαιοκτημόνων ἀνήκουν α’
έναν προκαπιταλιστικό τρόπο παραγωγῆς
πού δέν εἶχε ἀκόμα δ’λακληρωτικά ὑποταχτεῖ.
Ἡ ταξη αὐτῆ ἀσκοῦσε μιά ίσχυρή ἐξουσία
στῆν ϋπαιθρο ὅπου λειτουργοῦσε μεσολαὸητικά αναμεσα στίς αγροτικές μάζες καί τούς
ἀντιπρόσωπους τῆς όθωμανικῆς ἐξουσίας. Τό
πολιτικό της σχέδιο εἶναι κοντόφθαλμο καί
αναχρονιστικό καί μέσα ἀπό τήν οἰκονομική

συνεργασία μέ τούς μεταπράτες καί τῆ λειτουργία τοῦ κοινοδουλευτικοῦ συστήματος θα
ἐξαλειφθεῖ σαν αὐτόνομη ταξη. Ἀφοῦ ἀποζημιωθεῖ για τίς μεταρρυθμίσεις πού θά ὑποστεῖ. θα ἀπορροφηθεῖ ἀπό τούς μεταπράτες
καί αἱ ἰδεαλόγοι της θά ἀφομοιωθοῦν σέ μια
ένιαία, κυρίαρχη, ἀντιλαῖκή ἰδεολογία.
O ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ αὑτός στῆν κορυφή δέ
συνεπάγεται ἕνα μοίρασμα τῆς ἐξουσίας μέ
ἐνδεχόμενες συγκρούσεις. Πλαταίνει ἁπλῶς
τή 6αση τῆς ἐξουσίας γιατί ἡ ταξη τῶν γαιοκτημόνων ἀφομοιώνεται ὁλακληρωτικα καί
παύει νά διαθέτει μια αὑτόνομη δυνατότητα
ἀναζήτησης μιᾶς διαφορετικῆς μορφῆς ἐξουσίας, παύει νά εἶναι ένας πιθανός ἀντίπαλος
τῆς ὁλοκληρωτικῆς ἐπικράτησης τοῦ ἐξαρτημένου κεφαλαιοκρατικοῦ τρόπου παραγω-

γῆςΞ. Ἔτσι ἡ πολιτική, ἰδεολαγικῆ καί οίκο·νομική σύγκρουση γύρω ἀπό τήν ἐξουσία παλὼνεται αναμεσα σέ δυό ἀντίπαλους; τήν
ἑνιαία κυρίαρχη ταξη καί τή συμμαχία τῶν
μικροαστῶν μέ τούς παλιούς καί νέους ἀχτήμονες πού πληθαίνουν.
Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ συμδιόασμοῦ μέ τήν μικροαστικῆ ταξη ὑπακούει σέ μια διαφορετική λαγικῆ. Γιά να ἐξασφαλίσει ούμμαχους στόν
ἀγῶνα ἐναντια στούς πραλετάριους πού πληθαίνουν, ἡ ὀλιγαρχία θα ἐφαρμόσει ἕνα πλατύ
πρόγραμμα στρατολογίας μικροαστῶν. Μέ
τόν τρόπο αὐτό στελεχώνεται ὁ κρατικός μηχανισμός, ἡ συνεχής ἐπέκταση τοῦ ὁποίου
ἀποτελεῖ 6ασική προϋπόθεοη τοῦ ἐξευρωπαϊσμου.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ἐνσωμάτωσης τῶν μι-ι
κροαστῶν μέσα ἀπό τῆ δημοσιοϋπαλληλική
ἰδιότητα τραφοδστεῖται ἀπό ένα ἀναπτυγμένο
σχολικό καί μορφωτικό σύστημα πού διευκα-

4’-

λύνει τῆν καινωνική ρευστὸτητα. Τόν ἴδια
ρόλο παίζουν οἱ κοινοόουλευτικές δομές. Τό
σύνταγμα καί ἡ προστασία τῶν ανθρώπινων
δικαιωμάτων, στό μέτρα πού γίνεται πραγματικότητα, ἡ καθολική ψηφοφορία, στό μέτρα
πού ἐκφράζει τή λαϊκή θέληση, ἐνσωματώνουν τούς μικροαστούς, ἀλλά καί λειτουργοῦν
σάν πλαίσια κατακτήσεων πού δελτιώνουν τίς
συνθῆκες ζωῆς τῶν λαϊκῶν τάξεων.
Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ μέρους τῆς ἐξουσίας δέ
φτάνει στῆν καρυφή.Ἐκεῑ διατηροῦνται ἀνέπαφοι αι’. κρίσιμοι στεγανσί χῶροι τῆς ἀμύνας
καί τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς πού ἐξασφαλίζουν τή σύνδεση μέ 16 ἰμπεριαλιστικό κέντρα
ὑποτέλειας, καί δραχυκυκλώνουν τήν ἐπιφανειακή δημοκρατικότητα τοῦ συστήματος.
Η ΑΝΤΙΦΑΣΗ αὐτή στῆν κορυφή ἀντανακλᾶται στό συμδιδασμὸ ὀλιγαρχίας καί μικρααστῶν, ὁδηγώντας τον συνεχῶς σέ κρίση.
Ἰδιαίτερα οἱ διανοούμενοι τῆς μικροαστικῆς
τάξης δείχνουν μια συγκεκριμένη ἀντοχῆ καί
μποροῦμε νά παῦμε ὅτι δασικά ἀπορρίπτουν

τήν κυρίαρχη ίδεολογίαῆ
ΓΙΑ ΝἈΠΟΣΑΦΗΝΙΣΟΥΜΕ τό ρόλο τῶν

διανασύμενων αλλων τάξεων στῆν ἐπεξεργασία τῆς ἰδεολογίας τῆς ἀρχούσας τάξης, θά
πρέπει νά εἰσάγουμε τούς ὅρους ιιίδεαλογικό
μπλόκ» καί «ἡγεμονικῆ ἰδεολογία». Οἱ ένναιες αὐτές πού ἐκλαῖκεύτηκαν ἀπό τῆ διαδοοη τοῦ ἔργου τοῦ Ἀντόνιο Γκράμσι στή
Δυτική Εὐρώπη εἶναι ἀπαραίτητες για να
κατανοήσουμε τίς ἀντιφάσεις τῆς καινωνικῆς
συναίνεσης στό ίδεολαγικό ἐπίπεδο.
Η ΑΡΧΟΥΣΑ ταξη προσπαθεῖ να δημιουργῆσει γύρω της Eva «ῖδεολογικό μπλόκ», νά
μονοπωλήσει δηλαδή τῆν παραγωγή τῆς ἰδεολογίας, μέ τήν ἀκτινοδολία τῶν δικῶν της
διανασύμενων καί προσελκύοντας διανοούμενους ἀλλων τάξεων. Οἱ τελευταῖοι, ἀφοῦ
στρατολογηθοῦν, πρέπει νά ὑποταχθσῦν ὁλα-

κληρωτικα καί να ἐνταχτοῦν ὀργανικα σ’ Eva
παραγωγικό «ἰδεολογικό μπλόκ».
Η «ΗΙἜΜΟΝΙΑ» εἶναι ὁ συνδυασμός ἐξαναγκασμοῦ καί ἰδεολογικῆς ἐπικράτησης τῆς
δίας καί τῆς συναίνεσης. Για νά ἐπιτευχθεῖ
αὐτός ὁ συνδυασμὸς, ἡ ἰδεολογία καί 6 παλιτισμός παίζουν σημαντικό ρόλο. Μια ἰδεολογία γίνεται ἡγεμονικῆ ὅταν, ὁνταςὴ ’ἴδια ἐνσωματωμένη στόν κοινωνικό σχηματισμό, ἐνσωματώνει μέ τή σειρά της· τότε ὁ ἐξαναγκασμός περναει σέ δεύτερη μοίρα καί ἡ συναίνεση γίνεται καθοριστικῆ.
ΟΤΑΝ MIA ἰδεολογία εἶναι ἡγεμονικὴ, γίνεται ἀπαδεκτή ἀπό τίς κυριαρχούμενες τάξεις πού τῆν ἐσωτερικεύαυν. Ἐπιδαλλειται σ’
ὅλη τήν κοινωνία, τή διαποτίζει καί τή διαπερνᾶ. Ἐξομοιώνει καί έναωματώνει τά διαφαρα ρεὺματα σκέψης καί συστήματα παραστάσεων. Μια τέτοια ἰδεολογία πρέπει νά
προέρχεται κατα κύρια λόγο ἀπό τά σπλάχνα
τοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ. Δέν πρέπει νά

ἐπικαλεῖται καί νά χρησιμαπαιεῐ ξένα, δανεικα στοιχεῖα, ἀκόμα κι ἄν εἰναι προσαρμοσμένα στίς ντόπιες συνθῆκες, παρά μόνο συμπληρωματικά. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἰδεολογία
κανει απαδεκτή τῆν ἴδια τῆν ἰδέα τῆς κυριαρχίας. Oi μάζες δέ φοδοῦνται πια, ὅπως γρά-’

φει 6 ”Οργουελ5, τόν «μεγαλο ἀδελφό», τόν
ἀγαποῦν.
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ἡ παραγωγή τῆς ἰδεολογίας τῆς ένιαίας κυρίαρχης τάξης σημαδεύτηκε ἀπό τήν ἀρχή,καθαριστικά.ἀπό έναν κα-

σμοπολιτισμό, πού δέν εἶχε ἀμεση σχέση μέ
τήν ίστορικότητα τοῦ ἑλλαδικοῦ κοινωνικοῦ
σχηματισμοῦ.

Ξενόφερτα

στοιχεῖα

εἶναι ἡ

ἀναφορά οτή Γαλλική Ἐπανάσταση τοῦ 1789,
ὁ φιλελευθερισμός, ὁ ἀρχαῐζων νεοκλασικισμός, ἡ δυτικοποίηση, δηλαδή τα κύρια συστατικά στοιχεῖα τῆς κυρίαρχης ἰδεολογίας.
Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ αὐτή ἀποκτᾶ μια συστατική λειτουργικότητα. Οἱ ἀναφορές προσαρμόζονται στίς ἀπαιτήσεις τῆς ἀναπαραγωγῆς
τῶν σχέσεων παραγωγῆς καί· μεταδαλλονται
συχνά στό ἀντίθετά τους. Ἔτσι, ἡ ὑπεράσπιση
τῆς ἐλευθερίας ἀπέναντι στούς «ἐχθρούς τῆς
ἐλευθερίας» μεταόάλεται σέ φασιστικό ἰδεολογικό πρασκλητήριο α’ ὅλες τίς ἀνελεύθερες
δυνάμεις τῆς καινωνικῆς καθυστέρησης. Ὁ
«ἐκσυγχρονισμός» χρησιμαπαιεῖται στῆν ἀρχή
για να παρουν ὀρθαλογική μορφή οἱ ἀστικές
μεταπρακτικές μεταρρυθμίσεις τοῦ 19ου
αἰώνα καί αργότερα για νά δικαιολογηθεῖ ἡ
τεχνοκρατική ληστεία τῶν κατώτερων τάξεων
στό ὄνομα τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης δυτικοῦ τύπου. “O αντικομμουνισμός ἐγκαταλείπεται στίς μέρες μας για τήν πάλη ἐνάντια
016v ἐξτρεμισμό.
ΕΤΣΙ ΟΜΩΣ. τά περισσότερα στοιχεῖα αῦτῆς τῆς ἰδεολογίας ἰσχύουν μόνο για τήν αρχαυσα ταξη. Ἡ κυρίαρχη ἰδεολογία δέν κατορθώνει, στῆν Ἑλλάδα, ν’ ἀφαμαιώσει ρεύ-

ματα σκέψης, συστήματα παραστάσεων καί
παλιτιστικα στοιχεῖα πού γεννιοῦνται στό
ἐσωτερικό τοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ. Ὁ
τρόπος σκέψης τῆς ἀγροτιᾱς καί ὁ πολιτισμός
τῆς ὑπαίθρουθ ἐχσυν ἐξσὸελιστεῑ καί ἀπακλείεται καθε ἀναφσρα στα Βαλκάνια ἥ στῆ
Μέση Ἀνατολῆ.
HAP’ ΟΛΟ λοιπόν 611 16 σχολικό σύστημα
ἐξασφαλίζει μιά μεγάλη ρευστότητα αναμεσα
στίς αγροτικές μάζες, τά μικροαστικα στρώματα καί τῆ γραφεισκρατία, ἡ κυρίαρχη ἰδεολογία δέν μπορεῐ νά παίξει τόν ὀργανικό τῆς
ρόλο. Ὀ ριζοσπαστικός καί έθνικιστικός λαϊκισμός τῆς μικροαστικῆς τάξης ἀντιστέκεται
μέ ἐπιτυχία οτή κοσμοπολιτική ὀλιγαρχική

ἐκδόσεις μιᾶς ὃαθύτερης κρίσης. Δέν ἦταν
δέὸαια ἡ μόνη δυνατή λύση.ἀλλα ἡ πολιτική
μυωπία τοῦ παλατιαναῦ κέντρου ἐξουσίας δέν
ἐπέτρεπε ἄλλη διέξοδα ἀπό τό πραξικόπημα
τῶν παλατιανῶν στρατηγῶν. Τά περιθώρια
ἑλιγμοῦ εἶχαν ἤδη ἐξαιρετικα περιαριστεῖ
μετά τό φιάσκο τῆς ἀποστασίας. Αὑτό τό ἀρχικα δικτατορικό σχέδιο εἶχε, άν ὔχι τῆ συγκαταθεση, ταυλαχιστσ τήν ἀνοχή τοῦ μεγαλύτερου τμήματος τῆς πολιτικῆς καί ἰδεολογικῆς
ἐκπροσώπησης τῆς αρχουσας τάξης.
Η ΜΟΡΦΗ πού πήρε τελικά ἡ έπέμδαση
τοῦ στρατοῦ ἀνταπακρινόταν στα ἀμεσα πρα6λῆματα τοῦ ἀμερικάνικου ἰμπεριαλισμσῦ στῆ
Μεσόγειο. Ἠ χούντα τῆς 21ης Ἀπριλίου
παραμέρισε
τό
παραδοσιακό
πολιτικό
προσωπικό τῆς ἀρχουσας τάξης9 κι ἐτσι τοῦ
έδωσε τῆ δυνατότητα νά ἰσχυρίζεται σήμερα
ὅτι ἡ δικτατορία ῆταν ὁλότελα ξένη πρός τῆ
δικῆ του πολιτική στρατηγική.
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀποπροσανατολισμός,
πού“προωθεῖται ἀπό τήν πτώση τῆς δικτατορίας τόν Ἰαύλισ τοῦ 1974 μέχρι τίς ἐκλογές
τοῦ Νοεμδρίου τοῦ ἴδιου χρόνου, ἔχει σκοπό
νά κρύψει ὅτι ἡ δικτατορίαόχι μόνο διατήρησε ἀλλα καί δυνάμωσε τήν οὐσία τῆς κυ- ,
ριαρχίας τῆς ἴδιας ὀλιγαρχίας. Ἡ ἀπόκρυψη
τῆς συνέχειας πού ὑφίσταται αναμεσα στήν
ἐξουσία τῆς δεξιᾶς πρίν τό 1967, τήν ἐξουσία
τῆς χούντας καί τήν ἐξουσία τῆς Νέας Δημακρατίας εἶναι μιά ἀπό τίς 6ασικές αἰτίες τῆς
συντριπτικῆς ἐκλογικῆς νίκης τῆς τελευταίας,
τό 1974.
ΤΟ ΣΗΜΙΞΡΙΝΟ αὐταρχικό καί πατερναλιστικό κράτος θεμελιώνεται α’ αὐτῆ τήν ἰδεολογικῆ ὁμίχλη, πού τό ἐμποδίζει νά ’χει
ὁποιαδήποτε ἀξίωση ἡγεμονίας 016v ἰδεολογικό τομέα. Ἀλλά δέδαια αὐτό ἐξαρταται καί
ἀπό τῆ δύναμη τῆς ἀμφισδῆτησης τοῦ i650λογικοῦ περιεχόμεναυ τῶν πολιτικῶν λόγων,
ἀπό τό 6αθμό συναίνεσης πού ἀναπτύσσεται
αναμεσα στά φερέφωνα τῆς ἐξουσίας καί
ὅσων ἰσχυρίζονται ὅτι μιλοῦν γιά λσγαριασμό
τῶν καταπιεσμένων.
-

διείσδυση. Οἱ μάζες ἀντιστέκανται συνεχῶς

016v ἐξευρωπαϊσμό. Ἀκόμα κι ὅταν πετύχει
Eva; 11960110190; διασμός τῆς συνείδησῆς
τους, ἐπιστρέφουν, αργότερα, στῆν πολιτιστικῆ τους αῦτονομία, στίς ρωμαλέες ὕαλκανικές ἀναφορές.
ΕΤΣΙ ΟΜΩΣ δέ ριζώνει ἡ ἰδέα ὅτι ἡ κυριαρχία τῆς μεταπρακτικῆς ὀλιγαρχίας εἶναι
φυσική καί ἀναγκαία. Ἠ ἐλλειψη ἀκτινοόολίας τῆς κυρίαρχης ἰδεολογίας ἐμποδίζει τῆ
δημιουργία ἑνός πραγματικοῦ «ἰδεολογικσῦ
μπλόκ», τήν ἐμποδίζει ἀπό τό νά γίνει ἡγεμονική. Τότε ἡ συναίνεση εἶναι εῦθραυστη καί ὁ
έξαναγκασμός7 ἔχει τό προὸαδισμα πάνω
στῆν πειθώ. Ἔτσι, καί για τήν περίαδα πρίν
ἀπό τό 1967.μποροῦμε να θεωρῆσαυμε ὅτι ἡ
ἀντίσταση, ὅλα καί πιό ἐντανη, πού συναντοῦσε ἡ κυρίαρχη ἀλλά ὁχι ἡγεμονική ἰδεολογία,τροφοδοτοῦσε τῆν ἀνοδα τῶν διεκδικητικῶν ἀγώνων κι ὅτι αὐτοί, μέ τῆ σειρά τους,
ὁδηγοῦν στῆν ἀμφισόήτηση τῆς συναίνεσης.
Τότε πια ἡ παράταση τῆς κυριαρχίας τῆς αρχαυσας τάξης δέν εἶναι δυνατή χωρίς μεταδολή τῶν θεσμῶν, χωρίς τῆ συγκρότηση μιᾶς
πιό αὐταρχικῆς ὀργάνωσης τοῦ κράτουςῧ.

Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ δέν ἦταν λοιπόν, ὅπως
ὑποστηρίζει ἡ ἐπίσημη ἰδεολογία, Eva ἀτύχημα ἡ Eva λάθας, ἀλλά μιά ἀπό τίς πιθανές

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
I. Ὁ Κ. Μοσκώφ τήν ὀνομάζει «Τάξη τοῦ
ἔθνους» στό ὅιόλιό του Ἐθνική καί κοινωνική συνείδηση στήν Ἐλλάδα, 1830-1909.
2. Οἱ τάξεις αὐτές δημιουργοῦνται καί ἀναπτύσσονται κατά κύρια λόγο ἀπό μιά ἑνδογενῆ ἑξέλιξη
τοῦ κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ.
3. Πολλοί ἀπ’ αὐτούς πού ἀνήκοιιν οτή μεταπρατική τάξη θά ἀγοράσουν τσιφλίκια τῶν Τούρκων
γαιοκτημόνων στίς διάφορες φάσεις ἐπέκτασῆς τῆς
έπικράτειας. Ἡ κοινοὸουλευτικῆ ζωή κυριαρχεῑται
μέχρι σήμερα ἀπό ἕνα μικρό ἀριθμό «πολιτικῶν οίκογενειῶν» πού ὁημιουργήθηκαν ἀπό γάμους μεικτούς, μεταπρατῶν καί γαιοκτημόνων.
’
4. Ἡ αντίσταση αὐτή ἔχει ἀποτέλεσμα τή διείσδυοη ἑνός πλήθους μικροαστικῶν στοιχείων στῆν
ἰδεολογία τῆς ἄρχουσας τάξης.
5. G. Orwell, I984, Penguin, London.
6. Στό μέτρο πού γίνονται τέτοιες ἀναφορές εἶναι
ἀ-ιστορικές καί ξενόφερτες.
7. Δηλαδή 17 ἀνοιχτή χρησιμοποίηση ὅίας στό πολιτικό ἐπίπεδο, 17 δικτατορία.
“
8. Ὁ κ. Καραμανλῆς εἶχε ἤδη κάνει μιά τέτοια
ἀπόπειρα τό 196.7 καί τίς περισσότερες ἀπό τίς προτάσεις του ἐκείνης τῆς ἐποχῆς τίς ἐνσωμάτωσε στό
σημερινό σύνταγμα.
9. Βασικοί πολιτικοί καί στρατιωτικοί παράγοντες τοῦ ’ κατεστημένου ἀντιμετώπιζαν μέχρι τόν
Νοέμθρη τοῦ 1973 (Πολυτεχνεῖο) αὐτόν τόν παραμεριὶτμό σάν κατι τό προσωρινό.
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3 KAI H πτΩΣΗ ΤΗΣ A' EAAHNIKH
τοὶ-ι HEINZ RICHTER
AHMOKPATIAZ
Ὁ ἱστορικός X. Ρίχτερ στή μελέτη του, ἐρευνᾶ τό πρόόλημα τῆς ἐνδεχόμενῆς ἄμεσης ὅρετανικηςκσυμμξτοχης
στήν πτώάη τῆς A’ ἑλληνικῆς δημοκρατίας, ὄασισμένος κυρίως στίς πληροφοριες των πηγῶν του c(1)09511/ [0101-9
Σκοπός του εἶναι νά ἐρευνήσει τελικά, πόσο σωστή ἀποδείχνεται στή συγκεκριμενη περιπτωση η «θεωρεια της
συνωμοσίας» καί ἡ ἄποψη ὅτι προστάτιδες δυνάμεις καθορίζουν ἀποφασιστικα την τυχη των ελληνικων υποθε08(01’.

Ποίν ὅμως ἐξετάσει τά γεγονότα τοῦ Μαρτίου τοῦ 1935, ἀναφέρεται στό ἀποτυχημένο κίνημα τρυ Πλαστηρα
τοῦ 1935, τίς διαὸουλειίσεις στό μπλόκ τῶν ἀντίπαλων πολιτικῶν ὁμάδων, τό κίνημα του Μάρτιον, τις κατα
δίκες, τίς ἐκκαθαρίσεις καί τίς ε’κτελέσεις πού ἀκολούθησαν μέσα στήν ἀφήγηση ἐμφανίζεται o ρολος τοῦἈγγλαυ
πρεσὸευτῆ Water/(111' στό πολιτικό παρασκήνια. ’Ἡδη στό πρῶτο πεντάμηνο τοῦ 1935 ἄρχισαν οἱ ἀντιδημοκρατικες
δυνάμεις να θέτουν θέμα παλινόρθωσης τοῦ ὄασιλιᾶ.
Στῆ συνέχεια ἀναιρεῖ ὁ Waterlow τῆν αποψή του τῆς 28
Μαρτίου, ὅταν εἶχε ἀποκλείσει τό ἐνδεχόμενα παλινόρθωσης

τῆς ἐλληνικῆς δυναστείας. Τά γεγονότα τόν ἀνάγκασον να
τροπαποιῆσει τίς ἀντιλήψεις του καί νά δεχτεῖ πώς μόνον μέ
τήν ἐπιστροφή τοῦ ὀασιλιά θ’ ἀποκατασταθεῐ ἡ ἡσυχία καί γαλῆνη τοῦ 1611011:
«Κατά τή γνώμη μου, 17 μεγάλη πλειοψηφία τῶν ὄενιζελικῶν εὐνοεῖ τήιι ἐπιστροφή τοῦ ὅασιλιᾶ. Οἱ περιουσίες, ἤ με-

γάλα μέρος τους, τῶν έπιφανέστερων μελῶν τοῦ κόμματος
τῶν Φιλελευθέρων, δημεύτηκαν, καί σκέφτονται ὅτι, ἄν δέν

γυρίσει ὁ ὄασιλιάς δέν ἔχουν ἐλπίδα νά τίς ξαναπάρουν.
Ταυτόχρονοι τέτοιες ὑλικές σκέψεις ἀπασχολοῦν καί τίς μά-

«Δέν μσῦ φαίνεται σωστό νά συμπεράνω ὅτι ἐπειδή ἡ δημοκρατία ὑπῆρξε κακή, ἡ μοναρχία θά ’ναι καλή. Νομίζω
πώς τό πιθανότερο συμπέρασμα εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες δέν
εἶναι διοικήσιμοι ἀπό ἀρχή οἱασδήποτε μορφῆς, ἥ ὅτι δέν
εἶναι δςοικήσιμοι γιά πολύ ἀπό τήν ἴδια ἀρχή.
I
Οἱ ὑποδείξεις τοῦ Waterlow ἀνησυχαῦσαν τόν Carr: δέν
ἓμοιαζε νά ἀντιλαμόάνεται ὁ Waterlow 11; αρχές τῆς δρετανικῆς πολιτικῆς πού ἐξαρτιόνται ἀπ’ τήν Καινή Γνώμη 1101 Ἓή
Βουλῆ. Δέν έπρεπε ἡ δρετανική κυδέρνηση νΙ ἀπσφασίσει για
τή μορφή τοῦ πολιτεύματος τῆς Ἑλλαδας. Ἐξ ἄλλου ἡ ἑλληνική δυναστεία δέν ἔχαιρε μεγάλης φήμης στή Μεγάλη Βρεταv10.

«Θά ’ταν συνετό πιστεύω νά ἀπσθαρρυνθεῖ ὁ κ-

gag».

WATERLOW κατ’ ἰδίαν ἀπό τό νά πιστεύει ὅτι εἴμαστε

Μέ μιά θαρραλέα κυ6ερνητική πολιτική ἡ μοναρχία θα ἔχει
ἀποκατασταθεῖ μέχρι τό τέλος τοῦ χρόνου. Ἀναγνώριζε τίς
ἀδυναμίες τοῦ Τσαλδαρη καί τήν αρνηση συνεργασίας τῶν Φιλελευθέρων καί προέδλεπε πώς καί μετά τῆ σύγκλιση τῆς B011—

λῆς θα ἐδημιουργαῦντο δυσκολίες. Κάτω ἀπό τίς συνθῆκες αῦτες αναρωτιέται άν;
’
·
κ”Αν ὑπό τέτοιες συνθῆκες, ἡ ἐπιρροή τῆς κυὸέρνησης τῆς

ἕτοιμοι νά ρίξουμε τό ὅάρος μας στή μιά ἤ τήν ἄλλη πλευρά
τοῦ συνταγματικσῦ προόλήματσς στήν Ἑλλάδα97».
ἐπιχείρημα;

’«’Άν ήβπαλινόρθωση ἀποδειχτεῖ ἐπιτυχής, ὄέν
’θάπρΕπΕ
να περιμενσυῖμε εύχαριστῶ γιά τήν ὄοήθειά μσς. Οἱ
Ἕλληνες-φυσικά ειναι ανικανοι γιά εὐγνωμοσύνη ἐνῶ
ἄν ἀποδει-

Α.Μ. μπορεῐ ἥ θά “πρεπε νά χρησιμοποιηθεΐγιά τήν προώθηση τῆς λύσης πού ὅλη ἡ μετριοπαθής γνώμη ἀρχίζει νά
εὖνοεῖςὸ».

Κατα παραδοσή, ἡ Ἑλλάδα στίς δυσκολίες της ἀναμένει τή
δαήθεια τῆς δρετανικῆς κυδέρνηοηςῑ
«’Άν κρατηθοῦμε μακρια τώρα, πού ἀρχίζουν
νά χωρίζουν οἱ δρόμοι, θα δημιουργήσουμε τό αἴσθη
μά ὅτι δέν παίξαμε τό μέρος πού ἔπρεπε».
Τό πρόδλημα δέν ἀφορᾶ μόνο τῆν Ἑλλάδα ἀλλά καί τῆν
εἰ-

χτει αποτυχια, θά θεωρηθοῦμε σίγουρα φταῐχτες»,

Ὁ Ο’ Malley ἐξ ἄλλου εἶχε δηλώσει 016v Σιμόπουλο πού τόν
ἐπισκεφθηκε στίς 13 Μαΐου καί τοῦ ἐξέθεσε τά σχέδιά τῆς κυ-Ι
δερνησης του για τό δημοψήφισμα ὅτι ἡ δρετανική κυόέρνηση

δεν εἰχε γγωμη πάνω 016 θέμα. 'H πρασωπική του
γνώμη 110vτως ἠταν οτι αὐτό 16 θέμα ἀφοροῦσε τόν ἑλληνικά
λαό καί ὁχι
τη δρετανική κυδέρνηση.

1: Αν ὁ ἑλληνικός λαός ἀπσφασίσει ὅτι θέλει ὅασιλιά θά
του ευχηθουμε καλή ἐπιτυχία, χωρίς νά ἐκφράσουε
γνώμη
Υιῡξ ζα πλεονεκτήματα τῆς ἀπόφασής του. Θά πρέπει νά φαVE‘ ΟΠ η ξπισΐρθφή εἰναι ἡ ἀληθινή ἐπιθυμία τῆς μεγάλης

ρήνη α’ ὁλόκληρα τα Βαλκάνια. Ἐάν ἡ κατασταση
γλιστρίσει
πρός τό χάος, ξανοίγεται ὁ δρόμος για τόν κομμο
υνισμό. "E101

μονον ἡιπαλινόρθωση μποροῦσε νά σώσει τήν Ἑλλάδα
ἀπό τό
χαος και 16v κομμουνισμό.

πλειοψηφῑας τοῦ έλληνικοῦ λαοῦ. ”Av ῆταν ἀποτέλεσμα

«”E101 ὅπως εἶναι τά πράγματα, ἡ ἀποκατάσταση
τῆς μο-

ζαλκευμενων ἧκᾷθγῶν ἤ νοθευμένης ψήφου, ἴσως γίνει δυσ-

(ξρεσῖη ’ξρίΐίκη (Μ’ 16v τύπο τῆς χώρας... ”Av χαλκευθοῦν οἱ

ναρχιας δέν μπορεῐ να χειροτερέψει τίς μέλλο
υσες προοπτι-

Ξῆἶόηνίέξς ἐξίλῡγβὲς, ὁ βάποκατασταθείς ὄασιλιάς στήν Ἑλἐὲωῗερῗέόθςξξίῖρεπει να περιμένει τήν ἴδια συμπάθεια ἀπ’ τό

κες, μόνο να τίς καλυτερέψει σημαντικά.
Δέν εἶναι τότε
προς

τό συμφέρον μσς νά προωθήσουμε τήν
ἀποκατάσταση

δινρντρις τις κατάλληλες συμὸουλές καί
ὅοηθώντας ἴσως
στην απομακρυνση ὁρισμένων ἐμποδίων
πού ὁέι· τήν έπιἴρέ’ΠΟυν>),”
1ο ψόρεϊν ”Οφις έρμήνευσε - καί σωστα
- τίς προτάσεις τοῦ
Waterl0w σάν μιά συνηγορία για δρετανικῆ
ἐπέμόαση ὑπέρ τοῦ
Γεωργιου, εΟ Lambert ὅμως ὑπενθύμισε
ὅτι κατι τέτοια ἀντί’1151.101 στην ἀρχῆ τῆς δρετανικῆς πολιτικῆς
για μή ἀναμιξη στα
εσωτερικα ξένων χωρῶν96. Ἐάν παρ’
ὅλα ἀποφασιστεῖ ἡ ἐπέμ6001], τοτεε θα έπρεπε νά ἀκολουθηθο
ῦν οἱ ὑποδείξεις τοῦ
Ψεῖοτίονν. Ο Carr ἀπ’ τῆ μεριά του
δέν ’έδρισκε στήν ἀνάλυση
του Waterlow καμια πρακτική ένδειξ
η ὅτι μετα τήν ἐπιστροφή
του δασιλιᾶ, ἡ καταταση τῆς Ἑλλάδος
Θά δελτιωθεῖ.
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’

Ὁ O’ Malley ἀπέκρουσε κι αὑτός τήν ἐπέμδαση μ’ Eva άκόμη

ΜὲΙ τήν ἂποψη αὑτῆ εἶχε 011 μφων
ήσει καί ὁ Σιμόπουλος.

Στίς 25 Μαΐου ὁ Sargent δι
απίστωνε;

Στή συνέχεια ὅμως, δια

ἔῗώῖΐέοέιίὴφίὲλλάδα θας 011116;
εἶχε 6é6010 61M0 ὅταν 071‘
6110110111] θὲῡη - 69510v1u222

1$1116c671xgg£9Luv-EL_ 61v ὂρεθεῐ σὲ
Ajw0,1161%:1): Egg/01
211397151 θέμα ὅτι 17
κυὸέρνηση Τῆς

τῆς μονα tag στήν “Ειλάὸιὲζ.ηρυχθοῦν εἴτε ὑπέρ εἴτε κατά
Ι

Στῆνπα οὐσα κα
ταστα

ι. w

ταια συμόουλῆ, θα ἧταν σκόπιμο ν’ ἀναμείνουν νεώτερες ἐκθέ-

σεις τουῙοο.
Τήν άπόφαση για τούς παραπέρα χειρισμούς πῆρε ὁ Vansittart στίς 27 Μαΐου. Ἀπέρριψε ὁποιαδήποτε ἀνάμιξή, καί μέ
τόν πρόσθετα λόγο μάλιστα ὅτι δέν ἔπρεπε ἡ Βρετανία νά ἀκολουθήσει τήν πολιτική τῶν ἐπεμδόισεων ἄλλων χωρῶν καί μέ
τόν τρόπο αὐτό να τήν ἐνθαρρύνει. ‘H ύπόθεοη αὐτῆ ἦταν

ἐσωελληνικό θέμαῙοῙ.
Μέ τό πνεῦμα αὐτό ἔστειλε 6 Sir John Simon στίς 30 Μαΐου
ένα τηλεγράφημα οτόν Waterlow, μέ τό ὁποῖα τοῦ ὑπενθύμιζε
τήν ἀρχή τῆς μή ἐπέμδασης. ”Av αἰ μέχρι τώρα ἐνέργειες τῆς
Βρετανίας, ὅπως ἡ ἀποσταλή τοῦ Royal Sovereign στά ἐλληνικά ὕδατα ἤ ἡ δῆλωση οτή Βουλῆ τῶν Κοινοτήτων, ἀσκησαν
καταπραϋντική ἐπίδραση στῆν ἐλληνική ἐσωτερική πολιτική,
αὐτό ὑπῆρξε συμπτωματικό καί ὁχι σκόπιμο. Τό πρῶτα ἀποσκοπαῦοε οτή διαφάλιση δρετανικῶν συμφερόντων καί τό δεύτερα ὑπαγορεύονταν ἀπό ἀνθρωπιστικσύς λόγους.
ιι Ἀλλά ἄν δώσουμε τέτοια συμόουλή θά πρέπει νά ἔχουμε
σαφῆ γνώμη ὅτι ὁ κίνδυνος τῆς ἀναρχίας εἶναι τόσο ἀληθινός καί ἀναπόφευκτος ὥστε εἴμαστε ἀπολύτως πεπεισμένοι
ὅτι τό καθεστωτικό πρόόλημα πρέπει νά ἀντιμετωπιστεῖ καί
νά τακτοποιηθεῖ ἀμέσως».
Στή συνέχεια ὁ Sir Jonn παρέπεμπε στα ἐπιχειρήματα τοῦ O’

Malleymz. Mé τόν τρόπο ὅμως αὐτό, τό Φόρεϊν Ὄφις μέ τόν
φιλελεύθερα ἀρχηγό του Sir John Simon, εἶχε ἐπιλέξει τήν πολιτική τῆς οὐδετερότητας. ”Ομως ὁ Sir John παρέδλεπε κατι
πολύ οὐσιαστικό, ἕνα καθαρά έλληνικό φαινόμενα ὅ,τι καί να
έλεγε ὁ Waterlow ἐθεωρεῖτο σάν ἐπίσημη ἀπαψη τῆς Μεγάλης
Βρετανίας. Καί ὁ Waterlow εἶχε ταχθεῑ τώρα μέ τό μέρος τοῦ
6ασιλιᾶ.
Στίς 15 Μαΐου εἶχε ἀρθεῑ 6 Στρατιώτικὸς Νόμος ἀπό τόν
Τσαλδάρη, πού ὅρισε καί τήν ἡμερομηνία τῶν ἐκλογῶν για τίς

2 Ἰουνίου103. “Ο Μεταξᾶς άρχισε ἀμέσως μιά σφοδρῆ ἀρθρογραφία ἐναντίαν τῶν Τσαλδάρη καί Κονδύλη, ζητώντας τήν
ἐγκαθίδρυση τῆς συνταγματικῆς μοναρχίας. Ἡ πολεμική τοῦ
Μεταξᾶ ἔφτασε σέ τέτοια ὀξύτητα πού ἀναγκασε τόν Κονδύλη

νά τοῦ κάνει μήνυση για δημόσια δυσφήμισηῙΜ. Ἡ ἀντίδραση
τοῦ Τσαλδάρη ἦταν διαφορετικῆ; σέ λόγο του στήν Πάτρα τήν
19η Μαΐου ζήτησε τήν ψήφο ταῦ λαοῦ για τούς Λαϊκούς ἀλλά
καί τούς Ἐθνικαδημακρατικούς τοῦ Κονδύλη. Καί πρόσθεσε
ὅτι για τήν κυδέρνηση δέν τίθεται θέμα μορφῆς τοῦ πολιτεύματος. Ἐπειδή ὅμως πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ λαϊκῆ θέληση, στό νέα
Σύνταγμα θα περιληφθεῖ ἄρθρα πού θα προδλέπει τή διενέργεια δημοψηφίσματας γιά τῆ μορφή τοῦ πολιτεύματος105. Ἔτσι
ὅμως καί μέ πλάγια τρόπο, συνταχθηκε καί ὁ Τσαλδάρης μ’
ἐκείνους πού ζητοῦσαν δημοψήφισμα. Οἱ ἀρχηγοί τῆς ἀντιπα» λίτευσης Σοφούλης, Καφαντάρης καί Παπαναστασίαυ δίσταζαν να συμμετασχουν στίς ἐκλογές γιατί οὔτε οἱ πολιτικές
ἐλευθερίες εἶχαν ἀποκατασταθεῐ, οὔτε εἶχε δεχθεῖ ἡ κυδέρνηση

τῆ συμμετοχή τους στόν ἔλεγχο τῆς διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶνῑοὸ.
Μέ γράμμα του ἀπό τό Παρίσι, ἐπενέδη στῆ διαμαχη καί 6
ἴδιος 6 Βενιζέλας, ὁ ὁποῖος δῆλωσε ὅτι παραιτήθηκε ἀπό τήν
ἀρχηγία τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων καί ἐγκατέλειψε τήν
ἐνεργό ἀνάμιξή του στήν πολιτική, ἀλλα μέ τήν προῦπόθεση
τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν στήν Ἑλλάδα. ”Av
ὅμως οἱ πολιτικές έλευθερίες κινδύνευαν πάλι, δέν θα δίσταζε
να ἀναμιχθεῖ στῆν πολιτική. Ἐάν ἐπιχειρηθεῖ ἡ παλινόρθωση,
πράγμα πού θά σήμαινε τήν ἐγκαθίδρυση ὀασιλικῆς δικτατορίας, 6 ἴδιος θα παλεμοῦσε στό πλευρό τῶν δημοκρατικῶν δυ-

νά eon/”’7.
161/[é ἔκθεσῆ του ὁ Waterlow ἀναγνώρισε τότε πώς αἱ ἐκτιμήσεις του για τό ουσχετισμό δυνάμεων μεταξύ δημακρατικῶν
καί 6ασιλικῶν πού εἶχε κανει στῆν ἀνάλυσή του τῆς 13ης
Μαΐου ῆταν λαθεμένες. Ἡ ἐπιδίωξη τῆς κυόέρνησης να ἐνώσει
τό λαό κάτω ἀπό τή σκέπη μιᾶς συνταγματικῆς μοναρχίας δέν

θα ἠταν εὔκολα να πραγματοπαιηθεῖωῧ. Ἀπό ἐκθέσεις τῶν
Βρετανῶν προξένων στῆ Θεσσαλονίκη καί τήν Πάτρα καί τοῦ

ὑποπραξένου στά Χανιά, εἶχε ἀρχίσει να πείθεται109 ὅτι δέν
ἐπικρατοῦσε καί τόσο μεγάλος λαϊκός ἐνθουσιασμός για τή μο-

O Γ. Κονδυλης μέ στολη αντιοτρατηγοιι. Δεξια του ο Θ. Τουρκοὅασίλης καί ἀριστερά του ὁ ὑπασπιστής του - λοχαγός τότε - Γ.
Κουρούκλης. Ὁ λοχαγός ἔφτασε τό ὄαθμό τοῦ στρατηγοῦ, ἀπείλησε νά κόψει 114 κεφάλια καί σήμερα ἀρχηγεύει κι αὐτός τῆς ὄασιλικῆς παράταξης.....

ναρχία. Για δέ τό πρόσωπα τοῦ ἴδιαυ τοῦ τέως δασιλιᾶ ἀπολύ-

τως κανέναςῃο.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ὁ Waterlow ἐξακολουθοῦσε νά ἀναμιγνύεται
στα πράγματα, ἀκόμα καί μετά τίς ὁδηγίες τοῦ Sir John τῆς 27
Μαΐου, πού τελικά φτάσανε στα χέρια του μόλις στίς 30 τοῦ

ἴδιαυ μήναῙΠ. Στίς 30 Μαΐου 6 Waterlow ἀπευθύνται στόν
Vansittart. Δέν μποροῦμε να ξέρουμε ἀν στῆν ἐνέργειά του
αὐτή ἔπαιξε ρόλο ὁ ἐπικείμενος σχηματισμός νέας κυδέρνησης
στῆ Βρετανία, πού πραγματοποιήθηκε τελικά στίς 7 Ἰουνίου
ὑπό τήν πρωθυπουργία τοῦ Baldwin καί μέ ὑπουργό ἐξωτερικῶν τόν συντηρητικό Sir Samel Hoare. Μέ τόν Vansittart φαίνεται πώς εἶχε ὁ Waterlow καποια οἰκειότητα, πραγμα πού
ἐπιδεδαιώνεται κι ἀπό τόν τρόπο πού τόν προσφωνεῖ (My Dear
Van). Στήν ἀρχή ἐπανέρχεται στῆν έκθεσῆ του τῆς 13 Μαΐου
/R. 3203/34/19/ καί διαπιστώνει ὅτι τό δίλημα; συνταγματική
μοναρχία ἤ χάος καί κομμαυνισμός, ὅσα περναει 6 καιρός ἐπιδεδαιώνεται. Ἀλλά ἀφαῦ 6 κομμαυνισμός ἀποτελεῖ ἀπειλή γιά
τά δρετανικά συμφέροντα, ἔπρεπε νά σταθμιστεῖ σαδαρα τό
ἐνδεχόμενα να δοηθηθεῐ ἡ Ἑλλάδα στό δρόμο τῆς μοναρχίας.
Ἀπαραίτητη δέδαια προῦπόθεση ὅτι 6 τέως 6ασιλιάς θα ἐπέστρεφε, ὀχι σαν κομματαρχης - ὅπως 6 πατέρας του - ἀλλά
σάν συνταγματικός μοναρχης καί μέ τῆ θέληση τοῦ λαοῦ. Γιά
τό λόγο αὐτό δέν έπρεπε μέ κανένα τρόπο να ἐπιστρέψει ὁ 6ασιλιάς μέ μοναρχικό πραξικόπημα ἀλλά ἀντίθετα να δηλώσει
ἐπίσημα πώς θά γύριζε μόνο μετά τῆ διεξαγωγή ἐλεύθεραυ δημαψηφίσματος. Καί τρίταν ὅτι τό ἐνδεχόμενα δημοψήφισμα θα
γίνει τίμια. Για τά δύο πρῶτα θα ῆταν σκόπιμο τό Λανδίνο νά
ἔδινε ἀντίστοιχες συμὸουλές στόν δασιλια. Για τό τρίτο θά
φρόντιζε 6 ἴδιος
I «Κατέληξα στό συμπέρασμα ὅτι δέν εἶναι δυνατό γιά τήν
κυὸέρνηση τῆς Α.Μ. νά ἀναλάόει ὁποιαδήποτε ἐνέργεια ἤ
νά ἐκφράσει ὁποιαδήποτε γνώμη σχετικά μέ τά πλεονεκτῆματα ἤ μή τῆς ἀποκατάστασης τῆς μοναρχίας στῆν Ἐλλάδα.
Τοῦτο δέ σημαίνει ὅμως ὅτι σᾶς ἀποκλείεται ἡ δυιιατότητα
ἔκφρασης γνώμης γιά τῆ σημασία, ἄν ξανανοίξει τό καθεστωτικό, τοῦ διακαιιονισμοῦ του μέ τρόπο σύμφωνα πρός
τῆν έλεύθερη καί πλῆρως ἑκφρασμένη ἐπιθυμία τοῦ συνόλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ».
«”Οσον ἀφορᾶ τήν ἁρμοδιότητα νά χρησιμοποιῆσουμε
τῆν ἐπιρροῆ μας σύμφωνα μ’ αὐτές τίς γραμμές, μπορῶ νά
ἐπαναλάὸω ὅ,τι εἶπα στό μήνημά μου, ὅτι οἱ Ἕλληνες προσὄλέπουν στήν ὅοήθειά μας σέ καιρό κρίσης. Ἐπίσης ἡ ἀποκατασταση τοῦ ἀνηψιοῦ τοῦ ὅασιλιᾶ μας εἶναι τώρα σχεδόν
ὅέὸαιη καί μοῦ φαίνεται πώς ἔχουμε συμφέρον νά ὄοηθήσουμε νά γίνει αὐτῆ μέ τρόπο πού δέν θά ὁδηγήσει σέ θλι·
6ερή ἀποτυχίαῙΠ.
Τά γεγονότα ὅμως στῆν Ἐλλάδα ὑπερφαλαγγίσανε τίς προσπάθειες τοῦ Waterlow να κινήσει τό Φόρεῖν ”Οφις να πάρει
θέση. Οἱ ἐκλογές πού εἶχαν ἀναδληθεῖ έγιναν τελικά στίς 9
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Ντοκσυμέντο τῆς φυγῆς τοῦ Πλαοτῆρα. Δέκα μῆνες μετά τῆ φυγάδευσῆ του στά Δωδεκάνησα ὁ πλοίαρχος ἔλαὸε 20.000 δρχ. Τήν
ἀπόδειξη προσυπογράφουν ὁ ταγματάρχης Χατζησταυρῆς, ὁ συν-

ταγματάρχης Διάμεσης καί ὁ ’Άγγ. Μεταξᾶς πού εἶχαν ὅοηθῆσει
στῆ δραπέτευση ,τοῦ N. Πλαστήρα.

Ἰουνίου 1935 καί εἶχαν σαν ἀποτέλεσμα τῆ σαρωτικῆ νίκη τῶν
ἒεγλοιιιξέιων κυ6ερνητικῶν κομμάτων τῶν Τσαλδάρη - Κανυ η .
,
Γιά τόν τρόπο διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν, ὁ Waterlow ἔστειλε
στα Λανδίνο ἔκθεση μέ ἡμερομηνία 17 Ἰουνίουῑ
«οἰ ἐκλογές χαρακτηρίζσνται ’ἀπό καθε πλευρά σάν οἱ
πιό νοθευμένες καί ψεύτικες τῆς σύχρονης ἐποχῆς. Ἡ ἐπιστόλη τοῦ γενικοῦ προξένου τῆς Α.Μ. στῆ Θεσσαλονίκη
δείχνει τί μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν. Καί ἀπό ἄλλα μέρη
Πίς χώρας ἀκούω τίς ἴδιες ἱστορίες, περί πλαστῶν ἐκλογι111111! ὅιὸλιαρίων πού τά κυκλοφοροῦσε κατά σωρό τό Λαϊκό
καμμα, περί δημοκρατικῶν ὠθημένων νά ψηφίσουν ὑπό
7115017 πού εἴτε ἕσκιζαν τίς ψήφους τους εἴτε τίς ἔριχναν
υπερ τῶν κομμουνιστῶν (τοῦτο ἐξηγεῖ έν πολλοῖς τήν αὔξηση, τῆς κομμουνιστικῆς ψήφου), περί κυ6ερνητικῶν ψηφοφορων πού ψήφιζαν ὅσες φορές ἤθελαν, περί καλπῶν γεμισμενων με’ πλαστές ψήφους ἀπό πολύ πρίν,ν’ ἀνοιχτοῦν,

και περί ἐκλογικῶν περιφερειῶν τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός τῶν
καταμέτρημένων ψήφων ξεπερνσῦσε κατά χιλιάδες τόν ἀρι-

θμο τῶν ἑκλογέωνῙΜ.
T?) μέγεθος τῆς καλπονοθείας φαίνεται καί μόνο ἀπό τό γεγΟνΙΟς στι - ὅπως ἀνέφερε ὁ Waterlow στίς 10 Ἰουνίου - κάτω
αποῃςτους μισαὺς ψηφοφόραυς εἶχαν ἀπόσχει ἀπό τίς ἐκλο]
γες 1' Χαμένος ἀπό τίς ἐκλογές δγῆκε καί 6 Μεταξᾶς μέ τούς
ακραιους 6αοιλικούς. Ἀλλά κι ἀπό τούς ψηφοφόρους τών κυ6ερνητικῶν κομμάτων, ἐλάχιστοι ῆταν πραγματικα ὅασιλόφρο-.

νες, ὅπως φάνηκε ἀπό τίς έπόμενες ἐκλογές, τοῦ Ἰανουαρίου
1936; Απογαητευμένος ἀπό τίς ἐκλογές ἧταν καί 6
Κονδύλης
που απετελεσε μικρή μειοψηφία τοῦ Τσαλδάρη.
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Μπροστά α’ αὐτά τα ἐκλογικά ἀποτελέσματα, αναγκαστηκαν
αἱ ὑπαλληλοι τοῦ Φόρεῖν ”Οφις v01 παρουν θέση πάνω στῆν ἐκθεση τοῦ Waterlow πρός Vansittat. Στίς 11 Ἰουνίου ὁ Cheetham ἐπεσῆμανε τίς ἀντιφάσεις αναμεσα στά διάφορα τηλεγραφῆματα καί ἐξέφραζε τήν απαψη ὅτι σέ ἐνδεχόμενα δημοψήφισμα, ἡ παλινόρθωση εἶχε ἐλαχιστες πιθανότητες νίκης.
Ἀκόμα καί μεταξύ τῶν Λαϊκῶν ὑπῆρχαν πολλαί πού θα ἐπιθυμοῦσαν τήν ἐπιστροφή τοῦ δασιλιᾶ, ἡ δέ ἐσωτερική ἑνότητα
στῆν Ἑλλάδα θα πράγματαποιοῦνταν εὐκολότερα μέ τόν
παραμερισμό τῆς παλινόρθωσης. Για τούς λόγους αὐτούς καί
ἀπέρριπτε τήν ἰδέα ὁποιασδήποτε ἀνάμιξης115. Ὁ Carr ἀπό τῆ
μεριά του θεωροῦσε ὅτι αἰ ἀπόψεις τοῦ Waterlow ἦταν πια ξεπερασμένες κι ὅτι τό Φόρεϊν ”Οφις εἶχε ἤδη πληροφορῆσει τόν
Waterlow γιά τίς θέσεις 1011116. Ἀπό τίς ἀπόψεις τοῦ O’ Malley
προκύπτει ὅτι ὑπῆρχαν ὁρισμένοι ἐνδοιασμοί για καποια ἀνεπίσημο διάδημα στό δασιλιά, εἴτε μέσω τοῦ Ἕλληνα πρέσόη
εἴτε καί μέσω τοῦ φίλου τοῦ μονάρχη Sir Clive Wigram. Ἀλλά
αν τελικά γίνει καί μαθευτεῖ δέν θα δῆμεουργοῦσε πραθλήματα,
Συμδούλευε ὅμως τήν ἀναμονῆ τῶν παραπέρα ἐξελίξεωνῙΠ. “Ο
Sargent ἐπεσήμανε ὅτι 6 τέως δασιλιας εἶχε κανει μια δῆλωση
στόν τύπα, σύμφωνη μέ τίς ὑποδείξεις τοῦ Waterlow, πράγμα
πού έπρεπε να τοῦ ἀνακοινωθεῖῃε. Ὁ Vansittart συμφώνησε μέ
τίς θέσεις τοῦ Sargent119 καί ὁ O’ Malley πληροφόρησε σχετικα
τόν Waterlow‘zo. "E101'01uoggicpen11e καί ἡ δεύτερη ἀπόπειρα
ταῦ Waterlow ὑπέρ τῆς παλινόρθωσης. Τό Φόρεΐν ”Οφις ἐξακολουθοῦσε τῆν πολιτική τῆς μῆ ἀνάμιξης.
Στήν Ἀθήνα ὅμως, τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα ὁδηγοῦσαν σέ
ποικίλες ἀντιδρασεις. Ὁ Μεταξᾶς ὑποστῆριζε ὅτι ἡ ἐκλογικῆ
νίκη τῶν κυ6ερνητικῶν κομμάτων ῆταν στῆν πραγματικότητα
ὑπερψήφιση τοῦ δασιλια πού καθιστοῦσε περιττό τό δημοψήφισμα. Οἱ δημοκρατικαί πολιτικοί έρμήνευαν τῆν ὑποστήριξη
τῆς κυδέρνησης καί τήν ἐκλογικῆ ἤττα τοῦ Μεταξᾶ σάν νίκη
τῆς δημοκρατίας πού ἔκανε ἀχρηστα Eva δημοψήφισμα πού θα
ῆταν ἐξ ἄλλου καί ἀντισυνταγματικό. Ἐάν ὅμως ἀπαφασιζόταν
ἡ διενέργειά του, έπρεπε νά ἐξασφαλιστοῦν ὁρισμένες προϋπο-

θέσεις γι’ 01310121.
Ὁ Τσαλδάρης ἔξακαλουθοῦσε νά ἐλίσσεται μέ προσεκτικοὺς
χειρισμούς, ἀφαῦ κατά τόν Waterlow 10 πολύ ένα 40% τῶν
ἐκλογέων ἐπιθυμοῦσαν τήν ἐπιστροφή τοῦ 6ασιλιᾶ. Θα προσπαθοῦσε καί μελλοντικα νά ἐπωφελεῖται ἀπό τίς ἀντιθέσεις

τῶν πολιτικῶν δυνάμεωνηῖ.
Νέες ἐξελίξεις διαγραφτηκαν ὅμως, ὅταν στίς 21 Ἰουνίου μέ
δηλώσεις του στό γιουγκοσλαδικό πρακτορεῖο εἰδῆσεων Avala,
6 Κονδύλης δήλωνε ὅτι τό δημοψήφισμα θα ἔδινε μεγάλη

πλειοψηφία για τῆν παλινόρθωσηω. "E101 6 Κονδύλης περναῦσε φανερά στῆν πλευρά τῶν δασιλοφρόνων καί ἀρχιζε μιά
ἀναμέτρηση στίς ἴδιες τίς κυ6ερνητικές γραμμές.
άτω ἀπ’ αὐτούς τούς οἰωνούς συνῆλθε τῆν 1 Ἰουλίου 1935
ἡ νεοεκλεγμένη Ἐθνικῆ Συνέλευση στό νέα χτίρια τῆς
Βουλῆς, στῆν πλατεία Συνταγματος. Ἀφοῦ ὑπερνικήθηκαν
ὁρισμένα ζητήματα για τήν ὁρκαμοσία τῶν δουλευτῶν, ἐγινε ἡ
ἐπίσημη ἐναρξῆ της. Στίς 4 Ἰουλίου έκανε ὁ Τσαλδάρης τίς
προγραμματικές δηλώσεις τῆς κυδέρνησῆς του. Προειδοποίησε
τή Συνέλευση ὅτι θα κληθεῖ να ἀναθεωρήσει, τό Σύνταγμα.
Ἀναφερόμενος στό Δημαψῆφισμα δῆλωσε ὅτι ἡ κυδέρνησῆ
εἶχε τήν πρόθεση να θέσει τέρμα στό πρόὸλημα τῆς μορφῆς τοῦ
πολιτεύματος καί ὅτι θα καταδάλλει καθε προσπαθεια,ι1)στε τά
ἀποτελέσματα του νά εἶναι ἀδιαὸληταΨ. K0101 τῆ συζήτηση
πού ἀκολούθησε ἐκδηλώθηκαν αἱ διαφωνίες πού ὑπόδοσκαν
στούς κόλπους τῆς κυδέρνησηςῑ Ὁ Κονδύλης ἐξεφώνησε Eva
φιλοδασιλικό λόγο, ἐνῶ οἱ ὑπουργοί Προνοίας Κύρκος καί
Ἐσωτερικῶν Περικλῆς Ράλλης, ἐκδηλώθηκαν ὑπέρ τῆς Δημοκρατίας, Οἱ 6ασιλόφρονες ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργοῦ
Γεωργίας Ἰωάννη Θεατόκη τάχθησαν ὑπέρ τῆς Μαναρχίὰς.
"E101 ὅμως ἀναγκάστηκε ὁ Τσαλδάρης να ἐπισπεύσει τίς ἐνέργειές του παρ’ ὅλα ὅτι θα προτιμοῦσε τῆν ἀποφυγή τῆς συζήτησης για τῆ Μοναρχία καί τήν ἀναόολῆ τοῦ δημαψηφίσματος.
-Στίς 10 Ἰουλίου κατέθεσε σχέδιο νόμου για τό δημοψήφισμα
πού πρόδλεπε τή διεξαγωγή του τό αργότερα μέχρι, τίς 15

Νοεμδρίου ”5. Τήν ἀκριδῆ ἡμερομηνία, τίς λεπταμέρειες τῆς
διεξαγωγῆς καί τό ἀναγκαῖα ποσοστό ψήφων για τῆν ἀλλαγή
τῆς μορφῆς τοῦ πολιτεύματος, θα καθόριζαν μέ κυ6ερνητικό
καί ὁχι προεδρικό διαταγμαηθ. Στῆ συνέχεια( ἐπικύρωσε ἡ
Συνέλευση τούς νόμους πού εἶχε ψηφίσει ἡ κυδέρνηση ἀπό τό
Μάρτιο μέχρι τότε καί ἀνέδαλλε τή νέα σύγκλησή της γιά τίς 15
·

Ὀκτωδρίου.

,

Ka101 τῆ συζήτηση για τῆ μορφή τοῦ πολιτεύματος εἶχε φανεῖ
ὅτι 0i ἀκραῖοι δασιλόφρονες ἀποτελοῦσαν μιά μικρῆ μειοψη-

φία πού δέν περιλάμδανε πάνω ἀπό 50 δουλευτέςῑῃ. Παραλληλα ἀρχισε να μεταστρέφεται καί ἡ κοινή γνώμη πρός τῆ Δημοκρατία. Ἀκόμα καί ἡ προσκείμενη στόν Τσαλδάρη «Καθημερινή» ἐξέφραζε τήν ἀποψη ὅτι τό 6001110 δέν ῆταν ἡ μορφή
τοῦ πολιτεύματος, ἀλλά ἡ διατήρηση τῆς ἐξουσίας ἀπό τό
Λαῐκό Κόμμαῑὶθ. Ἡ γνώμη τοῦ Waterlow στίς 15 Ἰουλίου
ῆταν πώς Eva δημοψῆφισμα. κάτω ἀπό ἀδιαδλητες συνθῆκες,
δέν θα έδινε πάνω ἀπό 25% στῆ Μοναρχίαηι),
“Ὀταν 6 Κονδύλης ἀποφασιζε να ταχθεῑ ὑπέρ τῆς μοναρχίας,
διάλεγε λαθος ἄλογα. Ἐφυγε ἀμέσως για τό ἐξωτερικό καί
συναντῆθηκε στῆ Ρώμη μέ τόν πρίγκιπα Νικόλαο. Στή συνέχεια, πῆγε στό Μπλέντ τῆς Γιουγκοσλαδίας,ὅπσυ συναντῆθηκε
μέ τόν πρίγκιπα Χριστόφορο τῆς Ἐλλάδας, τόν ἀντιόασιλέα
τῆς Γιουγκοσλαδίας Παῦλο καί μέλη τῆς Γιουγκοσλαὸικῆς κυ-

δέρνησηςηο. Μετά τῆν ἐπιστροφή του στῆν Ἀθήνα τήν 18η
Ἰουλίου ἀπαίτησε ἀπό τόν Τσαλδάρη να απαμακρύνει τόν

συζήτηση μεταξύ Ἕλληνα πρέσὸη καί O'Malley
1190.- Κ13923οἑ3134119 Water/0w πρός F.0. 13 Μαΐου 1935 καί σχόλισ Sarg1’11125
αιου
101. ὁμοίως σχόλισ Vanxinurt 27 Μαΐου 1935
102. R 3203/34/19 Sir John Simon πρός Walerlmr 30 Μαΐου 1935
103. R 3421/34/19 Waterlow πρός F0. 27 Μαΐου 1935. Δαφνῆς, ὄ.π., ο. 363
ἀναφέρει 14 Μαΐου
104. R 3421/34/19 Waterlow πρός F0. 27 Μαΐου 1935
105. ὁμοίως καίΔαφιιῆς, ὅ.π., a. 368 κο,
106. ὁμοίως
107. ὁμοίως
108. ὁμοίως
109. ὁμοίως
110. ὁμοίως σχόλιο Curr τῆς 1 Ἰουνίου 1935
Ill. ὁμοίως
112. R 3597134119 Waterlow πρός Vnnxillarl 30 Μαΐου 1935
113. Ἐψήφισαν συνολικά 1.090.362, τά δέ ἕγκυρα ψηφοδέλτια φτάσανε τά
1.026.196. Στίς ἐκλογές τῆς 5 Μαρτίου 1933 εἶχαν ψηφίσει 1.146.974.3116 ἕγκυρα
ψηφοδέλτια 1.141.333. Τά κόμματα τῶν Τσαλδάρη (Λαϊκό) καί Κονδύλη
(Ἐθνικό Ριζοσπαστικό) πού κατέὸηκαν ἑνωμένα στίς ἐκλογές με’ τήν ὀνομασία
ιιΣυμπριὶττοντα κυ6ερνητική κόμματα» πήραν 669.434 ψήφους, δηλαδή 65.04%.
rH ιιἛνωσις Βασιλοφρόνων» τῶν Μεταξᾶ, Ἰωάννη Ράλλη καί Γ. Στράτου ἔλαὸε
152.285 δηλαδή 14%. Στή Μακεδονία ἧρθε πρῶτο τό ἀντιόενιζελικό καί ἡμιφασιστικό (κατά R 3909134119 Waterlow πρός F.0. 17 Ἰουνίου 1935) κόμμα τοῦ
Φίλιπου Δραγούμη ιι Άνεξάρτητοι» μέ 76.888 ψήφους, δηλαδή 6,89%. Οἱ ὑπόλοιποι ψῆφοι δόθηκαν στῆ «Μακεδονική Ἕνωση» τοῦ Γ. Γκοτζαμάνη (29.654
δηλαδῆ 2,88%), στῆν ιι Ἐθνική Ἕνωση» τοῦ Ἀρ. Μητσοτάκη (2.590 ψῆφοι δηλ0,25%), τό ιι Ἐθνικό κόμμα» τοῦ Θ. Πάγκαλου (5.636 δηλ. 0,55%) καί στό
«Λαϊκό Μέτωπο» (98.699 ψῆφοι δηλαδή 9,59%). Ἐπί 300 ὅσυλευτῶν, τά κόμματα τῶν Τσαλδάρη - Κονδύλη πήραν 387 έδρες (Τσαλδάρης 254, Κονδύλης 33),
ὁ Μεταξᾶς 7 καί οἱ Ἄνεξάρτητοι 7.
114. R 3909134119 Water/011' πρός F.(). 17 Ἰουνίου 1935

Κύρκο πού εἰχε ,ταχθεῑ ὑπέρ τῆς Δημοκρατίας, παρα τῆν ἀπό115. R 3668/34/19 ὁμοίως 10 Ἰουνίου 1935

φαση τοῦ Ὑπουργικαῦ Συμδουλίου. Ὁ Τσαλδάρης ἀπαντησε
ὅτι. τίς θέσεις τῶν ὅασιλοφρόνων ἐξέφραζε ό Θεοτόκης. Ὁ
Κονδύλης ἐπέμενε στῆν ἀξίωσῆ του καί ὑπέὸαλλε τήν παραίτησῆ του. 'O Τσαλδάρης ῆταν ἕτοιμος νά ἀπσδεχτεῖ τῆν παραίτηση, ὅταν παρόμοια διάδημα ἀπείλησε 6 Θεοτόκης καί 0i
ὑπόλοιποι ὅσοιλόφρανες ὑπουργοί. Παράλληλα, ἐκδηλώθηκαν
καί ἀρκετοί ἀξιωματικοί ὑπέρ τοῦ Κονδύλη, ἐνῶ σημειώνονταν
ὑποπτες κινήσεις στίς μονάδες πυροόολικοῦ πού στάθμευαν

στῆν Ἀθῆναΰῑ.
Στό ἑπόμενα ἡ συνέχεια...
94.
95.
96.
97.
98.
99.

ὁμοίως
ὁμοίως
ὁμοίως σχόλια Lumber! 19 Μαΐου 1935
ὁμοίως αχύλιο Carr 18 Μαΐου 1935
ὁμοίως σχόλια 0’ Malley 20 Μαΐου 1935
R 3203134119 Sir John Simon πρός Wulvrlrm- 30 Μαΐου 1935 συνημμένα.-

χ

116. R 3597/34/19 σχόλια Cheer/10m 11 Ἰουνίου 1935
116ιι. ὁμοίως σχόλιο Carr 11 Ἰουνίου 1935
117. ὁμοίως σχόλια 0’Μιι11ι’)ι 12 Ἰουνίου I935
118. ὁμοίως σχόλια Sargon] 14 Ἰουνίου 1935
119. ὁμοίως σχόλιο Vamilmrl 15 Ἰουνίου 1935
120. R 3597134119 Ο’Μ(ιΙΙι’,ν πρός Wulurlow 16 Ἰουνίου 1935
121. R 3909/34/19 Water/011' πρός F.0. I7 Ἰουνίου 1935
122. ὁμοίως
123. Δαφνῆς, ὅ.π., a. 371 καί R 3909134119 σχόλια Lumber! 24 Ἰουνίου 1935

124. Δαφιιῆς, 6.71.,0. 372
125. R 4627/34/19 Water/011' πρός F.0. 25 Ἰουλίου 1935
126. R 4397/34/19 Water/011' πρός F0. 11 ’1οιιλιὀυ“1935 καί Δαφνῆς, ὃ,,,π σ.
373
127. R 4512/34/19 Waterlow πρός F.(). 15 Ἰσυλιόιι 1935
128. ὁμοίως
129. ὁμοίως
130. R 4627/34/19 Waterlow πρός F.0. 25 Ἰουλίου 1935 καί Δαφνῆς, ὅ,π., a.
373

[31. R 4627/34/19 Water/011' πρός F.0. 25 Ἰουλίου 1935

E. ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ - ΑΝΘΟΥΛΙΑ
είκονογράφηση Γ. ΑΚΟΚΚΑΛΙΔΗ

Ἡ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ εἶναι μιά
πρωτότυπη ἐργασία πού βοηθᾱ τά παιδιά ἀπό 4 ὡς 6 χρόνων νά μαθουν να
δισβάζουν σωστα. Πλημμυρισμένη ἀ·

πό έγχρωμες εἰκόνες μέ έλκυστικά

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΤΟΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ

χρώματα, ή ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ δίνει
τή δυνατότητα στό παιδί νά πλησιάσει
εὑχαριστα καί μέ δημιουργικό τρόπο
τόν κόσμο τῶν λέξεων.
Περιέχειῑ
- 150 καρτέλες μέ έγχρωμες είκόνες,
λέξεις καί προτάσεις.
- Βιβλία για τό παιδί.
- Βιβλία μέ ὁδηγίες γιά τόν δάσκαλο
καί τούς γονεῖς.

3)

ε κδ do εις

ΣΚΟΥΦΑ 79 (4ος ὄροφος)

xeλι ὅ ὁνι

τηλ. 3633875

Μιά ὑπεύθυνη προσπάθεια στό ἐκποιδευτικό κάί παιδικό βιβλίο
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1

ΤΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ ΙκΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑΙ

ΊὈΥᾹΛΛΕΝ ῘΗΓΚΕΡΤΩΝ ARQ

TO «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ

G- POTIER

TU KUKKINU ΦΑΝ ΤΑΣΜΑ
+319’Χ

Ὁ ’μυπηηιώδης ἓν·
κληματίας.-Τό “1"

δευτέρα

’ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ»

καί ἡ μικρῆ του
ἱστορικὴ διαδροίῑή

διον τοο Bhutan"-

>μΐβος

,

-Ἦ πρώτη παγίς.Ἧ πονηρία τοῦ Πίγtan-rm. — Ἦ ώραίιι

ἢθυποι6ς.-”Ε είδοηιιίηαις.-Σιὸ τηλέyawn.

*ΞΒ-

EKAOTIKOE 01110:: «ΑΣΤΗΡ.
ΑΛ. ἁ ΕΥΑΓ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡῙΟΥ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΒΒ-ΑΘΗΝΑΙ
τ

Στό σημερινό τεῦχος συνεχίζεται ἡ δημοσίευση τῆς
ἕρειινας τοῦ NIKOY ΠΛΑΤΗ γιά τό ἑλληνικό ἀστυνομικό μιιθιστόρημα καί τούς δημιουργούς του. Δημοσιεύεται τό τέλος μιᾶς σύντομης - καί περιθωριακῆς ἱστορικῆς διαδρομῆς, πού δίνει τό πλαίσια πού κινήθηκε
τό ἑλληνικό ἀστυνομικό μυθιστόρημα, ἡ ἀφῆγηση τοῦ
ὅετεράνου τοῦ εἴδους Ἀπόστολου Μαγγανάρη καί μιόι
παρουσίαση τῶν ἀστυνομικῶν ὅιὸλίων τσέπης.
Στό ἑπόμενα τεῦχος τό ιισῆριαλ» συνεχίζεται - καί
κλείνει μέ τίς ’ἀφηγῆσεις τῶν Ἠλία Μπακόπουλου καί
Δημήτρη Χανοῦ καί τῆν παρουσίαση τῶν ἑλληνικῶν
περιοδικῶιι μέ ἀστυνομικές περιπέτειες.

MIA ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

’1953-1958
Στό Παρίσι ol περιπλανόμενοι «ὑπαρξιστές»
μαζεὺονται στά ακαφέ-ταμπάυ τοῦ Φλώρ καί
τσῡ Μαμπιγιὸν. Στήν “Αθῆνα στό «ιΠικσντίλλυ» καί ἀρκετά συχνά στό πατάρι τοὺ
«Λουμίδη». ”Αφετηρία τους ῆ «1πταμενη
παράγκα» ῆ «σπίτι τῶν ὁργίων», πιὸ γνωστῆ
σαν «παράγκα τοῡ Σίμου», στῆν 666 Σαρρή
29,στοῡ ψυρρῆ. '0 κόσμος στῆν ἀρχή ξαφνιάζετσι μ’ αὑτά τά ἀξύριστα ἀγὸρια μέ τά
πολύχρωμα πουλόθερ καί τίς κοπέλες μέ τά

τῆς Ἐγκληματολσγικῆς “Υπηρεσίας. Ἠ «nel-

στικὸτητα» ώστὸσο τοῦ περιαδικαῡ δέν πείθει τούς ἀναγνῶστες του, ὁπότε καί στοματαει στό τρίτα τεῦχος ὁριστικά.
Στούς λουτῆρες τοῦ έργσστασίου «Ντεστρέ», πού 6ρίσκετοι ἀκριθῶς ἀπέναντι ἀπό τίς
φύλακές Βούρλων - Δραπετσώνας, ὑποχωρεῖ
ένα κομμάτι τοίχου, κάτω ἀπό τά ἀπανωτά
χτυπήματα πού δέχεται, κι ένας ἀντρας πε-

διασκεδάζει

τάγεται μέσα ἀπό τό ἀνσιγμά του. Βγάζει μέ

μαζί τους, κάποιες φαρές τά εἰρωνεύεται, στό
τέλος συνηθίζει καί σ’ αὑτό τὸ «παράδοξα»,
δέν τοῡ κάνει πλέον καμια έντύπωση. “Εκείνη
πού δέν μπορεῐ νά συνηθίσει στῆν «ἀνεμελιά» καί τό «προκλητικὸ» ντὺσιμα τῶν ὑπαρξιστῶν εἶναι ή «“Αστυνομία πόλεων». Κατὸπιν
διαφόρων Ιιένεργειιῑιν» της, χωρίς ὼστὸσο
κανένα αθετικὸ» ἀποτέλεσμα, ἀποφασίζει τό
ὁριστικὸ ξεκαθάρισμα μέ τῆν «ἱπταμενη
πάράγκα» καί τούς «ὑπόπτους» θαμῶνες της.
Ὑπό μορφήν τελεσίγραφου προειδαπσιεῖ τό
Σίμα νά τά «μσζέψει» καί νά φύγει. Γίνονται
κάποιες ἀνσιχτές νὺξεις καί γι’ αὑτήν ἀκόμα
τῆ ζωῆ τουί Ὀ «ἀρχηγός» τῶν Ἐλλήνων
ὑπαρξιστῶν, Σίμος Τσαπνίδης, «melt-15101» καί
φεύγει ὁριστικά στῆ Γαλλία. Ἠ δημόσια ταξη
ἀποκαθίσταται καί πάλι.
Τόν “ίδιο καιρό ντέμπουτάρει στα ποικίλης
ὕλης αΟίκογένεια» τοῦ Αίγύπτιου ὁμογενῆ
Ι.Π. Μιχσλόπουλου, ὁ ««δαιμόνιας» ἀστυνόμος
Μπέκας. Πρίν καλά-καλά ὁλοκληρωθεῖ ή

ταχύτητα τό μαντῆλι πού σκεπάζει τό κεφάλι

τρουά

κάρ

στενά παντελὸνια,

προανακριση

σχετικα

μέ

τό

του, τίς πυζάμες πού φορά πάνω ἀπό τό κοστοὺμι του, τίς κάλτσες πού “έχει πάνω ἀπό τά

έγκλημα τῆς

ὁδοῦ Σκουφα, τό περιοδικό ἀναστέλει τήν
ἑκδοσή του δια παντός, χωρίς ποτέ νά μάθουν 01 ἀνάγνῶστες του ποιός τελικά σκότωσε τό ζωγραφο Νάσσ Καρνέζη. Τίτλος τῆς
πρώτης καί ἀτυχής αὑτῆς του περιπέτειας, τὸ
πασίγνωστο λίγα χρόνια ἀργότερα «“Ἐγκλημα
στό Κολωνάκι». Πνευματικός της κάτοχος 6
δημοσιαγράφος τῆς Ἀπογευματινῆς Γιάννης

Τσιριμῶκος ἢ Γιάννης Μάρῆς κατά τό ψευδώνυμο τοῦ πράγματος...
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Κυκλοφορεῖ τό περιοδικό «Ἔγκλημα». Ἐκδὸτης του ὁ δημασιογράφος Θεόδωρος Δράκος, 6 ὁποῖος ἀλλωστε γράφει καί τίς «ἀληθινές» ἀστυνομικές Ιστσρίες, πού σύμφωνα μέ
ίσχυρισμὸ του «δανείζεται» ἀπό τό ἀρχεῖα

παπσύτσια - ὁλοιγεματα χώματα - τιναζεται
καί φιάχνεται. ”Ενας ἀλλος πού θγαίνει ἀκρι-

θῶς ἀπό πίσω τοι) κάνει ἀκριθῶς τά “ίδια. Ἠ
σκηνή έπαναλαμθάνεται σέ διάστημα μίας
ώρσς, 27 συνολικάιῇφορές. Δέν ἀποχωροῦν
ὅλοι μαζί. Μόλις σαμπληριίινονται όμαδες τῶν
4-5 προχωροῦν στῆν έξοδο, διασχίζαυν τό

ἀδιέξοδο πού θγαίνει στῆν 666 Κονελλοπούλου, θγαίνσυν στό δρόμο καί σκορπίζονται. ‘H
ἀπόδραση τῶν 27 «έπικινδὺνων διά τήν δημοσίαν ἀσφάλειαν καί τό έθνος» κομμαυνιστῶν εἶναι n16 γεγονός. Ὀ θρύλσς τοῡ ἀπόρθηταυ παὺει αὺτοστιγμή νά ἰσχύει γιά τίς φυλακές τῶν Βούρλων.
Χιλιάδες ἀστυνομικοί ξεχύνοντσι στούς
δρόμους καί τούς κεντρικούς κόμθους, α’
Eva πρωτοφανές, για τά ἑλληνικά χρονικό.
ἀνθρωποκυνηγητό.
Προθάλεται στίς ἀθηνσϊκές αϊθσυσες 6
«Ἄνθρωπος τοῦ τραίνου» τοῦ Γιάννη Μαρῆ.
Ἀπὸ τή πρώτη κιόλας θδομάδα γίνεται μεγάλη έμπαρικῆ έπιτυχίο, ἐνῶ δέ λείπουν κάπαια εὑμενῆ σχόλια ὁρισμένων ἐφημερίδων,
πού τήν θεωροῦν ίσάξια τοῦ πραγενέσ-τερου
«Δρακου». Πσίζουν σί ήθοποιοί, Μιχάλης Νικολινάκος, Γιῶργος Παπας, Ζώρζ Σαρῆ, Δῆμος Σταρένιος καί Βασίλης Κανακης. Ἠ σκηνοθεσία εἶναι τοῦ Ντίνου Δημόπουλαυ. Ε1ναι
ή πρώτη ἀστυνομικῆ ταινία πού γυρίζεται
στῆν Ἐλλάδα καί ἴσως ή καλύτερη τῆς ντόιδτιας παραγωγῆς, μετά τό ι-Δράκο» τοῦ Κούνουρου.
. Μέ έμπιστευτική ὑπόδειξη τοῦ “Υπουργείου
Ἀσφαλείας καί μεσολάθηση τοῦ Ἀρχηγοῡ
τῆς Χωροφυλακῆς Γεωργίου Βαρδσυλακη 6
ἀξιωματικός Βασίλης Τσιρώνης διορίζεται
«γιατρὸς» κρατουμένων 016v ”Αη-Στρατη. 'H
ἀπόρρητη έκθεση πού θα στείλει έναμιση
xp6vo αργότερα, 016v “Ερυθρύ Σταυρό, θά
πέσει “ίδιος «κεραυνός έν αἰθρία», καταρρίπτοντας καθε περαιτέρω θεθαιότητα περί
στεγανῶν. Θά καταγγείλει ἀνοιχτά τήν κυθέρνηοη Καραμανλῆ γιά προσχεδιασμένη ἀνθρωποκτονία τῶν πολιτικῶν κρατουμένων. Θά
μιλήσει γιά ἀπάνθρωπες κι ἀνατριχισστικές
συνθῆκες, γιά Eva «Νέα Νταχάου». Ἠ ὑπηρεσία του τόν ἀνακαλεῖ καί στῆ συνέχεια τόν
ἀπολύει. 'H ύπόθεοη, (ho-1600, ἀποκαλύπτεται
καί φτάνει στίς στῆλες-τῶν ἐφημερίδων, έλληνικῶν καί ξένων. 'O «Νέας Παρθενῶνος»
του Παναγιώτη Κανελλόπουλσυ γίνεται ἀντικείμενα προσεκτικῆς μελέτης τοῡ ««νεαελλητ
νικαῡ πολιτισμοῡ».

μισ
ΟΦΠΥΠΟΙἹ
Ἀπόστολος Μ αγγανάρης
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Διευθυντῆς τοῦ περιαδικοῡ «Μάσκα»
καί

μέκδότης τῶν πρώτων «ἀστυνομικῶν τσέπης»

πού

κυκλοφόρησαν στῆν

Ἐλλάδα.

Κατα καιρούς χρημάτισε ἀρχισυντάκτης
στα διάφορα ποικίλης ϋλης περιοδικό
(ὅπως «ῆ “Εθδαμάς», «Ρομάντσο», «Μπουκέτο», «Ἀτλαντὶς», «Ταχυδρόμας» κλπ.,
καθώς καί ἀνώτερα στέλεχος σέ πολλές
εφημερίδες
(«ἈΘηναϊκῆ»,
«Τά
Νέα»,
«“Ελευθεροτυπία», κλπ.). Γιά τό Θιθλίο του

»
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«Γεννιέται» ό πρῶτος ραδιοφωνικός ”Ελληνας «τζῆ-μέν». Τό ὄνομα ταυ είναι -ιΤζών
Γκρήκ» καί εἶναι ”Ελληνο-αμερικανός ντέντεme. Πιό σκληρός καί άμίληκτας άπό κάθε
προηγούμενα «τιμωρό τοῦ νόμου καί τῆς τάξεως», ἀναδεικνύεται μέσα σέ λίγες θδομάὗες ὁ πιό δημοφιλῆς «ἥρωας» ἀπό κτίσεως
τοὺ Ε.Ι.Ρ (Ἑθνικό ”ίδρυμα Ραδιοφωνίας) καί
τοῦ 2ου προγράμματος είδικότερα. 'O σεναριαγράφος τῆς διαφημιοτικής αὐτῆς έκτιομπής Νίκας Ραῡτσος, ὁμολογεῖ ότι τέτοια έπιτυχία δέ γνώρισε οὔτε στίς καλύτερες μέρες
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τοῦ «Γκαούρ Ταρζόν».
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1962 - 1969

τῆς Φλώριδας, ὅπου γίνονταν τά καλλιστεῑα
γιά τήν ἀνάδειξη τῶν Βασιλιοσῶν τῆς παγκόσμιας όμορφιάς. Στό άεροδρόμιο, ἠ έμφάνιση
τῆς μικρούλας Νίταας, με’ τά κοτσιδάκια της
καί έξώπλατα φουστανάκι, προκαλεῑ ρίγη ένθουσιασμοῡ. Οί ύπάλληλαι ταῡ ἀεροδραμίου
στόν έλεγχο διαθατηρίων, στό τελωνεῑο καί

τό συνάλλαγμα, ένθουσιάζανται μέ τῆ «Μικρούλα Μίς Ἑλλάς» ένῶ. έλάχιοται ἀποφεύγαυν τόν πειρασμό νά μῆ τῆς ζητῆσαυν αὑτόγραφα. Ὀ “ιδιος ἐνθουσιασμός έπικρατεῑ κιαί
μεταξύ τῶν ὑπαλλήλων τῆς «Σαμπένα»., Η
ουνοδός έδάφους, μάλιστα, μόλις προοεγειώθει τό χαλύθδινα πουλί τῆς Βελγικης
ἑταιρείας, σπεύδει ἀμέσως v' ἀναγγείλει ατην
[πτάμενη ουνάδελφό της καί στό πλήρωμα ότι
θά ταξιδέψει μαζί τους ἡ «Μικρούλα Μις Ελλός». Καί ῆ ίπταμένη ουνοδός, μέ τῆ οειρά
της, ἀναγγέλει τό εύχάριστο γεγονρς οτους
ἀλλους έπιθάτες, πού χειροκρατουν μ’ ένθουσιασμό τῆ μικρῆ καλλανη.
Στά στούντιο τῆς «Τζάλ Φίλμς» γυρίζεται σέ
ταινία τό «”Εγκλημα στό Κολωνάκι». Παίζουν
ol ῆθοποιαί, Ἀνδρέας Μπάρκουλης, Γκέλλυ

Μαυραπούλου, Ἑλένη Χατζηαργυρη, Μάρω
Κοντοῡ, Χρῆστας Τσαγανέας καί Ναοος Κεδράκας. Στό ρόλο τοῡ ζωγράφου Καρνέζη ό
Μιχάλης Νικαλινάκος. 'H ﬂGprwYﬁ'KOl ῆ
σκηνοθεσία εἶναι τοῡ Τζανῆ Αλιφειρη, -ό
ὁποῖος ῆταν παράλληλα και ὸ όπερατερ της
ταινίας.

'H νεόκοπη έλληνικῆ τηλεόραση κερδίζει
συνεχῶς έδαφος καί φανατικους φιλους. To
περιοδικά, ol ἐφημερίδες καί πολυἵ περισσότερο ό κινηματογράφος, πέφταυν o ένα ἀκατάσχετα μαρασμό. Οί φιλοι του ’«ἀστυνομιτα τους
καῡ» ἀπαρροφώνται οτῆν.πλειονοτη
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Στόν τρίτο κατά σειρά διαγωνισμό παιδοκαλλιοτείων, πού διαργανώνει γιά τήν Ἐλλάδα ῆ έφημερίδα «Ἀπογευματινῆ» καί τό
περιοδικό «Πρώτου (συγκρότημα Μπότση),
«Μικρούλα Μίς Ἑλλάς» ἀνακηρύοοεται ῆ Νίτσα (Ἑλένη) Θανοπούλου, ῆ ὸπαία καί ἀναχωρεῖ μαζί μέ τῆ μητέρα της, γιά τό Μαιάμι

το
ἀπό τούς τηλεαπτικούς « Αδιάφθορους»,,
ντοι-ιια
«Σάϊμαν Τέμπλαρ» καί τό «Μάνιξ». Η
το έμ1
κινηματογραφικῆ παραγωγή στρέφει
και o
πορικό της ένδιαφέραν στά μιουζικαλς
κακολαῖκοί έκδότες οτίς ἀνατυπωσ-εις των
Κρόνιν.
μεταφρασμένων Τσέχωφ, Ζαλα, καί
Τό.«ὲ,λληνικό»άοτυναμικό είδος τείνει νά έξαπρογφανιοτεῑ ἀπό προσώπου νεοελληνικης
ματικότηταςυ.

«Διαδρομῆ» τιμήθηκε με’ ἕπαινο τῆς Ἀκαδημίας “Αθηνῶν.

(..,) Ὁ Βησσαρίων Σκαλαῖος ῆταν δημοσιογράψας καί τόν τελευταῖα καιρό ἐργαζόταν
στήν ἠλεκτρική ἑταιρεία,ΔΕΗ σήμερα. Ἦταν
νά τούς μοιράσει κάτι λεφτά ἡ «Ἕνιυση Συντακτῶν» - ἐγώ δέν ἤμουνα μέλος αὐτῆς τῆς
ἕνωσης ἀκόμα, εἷχα μιάν ἄλλη, τή λεγόμενη
Ε.Σ.Α.Ί“. («Ἕνωση Συντακτῶν Ἀθηναϊκοῦ
Τύπου») καί τούς πολεμοῦσα αὐτούς τότε,
τούς κυνηγοῦσα. Λοιπόν, τότε, αὐτός ἤθελε
νά διαθέσει τά πενήντα χιλιάρικα πού πῆρε
ἀπό τήν «Ἕνωση» γιά νά ἐκδώσουμε τή «Μάσκα», ἀλλά μετάνιωσε τήν τελευταία στιγμή
καί πῆρε αὐτοκίνητοῌ). Κι ἐγώ ἔμεινα μέ τόν
τίτλο «Μάσκα» (σ.σ. κωὸικοποιημένος τίτλος
ἀπό τήν πρώτη συλλαόή τοῦ ἐπωνύμου τους;
ΜΑγγανάρης-ΣΚΑλαῖος) καί ὅπως καθόμουνα μιά μέρα με’ τό Σαλίόερσ πιάσαμε τή
συζήτηση καί μοῦ Mu: «Λέμε νά ὅγάλουμε
ἕνα περιοδικό, τί Mg»; «ἜΙ λέω, νά ὅγάλουμε
κάτι πού ὁέν ὄγαίνει ἄλλο», Ἐν τῶ μεταξύ ὁ
Θεοφανίδης ἑτοίμαζέ τό «Μυστήριο». Σπεύσαμε ἑμεῖς νά ὅγάλουμε γρηγορότερα τή
«Μάσκα», πρᾶγμα πού τό καταφέραμε καί ὁ
ἄλλος ἔμεινε «ἐπί ξύλου κρεμάμενος», διότι
μέχρι τότε ὑπελόγιζε σέ μένα. ”Οταν εἶδε
ἐμὲνα ὅτι πῆγα καί ἕόγαλα τό ἴὸιο πράγμα
ἀλλοῦ, πῆγε αὐτός κι ἔὸγαλε τό «Μυατήριο».
Δέν εἶχε τήν ἴδια ἐπιτυχία ὅμως, διότι δέν
ἄρεσαν τά μυθιστορήματα τότε, ἀλλά ἡ περιπέτεια. "A! ἔκανε καί τό ἄλλο. Πῆγε καί κατέθεσε

στ’

ὄνομά

του

τόν τίτλο

«Μάσκα»,

ι’·πειδή ἐμεῖς δέν προλάὸαμε νά τόν καταθέσουμε καί ὄρεθήκαμε πρό ἀπροόπτου κι ἀναριυτιόμαστε ἄν εἶναι δικό μας τελικά τό περιοδικό ἥ ξένο. Τότε εἴπανε αὐτοί, ὁ Θεοφανίδης καί ὁ Λαιαταὸαρίὸης, ὅτι θυμώσανε γιατί
τούς ἔφυγα καί πῆγα κι έὸγαλα περιοδικό ἀλλοῦ, Ζητήσανε κάτι,,δηλαὸή συνεφώνησαν μέ
’τόν Σαλίὸερο νά παραιτηθοῦν ἀπό τόν τίτλο,
μέ τό (ὶζημιίιιτο φυσικά. Πήρανε ἀπό τό Σαλί39

Ἑλληνικά ἀστυνομικὰ «τσέπης»
πρωτότυπα καί «κατασκευάσματα»

«Ὁ

«ΕΝΑ ΠΤΩΜΑ ΣΤΟ ψΥΧΙΚΟιιε τίτλος εὺ-

Χέρμαν Λάντον, «Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ TO ΤΕΛΟΣ

Σημαδεμένος»; γράφτηκε μέ Θάση τῆν
όμώνυμη ταινία τοῡ Howard Hawks. πού

καιριακός, (καί γιά τό έμπορικό τοῡ πράγ-

TOY ΛαποΔΥτΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑ»; ἅλλη μισ

ματος) ἐλάχιστα ἀνταποκρινόμενος στό
ἀριστουργηματικό, ἀοτυνομικό αὑτό ψυχογράφημα τοῦ στυλίστα “Ανδρόνικου Μαρκάκη. Σειρά «ἀοτυνομικά 6ι6λία τσέπης»,

μετόφραση χωρίς
πρωτότυπαί «Μεταφραστῆς» γιά πολλοστή μία ό Ἠλίας Μπακόπουλος. Σειρά; θιθλία τσέπης, «Μάσκα»,

Ἠλία

Μπακόπουλου,

«SCARFACE»,

προθλῆθηκε, τό 1948, στόν κινηματογράφο
«Ἀττικόν». Σειρά; Θιθλία τσέπης «Μάσκα»,
έκδότης - διευθυντῆς; “Απόσταλος Μαγγανάρης, σύνθεση έξωφύλλου Κώστα Παπαδόπαυλου 1948.

M. Πεχλιθανίδη, No 1059, 1959.

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ»; «μέ 15
ἀπό τοὺς Διασημοτέρους ἀσσαυς Ντετε-

κτίθ στίς πιό συναρπαστικές καί καταπληκτικὲς άστυνομικές περιπέτειές των έναντίον τῶν μεγαλυτέρων έγκληματιών τοῡ
κόσμου». Δημιουργός καί τῶν δεκαπέντε
«ὅσσων Ντετεκτίθ» ό ...Γιωργος Τσουκαλᾱςί Σὺνολο διακόσες σελίδεςί (τόμος θος)
αὐτοτελής, έκδοτικός οἶκος «”Αγκυρα», Α.
Παπαδημητδίου.

«ΙΝ UMBRA CELUILALT»: «Στή σκιά ἑνός
ἀλλου»; Τίτλος τῆς ρουμάνικης έκδοσης
u Εγκλημα στό Κόλωνάκι». Τυπώθηκε τό
1971 στό Βουκουρέστι ἀπό τίς έκδόσεις
«Editura Dacia». Μετάφραση; Antita Augustopculos - Jugan.
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Νίκου Φώσκολου, «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ»; σέ προσαρμογῆ, ἀπό τῆν όμώνυμη ραδιοφωνικῆ έκπομπῆ, τοῡ “ίδιαυ τοῦ
συγγραφέα. ”Εκδόσεις Καμ. X. Καμαρινόπουλος, μακέτα έξωφυλλου Στ. Παπαδόπαυλος, 1963.
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0
Νίκου I. Μαράκη, «0 ΠΡΑΣΙΝΟ
N02»: «τό πτῶμα μιᾱς όμορφης κοπέλλας
(κατά τῆ σχετική περίληψη στό όπισθόφυλλο) είναι ὴ ἀρχή. 'H συνέχεια εἶναι ό
Πράσινος Πιγκουῐνος, ποὺ ἀναστατώνει
τήν Ἀθῆνα καί Βάζει σέ μεγάλους μπελάδες τόν ἀστυνόμο τῆς Γενικής Ἀσφαλείας
Τζίμ Κόρθα, έναν έξυπνο καί ἀνοιχτομάτη
ἀστυνομικό (σύμφωνα πάντα μέ τῆν προαναφερόμενη περίληψη). ‘0 ἐπίλογος φέρνει στό φῶς μιά διεθνή σπείρα πού εἶχε
ἀπλώσει πρίν ἀπό λίγα χρόνια τά πλοκάμια
της στῆν Ἀθήνα καί σχεδίαζε μεγάλα έγκλήματα».

«Ἀοτυνομικά 6ι6λία τῆς τσέ-

πης», Μ. Πεχλιθανίδη, No 1080. 1959.

EKAEKTA- AZTYNOMIKA BIB/11A
«ΜΙΛΗΣΑ ΜΕ ΤΗ NEKPH»: ῆ δεύτερη, κατά
σειρά, «άστυνομικῆ ἀπόπειρα» τοῡ νεαροῡ
(τότε), πλῆν ὅμως «ταλαντούχου» καί μέ
«πολλές λογοτεχνικές ἀρετές» (σύμφωνα
μ’ ένααὺτοθιαγραφικό του σημείωμα*),Τάκη
Παπαγεωργίου καί ῆ τελευταία. Λέγεται
πώς δέν τόν σήκωσε τό «κλίμα»ί Γιά πσλλούς πάντως Θεωροῦνταν πραγματικό ταλέντο, πού δέν έτυχε, λένε, τῆς ἀνάλογης
προθαλὴς. Σειρά «έκλεκτά ἀστυνομικά 6ιθλία», ἐκδόσεις Γ. Ἀθανασίου, Αθῆνα
1959(;).
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”Ανδρέα Κουθελογιάννη, «ΚΑΘΕ
ΥΧΤΑ
ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΦΟΝΟΣ»; ἕνας καλογραμμένος
ϋμνος ὺπέρ τῶν σωμάτων ἀσφαλείας καί
τῶν «ἡρωϊκῶν» συγγενῶν τους, καθώς ἐπίσης καί όλων ἐκείνων τῶν ὁργάνων πού
μοχθαῡν καθημερινὰ γιά τῆν... ἀσφάλειά

μσς. Αὺτοέκδοση τοῡ συγγραφέα, ό ὁποῖος
(ἐκτός τῶν ἀλλων) τυγχάνει τέως ρέκορντμαν τῆς σφυροθολίας καί νῡν ἐκδότης
τοῡ πορνό περιοδικοῡ «Θαυμάσιο». ’Ἐκδοση «Ντέσσυ-Πρέςς», Ἀθήνα 1973.

' Κατά τά γνωστά, ἄλλωστε, πρότυπα ὄιογραφικῶν,
ὅπου υἱ ἴδιοι οἱ συγγραφεῖς - γνωστοί ἥ 611 — γράφουν γιά τόν ἑαυτό τους αὐτά πού θά ἤθελον ν’
ἀκούσουν ἀπό τούς ἄλλους. Φαινόμενο ἑκατό τά
ἑκατό ἑλᾼηνικό, πού ἀποδίὸεται ὅασικά οτήν ἀπροθυμία τῶν «ἄλλων», νά γράψουν τόσα, ὅσα θά ἤθεᾹαν ν’ ἀκούσουν οἱ συγγραφεῖς γιά τόν ἑαυτό τουςί...

' ·
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«Ο ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

«X»

1131
151169.11
KAEBEI ΤΗΝ ΑΤΟ-

MIKH BOMBA»: ἀπό τούς είδικούς, τουλάχιστον, τῆς «ἀστυνομικής μπέλ·επόκ» λαγαριάζεται τό καλύτερα Θιθλίο τοὺ Μπράντ
Χάουζ καί ἕνα ἀπό τά πιό σπουδαῖα «περιπέτειας». Τό παράξενα σ’ αὑτό τό 6ι6λίο
είναι ὅτι γράφτηκε δέκα περίπαυ χρόνια
μετά τό θανατο τοῡ συγγραφέα τουί Σειρά;
6ι8λία τσέπης «Μάσκα», No 11, ἐκδότης διευθυντῆς
Α.
Μαγγανάρης,
«κατασκεύασμα» τοῦ ”Ηλία Μπακόπουλου, σύν-θεση ἐξωφυλλου Κώστας Παπαδόπαυλος,
Ἀθήνα 1951.

ί

Χρίστου K. Χαιροπουλσυ; «TA ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ». «Θέμα τοὺ θιθλίου αὺτοῦ
(σύμφωνα μέ τῆ σχετικῆ περίληψη στό όπισθόφυλλό του) είναι ἠ ἐξιστόρηση ἐνός
δράματος πού ξεσπάει ἀπότομα, σάν
ἀπρόοπτος κεραυνός σέ ἀνέφελο στερέωμα, μιά πανηγυρικὴ νύχτα κεφιοῡ καί
χαράς. Τῆ νύχτα τῶν Καλλιστείων, αὺτῆ
πού έκλέγεται «Μίς Ἑλλάς» θρίσκεται δαλοφονημένη, δηλητηριασμένη μέ ἀρσενικό, μέσα στό δωμάτια ὅπου λίγο πρίν

Γ ιάννη Μαρῆ, «ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ»; ἐξωφυλλο τῆς πρώτης ἀτυχης έκδοσης, πού φέρεται ὅτι πουλήθηκε μέ τήν
όκά στῆν πλατεία Ὺποδαμείας. “Εκδόσεις
«ἀστυνομικῆ θιθλιοθῆκη», 1954.

συνεδρίαζε ἡ ἐπιτροπῆ τῆς ἐκλογῆςί Ποιός
τῆν σκότωσε; Πιάνουν τῆ δεύτερη - τῆν
έπιλαχοὺσα - τοῡ διαγωνισμοῡ, πού θρέθηκε καντά στό θύμα μέ τό ποτῆρι τοῦ δηλητηρίου στό χέρι...».
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5590 κάτι ἡμερολόγια, ἡμεραδεῖκτκ, ξέρω γώ
τί καί ἐξαγαράσθηκε πάλι ὁ τίτλος.

(..-.) Ἐπειδή ῆτανε, νά παῦμε, μικρότερη (17
«Μάσκα») α’ ἐπιφάνεια χάρτου κλπ. συνέφερε νά ἔχει μιά κυκλοφορία, εἶχε φτάσει τά
18.000 φύλλα μέσω τοῦ πρακτόρείοιι. Αὐτά
τά 18.000 φύλλα γιά τή «Μάσκα» ῆταν κάτι
τό ὀνειρῶδες, δέν ἦταν σάν τ’ ἄλλα περιοδικά
μεγάλης ε’μὸελείας. ”Αλλα περιοδικά πού ἐξ·
έδιδα ἐγώ, εἶχαν πολύ μεγαλύτερη κυκλοφορία. Ὁ «Ταχυδρόμας», νά παῦμε, πούλησε
250. 000 (!) φύλλαα’ταν τόν πρωτόόγαλα. Μάλιστα, 250.000 φύλλα] P571179 κυκλοφορίας
ἑλληνικοῦ 7159100171017.K01' 5110 καί τήν ἀρχισυνταξία τῶν «Νέων» καί 117 διεύθυνση τοῦ

«Ταχυδρόμου».
(...) Σάν πρώτη φορά πού κυκλαφοραῦσε
ἀστυνομικό περιοδικό ἐξέπληξεν κι ἐγώ ἀναζητοῦσα συνεχῶς τρόπους νά τό συμμορφώσω. Φυσικά ἐνθουσίασε, νεόφερτο εἶδος
γάρ, ἀλλά εἴπαμε ἧταν α’ ἕνα πειραματικό
στάδια. Κι ὅταν 0' ἄλλη περίδοδα ξανάὸγαλα
117 «Μάσκα», γιατί ὅπως εἴπαμε τήν ἔόγαζα
κατά περιόδους, μέχρι νά ἑξαντληθεῖ τό στόκ
πού ὑπῆρχε, διότι δέν παυλιότανε μέ τήν ὐκά
10911', ἤτανε μικροῦ σχήματος, ὅπως ἕνα 51511'0 καί δέν εἶχε καμιά μεταπρατική ἀξία γιά
νά φτιάξαυνε, νά παῦμε, σακκοῦλες τοῦ μπακάλη ἤ ὅτι ἄλλο ὅγάζανε ἀπ’ τίς ἐφημερίδες
καί ἀναγκαστικά μόνο γιά πολτοποίηση μπο901705 νά πάει καί τίποτα ἄλλο. Λοιπόν, δέν
εἶχε ἀξία τό 10911’ 01716 πλέον κι ε’μεῖς ἐννααύσαμε νά τήν παυλήσαυμε μέχρι τελευταίου ἀντιτύπου. Καί σέ μιά νεώτερη, νά
71017115, περίοδο ἑκδοτική, διεμαρτύραντο οἱ
ἀναγνῶσται λέγοντας ὅτι,· «Ἄ, τί ὡραῖα πού
ἤτανε τότε ἡ ’“Μάσκα”, ἐνῶ καί τά ἀναγνώσματα καί ὁ ἐκδοτικός τρόπος καί ἡ καθαρατυπία, ὅλα αὐτά τά πράγματα, ἧτανε πιό καλά
καί πιό πρασεγμένα ἀπό τήν πρώτη περίαδο.
(..,) Δέν ῆταν δύσκολα νά κατασκευάσεις
μία ἱστορία, ἅμα διάὸαζες δυό περιπέτειες
καί ἔὸλεπες πλέον τήν ἁτμόσφαιρα 1017 ἥρωα,
τό περιὸάλλαν μέσα στό ὁποῖα ἐκινεῖτο, τά
πρόσωπα πού συναναστρεφότανε, πού τόν
ὅοηθούσανε καί συνεργαζόνταυσαν μαζί του
κλπ. ’Ἡτανε εὔκολα πιά νά γράψεις, νά 177110ξεις ἕνα πλαστό δικό σου. Ἀρκεῖ νά εἰχε
«κόκκαλο», νά εἶναι πιστευτό σάν γνήσια, δηΙλαδή πρωτότυπα, ξένα. Γιατί ὑπῆρχε αὐτή ἡ

ἐγώ τόν δέχτηκα στήν ἐκπομπή ἐκεῖ (0.0. 01171!
11715690017) πού μαῦ
στήν πραγματικότητα
συνεργάτη καί οὔτε
”Οταν τήν ἔδωσα στό

5010, νά κοιτάξω νά τοῦ δώσω ἕνα τέλος

κι ἕνα ἄλλο περιοδικό πού ἕὸγαινε ἐκείνη τήν
ἐποχή, ὁ «Θεατής», ἑνός Πετροὸίτη. Κι αὐτοί,
ὅπως κι ἐμεῖς, παίρνανε ἀπό τό περίπτερο τό
ξένα περιοδικό καί τό μεταφράζανε. Μιά
φορά ἔτυχε νά δημοσιευτεῖ 16 11106, γιατί ἤταν
μεγάλα. Τώρα, λέμε, πώς θά γίνει νά τό 501011115 ὁλόκληρα νά προλάὸουμε τοῦ ἀλλαυνοῦ
πού θά περιμένει μιά ὅδαμάδα νά 57/51'17 συνέχεια. Καί μαῦ λέει ὁ μεταφραστής; «’Άσε, θά

57/117»! T017 16 ἐμπι τεύθηκα. Κι εὐτυχῶς, 517τυχῶς σᾶς λέω πάλι, πού δέν μαῦ τόν 0716111105
16v ἥρωα. Διότίφαντάζεσθε ἀπό τό πρῶτο
πού δημοσίευσα «Ντέτεκτιὸ Χ», πού ἀποτέλεσε 16 στήριγμα τῆς ἐκδόσεως τῆς «Μάσκας», νά μοῦ τόν εἶχε σκοτώσει,· Φαντάζεσθε
νά εἶχε σκοτώσει καμία ἀπό τίς συνεργάτισσές

του 1'7 71071010v 011v597'/6117 ταυ; Εὐτυχώς ὁ

τόν καυὸάλησαν, ἀλλά
ἐγώ, ποτέ δέν τόν εἶχα
τόν εἶχα συναντήσει.
Δαρεμᾶ, τοῦ τή χάρισα

μᾶλλον, 117 «Μάσκα», ἐκεῖ θά πῆγε νά συνερ-

γαστεῖ, ὅταν πιά 17 «Μάσκα» ἕχασε 16 7/017196
117;, δέν ῆταν πιά «571513217»! T6 έιιιτι :m, να

παῦμε, πού γινόταν μέ τόση τι·,τικότητα καί
τόση ἐπιμέλεια· διατι 711171111 ,τοιῖιτα 171111!!!)10101171151171'67!1111!1'(116 ι’διο στι-λ 6:110: εἶχε
117ιιῖ 0:16 τήν ἀρχή, ἔπειτα 17 ;!211'20<111 ητιιιι
ποοσιγμείιη κι 1711111217111νη 71111'01'1!z!1171111οὔτε· ἕνα λάθας, οἰῗτι· λάθη τιιπογριιηικά
ὑπῆρχαν καί 16 1171117117 71112.6, 11111 91'01wm 1517μοτική γλῶσσα, 17 πιό ζιιιιιτιιιιή. ”Ιξπιιτιι αι’·τιὶ
τά πράγματα 11201771111! 7101'3'217011! ὅλοι «Πόσο
ἔχασε ἡ ”M00710”»! ’Άλλο 171111! στά χέρια
μου] Πρόσεχα πάντα κάθε δουλειά πού ἀνελάμόανα καί 721’ 01716 ἑπετύγχανα. Τήν ἔδωσα
διότι ε’νόμιζα ὅτι δέν θά με’ ἐνδιαφέρει πιά
στό μέλλον καί τήν ἕχασα σά 510710;. Τοῦ τήν
έδωσα γιά δεκαοκτώ χιλιάδες, κάπου τόσα.
Καί πενήντα, ὁποιασδήποτε καί παρακαλετά
θά δέχονταν νά τήν πάρει καί πενήντα κι

K0950», 6 ὁποῖος εἶχε κι ἕνα συνεργάτη ρέ-

(..,)Τό «Λωποδύτη Φάντασμα» τόν ἔπαιρνε

λοῦι ε’δῶ δέ τό πιστεύει. "07101; εἶχε ὁ Μαρά-

πωλήσεις, 555010... ”Οπιυς στ’ ἄλλα, τά λαϊκά
περιοδικά, ἄς παῦμε, πού ὅάζανε κάθε τόσο
ἕνα ἐξώφυλλο τῆς Βουγιουκλάκη καί 7101110γανε περισσότερα φύλλα πάντα. Εἶχε μιά
διαφορά πέντε με’ δέκα χιλιάδες φύλλα πάνω]
Γι’ 01716 καί ὅάζανε καί πολύ Βοιιγιουκλάκη,
διότι ἔδινε κυκλοφορία. Ὃλα αὐτά παίζουνι·
9610! Εἶναι παράγοντες 611 ἀστάθμητα(
πλέον, ἀλλά ὑπολογίσημοι.
(..,) T6 Φύτρα...] Ποιό Φύτρα,· Δέν ξέρω,

(...)
Δημιουργήθηκαν
καί
Ἕλληνες
«ἥρωες», ὅπως ὁ Μαράκης δημιούργησε τήν
«Φροϊλάιν Γκόστ». Αὐτή 117v Ἑλληνίδα
.κατάσκοπο, νά παῦμε, ἡ ὁποία κυνηγαῦσε
τούς Γερμανούς ἑδῶ στήν Ελλάδα. ”011, 05v
εἰναι ἄλλο εἶδος 16 κατασκοπευτικό - ὄχι έντελῶς - ἑμεῖς τά συνεδυάζαμε 1615 01710 τά
πράγματα, στή δράση ἤτανε ἴδια. Ἡ δράσις
ἤτανε ἀκριόῶς πάνω στά μέτρα ἑνός ἀστυνομικοῦ «ἥρωα», ἰδιωτικοῦ ντέτεκτιό νά παῦμε
17 71011 7109611010. Ναί, 0’ 017117 117 05190 ὁ Μαράκης ὑπέγραφε με’ τό ὄνομά του, ὅπως ε’πίσης καί στίς περιπέτειες τοῦ «ἀστυνόμου

κης, νά παῦμε, τίς περιπέτειες τῆς «Φρόϊλαιν
Γκόστ» καί τοῦ «K0950» στήν Ἀθήνα, ὁ α”λλος, δέν πίστευε ὅτι γινόνταυσαν ἑὸῶ τέτοια
πραγματα.

ξενομανία, δέν τολμσῦσες νά πεῖς ὅτι εἶναι

γνωστικό κοινό. Φαινότανε 17 διαφορά στίς

νεις γιά νά στίς δώσω,·»

πορτερ, τό Νίκα Μάρα, καί δροῦσαν παράλληλα.
(..,) Δέν ὑπῆρχαν ξένα ἀναγνώσματα μέ
«Τόμ-Μίξ» μέσα. Ὁ «Τόμ-Μίξ» ἤτανε ἠθοποιός τοῦ κινηματογράφαυ πού ὑπεδύετο τό
παλικάρι εἰς τά φίλμ γσυέστερν, ”Ητανε 17017
γνωστός ἐδώ ἀπό τό «Ροζικλαίρ» καί ἀπό τά
σινεμά πού παίζονε γιά τό λαϊκό κόσμο καί
τά παιδιά πού κάνανε σκασιαρχεῑα ἀπό τό
σχολεῖο τους. Καίὴ «Μάσκα» τόν ἑξεμεταλλεύθη καί τόν ἔκανε ἥρωά της. Αὐτά τά πρωτοέγραψε ὁ Τσαυκαλάς καί μετά, ἐπειδή ὁ
Τσουκαλάς εἶχε ἄλλα ἐνδιαφέροντα, τά συνέχισε 17 Εἰρήνη ἡ Καλκάνη, ἡ ὁποία εἶχε
σπουδαία πένα καί φαντασία. Ὡραιότατα]
Αὐτόν τόν ἥρωα πλέον τόν εἶχε χωνέψει, εἶχε
κι ἕνα 501706, ἕναν πιτσιρικά νά παῦμε, κι
ἔὸγαζε περιπέτειες πολύ ὄμορφες. Ἐγώ
ἔγραψα περιπέτειες «Ἀγίου», ὅπως ἔγραψα
καί «Ντέτεκτιό X», γιατί ἀγαπήθηκε τόσο
πολύ αὐτή ἡ σειρά κι ῆτανε δύσκολα νά
59017115 νέες περιπέτειες.
(..,) Σᾶς εἶπα, ἤτανε πειραματικό τό στάδια
ἐκεῖνα. Τυχαῑα πῆρα τό ξένα περιοδικό έκεῖνο
με’ μιά περιπέτεια τοῦ «Ντέτεκτιό Χ» καί ὅταν
προχώρησε ἕνας Ἀντωνόπουλος, ὄχι καλός
μεταφραστής, ἕφτασε 0' ἕνα σημεῖα πού δέν
μποροῦσε νά προχωρήσει ἄλλο, τοῦ λέω
«ἄστο» καί φωνάζω τόν Τσουκαλᾶ.· «Τί θά
γίνει μ’ αὐτό τό ἀνάγνωσμα, 16 ἀφήσαμε-στή
115017»! Λέει ὁ Τσουκαλᾶς.· «Νά τό διαὸάσω
ὅσα ἔχει 57/0151, ἐγώ ἀγγλικά δέν ξέρω, 55'-

ἑλληνική ἡ περιπέτεια, δέν τήν πιστεύει 16
710101', 6 ἀναγνώστης. Περισσότερο πίστη δίνει στό ξένα. “Αμα τοῦ 50151; 16 7159150110v
τῆς Ἀθήνας νά παῦμε, ὁ ἄλλος δέν ἓνδιαφέρεται, γιατί τήν ξέρει τήν Ἀθήνα. T017; ὄάζεις
τήν Νέα Y697117 καί τσιμπᾶνε οἱ ἀναγνῶστες,
γιατί εἶναι μακριά καί τό πιστεύει. T6 νά τοῦ
7151'; ὅτι πέρναγε ὁ τάδε ἥρωας ἀπό τό ἐργοστάσισ τοῦ Φίξ τόν ξενίζει, κόόει τό ἓνδιαφέρον. Προτιμάει νά τοῦ πεῖς ὅτι ἔγινε στή
στρήτ τάδε, τότε 16 πιστεύει, γιατί ἔγινε ἀλ-

«καθαρίσει» κανένα τους κι έτσι μπόρεσαν νά
έπανέλθουν μετά. Διότι ὅταν εἴδαμε πλέον τό
,τί ἐπιτυχία μεγάλη σημείωσε τό πρῶτο,
«μεταφράσαμε» ἀμέσως καί δεύτερα κλπ.
Μᾶς ἀναγκάζανε οἱ ἀναγνῶστες, τό ἕνα
φύλλα μετά 16 0110 115' «N151571115_ X», συνέχεια, Ἀλλά 01716 πάλι ἔφερνε κόρα στό ἀναὲ

τό τελειώσω ἐγώ>>Ι Κι ἔτσι ἔγινε] "010v ἦρθε
τό γαλλικό τήν άλλη 50011000 στά περίπτεροι
τῆς πλατείας Συντάγματος διαὸάζω καί ἥτανε
τό ἴδια, 17 ἴδια πλακή, ἡ ἴδια ε’ξέλιξη, τό ἴδια
τέλος. Δηλαδή, ὁ ἄνθρωπος εἶχε τήν ἱκανότητα νά δίνει πλοκή σε’ ήρωϊσμούς καί περιπέτειες, εἶχε μπεῖ στό πετσί τους. T017 λέω κι ἐγώ
«Πιᾱσε ἄλλα νά προλάὸουμε 16 «950117», νά
τόν πιάσουμε, ἀφαῦ δημοσιεύσαμε ὅλα τό
προηγούμενα κι ἐνῶ 01716; θά δημοσιεύει τό
δεύτερα μέρος, ἐμεῖς θά ὄάλουμε μιά «νέα»
περιπέτεια. Ἀπό κείνη τήν ἡμέρα δέν ξαναπήραμε τό ξένα περιοδικό. Ἑταιμάζαμε δικές
μας καί τίς δημασιεύαμε. T600 πολλά κατασκευάσματα ἔγραψε ὁ Αὐλωνίτης, ὁ Τάσος ὁ
«Αὐλωνίτης, ὥστε κάποτε ἔκανε τήν κουταμάρα νά γράψει ἕνα γράμμα στό Χέρμαν Λάντον καί νά τοῦ πεῖ, νά τοῦ προτείνει μᾶλλον
συνεργασία, ὅτι,· «Ἐγώ, ἀπό τόν ἥρωά σου
ἔχω γράψει ἄφθανες μικρές περιπέτειες, τί 01'-

ἑκατόί "E50111, μάλιστα, καί τόν ὅρα, ὅταν

ὅγαίνει 17 «Μάσκα» νά μήν ὄγάζω ἐγώ 117
«Μασκούλα» η’ κάπαιο {12.2.11 παράγωγο. Διότι
μποροῦσα νά τοῦ 3'11» δώσει τή «Μάσκα» καί
γώ ’νά ἔχω τά δικαιώματά μοι’ ,ιιιὶ 117 «M0.σκούλα» κλπ. 71111'01' (112 171111! τό ι’διι), διότι οῖ
άναγνώστες θά ι’)λὲπαιιι 117 0110/0911' καί I112
πεοιιιινε 117Μιισκοιίλα) (11"11111;ΝΙ(ισκιι;>»]

(...)F11111'1171!:mz!217011(116 51110211121211!
VII/{“10}

-

((1Τ()ζὶί[ἔΛθῼῖαῌέῖθῌῖίί,

l’(l ,’ΠΙΓ HI,

καί θάμπωιιι. Ιιζῖχι κιὶιιιι πολλά 2117117 (11171!
711110117.Y:r17111111!1'11111!110,!00111; 1611' '../122111
κλέίὶαιιι· (ιιιμπρίλις 111 ιἰστι 911 τίς ,·ιιιιἾλιιγιιιι
γιά 19105:... ἾΙρθε λοιπόν, κι ἔιίαιζι· ,”ιιὶιιιι) στό
τριιπὲζι τά 1111111 καί σοῦ '2.17!:5 «(-")11m ιι
M12: πῆρε 172.11 16 στόκ K111
“YO/1&0“) (11" TU
ποοηγωιίμιιιιιις 11111 710v51 μία περιόδο 111 n}
Θεόηιιιιδη, (κεῖνος η’ταιιι ('1 χοιχμιιτοδώτηζ,
ιἰποτιῸι-,τιιι καί γιύ 11111 117 διιιιθιιιιιση, Νιιι,
:11211111' 161! τίτλο 117;«Μάσκας», IIΜάσκα»

1'1'11' πολλές περιόδους, ἸΙ πώτη 171111! μέ 711'
E112.1'!’11911, ι”.τιιτα ι’·’γιιιι 111' τό [’60)], καί ι’·’γιιϊ Ἴ
71111'111'! τό (”)ιοη,ι(ινίὸη, (7111.1! ἐγώ ι’]’μοιιιι (HWεταῖρος, ὄχι συνιταῖρος, διιιιθιιιιτής 016 «ΙὌ7 ’

μάιιτσο», ποιί 16 {7111111 περιοδικό ιιιὶ 71017111!
καί σιιιιαγωιιιιίστηκι· 16 «(-))]σ(ιιιρό». Καί μοι’·
1'1'711': «”Αμα θέλεις mi ι’)’γάλοιιμε καί 117 «Μά0710»! Καί ί),(ιζοιι-μι 11112 :11'111'11150 117«Μάσκα»
κι ἐκεῖ τήν ἕπαθα, δέν1711111' V11 ἱῖῑιχιιι-Ημιιιτίζα

ἐγώ, δέ μπόρεσα ποτέ νά γίιιιι) ’.ίι ιῖχα, ιἰιιιι
ἐπιχειρηματίας, ἄν εῘχα 117 11101711 τοιι 177111!ρηματία, σήμερα θά η’μοιιιια (3 μεγιιλιίτιιιιι.
ἐκδότης, ὀργαιιισμό ὁλόκληρα (112 εῘχα]
Ι

Τσουκαλᾶς εἶχε τήν, πρόνοια αιἰτή νά μήν

Στό ἑπόμενα 1'7 συνίῃ-ηιμ
4.2

;

cH κρίση τοῦ πανεπιοτήμιου

καί οἱ εἰσαγωγικές
”Οπως καθε χρόνο, ὁ Γολγοθάς ὑποψήφιων καί οἱκογενειῶν
κατάληξε οτή συνηθισμένη δραματική κάθαρση τῆς ἀναμονῆς
καί τῆς δημοσίευσης τῶν ἀποτελεσμάτων. Χιλιάδες νέοι, πού
δέν ὂρῆκαν κάποια θέση σέ ἕνα ἀπό τά AEI, έτοιμάζονται για
μιά καινούρια χρονιόι παρανοϊκῆς προετοιμασίας. ”Αλλοι τό
πῆραν πιόι άπόφαση καί ἐτοιμάζουν τίς 6αλίτσες τους γιόι κάποιο πολυδάπανα πανεπιοτήμιο τοῦ ἐξωτερικοῦ ἤ ἁπλούστερα
ξεκινοῦν γιά τή «ζωή» μέ ἕνα 6αθύ συναίσθημα ἀποτυχίας.
“Ὀλοί αὐτοί οἱ «ἀποτυχημένοι», ὅπου καί νά δουλέψουν, θόι
οημαδεύονται, ὥς τό τέλος τῆς ζωῆς τους, ἀπό τήν ἀπάθεια ἤ
τὴ μνησικακία, πού δημιουργεῖ τό κοινωνικό πλέγμα.
Πέρα ἀπό τ’ήν (ix/0161619990001] τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος, πού καθε φορά γίνεται μέ μερικές δεκαετίες καθυστέρηση καί ὅταν κάποτε ἐφαρμοστεῑ θά ἔχει ἤδη χρεοκοπήσει, οἱ
εἰσαγωγικές ἐκφράζουν μιάν οὐσιαστική καί καίρια ἀντίφαση
τῆς καινωνικῆς μας δομῆς.
εΗ αὔξηση τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου καί ἡ διάδοσή του σέ εὐρύτερα κοινωνικὰ στρώματα παρέχει τή δυνατότητα σέ ἕνα ὃλο
καί μεγαλύτερο ἀριθμό νέων νά ἀναὸἁλλουν τήν εἴσοδό τους
στήν παραγωγή καί τήν ὑποταγή τους στήν ἀλλοτρίωση τοῦ
καθημερινοῦ μόχθου. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως πλευρά, οἱ δυνατότητες ἀπασχόλησης πτυχιούχων δέν εἶναι ἀπεριόριοτες. Ἡ δημοκρατικοποίηση τῆς εἰσόδου στά AEI ἐρχεται σέ πλήρη ἀντίφαοη μέ τή λογική ἀξίωση νά ἐξασφαλίζεται ἡ ποιότητα ἀπασχόλησης που ὑποτίθεται ὅτι παρέχει 16 πτυχίο.
Στήν Ἑλλάδα μποροῦν σίγουρα νά διπλασιαστοῡν οἱ φοιτητές στά ἑπόμενα χρόνια. Πάρα πέρα ὅμως, ἡ κρίση τοῦ Πανεπιστὴμιου εἶναι ἐνδειξη τῆς κρίσης μιᾶς κοινωνίας που στηρίζεται στήν ἀπόλυτη διάκριση χειρωνακτικῆς καί πνευματικῆς
ἐργασίας, στήν ἱεραρχία καί στήν ἀναπαραγωγή τῶν ταξικῶν
προνομιων.

Εὐρύτερο καί Λαῐκότερο
Μιά λαμπρή ἐμπειρία εἶναι τό
Ἐλεύθερο Ἀνοιχτό Πανεπιοτήμιο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Ἱ-Ι
ἀδιαφιλονίκητη ἐπιτυχία τῆς νέας
δημοτικῆς ἀρχῆς ἀποκτᾱ νέες
διαστάσεις μέ τό πρόγραμμα τοῦ
1979-80 πού ἐμφάνισε 016v τύπο

ὁ Δήμαρχός κ. Μπέης, αὐτή τήν
ὲὸδομάδα.
Σημειώνουμε τήν ἐμφάνιοη
κοινῶν ἤ ουλλογικῶν μαθημάτων
ἀπό δύο ἡ περισσοτέρους εἰδικοὺς καί τίς συζητήσεις πού θά

ὀργανὼνουν ὁμάδες δουλειᾱς.
Ἔτσι, ἡ ἀπό καθέδρας ἀποκάλυψη ἀληθειῶν; ἀντικαθίσταται
ἀπό τόν οὐσιαστικό διάλογο καί
ἀμὸλὺνεται ἡ ἀντιπαράθεση ἐνός
πάνσοφου «δὰσκαλου» σέ παθητικούς «μαθητές». Ἐπίοης, ἡ
ἀποκέντρωση τῶν δραστηριοτήτων τοῦ ΕΑΙἹ, τίς φέρνει πιό
κοντα σέ ἕνα σύνθετο ἀκροατήριο, πού κρύὸει ἄπειρες δυνατότητες, πολύ μεγαλύτερες ἀπό
ἐκεῐνες τοῦ «δεδομένου» κοινοῦ
τῶν πολιτικοποιημένων διανοούμενων ἦ φοιτητῶν, πού ἐχουν πια
σέ μεγάλα 6αθμό κωδικοποιήσει
τίς ἀπόψεις τους γιά μιά σειρά
θέματα.
,
Γίά ὅλους αὐτούς τούς λόγους
τό ΕΑΓΙ θὰ παίζει σημαντικό
ρόλο οτήν κίνηση τῶν ἰδεῶν 016v
τόπο μας καί ἡ παρουσία του εῖναι 161011590 παρήγορη, ἰδιαίτερα τή στιγμή, πού τό ἐπίσημα
πανεπιστήμιο μοιάζει νά ὃυθίζεται ὅλο καί πιό 6αθιά σέ ἐπιστημονικό τέλμα.

. Στόν (Υμηττό ἐδῶ καί τρία
χρόνια ἐχει δημιουργηθεῖ τό
Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο. Ἱ-1
πρωτοόουλία τοῦ Φιλοπρόοδου
“Ὀμιλου Ὑμηττοῦ ἧταν ἡ πρώτη
στό εἶδος της καί 6ρῆκε ἤδη
μιμητές. Φέτος, ἓνα ἐνδιαφέρον
πρόγραμμα ἔχει ἤδη ἀναγγελθεῖ.
”Αρχισαν κιόλας τά μαθήματα
τῆς Α’ περιόδου που θα
συνεχιστοῦν ὥς τίς 14111 μέ
μαθήματα θρησκειολογίας ἀπό
τόν Ἀνδρέα Λεντάκη, κὰθε
Δευτέρα, 8-10 μ.μ. καί μαθήματα
κινηματογρὰφου ἀπό τόν Βασίλη
Ραφαηλίδη καθε Τετάρτη, 8- 10
μ.μ.
Στή Β’ περίοδο τῶν
μαθημάτων προγραμματίζονταιῑ
«“Η σύγχρονη διεθνής πολιτική»
ἀπό τόν Ἀστέρη Στάγκο καί ἡ
«Ἡ ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου» ἀπό
τόν Κωνσταντίνο Ζαφειράτο.
Μιά ἀνεκτίμητη προσφορά
που ἀξίζει τή συμμετοχή ὅλων
μας.
Στήν Πλατεία Ὑμηττοῦ μπορεῐ
νά φτάσει κανείς μέ τό
λεωφορεῖο 152, μπροστά ἀπ’ '16
ὀφθαλμιατρεῐο.
O Τά ἄρθρα 29 καί 30 τοῦ
νόμου 5060119310)
ἐπικαλέστηκε ἡ δευτεροόἀθμια
ἐπιτροπὴ λογοκρισίας γιά νά
ἐπικυρώσει προηγουμένη
ἀπόφαοη τῆς... πρωτοὸαθμίου
τοιαύτης (..,) προκειμένου νά
ἀπαγορέψει τήν ταινία τοῦ
Θόδωρου Σούμα «Ταυτότητες
καί ρόλοι». Μέλη τῆς ἐπιτροπῆς
αὐτῆς οἱ κ.κ. A. Μαγγανάρης, Γ.
Κρίππας, Γ. Παπαδιαμαντής, μέ
πρόεδρο τόν
κ. Θ. Παπασταθόπουλο.
Κρίνοντας λοιπόν τήν ταινία
καί οἱ δύο ἐπιτροπές θεώρησον
ὅτι οἱ σκηνές της «προσὸάλλουν
δαναύσως τήν δημοσία αἰδώ»
καί ἑπομένως «δέν δύνανται νά
χαρακτηρισθοῡν ὡς ἔργον τέχνης
κατά τήν ἐννοια» τῶν πιό πάνω
ἄρθρων “ενός νόμου πού ἤδη ἔχει
διανύσει μισό αἰώνα ϋπαρξης...
Καί μή χειρότερα...

Νοεμῧρίου ως τίς 7 Δεκεμόρίου.
Ἀναλυτικὰ τό πρόγραμμα τῶν
ἐκδηλώσεων εἶναι τό ἐξῆςῑ
ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΦΕΡΗ; Ἀλ.

Ἀργυρίου - «Ποιητική τέχνη
καί ἱστορία» στίς 6-13—20-27
Νοεμὸρίου καί 4 Δεκεμόρίου.
Ἀλ. Ξύδης - «‘0 πολιτικός
Σεφέρης» στίς 6 Δεκεμῦρίου.

ΑΡΧΑιοΛοΓΙΑ; Γιάννης
Σακελλαράκης - «Ἀρχάνες.
"Eva νέο μινωῖκό κέντρο στήν 3η
καί 2η χιλιετηρίδα π.Χ.» στίς
7-14—21-28 Νοεμόρίου καί 5
Δεκεμὸρίου.
ΜΟΥΣΙΚΗῑ Μάρκος
Δραγοὺμης - «Γνωριμία μέ τό
Μικραοιατικό τραγούδι» στίς
8-15-22-29 Νοεμόρίου.
ΔΙΑΛΟΓΟΙ; Χρῆστος
Γιανναρᾶς, Δημήτρης Χατζής «Παράδοση καί ἀνανέωσιν] στό
νέο ἐλληνισμό» 9 Νοεμὸρίου.
Κονταράτος, Δ. Φατοῦρος «Ἀρχιτεκτονική ταυτότητα.
Προόλήματα τοῦ έλληνικοῦ
χώρου» 16 Νοεμὸρίου. ”Αλκη
Κυριακίδου - Νέστορος, Μιχ.
Μερακλῆς - «Οἱ ρίζες μας»;
ἐλεγχος ἑνός κοινοῦ τόπου τῆς
νεοελληνικῆς ἰδεολογίας 23
Νοεμόρίου. Ἀρ. Σκιαδᾱς, ”Αννα
Φραγκουδόικη - «Οἱ ἀρχαῖοι
οτήν παιδεία μας. Τύπος καί
οὐσία» 30 Νοεμὸρίου. Φίλιππος
Ἠλιοῦ, Νίκας Σὸορῶνος - «Ἡ
ἐννοια τοῦ λαοῦ οτή νεοελληνική
ἱστοριογραφία. Διάρκειες καί
τομές» 7 Δεκεμὸρίου.
Ο Στή γκαλερί «Νέες Μορφές»
ἐγκαινιὰοτηκε στίς 19110
ἀταμική ἐκθεση τοῦ Γιάννη
Μιχαηλίδη καί θά μείνει ἀνοιχτή
μέχρι 5 Νοεμὸρίου. Στόν

ο Τό πρόγραμμα τῆς
«Ἑταιρίας Σπουδῶν
Νεοελληνικοῦ Πολιτισμοῦ καί
Γενικής Παιδείας») τῆς ’Σχολῆς
Μωραῑτη γιά τήν περίοδο 79-80,

θ’ ἀρχίσει μέ τήν «Ἐκθεση
Γιώργιιυ Σεφέρη» τή Δευτέρα 5
Νοεμὸρίου. Παράλληλα,
ὀργανώνεται σειρά ὁμιλιῶν καί
σεμινάριου μέ τίτλο «Κύκλος
Σεφέρη». “Ομιλίες καί σεμινάρια
πρόκειται ἀκόμα νά
πραγματοποιηθοῡν στούς τομεῑς

τῆς Ἀρχαιολογίας καί τῆς
Μουσικῆς, ἐνῶ γνωστοί
ἐρευνητές θὰ πάρουν μέρος σέ
πέντε διαλόγους που θα
διαρκέσουν ἀπό τίς 16

κατάλογο τῆς ἐκθεοης ὁ Ν.
Χουλιαρᾱς γράφει;
«Μές ἀπ’ τόν κόσμο τῆς τέχνης
του τόν ἑρμητικό, ἀπευθύνεται
στούς ἄλλους. Τόν καταγράφει

μέ τά δικά του μέσα, τά
ζωγραφικά. Μέ τήν ψυχική
καθαρότητα ἑνός παιδιοῦ καί
τήν σαφήνεια ἑνός γεωμέτρη,
φτιάχνει έναν κόσιιο μεγάλης

ὀμοοφιᾱς - μιᾶς ἑρημιᾶς
καταρθωμένης - καί μᾶς τόν
7109001051».
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Ἑλληνικοῦ
,.Κινηματογράφου
τοῦ Λευτ. Ξανθόπουλου
Θεσσαλονίκη, Ὀκτώόρης
1979; Δεκατέσσερεις ταινίες
μεγάλου μήκους καί
εἰκοσιπέντε μικροῦ,οέ
συναγωνισμό. Σκηνοθέτες,
παραγωγοί, κριτικοί καί
ὁημοσιογράφοι 0’ ἕνα
ἑφταήμερο πηγαινέλα στούς
ὁιαὸρόμους καί τήν αἴθουσα
τοῦ θεάτρου τῆς Ἑταιρείας
Μακεδονικῶν Σπουὸῶν. Ἕνα

πενιχρότατοχσύνολο μᾶς
κάνει καί ἀναρωτιόμαστε
ποιός εἶναι ἐπιτέλους αὐτός ὁ
Νέος Ἑλληνικός
Κινηματογράφος]
Μέ δηλώσεις, συνεντεύξεις καί
ἁψιμαχίες, προσπάθησαν ὁρισμένοι νά καλύψουν τήν ἀμφίὸολη
ποιότητα τῶν ταινιῶν τους. Ἡ
ἒλλειψη παιδείας καί οὑσιαστικῆς δουλειᾱς δὲν ἀναπληρώνεται
μέ δελτία τυπου καί φωνές. Αὐτὸ
τό φεστιόἀλ ἒτσι ὅπως γίνεται, σέ
τέτοιο κλίμα μισαλλοδοξίας καί
ἀνταγωνισμοῦ, εἶναι σκληρό καί
ἀπάνθρωπο.
Τό
θλιόερότερο
σύμπτωμα φέτοςῑ
Δέν ὑπῆρξε οὔτε μιά ταινία
ἀνατρεπτικήῑκαίέννοοῦμε
ἀνατρεπτική ἀξιῶν - κινηματογραφικῶν, ἠθικῶν, κρατουσῶν,
τελοσπὰντων - ὅπως ἀνατρεπτικός ἐξακολουθεῖ νά μένει ἀκόμα
ὁ «Θίασος» τοῦ Ἀγγελόπουλου ἤ
ἡ μικροῦ μήκους «Ὄπερα» τοῦ
Βελισσαρόπουλου. Δέν ὑπῆρξε
φέτος ἐργοἩ ἐντὺπωση ἀπό τή φειινή
παρουσίαση εῖναι ἡ στροφὴ πού
παρατηρεῑται πρός τό ἀπολιτικό

εἶδος ἀστικῆς ταινίας. Ἀπό τίς
μικροῦ μήκους πάλι, εἶδος πού
,ἀπό τή φύση του εῖναι εὐάλωτο.
(δέν κομίζει «ὀνόματα», ἔχει μικρή χρονική διαρκεια, κλπ) οί
καλύτερες ἠ οἱ πιό ἐνδιαφέρουσες ταινίες, αὐτὲς δηλαδή πού
ἐπιχειροῦσαν κάποια ἀναζήτηση
σέ ἄλλους χώρους ἥ εἰσηγοῦνταν
καινοῦριους ἐκφραστικούς τρόπους καί εἴδη γραφῆς (Σταύρακας, Γαόαλᾶ, Λυκοῦδης) μείνανε
ἐκτός Φεστιὸάλῑ
Ἡ κρίση τῆς ἂκριτης προκριματικῆς τίς ἀπόκλεισε. (Τήν ταινία μεγάλου μήκους εἶναι δυσκολρτερο νά τήν φθείρουν, κομίζει
κάποιον ὅγκο, μιά χρονική διάρκεια, ἀντίστοιχο κόστος καί ἑνδε-

χομένως ἕνα «ὄνομα» ἀπό πίσω

της)-
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Οἱ παρακάτω σημειώσεις δέν
ἔχουν ἀξιώσεις κριτικῆς ἀνάλυσης. Ἐκφράζουν περισσότερο τή
ματιὰ τοῦ χειρόνακτα ὑλικῶν
ἀπροσδιόριστων, τοῦ ἐργάτη εἰκόνων καί ἤχων. Ἡ ἐπιλογή ποῦ
ἀκολουθεῖ 6ασίζεται σέ ταινίες
με τή σειρά που προὸλήθηκαν.
O Τό «ΤΑΞΙΔΙ TOY ΜΕΛΙΤΟΣ» τοῦ Γιώργου Πανουσόπουλου (παραγωγή - σκηνδθεσία) μέ φωτογραφία τοῦ Μπέλλη
καί μουσική τοῦ Χατζιδάκι, εἶναι
Γ. (DIM: «Τό Μέγα ντοκουμέντο»
μιά ταινία ἐξαρτημὲνη, δέν ἔχει
αῦτονομία. Στηρίζεται στό ὕφος .’ματισμό. Οἱ γυναῖκες μέ τίς
καί τήν τεχνική ἄλλων σκηνοθεὁποῖες συζεῖ δέν τόν καταλαόαίτῶν. Δευτερογενές ὑλικό συμόανουν, τόν ἀπορρίπτουν καί τόν
τικά καρικευμὲνο. νΑν, σέ ἄλλες
ἐγκαταλείπουν ἡ μιά μετά τήν
ταινίες θα μποροῦσε νά διακρίνει
ἄλλη. Κάποια στιγμή συναντὰει
κανείς ξένες ἐπιδράσεις, ἐδῶ
τή γυναίκα τῆς ζωῆς του, τη Βέρα
ὃλέπουμε μιά συρραφή διαφόρων
Κρούσκα. Ἐρωτεύονται, πανστύλ. Ὑπάρχει λίγος Βοὺλγαρης,
τρεὺονται, κάνουν παιδιά, ἀνοίλίγος Ἀγγελὸπουλος, πολύς Παγουν σπιτικό κι ἐνῶ ἐξακολουθεῖ
ναγιωτόπουλος, ὁ Φελλίνι, οἱ
νά εἶναι ἀσυμὸίῧαστος, ὁ νέος
Τσέχοι μέ κυρίαρχο τόν Φόρμαν

μας ξαναγυρίζει στό Πανεπιστή-

κι ἕνα δυὸ ἄλλοι ἀκόμα. Τό θέμα
ξεφεῦγει, ξεγλιστράει, ἀπό ξαρχῆς δέν ἔχει σχῆμα, δέν ὑπάρχει·
θαρρεῖς ουγκεκριμένη ἱστορία.

μιο, παίρνει πτυχίο, γίνεται γιατρός καί τέλος πιάνει δουλειὰ σέ
κάποιο νοσοκομεῖο. Ἐκεῖ γίνονται διὰφορες ἀπάτες σέ ὅάρος
τῆς ὑγείας τῶν ἀσθενῶν, πράγμα
πού κάνει τόν Παῦλο νά ἐπαναστατήσει μέ ἀποτέλεσμα νά χάσει
τή δουλειά του. Μέ δανεικά ἀπό
τοκογλύφους ἀνοίγει δικό τοῦ ἰατρεῖο καί τήν πρώτη ἑόδομάδα
κιόλας τοῦ ἔρχεται ἀπό κὰποιο
μεγαλο γιατρό (τόν ἀδελφό του)
ἡ πρόταση νά συνεταιριστοῦν σέ
μιὰ καινούρια ἀπάτη. Ὁ Παῦλος
ξαναφήνει τήν ἰατρική...

Τό

«παράλογο»

τοῦ

Πανουσό-

πουλου - ὅπου ἐμφανίζεται - εἶναι συντηρητικό, λογικό, πλαισιωμένο. “Ο σκηνοθέτης ἀφήνει

ἀνεκμετὰλλευτους

τούς

δεῦτε-

ρους χαρακτῆρες πού προσπαθεῖ

νά εἰκονογραφήσει. ‘0 ὑποτυπώδης μῦθος πάνω στόν ὁποῖο στηρίζει τή δράση του δέν 6γαίνει
στήν ἐπιφάνεια.
Ἡ ταινία πῆρε τό πρῶτο ὅρα6εῖο τοῦ φεστιὸἀλ (παραγωγῆς,
Δρχ. 600.000) καί οἱ Ξενίδης,
Μόιινοῦ τά ὅραὸεῖα ἀντρικοῦ
καί γυναικείου ρόλου ἀντίστοιχα.
Ο ((ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ»

τοῦ

Ἀνδρέα Θωμόπουλου μέ φωτογραφία τοῦ Δημήτρη Βερνίκου.
‘H χαόούζα No 2 ἀπό έναν πιό
ντελικάτο σκηνοθέτη, τόν Θωμό-

πουλοο τοῦ

Ἀλδεόαράνέ

Ο «ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΛΟΓΟΣ» τοῦ

Διαμάντη Λεόεντάκου. Ἡ μόνη
ἂμεσα πολιτική δουλεια τοῦ φεστιόἀλ. Ἕνα κινηματογραφικό
δοκίμιο πάνω στήν ἰδεολογία τῆς
ἱστορίας τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστα-

Μιά

ἀφελής ἱστορία ἑνός ὑποτονικοῦ
νέου πού ἐγκαταλείπει τίς σπουδές του γιά νά ὃγεῖ στόν δρόμο
νά τραγουδάει μέ τήν κιθάρα του.
Ξενόφερτο θέμα χωρίς ἀντιστοιχίες στὸν ἑλληνικό χῶρο. Ὁ
ἥρωας, στά ἴχνη τοῦ παλιοῦ ἐμπορικοῦ κινηματογράφου, ζητάει
ἐναγώνια τήν ἐπιστροφή οτή μήτρα. Πλαστός, δύσκαμπτος διάλογος. Ἀφελής πλοκὴ, γλυκερὸ
ποιητικοφανές
ἀποτέλεσμα.
Πλὰνα ἀπό διαφήμιση ὀδοντοκρεμας. Ἡ ταινία τελειώνει [τό
λιγὸτερο τρεῖς φορές καί δώστου
ξαναρχίζει τήν κουραστική ἐπανάλΤΙΨΤΙ.

Ὁ ἥρωας, λοιπόν, εἶναι καλός, '
τίμιος, φτωχός καί κατατρεγμένος. Μαζί μ’ αὐτά ἔχει ξεμείνει
καί σ· ’έναν ξεπερασςιένο προὸλη-

σης. Μι ταινία φτιαγμένη ἀπό
σπάνιο καί πρωτοφανέρώτο φώτογραφικὸ ὑλικό πού καταφέρνει
νά πάρει κίνηση ἐντός μας μέ τή
ὂοήθεια τῆς λιτῆς καί ἀφαιρετικῆς μουσικῆς τοῦ Κουρουποῡ
(ὄραὸεῖο καλύτερης μουσικῆς),
τόν ρυθμό τοῦ μοντάζ τῆς Δέσπως Μαρουλάκου καί τή λιτή
ῗφήγηση τοῦ Νικήτα Τσακίρογου.

Ἡ ταινία θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ σάν Eva κινηματογραφικό 6ι6λίο. Ἔχει ὅλα τά χαρακτηριστικὰ

τοῦ

θεωρητικοῦ

λόγου. Εἶναι ταινία μελέτης. Οί
προθέσεις τοῦ Λεὸεντάκου δηλώνονται ἀπό τήν ἀρχή. Δέν προσπαθεῖ νά μᾶς ἐξαπατήσει, νά
μᾶς πουλήσει τίποτα περισσότερο
ἀπ’ αὑτά πού ἀκολουθοῦν στήν
ὀθόνη. Μετρημένα καί καθαρά.
«Μέ τή χρησιμσποίηση κειμένων,
φωτογραφιῶν, χρωματικῶν ἀποχρώσεων καί μουσικῆς, ἡ ταινία
ἀναπαριστᾶ καί ἀντιπαραθέτει
(διαλεκτικά ὁύο τυπικούς ἱστορικούς λόγους· τῆς Δεξιᾶς καί τῆς
Ἀριστερᾱς, Ἡ κατασκευή τῆς
ταινίας ἀποσκοπεῖ οτή λειτουργία της σάν ἐπιστημονικοῦ πειράματος.· ὅπως μ’ ἐκεῖνο ἀναπαράγουμε ἕνα φαινόμενο τῆς φύσης, Frat κι ἐὸῶ ἀναπαριστοῦμε
ἕνα φαινόμενο τῆς Παιὸείας γιά
νά τό μελετήσουμε,καλύτερα».
Είδικότεραῑ
”Οταν ἀκοῦμε ἤ διαὸάζουμε
στήν ὀθόνη τήν ἀποψη τῆς Δεξιας (κείμενο συντηρητικό, μισαλλόδοξο, συνταγμένο στήν κα-

θαρεύουσα) ἡ εἰκόνα παίρνει μιά
μπλέ ἀπόχρωση. Στήν ἅποψη τῆς
Ἀριστερᾱς (κείμενο στή στρωτή
δημοτική) ἡ εἰκόνα κοκκινίζει. Ἱ-Ι
σύνδεση τοῦ παρελθόντος μὲ τό
παρόν γίνεται μέ τήν παρεμὸολή
κινηματογραφημένης παρέλαοης
ἀπό καποια ἐθνική ἐπέτειο. Ἡ
·ταινία χωρίζεται σέ κεφάλαια
ὅπου ἀνάμεσα στό ἕνα καί στό
ἄλλο παρεμόάλλεται ἕνα νεκρό
διάστημα, μιά μισοφωτισμένη
ἀμόρσα μερικῶν δευτερολὲπτων,
Συγκρατημένο
συναίσθημα,
διακριτικότητα καί σεόασμός
πρός τό θέμα πού πραγματεύεται
καί πρός τό κοινό τῆς ταινίας,

ἀφήγηση στρωτή χωρίς ἐξάρσεις
ἤ μεγαλοοτομίες, μιά ἓνδιαφέρουσα στιγμή γιά τή μελέτη τῆς
ἱστορίας τῆς Ἐθνικής Ἀντίστασης.
O «ΤΟ META NTOKOYMENTO» τοῦ Γ. Φιλή. Ἀλλοπρόσαλλη συρραφή ἀπό σπάνιο
φώτογραφικό ὑλικό καί ἐπίκαιρα κ
ἐποχῆς πού χάνονται ἀνεκμετάλ- ‘

λευτα ἦ ἀπό καποια στιγμή καί
μετά γυρνοῦν, σέ κόμιξ. Μέ
ἀφορμή τήν τουρκική είσὸολή
ατήν Κύπρο, ἡ ταινία ἐπιχειρεῖ
μιάν ἀναδρομή σέ μερικά ἀπό τά
σημαντικότερα γεγονότα τῆς ἑλληνοτουρκικῆς διένεξης 016v
(ιίώνα μας. Τό σχόλιο, πληθωρικό
καί στομφῶδες, ἕνας ποταμός
ἀπό ἱστορικές λεπταμέρειες πού
δέν τίς ἀκοῦμε πιά. Τό τελικό
προϊὸν, ὕποπτης ἰδεολογικῆς 10ποθέτησης, ἄλλοτε κομίζει ἐθνικοσοσιαλιστικά μηνύματα κι άλλοτε ἐπιχειρεῖ νά περάσει γιά φιλελεύθερο. Καί οί Ἀνατολικογερμανοί Σώιμαν καί Χαϊνόφσκι
φτιάχνουν ταινίες χρησιμοποιώντας ἐπίκαιρα ἐποχῆς· ὅμως μέ τί
σύνεση, περίσκεψη, φειδώ καί
μεθοδικότητα χρησιμοποιοῦν τό
ὑλικό τους.Ι
Ο «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕ-

PEIA» τοῦ Βασίλη Βαφέα μέ
φωτογραῳία τοῦ Γ, Καόάγια.
«Ἡ ταινία εἶναι μιά σάτιρα
τῶν Νεοελλήνων ἐκείνων πού
στήν προσπάθειά τους νά ἐπι6ιώσουν καί νά σταὸιοὸρομήσουν
ἐπαγγελματικά χάνονται εἴτε
μέσα στήν ἀνοργανωσιά καί τήν
ὑποαπασχόληση ἑταιρειῶν οἰκογενειακοῦ χαρακτῆρα, εἴτε μέσα
στά ξὲφρενα καί ἀπάνθρωπα συστήματα τῶν πολυεθνικῶν πού
εἰαόάλλουν ἀπό παντοῦ στό χιῦρο
ﬂag».

Πάρα πολύ ἐνὸιαφέρουσα δουλειά τοῦ Βασίλη Βαφέα. Διεισδυτική, ἐπίμονη οτή λεπτομέρεια,
ὑπεύθυνη καί ἐξυπνη, μόνο πού
δέν καταφέρνει v6 γίνει ταινία
άκόμη, Ιένα πράγμα δηλαδή μέ
ἀρχή, μέση καί τέλος. Εἶναι
περισσότερα ἕνα δοκιμιακό ἀπόσπασμα ἀπό 1116 μεγαλύτερη ταινία, παραμένοντας ὥς τό τέλος
μιά ἐπιμέρους είκονογραφική
ἀπεικόνιοη, ἕνα ουμπυκνωμένο
μᾶλλον ἐνοταντανέ. Ἠ ἀξιοπρόοεχτη κινηματογραφική τεχνικήμέ τή μηχανή στό χέρι, συχνά
ἀξιοποιεῖ τό χῶρο στό μέγιστο
δυνατώ. Βραόεύτηκε μέ 16 τρίτο
ὅραόεῖο παραγωγῆς, 16 65131590
τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης 1101.15λος ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Κριτικῶν Κινηματογράφου τῆς ἐδωσε
είδική μνεία.
Ο Στό ((ΛΑΜΟΡΕ» ὁ Δημ.
Μαυρίκιος καταπιάνεται μέ 16
προὸλήματα τῆς ἐπαρχίας, τοποθετώντας τή δράση του στήν

περιόδο τῆς δικτατορίας. Ἡ
καταπιεσμένη όμορφη χήρα τοῦ
χωριοῦ πού τήν θέλουν ὅλοι οἰ
ἀρσενικοί σέ συνδυασμό με’ τήν
τουριστικοποίηση καί τήν ἀλλοτρίωση ἀνθρώπων καί χώρου.
Στοιχεῖα καθόλου εὐκαταφρόνητα. Κάπου ὅμως τό χάνει· τό
παιχνίδι. Ὁ τρόπος ποῦ κινημα-

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛ
ΙΟΘΗΚΗ
BIB/HA r. ΚΟ
ΡΔΑΤΟΥ, Ν. ψΥΡΟ
ΥΚΗ καί ᾱλλ
TOMOI 20

ων

τογραφεῖ εἶναι 0111160111116;- χρη-

NIKOY ψΥΡογκΗ

σιμοποιεῖ ουνταγές μελό τοῦ ἐμπορικοῦ κινηματογράψου. Δέν

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧ
ΡΟΝΗΣ ΕΛΛ
TOMOI 3 MA! 11940-1967)

θγαίνει

ἡ

προσωπικότητα

NlKOY ψγΡογκΗ

τῶν

ἡρώων του, δέν καταφέρνει νά
στήσει χαρακτῆρες. Ἡ ταινία,
γλυκερή κατά διαστήματα, χαλαρώνει, καί χάνει ὁ θεατής τή συνέχεια. Τά ἠχητικά του στό φόντο
δέν λειτουργοῦν. Δέν ὑπάρχει
κάποιος ὑπόγειος ἁρμός, ἕνα
ὑπόγειο νεῦρο νά συγκρατήσει
τήν ὑπόθεση. Δέν ὑπάρχει κάν
ποίηση ἤ μαγεία. Γίνονται πράγματα που δέν τά καταλαὸαίνεις,
ἀσαφῆ, κι οὕτε ἐπιχειρεῖς πιά νά

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟ-,
ξὸἷῶίῗῖὃ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡ
ΑΤΙΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΗ X.

'
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τά καταλάὅεις, γιατί δέν σ’ ἐν-

διαφέρουν πιά, ἡ συνέχεια ἔχει
χαθεῖ. Ἡ θαυμάσια καί έπιὸλητική Κατερίνα Χέλμη δέν καταφέρνει νά περισώσει τίποτα.
Ο «TA KOYPEAIA TPAΓΟΥΔΑΝΕ ΑΚΟΜΑ» τοῦ Νίκου Νικολαῐδη μέ φωτογραφία
Σταύρου Χασάπη.
«Ἔργα καί ἡμέρες μιᾶς παρέας
σαραντάρηὸων ἑκπροσώπων τῆς
γενιᾶς τοῦ '50 πού μετά ἀπό χρόνια ξανασυναντιῶνται. Περιθω-

Ἀῗῇἶῇξῗξέἶῗηῗ Ἧὲἒὲᾓέξθξέὲῖἓε

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΔΝΙΛΣ
S. POLLO -Α, PUTO

οπο την ᾳρχαιοτητα μεχρι σήμερα

ριακοί πάντα, μετέωροι καί σημαδεμένοι ἀπό θανάτους ἀγαπημένων προσώπων -. ἀσυμὸίόαστοι
ὅμως - προσπαθοῦν μάταια νά
ξαναστήσουν τήν παλιά συμμορία
τῆς ἐφηὸείας τους. Ἡ ἐπανάcram] ὅμως χάθηκε. Ὁ καθένας
θά τραὸήξει τό ὁικό του θάνατο».
Μιά ἄψογη ταινία· ἡ σκηνοθεσία τέλεια σχεδόν, ἠθοποιία ἐκ·
πληκτικὴ,
φωτογραφία
ἀριστοὺργημα, κάτι σάν τίς ταινίες
τῆς Λένι Ρίφενσταλ στή ναζιοτικη
Γερμανία. Ἕνα πολύχρωμο ἑλκυστικό προϊόν κλεισμένο σέ φανταχτερό περιτὺλιγμα. Προσοχή
ὃμωςῑ τό κέικ μέ τήν ἀπόλυτη
ὅψη περιέχει δηλητήριο. Σ’ αὐτό
τόν κινηματογράφο τῆς παρακῖ
μῆς, ἄν ὁ Παναγιωτόπουλος με
τούς τεμπέληὸες στέκεται ἀπο
ἀπόσταση κι ἔχει κιόλας τήν ἱκα-

Κεντρική Διόθεσηι
Ἀθήνας ΒίΘλιοΠωλεῑο «ΠΟΡΕΙΑ», Σόλωνος 77

_
τηλ. 3631.622
Θεσσαλονίκη; «Ὲκδοτική ·Ομόδσ», Πλάτωνος 4
τηλ. 270.684
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Ο «ΜΠΕἸΤΥ». “Η πιό σημαντική ταινία μικροῦ μήκους 11013
ἔμεινε ἐκτός φεστιόάλ. T0 65110
ἐνόχλησε τούς πουριτανοῦς τῆς
προκριματικῆς

ἐπιτροπῆς.

Η

«Μπέττυ τοῦ Δημήτρη Σταύρακα
εἰναι τὸ 3ολεπτο πορτραῐτο τῆς
ὁμώνυμης τραόεοτί. Ἡ μεγαλύτερη δυσκολία 11013 εἶχε νά παρακάμψει ὁ σκηνοθέτης, σέ μιά τέτοιου εἴδους δουλειά, ἠταν ὁ κίνδυνος νά ξεπέσει τό θέμα σέ μιά
φολκλορική ὀφθαλμοπορνεία. Ὁ
Σταύρακας τό ἀπόφυγε πολύ 5vτεχνα. Ἐλέγχει ἀπὸ τήν ἀρχή μέχρι 10 τέλος τὸ ὑλικό του. Μέ
πολύ 056001.16 καί ἀγάπη (καί
συνάμα ἀπὸ κάποια ἀπὸσταοη)
πλησιάζει τόν περιθωριακὸ χαρακτῆρα τοῦ ὁποίου εἰκονογραφεῖ τὸ πορτραῖτο. ‘H M1151111,
πρώην άντρας, πανέξυπνη, εἰλικρινής καί άνεπιτήδευτη, μᾶς μιλάει γιά τά δύσκολα παιδικά της
χρόνια στήν επαρχία καί γιά τούς
ἀγῶνες 11013 δίνει σάν 19065011
1196; ὅλες τίς κατευθύνσεις γιά
νά κερδίσει 16 ἀναφαίρετο 61—
καίωμα νά εἶναι αὐτὸ πού ἐκείνη
διάλεξε γιά τόν ἑαυτὸ της.
Χωρίς ἐνοχλητικές φωτογραφίες ἀπό τό παρελθὸν τῆς ἡρωϊδας, ἁπλά καί ἐντιμα, χωρίς νά

κερδοσκοπεῖ οῦτε σέ 6690; 1013

κοινοῦ του, οὔτε σέ 6690; τῆς
πρωταγωνίστριάς του, καταφέρνει ὁ σκηνοθέτης νά ὅγάλει Eva
1 σεμνό καί ἔντιμο παρὸν, Ἡ ταινία οὕτε γιά μιά στιγμή δέν γίνεται φτηνή ῆ πρόστυχη. Γιά μᾶς
τούς θεατές πού μεμψιμοιροῦμε
μέ τὸ παραμικρό, ἐφευρίσκοντας
ἀνύπαρκτα προὸλήματα, θγαίνει
Eva γενναῖο μάθημα; ἡ στάση
ζωῆς τῆς Μπέττυ εἶναι ὑγιής καί
ἔντιμη κι ἡ ἡρωίδα μας, παρά τά
περιθωριακά
χαρακτηριστικὰ
πού τή συνιστοῦν, εἶναι γεμάτη
ὃρεξη καί ἀντοχή γιά ζωή.

νὸτητα νά σαρκάζει ποιητικά, ὁ
Νικολαΐδης εἶναι μέσα καί τὸ
ξέρει, γιατί εἶναι πάνέξυπνος·
καί λυπάται γι’ αὐτὸ, κι ἐπειδή
δέν μπορεῐ νά 6γεῖ.γίνεται κυνι-

ικός, μισογύνης, ψυχρός, χωρίς
καμιάν ἀγάπη γιά τούς ἀνθρώπους καί προσπαθεῖ νά ἐκδικηθεῖ
ὅλο τὸν κόσμο τριγύρω του (λές
κι αυτοί φταῖνε γιά τήν κατάντια
τή δικιά του καί τῶν ἡρώων πού..
πλασσάρει - ἀντί ν’ ἀναζητήσει
τίς αἰτίες ἐντός του) φτύνοντας
κατεπάνω τους τὸν μηδενισμὸ καί
τὸ κενό του. Μέ ἀνήθικο καί
ἀνέντιμο τρόπο ξεφορτώνει τά
κουρέλια - ἐνοχές τῆς παρακμῆς

τοῦ
“H
κινηματογράφηση
Σταύρακα - ἀψογος συνδυασμὸς
ντοκυμαντέρ καί φιξιόν - μεταφέρει τὸ τελικό προϊὸν στούς χώρους τοῦ κινηματογραφικοῦ δοκιμίου, περιορίζοντος ἐτσι τὸ
θέμα σέ μιά ἀποσπασματική
ἀναπαράοταση πού μᾶς γεννάει
τήν προσδοκία μιᾶς συνέχειαςμιᾶς συνέχειας πού θά καλύψει
σφαιρικὰ τὸ θέμα, δίνοντάς του
πλατύτερες διαστάσεις.
Ἡ ταινία προὸλήθηκε μαζί μέ
μερικές άλλες κομμένες, σέ εἰδική
προὸολή σέ κινηματογράφο τῆς
Θεσσαλονίκης.
μένσς μνῆμες. μιά ξεπεσμένη 691στοκράτισσα, ἕνας περιπλανώμενος παλιάτσος καί μιά γυναίκα
11013 ἐργάζεται στό σιδηροδρομικό σταθμό.
Τά πρόσωπα αὐτά περιφέρονται σέ χώρους ποῦ τούς δαραίνει

Ο ((ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ»

τοῦ

Χριστόφορου Χριστοφῆ μέ φωτογραφία τοῦ Ἀνδρέα Μπέλλη.
Μιά ἀλληγορία, ἐξωάπὸ τά συνηθισμένα 0111160 ,οἰ πλαίσια κινηματογραφικῆθήγησης, πού
6ασίζεται πάνω στό θέμα τῆς
διασπορᾶς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸν
καιρό τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, 1'13; τή σῦγχρονη μετανά-

ἕνα παρελθόν (τό παιδί μέ τά
ναυτικά μπαινοόγαίνει σέ ἄδεια,
6110 ἀνθρώπους, δωμάτια ρωτώντας «εἶναι κανείς έδῶ»;) σέ χώρους πού ἐνῶ τούς εἰναι ἀπόλυτα
οἰκεῖοι, ἔχεις τατὸχρονα τήν αἴσθηση πώς δέν τούς ἀνήκουν πιά.
Συνδιαλέγονται μ’ έναν ἀνύπαρκτο συνομιλητή, ἀπευθύνονται σ“
έναν ἀπόντα ἀπό τὸ κάδρο ἤ α’
’έναν παρόντα πού ούσιαστικά
ἀπουσιάζει. Τά πρόσωπα μονολογοῦν κι ἀπαριθμοῦν μνῆμεςί
Ὑπάρχουν μέσα ἀπὸ 16 φωτισμό
τῶν ἑσωτερικῶν χώρων, 6116 16
ἔπιπλα καί τούς καθρέφτες, 6116
16 φορέματα, σύμὸολα - φετίχ“
1116; ἄλλης ἐποχῆς πού 1101160-

01511011 στήν Ἀμερική καί Γερμανια. Ὑπάρχουν έφτά πρόσωπα
πού δροῦν παράλληλα; Eva;
ποιητής πού δέν τόν ὃλέπουμε
ποτε (μᾶς δηλώνεται ἀπό τήν
ἀρχή πώς έχει ἐξαφανιστεῖ), Eva;
δικηγόρος μέ καθήκοντα ντέτε11116, Eva παιδί ντυμένο στά ναυ-

λοῦν.ι’·’)ς σήμερα. Τά δάχτυλα καί

τικά, ’ένας γέρα-ναυτικὸς φορτω-

16 ὃλέμματα ἀγγίζουν ἁπαλά τά
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παρακμής. Κυριαρχεῖ μιά ἀρχὸν-

τιά, μιά περηφὰνεια, μιά εὐθυτενής κορμοστασιά, μιά στάση ζωῆς
πού δέν ἐπιτρέπει σ’ αὑτὸν πού
τήν φέρει νά λυγίζει 6116 11’1v
ἀπώλεια τοῦ παρελθόντος.
“Ὀλοι οἱ ἠθοποιοί θαυμάσιον
εἰδικὸτερα; ὁ Λευτέρης Βογιατζής, λιτὸς καί συγκρατημένος,
Eva; ἠθοποιὸς πού ξέρει 511115λους νά στηρίζει τό σῶμα του καί

νά ἐλέγχει τίς ἐκφράσεις του. Ἡ
φωτογραφία τοῦ Μπέλλη καί ἡ
διακριτική κίνηση τῆς μηχανῆς
του, ἀπό τά πιό δημιουργικά
στοιχεῖα τῆς ταινίας. T0 μοντάζ

τῆς Μαρουλάκου, σωστό κέντημα.
Ὡς ἀρνητικά στοιχεῖα στήν
-ταινία 66 μποροῦσε κανείς νά
καταλογίσει τόν ὑπερὸολικὸ λυρισμό τῆς εἰκόνας καί τοῦ λόγου
πού ὄαραίνει σέ μερικά σημεῖα στά ὁποῖα περιμένει κανείς μιά
ἀπελευθέρωση, μιάν ἀνάσα - κι
ἐκεῖ ἡ ἀνάταση πού κομίζει τὸ
ἐργο λυγίζει, δηλαδή ὁ σπινθῆρας
διαρκείας, ἡ συνεχής ἐγρήγορση
πού θά μετάτρεπε τήν ταινία σέ
ἀριστούργημα,
διακόπτει
ἀνεπαίσθητα τήν ἐκπομπή του,
δημιουργώντας μικρά ἐμπόδια
στή ροή,
‘O κίνδυνος πού ἀχνοφαίνεται

πίσω ἀπ’ αὐτὸ τὸ 5160;, 66 μπο-

του - πάνω μας,ἸΞΞ ὃχι λοιπὸν...

Ἡ ταινία πῆρε 6ρα6εῐο σκηνοθεσίας, μοντάζ, ἠχοληψίας καί ὁ
Χρ. Βαλαὸανίδης μοιράστηκε τὸ
6ρα6εῐο ἀνδρικοῦ ρὸλου μαζί μέ
τόν Στ. Ξενίδη.

ἀντικείμενα. ‘H ἀφή καί ἡ ὅραση
λειτουργοῦν ὡς μνήμη.
Ἕνα τολμηρὸ πείραμα. Ὀ λὸγος εἶναι ποιητικός καί 131106111111116;. M16 ἀνεπαίσθητη πνοή,
μιά ὑπόγεια σύνδεση διαπερνᾱ
τίς ἐπιμέρους ἐνὸτητες τῆς ταινίας, τίς συνδέει καί τίς μεταφέρει. Μιά ἐσωτερική κίνηση θρυμματίζει τή 0101111011110 τοῦ κάδρου. "Eva; 6110 1013; ἥρωες λέει
σέ κάποια στιγμή; «Ἀναζητῶ
ἕναν ἀθῶο τόπο».
Σέ καμιά της στιγμή ἡ ταινία
δέν ξεπέφτει σέ ἐλεγεία τῆς

ροῦσε πολύ εὔκολα νά τό τραὸήξει πρὸς τὸ φορμαλισμό καί τή
θεατρικὸτητα, άν δηλαδή δέν
καταφέρει 6 σκηνοθέτης, ,σέ μελλοντική του δουλειά, νά διασπάσει αὐτὸ 16 τοῖχος καί νά περάσει
πέρα 6116 16 6116 01316 στοιχεῖα
κι ἀπὸ κεῖ πιά νά τά ἐλέγξει.
Ἡ ταινία ξεκινάει φορτωμένη
6906510: Δεύτερο 6906510 παρα·γωγῆς, φωτογραφίας, σκηνογραφίας, πρῶτο Δήμου Θεσσαλονίκης, πρῶτο ΠΕΚΚ.
0 T0 «CORPUS» 1013 Θανάση
Ρεντζῆ εἶναι μιά πειραματική
ταινία «πού πραγματεύεται τό
ἀνθρώπινο σῶμα μέ μιά ἔννοια
πολύ γενική ἀλλά καί ταυτό-

χρονα πολύ εἰὸική. Τά ε’φτά αὐτόνομα μέρη πού τό ἀποτελοῦν
εἶναι καί ἰσάριθμες προτάσεις
ὀπτικοακουστικῆς ἀπόὸοσης θεμελιωὸῶν ἀντιλήψεων γιά τό ἀνθρώπινο σῶμα. Τό φίλμ 1510111155101 ἀπό τήν πεποίθηση ὅτι γιά
κάθε μεγάλη ἱστορικοπολιτιστική
συγκυρία ἀντιστοιχεῖ κι ἕνα πρό-

τυπο ἀντίληψης καί ὁιατύπωσης
τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος».
Ἡ ταινία τοῦ Ρεντζῆ εἶναι μιά
ἐπίπονη καί προσεγμένη δουλειά
ἐργαστηρίου. Ἕνα παιχνίδι ἀπὸ
ἤχους, χρώματα καί σχήματα, μιά
μ ο υ σ ι κ ή , σχεδόν, ἔρευνα τῶν
ἀπόψεων πού ἐπικρατοῦσαν γιά
τό ἀνθρώπινο σῶμα ἀπό τήν
πρωτόγονη ἐποχή τῶν σπηλαίων
(Μέρος l — Ἀρχέτυπα) ὥς τή σημερινή τεχνολογική του ἀπεικόνιση (Μέρος 7 — Ἀκτινογραφία)
μέ τή μέθοδο τῶν ἀκτινοὸολούντων ραδιενεργῶν ἰσοτὸπων. Ἕνα
εἶδος

πειραματικοῦ

κινηματο-

γράφου πού δεσπόζει στό διεθνή κινηματογραφικό χῶρο ἐδῶ

καί πολλά χρόνια καί πού εἶναι
ἄγνωστο σχεδὸν στήν Ἑλλάδα.
Ο «ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΙῈΛΙΟΥ»
Ἱ-Ι εἰκοσάλεπτη αὐτή ταινία τῆς
Λένας Βουδούρη ὑπῆρξε ἡ πιὸ
σεμνή καί σωστή δουλειά στίς μικροῦ μήκους. Ὁ εὐαίσθητος φα110; τῆς Λ.Β. παρακολουθεῖ καί
καταγράφει τή συνηθισμένη μέρα
ἀπὸ τή ζωή μιᾶς γυναίκας πού
ζεῖ α’ Eva 610115910110 115 10 1111190
παιδί της. T6 πρωί στή δουλειά
της, τ’ ἀπὸγευμα στὸ σπίτι μέ τό
παιδί καί τὸ 696611 115 μιά τυχαία
γνωριμία. Συνδυασμός ντοκυμαντερίστικης τεχνικῆς καί φιξιὸν.
Μέ 110010916 καί αὐτοπεποίθηση
στίς ἐπιλογές της, οἰκονομία καί
115190, φτιάχνει ἡ Βουδούρη ἀπὸ
καθημερινὰ ἀσήμαντα ὑλικά μιά
ταινία πού τήν διαπερνάει ἕνα
ὑπόγειο σαοπένς. Αὐτή ἡ δόνηση
ὅγαίνει 6110 10v 196110 πού χρησιμοποιεῖται τὸ ὑλικό καί συνδέεται. Μέ ἤπιους τόνους καί
ψύχραιμη ματιά, μέ ζεστασιά καί
ἀγάπη γιά τήν ἡρωίδα της, τά μι1196 0111166v10 τῆς μέρας ἀποκτοῦν ποιητικές διαστάσεις. Ἡ
ταινία 6906513111115 115 10 6906510
Γιάννη Βελλίδη τῆς ΔΕΘ.
Ο T6 ἐνδιαφέρον πειραματικὸ
φίλμ
τῆς
Μαρίας
Γαὸαλᾶ
«ΑΦΗΓΗΣΗ - ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ -

ΓΑΩΣΣΑ - ΣΙΩΠΗ» ἐμεινε κι
αὐτό ἐκτός Φεστιόάλ. Βρισκόταν
πιό μπροστά ἀπὸ τόν μέσο ὅρο
προόληματισμοῦ καί αἰσθητικῆς
τῆς

προκριματικῆς

ἐπιτροπῆς.

Δουλειά ἐξω ἀπὸ 11665 011116011110
πλαίσιο, χρησιμοποιεῖ τή σύγχρονη γλώσσα τῆς σημειολογίας
καί τῆς ψυχανάλυσης μέ συνεχεῖς
ἀναφορές σέ γνωστές ταινίες καί
θεωρητικά κείμενα. ‘H Γαὸαλᾶ
παίζει μέ τίς σχέσεις τῶν δύο φύλων καί τὸν ρὸλο τοῦ ἀρσενικοῦ
στήν ἀνδροκρατούμενη κοινωνία.
Ἠ πλαστική μαυρόασπρη φωτογραφία - ἀνάγλυφη σχεδόν - τοῦ
Φίλιππου Κουτσαφτῆ γράφεται
στό ἐνεργητικό τοῦ πειράματος..

«Παγκόσμιες Μουσικές Μέρεςῑ)
σφαιρικό ἀντίκρυσμα καί μικρά κριτικά
στιγμιότυπα, ἀπὸ Eva εἶδος Ὀλυμπιάδας
Τοῦ Γιώργου Λεωτσάκου
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ πού ὁιαὸάζονται αὐτές οἱ γραμμές, ἡ ἐπί μέρους κριτική κάλυψη τῶν ἐκὸηλώσεων τῶν «Παγκόσμιων
Μουσικῶν Μερῶν» (συντομογρ..· Π.Μ.Μ.) στάν ἡμερήσιο
Τύπο, ἔχει γίνει. Τό ἴὸιο καί ὁ γενικός ἀπολογισμός μιᾶς ἐκὸήλωσης πού στάθηκε ἀναμφισόήτητη ὁιπλωματική ε’πιτυχία τοῦ
Ἑλληνικοῦ Τμήματος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Σύγχρονης
Μουσικῆς (Δ.-Ε.Σ.Μ.) - ὀργανισμοῦ μέ 29 κράτη-μέλη, μέ ἐκ·
κρεμοῦσες ὑποψιῘφιότητες εἰσὸοχῆς χωρῶν μέ μουσική ζωή
πολύ πιό ὀργανωμένη καί προηγμένη ἀπό τή ὁική μας, ὅπως ἡ
Ἀργεντινή, τό Μεξικό καί ἡ Νέα Ζηλανὸία. Κάθε χρόνο, ἐκ
περιτροπῆς, ἡ ἐκὸήλωση γίνεται καί σε’ κάποιο ἄλλο κράτοςμέλος κι ἔτσι θά περάσουν ὁεκαετίες, ὥσπου νά ξαναγίνει στήν
Ἑλλάὸα.
Στόν
ἀπολογισμὸ
αὐτὸ
(«Πρωϊνή» 27.9’.79), ἐπισημάνθηκανε
Ο Ἡ εῦοτοχία μέ τήν ὁποία
ἀντιμετωπισε
ὁ
Ε.Ο.Τ.
τίς
Π.Μ.Μ. ἐντάσσοντές τες στό Φεστιὸάλ Ἀθηνῶν ἀπό τὸ ὁποῖο
πιά δέν ἀπουσιάζει καί δέν πρέπει ν“ ἀπουσιάζει ἡ σύγχρονη
μουσική, ὕστερα ὅμως ἀπὸ καλομελετημένη ἐπιλογή.
Ο Ὁ ὑπερὸολικός, γιά τή δεκτικότητα καί προενημέρωση τοῦ
κοινοῦ μας, ἀριθμός τῶν 28 ἐκδηλώσεων πού συμπιέστηκαν α’
ἕνα δεκαήμερο.
ΟἩ στενότητα χρόνου μέ τήν
ὁποία ἐργάστηκε τὸ Γενάρη ἡ
διεθνής κριτική ἐπιτροπὴ, ἐπιλέγοντας ἐτσι, πλάι σέ πολλά θαυμάσια ἤ ἀξιόλογα ἐργα καί ἄλλα
τόσα πού, δίχως καμιά συζήτηση
ἤ θά ’πρεπε νά πεταχτοῦν στό
καλάθι τῶν ἀχρήστων ἤ ἀποτελοῦσαν αύτό πού λέμε «ἀσκήσεις
γραφῆς». (Δέ σημαίνει τίποτε άν
πράγματι, παλιότερα, αὐτή ἡ στενότητα χρόνου ἦταν άκόμη μεγα-

λύτερη1 Μήπως ὑπάρχειθέμα ριζικότερων ἀναθεωρήσεων καί 0'
Eva διεθνές ἐπίπεδο, τοῦ συστήματος ἐπιλογῆς πού ἀκολουθεῖ ἡ
Δ.1Ξ.Σ.Μ.·,). Αὑτά τά κακά ἦ
ἀδιάφορα έργα ἐκτόπισαν ἀπό τὸ
ὅλο πρόγραμμα τή σποραδική,
ἐστω,ἀλλ’ ἀναντίρρητα π ρ ο σανατολιστική, γι“ αὑτό καί
χρησιμότατη παρουσία τῶν μεγάλων συγχρόνων καί τό ἐμπόδισαν
νά διαγράφει μέ μεγάλη ἐνάργεια
τίς ὅποιες διαφοροποιήσεις (λιγότερο ἦ περισσότερο αἰσθητές)

τῆς

οὐγχοονης

μιουργίας.

μουσικῆς

δη-

“Ωστὸσο, καί σέ συνάρτηση μέ

ἐμπειρίες μας ἀπὸ ἄλλες διεθνεῖς
ἐκδηλώσεις
ἀφιερωμένες οτή
σύγχρονη μουσική, γενική μας ἐντύπωση γιά τό «γίγνεσθαι» τῆς
μουσικῆς κατά τή δεκαετία τοῦ
’70 καί ἰδίως κατά τά τελευταῖα
4-5 χρόνια ἧταν μιά ἐκδηλη, ὅλο
καί μεγαλύτερη πιά, νοσταλγία
γιά τήν ἄμεση ἐκφραση, τό «τραγούδι» καί τὴ «μελωδία», στήν
πιό πλατιά, φυσικά, σημασία τῶν
λέξεων αὐτῶν. Αῦτή ἡ νοσταλγία
,ἐξωθεῖ συχνά τούς συνθέτες 0’
Eva εὐρύ φάσμα γραφῶν πού ἐπιχειροῦν νά συνυπάρξουν καί ν’
ἀλληλοσυμπληρωθοῦν καί σέ κάποιες ἀπὸπειρες ἀνασύνδεσης μέ
τήν παράδοση, τήν τονικότητα,
τήν εῦφωνία. Βέὸαια, ὅλ’ αὐτά
φαίνονται
άκόμη
ἐντελῶς
πρώιμα. Ὑπάρχει πάντα, ἰσχυρὸτατη, ἡ τάση πολλῶν συνθετῶν νά
«στίόουν» τά διάφορα ὄργανα, ἐν
ὀνόματι μιᾶς ὑπερόατικῆς δεξιοτεχνίας, προσπαθώντας νά ὂγάλουν ἀπ’ αὐτά ὅ,τι... γενιές ὁλόκληρες παλιότερων ἐκτελεστῶν
καί συνθετῶν δέν διανοήθηκαν
κάν νά τούς ζητήσουν. Τέλος, μιά
ἀκόμη διάχυτη γενική ἐντύπωση
εἶναι καί ὅτι τό μέλλον τῆς ἐντεχνης μουσικῆς ἴσως κριθεῖ πιά,
ἐξω ἀπὸ τό παραδοσιακό δυτικοευρωπαϊκό της λίκνο. “Ο ρὸλος
τῆς Ἀσίας, τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, τῆς Ἀντολικῆς Εὐρώπης
καί τῆς αἰώνιας Μεσογείου, θά
εἶναι καθοριστικός. Τό συναίσθημα διεκδικεῖ καί πάλι τά δικαιώματά του...
Δίνουμε ἐδῶ έναν κατάλογο
τῶν καλύτερων ξένων ’έργων πού
ἀκούσαμε στίς Π.Μ.Μ. κατά χρονολογική σειρά ἀκρόασηςῑ

1) 11A. ΝΤΙΊἼῬΙΧ (γ. 1930, Ἀν. Γερμανία); Ἡ εἴσοδος τοῦ
διολοντσέλου (1975), γιά σόλο 6ιολοντσέλο. ’
2) ΓΚΥΕΡΓΚΥ ΚΟΥΡΤΑΓΚ (γ. 1926, Οὐγγαρία); Μνήμη Χειμερινοῦ εΗλιογέρματος (1969), γιά σοπράνο, ὃιολί καί τσίμπαλο, σέ
στίχους Πάλ Γκούλυας.
3) MAKOTO ZINOXAPA (γ. 1931, Ἰαπωνία); Ταγιουτάι
(1972), γιά ὄαρύτονο καί «κότο» (ἰαπωνικό «τσίτερ»).
4) ΑΝΙΑΛΝΤΟ ΡΙΜΙἸΕΪΡΟ (γ. I943, Βραζιλία); Σῶμα καί
Ἀντισῶμα (1975), γιά ὀργανικό συγκρότημα.
5) ΡΑΪΜΟΥΝΤ ΓΙΟΥΛΙΧ (γ. 1949, Δυτ. Γερμανία); Σταθμοί
(1977), γιά πνευστά.
6) ΜΑΚΙ ΙΣΙΙ (γ. 1936, Ἰαπωνία); Ἀναζήτηση σέ γκρίζο
(1978), σάν κοντσέρτο γιά κρουστά.
7) ΤΟΜΑΣ ΣΙΚΟΡΣΚΙ (γ. 1939, Πολωνία); Μουσική στὸ Λυκόφως (1977), γιά πιάνο κι ὀρχήστρα.
8) ΝΙΚΟΛΑΟΥΣ ΧΟΥΜΠΕΡ (γ. 1938, Δυτ. Γερμανία); Τό ἴδιο
δέν εἶναι τό ἴδιο (1978), γιά σόλο ταμποῦρο.
9) ΜΙΧΑΕΛ ΜΠΑΡΟΛΣΚΥ (γ. 1947, Ἰσραήλ); Τραγούδι τῶν
”Αστρων (1978), γιά ὀρχήστρα δωματίου.
10) ΦΡΑΝΘΙΣΚΟ OTEPO (γ. 1941, Ἰσπανία); Ἀπελπισμένο
Τραγούδι (1977), σέ στίχους Νερούδα, γιὰ σσπράνο, δύο μπάσους
μέ τηλεὸόες καί ὀργανικό συγκρότημα.
Νά τώρα καί μερικά ἀπὸ τά χειρότερα, πιό ἀτάλαντα καί ἄτεχνα
ἔργα, πού πραγματικά χρειάζονταν νά ἐῖσαι τέρας... ἀναισθησίας
γιά ν’ ἀντέξεις τήν ἀκρόασή τους ῶς τό τέλος;
1) EAEN ΣΤΑΝΤΡΙΝΓΚ (άγνωστης ἡλικίας, Αὐστραλία); Σόλ
Τζαίυ (1978), γιά δυὸ τρομπὸνια.
2) ΚΛΩΝΤ ΚΟΠΠΕΝΣ (γ. 1936, Βέλγιο)ῖ Τό Κέρας τῆς Ἀμαλ,θείας (1977), γιά σόλο κόρνο, κρουστά, ἠλεκτρονικούς μετασχηματισμούς κλπ. Γιουχαίστηκε1
3) ΧΕΡΜΑΝ ΡΕΧΜΠΕΡΓΚΙΞΡ (γ. 1947, Φινλανδοαυστριακός);
Ἰλ Φά-Τό-Ρέ (χρονολ.;) γιά σόλο «ρηκόρντερ» (φλάουρο μέ τάπα).
4) MIATON ΜΠΑΝΠΙΤ (γ. 1916, H.I1.A.): Φιλομήλα, γιά σοπράνο καί μαγνητοταινία, πάνω στὸν Ὀὃίδιο (1963).
τῆς Κάθυμ Μπερμπαριάν, τοῦ
Ἀπό τίς λεγόμενες «Ἐθνικές
«προετοιμασμένου πιάνου» (6iΜέρες» διαφόρων χωρῶν, ἀνεξίδες, νομίσματα, γομολάστιχες
τηλα θετικές ἐντυπώσεις ὄιφησανῑ
ἀνάμεσα στίς χορδές, γιά ν’ άλΟ Τῆς Ἀγγλίας, ὅπου τὸ ἐξολοιώνουν τὸν ἣχο) τοῦ Τζών
χο ὀργανικό συγκρότημα Nash
Καίητζ, τῶν «χάπενινγκ», κᾶπαρουσίασε τρεῖς ἐνδιαφέρουσες
δημιουργίες; τοῦ ἀρχιμουσικοῦ
”Ατυχες λίγο-πολύ οἰ δυό ἐκτου καί συνθέτη Ντόμινικ Μαλδηλώσεις σέ ἀρχαιολογικούς χώντὸουνυ (Muldowney, γ. 1952),
ρους. Γιά τούς Δελφούς γράτό Σόλο-Ἀνσάμπλ (1975), γιά
φουμε διεξοδικά πιό κάτω. “Οσο
πιάνο,
φλάουτο,
κλαρινέτο,
γιά τό Χῶρο 9 (1979) τοῦ Γάλλου
6ιόλα, τσέλο καί κρουστά, τοῦ
Πατρίκ Φλερύ (γ. 1951), στοῦ
”Ολιὸερ Κνοῦσσεν (γ. 1952), τήν
Φιλοπάππου, οἱ ἀπὸπειρες συσχετισμοῦ τοῦ πονήματός του μέ
Καντάτα (1075-77) γιά ὅμποε
καί τρίο ἐγχὸδρων καί τὸ Χαῖρε
τόν ἱστορικό χῶρο, ἐμειναν μὸνο
Ἀστέρι Θαλασσινό (1978), γιά
στό χαρτί. Μιά ἀφόρητα αὐτοεφλάουτο, κλαρινέτο, 6ιολί, τσέλο,
παναλαμὸανὸμενη καί ἀνιαρή
ἠλεκτρονική
«στικτογραφία»,
πιάνο καί κρουστά τοῦ Πῆτερ
Μὰξουελ Νταῖὸις (γ. 1938), ἔργα
πάνω σ’ ἐνα παιχνίδι κινητῶν ἐγχρώμων φωτεινῶν παραστάσεων
πού ὁχι μέ τή γνωστή «πρωτοπορειακή» σπουδή, ἀλλά μᾶλλον μέ
(«φὺκια», «ἰστοί ἀράχνης» κλπ.)
σωφροσύνη ἀνάλογη μ’ ἐκείνη
πού ἡ ἀπώτατη ἰδέα-προέλευσή
τους ἴσως ἦταν κάποιοι ἀνάλογοι
τῶν λίγο «συντηρητικότερων».
πειραματισμοί τοῦ Ξενάκη μέ
ἀπό τή λοιπή Εύρώπη,Ἐλισσα6εἀκτίνες Λαίηζερ, στό παρισινό
τιανῶν, ἐδῶ κι αἰῶνες, ἐκμεταλΚλυνύ, τό 1973.
λεύονται τίς κατακτήσεις τῆς
γραφῆς γιά νά δώσουν ἐργα ἑνός
Τέλος, ἡ μή ἅφιξη τῆς Συμφωνικῆς τῆς Λορραίνης (γιά τήν
6αθύτατου, στοχαστικοῦ λυριὁποία, ὅπως φαίνεται δέν εὐθύσμοῦ, μ’ Eva χαρακτηριστικὰ
«ὃρετανικό» τὸνο.
νονται διόλου οἱ διοργανωτές)
Ο Τῆς Πολωνίας, μέ τή συνζημίωσε φοόερά τήν ἐλληνική
αρπαστική συναυλία-θέαμα πού
συμμετοχή, ἀφοῦ φαίνεται πώς ἡ
παρουσίασαν στό Ἡρώδειο ὁ
ὀρχήστρα ea ἐρχὸταν κυρίως γιά
συνθέτης Μπογκουσλάὸ Σαῖφφερ
νά παρουσιάσει ἑλληνικά ἔργα.
(γ. 1929) καί οἱ συνεργάτες μαἜτσι ἀκούστηκαν ἔργα μόνο γιά
θητές του, παρωδώντας καί διαἕνα ἠ λίγα ὄργανα, (οἱ γνωστοί
μας Συνειρμοί, τοῦ 1973, τοῦ
κωμωδώντας, μέ τὸν πιό φίνο
Γιάννη Ἀνδρ. Παπαϊωάννου, γιά
διαὸρωτικὸ τρόπο, τό ἴδιο τό
όμποε, κλαρινέτο, κόρνο, 6ιολί,
ἀδιέξοδο τῆς πρωτοπορίας καί
6ιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο καί
τίς παρακμιακές προεκτάσεις
κρουστά, σέ μιά ὑπέροχη ἐκτέτους παρωδίες τοῦ «καθολικοῦ
λεση ἀπὸ τό ὀργανικό συγκρόσειραῖσμοῦ», τοῦ Πεντερέτοκι,
τημα τῶν Οὑγγρικῶν Μουσικῶν
τῶν φωνητικῶν πειραματισμῶν
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Νεολαιῶν ὑπὸ τόν Ἀ. Λίγκετι),
καθώς καί ἠλεκτρονικά, κατά
χρονολογική σειρά ἀκρόασης,
τῶν Στ. Βασιλειάδη, Θ. Ἀντώνίου, RA. Παπαϊωάννου, N. Ma-

μαγκάκη, Ἀ. Λογοθέτη, Μιχ.
Ἀδάμη, Δ. Τερζάκη, Β. Κατσούλη, N. Ρῶτα καί Γ. Κουρου-

ποῦ. Φυσικά, ἀφοῦ ἦταν ὁ τιμώμενος συνθέτης, μέ τήν εὐκαιρία
τῶν 30 χρόνων ἀπὸ τὸ θάνατό
του, καί ἔργα τοῦ Νίκου Σκαλκώτα (1904-49); σελίδες γιά
πιάνο ἀπὸ τόν Τζὸφρεῦ Μάτζ καί
σελίδες γιά ὀρχήστρα ἀπό τή
Συμφώνική τῆς Δανικῆς Ραδιοφωνίας ὑπό τόν άνεκτίμητο Μιλτιάδη Καρύδη. Γιά ὅλ’ αὐτά
ὅμως, ὅπως καί γιά τή διεθνοῦς
ἐπιπέδου διεύθυνση τῆς εὐκαιριακά σχηματισμένης Ἑλληνικῆς·
Ὀρχήστρας Δωματίου ἀπὸ τόν
ἀκάματο, 0‘ ὅλες τίς περιπτώσεις,
ἐξ ἴσου εὐσυνείδητο καί λεπτολὸγο Γιάννη Ἰωαννίδη, ὑπάρχουν
λεπτομερέστατες ἀναφορές στίς
δύο
Μουσικές Σελίδες
τῆς
«Πρωῖνῆς» (20 καί 27.9.1979).
Γι’ αὐτὸ καί οἱ ἐπὸμενες ἓνὸτητες
τοῦ σημερινοῦ μας σημειώματσς,

περιλαμὸάνουν λεπτομερή κρι"11110 μας σχόλια, μόνο γιά μερικές
ἀπὸ τίς ἐκδηλώσεις πού στήν
«Πρωϊνή» κάλυψε 6 σεόαστὸς
συνάδελφος καί φίλος Φοῖὸος
Ἀνωγειανάκης.

0) Σουηδική
Μπρόμμα

Χορωδία

Σάὸὃατο μεσημέρι 15.9.79. Οἱ
Π.Μ.Μ. ὅρίσκονται στήν πέμπτη
τους μέρα. Προσπαθῶ νά συγκεν-

,τρωθῶ καί νά συμπυκνώσω σέ
σύντομα σημειώματα τό πλῆθος
τῶν ἐντυπώσεων τῶν περασμένων
ἡμερῶν. Κάποια... τυχαία τηλεφωνική στιχομυθία μοῦ θυμίζει
τή συναυλία μέ τή Σουηδική Χορωδία Δωματίου «Μπρόμμα»
(διευθ. Μποῦ Γιὸχανσον) καί τὸ
πιανιστικὸ ντοῦο Μ. Πέρσον καί
Κρ. Σόλτς. Ἡ τελειότητα καί ἡ
ἀκρίὸεια μέ τήν ὁποία οἱ δεξιοτέχνες αὐτοί τοῦ ὁμαδικοῦ τραγουδιοῦ καί τοῦ κλαόιέ ἐπιχειροῦσαν
νά ἐμφυσήσουν ζωή καί μουσική
ὑπόσταση στά διάφορα... ἐργα «πτώματα» τοῦ προγράμματος,
δέν εἶχε κατορθώσει νά στεριώσει
στή θύμησή μου ὅλη τή συναυλία

τοῦ Πουλένκ στό πρωτοποριακότερο,
καί τῶν Διαθλάσεων
(1975-76) τοῦ Μάτς Πέρσον (γ.
1943), μέ τὸ πλάτος μιᾶς ἠχητικά
στιὸαρῆς ρομαντικῆς χειρονομίας
πού ξεκινᾶ ἀπὸ Eva εἶδος νεοΛίστ καί καταλήγει στήν πιανιστική γραφή τοῦ Μεσσιάν.

Ἀπό τά χορωδιακά ἔργα συγκρατήσαμε... τίς ρὸζ ἐργατικές
φόρμες πού φοροῦσε ἡ χορωδία.Ι
Προηγουμένως, ἡ Ματιά τῆς Φύσης (1973) τοῦ Γιουγκοσλάὸου
Γιάκομπ Γάζ (γ. 1928), γιά σοπράνο, μέτσο, κλαρινέτο, κόρνο
καί κρουστά ἧταν Eva 01011116
κατασκεύασμα, ἀκραία περίπτωση ἠχητικοῦ παιδομορφισμοῦ
μέ «ὅοκαλισμούς» τοῦ τύπου...
«γκούτς γκούτς τό γουρουνάκι»1
Ἐνῶ τά τελείως άχρωμα Διαστήματα (1975-76) τοῦ Ὀλλανδοῦ
Γιούπ Στραῖσσερ (γ. 1934) γιά
χορωδία δωματίου, φλάουτο,
τσέλο καί άρπα, ῆταν μιά σειρά
σύντομων στιγμιὸτυπων σέ μιά
ποικιλία γραφῶν, ἀπὸ τὸ Σοστακὸὸιτς ὥς τό Βέμπερν (στικτογραφία). Ἀπό τίς οημειώσεις τοῦ
προγράμματος μόνο, καταλάὸαμε
πώς... ἐπρόκειτο γιά μελοποιήσεις ἰαπωνικῶν «χάικου» - τρίστιχων τῶν 17 συλλαὸῶν (5,7,5)
καί μάλιστα τοῦ μεγάλου Matsuo
Basho (1643-94). Ἡ Stamp-music

χρονσλ.;) τοῦ ἀξιόλογου Σουηδοῦ
”Ινγκόαρ Λίντχολμ (γ. 1921)
ῆταν... ἕνας «αὐτοσχεδιασμὸς»
τῆς χορωδίας, ἐπεξεργασμένος μέ
σχολαστική ἐπιμέλεια1 Ἀνόητος,
σάν «εὕρημα», ὁ κατακερματισμὸς (πραγματικά συγκινησιοκτόνοςὶ) τῶν λέξεων τοῦ λατινικοῦ κειμένου στό Στάμπατ Μάτερ (χρονολ.;) τοῦ Νορὸηγοῦ
,”Ολαφ “Ἀντον Τόμεσεν (γ. 1946)
φιλότεχνου γιόκα Νορὸηγοῦ δι, πλωμάτηί Ἀδιάφορη ἀσκηοη
«μοντέρνας» φωνητικῆς γραφῆς
καί τὸ Βήτα (1976) γιά χορωδία
μέ κρουστά τοῦ Αῦστριακοῦ
Κλάους ”Αγκερ (γ. 1946). Πραγματικά πονᾶς ἀκούγοντας μιά
φωνητική γραφή πού ἤδη τό 1964
ένας Γιάννης Χρήστου, στίς «Πύρινες Γλῶσσες» εἶχε πεῖ τήν
πρώτη καί στερνή λέξη γιά, τό
τρομερό ἐκστασιογόνο δυναμικό
της,

νά

ἀποδυναμώνεται

ἀπὸ

παρακμιακούς ντιλετάντες τῆς
,σύνθεσηςί (Ἱ-Ιρώδειο, 12.9.1979,
9μ.μ.)

παραπάνω ἀπὸ 48 ὧρες1 Ἴσως
τίς Φαιδρυάδες είχα παραστεῖ

6) M10. «τελετουργία» στούς
Δελφούς...

μάρτυς ἄλλων μουσικῶν τεράτων
τε καί σημείων.
Ἡ μακρηγορία, ταυτισμένη
δυστυχῶς μ’ Eva εἶδος ἐπιδιωκόμενσυ «ἀμορφισμοῦ», εἶναι κοινὸ
γνώρισμα ἀρκετῶν ἀκροαμάτων
τῶν Π.Μ.Μ. ”Οπως καί τῶν δυό
ἀξιολογὸτερων ἐργων αὐτῆς τῆς
ὅραδιάςῑ τοῦ Πιανιστικοῦ Ντοῦο
(χρονολ.;) τοῦ Ἰταλοῦ Λούκα
,Λομπάρντι (γ. 1945), μέ ἐξυπνες
στιγμές...
νεο-νεοκλασικισμοῦ,
δηλαδή παράφρασης τοῦ ὕφους

Ἕνας χῶρος ἱερός σάν τούς
Δελφούς δέν κινδυνεύει (ἀντίθετα μάλισταὲ) ἀπὸ κάτι πραγματικά [ε ρ ὸ , ἐστω καί ξένο μέ 16
χαρακτῆρα του, πού ἔρχεται νά
ζητήσει τή φιλοξενία του μέ τήν
ἁρμόζουσα εύλάὸεια καί ταπεινοφροσύνη. “Ὀσο κι ἄν θά σκεφτόμουν πολύ ἄν μοῦ ζητοῦσαν νά
ὀπισθογραφήσω κάποια σχετική
πρωτοῧουλία, νομίζω ὅτι μέ συγκίνηση θ’ ἀκουγα τίς Φαιδρυάδες

καί ἐπειδή, στό μεταξύ, κάτω 011:6

,νιάρτόν
nau σκεφνεναι ,ψ ψ]
ἐλεύθερα
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v’ ἀντηχοῦν ἀπὸ μιά λειτουργία
ὅυζαντινή, ἀπὸ μιά λειτουργία
τοῦ Παλεστρίνα ἤ τοῦ Μπάχ, ἤ,

ἀκόμα καί 0116 1110 11090010011
ίσπωνικοῦ «N6» 1101 1110 616510v1111'1 ἱερουργία. Ὑπῆρχε ὅμως
κάτι θρασύ καί ἀνίερο στήν
προχειρὸτηταμέ τήν ὁποία
6 Ἰάπωνας Τζότζι Γιοτάσα (γ.
1929) δέχτηκε καί σκάρωσε, δίχως κάν σπονδυλωμένο λεμπρέτο,
τό θέαμα M10 τελε-τουργία γιά
τούς Δελφούς - Ὁ “Ήλιος τοῦ
Μεσονυκτίου (1978-79). Βαρὺτατη ἡ εὐθύνη καί ,τοῦ ἴδιου, πού

ὡστόσο μᾶς εἰναι εὔφημα γνωστὸς ἀπὸ ἄλλα του ἔργα, ἀλλά
καί τῶν ἄλλων, ὅποιων συνέλα-

60v ἤ ἐνέκριναν τήν ἰδέα αὐτή
καί διευκόλυναν τήν ἐφαρμογή
της. Χρειαζόταν πολύ περισσότερη έμπνευση, δουλειά καί εὐαισθησία γιά νά ἀπολήξει σέ μιά
ὑποφερτή γονιμοποίηση ἡ ἐπ ι κίνδυνη ἰδέα τῆς συνάντησης
τοῦ Ἀπόλλωνα, Ἕλληνα θεοῦ
τοῦ Φωτός, μέ τήν Ἰαπωνίδα
Ἀματεράσσυ, θηλυκή θεότητα
τοῦ Ἵ-Ι-λισυ καί τοῦ Φωτός στό
σιντσϊστικό πάνθεο, πού τόσο τὸ
πρόχειρα γραμμένσκαί τυπωμένο
πρόγραμμα, ὅσο καί ἡ ἀπαγγελία
τοῦ όποιου κειμένου στήν παράσταση, εἶχαν... κάμει ἀρσενικήί
Ἀπὸ τή μιά Eva σύνσλο δώδεκα
ρωμιῶν

χορευτῶν-ἠθοποιῶν

κραυγαλέο, μέ ἐντελῶς όάναυση
κι ὑπονάπτυκτη αῖσθηση τοῦ τί
σημαίνει σκηνική κίνηση καί ἐκφορά λόγου. Ἐπί κεφαλῆς, ὁ
πανταχοῦ παρών, ὥσπερ μαϊντανὸς, καί πάντα συμπαθέστατος...
11010 10 ἄλλα, 6αρύτονσς Σπύρος
Σακκᾱς (ἀπὸ τά «Δυό Φεγγάρια
τόν Αύγουστο» ὥς τὸ Παπαγκένο
τοῦ μοτσάρτειου «Μαγικοῦ Αύ-

λοῦ»; L‘homme a tout faire, 60
ἐλεγαν σί. Γάλλοι) πού δέν στέργει v‘ ἀποχωριστεῖ τήν ἀ-λά
Γιούλ Μπρύνερ καράφλα του καί
τίς δυό τοῦφες τῆς χίπικης τριχο·φυΐας του, οῦτε γιά νά ὑποδυθεῖ
τὸν Ἀπόλλωνα1 Οί ἀνωτέρω
κραύγαζαν ἀσυνάρτητα (6’ μέρος) τά ὀνόματα τῶν θεῶν τοῦ
δωδεκάθεου καί ἄλλων τινῶν ἀρχαίων καί τέλος ὁ Σακκᾱς, μετά
τήν κραυγή... «γεννηθήτω φῶς»,
ἐστεψε τήν μεγαλοπρεπή του 110ράφλα μ’ ἐνα... ματσάκι πράσαέ
Τό ἦθος τῆς σκηνῆς ἐθύμιζε τήν
οἰκτρά ναυαγήσασα προσπάθεια
τοῦ ἀείμνηστου Ἀ. Μαδρᾱ νά
γυρίσει πάλαι ποτέ στοῦ Φιλοπάππου τά «Πάθη τοῦ Χριστοῦ»,
Τά χαμίνια πῆραν τό Χριστό μέ
τίς λεμονὸκουπες κι ἐκεῖνος
(ὅπως περιγράφει 6 A. Ψαθᾶς σ’
Eva 0116 10 ξεκαρδιστικότερα
χρονογραφήματά του) ἀπάντησε
μέ... πέτρες, κατεὸάζοντας σύννεφσ τίς χριστοπαναγίες, μέ ἀποτέλεσμα νά καταλήξουν ὅλοι στό
πλησιέστερο τμῆμαῑ
Ἀπὸ τήν άλλη πλευρά τώρα,
τήν ἰαπωνική. Λεμονὸκουπες
εἰσέπραττε ἄλλοτε ἀπό τά ἀνευλαόέστατα, πλήν μ’ αἵσθηση τοῦ

γελοίου, παρισινά χαμίνια καί ι’
συμπατριώτής τοῦ 11. Γκιουάσα,
μεγάλος ζωγράφος Τσουγκουχάρου Φούτζια (1886;1968) ὅταν
016 Παρίσι, ἐπηρεασμένος ἀπὸ
τήν έλληνσλάτριδα χορεύτρια
Ἰσιδώρα Ντάνκαν, φοροῦσε χλαμύδες καί τραὸοῦσε στὸ δάσος
τοῦ Σαίν-Κλοῦ γιά νά χορέψει...
πυρρίχιο. Στή ρωμέικη κουρελαρία (πού, προφανῶς, δέν“ τά
ἠξερε ὅλ” αὐτά, διότι τότε, θέλουμε νά ἐλπίζουμε, ὅτι θά λειτουργοῦσε ἀλλιῶς) ἀντιπαράθεσε
τά 6αρύτιμα μπροκάρ τῶν κοστουμιῶν, τά προσωπεῖα καί τήν
στυλιζαρισμένη καί περισπούδαστη (δεκαετὴς ἀπαιτεῖ ἡ μάθησή
της) κινησεολογία τοῦ «N6». Πού
ὅμως κι αὐτά, ὅγαλμένα ἀπὸ τό
φυσιολογικό, μσρφολσγικό, πολιτιστικό καί ἱστορικό τους πλαίσιο, έκχυδαίζονται σέ μιά φτηνή
«φολκλορική» ἀτραξιόν ἀπ’ ἐκεῖ·
νες πού ἐν ὀνόματι τῆς πάνδημης κ
τοῦ τουριστικοῦ καταναλωτισμοῦ, πρόσφερε ἄλλοτε στούς
γκαϊτζίν, ἡ ἀνεκδιήγητη ἐκείνη
Γωνιά τῆς Γκιὸν, στό Κυὸτο.
Κοντολογίς, μιά άλλη ἐκπόρνευση.
Σ’ αὐτά προσθέστεῑ
ο τόν ἐκχυδαῖσμὸ 1) μέ ἠχομεγέθυνση (Ampliﬁcation) 101')
αἰθέριου
σακουχάτσι,
εἴδους
παραδοσιακῆς ἰαπωνικῆς φλογέρας ἀπὸ τά 1116 01161100110 05 ἦχσ
’ἀερόφωνα ὅλου τοῦ κόσμου, μέ
μιά ἐκπληκτική φιλολογία, ἀπὸ
τά «ἐσωτερικά» κομμάτια τοῦ
ὅουδισμσῦ Ζέν, ὥς Eva λαϊκότερο
ρεπερτὸριο πού τὸ τραγούδι του,
λές καί 6γαίνει ἀπὸ τά φυλλοκάρδια τῆς γιαπωνέζικης ψυχῆς.
2) μέ τὸ ἀὸασάνιστο, ἐν πολλοῖς,
πάντρεμα τοῦ ἴδιου ὀργάνου μέ
ἤχους κρουστῶν καί ἄλλων τινῶν, πρόσθετα ἀλλοτριωτικῶν,
τῆς ταυτότητάς του.
ο Μιά πρωτόγονη καί ἀφελή,
σάν
κατασκευή,
ἠλεκτρονική
μουσική «σκηνικοῦ» προορισμοῦ

πού σήμερα πιά θ’ ἀρνιόταν νά
χρησιμοποιήσει καί 6 τελευταῖος
παραγωγός τηλεοπτικοῦ «θρίλερ»...
ο Τήν ἀντίθεση κάποιων στοιχείων τῆς ἀξιοδάκρυτης ρωμέικης
«χορογραφίας» δανεισμένων ἀπό
τή Μάρθα Γκράχαμ μέ τήν παραδοσιακή ἰαπωνική χορογραφίακινησεολογία.
ο Τὸ θρασύτατο 11591610600110
μές στό σκηνικό χῶρο τῶν ὀπερατέρ κάποιας τηλεόρασης (ἑλληνικῆς; ἰαπωνικῆς;) πού μέ τά ἐκτυφλωτικά τους φῶτα κατάστρεφαν
τήν ὅποια ἀτμόσφαιρα πήγαινε
νά δημιουργηθεῖ.
ο Τή Μεικτή
Χορωδία
τοῦ
πανεπισίημίου
Θεσσαλονίκης ὑπό τό Γιάννη
Μάντακα καί μιά παιδική χορωδία (Στ. Βασιλειάδης) πού έπιστρατεύθηκαν γιά νά ἑρμηνεύσουν ἁπλοϊκές, «ίερατικόμορφες»
ἤ «ἀτμοσφαιρικσῦ» προορισμοῦ,

στατικές μολπές πάνω σέ ἰαπωνικές πεντατονικές κλίμακες μέ

ἡμιτόνια. Δέ χρειάζονται, νομίζουμε, περισσότερα γιά νά σᾶς
δώσουν μιάν ἰδέα τοῦ ἀπερίγραπτου ἠχητικοῦ τουρλού-τουρλού.
Κοντολογίς,
σκέτο
ρεζιλίκιέ
(Στάδιο Δελφῶν, Παρασκευή

14.9.1979).

ξης τῆς Δούλου τοῦ Μπέργκ
(παγκόσμια πρώτη τοῦ ὁλοκληρωμένου
ἐργου,
παρισινή
”Οπερα. 24.2.1979). ’ἓνδιαφέρον
μουσικά, παρά τήν κάποια μονο-

τονία τῶν διάφωνων ἁρμονιῶν
καί τήν ξηρότητα τῶν ἠχὸχρωμά-

των, τό Κουρίκουλιουμ 6910115101
γ) Ἐθνική Μέρα Αὐστρίας
Κρύο, ἀέρας καί ὅροχή διέκοψαν τήν 011960011 τῆς Αύστριακῆς “Ημέρας. Τά τρία ἔργα πσύ
ἀκούσαμε παρουσίαζαν σημαντικό ἐνημερωτικό ένδιαφέρον. Ὑπαινίσσονταν συνύπαρξη
ἰσάριθμων τάσεων, ἐκδηλα ἐτεροειδῶν στό ἴδιο γεωγραφικό
χῶρο, ἀλλά καί ἰσάριθμες ἀντιμετωπίσεις ἐνὸς ἐκφραστικοῦ ἀδιέξοδου, ἴσως γενικότερου.
Εἵχαμε καιρό ν’ ἀκούσουμε
ἔργα Ἀνέστη Λογοθέτη (γ.
1921). T6 ἀδιέξοδο ὅπου πολύ
νωρίς 6ρέθηκε, ἐμμένοντας πειισματικά στήν έρευνα μορφῶν

«γραφικῆς»

αημειογραφίας

(ἤ

«σημειογραφίας»;), σέ συνάρτηση μέ τεχνικές αὐτοσχεδιασμοῦ
ἄσχετες ἀπ’ ὅσο ἐμεῖς στήν Ἑλλάδα γνωρίζουμε μέ τή 6ακχεία
καί τήν εὑρηματική τοῦ αὐτοσχεδιασμοῦ στή τζάζ λ.χ., εἶναι ὁλοφάνερο στήν ὅπερα Δαιδάλια ἤ ἡ
Ζωή τῆς Θεωρίας (1978-79),
παραγγελία αῦστριακοῦ - Ὑπ.
Παιδείας, σκηνοθεσία Ντῆτερ
Κάσυφμαν, σκηνικά Στάθη Λογοθέτη). “H, 011916501590, στίς 3
(ἀπόπειρα πτήσης καί πτώσης
τοῦ Ἴκαρσυ) ἀπό τίς 14 σκηνές
πού εἴδαμε. T6v ἐχει ὁδηγήσει σέ
μιά πλατιά, ρομαντική, οὐσιαστικά, χειρονομία (ὅπως ρομαντικὸ εἶναι καί τό κείμενο, καθώς
καί τό ὕφος ἀπαγγελίας τῆς 1196ζας), σέ μιά δραματικὸτητα μουσικῆς γιά φίλμ. Μάταια μάχονται
νά τή συγκαλύψουν τά «πρωτοπσριακά», σουρεαλίζοντα σκηνικά «ἐφέ» (Ἴκαρος μέ κράνος
μοτοσυκλετιστῆ λ.χ.), ἡ ἀνάμεικτη, μέ ποικιλόμορφες φωνητικές
ἀποστροφές, ἠλεκτροακσυστική
μουσική. Ἡ διακοσμητικὸτητα
τῆς λειτουργίας τους ῆταν όλοφάνερη. Ἀντίθετα, 6 φόρτος τους
λές κι ἐμποδίζει αὐτή τήν ἐκδηλα
«παραδοσιακή» δραματικότητα
νά κατασταλάξει 0‘ Eva 1190060κώμενο
πλαστικὸ
ἐπίτευγμα,
«μοντέρνο» κατά κάποιο τρόπο.
Σά διαδοχή μικρῶν μορφικῶν
ἐνοτήτων καί μόνο, 0v όχι μοτσάρτεια «ντιὸερτιμέντι», σι’γουρα σερενάτες Μπράμς θυμίζει
τὸ καλογραμμένο καί κάπως
σχοινοτενές
Κουρίκουλουμ
(1971-72) γιά 13 πνευστά, τοῦ
συνθέτη-ἀρχιμουσικοῦ Φρήντριχ
Τσέρχα (γ. 1926) πού ἐπί κεφα-

λῆς

τοῦ

συγκροτήματος ”«Ἡ

Σειρά» ἔχει παίξει ἀποφασιστικὸ
ρόλο στή διάδοση τῆς νέας μουσικῆς στήν Αὑστρία καί πού φέτος γνώρισε εὐρύτερη προὸολή μέ
τήν ἀπσπεράτωσή του τῆς γ’ πρά-

1101101) ἀνάμεσα 016 λυκὸφως τοῦ
γερμανικοῦ ρομαντισμοῦ (Μροῦκνερ, πρώιμοι Σαῖνμπεργκ καί
Βάιλ) καί 016 γερμανικό νεοκλασικισμὸ τοῦ ώριμου Βάιλ καί τοῦ
Χίντεμιτ. Ἔξοχη ἐκτέλεση ἀπὸ τό
συγκρότημα Kontrapunkte ὑπό
τὸν Ρ. Keusching.

Εὑγνωμονοῦμε
τὸ
Βίλχελμ
Τσόμπλ (Wilhelm Zobl, γ. 1950)
μόνο ἐπειδή ἡ Ἀντιφωνή του
(Gegenstimme,

1977-79) γιά γυ-

ναικεία φωνή, μέ διολοντσέλο καί
μαγνητοταινία, σέ ποιήματα 'Iv—
γκεμποργκ Μπάχμαν, μᾶς ἐδωσε
τήν εὐκαιρία ν’ ἀκούσουμε τή
μαύρη σοπράνο N. Μπέλο, ἀπὸ
τίς μαγευτικὸτερες γυναικεῖες
φωνές πού έχομε ἀκούσειε ὁμοιογενέστερη σ’ ὅλη τή μεγάλη της
ἐκταση, ὅπως καί στή στέρεα,
πλήν εῦπλαστη, ματιέρα καί στό
φωτεινότατο ἠχὸχρωμά της, ἡ
φωνή αὐτή σπαρταρᾶ ἀπὸ συγκρατημένη συγκίνηση’ πού μᾶς
μεταδίδεται, χάρη στούς πλαστικότατους κυματισμούς ἤ μικροκυματισμούς τῆς μουσικῆς της

12990119- Τό ἓργο χαρακτηρίζει ἡ
ἀσχετωσύνη τῶν μερῶν τῆς φωνῆς καί τοῦ διολοντσέλου (Φ.
Κίττ) ἀπό τή μιά καί τῆς μαγνητοταινίας ἀπὸ τήν άλλη. Μιά
κλασικότατη φράση τοῦ τσέλου
(ντο μινόρε), μᾶς μπάζει ἀπό τήν
πρώτη στιγμή στό κλίμα τοῦ συντηρητικὸτερου Μάλερ καί τοῦ Ρίχαρντ Στράους, δίχως τήν παραμικρή προσπάθεια «ἐκσυγχρονισμσῦ» τῆς γραφῆς. Τήν τόσο
γνώριμη ὅμως συγκίνησή του
θρυμματίζει, μέ τόν πιό ἄσχετο
τρόπο. ἡ μαγνητοταινία-ντοκσυμέντο μέ τούς γόους τῶν Χιλιάνῶν πού ἀναζητοῦν στό νεκροτομεῖο τοῦ Σαντιάγκο τά πτώματα
ἐκτελεσμένων συγγενῶν τους ἀπὸ
τούς δημίους τοῦ Πινοσέτ, μέ τή
φωνή τσῦ Ἀλιέντε, κλπ. 01 606
συγκινήσεις ἀλληλοεκμηδενίζον·ται σ“ Eva τελικό «προϊόν» πού
μόνο ἡ λέξη Kitsch χαρακτηρίζειέ
(“Ηρώδειο, 16.9.79. 9μ.μ.)

6) Ἐθνική
Πολιτειῶν

Μέρα

Ἡνωμ.

Ἔργα γιά πιάνο ἀπὸ τόν 01110γης δακτυλικῆς τεχνικῆς, λίγο
πληθωρικό οτή χρήση τοῦ πεντάλ, ἀλλά καί κάπως ὑποτυπώδη
στίς ἐκφραστικές ἀποχρώσεις,
Ρόμπερτ Μπλάκ καί ἐργα γιά γυ- .
ναικεία φωνή (μέ τήν κάπως
περιορισμένη σέ ὃγκο φωνῆς,
ἀλλά ὅψογη σέ τονική 011916510
καί τεχνική, Μπέθανυ Μπέρντσλη) καί μαγνητοταινία ἀποτελοῦσαν τό πρόγραμμα τῆς Ἐθνιπ
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κῆς Μέρας τῶν Η.Π.Α. ”Ολη ἡ
προηγούμενη πείρα μας ἀπὸ τή
νεώτερη παραγωγή τῆς πατρίδας
τοῦ
μεγάλου Τσάρλς “Αῖὸς
(1874-1954) μᾶς ἀναγκάζει νά μή
θέλουμε μέ κανένα τρόπο νά δεχτοῦμε σάν ἀντιπροσωπευτικά
τῆς σημερινῆς ἀμερικανικῆς μου-

ρωσης, θέλησαν νά τήν παρακολουθήσουν συστηματικά. Ἀπὸ
τίς ἐξουθενωτικότερες ’δοκιμασίες

ἧταν τὰ μεγάλα χρονικά διαστήματα πού συνήθως μεσολαὸοῦσαν
ἀνάμεσα στίς ἐκτελέσεις δυό έρ-

σικῆς - κυψέλης πού σφύζει ἀπὸ

ἔχουν καταργηθεῖ οἱ, στερεὸτυ-

ἐρευνητικές ἀνησυχίες - τά ἔργα

πης σύνθεσης καί ἀριθμητικοῦ
δυναμικοῦ, ὀργανικοί σχηματισμοί, ἀπὸ ἐργο σέ ἐργο μεσολα6οῦσε ἕνα ἀτελείωτο (κάποτε 15’
ἦ καί 20’) σοῦρτα-φέρτα γιά νά
ξανατοποθετηθοῦν
ἀναλὸγια,
πάρτες καί καθίσματα - αὐτὸ
πού ὁ Γάλλος μουσικοκριτικὸς

πού ἀκούσαμε.
Μετὰ 6ίας δεχτήκαμε τή διακοσμητικῆς
λειτουργικότητας
«ἀπόλυτη διαφωνία» καί τή στικτογραφία

τῶν

Συγχρονισμῶν

ἀρ. 6 (1970) γιὰ πιάνο καί ἠλεκτρονικούς ἤχους τοῦ Μάριο
Νταῧιντόφσκυ (γ. 1934). Ἀδιάφορα ἀκούσαμε τά Δυό Τραγούδια σέ στίχους Οὐώλλας Στήῧενς
(1975) τοῦ Τζών Μέλμπυ (γ.
1941) γιά σοπράνο καί μαγνητοταινία καί τά 5 Κομμάτια γιά
πιάνο (1975) τοῦ Ρότζερ Σέσσιονς

(γ.

1896).

Κυριολεχτικὰ

μᾶς ἐξόργισεδατό ἀπάνθρωπα
σχσινστενές δεῖγμαμ συνθετικῆς
μικρὸνοιας τοῦ Μίλτον Μπάμπιτ
(γ. 1916), ἡ «καντάτα» Φιλομήλα
(1963) γιά σοπράνο καί μαγνητοταινία, ἐμπνευσμένη ἀπὸ τό στ’
6ι6λίο τῶν «Μεταμορφώσεων»
τοῦ Ὀὅίδισυ. Σαχάρα μονότονα
ἐπαναλαμὸανόμενων
μεγάλων
διαστημάτων τῆς φωνῆς, πάνω σέ
ἠλεκτρονικούς ἤχους πού θύμιζαν

χρωματιστά

κοπανισμένα

γυαλάκια, τὸ «ἐργο» κράτησε
πάνω ἀπὸ μισή ὧραί
"Eva μόνον πραγματικά ἐνδιαφέρσν ἐργο, τό χρονολογικά ἀρχαιότερο ἴσως, ὅλων τῶν Π.Μ.Μ.,
οἱ Γρανίτες (1929!) τοῦ Νταίην
Ρούντῖυαρ (γ. 1895), 5 κομμάτια
γιά πιάνο πού δέν κινοῦν τό ἐνδιαφέρον μόνο γιά τό πῶς, πρίν
μισόν αἰώνα, ἕνας προικισμένος

Ἀμερικανὸς ἀφομοίωνε τά σχετικά προχωρημένα ρεύματα τῆς
ἐποχῆς, ἀλλά ἐχουν μιά δική τους
μουσική ἀξία. Τό ἐργο ξεκινᾶ μέ
τήν ὁρμητικότητα καί παραφορὰ
ἐνὸς Σκριάμπιν ἀπὸ τονικές συγχορδίες καί προχωρεῖ σέ μιά πυκνή, διάφωνη κι ἐνδιαφέρουσα
ἁρμονική γραφή, περνᾱ 0‘ ἐνδιαφέροντα δείγματα μελωδικῆς
εὐαισθησίας (6’ κομμάτι) καί
καταλήγει σ’ ένα εἶδος ὑπερ-διάφωνου Ντεμπυσσύ, ξεφεύγοντας
ὅμως τόν κίνδυνο τῆς μονοτονίας
μ’ έξυπνες ἐναλλαγές πυκνοῦ καί
ἀραιοῦ. (Ἐθνική Πινακοθήκη,
1891979, 5.3ομ.μ.).

ε) Μιά ἀκόμη συναυλία
Ἡ Ὀλυμπιάδα τῆς νέας μουσι-

κῆς (κάτι τέτοιο ήταν σχεδόν οἱ
Π.Μ.Μ.) μέ δυὸ καί τρεῖς συναυλίες τήν ἡμέρα πού κρατοῦσαν
’πολύ περισσότερο ἀπό τό καθιερωμένο δίωρο, στάθηκε ἐξουθενωτική γιά ὅσους κριτικούς, όχι
μόνο ἀπὸ ἐπαγγελματική ε,ύσυνειδησία, ἀλλά γιά τήν πληρότητα τῆς προσωπικῆς τους ένημέ-

XPONIKO E ΚΘΕΣΕΩΝ

γίον. Κι αὐτὸ ἐπειδή, ὅπως ξέρουμε. στή σύγχρονη μουσική

Jacques Lonchampt πολύ πετυ-

χημένα ἐχει ἀποκαλέσει «πόλκα
τῶν καθισμάτων».
Ἔτσι, άλλες ἐπιταχτικὸτερες
ἀσχολίες μας, δέν άφησαν νά
παρακολουθήσουμε ὅλη τήν «πολυεθνική» συναυλία τῆς 20.9.79
στήν Πινακοθήκη, ξένα ἔργα μέ
ἐκτελεστές Ἕλληνες καί ξένους
πού ἀξίζουν κάποιο σχολιασμό.
Συμπαθητικές
οἱ
Ἐναλλαγές
(χρονολ.;) τῆς Πορτογαλίδας
Κλοτίλδης Ρόζα (άγνωστης ἡλικίαςί).
Ἕνα
ρομαντικά
πολυπράγμον πιάνο πού ὅμως
δέν περιφρονοῦσε καί κάποια
παραδοσιακότατα
ἁρπίσματα
πάνω σέ συγχορδίες δεσπόζουσας
μέ έὸδομη, συνδιαλεγόταν μ’ ἕνα
πιό ἀπέριττο ἀλλά καί μέ λιγὸτερο χαρακτήρα, «μελωδικὸ»
φλάουτο, Ἀψογη ἡ Διάνα Βρανούση στό πληκτροφὸρα, ἐπαρκέστατα ἀλλά κάπως ὑποτονική ἡ
Στέλλα Γαδέδη στό ἀερόφωνο.
Ἀρκετά ἐνδιαφέροντα τὰ Κάλαντα (1978), για τρομπόνι καί
κρουστά, τοῦ Ρουμάνου Σερμπάν
Νικιφόρ (γ. 1954), σέ ὡραία ἐκτέλεση ἀπὸ τόν τρομπονίστα
Ἀλεξάντερ Γκράουερ, γιά τὸν
ὁποῖο γράφτηκαν καί τὸν Χένρικ
Χόμλοκος, κρουστά. Ἐρωτοτροπία, μέσω «φολκλόρ», μέ τήν παλιὰ καλή τονικότητα, ὅπου ή
μουσικά μεστή παρουσία τοῦ
τρομπονιοῦ ἐπιχειρεῖ νά συνδέσει
τά ἀσύνδετα, τουλάχιστον σέ
πρώτη ἀκρόασή, ἐπεισόδια τῶν
κρουστῶν ἤ κάποιες περεμὸολές
τραγουδιοῦ, σφυρίγματος, κλπ.
Παιγμένοι ἀπὸ τὸ συνθέτη οἱ ἐντεκα Γοργοί καί Ἀργοί Χοροί
(1978-79), γιά πιάνο, τοῦ Ἀγγλου Μάικλ Φίνισυ (γ. 1946),
πάνω στίς ἐναλλαγές «τέμπο»
ἀπὸ τίς ἓντεκα Μπαγκατέλες τοῦ
Μπετὸὸεν, μόνο σά μουσική μπαλέτου μποροῦν νά ἐπιχειρήσουν
νά θροῦν κάποια ὑποτυπώδη δικαίωση. Ἀντιπροσωπεύουν τό
ἀγριὸτερο γρονθοκόπημα τοῦ
κλαόιέ πού ἐχω ἀκούσει. Τέλος,

τῆς Ντὸρσς Ἠλισπσύλου - Ρογκάν
Ἀτσμική
Χρύσαε
Πρώτη
Παρουσίαση στήν Ἑλλάδα
Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ.
Φιλικῆς Ἓταιρείας
Στήν ἐκθεση τῆς διεθνῶς ἀναγνωρισμένης Ἑλληνίδας καλλιτέχνιδας, πού ζεῖ καί ἐργάζεται
ἀπὸ τό 1975 στή Νέα Ὑὸρκη,
περιλαμὸάνονται ἀντιπροσωπευτικά ἔργα τῆς,μέχρι τώρα δημιουργικῆς προσφορᾶς της. Πρόκειται γιὰῖ τίς «Ἐφημερίδες», τίς
κατασκευές μέ νέον, μέ γράμματα

τοῦ ἀλφαὸήτου καί ἄλλα στοιχεῖα, γιὰ ἔργα μνημειακά ἀπὸ
άσὸεστο, χαρτί, ἀλουμίνιο, νέον,

ὅπως τὸ Times Square, καί τὸ
Today Special, τέλος γιά τή σειρά
τῶν μεταξοτυπιῶν ἀπὸ τήν ἐκ·
δοση Chinatown. Βλέποντας τὸ
σύνολο τῶν ἐργων στήν τωρινή
έκθεση ἀντιλαμόανόμαστε ὅτι
αὐτή ἡ πολύ ἱκανή καλλιτέχνιδα
ἔχει κατορθώσει νά «περάσει» τά
ἐρεθίσματα πού τῆς προκαλεῖ ἡ
σύχρονη πραγματικότητα ἀπὸ τό
φίλτρο τῆς ἐντονης προσωπικότητάς της καί ὅτι αὐτά ἀναπλὰθει
καί προόάλλει σέ ἔργα πού χαρακτηρίζονται ἀπὸ τό σπάνισ, στίς

μέρες μας, γνώρισμα τῆς προσωπικῆς δημιουργίας. Παράλληλα
μέ τήν ἐκθεσή της στήν Ἀθήνα, ἡ
Χρύσα πού μόλις παρουσίασε τή
δουλειά της σέ μεγάλη ἀτομική
ἐκθεση στό Μουσεῖο Σύγχρονης
Τέχνης τοῦ Παρισιοῦ, δείχνει
ἔργα της καί στή γαλερί Ζητα-Μι
τῆς Θεσσαλονίκης. Τήν ἐκθεσή
της στήν Ἀθήνα συνοδεύει κατάλογος μέ κείμενσ τῆς ἴδιας.

“

Τέσσερεις Βούλγαροι καί
Τέσσερεις “Ἐλληνες Ζωγράξι,ΙΞθνική Πινακοθήκη

Πρωτότυπη εἰναι ἡ πρωτοὸουλία τῶν Ὑπουργείων Πολιτισμοῦ
τῆς ,Βουλγαρίας καί τῆς Ἑλλὰδας
στά πλαίσια τῆς ὁποίας καλλιτέχγες ἀπὸ τίς δύο χῶρες περιόδευσαν ἀντίστοιχα τίς δύο χῶρες γιά
νά ἀποκρυπτογραφήσουν στή
συνέχεια τίς ἐντυπώσεις τους σέ
ἔργα πού παρουσιάζονται τώρα
ἐδῶ καί στή συνέχεια στή Σόφια.
Πρόκειται γιά τούς;
I
Ντ. Κίροὸ πού ἐκφράζει τίς ἐντυπώσεις του θεμελιώνοντάς τες
στίς ἀρχές τῆς νέας παραστατικὸτητας.
Ν. Τζόνεὸ πού ἔχει ὁλότελα
νιώσει τίς ἐναλλαγές καί τήν εἰδική ὑφή τοῦ φωτός στή Μύκονο.
’I. ’I66vo6 7:06 στίς, ἐμπνευκομένες ἀπὸ τούς Δελφούς καί τήν
[Ελληνική μυθολογία, συνθέσεις
τὸ La Espiral Etema :06 Κουὸανέζου κιθαριστή-συνθέτη ΛέοΧ του μᾶς ἀποκαλύπτει μεγάλες
ἱκανότητες στή σύνθεση.
Μπράουὸερ (γ. 1939) έχομε
Π, Ντότσεὸ πού κατορθώνει νά
ἀκούσει, πάντα 61:6 :6v θαυμά-μετουσιώινει σέ ἐργο τέχνης τίς
σιο κιθαριστή K. Κοτσιώλη, στίς
ἐντυπώσεις πού τοῦ προκαλεῖ ἡ
10.1.79 καί έχομε γράψει σχετικὰ
συχρονη...
ἀρχιτεκτονική τοῦ
στό «Βῆμα» (18.1.79).

Πειραιᾶ καί τῶν Ἀθηνῶν.
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’

ᾼ-

Ἀπὸ
Ἑλληνικῆς
πλευρᾶς
έχουμε τούς;
Σ. Ζερὸόπουλο πού προὸάλλει
στίς συνθέσεις του φωτογραφίες

πλαισιωμένες ἀπὸ τά χρώματα
τῆς ὃουλγαρικῆς σημαίας.
Δ. Κοντό πού ἔχει φιλοτεχνήσει ἀφηρημένες συνθέσεις.
B. Κυπραῖσ πού έχει καταγράψει τούς συνειρμούς καί τίς μνῆμες του σέ μιά δουλειά πού δια-

κρίνεται γιὰ τήν ἐφευρετικὸτητα
και τον προσωπικό χαρακτήρα.
,Γ. Μιχαηλίδη πού ἐκφράζεται
με έναν ἡμι-παραστατικό τρόπο,
ἀναδημιουργώντας, ὅπως αὐτὸς
τίς εννοεῖ, τίς ἀρχές τῆς ἐννοιολογικῆς τέχνης σέ ἔργα πού χαρακτηρίζονται γιά τὸ προσωπικό
τους «ὕφος» καί τήν εὐαισθησία
στο χρωμα.

Σχέδια τοῦ Πολυτεχνείου τῆς
’Δυρίχης γιά τήν Ἐρέτριά
Εθνική Πινακοθήκη
-Πολύ ἀξιόλογη ἡ προσπάθεια
των Ελὸετῶν - ἀποτέλεσμα μιᾶς
δουλειάς 1:06 έχει γίνει μέ συνεπεια, μέ μεθοδικὸτητα καί
μέ
πλήρηε ἐπίγνωση τῶν πολιτιστικων, ιστορικῶν καί μσρφολσγ
ικων γνωρισμάτων τοῦ τόπου.
Ἡ

μελέτη αὐτή ἀποτελεῖ ἕνα ὑπόδειγμα γιὰ κάθε ἄλλη παρόμοια
προσπάθεια.

Λάδια καί Ἀκουαρέλες τοῦ
Στ. Ἰωάννου
Γκαλερί «Συλλογή»
Ὁ νέος καλλιτέχνης μᾶς παρουσιάζει μιάν ώριμη δουλειά
στήν ὁποία μᾶς πείθει γιά τίς
ίκανότητές του στῆ σύνθεση καί
τήν εὐαισθησία πού τόν χαρακτηρίζει στό’ χρῶμα. Ἀνάμεσα
στῆν παραστατικὸτητα καί τήν
ἀφαίρεση - τρόποι ἐκφρασης πού
χειρίζεται μέ μιάν ἀνάλογη εὐχέρεια - ὁ Ἰωάννου έχει 6ρεῖ Eva
μέτρα ’· “
μιάς ἀπόλυτα δικῆς

μέ μιάν ἰδιαίτερη εὐαισθησία στό
χρῶμα καί ἐπιμέλεια σέ ὅ,τι
ἀφορᾶ τήν ἀπόδοση τῆς προσωπικότητας τοῦ καθενὸς.

ερί κρίσεως...
Συνθέσεις μέ Ψηφιδωτά
Γκαλερί «Νέες Μορφές»
Ἡ καλλιτέχνιδα κατορθώνει
καί σφραγίζει τίς ἀνθρώπινες
μορφές μέ μιάν ἰδιαίτερα ἐντονη
προσωπικότητα.

Μορφές σέ Σκηνές τῆς Καθημερινῆς Ζωής καί Τοπία
Γκαλερί «ΩΡΑ»
Ὁ B. Σίμος κατορθώνει καί
μᾶς ἀναμεταδίδει κάτι ἀπὸ τῆ
ψυχολογία τῶν μορφῶν πού
ἀπεικονίζει, καθώς καί τήν ἰδιάζουσα ἀτμόσφαιρα τῆς κάθε σκηνῆς. Τά ἔργα του χαρακτηρίζονται ἀπό μιάν αὐστηρότητα στή
σύνθεση καί τήν ἀπέριττη χρωματική παλέτα.

Ποίηση μέ Χαρτί καί Χρῶμα
Αἴθουσα Σύγχρονης Χαρακτικης

του ἐκφρασης. Μέ ἔναυσμα :6
ἐσωτερικό τοῦ ἀτελιέ του ῆ μιά
«νεκρή φύση», κατορθώνει νά
ἀνανεώνει μέ ἕνα δημιουργικό
τρόπο τή σύνθεση. Πέρα ἀπό τά
λὰδια του, οἱ τέμπερες χαρακτηρίζονται άπό μιάν ἰδιαίτερα ἐντονη «κινητικότητα» καί εὐαισθησία στό χρῶμα.

ἹΙ Ἔφη Μουτάφη - Πάνου
Γκαλερί «“Υδροχόος»
Παρουσιάζει «Νεκρές Φύσεις»
καί συνθέσεις στίς ὁποῖες ἔχει
ἀποθανατίσει τά παλιά σπίτια
τῶν

ἈθηνῶνΤά

τελευταῖα,

ἡ

καλλιτέχνιδα τά ἔχει ἀπεικονίσει
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΞΙΔΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

-

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

-

Μέ μιά μεγάλη εὐαισθησία στό
χρῶμα καί ἐπινοητικότητα στήν
τεχνοτροπία, ἡ καλλιτέχνιδα B.
Kohler — Σταράκη πραγματοποιεῖ συνθέσεις θεμελιωμένες
στῆν ἀρχή τῆς διαφάνειας. Στά
ἔργα της ἐκφράζει ὁράματα πού
έχουν έναν ἐντονο συμὸολικὸ χαρακτῆρα καί γιὰ τό θεατή.

”Αλλες Ἐκθέσεις
Οὗγγροι Χαράκτες; Καθηγητές
τῆς Ἀκαδημίας Καλῶν Τεχνῶν
τῆς Κρακοὸίαςῑ Γκαλερί Κάπα
(Μαραολῆ καί Κλεομένους).
Α’ Μπιενάλε τῶν Τελειοφοίτων·
τῆς ΑΣΚΤε Στό Γαλλικό Ἰνστιτοῦτο (Σίνα 29).
.
“Ομαδική Ἔκθεση τῶν; Γ.
Ἰωάννου, Σ. Καραὸούζη, Π.
Μεταξά, Γ. Παπανελόπουλου;
Γκαλερί «Χρυσόθεμις» (Χαλάνδρι).
Γ. Κλωνάρηςε «Στοά Τέχνης»
(Βουκουρεστίου 45).

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
KPOYAZIEPEI
- εΞοτεΡικογ

τιΜῶΣ ΠΑΠΑΔοΠοΥΛοΣ

Τῆς ”Αννυς, Κολτσιδοποὺλου ἲ
Ἐὸῶ ἡ κρίσι), ἐκεῖ ῆ κρίση, ποῖ· εἶν’ ἡ κρίση,Τό καλοκαίρι τῆν ἓντι)πίσαμι·,τῆν ἀπομ()νιι’)σα,ιιε.τῆ συζῆτῆσαμε, τήν ἀναλύσαμε, τῆς.. πῆραμι“ συνέντευξη, τήν περιμὲναμε πιά ὤριμι] καί ὁιαμορφωμεῆἰ] γιά τῆ χειμωνιάτικι]
σαιζόν, νά σαρώνει τά θέατρα, τούς θι--ατρώνῆὸες, τά Μετοχ

χικά Ταμεῖα καί τούς Παναγίους Τάφους, μά.. (’ἱφαντι) πάλι
ἡ κρίση, κομίτῆς φαντομάς.
Ρίξτε μιά ματιά στά θεάματα,
ριιυν ἔργων («Ἐσωτερικαί εἰδήρίξτε μιά ματιά στίς πρεμιέρεςέ
σεις» τοῦ Μ. Ποντίκα, «Μάνα,
Ἀπτόητο τό θέατρο τῆς πρωΜητέρα, Μαμά» τοῦ Γιώργου
τεύουσας, κάνει τίς κοσμικές του,
Διαλεγμένου, «Θεατρίνοι» τῆς
τίς διακομματικές του ἤ τίς πνευ- Τζ. Καρέζη, «Οἱ ψίλοι»τοῦ Κ.
ματικές του ἐνάρξεις κι ἐπίσημες,
Μουρσελᾱ, «Δάφνες καί Πικροἀπτόητο τό κοινό ἀλλοῦ περισσόὁάφνες» τοῦ Δ, Κεχαΐδη, «“Ὠχ»
τερο, ἀλλοῦ λιγότερο, ξεκινάει μέ τῆς Μ. Ριάλδη, «Λυσσιστράτη»
τά μονά του, τά ζυγά του, πλη- τοῦ Γ. Σκι)ύρτη,«<“1φιγέιέια ἐν
ρώνει τό εἰσητήριό του, ὃιακόσιες Ληξουρίῳ» τοῦ Κατσαῐτη, κ.ά,
πενήντα ἤ καί τριακόσιες έκακ.(”ι) χώρια ὂέὸαια οἱ φαρσοκωστος, χώρια :6 πρόγραμμα, τῆ
μωδίες, τά ἐλαφρά 6ουλεὸάρτα,
γκαρνταρόμπα, τῆ ταξιθέτρια καί τά άνάλαφρα θεάματα, μέ τά
τό άναψυκτικό, χώρια πού μετά
άνάλαφρα ντυσίματα, κ.ά, κά...
δέν προλαὸαίνει οὔτε μιά ταὸερἈναλλοιωτη ἡ εἰκόνα του καί
νούλα ἀνοιχτή γιά νά τσιμπήσειέ
φέτος. Κρίὸη ρι-περτορίου δέν
Ξανάρχισε :6 (ἰθηναῖκό θέατρο
φαίνεται 67:6 πουθενά. Κρίοη
τῆ μεγάλη χειμωνιάτικη ἐπίδειξη
θεατῶν
συνηθισμένη,
Κρίση
ἀθανασίας ’τό μεγάλο σώου τῆς
νεοελληνικοῦ ἐργου μπαλωμένη,
πιό παράδοξης ἐπιῦίωσης. 'H 6:Τῆ γλιτώσαμε πάλι... οἱ τεθλιμέτρίνα του, ὅπως πάντας

«Ἔχουμε ἀπ’ ὅλα»,

νοι συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ θεά-

Πάλι ἡ

τρου μείναμε πάλι μέ τίς πλερέζες
γνωστή πανδαισία τοῦ ξένοι· ρεἀχρείαστες, Πῶς νά πενθίσεις
περτορίου ἀξιώσεων (Γκόρκι «Οἱ
ἄλλωστε γιά ἕνα ζωντανό καί
Ἐχθροί», Μπριὲχτ «Ζούγκλα τῶν
ἐλισσόμενο πτῶμα; Πῶς νά πενπόλεων», «Κύκλος μέ τήν κιμωθίσεις ἄλλωστε γιιί ένα ὁλόκληρο
λία», Ἰψεν «Βρυκόλακες», Τολθεατρικά σύστημα, πού άντί ν’
στὸι «”Αννα Καρένινα», Κασόνα ἀλλάξει 67:6 ρίζιις. ἀρκεῖται στό
«Τὰ ὁέντρα πεθαίνουν ὄρθια»,
ν’ ἀλλάζει ἔργα σουλατσάροντας
κά, κ.(”ι), πάλι πρῶτες έλληνικιῗς
μέ μιά άπίθανη άνεση σ“ ὅλα τά
μήκη, τά πλάτη καί τά 6άθη τῆς
παρουσιάσεις ἔργων («Ντά» τοῦ
Χιοῦ Λέοναρντ, «Χίτ» τοῦ N10—
παγκόσμιας δραματολογίας.
ρέν, «Οἰκιηιένεια Τότ» τοῦ Βάν
Μέσα στίς τυχαῖες ἐπιῦιώσεις
άπὸ καλοκαίρι σέ χειμώνα κι άπό
”Οκρεν, κά, κά), πάλι πλατύ
χειμῶνα σε’· καλοκαίρι, τά πάντα
φάσμα
νεοελληνικ(ῖ)ν
ἔργων
τρέχουν πίσω ἀπ’ τό θεατρικά Tl,
(«Φόν
Δημητράκης»
τοῦ
Δ.
Ψαθᾶ, «Ἡ Δίκη» τοῦ Ζακόπουἐνῶ τό ΠΩΣ, μαραζώνει άζήτητο
λου, «ὁ Ἐρωτόκριτος» τοῦ B.
θ’ ἓλάχιοτες ἐξαιρέσεις.
Κορνάρου, «ὁ Λάκκος τῆς (ἰμάρΚαλή ἀρχή λοιπόν καί πάλι1
τίας» τοῦ Γ. Μανιῶτη, ἐπιθαρρήΚαλή ἀρχή στίς ἐλπίδες γιά εὐτυσεις, συρραφές, σπονδυλωτά κά.
χεῖς συμπτώσεις καί μοναδικές
κά). πάλι ὅαπτίσματα καινούσυγκυριέςί...
Ι

υφαντα
οερραίσ

τηλ. 3622085-3638047

E. ΜΙΣΣΙΟΥ ἅΣια ΕΠΕ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

για υποψηφιους GCE φοιτητες πανεπιστημιων

Πατησίων 168,,ἈΘήνα, τηλ. 8643786

σπουδαστες KATE» τηλ 3615 403 απογευματα
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ΠΕΡΙΘΩΡΙΑΚΑ
Q Πρόσφατη ἔρευνα καθημερινῆς ἐφημερίδας καί οἱ σχετικές
συζητήσεις ἔὸωσαν ἀφορμή στόν
Τ. Σπετσιιὺτη γιά τό γράμμα πού
ἀκολουθεῖ·
Ἀγαπητό Ἀντί,
Φαίνεται πώς - τώρα πού ἡ
πλήξη ἀπὸ τήν «ἀριστερή φιλολογία» καί τὸ μπλά-μπλά τοῦ
«Ἀντάρτικου» ἔχει ἀρχίσει νά
πνίγει Θανάσιμα ὅλη αὐτήν τήν
γενιά τῶν «διακόουμένων ἐπαναστατῶν» τῶν κεντρικῶν ἀθηναῖ-

κῶν ζαχαροπλαοτείων. τῶν μεγάλων ἐκδοτικῶν ὀργανισμῶν καί
τῶν Φεστιὸάλς - γίνεται μιά
μετατόπιση σε’ θέματα πού προοφέρονται ἀκόμα γιά «ἐπαναστατικά» ἤ ἀμφισὸητησιακά», ἀφοῦ
αὐτά πού λιῧανίζονταν πρίν μερικά χρόνια σάν τέτοια, ἔχουν γίνει τόσο κοινά, ὅσο ὁ 7:000:51:πος καί τόσο νόμιμα ὅσο :6 σέξ
τοῦ παντρεμένου

ζευγαριοῦ

σέ

κρεὸατοκάμαρα τοῦ Βαράγκη.
Κινδυνεύουμε νά θεωρηθοῦμε
καλλιτεχνικά ντεμοντέ, ακούγοντας ἀκόμα Φαραντούρη ῆ ἰδεολογικά ὀπισθοδρομικοί, μένοντας
ὀρθόδοξσι ὀπαδοί τῆς KNE. Γι’
αὐτὸ πρέπει νά φτιάξουμε καινούριους «ἥρωες», καινούρια
«εἴδωλα» καί γιά νά εἴμαστε πιό
«in» , ἀλλά καί γιά νά μποροῦμε
νά δικαιολογήσουμε τήν ἄγνοια,
τή μετριότητα, τήν κακογουστιὰ,
τήν ἀπραξία καί τήν λίγδα μας.
Ἑχουν φτάσει λοιπόν μέχρι τά
περίπτερα τῆς πολυκατοικίας μας
μερικές «καινούριες» λέξεις ἀντεργκρὰουντ, περιθώριο... κλπ.
(Σημ. 1: :6 «καινούριες» εἶναι
ὃέὸαια γιά τούς Ἕλληνες ἐννοια
κάπως σχετική. Δηλαδή, ὅταν ένα
ρεῦμα σ· ὅλους τούς τομεῖς στὸν
τόπο τῆς προέλευσης του, ἀρχίζει
νά παλιώνει, έδῶ εἶναι άκόμη
πολύ νεωτεριστικὸ κι ὅταν πιά
ἐκεῖ εἶναι πολύ παλιό ἐδῶ εἶναι
ἤδη πρωτοπορία στό φόρτε της)
(Σημ. 2: Μιά σοόαρή αἰτία γιά
τήν

παραπάνω)

καθυστερημένη

ένημέρωσή, ὀφείλεται στό 6:: μεγάλος ἀριθμός Ἑλλήνων διανοουμένων
καί
καλλιτεχνῶν
ὑστερεῖ στίς ξένες γλῶσσες. Ἔτσι
ἡ ένημέρωσή του σ“ ὅ,τι ἁρπάζει
στά
κλεφτά
ἀπὸ
κανένα.
σφύριγμα τῶν <<μεταφραστῶν>>>
(Σημ. 3’ Μιά ἄλλη αἰτία γιά

τήν ἓξήγηση τῆς 1ης σημείωῦης
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,θ’ῑόο
εἶναι ἡ ῖδεοληψία πού χαρακτηρίζει τούς Ἕλληνες διανοούμενουςε ἀπ’ τά πρόσωπα καί τά θέματα πού κολλοῦν, πρέπει νά γίνει κάτι κοσμογονικό γιὰ νά ξεκολλήοουν)

Καί ἰδού κάτι παρόμοιο. “Η
ἀποκάλυψη τῆς νέας λέξης;
άποτὲλεσε
πού
«περιθώρια»
στόχο μεγάλης έρευνας τῆς ἐφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» μέ τίτλο
«περιθώριοι Ἀπειλή ῆ ἐλπίδαῑ»
Ἀναφέρομαι στό πρῶτο μέρος
τῆς ἐρευνας πού παρουσιάζονται
συνεντεύξεις μέ «περιθωριακούς»
καλλιτέχνες. ”Ολη ἡ ἀηδία μίας
χυδαίας ἐπαρχιώτικης καί κακόγουστης μυθολογίας, πού συντηρεῖται ἀπὸ τήν ὅλακεία, τήν 7:0ρεξήγηση καί :1': δι(ιστρέ6λιι)ση κανένας ὅρος δέν πέρασε ποτέ

καί πουθενά τόσο διαστρεῧλιιηιίνος ὅσο στῆν Ἐλλάδα - ’έχουν
θέση ἐδῶ. Ἐργάτες τῆς τέχνης
(λογοτεχνίας - μουσικῆς - θεάτρου) πού καμιά σχέση δέν έχουν
μέ κανενός εἴδους περιθώρια
λανσάρονται

σάν

«περιθώρια-

κοί» μέσα ἀπὸ τίς kltsh, περιγραφές καί τίς φτηνές, δημαγωγικές ἐκφράσεις - κλισέ μέ τίς
ὁποῖες παλιά περιγράφονταν οἱ
Μαρινέλλες κι οἱ.. δοσκόπουλοι
σέ ἄρθρα τοῦ ἰ’διου συντάκτη στά
τότε «Ἐπίκαιρα». Περιγραφή
«περιθωριακῆς» ποιήτριας, άς
ποῦμεῑ «Μικροσκοπική μ’ ἕνα
μόνιμο θυμό στὸ μοῦτρο, ἄγρια
σάν μοῦργος, ἀλλά τρυφερὴ κιῖ
εὐαίσθητη στό όάθος...» - οὕτε
στήν Οὐγκάντα δέν γράφουν πιά
έτσι,
”Ενα άκόμη σήριαλ σέ 6690;
:06 κάθε δύαμοιρου παραμύθιαομένου ψώνιου, πού εἰναι ἕτοιιιο
νά πάρει στά σοόαρά ὅ,τι τοῦ

πασάρει

ἕνα συνοθύλευμα μιᾶς

τινευτοκουλτούρας ἀναμασήματος
καί φτήνειας. Ἕνα άκόμη δημοσιογραφικὸ σήριαλ μέ θέμα
«ἐπαναστατικό» - ὅπως περνάει
ἡ λέξη μέσα στά πεινασμένα φαντάσματα τοῦ εὐνουχισμένου μικροαστοῦ - καί πριι)ταγιι)νιοτές
ὀνόματα τῆς τέχνης μ’ (ἰνιιγνιῐ)ριση. όνομα, λεφτά, ἐπανεκδόσεις. πού ἐδῶ ποζάρουν μακά69:0 σάν... «περιθωριακοί» ἦ
σάν... «ράτσα ἔξω ἀπό τό οίκονομικό καί πολιτιστικό σύοτημα».
Εἶναι ὁλότελα ῆλίθιο κι ἀνέν-

ΣΙῙΟΥΔΑΣΊἙΣ ΣΤΙΣ
ΛΙΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΣΟΣΙΑ-

0 r0 Δ. ψιλιππῐὸῆς ἀπό τά Σκύπια, ὅπου σπουδάζει, ι’·κθέτει τό

πρύίῖλῆμα «τῆς άιιαόολῆς στρατειίσεως λόγω) σπι) 1160311».Κύριε Διευθυντά,

Γιά τρίτη συνεχῆ χρονκί, ἐμεῖς
οἱ Ἓλληνες φοιτητές στά Σκόπια
τῆς ΓιοιὟκοολαίίιίις άντιμετωπίζουμε :6 πρόῧλημα τῆς χορήγησης ἀναῧολῆς οτράτευοης καί
παροχή φοιτητικοῦ συναλλάγματος.
Ἡ (”ιντιεκπαιδευτική πολιτική,

τιμο νά περνάει ἡ μυθολογία τοῦ

ἡ

περιθιι)ρι(ικοῦ μέσα ἀπὸ «ἑρει·-“
νοὶ.ογίες>> τῶν μαζικῶν μέσιιιν ἐνημὲρωσης καί καλλιτέχνες πού
οὔτε :6 ’ἐργο τους, ούτε οἱ ἴδιοι -

ἀδιαλλαξία τῆς κιιΰιὲρνηοης καί
εἰδικοτιριι τοῦ ὑπουργοί· Ἐθνικῆς “’Λμυνας ἑφαρμοατηκε κατά
:6 χειρότερο τρόπο σέ :16; τούς
(Γοιτητές Σκοπίιιηι
Δέν ζητῖιμε καμιιί χάρη ἀπὸ
τήν Πολιτεία, ιἰλλά μόνο νά
ἐφαρμοατοῦν οἱ κανονιομοί πού
ἰ’σχυαν στά στρατολογικά γρα-

σάν τόμῆ τῆς ζωῆς μέο· στῆν τέ-

χνη - ’ἔχουν σχέση μέ τά ἀληθινά
περιθώρια πού άλλωστε πιστεύω
δέν πολυσυμφέρουν - στὸν καιρό
τους - τήν κουλτούρα μιᾶς ἀστικῆς ἐφημερίδας τόσο, ὥστε νά
προὸάλλει μή λογοκριμένο τό
λόγο τους.
Τί σχέση ἐχουν οἱ παλιές γιεγέδιοσες τοῦ ἐμπορικοῦ σινεμά, οἰ
ὑπαρξιακοί ποιητές. κι οἱ νοικοκυροῦλες καί τά μπουγαδοκόφινα τοῦ «Τρίτου στεφανιού» μέ
τό περιθώριο, μόνον 6 συντάκτης
ξέρει. Ἐμένα δέ πολύ περίεργο
μοῦ φαίνεται πού μ’ αὐτὸ τό
πνεῦμα δέν εἴδαμε καί :6v ἀκαδημαϊκὸ κ. Πέτρο Χὰρη ἢ τὸν
Ἀλέξη Μινωτῆ στὸ... περιθώρια
Κι ἀφοῦ λοιπὸν τὸ περιθώρια
τόσο θεσμοποιῆθηκε κι ἐπισημοποιήθηκε κι ἔχει τούς «στάρς»
του, γιατί ὁ συντάκτης δέν διαθέτει λίγο 1106009; Εἶναι νομίζω 6
μόνος τρόπος γιὰ νά ἐξιλεωθεῐ,
Ἐγώ θά τοῦ πρὸτεινα ένα καλό
σινάριοῑ Μιά φαρσοκωμιι)δία
φτιαγμένη ἀπὸ έναν «μαίτρ» τοῦ
εἴδους, τόν Δαλιανίδη. Τίτλος
της; «Ἠ Ἀλίκη στό περιθώριο»
καί ὑπόθεση μέ άντίζηλες τήν
Βουγιουκλὰκη καί τήν Κατερίνα
Γώγου.
Δέν θά κάμει πολλὰ εἰσιτήρια;
Φιλικά,

Τάκης Σπετσιώτης
Σκηνοθέτης

ἐσκεμμένη

ἀδιαφορία

καί

φεῖα, ὅταν ἐμεῖς πηγαίναμε γιά
σπουδές στά Σκόπια,

Σύμφωνιι μέ τήν άνάκοίνιι)οη
τοῦ ὑπουργοί» Ἑθνικῆς ’Ἀμυνας
θεωροῦμε ἀπαράδεχτη καί λαθεμένη τήν δικαιολογία του ὅτι ἡ
ἀναὸολή στράτευσης ἐγινε κατ’
οἰκονομίαν στό παρελθόν καί ὅτι
δέν πρόκειται νά ἐπαναληφθεῖ.
Πρίν τό 1976 στούς φοιτητές
στά Σκόπια χορηγοῦνταν ἀναθολή στράτευσης καί φοιτητικό
συνάλλαγμα, ἐνῶ :6 1977 διακόπηκηε αὐτή ἡ χορήγηση ξαφνικά,
πράγμα πού παραμένει μέχρι σήμερα ἐτσι.
Καί ρωτᾶμε;
Γιατί κ. Ὑπουργέ Ἐθνικῆς
“Αμυνας διακὸψατε τήν ἀναὸολή
στράτευσης; Ποιός ἠταν ὁ λόγος
καί ποιὰ συμφέροντα ἐξυπηρετεῖ
ἡ άπόφαση αὐτή; Ποιός θ’ ἀποζημιώσει ἐμᾶς καί τούς γονιούς
μας ἠθικά καί ὑλικά μέ τίς καταδικαστικές ἀποφάσεις σας; Τί θά
γίνουν, κ. Ὑπουργέ, οἱ μέχρι
τώρα κριθέντες ως ἀνυπότακτοι
καί αὐτοί πού προστίθενται,
Γιατί μάς στερεῖτε :6 δικαίωμα
νά σπουδάσουμι·μί· δικά μας ἐξοδα οτή γειτονική χώρα, ἀφοῦ
καί τά ἐξοδα εἶναι λιγότερα,
ἀλλά καί τό συνάλλαγμα πού

ἀπαιτεῖται εἶναι λιγότερο ἀπὸ
ἄλλες χῶρες, Μήπως φοὸᾶστε τή
μαζική φοιτητική μετανάστευση
στά Σκόπια πού θά ἀποδυναμώσει τό στράτευμα, ὅπως ἰσχυρίζεστε; Μέ τίς μαζικές φοιτητικές
μεταναστεύσεις στίς δυτικές χῶρες, τό στράτευμα δέν ἀποδυναμώνεται; Μέ ποιό τρόπο ἐξηγεῖται τό γεγονὸς ότι χορηγήσατε
ἀναθολῆ στράτευσης σέ 50 φοιτητές στό Βελιγράδι, ἐνῶ δέν χορηγεῖται σέ 250 φοιτητές στό
Σκόπια πού στεροῦνται τήν ἀνα6ολῆ ἀπὸ τό 1977; Γιατί αὐτή ἡ
διάκριση καί ἡ ἄνιση, σέ 6άρος
μας, μεταχείριση, Γιατί μᾶς χωρί-

«πολιτικοί σύλλογοι». Ἡ μή
ὕπαρξη ἑνός μαζικοῦ ὀργάνου
ἀγωνιστικοῦ ἄνοιξε τὸ δρόμο γιά
τήν παραπέρα αὕξηση τῶν
διδάκτρων; κλιμακώθηκε ἀπὸ
150 $ σέ 180$ καί 220$ γιά τούς
νέους φοιτητές. Ἐφέτος νέα αὐξηση κατά 60 $ γιά ὅλους ἀνεξαιρέτως. Καί ὅλα αὐτὰ ἀδιαμαρτύρητα.
Καί ἔρχομαι στό «ἰκανοποιητικό» ἐπίπεδο τῶν ρουμανικῶν
πανεπιστημείων. Τί εἶναι [κανοποιητικό; ἡ ἐντατικοποίηση, ἡ
συσσώρευση ἄχρηστων γνώσεων,
τά ἄφαντα 6ι6λία πού μᾶς δίνουν, ἢ μήπως ἡ σχέση καθηγητῆ

’//

ζετε σέ ὁμάδες πολιτῶν μέ περισ- φοιτητῆ σχέση πού ὂρίσκεται
σότερα ἤ λιγότερα δικαιώματας
στά μεσαιωνικά πρὸτυπα;
Πότε καί πῶς ἐφαρμόζετε τήν
Ἠ μήπως ἡ συμμετοχή τῶν
ἰσοτιμία τῶν πολιτῶν στά ἴδια
φοιτητῶν, πού ἡ μόνη τους παδικαιώματα;
ρέμόαση εἰναι νά φτιάχνουν τό
Ἐμεῖς δέν ἀρνούμαστε νά ὑπηπρόγραμμα γιά τίς ἐξετάσεις;
ρετήσουμε τήν πατρίδα· άπλά ·
Προσπερνῶ τόν. προτεινόμενο
ἀρνούμαστε νά ὑπακούσουμε σέ
ἀπὸ τόν συνάδελφο, διάλογο πού
ἀποφάσεις πού καταδικάζουν
πρέπει νά γίνει. Γιατί ὃσες φορές
καί τίς σπουδές μας καί τῆ ζωή
πήγαμε στούς Ρουμάνους ὑπεύμας.
ι
”
θυνους γιά τήν λύση προόλημάΜέ τιμή
των μας, μᾶς ἀγνόησαν. Στήν τεΔημήτρης Φιλιππίδης
λευταία μάλιστα παράοτασή μας
Φοιτητής στά Σκόπια
γιά τήν αὐξηση τῶν διδάκτρων,
μᾶς ἀπείλησαν. Ὁ George — ὁ φιλέλληνας κατά τήν «Βραδυνή» (ὑπεύθυνος γιά τούς ’Έλληνες
φοιτητές) δήλωσε; «Τί θέλετε καί
φωνάζετες Θέλετε νά λύσετε μιά
καί ἐξω τό πρόὸλημά σας»;
Αὐτά γιά τήτκιάντιδογματική».
«Ειἰρ(ι)κιη,ιμουνιστική» καί «σοΟ Σὲ ὅσα ἔγραψε στό τχ. 134
σιαλιστική» Ρουμανία.
σπουὸαστής ἀπό τῆ Ροιιμανιά ι’·’ρΓ.Τ.
χεται νά προσθέσει ἕνας ἄλλος
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ
αναγνωστης μσς.-
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Ἀγαπητό «Ἀντί»,
Ὁ συνάδελφος ἀπὸ τήν Ρουμανία τὸλμησε καί εἰπε τήν μισή
ἀλήθεια. Θά ἤθελα νά τόν συμπληρώσω;
Μέ τήν ἄνοδό μας στή Ρουμανία πρί 3 χρόνια φτιάξαμε τούς
φοιτητικσύς συλλόγους, μέ δημοκρατικά καταστατικά γιά τήν λειτουργεία

τῶν

φοιτητικῶν

πα-

ρατάξεων.
cH ἀντίδραση τῆς UASCR
(Φοιτητικῆς κομμουνιστικῆς νεολαίας) ἦταν ἡ ἀκόλουθης Ἀπαγορεύεται ἡ πολιτική λόγω διακριτικῶν σχέσεων, ἀπαγορεύεται
ἡ διεκδίκηση λόγω τῆς «σοσιαλιστικῆς νομιμότητας». Μέ ἀπροκάλυπτη παρέμὸαση μᾶς ἐδωσαν
νέο καταστατικό πού χαρακτήριζε τό σύλλογο «Professional»
(ἐπαγγελματικό). Ἠταν ἡ χαριστικῆ ὂολή γιά τήν διάλυση τῶν
συλλόγων - μόνο μέσο γιά τήν
ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων
τῶν Ἑλλήνων σπουδαστῶν.
Τήν ἐπέμόαση στό σύλλογο τήν
ὑπεστήριξε ή «Κ» NE πού ὅσοιλικὸτερη τοῦ ὅασιλέως χαρακτήρισε τό δοτό καταστατικό, δημοκρατικότατο. Ἐπίσης ὁ «Ρῆγας
Φεραῖος» καί ἡ ΠΑΣΠ δήλωσαν
ὅτι δέν μπορεῐ νά γίνει τίποτα
καί καλό εἶναι νά ὑπάρχουν οἱ

Ο Ὁ άναγνώστης μσς Ν. Ρίζος,
ἐργάτης ἀπό τό Βόλο, ἀφοῦ
πρῶτα σημειώνει.·
«Συμφωνῶ μέ τήν ἐπίσκεψη
τοῦ πρωθυπουργοῦ στήν Μόσχα,
σάν θετικὸ 6ῆμα, ἀλλά ὅχι σάν
μία ”τροεκλογικῆ φιέστα, ἐτσι
ὅπως προόάλεται ἀπό ἀστούς καί
μή, γιά νὰ δώσει ζωή στήν καταπίεση τῆς Δεξιᾱς, ἐπάνω στό έλληνικὸ προλεταριάτσ - ὃλέπε λιτότητα, συγκονιστική ἀπεργία
ΠΙΤΣΟΣ κλπ.» - καταλήγει μέ

νά τό ὁημοσιευσετε στῆν (upuia‘
σελίδα τῶν ἀντιδισφημίσεων,
Καί κὰτι ἀλλο. Δέν θα ῆταν ένδιαφέρον νά δημοσιεύσουν οἱ
φροντιστές πόσοι φοίτησαν, πόσοι
πέτυχσν,
Πόσοι ἀπέτυχον καί

πόσα χρήματα καρπώθηκαν;
Τό γράμμα μου σός τό στέλνω
ὰνωνιίμως γιατί, ώς ἀποτυχών, ἠ
μαρτυρία μου δέν ἔχει σημασία.

Τὸ πράγμα ὅμως, ἐκτός ἀπό
παράνομα, ένδιαφέρει ὅλους.
Γειά σος
ἕνας μοχθηρός ἀποτυχών
(παρά τό δυο ἐτη «émmnpovmﬁq»
προετοιμασίσς

«Μοχθηρός» καί «κακός», ὅπως
αυτοσποκσλεῑται, ἕνας ἀναγνώστης μᾶς ἔστειλε τό δημοσιευομενο ἀπόκομμσ ἀπὸ τη «Θεσσαλο-

ΕΥΧΑΡ l ΣΤΩ ΘΕ ΡΜΑ
τό σοον-πιστή ιο «ΕΠΙΣΤῌΗΟΝΙΚΟ» τοῦ κ. H
ANT. ΣΑΧΠΕ

πού ε ο

[AH καί τους κα ηνητ c YOU

σαν νά ηεράοω an‘o: ιπλ

Νομική Θεσσαλονίκης.

νίκη» καί τήν ἐπιστολή που ακολουθεῖ με’ τίτλο «Z' ευχσριστώ ὠ

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜ. ΤΕΛΛΗΣ

ἑταιρία» ἡ «”Οτσν ό Maui/.159 ὁὲν
εὐχαριστεῖ τὸ ὂουνό, εὐχαριστεῖ

τοῦ %E”6‘§’T°1 Ἠίῗιῖἲογ
«ΕΠΙΣῘΗΜΟΝΙΚΟ»

τό θουνό τόν Μωάμεθ»;

Ξῑμαι ἕνας κακός μαθητής,
ἀφοῦ ἀπέτυχα στίς είσονωγικες
ἐξετάσεις. άλλα καί μοχθηρὸς,
ἀφοῦ σας στέλνω αὐτὸ τὸ γράμμα
μαζί μέ ἑνσ απόκομμα τῆς εφημερίδας «Θεσσαλονίκη» (17 Ὀκτω-

τοῦ K. ΑΝΤ. ΣΑΧΠΕΚΙΔΗ
’

θρίου 1979). Τήν ἡμέρα αὐτή δημοσιευτηκαν
τά
ἀποτελέσματα
Τῶν
εἰσαγωγικῶν
ἐξετάσεων.

υ

ιεῦ

YEC Tau no) uh:

Inc Nou amauxwxn:

"0an θά δισθάσετε, έπειδή ό
πρόσφατος νόμος γιά τά φροντιστήρια

απαγόρευσε

νά

δημο-

σιεύονται διαφημίσεις μέ τό ονοματσ τῶν ἐπιτυχόντων, τά φροντιστήρια δημοσιευουν διοφημισεις
τῶν ἐπιτυχόντων oi ὁποῖοι ταχοτες ευχσριο-ιοῦν τό φροντιστήηριο

γιατί τους πέροσε. Φυσικὰ, οὐτε
που ρωτήθηκαν τά παιδιά (άληθεια ποιός πλήρωσε τίς καταχωρήσειςῑ) καί κατά τῆ γνώμη μου
εἶναι προσθλητικό για τήν προσωπικότητα τῶν μαθητῶν (τωρα φοι,τητῶν). Σας στέλνω λοιπόν συτο
τὸ ἀπόκομμσ τῆς ἐφημερίδας για

Γιατί ὁ ὅηματισμός τῆς χήνας,
τά μακρόσυρτα ταραταντζούμ
καί οἱ παράτες στό Βνούκοόο,
πρός τιμή ἑνός Ἕλληνα καπιταλιστῆ - τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουρyou.
Θάνατος στόν προλεταριακό
ὁιεθνισμό,· Ἕνας άκόμη θάνατος
ἀπό τόν προλετιαρική(,·) Ρωσία

μ

Συγχαίρουμε τούς μαθητές μοις ζ
πού πὲτυχαν στήν ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ- ξι

I: ΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καί τούς εύ- “
χὸμαστε καλή πρόοδσ.
,
ΛΕΥΚῠΠῦΥΛί] ΝΕΠΚΛΗ

KOAOKYBA MM'M
ΒΑΛῘΗ ΠΗΝΕΛῠΠΗ

ἕ

MHIKUI’IANNH ΦΛΠΡΑ
ΠῦΛΥΖΠΝοΠῦΥΛῦΥ ΓΙῦῚΛΗ
ΝῘΑΣΙΟΥΔΗ ΧΡΗΣῘΟ

MUKA NIKU
011M “111%
"AﬂMﬂnnW‘" '

In πικειιιιιικι
ιιι nu ammku ιιι ῑῐιι emumu ,ε
εκ 2m emumn ξ
ιΡχιῐεκῐωιικκ ζ,
ινκιῐεκτοκικιι g
ιρκιῐεκτοκικυ ~

_J

γιά ὅλους τούς Ἕλληνες προλετάριους,·
ΓΙΑΤΙ;
,
Γιατί, χώρα τῶν ἀθανάτων
προλετάριων ἀγωνιστῶν;
’
Γιατί, χώρα τοῦ μεγαλόπνοου
ΛΕΝΙΝ καί ὅλων τῶν ἄλλων
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ τοῦ Ὀκτώὸρη;
Νικόλαος Ρίζος

,ρέα
.

καί
δσπσνηρῆς
παρσπσιδείσς)

3:935;

'AvaAadevolupt:

μεταφράσεις Ρουμσνικῶν,

“Αγγλικῶν καί Γαλλικῶν,
ἑπιστημονικῶν καί ἄλλων
κειμένων, στό Ἑλληνικά

καί ἀντίστροφα. Τηλ.
721484, 8019201, 8015892,

ὡρες 3-10 μ.μ.

γιῶργος τσιλδερίκης

κισφας δ’ και σκσδημισς

τηλ. 36.05.493

WWIWM καμηλες was».
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ΝΙ ΚΟΣ
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

Ο Ὁ ψυχιάτρος Γιάννης Βουλουμᾶνος ἀπό τήν Καλαμάτα,
γράφει.Ἀγαπητὸ Ἀντί.
”Αταφος άκόμη ὁ Νίκος Πουλαντζάς κι ἄρχισε κιόλας ἡ
δήωση τοῦ θανάτου του. Συναυλία στά «Νέα» τῆς 5110179 μέ τήν
τριτοσέλιδη φλυαρία μιᾶς δημοσιογράφου καί 16 πρωτοσέλιδο
ἐλεγεῐο ἐνὸς άκόμη ἄνθρωπου
τοῦ «πνεύματος».
«Σημάδι κάποιας ἥττας μας 6
θάνατός του» κραυγάζει στὸν
τίτλο ἡ δημοσιογρὰφος ὑπογραμμίζοντας τίς λέξεις τῆς Πρυτάνεως τῆς Σορὸόννης, αὐτοεμφανιζόμενης σὰν ουμπορεύτριας τοῦ
μεγάλου στοχαστῆ, (πού ὅπως
λένε θεωρεῖ τούς Ἕλληνες φοιτητές ἀκατάλληλους γιά 16 σχολειὸ

της) «ἔχει ψυχή, πολλήψυχή ἡ

π.χ. 6 Νίκος Πουλουντζάς, κάτω
ἀπ’ τὸ ὅάρος μιᾶς ἀφαιρετικῆς
δύναμης τέτοιας ἐμὸέλειας πού ὁ
τρέχων συμὸσλισμός (γλώσσα
κλπ.) δέν ἐπαρκοῠσε, ἴσως, νά
μετατρέψει
σέ
μεταδιδόμενο
λόγο, ὂρέθηκε νά ἀσφυκτιά καί
νά ὁδηγεῖται, ἐνδεχομένως, σέ
παρορμήσεις, ἀπότσκες ἀφόρητου ἄγχους, δέν φαίνεται νά
ἀπασχὸλησε τόν καθηγητή. Θά
’τανε, ἴσως, ἄόολο κι ἀσύμφορο
γιά τούς ἀπολογητές ἐνὸς κόσμου
πού σὸύνει, νά διατυπωθεῖ σάν

πιθανή ἑρμηνεία τῆς παρορμητικῆς ἐνέργειας τοῦ μεγάλου στοχαστῆ, (Κι ἐδῶ, μ’ ὅλο 16 σεὸασμό στά προσωπικά του αἰσθήματα, διαφωνῶ μέ τὸν Κ. Βεργόπουλο πού κι αὐτὸς ἀποκαλεῖ τήν

παρόρμηαη, πράξη).
”Ας κρατήσουν λοιπόν τίς ἀναλύσεις καί τά ἐλεγεῖα τους γιά
δική
τους
δια-συνειδησιακῆ
χρήση. Δικά μας παραμένουν ὅ,τι
νιώσαμε, ὅσοι νιώσαμε, γιά τό
χαμό του, κι ὅ,τι μᾶς ἄφησε κληρονομιά.
Καλαμάτα 6.10.79
Γιάννης Ν. Βουλουμᾱνος

ὑπόθεση τοῦ πνεύματος» 6οᾶ ὁ
δεύτερος, 6 καθηγητὴς.
Σαφής ὁ ὐπαινιγμός κι ὅταν
άκόμη δέν ἀρθρώνεται κι ἀδίαστα τά συμπεράσματα γιά μᾶς
’τούς ἀφελεῖς; Φυγή μπροστά στὰ
ἀδιέξοδα (τῆς ἀριστερᾶς) ἡ
πρώτη, θάρρος μπροστά στή διαπίστωσή τους 6 δεύτερος, ὁ κα-

θηγητὴς.

_

,”Αχαρο πράγμα 6 ρόλος της
ὀπισθοφυλακής...
Καί 6έ6αια ἀπ’ τήν ἀνταποκρίτρια πού ἐκφράζει (τυχαία;) τή

συντήρηση τῆς τάξης πού ἐκπροσωπεῖ ἡ ἐφημερίδα της, δέ θά
περίμενε κανείς περισσότερα
πράγματα. Ἀπὸ τόν καθηγητή
ὅμως, αὐτήν τήν ὥρα τῆς ὀδύνης
θά περίμενε κανείς κάτι περισσότερο ἀπὸ μιά τεχνικίστικη ἀπαισιοδοξία (τυχαία κι αὐτή;). Τό ἄν

ΟΓιά τά “Ανιὺγεια καί τῆ σχέση
τῶν ὸιαιιοούμεικυν μέ τῆ ζωιιτανῆ
παράὸοση μιά ἀναγνώστρια γρά{/‘u:
Ἀγαπητό Ἀντί,
Διάὸασα μέ πολλή προσοχή τά
κείμενα τῆς συνάντησης τῶν
Ἀνωγείων. Μέ μερικούς φίλους
ὅρεθῆκαμε καί μεῖς στά Ἀνώγεια

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠοΣ
Κιάφας 3, Ἀθήνα, τηλ. 36,39,980

0 01 εεΙὶΒΕΣΤΙΕΣ» ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ
Ο M. ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ; Κρατισμός καί Ἀνσρχία
Ο Μ. ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ; Γιὰ ἓνσν Ἀντιεξουσισστικό
Σοσισλισμό

O M. ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ; Φεντερσλισμός, Σοσισλισμός, Ἀντιθεολογισμός
Ο ΤΖ. ΟΡΓΟΥΕΛ; Στή σκιά τοῡ «1984»
0 ΤΖ. OPFOYEA: Στίς Φάμπριικες τοῡ Τουίγκαν
Πάισρ

καί καταφέραμε νά παρακολουθήσουμε τίς συζητῆσεις. Πολύ
γρήγορα τό ἐνδιαφέρον μας μετατοπίστηκε ἀπὸ τά λεγόμενα στά
τεκταινόμενα. Πέσαμε δηλαδή κι
ἐμεῖς θύματα τοῦ τεράστιου μάρκετιν προσωπικότητων, πού γινόταν ἐκεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Τρίτου Προγράμματσς καί τοῦ Συγκροτήματος Λαμπράκη.
Σοῦ στέλνουμε λοιπὸν μέ λίγα
λόγια κι ἐμεῖς τίς ἐντυπώσεις μας.
«Τέτοια ὅροχή τὸ Δεκαπενταύγουστο εἴχαμε νά δοῦμε ἀπό τό
1944, ὅταν κάηκε τὸ χωριό».
Ἑτσι μᾶς ’έλεγε ἐ’να γεροόοσκός
ἐκεῖνο τὸ κατακλυσμιαῖο ἀπό-

γευμα. τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς
συνάντησης τῶν Ἀνωγείων. Ἡ
ἀναλογία σταματάει ἐδῶ. Οἱ ὀρδές τῶν διανοουμένων δέν καταστρέψαν γιά δεύτερη φορὰ τά
Ἀνώγεια. Οἱ περισσὸτερσι ἔμειναν σέ στενή καί ἀποκλειστικῆ
ἐπαφή μεταξύ τους. Δέν ἀνακάλυψαν τούς κάτοικους καί δέν
ἐπικοινώνησαν μαζί τους, πέρα
ἀπό τίς στοιχειώδεις ἐπαφές πού
,ἐχει κάθε ἀνοιχτομὰτης τουρίσταςῑ εὐγενικά καλωσορίσματα,
ἀγορές, παρακολούθηση διακριτική τῶν ἐκδηλώσεων πού «ὃγαίναν» στό δρόμο. Δυό κόσμοι
συνυπῆρξαν γιά τέσσερεις μέρες
καί 6 ἕνας, 6 «ἀπὸ πάνω» καί ὁ
«ἀπ’ἐξω» ἀγνόησε μέ ἐκδηλη
ἀμηχανία τόν ἄλλο, τόν «ριζωμένο».
Κι ὅμως, πόσα καί πόσα δέν
συνέὸηκαν ἤ δέν θά μποροῦσαν
νά συμόοῦν 0' αὐτά τά Ἀνώγεια,
πού ἀνάμεσα στό πέλαγος καί τόν
Ψηλορείτη, δίπλα στῆν ἱστορία
καί τό μύθο, μέ τήν πολιτική καί
τά καλαμπούρια, μέ τήν τσικουδιά, τά φρεσκοσφαγμένα «κουράδια», τίς «μπαλοθιές» καί τά
ριζίτικα
τραγούδια,
ζοῦσαν,
παρά τό συνέδριο καί δίπλα τους,
μιάν ἐντονη στιγμή τῆς δικῆς τους
αὐτόνομης ζωῆςῑ τό μεσοκαλόκαιρο.
Δέν ίσχυριζόμαστε δτι ἐμεῖς
«γνωρίσαμε»
τά
Ἀνώγεια.
“Απλῶς δέν τά ἀγνοήσαμε, ὅπως
οἱ διανοούμενοι «παραδοσιολόγοι», πού τό τελευταῖο ὅράδυ στή
μικρή πλατεία τοῦ χωριοῦ μᾶς
πρὸσφεραν ἕνα γνήσια φελινικὸ
θέαμα.
Σέ μιά γωνιὰ μἐρικοί νέοι
Ἀνωγειανσί ἐπαιζαν λύρα καί
σαντούρι κἀί τραγουδοῦσαν τά
αἰώνια τραγούδια τοῦ Ψηλορείτη. Δίπλα τους μιά μεγάλη
ὁμάδα διακεκριμένων διανοούμενων εἶχε έρθει στό τοακίρ-κέφι.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601
Τηλ; 732713 - 732819

0 ”Εκδότης;
ΧΡΗΣΓΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131, Ἀθήνα 601.
Ο “Υπεύθυνος Τυπογραφείουῑ

ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βσσ. Ἀλεξάνδρου 26. Περιστέρι
ο Καλλιτεχνική ἐπιμέλεια.ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
ο Δισφημίσεις;
ΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
O Φωτοστοιχειοθεσίσῑ
«ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟ» ΕΠΕ.
Baa. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 748.314 — 713.604.
0 ”Ανσπσρσγωγή φίλμς;
Γρσφικές Τέχνες «STUDIO» — K.

Ροῡσσος

Λεωφ. Ἀλεξάνδρας 194 - Τηλ.
64.62.590
0 Ἑκτύπωσηῑ
“Εργοστ. Γ ραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
”Ισσίου
5.
Περιστέρι.
57.22.201.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς

Τηλ.

O Κάθε ἐνυι-ιόγραφο άρθρο ὲκφράζει τήν προσωπική άποψη τοῦ
συγγραφέα του.
O Χειρόγραφσ δέν ἐπιστρέφονται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
“Εσωτερικοῡ
Ἐξσμ. 320 δρχ. - Ἐτήσισ 640
Ὲτήσισ Ὀργσνισμῶν,
Τραπεζῶν, κλπῑ 1.500 δρχ.
Γιά φοιτητές ἐκπτωση 15%

Ἐξωτερικοῡ
Εὐρώπη - Μεοογ. χῶρεςτ
ὲξάμηνηε .......... άηλή δολ.
ι»
........ deport. δολ.
ἐτήσια ............ άτιλή δολ.
ι»
........ άεροπ. δολ.
Η.Π.Α. - Κανοδάς - Ἀν. Ἀσίοε

15
17
30
34

εειιμηνψ ..........ᾱηλή δολ. 15
ι»
........ άεροπ.
έτὴσιστ ............ άπλή
..
........ άεροπ.
Αὺοτρολίο - “Ωκεονίσι
έξάμηνηῑ .......... άπλή
»
........ άεροπ.
έτήσισῑ ............ άπλή
»ι
........ άεροπ.

δολ. 22
δολ. 30
δολ. 44
δολ.
δολ.
δολ.
δολ.

Ο “ΕμΒάσμστσ, ἑπιταγέςῑ
ΧΡΗΣΙὈ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ

Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
Ο ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ; δρχ. 25
Ο ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ; ΤΙΜΗ δρχ. 40

Καί παίζαν... τή μπουκάλα μεταξύ τους, οἰκοδομώντας ἀκόμα
πιό στέρεα τήν ἐσωστρέφειά τους,
μέ έναν ἰστό στιγμιαίων συναντήσεων, φορτισμένων μέ τόν πιό
συγκινητικὸ παλιμπαιδικό ἐρωτισμο.

“Ὀλγα Ἀναστάκη, σπουδάστρια

54
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
O γιά τά θιθλιοπωλεῑσ
τής’“Α8ἠνος;
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTIΔημοχάρους 60, τηλ. 732-713
O γιά τά Βιθλιοπωλεῑσ
Β. Ἑλλάδαςῑ
Βιθλισηωλεῑο
Ν. Κοτζιά και [[0 DE.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη

15
30
30
60
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Χσρτσνομισμοτο
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L_________l
Ἐκδὸσ8ις «συλλογη» 83.10. 403- 83. 10.419

Γιά νά μήν ξεχνᾱμε.·
Καί σάν προσφορά στά ἑλληνικά νιάτα ιτού ἀγωνίζονται
γιά ἕνα καλύτερο αι’]ριο.
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ETOIMAZETAI:

«Νῦν καί ἀείίί»

Τὸ δεύτερο 6ι6λίο τῆς τρσγωδίσς τοῦ ὲμφύλιου.

ΣΕ ΟΛΑ TA ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
55

“ ΑΝτ.ΛιΒΑΝι-1Σ εΣιΑ “NEA ΣΥΝοΡΑ»
ΣοΛζΞΝοΣ 94, τηλ.; Ἴ,36 10 589 “

BIBAIA nA AYTON ιισιισεΛει
11A MAon,11A Σιιιφτπιιι KAI 11A Σιιινιιιιιπεχει
,ΣτιΣ ιιιιοφΛΣειΣ nov 1011 A90P01111
ζοῡμε στῆν ἐποχή τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθέρωσης. ἡ
ἀποσύνδεση ἀπό 16v πουριτανισμό καί τήν ὑποκρισία χωρίς τῆ
σωστή γνώση, ὁδηγεῖ πολλές φορὲς σὲ λάθη. αὐτή τῆ σωστή
γνώση καί τήν ὁλοκληρωμὲνη πληροφόρηση, ἀπαραίτητη σέ ·
κάθε ἄνδρα καί σὲ κάθε γυναῖκα, στούς νιούς, στίς νιὲς, 616
παιδιά,σὲ ὅλη τήν οἰκογὲνεια,
προσφέρουν ὑπεύθυνα 16 δύο 616λίαε

ο ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ
ο ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
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