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Βουλῆ καί οἱ κυβερνητικές διακηρῦξεις ἇπό τά μέσα ἐνημέρωσης,
δυόμιση χρόνια τῶρα, ἐπιχειροῦν vi μᾶς πείσουν ὅτι στόν πολιτικό τομέα γίνεται μιά τεράστια προσπάθεια ἐλέγχου κάθε ἐκτροπῆς· ὅτι πραγματικοί κίνδυνοι δέν ΰπᾶρχουν - καί αὐτοί ἂπειλοῦν
τήν κυβερνητική ὀμάὸα κυρίως - καί ὅτι ὅσα περί τοῦ ἂντιθέτου
λέγονται. πηγᾶζουν,ἇπό τήν ἔμφυτη καί μόνον, δυσπιστία ἦ κακοπ ιστ ία τῶν ἂντιτιολ ιτευομένων.

'0 καταπονημένος ἀπό τήν Ἰἐθνοσωτήριο” ἐλληνικός λαός, ἐπέδειξε εἶναι ἀλήθεια, σέ μεγᾶλο βαθμό, κατανόηση καί καλῆ πίστη
,o' αὗτές τίς κυβερνητικές ὁιαβεβαιιῦσεις. ”Ἀνεπαισθῆτως“ ὅμως,
o! ὅλο αὑτό 16 χρονικό διάστημα, ὁιαδραματίστηκαν γεγονότα τιοῦ,
συσσωρευτικά, βαραίνουν τιιά στῆν κρίση του· τά νεφελώματα ἔρχι-ἱ

σαψ νεῖ διαλύονταιι τί]

Γιᾰ νά μήν ἀνατρέχουμε, θυμίζουμε μόνον τά ”χτυπῆματα“’ τῶν
τε λευταίων ἠμερῶνε Συκοῦριο, ἀπόπειρα κατᾶ τοῦ M. Θεοδωράκη,
”ὺπόθεση τσαντιίκι“’, ξυλοδαρμός ἀπό τούς περιώνυμους ἂγνῶστους

,το ῦ συνεργάτη μας Ε’ίκου Κακαουνᾶκη.
Ἀσῦνὸετα μεταξῦ τους, ἔχουν κᾶποιο κοινό χαρακτηριστικόε

Ἐπίθεση. ἐνᾰντια στόν τῦπο καί τίς πολιτιστικές κινήσεις. Στοῦς
φο ρεῖς

Πρόλογος-χρονολογικός Γιίνοκοςῑ
Γ. ΣΕΦΕΡΗ; Ἀνεκδοτες σελίδες ... 19
LUCIA MARCHESELLI — LUCAS: 'H
γνωρισμίο μου με τον Σεφερη . . . . . 22
ΚΩΣΤΑ ΤΑΧΤΣΗ; Ol διωογμοί τοῦ

δηλαδή τιού, μέσα στῆ γενικῆ ὑποτονικότητα, συντηροῦν ἀκόμα τήν κριτικῆ καί τό ἐλεύθερο φρόνημα. ι I"
Γιατί βέβαια σήμερα οὔτε 16 φοιτητικό κίνημα ἀποτελεῖ πολιτι-

κή πρωτοπορεία, οὔτε οἱ διεκδικῆσεις τῶν ἐργαζομένων προβάλλονται, οὔτε γιά τήν Κύπρο καί ἄλλα ἑθν ιιιςὶ θέματα γίνονται μαχητι-

κές ἑκδηλώσεις. T6 πολιτιστικό κίνημα ὅμως δέν ἀνέστειλλε τήν
ὁρ αστηριότητιί του καί ὸ τῡπος, ὅταν δέν εἶναι ἐξωνημένος, προσπαθεῖ καί ἀσκεῖ τό ἔργο τοῦ ἐλέγχου καί τῆς κριτικῆς. Ἰδού,
λο ιπόν

Ξ.Α. ΚΟΚΟΛΗ; Τό ἓργο τοῦ Σεφερη
καί ἡ δριοτερή κριτική
Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥῑ Oi νεοι γιο το 34
Σεφερη (συνεντευξη)
Ol Πολιτικοί κρατούμενοι γιὰ τόν 37
Σείρὲρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αχ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥῑ Γ. Γιοννούλης . 41
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Ἡ (μυτογραφία τοῦ ἐξώφυλλου.· Ὀ Σεφέρης στό
Λοι)ὸίνο τό I951.

ποῦ στοχεῦει τό φασιστικό παρακρᾶτος μέ τίς ἐφεδρεῗες τουΠοιές εἶναι ὅμως οἱ ἂντιδράσεις τῆς κυβέρνησης;

Ἀνοχή καί ψύχραιμη αὑτοκυριαρχία ἐπιδεικνύουν οἱ φορεῖς τῆς
KO λιτικῆς τηςς 'H ἴδια κᾶνει 16 λάθας νά ὺποτιμᾶ τοῦς κινδύνουςς
Ἀλλᾶ πῶς ὴ κυβέρνηση ἑννοεῖ νά ἁποὸεχόμαστε τῶρα πιά, αὒτές
τί ς ἑκὸοχέςς Ἠ ἑμμονῆ νά ἐμπιστεῦεται στοῠς Καραθανᾶσηδες τήν
δι αλεῦκανση τῆς ὺπόθεσης Κακαουνᾶκη π.χ. καί οἱ,δηλῶσεις, οἱ
ὑπ αινιγμοί καί τά λεκτικᾶ εὐφυολογήματα, σέ ὑποθέσεις πού ὂχι
μό νον

εἶναι σοβαρὲς ἀλλᾶ ἀποτελοῦν ἐμφανῆ ἐκτροπῆ δέν μπορεῗ
ἀτιλᾶ καί μόνον νά καταλογίζονται σᾶν σημάοια εὐπιστίας ῆ ἀνοκῆ ς.

ΠΟ EPXOMENO:
Mud «Μυστική ’Υπηρεσίωι σνσλύει
τή στρατηγική τοῡ ΚΚΕ ἑσωτερικοῡ.
ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ NTOKOYMENTO

Ἤ τακτικῆ αὒτῆ μεταθὲτει σιγᾶ -' ’σιγᾰ 16 βαθμό τῆςγκυβερνητι κῆς εὐθύνης σέ συνενοχή.
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-ΙΜΙῙΗΙΗΙ-ἢῑίΗΕῚΙΗῊΕΙῘΗΕΙΙΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ
Ἤ ὅταν οἱ Κάρτερ καί Σμίτ ἐπείγονται...
«ΝΟΜΙΖΩ ὅτι ἧταν μιά π 0 λ ὑ κ a λή συνάντησις, σέ
καλή ἀτμόσφαιρα» - δήλωνε τήν περασμένη Κυριακή 6
ὑπουργὸς Ἐξωτερικων κ. Μπίτσιος, ἀναφερόμενος στή συνάντηση πού εἶχε μέ τόν Τοῦρκο συνάδελφό του κ. Τσαγλαγιανκίλ,
στό Στρασόοῦργο. Σαράντα ὀκτώ ὧρες πρίν, ἓνας άλλοςὺπουργός, 6 κ. Σταμάτης, διαόεόαίωνε τή Βουλή ὅτι «ὅσο κυόερνᾶμε έμεῖς, 6 τόπος εἶναι έξασφαλισμένος». Διότι
- πρόσθετε - «τά στοιχεῖα τοῦ χουντισμοῦ εἶναι σποραδικά καί
δέν ἀποτελοῦν, αὐτή τή στιγμή, ὀργανωμένη δύναμη»...
Τό ἐπιμύθιο συνάγεται μόνο του; Καί «ἔξω», καί «μέσα»,
πᾶμε καλά. “Ωστόσο, συρροή ἐνδείξεων, πληροφοριῶν καί
περιστατικῶν, ea έπρεπε νά κρατοῦσαν τήν κυὸέρνηοη σέ μιά
«ὑψηλοῦ ὂαθμοῡ» ἐγρήγορση. ’
Καί ὡς πρός τά συμὸαίνοντα «ἔξω» (ποὺ δέν εἶναι καθόλου
ἄσχετα μέ τά πμόαίνοντα «μέσα»...), οἱ πληροφορίες λένε ὅτι
τό σχέδιο HHA/EOK, γιά μιά «συμόιὸαστική λὺση» τοῦ Κυπριακοὺ, έχει ἀρκετά προωθηθεῖ. ’Ὁτι ένας ἀπό τοὺς νονοὺς
του - ὁ δυτικογῗερμανός καγκελλάριος Χέλμουτ Σμίτ - εἶναι
ἀποφασισμένος νά μήν ὀρρωδήσει «ἐνώπιον οἱουδήποτε έμποδίου». "OIL, παράλληλα μέ τό Κυπριακό, ἐπιδιώκεται 6 «συμ6ι6ασμός Ἑλλήνων καί Τούρκων στό Αἰγαῐο», ἡ ἐπάνοδος τῆς
χώρας στή στρατιωτική δομή τοῦ NATO, ἡ συνολική «τακτοποίηση» τῶνπροόλημάτων Ἀνατολικής Μεσογείου καί Μέσης
Ἀνατολῆς. Εἰδικά ὡς πρός τό Κυπριακὸ μάλιστα, ἀναφέρεται
ὅτι οἱ σχετικές ρυθμίσεις ἀποκλείουν, ρητά καί ἐκ προοιμίου,
ὁποιαδήποτε παρουσία κληρικοῦ στή διάρθρωση τοῦ νέου
κράτους. Μαζί μέ τή διευκρίνιση·ὅτι, ἐν ἀνάγκη, ἡ μπάλα θά
πάρει καί ὑποιονδήποτε ἄλλο (ὄιςποῦμε τόν κ. Καραμανλῆ...)
πού θά ὑποστήριζε ὅχι τήν παρουσία ἱερωμένου στή νέα κυπριακή πολιτεία, ἀλλά τίς ἀπόψεις τοῦ κληρικοῡ αὑτοῦ στήν
έπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ προὸλήματος. .
Λὺση τοὺ Κυπριακοῦ ὅμως, μέ ταυτόχρονη έπάνοδο τῆς χώρας στό NATO, ἀπριόρι ἀπομάκρυνοη τοῦ Μακάριου, ρὺθμιοη
τῆς διαφορᾶς τοῦ Αἰγαίου κ.λπ. προϋποθέτει «κλονισμό τῆς
ένότητας ἀντιλήψεων Ἀθήνας-Λευκωσίας» ἤ, ἀκριόέστερα,
νέο κὺκλο πιέσεων καί έκὸιασμῶν, γιά τήν ἐπίτευξη τοὺ στόχου. Καί, ὅπως εἶναι φυσικό, μέσα στό πλαίσιο αὑτό, 6 ρόλος
τῶν «σποραδικὼν στοιχείων τοῦ χουντισμοὺ», ἀποκτᾶ συγκεκριμένη διάσταση.
Μπρός στήν κατάσταση αὐτή, πῶς ἀντέδρασε - καί πῶς
ἀντιδρᾶ - ἡ κυὸέρνηση τῆς «Νέας Δημοκρατίας»; Μέ διακηρὺξεις, πρίν ἀπ’ ὅλα, ὅτι «τό δημοκρατικό πολίτευμα τῆς χώρας
φυλάσσεται καλά ἀπό τήν κυὸέρνηση»... Μέ συχνές, κάθε τόσο,
H EMMY. U ΟΓ ‘ ΔΙΕΘ HEU ï
TIR ΤΗΝ ΠᾹΤΑΞΗ ΤΗΣ TPOHOKPATIAZ.
AIEQNH ZUMBRZ'H

ἀναφορές στά συμὸαίνοντα «ἀλλο Ù»: Ἐπιτέλους - έλεγε,
προχθές, διαφωτιοτής-ὑπουργός - δεῖτε καί τό τί γίνεται ἔξω...
Τήν ἡμέρα πού έμεῐς έδῶ εἴχαμε τό έπεισόδιο N. Κακαουνάκη,
στό Λονδίνο, χιλιάδες ἀστυνομικοί ἀγωνίζονταν νά έντοπίοουν
τοὺς ὑπαιτίους τῶν δώδεκα έκρήξεων ποὺ ἀναστάτωσαν τήν
’Ὁξφορντ Στρήτ καί τούς γειτονικούς δρόμους...
Φυσικά 6 κ. ὑπουργός θά μποροῡσε, ὄιν ἤθελε, ν’ ἀκριὸολογήσει. Νά πεῖ, λ.χ., ὅτι τό «ἐπεισόδιο N. Κακαουνάκη» δέν
ἦταν κεραυνός έν αἰθρία, ἀλλά κρίκος μιᾶς ὁλόκληρης άλυσίδας τραμπουκισμων καί προκλήσεων, μέ τροφοδότη ἕνα ὀργανωμένο χουντικό μηχανισμό ποὺκκινεῖται, δρᾶ καί, προπαντός,
ὲτσιμάζεται γιά νέα «έγχειρήματω ,Θά μποροὺσε ν’ ἀναφερGEE στήν πρόσφατη συζήτηση στή BOUM] — ὅπου ἀποδείχθηκε
ὅτι οἱ Καραθανάοηδες, Γουρνιάδες, Μάρκου, κά. έξαπατοὺν
ἀκόμα καί τόν κ. Σταμάτη - ἥ’στά ἐκρηκτικά μηχανήματα που
στέλλονται συστημένα στίς ἐφημερίδες τῆς Ἀριοτεράς ἤ on’;
ἀνατινάξεις μορφωτικῶν συλλόγων (ὅπως έγινε στό χωριό Συκοὺριο τῆς Λάρισας) ἤ στήν ἀναὸίωση τῶν «σαμποτάζ» τύπου
Ἕὸρου, Δέν ἀναφέρθηκε ὅμως στή σειρά αὐτή ὁ
διαφωτιστής-ὑπουργός. Γιατί τότε, έκ των πραγμάτων, ea
έπρεπε ν’ ἀναγνωρίσει ὅτι, δυόμιση χρόνια μετά τήν κατάρρευση τῆς δικτατορίας, οἱ χουντικοί,ἤ έστω τά «χουντικά ὑπολείμματα», εἰναι σέ θέση νά συνασπίζονται, νά συντονίζουν τή
δραστηριότητά τους, νά καλλιεργοὺν κλίμα ἀὸεὸαιότητας καί
ἀναταραχής, σέ μιά προσπάθεια ν’ ἀποοταθεροποιήσουν τόν
πολιτικό 6ίο τῆς χώρας. ·

Ἡ κυόερνητική «φιλοσοφία»
Θά ἦταν δὺσκολο νά ὑποθέσει κανείς ὅτι ἡ κυὸέρνηση καταγράφει ὅλα τά παραπάνω μέ τήν ἀταραξία ἀσχέτου θεατῆ.
Παρά τόν ἀντικομμουνισμό τοῦ κ. Ράλλη ἤ τήν «ἐθνικοφροσὺνη» τοῦ κ. “Α6έρωφ, θά πρέπει νά κατανοεῖ ὅτι, μετά τά δύο
ΚΚΙΞ, τό ΠΑΣΟΚ, τή «συνοδοιποριακή» EAHK. στόχος τῶν
δυνάμεων τῆς ἐκτροπῆς εἶναι 6 ἴδιος 6 κ. Καραμανλῆς, οἱ ἴδιοι
οἱ ὑπουργοί του. «Ἀντιλαμὸάνεσθε κ. ὑπουργέ - έλεγε, μέσα
στό δεκαπενθήμερο αὑτό, 6 κ. ΓΒ. Μαγκάκης, ἀπευθυνόμενος
στόν ὑπουργό Δημοσίας Τάξεως, μέσα στή Βουλή - ὅτι ἡ δική
μας μοίρα εἶναι προκαθορισμένη. Αὑτή τή φορά δέν πρόκειται
νά πᾶμε ἐξορία. Αὑτή If] φοράείναι τό τέλος, κ. ὑπουργέ...
Ἀλλά φοόοῠμαι ὅτι, αὐτή τή φορά, κινδυνεύετε καί σείς»...
Ὡστόσο ἡ κυὸέρνηση, μέ πεῖσμα είδωλολάτρη, ἐπιμένει σέ ’μιά
ἀντίληψη πραγμάτων ποὺ χρεοκόπησε παταγωδῶς.
Πίστεψε ἡ κυὸέρνηση λ.χ. ὅτι έντάοσοντας τούς χουντικούς
μέσα στοὺς δικοὺς της μηχανισμους, τελικά θὰ τούς ἀφομοιωσει. “Αλλ“ ἀντί ν’ ἀφομοιώσει, κινδυνεύει ν’ ἀφομοιωθεῖ ἡ
ἴδια... Πίστεψε ὅτι υἱοθετώντας τό σύνθημα «κάθαρση - τέλος»
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(προτοῦ καν ἡ καθαρση αὐτή στοιχειωδῶς προχωρήσει), θ’
ἀποτρέψει τη συοπείρυιση τῶν νοσταλγὼν καί ἐραστῶν της
ἀνωμαλίας. Ἀλλ’ ἀντί το σύνθημα ν’ ἀποδώσει, ἀντίθετα, ἀποΘρασυνε... Πίστεψε ὅτι πουλιίηιτας «νέου τύπου» ἀντικομμουνισμο - έστω «μή κρατικό»... - θα καθησυχασει τούς Θεοτόκηδες, θα κερδίσει τήν ἀπολιθιιηιένη «Ἑστία», θ’ αποσπασει τα
«εὖγε» τοῦ χουντικοῡ κ. Σαὸὅα. “Αλλ“ ἀντί να «καθησυχασουν» οί χουντικοί, περνοῡν λαῡροι στήν έπίθεση... Πίστεψε,
τέλος, ὅτι διακηρύσσοντας τήν εσαεί προσήλωοή της στή δύση,
θα εξασᾳαλιζε τό είσιτήριό της οτήν EOK, ἀφήνοντας «φλού»
τό Ηέμα της συμμετοχης τηςῆ ὂχι στή «στρατιωτική λέσχη» τῶν
δυτικιῖ)ν - τό NATO. Καί ὅμως προχθές ακόμα, στό Στρασὸοῡργο, δ σοσιαλδημοκρατης δουλευτής τῆς «οὐδέτερης»
Ἐλὸετίας K. Ὀτιπέρ, μιλ(ί)ντας πανιι) οτό θέμα «Εὐρωπαϊκή
Ἀλληλεγγυη». εἷπε πώς προϋποθεση για τήν ένσ(ι)ματ(ι)ση τῆς
Ἑλλαδας on] (Δυτική) Εὐρώπη, εἶναι ἡ ἑπίλυση τοῦ Κυπριακοῠ, διότι - πρόσθεσε -ή κυπριακή κρίση εἶναι ἐνδοευρ(ι)παῖκή
ὑποθεση, ὅπως ô πόλεμος τοῦ μπακαλιαρου οτή Βορεια Θαλασσαέ (Άλλη (ὶπτήάποδείξη για τό ποσο αποτελεσματική
ὑπῆρξε ἡ δια([ιί)τισή μας στό εξωτερικο...).

Ποῦ Θα τό παει Ô κ. Καραμανλῆς;
Κατυι ἀπο τα δεδομένα αὐτα, εὔλογα ἀναπηδα ένα ἐρώτημα; Ποῡ θα τό παει, τελικα, ᾧ κ. Καραμανλὴςζ
Ὀριομένες πληροᾳορίες έμᾳνανίζουν τόν κ. πρ(ι)(-)υπουργό
«ἀνησυχοῡντα» ἢδηῑ Καί για τήν απόδοση τοῦ ὑπουργοῡ Δημοσίας mam; κ. Σταματη, καί για τό ρόλο τῶν Καραθανασηôwv στα σώματα ἀσηαλείας, καί για τίς «πρωτοόουλίες» τοῦ
προοωπικοῠ του q ίλου - καί «μεγάλου φίλου τῆς Ἑλλάδος» Χέλμουτ Σμίτ... ’Ἀν θα πιοτέψουμε, μαλιστα, ὁρισμένους πολι-τικούς σχολιαστές, μέσα οτήν προὸληματική τοῦ κ. Καραμανλη
εἶναι καί ἡ διενέργεια αίᾳνιδιαστικιῖΝ έκλογῶν μέσα στό 1977.
Ἤδη, ἀπο τίς στὴλες τοῦ ([ἰλοκυὸερνητικοῦ τύπου, αρχισε να
έμηανίζεται - μαζί μέ τή διαῧεὸαίωση ὅτι «λογικῶς, δέν πρέπει να ὑπαρχει (λέμα έκλογᾱιν»... - μια πρώτη αρθρογραφία, μέ
θέμαῑ Ἐκλογικα προὸλήματα καί ἀναγκαίες μεταρρυθμίσεις
(κατανομη έδριῖιν, έκλογικές δαπανες, σταυροί, κα.)
Oï ὅποιες «ανησυχίες» ὡστοσο τοῦ κ. Καραμανλὴ, δέν φαίνεται να οδηγοῡν σέ μια ὁποιαδήποτε ἀνασταθμιση δεδομένων
- τουλαχιστο ὡς προς τη οταση του ἀπέναντι στήν ἀντιπολίτευοη. Ἀποτέλεσμαῑ Ἡ κυὸέρνηση ἐξακολουθεῖ ν’ ἀσχολεῖται
μέ τη διαὸαθμιοη της Ἀριστεράς - καί, είδικὸτερα, τῆς «Ἀριστεράς της Ἀριστεράς» - ἀντί ν’ ἀναζητήσει κοινή γλῶσσα μέ
τόν πολιτικο κοσμο, στήν προασπιση της Δημοκρατίας καί στή
χαραξη κοινης γραμμῆς στα μεγαλα καυτα θέματα της ἐξωτερικης πολιτικῆς. Είδικα ὡς πρός τό Κυπριακό μαλιστα, ἀναφέρεται ὅτι ὁ, κ. Καραμανλης δέν έγκατέλειψε τή μέχρι τώρα
γραμμή του - ινα στέλνει το<<μπαλακι>> συνεχῶς στην περιοχή
τοῦ Μακαρίου, «για να μή ([»ορτ(ι)θεί, για δευτέρη φορά, μια
αλλη, πολύ χειροτερη, Ζυρίχη».

O ΗΩΚΗΡῙΟΣ ZUNANTR TON
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ἸΙ ,τροτιλιϊταιά (ιιψεὸρίααι) τῆς K.O. τῆς ΕΔΙΙΚ ἔκριιὸε·
Ôuô (ὄχι «ἴσης εντάσεως») ἑκπλήξείςῐ
O To’ «φάγονται» τοὺ κ. Θανασάκι] Κανελλόποιιλοι· από τό
l7. Γ. τοῦ κόμματος - ἡ ,Μεγαλη ἔκπληξη.
Ο Τήν ἐπιτυχιά τοῦ κ. I. Πεσιιατζόγλοιι, πού πῆρε· 28 (/Uj—
qov; ἔναντι 29 το ί· κ. Σεργάκι) πού ôyüzs πρῶτος.
Βέὸαια, ὁ κ. Μαῦρος ὅρήκε τρόπο να ﬁrm/103061 τά πραχιιατω ι) ἑπίσιμιι] αιάκοίνωαι] λέεν ὅτι ὁ κ. Καιιελλόποιιλος
ὸέν ἔόαλε τελικά ὑποψιμ]ιότι]τ(ι - κι αι”τό «πέρασε» Univ
τύπο. Μόνο πού ὸέν εἶναι, ὅέόαια, ἔται - ἄλλωστε· ὁ κ. Κανελλόποιιλος Exam τήν τελευταία (θέοι) για... ὸυό ,ιιόιό ψή(/oz‘ç!
Κακεντρεχής δουλευτής τῆς αντιπολίτειισιΙς αναρωτιόταν
ἄν οἱ «ὸιιό ἐκπλήξας» σι),ιιαίνοιιν ἐπιτυχιά τῶν προοὸειιτικῶν (δυνάμεων τῶν (Ιιιντηρητικιῦνί Καί minou); ἄλλος
(irro'QI/ae: ιῖπάρχοιιν σάν z: αυτὲς τίς τελειιταῖες Univ

Ἀσ([αλιῖ)ς οἱ έὸδομαδες πού έρχονται θα εἶναι κρίσιμες. Καί
παρα τήν εὐπορία ὅτι ἡ ουναντηση Μακαρίου-Ντενκτας
ὑπῆρξε θετική, ῖστορικη κ.λπ., παρα τη δηλωοη τοῦ κ. Μπίτσιου ὅτι ὅλα πήγαν καλα στο Στρασὸοῡργο καί. συνεπώς,
πολλα μποροῠμε να ἐλπίζουμε στο θέμα τῆς ὑ([αλοκρι]πίδας
καί τοῦ εναέριου χώρου τοῦ Αἰγαίου, ψευδαισθησεις δέν χιι)ροῠν. Γιατί πίσω ἀπό τή σπουδή τοῦ προέδρου Καρτερ ἡ τοῦ
καγκελλαριου Σμίτ να επιτύχουν αμεση λύση στό Κυπριακό,
ὑπαρχει παντοτε ὁ μέγας στοχοςε Ἡ ἀποκατασταση τῆς «ένότητας» της νοτιοανατολικης πτέρυγας τοῦ NATO. Καί, προκειμένου να έπιτευχΗεῖ, ὅχι μονο οἱ Λούνς, ὅχι μονο ἡ ’Ἀγκυρα, ἀλλα καί οἱ έδιῖι (Ιλιὸεροί ὑπηρέτες τους, χουντικα καί αλλα
έκτοπλασματα, na κανουν το κατα δύναμη...
ΑΝΤΗΝΩΡ
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Ποιός εἶναι ὀ απολογισμός καί ποιές oi προοπτικές για τή σύμφωνα μέ ὁρισμένες πληροφορίες) σέ μια διευθέτηση τοῦ
διαθαλκανική συνεργασία;
Κυπριακοῡ μέ Βαση τήν ὁμοσπονδία.
“Ὀταν ἐξαγγέλθηκε ή ὲλλήνική πρωτοθουλία, oi πρώτες " ‘O νέος πρόεδρος τών ΗΠΑ «θιαζεται» μέ τό Κυπριακό,
καθώς τό Θεωρεί μια από τίς προτεραιότητές του. Ἠ ἐπανέδηλώσεις ἕδιναν τήν εντύπωσή ὅτι επρόκειτο για «μια νέα
ναρξη τών διακοινοτικών συνομιλιών, μέ σοθαρές αυτή τή
ἐποχή» οτίς διαθαλκανικές σχέσεις καί ὅτι ἴσως ή διασκεψη
να γινόταν σέ πρωθυπουργικό ἐπίπεδο. Ἀντίθετα ὅμως η
φορα προοπτικές για τήν εξεύρεση μιας διευθέτησης,
διασκεψη αὐτή κατέληξε σε μια συνεργασία ἐντελῶς τεχνική υπήρξε η ὑποθήκη τοὺ K. Φόρντ. Αυτό ακριθώς τό περιεχόπού περιορίστηκε σέ ἑπίπεδο τεχνικών υφυπουργών.
μενο εἶχε η συναντήση Μακαρίου-Ντενκτας, που ξαφνιασε
τους παντες μέ τό χρόνο-ρεκόρ μέσα οτόν ὀποίο προετοιΘα ήτανε 6έ6αια πολύ να περιμένουμε να ύπερπηδηθοῡν
μέσα σέ ἕνα χρόνο «oi αμοιθαίες δυσ-ιτιοτίες». Θα μποροῡ- αοτ κε.
σαν ὅμως μέ μια απροκαταληπτη ρεαλιοτική πολιτική να
μ ΆμΙΖῑρικανικη προσώπικότητα οτή Λευκώσία ἔκανε τό παν
πραγματοποιηθοῡν σημαντικα 6ήματα.
μέσα σε εἰκοσιτέσσερις ώρες για να πετύχει αυτή τή συνανΤό ὅτι σήμερα ὑπαρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τίς
τηση πού ανταποκρινόταν στίς έπιθυμίες τοῦ νέου προϊὀποῑες καποια 6αλκανική χώρα ζητεῖ διεύρυνση της συμμεσταμένου της κ. Βανς. Προηγούμενα ὅμως ὑπῆρξαν «ταξίδια» πού πρέπει να σημειώσουμε;
τοχής οτή διασκεψή για τήν αποκαταοταση μιᾶς «ἰσορρο- 'O ,αμερικανός γερουσιαστής κ. Μπρούκς παει οτή Λευπίας», φανερώνει τό γεγονός ὅτι αὐτή ή πρωτοθουλία δέν
αντιμετωπίοτηκε - καί ὅχι μόνο από μια πλευρα - μέ είλικώσία, τέλη τοὺ 1976.
κρινή διαθεση συνεργασίας, πού θα μποροῡσε να ὁδηγήσει
— 'O δυτικογερμανός Χόροτ ’Ἑμκε επισκετττεται Λευκώσία
σέ μια κοινή 6αλκανική πολιτική, μέ τόλμη, Θαρρος] καί
καί Ἀθήνα μέ πρόσχημα καποια αδιευκρίνιοτη «αποοτολή».
φαντασία, για τήν εἰρήνη καί εὐημερία τοῦ Θαλκανικοῡ χώ- Λένε οἱ πληροφορίες πώς ὀ K. Ἕμκε διερευνησε τό ἔδαφος
ρου.
για να μπορέσεινα «συντονίσει» τα ὺπαρχοντα σχέδια για
διευθέτηοη τοὺ Κυπριακσῡ σέ μια ενιαία φόρμουλα ΗΠΑ-

ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΦΡΟΝΕΣ

Πολλα καί ώραία συμ6αίνουν στίς μέρες μας]
'O ὺπουργός Ἐθνικής Ἀμύνης χαρακτήτισε ὺποὸολιμιαίες
καί ανακριθείς τίς πληροφορίες πού κατέθεσε οτή Βουλή ὁ
Βουλευτής τοὺ ΠΑΣΟΚ Ι. Χαραλαμπόπουλος για τήν υπόΘεση τής Νέας Σαντας, τό νέο κτύπου Ἕθρου»... σαμποταζί
Kai συμπλήρωοε πώς αλλους χαρακτηριομούς αξίζει αυτή ή
ὺπόΘεση.
'O K. Ἀθέρωφ εἶναι 6έ6αια νοήμων ἅνθρωπος - ἄλλωστε
πῶς Θα τα καταφερνε να έπι6ιώσει μετα από τόσα χρόνια
«ριψοκίνδυνης» Πολιτικῆς ζώής; Βενιζελισμός, οτροφή έπί
δεξια, Ζυρίχή, «γέφυρες» κ.λπ., κ.λπ... Μόνο πού τό εἶδος
αὐτό της νοημοσύνής ‘— πού ὅλα τα Θεωρεί φαιδρα καί ανευ
σημασίας - Θα καταλήξει πιθανώτατα σέ επικίνδυνες για
μὰς, τούς καχύποπτους καί μή νοήμονες, ὲξελίξεις; όταν οὶ
διαφορες «ανακριθεῑς» πληροφορίες - αλήθεια πόσες ἔχει
αντικρουσει; - επιθεθαιωθοῡν από τα ἀποτελέσματα τών
ἐνεργειῶν μερικών «αφρόνών», θα εἶναι πολύ αργα...ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Ὀ,ί’διος ὁ πρόεδρος Μακάριος χαρακτήρισε τή συναντησή
του μέ τόν Ραούφ Ντενκτας ὡς ίοτορική. Ἠ συναντηση αυτή
,δέν ἀποκλείεται νἀποδειχτεῑ αφετήρία μιᾱς σειρὰς ἐξελί-·
ξεών πού Θα ὁδηγήσει τελικα (μέχρι τό τέλος τοῡ χρόνου,
6

- 'O K. Κληρίδης, τίς μέρες ακριθώς της αλλαγής στό
Λευκό Οἷκο, επισκέπ-τεται δυτικοευρώπαίκές πρωτευουσες
με καταληξη τήν Ουασιγκτον] ταξιδεύοντας μέ είσιτήριο που
ἐξέδώσε ή αμερικανική πρεσθεία στή Λευκώσία Kai συμφώνα μέ πρόγραμμα που καταρτισε η ἴδια.
Τό σπουδαιότερο ὅμως γεγονός εἶναι η αἰφνίδια αποκαλυψη τής ἓκθεσης του Συμθουλίου τής Εὐρώπης από τούς
«Ταιμς»,για τίς τουρκικές ώμότητες οτήν Κύπρο. Ἡ ’Ἀγκυρα
μπροστα 0’ αὺτή τήν «πίεση» ἐγκαταλείπει τήν αδιαλλαξία
καί αποφασίζει νόι δείξει ἕνα αλλο πρόσώπο, ἐκεῖνο του
«καλόπιοτου συνομιλητή». Ἦταν ὄ,τι καλύτερο για τήν
τουρκική διπλώματία, αντίδοτο οτή δυσχερῆ Θέσή της.
Εἶναι περιττό να τονίσουμε τήν «ευφρόσυνη» ατμόσφαιρα
στούς ιτυθὲρνητικούς κύκλους τής Ἀθήνας ὕστερα από τή
συναντήοή Μακαριου - Ντενκτας. Oi δηλώσεις TOÜ K. Μπίτσιου μιλοῡν από μόνες τους...
Σχέδια για μια διευΘέτηση τοῦ Κυπριακοῡ υπαρχουν καί
(στροσφέρονταν) από τούς συμμαχους. Ὁ παραμερισμός
του Μακαριου εἶναι μια λὼση πού αντιμετώπίζεται μέ κόιποια «συνταγματική πρόνοια» πού απαιτεί ὁ πρόεδρος τής
Κύπρου νόι μήν εἶναι κληρικός, οὔτε ἐπίσκοπος οὐτε μουφτής,.. Εἰναισαφέςότιθρισκόμαοτε οτίς παραμονές σοθαρών
ὲξελίξεων καί ἴσως οτό κατώφλι μιᾱς διευΘέτησης τοὺ Κύπριακοῡιενώ ὅλες oi διαθουλεύσεις συντελοῦνται κατώ από
τό πέπλο τής μυστικης διπλώματίας... Μερικοί μαλιστα μιλοῡν γιόι προζυριχική ατμόσφαιρα.... I

Περί σταγονιδίων
καί φοροδιαφιγήςΙ
Δύο εἶνε τά μεγάλα Θέματα πού απασχολούν ὅλους
ύμάς τούς νομιμόφρονας. Τό παρακράτος κέ η μεγάλη ηπαρξις φοροδιαφηγής. Σήμερον Θά άποδηξομαι, ότι αἱ διάφοροι παρακρατικέ όργανόοεις, εἰνε
ηπέφθινοι διά τό λιπηρόν άφτό φενόμενον, πού πλητει τάς άοΘενης τάξεις.
Κατ’ ἐπανάληψιν Μάς έχει τονισθη ύπό ἐπιοίμων
χειλέων, ότη δέν πρέπι νά άνηοιχόμαι, διότη τά σταγονίδεια εἶνε 200. Κέ ναί μέν ό άριΘμός τών σταγόνι.δείων αφτών εἶνε ακρι6ης, άλλά τό ὲφχάριστον τῆς
Ῑπποθέσεος εἷνε ότη τά σταγονίδεια άφτά δέν εἶνε
συγκεντρομένα εἰς ἐν οημῑον. ’Άλλα ἐ6ρίσκοντε πρός
Νότον, άλλα πρός Βοράν όπος εἰς την Νέαν Σάντα κέ
άλλας ακριτικάς περιοχάς, άλλα μέ άνηκεστον 6λά6ην
κηκλοφορούν εἰς τάς Ἀθήνας κέ άλλα μεμονομένα
κατοικοεδρέΘουν πληοῖον νεκροταφίων κέ άλλων κοινοχρίστων χόρων. Ἀπόδηξις ὥτη όταν γίνετε μία ἐπίΘεοις ἐπί ένός δημοκρατικοῦ προσώπου, δύο έως
τρία τό πολύ οταγονίδεια άναλαμ6άνουν Ter λεπτην
άφτην ὑπόθεσιν κέ οὐδέποτε ουγκεντρόνοντε διακόοια.
Ἀλλ’ άςλμήν μακρηγορόμαι κέ όις έλΘομε εἰς τό ἐπίμαχον Θέμα τῆς φοροδιαφηγης. Ἱπποθέσομαι ότη
δύο ἕως τρία οταγονίδεια λαμ6άνουν Ter ἐντολην νά
φονέφσουν ἡ νά δείρουν ἓναν δημοσιογράφον κέ ζητούν πρός τούτο — ἐπειδη τό ἐγχείρημα εἶνε δηοκολον
κέ ὑπάρχει κέ τό νομοσχέδιον προστασίας τών δημοσιογράφων πού εἶνέ πολη άφστηρόν - πενηντα χιλιάδας δραχμάς ἕκαστος. Oi άρμόδιοι τῆς όργανόοεως,
ἐγκρίνουν άφτό τό ποσόν, τά σταγονίδια ύπογράφουν Ter σημφονίαν κέ όρκίζοντε ότη Gd κατα6άλουν

πάσαν προσπάθιαν νά μην πέσουν εἰς’τά δίκτυα τῆς
αοτηνομείας κέ μίαν σκοτινήν νηκτα άπέρχοντε μέ
μυρίας προφηλάξεις διά νά ἐκτελέσουν τ,ό ριψσκίνδηνον έργον των ἔχοντες πρό ὀφθαλμῶν μόνον τό ἐθνικόν συμφέρον κέ Ter έδρέοοιν τῆς τάξεως.
Κέ ώς ἐχέφρονες πολῖται ἐροτόμεν; Τά ποσά άφτά
πού εἰσπράτουν τά οταγονίδεια δηλόνονται εἰς Ter
Ἐφορείαν; Νομίζομεν όχι. Ἰδού λοιπόν πώς γίνεται ἡ
φοροδιαφηγηέ Δηναται λοιπόν ὁ καθίς νά σημπεράνει εἰς ποῖον τρομακτικόν ὕψος φθάνει η διαφέὸγων
φορολογητέα ἤλη άπό 200 άσηνείδητα σταγονίδια
πού δέν έχουν καμίαν οηνέσθησιν φορολογικης αγογης. Θά έπρεπεν λοιπόν, άντί νά μάς πληροφοροῡν
αορίστως oi άρμόδιοι διά τόν άριθμόν των, νά μάς
ἐμφανίσουν εἰς μίαν κατάπτυστον στήλην τά όνόματά
των διά νά καφτηριάσομαι Ter ἐπέσχυντον κέ άχαρακτήριστον άφτην οτάσιν των. Στατιοτικός δηνάμεΘα νά ύπολογίοομαι τό ὕψος της διαφυγούσης
φορολογητέας ἤλης, ἐάν μετρησομαι τάς ἐπιθέσεις
ἐναντίον 6ι6λιοπολλίων, άπό τόν Ἰούλιον 1974, -πού

άποτελεῑ σταθμόν κέ όρόσημον τοῦ Δημοκρατικού
Μας Βίου, μέχρι τόν τρέχοντα Φε6ρουάρειον τού
1977, κέ πολαπλασιάσομαι άφτάς ἐπί τόν άριθμόν
50.000 (άμοιθην τριών σταγόνιδίων). Ἐπίσης είς τόν
αριθμόν άφτόν πρέπει νά προοΘέσομαι κέ τάς άμοι6άς πού έλαΒον τά διαφέὸγοντα οταγονίδεια άπό κηδίας, νεκροσίμους ἀκολουθίας, καταστροφάς άναρχικών γραφίων κέ άφισών ἐμπρηστικοῠ περιεχομένου, ταχυδρομικάς δαπάνας ἀποστολῆς ἐμπρηστικών φακέλων, ξυλοδαρμούς, τρα6ματισμούς, φόνους
ηψηλών προσώπων κέ άλλας τρεχούσας ἐργασίας, αἱ
ὁποῖαι δηστηχός δέν δηλόνονται εἰς τόν έφορον.
Εἰς μίαν Δημοκρατείαν ὅμος δέν ἐπιτρέπεται νά στενάζουν κέ νά ύποφέρουν 9 ἐκατομηρια ἐξ αἰτίας τῆς
αοηνηδησίας 200 φοροφηγάδων. Ἀφόοον λοιπόν oi
Ὑπουργοί Δημοσίας Τάξεως κέ Ἐθνικης Ἀμηνης
άπεδίχΘησαν άνίκανοι νά τούς πατάξουν κέ νά περιορίσουν τόν άριθμόν των, τόν λόγον έχουν αἱ κατά
τόπους ἐφορίαι. Τόρα πού ὅλοι Θά ύποὸάλομαι τάς
δηλώσεις Μας ἡ ἐπιοημανσις τῶν φοροφυγάδων αφτών εἶναι σχετικός έφκσλος. Ἀρκεῖ ὥλαι αἱ ἐφορίαι νά
έχουν (ροτογραφίας άπό τάς κηδίας κέ πορείας,
όπότε η έπισημανσις τῶν ὑπόπτων φοροδιαφηγής
Θά εἶναι ἐφκολος μέ ἕνα μεγάλον φακόν κέ τά πρόσοπα που ό έφορος Θά οημιώνη Θά έχη χρέος η Ἀοτηνομεία νά τά ἐμφανίζη ἐνόπιόν του διά νά γίνετε ἐξ·
ακρίὸοοις ἐάν ἐχη ὑποθάλη δηλοοιν κέ εἰς πῖον ὕψος
κυμένετε άφτη.
Ἐγώ ὼς αοχολούμενος ἐρασιτεχνικός μέ οἰκονο- v
μολογικάς ἐπιστήμας ρίπτο μίαν ἰδέαν πού πιθανόν ’
νά άποδηχΘη πολητιμος διά Ter πάταξιν τῆς φοροδιαφηγής. Κέ δέν τό κάμο διά νά λά60 άμι6ην. Ἀλλά
μία μικρά έκπτοοις ἐπί τοῡ εἰσοδηματός Μου, Θά ἠτο
ἐφπρόσδεκτος.
ΜΠΟΣΤ

Τοῦ Ἄρη Φακίνου

M161 61T16 τίς
«χρυσὲς
ὃουλειὲς»
τῆς χούντοις
πού ἔμεινε
ανερεύνητη

EINAI γνωστός ὁ ζῆλος πού ὁ πρώην ὑπουργός τῶν Ἐξῶτερικῶν τῆς
Ὁλλανὸιάς καί γεν. γραμματέας τοῦ NATO, Τζόζεφ Λούνς, ἑπέὸειξε
κατά τό (διάστημα τῆς ἑπταετίας γιά τήν αποτελεσματική καταπολέμηση
κάθε προσπάθειας ὁιακοπῆς, ἥ τουλάχιστονμείῶσης, τῆς στρατιωτικῆς
ὅοήθὲιας πού παρεῖχε ἡ συμμαχιά στήν παπαὸοπουλική Ἐλλαὸα Οἱ λόγοι αὐτοῦ τοῦ ζήλου ὁέν ἧταν μόνο πολιτικοί.Ο Πίσα) ἀπό τίς προσπάθειες τοῦ Λούνς γιά τή δῆθεν «κάλυψη τῶν
συμμαχικῶν ἀναγκῶν» (ἐφ’ ὅσον, ὄέόαια, θά «ἑξασθενοῦσε» ἡ περίφημη
νοτιοανατολική πτέρυγα τοῦ ΝΑΤΟ) ὑπῆρχαν πολύ πιό «πεζές» ἀναγκαιότητες, τεράστια οἰκονομικά συμφέροντα ἁμερικανικῶν καί ὀλλανὸικῶν ἑταιριῶν ἐμπορίου καί λαθρεμπορίου ὅπλων.
ΕΙΔΙΚΑ μετά τό 1969, ἡ Χούντα ἔπαιξε ἐξαιρετικά σημαντικό ρόλο.’
O Σάν μεταπράτης καί μ εσάζων στή ὁιάθεση καί κατεύθυνση τοῦ στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ πρός ὁιάφορες ἁφρικανικές κυρίως χῶρες, ὅπως ἡ Ροὸεσιά, ἡ Ἀγκόλα καί ἡ Αἰθιοπία, ἀλλά ακόμα καί ἡ M.
Ἀνατολή.
Ο Σάν πιστός ὑπηρέτης τῶν ἀμερικανικῶν πολιτικῶν καί στρατηγικῶν
ὅλέψεῶν στίς χῶρες αὐτές.
Π ΟΛΛΑ σημαίνοντα χουντικά στελέχη ἀποκόμισαν μ ε γ ά λ α
κ é ρ ὁ η ἀπό αὐτό τό ἐμπόριο ἤ μᾶλλον τό λαθρεμπόριο. Μέχρι σήμερα,
οἱ ὁικτυῶσεις καί οἱ ὁραστηριότητες πού ἐπέτρεψαν αὑτά τά κέρὸη καί
πού εἶχαν μεταόάλει τήν Ἑλλάδα σέ ὁιαμετακομιστικό κέντρο
ô πλ ολ α θρ εμποριό υ, ὁέν ἔχουν ἐρευνηθεῐ. Ὑπάρχουν μάλιστα αρκετές ἐνδείξεις πού ὠθοῦν τόν ἑρευνητή καί πρός τήν κατεύθυνση τῆς
ὁραστηριότητας μερικῶν στελεχῶν τῆς ἰταλικῆς Ordine Νιιονο στήν Ἑλλάὸα κατά τό διάστημα τῆς δικτατορίας - ὁραστηριότητα πού ὁέν φαίνεται νά εἶναι καθόλου ἄσχετη μέ τό ὁπλολαθρεμπορικό ἀλισιόερίσι.

ΛΑΘΡΕΜΠοΡιο οΠΛΩΝ
AN συμὸουλευθοῡμε μερικοὺς στατιστικους πίνακες πού ἔδευσε πρόσᾳατα
στή δημοσιότητα τό Διεθνὲς Ἰνστιτοῠτο
Ἐρευνιῖιν για τήν Εἰρήνη (International
Peace Pesezu‘ch Institute) πού ἐδρεύει
στή Στοκχόλμη, θα διαπιστ(ἵ)σουμε ὅτι τό
1969 ἦταν ἡ «χρυσή χρονία» για τό διεθνὲς ὁπλεμπόριο, τόσο σέ επίσημο επίπεδο (κανονική καί ἔκτακτη στρατιωτική
ὃοήθεια, καθώς καί αγορὲς ρουτίνας με
χρήματα τῶν ([ορολογουμὲνιιιν λαῶν),
ὅσο καί σε ἐπίπεδο λαθρεμπορίου.

0 T6 1968 οἱ ΕΠΑ εἶχαν «προσσερει» στόν Τρίτο Κόσμο πολεμικό ὑλικὸ
αξίας 388 ἑκατομ. δολλαρίιυν. Ἀπό τα
ἐκατομμύρια αὐτα, τα 249 κατευθὺνθηκαν πρός τή M. Ἀνατολή, τήν Τουρκία
καί τήν Ἐλλάδα (188 καί 61 ἑν.. ἀντίστοιχα, ἀλλα καί για τίς δυό χιῖ)ρες μαζί).
0 T0 1969 τα 61 ἑκ. τῆς Τουρκίας καί
της Ἑλλαδας γίνονται 125, δηλ. ὑπερδιπλασιαζονται, ενιῖ) ἡ M. Ἀνατολή ((1)10—
δωρεῖται με 234 ἑκατομμύρια.
· ΑΝ λαὸει κανείς ὑπόψη του ὅτι τό
συνολικό ποσό για τη χρονια ἐκείνη καί με τόν πόλεμο οτό Βιετναμ - ἦταν
692 ἑκ. δολλαρια, θα ὃγαλει μερικα πολύ
χρήσιμα συμπερασματαῑ

Ο Τήν ὥρα πού τό καμίνι τοῦ Βιετναμ
καταναλωκέ 124 ἐκ. δολλαρια, παντα
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σύμφωνα μέ τίς στατιστικὲς τοῦ I.P.R.l.,
ἡ Ἑλλαδα καί ἡ Τουρκία αναᾳὲρονται
μὲ 125 ἑκατομμύρια... Οὔτε λίγο οὔτε
πολύ. 10’ καθεστώς τοί1 Θιεου (γιατί στίς
οτατιστικες δεν συμπεριλαμὸανεται ἡ
ἀξία τῶν ἐξοπλισμιῖιν τοῦ ίδιου τοῦ αμερικανικοῡ στρατοὺ) αποδείχθηκε κατα
ἕνα ἑκατομμύριο λιγότερο ὁπλοδολλα9106690 απὸ τη χουντοκρατούμενη Ἐλλάδα καί τήν Τουρκία μαζίὶ
ΜΕΤΑ τόν πόλεμο τῶν «ἓξι ἡμερῶν»,
τό 1967, τα μεγαλα διεθνή ὁπλολαθρεμπορικα συγκροτήματα απο([ασισαν ν’
’ἀκολουθήσουν τούς δρόμους τῶν ἐπίσημων «καραὸανιῶν» πρός τή M. Ἀνατολή, διαὸλεποντας μια μοναδική εὐκαιρία

ἀλλα καί μεταδικτατορικα, ἔγινε μερικές
φορες λόγος για τίς ὁπλολαθρεμπορικες
δραστηριὸτητες τῆς Χοίιντας, ἡ ὁποία
ἔπαιξε ἕνα σημαντικύ ρόλο μεσαζοντα
στήν ὑπηρεσία 6711010!19151171091><1FW συγκροτηματιην για τί] διοχετευση πολεμικοῦ ὑλικοῠε

Ο στήν Ἀγκὸλα.
O στή Ροδεσία,
O στή N. ~Aqgr/J'].
Ο στήν Αἰθιοπία.

OI λίγες ὅμως αίιτες «αἱχμες» δέν αρκοῦν για τήν κατανόηση ὅλου τοῦ λαθρεμπορικοῠ μηχανισμοῠ, που ἦταν,
για τεράστια κέρδη, ἐφ’ ὅσογ ὑπῆρχε τό ’ ὅπως συνήθιιις, γερα καμουιιιλαρισμὲνος
ἐπίσημο πρόσχημα της αναγκὴς τῆς αποέ
πίσιι) ἀπό «ανιῖιδυνες» ἑταιρίες, καί αλκαταστασης τῆς διαταραγμενης ἰσορρολες. λιγύτερο ανιῖιδυνες, τουλαχιστον για
πίας δυνάμεων στόν 09061110 κόσμο.
τούς εἰδήμονες. Πρέπει πρῶτα να ὑποὙπολογίζεται ὅτι τα ὅπλα που κατευγραμμίσουμε ὅτι οἱ αναγκες σε πολεμικό
θυνθηκαν πρός τη M. “Ανατολή απὸ τό
ὑλικό, σε μερικες αιιρικανικες χ(ῖ)ρες
1968 μέχρι τό 1972. με διάφορα διεθνὴ
ὅπως ἡ Αἰθιοπία, τό Κογκό Κινσασα
λαθρεμπορικα δίκτυα, αντιπροσιιιπεύουν
ἦταν — καί ἐξακολουθοῡν να εἶναι
τουλαχιστο τό 30 % της αξίας τῶν ἐπίση- σε πολλές περιπτώσεις - αρκετα είδικες.
μων ([Ορτίιιηιέ...
Ὰπό τή μια, οἱ οίκονομικὲς (Mn/01611115;
τῶν ἐνδιαφερομὲνιιιν (εἴτε επρόκειτο για
τα κυὸερνῶντα καθεστῶτα, εἴτε για τα
Ἡ Χούνταῑ
ἒνοπλα απελευθεριιιτικα κινήματα) ἦταν
αρκετα περιορισμένες, κι ἓτσι δὲ μ’ποΚΑΤΑ τό διαστημα τῆς δικτατορίας, ροῦσαν ν’ απαιτήσουν τήν παραδοση

Iμεσαςων
9 ἓνας πολύτιμος

Βιομήχανίας, ΒεΓειιοε Industries Advisory Committee — DIAC, στήν ὁποία
συμμετεῖχαν, σαν σύμὸουλοι τῶν... συμὅοῦλωνῑ
Ο Τό γνωστό μεγαθήριο πολεμικοῦ
ὑλικοῦ Mac Donald Douglas (πού κατασκευάζει, αναμεσα σέ ἄλλα, καί τά γνωστα αεροσκά([.ή Φάντομ).
O Ἠ γνωστή, ἀλλα καί πολυθρύλητι]
στήν Ἑλλάδα Litton, — αλλος 6ιομηχανικός γίγαντας ποῦ γεννήθηκε από τή
συγχωνευση πολλῶν μικρότερων 6ιομηχανιων παραγωγῆς πολεμικοῦ ὑλικοῦ.
Ἔτσι ὅρέθῆκαν ὅπως φαίνεται ὅλα τά
«σκαλοπατια» που χρειαζονταν για να
μή «σκαλιὶισει» τό ἐμπόριο στό τμῆμα
ISAD τῆς Οῦασιγκτον.
AAAA δέν ῆταν μόνο ῆ Λίττον που
ανακατευθήκε o~ αῦτή τήν ῦπόθεση. Δέν
πρέπει να ξεχνάμε ὅτι καί ὁ δεύτερος
των συμὸοῦλιιιν τοῦ Defense Industries
Advisory Committee, δηλαδή ἡ ἑταιρία
Mac Donald Douglas εἶχε αναλαόει,
μέσω τῆς θυγατρικῆς ἑταιρίας Mac Donald. τήν έκτέλεση ἑνός «αναπτυξιακοῦ»
σχεδίου τῆς Χοῦντας, τα ἔργα για τήν
ὁδική σύνδεσή Δυτικῆς καί Ἀνατολικῆς
Ἑλλάδας. ’Ὀλα τα «πιόνια» ἦταν στίς
θέσεις που ἔπρεπε ή παρτίδα δέ μποροῦσε παρα να κερδῆθεῖ.
ΤΟ λαθρεμπόριο ὅπλων εἶχε καί ἄλλα
«πλοκαμια» τυλιγμένα γῦρω ἀπό ἄλλους
ἄξονες τοῦ χουντικοῦ μηχανισμοῦ. ”ΙΞτσι,
από τίς αρχές τοῦ 1968 κιόλας, αντιστασιακοί παράγοντες τῆς Ρωμης εἶχαν ἐπισήμανει τήν περίεργη δραστηριὸτήτα καί
τα συχνά ταξίδια στήν Ἀθήνα των ἐκπροσωπων μιας ἑταιρίας μέ τή «θολή»
ὀνομασία Mondial Import—Export. "Av
καί δέν εἶναι γνωστό μέ ποιούς παράγοντες τῆς ἑλληνικῆς πρωτεύουσας εἶχε
«αλισιόερίσι» αῦτή ἡ ἑταιρία, οἱ ἐκπρόσωποί της διαλεξαν τόν “Απρίλιο τοῦ
1968 για να διοργανώσουν μιαν όμαδική
καθοδο στήν Ἐλλάδα. ’Ὀπως ξέρουμε,
ὀργανωτικός ἐγκέφαλος αὐτοῦ τοῦ «ἐμπορικοῦ» ταξιδιοῦ ῆταν ό πολύ γνωστός
μας Πίνο Ραουτι. ἴδρυτής τῆς Ordine
N‘uovo. που συνελήφθηκε άπό τήν ἰταλική αστυνομία ὅχι μόνο για τήν ὑπόθεση τῶν 6ομ6ων τοῦ 1969, ἀλλα καί για
ὁπλολαθρειιπόριο στήν Ἀγκόλα. τή P0δεσία καί τή N. Ἀφρικήῐ

Οἱ παραλῆπτες
MIA πρώτη κατεύθυνση τοῦ διαμετακομιστικοῦ ὁπλεμπορίου τοῦ χουντικοῦ
κέντρου τῆς Ἀθήνας ὑπῆρξε ἡ Αἰθιοπία.
Τήν ἐποχή ποῦ ἐπισκέᾳθηκε τή χώρα
αῦτή ὁ «αδελιιός» Στέλιος, ό Χαϊλέ Σελασιέ εἶχε αρχίσει να αντιμετ(ι)πίζει ένα
[σχυρό ανταρτικο στήν περιοχή τῆς
Ἐρυθραίας. ὅπου ὅριοκόταν καί ἡ 01]μαντική αμερικανική ὅαση τῆς Ἀσμαρα.
ῗΗταν ([υσικό ή Ουασιγκτον ν’ αρχίσει
να ανησυχεῖ για τήν αναπτυξη τῆς δραστῆριότητας τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Με-

Τό χουντικό σκάνδαλο τοῦ «λαθρεμπορίου ὃπλων» που ἀποκαλύπτει σήμερα τό «ANTI» δέν εἶναι
ἀπὸ αὐτά που εὔκολα ἀποδεικνύονται.

Σέ μιά ἐποχή, ἄλλωστε, πού ἡ ἀτιμωρησία τῶν τρωκτικῶν τῆς 7ετίας
(μέ τή...γενική έννοια) εἶναι - μέχρι
τώρα - σχεδόν ἁπόλυτη, τό νά ζητᾶ
· κανένας ,ἔρευνα γιά τό θέμα τῶν
ὅπλων, δείχνει, ἴσως, ἀφέλεια...
Ἐμεῖς, έχουμε αὐτή τήν ἀφέλεια.
Γιατί, πέρα ἀπό τό σκάνδαλο «αὐτό
καθ’ ἑαυτό», μπορεῖ νά ὃγοῦν στοιχεῖα ἐνδιαφέροντα καί γιά ἄλλα θέματα, ὅπως π.χ.
0 Τό σκάνδαλο Λόκχηντ.

Ο Τή δραστηριότητα τῶν «Τεταρταυγουστιανῶν» κ.ἄ.
Νά ...περιμένουμες

κολίες προκειμένου να πετῦχει τή συγκατα6ασή. τοῦ NATO ὥστε, καθε ([ορα που
θα γινόταν λόγος για πραγματικὴ διακοπή ἀποστολῆς στρατιωτικοῦ ῦλικοῦ
στήν Ἑλλάδα των συνταγματαρχιῖψ, τα
πράγματα να σταματοῦν «ὡς δια μαγείας». (Ὀμως, δέν ὑπῆρχε καθόλου << μαγεία» στήν ῦπόθεση... Ἡ Interarms των
ΕΠΑ αναεζέρεται από τους εἰδικούς τοῦ
διεθνοῦς ἐμπορίου ὅπλων σαν ἐπίσημος
πωλητής τοῦ πολεμικοῦ ὑλικοῦ ποῦ
κατασκευάζεται από τήν όλλανδική κρατική πολεμική 6ιομήχανία «“Αρτίγιερι
“1ντρίχτι«,νκεν». Ἔτσι, ἡ Interarms μπόρεσε. δια στόματος τοῦ “Ολλα·νδοῦ γεν.
γραμματέα τοῦ NATO. Τζόζεᾳ Λοῦνς,
νά προὸαλει. σχετικά μέ τή χουντική
Ἐλλάδα. τόν «κίνδυνο στρατιωτικῆς ἐξασθένισης ἑνός μέλους τῆς συμμαχίας».
Καί ό χορός των ἑκατομμυρίιιιν. μέ μεσαζοντες τοῦς χουντικοῦς, μποροῦσε ν’ αρχισει.

Τό «πράσινο φῶς» τῆς
Οὐάσιγκτον
FIA να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά καί απρόσκοπτα ὁ ὅλος μηχανισμός, χρειαζόταν να 6ρεθεῖ μια καποια οῦασιγκτονική καλυψῆ, εῖδικα στό
ἐπίπεδο τοῦ Τμήματος Διεθνων Ὑποθέσεων “Ασ(ῃαλείας (International Security
Affairs Division — l.S.A.D.) τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου ’Ὰμυνας Τό τμῆμα
αῦτό εἶναι τό ὅργανο ποί1 διαπραγματεύεται καί ἐπι6λέπει τίς αμερικανικές
ἐξαγωγές ὅπλων. Ἕνα ἀπό τά παραρτήματα αὐτοῦ τοῦ l.S.A.D. εἶναι ἡ Ἐπιτροπή Διεθνιῖιν Λογιστικῶν Διαπραγματεύσεων, International Logistics NegotiatiOns 4 ILN, τῆς ὁποίας πρόεδρος,
ἐκείνη τήν ἐποχή. ἦταν καποιος Χένρυ
Κούς. Αὐτός ὁ κύριος ἦταν παράλληλα
πρόεδρος καί μιᾶς αλληςέπιτροπῆς, τῆς
Συμόουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀμυντικῆς

σύγχρονου, δηλαδή ακριὸοῦ ὁπλισμοῦ.
Ἀπό τήν άλλη, ακόμα καί σήμερα (ὅπως
τουλαχιοτον ῦπογραμμίζει ένας σημαντικός μεσάζων μεταπώλησης ὅπλων που
ἑδρεύει στό Παρίσι), εἶναι ἐλάχιστοι οἱ
ἀφρικανικοί οτρατοί ποῦ εἶναι σέ θέσή
να χρησιμοποιήσουν - ακόμα κι αν μποροῦν να τα πληρώσουν - σύγχρονα ὅπλα.
πού θεωροῦνται ἐξαιρετικά «ντελικατα».
Εἶναι, π.χ., γνωστό ὅτι σέ ἐργοστασια
τῆς Τσεχοσλοόακίας, τοῦ Βελγίου καί
τῆς Δ. Γερμανίας κατασκευάζονται σήμερα ὅπλα τύπου... Μαουζερ, ἀποκλειστικα για αφρικανική χρήση. Τό ῦλικό
μπορεῖ νά εἴναι παμπαλαιο, αλλά δέν εἴ- 1,
ναι «ντελικατο» καί γίνεται καί οἰκονομία στή χρήσῃ πυρομαχικὼν.
Η ΧΟΥΝΤΑ, εἰδικα ἀπό τό 1969 καί
μετα. χρησιμοποιήθηκε σαν με σα Ça) ν
ἤ μ ε τ α π ω λ η τ ή ς πολεμικοῦ ὑλικοῦ
τοῦ ὁποίου ἡ παραγωγή εἶχε σταματήσει
στίς ΕΠΑ. Δέν ἦταν δυνατόν, φυσικά,
να αναπροσαρμοσθοῦν τά ἀμερικανικά
ἐργοστάσια για να καλυφθοῦν οἱ αναγκες τοῦ Χαϊλέ Σελασιὲ, τήν ὥρα που τό
Βιετνάμ εἶχε αλλες ἀπαιτήσεις...

_«Interarms - Greece Ltd».
>ΤΗ χρησιμοποίηση τῆς ἑλληνικῆς
Χοῦντας τή σκέφθηκαν, ὅπως ([παίνεται.
πολλα ὁπλεμπορικά αμερικανικα. αλλα
καί μή αμερικανικα, συγκροτήματα. Καί
ὁ «πόλεμος» συμᾳερόντων τῶν μεγάλων
ἑταιριῶν, ποῦ ἄνοιξε πάνω από τή σκυμμένη πλάτη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ήταν
φυσικό νά καταλήξει οτή νίκη ἐκείνοιν
πού εἶχαν τά πιό μεγαλα «δόντια». Τέτοιαδιέθετε μᾶλλον μια ἑταιρία αμερικανική, ἡ Interarms. που διευθυνόταν
τότε ἀπό καποιον Σαμουελ Καμιγκς καί
που ἐγκατέστησε στή χουντοκρατοῦμενη
Ἀθήνα διαπραγματευτικό κέντρο μέ τήν
ἐπωνυμία Interarms - Greece Ltd.
‘H NIKH τῆς ἑταιρίας αὐτῆς, καθώς
καί ἡ έντονη «ἐμπορική» δραστήριότητα
της, ποῦ αναπτῦχθηκε φυσικά ἀνεμπόδιστα, δέν εἶναι καθόλου τυχαῖες. Ἡ Interarms δέν ἦταν μια «ὅποια-ὅποια» ἑταιριούλα. Ἤταν ἐκείνη ποῦ;
Ο εἶχε αποσπάσει από τή CIA τό
κσυμ6όλαιο» για τόν ἐξοπλισμό των δυνάμεων τοῦ δικτάτορα Τρουχίλο,

Ο εἶχε αναλάὸει τήν προμήθεια τοῦ
εἰδικοῦ αποὸατικοῦ ὑλικοῦ ποῦ εἶχε
απαιτήθεῑ για τήν περίᾳημη απόὸασή
στόν κόλπο των Χοίρων. στήν Κούὸα.
ΕΠΙΣΗΜΙΞΣ ὁμολογίες για τίς ἐμπορικές αῦτές «ἑπιτυχίες» τῆς Interarms
ὑπαρχουν στα πρακτικα ανακρίσεων που
έγιναν ἀπό τήν εῖδική ἐπιτροπή τῆς αμερικανικῆς Γερουσίας.
Ἡ Interarms - Greece Ltd δέν δυσκολευτηκε καθόλου να ρυθμίσει τίς λεπτομέρειες τῆς συνεργασίας τῆς μέ τή Χοῦντα, μέσω πρακτόρων της στήν Ἀθήνα.
που παραμένουν — ἴσως ὅχι από ὅλους ἄγνωστοι, ὅπως δέν συναντήσε καί δυσ9

τώπου Ἐρυθραίας (FLE). κι ακόμα
περισσότερο μετὰ τήν επίθεση στελεχιῖ)ν
τοῦ FLE ἐναντίον αεροπλανου τῶν αῖθιοπικιῖ)ν αεροπορικιῖηι γραμμῶν στήν
ἑλληνική πρωτεύουσα. Ἡ οτρατιιι)τική
ὅοήθεια πού οἱ ΕΠΑ αποᾳασισαν να
προσφέρουν στόν Χαϊλὲ Σελαοιε «,na τήν
καταστολή τοί1 ανταρτικου. καθώς καί ἡ
ανανὲωση τοῦ ,ὁπλισμοῦ τοῦ αῐθιοπικοῠ
στρατοῦ, ἦταν πράγματα που ὃεν μποροῦσαν να γίνουν ἐπίσημα, ἐφ’ ὅσον εἶχαν ἐκδηλ(ι)Ηεῑ αντιὸρασεις στό ἐπίπεδο
τοι]Χ Advisory Committee τοῦ αμερικανικοῦ ὑπουργείου ”Αμυνα;, ’.για λόγους
καθαρά ὃιπλυηιατικοὺς. Ἔτσι, χρησιμοποιήθηκε τό χουντικό όπλεμπορικό κεντρο τῆς “Αθήνας για τη λύση τοῦ ἁπλοῦ
αὑτοῦ προὸλήματος καί ἡ Οὐάσιγκτον
κράτησε τά χερια της «καθαρά».
ΣΑΝ ἐνδιάμεσο κεντρο για τήν αποστολή ὁπλισμοῦ στή Μ. Ἀνατσλη, χρησιμοποιήθηκε, ἀπό πολύ νιι)ρίς, ἡ Κύπρος. Oi χουντικοί όπλσλαθρὲμποροι
μποροῡσαν να κινοῦνται στό μαρτυρικό
νησί χωρίς μεγάλες δυσκολίες, ἀλλά τα
πράγματα mm; «ἓμπλεξαν» μετα τη
ὃολοφονία τοῦ Γεωρκατζη, ὅταν σί κυπριακὲς ἀρχές ὑποχρειί)θηκαν να χρησιμοποιήσουν μερικὲς πληροφορίες πού 57'χαν γιά τήν όπλολαθρεμπορική δραστηριότητα τῶν χουντικιῦν·στό νηοί τους για
νά πετύχουν ν’ ἀπαλλαγοῠν ἀπό τήν παρουσία ὁρισμὲνων Ἑλλήνων ἀξιωματικων.
ΣΧΕΤΙΚΑ μέ τήν Κύπρο πρέπει νά
ποῠμε ὃτι, σύμφωνα με πληροφορίες πού
προέρχονται ἀπό σημαίνοντες μεσάζωντες ὁπλσλαθρὲμπορους τοῦ Παρισιοῡ, τό
νησί αὐτό «χρησιμοποιήθιῃιε» ἒντονα
καί συστηματικὰ κατα τη ὃιάρκεια ὅλων
τῶν συγκρούσεων στή M. Ἀνατολή, είναι ôé περιττό να ποῦμε ὅτι οἱ λαθρὲμπόροι προτιμοῠσαν τήν κυπριακή σημαία για τά πλοῖα πού μετεφεραν ὅπλα
στόν Λίὸανο. "Av καί «ἐπίσημα» ό ἐμφύλιος πόλεμος στή χώρα αὐτή ἅρχισε τό
1976, ἐκεῖνοι πού τόν εἶχαν «μυριστεῖ»
καί τόν εἶχαν μαλιστα, στόν τομὲα τους,
«προετοιμάσει» 3 ὁλόκληρα χρόνια πρίν
(ἴ) ἦταν σῖ μεγάλοι ὃιεθνεῖς όπλολαιΘριὲμποροι.Ι Πρόσφατα, σε ἔρευνα πού
ὃημοσίευσε ἡ γαλλική «Μόντ», ὑπογραμμιζόταν ἡ ἐπίσκεψη στό Παρίσι
(πού εἶναι σήμερα τό σημαντικότερο δυτικοευρωπαῖκό κὲντρο διαπραγματεύη
σειυν τῶν όπλολαθρεμπόρων) ἑνός Λιὸανὲζου μεσάζοντα για τήν ἀγορὰ ρουκετῶν. μπαζοὺκας, ὅλμιι)ν, ἁκόμα καί κανονιιῖΝ γιά τόν ἑξοπλισμό τῶν Φαλαγγι-

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ, KYPlAKH 23 TOY
FENAPH.
Στό μνημόσυνό τοῦ Μόλλιου, ή ἀστυνομίσ εκσμε ειτίδειξη δυνσμης. Οἱ σηοφοσισμενοι ὅμως χουντικοί συγκεντρώΘηκον κοί, με τόν τρόΠο τους, ἔκαμον
κοί σὺτοί τή δική τους ει-ιίδειξη.
Mali μετούς οιτοδούς, ΠορσθρεθηKav κοί Πολλεεζ δισσημότητες. Ὀ Γεωργολᾱς, οτήν ι-ιροσι-ιὰθεισ vc'I μείνει c‘1rIc1ροτήρητος, εἶχε «ι-ιροσὲλθει» dnc’) τίς
8.30 τό Πρωῖ.

Στή δεύτερη φωτογρσφίο, ἁριστερέι,
ὁ Κοροχόλιος, τῆς «4ης Αὐγούστου»
ὲξηγεῖ 0Tqu àoruvoleoüq τή «δημοσιογρσφική του ἀποστολήν). Στήν τρίτη
φωτογροφίο '0 Μοτθσίου --ὁλλο ὑψηλό
ΠροσωΠο - ἁνόμεσο στούς φωνοσκοῡντες.

τῶν. 'H ἐπίσκεψη αὐτή ἒγινε τήν ἄνοιξη τοῦ 1973!...
ΙΣΩΣ, μιά μερα, αποδειχθεῖ ὅτι ὁ καλύτερος τρόπος για να προὸλὲπεις τίς ἐξ·
ελίξεις σε ὃιαᾳορα σημεῖα τοῦ κόσμου,
δὲν εἶναι ἡ συνηθισμὲνη ὃημοσιογραφικη
ἀναδίφηση κειμένων, ανακοινιῖ)σε(ι)ν καί
δηλώσεων, ἀλλά ἡ παρακολΟὑΟηΟη τῶν
κινήσεων τῶν όπλολαθρεμπόριυν...
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Ἠ φωτογρσφίσ ἑηόνω, ἔχει Παρθεῑ
τήν L'pr noü ό T. do‘ruvopIKéq Καρσχόλιος ἕὸγσζε λόγο. Ἠ Θερμοκρσσίσ ἔχει
όνεὸειῑ ψωνὲς, Θρισιες, φασιστικοί χοιρετισμοί.
Κότω ἀριστερὰ. ἡ K. Ρουφσγόλη,
Κομψοτότη Πάντοτε, διεκρίνετο μεταξύ
τῶν Πορευρισκομενων...

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΡΑΣΙΩΝε

ἽΞνοις
παρακροιτικός
λαθρεμπορικός
μηχανισμάς πού
δὲν «χτυπήθηκε»
TO ΣΚΑΝΔΑΛΟ τῆς εἰσαγωγῆς καί χρησιμοποιήσης
συνθετικῶν σίνοπνευμάτων στήν παραγωγή κρασιῶν,
παρ’ ὂλες τίς προσπαθειες να κρατηθεῖ σέ στεγανά, ἅρχισε να θγαίνει στό φῶς. Κι ἕνας άπὸ τούς κύριους
ύπεύθυνους, ὁ ἐπιχειρηματίας Σασσών, πού ἐλέγχει τήν
ΤΡΑΝΣΠΞΚΟΜ καίμια σειρά άλλες ἐταιριές, διέφυγε στό
Λονδίνο μόλις μαθεύτηκε ἠ δίωξή του από τίς δικαστικές
αρχες.
TO «ANTI» άπό τίς αρχες Αὐγούστου (τεύχος 57-52)
εἶχε άναλυ-τικα άναφερθεῑ στήν ύπόθεση τού συνθετιKOÛ οἰνοπνεύματος, ἀλλά κανείς ἁρμόδιος ἥ θιγόμενος
δέν ἔδειξε κάποισ ενδιαφέρον. Πρόσφατα μόνο, καί
μετα τήν άνακοίνωση στόν τύπο τῆς δι’ωξης τού Σασσων,
ἐμφανίζεται η ΤΡΑΝΣΤΕΚΟΜ va’ διακηρύσσει ὅτι ἔπεσε...
θύμα άπατεωνων. Αύτοί, εἶναι oi προμηθεύτές της άπο
το εξωτερικό. 'H TPANZTEKOM δέν εἶχε καταλάθει τίποτα...
Ἀλλά, τά σκάνδαλα, εχει καί μιά πλευρά μάλλον άγνωσ-τη καί
άδιευκρίνιστη άκάμαῑ άφορά τά κρασιά εσωτερικής κατανάλωσης.
Τά Νοεμθρη τοῦ ’73 καταργήθηκε ἡ λεγόμενη «άντικατάσταση»,
δηλαδή η παρασκευή κρασιῶν εσωτερικῆς κατανάλωσης με οἰνάπνευμα πού προέρχεται and) τό εξωτερικά.
ο Ὅμως άργότερα, τά 1975, anoKaMJcanKa δτι 800 τάννοι aaμιώτικσυ γλυκσῡ κρασιοῠ εσσδείας 1974, εσωτερικής-κατανάλωσης, άξίας 25000000 δρχ., άχρηστεύτηκαν γιατί διαπιστωθηκε ὅτι τό οἰνάπνευμα με τό ὸποῖο εἶχαν άναμιχθεῑ καί παρασκευαστεῑ τά κράσιά αὑτά, ἡταν συνθετικά1
· Τά σίνσπνευμα αὑτό, πού φυσικά προερχδταν c‘mô τό εξωτερικά, άφσῡ συνθετικό οἰνόπνευμά δεν παράγεται στήν Ἐλλάδά, ἡ Ἑνωση Οίνσιτσιητικῶν Συνεταιρισμῶν Σάμου τό εἶχε ι-ιρομηθευτεῑ -ν and ποιόν άλλον; - άπό τό ουγκρότημα Σασσων. Καί
μάλιστα τά εἶχε προμηθευτεῖ μετά τό Νοεμθρη τοῡ 1973, δηλ.
μετά τήν κατάργηση τῆς «άντικατάστασηςνέ
Ἀκριθῶς εδω κρύθεται ἡ σημαντικάτερη ’ίσως Πλευρά τοῦ aKavδάλσυῑ Γιατί τό συνθετικά οίνότινευμα πού πουλήθηκε άπὸ τά
συγκρότημα Σάσσων στήν Ἕνωση Οίνσποιητικῶν Συνετάιρισμῶν
Σάμου, συνοδευάτάν με πιστσποιητικό προελεύσεως καί ποιότητας τοῦ Γενικσῡ Χημείου τσῡ Κράτους καὶτῶν τελωνειακῶν άρχῶν
δτι προερχότανε άπὸ ζύμωση ἐγχωρίων ζαχαρούχων γεωργικῶν
προϊόντων. Γιά τά σκάνδαλα αὑτά διεξάγεται σήμερά άνάκριση
πσύ δεν ἔχει άκάμα δλοκληρωθεῖ.
Ἠ κυθερνηση, πού τόσο διάτυμιτανίζει τή φιλοαγροτική Πολιτική
της, δεγ ἑνδιαφερθηκε γιά τήν ιτλήρη διερευνηση TOÜ σκανδάλου
καί γιά τίς άλλει-ιάλληλες παραθάσεις τῶν νόμων (χρήση συνθετικοῠ σίνοπνεύματος, ψευδή πιστσιτοιητικά, λαθραία εξάγωγή ouvαλλάγματος κ.λπ.). Καί τά κυριότερσῑ 'H διακίνηση συνθετικοῡ oiνοπνεύμάτος με τήν επίσημη κάλυψη τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν
ἀποδεικνύει τή λειτουργία παρακρατικοῡ λαθρεμπορικοῡ μηχανισμσῡ. Ρωτάμε τούς άρμάδισυςῑ
O Ὀ μηχανισμδς αὑτός ἐχει εξαρθρωθεῑ;
Ο "Av ναί, ποιοί ἡτάν oi ὑπεύθυνοι Kai τί κυρωσεις τσὺς επιθλήθηκανς

Ο· κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ὑφιιπουργός Οἰκονοιιικιῦιι πρίν ἀπό τόν τελευταῖο ἀνασχιμιατισμό, ἀπάντησε
σάν ἁρμόὸιος σέ ἐρωτήσεις πού ιῖπέὸαλαν δουλευτὲς ὅταν
για πρώτη ([ορά εἶχε· τεθεῐ τό θὲμα τοῦ συνθετικοῦ οἰνοπνεύιιατος, ὅτι «εἶναι τελείως καθαρόν», «ὁέν εἶναι ἑπιὸλαὄὲς εἰς τήν ὑγείαν», «ὸέν εἶναι (δυνατή ἡ ἑξακρῐὸιωσις τῶν
εἰσαχθεισῶν κατὰ ; τό παρελθόν ποσοτιᾷτων» κλῇ, ALL-r,
Ἀναλυτικά γι“ (ιιῖτ(2’γρ(2ψαιιε στὸ τεῦχος 51-52 (σελ. 20).
Ei'zays λησιιονήσει Ιιιιά... λεπτομέρεια·
,Ο ὁ κ. Γ. Λιανόζιοιιλος, Ξατά τι] ὸιάρκεια τῆς παραμονῆς
τοι) στό Παρίσι, ἡταν ιῖῖιᾶλληλος - ἑκπρόσωπος τῆς ἑταιριάς TPA ΝΣΤΕΚΟΜΙ.. ’
ΑΛΛΑ καί ἕνας ἄλλος κοιιόὄοιιλειιτικός ἄνὸρας, ὁ πρόεὁρος τῆς Bop/1)); κ. K. Παπακωσταντιίὀυ, συνὸέεταιλ- ὅπως
ξαναγράψαλιιε - Ιιιὲ τό mina: an] ὸιάρκεια τῆς ὸικτατοριάς, ὁ
κ. Παῖιακωσται’τίνω1 ἧταν ὁ νομικός σύμὸουλος τῆς
ΤΡΑ ΝΣΤΕΚΟΜ. Τήν περιόὸο ἐκείνη, ὁ Σασσών ρύθμιζε μέ
τό Μακαρὲζο τίς Ôuiqogt‘ç λεπτομέρειες τῶν «ἐπιχειρήσεων
του»...
πρόσφατα άφορά μσνο τό συνθετικὸ σίγόιτνευμα γιά κράσιά ἐξ·
άγωγῆς τῆς Ἒνωσης Οίνοποιητικῶν Συνεταιρισμῶν Σάμου (ΕΟΣΣ).
Ὅμως, στά ὀλο θεμα τοῦ συνθετικσῡ σίνοπνεύματσς noü χρησιμοπσιήθηκε γιά τά κρασιά τοι] ὲξωτερικοῡ, ἡ περίπτωση τῆς Σάμου
άποτελεῑ ἕνα μικρά μέρος τσῡ γενικώτερου σκανδάλου. ‘H 'éKTacm
Kai ἡ διάδοσή του 0' ὅλη τή χώρα εἶναι πολύ μεγαλύτερη.
O “Ὀ,τι μεχρι στιγμῆς εχει εὺρύτερα κοινοπσιηθεῖ εἶναι ὅτι ὁ
Σασσών ἑκανε εἰσαγωγή περίπου 12.000 τόννους σίνάπνευμά
τό χράγο - τά μισό δηλαδή τῶν ελληνικῶν εἰσαγωγῶν. Στσ σύνολά του σχεδόν ἡταν συνθετικό. Στήν περίοδο and τό καλοκάίρι τοῦ ’71 ὥς τά Νοεμθρη τοῦ '73 εἰσήγαγε 30000 τόννους
συνθετικά σίνάπνευμα. Τά κέρδη του μόνσ άι-ιό τη λαθραία εξαγωγή συναλλάγματος ἡταγ περίπσυ 135.000.000 δρχ.

Τό σκάνδαλα τῶν συνθετικῶν κρασιῶν εἶναι πολύ πιό σύνθετο
Kai σημαντικά άτι’ ὅ,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Στή γνωστὴ κυθερνητική άντιμετώιτιση ὑπῆρξε (δυστυχῶς) Kai άνάλογη τῆς άντιιτολίτευσης;
ο 'O K. A. Ἀγγελούσης (ΕΔΗΚ) τι.χ., ατη συνεδρίαοη τῆς
18ης Αὐγούστου 197_6, πρότεινε τροπολογία πού, με τήν άγαθή
πράθεση τῆς διάσωσης τῆς καλῆς φήμης τῶν κρασιῶν μάς καί
τῆς μή επιθάρυνσης τοῦ κράτικοῡ Προϋπολογισμοῡ, ἑδωσε τή
δυνατότητα στούς ἑνδιαφερόμενους ἐμπόρους νά άιτορρσφήσουν τά ἤδη παραχθέντα με συνθετικά οἰνόπνευμα κρασιάὲ Τήν
τελευταία στιγμή ὁ άρμόδισς υι-ισυργός (Ἰορδάνσγλου) «ἐσωσε» κάπως τήν κατάσταση διορθωνοντας ἐλαφρά τήν «dopiστως διατυι-ιωθεῖσαν τροπσλογίαν τσῡ K. Ἀγγελούση» - γιά νά
χρησιμοποιήσουμε τή φράση τοῦ ὺπουργοῡ Γεωργίας.
Ἴσως ὑπάρχει άκάμα καιράς νά ἑρευνηθεῖ «κάθε πλευρά» - Kai
κυρίως αὺτή πού άφορά τήν ὑγεία τοῦ κόσμου. Μιλάμε γιά σήμε-

pa,
φυσικά...
Δ. Μάρκου
{Il}!!! IIEH'TIIIII, M'I'lﬂ “MM. [mu mm. MIMI mum

EEDF'MHSH
ΕΙΔΟΜΑΔΙΑΙΟ OPI’ANO APXDN TOY I'IANEMFNOV IOUAMITKOY KIWATOI

'EBôopoôIaîo
ὀργανο ἀρχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ

Θά θελαμε νά θυμίσουμε εδῶ ὅτι ὁ θάρυθος πού προκλήθηκε
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ΤΟ «ANTI» παρουσίασε στα δύο
προηγούμενα τεύχη μια εἰκόνα της μαχητικης φασιοτικης οργανωσης «4η Αὐγούστου». πού πρωτοστατησε στα τελευταῖα γεγονότα κι εἶναι χαρακτηριστικό
(((ζιι)ντανό»ῑ) παράδειγμα τοῦ παρακρατους πρίν καί μετα τή δικτατορία.
ΣΗΜΙΞΡΑ, δι’νουμε την εἰκόνα της
γέννησης (ἢ μαλλον ἀναγέννησης) μιάς
ἄλλης «ἐθνικοη ρόνου ὀργανιῖισειιις>>ῑ
ΟΤοῠ «Πανελληνίου Ἐθνικοῠ Συναγερμού», πού ἱδρύθηκε στίς 31-10-75
καί ἀναγν(ι)ρίστηκε·ἀπό τό Πρωτοὸικεῐο
Ἀθηνῶν στίς 8-5-76.
H ΥΠΟΘΕΣΗ παρουσιαζει ἰδιαίτερο
καί πολύπλευρο ἐνδιαεῑέρον. Ἡ ὀργανωση εἶναι νόμιμη, ἔχει γραηεῑα (Ἰκτίνου 3) καί τηλειμιινα (521“)8-3627402).
Τό ίὸρυτικό (που ὑπογραφοην 85 ατομα)
ἀναφέρει ὅτι σκοποί τῆς ὀργανιι)σης εἷναι οῖ ἑξήςῑ
<<α) ἸΙ μι λέτη τῶν προολημάτιιιντης· ἐλληνικης κοινωνίας καί ή ιῖποῡολή γονίμων είσηγήσεων πρός τάς ἑκάστοτε νομίμους κυῦερνήσεις ὁιά τήν ήθικήν καί
ὕλικήν προαγωγήν τοῦ τόπου.
6) Ἠ ἐξάλειφίς της ,ιιισαλλοροξιάς ή
αφιῖπνισις αι’σθήματος εὐθύνης ἔναντι
τοῦ ἔθνους καί ή ἄγιιὸλυνσις τῆς σημειουμένης’(ὶὸικαι()λο;’ήτου ὀξύτητος, είς ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν απαιτεϊται καθολική ἑν ὁμονοία προσπάθεια ὅλων τῶν
Ἑλλήνων ὸιά νά αναρριῦση f] χώρα ἐκ
τῶν προσφάτων ταλαιπωριῶν καί ὸννηθη νά αντιγιιετωπίση καραὸοκοιῖντας
ἐξωτερικοιῖς κινὸιῖνους.

γ) Ἡ ὄαθμιαιά αφύπνιοις τῶν παραὸοσιακῶν αρχῶν, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν
καί τό ὄάθρον n]; ἑθνικοκοινωνικής
ὕποστάσεως καί ή ανάσχεσις τῆς ση,ιιειουμένης ηθικης κατολισθήσεως τῆς
ἐλληνικής κοινωνίας καί ι’ὁία τῆς νεολαίας ὑπό τήν ἐπίὸρασιν ὑπόπτων νεωτεριστικῶν τάσεων, αἵτινες,ὄαθμιαιίυς
αποσννθέτονν καί τήν ὑφήν της ἑλληνικης οἰκογενείας.
ὁ) Πᾶσα ἄλλη συναφής ὁραστηριότης,
κατατείνουσα είς τήν ήθικήν ἐνίσχυσιν
τοῦ νομίιιοιι κράτους».
ΚΑΙ για να μή μείνουν σέ κανέναν
αμαιὸολίες για τήν... αγνὸτητα τῶν προθέσεων τοί1 Π.ΙΞ.Σ.. τό ἀρθρο 3 τοῦ
καταστατικοῡ ἀναφέρει ὅτι
«ή ἐπίτευξις τῶν ἀνωτέρω σκοπῶν θέλει ἐπιὸιωχθή ὸιά τῶν κάτωθι μέσων.α) Διά τῆς καλλιεργειάς ἐντόνον ψυχικής ἐπαφῆς, έντός τῶν πλαισίων τῶν
σκοπῶν τῆς οργανιίισεως, μεταξύ τῶν μελῶν καί γενικιίιτερον μετά παντός Ἓλληνος καί Ἑλληνίὸος, ἐμφορουμένων ὑπό
ὑγιειῶν κοινωνικῶν καί ἐθνικῶν ἀρχῶν.
ὅ) Διά τοῦ τύπον. ὁμιλιῶν, ὁιαλέξεων
καίπαντός έν γένει ἐνηγιιεριιιτικοῦ μέσον.
ς’)Διά της νομίιιοιι ὸιοργανιιίσεως
περιοὸιιῶν, σιιγκεντριίισεων, σννεὸριίυν,
ἑορτῶν, ἐκθέσεων καί εκὸρομῶν.

ὁ) Διά της συστάσεως ἑπιτροπῶν μελέτης καί ἐπεξεργασιάς παντός θέματος
ἀφορῶντος τούς σκοπούς τής οργανιίι12

‘H «ἠθική
ἑνίσχυσις
τοῦ νομίμου
Κρατους»
ἡ ,ὀινοιὸἰωση
μιᾶς
γνωστής
ὀργανωσης
τοῦ

προχουντικού
ποιροικρόιτους
σεως καί γενικώτερον παντός τοιούτου
ἐθνικῶς καί κοινωνικῶς ἐπωφελοῦς.
ε) Διά παντός ἑτέρον νομίιιον καί λυσιτελοῦς μέσον».
ΚΑΙ ἀλλοῡ ὸιευκρινίζεται ὅτις
Ο «Μέλη ἐγγράφονται ἒλληνες πολῖται
ἔχοντες τήν νόμιμον ήλικίαν καί αποὸεχόμενοι τάς ἀρχάς τοῦ καταστατικοῦ».
0 «(-)r2 ὁημιονργηθοῦν νομαρχιακαί,
(δημοτικαί, κοινοτικαί καί ἐνοριακαί επιτροπαί».
ΟΛΑ ὡραῖα καί καλα...
MONO not":
O Πρόεὸρος τοῦ ÎLEZ. εἶναι ὁ πασίγνωστος ἀπό τήν ἀντικομμουνιστική καί
παρακρατικη ὃραση του Λεωνίὸας Βρεττάκος]
(“Ο Λ. Βρεττακος εἶναι πατέρας τοῦ
ὅουλευτοῡ τῆς «NA.» Δημ. Βρεττακου).
O Ἀναμεσα στα μέλη του ὃρίσκουμε
καί γτόν Ν. Ντασκουρέλο, ἄλλο ἀστέρα
τοῦ q ασιοτικοῠ παρακρατουςη
O Σέ δυο «πρῶτα ὀνόματα» τῶν 6amλοχουντικῶν, τούς Σοιιρλαίους, ὁ Π.Ε.Σ.
ἀναθέτει τήν «πλήρη καί άπεριόριστον
ἐκπροσώπησι ν» στί] Στερεα Ἑλλάδα καί
Θεσσαλίαέ

ΚΑΙ κατι ἄλλοι ι .

Εὔχεται «συμπαραστασιν τοῦ Θεοῡ
εἰς τόν νέον ιἐρόν ἀγῶνα εἰς ὅν ἀπὸ
κοινοῦ ἀποδυόμεθα ἐπ’ ἀγαθῶ της
([ἰλτατης Πατρίδος>>ἕῑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, 40 μέρες μετα τήν
ἀναγνιῖιριση τους, τα μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ
REE. στέλνουν (μαζί μέ τη... σφραγῖδα

ΑΓΕΡΜΟΣ
IKTINOY 3 —— TH/L521108 — 627402
Ἐν Ἀθήναις τῇ 19 Ἰουνίου 1976
Κυρίονς
α) Γρηγόριον Σοιῖρλαν
ὅ) Χρήστον Σοιῖρλαν

Ἔχομεν τήν τιμήν νά πέμψωμεν ὑμῖν
ὸιά τῆς παρούσης κεκυρωμένον ἀντίγραφον τοῦ ὑπ’ αρ. 3 Πρακτικοῦ της
καθ’ ἡμᾶς προοωρινὴς Διοικοιῖσης Ἐπιτροπῆς, (δι’ οὗ Νο,ιιι,ιιοποιεῖται ή παρ’
ὑμῶν πλήρης καί ἁπεριόριοτος ἐκπροσώπησις τῆς Ὀργανώσεως είς τάς εὐρυτέρας περιοχάς Στερεᾶς Ἑλλάὸος καί
Θεσσαλίας.
Παρακαλοῦμεν ὅθεν ὅπως Ασυμφωνως
πρός τά ἐν τῷ πρακτικῴ τούτῳ (διαλαμὄανόμενα προόήτε είς τόν ὸιορισιιό ν καί
Νομιγιιοποίησιν τῶν κατά τόπους Ἐπιτροπῶν ὁιά σχετικῶν ἐγγράφων ὑπογραφομένων παρ’ υμῶν, ἐνεργούντων
εἴτε από κοινοῦ εἴτε ,ιιεμοιίυμέιίυς καί
κυρουμένων ὀιά τῆς σφραγίὸος της Ὀργανώσειυς ἥν. συναποστέλλομεν. Ὁμοίως
πέμπομεν 20 ἀντίτυπα τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ὀργανιίισεως ἵνα κατανεμηθῶσιν εἰς τάς ὁιοριζομένας Έπιτροπάς
πρός τεκμηρίοισιν της Νομίιιου ἐφεξῆς
ὑποστάσεως των.
Ευχόμενοι σιιγιιπαράοτασιν τοῦ Θεοῦ
είς τόν νέον ἱερόν ἀγῶνα είς ὄν ἀπό κοινοῦ άποὸυόμεθα ἐπ’ αγαθῴ της φιλτάτης
Πατρίὸος.

Διατελοῡμεν ’Κιιέτεροι
Ὁ Πρόεὸρος
, Λεωνζ Βρεττάκος
Ὁ Ἀντιπρόεὸρος
(Δημ. Νικολαίὸης)
Ὁ Γέν. Γραγιιματειῖς
(Γεῶργ. Βέργαὸοςμ)

ΤΟ ποιοί εἶναι οῖ Σουρλαῐοι καί ποιός
ὁ Βρεττακος δέν χρειαζεται να ποῡμε τουλαχιστον για τήν κατοχική καί τήν
πρώτη μετακατοχική περίοὸο. ὅταν
ἔδρασαν στή Θεσσαλία (οῖ πρῶτοι) καί
Ιστήν Πελοπόννησο (ὁ δεύτερος) σφάζοντας ἀγωνιστές τῆς Ἀντί στασης.

ΣΗΜΑΣΙΑ ἔχει ὅτι τοὺς ξαναὸρίσκουμε, στην Καραμανλική 8ετία ἐποχή ἀναόίυ)σης τοῦ νεοφασισμοῡ (τ’
ὅλη τήν Εὐρώπη - ἐπικεφαλής παρακρατικιῖ)ν ὀργανιῖισεωνῑ

O'O Βρεττάκος εἷναι- ἀρχηγός της
«Ὀργανώσειιις Ἐθνικης Ἀντιστασεως
ἹΞλλαδΟς».
O Oi Σουρλαῐοι εἶναι (μαζί μ’ ἄλλους
ὃιαὸόητους τρομοκρατες τῆς μετακατοχικης περιοδουῑ Κουρεμπανάς, Καλαμπαλίκης, Βουρλακης κα.) ἰδρυτικα καί
ἡγετικα στελέχη της «Πακέλληνίου
Ἑνώσεως Ὀπλαρχηγ(ῖ)ν καί Μαχητιῖιν
Ἀντικομμουνιστικοῠ “Αγιῖ)νος».
ΤΗΝ ἴδια ἐποχή. ὁ Ντασκουρέλος εἷναι ἡγετικὸ στέλεχος τῶν “Αλκίμιι)ν,

(ὑπεύθυνος για τόν Βύριιηια), τεταρταυγουοτιανός καί (τό 196-1) ἀναπληριιιτής .
γεν. γραμματὲας τοῦ Ὀμίλσυ “1Ξ(’)νικὴς
Ἀναγεννήσειι)ς, πού στελέχη τσυ πήραν
μέρος στή γνιυστή ἐπίθεση κατά τῆς Βουλής. (“Ο Ντασκουρὲλος - πού πήρε 6é—
6αια μέρος - καταδικαστηκε σε 1 μήνα
([υλακή για συμμετοχή σὲ παρανομη
ὃιαὸήλιηση). ~A716 αὐτόν καί ἄλλα στελέχη τοῦ OEA ἒγινε καί ἡ Ἐθνική K01νωνική “Αναγὲννηση (EKA). ,πού πὴρε
ἐπίσης μέρος στα γεγονότα τῆς Βουλής.
Φασιστικὲς καθαρά όργανιίισεις κι οἱ
ὃύσ. (:H éqlmaﬁbu τοῦ OEA λεγόταν...
«‘O 'Awîw»! ). Πίσιι) τους ὑπῆρχε — ὅπως
γραιιτηκε τότε - ὁ περιὸόητος ψαρμάκης.

O Τόσο ἡ όργανιιιση τοῦ Βρεττακου,
ὅσο καί ἡ EKA εἶναι ἀναμεσα στίς ἐλαχιστες ([ασιστικὲς όργανιῦσεις πού οιαλύθηκαν τό 19όῆ με’ ἀποφάσεις τοῦ
Πριιιτοὸικείου Ἀίῐιμιιῖιν.
ΑΥΤΟΙ, λοιπόν,,σὶ ἂνθρωποι ξαναὂρεθηκαν στήν ἴδια οργανιιιση (Βρεττακοςἐ Ντασκουρελσς - αὑτός ἀιισῠ ἦταν
για ἕνα διάστημα ὑπαρχηγός τ()ῡ»Ναστούλη καί ἀργότερα, γιά λίγο, στό περιῧάλλον τοῦ ὃσυλευτή ’1π. 2066011101)πού στινεργάζεται ἀμεσα μὲ τοὺς Σουρλαίους, οί ὁποῖοι ορσῡν ἀνενόχλητσι
στήν περιοχή τσιις, ὅπως καταγγελίὴικε
καί πρόσιι (ιτα στή Βουλή (Τσσυὸεροῡ).
Καί ὑπογραμμίζουνε (καί οείχνσυνε ἒμπρακτα) ότι στόν «νὲον ἱερόν ἀγιῖινα ἀπό
κοινοῦ αποὸύονται».
AYTO τό «ἀπό κοινοῦ» ὁὲν εἶναι τυπικό. Ἔχει σὺσιαστική σημασία. Παλια
καρα6ανα ό Βρεττάκσς (ὅπως κι ὁ
Σούρλας). ξερει ὅτι χρειαζεται συντονισμός για να γίνει «σωστή δουλεια».
ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ὅτι στίς ἀποδεδειγμένες με ἐπίσημα εγγραιι α στενες ,σχέσεις
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τοί1 Καραμανλικοῡ κράτους καί παρακρατους (1956363), ῐὸιαίτερη ὲντὺπιι.)ση
ἔκανε ἡ αποκαλυψη τῆς προσπάθειας
συντσνισμοῡ ποί1 ἓγινε ἀνάμεσα στίς,
παρακρατικὲς όργανιῖισεις (ἀρχὲς τοῦ
1963) με τή ὅσι’μ1εια τῆς κυὸἑρνησηςῑ ὁ
[Ιασχαλης Κόντας, οιευθυντής τοῦ Πολιτικοῦ Γραιιείου τοῦ Πρωθυπουργοῡ, ôéχεται ἒγγραιιες προτάσεις αρκετιῖΝ αντικομμουιίστικιῖιν ὀρχίινιὶισειιιν για συντονισμὲνη ὃραση κατά τιῖιν κομμουνιστῶν.
Καί κινεῖται ἀμέσιιις. Στὲλνει ἀνάλογα
ἐγγραιι α για «ουντονισμὲνη λαίκί] ἀντίὸραση κατα τιῖιν κσμμσυνιστικιῖΝ προκλήσεων» ; ’

Ο Στόν ῡιιυπουργό Ὲσωτερικιῖιν Δημ.
Δαὸακι] - για τήν Ἀθήνα καί τόν Πειραιά. ι
O Στό γενικό γραμματέα τοῦ ὑπουργείσυ Β. Ἑλλαὸος I. Χολὲὃα (ἀργότεροι
χσυντικό «ὑπουργό») για τή B. Ἑλλάδα.
FIA τήν ἱστορίαῑ ἡ σύσκεψη ἓγινε οτόν
Πειραια, τό δεύτερο ΙΟήμερο τοῦ M60],

,ιΡΑέὲζιίὲὲέω
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ΤΗΛ. 3622 383
Ἀνατῐαραγωγη. ὲγχρώμων
καὶ ὁστιρόμαυρων ἑντύπων ὃφσετ.

Ο“Ὀλα αὐτα. λίγες μόλις μὲρες
πρίν δολοιιονηθεῑ ό Γρηγόρης Λαμπράκης... ”
ΝΑ, λοιπόν, πού ὕστερα ἀπό τόσα
χρόνια οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι (καί οἱ >ἴδιοι.
δηλαδή) ξαναὸγαίνουν στό προόκὴνιο
για «να σιῖισουν τήν πατρίδα» χωρίς τόν
κραυγαλὲο ἀντικομμουνισμό - τελείως
«ἁπλα» καί ἥσυχα. ,
«Οὔτε Ιιιέ ’στεῖρα ἀντικομμουlaqué", οὔτε μέ ἀστυνομικὰ μέτρα,
ὅπως θά ἧθελαν ἴσως μερικοί
οπάὁοί μας, πολεμιέται ὁ κομμουνιαιιός. Καί 01r ὁύο θέσεις εἶναι
λαἰιθάαιιέιές. Πρέπει ὅλοι ἰῚά
κάτάλάόοιιμε ὅτι σήμερά μόνον μέ
τόν συνεχῆ καί καλά όργανιυμένο
ι’ὀεολσγικό ἀγώνά εἶναι ὁυνατόν
νά ἀντι,ιιετιυπι’σοιι,ιιε ἀποτελεσματικά τούς κομμουνιατάς. Ἀλλά
καί στό ΚΚΕ χρειάζεται νά (5&5—
σουμε νά ἑννοήσει ὅτι ,ὸὲν Διιπορεῖ
έκεῖνο νά μᾶς πολεμά καί μεῖς Ινά
προαὲχὸυμε μήπως τό στενοχωρήοουμε] (...) ’Ότάν π.χ. τό ΚΚΕ
ἀναπτύσσει ὸιαόριυτική ὸράσι),
ὁιάστρεόλώιόντάς τήν ἀλήθεια

καί παραποιώντας τήν πραγματι- .
κότητα, εἶναι ἀὸικάιὸλόγι]τι] ἡ
ἀπάθεια, ἡ ἀὸράνεισι τῶν ὀπάὁῶιι
τῆς ἐλευθερίας», ὅπως λέει καί ὁ

κ. Γ. Pal/7.11;... I

ΠΡΕΝΤΡΑΚ ΒΡΑΝΙΤΣΚΙ
-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ
Τόμοι 2, σελ. 1100

0 Ὸλόκληρη ἡ Πορεία τοῦ μαρξισμοῡ
ἀτῑό τό Μαρξ καί τόν ’ῚΞνγικελς ὥς τίς
μὲρες μσς.
.0 Οἱ μεγαλύτεροι μαρξιοτές καί τό
ëpyo τους, οἱ ζωηρότερες ἰδεολογικές
“συζητήσεις καί συγκρούσειςξ ὸ μαρξισμός στήν ΕΣΣΔ, Κίνα, Γαλλία, Ἀγγλία,
Γερμανὶα, Ἰταλία κλιτ.
O Ἔκδοοη ἐνημερωμὲνη μέχρι τό ’70
αέ 6ι6λιογραφία, γεγονότα καί ΠροσωΠΟ.

Α

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙ
QU

με συμμετοχή κρατικιῖιν παραγόντων καί
παρακρατικιῖηι. Ἀποεςασίστηκε ἡ «δυναμική ὃράση» κατα δημοκρατικιῖιν ὅουλευτιῖιν καί ([οιτητιῖιν καί ἡ δημιουργία
κοινοῦ ([ορὲα - μιᾶς «Συντονιστικής
Ἐπιτροπῆς ἘθνικιῖΝ “Οργανιῖ)σειι)ν» - α’
ὅλη τή χώρα. Λίγο πρίν ὁ διάδοχος
Κιιινσταντῖνος εἶχε ὃεχτεῐ τό προεδρεῖο
τιῖιν «Ἐλπιὸοα όρων Νέων»...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ- ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ζσλλὸγγου 9 — τηλ. 36.19.724
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ΔντικΗ
ΣΑΧΑΡΑ;

εΝΑΣ χΡοΝοΣ
ANEEAPTHZIAZ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στη Δυτική Σαχάρα, ένα
χρόνο μετά τήν είσθολή τῶν-μαροκινῶν καί
μαυριτανικῶν στρατευμάτων, χαρακτηρίζει
τήν άνικανότητα αὐτῶν τῶν δύο χωρων νά
τά Βγάλουν Πέρα μέ ένα άντάρτικο ὀλο καί
Πιό ὁργανωμένο. 'O Λαῖκός ἈΠελευΘερωτικός Στρατός τῆς Σαχάρας εἶναι σέ θέση
σημερα νά Πληξει τόν ἐχθρά σέ όΠοιοδήΠοτε μέρος τῆς χώρας, μέχρι καί στό ἐσωτερικό τῆς Μαυριτανίας καί στό νοτιά τοῡ
Μαρόκου. Παράδειγμα; στην Πρωτεύσυσα
τῆς Μαυριτανίας Νουατσκότ, στίς 6 Ἰουνίου, σκοτώθηκε ό Ὲλ Οὐάλι, γεν. γραμματέας τοῦ F. POLISARIO.
H TAKTIKH τῶν ανταρτὼν συνίσταται στή
χρήση μικρῶν μονάδων Πού ἐχουν τήν εὐχέρεια νά συμΠτυχΘούν στην άνάγκη σέ
μεγάλες μονάδες. Εἶναι έξοΠλισμένες μέ
ὲλαφρό όΠλισμό καί εἶναι αὐτάρκεις. Αὐτές
oi μονάδες γνωρίζουν στήν ἐντ’έλεια τό
ἐδαφοςῑ ὕστερα and ένός χρόνου αντάρ-τικο ό μαρσκινός καί ό μαυριτανικός στρατός μόλις καί μετά Βίας μΠορούν νά ἐλέγξσυν τήν άκτή καί τά ὀχυρά Πού Προστατεύουν τά ορυχεῖα τού ΜΠού-Κράα, τῶν
όΠοίων η μοντέρνα μεταφορική ταινία εἶναι, στήν οὐσία, άκίνητη ἐξ αἰτίας τῶν συνεχῶν σαμΠοτάζ. I
O ΠΟΛΕΜΟΣ στή Δυτική Σαχάρα φαίνεται ότι μοιραῖα ed Παραμείνει τό συνεχές

«ὐΠοκινητικο» στοιχεῖο τῆς κατάστασης
τῶν χωρῶν τῆς Περιοχῆς, üv καί δέν φαίνεται νά Παράγει σέ σύντομο χρονικό διάστημα Πολιτικές άνακατατάξεις. Παρ’ ὀλο
Πού η νεοατῑοικιακη ΠεριΠέτεια ἐνίσχυσε
καί τήν άλαουτικη μοναρχία καί τόν Προεδρο Οϋλντ Ντάνταχ στό ἐσωτερικό τῆς χώρας. δημιουργώντας μιά ὁμοφωνία Πού
Περίκλείει ὅλα τά κοινωνικά στρώματα, χάρις στόν σωθινισμό ὅλων τῶν κομμάτων καί
σέ μιά Πολύ καλά ἐνορχηστρωμένη ΠροΠαγάνδα, oi άντιθέσεις Πού γεννιοῡνται άτιό
τά άνθρώΠινο καί οἰκονομικά κόστος αὐτοῦ
τοῦ Πολέμου αργά ἠ γρήγσρα Θά 6γοῡνε
στή φόρα.
ΑΠΟ τά δύο κράτη, σίγσυρα η Μαυριτανία τά 6λέΠει Πιό σκοῡρα, γιατί ἠ αδυναμία
της σΠρώχνει τό καθεστώς τοῦ Οϋλντ
Ντάνταχ νά στηρίζεται όλο καί Περισσάτερο στίς στρατιωτικές Πρωτσθουλίες τού
μαροκινοῡ στρατοῦ, ‘H άδυναμία τῆς Μαυριτανίας εἶναι Θασικά οίκονομικη; οί μοναδικοί Παραγωγικοί της Πάροι εἶναι τά όρυχεῖα καί τό ψάρεμα. Oi τεχνικοί λένε Πως
σέ δέκα χρόνια τό μεταλλεῑο τῆς Ζουεράτε
Bd ἔχει τελείως ἐξαντληθεῖ. ἸΞι-ιί Πλέον, τά
μέταλλα μεταφέρονται στό λιμάνι τῆς
ΝουαντιμΠού, μέ ἐνα σιδηρόδρομο Πού
διασχίζει 650 χιλιόμετρα ἐρήμου κοντά στά
σύνορα μέ τή. Δυτικη Σαχάρα. Ἠ ἑταιρία

Ὁ Μανοὲρ Ὀιιὰρ, μέλος τοῦ HI. τοῦ Μετώπου POLISARIO
ἒδωσε την Hagar.de συνεντευξη γιὰ τό << ANTI >> στούς Dario Fornari καί Maurizio Gentili:

EP: Μιλὴστε μας γιά τό 30
συνέὸρισ τοῦ POLISARIO (Αὔγουστος) καί τ’ (ὶποτελέαιιατα
πού πετιῖχατε. V
AI'I: Αυτό τό συνέδριά μας
ὑπῆρξε ἕνα μεγάλο ὅήμα μπροστα
στον καθορισμό της στρατηγικῆς
μας στή ([άση που ὁιατρὲχουμε.
Καθορίστηκαν οἱ σχεσεις
μεταξύ τοῦ F. POLISARIO καί
τῆς Σαχαριανής Ἀραὸικὴς Δημοκρατίας. Καθορίστηκε ἡ 6101κητικη καί ὀργανωτική δομή τοῦ
νέου κράτους, ἐπι πλέον ὀνομάστηκε ἕνα «συμΰοὺλιο τῆς ἐπαναστασης», που εἶναι τό ἀνώτερο
ὀργανο τοῦ κράτους. “Η κυὸερνηση θα ἀποτελεῖται ἀπὸ ὀκταμελές ὑπουργικό συμὸούλιο. Τό
ὑπουργικό συμὸούλιο ἔχει ἐκτελεστικό ρόλο σὲ σχέση με τά συμίῧουλιο τῆς ἑπαναστασης. Τόν νο- “
μοθετικο ρολο m1 τόν εξασκεί ἕνα
ἐθνικό ο-υμῧοὺλιο. Αὑτα γιά τίς
ὃομες τοί1 κράτους. Ἐξ ἄλλου το
F. POLISARIO ἔχει ma δομή
που ἀποτελεῖται ἀπό μιίι ἐκτελε14

στική ἐπιτροπὴ. ἓνα πολιτικά
γραφεῖο καί τίς μαζικες ὀργανὼσεις. Στό συνεδρίω ἁποᾳασίστηκε
ἡ ἐνίσχυση τοῦ λαῖκοῡ στρατοῦ
με πολιτικο - στρατιωτικά στελεχη.
EP: [701(2 εἶναι ἡ κατάστασι]
(ΠΟ ΙΗὶ·“”[([)ΓῙο, (ITO ΕΥῙΠΓΓΕῼΙΆΟ TOU
σαχαριανσῦ κράτους Ποιό εἶναι
τό χαρακτηριστικό τῆς (Πίσης
.701" .TEQWÎTE.‘ I

AI'I: Νομίζουμε πώς To‘ πρωτεῦον σημεῐο εῖναι σημερα ὁ ἓνοπλος ἀγῶνας. "Av εἴμαστε δυνατοί στό πεὸίο της μάχης, θα εἵμαστε δυνατοί καί στό εξωτερικό.
Kai—)5 μέρα ἓχουμε καί καινούργιες νίκες, τα ψυσᾳορικα ἅλατα
τῆς χώρας μας δέν μποροῡν να τά
ἐκμεταλλευτουν 0i ξένοι, ἀπό τίς
ὃαρίτατες πληγες που καταφέρνουμε στη μεταᾳορική ταινία, κι
οὔτε ἡ προσπαϋεια, τιῐιν Μαροκινῶν να τα μετααὲρουν με (τορτηγα στο Ἑλ Ἀγιουν πετυχε.
Τώρα η κατασταση χαρακτηρίζεται (no την αὸυναμία τοῦ Μαρό-“

Πού ἐκμέταλλευότανε τά μεταλλεῖα έθνικοΠοιήθηκε τόν Νοέμ6ρη τοῡ 1974. μέ
άΠοτέλεσμα νά καταχρεωθεῖ ή Μαυριτανία,
γιά νά άΠοζημιώσει τή γαλλικη ἑταιρία ΜΙFERMA. σέ μιά φάση ὥΠου σί Εὐρωπαῖοι καί
ΓισΠωνέζοι Πελάτες άκύρωναν τίς Παραγγελίες τους.Στήν κατάσταση φαλιρίσματος
Πσύ 6ρίσκεται σήμερα ἡ μαυριτανική οίκονομία, Ô Πόλεμος τοῦ F. POLISARIO φαίνεται σάν ένα σΠάταλο λοῡσο (ίδιαῑτερα ὅταν
τό POLISARIO διακόΠτει συνεχῶς τή σιδηροδρομική γραμμή Ζουεράτε - ΝουαντιμΠού).

ΟἝτσι έχοντας τά Πράγματα, κάθε στρατιωτική μαρσκινη ὑποστηριξη αὐξάνει τόν
κίνδυνο είσὸολῆς στή Μαυριτανίσ and τήν
ίσχυρή Βασιλεία Πού Ποτέ δέν,ἐγκατέλειψέ
τά σχέδια τού «Μεγάλου Μαρόκου» Πού
φτάνει μέχρι τη Σενεγάλη. 'O διεθνής Πίνακας, ὅμως, στόν ὸΠοῖο εἰσέρχεται ό Πόλεμος τῶν Σαχαριανῶν, δέν εἶναι άΠό τούς
καλύτερους. ’ΥΠάρχουν ἰσχυρά στοιχεῖα
διεθνούς ἐλέγχου τοὺ άγωνσ τους, noü
οτηρίζονται Θασικά στό ὅτι oi σαχαριανοί4
Πρόσφυγες στά γύρω κράτη δέν έχουν
άναΠτύξει αὐτάρκεις Παραγωγικές μονάδες, στό ὅτι oi ΗΠΑ καί ἡ Γαλλία Βασικά
ὐΠσστηρίζουν τό Μαρόκο, σάν ἐγγυητή
τῶν οἰκονομικῶν καί στρατηγικῶν συμφερόντων τού ίμΠεριαλισμσῡ στό ΜαγκρέμΠ.
Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ὅμως τοῡ λαοῦ εἶναι
ίσχυρή σέ ἄλλους τομεῖς, όΠως στή διαδικασία ξεΠεράσματσς τῶν διαφορῶν καί
άντιθέσεων άνάμεσα στό ’ίδιο τό έθνικό
σύνολο, Παράλληλα μέ τό Προτσές οἰκοδόμησης τοῦ νέου κράτους. 'H «είδική» ὁριοΘέτηση τού άγωνα αὐτοῦ εἶναι ένός aneλέυθερωτικοῡ Πολέμου Πού Παίρνει χαρακτηριστικά λα’ίκοῡ> Πολέμου καί Πσύ διεξάγεται μέ μορφές καί τρόπους Πού άρμόζουν σέ μια έρημο. I

καθημερινές ἠττες τῶν στρατευκου καί τῆς Μαυριτανίας να
ἐλεγξουν τήν περιοχή. Τό μόνο μάτων της, ἠττες που τίς προκακομμάτι που κατααῑνὲρνουν νὰς λεί ὁ Λαίκός “Απελευί>)ερ(υτικός

ἑλεγξουν εἶναι ἡ παραλία, ἑνιῖ) τό
POLISARIO ἐλέγχει τό κέντρα
καί τό ἐσωτερικό τῆς χώρας, χωρίς ν’ ἀφηνει σε ἡσυχία τα λίγα
([ρούρια που οἷ Μαροκινοί
ἔκτισαν κοντα στα ὀρυχεῖα τοῦ
Μπού-Κρᾴα. Στίς πόλεις που σήμερα ὂρίσκονται κάτω ἀπό ξένη
κατοχὴ ὸεν ῧχει μείνει οὔτε τό
20% τῶν ΣαχαριαντῖΝ που κατοικοῦσαι· πρίν απὸ τήν εῐσὸολη.
, EP: Τόν περαιῌιέινο ψεδρουα’ριο ἡ è'l'ntm/ στό Μαγκρέιιπ εἶχῑ
στάσει σέ τέτατο σημεῖα που (/ru»
ι’όταν ὅτι Ha'. ξέσπαγε ὁ πόλεμος
μεταξύ ’,Ᾰὶλγερίας καί Μαρόκου.
Νομίζετε ὅτι ξεπιράυτηκε αὐτή ἡ
κατάστασι] ἦ μπορεῐ να ἐπανα, ληφθεῖ, καί]ιὲ ποιά ἀποτελέσμαm;
An: Στήν Ἀραῦική ~Aq ρική.
τό ἀναδυόμενα στοιχεῖα φαίνεται
να εἶναι ἡ πρύκληση τοῐ1 ΜαρὸMou ἐναντίον τῆς Ἀλγερίας. Ἠ
μαροκινή μοναρχία προσπαθεῖ να
ξεπερασει τίς εσιιιτερικες της
ουσκολίες μ’ αὐτόν τόν τρόπω.
Κατηγορεῐ τήν Ἀλγερία για Ti;

Στρατός τῆς Σαχάρας. Οἱ στρατιιιιτικες προκλήσεις τῶν Μαροκινιῖιν γίνονται συνι’](-)(ι)ς στό νότιομερος τῶν αλγερινίῖΝ συνορων. Τείνουν να προκαλεσουν
τή ὸυναμική απάντηση τοῦ ἀλγερινου στρατοῦ. ὥστε να εξαῑτολύσουν μια ισχυρη εκστρατεία καί
να εξολοίὶρευσουν τούς Σαχαριανους τῶν προσαιὟικιῖιν κάμπτον.
Ὓστερα arr~ αὐτή τη γενοκτονία,
τό Μαρόκσ θα, μποροῖῸε εὔκολα
να τα ξαναατιαξει με το ameng
κράτος δια μέσου τοῦ Ἀραὸικοῖ·
Συνὸὲσμου, που εἶναι ἕνας ὀργανισμός .101" ἐλέγχεται ἀπο τούς
αντιοραοτικους. Σε διπλωματικό
ἐπίπεὸο ὁ Χασαν ὁ Β’ προσπαθεῖ
να αναῧαλει τη συνελευση τοῦ
Ὀργανισμοῡ Άηρικανικής ’Bv—
οτητας. που θα ἐξετάσει τό πρό(ῧλημα τῆς Σαχάρας. Προσπαθεῖ“
να κερὸίσει καιρὸ γιὰ να ὲπιόαλει μία λύση μεσυ) τοῦ Ἀραὸικοῡ
Συνοεσμου. ὅπου αὐτός εἶναι
ἰσχυρός. καί ὀχι μέσον τοῦ Ὀρῑάν
νισμοῠ Ἀᾳρικανικής Ἑνὸτητας.
ὅπου είμαστε mo δυνατοί ἑμεῖς.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΙΞΚΛΟΙἸΞΣ
r Ρετῐορτὰζι Ἀθηνά Κακολύρη - Τὰσος Παπαζής

O Περισσότερες παρατάξεις
O Μικρότερη συμμετοχή
O Χαρακτηριστική βαδρανοποίηση
Μέ μεγαλύτερο ἁριΘμό παρατάξεων, ἀλλα ἴση, ἄν ὄχι μικρότερη, συμμετοχή
φοιτητών, σέ σύγκριση μέ τό 1976, γίνονται oi φετεινές φοιτητικές ἐκλογές, (4, 5,
καί 6 τοῦ Φλεθόιρη) για τήνάνόιδειξι] τών νέων Δ.Σ. ,
‘H πρίν μιόι Βδομάδα κ o I ν r’7 ἕ κ κ λ η o η τῶν πολιτικῶν νεολαιών για Tr}
μαζική συμμετοχή τῶν (pompde στίς ἁρχαιρεσίες, δείχνει τήν αδρανοποίηση
τών φοιτητῶν. Τόι προειδοποιητικόι φαινόμενα αὐτῆς τῆς αδρανοποίησης
παρακίνησαν σέ ἐνεργητικότητα τίς διάφορες παρατάξεις, που από καιρό
προσπαθοῡν νόι ξαναζωντανέψουν τό Φοιτητικό Κίνημα.

’Ἁς δοῡμε ὅμως αὐτές τίς ένέργειες καί τήν αποτελεσματικότητα τους, έπιχειρώντας καποιες ἁναδρομές άκόμα ἀπό τήν ἐποχή τῶν περυσινῶν ἐκλογών.
ΤΟ TEAEYTAIO δίμηνο σημειώθηκαν έντονες κινήσεις στό φοιτητικό χὼρο πού κατέληξαν (έκτὸς ἀπό μιόι περίτι-τωση) σέ δημιουργῑα νέων παραταξιακών σχημάτων αντανακλαση τοῦ πολυκερματιομαῠ τῶν
δυνάμεων οτον πολιτικό χώρο, γενικὰ.
O TaUTéxpova, ὅμως, έκδηλώνονται καί
αντὶρροπες πρός τόν πολυκερματισμό τασεις. Ὑλοποῐηση τέτοιων τασεων ὲγινέ στη
Θεσσαλονίκη μέ τη δημιουργία τῆς «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ».
O Oi ἑπαφές έκπροσώπων -παρατόιξεων
μέ σκοπὸ τη διερευνηση τῶν δυνατοτητων
για κοινη συμπαραταξή τους στό χῶρο
τών A.E.I. εἶχαν αρχῐσει ὀιπὸ τόν περασμένο
Ἰούνιο. Ἠ ζύμωση πέρασε σέ έπίπεδο Βασης καί κατέληξε στὸ σχῆμα τῆς «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ENOTHTAZ». μιᾱς ὲνιαίας παραταξης στην ὁποία συμμετέχουν τόι μέλη τῶν
παρατάξεων Α.Σ.Κ. - Δ.Α. - ΔΗΣΥΚ - ΔΗΣΥΠ - Δ.Π. καί «Δημοκρατική Παράταξη
Θεολογικής».

0 NYC νωρῑτερα εἶχε έκδηλωθεῑ στην
Ἀθήνα η διασπαση τῆςι Πανελληνιας Σπου-

δαστικιῗς Παραταξης «Δημοκρατικη Πορεῑα», που ἱδρύθηκε τό Γεναρη τοῡ 1975 μέ
συνδιάσκεψη οτη Θεσσαλονίκη. Στὸ Α’ Πανῶλαδικὸ Συνέδριό της που ακολούθησε
(Σετι-ιέμθρης 75, Θεσσαλονίκη) διακηρύχθηκε; «... ἠ μή κομματικη δέσμευση καί
αὺτονομία τῆς Παραταξης, απαλλαγμένης
ἀπό τὰ “αρισϊερῑστικα κόμπλεξ”, πού θα
ὲκφρασει τό δημοκρατικό σοσιαλισμὸ σ-ιό
φοιτητικό χὼρο...». AUTO 6έ6αια δέν εμποδισε μέλη της να ὲκτεθοῠν ανετα σέκομματικές διαδικασίες τῆς E.AH.K., οὔτε απέτρεψε τη διασπαση. Ἕτσι τό προγραμματισμένο ἀπό τό καλοκαίρι για τον περυσινό
ΝοέμΒριο Συνέδριο της Δ.Π. αναΒαλλεται μέ
ανακοῐνωση τῆς Κ.Ε. της, ένὼ ἡ Ἐκτελεστική Γραμματεῐα της ἐμμένει σέ ανακοὶνωση πού ακολουθεῖ αμέσως μετα, ὅτι «Θα
ὁλοκληρωθούν oi διαδικασίες του Συνεδρῑου, ὅπως εἶχε αποφασιοτεῑ». Τελικα τό
Συνέδριο πραγματοποιεῑται από την ὸμαδα
που πολιτικὰ συνταχθηκε μέ τούς 4 ’τῆς
«Δημοκρατικής Πρωτοθουλίας» καί η
ὁποία έλεγχε την Ε.Γ. κ

AMOPI'OZ: Kogggag (I'IAAKA) TnÀ.

Ο Στῑς 14 του Γεναρη ανακοινώνεται στόν
Τύπο η δημιουργία τῆς τιαραταξης
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛἸΑ», μέ προσωρινη συντονιοτικη
γραμματεῖα 7 ἀτόμων. "ETOI, τελικα, διαμορφώνονται στὸ χὼρο τοῦ παραδοοιακοῡ
Κέντρου οὶ παρατάξεις

- «ΠΣ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».
- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΠΟ))
PEI—A«I'I.Z.l'l. Δημοκρατικη Πορεῐα».
O Oi δύο πρὼτες περιλαμὸανουν μέλη
πού ακολουθοῠν πολιτικὰ την ὀμὰδα «τών Χ
4» καί η τελευταία τους «πιστούς» τῆς
Ε.ΔΗ.Κ. 'H «Δημοκρατικη Πορεὶα» μέ ανακοίνωση της (28-1-77).δηλώνει ὅτι κατεῧαῐνει
μόνη της στῐς ἐκλογές και δέν”έχει καμιόι
σχέση μέ τις προηγούμενες δύο παρατάξεις
πού συμμετέχουν στη «Δημοκρατικη 'Ev—
οτητα».
Ο Στούς φοιτητικούς κύκλους ψιθυρῑζεται μέ 6ε6αιὸτητα πώς η ὕπαρξη δύο ξεχωριοτὼν παρατάξεων προσκειμένων
«σιούς 4», ὀφείλεται μᾶλλον σέ προσωπικές διαφορές τῶν συνδικαλιστικὼν στελεχὼν τους που κινοῦν ὔλες αὐτές τίς διαδικασιες...
Την Ϊδια ἐποχή (12-13 ΝοέμΘρη) ἐμφανίζονται μέ διαλυση τῆς ΠΠΣΠ (ΟΜΛΕ) δύο
ξέχωρες παραταξειςῑ 'H ΠΕΑΣ καῐη ΠΠΣΠ,
που αντιστοιχούν στα νεοδημιούργητα
ΚΚΕ-ΜΛ καί MA-KKE, πού προῆλθαν οιπὸ τη
διασπαση της ΟΜΛΕ.

ἡ

Ο ἘπῙκεντρο έξελῐξεων, πού θα παῐξουν
ουσιαο-τικό ρόλο στην ὲκλογικη ἀναμέτρηση, εἶναι η ΓΙΑΣΠ, πού κινδυνεύει ἴσως να
χασει την πρώτη Θέση πού κατέχει σημερα...
. Μετὰ την παραίτηση τοὺ γραμματέα
τῆς N. ΠΑΣΟΚ Γ. Τζαθα (21-12-76) «λόγω
τῶν διοικητικὼν παρεμὸασεων της ἡγεσῐας
τοῠ ΠΑΣΟΚ» τα 15 απὸ τα 27 μέλη τοὺ ΚΣ
της ΠΑΣΠ στη l" Συνοδο διακηρύσσουν τήν
ὀργανωτικη αὐτονομία τῆς παραταξης
«ἀπέναντι στη ὃιοικητικη χειραγώγηση πού
προσπαθεῑ να έπιῧόιλει η διορισμένη επιτροπη της Ν. ΠΑΣΟΚ»
0 Τό Γραφεῑο Τυπου καί η Ἐπιτροπη
Νεολαῑας τοῦ ΠΑΣΟΚ αποκηρυσσουν τη
«ὃιαο-ιταο-Γικη ὀμαδα» καί ἐμφανίζεται νέο

Adde ἓιτιιτλα δουλεμένα μέ τό χέρι
Παραδοσιακὰ - Προσαρμοσμὲνα
Στὸ μαγσζῖ τους στήν Πλακα, Προὲκτσση τῆς
Ôôoü Βουλῆς, ὁ Κώστσς καί ήυΡένα Κσιτατζῆ
δουλεύσων τό Παραδοσισκό AAIKO ΕΠΙΠΛΟ, μ’
ἕνα τροΠο οὺθεντικο καῖ μοναδικό 0’ ὸλόκληρη

τήν Ἀθήνα.
Καναιῑέὸες, κσσέλες, τραπεζσρίες, κρεὸστοκαμσρες, undone, μιντὲρια σέ ἑκιῑληκτικές ΠοικιMac; λαϊκῶν οχεδίων (σκυριανά, μετσοὸἰτικσ,
Πηλίου, "Yôpac; κλΠ.)
Ἔπη-[λα καί ὃιακοσμητικσ (φωτιοτικα, κεραμικὰ,
ὑφαντά), noü δίνουν νέα σ’ίσθηση στό σΠίτι καί
σέ τιμές Προσιτές γισ τό νέα ζευγαρισ.

ΑΜΟΡΓΟΣ; ΚΟΔΡΟΥ 3 (ΠΛΑΚΑ).

Σᾱς Περιμένουμε
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Κ.Σ. τῆς παράταξης. Τό τελευταῑο, μέ προκῆρυξῆ του καλεῖ τά μέλη τῆς ΠΑΣΠ «νά
ἀπομονωσουν καί νά καταδικάσουν τῆν
τυχοδιωκτικῆ τακτικῆ μιάς ὸμάδας».
Παράλληλα διαγράφονται 47 στελέχη τῆς
παράταξης. 'O ἴδιος ὸ K. Ἀ. Παπανδρέου,
ἀναφερόμενος στίς έξελίξεις αύτές μιλα γιά
«φραξιονιστές νοσταλγούς τῆς ἐπαναστατικῆς Βίας τῆς ἐποχῆς τού ΠΑΚ».
O Καί ένω στίς 24—12-76 ἀναγγέλλεται
οτὸν Τύπο ῆ ὁργάνωση Συνδιάσκεψης τῆς
ΠΑΣΠ γιά τόν Φλεθάρη, ξαφνικά, στίς 191-77, γίνεται στῆν ΠΑΝΤΕΙΟ Ἐθνικῆ Συνδιάοκεψη καί ἀκολουθεῖ τήν άλλη μέρα σύγκληση Ἔκτακτου Πανελλήνιου Συνεδρίου
ΠΑΣΠ, μέ συμμετοχῆ 257 ἀντιπροσώπων.
Ἒτσι, γρῆγορα καί ἀποτελεσματικά ἀποκαταστάθηκε η τάξη ἀλλά ὅχι ἴσως καί ῆ
τύχη τῆς παράταξης.
O Ἀλλά καί oi ἀποσχισθέντες ἀντιμέτωπίζουν πολλά προθλῆματα. Ἀμέσως- μετά
τήν ἀποχώρηοῆ τους έκδηλωθηκαν έσωτερικές διαφωνίες. Συγκεκριμένα, 13 στελέχη
σέ συνέντευξῆ τους πρότειναν τῆ διάλυση
τῆς παράταξης (ΠΑΣΠ) κάνοντας τῆν έκτίμηση ὅτι εἶναι ἀδύνατη ῆ λειτουργία της
χωρίς τῆν ὕπαρξη ἑνός πολιτικοῦ φορέα
πού ea καθοδηγεῖ τῆν παράταξη. Ὀκτώ
ἀπό τούς 15 πού ἀποχωρῆσαν ἀπό τό Κ.Σ.
δηλώνουν,’στίς 20 τοῦ Γενάρη, ὅτι δέν συμφωνοῦν γι’ αὑτήτῆ διάλυση. Στίς 19 Γενάρη; στῆ Γενικῆ Συνέλευση τοῠ Μαθηματικού Ἀθήνας, 21 φοιτητές, πρώην ΠΑΣΠῙτες, συγκροτοῡν ἀνεξάρτητη συνδικαλιστική παράταξη στῆ Σχολή τους. “Ορισμένοι πάλι ἀπό τούς ἀποχωρήσαντες έστρεψαν τό ἓνδιαφέρον τους πρός ἀλλες ὀργανώσεις τοῠ φοιτητικοῡ χώρου.
Ἀξιοσημείωτο ῳαινομενο ἀποτελεῖ, έπίσης, ἡ έμφάνιση τῆς ΚΝΕ Σπουδάζουσας
καί ἡ διάλυση τῆς ΠΣΚ σέ σχολές τοῠ πανεπιστῆμιου τῆς Πάτρας καί τῶν Ἰωαννίνων.
'H ἀλλαγῆ, 6έ6αια, δέν έγινε εὔκολα ἀποδεκτῆ καί χρειάστηκε ἡ ίσχυρῆ καθοδηγητική
πειθώ ἀπό στελέχη τῆς Ἀθήνας γιά νά ρυ-

θμιοτεῖ ἡ ὅλη ὺπὸθεοη. Σάν σκετιτικό τῆς
ἀλλαγῆς αὐτῆς προθλῆθηκε ἡ ἀνάγκη 6ιάλυσης των παρατάξεων πού ἀποτελοῦν
τῆν πληγη τοῦ Φ.Κ. καί τό αἵτιο τῆς ἀπομαζικοποίηοης του. Παρόλα αὑτά, ῆ καθοδηγηση τῆς ΚΝΕ δέν ἑπιχείρησε νά κάνει
κάτι ἀνάλογο στῆν Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη, ὅπου ἀκολουθεῖ άλλη τακτικῆ.
ο Μέχρι τη στιγμή πού γράφονται αύτές
0i γραμμές oi προσεγγίοεις «Ρηγα Φεραίου»
καί Kile γιά ὲκλογικῆ συνεργασία δέν φαίνονται νά καρποφοροῠν. Σέ ὸρισμένες σχολές·ῆ Πανσπουδαστικῆ ΣΚ. πρότεινε ῆδη
συνεργασία τῶν δημοκρατικών παρατάξεων, ἀλλοῡ σέ ψηφοδέλτιο Kai κοινό πρόγραμμα δράσης καί ἀλλού πιό ἀκαθὸριστα.
O Ἀντίστοιχη διαδικασία μ’ ἐκείνη τῆς
Θεσσαλονίκης φαίνεται νά ἔχει ἀρχίσει ἀπό
καιρό στῆν Ἀθήνα ἀπό τίς παρακάτω
παρατάξεις; Δ.Α., Néo Φοιτητικό Κίνημα,
ΠΣΠ Πορεία, Π.Σ. Πρωτοθουλία καί τῆ
Σπουδάζουσα τῆς ΕΔΑ. Σύμφωνα μέ ἀνακοινώσεις τους στὸν TüTro:
«..ëxouv ἀρχίσει ὲδώ καί ἀρκετό καιρόκ
στῆν ,Ἀθήνα (τὸσο σέ κεντρικό ὲπίπεδο
ὄσο καί κατά σχολές) ἀνοιχτές ὀλομέλειες ἀνάμεσα σέ έκπροσώπους μας.
Στόχος αὐτῶν των συζητήσεων εἶναι ὴ
στενότερη συνεργασία μας μέσα στό
Φ.Κ., μέ κοινή προοπτική τῆ δημιουργία
κοινοῦ σχήματος...»
Ο Ἡ προσπάθεια αύτῆ, «που εἶναι ἀνοιχτη σέ ὅλες τίς δημοκρατικές φοιτητικές
δυνάμεις», στηρίζεται στά παρακάτω κοινά
σημεια;
α) Στῆν ἑκτίμηση ὅτι τό Φ.Κ. «Βρίσκει-αι
σέ καταστασῆ στασιμότητας». ·

6) Στίς «συγγενεῖς μας ἀναλύσεις γιά τό
Πανεπιστῆμιο».
γ) Στῆν «κοινῆ ἀντίληψη γιά τῆν ἀναγκαιότητα έμπρακτου σεθασμού τῆς αύτονομίας τῶν μαζικών φορέων».
Ο Τό θέμα ἀρχισε τώραπνά γίνεται ἀντικείμενο συζητῆσεων καί κοινῶν ὸλομελειῶν
σέ ὸρισμένες σχολές, ("xv Kai oi έπαφές σέ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπιστημίου 44 τηλ. 3248346

H AKPOHOAH
KAI H
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
Κειῇιιενος ΒΙΊὨ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Φωτογραφίες; ΜΑΡΙΚᾼ ΜΠΙΤΣΙΟΥ

Ἕνα ὅιὸλίο γιά τήν ἱστορία τῆς
Ἀκροπολης καί τῶν μνημείων της πού
ἀπευθύνεται καί σέ παιδιά καί σέ

έπίπεδο κορυφῆς εἶχαν ἀρχίσει πρό πολλού. Ἕτσι τό θέμα τῆς συνεργασίας μπῆκε
Πεφάκτο σέ συζήτηση ἀπό τῆν κορυφή
στῆ Θάση. Βέθαια, κάθε μία ἀπό τίς παρατάξεις ἀποΒλέπει καί σέ διαφορετικούς
στόχους αύτη τῆ στιγμή.
0 'O A.A., πέρα ἀπό τό πρόσκαιρο έκλογικό ὄφελος, ἀποΘλέπει σέ μιά ἑνιαία μελλοντικά - παράταξη, ἀποτέλεσμα τῆς
λογικῆς πού προωθεῖ στό Φοιτητικό Κίνημα
αύτή τῆ στιγμή. Πρός τό παρόν ὅμως θά
ὑπάρξει μόνο κοινό ψηφοδέλτιο, γεγονός
πού ἀπαλύνει ὁπωσδήποτε τίς ἀντιδράσεις
μελῶν του, πού έντονα ἀκόμα Βλέπουν τίς
διαφορές τῆς παράταξῆς τους μέ τίς ἀλλες,
παρά τά κοινά σημεῖα πού πραγματικά
ὺπάρχουν. ’
Ο Ἀπό τήν άλλη πλευρά ὅμως oi παρατάξεις NE.<DOI.K., «ΠΣ. Πρωτοθουλία» καί
«ΠΣ. Πορεία», θέλουν νά έξασφαλίσουν
τῆν ἑκλογικῆ ἑπιΘίωσῆ τους καί οριομένες
έδρες οτά Al. γιά τά στελέχη ϊους, πράγμα πού μόνες τους δέν μποροῡν νά τό πετύχουν, ἀφού μέ τῆν πολυδιάσπαση μειώνονται ἀκομα περισσότερο οἱ ψῆφοι ποῡ
ἀπιοτοιχούν σέ mes μιά χωριστά.

Ο Qi ἀντιδράσεις ἀλλων παρατάξεων
στῆν πρωτοΒουλία αὐτῆ ἡταν ποικίλες.
Χαρακτηριστική πάντως παραμένει ῆ
στάση τῆς Π.Σ,Κ. Αῑροντας κάθε παλαιότερη έπικριτική στάση πρός τό Δ.Α. προτείνει συνεργασία στό κοινό σχῆμα καί σέ
μερικές σχολές δέχεται τῆ συμμετοχῆ της
στό κοινό ψηφοδέλτιο, μέ τῆν προϋπόθεση
6έ6αια νά ὑπάρξει κοινό πρόγραμμα δράσ ς.

η a:

”Ολη αὐτῆ ἠ ένεργοποίηση στῆ διαδικασία πρός τίς έκλογές φαίνεται νά μην κερδίζει πρός στιγμή ένα Θασικό οτὸχο Ἰτης; Τό
φρενάριομα τῆς ἀπομαζικοποίησης καί τῆς
ἀδρανοποίησης στό Φ.Κ. εἶναι ὅμως μιά ένδειξη γιά τήν συνειδητοποίηση τοῦ προΘληματος. Καί αὐτό ἴσως νά ἀποτελέσει μιά
οωοτή ἀρχή. I

ΔΙΕΘΝΗΣ ’
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ο
ἡ Πληρὲστερη
ἑνημὲρωση
via τά
διεθνῆ Θέματα
ο

μεγάλου ς.

ι Ἰὃιαίτερα χρήσιμο σήμερα,·πού τά
μνημεῖα τῆς Ἀκρόπολης ἔχουν φθαρεῐ
ἀπό τίς συνέπειες τοῦ πολιτισμοῠ μας.
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Κυκλοφορεῖ κὰΘε μήνσ

Ὁ Σεφέρης ατη Σκάλα τῆς Σμύρνης, περιῖτσιι égard χρονῶν.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ETC) ΣΕΦΕΡΗ
σκοπός ,ιιας ὸέν ἦταν νά ὸημιοιιργήσουμε καινούριες
νύξεις κι ἒκὸοχές στό εὐρύτατο ἕρνο τοῦ Σεφέρη κάτι πού ἔτσι ἥ ἀλλιιῦς ὁέν ἀνήκει 0rer ἁρμοὸιότητα
ἑνός περιοὸικοῦ - ἀλλά νά συντελέσουμε 0’ ἕνα φρεσκάρισμα τῆς μνήμης τοι] καί μέ πνεῦμα ὃσο τό 6vνατό πιό συγγενικό μέ αὐτό πού ὸιέπει γενικά τό
«Ἀντί», εἴτε μέ συνεργασιές ἀνθρώπων πού τόν γνώρισαν προσωπικά, ὅπως ἡ Lucia Marcheselli, ὁ Παῦ“ ἑργάστηκε κ.λπ,
λος Ζάννας, ’ὁ ΔΝ. Μαρωνίτης, ὁ Κώστας Ταχτσῆς
ΣΤΗΝ περίπτωση αὐτοῦ ἐὸιῖ) τοῦ ἀφιερώματος καί ὁ Θ. Δ. Φραγκόπουλος, εἴτε μέ σιινερνασίες νὲώὁὲν ξέρω ἄν θά ἧταν ὑπερόολή νά ἔλεγαε εὐτυχῶς - ὁέ τερων ,ιιελετητῶν τον, ὅπως αὐτή τοῦ Ξ.Α.Κοκόλη,
συντρέχει κανὲνας ἁπολύτως ἀπό τούς παραπάνω εἴτε μέ γνᾱηιες πολύ νέων ἀνθρώπιον, ἱὅπως αὐτές πού
ἐπιφανειακούς λόγους πού νά τό ὑπαγορεύει. Ἡ ἵὸέα
ἐκφράστηκαν σέ σχετικη σιιζήτηση πού ἔγινε μέ ,θέμα
νά συγκεντρωθοῦν τό λιγοστά κειῇιιενα πού· ἀκολου- τό Σεφὲρη, καίμέ τήν πρόθεση νά ὁιαπιστωθεῖ ἡ ἀνθοῦν, γραμμένα ὅλα γιά τό Σεφέρη, γεννηθηκε ἁπλᾶ
τανάκλαση πού ἔχει ἐπάνω τους ὁ ποιητής καί τό ἕργο
κι ἀπό Ιιιιάν ἐσωτερική, θά Ë’Âeya, ἀνάγκη, ν’ ἀγνίτου.
“
ξουμε πρῶτοι ἑμεῖς τόν ποιητή καί νά τόν γνωρίσουμε
’ΤΕΛΟΣ ὁ ὑπογραφόμενος θεωρεῖ ὑποχρέωση του
καλύτερα, κι ὄχι περιστασιακά, ὕστερα ἀπόίιιά τυνά εὐχαριστησει θερμά τήν κ. Μαρώ Σεφέρη, πού,
χαιά ὁική του ἑπέμόαση an} μνήμη ﬂag, ὑπαγορευχωρίς τήν πολύτιμη σινιιὸολιᾷ της, εἶναι ’ἀμφίδολο ἄν
μένη ἡλιιερολογιακά, σάν σημερα νά εἶχε γεννηθεῖ ἤ
θά μποροῦσε νά πραγματοποιηθεῖ τό παρόν ἀφιέρωπεθάνει, ἅς ποῡλιιε.
ΟΠΩΣ θά ὁιαπιστώσει ἀόιάστα ὁ ἀναγνώστης, μα- Κὼστας Γ. Παπσγεωργίου

Η MEXPI τώρα πείρα μᾶς ἔχει ὁεῐξει ὅτι κάνοντας
λόγο γιά κάποιο ἀφιέρωμα σ’ ἕναν ὁποιοὸήποτε ἄν·
θρωπο, εἴτε τῶν γραμμάτων,·εἴτε τῆς τέχνης, εἴτε τῆς
ἐπιστήμης, ζωντανό ἥ πεθαμένο, σιννὸέουμε dam/afσθητα τό γεγονός αὐτό μέ σημαὸιακές, γιά τή ζωή ἤ
τό θάνατό το υ, ἡμερομηνιές κι ἐπετείους, ὅπως ἡ γέννα, ὁ θάνατος, ἡ πρώτη παρουσιά του στό χεῖ)ρο πού
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Ὀ Γ ΙΩΡΓ ΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ- ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ TOY
Bio: TOY nOIH’I‘H

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΊἸΚΗ ΖΩΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

N. Γ. Πολίτης. «Ἐκλογαί ἀπὸ τά τραγούὃια τοῦ Ἑλληνικοῦ Aaoù». 'H'Ôl’xn τοῦ Ναυπλίου.

Παγκόσμιος πόλεμος. Ἐργατικὲς ἀσφαλίσεις στήν
Ἑλλάδα. Προσάρτηση Χίου καί Μυτιλήνης,

"Aw. Σικελιανὸς. «Τὸ Πάσχα τῶν Ἑλλήνων».

Ϊξξλασὲι ΓΕΣῙΞΙΞ. Πρῶτο σοσιαλιστικὸ συνέδρω στὴν
α α.

1ο[ςἰξῢνκνηιῑιτῑ τοῦ Σεφὲρη

1918 ,

1?}; Σεφὲρης γράφει τούς πρώτους στίχους του. Ἠ ’
οἰκογένεια Σεφεριάὸη ἔρχεται στήν Ἀθήνα.
’ἓξιεφέρης φτάνει οτό Παρίσι ὅπου καί μένει ὥς τῷ

ἳὲΞξὲεφὲρης παίρνει τό Jtruxio τῆς Νομικής καί πηγαίνει στό Λονόίνο.

1925
“
Ἐπιστροψή τοῦ Σεφὲρη οτήν Ἀθήνα.

1Μᾞμοσιιῑύιετοιι στή «Νὲα Ἐστία» ὴ «Βραδιά μὲ τόν
κ ριο Τὲοτ» τοῦ Βαλερύ σέ μετάφραση δική του.
1ᾳῐὲξιὸίὸεται ἡ «Στρῡφή». Διορίζεται ὑποπρόξενος
καί an] συνέχεια διευθύνων (τιό Γενικό Προξενεῑο
τοῦ Λονδίνου, ὥς τό 1934.

1932 ' J
Δημοσιεύεται στή «Néo: Ἑστία» τό «Πάντουμ». Ἐκὁίοει τή «Στέρνα» ἐκτός ἐμπορίου.
ἲὲἒξδοσα τῆς μετάφρασης τῆς «Ἐρημης χώρας» τοῦ
ΘΣ. Ἐλιοτ. Δωρίζεται πρόξενος στήν Κοριντσὰ,
ἲὲἒξὸοοη «Τετραὸίου ῘὊμνασμάτων», «Ἡμερολογίου
Καταοτρώματος» καί τοῦ τόμον «Ποιήματα l». πού
περιλαμὸάνει Στροφή, Στέρνα, Μυθιοτόρημα καί
Γ υμνοπαιὸίςι.

ΠαμιῘὉιτ-ητικύ Συνέδριο ῠτήν Ἀθήνα.

Ἀνακήρυξη τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. (Ἀλ.
Παπαναστασίου).

Ὶὸρυοη Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Αὐτοκτονία τοῦ Κώστα Καρυωτὰκη.

Κυὸέρνηση Ἐλ. Βενιζέλσυ,

Z. Παπειντωνίοι». «Té θεῐο δῶρα». Γ. Κορδάτος,
«Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἑργατικοῡ Κινήματος».

Ἀγγ. Τερζάκηςῑ «Ἡ παρακμῇ τῶν σκληρῶν».

Κυόἑρνηση Παναγή Τσαλὸάρη.

Γ. Ρίτοοςῑ «Ἐπιτάφιος».

Δ ικτατορία Μεταξᾶ.

Ο. Ὲλὺι-ῃς. «Προοανατολιομοί». Γ. Θεοτοκάς.
«Λεονὴς». Θάνατος τοῦ Z. Παπωτωνίου.

Τορπύλισμός τὴς Ἕλλης. Ἰτεύική triﬂe-31].

1941
Γ am του μέ τή Μοιρὼ Σεφὲρη. Ἀφιξή του οτήν Αἶγυπτο καί στή συνέχεια on} Ν. Ὰφρική.

Θάνατος τῆς n. Δέλτα.

l‘eghm'lm'] ἐπίθεση, κατοχὴ.

του στό Krith γιὰ τό θάνατο τοῦ Παλαμᾱ
καί γιά το Μακρνγιὰννη.

Θάνατος τοῦ Ila-mud. Ρίτοος, «Δοκιμασίει».

Thme τοῦ Μσυοοὶίνι,

19’Ίέξιόοο-ι] τῶν «Δοκιμῶν» στό Κάιρο. Ἱδιωτική ἐκ·

Ἀπελευθὲρωση - Δεκεμῧριανέι

ὁοοη τοῦ χειρογράφου τοῦ «Ἡμερολογίου Κατω
οὲτὶρῧιέἑιος B'». Ὲπιοτρὲφει στήν cinelest

1945 ι
Γίνεται διευθυντής τοῦ πολιτικοῦ γραφείου τοῦ
ἀντιὸαοιλέα Δαμασκηνοῦ. Ἐκδοση τοίΐ «Ἥμερολογίοι· Καταοτρώματος 3’».
1945-47 _
31:13xmivéMEIU-l τό ἑπαθλο Παλαμᾱ. Ἐκδοση τῆς

Συνῧτάοτεεψη rué-km; Συμφωνιῖτι Ἰτῇῆ Βάρνκυζας
Ἀτῡμικίῑῧόμὸατῆς Χιρθσίμῦ- ’

Σικελιανός, «Δωρικός δίος». Καζαντζάκης, «Ἁλέξης Ζορτυτόις». Μπεράτ-ης, «Ὁδοιιτορικό τοῦ ‘43».
αΤό πλατύ ποτέιμι».

19ἑῖιῦοιὲλοὲοστήν net-206560. rﬁg"Aynugug, ὄπου μένει
um.» τ -

Ἐκλωτγὲς «πήν- Ἐλλέώα, ὗηημιιο-ψήπυσςω, ὲπῡπτροκῃήῑ
τοῦ Γεωργιῖοεν Βζ, ἐμιψύλυος πόλεμος. Τεᾶι Ambulanmou σπήν 15mm. ὣιὲνγμα Ἐρινύων. mam Μαῖρon}. Θάνατος τοῦ Γεωργιᾷουι Παῦλος.

Auxﬁgu'ên τῶν δυκααι)μ.ιίιτιυιν· τοῦ ἀνθρώΜ’. “.mmgùmuma êpqæ-Mom. Διιώξευς ειῐς ὀιέιρος τῆς Ἀρυπτρας,

1?E5?«500n τῶν «Ποιημάτων 1924-1946». Ἐπιοτροφή
οτήν Ἀθήνα.

Συγκρότηση τῆς «Ὁμάδας τῶν [2».

1951
Σύμόουλος οτήν ngeoôeia τοῦ Λσνὸίνου.

Θάνατος τοῦ Δροοίνη, τοῦ Embath καί τοῦ Σι-

Ἀμερικεινική ἑπιέμὶὀαοη οτήν Κωραὲει.

Κωὸὲρνηοη. Hcccc’r/uv _

κελιανοῡ.
ἲέᾒῇ Βηρυτό. ὃπου Bd μείνει. μέχρι τί) 1956.
Ὶὲἔξῧοση τοῦ «Κύπρον οὗ μ’ ἐθέσπισεν...»,

Θάνατος τοῦ Οῠρὰνη.
Θάνατος τοῦ Καζαντζάκη.

1ξ’ᾇρίζιῑτσῖμ πρεσὸευτής and Ασνδίνο, μέχρι τό 1962.

Ι.
191%?) ἀπονέμεται ὁ τίτλος τοῦ ἐπιτίμου διδάκτορα τῆς

Θάνατος τοῦ Καραγατοη, Ἑλίκης, «”Αξιοτ”Εοτί.»-

φιλολογίας οτό Πανεπιστήμυο Cambridge.
1'91‘6011') ἀπονέμεται τό ὅραὸεῑο Foyle.

Ρίτοος, u Ποιήματα».

εἳ] ἀπονέμεται τό ὃραὸεῑο Νόμπελ.

Πετοάλης, «Ἀοθενείς καί ὁδοιπόρου.

Ψὲξὸοση τῶν «Τριῶν Κρυφῶν Ποιημάτων».
_ Θάνατος τοῦ Gemma.
19ἰῇογνωοτή δήλωοή του για τή δικτατορία.
1ἴ]τξίιι)<]ιεύι)νται «Οἱ γὰτες τ’ Ἀι-Νικόλα, (mi «18
κειμενα».
1971
Θάνατος τοῦ Σεφὲρη.

18

Ἐκόοοη τῶν α 18 κειμένων»,

Θάνατος τοῦ· Παπαγυυ.. Κυὸὲρνηρηῑ Καρσιμιιυῖτῇ
’Συνθήκη πῆς [ν’ώμης, «Κοινὴ, 'Ayugdm._

‘Or Κιὲννεντυ- κρώεῦρος τῆς *Αμιερηπιῆς
Εῐσωῦως τῆς Ἐλλαύας (mint E‘ügumztnixﬂ;
Κουνὸτηῑιῑο..
Δωλοφονία Κὲννιέπυι. ᾰοῆοψανήα λαμ-τράπῃ). Κιμ
ὅὲρνηοη, Παπανῦρρουι
Συνεχῄζῐῑται. ἡ πολιτική ἀνυιμιύ-ιζιι mm}; mim- ἔξαααγ»
καῦμά· τοῦ Μωτανῦρὲου- οὲ ππιραιξπηρψ U‘Nvﬁ.

[Trulvnméç ἑκὸηλώυιει ç rmr’w κηδείου τοῦ· [Γ. Σξιςιέρη.

Ὁ Σεφέρης arer ἀπονομή τοῦ Νόμπελ (1963)
καί (κάτω) μέ ni γυναίκα του Mùga'), ᾀμέαως
μετά τήν ἀναγγελιά ἀπό τούς ὁημοσιογράφους
γιά τήν ἀπονομή τοῦ Νόμπελ, στό σπίτι τους.

φακέλους, 6ρηκα, αναμεσα στα

. Ἀνὲκὸστες

χαρτια τῆς Σ τ ρ ο (ρ ἠ ς, σημειωμέ- ,
νους ὺποψηφιους τίτλους’ ἕνας μέ
διασκέδασε] ἔλεγε «Φόρος QUOTE—
λείας». Ἴσως καλα ἕκανα πού δέν
τόν υίοθέτησα- δέ θα καταλαθαινε
κανείς οὔτε τό πραγματικό νόημα
του (δηλαδή ὅτι μποροῡσα να κανω
μια προσφορα σέ μια παραδοση
πού τελείωνε.· τηνῖπαραδοση τών
κρητικών καί τοῦ Σολωμοῶ), οὐτε τό
χιοῦμορ του, ὅπως κανείς δέν εἶδε
αὐτα τα πράγματα στα «Μονοκοτυληδονα».

‘ σελίδες ὀιπό Α

ἡμερσλσγιακὲς
σημειώσεις

τοῦ Γ. Σεφὲρη
15 (1)λε6αρι] ‘63

— ΓΙοιο εἶναι τό ιιραγμα nou Àoyd»
ριασε περισσοτερο στη Cu”) pou;
Αύ()όρμητη αιιαντηση μέσα μου; να
γραψιι) μια σσνστη γραμμή, ἔσται
μια σιωστη λέξη. AÙTÔ ()α ὲξαγόραζε
για μένα τόν κοπσ της ἰωῆς. Τό
πραγμα δέν εἶναι τοσο ατιλό. Κι ἓτσι
πού τό γραφαί εἶναι μια απόχη για
παρεξηγησεις. Θα μποροῡσε τόσο
εὐκολα να νομιοτει λ.χ. κλίση για
«(ἱιραιοπαθεια» - αδιαφορία για
την πραξη η καί για τη ζωη. Δέν εἶν
ναι καθόλου, καθόλου mm) — εἶναι
μια φραση τιού θέλει να δείξει την
ηθικη μου σταση. Ἡ λὲξη, η φτιαγμένη Orné πολλη ζωη καί πολύ πόvo, καί πολλη τρι6η αναμεσα στούς
ἀνθρώπους.

Κυριακή, 15 Ὀκτώθρη ’67

Η ’Ξύπνησα σημερα πρωί μὲ τό λόγο
τοι) Λασκαρατου.· «... oi στοχασμοί
εμεῑς εἷμαι ἐγώ.» Ἀναρωτιόμουν
ποια γραφη porc εἶναι στ’ αληθεισι

ἑμεῖς, καί ποιός μπορεῑ να πεῖ πσια
εἶναι. Καποτε μια λέξη η μια διόρΘωση μπορεῐ να δείξει πολλα, καποτε χρειαζεται να ιδεί κανείς ὅλα
τα γραφτα μὰς, καί παλι ὅλα τσὺτα
ἐξαρτώνται από τό χαρακτηρα τοῡ ·
συγγραφέα καί από τό χαρακτηρα
τοὺ μελετητη. Κι ἐπειδη τούτο τόν
καιρό ἔχω στα vou τίς «μέρες», συλλογίζομαι ὀτι διόλου δέ (Ια νόμιζα
αστές τίς Θιαστικές σημειώρεις ὅτι
εἶναι ἐγώ· περισσοτερο από αλλα
μου κείμενα. Ἔπειτα κρατώντας τις,
δέ φρόντιζα προπαντων να σημειώνα) τ α σ π o u 6 α i α (ὀ,τι κι
αν σημαίνει αυτόι αλλα τιερισσό»
τερο τα αμεσα, τα ασθαρμητσι, τα
,ὅσα ἔπεφταν στό ματι μου.

Σα66ατο, 28 Οκτώὸρη ‘67
Χτές 6ραδι ψαχνσντας παλιούς
\

υΟρα 77.]5’ Τα σμπαρα τοὺ Λυκα6ηποῡ χαιρετοὺν την ἐπίσημη
μέρα. ·
Τρίτη, 14 Noépor] ’67
Σημερα τό πρωί η παροιμία τῶν
ταλάντων (M016. 25, 14-30). Στη σημερινη Ιίέλλαδανομίζουν πώς αὐτη
η παροιμία μιλα για κσλλυθισμούς’
δέν κοιταζουν μέσα Touc, να ιδούν
ποια ταλαντα τούς ἑδωσε ὁ Θεὸς
καί πώς τα θαὸουν.
Τεταρτη, 13 AEKÉpoq ’67

Σημερα πρωί, κοιταζσντας παλια
χαρτια μου, ἕνιωσα πώς τό παρελΘόν, τό δικό μας, δέ μὰς ανηκει·
ἕθαλα καιρό να τό νιώσω ἓτσι· δέν
εἶναι παραξενο. Ἕνιωσα πώς εἶχε
γίνει από καιρό ξένη μονέδα.
Μαρτης ’68
Βέθακε δ’ ὅρκων χαρις, ,ουδ’ ἐτ’
αἰδώς] Ἐλλαδι τα μεγαλα μένει, αιΘερία δ’ ανέπτα. (Μηδεια, 439—440)
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ἦξερα καλα. Τοῦ εἶπα, (ῐυμαμαι, για τί]
ὃουλεια μου σ’ ἕνα 1111190 121113011110 01110,
στό Μιλανο, ὅπου ὃιόρθιιινα δοκίμια,
ἀλλα ἓκανα 11111 δουλειὲς τοῦ χεριοῡ.

Παρατηρησα τότε - 111 αργὸτερα
πάντα αὑτό τό σπανιο πραμα pÉ γεμιζε
εὐγνωμοσύνη καί θαυμασμό - ὅτι αυτὸς
ô ("wt—1001710; ὅταν τοῦ μιλοῡσες, σε
ακουγε πραγματικα, 11111 σου ἔὸινε τήν
ἐντύπυιση ὅτι ενδιαᾳερόταν.
’Ὀταν λοιπόν πήγα σπίτι του, να
συζητήσιιι για τή ὃιατριὸί] μου, ὸὲν τόν
([οὸόμουνα πια. "Hpouv μαλλον σε
ψυχική κατασταση αναμονης. Τό
Ηυμαμαι καλα. ’

Ὁ Σεφέρης στήν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ του, τό I971.

ςΗ γνωριμια pou
με τόν Σεφὲρη
Τῆς Lucia Marcheselli Lucas
Τόν Σεη ερη τον πριιιτοεῖὸα τό Μαη
τοῦ ~65. στί) μακρὸστενο. σκοτεινό
ουζαὸικο τοῦ Ἀποτσου, ποί1 τιῖιρα δέν
υπαρχει πια.
”Ἠμουν τότε (Ιοιτητρια. 7.1 ενοίμαζα
μια ὁιατριὺί, πανιιι στήν «παρουσία τῆς
αρχαίας παραὸοσης στό ἓργο του
Σειιὲρη»· ίίξερα. ἔστω 7.1 αμυὸρα, ὅτι
εἷχα ὁουλὲψει «σαν τα μερμήγκια» (οὔτε
καν «σαν T1; με).ισσε;»“...) 7.1 ὅτι
σπιιισὸηποτε κατι τό ουσιαστικο - T0
σχῆμα 0T0 χαλί - pou ξὲιι ευγε. Τό
χέῑίίνος. λοιπόν. ὅτι (m. ἔὸλεπα pé τα
ματια μου το ζιιιντανὸ αντικείμενο τιῖιν
μελετιῖιν pou με ανησυχουσε ιιοὸερα.
Ιῐερα un" ιιυτὸ. ί] ὸει”τερι1 γλιίισσα μου
ἦταν τότε ακομη η γαλλικίι, 7.111 .
ὸυσκολευομουν να εκιῐ ραστιῖι στα
ἑλληνικά· γι“ (mua καυόμουν αρκετα
’τρομαγμενη σα να με περίμενε μια
δυσκολη εξεχαση.
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Εκείνη τιίν ιἸμερα. Ηυμαμαι λοιπον
καίιαρα ιιὸνο την εντυπιιιση που μου
ἔκανε ἡ μαῠρη, ὅαρια κορμοστασια του
πανιυ στὸ q ιιιτεινό ανοιγμα Tu]; πόρτας ἦταν μεσημερι —. καί τό αργό του ὅημα
καθώς πλησίαζε. Κι ἔπειτα. τό χέρι του
που απλιιινε, με αιιανταστη για μένα
οἰκειότητα, να παρει 11511801111111 από τό
man pou.
Νομίζω· ὅτι εκείνη τί] στιγμή δὲ
σκειι τηκα τίποτε · ’μόνο αἱστανιιηκα μιαν
απεραντη ανακουιι ιση 7.11.1 11111 611.0111
εὺηψωμοσύνιμ τό «ἱερο τέρας» που
περίμενα ἦταν ανίιριιιπσς με χερια, κι
ἔτριιιγε. 7.111 συμπεριη ερόταν με ἀπόλυτα
αρχοντική ανεση. εξαλείιιοντας pÉ τήν
απλή παρουσία του την αμηχανιά pou.
V Αὐτός συζητοῡσε pÉ τόν Κατσίμπαλη,
για μπύρες 7.1 ἄλλα καθημερινὰ
ζητήματα. 7.1 ἔπειτα μου ἓὸιιισε 111 εμενα
τήν ευκαιρία να μιλησιιι για κατι πού

Καθόμουν μπροστα στό γραᾳ εῐο του,
στήν πολυθρόνα, 7.111 ὁεξια μου
αίστανόμουν ἑήν παρουσία τῆς γυναίκας
του, pÉ τήν ὡραία της πλεξουὸα· εἷχα
τήν εντυπυιση ὅτι ὅρισκώμουν σ” ἕνα
61111109811110 1100110. 011 να εἶχε 11111 τό
([(ῖις μια ὃιαηορετικη ποιότητα, πιό
ζεστή, 111 οἱ λέξεις μια 61101115131] ἔννοια.
”Αρχισε να pou ἱστορεῖ για τήν <<“Αγία
Λουκία», μιά κοπελα που τὸν εἶχε
καλιιισσρίσει τίς l3 AE11é11691l, στί,
2011116111- 111 εγιῖ) τόν ακουγα, 111 ἦταν σα
ν’ ανακαλυπτα εκείνη τί] στιγμή τ’ ὄνομα
μου, καί να τοῦ ἒὸρισκα μια
πριιιτακουστη ομορᾳια.
Θυμαμαι τί] (μηνί) του,’ 11111 T11 ματια
του, μεγαλα καί σοόαρα· (lupùpal καί τό
στόμα του. που σαλευε αργα,
συλλαὸίζσντας με προσοχή, καποτε
σχεδόν με ὃισταγμὸ, για ν’ απαντήσει
στίς ὁειλες 7.111 7.1171111; αι( ελεῖς ἐρι-ιτήσεις
μου. ’

Κι ὁ (Ιαυμασμός μου μεγαλωνε· ὅχι
μὸνο ακουγε, αλλα 111 απαντοῦσε
πραγματικα, αὐτὸς ὁ ανθριιιπος, 111 ἃς
μήν τοῦ ἓθετες σιιιστα τήν ἐρώτηση.
ME τόν τρόπο τοῦ FE. μ’ εἶχε δαλει σε
ἀπορία, ὃὲν μπορσῡσα να καταλαὸιιι τόν
τόνο Iou:

— Καί δέν μπορεῖ να ὑπαρχει κορὸιὸο
με καημό; μου εἷπε.
Κι ἔπειτα μίλησε γιὰ τί] σημασία τοῦ
ἀνθριῖ)που - γι“ αὐτό πού nth θα τό
’λεγα umanesimo integrule — καί για τόν
Οἰδίποδα, πού ἔλυσε τό αἴνιγμα καί
χαλασε τό τέρας.

- Θα pou 7111;- καλα καταντησε. Κι
ὅμως ἕτσι εἶναι.
Τόν κοιτοῡσα κεραυκόὅολημὲνη· σα
,να εἶχε ανοίξει ἕνα μεγαλο παραίιυρο, 111
από κεῖ να μου ἔδειχνε μιαν
ανυποψίαστη αποψη του κόσμου, με
πλατυτερη ὃιασταση, ὅπου οἱ
ανῑιιῑασεις, αντικειμενικες κι
ὑποκειμενικὲς, ὸεν ἦταν να
εξα([ανιστουν εκ τιῖιν προτέρων. αλλα
μποροῡσαν να ξεπεραστοῡν pÉ 6(LHÜTEQI]
γνώση τῆς ([ύσης τους, m’a ψηλότερο
ἐπίπεὸο στοχασμοῦ. .

Εἷχα 71111 εντελιῑις ξεχασει τα
μικροᾳιλολογικα μου. Κι ὅτανηανὲιςερε
τόν Αίσχυλο, καί τό ζήτημα τῆς
δικαιοσύνης, προσπαῐιησα σχεδόν pé
αγιιινία να τοῦ εξηγιίσιιι τό συναίσίιημα

(ὶσταέὶειας καί προσκαιρότητας πού
συνόψιζε τότε τήν κοσμοθειιιρία μου.
Τότε μοῡ μίλήσε για τίς ρίζες, για
τοπία καί χαμένες πολιτεῐες· καί καθώς
τόν ακουγα, μοῡ ([αινόταν ὅτι πριῖ)τη’
((ορα έπαιρνα είδηση για τίς
πραγματικές, σταθερές διαστάσεις τοῦ
προόλήματοςῑ δέν μπορεῖ κανείς να
πρωσανατολιστεῖ μέ συνέπεια στόν ἔξω
κόσμο, αν δέν ξέρει ὅαθια μέσα του ἀπό
ποῦ ἔρχεται, καί τί εἶδος ρίζες ἔχει.
Ἒᾳυγα ἀπ’ 16 λευκό σπίτι μέ τίς
γοργόνες μέ τήν επίμονή ῐδέα ὅτι 6 ζωντανός ποιητής μοῐΙ εἶχε προσφέρει
ένα κλειδί να καταλαὸω τα ποιήματα
· του, καί 1d ποιήματα του θα μοῡ
χαριζαν πια αλλες ανακαλὺψεις, πού θα
λειτουργοῡσαν για τή ζωή μου, πέρα ἀπ’
τή δουλεια τῶν μερμηγκιιῖψ. «Αὐτός ὁ
ἄνθρωπος μοιαζει μέ τα ποιήματα του σκε([τόμουν -, ὅπως 16 σπίτι του μοίαζει
μ’ αὐτόν καί μέ τή γυναίκα του».
Καί τότε σ-κέᾳτηκα ὅτι κατα ὃαθος
πρέπει να εἶναι ζήτημα μεθόδου
(((επίμονης ἐπιμονής>>ς2> τό να γίνεται
κανείς πραγματικός ἅνθρωπος, ὅπως
ἣταν αὐτός ὁ γέρος, μέ τήν πολύπλευρή
ἀρτιότητα του.
Κι αργότερα, διαόαζοντας τα έργα
του, παντα μοῠ ἔκανε δυνατή εντὺπωση
ν’ αναγνωρίζιι» καινοὺργιες ἀντιστοιχίες
m ἀπόψεις, πού ὡστόσο αντανακλοῠσαν
τό σύνολο, πέρα ἀπ’ τίς ενδεχόμενες
([αινομενικές αντιᾳασεις· καί παντα
έὸλεπα τή σημασία τοῦ Σειῑ-έρή σαν
ἀκέραιου ανθρώπου, ἱκανοῦ να
στενοχιι)ριέται «για τα σπουδαῖα καί για
τήν κολοκὺθα>>3, καί σα δασκαλου
μεθόδου, ἐναντίον καθε έπιπολαιότήτας.

’Όταν ξαναπήγα σπίτι του. τόν Ἰούλιο
τοῦ ‘67. εῗχα πια μεταᾳερί)εῖ στήν
Τεργέστη, δούλευα στό Πανεπιστήμιο m ἦταν μαῡροι καιροί για τήν Ἑλλάδα.
Δέν περίμενα να μέ θυμαται · m ακόμη
λιγότερο περίμενα να θυμᾶται τί τοῦ
εἷχα πεῖ πρίν δυο χρόνια.
Κι ὅμως μέ θυμόταν, καί καθώς τόν
χαιρετοῡσα, πρίν ([ύγω, μέ ρώτησε, μέ
μεγάλη διακριτικότητα, αλλα καί μέ
πραγματικό, στοργικό ενδιαᾳέρον, πως
ἓόλεπα τώρα τή ζωή.
Ἀργότερα μοῠ ἔκανε κι ενα δωροῑ δυο
ασημένια γιαννιιίιτικα παπουτσακια,
δεμένα σέ καρᾳίτσα. Καί κατι εἷπε για
Id σιδερένια παποὺτσια πού χρειαζονται
στούς ανθριῖιπους πού γυρεύουν τό
δρόμο τους. Αὐτό μέ συγκίνήσε
dq ανταο-τα.
Ἐκείνή τήν ἐποχή, αρχισα να τοῦ
γραᾳω ατέλειιιιτα γραμματα. πού ὅμως
δέν τα ταχυδρομοῡσα ποτέ, καί τα
ἔσχιζα μέ μανία. Μόνο καθε 1600 τοῦ
έγρα([ α κανονικα, ἐπίσημα γραμματα, μέ
ἑκδοτικα νέα m οὐδέτερες εἰδήσεις.
Κατι ὅμως πρέπει να εἶχε ξεᾳὺγει ἀπ’
τή σκλήρή αὐτολογοκρισία μου, γιατί τόν
Ἰούνιο τοῦ '69 πήρα ἀπ’ αὐτόν μια
Ηαυμασια καρταῖ ’

«Καλή μου Lucia, μεγαλα ζήτημα τῆς
{baggy/g: «On mal Irèx [angle/NIH à
devenirjet/ml».4 l’a/710 l’icusso. Τό
ὅρῆκα ἔξοχα. Ειίχαριστιΐι για γράγιαια
σου. Γ.Σ.>>.
Πέρασε κι από τήν Τεργέστή αὐτή τήν «πὸλή τής Ὀσροήνής», καθώς
τήν ἔλεγα — 16 μεγαλο κὺμα τοῦ ’68ῑ μέ
καποια καθυστέρήσή καί
διοταχτικότήτα, ἡ (Ιοιτητική ανταρσία
ἓσεισε καί 16 Πανεπιστήμιό της, ένιῖ) σ’
ὅλη τήν Ἰταλία (ἰπλιῖινονταν οἱ εργατικοί
αγιῖινες, μέ τίς τεραστιες καί μαχητικές
απεργίες για τήν «ποιότητα τῆς
ζιιιής».Κατι, στήν Ἰταλία. αλλαζε 6α6ια.
”Οταν λοιπόν κατέόήκα παλι στήν
Ἑλλαδα. ,τόν Αὔγουστο τοῦ ’70. εἷχα
αρχίσει να πολιτικοποιοῠμαι κι εγιῖ), να
προσανατολίζομαι πού συγκεκριμένα.

Κι ήΗελα ν“ ακούσω παλι τόν Σεᾳέρήῑ
«Πῶς μαΗαίνει ένας ποιητής; πάντα
μαΗαίνει κατι ἀλλο» - κι αντίστοιχα,
ἰ’σως; πως διδασιζει ἕνας ποιητής; Μ’
αὐτές τίς ιδέες πήγαινα να τόν διῖ).
Εἶχε μεσολαὸήσει w ή περίηήμή
δήλιιισή του στό B.B.C., πού μ’ εἶχε
γεμίσει χαρα καί Θαυμασμό. Γύρευα
ακόμα τό δρόμο μου, m ἤμουν παντα
πεπεισμένη ὅτι ήταν ζήτημα μεθόδου· κι
f] μέθοδος τοῦ Σεήέρη μοῠ ([αινόταν
δλοένα πιο ένδιαιῐέρουσα, για τήν
ἀναζήτήσή If]; συνέπειας, κι ας μήν εἷχα,
συγκεκριμένα. τίς ἴδιες πεποιθήσεις μ’
αὐτόν, ίδιαίτεραὊτό πολιτικό επίπεδο.
Ἐκείνη τή χρονια τόν εἷδα τρεῖς
([ορέςῑ μια ([ορα. Ηυμαμαι. τοῦ
διηγήθηκα τίς κ(ι)μικοτραγικές
περιπέτειές μου για να προμηΗευτιῖ) τα
π-οιήματα τοῦ Ρίτσου.“Ο Κατσίμπαλης μέ
εἷχε συστήσει σ’ ένα μεσόκοπο γνωστό
του. νομίζω για καλαμπούρι, dq οὐ μετα,
ὅλέποντας τή διισήορία μου για τόν
αδικο κόπο, ένδιαᾳερόταν έπίμονα να

μαθει αν ὁ ἄνθρωπος μοῦ εἶχε ριχτεῐ.
— Καί σοὺ ρίχτήκε; - ρωτήσε σοὸαρα ὁ
Σεᾳέρης. _
Καί σέ λίγο, αᾳοῡ τοῦ εἰπα όχι;
- Ναί, τό πιστεύω· κατι ἔχεις...
Τελικιῖις, τόν τρίτομο Ρίτσο μοί· τόν
ὃρήκε αὐτός, καί μοῡ τόν χαρισε· μοῡ
, ζήτησε μόνο να τοῦ γραψω αμέσως, ἀπ’
τήν Ἰταλία, για να ξέρει ὅτι δέν εἷχα
συναντήσει δυσκολίες στό τελιιινεῐο. Κι
αὐτό, μοῡ ([ανηκε, περισσότερο από ’
ἔννοια για μένα παρα για τόν ἑαυτό του.
· Τήν τελευταία (Γορα, μέ καλέσαν, ἡ
κυρία Μαριῖ) m αὐτός. σ” ἕνα κεντρικό
έστιατόριο. Ἠ συζήτηση πήγε γρήγορα
στα πρόσφατα γεγονότα στήν Ἰταλίαῑ τίς
μεγαλες ἐργατικές απεργίες στή
Μαργκέρα. θυμαμαι. πού Ô έλληνικός
τύπος τίς διαστρέόλωνε τότε οίχτρα, μέ
καθε τρόπο.
Μίλησα σχεδόν ὅλο τόν καιρό για τίς
συνθῆκες ζωῆς στα ἐργοστασια· για Id
«ασπρα ([ονικα>>’ για 16 ὅαρὺ, μαῡρο
σύννεᾳο πού συνήθιιις κλείνει τόν
ὁρίζοντα. καί τό ὃλέπει κανείς σαν
ἐφιαλτή ὅγαίνοντας απ· If] Βενετία· για
τα παιδια τῆς Μαργκέρας ποί1
ἀρρωσταίνουν ἀπ’ τή μόλυνσή. Ὀ
Σεφέρης ακουγε, σιιιιπήλός. Τέλος
ρώτησα μέ παθοςς ·

- Σᾶς φαίνονται σωστα ὅλα αὐτα; σας
φαίνονται δίκαια; ’
- - ”Οχι. δέν εἷναι δίκαια, εἶπε
ἀποᾳασιστικα.
Σέ λίγο, ὅγήκαμε ἔξω. στό μεγαλο (μῦς
τοῦ μεσημεριοῠ. ’Ὀταν χαιρετιστήκαμε,
στό πεζοδρόμιο τῆς ὁδοῦ Βενιζέλου, μ’
ἀγκαλιασε στοργικα. Δέν τόν ξαναεῐδα.
l. Δελφοί, Δοκιμές3, 3’ I43.
2. Μονόλογος πάνυ) οτήν ποίησα, Δοκιμέςᾏ, A
I38.
3. Cunzona, Τετράὸιο Γυμναιηιάτων B’. 26.

4. «Βάζει nal'u’; πολύ zasz γιά να γιίψι pm; .

Ἡ Ἑλληνική Ποίηση σέ Δίσκους ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Δύο μοναδικα ντοκουμέντα

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΣΕΦΕΡΗ Ι & ΙΙ
Δύο δίσκοι, ὅπου ακοῡτε τόν Γιὼργο Σεφέρη να διαὸαζει,
Σεφέρη μέ τόν τρόπο πού μόνον 6 ἴδιος ἤξερε.

ΙΔίσκοι - AYPA —_ Ταινίες
Ἱ-Ι Ἑλληνική Μουσικὴ Ἑταιρία
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x Οἱ δισταγμοί
τοῦ Σεφὲρη
Τοῦ Κώστσ Τσχτσῆ
ΣΧ ΕΔΟΝ 01180111; 11810 τήν πτώση If]; δικτατορίας, δημοσιευτηκε ἕνα ἕντυπο, στό
ὁποῖο. για χαρη ταχα τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, 01 δυό 01111119111181; του, 6 11011896;
κι 6 01101111; λασπολσγσῡσαν με’ πολύ
118111 81; 61190; τῆς μνήμης τοῦ 28118911. κι
ἔσπευσαν να μου τό στείλουν. Τους
απαντησα, ὅτι ακόμα κι ἄν 08 κανα-δυό
σημεῖα οἷ ῐσχυρισμοί τους δὲν ἦταν εντελῶς 060011101. αὐτή ἡ 6ιασύνη να σπιλώσσυν τή μνήμη τοῦ 28118911 ἦταν ὕποπτη,
ὅτι τέλος παντῶν ἡ μείῶση τῆς 71900110—
ρᾶς τοῦ μεγαλου νεκροῦ 68v ἦταν 6 καλύτερος τρόπος ἀπαλλαγῆς ἄλλων ἀπ’
τήν πολύ 60011111 κατηγορία ὅτι 68v εἶχαν
κανει απολὺτῶς 1171010. 611. ἀντίθετα,
εἶχαν συνεργαστεῖ 118 τους «εθνσσιιίτῆ959”-

ΤΟ ἐρώτημα ὅμως παραμενειῑ

ο Γιατί μαργησε τόσο πολύ 6 28118911;
να μιλήσει;
ο Γιατί, παρα τίς συνεχεῖς 7118081; 111λῶν καί θαυμαστῶν, δίσταζες
ο Τί περίμενε;
οΤί 1106611111: ’

ΕΜΕΙΣ 01 ἴδιοι 68v εἴμαστε σχεδόν
71018 68611108111010 600111890 μας κίνητρα. Εἶναι λοιπόν τουλαχιστον ἐπιπόλαιο να ψαχνουμε να 69011118 ακρη 11800
στό λαόύρινθο If]; συνείδησης τῶν αλλων, καί μαλισταὲνός ἀνθρώπου σαν τό
Σεᾳὲρη. Βασιζόμενος ῶστόσο σ” 691σμενα γεγονότα πού δεν ἐπιδέχονται
αμαισὸήτηση, αλλα κυρίώς στή διαίσθησή μου καί τίς ἐντυπιίκτεις που αποκόμισα ἀπ’ τίς συζητήσεις που εἷχα μαζί
του τα λίγα χρόνια πρίν πελοανει, κι αναλαμὸανοντας τήν 8130111111 ἑνός τόσο 8711-

κίνδυνου ἐγχειρήματος, θα προτείνω 86111
118 πολλή συντομία, σχεδόν τηλεγραφικα, “

μερικούς ἀπ’ τούς πιό ὃασικούς λόγους
πού, κατα τή γνώμη μου, τόν εμπόδισαν

φιλολογικιῖιν επαιμῖιν. παρα τῆς ουσιαστικῆς συμμετοχῆς. Θελῶ να πῶ, ὅτι δεν
6180818 τα ασκημένα αντανακλαστικα
που χαρίζει f] πείρα μακροχρόνιών ἀγώνών, ὥστε ν’ αντιδρασει αὐτόματα καί
σαν από ἓνστικτο. Ἀντίθετα μαλιστα,Ι
ἀνῆκε, ῐδεολογικα καί κοινωνικα, στήν
ἀστική ταξη, πιό σῶστα στή λεγόμενη
παλια ἐθνική ἀστική ταξη. Σαν ποιητής,
εἶν’ αλήθεια,’δὲν ταχε πολύ καλα 118 16
ἐπίσημο πνευματικό κατεστημενο, ἀλλα
αν, λόγου χαρη. f] Ἀκαδημία ήταν 111116
που ἔπρεπε να εἶν(ιι,,κι εἶχε 1189081 118
στοιχειώδη εξυπναδα, δεν εἶναι διόλου
απίθανο να εἶχε δεχτεῖ ὁ Σειίερης να γίνει ακόμα κι ακαδημαίκός. “Αλλ“ αὐτή f]
πρώτη ,πρόχειρη ἑρμηνεία τῆς 811811111111;
του στασης καί τῶν 6101011111111v του,
11011199881 — κανσντας ακόμα 7116 ἀνεξήγητη καί πιό αἰνιγματική τή σιῶπή του μόλις 0111111081 κανείς ὅτι γνώστοί ὑπερσυντηρητικοί καί μαλιστα αντιδραστικοί
ἐκπρόσῶποι αὐτῆς τῆς παλιας ἐθνικῆς
ἀστικῆς ταξης, ὅσοι εἶχαν διατηρήσει
τουλαχιστον κατι ἀπ’ τήν παλια αξιο719871810. εἶχαν ταχθεῖ 01180111; καί χῶρίς
δισταγμούς κατα τοῦ νεου καθεστῶτος,
εἶχαν αναλαὸει αντιστασιακή δραση, 81χαν 11 υλακιστεῖ, εἶχαν εξοριστεῖ f'] εἶχαν

πάρει μόνοι τους τό δρόμο τῆς 820910;.Ὁ Σεᾳὲρης γιατί σιῖ)παινε; Μήπῶς 68
11000118 για τίς συλλήιιιεις, τους 600011011011;. 11; 617.8; καί τίς καταδίκες τόσών
ανθριῖιπιιιν. που 68v ανῆκαν, ὅπως συνεόαινε στό 7196011010 παρελθόν, μόνο
οτήν Ἀριστερα, αλλα σ“ ὅλες τίς πολιτι-

1.8; παρατάξεις, σ’ ὅλα τα κοινῶνικα
στρώματα; ἶΗταν δυνατό να μήν ἀκούει
καίΙ να μή ὃλεπει τό 091111160 τῆς 111102.010011010; καί τοῦ αψρσλεξ που ἦταν αυτες
οἱ 71891661118; 80918; τῆς πολειμκῆς αρετῆς τῶν Ἐλλήνων, εκεῖ mal του, στό
Σταδισ; ἶΗταν δυνατό να μή δέχεται σαν
προσῶπική προσὸολή κι”εί)νική 719060σία τήν κακοποίηση τῆς γλώσσας μας,
καί τήν αναστολή 11008 πνευματικῆς

να παρει αμὲσώς ανοιχτα 08011 κατα τῆςζ
δικτατορίας.
O ΣΕΦΙΞΡΗΣ. χῶρίς νᾶναι 686010
απολιτικός, καθε ἄλλο, 68v ἦταν «στρα” ὃραστηριότητας; Να μήν ἀγανακτεῖ για
τευμὲνος» ποιητής, καί 6811 εἶχε κανὲνα
τούς γύψους καί τίς χειρουργικὲς 871811ἀντιστασιακό παρελθόν, καμια προπαι661081; τῶν τοαρλαταν(ι)ν;
6810. Ἀκόμα καί κατα τή διαρκεια τῆς
ΟΛ“ ΑΥΤΑ ταξερε καί ταὸλεπε 6 ΣεΚατοχής - πού 01’1 τοῦχε δώσειίίσῶς τήν
(ρὲρης, καί τόν πλήγ(ι)ναν 60010. Γιατί
εὐκαιρία να ὀργανιι)(-)εῖ αντιστασιακα - 6
μπσρεῖ να μήν ἦταν πολιτικα 01901811118Σεφὲρης ἔλειπε στήν Αἴγυπτο, κι ακόμα
νος. εἶχε ὅμώς μια σπανια 8110100110111.
κι ἐκεῖ ἡ-συμπαΗεια πού ἐκδήλῶσε για τό
ξύπνια ποιητική κι 80111111110111'81611011.
καί κ()([τερό μυαλό. ”Αλλ’ 6 2811.891];
Ε.Α.Μ. εἶχε 718910061890 τόχαρακτήρα
22

ἦταν, λεώ, ἕνας ἄνθρωπος που εἶχε πληγιοθεῖ καίρια κι αγιατρευτα ἀπ’ τήν πικρή ἐμπειρία τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, πού εἶχε σημανει τό τέλος τῆς
Ἑλλαδας ὅπως τήν ἤθελε, ὅπως τήν εἶχε
ὀνειρευτεῖ ἐκεῖνος. Σε σύγκριση 118 16
μεγεθος αὐτῆς If]; 0111111090; ὅλα τα με18718110 71987181 να 11 ανταζαν καμια ([ὀρα
στα ματια του σα «λεπτομερειες». Κι εἶχε
681 ἔκτοτε πολλαε Εἶχε -δεῖ κινήματα,
«ἐπαναστάσεις», πραξικοπήματα, δικτα-γ
10918; κι· εμφὺλιους σπαραγμούς. Ἕνα
πραξικόπημα λιγότερο, '8110 718910061890.
11 σημασία εἶχε T6 μεγαλο κακό εἶχε γίνει 16 ‘22. κι ὅλα τ’ ἄλλα ήταν 08 μεγαλο
600116 ἡ ([»υσική του 071699010. 01 πικροί
καρποί If]; ἐθνικῆς συρρίκνώσης. «Ἠ
Ἑλλάδα οήμερα μοιαζει 11' ὕναν 099111010 14.010611100118110 ἀπό 101’1; γιατρούς,
αφησμενο στό ἔλεος 1011 Θεοῦ», ἔγραφε
στό ἡμερολόγιό του τόν Ἀπρίλη τοῡ '45.
Tf εἶχε 01111681 δηλαδή στό μεταξύ που να
δικαιολογοῡσε τήν ἐλπίδα ὅτι 09910στος εἶχε 0891171811181; Τί ἄλλο 1171‘ 16
πρόχειρο 001111110 μερικῶν σκελετῶν ὲνοχῆς, τήν 0118118901] (1716 πανῶ τους ἑνός
(“ικαλ(ιίσ(-)ητου μνημείου μισαλλοδοξίας,
καί μια ὅιτρινατζίδικη αναουγκρότηση,
ἡ ποιότητα τῆς ὁποίας ([αινόταν 111101190
στό ἀρχιτεκτονικό χαος If]; Ἀθήνας Τί
ἦταν δηλαδή αὑτό τό νεο Ολιόερό 87181—
06610 If]; ἱστορίας 110;. αν ὅχι μια ἓξαρση τσῡ παλιοῡ εκζεματοςς Μήπῶς τό
ἰ’διο τό ὅραχίιῦιο If]; καλοπροαίρετης,
αλλ’ ὅχι παντα καλοζυγισμενιις προσπα(-)ειας που εἶχε γίνει οτήν περίοδο 196364. 68 συνηγρροῡσε ακριὸῶς ὑπερ If];
αποψης ὅτι δεν ὑπῆρχε ελπίδα; "A. 6
2811.891]; ἦταν αηδιασμένος καί 118 τήν
πολιτική, καί 118. 1011; πολιτικούς ὅλών
τῶν παραταξεῶν, καί δέν ῆταν δυνατό
παρα να ὃλέπει κι αὐτός λίγο, 67111); ὅλοι
μας, If] δικτατορία σαν τή Νεμεοη πού
εἶχε 718081 στα κειιαλια τους. Ἀπλοίκή
σταση, αλλ’ ὅχι ἐντελῶς αδικαιολόγητη,
καί μαλιστα για ἓναν αστό. «Ἐκανα 6.11
11710901100». 81/911118 οτήν 0.118011); 8.716—
μενη καταχώρηση, Δευτερα τ’ "A11 Γιώργη, «8611100 16 καλίιτερο 71011 είχα για να l
ὅσηθήσῶ. Για να συνεχίοῶ. na 87198718 να
μπῶ ἓμπρακτα ·στήν πολιτική· δεν τό 08λῶ.» Καί κατι ἄλλος 6 διπλῶματης 28118ριαδης, ήξερε από πρῶτο χερι καί τήν
ελληνική, καί τήν παγκόσμια πολιτικήι
πραγματικότητα. "HEng 16 τραγικό δίλημμα If]; χώρας του. Ἢξερε ποιοί κινοῦσαν, τα νήματα If]; πολιτικῆς μας
ζωῆς, καί 71600 λίγο 01'1 ὠφελοῦσαν σῖρ
δικες μας διαμαρτυρίες. ï
ὸὲ q ελα να Διιιλαμε·
ni γνώμη τῶν (δυνατῶν ποιός θα Ιιιπο98081 ινα 11} 111191081;
ποιός (M. ,ιιπορέσει ν’ ακοιιστεῖ,’ .
(Σαλαμίιά τῆς Κύπρος) ς
O ΣΕΦΕΡΗΣ ἦταν ἕνας πικραμενος κι ξ’
απαισιόδοξος ανίὶρῶπος, ποίῖινιιιιθε στα’
κόκαλα του τό τρίξιμο τοῦ παλιοῡ οἱκοδομήματος στό 671010 εἶχε 71101811181. Δεν
εἶχε καν εκπλαγεῖ με 16 πραξικόπημα.

Τι’ να σοῦ κάνουν οῖ’ταλαίπιυρες

παλεύσντας καί πίνοντας μέρα καί
ι’ύχτα
τό αἷμα τό ([αρμακερό τῶν ἑρπετῶν.
Αίῶνες ([(ιρμάκι- γενιές ([αρμάκι.

Ὁ Σεφέρης πρόξενος τῆς Ἑλλάὸας στήν Κορυτσά, τό 1936.

Ὁσο για την αντίσταση, πρέπει Υνόιξερε
ἐνδόμυχα — γιατί, σαν αστός, εἶχε πληροηορίες απο μ É σα - ὅτι σέ πολλές
τουλαχιστο περιπτιίισεις, ὁ καόγας ἦταν
για τό παπλιιηια. Ὅτι ἡ μοίρα τὼν ἁπλῶν
ἀνθρώπων τοίι λαοῦ πού τόσο αγαποῡσε,
,ἴσως καί της ι’διας τῆς ανθριιιπότητας,
δέν επροκειτο ν’ αλλαξει εὔκολα. "000
γι“’ αὐτόν. ἦταν γέρος. κουρασμένος, μέ
κλονισμένη ὑγεία. Λίγο μετα τό πράξικόπημα, εἶχε παΗει εγκεηαλικὸ ἐπεισὸὸιο, εἶχε πέσει μπροστα σ“ ἕν’ αὐτοκίνητο, κι εἶχε (MUSE χάρη στήν ψυχραιμία
καί τήν ἑτοιμότητα της γυναίκας του,
πού δέν ἐπέτρεψε να τόν μετακινήσουν
πρίν ([τασει ὁ γιατρός. Σάν ποιητής εἶχε
κανει αρκετα, μέσα στα ὅρια πού εἶχε
θέσει ὁ ἴδιος οτόν ἑαυτό του. Τό μόνο
πού ποθοῡοε πια, ἦταν νά τόν αφήσουν
ῆσυχο να πεΗάνει στόν τόποτου. Κι ὄις
μήν ξεχναμε ακόμα κατα τόν πριῖιτο καιρό. πίστευε κι αὐτός ὅπως τόσοι ἄλλοι,
ὅτι ἡ ἔκρυιηιη εκείνη κατασταση δέ θα
διαρκοῡσε πολύ. Ἐξ αλλου, ἀπό [διοσυγκρασία·(“ιπεχ(1ανόταν τίς κραυγαλέες
χειρονομίες. Μ’ ακόμα κι ἂν ὑποθέσουμε

ὅτι ἒὸγαινε καί μιλοῡσε, ποιός (δα τόν
ακουγε; Ποιός ἔδιυσε ποτέ σημασία στίς
παραινέσεις τῶν σοιςτῖιν καί τῶν ποιητῶν
- παρα μόνο ατιοῠ ἦταν πια πολύ αργας
ΚΑΙ τόιρα ας έρίηι) στο αλλο, ἀντίστροηο, σκέλος τοῦ έριιιτήματοςι τί ἦταν
αὐτό πού τόν ἔκανε τελικά να πάρει τήν
ἀπόᾳαση να μιλήσει; Τό ταξίδι του στήν
Ἀμερική ἔπαιξε αν(ιμ([ισὸι’]τητα σημαντικό ρόλο. Οί επιΗετικές έριιιτησειςμερικων ξένων ([οιτητιῖιν για τί] σταση του
απέναντι ο-τό στρατιιιιτικο καθεστώς,
πρέπει να τόν έὸαλαν σέ μεγάλη σκέψη,
ἀλλα συγχρονιης τόν ὖοηθησαν να συνειδητοποιήσει την ἴδια του τη δύναμη, καί
συνεπιῖις τό χρέος πού τοῦ ὑπαγόρευε.
Ἀλλά κι ἡ γεωγρατςική απόσταση καΗαυτή, πρέπει νά τόν ὃοηθησε πολύ.
Ἀπό μακρια, εἶδε πιό αναγλυ([α καί 0‘
ὅλη του τήν ανατριχιαστική καθαρότητα

,τό κακό πού γινόταν στή χώρα του. Ἡ
ἀηδία του για κάθε λογης κακῶς κείμενα, παραχώρησε έτσι τί] (ὶέση της σ“ έναν
απέραντο οἴκτο για ὁλόκληρη τή ([ὐλή.
Κάθεται λοιπόν καί γρα([ει (5' Φεὸρουαρίου 1969) τίς «Γατες τ’ "Al Νικόλα»

Η ΒΑΘΙΑ γνώση τῆς Ἱστορίας, πού
ὥς ἐκείνη τή στιγμή ένεργοῡσε ἀνασταλτικά, τόν ὅοηθάει τιὶιρα νά δεῖ αὐτὸ πού
κατα 6άθος πάντα ἦξερεε ὅτι, παρ’ ὅλες
τίς ᾳοόερές ῖστορικές περιπέτειες, παρ’
ὅλες τίς προδοσίες, τά λάθη καί τά (ςαρμακια, ἡ ([υλή εἶχε κατατιέρει, κουτσάστραὸά, νά ἐπιζήσει, ὅπως τ’ αγριολούλουδα τῆς ἀττικῆς γῆς πού ἐξακολουθοῠν νά ὅρίσκουν τρὸπο νά ([υτριῖινουν,
ὅταν ἔρθει ἡ άνοιξη, στίς πιό απίθανες
γιιινιές μέσα σ’- αὐτή τήν κόλαση τοῦ μπετόν. ’Ὀτι αὑτό τό θαῦμα τῆς επιόίιιισης
εί ς πεῖσμα τόσων αντιξοοτήτιιιν, εἶχε
χρειαοτεῖ ἀγῶνες. Θυμήθηκε τό Μακρυγιάννη καί If] «μαγιά». Καί σκέπτεται
πώς εἶναι καιρός ν’ ἀφήσει τίς μεμψιμοιρίες. Συγχρὸνως συνειδητοπσιεῖ καί τό
γεγονός ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί έδραιιῖινουν τό καθεστώς τους, ὅτι δέν ἔχουν
σκοπό νά (Γύγουν μέ τό καλό, ὅτι ἡ
παρατεταμένη παραμονη τους στήν. ἑξουσία ἐγκυμονεῖ φοὸερούς ἑθνικοὺς κινδύνους, ίδιαίτερα για τήν ἀγαπημένη του
Κύπρο. Κι ὁ πραος, ἥμερος Σεᾳέρης. οργίζεται, ἀγριεύει. Καί γράᾳει πρῶτα τη
γνωοτή δήλωση, κι ὕστερα έκεῖνο τό ἐξαίσιο «Ἐπί Ἀσπαλαθιιιν», στέλνοντας
τούς τύραννους οτή θέση πού τοὺς ἐπιᾳύλαξε ἀνέκαθεν ἡ Ἑλλάδα; στα Ταρταρα.
ΕΤΣΙ, μέ μιά χειρονομία, ἀλλ’ ὕστερα
ἀπό πολλή σκέψη κι ἐσωτερικὸ ἀγῶνα γι’ αὐτό καί σέ μιά πιό πρόσφορη στιγμή
παρ’ ὅ,τι ἂν εἶχε μιλήσει απ· τήν αρχή —
κι ἀκόμα χάρη στήν Ἀντίσταση, πού,
αὐτή, τόν ἀγκάλιασε ἀμέσως χωρίς μεμψιμοιρίες, ô ἀστός Σεᾳέρης, ὅπως πρίν
ἀπ’ αὐτόν ὁ άριστοκράτης Σολιιιμός, εἶχε
τήν τύχη νά μιλήσει, πέρ’ ἀπό τάξεις καί
κόμματα, μέ τή φωνή ὅλου τοῦ λαοῦ, καί
νά γίνει κάτι πού, ἀπό δικαιολογημένη ἦ
πλεονάζουσα συστολή, δέν εἶχε ([ανταστεῐ οὔτ’ αὐτός ὁ ἴδιοςῑ αὐτὸ ποὺ έννοοῠμε ἐμεῖς σῖ Ἕλληνες τέλος πάντων
ὅταν λέμε «ἐθνικὸς ποιητής». I

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας
ὴ εΛεΥΘεΡοτΥΠιΑ
ἡ ἀπογευματινή σου ἐφημερίδα
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«Ἂν εἷχα τη μεγάλη τύχη νά μπορω
712 ὁιαθὲσω ἐλεύθερα τόν ἑαυτό μου
τό σχολικό ἔτος 1939-1940. 012 εῗχα
ἐπιζητήσει μιά θὲση ἀνάμεσα στοιῖς
νέους ακροατές τοῦ Ἰγκόρ 219115111—
σκι στό Harvard College».
ΕΤΣ] αρχίζει ὁ Γιιῖιργος Σεᾳερης· τό
«Προλὸγισμα στή «Μουσικη Ποιητικη»
τοῦ Στραὸίνσκι’>>. Καί στην ἑπόμενη σελίδα πληροᾳορεί τόν αναγνιίιστη :111); «01r
ἓξι ακόλο υθες ὁμιλίες [τοῦ Στραὸίνσκι I...
11171170117 στην . περιώνιῑιιη σειρά τῶν
‘1 Char/m Elia! :V111'111111.0111111111)"P1111111»
101“ [Ιαιτπιστηιιίου τοῦ Hurrah/>1.

TPlANTA χρόνια ὕστερα απο τόν Ἰγκόρ Στραὸίνσκι, στήν ἴδια aim] «Περιώνυμη σειρα». τήν ἓορα του καθηγητῇ
τῆς ποίησης εἶχε κληθεῖ να παρει ὁ Σε(μὲρης. Καί τήν αρνηΗηκε μ“ ἕνα γράμμα
πού ὃημοσιευεται σημερα για πρώτη 110—
91'12 7.111 που À αν καί ίδιωτικο - ὸείχνει
τό ὃρομο ποί1 ακολούθηοε ἡ σκεψη τοῦ
ποιητὴ and τόν Ἀπρίλη τοῦ 1967 ὥς τη
δημόσια ὸηλιηοη του της 28 Μαρτίου

ΣΤΙΣ 18 Δεκεμὸριόυ 1967 ὁ Σει[ερι]ς
ἔλαόε ἕνα επίσημο γράμμα, με ἡμερομηνία 12 Δεκεμὸρίου, από τόν ψρανκλιν Α.
Φόρντ, κοσμήτορα της Σχολης Τεχνῶν
καί Ἐπιοτημιῖιν 101" Πανεπιοτημίου τοῦ·
Χαρὸαρντ. πού αρχιζε ὥς εξήςῑ
φίλε κ. Σεᾳεριάὸη
Ἐν 070111111 τοῦ Πανεπιστημίου
τοῦΙ·Ιιιιϊαι·(1ἔχω την τιμηνά 012: απευ-

γεννα καί 11:10 τό ψεὸρουαριο ὥς τό τὲλος Ἀπριλιόυ. Δεσμεὺεται ακόμη να ὸημοσιεὺσει τα κείμενα τιῖιν ὃιαλεξεων
(πού (Id ἀποτελοῦν (111017.12 πρωτότυπη
καί ανέκδοτη ἐργασία) οτη οειρα των
ἐκδόσει-ιν τοῦ ΙΙανεπιοτημίουᾏ
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ αποτελοῡοε για τόν
Σεᾳὲρη μια πολύ μεγαλη ,τιμητικη διακριση 7.111 πρέπει να τόν χαροποίησε καί
να τόν συγκίνηοε 61111112. Γιατί από το
1926 ἕως τό 1968-69 εἶχαν αναλαὸει τήν
ἓὸρα της ποίηοης 33 ξεχιιιριστοί δημιουργοί. Ὀρισμενοι ἡταν προσιιιπικοί
του ᾳίλοι 7.111 για τοὺς περιοσοτερους
ἓτρεηε μεγαλο Ηαυμαομο.
O ΣΕΦΙΞΡΗΣ (ὶὲλησε να μελετήσει τόν
καταλογο ὅλων τιῖιν καθηγητῶν της
ἕδρας. 'O (Ιίλος του 7.111 11811111911011];
του, καθηγητης Edmund L. Keeley
qgévnoe να 11 ταοει στα χερια του στίς
l-l Φεὸρουαρίου 1968 ἕνας καταλογος
με ὅλα τα ονόματαῆ Στό ὃακτυλόγραηο
Σε([ἑρης ὑπογραμμισε ἤ σημαὸεψε τα
παρακατιικ Gilbert Murray (που ἐγκαινιάσε τίς διαλέξεις τό 1926-19271. T.S.
Eliot. Robert Frost. Igor Strzuvinsky.
Maurice Bziwrzl. P2111] Hindemith. E.E.
Cummings.‘Herbert Rezid,.Edwin Muir.
Jorge Guillen. Cecil Day Lewis 7.111 Jorge
Luis Borges. Εἶναι ([ανερό πώς ὁ 25111:—
ρης 01’1 ὅριοκοταν κοντα σε αγαπημενους
7.111 ἐκλεκτούς «ἑταίρους».

Ο ΣΕψῙΞΡΗΣ ὁὲν περίμενε τα ονοματα
τῶν προκατοχιιιν του για ν’ απαντηοει.

H ΘΕΣΗΜΙΑΣ ΑΡΝΗΣΗΣ
(Ἕνα ἄγνωστο γράμμα τοῦ Σεφερη)
Τοῦ Παύλου Ζὰννα
θύνω την τυπικη πρόσκληση 712 0€~[017113 ἒναν ἐτησιο 010910110 ὡς καθη3111111; 111::10111'01'1'1: της ἕορας Char/ex

Elia! Norm/i. ;_/1(2 τό ακαὸημαίκό ἔτος
1969-1970 μέ 111000 28.000 002.21291113.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ οῖ απαραίτητες
ἐξηγήσεις. Ἡ ἕδρα Norton ἷὸρὺέ-ὶηκε για
να τιμηθεῖ ἕνας πριιιτοπορος στί] μελέτη
τῶν καλῶν τεχνῶν. «Ποίηση» θεωρεῖται
στήν περίπτιιιση αὐτή «7.11115 110911 ἡ ποιητικῆς ἐπικοινωνίας>>· γι” αὐτό αλλιιιστε η
ἕδρα ὰᾳιεριὶινεται εναλλακτικα στη Λογοτεχνία καί στίς Καλὲς Τέχνες ἢ τη
Μουσικὴ, Ἐπιυυμιά τοῦ Πανεπιστημίου
εἶναι ἡ ἕδρα να ὁίὸεται, σε «πρόσωπα
πού ἀσχολοῦνται με τη ὁιμιιουργία», 7.111
ὄχι τὸσο σε ἐπιστήμονες, Ῑστορικούς 7.111
ἑρευνητες· γι” αὐτό διαλέγονται κυρίως
«ὁιακεκρι μενοι καλλιτεχνες».

ΤΟ γραμμα ὸίνει 7.111 αλλες πιο είδικιὲς
πληρο([ορίες; ὁ καιὶιΠητης της ἕδρας
πρέπει να ὸεὶισει τουλαχιστον ἓξι 011111ξεις 7.111 να παραμείνει στο [Ιανεπιοτήμιο ἀπό τόν Ὀκτιῗιὸριο ὥς τα Χριστού24

Στην πρόσκληοῆ ἒὸωσε αρνητικη απαντηση στίς 27 Δεκεμὸρίου 1967.

ΣΤΟ ([ακελο, πού περιλαμόανει ὅ,τι
οχετικό με τό Ηὲμα αὐτό, ὅρέθηκανῑ
O ἕνα τριοὲλιδο χειρόγρα([ο με πολλες διορθώσεις·
Ο τό ίὸιο κείμενο ὃακτυλογραηημεκό
7.111 με χειρόγραᾳιες διορθώσεις·
Ο ‘éva ἀντίγραηο απὸ 101 δακτυλογραηο πού σταλυηκε τελικα οτό Χαρ6αρντ5. V I
’Ὀλα γραμμὲνα ἀπ’ εὐθείας αγγλικα,
ὅπως τό συνηίὴζε Ô Σε([ἑρι]ς για τήν
προσωπικη του αλληλογραῳὶι.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ.σιὲ μεταᾳρασή μου
11:10 τό πρ(ι)τότυπο.εἷναι ἡ ακολουθιμ .

Κύριο (Ρράνκλιν Λ. Φόρντ
Κοσιιητορα
Σχολης Τεχνῶν καί Επιστημιῖιν
Παιέπιστηγιιίοι( 1111" I'I111'1'11r1l
ΙΙροσωπικη

Φίλε κ. ψόρντ,
ME‘ τιμᾶ εξαιρετικά τό γράμμα σας
τῆς 12 41511511691'01' πού με προσκαλεῖ
νά ὁεχθῶ ἓναν ἑτησιο 0109101115 ὡς
Καθηγητης της Ποιησεως της ἒὸρας
Char/ox [5/1111 Nana/1,7112 10 ακαὸημαίκό ἔτος 1-969-1970, μέ 1110015
28.000 ὸολλάρια.

"AV καί ὸέν ἔμεινα ποτέ γιά καιρό
στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, αρκεῖ νά
αναλογιστω πώς ὁ μακαρίτης -ηίλος
μου Θ. Σ. Ἕλιοτ καί ὁ Ἰγκόρ Στρα-“
ὄίνσκι κράτησαν αὐτη μτη θέση γιά νά
αντιληᾳθιΐ) τί σημαίνει ὁ 010910110;
αὐτός. ”Ετσι, εἷμαι ὅξὸαιος, 012 καταλάόἐτε τη θλίψη μου τώρα πού πρέπει
νά σᾶς πληροφορηω) πώς, μέ τίς σημερινές συνθηκες, ὁέν μποριῦ νά τόν
αποὸεχθῶ. Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς ἑξηγησὼ τούς λόγους ὅσα :110 σύντομα
μπορω]
Γιῖρω στά 1962 ἒνιωσα πως ἦταν
πιά καιρός νά πάψω νά (1ιιμ,ιιετὲχω
0112 πολιτικά τοῦ τόπον μοι), ακόμη
καί συναισθηματικά. Περιττό νά σᾶς
κουράσω μί τίς λεπτογιιὲρειες της μακροχρόνιας καί ὀὸυνηρης αὐτῆς 0111ὁικασίας. Τό ἀναφέρω μόνο γιά νά
σᾶς ἐξηγησω πώς (δέν ανηκω στό εἷὁος ἐκεῖνο τῶν ἀνθρώπων πού ἑξάπτονται εὔκολα από πολιτικές μεταπτώσεις 1’1' 201111111171"; ρητορεῖες· ὁέν

ανηκω σε κόμμα, της (δεξιᾶς 1’1’ της
ἀριστερᾶς. Είμαι α([οσι(ι),ιιένος μόνο
στη ὁηγιιιουργικη μου ἐργασία ἑὸῶ
γεννιοῦνται οἱ ὁυσκολίες;
Γ νωρίζετε ἴσως πώς 12:10 την περασιιὲνη ἄνοιξη λειτουργεϊ λογοκρισία
στη χώρα μου· καί πεποίθηοη μου εῖναι πώς κανένα γραᾳτό ἔργο ὁέν
μπορεῖ νά ει’·ὸ()κιμησει χωρίς ἐλευθεέ
ριά της 1157119110111;- ἐννοῶ ὄχι 11070 τη
ὁικιά μου ἐλευθερία ἀλλά καί τήν
ἐλευθερία τοῦ καθε ἄλλοι) 712 πολεμήσει τίς ι’ὁέες μου. Γιά τό λόγο αὐτό
ἀπέσυρα ἀπό τό τυπογραφεῑο ὁύο ὄιὄλία πού ἑτοιζιιαζα καί ὁέν ἔχω τήν
πρόθεση νά ὸημοοιεύσω ὁτιὸήποτε
01157 τόπο μου ὅοο συνεχίζεται η
κατάσταση αὐτη.

Τό ᾳημισιιέιό Πανεπιστημιό σας,
που τη Can] του με καλεῖτε 712 συμμεριστῶ γιά ἕνα χρόνο, απολαμόάνει
ὅεὸαια μέ θαυμάσιο τρόπο τά πλεονεκτήματα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου.
Ὅμως, αλίιιονο, πιστεύω πώς ἄν ὁέν
ὑπάρχει ἐλευθερία της ἔκᾳρασης στόν
1'010 σου τόν τόπο, ὸέν ὑπάρχει που·
θενά στόν. κόσιιο. ἸΙ κατάσταση τοῦ
αυτοεξόριστου 01‘111" ἑλκύει· θέλω νά
μείνω 111" 10 λαό μοι· καί νά μοιραστῶ
τά γυρίσιιατα της τύχης 1011.
Παρακαλῶ νά συγχωρήσετε τη ὀίχως καλλωπισιιοιῖς είλικρίνειά μου’ ἡ
σημασιά πού αποὸίὸω στό 06’110 μέ
ανάγκασε νά υίοθετησω τόν τρόπο
πού ἔγραψα αι’·τό τό γράμμα. Λογαριάζω νά ἔρθω τό ἑπόμενο 110170:11:1—

ρινό 191’1111 νο - οτό Ιί·ίιιι’<ἰωιι (“Ινστιτοῦτο Ava/115911111 Σπουὸών). Ἐλπίζω
νά μοιἿ δοθεῖ τότε ἡ εὐκαιριά 1'12 ἕρθιυ
(Πό H111'I'111'1I1'12 ml: χιιιριτηοιυ.
Iii/112911112 ὸικός σας
Γιὼργος Σεᾳέρης

ΣΤΟ σημερινό ἀναγνώστη κάνει ἀμεσως εντύπιυση ἡ ταυτότητα, στὸ γενικό
ὕφος καί στὸ πνεῦμα, με τή μεταγενὲστερη δήλωση τῆς 28 Μαρτίου 1969. "Av
ἡ μετὰφραση ἀπὲὃιὸε πιὸ ἐλεύθερα τό
ἀγγλικῖ) κείμενο Bd εἴχαμε τίς ἴδιες σχεδόν φράσειςῑ
«Πάει καιρός, πού πηρα τήν ἀπόφαση
νά κρατηθῶ ἔξω ἀπό τά πολιτικά τοῦ
τόπου...» "01,1111; τότε θά νιώσει τήν
ἀνάγκη νά προσθέσει... «αὐτό ὸέν σημαίνει ὁιόλοι» πώς μοῦ εἶναι ἁὸιάᾳορη ἡ
πολιτική ζωή μσς», διευκρινίζοντας ἔτσι
τή σκεψη του.
KAI στίςὸύο περιπτώσεις ἡ ἀναφορὰ
στό τέλος τῆς ὃιπλιι)ματικῆς του Magné—
ρας, τονίζει πὸσο ἀνεπηρέαστες ἀπό
πρόσκαιρες ψυχικὲς ἀντιδράσεις ἤ σκο-

πιμότητες εἶναι οἱ ἀποφάσεις του. Ἡ.
προσθήκη ὅμως, στό ἀγγλικό κείμενσ,
τῶν λέξεων «ἀκόμη καί σιιντιισθηματικά» (ιίἰίι amarre/mil)» καί η (ιναᾳορὰ
στὴν «ὸὸυνηρη»διαδικασία, δίνουν στὸ
γράμμα ἕνον τόνο πιό προσωπικό. Εἶναι
σά νά ὁμολογεῖ πώς ἀναγκάστηκε νά
ἐπιὸἁλει στόν ἑαυτό του τή διακοπή καί
πάθε συναισθηματικοῡ ἀκόμη δεσμοῦ με
τήν ὥς τότε συμμετοχή του στήν πολιτική
ζωή τοῦ τόπου. Τι’] σκληρή αὐτη ἀπόφαση πρέπει νά τήν προκάλεσε ἡ πρόσ1101111 τότε ἀπονοήτευση ἀπό τήν ἐπίσημη
ὃιαχεῖριση τοῦ Κυπριακοῡ, σε συνδυασμὸ ἴσως με τήν ἀνάμνηση ἀπό παλαιότερες ὃραματικες ἐμπειρίες, κυρίως στή
Μέση Ἀνατολή. Ἡ δημοσίευση τῶν
«πολιτικῶν» σημειώσεων τοῦ Σεφερη εἴναι ὃεὸαιο πώς Hé ([(ιιτίσει ὁρισμενα
κρίσιμα σημεῖα πού προκάλεσαν, κατά
καιρούς, τόσες σε ὃάρος του παρεξηγήσεις καί κατηγορίες.

TON προσωπικό τόνο διατηρεῖ καί ἡ
τελική ἀναφορά τοῦ Σεᾳὲρη στήν ἂρνησή του νά δεχτεῑ τή ’μοῖρα τοῦ «εμιγκρε», νά χάσει γιὰ ἄλλη μιόι ([-ορά τό
χῶμα τσυ. Ἡ τύχη τοῦ Σεᾳὲρη εἶναι δεμὲνη με τήν ἑλληνική γή καί τοὺς ἀνθρώπους της.
ΟΜΩΣ ὁ Σεᾳὲρης ὃεν ξεχνᾱ πώς τό
γράμμα του ἀπευθύνεται σε ἀκαδημαϊκό
ὃὰσκαλο. Γι· αὐτό καί Ηελει νά τονίσει
τὸν καθολικό - γεωγραᾳ ικά καί πνευματικά - χαρακτήρα τῆς ἄρνησής του. Ὁ
ποιητής ξερει πώς... _
ὁ ἄνθρωπος εἶναι μαλακός καί ὁιψασμένος σάν τό χόρτο.
ἄπληστος σάν τό χόρτο, ρι’ζες τά
νεῦρα τοι) κι ἁπλ(ί)νονν’

σάν ἕρθει ὁ θέρος
προτιμᾶ νά σᾳυρίξουν τά ὁρεπιὶνια
11'1" ἄλλο 2111912111”.
O ΘΕΡΟΣ ἡρΗιε. T0 7111911111 εἶναι
κσινό- «(Ï/22.0 7_wgr2q l» ὸὲν ὑπάρχει. Γιὰ

Ὁ Σεφέρης ἀνακηρύσσεται ἐπίτιμος ὁιὸάκτωρ στό Καιᾏιπριτζ, τό 1960.

νά διατυπώσει τό ἀξίωμα πάνυ» στό
ὁποῖο ὅασίζεται ἡ ὄιρνησήτου, ὁ Σειῐερης ἀνατρέχει σε μιά ἀπό τίς ὅιισικὲς
ἀρχες τοῦ ὃυτικοῡ ουιιανισιιοῠ, που
ὀιστόσο συχνὰ λησιιονιεται. Ἠ ὑπόμνηση
ἦτον επίκαιρη καί χρησιμη.

i i ‘k
ΤΗΝ ι’ὶρνηση τοι1 νά οεχτι·ι την πρόσκληση τοῦ Χάρὸαρντ ὁ qu ἐρης τήν κράτησε ῐὸιιιιτική. Λίγσι τη γνώριζαν τοτεῚ.
nm; μιά τετοια στάση δέ (-11'1 μποροῡσε
νά παραμείνει ὥς τό τέλος μὸνο ἀρνητική καί προσιυπική, ἀλλά πώς ἀναπό(ιευκτοι Ha ὡρῐμαζε γιὰ νά γίνει καταγγελία δημόσια, πρέπει νά ἒγινε σύντομα
([ανερὸ στόν Σεᾳὲρη. Σ· αὐτό συντέλεσε
ι’] ηενική στάσι] τῶν ὁμότεχνών του καί
πιὸ ειδικά, ἀργότερα, ἡ συντροιμὰ τῶν
2111151171051;

1. Δοκιμές, Γ ἔκὸοση, τομ. 2, 0. 306. Τό προλόγισμα, χρονολογημένο «Μάης 1969», γράφτηκε
εἰὸικά γιά τήν καινούργια 0111111011 (γαλλικάἀγγλικά) ἕκὸοση τοῦ Ροειίω υ]“Μιι.νῘι· τοὺ Στρα,ὅίνσκμ πού κυκλοφόρησε τό 1970 ἀπό τό H11rr111'd Unirm‘xin' P111111.
2. Τό ὸάκτὺλόγραφο μέ τίς ι’ὁιόχειρες ὸισρθώ051; τοῦ Σεφέρη 51' χε ώστόσο παρουσιαστεῐ (mir
ἔκθεση «Georgy Sch-11.1. I900-I97I» Λονὸίνο,
1975 (ἀριθμός ἐκθέματος VIII 3!) στό σχετικό
κατάλογο).

3. rH παράγραφος αὐτη ὁημοσιεύεται ὅπως τη
μετάφρασε 0 Σεφέρης γιά προσωπικη τοι· χρηοη,
· ὁίχως ὅμως νά ὁλοκληρώσει τη μετάφρτιση 111;
01051101]; ἐπιστολῆς.
4. Εἶναι συνημμένος σέ γράμμα της κυρίας Ε. T.
Wilcox. ἀπό τό Harvard Unirerxily Prexx. πρός
τόν E. Keeley. μέ ημῖρομηνιά 7 Φεόρονιιρίσιι
1968. Ἐπισυνάπτεται καί κατάλογος μέ ὄωες
ὐιοιλέξὲις εἶναι ἀκόμη ὁιαθὲσιμες 115' τόμους στίς
ἐκδόσεις τοῦ Ποινεπιοτημίου. ’Λπό τό Tôle
γράμμα προκύπτει πώς οἱ διαλέξεις τοῦ Στραὅίνσκι, πού ζητο ῡσε ὁ Σεᾳιέρης, εἶχαν ἑξαντληθεῐ
ἀπό τό 1947. Γεγονός πού καθώς φαίνεται προ11121505 την ﬂaw/51100011 τους τό 1969 καί την
ἀνάθεση τοῦ προλόγου τῆς νέας ἔκόοσης οτόν
Σεφέρη,

(ΞΙΝ Κειμενιιιν», στήν ὁποία ὸὲχτηκε νά
ενταχθεῖ παίρνοντας σὺσιαστικό μέρος
στή ὸιαιιόριμιιση της στάσης τηςῆ
ΣΤΟ μεταξύ and τόν Ὁκτώὸριο ὥς τό V
Δεκέμόριο 1968 ὁ Σειῐιέρης ὸεχτηκε παλαιότερη πρόσκληση τοῦ Πιινεπιστημῐου
Princeton νά παραμείνει ἐκεῖ 1'11; ἐρευνητής. Κὺρια ἀπασχόλησή του ἡ μετὰ(ιραση πλατιιινικιῦν μύθων. ’Όμιιις καί
τότε, ἐκεῖ, δέ ὄρει-ἠκε σε «ἄλλο χωρὴηι».
Διὲν εἶναι συμπτιιιματικό πώς οἱ δύο (καί
μόνοι) στίχοι τοῦ Ἀπό ὄλακείτι ἔχουν
τήν ἒνὸειξηῑ Ἀθηιά καλοκαίρι - P1111111mn N. J. X910101'I1'51wa I968». Στις 29
Δεκεμὸρίου ὁ Σειςερης μπαρκὰρισε γιά
τόν Πειραιᾶ. Εἶχε κιὸλας ἀποιῐασίσει ὅπως τό μαρτυρεῖ ἡ Μαριῖι Σειῐερη — νά
ἑτοιμάσει τη ὃήλωσή του. I
5. Ἐκτός ἀπό τά παραπάνω καί τά ὅσα ἀναφέρονται οτή οημ. 4, 0 φάκελος περιλαμὸάνει ἀκόμη; a) τη ὀισέλιὸη ὁακτυλογραφημένη πρόσκληση τοῦ F. Ford. Ὁ Σεφέρης ἔχει σημειώσει
τήν ημερομηνία λήψης καί ἔχει ὑπογραμμίσει
ὁρισαένες φράσεις, ὅ) χειρόγραφη μετάφραση
τῆς ἀρχῆς τῆς πρόσκλησης, γ) ἀπάντηση τοῦ F.
Ford. τῆς 8 Ἰανουαρίου 1963, πού ὅεὸαιώνει
πώς ἔλσόε τό γράμμα τοῦ Σεφὲρη καί ἀντιλαμὅάνεται τούς λόγους τῆς ἅρνησής του.
Είηζαριστιῦ ἐὸιῡ θερμά τήν κυρία Μαρώ Σε115911 πού ἔθεσε cm} ὁιάθεσή μου 0107111190 τό
φάκελο καί ἐπέτρεψε τη ὁημοσιέυση τοῦ γράμματος τοῦ Σεφέρη.

μ 6. Τελευταῖος Σταθμός.
7. Στίς 3 Ἰανουαρίου I968. στό σπι’τι τοῦ Γιώργου Σαόὅίὸη, ό Σεφέρης ζήτησε ἀπό τό Μανόλη
Ἀνὸρόνικο κι ἀπό μένα νά ὸιαίῖάσουμε τό
ἀπαντητικό του γράμμα καί νά τοῦ ποῡμε ni
γνώμη 110;. T0 γράμμα εἶχε κιόλας 1011110901111θεῖ, τίποττι ὸέ θ’ ἄλλαζε πιά. r'01111); ζύγιζε τίς
(ὶντιὸράσεις μας. Ἴσως νά ὸοκιμασε ἒτσι καί 1’11λους φίλους.
8. Θά ἄξιζε νά ἐξεταστοῦν οἱ ὁιαὸοχικές ἁνακατατάξεις 011'; συμπάθειες καί 7190111111051; τοῦ
Σῐφέρη γιά πρόσωπα καί πράγματα, ἀπό τόν
Ἀπρίλη τόῦ I967 ὥς τό θάνατό τοι). Δέν θά [ἶναι ὸιόλοιι ἄσχετες μέ τίς ἀνησιιχιές τον yer r11
μοῖρα τοῦ τόπου.
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ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ TOY ΣΕΦΕΡΗ
Τού Δ.Ν. Μαρψνίτη
Τό Νοὲμὸριο τοῦ 1972 ἔτιτασαν στα
χέρια μου τρία τετράδια τοῦ Γιώργοι·
Σεᾳερη με χειρόγραᾳα καί δαχτυλόγραᾳα μεταφρασματα του ἀπό τήν αρχαία ἑλληνική καί ρωμαϊκή λογοτεχνία.
"Akita ἀπό αὐτὰ εἶναι πρῶτα γυμνάσματα. ἄλλα τελειιιιμενη δουλεια. Δεν πρόκειται εδιῖ) να τά περιγράψω)- εκεῐνο πού
ἐπείγει εἶναι f] ἕκδοσή τους. καί ἡ ευθύνη
για τήν καθυστερηση αὐτή ὅαρυνει αποκλειστικα εμενα. Θα ἤθελα ὡστόσο να
σῆμειιῑισιιι εδιῖ) δυο-τρία πραγματαῑ
Ἡ μετα([ραοτικι’1 τριὸή τοι1 Σειῑερη με
τα κλασικα γράμματα τῆς ἀρχαιότητας
αρχίζει ἤδη στα I927 καί ἀπό τότε δεν
σταματα (u; τα τέλη τῆς ζωῆς του.

Τά κείμενα ποί1 τόν ἐρεθισαν εἶναι
πολλαῑ ’Όμηρος Αἰσχύλος, Σοιροκλής.
Εὐριπίδης, Ἀπουλήιος, Μάρκος Αὐρή-

λιος κτλ. ,Τήν μεγαλὺτερη ὅμως προσοχή
του τήν ἐριξε οτόν Πλάτωνα, καί πιό εῖδικά ο· αὐτό πού ὀνομαζουμε «μύθους
πλατωνικούς» - ἐδιῖ) ἡ δουλειά ἒφτοισε
σε μορφή τελικῆ,
"OM ἡ μεταᾳραστικῆ παραγιι)γή (γυμνάσματα καί ([τασμενα) τοῦ Σεφὲρη
ἀπό τήν ἀρχαία λοχ οτεχνία δείχνει, πὲρα
ἀπό τήν ἄλλη της ἀρετή. τοῦτον τό χαρακτῆρας ὁ νεοελληνικός λόγος δοκιμάζεται πάνυ) στό χνάρι τοῦ ἀρχαίου με
αξιοπρέπεια, ἁπλότητα καί ἀμεσότητα.
Καί, ἀνάλογα με τό χρόνο mus δοκιμῆς,
ἀκοῡμε καθαρά στό μεταᾳρασμα τό
σᾳυγμό τῆς ζιιιντανῆς καί συγχρονισμὲνης ποιητικῆς γλώσσας που μαρτυρεῖται
καί στό δημιουργικό ἕργο τοῦ ποιητῆ.
Τό γύμνασμα που παρατίθεται εδιῖ) εἶναι ô Πρόλογος ἀπό τόν «Ἀγαμέμνονα»

τοῦ Αἰσχύλου, που τόν ἐκφέρει ὁ Φύλακας. Πρόκειται γιὰ δουλειά πού ἒγινε
στήν Κορυτσὰ στά 1936. Ἑπτά φύλλα
πιασμενα με καρφίτσα περιεχουν, ἐκτός
ἀπό τόν Πρόλογο που εἶπα, μεγάλο με·
ρος ἀπό τήν πάροδο τοῦ «“Αγαμὲμνονα»
καί λίγους στίχους ἀπό τήν ἀρχή τιῖιν
«Περσῷν».
Εἶναι σαφὲς ὅτι οτόν Πρόλογο ὁ Σεη
(ρὲρης χρησιμοποιεῖ τή γαλλική ἕκδοση
τοῦ Mazon (Les Belles Lettres).
Θά ἧταν ἄκαιρος ἐδιῖ) κάθε ἀξιολογικός σχολιασμός αὐτῆς τῆς μεταφραστικῆς δοκιμῆς. Δὲν μποριῖ) ὅμως να μήν
ὑπογραμμίσιιι τήν ἀκρίὸεια καί τήν ευστοχία με τήν ὁποία ἀποδίδονται οῖ
δύσκολοι στίχοι 1332353839. "Av
παραὸάλει ὁ αναγνιίιστης, μόνος του, -τό
ἁρχαῖο κείμεναμε τή νεοελληνική μεταγραφή του, θα ἀποζημιιυθεῐ, πιστεύω,
γιά τόν κόπο του.
’Ὀσο γιά τίς δικες μου πριῖιτες ἀντι- ψ
δράσεις ἀπέναντι o' αὐτά τά χαρτιά (τά
πρῶτα τοῦ ποιῆτῆ που ψηλαφοῡσα),
ὑπάρχει ἕνα ίδιιιιτικό σημείιιιμα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, που τό μεταᾳεριι) εδιῖι, ὑπογραμμίζοντας τήν ἡμερομηνία του, για
- νά ἀποφύγοι τίς παρεξηγήσειςε
«13 Νοε,ιιόριόιι 1972
» Ἔχω ni Ôvadgmr); ἑντύπωοι] ὅτι
κοιτάζω οτά μάτια ἔναι’ ἄνθρωπο, ὀίχως νά μπορεῖ καί ἐκεῖνος νά μέ κοιτάξει. Αι”ιτό ὸέν εἶναι συνομιλιά κανονική. Τί ἔπαθαν τά αιίτιά μους
»’Παστρική ÔovÂEtâ. Τι’ νόημα
ὅμως ἔχει νά ni ρι’ξει καιέίς τώρα
οτούς λαοπ(ι),ιιέιόυς (δρόμους ποιός
’χ ni χρειάζεται,’

Ἃ
Ὀ Σεᾳέρης ὅταν (LI/(121796167126 ἐπίτιμος ὁιὸάκτωρ (ιτό παιέπιοτήμιο τῆς Θεσσαλονίκης, τό 1964.
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>>~ Τό ὅλέπεις.· ὅλα ξεκιιὶοῦν από
’συγκεκριμένες ανάγκες, πού ανεὸαίνοντας n} σκάλα τῆς γλώσσας χάνοιιν
ὀιγά οιγά τό ῖὸιωτικό τους ὅάρος καί
γίνονται λόγος κοινός· ἀέρας unir
ἁκρογιαλιά, πού quad ὅμοια οτά (μς-ι
κια, τά ὄστρακα καί οτά ἀνοιχτα σώματα τῶν ἀνθρώπων,
» Menu/gagné!” rgaywôl’a: πότε ἡ
σαϊτα εἶναι oaï'ra; ὅταν οταιιρώνει ni
νευρή τοῦ τόξου ἢ μόνον ὅταν ἔχει
μπεῖ πιά μέσα στό κρέας μας,·
>> Τό πρῶτο ὁι’ὁα>ςιια.’ ἡ πλατιά κίνησι] τῆς προετοιμασιάς. Οἱ πολλές κάποτε «κουτές» - ὸοκιμές, ὡσότου
πιάσεις τό ἁγριῇιιι. Θυμᾶμαι ni μαιά
μου orig μέρες τῆς κατοχῆς νά ζυμώνει καλαμποκάλευρο. Πλατιά, λοιπόν,
χειρονομιά τῆς προετοιμασιάς. κάποτε «ἄσχημη», «ξεχειλωμένη», σά νά
προσπαθεῖς νά κάμεις Ψωμί μέ τήν
ἄμμο. Χρειάζεται ὑπομονήί» ’

Θεοὺς μέν αἰτῶ τῶνδ’ ἀπαλλαγήν πόνων
φρουράς ἐτείας μῆκος, ἥν κοιμώμενος
στέγαις Ἀτρειδῶν ἄγκαθεν, κυνός δίκην,
ἄστρων κάτοιδα νυκτέρων δμήγυριν,
καί τούς φέροντας χεῖμα καί θέρος ὅροτοῖς. 5
λαμπρούς δυνάστας ἐμπρέποντας αἰθέρι,
ἀστέρας ὅταν φθίνωσιν ἀντολάς τε τῶν.
Καί νῦν φυλάσσω λαμπάδος τό σύμοολον, ·
αὐγήν πυρός φέρουσαν ἐκ Τροίας φάτιν
άλιῖισιμόν τε ὅάξιν- ,ιῖιδε γάρ κρατεῖ

γυναικός ἀνδρόὸουλον ἐλπίζον κέαρ. 1° ’
Εὒτ’· ἄν δέ νυκτίπλαγκτον ἔνδροσόν τ’ ἔχω
εὐνήν ὀνείροις οὐκ ἐπισκοπουμένην
ἐμήν - φόόος γάρ ἀνθ’ ὕπνου παραστατεῖ
τό μή δεδαίως ὃλέφαρα συμὸαλεῐν ὕπνῳ - 15
ὅταν ô" ἀείδειν ἤ μινύρεσθαι δοκῶ,
ὕπνου τόδ’ ἀντίμολπον ἐντέμνων άκος,
κλαίω τότ’ οἴκου τοῦδε συμφοράν στένων
οὐχ ὡς τά πρόσθ’ ἄριστα διαπονουμένου.

Νῦν δ’ εὐτυχής γένοιτ’ ἀπαλλαγὴ πόνων, 20
εὐαγγέλου φανέντος ὀρφναίου πυρός.
Ὦ χαῖρε λαμπτὴρ νυκτός ἡμερήσιον
φάος πιφαύσκων καί χορῶν κατάστασιν
πολλῶν έν ”Αργει τῆσδε συμφορᾶς χάριν.

Ἰοῦ ἰοῦ· _ 25
Ἀγαμέμνονος γυναικί σημαίνω τορῶς
εὐνῆς ἐπαντείλασαν ιῖις τάχος δόμοις
ὀλολυγμὸν εὐφημοῦντα τῇδε λαμπάδι
ἐπορθιάζειν, εἴπερ Ἰλίου πόλις
·έάλιι)κεν. ῶς ὁ ([ρυκτός ἀγγέλλων πρέπει - 30
αὑτός τ’ ἔγωγε ([-ροίμιον χορεύσομαι·
τά δεσποτῶν γαρ εὖ πεσόντα θήσομαι,

τρίς ὕαλούσης τῆσδέ μοι φρυκτωρίας.
Γένοιτο δ’ οὖν μολόντος εὐφιλῆ χέρα
ἄνακτος οἴκων τῇδε 6αστασαι χερί· 35 '
τά δ’ ἄλλα σιγιῑν - δοὺς ἐπί γλώσσῃ μέγας
ὅέὸηκεν’ - οἶκος δ’ αὐτός, εἰ φθογγήν λάὸοι.
σαφέστατ’ άν λέξειεν ὡς ἑκών ἐγώ
μαθοῦσιν αὐδῶ κού μαθοῦσι λήθομαι.

ψύλακας

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Παρακαλῶ τούς θεούς να μέ γλιτώσοιψ τόν ἄμοιρο, πού
τυραννιὲμαι φυλαγοντας πλαγιααιιένος πανω Uri; ὅίγλες τῶν
Ἀτρειὸῶν, σαν τό (mu/Ii, χωρίς τόσα χρόνια ν’ αναοανιυ, χωρίς
νά alto/Maw. Τή νυκτερινή σύναξη τῶν ἄστρων τήν ἔμαθα, καί
τά στολίὸια τοὺ αἰθέρα, τούς φωτερούς δυναστες πού
μοιρὰζουν τή ζέστη καί τήν παγωνια (πούς θνητούς, τούς
μάπόμαθα, καί οτήν ανατολή καί uni ὁύοη τους.
Καί τώρα παραφυλαω τῆς φωτιᾶς τό σημαδι, τό πυροφανι
πού θα μᾶς φέρει ἀπό τήν Τροιά τό νόημα καί τό μήνυμα· «τήν
κουρσέψαμε». Τέτοια προστάξει ἡ αντρόόοιιλι] γυναῖκα, μ1
ἐλπίδα στήν καρδια, προσμένοντας.
Κι ἀλητεύει) πανω σέ τοῦτο τό κρεὸατι, ποτιομένο από τό
αγιαζι, καί τα ὄνειρα μέ ὄλέποιψ καί δέν ἔρχοι.·νται, γιατί ὁ
φόὸος μέ παραοτέκει καί δέ μ’ αοήνει ιά (I‘M/Em τα ὅλέφαρα
μέσα οτόν ("L-rm. Κι αν rub να λιανοτραγοιιδήσω, για να νικήσω
τό αποκαρωμα, μέ πιανέι ὁ καημός καί κλαίω τή μοι’ρα αὐτοῦ
τοῦ σπιτιοῡ πού ἓχαοε τήν τέλεια φροντίδα τήν ἀλλοτινή.’Ἁ] κι
ἅς ([ἰιτριὴσει ἡ πρόοχαρη ([ἰυτια ,ιιὲς mo’ οκοταὸι, να λιντριυθῶ καλότιιχος - ἀπό· τα ὅαοανα μου.

( Σκακέ ([ωτιές στό ὗάθος έτσι
Τιναζεται ) _

Γεια σοι’] λαμπαδα, :rm’l ἔφερες τό ᾳιῦς τῆς μέρος μὲς (m)
νύχτα, ἑσύ ξιιπνας χίλιονς χορούς μὲς στα Ἄργος, για να οέ
γιορτασοιιν. ,
(Πετιέται στά ποδια του χοροπηδωντας)
Ἰού] Ἰού] φωναζιι) οτι] γυναῖκα τοῦ Ἀγαμέμνονα να
παρατήοει γρήγορα τό κρεόατι καί μέ κραιιγές χαρᾶς να δώσει
απόκριοι] (mi wand: «Πήραμε τήν Τροία τό Àéu ὁ ([ἰυτερός
’ Ι μαντατοιχόρος», Ἐγώ θ’ ανοίξιι) πρῶτος τό χορό. Ὁ αᾳέντης
μοι· ἔπαιξε· κι ἐγώ κε’ρδίζιυ. ME τούτη n} ([ιυτια ἔφερα τρεῖς
φορές ἑξαρες. Ἄμπιιτέ, σα γιιρίσει ὁ (ὶιχέντης να σηκώσω τό
χέρι του Ιιιέ τό χέρι μοι’, ’Όοο για τ’ ἄλλα τοιμουδια. Μεγαλο
ὄόὸι μου παταει n] γλῶσσα. "All τό παλατι εἶχέ μιλια, θα τα
λέγε ὁλοκαθαρα. Md ἐγώ θέλω καί μιλῶ α’ ὅσους ξέρουν, καί
ξεχνιῦ για ὅοοιις δέν ξὲροιιν.
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ὁχι σαν «παρεργο» ή σαν «καταλοιπο»
ἀλλα σαν ὀργανικὰ συνδεδεμένο μέ τό ὃλο
έργο του κόμματι. Καί καθώς καλύπτουν
μια πολύ ἐκτεταμένη χρονική περίοδο, ἀπό
τό 1939 μέχρι τό 1971, φέρνουν μέσα τους
πολλές καί ένδιαφέρουσες πληροφορήσεις
για τὸ ποιητικό γίγνεσθαι τοῡ Σεφέρη, για
τή διαμόρφωση ὀχι μόνο τῆς αἰσθητικῆς
του, μα καί τῆς στασης του ἀπέναντι στή
ζωή καί τα προθλήματα της, μέσα στήν
παροδο τοὺ χρόνου.
ΔΕΝ εἶναι θέθαια ἀναγκη να ’μιλήοουμε
για Eva θασικό χαρακτηριστικό τους, γιατί
αὑτό, σέ ἕνα κείμενο τοῠ Σεφέρη ἀποτελεῖ
μια αὺτονόητη προϋπόθεση; τήν ποιότητα
τους, τό Βαθος τῆς συναισθηματικῆς γνηοιότητας καί τῆς λεκτικῆς ὲντέλειας 1100 τα
καλύπτει. Τό πραγμα αὺτό δέν έχουμε τό
δικαίωμα να μήν τό περιμένουμε ἀπό τήν
πένα τοῠ Μαστρου. Ἀκόμα καί τα πιό «Γυμνασματα» ἀπό τα στιχουργήματα του δίνουν μια ἰκανοποίηση στόν αναγνωστη

«TETPAAIO FYMNAZMATQN B’ »
Ῐοῠ Θ.Δ. Φραγκόπουλου
Δέν ξέρουμε ποιός ήταν ὸ λόγος
πού ὁ Σεφέρης εἶχε κρατήσει φυλαγμένα καί πεισρατικα ἀνέκδοτα τα
ποιήματα πού παρουσιαστηκαν μέ
τόν τίτλο «Τετραδιο Γυμνασματων
B’». Μποροῡνναπροθληθοῡν διαφορες εἰκασίες, 1100 ὅμως δέν τεκμηριώνονται ἀπό πουθενα.,1“εγονός
παραμένει πώς τα ποιήματα τοῦτα
ὅ Σεφέρης πρέπει να τα Θεωροῡσε
ἀρκετα ἀξιόλογα, ὥστε να μήν τα
καταστρέψει, ἀλλα καί ἀρκετα ἰδιότυπα, ὥστε να μήν τα ἐκδώσει, ὄσο
κι ἀν μᾱς παρέχονται πληροφορίες
πως ό ποιητής εἶχε, για μιά στιγμή,
σχεδιασει τό τύπωμα τους, πού
ἀμέσως μετα ἀνέθαλε. Καί ή ἴδια ή
ἀναθολή τούτη εἶναι ενδεικτική για
τή διστάχτικότητα καί τίς ἀμφιθολίες, μέ τίς όποῑες περιέ6αλλε 0'
ποιητής τήν ἐργασία του ἀυτή. 'O
Σεφέρης 6ἀσάνιζε αρκετα τα κείμεναῑτου· καί μέχρι τήν τελευταία
στιγμή τοῦ ἀρεσε να τα στριφογυρίζει στα χέριά του, σαν ἅνθρωπος
πού διστάζει να ξοδέψει Tr} μονέδά
του. A010 ἀποδείχνει τό 6αθμό τοι)
σεθασμοῡ πού ἀπέδιδε ὁ Σεφέρης
τόσο στό έργο του όσο καί στό
κοινό του, ἀλλα ταυτόχρονα καί τήν
ἀμφιβολία μέ τήν ὁποία κάθε γνήσιος δημιουργός κοιταζει τό έργο
του.
ΠΑΝΤΩΣ, εὐλαθικα φυλαγμένα ἀπό τόν
ἰδιο τόν ποιητή, τα ποιήματα αὐτα δοθηκαν, πέντε χρόνια μετα τό θανατό του,
οτή δημοσιότητα. Ἀνεξαρτητα ἀπό ,τό Ti
αἰσθήματα εἶχε ἀπέναντι σέ τοῦτα τα ποιήματσι ὁ ποιητής, ἀποτελοῦν τώρα πια
«κτῆμα έσαεί» τοῦ κοινοῦ τους. Σήμερα,
έχουν ένσωματωθεῖ στό έργο τοῡ Σεφέρη,
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πολύ πέρα ἀπό κείνην 1100 σχεδίαζε ό ἰδιος
ὸ ποιητής να τοῠ δώσει. Για τοῦτο, παρέλκει καθε κρίση ἀπό μέρους μσς για τήν
ποιότητα ἠ τήν «ἀξία» των ποιημάτων.
Ἐκεῖνο -ὅμως 1100 θα αξιζε να διερευνήσει
κανείς —- Kai θα ἠταν πραγματι ένδιαφέρον
-εῙναι οἰ λόγοι για τούς ὁποίους ὸ Σεφέρης
εἶχε θεωρήσει ακαιρη - ή περιττή — τή δημοσίευση αὐτῶν τῶν στίχων ταυτόχρονα
μέ τούς ἀλλους 1100 γραφτηκαν στα ἴδια
χρονικα διαστήματα μέ αυτούς καί που
παρουσίασε έγκαιρα. Ἴσως, μια τέτοια διερεύνηση να μᾶς έδειχνε, περισσότερο ἀπό
ὁτιδήποτε αλλο, τήν έκταση τὼν προθληματισμων τοῡ Σεφέρη τόσο πανω στό πρό6λημα τῆς μορφῆς, όσο - καί κυριότερο πανω στίς λογῆς δεσμεύσεις καί ἀπαγορεύσεις πού αντιμετωπίζει ό συγγραφέας
στόν τόπο μας. Γιατί ὅπως καί να τό παρει
κανείς, τα ποιήματα τοῦ «Τετραδίου Γυμνασματων Β’» εἶναι τό προϊόν μιας έργασίας προληπτικῆς αυτολογοκρισίας πού
ασκησε ό συγγραφέας πανω στό έργο του·
καί ένδιάφέρει να δοῠμε ποια εἶναι τα κριτήρια μέ ταοποῖα έργαζεται τούτη η αὺτολογοκρισία, κι αν αυτα τα κριτήρια εἰναι
μοναχα αἰσθητικα, ñ καί πολιτικα.

O ΣΕΦΕΡΗΣ εἶχε χρησιμοποιήσει μέ ἑπιτυχία τήν έλλειπτική καί κρυπτική μορφή
τῆς νέας ποίησης για να περασειμ μέσα στό
προδημοσιευμένο έργο του, πολλα μηνύματα πολιτικῆς ἀντίθεσης μέ Eva καθεστώς
1100 ῆτάν πολὺ προσεχτικό οτήν καταπνιξη
καθε λογῆς έκδήλωοης ἀντιθετικῆς μέ
έκεῖνο ,κριτικῆς Ἕτσι, τόσο τό «Τετραδιο
Γυμνασματων A’» 000 Kai 10 «Ἠμερολόγιο
Καταστρώματος Α’» θρίθουν ἀπό ποιήματα 1100 10 Μεταξικό καθεστώς δέν θα τα
έ6ρισκε καί τόσο πολύ τῆς ἀρεσκείας του,
αν ήξερε να τα διαθασει. Ἀναφέρομαι στα
ποιήματα «'O Γέρος», ι(”Ανοιξη Μετά Xp1010v» Kai ἀλλα, πού θίγουν τόν Μεταξα.
Ἕνα ποίημα μαλιστα, ἀκριθως γιατί ῆταν
έντονα κριτικό τῆς στασης τῆς τεταρτοαυγουστιανῆς κυθέρνησης στα έθνικα προ-

6λήματα, κυκλοφορησε χειρόγραφο, καί
ὅχι τυπωμένο, μέσα στα σώματα τοῡ
«Ἡμερολόγιου Καταστρώματος Α’». (Ἴσως
έδώ ἔχει Kai τή θέση της ῆ παρατήρηση
πώς ὀλόκληρο Τό έργοτου ὸ Σεφέρης τό
κυκλοφορεῖ μέ ἕνα ψευδώνυμο· εὔγλωττο
καί διαφανές, ἀλλα παντως ψευδώνυμο —
ὅπως καί 0 Ἐλύτης. Καποιος πρέπει καποτε να ἀοχοληθεῖ μέ τό έρώτημαῑ ποιός,
ήταν ὸ λόγος τῆς ροπῆς πρός τήν ψευδιυῖ
νυμογραφία τῶν έλλήνων λογοτεχνων Kai
y1a1i η ταση αὐτή ἔχει έγκαταλειφθεῖ μετα
τό 1950). “Επομὲνως,, ό Σεφέρης ήξερε να
έκφράζεται μέσος στούς περιορισμούς πού
έπέθαλε μια ὲξωτερική λογοκριοία ἀπό
πολύ νωρίς· γιατί, ἐπί πλέον, να αὺτολογοκρίνεται, Βέθαια, ὺπαρχουν, για ἕνα συγγραφέα Kai αλλοι λόγοι, πέρα ἀπό τούς
πολιτικούς, πού τοὺ ὲπιθαλλουν τήν a010λογοκρισία’ καί πρώτα - πρώτα, μια ἀδήριτη έμμονή στήν ὑψηλή ποιότητα - πρότυπο, πού ὁπωσδήποτε εἶχε σαν στόχο ὸ
Σεφέρης. Ἀλλα αὑτό έδώ δέν ᾷει έφαρμογή; αν ό ποιητής θεωροῡσε τα ἔργα του
αὐτα σαν «κατώτερα», τότε γιατί να τα ’χει
τόσο προσεχτικόι φυλάξει, Δέν έκανε ποτέ
τυχαῖα πραγματα ὸ Σεφέρης. Καθε πραξη
του, ἰδίως ὅταν ἀναφερόταν στό έργο του,
ήταν έντελώς στὲρεα αἰτιολογημένη.
ΘΑ ήθελα να πώ πώς αὺτό τό κρύψιμο
τών στίχων τοῡ Σεφέρη ήταν, σέ έσχατη
ἀναλυση, ἀποτέλεσμα μιάς «πολιτικῆς» αὺτολογοκρισίας. Λέω «θά-ήθελα», γιατί δέν
εἰμαι θέθαιος πώς έτσι εἶναι. Θά εὺχόμουν
πολύ αν ἀλλος-κανείς μελετητής μοῠ τεκμηρίωνε αὺτή τήν ἑρμηνεία μέ θετικές
πληροφορίες. Ἀναγκαστικά, μια 1100 δέν
τίς έχω στή διαθεσή μου, θα προσπάθήσω
να θεμελιώοω τούτη τήν «εὐχή» μέ τή θοήΘεια 1100 μοῡ δίνουν τα ’ἰδια τα κείμενα τοῡ
ποιητη.

Η ΣΥΛΛΟΓΗ «Τετράδιο Γυμνασματων B’»
ἀποτελεῖται ἀπό 61 κείμενα, ἀπό τα ὁποῖα
4 εἰναι μεταφράσεις, καμωμένες μετα 10
1968, Kai πέντε ποιήματα γραμμένα στὸν
καιρό τῆς χουντας, μέ έντονο «πολιτικό»
χαρακτῆρα - αναμεσα τους καί τα περίφημα ἀντιστασιακα «Oi Γάτες τοῦ “A1Νικόλα» (δημοσιευμένο στα «Δεκαοχτω
Κείμενα») καί «Ἐπί Ἀσπαλαθων». Δεκαπέντε ἀλλα ποιήματα προέρχονται ἀπό τήν
περίοδο τῆς ὑπηρεσίας τοῡ ποιητῆ σαν διπλωματη στήν ’Ἀγκυρα (1948-1951), ένώ
ὲφτα γραφτηκαν πρίν ἀπό αὐτή τήν 11:110χή, δηλαδή ἀπό τό Γεναρη 100 ’45 μέχρι τό
Μαρτη 100 ’47. Ὀ ποιητής ἕχει ἐκδώσει τήν
«Κίχλη» καί τό «Ἠμερολόγιο Καταστρώματος B'», Kai προορίζει προφανῶς τα ποιήματα τοῦτα για μια νέα συλλογή 1100 σχηματίζεται. Τό όλιγαριθμο τών ποιημάτων
ὀφείλεται καί στό ὅτι ὁ Σεφέρης ἀπό τόν
Ἰανουαριο τσῡ ’45 μέχρι τόν Ὀκτώθριο
τοῡ ’46 εἶναι υπερφορτωμένος ἀπό ὑπηρεσιακή ἀπασχόληοη,- σαν Διευθυντής τοῠ
Πολιτικοῦ Οἰκου τοῡ Ἀντιθασιλιά - Ἀρχιεπισκόπου, καί τό 1947 10 περναει σέ μιά διαρκῆ ἀγωνία κατατρεγμοῠ ἀπό τό παλατι,
ἀκριθως έπειδή εἶχε δεχθεῖ έκείνη τή θέση.
Δέν αἰσθανεται συνεπως σίγουρος πώς
μπορεῑ να δημοσιεύσει Eva ποίημα 1100 έχει
π.χ. τούς ἀκόλουθους στίχους;

«κι ὀ ἕνας Δεκέμθρης χειρότερος τόν
τόν ἕνα χρὸνο ή Παργα, τόν αλλο ἓῗὲῖγ
ρακουσες»
(((Τυφλόςι), σελ. 72)-

ἠ πάλη
«ἄλλα παιδιά ρωτοῡν καί o‘ ἀποκρίνονται

γιατί πῆγαν Eva θήμα παρακάτω 0 στήνανηφόρω οτήν κατηφόρα,
δέν ξέρω, τό ίδιο κανει»
. («Γυμνοπαιδία Υ.Γ.» σελ. 9)
ὅπου εἶναι έμφανῆς ῆ ἀναφορὰ στῆν
πρώτη φαση τοῦ ἐμφυλίου πολέμου μετά
την απελευθέρωση καί ῆ άπορριπτικῆ
σταση 100 Σεφέρη για τό ανθρωποκυνηγητό τῶν «έθνικοφρόνων». Ἕχουμε εδώ μιά
ἓνδειξη για μιά αύτολογοκρισίσι;
ΣΤΟ «Κύπρον ού μ”έθέσ-Πιγσεν.» (αργότερα μεταθαφτισμένο σέ «Ἡμερολόγιο
Καταστρωματος Γ’») ὑπάρχουν καί μερικά
ποιηματα, ’ίσως δύο ἴσως ττιὸ πολλα, άπό
τήν έποχῆ τῆς ΤΑγκυρας. Γιατί έκεῖΙ δέν
περιεληφθηκαν καί ὅιλλα ποιῆματα τῆς
ίδιας περιόδου, πού έχουν φτασει σέ μια
άξιοζῆλευτη έκφραστικη τελειότητα, ὅπως
τό «Καντσόνα» καί τό «”Αγγολο Φραντοισκάνο»; Για τά ὑπόλοιποι ποιήματα αύτῆς
τῆς έποχῆς, μπορεῖ κανείς να παραδεχτεῑ,
ὅχι χωρίς δυσκολία, πώς ὸ ποιητής μττορεῖ
νά τά θεωρεῖ εἴτε άτελῆ γυμνάσματα είτε
«σημειωσεις» ποιητικές 1100 θα χρησιμοποιηθοῡν σέ μιαν εύρύτερη σύνθεση (ὅπως
γίνεται, στα 1946, μέ τό ποίημα «Νότες για
Ἕνα ποίημα», πού εἶναι ῆ οπερματικῆ
μορφή τῆς μετέ-πειτα «Κίχλης»).
ΑΛΛΑ γι’ αὑτά τα προαναφερθέντα δύο
ποιήματα, ποιός εἶναι ό λόγος πού ὅ Σεῖρέρης δέν τα περιέλαΒε στῆν έπόμενη ποιητικη του συλλογῆ; ”Οχι 6έ6αια έπειδῆ ῆταν
«έκτός θέματος» τῆς κυπριακῆς ὑφῆς τοῡ
6ι6λίου, γιατί έκεί περιλαμθάνονται τά
«Μνῆμη Α» καί «Μνῆμη B» 1100 ὅχι μόνο δέν
ἓχουν οχέση μέ τῆν Κύπρο, άλλά γραφτη-

, καν καί κεῖνα στῆν Ἄγκυρα. "Av σκύψουμε
στό κείμενο, Βλέπουμε τούς στίχουςτ
«κι άναμεσα στα ἔθνη πού μας άγαπούν

ἢ μὰς έχτρεύονται, ἠ μας παραγνωρίCouv-

σέ πολιτεῐες που στράγγισαν μές στα

τειχιά τους»

τωρα ὑπερεθνικόφρονες, κανιθαλικα αντικομμουνιστές. Ἔχουμε καί έδώ μια περίπτωση αύτολογοκρισίας, ὅταν ὁ Σεφέρης
καταγράφει τά ποιήματα του στό προσωπικό του Ἠμερολόγιο, αλλά δέν τα έκδίδει
0Τὸ «Κύπρον...»;
ΜΠΟΡΕΙ αύτές 0i παρατηρήσεις μου να
εἶναι τόσο αύθαίρετες ὅσο καί τά συμπεράσματά τους. Καί να κινδυνεύω, άπό μιά
διάθεση ((,αποκρυπτογραφησηςιῃ νά καταντῆσω δαλτωνικός στῆν έρμηνεία τῶν
ποιημάτων τοῡ Σεφέρη, Βλέποντας σκιές, Δ
σχήματα, χρώματα, έκεῖ πού δέν ὑπαρχουν. “Ωστόσο, ῆ μελέτη τῶν ποιημάτων
100 «Τετραδίου Γυμνασμάτων Β’» 1100
περιέχονται στῆν τρίτη, καί μεγαλύτερη,
ἑνότητα, μέ τό γενικό τίτλο «Περιστατικα», μοῠ δίνει τό δικαίωμα νά πω πώς, έκεῖ
τουλαχιοτον, έχουμε συνειδητῆ απόκρυψη
άπό τόν ποιητη των συγκεκριμένων ποιηματων. "Av Kai τα περισσότερα ποιήματα
τῆς ὲνότητας αύτῆς εἶναι [σκαλαθύρματα
«παστίτσια» ὅπως τά άποκαλεῑ φιλοπαιγμόνως ό ποιητης, παίζοντας καί μέ τῆ
λέξηιφιιεῑίεὴε» Ev τούτοις, στά περισσότερα,
έχουμε νά κάνουμε μέ έντονα «πολιτική»
ποίηση. Ἰδιαίτερα, τό ποίημα «'O Φιλοποίμην Α. Παχυμέρης χορεύει» εἶναι Eva
μαστῙγωμα των συνηθειων τῆς αοτικῆς όλιγαρχίας τοῡ πλούτου στά προμεταξικα
χρόνια (τό ὅνομα «Παχυμέρης» εἶναι αλλωστε ένδεικτικά ὅσο κι άν εἶναι γνησιο 6Uζαντινό ὅνομα, καί ὁ σοφός χρονογραφος
τωνγέτων τῆς φραγκοκρατίας δίκαια θά
διαμαρτυρόταν για τη διακωμώδηση, ὅσο
καί ὅ ένάρετος Φιλοποίμην, αν τό μπορούσαν). Ἀλλά πλαι στα σκωμματικα κι ανάλαφρα παιγνίδια μέ φίλους (Θεοτοκᾱς,
Παπατζωνης) 6ρίσκουμε καί τά άποκαλυτιτικα ἐκεῖνα ποιῆματα τῆς Μέσης Ἀνατολῆς - έκεῑνα πού λογοκρίθηκαν από τόν
ποιητη καί δέν μπῆκαν στό «Ἠμερολόγιο
Καταστρωματος. B"» — καί ἰδίως τό «Ἄλλοθι», 1100 εἶναι Eva μαστίγωμα τῆς ὑποκρισίας τού Γεωργίου Β’;

Τό ’Ἀλλοθι, ἡ Ἐλεύθεροι Ἕλληνες '43:
Στα νερα τοὺ Tam-:01] '
στα νερα τοῦ Νείλου
ένιθε τα χέρια του
κι’ ἔλεγε δέν εἷμαι ἐγώ
κι’ ἔλεγε δέν εἷμαι ἐγώ.
(σελ. 76)
ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟ εἶναι, από τούτη τῆν
αποψη, καί τό ποίημα «Ἀνταρτες M.A.» μέ
τόν άποκαλυτιτικό τίτλο «Ἀφῆγηση για
παιδιά». Ἀλλά τό πιό «θυμωμένα» σατιρικό
σαρκαστικό ποίημα εἶναι τό «Ἀπομεσῆ-· μερο ἑνός Φαύλου» (ὅ τίτλος, παρωδία από

δώσε μας έναν ϋπνο μέ ὄνειρα...
ὀχι τόν κυθιστή τόν Ἐφιάλτη.
(σελ. 25-26)
EINAI προφανείς o_i «πολιτικοί» ὑπαινιγμοί, ανειτίτρεπτοι για Evav έν ένεργεία διπλωματηι τό τυφλό φανατικό τουρκικό μίσος κατά τῆς ΙΕλλάδας, oi παλιές Βυζάντινές πολιτεῑες Νίκαια, Φιλαδέλφεια, Μαγνησία πού σῆμερα έχουν λιγότερη έκταση
από κείνην 1100 περικλείουν ακόμα τά σωζόμενα τείχη τους, καθώς ἔχουν μαραζώσει
καί φυράνει oi οίκισμοί, νύξη για τούς έλτό γνωστὸ ποίημα τοῡ Μαλλαρμέ), ὅπου
λαδικούς μισαλλόδοξους πολιτικάντηδες
πού ξεπουλούν τόν τὸπο μας σέ συμμαχίες- · ὅλη ῆ ἀπέχθεια τοῦ Σεφέρη για τῆ σαπίλα
τοῡ πολιτικοκοινωνικοῡ κατεστημένου έκὺποτέλειες, Eva) ταυτόχρονα οἱ ίδιοι εἶναι
τινάσσεται διαπυρη. Ἐδω, έχουμε μια κλαδιάτρητοι άπό ὑπόνοιες οἰκονομικῶν σκανσικῆ περίπτωση αυτολογοκρισίαςε. ὸ K01δάλων («κυθιστης»; ίσως ὑπονοεῖ τόν διανωνικός περίγυρος τοῦ 1945, μέ τίς μισαλΘόητο Χατζηπανο, ύπουργό τοῦ Τσαλδάλοδοξίες του δέν μποροῡοε ν’ ανεχθεῑ τέρη, άνακατεμένο μέ τό σκάνδαλο των
τοια μαστιγωματα.
ὑγρῶν καυσίμων καί μέ χρέη χαρτοπαιΠΟΛΛΟΙ μπορεῑ νά ποῡν πως αὑτό τό
ᾒαςι
φαινόμενο τῆς αύτοχαλιναγώγησης τοῠ
ΤΙΣ ίδιες νύξεις στό «Ἄγγολο Φραντσιποιητικοῦ γίγνεσθαι τού Σεφέρη καί τῆς
σκανο»; στό στίχο 14 έχουμε τῆν αναφορά
ασκησης μίας λογοκρισίας στό ὅνομα τῆς
σέ «έπωδούς, μάγους, φαρμακούς», πού
μετροέπειας, χαρακτηρίζει καί τό δημοὁπωσδήποτε εἶναι τό πολιτικό έλλαδικό κασιευμένο άπό τόν-ἴδιο έργο του. Εἶναι πάντεστημένο τῆς έποχῆς· «ἑπωδός» ό κρονότως ένδεικτικό πως ὅλα τα «πολιτικά» του
ληρος Σοφούλης, «μάγος» ὁ δημιουργός
ποιῆματα εἶναι πολύ πιό 6ίαια διατυπωτοῡ τσουθαλιάσματος τῶν αριστερων στό
μένα από ὅσο θα τα περίμενε κανείς άπό
Λίθανο, «φαρμακός» ὅ θαρυνόμενος μέ τό
αΙμα τῶν τουφεκισμένων Ἕξι Γονατᾶς, ὅλοι τῆν πραοτάτη ίδιοσυγκρασία τοῡ ,Σεφέρη

ἎΝΙΤΑῇθ
καί άπό τῆν «άνεπανα ᾧ η» I 1.1
παναστατικῆ) στάση τ Ἲςο ’
νωνικά προθλῆματα. "l m
μέ τη 6ε6αιότητα πώς '-.'r’_
θανατό του ; ”

σέ Eva έρωτηματικό· αὐτ ι
πόση αμφιθολία έχω αναφορικα μέ τῆν ορθότητα των συμπερασμάτων μου. “Ο Σεφέρης εῖναι Eva πρὸθλημα πολύπλοκο, δέν
άναλύεται μέ τῆν εύκολία μιας χημικῆς εξίσωσης. Ὡστόσο, αύτῆ ῆ έφεση για μια
«κρυπτεία» - ας θυμηθοῡμε καί τόν τίτλο
τῆς στερνῆς συλλογῆς του, «Τρία Κρυφα
Ποιῆματα» - άποΘαλλεται τελείως άπό τόν
ποιητη στα τέσσερα τελευταῖα χρόνια τῆς
ζωῆς του, ὅταν έκτελεῖ σάν πνευματικός
ἅνθρωπος, σαν πολίτης, σάν αντρας, στό
ακέραιο τό πατριωτικό καθῆκον του, αντιοτεκόμενος στῆν απριλιανῆ λοιμικῆ. Ἐκεῖ,
σέ τούτη τῆν περίοδο, oi στίχοι TOU εἶναι
καί τό άπόσταγμα τῆς δημοκρατικῆς του
συνείδησηςτ «Γάτες τοὺ ΙΑι-Νικόλα» καί
«Ἐπί Ἀσπαλάθων».
ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ μέ περισση λύπη, τό πόσο
αίσθητη εἶναι ῆιέλλειψη μιάς σωστῆς 6ιογραφησης τοῡ Σεφέρη. πού νά μας έδινε
στοιχεῖα για τῆν πολιτικη στάση του, τῆν
τόσο άνεπίτρεπτα, ανερυθρίαστα, λασπολογικα συκοφαντημένη. ,Γιατί τότε, θα
μπορούσαμε νά κοιτάξόυμε τοῦτα τά
ποιήματα μέ πιό ξεκάθαρο καί απροκατάλητΠο μάτι, καί θα αποδελτιώναμε εὐχερέστερα αύτῆ τῆν «κρυφῆ» ποίηση του. Δυστυχὼς, άκὸμα καί μιά «Θραθευμένη» 6ιογραφία του άπό πρόσωπο τοῡ στενοῦ oiκογενειακού του περιθάλλοντος, ὅχι μόνο
δέν μας ἱκανοποιεί σέ τοῦτο τό σημεῖο,
άλλά μας εἶναι γενικότερα ύποτιτη μέ τόν
ὑπέρμετρο τονισμό τοῦ ρόλου τῆς 6ιογραφούσης μέσα στῆ ζωη τοῡ 6ιογραφουμένου, ρόλο 1100 εἵμαστε σέ θέση να γνωρίζουμε τίς πραγματικές του διαστάσεις.
Πρέπει λοιπόν να άναμείνουμε τόν τεκμηριωτῆ τοῡ Βίου τοῡ Σεφέρη. Εἴθε ό έρχομός
του νά μην αργησει, καί να μῆ ριζωσουν
στό μεταξύ διάφοροι ψευδόθρυλοι πού θα
συσκοτίσουν μιά κατάσταση, πραγμα πού
θα συμφέρει μόνο έκείνους πού θά προσ·παθῆσουν να οίκειοποιηθοῡν δόξες καί τίτλους τιμῆς πού δέν τούς ανῆκουν.

κυκλοφόριισε
ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΑΙΟΣ
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’Τό ἓργο

τοῦ Σεφὲρη .
καί ἡ ἀριστερή
κριτική
(1931—50)
Ι

’ ΕΠΙλοΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ KAI
ENAZ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧοΛΙΑΣΜοΣ
τοι»Ι Ξ.Α. κοκόλη
\
Ὁ FIN/€91]; μέ τόν Ἔζρα Πιίοιιντ, τό 1965

H APIZTEPH κριτική τῆς εἰκοσαετίας 1931-1950 διαφέρει ουσιαστικα, καί στόν τόνο καί στή διείσδυτίκότητα, ἀπό τήν
κριτική τοῦ ’ίδιου χώρου στα ἑπόμενα χρόνια. 'H αριστερή κριτική τῆς Περιόδου σημαδευόταν από τους μηχανισμους
ἀμύνης που ὁλόκληρος ό χῶρος τῆς Ἀριστερας χρειαζόταν ν’ αναπτυσσει συνεχῶς στήν ’ίδια εκείνη 2οετία (ἐνδεικτικός
1929, ίδιὼνυμο· 1936, δικτατορία· Κατοχή· 1944, «Δεκέμθρης»· 1949, τέλος τοι] ’Ξμφυλιου)· στό πνευματικό επιπεδο
01 μηχανισμοί αμυνης μετατρέπονταν σέ επιθετική μαχητικότητα καί ατεγκτη εφαρμογή τῶν ορθόδοξων κριτηρίων. ΙΔέ
θα συμ6εῑ τό ’ίδιο στα μετα τό 1950 χρόνια. Ἡ μονολίθικότητα των θέσεων θα ὑποχωρεῖ (λ.χ., 1958, τό 6ι6λίο «Ὀ Καθαφης καί ή ἐποχή του» τοῦ Στρ. Τσίρκα αρχίζει να συμθιθαζει τους ἀριστεροὺς με τόν «παρακμία» Ἀλεξαντρινό·
1958 καί μετα, ό Θεοδωρακης κανει τό ’ίδιο με τό ρεμπέτικο, κ.λπ.), καθώς ή· πολιτική ζωή, μέ παλινδρομήσεις καί επωδυνα, θα ξεκαθαρίζει λίγο λίγο (λ.χ., 1958, ή ΕΔΑ ἀξιωματικὴ αντιπολίτευση,κ.ο.κ.)1.
ΦΥΣΙΚΑ, καί ή εἰκόνα τοῦ σεφερικοῡ εργου, ὅπως παρουσιαζεται μέσα ἀπό τίς κριτικές που καταχωρίζονται παρακατω, εἶναι ανισα φωτισμένη· δηλαδή, όρισμενες πτυχες μένουν στό σκοταδι (λ.χ., τα σχετικα με τήν τεχνική τοῦ. υφους
καί τίς διαδικασίες κατασκευῆς, ή τα ὑπο-θέματα «Σ. καί μικρασιατική καταστροφή», «Σ, Eliot καί ή εννοια τῶν επιδρασέων», κα), ενῶ ἀλλα σημεῖα έχουν λίγο πολὺ φωτιστεῑ ἤυπερψωτιστεῑ (λ.χ., ἡ σχέση τοὺ Σ. με τήν παραδοσιακη T8,χνική, ή σχέση μορφῆς-περιεχομένου στήν ποιητική του πραξη καί Θεωρία, οί συναρτήσεις ἀναμεοα στο κοινωνικο
γίγνεσθαι καί στή χρονικα αντίστοιχη λογοτεχνική παραγωγή, κ.α.).
1931. Βασος Βαρίκας (για τή ΣΤΡΟΦΗ);

[l μια Προσπαθεια τῆς παραπαίουσάς αντίδρασῆς να κρατήσει
κατω ἀπό τήν ὲπιρροῆ τῆς τούς ξυπνημένους τεχνίτες, να καταντήσει τό έργο τους ὁσο τα δυνατώ ιτια ἀκίνδυνα. Τό τελευταῑο
aüro‘ ἀγωνίζονται να καταφέρουν καί 0’ έμᾱς εδῶ oi φρουροί τῆς

Ἀπό τα λιγοστα ποιήματα τῆς «Στροφῆς» ἔχει έξοστρακισθεῑ τό aïσθημα. [ I Διανοητικα κατασκευασματα πού ’χουνε μαλιστα τό
προσόν να ’ναι ἀκαταναητα. Ἐπίσης παντελής ἔλλειψις προοωπικατῆτας. Πίσω ἀπα καθε φρασῆ διακρίνεις καποιαν έπίδρασῆ. |_ |.

ΩΣ πρός τή γενική - τουλαχιστο - τοποθέτηση τοῡ κειμένου, δέ
πνευματικῆς ἀντίδρασης. Ι I Τό θιθλίο τοῦ K. -Ὀρέστῆ Διγενῆ νομίζω Πῶς θα ἔπρεπε να περιμένουμε τίποτε διαφορετικό από τό
[ΣΓιωργου ΘεοτοκαΙ «Ἐλεύθερο Πνεῦμα», πού θα μποροῡσε να τό χῶρο τῆς πνευματικῆς μσς ἀριστερᾶς στα 1931.
παρει κανένας για Θεωρῆτικό τους «Πιστεύω», μάς έκανε φανερό
0Σο για ὲπιμέρους ὺπερθολές ἠ λαθη, πού ἠ έπισήμανσή τους
“I Ιτίς προθέσεις τους,[ l'O K. Σεφέρης δέν κόνει τίποτε αλλο Παρα ἑξαρτᾱται από τό ίδεολογικό πλαίσιοτοῡ καθενός σημερινοῡ αναπραχτικα να ἐφαρμόζει τό Θεωρῆτικό του [Ξτοῡ ôte/Hou] κήρυγμα γνωστη, ας ληφθοῡν ὺπὸψη δύο ἑξωτερικα δεδομένα α) '0 B. Βαἔχοντας για πρότυπα γνωοτούς ξένους δασκαλους. ί, ]"H κραυγή
ρίκας (1912-1971) εἶναι 19 χρονῶν, ὅταν γραφει τή θιθλιοκρισία. 6)
Ἠ δική μας τοποθὲτηση θασίζεται καί ρυθμίζεται ἀπα τό πλέγμα
τῆς ἀντίδρασῆς «μακρια ἀπό τῆν Πραγματικότῆτα» 6ρίσκει στα
τῶν «do: ε’ίδους πληροφοριῶν ποὺ συσσωρεύτηκαν στα 45 χρόνια
ποιήματα TOÜ K. Σεφέρῆ τῆν καλύτερῆ της προσαρμογῆ. 'O συγπού κύλησαν απὸ τότε. (Αὺτὸ τό δεύτερο θα ἰσχύει, θέθαια, καί για
γραφέας ἀγωνίζεται να ἀφαιρέσει me: περιεχόμενο ὁποιασδήτα ἑπόμενα κείμενα ποὺ παρατίθενται. Φυσικα, ὁ ἀριθμός τῶν
Ποτε μορφῆς ἀπό τα τραγούδια του. ί l Ἀνεξαρτῆτα ὅμως ἀπό τα
χρόνων πού μεσολαθοῡν θα αλλαζει, ἀλλα τό ποσό καί ἠ σύμπλεξη
περιεχόμενο Ιτα ποιήματα τῆς συλλογῆς] οὔτε σα μορφῆ προσθέτῶν πληροφοριῶν δέ θα διαφοροποιεῑται αίσθητα - ἰδίως ἠ σύμτουν τίποτε στῆ νεοελλῆνικῆ λογοτεχνιά. I ΙΔέν καταφέρνει l | να
πλεξη).
μας δείξει παρα τόν ένδόμυχο παΘο του να μας ἐκπλήξει. 'H ἀσυναρτῆσία καί ἠ παραδοξολογιά συναγωνίζονται στα περισσότερα
ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΧΤΑ (πέρα ἀπό τα παραπανω γενικα) σημεῖα τοῦ
τραγούδια τῆς συλλογῆς. l | Είπωθηκε ιτώς τα τραγούδια του πλῆκειμένου εἶναι νομίζω; α) Ἠ σύγκριση μέ τή γεματη θαμπα «αἰσθήσιαζουν τῆν ποίησῆ τοῦ Χατζόπουλου. Ἐχτός ἀπό μια ἐξωτερικῆ,
ματα» Ποίηση τοῦ Κωνστ. Χατζόιιουλου· ἡ σύγκριση κανει, θέθαια,
ἐντελῶς έπιφανειακῆ ὁμοιότητα, τίποτε τό κοινό δέ διακρίνουυε.
εὐνόητη τήν καταδικαστική κρίση «ἔχει ἑξοστρακισθεῑ τό αἴσθη30

μα», ἀλλὰ δηλώνει έπΙσης καί τίς παιητικές νόρμες τοῡ καιροῦ καί
τοῦ χώρου. 6) 'H ὺπαγρσμμιση ὰπό τόν κριτικό μιᾱς αυνειδητῆς
προαπάθεισς τοῡ ποιητῇ νά «κρύψει» τό περιεχόμενό του χρησι-

μαπαιώντσς διανοητικές διεργααίες (ιιὰγωνίζεται νά ἀφαιρέσει
κὰθε περιεχόμενα», «διανοητικὰ κατασκευάσματα») - ύπαγραμμιαη ’ίσως ύπερτανισμένη, ἀλλὰ ὅχι ἀδικη; ἡ τὰση πρός κὰπαια
ἀπόκρυψη ᾖτσν τὰαη μιᾶς ὁλόκληρης ποιητικῆς θεωρίας καί γενιας. ΙΣΩΣ μὰς ένδιαφέρει καί ἠ έναχλημένη άντίδραση τοῦ Σεφέρη
ἀπέναντι στὰιγρσφόμενα ταῡ Βαρίκα - ὰντίδραση πού έκφρὰστηκε
ὡατόσο σέ πλαίσια σὺστηρὰ ἰδιωτικὰ (Γ. Θεατοκᾱς-Γ. Σεφὲρης,
Ἀλληλαγραφίσ (1930-1966), Ἀθ. 1975, α. 54): «μιὰ κριτική γραμ-

μένη ἀπό έναν μισρόίακωθίνα ατὰ Πολιτικὰ λαχανόφυλ--

λ a. Μιλὰει γιὰ τέχνη μέ κοινωνικαπαλιτικό περιεχόμενα, γιὰ εργατικες μὰζες καί ἅλλα τέταια. Μᾱς θαζει ὁ ραυφιάνας στῆν καινωνική σντίδραση, σὰν νὰ ἦταν αὺτός ό κερατὰς ἠ δρὰση. Φαντὰζαμσι νά τό διὰθασες [ό Σ. γρὰφει στόν ΘεοτακᾱΙ, γιατί μιλεῙ καί
γιὰ σένσ, παύ έγρσψες, λέει, τό θεωρητικό μσς πιστεύω».

1939. Βὰσος Βσρίκσς (γενική τοποθέτηση, στό 6ι6λίο «'H Μεταπολεμική μσς Λογοτεχνίσ»);

αύτές ἀπσκλειστικά νά λύσει προθλήμστσ, πολύπλοκα ἀπό τήν ϊδισ
τους τή φύση, πσρσγνωρίζοντσς δτι ἠ σημασία τους άκριθῶς ἀπαιτεῖ μιά συστηματικότερη έρευνσ καί μιά πολύεδρη σκοπιά, τήν
ὁποία τούς ἀρνεῖται σύτη ἠ ϊδισ η μέθοδος πού χρησιμοποιεῑ. Γιά
παράδειγμά θά ἕφερνσ τόν τρόπο μέ τόν ὀποῑο ζητάει νά ἐρμηνεύσει τό-ἀποσπσσματικό τοῦ έργου τοῡ Σολωμοῡ καθώς καί τήν
πρόωρη σιωπή τοῦ Κάλθου. Τήν ἴδια μονομέρεια θά μποροῡσε va’
σημειώσει κσνένσς καί στόν τρόπο πού ἀντιμετωπίζει τά προβλήματα τής σύγχρονης ποίησης. [ I "Av ή διάλυση ἠ η διάσπαση τού
κόσμου, πού I = τῆς ὀποίσςΙ ζητάει νά δώσει τήν εἰκόνα ἠ τέχνη
τῆς ἐποχῆς μσς, εἶναι κεῖνο πού ἐπιτρέπει στό μελετητή νά ἐξηγήσει τά κύρια γνωρίσματά της καί ἰδιαίτερσ τόν ἐρμητισμό πού τήν
διακρίνει, αυτό δέ σημαίνει πώς ὀ τεχνίτης μπορεῖ, στεκόμενος
πίσω ἀπ’ σύτή τή δικαιολογία, νά ἀποφεύγει κάΘε προσπάθεια πού
θά ἐτεινε νά τόν 6γάλει ἔξω ἀπό τό ἀδιέξοδο που τό περιθάλλον
του τόν όδήγησε. 'O κσλλιτέχνης δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας δέχτης πσΘητικός. ’Ἐχει τή δυνατότητσ καί ἐνεργητικά νά ἀντιδράσει στίς
ἐπιρροές τού περιθάλλοντος. Τόσο περισαότερο, ὅσα ή δισλεχτική
πορεία τής κοινωνίας δημιουργεῖ καί ἀντίροπσ πρός τήν πσρσκμή
ρεύματα, πού πσρσχωρούν τίς προϋποθέσεις μιάς νέας σύνθεσης,
στήν όποία θά πρέπει vd ἀποθλέπει. 'H ἀναφορά του στόν Μάρξ
καί τόν Ἀρσγκόν δέ νομίζω πως ἐνισχύει ἐξαιρετικά τήν άπαψή
του. Oi φιλόσοφοι, ὥς καί τώρσ, περιορίζονται νά έξηγήσουν τόν
κόσμο, τό πρόθλημσ ὅμως εἶναι νά τόν μετσθάλεις, λέει κόπου ό
Μάρξ, Καί στή φράση τούτη κλείνεται ἴσως μιά ἀπ’ τίς ούσιαστικότερες πλευρές τῆς κοσμοθεωρίσς του. I I.

[ I Τό ρεῡμσ πού ἐκφράζει καί συνειδητοποιεῑ τήν παρσκμή, ξεκινιύντσς ἀπό τόν Κσθάφη, Περνάει ἀπό τόν Καρυωτάκη γιά νά καταλήξει στσύς Σεφέρη καί [ΖήσηΙ Οίκονόμου I I. Μέ τό ἐργο του
[=roü Σ.) μπσίνουμε ούσιαστικά στόν κύκλα πού τόν χαρακτηρίσσμε σάν πσρσκμή. I I Ὅπως θά μποροῡσε κανένσς εύθύς ἐξαρχῆς
vd τό διακρίνει, ό κύκλος, ὄπου κλήθηκε νά κινηθεῑ, ήτσν πάρα
ΑΣ πρασέξαυμε ὅτι ἠ διατύπωαη ταῡ 1939, γιὰ τόν «απελπιστικὰ
πολύ περιορισμένος. ‘H κατοπινή του ἐξέλιξη τό ἐπιθεὸαιώνει. 'O
στενό καί όταμικό χαρακτῆρα» ταῡ σεφερικαῡ έργου, μεταθόλλεκύκλος αύτός δέν ήτσν δισφορετικός ἀπό κεῖνον τού Καρυωτάκη.
ται, στόν Βαρίκα ταῡ 1945, σέ «πρασωπικό στοιχεῖα πάύ δίνει ἐν·
Γιά τήν ἀκρίθεισ μάλιστα κατά πολύ στενώτερος, I I. ’Ὀ,τι στόν Kaρυωτάκη δέν ήτσν παρά διάθεση, ἐδῶ μεταβάλλεται σέ κστάστσση, · διαφέρον» κ.τ.λ. ’Ἀλλαξε τόσα ό z; ἠ ό κριτικός ταυ έγινε πιό ὥριμας; ἤ περισσότερο ἑπιφυλακτικόςς
ριζώνει, μονιμοποιεῑτσι. [ ΙΣτόν Καρυωτάκη διακρίνει ἀκόμα κανένσς τήν ἀντίδρσση τού ἐνστίχτου τής σύτοσυντήρησης, ,[ ΙΣτό Σ. [ I
I'ENIKÔTEPA τό κείμενα αὺτό ταῡ Βαρίκα φαίνεται γραμμένα μέ
η ύποτσγή στή Mo [p a πσίρνει τή μορφή χρέους. [ I 'O Σ. εἶναι
κὰπαια διστακτικότητα (καλῶν τρόπων ἤ πολιτικῆς ακοπιμότητσς;
πολύ δεμένος μέ τόν κόσμο πού τόν διέθρεψε γιά νά μπορέσει νά
ἤ τόσα μόνα ἐπέτρεπον oi καινωνικαπαλιτικές συνθῆκες;)
ὁμολογήσει τή διάλυσή του I=roU κόσμου aùroüJ. [ ] Μπορεῑ νά
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ἔργα τού Ἕλιοτ ζοῡμε τη διάλυση ενός όλόκληρου κόσμου; Στό
έρμητισμόΙ, πρέπει ν’ ἀλλάξεις τήν κοινωνία γιὰ ν’ ἀλλάξεις ταύς
ἔργα τού Σ. δέ θλέπουμε παρά ἕνα άτομο πού ὀλοφύρεται γι’ σύτή
παιητές, κι όχι νὰ τὰ Θόζεις μέ ταύς παιητές μέ τήν ἀφελῆ ἐπιθυ’ τή διάλυση. Ι I
μία νὰ καλυτερέψεις τήν κοινωνίαι». Ὀ Μὰρξ; «Ὁ συγγραφέας δέ
ΑΠΟ τό 1931 ὥς τό 1938 ό Σ. ἐχει ἐκδώσει τή «Στέρνα» (1932), τό Θεωρεῑ καθόλου τίς έργσσίες ταυ ὡς ἕνα μ έ o o . Eivcu α κ α π oi
«Μυθιστόρημα» (1935) Kai τίς μεταφράσεις ταῦ T. 5. Eliot (1936)· K a θ ε α υ τ έ ς [ I. Στόν συγγραφέα παύ κατεθόζει [τήν εκδατική
του δραστηριότηταΙ στό ἐπίπεδα τοῦ ύλικαῡ μέσου, ταῡ ἀξίζει, ως
σέ περιαδικὰ έχει τυπώσει μερικὰ δακίμια κι έναν ὰριθμό παιημὰποινή γι’ αὺτή τήν εσωτερική αἰχμαλωσία, ἡ ἐξωτερική αἰχμαλωσία,
των, μέ ἀνάμεσό τους Eva («'0 γυρισμός ταῡ ξενιτεμέναυ», Τά
ἡ λαγακρισία, ἤ μᾶλλον ἠ ύπαρξῆ ταυ ἀποτελεῖ καί τήν τιμωρία
N έσ Γρά μ μ a τ α 19 3 Β) παύ, ἄν δέν δημασιεύανταν σέ ένTOU».
τυπα τόσα ἀπαστειρωμένο πολιτικὰ, ἡ ἀριστερή κριτική ea τό εἶχε
ἴσως εὺναῑκὰ ὲπισημὰνει (λ.χ. τό τέλος τους έ δ ῶ δ ι a 6 a i ν o u ν
καί Βερίζαυν / χιλιὰδες ἅρματα δρεπανηφόρα).
1946. Μιχ. Λαμπίρης (γιά τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, 6'.
μέ
τίτλο
«Ἔνσς
ποιητής
τῆς
παρσκμῆς»);
ΚΑΙ ό Βαρίκας ἔχει ὡριμὰαει. Πέρσ ἀπό τό ζήτημα ἄν ύπερθὰλλει ἢ όχι στήν κατά θόαη ὰπαδεκτή γενική ταπαθέτηση, ἠ ὀξύτητα I I Εἶναι πιά ή τέχνη τῆς παρσκμῆς. Στόν κύκλα της μέσα, πρῶτος
καί καλύτερος, ἀνήκει ό ποιητής Γ.Σ. Στά δυό «Ἠμερολόγια κατατῆς κριτικῆς του ματιᾱς εἶναι όλαφὰνερη, καί όρισμένες λεπτομέρειες σταύς παρσλληλισμοὺς Σ. - Καρυωτόκη καί Σ. - Eliot ἑξακο- στρώματος», a' καί 6', προὸἀλλει ό ἀντιπροσωπευτικός τύπος τού
τεχνίτη, ἀλλά καί τού ἀνθρώπου, πού ἕχσσε τήν πίστη του στή ζωή
λουθαῡν νὰ έχουν κ a i σήμερα τῆ χρησιμότητά τους.
καί πιό δέν ἔχει ἐλπίδα ἀλλαγῆς· «Δέν εἶναι μεγάλα πράγμα ν’
1942. K. Βάρνσλης (παραδεχόμενος μιὰ ἀξιολόγηση ἀρθραυ τοῦ άνιεθεῖς μά εἶναι πολύ δύσκολα v‘ ἀλλάξεις / adv εἶναι τό σπΙτι
Καραγὰτση);
μέσα στήν πέτρινη ἐκκλησιά κι ή καρδιά σου μέσα στό σπίτι πού
σκοτεινιάζει Ικι όλες αἱ πόρτες κλειδωμένες ἀπό τό μεγάλα χέρι τ’
I I Στήν τρίτη γενεά I = περίπου τή γενιά τού ’30] ξεχωρίζουν
"An
Νικόλσ»
I
«Piazza
San
Nico/o»,
στ.
32-34].
[
I
'O
ποιητής
ὄσσαν(ἀναμφισβήτητα ὸ Σεφέρης (ὁ πολιός) κι ο Καθθσδίσς. Στή γενεά
ζετσι ἀπό τή δίψα τού τρελοῡ ὁράματος, πού ἀλλο τόσα θσσάνισε
αύτή ὅμως κυρισρχούν oi ύπερρεσλιστές. I I.
καί τή ζωή τού νέου ἐλληνισμοῡ. Στό θάθας θά προθάλλει κάπαιος
FIA τόν Βὰρναλη, ὁ Σ. ὁ πα λι ό ς φαίνεται πὼς ἦταν (ὅπως
μσρμσρωμένος Βασιλιάς; «'H δίψα μσς / ἕνιππος φύλακας μαρμα6γαίνει καί ἀπό ὅσα εἶχε πεῖ ὁ Καραγότσης στό προηγούμενα ἀρρωμένος / στή σκοτεινή πόρτσ τού ’Ἠλιου / δέν ξέρει νά ζητήσει
θρα) ό «παραδοσιακός» ποιητής ταῡ «Ἐρωτικαῡ λόγου» καί τῆς
τίποτε; φυλάγετσι / ξενιτεμένη έδῶ τριγύρω / κοντά στόν τάφο τού
«Στέρνας»· έξὰλλαυ, εἶναι ἐνδεικτική ἠ παρὰθεση Σ. καί Καθθαδία μεγάλου Ἀλεξάντρου» [κΜέρες τού Ἰουνίου ’41, στ. 75-20]. Εἶναι
, δίπλα δίπλα.
φυσικό, ὅταν αύτός ό κόσμος τού ποιητή χάνει τό χρῶμα του, ή
έσχστη καταφυγή του νά είνσι ὸ τάφος μιᾶς ἀποοτεωμένης ἰδέας.
1945. Βάσας Βαρίκσς (γιό τίς ΔΟΚΙΜΙΞΣ);
"H σημερινή πραγματικότητα παρουσιάζετσι θλιθερή, oi κίνδυνοι
I I ἀποδεικνύει άπλῶς τή σοθαρότητσ τῆς σκοπιάς ἀπό τήν ὀποιά ό πληθσίνουν, oi άνατροπεῑς έρχονται.’ «Τό σπίτι γέμισε τριζόνιαυ
[ιεΤριζόνισ», στ. 1I. "Ac; προσευχηθούμε λοιπόν κι ἀς γίνει ËVOC
κ. Σ. ἀντιμέτωπίζει τά προθλήμστσ. Καί πρόκειται γιά μὶά σκοπιά
άγιασμός νά ξορκιστοῡν τά κσκά πνεύματσ.’ «Κύριε, δχι μ’ αύτούς.
πού, όσο κι ἀν εύκολσ θά μποροῡσες νά ύποδείξεις τὰ ξεχωριστά
"Ac γίνει ἀλλιῶς τό θέλημά σου» Ι«Ὑστερόγρσφο», στ. 22 |. I ΙΑύτή
στοιχεῖα πού τή συνεκρότησαν, ἕχει ὅμως καί κάτι τό> ἐντελῶς
η νεκρή θάλασσα [ἕχει προηγηθεῖ ἀνσφορά στό ποίημα «ὁ Στρστής
προσωπικό. Τό προσωπικό τοῦτο στοιχεῖα εἶναι κεῖνο πού δίνει
ίδισίτερο ένδιαφέρον σέ κάθε τί πού θγσίνει ἀπό τήν πένσ τού κ. Σ. θσλσσσινός στή Νεκρή Θάλασσσ»1 πλακώνει σάν ταφόπετρσ όλη
τήν ποιήση τού Σεφέρη καί ξεχύνει τήν ὀσμή τῶν τάφων νά φαρI I Φοθᾱμσι μονάχσ ότι ό κ. Σ. ύπερθάλλει συχνά στή σημασιά κάποιων παρστηρήσεών του, ὀρθῶν στή 6άση τους, ὅταν ζητάει μ’
μακώσει τήν ἀτμόσφαιρσ. I I Εἶναι η παρακμή τῆς τέχνης ñ r'7 τέχνη
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κ.

να ’ναι σί σιδερόφραχτοι ίΠΠότες για τόν ύΠόδουλο ραγια, Πού δέν
Trig _rTapaK;Jrig,' "Av τό Παραδειγμα τού 2. αΠλωνόταν συνολικα
συλλογίζεται καθόλου, διαΘαζοντας τόν «Ἐρωτόκριτο», τόν κώδικα
αΠανω στήν έΠοχή μσς, τότε Θα μιλούσαμε για Παρακμή Trig τέχνης
Trig τιμής τῶν Πύργων Trig ΠροΘηγκίας, ἀλλα τή δική του λεΘεντια,
Trig έΠοχής μας. Ἀλλα ή Παρακμή συνοδεύει τήν ταξη Πού Trig
καί τή δική του σκλαΘια καί τή δική του ανασταση. Αύτός ό έλληνιανήκει όλόψυχα ό Ποιητής, τή νοσταλγιά τῶν χσμένων ὀνείρων της
κός τρόΠος στή Βενετοκρατούμενη Κρήτη εἶναι τό μόνο στοιχεῖα
τραγουδαει καί μαζί της ὁδεύει στή νεκρή Θάλασσα Trig ανυΠαρΠού, όχι ΠαραλείΠει, αλλα δέν έΠιμένει Vd ιφωτίσει ό K. Σ.. Καί εἶναι
ξίας. Μα στόν Πίνακα Trig ϊδιας έΠοχής Θα ΠροΘαλει όρμητική ή
Πλειάδα τῶν αλλων Ποιητῶν, Πού Θ’ αντισταΘεῖ στό Θανασιμο κατή- τό μοναδικό, όχι κυρισλεκτικα αδύνατο, ἀλλα έλλιΠές στοιχεῑο Trig
ὡραίας αύτής μελέτης. [ I
φορο τού Σ. καί Θα κονταρομαχήσει μαζί του, γαντζωμένη γερα στό
Θραχο Trig Ζωής. ἈΠό τα Ποιητικὰ ὁμόζυγα τού 2., ό Ρίτσος Θα
1947
δ.
Γ.
Λαμπρινας
(για
τό
δοκίμιο
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ);
τραγουδήσει.· «Ἐτούτο τό τοΠιό εἶναι σκληρό σαν τή σιωΠή» / [ακοI
I
Ὀ
K.
Γ,Σ.
έχει
καί
τα
δυό
αύτα
στοιχεῖα
στή
λογοτεχνική
έκτίλουΘοῡν αλλοι 5 στίχοιΙ. | ΙΔέν μΠορεῖκανείς ν’ αρνηΘεί στό Σ. τίς
μηση
τού
κειμένου;
τή
λεΠτότατη
εύαισΘησίσ
καί
τόν
Πλατύ
στοχαίκανότητες ένός έξαιρετικοῡ τεχνίτη, ένός δασκαλου στό στίχο Trig
i σμό. Εἶναι ό ἴδιος μέ τίς λαμΠρές ἆΔοκΙμές» του. Δέν εἶναι ό ἴδιος
νέας τεχνοτρσΠιάς. Μα ή ούσιασ-τική κρίση για τήν Ποιήση ἑνός
μέ τήν Ποιήσή του, όΠου ή διαΘεσή του καί oi Προσανατολισμοί του
ανΘρωΠου ή μιας έΠοχής ,Θα σχηματισΘεῖ αΠό τό αρμονικό ταίριαεἶναι Πολύ διαφορετικοί. I I Ἀκμή ζωῆς λοιΠόν όδήγησε Ιστήν
σμα μορφῆς καί Περιεχόμενου. Ζηταμε τό μήνυμα τού τεχνίτη
ΠερίΠτωση τού «Ἐρωτόκριτου»1 στήν aKlJri Trig τέχνης. Ἀλλα ακμή
κατω αΠό μια τελειότητα μορφής, - Δέν εἶναι λοιΠόν ή Παρακμή Trig
ζωής σημαίνει Παλη, δραματική σύγκρουση, ένταση ζωικῶν δυνατέχνης, μα ή τέχνη τῆς Παρακμής, μέ τόν Ποιητή 2. καλλίφωνο
μεων. Ἀντανακλασή Toug Θα εἶναι ή τέχνη. Καί ή μορφή της Θα
Πρωτοψαλτη τού έκκλησιασματος στήν τελευταία νύχτα Trig ἈγιαανταΠοκρίνεται a’ ένα τέτοιο Περιεχόμενο. - 'O K. 2., ένῶ ξεκινᾶ
σοφιας.
αΠό μια γενικα σωστή Θέση, έρχεται νά ανατρέψει τόν έαυτό του
στό εἰδικό τούτο Θέμα. Λέει, λοιΠόν,,ὄτι στήν Ποιήση μορφή καί
ΓΙΑ πρώτη φορα κομματικὸ έντυπο τῆς Ἀριστερᾱς αναφὲρετσι
Περιεχόμενο εἶναι τό ϊδιο Πραγμα (Ξταυτότητα), μέ τήν έννοια ότι
στὸν Σ. Ἠ κριτική ἔχει τα χαρακτηριστικὰ μιᾱς καταδίκης μέσα απὸ
ή μορφή εἶναι τό Πᾱν, ένῶ τό Περιεχόμενο ακολουθεῖ δουλικα, ἄρα
συνοπτικές διαδικασίες, μέ λεξιλὸγιο έπιθετικα εἰρωνικὸ καί «μαδέν έχει σημασιά. ΣυνέΠεια.· oi ακροθολισμοί Πού έΠιχειρεῑ μέ τή
χητικα» πολύχρωμο («ﬁg προσευχηθοῡμε λοιπόν κι ας γίνει ένας
Δορφική αΠογύμνωση τῶν κειμένων τοῦ «Ἐρωτόκριτου» κλονίζουν
ἁγιασμὸς [ I καλλίφωνο πρωτοψαλτη», «δίψα τοῡ τρελοῡ ὁράματος
έΠικίνδυνα τίς ενΘουσιαστικές διακηρύξεις του για τό δημιούρ[ I πλακώνει σαν ταφόπετρα [ I ὁσμή τῶν ταφων [ I θανασιμο κατήγημα Trig κρητικής λογοτεχνιάς. Χωρίς μορφή δέν ύΠαρχει φυσικα
φορο [ I Θα κονταρομαχήσει μαζί του, γαντζωμένη γερα στό Θραχο
τέχνη. Ἀλλα ούτε καί τέχνη μΠορεῖ να ύΠαρξει χωρίς μεστό Περιτῆς Ζωής» κ.α.) καί μέ ἐπικίνδυνα απλσυστευτικές «ιέξισώρεις»
εχόμενο ζωής. Πόσο αληΘινό εἶναι τοῦτο φαίνεται αΠό τόν ϊδιο τόν
(αμαρμαρωμένος Βασιλιᾱς» = σὺτό, «oi ανατροπεῑς» = έκεῖνο, «τα
K. 2., Πού εἶναι Πρωτοψαλτης μιας Ποιητικής σχολής στήν Ἐλλαδα
κακα πνεύματα» = τό αλλο), πού σχεδόν έξαφσνίζουν τό ποιητικό
μέ κύριο μέλημα τήν ανανέωση Trig μορφῆς αΠανω σέ Περιεχόμενο
αντικειμενο.
αχρωμο, αδιαφορο, καί, όχι σΠανια, αντιδραστικό. [ I
ΟΛΑ αὺτα οϋτε μια συνολικα λανθασμὲνη τοποθέτηση τοῦ κριτι-

κοῡ ἀπέναντι στό σεφερικό έργο σημαίνουν, οὔτε καί μένουν δυσεξήγητα μέσα στό κλίμα τῆς έποχής· ἠ ὲπισήμανσή τους ὅμως καί
ανατιὸφευκτη εἶναι σήμερσ, καί διδακτικα χρήσιμη.
ΟΡΙΣΜΕΝΑ σημεῖα τοῦ «Ἠμερολόγιου καταστρώματος, 6'», ποὺ
θα ’λεγε κανείς πώς κανουν αὺτοκριτική, «αι-ια τα μέσα», τοῦ κοινωνικσπολιτικοῡ χώρου τοῡ Σ., θα έπρεπε ίσως να τα εἶχε προσέξει
ὁ κριτικὸς· λ.χ. τό «Θεατρίνοι,”Μ[μέση] ΑΙνατολήΙ», τό «Kerk Str.
Ost», τούς στίχους Ψηλα Θουνα, δέ μᾶς ακοῡτεέ /
Borieela! Βοήθειαέ / ιΙιῡηλα θσυνα θα λιώσουμε,
νεκροί μέ τούς νεκρού g! («'Avapsaa στα κόκαλα έδῶ»,
11-13). ' ‘
19_47a. Γιώργης Λαμπρινας (αΠολογισμ-ας τῆς Περασμένης χροInf-.1226 μικρό κύκλα ’τής ξεσΠαΘωμένης λογοτεχνικής δεξιᾶς
αγνοεΐται τό Θέμα Ἀντίσταση. I I 'H ταση τῆς φυγής μέσα στό κλίμα
_Trig Παρακμής αντιΠροσωΠεύεται αΠό Eva σημαντικό Ποιητή Πού
δέν ανήκει ἴσως συνειδητα στό χῶρο Trig δεξιας (Σεφέρης), [ I
19476. Ἀνώνυμο σχαλιο μέ τίτλο «Ἔπαθλο Παλαμα n:
Τό έΠαΘλο Παλαμᾱ στα χέρια τῶν Πνευματικῶν λαοΠρόΒλητων
ήταν μοιραῖο να καταντήσει κσμματική ύΠόΘεση. 'O Πρῶτος ὄρος
τού ἐΠαΘλου εἶναι ή ΘραΘευση τοῦ καλύτερου Ποιητικοῡ έργου τῆς
χρονιας. Τό έργο αύτό ύΠαρχει, καί εἶναι, κατα γενική όμολογία,
«'O Χριστός στή Ρωμη» τοῦ Ἅγγ. Σικελιανσύ. Ἀλλα ό Σικελιανός
δέν ΠρέΠει να ΘραθευΘεῑ, γιατί έχει χαρακτηρισΘεῑ αριστερός, Καί
εξοστρακίζεται. Αύτό εἶναι τό Πρῶτο ζήτημα, ήΘικής αλλα καί Πολιτικής ταξεως. Τό δεύτερο εἶναι ή 6ρα6ευση τού K. Σεφέρη, Δέν
- αμφισ6ητοῡμε καθόλου τή Θέση του μέσα στήΙνεοελληνική Ποιήση
τῶν τελευταίων χρόνων. Ἀλλα Πρόκειται για μια Ποιήση Παρακμής,
ἵξῗξρἓηγῖᾔῗαμε καί αλλοτε αΠό τίς ϊδιες σύτές στήλες [Θλ. 1947α

TA δυό αὺτα σύντομα ’κείμενα τσῡ Ρ I ζ o σ π α σ τ η εἶναι ἰδιαίτερσ αξιοι-ιρόσεχτα για τα θ ε τ ι κ α σημεῖα τῆς κριτικῆς τους. Σέ
σύγκριση μέ τή θιθλιοκρισία τοῡ ’46, κανουν ἕνα σοθαρό θήμσ
πρὸς μια νηφαλια αντικειμενικότητα.
1947 γ. Δ.Γ. Χατζής (για τό δοκίμιο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ);
I I 'O K. Σ., έΠιμένοντσς Περισσότερο στήν αἱσΘητική αΠοψη τού
ζητήματος, στήν αἰσΘητική των στοιχείων τού Ποιήματος αναλυση,
δέν καταΠιανεται να ἐξηγήσει μέ Ποιό τρόΠο διαφυλασσεται στή
Βενετοκρατούμενη Κρήτη, μέ τή Δυτική της Ἀναγέννηση, ή ἑλλη-Υ
νικότητα Πού μεταδίδεται στή μορφή τού Ποιήματος [τού «Ἐρωτόκριτου» I. I I Oi αρχοντόΠουλοι καί τα ὡραῖα Παλληκαρια Παύοιινε
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1947 ε; Μαρκος Αυγέρης (για τό δοκίμιο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ);
[ I Στό ζήτημα τῆς καταγωγής καί τού χαρακτήρα τού έργου, ὀ K. Σ.
μέ καΠοια δυσφορία καταΠιανεται με Tig ξένες έΠιδρασεις στόν
«Ἐρωτόκριτο». Καί δέχεται αληΘινα Πώς ό Κορναρος δανείστηκε
τό μύΘο καί τήν Πλοκή τού ἔργου αΠό ξένα ΠρότυΠα, αλλ’ ανησυχεῑ
μήΠως τό έργο ΘεωρηΘεῑ γι’ αύτό ξένο - Πλασμα ri' μίμηση, κι όχι
γνήσιος καρΠός τού έλληνικοῡ Πνεύματος. I (Στό ΘαΘος όλων τῶν
συλλογισμῶν [τού Σ.Ι αΠανω α’ αύτό τό ζήτημα διαφαίνεται ό μύΘος, Πού γοητεύει Πολλούς, για τήν ἑνότητα τού έλληνικού Πνεύματος καί για τή μονιμότητα τῶν ήΘικῶν Kai Πνευματικῶν χαρακτηριστικιῑιν τού έλληνικού λαού, Πού διστηρήΘηκαν μέσα στήν ίστορική διαδρομή του αναλλαχτα, I I 'O K. 2. δέχεται τή γνώμη τοῦ
Ξανθουδίδη, nng τό Ποίημα γραφόταν ὅταν oi Τοῡρκοι Πολιορκοῡσαν τό Ἠρακλειο, ή λίγο npiv. Στόν·«“Ερωτόκριτο» δέ Θρίσκεται
κανένας ύΠαινιγμός για τή φοΘερή αύτή ΠεριΠέτεια. ΤίΠοτε μέσα
στό Ποίημα δέν δείχνει τήν αγωνίαΙΠού έΠνιγε τήν Πατρίδσ τοῦ
Ποιητή. 'O K. Σ. Θαρῶ Πώς Πολύ λίγους Θα ίκανοΠοιήσει μέ τήν έρμηνειά Πού δι’νει a’ αύτό τό φαινόμενα. Λέει Πώς; ή Ποιήση αγνοεῑ
τίς Πολιτικές τασεις καί κοινωνικές έΠιδιωξεις. Ἐδιῖ) [στόν «Ἐρωτόκριτο» (Sn/LI ὀ Ποιητής αγνοεῐ τή ζωή a’ ὀλο της τό Πλατος, εἶναι
αδιαφορος μΠροστα a’ όλα γύρω του, Kai Πρός τήν έΠοχή του καί
Πρός τόν τόΠο του καί Πρός τούς ανΘρωΠους καί Πρός τα αἰσΘήματα του τα ἴδια, Πού Θα ένιωΘε φυσικά μέσα στό δραμα Πού τόν
κύκλωνε,γ Οϋτε κι ένας αφιονισμένος δέν μΠορεῖ ν’ αΠοξεχαστεῑ
τόσο. Ἀλλά αΠό τό φαινόμενο αύτό ὀ μελετητής Παει να Θγαλει μια
αίσΘητική αρχή μέ γενικό κύρος, Πως ή τέχνη εἶναι Παντα Πραξη
φυγῆς αΠό τήν Πραγματικότητα, Ἠ Θεωρία αύτή εἶναι Πολύ γνωστή
στῆν έΠοχή μας· σύμφωνα μ’ αύτή, ή τέχνη ΠρέΠει να στέκεται
ξένη κι αδιαφορη Πρός τα ΠαΘη Trig έΠοχής, τίς όμαδικές ΠεριΠέτειες, ταῦγενικαένδιαφέροντα τού τόΠου καί τοῡ χρόνου κ.λΠ.
Ὠστόσο, κι ή Θεωρία κι ή τέχνη αύτή Trig φυγής δέ μένει ανεΠηρέαστη αΠό τόν τόΠο καί τό χρόνσ μόνο Πού έκφραζει τό αρνητικό
Πνεύμα τού τόΠου καί τού χρόνου γεννιέται a’ όρισμένες έΠοχές,
ὅταν ένας Παλιός κόσμος στερεύει αΠό τα ζωτικα του Περιεχόμενα,
ή όταν 6λέΠει τήν Πραγματικότητα σαν καταθλιΠτική Παρουσία, I I
'H Θεωρία τού κ. Σ. ὁδηγεῖ στό φορμαλισμό, έχει Περιορισμένη
ἐφαρμογή καί δέν μΠορεῖ να ἐξηγήσει τό γενικότερο φαινόμενα
τῆς τέχνης. I I

KAI oi τρεῖς αὺτές κριτικές, (mo τήν mo ἤπια (τοῡ Χστζῆ) ὥς τήν
περισσότερο καί έΠιστημονικὸτερα μσρξιστική (τοῦ Αὺγέρη), δέν
έχσυν καμια σχεδόν από τίς περασμένες ιιμαχητικές»’ὐπερ6ολές
(ἐκτός, ἴσως, ὰπό τήν καταληξη τοῡ κειμένου τοῦ Λαμπρινοῡ)· έξ, σκολουθοῡν μαλιστα να διατηροῦν αμείωτη τή σημασία τους για
ιμιιξι μελλοντική μαρξιστική θεώρηαη τοῦ συνολικοῡ ἐργου τοῡ Σ.

1947 or: Νίκος Πολίτης (γενική ἀνασκόπηση, μέ τίτλο «'H ποίηση
τῆς παρόδοσης. Τό τέλος μιᾱς περιόδου»);
1 ] "A9 φοράει ῆ ποιήση τῆς παράδοσης τῆ μάσκα τοῦ πρωτοπόρου.
"Ac: μεταχειρίζεται ὅσες χιλιάδες φαρές Θέλει τίς λέξεις «λαός»,
«ἀντίσταση» κ.λπ. Δέν κοροίδεύει κανέναν. Εἶναι γράμμα νεκρό. 'H
μορφῆ τῆς, η διάρθρωσῆ τηις εἶναι πιά έμπόδιο. "Ac; προχωρῆσουμε
ὅμως o’ ἕνα ἀλλο ἐρώτημα Ποιά έννοοῡμε νέα ποίηση,· - Τά κινῆμστα στῆν πρίν ἀπό τόν πόλεμο ποιήση δέν μποροῡσαν παρά νά
είναι K/NHMATA AZTON καλλιτεχνῶν. Τό κίνημα ὅμως τοῡ Unap—
ρεαλισμοῡ εἶχε ένα ίδιαίτερο γνώρισμα.’ Πῶς τά.ἀτομσ που τό ξεσηκωοαν καί τό καθοδῆγησαν ῆταν τά πιό ἀριστερά διανοούμενοι
στοιχεῖα τῆς ἀστικῆς τάξης. Αὐτό φάνηκε καί μετά, ὅταν, στῆν πορειά r00 άντιφασιστικοῡ Πολέμου, τάχΘηκαν ξεκάθαρα στό γενικό
ἀριστερά κοινωνικό κίνημα. [ l “Ο,Σεφέρης στάθηκε ῆ γέφυρα ἀνάμεσα στῆν ποιήση τῆς παράδοσης (περιεχόμενα παρακμῆς) καίστή
νέα ποιήση (πρωτοπόρα μορφή). [ Ι Τό ὲποικοδόμημα που μένει va’
έξετάσουμε δέν εἶναι Βέθαια ἕνα κομμάτι Θουτυρο, που μιτορεῑς νά
τό κόψεις στῆ μέση καί νά πεῑς έδῶ τελειῶνει τό ἕνα κι έκεΐάρχίζει
τό ἀλλο. Ὅμως, ἀν είμαστε ἀναγκασμένοι’ νά τό ποῡμε, λέμε ἀδίσταχτα πῶς ὀ Σ. καί ό Ἐλύτης εἶναι oi γέφυρες που ένῶνουν U7
νέα ποίηση μέ τῆν ποιήση τῆς παράδοσης, ὅταν αὐτῆ προσπάθησε
νά ἀνανεωΘεί μέ νεα μορφή. 'O Σ. τραγούδησε ὅλη τήν ἀπαισιοδοξιά, ὅλη τῆν παρακμῆ τῆς τάξης του καί τῆς γενιᾱς του. Ὀμως,
ἐπειδή τραγουδησε ἀληθινά, στάθηκε άξιος ποιητής. To' ἀστρο του
τώρσ δάει. Χαμῆλωσε μέ τό «Ἠμερολόγιο καταστρώματος, 6'», καί
χάμηλῶνει ἀκόμη περισσότερο μέ τῆν «Κίχλη», Ῐ ]
ΠΕΡΑ ἀπό τό γενικότερο ένδιαφέρον ποὺ παρουσιάζει ὁ τρόπος
μέ τόν όποῑο τίθεται τό πρόθλημα «παραδοσιακή - νέα ποίησηυ, τά
ὅσα ἀφοροῡν στόν Σ. Bd πρέπει νά μάς σταματήσουν, στό Θαθμό
ποὺ ἀποκαλύπτουν τήν ἀδυναμία -τῆς ἀριστερῆς κριτικῆς νά καταλάθει τό «Ἠμερολόγιο καταστρώματος, B'n — ἀδυναμία ὁλοφάνερη
στόν Λαμπίρη (1946) καί πιό δικαιολογημένη α’ ἐκεῖνον ἴσως ἀπό
ὅσο στόν Ν. Πολίτη, τοῡ ὁποίου ἡ ποιητική συλλογή «Προγεφύρωμα» (1945) Bd μᾶς προδιέθετε γιά μιά πιό ἀνοιχτή στάοη ἀπέναντι
στα σημεῖα έκεῑνα τοῦ «Ἠμερολογίου καταστρώματος, B'» πού ό
σημερινός ἀναγνώστης τείνει νό τό θεωρήσει σημαντικό καί ἀπό
πολιτική σκοπιό (θλ. ὅσα ἐπισημαίνονται στό τέλος τοῡ σχολείου
γιά τήν κριτική τοῡ 1946· ἀς σημειωθεῑ ἀκόμα ὅτι ό Πολίτης μποροῡσε νά έχει·ὺτιόψη του καί τό τυπωμένο πρίν λίγους μῆνες
ποίημα τῆς ἵδιας συλλογῆς «Τελευταῑος σταθμός» (Μάρτ. 1947),
ὅπου oi στίχοι αὺτοκριτικῆς ψυχές μαραγκιασμένες

ἀπό δημόσιες ἀμαρτίεςΙκαθένσς Kl ἕνα ἀξίωμα·
σάν τό πουλί μές στό κλουθί του ἤ ίδιοτέλεια
νά κα ρπωθεῑς τό αἷμα τῶν ἀλλων xii.) "an γιά τήν
«Κίχλη», δέν εἶναι δυσεξήγητη ἠ δυσκολία νά τήν πλησιάσουν oi
σὺγχρονοί της ἀριστεροί, τή στιγμή πού καί ἀντικειμενικά δυσπρόσιτη εἶναι, καί - σέ σὺγκριση μέ τό «Ἡμερολόγιο καταστρώματος, B'» - «ἑγωκεντρική».

1950. Γ. Κοτζιούλας («I'Ioü τραθάει ή ποίηση; - Μελέτη»);
[ J ῆ όργανωμένη κομπανία, [ l ένισχυμένη τώρα μέ δυναμικά στελέχη, μέ διαλαλητάδες καί κλαπατσίμπαλα λογῆς λογῆς, σωστή
διαδήλωση τοῦ εἴδους τῆς φαυλοκρατίας,ἰπεριφέρει καμαρωτούς
στῆν ποιητική ἀλουργίδα τους δυό γαλαζοαίματους τῆς ποίησης,
τό Σεφέρη (Σεφεριάδη) καί Ἐλύτη (Ἁλεπουδέλη) μέ τό πλῆθος τῶν
ὑποτελῶν καί Θεραπόντων τους, δημιουργῶντας Eva ἀπερίγραπτο
Θόρυθο στό άοτυ τῆς κλεινῆς Ἀθήνας. [ ] 'H καινούρια ποίηση
μπόρεσε πιά νά παρουσιάσει ἀπό δυό ἀξιόλογους ἀντιπροσώπους
σέ κάΘε πτέρυγα [Σεφέρης, Ἐλάτης - Ρίτσος, ΒρεΠάκος] [ 1. Γιά νά
παρακινηθεῖ όλόκληρη νεολαία νά γίνει ουραγός τῆς παραπάνω
τετράδας τῶν προικισμένων ποιητῶν, που οἱ δυό τους εἶχαν νά Βάλουν νέο κρασί στό καινούριο ἀσκί, ένῶ oi ἀλλοι δυό [ΞΣεφέρηᾳ
Ἐλύτηςι έπιτηδεύονταν φιλολογικῆ ἁπλῶς έπανάσταση, αυτό σημαίνει πώς ΘρέΘηκαν συνθῆκες πού ευνόησαν έξαιρετικά τῆν ἀνάπτυξη τοι] ἀμφοτερόπλευρου αιζτοῡ φαινομένου. [ ] [Ἕνας παράγοντας γιά τῆν ἀνάπτυξη τοῡ φαινομένου αὑτοῦ ἠτσν τό ὅτι, ’κατά
τό διάστημα 1936 — 1950,] μέ τίς γνωστές διαταραχές τοῦ πολιτικοκοινωνικοῡ μας 6ιόυ, Ῐ l ῆ μιά πτέρυγα τῆς ποιητικῆς πρωτοπορίας
ἀναγκάστηκε νά νερωσει τό κρασί της, καταφεύγοντας a’ ἕνα εἶδος
νεορομαντισμοῡ γιά νά διασώσει ὅχι τῆν ουσία πιά, παρά μονάχα
τό περι’6λημα τῶν έπιδιωξεῶν της, ένῶ oi εὐνοημένοι ἀπ’ τῄν
τροπή τῆς κατάστασης όμότεχνοί τους εἶχαν ὅλη τήν εὐκαιρία νά
καλλιεργῆσουν καί νά έπιὸάλουν μιά ποιήση φυγῆς ἀπό τη φλέγουσα πραγματικότητα, μιά ποίηση-μόνο εξωτερικά ἐξελιγμένη
έτσι είχαν ὅλο τόν καιρό νά φωνάζουν, μέ τά ὅργανά τους φυσικά,
πῶς ῆρΘε έπιτέλους τάπλῆρωμα τοῦ χρόνου νά πραγματοποιηθεῑ
ἠ ἐπανάσταση τοῦ στίχου, έπανάσταση που γινόταν ἐννοεῖται μέ
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Αὑτόγραφη σελίδα τοῦ Σεφέρη ἀπό τά οτάόιο ἐπεξεργασίας τῆς «ἑτέρνας».

τίς ευλογίες U79 λογοκρισιάς. - Ἐδῶ πιά ἔρχεται ῆ σειρά νά roviσουμε καί τῆν εὺΘύνη πού ἔχουν, σχετικά μέ τήν έπικράτηση τῶν
μοντέρνων, καί ὅλοι σχεδόν oi κριτικοί μσς. [ ] Μά ῆ άναγραφῆ τῶν
κριτικῶν πρέπει νά συμπληρωθεί, κατά τή γνώμη μας, καί μέ δυό
άκόμα ὀνόματα μεγάλου κύρους, τοῦ Βάρναλη καί τοῦ Αυγέρη,
πού μπορεῑ νά τούς παρατηρήσει κανείς πῶς δέν φρόντισαν — στά
διαστήματα πού ,τούς ἐπιτρεπόταν - νά ὲπισημάνουν τόν κίνδυνο
καί νά τόν ἀποτρέψουν, τό κατά δύναμιν. [ I Oi ἀντιλαικοί παράγοντες, oi πράκτορες τοῦ σκοταδισμοῡ, μῆ μπορῶντας πιά v’ ἀποκλείσουν ἀπ’ τά κείμενα τοῡ λόγου τήν ὀμιλούμενη γλῶσσα, ὅπως πασκίζανε νά κάνουν oi προγόνοι της oi καθαρευουσιάνοι, ἀνεξάντλητοι κι έτοῡτοι σέ τερτίπια, Θρῆκαν ἀλλο μέσο γιά νά έμποδίζουν
τήν έπικοινωνία τῶν πολλῶν μέ τῆν ἀκτινοὸολία τοῦ στίχου. Γέννημα αυτῆς τῆς νοοτροπίας εἶναι ῆ τεχνητή έρμητικότητσ κιρ έΘε-

,λημένος παραλογισμός τῆς δῆθεν νέας ποίησης. Ἀλλά έτσι μονάχα ῆ ἀντίδραση έξυπηρετεῑται. Ῐ l Oi dyvoi μας νέοι [ l ἀς γλιτώσουν μονάχα ἀπ’ U7 μοντέρνα τέχνη, αάτήν τῆ λωὸα τοῦ λόγου, τήν
έκμαυλίστρια προαγωγό, που ἀτιμάζει τῆν έθνικῆ μας παράδοση,
που πλαστογραφεῖ καί τό αἴτημα τῆς προόδου. [ ] ' .
Tl NA πεῖ κανείς σήμερα γι’ αὺτή τήν ἀμείλικτη, ιιδιμέτωπη».
κατά τῆς νέας ποίησης στό σύνολό της ὲπίθεση τοῦ Γιὼργου Κοτζιοὺλα, συγγραφέα τόσο ουμπαθητικῶν παραδοσιακῶν ποιημάτων
καί ἀξιοσέθαστου ἀγωνιστῆ τῆς ἀριστερῆς ὺπόθεσηςῑ Ἠ προοπτική τῶν 25 χρόνων μᾶς εὺνοεῙ τόσο, ὥστε - ἀντί γιά όποια εύκολη κριτική - νά πρέπει νά περιοριστοῡμε στήν ὺπόμνηση τῶν
γεγονότων καί μόνοι όχι μόνο ό Ρίτσος καί ό.Βρεττάκος αυνέχισαν
ὥς καί σήμερα νό ἀρδεύουν ’τό χῶρο τῆς προοδευτικῆς κουλτοὺρας, ἀλλά καί ό Ἐλύτης κι ὁ Σ. ἔθρεψαν - μέ τή θοήθεια (κυρίως,
καί ἀρχικά) τῆς μουσικῆς τοῦ Θεοδωράκη - τό «αἴτημα τῆς προόδου», καί μάς Θοήθησαν, στά χρόνια τῆς χουντικῆς τυραννίας, να
μήν τσακίσουμε. I
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣῖ

1931: περ. ΠολιτικάΦύλλα, Ὀκτ. 1931, σ. 10.
1939: Ἡ Μεταπολεμικὴ μσς Λογοτεχνία, Γκοὸόοτης 119391, 0. 73, 77, 78, 79.
1942: ἐφ. Πριυία, 18 Νοεμὸ. 1942.
1945: περ. Φιλολογικὰ Χρονικά, 1-15 Ἰουν. 1945. σ. 242, 243.
1946: ἐφ. Ριζοσιτὰστης, 14 Ἀπρ. 1946.
1947a: ἐφ. Ριζοσπάστης, 1 Ἰαν. 1947.
1947 6: ἐφ. Ριζοέιπάστης, 6 Μαρτ. 1947. _
1947 y: ἐφ. Ἐλεύθερη Ἐλλάδα, 7 Muet. 1947.
1947 ô: ἐφ. Ριζοσπάστης, 29 Μαΐου 1947.
1947 E: περ. Ἐλεὺθερα Γράμματα, 15 Ἰουν. 1947, 0. 17.
1947 (rt: ἐφ. Ἐλεύθερη Ἑλλάδα, 10 Ἰουν. 1947.
1950: περ. Néo; Νουμᾶς, Ἀπριλομὰης - Ἰούνης 1950, a. 15-16, 16. 21. 22.
Σημείωσηῑ Στά κείμενα ὁιορθώθηκε ποῦ καί ποῦ ἡ στίξη καί προικιρμὸστηκε ἡ
ὸρθογραφίοι. 01 ἀγκὺλες χρησιμοποιήθηκαν γιά νά δηλώσουν παραλείψεις. I l.
καί γιά νά περικλείσουν μερικά δικά μου ὁιευκρινιοτικά συμπληρώματα.
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OI ΓΡΑΜΜΕΣ πού ἀκολουθοῦν ἀποτελοῦν ἕνα εἷὸος, θά
ἔλεγα, συνοψισμέιίυν κατά τό ὁυνατό πρακτικῶν, ἀπό μιά «
συζήτηση πού ἔγινε στά μέσα τοῦ Ὀκτώὸρη ’76. μέ θέμα
τόν Σεφὲρι), καί μέ ἀποκλειοτική πρόθεση νά συμπεριληφθεῖ στό παρόν ἀᾳιὲριυμα τοῦ «Ἀντί», ἀνάμεσα στούς.·
Ο frat—190 Νικολαΐὸη, 23 χρονῶν, ,κοινωνικό λειτουργό,

Ο Τέτα Καλογεροπούλοι·, 21 χρονιῦν, ([οιτήτρια τῆς
Ἀνωτάτης Βιομηχανικῆς, “
Ο Γιάννι] Παποιψσάνη, 22 χρονῶν, ὁημοοιογράφῑ),
Ο Γιῶργο Πεντίὸη, 22 χρονιῡν, ᾳοιτητή τῆς Νομικῆς
,καί στόν ὑπογραφόμενο.
ΣΤΗ aubin/01] αὐτή, πού ἔγινε μέ cil/11945111511136 σκοπό
νά ὁιαπιστωθεῖ κάτω ἀπό ποιό πρίσμα (ὶντιμετωπίζουν οἱ
πολύ νέοι τόν ,Σὲ-φέρῃ, σήμερα, καθώς καί ποιά εἶναι ἡ
ΠροσωΠική Emu/1] καῖ’σιψαλλαγή τους μέ τό ἔρῗό του,
ἕλαόε μέρος καί ὁ Ἀλέξης Ζήρας. ·
Κώστας Γ . Παπαγειῑιργίου

Οἱ νέοι μιλᾶνε
γιόι τό Σεφέρη
K. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ; Θα Πρατεινα. Πρίν αΠό οποιαδήποτε
διείσδυση στό θέμα μας, να διατύΠωνε ὸ καθένας χωριστα τίς
Προσωπικές του θέσεις κι έμΠειρίες αναφορικα με τόν Σεφέρη,
ωοτε να δημιουργηθοῡν, έτσι, κατα τρὸΠα ὂσο τό δυνατώ Πιὸ φυσικὸ, αφετηριακα σημεῖα για τήν Παραπέρα συζήτηση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ; Προσωπίκα Πιστεύω ὅτι ένα Βασικό
γνώρισμα τῆς γενιας μας σταθηκε ἡ έλλειψη δασκαλων, Πού να
ηταν κοντα μας σωματικα. Παράλληλα ὅμως ὑπῆρξαν αλλοι, Πού
σταθηκαν στα ύψος τοῡ δασκαλου αΠό μιαν απὸοταση, λ.χ. μέσα
απὸνένα κείμενο· κι ὸ σημαντικότερος αναμεσα σ’ αύτούς, για μένα, ηταν καί εἶναι ὸ Σεφέρης, Πού θεωρῶ σαν ένα δασκαλο - Ποιη· τη. Αυτός μέ Βοήθησε καί μ’ έκανε να έρθω σέ ὲΠαφή καί να γνωρισω ὀνόματα, Πού Ποτέ δέν θα μού μαθαιναν στα σχολέῑο, ὅπως ὁ
Μακρυγιαννης κι ο Θεόφιλος. Αύτὸς μέ Βοήθησε ἀργότερα στό να
συγκεκριμένοποιήσῳ εύαισθησίες πού ὑπῆρχον μέσα μου καί Πού
το αμεσο περιθαλλον μου μ’ έμΠόδιζε να τίς έκφρασω δημιουργικα. Με εμαθε να έχω πίστη σταν αγωνιζόμενο ανθρωπο. Θυμᾱμαι
χαρακτηριοὶτικα τό Προτελευταῖο Ποίημα αΠό το «Μυθιστόρημα»,
μολσ Που ειναι φορτισμένο μ’ αἰσθήματα πίκρας κι έγκαταλειψης,
γιατί μέ Προδιαθέτει αῖσιοδοξα για τό τέλος;
Λίγο ακόμα
θα ἱδοῡμέ τίς αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν
Καί για να τελειῶνω, ὸ Σεφέρης μού σταθηκε Παντα ἕνας δασκαλος καί για τὸν αΠλούστατο λόγο, ὅτι ἡταν δ μόνος, σχεδόν,
αΠο τη γενια του, Πού μού μίλησε μέ εἰλικρίνεια για τα λαθη Πού
ἕξιναὲ και για τίς χαμένες έλπίδες· κι αύτα μού σταθηκε Πολύτιμος
ΓΙξὶΡΓΟζ ΠΕΝΤΙΔΗΣε Πιστεύω ὁτιή αγωνιστικότητα πού έθιξε ὁ
Σταυρος ειναι μια αγωνιστικὸτητα περισσότερο έσωτερική, ενός
ανθρωπου δηλαδή Πού ΠροσΠαθεῑ να γνωρίσει τόν εαυτό του μέσ’
αΠό τό Παρελθόν καί μέσα αΠα σύγχρονα του, ΠροσωΠικα κι ἱστορικα, θιωματα. Σ· αύτήν ακριθῶς τήν αγωνιστικὸτητα τού Σεφέρη
και στην ειλικρίνεια του, ὅπως Πολύ σωστα είΠώθηκε, θασίζεται κι
ὁλόκληιρη η ΠροσωΠική ἐμπειρία μου μαζί του. Πιστεύω, μέ αλλα
λογια,,οτι ὁ Σεφέρης ύΠῆρξε Πρῶτ’ αΠ’ ὅλα έναςάνθρωπος διαρκως αυτοαναλυόμενος, καί ὅτι μέσα αΠ’ αύτή του τήν αύτοαναλυση, ειτε έκφραζεται Ποιητικα εἶτε σαν σταση ζωῆς, εἶναι δυνατὸ να
ωφεληθουμε κι ὅλοι έμεῑς. Παραλληλα ὅμως Πιστεύω ὃτι ὸ Σεφερης ειναι ένας απαισιδδοξος ποιητής κι ὅτι ή ατμοσφαιρα του εἶναι
σκοτεινή ,καί ὁμιχλώδης, Πραγμα Πού αποδίδω στίς έΠιδρασεις Πού
δεχτηκε αΠ’ τόν Ἔλιοτ.
ΓΙᾼΝΝΗΣ ΠΑΠΟΠΣΑΝΗΣ; Ἐγώ θα ῆθελα ν’ αναφερθῶ σέ μια
τελειως ΠροσωΠική μου έμΠειρία. Τον Σεφέρη, θυμαμαι, τόν πρω34

τογνώρισα τήν Πρωτοχρονιατικη 6ραδια τού ’72 , στό Βόλο, δισθαζοντας τό Ποίημα «Μυκῆνες». Κι αναρωτήθηκα τί ἡταν έκεῖνο Πού
μέ συγκίνησε 0' ένα Ποιητή Πού κανείς, ποτέ, δέ φραντισε να μού
γνωρίσει, ὥσΠου ανακαλυψα, ξαφνικα, ὅτι έκεῖνο Πού μέ εἶχε αγγίξει τὸσο ἐντονα ἠταν μια θαθια κι έντονη έλληνικοτητα. ἈΠό τότε
ὸ Σεφέρης μού Προσδιαριζε καί μού έδειχνε το χῶρο μου, ὅπως
Πραγματικα εἶναι. συνδέοντας μου τό τώρα μέ TÔ χτές. Στο σημεῖο
αὺτὸ θέλω να εκφρασω τή διαφωνία μου μέ το Γιῶργο, Πανω στα
θέμα τῆς αΠαισιοδοξίας τού Σεφέρη σαν ανθρώπου καί σαν ποιητῆ. Γιατί έγώ τουλαχιστον τόν Βλέπω να ξεπερνα μέ τήν Ποίησή
του τα στενα ατομικα του ὅρια καί v‘ αγγίζει τό γενικοτερο Πρόθλημα τοῦ Ἕλληνα, ένῶ ταυτὸχρονα νιῶθω να λειτουργεῖ μέσα
_ TOU ὸλόκληρη ἡ δραματική Πορεία τῆς φυλῆς του, για τήν οΠοία
καί έκφραζει αύτό Πού θα μΠορούσαμε νΙ αποκαλέσουμε αΠαισιοδοξία. 'O Σεφέρης εἶχε δέσει τή μοῖρα του, σαν ἄνθρωπος, μέ τή
μοῖρα τῆς φυλῆς του. ’
ΓΙΩΡΓΟΣε Θέλεις να Πεῖς δηλαδή ὅτι δέν ήταν απαισιοδοξοςς
Γ1ΑΝΝΗΣ; Ἠταν, τουλαχιστον, τόσο αἰσιόδοξος, ὅσα κι ο Δημήτρης Χατζῆς στόν έΠίλογο του στό «Διπλο θιθλίο», μανο Πού ο
Σεφέρης μιλαει κουθεντιαστα καί δέν φωναζει. Ἠταν θαθια απελΠισμένος αλλά κι έλΠιδοφορος.
ΤΕΤΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ; Κι εγω Προσωπικα θεωρῶ τόν Σεφέρη σαν ένα ενδιαμεσο τῆς ἐπαφῆς μου μέ τήν έλληνική παραδοση καί Πραγματικότητα. -ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣε Καί Ποίας εἶναι ό λόγος Πού Ô Σεφέρης, 0'
αντίθεση μέ τούς Περισσότερους έκΠροσωΠους τῆς γενιας του,
τοῦ ’30, ἐξακολουθεῖ να θρίσκει απήχηση καί να διαρκεῖ μέσα στή
οημερινή μας Πραγματικότητα, ὅταν ὁ Ἐλύτης λ.χ. Παραμένει στο
ἐπίπεδα ένός αἰσθητικοῦ εἰκονογραφίσμού κι ή Πεζογραφία τού
Βενέζη αναλύεται 0' έπιφανειακές αναφορές;
ΓΙΩΡΓΟΣ; Γιατί ὁ Σεφέρης αγγιξε τα μύχια τῆς ανθρῶΠινης ψυχῆς, τὸσο μέ τα κλίμα καί τή διαθεσή του, ὅσο καί μέ τή συμθολική
του. Κι ακόμη γιατί Προχῶρησε Πέρα αΠα καθε έξωτερική Περιγραφικότητα καί διαρκῶς αναλυόμενος έθιξε γενικοτερα Προθλήματα Πού αΠασχολοῡν τόν ἅνθρωΠο κι ὅχι εἰδικα τόν Ἕλληνα τοῡ
'30 ῆ τοῡ ‘40. Γιατί έξέφρασε τό αΠαισιοδοξο κλίμα τῆς έποχῆς τού
μεσοπολέμου.
ΑΛΕΞΗΣι Πρῶτα - Πρῶτα δέ νομίζω Πῶς ὸ Σεφέρης έξέφρασε
μανο τό κλίμα τοῡ μεσοπολέμου. Κι ύστερα δέ νομίζω ὅτι ή γενια
τοῡ μεσοπολέμου, πού ϊσως να έννσεῖς, έκΠροσωπεῖται απο τήν
αΠαισιοδοξία. Ἀλλα θα ῆθελα να τοποθετήσω τα θέμα ῶς έξῆς;
αύτή ἡ αΠαισιοδοξία Ποὺ έΠιμένεις δτι χαρακτηρίζει τήν Ποίηση
τούΚΣεφέρη, πιστεύεις ὅτι Πηγαζει αΠσκλειο-τικα από ΠροσωΠικα
του θιώματα, Πού ἐνδεχομένως να έχουν καί κοινωνικές ἐπιδρασεις, ῆ ὅτι ὀφείλεται, κυρίως, σέ κοινωνικές συνιστῶσες δηλαδή,
μέσ* απα τῆν αΠαισιοδοξία του Προθαλλεται Περισσότερο ο ψυχισμὸς του ἤ ή αγωνία του για ταν κοινωνικα του Περίγυρο;
ΓΙΩΡΓΟΣ; Πιστεύω ὅτι Προθαλλεται ὁ ψυχισμος του.
ΣΤΑΥΡΟΣι Τό θεωρῶ Παρακινδυνευμένο να χαρακτηρίζει κανείς
Ποιητές σαν τόν Σεφέρη καί σαν τόν ἸΞλύτη αἰσιὸδοξους κι αΠαισιόδοξους καί να τούς τοΠοθετεῖ μέσα σέ σαφεῖς διαχωριστικές
γραμμές. "000 για τό κατα Πόσο ὁ Σεφέρης εἶναι αΠαισιοδοξος ή
ὅχι, Πιστεύω ὅτι δέν Πρέπει να θεωρηθεῖ σαν έκφραση αΠαισιοδοξίας ή σκεπτική σταση του ,απέναντι στα Πραγματα, καθῶς καί τό
γεγονός ὅτι Ποτέ του δέν αφέθηκε να παρασυρθεῑ συναισθηματικα. Καί δέ Βρίσκω ὅτι αύτὸ Πού μένει απο τήν έπαφή μας μέ τήν
Ποίησή του εἶναι ὴ Πίκρα, Παρ“ ὅλη τήν α’ίσθηση τῆς Πίκρας πού
αναδίδει. ’
ΓΙΩΡΓΟΣτ Ἐννοεῖς δηλαδή αύτὸ πού ύποστηρίζω κι έγῶ, ὅτι δ
Σεφέρης, σαν διαθεση καί σαν ψυχισμός, εἶναι αΠαισιοδοξος, μέ
τῆ διαφορα ὃτι έχει καταλήξει 0' αύτή του τήν αΠαισιοδοξία μέσ’
αΠό πολύ Βαθύτερες καί Πιό έΠῶδυνες διεργασίες, αΠ’ αύτές Πού
χαρακτηρίζουν τὸύς Πραγματικα απαίσιοδοξους Ποιητές.
ΚΩΣΤΑΣ; Θα έλεγε κανείς ὅτι ὸ Σεφέρης στ’ αΠῶτατα ὅρια τῆς
αΠαισιοδοξίας του γίνεται αίσιὸδοξος. Πῶς αλλιῶς θα μπορούσε να
έξηγηθεῖ τό γεγονός ὅτι, ένῶ κατω αΠό φυσιολογικές συνθῆκες
δέν θα Περίμενε κανείς να ξαναΠαρουσιαοτεῖ, τουλαχιστον Ποιητικα, μετα τα «Τρία Κρυφα Ποιήματαυ, ὅπου ῆ καθαρα ΠροσωΠική
καί μεταφυσική του αγωνία ταυτίζονται, καΠοτε απολυτα, μέ τήν
κοινωνική του αγωνία ῆ τουλαχιστον φαίνονται στενα συναρτημένες μαζί της, σέ έΠίΠεδο αἰτίας-αποτελέσματος. Πιατί, ποια αλλη
θα μΠοροῡσε να εἶναι ἡ έρμηνεία τού Ποιήματος
Στήν Πολιτεία Πού έγινε Πορνεῐο
καί Πού τελειῶνειῑ

Πρέπει να θγεῖς από τοῦτο τόν ύιτνο·
τοῦτο τό μαστιγωμένο δέρμα.
. Ἐντούτοις, σί καινούργιες Περιστασεις τόν αναγκαζουν να ξα-

ναμιλῆσει καί Ποιητικα, μέ τίς «Γατες τοῦ Ἀι -Νικαλαυ καί μέ τα
«Ἐπί ασπαλαθων».
ΓΙΑΝΝΗΣτ Ἐδῶ θαμοῡ έπιτρέψεις να πὼ 011 0 Σεφέρης δέν
μΠορεῖ να μῆν εἶχε Προθλέψει τῆν έξέλιξη τῶν γεγονότων, απλῶς
δέν μΠορούσε να τῆν αντέξει καί ῆταν 11600 0110 110 δυναμεις του
να σιωπησει.
ΣΤΑΥΡΟΣ; Συμφωνοῡμε λοιπόν πώς 0 Σεφέρης εἶχε Πολλῆ καί
διαρκῆ έπικοινωνία μέ τα χῶρο του καί Πώς δέν ῆταν καθόλου
αΠομονωμένος, αντίθετα θρισκαταν σέ συνεχῆ έπαφῆ μέ τῆν Πραγματικατητα, καί μέ τα ίστορικα καί μέ τα φυσικα της πλαίσια.
ΓΙΑΝΝΗΣ; Κι έχω τῆν α’ίσθηση ὅτι ὥλ’ αὐτα τα στοιχεῖα κι ἐρεθίσματα τα δούλευε στα ποιητικα του έργαοτῆρι, τα επεξεργαζαταν
για να φτιαξει τα Ποίημα. Βλέπω ὅλη τῆν -έλληνικῆ ἱστορία, τα
Παραμύθια, τούς μύθους, να συμπλέκονται καί ν’ αναπαραγονται
μέσα - καί- 0110 τῆν ’ίδια του τῆν Ποιητικῆ δημιουργία.
ΑΛΕΞΗΣε Μα δέν νομίζω πως αμφισθητήθηκε αΠα κανένα 1'1 έλληνικατητα τοῦ Σεφέρη, πού, στα κατω τῆς γραφῆς, εἶναι διαχυτη
σ’ αλο τα έργο του. l _
ΚΩΣΤΑΣε Θαρρῶ 011 έκεῖνο 1100 θέλει να τονίσει 0 F10vv110 εἶναι
τα πασο έμπειρικα λειτουργεῖ 0 Σεφέρης στῆν Ποίησῆ του, τασο
πού συχνα σοῦ δημιουργεῖ τῆν έντονη α’ίσθηση 01106 σχέση μέ τα
ὐλικα του εἰναι ένας Ποιητής-χειροτέχνης. Καί Πραγματικα, αν
ἐπιχειρήσει κανείς μια Παραλληλη θεώρηση τῶν ,ῆμερολογιακῶν
του κειμένων καί τῶν χρονικὰ αντίστοιχων ποιηματων του, θα διαΠιστώσει ὅτι ῆ Ποίησῆ ’του δέν εἶναι καρπας αφηρημένων Ποιητικῶν ἰδεῶν ῆ συγκινῆσεων, αλλα συγκεκριμένων θιωματικῶν κι έμΠειρικᾶιν του έρεθισματων. "000 για τῆν έναλλακτικῆ σχέση του μέ
τῆν παραδοση, τῆν ἱστορία κλπ., δέ νομίζω 011 αλΙ αὐτα αΠοτελοῦν
10v K0010 σταχο του, αλλα Πως τα έχει τασο θαθια θιωμένα μέσα
του, ὥστε καταλῆγουν, ανεπαίσθητα σχεδαν, να εἶναι τα Πλαίσιο 1'1
1'1 ατμασψαιρα Πού μέσα τους κινεῖται 10 1101111le εκφρασμένο γεγονος. ,
ΓΙΩΡΓΟΣ; Θα ῆθελα να Προσθέσω εδω 011 0 Σεφέρης έρευνα
στα έλληνικα Παρελθὸν, αΠα τῆ μια για ν’ ανακαλύψει τα σύμθολα
του κι αΠα τῆν αλλη για να συνθέσει τῆν ταυτατητα τοῡ έλληνισμοῡ, 1'1 αλλιῶς ν’ ανασυνθέσει τα συντρίμμια τοῦ έλληνισμοῡ.
ΣΤΑΥΡΟΣ; ’Ύστερα αΠα ασα ε’ίπαμε θέλω να θέσω ένα έρώτημαῑ
κατα Πασο α Σεφέρης μΠορεῑ να μιλῆσει, σῆμερα, ατούς νέους αν-

μης, ἐμπειρίας κ.λΠ., αναμεσα 0' αὐταν καί οταν Ποιητῆ; Ἐγώ
προσωπικα Πιστεύω πώς δχι. ’ ·
ΣΤΑΥΡΟΣε Κι έγω δέν θεωρὼ 011 ῆ γνωση εἶναι θασικα έφαδιο
για τῆν έπαφῆ μέ 6V0 110111110. Ὀπωσδῆποτε ὅμως ΠροϋποθέτειΙ
μιαν εὐαισθησία πού, δυστυχῶς, στίς μέρες μας, αλοένα θρυματί- ’
ζεται καί χανεται. ᾼ.χ. τ’ αγαλματα, πού στῆν 110111011 100 Σεφέρη Ξ
αποτελοὺν ένα διαρκως έπαναλαμθαναμενο σύμθολο· 110001 ᾖ
νεοέλληνες εἶναι εὐαισθητοποιημένοι, σῆμερα, απέναντί 10,00; ζ
“ Ἀντισταθμίζεται 1'1 διαφοροποίηση τῆς αντίστοιχης α’ίσθησης μέ τα ·
ὐπαλοιπα στοιχεῖα πού θεωροῦνται αμεσης ἐπαφῆς καί 1100 αφθο- Ξ
νούν στῆν Ποίησῆ τους ‘ 1
ΓΙΑΝΝΗΣι Δέν ξέρω αν εὐσταθεῖ 1'1 0x1 10 παραδειγμα μέ τ’
αγαλματα, γιατί έτσι ὐΠειαερχαμαατε 010 γενικατερο πραθλημα
τῆς παιδείας. Παντως, εγω προσωπικα ὐπολογίζω Πολύ στα γεγο- ,
v00 011 1'1 ἰδέα Ρωμιοσύνη ὐΠαρχει, συνειδητα 1'1 αχι αδιαφορο, σέ ζ
καθε γνῆσιο Ἕλληνα. Κι έννοῶ 011 ὐΠαρχει ασυνείδητα στῆνπερί- ·
Πτωση εκείνη Πού δέ δαθηκε 0' 6v0 συγκεκριμένο ατομο 1'1 δυνατατητα v0 ξεδιαλύνει τα Πραθλημα τῆς καταγωγῆς του. ’Ύστερα
εἶναι καί 1'1 γλωσσα, 1100 μαζί μέ τῆν α’ίσθηση τοῦ Ρωμιού κανουν Î _
ταν Σεφέρη προσιτα. Κι ακαμη δέν πρέπει να λησμονούμε 011 6'1- ζ
δικα 1'1 δικῆ μας γενια, εἶναι ίδιαίτερα εὐαισθητοποιημένη σέ θέματα ελληνικατητας, έθνικῆς ανεξαρτησίας, αντίθεσης σέ K066;
ξένο παραγοντα κ.λπ. Δέν εἶναι τυχαῖο τα 11000 610600111K6 0 Σεφέρης στῆν περίοδο τῆς δικτατορίας. οὐτε ὸ κόσμος πού συγκεν-

τρώθηκε στῆν κηδεία του. υ

ΣΤΑΥΡΟΣ; ,Θα 1100 Ἰέπιτρέψεις να έπιμείνω στῆν αποψη '011 λίγοι
εἶναι έκεῖνοι αΠα τῆ ’γενια μας 1100 ἐπικοινωνοον οὐσιαστικα μέ
τῆν Ποίηση τοῦ Σεφέρη. Στῆν κατα καποιο τραΠο έπιφανειακῆ
γνωριμία μέ τῆν ,ποίησῆ του συνετέλεσαν καί τα μελοποιημένα
ποιῆματα του κι αλλα, 1100 σχετίστηκαν μέ καθαρα αγωνιστικές ,
συνθῆκες, στῆ διαρκεια τῆς δικτατορίας.
ΑΛΕΞΗΣε Θα πρατεινα μιανίστόρικῆ αναδρομῆ. Ἠ αστικῆ ταξη
στῆν Ἐλλαδα ὐΠοατασιοΠοιεῑται μέ τῆν έπανασταση 100 Γουδί,
στα 1909. 'O Σεφέρης εἶναι γανος 11100 0011K1'10 οἰκογένειας, κι
αὐτα ταν θοηθαει να παρει μια καλῆ παιδεία, "A0 σημειωθεῑ τωρα
ὅτι στῆν Ἐλλαδα α αστικας μετασχηματισμός συντελεῖται πολύ
αργα 06 σχέση μέ κεῖνον τῆς αλλης Εὐρώπης, κι 011 ἐξακολουθεῖ,
ακαμη καί, σῆμερα, να ἕχει σαν μεγαλύτερο συστατικα του στοιχεῖο
τα
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Προύποθέτει μιαν εἰδικῆ εὐαισθησία. κςιί γνώση έπανω στῆν έλληΣεφέρης, δέν εἶχε ποτέ σαφῆ ένταξη μέσα στῆ συγκεκριμένη Πο-,
νικῆ πραγματικατητα, αλατελα ξένη μέ αὐτῆ πού 1100 καλλιεργοῡν
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στα σχολεῖο, 1100 έπιδιωκει τῆ συατηματικῆ διαστρέθλωση τῆς
μΠροστα του σαν διαδοχικές ίστορικές καταστασεις. πού 10v αποἱστορικῆς μας συνείδησης. Μῆπως, κατω αΠ’ αὐτές τίς αντικειμεγοῆτευαν
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Πραγμανικές συνθῆκες, 0 Σεφέρης λειτουργεῖ μανο σέ σχέση μέ μια έλαΠού ταν αδῆγησε στῆν αναζῆτηση τῆς θαθύτατης ρίζας, δηλαδῆ
χιστη μειοψηφία, εὐαισθητοποιημένη ῆδη αΠέναντι στα γνῆσια έλστῆν αναζῆτηση τῶν κοινωνικῶν συστατικῶν εκείνων πού θα λειληνικα γνωρίσματα; \
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Προεκτασεις
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11000600110
ΓΙΑΝΝΗΣ; ΠροσωΠικα θεωρῶ ταν Σεφέρη λα’ίκα ποιητῆ, καί,
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κατα συνέπεια, εὐκολοπλησίαστο, μέ τῆν έννοια ὅτι θρίσκεται
καθε στιγμή κοντα στῆ διαθεσῆ μου. Κι αὐτῆ του ῆ λαῖκατητα, σέ
ΚΩΣΤΑΣ; Δέν δέχομαι 011 ταν αγγιξαν έμμεσα 0'1 διαφορες ἱστοσυνδυασμα μέ ταν αθεραΠευτο έλληνοκεντρισμα τοῦ σημερινοῡ
ρικές έναλλαγές, τῆ στιγμῆ 1100 0 16100 110 ὐφίστατο στῆν κυριοἝλληνα, θρίσκω πώς έχει 00 συνέπεια, Παντα, 0 Σεφέρης να έχει
λεξία σωματικα, μέ τῆν ίδιατητα του 100 δημασιου λειτουργοῦ. Τό
καί σῆμερα καί αὐριο θαθια απῆχηση στῆν εὐαισθησία καί στῆ συν0v δλ’ αὐτα τα ὲξὲφρασε στῆν Ποίησῆ του κατα τραΠο 61111600;
ώδηοή μος- *
0010 εἶναι κατι 1100 αφορα στῆν Ποιητικῆ του λειτουργία καί θα
έπρεπε,
ἴσως,
να
έξεταστεῖ
πανω
σέ
αλλη
Βαση.
ΚΩΣΤΑΣ; Αὐτῆ τῆ δυνατατητα τοῦ Σεφέρη να έπικοινωνεῖ διαρΑΛΕΞΗΣε Ἐννοῶ 011 δέν συμμετεῖχε ἑμπρακτα σέ καμια πολιτικῆ
κῶς καί 0' αλες τίς έναλλακτικές φασεις τῆς σύγχρονῆς μας Πρακινηση.
γματικατητας, τῆν αποδίδεις μανο στῆν κοινότητα -τῶν ποιητικῶν
ΠΑΥΡΟΣε Ἠ δῆλωσῆ του τά ’69 δέν ῆταν μια αμεση πολιτικῆ
του συμθαλων, ῆ καί σέ μια κοινῆ έκφραστικῆ ὐπαστρωση τῆς
npdEn; .
Ποίησῆς του, μέ τῆν ἔννοια 011 1'1 γλῶσσα του έχει Πιασει αὐτα Πού
KQXTAZ: 'H δῆλωσῆ του δέν Πρέπει να θεωρηθεῖ σαν μια συγκελέμε μέσο ὂρο τῆς γνῆσιας νεοελληνικῆς έκφρασης, αχι μανο σαν
κριμένη πολιτικῆ πραξη, τοποθετημένη μέσα σέ καθορισμένα ΠοΠοιητικῆ α’ίαθηση 1'1 σαν αναγωγῆ σέ κοινα ίστορικα, μυθολογικα 1'1
λιτικαπλαίσια, αλλα σαν μια πραξη διαμαρτυρίας ένας ανθρώπου
δέν ξέρω Ποια αλλα δεδομένα, αλλα,-κυρίως, σα λειτουργία μέσα
1100 έπασχε μέ τα ὅσα έθλεπε να συμθαίνουν γύρω του.
στῆ σημερινή μας γλωσσική διαδικασία· αΠατε, απα τῆ διαπίατωση
αὐτῆ, θα μΠορούσαμε να μεταπηδῆσουμε στα έρωτημαῑ Ποια εἶναι
ΓΙΩΡΓΟΣ; Τῆν έλλειψη σαφούς Πολιτικῆς τοποθέτησης δέν Πρέῆ σχέση αναμεσα στῆν ποίηση τοῦ Σεφέρη καί στα σημερινα
Πει να τῆ θεωροῡμε σώνει καί καλα σαν μειονέκτημα. Πιστεύω, αλγλωσσικα μας ζῆτημα;
λωοτε, ὅτι 0 Σεφέρης, ασχετα μέ τῆν τυΠικῆ ταξικῆ του-Προέλευ011, δέν ὐπήρξε ποτέ ένας ποιητῆς-εκφραστῆς τῆς ταξης του,
ΓΙΑΝΝΗΣε Συμφωνὼ αΠαλυτα μέ ὅσα 611160., γιατί Πιστεύω 011 0
αντίθετα ξέφυγε αΠ’ αὐτῆν.
Σεφέρης, ὅπως κι 0 Σολωμας, λειτούργησε κυρίως διαμέσου καί
ΣΤΑΥΡΟΣ; Εἶναι πολύ σωστα αὐτα 1100 λές. γιατί κι αν ακαμη
αΠα τῆ γλώσσα. Θυμαμαι χαρακτηριστικα τούς φαθους 1100 εἶχε
δεχτοῠμε 011 0 Σεφέρης κινῆθηκε μέσα στα Προδιαγραμμένα ταέκφρασει, ὅταν ῆταν στα Λονδίνο, για,τῆν απουσία τουάπα ταν
ξικα του ὅρια, Πρέπει να παραδεχτοῠμε 011 K1v1'1611K6 γανιμσ,
έλληνικα χῶρο καί τῆ στέρηση τῆς καθημερινῆς του συναναστρογκρεμίζοντας μέ τα έργο του καί τῆ σταση του τα οὐμθολα τῆς
ΚΩΣΤΑΣ; Προτείνω ἐπίσης να ὲξεταστεῑ Ποια εἶναι καί ποια Πρέ- ’ίδιας τῆς ταξης του κι απομυθοποιώντας την. Κι αταν αντιμετωπίζει τῆν n00060011 K01 μιλαει γι’ αὐτήν, έρχεται σέ ριζικῆ αντίθεση
Πει να εἶναι 1'1 σχέοη αναμεσα σταν αναγνωστη καί στα Ποίημα.
Προϋποθέτει δῆλαδῆ 1'1 αλη διαδικασία τῆς λειτουργίας του, ανα- μέ ταν τραΠο 1100 τῆν κακομεταχειρίζεται ῆ ταξη του.,Αὐτας εἶναι
φορικα μέ 10 ποίημα, κοινές αναφορές γνωσης, έκφρασης, μνῆα λαγος πού θεωρῶ ταν Σεφέρη ἐναν ποιητῆ ὐπερταξικα, Πού 0x1
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μόνο ύΠέσκαψε τα σαθρα Θεμέλια καί τα ψεύτικα χαρακτηριστικὰ
στοιχεῖα τῆς ταξης του, αλλα Προσέφερε κι Eva όλόκληρο σύστημα γνήσιων καί γόνιμων στοιχείων, στό Θαθμό, 6έ6αια, Πού Ga
μΠορέσουμε έμεῑς να χρησιμσΠοιήσουμε. 'O Σεφέρης λοιΠόν εἶναι
Eva τεραστιο κεφαλαιο Πού Προσέφερε καί Πού μΠορεῑ να Προσφέρει Πολύ Περισσότερα, αρκεῑ ἠ χρησιμοΠοίησή του να γίνει μέσα
αΠό μια γενικότερη Πολιτιστική αναμόρφωση κι ὅχι αΠοκλειστικα
μέσΙ αΠ’ αύτόν τόν ’ίδιο. Είδ’ αλλιῶς ed Παραμείνει ένας Ποιητής
τῆς μειοψηφῑοςΑΛΕΞΗΣ; Παρ· ὃλ· αύτα ένας μεσοαστός ἤ μικροαστός δύσκολα
ed μΠοροῦσε να έΠικοινωνήσει μέ τα σύμθολα Πού χρησιμοΠοιεῖ ό
Σεφέρης, μέ τ’ αγαλματα λ.χ., για τόν αΠλούστατο λόγο ὅτι δέν
έχει, οϋτε μΠορεῑ να έχει τίς Προσλαμθανουσες Παραοτασεις τοῦ
έλληνοκεντρισμοῦ Πού εἶχε ό Σεφέρης μέσ’ αΠό τήν Παιδεία του.
ΓΙΩΡΓοΣ; Αύτός εἶναι ὁ λόγος Πού μέμκανει να Πιστεύω δτι μια
αμεση καί ούσιαστική έΠσφή μέ τήν Ποίηση τοῦ Σεφέρη, ΠροϋΠοθέτει μιαν ίδιαζουσα Παιδεία, Πού εἶναι αδύνατο να έχει κανείς
αΠό τό έΠίσημο Παιδευτικό μας σύστημα. χ
ΓΙΑΝΝΗΣ; ”Ας δεχτούμε ότι στό σημεῑο αύτό ύΠειοέρχεται ό
Παραγοντας Παιδεία. Ἐκεῖνο ὅμως Ποῦ δέν μΠορῶ να καταλαθω
εἶναι γιατί ἡ αστική καταγωγή τοῦ Σεφέρη, αΠ’ τήν όΠοία σημειωτέον κατώρθωσε κι αΠομακρύνθηκε τουλαχιστον Ποιητικα, τοῦ
έδωσε τίς δυνατότητες καί τήν Παιδεία Ποῦ Παραδεχόμαστε όλοι
ὅτι εἶχε, ένῶ δέν τήν έδωσε σέ αλλους συγκαιρινούς κι όμοταξίτες
του.
ΚΩΣΤΑΣ; Ἔχω τήν ΠεΠοίθηση ὅτι ἠ δυνατότητα τῆς έΠικοινωνίας μέ τήν Ποίηση τοῦ-Σεφέρη ὀφείλεται τόσο στόν κοινό λαγο,
στήν κοίτη τοῦ όΠοίου κινεῖται ἡ έκφραστική του, όσο καί στήν
εὐχέρεια Ποῦ εἶχε, μέσ’ αΠό τή Θαθια του γνώση, να χρησιμοΠοιεῑ,
μέσω ἱστορικῶν καί μυθολογικῶν αναγωγῶν, σύμθολα Πού, Πέρα
αΠό τήν όΠοιαδήΠοτε διαθρωτική έΠίδραση Πού Πιθανόν να έχουν
ύΠοστεῑ, δέν Παύουν να λειτουργοῦν στό νεοέλληνα σαν ένα είδος αρχέτυΠου, ὅΠως τό αγαλμα λ.χ. Κατα τ’ αλλα αρνοῦμαι κατηK γορηματικα ὅτι ή έΠικοινωνία μ’ ἐναν όΠοιοόήΠοτε Ποιητή ΠροῦΠοθέτει κοινα έΠίΠεδο γνωσης καί Θεματικῆς αΠοδοχῆς. Τό Ποίημα
Παραμένει Πεισματικα ἐξω αΠό τέτοιες αντιστοιχίες κι ανεξαρτητο,
μέ μοναδικό έχθρό του τήν Προκαταληψη.·
ΣΤΑΥΡΟΣ; Τό ’ίδιο Πιστεύω κι έγώ, μέ τή διαφορα ότι έΠιμένω “
στό Θέμα τῆς εὐαισθησίας, Πού ὁχι μόνο δέν καλλιεργεῑταιίαΠό τό
κρατοῦν σύστημα, αλλα ἐπιχειρεῖται ἠ συστηματική διαστρέῦλωσή
ΙΕίΑΝΝΗΣε ἈΠοκλείεται αὺτή ή συστηματική διαστρέθλωση Ποῦ ·

λές ότι έΠιχειρεῑται, να Προκαλέσει, αΠό αντίδραση, τήν ἑντονη
ἁπόρριψή me; .
ΣΤΑΥΡΟΣ; Εἶναι κι αύτό μια αΠοψη, αλλα έδῶ μιλαμε για τήν
Πλειοψηφία. Κι έκτός αὺτοῦ χρειαζσνται τεραστιες δυνατότητες
Προκειμένου ν’ αντισταθεῑ κανείς στή συστηματική έΠιδίωξη
Παραγωγῆς αλλοτριωμένων ανθρῶΠων. ’
ΓΙΑΝΝΗΣ; Ἕχω, Παρ· ὃλ’ αύτα, τήν ΠεΠοίΘηση ὅτι ή νεολαία σήμερα εἶναι σαφῶς εύαισθητοῐτοιημένη σέ ὡρισμένα Πραγματα, κι
αῦτό συντελεῖ στή δίχως Προκατόληψη αΠοδοχη Πραγματικοτήτων
όΠως αὑτῶν τῆς Ποίησης τοῦ Σεφέρη.
ΑΛΕΞΗΣ; Παραλληλα όμως,“τό σύστημα, Πού μας κατευθύνει
ίδεολογικα, μας γεμίζει τό κεφαλι μέ διαφορες Προκατασκευασμένες ίδέες γύρω αΠό τα μοντέλα τοῦ Σεφέρη· για τό Μακρυγιαννη
λ.χ. ἤ τό Θεόφιλο. Πῶς Θα τίς αΠορρίψει κανείς αύτές για να δεχτεῖ τελικα τήν ίδεολογία του;
ΓΙΑΝΝΗΣ; Ol Πρόσφατες έμΠειρίες εἶχαν σαν αΠοτέλεσμα μια
Πρὸωρη ῶρίμανσή μσς, Ποῦ μας Boned v’ αντισταθοῦμε ο’ αύτα τα
μοντελα Πού ανέφερες, να τα διερευνήσουμε καί να τ’ αΠορρίψουμε. Oi καιροί Βοηθοῦν Πολύ για κατι τέτοιο καί γι’ αύτό Πιστεύω ότι ό Σεφέρης ea έχει Παντα τήν ἵδια αΠήχηση.
ΓΙΩΡΓΟΣε Μιλᾱμε για σύμΒολα κι αρχέτυΠα οτήν Ποίηση τοῦ Σεφέρη, Πραγματα Πού ό ’ίδιος Προσέγγισε κι αναδημιούργησε κατεξοχήν μέ τήν Παιδεία του. Σήμερα ὅμως ή Παιδεία μας εἶναι ΠαραΠλανητική· καί τό ἄγαλμα καταντησε τουριστικὸ αξιοθέατο κι ό
Θεόφιλος φολκλόρ.
ΓΙΑΝΝΗΣ; Τελικα Βρισκόμαστε μΠροστα o‘ ἕνα Πρόθλημα συ- .
σχετισμοῦ δυναμεων. Δέν ἰσχυρίστηκα ὅτι έΠικοινωνεῖ κανείς εϋκολα μέ τόν Σεφέρη, οὔτε ὃτι αντιστέκεται εὔκολα ατήν ξενόφερτη μυθολογία. ὈΠωσδήΠοτε ὅμως αὺτή ἡ μυθολογία Περνοῦσε
Πολύ Πιό εὔκολα αναμεσα στα ’50-’67, γιατί τότε ύΠῆρχαν Πολύ
Περισσότερες δυνατότητες για κατι τέτοιο.
ΓΙΩΡΓοΣ; Τό Πρόδλημα δέν εἶναι καθόλου έκεῖ, γιατί ό αντιαμερικανισμός, στίς μέρες μσς, μΠορεῑ να εἶναι Eva έντονο σύνθημα,
Γεραλληλα ὅμως ἠ ύΠοΘολή εἶναι Πολύ Πιό δυνατή καί, Πιό έντεχνη, ’Άλλο να λές ἐξω οί Ἀμερικανοι καί αλλο να δέχεσαι τή
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γλῶσσα τῆς τηλεόρασης.
ΚΩΣΤΑΣ; Θέλω να θέσω ένα έρωτημα. 'H σύγχρονη ταση Πού
Παρατηρεῑται για καθε λογῆς νεολογισμούς, διανοουμένισμούς καί
για ασύοτολες Πολιτικολογίες, ,ὃσο Kl αν οί τελευταῑες εἶναι Eva
φυσιολογικό καταλοιΠο τῆς δικτατορικῆς καταΠίεσης, δημιουργοῦν ñ ὅχι καταλληλο έδαφος για μια σωστή καί ούσιαστική λειτουργία τῆς Ποίησης γενικότερα καί Πιό είδικα τῆς Ποίηοης τοῦ
Σεφέρη. Εἶναι δηλαδή αύτές oi συνθῆκες εύνοϊκές για τήν Ποίηση
η οχι;
ΑΛΕΞΗΣ; Ἀκόμη ed ῆθελα να ρωτήσω τό έξῆςῑ ’ΥΠαρχει σήμερα
ένας μύΘος Σεφέρη, ένας μύθος Ρίτσου κ.λΠ. ΜΠορεῑ να γίνει σωατή Προσέγγιση τῆς Ποίησής τους, ύΠ’ αύτές τίς συνθῆκες; Γιατί
Πιστεύω ότι η Προσέγγιση τοῦ καθε αναγνῶστη -μέ τόν ὸΠοιοδήΠότε Ποιητή ΠρέΠει να γίνεται λειτουργικα καί μέ τρόΠο ὥστε να
διερευνᾶται, στην Ποίηση του, ότιδηΠοτε ὲχει σχέση μέ τό χῶρο
του καί μέ τόν έσυτό του. Τῶρα ή Προσέγγιση γίνεται αΠοσΠασματικα, μέ διαφορα μεμονωμένα Ποιήματα Πού ἔτυχε να γίνουν συνΘήματα ἡ τραγούδια. Γιατί η Ἐλλαδα δέν ανακαλυψε τόν Σεφέρη
Πρίν αΠό τό ΝόμΠελ; καί γιατί μέχρι τό ’55 ῦΠῆρχαν αΠοῦλητα
αντίτυΠα τῆς Στροφῆς,·
ΓΙΑΝΝΗΣί Καταλήγουμε έτσι στό ΠρόΒλημα αν ἡ μελοΠοίηση
ἑνός Ποιητῆ εἶναι μειονεκτήμα ἠ Πλεονέκτημα. ΠροσωΠικα Πιστεύω ότι εχει Θετικα στοιχεῖα, αλλα Περιοοότερα εἶναι τα αρνητικα.
ΚΩΣΤΑΣ; Πιστεύω ότι ἡ λειτουργία ένός τραγουδιοῦ εἶναι Πολύ
διαφορετική αΠό τη λειτουργία ὲνός Ποιήματος. 'H Ποιητική λειτουργία εἶναι κυρίως Προφορική κι ὅχι τραγουδιστική. Κι όταν 'éva
Ποίημα τραγουδηθεῑ χανει σέ 6αρύτητα ή Ποιητική του ούσία καΘεαυτη, ἢ, στήν καλύτερη ΠερίΠτωση, μετατοΠίζεται. Ἐγώ ΠροσωΠικα, ὅΠοτε έΠιχείρησα να διαθασω Eva Ποίημα μελοΠοιημένο
έΠιασα τόν έσυτό μου να τό σιγοτραγουδαει τήν ’ίδια ὥρα τῆς αναγνωσης. ἈΠ’ τή στιγμή Πού συμθαίνει κατι τέτοιο τό Ποίημα έχει
χασει κιόλας καί τή Θαρύτητα καί τόν Προοριομό του.
ΓΙΑΝΝΗΣε Κι εγω αύτό τό ΘλέΠω σα μετατροΠή μιας Πρωτογενοῦς λειτουργίας σέ δευτερογενῆ. Καί Πιστεύω ότι καταστρέφει
τήν Ποιότητα τῆς έΠαφῆς αναμεσα στόν αναγνῶστη καί στό Ποίημα. Παραλληλα ὅμως σκέφτομαι μήΠως, είδικα για τήν Ἑλλάδα, ed
ἠταν Πολύ Παρακινδυνευμένο ν’ αΠορρίψει κανείς κατηγορηματικα
τη μελοΠοίηση Ποιηματων μεγαλων Ποιητῶν μσς, αφοῦ μΠορεῑ τό
γεγονός αῦτό, δηλαδή η μελοΠοίηση, ν’ αΠοτελέσει έναυσμα για
μιαν ούσιαστικότερη Προσέγγιση. I
Σημείιυση rm" ’ἐπιμελητῆ τοῦ (ὶᾳιι-ρώμιιτος.· ἡ ἀποσπασματική καταγραφή
τῶν ὅσων λέχῑηκαν κι ἡ {MIMI yer τιιχόν παραλείψεις (ῗαρύνῑι ἀποκλειστικά
καίμόνω ἐμένα.

ΘοΥΡιοΣ
Ο ’Ὰρθρο τοῦ Γ. ΚΑΤΗΦΟΡΗ για τό
νόμο-πλαίσιο τῆς ανώτατηζ παιδείας απαντηση σὲ μία ἐπιφυλλίὸα τοῦ Γ. ΚΟΥMANTOY στὸ «BHMA»

Ο Συγὲντευξη ’μὲ τόν ΜᾹΝΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
θ”Ὰρθρα γιαῑ τίς αμερικανικὲς ὅαοεις, τήν
ἑνότητα στό φοιτητικό χῶρο καί τα 0906M]—
ματα της, τόν ἐργοστασιακό συνδικαλισμό
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Οἱ πολιτικοί
κρατούμενοι
για τό Σεφὲρη
ΣΤΙΣ φυλακες Κορυδαλλοῦ, στήν A’ πτέρυγα, οἱ
πολιτικοί κρατούμενοι ἒὸγαζαν (παράνομα, φυσικά)
ἕνα μηνιάτικο περιοδικό, ’πολιτικό ὂέόαια ἀλλα καί
ποικίλης ὕλης. Τίτλος του; «Τετραὸια» - καί ὃίπλα ἡ
χρονία, ’69, -’70 κλπ. (Για τήν ἱστορία; τό πρῶτο τεῦχος ὃγήκε τό 1969 στίς φῦλακές ’Aôégwq), ἀκολούθησε ἡ ἒκὸοση στόν Κορυδαλλό καί τό τελευταῐο, τεῦχος ὅγῆκε τόν Αὔγουστο τοῦ 1973, λίγο πρίν ἀπό τήν
Παπαὸοπουλική ἀμνηστία).
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 22 τοῦ περιοδικοῦ (Σεπτὲὅρης, ’72)
ἧτοιν ἀφιερωμενο στο Σεφερη. Βγῆκε ἕνα καί μοναδικό τεῦχος-ἀφιερωμα καί σταλθηκε παράνομα σε είὃικόι διακοσμημένο φακελο στήν κυρία Μαρώ Σεφε-

ENA μεγαλο μέρος ἀπό τό ἀφιέρωμα «ἀνατυπώθηκε» στό ἀντίστοιχο τεῦχος τοῦ· ἴδιου μήνα.
ΣΤΟ σημερινό ἀφιέρωμα δημοσιεύονται (για πρώτη
φορά) ἀπό τό τεῦχος αὐτὸ τῆς φυλακῆςῑ· ·

Ο Οἱ ἀπαντήσεις εἴκοσι πολιτικῶν κρατουμένων
στα ἐρώτημαῑ «τί εἶναι για σενα ô Σεφερης;>>
O Ἕνα σημείωμα τοῦ πολιτικοῦ κρατούμενου
Γιαννη Κοιούνη - «λίγα σχόλια πάνυ) στή δήλωση τοῦ
ποιητῆ» - καί τήν ἴδια τή δήλωση.
7. Στήν σκέψη μου δέν μπορὼ να ξεχωρίσω τόν ἀνθρωπο οιπό
τόν ποιητή. Ὑπάρχει ἕνας αλλος διαχωρισμός - κάπου τόν άναφέρει ὁ ἴδιος - μα ὂχι για δώ. Τό ἓργο του εἶναι πολυσήμαντο. -Μα
ὲκεῐνο πού μοῡ αφησε πρῶτα ἀπ’ ὅλα τό εστέρασμά» του εἶναι η
γεύση τοῦ γνήσιου. ῘΟ στοχασμὸς του, r‘; καλλιτεχνική του εὐαισθησία, η γλώσσα του, η ἀγάπη του o’ άξίες καί 0’ ὺποθήκες εἶναι
γνήσια. Καί τό σπουδαιότερα· μάς άφήσε καί ὁρισμένες ωαθερές,
σημεῖα άναφοράς, ἐφόδια για να έλέγχουμε καί μείς τό γνήσιο. Κάπου έδὼ φαντάζουμε 6ρίσκεται καί τό σημεῙο πού «λειτουργεί»
ίδιαίτερα οτούς νέους.

ἡ
Π.Κ.

2. Ι’ίΞτυχε νά θρεθώ τόν καιρό που πέθανε ὀ Σεφέρης o’ ἕνα οττίτι
συγγενῶν κρατουμένων. Θα θυμάμαι πάντα μέ τί ουγκίνηση διαθάσαν τό σημείωμα τοὺ Στρατή Τσίρκα στό «Βήμα» πού άναφερότανε
στήν τελευταία του συνάντηση μέ τόν ποιητή. «Ain κανουμε για
τούς πολιτικούς κρατούμενους» έλεγε ὀ Σεφέρης. Πόση εὐαισθησία
κρύθουν τά λόγια αὐτά γιά τή μοίρα τοῦ λαοῦ μας καί τά προθλήματα τοῦ τόπου] I'I‘ αὐτό κι ὁ λαός μας με πρωτοπόρα τή νεολαία,
τίμησε καί θά τιμά τή μνήμη τοῡ άξιου έκπροσώπου τοὺ πνευματικοὺ μσς κόσμου.

Μ.Π.
‘k

L3. Ἀπό τήν ήμέρα τοῦ θανάτου του πέρασε ἕνας χρόνος καί οτή
μνήμη μου εἶναι ζωγραφισμένη η εἰκόνα τοὺ ποιητη Kai ανθρώπου
Γ. Σεφέρη. Εὑκαιριακή ήταν ή ὲπαφή μου με τήν ποίησή του. Δέν
μπορὼ ὅμως νά πώ τό ίδιο καί γιά τόν άνθρωπο Σεφέρη. Μεγάλη
συγκίνηση μοῡ προξένησαν τό γεγονός ὅτι ἔμεινε άσυμθίθαοτος μέ
τό σημερινό πολιτικό καθεστώς τῆς Ἑλλάδας, oi δημοσιεύσεις από
τόν τύπο, η άγάπη καί η άμέριοτη συμπαρασταΟη πρὸς τούς πολιτικούς κρατούμενους. ‘O «ἅνθρωπος» Σεφέρης θα μείνει για πάντα
a"? μνήμη μου. Θ K
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4. vEva: χρόνος μετά τό «θάνατο» τοῦ I'. Σεφέρη,τοῡ ακριθοῡ μας
ποιητη πού τόσο αγάπησε τόν τόπο μας,«ὅπου καί νά ταξιδέψω η
Ἐλλάδα μέ πληγώνει», πού τόσο πόνεσε για τίς δύσκολες (bps: πού
πέρασε η πατρίδα μας, καί πού λές κι ἦταν γραφτό του νά φύγε] μέ
τόν πόνο στα μάτια μέσα σέ τέτοιες πάλιΙ δύσκολες ώρες. Εἶναι,
θαρρῶ, αὐτή η πλευρά τῆς ποίησής του σάν μιά θάλασσα πού τόν
«ακολουθοῡσε άνεθαίνοντας κι αὐτή σάν τόν ὺδράργυρο τοῡ θερμομέτρου». Ἠταν τό ,’38 πού στό «Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ» ἔλεγε «Πιά δέν ἀκούω τσιμουδια / Βούλιαξε κι ὁ οτερνός μου
φίλος / παράξενο πῶς χαμηλώνουν / ὅλα τριγύρω κάθε τόσο / έδώ
διαθαίνουν καί θερίζουν / χιλιάδες ἅρματα δρεπανηφόρα». Δεκαπέντε χρόνια άργότερα στό «ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ» θά φωνάξει
μ’ ὅλη τή δύναμη τῶν στίχων του τό μεγάλο μήνυμα «— Nai" ὅμως ὁ
μαντατοφόρος τρέχει / KI ὄσο μακρύς κι ἀν εἶναι ὸ δρόμος του, θα
φέρει / 0’ αὐτούς πού γύρευαν v’ ὰλυσοδέσουν τόν Ἐλλήοποντο /
τό φοθερό μήνυμα τής Σαλαμίνας». Γ ιά νὰρθει μετά ὸ Θάνατός του
καί νά έπισφραγίσει τόσο δραματικὰ αὐτή τήν πορεία. Ἐδώ εἶναι,
θαρρῶ, πού ταιριάζουν τά λόγια ὲνός ἄλλου ποιητη «.._. Ἐκεῖνος. /
οὐτε μιλάει κι οὐτε πιά χαμογελαει / μή καί φανεῖ πού ανάμεσα
στα δόντια του κραταει (ὡς καί τήν ὠρα / τοῦ ὕπνου) / σφιχτασφιχτά σάν ὑστατο ὀθολό του (μόνο τώρα θιός του) / γυμνό, άπαστράπτοντα KI ανένδοτο τό θάνατό του». Κι ὰκόμα, θαρῶ, πώς αὺτόν τό Σεφέρη η νεολαία, μέ τό δικό της τρόπο, τίμησε έπηρεασμένη
ἀπό τό μήνυμα του.

Α.Μ.
-t

5. Τήν ποίηση τοῦ Γ. Σεφέρη τήν πρωτογνώρισα άπό τή μουσική
τοὺ M. Θεοδ. ’Ἀπό τότε πολλές φορές προσπαθησα να έρθω σέ "
ἑπαφή μέ ὀλο του τό ποιητικό ἔργο. Εἶναι ένας δύσκολος ποιητής
κάθε φορά ὅμως πού τόν διάθαζα ἕθρισκα κάτι καινούργιο’ εἶναι
Βαθύς. ‘H «πολιτίκή του δήλωοη» τήν ὰνοιξη τοῡ ’69 ἠταν μιά
πράξη αγωνιστιιέή καί καίρια· ἔδειξε στόν πνευματικά KOO/Jo Kai στή
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νέα γενια ἕνα ακόμα καθῆκον ἀπέναντι οτό λαό μας καί στην i010pia μας. Τόν αγώνα για την ἐλευθερία.
Γ ,Κα
*
6. Ποίηση δέ διαθαζω, ἦ για ναμαι εἰλικρινής, ἕχω διαθασει λίγα
πραματα. Τόν Σεφέρη πρωτογνώρισα σαν Σεφεριαδη, πρεσθευτη
οτό Λονδίνο. Ἐκείνη την ἐποχή εμεῑς ὁ νέοι — τότε - αριοτεροί δημοκρατες, θεωροόσαμε ὅλους ὅσους οχετίζονταν «ἐπίσημα» μέ τό κυπριακό κι ἕδωσαν τη λύση με τίς γνωστές Συμφωνίες, σαν προδότες.. Ὕστερα ηρθαν τα «ἐπιφάνεια», 1100 μὰς καταχτηααν. Τό ΒραΒείο Νόμπελ τό ’δαμε σαν «πολιτική» ἐπιθραθευση. Κι ὴρθε η δικτατορία. Διαθασα τίς «Γατες Τ Ἀι-Νικόλα» (νομίζω ἕτοι λέγεται τό
ποίημα του) καί ουγκλονίοθηκα. Πέθανε. Oi οημερινοί νέοι μας εἶπαν τη γνώμη τους για τόν ποιητη. Κηδεία, πολιτικη εκδηλωοη, πανηγύρι, ξέσττασμα. “ -

Ν.Κ.
> ‘k

Ζ. Σεφέρης.· Ἕνα όνομα πού ἕμεινε θαθια στίς καρδιές ὅλων τών
Ἑλλήνων πού γνώρισον τόν ποιητη Γ. Σεφέρη, τόν ανθρωπο Γ.Σ.,
τόν αγωνιστη κατα τῆς τυραννίας της δικτατορίας. Oi φροντίδες καί
για τα κοινα ξεκινοῡν από τό σύνθημα του «'H Ἔλλαδα πρέπει 00vτομα v’ απαλλαγεῐ αττό την τραγωδία...» Kai φτανουν οτίς ἰδιαίτεἸρες φροντίδες του για τούς πολ. κρατουμένους. Γ. Σεφέρη δέν σέ
ξεχναμε. "Eva ποίημα του πού μ’ αρεσει πολύ Eival: «εἴτε θραδυαζει
l εἴτε φέγγει / μένει λευκό / 10 γιασεμί».
Γ . Μι.
_ ν(
. 8. Πρώτη γνωριμία; η αμμος η ξανθή, ὁ μπατης, '1100 φυσᾱ
ὡραῖα καί σθηνει 1J ὄνομα. Τό πρωτακουοα τό ’62 ἢ ’63 στην
Ἅγια-Μαρίνα τῆς Αίγινας. Είχα μπροστα μου τη Θάλασσα· παλληκαρια καί κοπέλες, καθόμασταν στην αμμουδια κι αφηναμε τα χνα-ρια μσς. Ἠταν ἕνα ποίημα του. Ἕνα όμορφο ποίημα ποῠγινε

όμορφότερο μέ τη μουσικη 100 Μίκη. Στήν Ἀγια-Μαρίνα λοιπόν,
,πρωτακουσα γιόι τό Σεφέρη. Κι ηρθαν τα δίσεχτα χρόνια. 'O ποιητης μίλησε γι’ αὐτα με μια φωνη οργισμένη. Σαν ξανακουσα τη
φωνή τοῦ Σ. δέν ἤμουν οτη Θάλασσα, δέν φύσαγε ὸ μπατης, δέν
ἠταν καλοκαίρι. ’Ὺστερα ἕμαθα τα νέα σου· λέω για τίς κοπελιές καί
,-τα.παλληκόιρια 1100 σέ χαιρέτησαν για τελευταία φορα. Τελευταία
- φορα,· γιατί τελευταία,· Μηπως δέν λογαριαζουν αυτούς πού φέρἰ νοντας ταχατες λουλούδια οτό μνημα σου θα 000 κου6εντιαζουν;
. ‘k
_ 9. Σαν ἅνθρωπος ηταν ἕνας ολοκληρωμένος καί σαν ποιητης
’ ἕνας μεγαλος.
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Τά ὀνόματα τῶν πολιτικῶν κρατουμένων πού ἔστειλαν στήν κ. Σεφέρη τό
τεῦχος μέ τό ἀφιέρωμα.

70. Εἶναι λίγα αὐτα πού ξέρω για τόν ποιητη Γ. Σεφέρη. Κι ὅμως
καθε φορα 1100 γίνεται ,λόγος για τ’ ὄνομα του αἰσθάνομαι πώς
εἶναι τόσο γνώριμος, φίλος. Εἶναι γιατί ἔρχεται οτό νοῦ η «δηλωση»
του, λόγια λίγα, ἀλλα γεματα πόνο καί αγαπη για τόν τόπο μας για
την ἐλευθερία. Γιατί θυμαμαι πώς ακόμα Kai οτίς τελευταῑες δύοκο- ”
λες στιγμές τῆς ζωῆς του, θέληοε κατι μνα κανει για τούς πολιτικούς
κρατουμένους,

Γ.Α.
‘k

11. Τόν Γ. Σεφέρη δέν τόν ἦξερα οὔτε σαν ανθρωπο, οὔτε σάν
ποιητη. Καποτε ακουσα πώς ἕνας Ἕλληνας ποιητης πήρε τό θραΒεῑο Νόμπελ· Kai ηταν ὀ Σεφέρης. Ὕστερα διαθασα μια δηλωση του
1100 μοῡ προκαλεσε ρίγος. Τέλος ἕμαθα τζώς ὸ Γ. Σ. πέθανε καί πώς
ό λαός της Ἀθήνας τόν τίμησε μέ την παρουσία καί τίς ἐκδηλώσεις
του. ,Ὀ Γ.Σ. μὰς ἕδωσε πολλές εὺκαιρίες για να τόν μαθουμε σαν
Ἄνθρωπο. “

Μιχ.
Π.
ί(

12. Σ’ αλλους καιρούς ἴσως τό ἐρώτημα να μην εἶχε τη σημασία
πού αποκτα σημερα. Γιατί δέν εἶναι, μοναχα, ὁ Γ. Σεφέρης απλα, ὁ
μόνος ’Έλληνας νομπελίοτας, ὁ μεγαλος ποιητης πού τραγούδηοε
τη ρωμιοσύνη. Εἶναι η φωνη 1100 ταραξε τη οιωττη, τό προσκλητηp10 για αυντριθεῐ η ((ιτνευματικη απεργία». Oi χιλιάδες πού auv—
όδευσαν οτην τελευταία του κατοικία μᾱς θεθαιώνουν πώς θα
δοῡμε τα μαρμαρα νόι λαμπουν... Αὐτός εἶναι πια ὸ Γ.Σ. Φωτεινός
ὁδηγητης για τούς πνευματικούς μας ἀνθρώπους, σύμθολο για
τούς νέους. Κι η τελευταία του πραξη - διαθήκη του - θα ουγκινεῖ
καθε αληθινό ανθρωπο.

. at I

i
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13. Λίγα καταλαθαίνω από ποίηση καί λιγότερα από Σεφέρη. Δεν
μπορώ να ἐξηγησω τόν κόμπο πού μοι.) ἕρχεται, ὅταν τόν σκέφτομαι. Ναναι τα ἐπιφάνεια, oi αοπαλαθοι, μηπως η ἧρεμη καί πονεμένη του φωνή στίς κρίσιμες στιγμές τοῦ ἕθνους,· Δέν ξερω.
‘k
14. Για τό θανατο τοῦ Σεφέρη δέν πενθεῖ μόνο ὴ οὶκογένεια του,
πενθεῖ ὁλόκληρος ό Ἑλληνικός Λαός. Πενθεῖ ὅλη αντίοταοη, 01'
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πολ. κρατούμενοι. Γιατῐ χάσανε ἕνα ὑπέροχο δημοκράτη, ἕνα διάσημο Νομπελίστα, ἕνα γίγαντα τῆς ποίησης, ἕνα συνεχιστή τοῦ K.
Παλαμὰ. «'Eau σταυραητε πού στά ψηλά πετοῡσες / KI ὰγνάντεψες
τίς κορυφές / της γης μας πέρα ὡς πέρα / μιάς λευτεριᾱς παντοτινής / τόν ὲρχομό μηνοὺσες». E M
‘k
15. (Dépvovraq στή μνήμη μου τόν I'. Σεφέρη μέ τή συμπλήρωση
ἑνός χρόνου άπό τήν ήμέρα τοῦ Θανάτου του, παρουσιαζεται
μπροστά μου μέ τη διπλή ἰδιότητα τοῦ ποιητῆ καί τοῦ άντιδικτατορικοὺ ανθρώπου. Λυπάμαι που πολύ ἀργά εἶχα μιά ὰπλή καί εὑκαιριακή επαφη μέ τήν ποίησή του καί έτσι δέν μπορώ νά nib ἔστω
καί μιά λέξη γιά τό ποιητικό ἑργο του. 'O Γ.Σ. adv ποιητής Kai adv
ἀνθρωπσςδέν συμ6ι6άστηκε οὔτε γιά μιόι στιγμή μέ τό φασιστικό
καθεστώς της χώρας μας. Τήν αντίθεοή του πρός τό στρατιωτικά
καθεστώς τήν έξέφραζε μέχρι τήν τελευταία πνοή του καί τῆς εδωσε
σάρκα ὅταν τίς τελευταῖες στιγμές τῆς ζωῆς του ὴ σκέψη του θρισκόταν κοντα στούς πολ. κρατούμενους. Ἡ ἐνέργειά του αὐτή,
συγκίνηση Ῐδιαῐτερη μέ προκάλεσε. Εἶναι μιὰ ἐνέργεια πού μαζί μέ
τό δημιουργικὸ ποιητικό ἕργο του Θά μείνει γιά πάντα στή μνήμη

Πρώτη φορά εἴχαμε δεῖ τ’ ὄνομά του - πρίν μέρες - στίς ἐφημερίδες.
Δέν εἵχαμε ἰδέα γιά τό έργο TOU. Ὄ,τι άκούσαμε ν’ ἀπαγγέλλει ἐκεῖ·
νες τίς ώρες Kai ὁ,τι έφτανε στ’ αύτιά μας ἀπ’ τίς ἀπαντήσεις του,
σέ ἐρωτήσεις] «Αἰτίες» της... «κριτικῆς» μας.· τά άδεια μας στομάχια
(ἔπρεπε νά τελειώσει ή ὲκδήλωση γιά v’ ἀνοίξει ή λέσχη...), ή
«προοδευτικότητά» μας καί πιό πολύ η αύξημένη «ταξική μας συν-·
είδηση». Δέν εἶναι ὁ Σεφέρης πού άλλαξε άπό τότε adv ἄνθρωπος
Kai adv ποιητής. Γ νωρίζεις τό ἕργο του καί τόν άνΘρωπο μέσα ἀπ’
αὐτό, τήν τίμια φωνή του στίς.,, μέρες μας. Μυστικό καί μήνυμα
τρανό τό ἑργο του,κάτι σάν πανανθρώπινη άνάσα που σοῦ ξεσταίνει τήν καρδιά, τό κύκνειο ("Joya TOU. "lach γιά τήν ὲπανεκτίμηση vd
«φταῐνε» ή λίγη γνώση..., ή μειωμένη προοδευτικότητά μας Kai πιό
πολύ ή ὰμθλυμένη «ταξική μας συνείδηση». Τό... μ α ς γιατῐ Θαρρώ
πώς κάπως έτσι νιώΘουν καί oi TOTIvoi you σύντροφοι.
_ ‘k
19. Γεννήθηκε ἄγνωστος. Ἀντρώθηκε μέσα σέ Θύελλες Kai Θγηκε
ἀκέραιος μέσα ἀπό τίς μυλόπετρες της μικρότητας τῷν πολύξερων
καί τό λαθύρινθο τοῦ σκοταδισμοῡ. Ἐζησε Kai πέθανε ἅνθρωπος.
Ἕτσι θά μείνει στή μνήμη μας; ἕνας πραγματικός ἅνθρωπος.
Γ .Αντ.
‘k
20. Πώς ὑπῆρχε ένας Σεφέρης ποιητής τό πρωτόμαθα τό 1949
στή Γιούρα ξεφυλλίζοντας μιά άνθολογία τοῦ Ἀποστολῐδη. Δυὸ
ποιήματά του Θυμᾱμαι· τήν «άρνηση» καί τό «Στό πέλαγος σέρνουν
φωτιές καράθιοι». Τά «ἀνθσλόγισα» καί τά δυό a’ ένα τετράδιο πού
ὰντέγραφα ποιήματα. Ἀργὸτερα σέ μιόι προσωπική μου δυστυχία
ἀντέγραψα τήν «ᾰρνηση» στά τελευταῖα φύλλα της άτζέντας μου,
καί τήν ἑμαθα ἀπ’ ἔξω. Στά ’60 κάπου διάθασα πού ἔγραφε ὸ Αὐγέρης ὅτι ὁ Σεφέρης εἶναι Βασικά «άντιφασίστας» ποιητής. Ti ὰντιφασίστας μπορεῑ vd εἶναι ἕνας ποιητής που έγραψε τήν «ὀρνηση»
ἀναρωτιόμσυν. Στή δικτατορία οὶ «δηλώσεις» Σεφέρη, τό «ἐπί
ἀσπαλάθων», ή «κηδεία Σεφέρη», you ἕδωσαν μιά διαφορετική εῘ- _
κόνα τοῦ ποιητή. Τώρα Θέλω νά τόν διαθάσιυ - ἔχω Βλέπεις καί τόν
καιρό ἀφθονο — άλλά ντρέπουμαι.
X.Z.

you.
* ΣΤσ.

76. Tôv Γ . Σεφέρη δέν τόν γνωρίζω adv ποιητή γιατί δέν ξέρω ὰπό
ποίηση. Σάν ὰνθρωπο ὅμως τόν έχω μέσα στήν καρδιά μου. Μέ τή
δήλωσή του τήν άνσιξη τοῦ ’69 καί μέ τή χειρονομία του γιά ὅλους
ανεξαῐρετα τούς πολ. κρατούμενους, ἔδειξε ὅτι ήταν ἕνας ἀγωνιστής τῆς ἐλευθερίας τοῦ λαοῦ μας.
’ἡ

17. Τόν άληθινά μεγάλο καλλιτέχνη, ατη ὅπου κι dv ὰρχίσει κι ὅ,τι
μονοπάτια περπατήσει, τόν ἕλκει ἀλήθεια τό Σεφέρη Kai τόν κέρδισε. ’

* A.K.

18. Τόν πρωτάκουσα 2 μεσημεριάτικες ώρες πρίν Β χρόνια. Τοῦ
κάναμε καί «κριτική» τότε] Εὶμαστε 10-15 «προοδευτικοῐ» νέοι.
ἕνα xz‘exos. dnamlsbpnwo. μαρμαρωμὲνο βαεὶλεμο. κὰποιου
ἕῖιῖἒγιβῇῑῦλ). , ’
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σεπτεμβρης
_ αριθμ. τ. 22
περιεχομὸνα παρουσιαση
’ «L
I ΣΑΠὸη-ειωαὸλιαμὶδῦμι-ἦὼιᾶψι». 3
ΑΨΙΕΡΩΜᾸ
“ . Emma ΑΦιενεΜΑ ΣτοΝ
l r. Σεφῑρκ
f εἵς-Ν
(Ἀναλυτικὰ.
περιεχόμενα.
“x τὶ μὲ- ·πῆ ζωὴ

Ι.

-- v- -.._. ,.

np'w îpeï'a ιθ,ιὲὦῇ prua.
MW; μὰ ﬂaking-1 φοῡαεμὶνη am; τὰ ωανιὰῐωί τὸ
Swim, ἅρμα δοκὼ-μὶ.νο ἀπὸ 1o ξφσῇὸφι ὃηὸ
κάρα. κι· ἀπὸ τὸ. Home».
Θὸ. ’λεμιι nub-a Mu Ὶὲι ὅιῶξιι To! ὺπερὸνὶῳτνῡ ,Κὺνλιὰῡῃα
no'u βλὶηει V.‘ ἕνα. Pin, τὺ. Σειρῆνεδ nob du {.5 EMS)sels ξυνῶ, ἳκὺλλα. καὶ τὴ c‘m‘ εὶυὰμὸ
ναὶ·
Tow. ηεᾳῖῃᾺρνκα. τὲιρατα, ι’ιοῦ δὲ çà: ἆεςὴνουι »ιὰ annuωσῦμ, mi»; «Env m“ 11‘316: {ma E“an nc'u nuλικηε Pica. ειτὸν νιὸειγο, τὴν ψυιὴ »καί χιὶτὸ μῦμα.

‘Anô τὸ «nc'mn -'.\"‘.-"r'\w ﬁlm nun-"<2 ὴ.

’Enpene νΕ-φόουν
Sîewda xçôna.
'Ençene ἡ (μιπή mu
ηφὼτα v‘ 6mm
μὲι vit “alphanμεὲοῖ mo πολλοιτέΝ noun-'1. Ὴὸμιη.
‘1‘. nomb'qmu ἕπον
κᾳόιιο. “of. xçôwno
Sink). μνι- τὸυ)
κιο-Πὸ. μαξῖἷῶφα.

neÂü.f‘1\Jx'\ÿau\m Viz
ηληωὸζουμ τὸ Ëç.
ῳ τω).

’ au
"En. in’mmço ἱψῇφο ’διὰ ﬁs nc'AMvaÂs ὶῐαιγὰῖῡῄ
τηῠἜψιειγ Μωτὲλ-Δημουιὲκιῐηωι ιῆῆύ ’Μ’-,Νῠὶμ

We” “"6 il,“ aux!“ Mud. ῃμῶιιμαώἑῖηάη («c1 ηψ-»ῳῂμιτ-Ᾰ. ηςῦ ἔμα! (οἱ ἐωιιςολὲ» τοῦ LIA-mm) 35
vii:me ἒ, Kit-2:11:13» a1"; ”ὶηιὴτυλῖ--ηῆηιὼ ’πω-ιη-

ί Enﬁn?“ Σὺπψὶ cmrmb. ιςὲᾳοι· ngés ‘t'vuhçoon'xuîmàh -ιὲο,
. 5 3m???“ 1505 Μιὸ. ΐοτιῆῩυᾸὴ ὀνο-δροῒῇ en}: “pull-(m τῆς
ἢ Ζητεῖτω ἐλι-(ις-Σῆμει. 3 ΣΕΨΠΕΜΜ ΜΞ. ᾗ

.ι
“"xwm,’ K‘mH“ Kfvn'nd; ηηῆιι-ψὲωη τοῦ 'gru‘vnuû βιβλίου ’ξιιῡ

_ Α· Στψηψῖινη zm'e'nm ἱληὶνῑήμι. κιςδὶτιῡυ.
Οἵ Τωιψιιῃὸεςιη, ὸηουτκιὲμει ᾗ
mm w ἰαὶωδὸβνδιηιηνα TN"- S“'13‘1\‘-°'- ἱίιαι ondule; αἱ)τωὺ nob

με V. ’τῃιὲγ-ωματψώ. .
\ur. ru magma nul?
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Ξ Παὶωῶνικὲε ἔταψεῑεει καί
I εὒμφοω “96105.

Στὲυιετω vim”, ψιῖωφὶζρντω. (“siphon εν ἂει-ιφιεγὲνα
1'0» 529mm, “me. τῆξ ῃλὼω ναξ, 3m: τὴ μ’λοῦῡωέ

’Ἕνα μῃᾷλο “Lye; (2,4 mum) -ωῡ τιὴ-ιιτῶ
ἂηιεᾳυψὲυῠ (“EN Î. Σιεῆὲᾳη.Πεςιιὲιιὶ Ὰιῖμιυυ

ἒ Βιῇὶᾇω. gui διιιῇ pas ‘27“ka
ADM] τῶν ὒιιυμὸπων
ι.-

’Ξημῡωεὶιτηκι Πάλαι-ἕτερα 15v -τῖ-(λο
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Τό ἐξώφυλλο τοῦ ἀφιερώματος.

'O ποιητής Σεφέρης μ’ αὺτό
τό λιτό στήν ἓκφραση, αλλα
πολύ καθαρό στοὺς σκοπούς
του κείμενο, ἔρχεται ὰπό τό
δρόμο της αναζήτησης τοῦ
γνήσιου ποιητικοῦ λόγου στό
πεδίο τοῦ πολιτικοῦ αγώνα. ‘H
κλίμακα τῆς φωνῆς’ του πιανει
από τή γεματη πόνο διαπίστωση για τό κακό πού ὲνέσκηψε, μέχρι τή φοθερή πρόγνωση της μελλοντικής συφορᾱς για να προαναγγείλει τα
πιό μεγαλα καθήκοντα, τήν πιό
μεγάλη έπιταγή.
Ἀπλα τα λόγια του, αλλα τα
διαποτίζουν oi μακρές καί θαθιές παραδόσεις τοῦ λαοῦ μας
για τήν ὲθνική του ἀπελευθέρωση καί τήν πολιτική του ὁλοκλήρωση τα δονοῦν τό χρέος
για μια πατρίδα δίκαιη, ἐλεύθερη καί προοδευτική.
'O πόθος για ένα φωτεινό
αῠριο - πόθος πού ὺπαρχει πιό
δὐνατός σήμερα - σημαδεύεται

από ὰγῶνες- Θυσίες καί ὁλοκαυτώματα - για τή δημιουργία
μιᾶς θασης (εθνικής, κοινωνικής, πολιτικῆς) πού θα ἐπιτρέψει να γίνει τό προχῶρημα, σ’
αὑτό τό αῠριο, πιό ίσορροπη“ μένο καί πιό αποτελεσματικό.
“07m αὐτα έκφραοτηκαν μέ
πολλοὺς κόπους καί θυσίες,
πολλῶν δημιουργῶν, στή λογοτεχνία, τήν τέχνη, τό στοχασμό,
μέσα σέ μια πορεία 1100 συνδέθηκε αμεσα μέ τήν πορεία τοῦ
λαοῦ. Δέν μποροῦσε να γίνει
διαφορετικα γιατί αὐτα ὄντας
τα ἐφόδια για τή συνειδητοποίηση της έθνικής pug συνοχῆς, τῆς σύλληψης καί της
γνῶσης τῆς ἱστορικῆς αλήθειας
καί της καλλιέργειας της ανθρωπιας μπαίνουν ἐμπόδια στό
σκοταδισμό καί τήν ὑποταγή.
Καί εἶναι αὐτή η ἓκφραση, αὑτό
τό φανέρωμα πραξη ὑψίστης
σημασίας γι’ αὑτό καί ὅ ὰγώνας εἶναι τραχύς καί πολυδαίδαλος· ὀξύς ὅταν ὑπάρχει
ἀνωμαλία καί καταπίεση καί
πλατύς, μυριοκύματος ὅταν
ὑπάρχει ἐλευθερία καί δημιουργικότητα.
Σήμερα μια δικτατορική
κατασταση περιζῶνει ασφυχτικα τα παντα. Τα σῦμθολα
1100 όρθώνει εἶναι απειλή τῶν
ὅπλων - τοῦ ἀφανισμοῦ καί τῆς
ὼμης Βίας. Ἐπιδίωξή της η
ἑρήμωση - για να ακούγοντὰι
πιό φοθερές 0i κλαγγές τῶν
ὅπλων καί ol προσταγές, για να
φανταζουν σαν καινούργια τα
κορακίστικα τῶν «αναμσρφωτῶν» τῆς κοινωνίας pug, τοῦ
πολιτικοῦ pug 6ίου καί τοῦ πολιτισμοῦ μας. Μέσα ἀπ’ ὅλα
αὺτα ὅμως προθαλλει ’ή θέληση
να επιζήσει καί,να συνεχισθεῖ
αὐτό πού μέ τόσους «πόνους
καί κόπους» ἐχτιζε ὁ λαός μας
ὅλα αὐτα τα χρόνια. ‘H θέληση
τοῦ ποιητή παίρνει τή μορφή
τοῦ πολιτικοῦ συνθήματος σύνθημα αγῶνα πρός τούς διανοούμενους τής χώρας, για τή
διαφύλαξη καί τήν περιφρού-

Κι’ ὅμως 0' αὐτό τόν ὕπνο
τ’ ὄνειρο ξεπέφτει τόσο Εὔκολα
στό ὄραχνά.
’Ὀπιυς τό ψάρι πού ἄστραψέ κάτῳ ἀπ’ τό κύμα
καί χώθηκε στό δοῦρκο τοῦ ὄυθοῦ
ἥ χαμαιλέοντας ὅταν ἀλλάξει χρῶμα.
Στήν πολιτειά πού ἔγινε πορνεῑο
μαστροποί καί πολιτικιές
ὁιαλαλοῦν σάπια θέλγητρα·
ἡ κυματόφερτι] κόρη
φορεῖ τό πετσί τῆς γελάὸας
γιά νά τήν ἀνεὸεῖ τό ταυρόπουλοὁ ποιητής
χαμίνια τοῦ πετρῦν μαγαρισιές
καθώς ὅλὲπει τ’ ἀγάλματα νά στάζουν αἷμα.
Πρέπει νά ὄγεῖς ἀπό τοῦτο τόν {Un/0'
τοῦτο τό μαστιγωμένο δέρμα.

Τόν πρῶτο καιρό τῆς δικτατορίας στελέχη τοῦ «Πατριωτικοῡ Μετὼπου» (ΠΑΜ) ζήτησαν (μέσω τοῦΣτρατῆ Τσίρκα) ἀπό τό Σεφέρη μια συνεργασία για τήν έφημερίὸα τοῦ
ΠΑΜ «Νέα Ἑλλάδα». Ὁ ποιητής ἀπαντησε ὅτι δέν ἤθελε
ἐκειίιι] τή στιγμή να γράψει κατι, πρόσθεσε ὅμως ὅτι μποροῦσαν να ὃημοσιεύσουν ὁποιοὸήποτε κείμενό του ἤθελαν.
Πρότεινε, μάλιστα, τό παρακατω ποίημα ποῦ ἔχει στοιχεῐο
l" καί ἀνήκει στήν τρίτη ἑνότητα μέ τίτλοῑ «Θερινό ἡλιοστασι», τῆς τελευταίας του ποιητικῆς συλλσγήςῑ «Τρία
Κρυφα Ποιήματα», έκὸσση τοῦ Γαλλικοῦ Ἰνστιτούτου,
ρηση τῶν ζωογόνων πηγῶν για
καθε ἑργο πολιτισμοῠε τήν
Ἐλευθερία τοῦ Λαοῦ καί τή Δημοκρατία τή’ς Πολιτείας, τήν
έπαλήθευση τοῦ πνεύματος καί
τίς δυνατότητες για παραπέρα
ανατι-τυξή του.

καί χρέους. Πέρα για πέρα
’κατανοητό σήμερα θα αποκταει τό πιό διδαχτικό του
νόημα ὅταν μέ τόν καιρό τό
ἔθνος θα καταχταει πιό ὺψηλές
θαθμίδες πολιτισμοῦ ξεπερνῶντας τα χθεσινα κακα καί ζώνΤα λόγια αὐτα τοῦ ποιητή δέ , τας τήν πιό μεγαλη ἐλπίδα για
χρειαζονται ἐξηγήσεις καί λε- τό αὔριο, τό καθε αὐριο.
τΓτὸλογες ἀναλύσεις. Εἶναι στέρεα, ζωντανα, θαρραλέα καί
αδελφικα. Βγαλμένα μέσα από
τούς διωγμοὺς, τίς φυλακίσεις,
τίς έξορίες, τόν κρυφό αγωνα
για τήν έλευθερία καί τήν τυραννική σιωπή τῶν δύο πρώ-

των χρόνων τής δικτατορίας,
ακριθολογοῦν καί συνεπαίρνουν· έκφραζουν τήν αγρυπνη
συνείδηση τοῦ ἔθνους, τό 6ηματισμό πού απαιτοῦν oi καιροι.
Τό μήνυμα τοῦ αξιου πνευματικοῦ ήγέτη λαμπει αναμεσα
στα αλλα μηνύματα απόφασης

Λίγο ακόμα / θα ίδσῦμε τίς
αμυγδαλιὲς ν’ ανθίζουν / τα
μαρμαρα να λαμπουν στόν ήλιο
/ τη θαλασσα να κυματίζει /
λίγο ακόμα, / να σηκωθοῦμε
λίγο ψηλότερα.
’ ‘H συμμετοχή διανοουμένων,
νεολαίας καί απλοῦ κόσμου
στήν κηδεία τοῦ ποιητή, η συγκίνηση κάί ὁ παλμός ἔδειξαν
πῶς τό μήνυμα του θρήκε ανταπόκριση καί ακολουθεῖ σταθερατό δρόμο τῆς πραγματοποίησής του. _
Γ.Κα

η δήλωση
Παει καιρός πού πήρα τήν απόφαση να κρατηθῶ ἔξω από τα
πολιτικα τοῦ τόπου. Προσπαθησα αλλοτε να τό έξηγήσω, αὑτό
δέ σημαίνει διόλου πῶς μοῦ εἶναι αδιαφορη ή πολιτική ζωή pug.
Ἔτσι από τα χρόνια ἐκεῖνα ῶς τῶρα τελευταῖα έπαψα κατα
κανόνα v’ αγγίζω τὲτια θέματα. 'EE, αλλου τα ὅσα δημοσίεψα ὡς’
τίς αρχές τοῦ 1967, καί ή κατοπινή σταση μου (δέν έχω δημοσιέψει τίποτε στήν Ἐλλαδα από τότε ποῦ φιμῶθηκε η έλευθερία) έδειχναν, μοῦ φαίνει-αι αρκετα καθαρα τή σκέψη μου.
Μολαταῦτα, μῆνες τῶρα, αἰσθάνομαι μέσα μου καί γύρω
μου, όλοένα πιό έπιταχτικα τό χρέος να πῶ ένα λόγο για τή
σημερινή καταστασή pug. Μέ ὅλη τή δυνατή συντομία, να τί θα
έλεγα; ’
ΙΟίείνουν δυό χρόνια 1100 μᾱς έχει έπιθληθεῖ ἕνα καθεστώς
ὅλως διόλου αντίθετο μέ τα ίδεώδη για τα ὁποῖα πολέμησε ό
κόσμος pug καί τόσο περίλαμπρα ό λαός pug, στόν τελευταῑο
παγκόσμιο πόλεμο. “
Εἶναι μια κατασταση ὑπόχρεωτικής ναρκης ὅπου, ὅσες πνευματικές αξίες κατορθῶσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, μέ πό-

νους καί μέ κόπους, πᾱνε κι αὐτές να -καταποντισθσῦν μέσα
στα έλώδη στεκαμενα νερα. Δὲ θα μοῦ εἷταν δύσκολσνα καταλαΒω πῶς τέτιες ζημιές δέ λογαριαζουν παρα πολύ για ὅρισμένους ἀνθρώπους. Δυστυχῶς, δέν πρόκειται μόνο γι’ αὐτόν τόν
κίνδυνο, ς ·
”Ολοι πια τό διδαχτηκαν καί τό ξέρουν πῶς στίς δικτατορικές
καταστασεις, η αρχή μπορεῑ να μοιαζει εὐκολη, ὅμως ή τραγωδία περιμένει, αναπότρετι-τη, στό τέλος. Τό δραμα αὑτοῦ τοῦ
τέλους μὰς 6ασανίζει, συνειδητα ή ασυνείδητα ὅπως στούς
παμπαλαιους χορούς τοῦ Αἰσχύλου. υΟσο μένει ή ανωμαλία,
’τόσο προχωρεῖ τό κακό.
ΕῙμαι ένας ἄνθρωπος χωρίς κανένα απολύτως πολιτικό δεσμό, καί, μπορῶ να πῶ, μιλῶ χωρίς φόθο καί χωρίς παθος.
Βλέπω μπροστα μου τόν γκρεμό ὅπου pug ὁδηγεῖ ή καταπίεση
1100 καλυψε τόν τόπο. Αὺτή ή ἀνωμαλία πρέπει να σταματήσει.ν
Εἶναι Ἐθνική έπιταγή.

Τώρα ξαναγυρίζω στή σιωπή μου. Παρακαλῶ τό θεό, να μή
,μέ φέρει αλλη φορα σέ παρόμοια αναγκη να ξαναμιλήσω.
28 Μαρτίου 1969.
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ΤΕΛΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

.H.’ Χ

.09 ιοι( πο αριστερα) οι Ευριπι ης Φαρτσα ος, αγγεΛῘς ορφοΛιας, ασχα.ης σοΛιας, ιωργος ωοτοπουκος. αθιστοι. mm];

Ριζόπουλος καί Νίκος Σαὸὅόπουλος.

r. I'IANNOYAHZ: o ΠΡΩΤο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ
Ο (Η ἀπέχθειά του γιά κάθε τί τό ολαόομακεὸοΣτίς 20 Αὐγούστου 1948, οκοτώθηκε οτόν
νικό».
Γράμμο ὁ Γιώργης Γιαννούλης, ἕνας ἀπό τούς
πρωτοκαπεταναίους τῆς περιοχῆς. Έκτελέοτηκε Ἀμέοως μετά ὁΜάρκος(ὑπέρ,ιιαχος τῆς «παρτισάν ’«προὸότης».
ζάνικης ὁράοης ο’ ὅλη τή χώρα») θά ἀπομα·
κρυνθεῖχ
θά
καθαιρεθεῖ
(15—11-48)
καί
τή
θέοι]
Λίγο πρίν, ἔχει πέοει ὁ Κλέφτης (ὑψόμετρα
του
(οὐοιαστικός
ὑπαρχηγός
τοῦ
Ζαχαριάὸη)
θά
2.000 μέτρα) καί ἡ ὁιαμάχη Ζαχαριάὸη καί
πάρει
αὐτός
πού
ὁιέταξε
τήν
ἐκτέλεοη
τοῦ
Γιαν-“
Μάρκου (μάχη «ἐκ παρατάξεως» ἥ παρενοχλήνούληὲ
ὁ
Γούσιας
(Γ.
Βροντίοιος).
οεις,·) ἔχει ἀρχῖοει. Ὁ Γιαννούλης ῆταν πιστός
Ἡ
ἐκτέλεση
τοῦ
Γιαννούλη,
mm}
στόν
Γραμοτόν Μάρκο...
μο, γπροκάλεοε - τότε - κατάπληξη καί ἀναταὉ Φοῖόος Γρηγοριάὸης γράφεις
ραχή οτούς μαχητές τοῦ AZ. 17d τόν Γιαννούλη,
τή
ζωή
καί
τόν
θάνατό
του
γράφει
οήμερα
ἕνας
«Τί νά πεῖ κανείς γιά τήν καταὸίκη καί ἐκτέφίλος
καί
ουναγωνιστής
του
ὁ
Ἀχιλέος
ΠαMal τοῦ κάπετάνιου Γ. Γιαννούλη,· Karin/091iπαϊωάννου,
ὁιοικητής
τῆς
103
ἑπιλαρχίας
τοῦ
θηκε γιά πολλά καί σάν ὑπεύθυνος ἀποτυχίας·
AZ. Εἶναι μιά προσωπική μαρτυρία, γραμμένη οτίς μάχες ἐκεῐνες.
παρά τό πέραομα τοῦ χρόνου - μέ αἴοθημα καί
Στά πολλά ἄλλα, ὅρίσκεται;
πάθος, μά mil/a) ἀπ’ ὅλα μέ πόνο yid τόν damaΟ Ἡ ἀφοσίωοί του οτόν Μάρκο, ἀπό τό πρῶτο χαμένο καπετάνιο.’ Τή ὁημοοιεύουμε ὅπως γράφτηκε - adv προοωπική μαρτυρία τοῦ ἐμφύλιοι).
καί τήν ἀρχή τοῦ (δεύτερου ἀντάρτικου.
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ΟΠΩΣ όλες οἰ έΠαναστασεις γέννησαν τοῦς ἥρωές τους, έτσι
καί ἡ έΠανασταση τοῦ ΔΣΕ, ή-έΠαναοταση τοῦ ένοΠλου αγώνα για
λευτερια καί κοινωνική αΠολυτρωοη, ἡ αντίστααη τοῦ 1946 - 49
γέννησέ τούς ἥρωές της. Κι αναμεσα στήν Πλειάδα αὑτῶν τῶν
ἡρώων ξεχωρίζει ἡ μορφή τοῦ Γιώργη Γιαννοῦλη. 'O Γιαννοῦλης,
γέννημα καί θρέμμα μιας ΠολὺΠαθης Πατρὶδας, μέ τίς φτώχειες
καί κακουχῑες ένός Περήφανου λαοῦ, μα ριγμένου στό Βοῦρκο τῆς
φτώχειας καί καθυστέρησης, τῆς αδικίας καί ανέχειας. Παιδί ἑνός
λαοῦ ατήν Πλατη τοῦ ὁΠοίου γλεντοῦν καί αλαλαζουν οί mes ε’ίδους έκμεταλλευτές καί καταΠιεστές. 'O Γιαννούλης, αΠο τή
μεταξική Περίδο καί νωρίτερα ακόμα αἰσθανεται τήν αΠοΠνικτική
ατμόσφαιρα τῶν Πολιτικαντηδων έχτρῶν τοῦ λαοῦ καί τῆς Πατρίδας, Πιό Πολύ τή δικτατορία τοῦ Μεταξα, καί κατα τήν τραχια καί
δύσκολη αῦτη Περίοδο ὸργανώνεται στό αντιδικτατορικό μέτωΠο
καί »τήν κομμουνιατική νεολαία ΟΚΝΕ καί Παλεύει για μια εὺτυχισμένη Ἑλλαδα, ’Ξλλαδα χωρίς καταπιεατές καί δικτατορες.
ἈΠό τούς Πρωτους ανταρτες τοῦ ΕΛΑΣ - οτοῦς κόλΠους τοῦ
’όΠοίου ξεχωρίζει αΠό τοῦς αλλους για τήν Παλληκαρια καί αφοσίωση στόν αγώνα - ξεχωρίζει ίδιαίτερα για τίς οτρατιωτικές του
ίκανότητες καί μΠαίνει στήν ήγεσία τοῦ Γραμμου οαν μέλος τῆς
διοίκησης τοῦ ’ΥΠαρχηγείου Γραμμου τοῦ ΕΛΑΣ. ἈΠό τίς Πρῶτες
μέρες η ανήσυχη, δημιουργική καί έΠιτελική τούτη φυσιογνωμία
σχεδιαζει καί όργανώνει τήν έκοτρατεία τῶν Πρώτων συγκροτηματων τοῦ ΕΛΑΣ τοῦ Γραμμου για τό ξεαήκωμα ὅλου τοῦ κόμπου τῆς
Περιοχῆς Καατοριας, τήν αΠελευθέρωση τοῦ ’Ἀργους Ὀρεστικοῦ
(ΧρούΠιοτας) καί τῆς Πόλης Καατοριας. Τό έΠιΘετικό του Πνεῦμα
κυριαρχεῑ καί μεταδίδεται σέ ὅλους τοὺς αυνεργατες του.
'O Γιαννούλης Παντα έΠιτίθονταν, ἢταν Παντα έναντια στή στατικότητα, τήν αμυνα. Τόν κυριαρχοῡοε τό Πνεῦμα τῆς Πρωτοθουλίας, τῆς κίνησης καί δρασης. 0'1 δημιουργικές του καθοδηγητικές
Πολιτικοατρατιωτικές ίκανότητες ξετυλίγονται στήν Περίοδο τοῦ
ΕΛΑΣ καί ίδιαίτερα στα 1946 - 47, ὅταν Παίρνει τήν αΠοατολή να
όργανιίιοει, να αναΠτῦξει καί καθοδηγησει τό ανταρτικο κίνημα
τῶν καταδιωκόμενων αγωνιοτῶν αΠό την αῦθαιρεσία τῶν κρατικῶν
καί Παρακρατικῶν δυναμεων τῆς ξενοκίνητης κυ6έρνησης τῆς
Μέσης Ἀνατολῆς, οτήν Περιοχή τοῦ Γραμμου. Εἶναι 6 δημιουργός
τοῦ Γραμμου τῆς αντίατααης τοῦ 1946 - 49.
T6 ὥριμο Πολιτικὰ μυαλό τοῦ Γιαννοῦλη, ή έΠιτελική του δυναμική φυσιογνωμία, δια6λέΠει Πως ό λαός τῆς Ἐλλαδας μέ τα κυνηγημένα Παιδια στα Θουνα καί τήν ϋΠαιθρο μΠορεῑ καί ΠρέΠει να
αΠαλλαγεῑ αΠό τή ζούγκλα τῶν κατατρεγμῶν, καταΠιέσεων, φυλακίσεων, εξοριῶν καί δολοφονιὼν Ποῦ έΠικρατησε μετα τη Βαρκιζα
ατη χώρα, στα τέλη τοῦ 1946 καί αρχές τοῦ 1947.

«'H δυναμική Ισχή τοῦ λαοῦ, ἠ στρατιωτική του ἰσχή, ἔλεγε, Θα
φέρει τήν Πολιτική καμΠή στή χώρα, συνειτῶς καί τή νίκή τοῦ
λαοῦ».
'O Γιαννοῦλης τότε, όταν συγκροτοῦσε τίς Πρῶτες όμαδες τῶν
καταδιωκόμενων στα Πυκνοδασωμένα λημέρια τοῦ Γραμμου, ùnoοτηριζε ότι στα τέλη τοῦ 1946 καί αρχές 1947 Γραμμος καί Βόιο
μαζί μέ τα Χασια καί τό Βίτσι μΠορεῑ καί ΠρέΠει να δημιουργήσουν
μια ίαχυρή δύναμη, μια μοναδα κροῦαης μέῑ

ΑΠΟ τό Σκόπια τῆς Γιουγκοσλαὸίας,
μέ προσωπική εὑθύνη, κουὸαλησα ἐὸῶ
τό 6ι6λίο ζωῆς τοῦ Ἀχιλλέα Παπαϊωόιννου, διοικητῆ τῆς 103 ἐπιλαρχίας τοῦ

γράφεται στήν Ταοκένὸη. Τό Μάρτη τοῦ
“ 1976 ὁ Ἀχιλλέας τό ὑπέγραψε στα Σκόπια ἀφοῦ συμπλήρωσε τό τελευταῑο του
κεφαλαιο μέ ῦπότιτλο «Οἱ αγιυνιστές τοῦ
Γραμμου οτή Σοόιετική Ἕνιιιση». ’
ΣΤΟ κεφαλαια «Μορφές τῆς Ἐπανάστασης καί αγώνα στό Γραμμο» ὑπάρχει
τό πορτραῖτο τοῦ Γιώργη Γιαννοὺλη.
μαζί καί μιά καταγγελία - κραυγή γιόι τό
χαμό του. Παραχώρησα στό «ANTI» μέ
τή σύμφωνη γνώμη τοῦ ’Ἀχιλλέα τοῦτο
10 κειμενα.
ΕΠΙΘΥΜΩ >ὀικόμα νά καταγραφοῦν οἰ
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Τασκένὸη, Ὀχτώὸρης ’49.· ὁ Γιάννης Πατσούρας, ἡ Δήμητρα Παπαὶὶυάννου καί
6 Ἀχιλλέας Παπαϊωάννοιι.

ο Πρῶτο αντικειμενικό σκοΠό τήν καταληψη τῶν Πόλεων Γρε6εῚνα, Τσοτύλι, ΝεαΠολη. Καί μετα; Πέρασμα τῶν τμηματων ατό Βίται
- Σινατσικο μέ αΠειλή τῆς Καστοριας - Φλώρινας - Ἀμυνταίου καί
καταληψη αὐτῶν τῶν Πόλεων για να γῑνουν κύριοι τοῦ καμΠου
Ἀμυνταίου - Φλωρίνης. .
O Δεύτερο αντικειμενικό σκοΠόῑ καταληψη τοῦ ὺψιΠέδου Κοζανης - μαζί καί τῆς Πόλης Κοζανης - καί δημιουργία γερῶν Θασεων
οτήν Πίνδο, Βέρμιο καί “ὈλυμΠο.
Τό αχέδιο αὺτό τοῦ Γιαννούλη, φτιαγμένο σέ συνεργασία μέ τόν
(Λιακο) ΠαΠαδημητρίου Ἠλία, ἠταν ἕνα Πλήρως ΠραγματοΠοιησιμο
σχέδιο για έκείνη τήν Περίοδο. Ἠ έΠιθετικη αῦτη δραση,,κατα τόν
Γιαννούλη, ΠροῦΠόθετε δημιουργία καί αλλων τμηματων αΠό τα
νέα έδαφικα τμήματα καί Πόλεις Ποῦ Πέφτανε στα χέρια τῶν ανταρτων. .

λόγοι για τούς ὁποίους ὁ Ἀχιλλέας
ἔγραψε τό ὂιὸλίο, ὅπως αὑτός τούς ἐκθέτει 016 εἰσαγωγικό σημείωμα;
«Γράψαν οἱ κοντυλοφόροί τῆς ξενοκρατίας καί τοῦ ὑπερεθνικισμοῦ γιά τόν
ἡρωισμό τῶν παιὸιῶν τῆς Ἑλλάὸας πού
ριχθῆκαν οτή φωτιά γιά τόν Τρούμαν,
γιά τό ματοκύλισμα τῶν στρατευμένων
τέκνων τοῦ λαοῦ πού ὁῶσαν ni ζωή τους
γιά τά συμφέροντα τοῦ ἑγγλέζικου καί
ἀμερικάνικου ι’μπεριαλισμοῦ, τῶν Γλύξμπουργᾈπά συμφέροντα τῶν ΏνάσιῙὸων,
Νιάρχων, Μποὸοσάκηὸων, Γουλαντρήὁων, τά συμφέροντα τῶν ἐκμεταλλευτῶν
τοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάὸας.
(...) Γράφω καί γώ γιά τό Γράμμο τῆς
ἀντίστασης ἑνάντια στήν ξενοκρατία.
Γιά ,τό θρυλικό τοῦτο ὄουνό πού τά παιὁιά τῆς Μακεὸονιάς καί Θράκης, Ρούμελης καί Θεσσαλίας, τῆς Ἠπείρου, τοῦ
Μωριᾶ καί τῶν νησιῶν, πού χύσαν

ἄφθονα τό αῇιια τους ych μιά Ἐλλάὸα
λεύτερη, ἀνεξάρτητη, μιά Âaïiuÿ Ἐλλάὸα,
καί οτά τριά προσκλι]τήρια.· 016 προο-κλητήριο τοῦ 1940, τόῡ 1942-45 καί τοῦ
1946-49. Γιά τόν Γίγαντα Γράμμο πού
ἐκεῖνα τά ἱστορικά χρόνια, πάνα) στά
ἱερά του χώματα τά ποτισμένα μέ τόν
ι’ὁρώτα καί τό αἷμα τῶν καλύτερων γιών
καί θυγατέρων τῆς γῆς τῶν Ἑλλήνων
παιχτηκε ἡ τύχη μιᾶς προὸομένης πατρίὸας, ἑνός προιδομένου λαοῦ ἀπό ξένους
καί ὸικούς gag. Γιά τόν περήφανο Γράμμο, στά ὅράχια τοῦ ὁποίου ουνέχιζε νά
κυματίζει ἐπί τριά χρόνια ἡ γαλανόλευκι]
τοῦ Γλὲζου, φερμένη ἀπό τόν ιἐρό ὄράχο
τῆς Ἀθήνας, ἔτσι ἄσπιλη, ἀμόλυντη, τέ101a καθαρή σάν ἐκείνη τοῦ Μάη τοῦ
I941. Γιά τό ὅουνό αὐτό πού ἐκεῖνα τά
χρόνια 1946-49116 πιασμὲνη τήν àvâoa ὁ
λαόςμας καί ὅλοι οἱ ἁπλοί λαοί τοῦ κόσμου, ὅλη ἡ προοὸευτική ἀνθρωπότητα,

Πολιτικό αΠοτέλεσμα; Σύγχυση στόν Πολιτικό στίὸο τῆς κυθέρνησης τῆς ξενοκρατὶσς Kai Προσφυγή σταν OHE για εἰρηνική διευθέτηση. ‘H Πρωτοδουλίο στα χέρια τοῡ ΔΣΕ, κατα συνέΠεια μέ τή
δύναμή του μΠορεῖ να έΠιΘαλει τή Θέλησή του για ’τήν αλοκληρωτική αΠσλλαγή τῆς χώρας αΠό τόν νεοφασισμό Kai τήν ξενοκρατίσ.
Τό τρίΠτυχό του ήταν;
ο « Ἐκεῖνος Πού Bd φτιαξει Πιό γρήγορα στρατῶ, αὑτός Θα νική051».

Ο «Αὐτός Πού θα ἀκολουθήσει τήν τακτική τῆς έιτίθεσης αὐτός
καί Θα νικήσει».
Ο «Εἶναι καιρός να ἀιτοκτήσουμε τίς στρατηγικές μσς έφεδρεῑες
Πρίν εἶναι dpyd».
'H Πρόθλεψή του ήταν σωστή Kai τό σχέδιό του αριστο Kai αΠό
στρατιωτική Πλευρα Kai αΠό Πολιτική. Γνωστό ήτσν ότι ό κυ6ερνητικός στρατός δέν εἶχε ακόμη δημιουργηθεῖ. 'H κύ6έρνηση τῆς ξενοκρατίσς δέν εἶχε φτιαξει ακόμσ στρατό. Τήν ανοιξη τού 1947 στή
λεύτερη Περιοχή δημιουργήθηκαν έλαφρα τμήματα τοῦ ΔΣΕ. ὅμως
σταθηκαν στάσιμα σέ μια αμυντική διαταξη. Ὲνῶ αρχισε έντατικα
να δημιουργεῖται ό Ἐθνικός Στρατός (ΕΣ), ό όΠοῖος εἶχε τεθεῖ σέ
μια συνεχῆ έΠίθεση, μέ τίς Περίφημες έσρινές έκστρατεῖες. Μετα
τίς έαρινὲς τοῦ 1947 ό ΔΣΞ στερήθηκε τῶν ἐφεδρειῶν του, γιατί
ὅλος α Πληθυσμός εἶχε συγκεντρώθεῖ στα έΠσρχιακα κέντρα μέ
διατσγή τῆς κυθέρνησης, γι’ αὐτόν ακρι6ῶς τόν λόγο. Ἕτσι, τήν
Πολιτική Kai στρατιωτική φυσιογνώμία τού Γιαννούλη δέν τήν εἶδσν oi ήγέτες τοῦ ΔΣΕ Μαρκος - Κικίτσας - Στρίγγος, Πού Πρῶτοι
ἀνέθηκαν στα Θουνό καί ανέλαὸσν τίς διοικήσεις τῶν Πρώτων μεγαλων σχηματισμῶν τοῦ ΔΣΕ. Κι αν τήν εἶδαν, δέν τόν αφησσν να
Προσφέρει τίς ύΠηρεσίες του, τή δυναμικήτου αξία στόν λσό Kai
« τήν ξσνασκλσθώμένη Πατρίδσ αΠό τούς Ἐγγλέζους κατακτητές.
Βρήκαν αργότερα εύκαιρίες oi διαφοροι Γούσηδες Kai λοιΠοί, Kai
έκΠόνησαν καλομελετημένες συκοφαντίες ή δονεῑστηκαν τίς ’ίδιες
Πού Παλια εἶχαν έφεύρει oi δολοφόνοι τοῡ Ἀνδρούτσουῑ τή συνεργασία μέ τόν αντίΠαλο καί τήν Προδοσίαι... J.
O Τόν έκτέλεσαν σαν Προδότη, για να αΠαλλαγουν αΠ“ αύτόν για να τόν Παραμερίσουν αΠό τό δρόμο τους. τόν έκτέλεσαν ἐκεῖ στούς Θραχους τῆς κοινωνικῆς αΠελευΘέρωσης, στόν
Γραμμο, έτσι όΠώς Kai τόν Ὀδυσσέα Ἀνδροῡτσο τόν έκτέλεσαν ρίχνοντας τον αΠό τόν ἰερα Θραχο τῆς ἈκραΠολης, τόν
Βραχο τού μεγαλείου Πού λέγεται έλληνικός Πολιτισμός. Δύο
ήρωες σέ δύο διαφορες έι-ιοχές, σέ δύο διαφορες λα’ίκές ἐξ·
εγέρσεις. Δύο στρατηγικές φυσιογνωμίες, δύο Πολιτικα μυαλα
Πού δέν ται αφήνουν να δώσουν τίς ίκανατητές τους για τήν
ΠροκοΠή τῆς Πατρίδος.
'O Καραῖσκακης έκλαψε ταν Ἀνδρούτσο. Ta Παλληκαρια τού
Γραμμου καί τού Βίτσι κλαψσν τόν Γιαννούλη. Καί ό Πρῶτος Kai α
δεύτερος, θύματα έχτρῶν τοῡ λαοῡ καί τῆς έΠαναστασης. Ὀ
Γκσύρας έκτέλεσε τόν Πρῶτο, α Γούσιας τόν δεύτερα. Παρ’ ὅλα
αύτα τό ὄνομα τοῡ Γιώργη Γιαννούλη θα μείνει στήν ἱστορία τέτοιο σαν τού Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου καί οἱ μορφές τους Pa Παραμείνουν στίς νέες γενιές σαν μορφές ἡρώων Kai αξιων τέμνων τοὺ
λαοῦ Kai τῆς Πατρίδος. Τα κακαλσ τού Ἀνδρούτσου ανσῐῑούονται

έκεῖ στα θραχια τῆς γενέτειρας του. Τα κακαλα τοῡ Γιαννούλη στα
6ραχια τού Γραμμου, έκεῖ κοντα στα χώριό του, τό ἸΞΠταχώρι.
'O Γιαννούλης γεννήθηκε στα χωριό ἘΠταχώρι τῆς ὲΠαρχίας
Κσστοριας στα 1915. Ὲδῶ, σέ τούτο τό γραφικό χωριό τού Γραμμου εἶδε για Πρώτη φορα τόν ήλιο καί τό φῶς α Γιώργης. Πατέρας
του ένας αξιοσέθοοτος γέρος, ό μΠαρμΠσ Κώστας Γιαννούλης.
ἸΞδῶ, σέ τοῦτο τό χώριό, τό ἸΞΠταχώρι, μεγαλωσε στα κατσαθραχσ
τοῡ Ταλιορου Kai Παλιοκρεμίνι, στό Γραμμο.
Ὲδῶ Kai τελείωσε τό δημοτικὸ σχολεῖο. 'O καλύτερος αναμεσα
στούς καλύτερους. Ντυμένος Παντα μέ τα χειροΠοίητσ σαγιακένια
Πανταλονακια καί Πανωφόρι, τίς αλόμαλλες καλτσες μέ τα Πολύ·χρώμο λαστιχο στήν κορφή, Πλεγμένες αΠό τα χέρια τῆς μόνας
του, μέ τα θοϊδοτσαρουχα καί μόνο τίς γιορτές μέ τα δερματινα
χσντροκαμωμένα Παι-ιούτσια μέ τήν Πυκνή Πρόκα για να αντέχουν
στα κσλντερίμια τοῦ χώριοῡ. ΙἈρισ-τος θγήκε αΠό τό οχολεῖο. Μοναδικό αρσενικό τό ’χε α ΜΠαρμΠακῶτσος, έξυτῐνο, τετροΠέρατο.
Στή γειτονια αρχηγός τῆς ΠαιδικήςΙ ι-ιαρέαςΣ διακρίνοντον για τή
νοημοσύνη, έξυΠναδα Kai τούς εὺγενικούςτρόι-ιους. Τόν οτέλνει
ό ΜΠαρμΠακῶτσος να μαθει γραμματα στα γυμνασιο, στα Τσοτύλι.
Ἐκεῖ έξι ὁλόκληρα χρόνια διδασκεται Kai μαθαίνει κολα τα μαθήματα του· 6γσίνει αριστος. Τό 1934 τελείωσέ τό γυμνασιο Kai τό
1935 γραφτηκε φοιτητής στό ΠανεΠιστήμιο τῆς Ἀθήνας. Δουλεύει
καί γραφιας στό δικηγορικό γραφεῖα τοῦ Δραγούμη καί αργατερο
,γίνεται ίδιαίτερός του γραμματέας. Τό έΠαρχιόΠαιδο τούτο τοι]
Γραμμου στήν Ἀθήνα τήν Περναει όΠως αλα τα έῐτσρχιόΠαιδα Πού
δουλεύουν Kai σΠουδαζουνῑ μέ Παλιό κουστούμι, καμΠαρντίνσ αΠό
τα Παλιατζίδικα Kai τρύΠισ ΠαΠούτσια. Μέ τό μισοχορτατσ φοιτητικό στομαχι 6γαζει α Γιώργης τό ΠανεΠιστήμιο, γίνεται δικηγόρος.
Στα 1938 καλεῖται να ὑπηρετήσει τήν Πατρῖδα στρατιώτης. Στέλνεται στή σχολή έφέδρων“αξιωματικῶν Σύρου.
Σέ τούτη τή σχολή ό Γιώργης Παίρνει τήν Πρώτη στρατιωτική
καταρτιση. Βγαίνει αναμεσα στούς αριστους Kai ό διοικητής τῆς
σχολῆς συνταγματαρχης ΣΠηλιοτόΠουλος τόν κραταει για έκΠαιδευτή τῆς καινούριας σειρας αξΙκῶν στή Σύρο. Ἐκεῖ στή σχολή
Σύρου γνώρισα ταν Γιαννούλη έφεδρο ave/om Πού έχαιρε τῆς
αγαῐτης τῶν μαθητῶν καί αξιώματικῶν για τήν· έΠίδσση, έξυΠναδα,
ἑτοιμότητα σκέψης Kai λόγου. Στίς ασκήσεις μαχης τῶν μαθητῶν
τῆς σχολῆς (ό λόχος, τό ταγμα καί σύνταγμα οτήν έΠίΘεση ἤ αμυνσ), ό Γιαννούλης διακρίνεται μέ τίς σώστές έκτιμήσεις Kai αΠαντήσεις σέ ὅλα τα έΠεισόδια Πού Παρουσιαζονται στή διαρκεισ τῆς
έξέλιξης τῆς ασκησης μαχης στό έδαφος ἠ τήν αμμοδόχο. 'O ΣΠηλιοτόΠουλος, στήν κριτική τῶν ασκήσεων, α poü ρώτούσε μαθητές
καί αξιώματικούς, αΠευΘύνονταν στόν Γιαννούλη μέ τό ; «Να μᾶς
ε’ίΠει α κ. Γισννούλης». 'O Γιαννούλης, Παντσ έτοιμόλογος, έδιδε
τή σωστή αΠαντηση. «Ἀκούστε κ. Μακρῆ», έλεγε ό ΣΠηλιοταΠουλος στα δισικητή τού ταγματος, ταγματαρχη Μακρή.
.ΚαΠοιος Κώστας Κίντζος, ύΠολοχσγός τότε, διοικητής τοῡ δεύτερου λόχου, ένας ατίθσσος Kai μσγγιῶρος τύΠος, ὅμως ανθρώΠος μέ καλή καρδια, έΠιανε τόν [Γιαννούλη αΠό τό μΠρατσο Kai τού
’ριχνε τή φρασηῑ «Βρέ 6λαχε αΠό τή Μακεδονία Bd οταματήσεις
να μας ξεφτελίζεις μΠροστα σέ όλη τή σχολή;»

71090910101100170011 τίς σύγχρονες γιγαντομαχιές ἑνός mam λαοῦ μέ τίς ’πιό
σκοτεινὲς (δυνάμεις, ντόπιες καί ὑπερ-

αγωνιστης πού πολλά χρόνιαμὲ τό-ὅπλο
στό χέρι, τό ὅπλο τῆς λευτεριᾶς καί της
τιμῆς, ὸέχθηκε τό τραχύ Γραμμοιιστινό

ὶυκεάνιες.

κρύο τοῦ χειμώιά στίς γυμνές του Ἀρέmtg καί τόν Σούφλικα, γεύτηκε καί τήν
καλοκαιριάτικη ὁροσιά κάτω ἀπό τά πανύηιηλα πεῦκα τοῦ Τσάρνου, τίς φροντιοτὲς ὀξιές τῆς Ἀλεὸίτσας καί Παλιοκρε,ιιίνι καί τά ἔλα-[α τοῦ Τσαγκός Καραού·
λι. "Evaç, πού ἐκεῖ στίς κορφές του γεννηθηκε, μεγάλωσε, ἁνατράφηκε καί
ἕῶιυσι· στήν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ ὅλες του
τίς ὸννάμεις καί τόν ἑαυτό του. Αὐτός
πού σταθηκε - σάν ὑπαρχηγός - πλάι
ατη μεγαλύτερη φυσιογνωμιά τοῦ Γ ράμμοιι καί ὁλόκληρης τῆς Ἑλλάὸας, τοῦ
Γιώργη Γιαννούλη, μιας ἄξαις 5190010111κότητας, μιᾶς ἀπό τίς ὸναεύρετες (151’59γέννημα καί θρέμμα 101" ϊὸιου τοῦ Γράμμοι), πού ἀφιέρινσε ςἰά τόν λαό καί τήν
πατρίὸα τήν will] του καί ἕὸιυσε στήν

Γι’ αὐτόν τό Γράμμο ὄάλθηκα να
γράψω ἐγώ, ἕνας τοιι ἀγωνιστής ἐκείνων
τῶν χρόνων τοῦ ΕΛΑΣ, ἕνας ἀγωνιστής
τοῦ ἀγώνα τοῦ ASE στιὶ χρόνια ἐκείνων
το Ü ἐμφ υλιό ιι πολὲμο ι 1.
Γράφει ἕνας ἀπό τούς πρώτους ανταρτες τοῦ ΕΛΑΣ, ἕνας από τούς πρώτοις
ὁιοικητές τῶν πρώτων ἑλασίτικιιιν 011;!κροτημάτιυν στιῘν περιοχή τοῦ Γραμμου,
πού ἔχει πατησει ὅλι>ς τίς κόρη-ἔς καί 09μάνια, τίς πλαγιές καί χαράὸρες, ὅλα τα
χιυριά καί τίς καλιῖίῖες, ἕνας πού ἐπί
ἑφτά χρόνια mmme κάτω ἀπό τίς
(pom/17015; ὀξιιῖς καί τά πανύιγηλα τά
πεῦκα, ἕνας ἀντάρτης :101" ὡροαίστηκι·
ἀπό ὅλες τίς πηγίς καί τίς όρνσοιῖλις
του, τά ποτάμια καί ριιάκια 1011, ἕνας

ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ τη σωματικη ρώμη,
τη στρατιωτική 1011 {woman καί πολιτική του νοημοσύνη. Πλάι στόν πιό 011ναμικό ἄνὸρα ἐκείνου τοῦ καιροῦ πού
γνώρισε ὁ τόπος καί ἡ χώρα. Πλάι στούς
μεγάλους φίλους ἁγωνιστές καί συντρόφους Πατσούρα Γιάννη, Παπαὸημητρίου
Ἠλία (Λιάκο), Θεοχαρόπουλσ Νίκο
(Σκοτίὸα), Μπατακόγια Βασίλη (Καρα(puma), Βασίλκο Γιώργη, Σαρακατσόνη
Μῆτσο (Μακεὸώνα) καί ἄλλους. Ὁ
’Όλυμπος τοῦ 1943 αὐτη τη φορά ἒὸιυσε
τη σκυτάλη τῆς πάλης καί τοῦ ἀγώνα
στόν Γράμμο, πού ἡ liaiij 1011 (δόξα ξεπερνᾱ κάθε προηγούμενα».
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ, ὁ Ἀχιλλέας μοῡ εἶπε
πώς θέλει ν’ αφιερώσει τοῦτο τό ὃιὸλίο
«στ’ ἁὸἑλφια του», δηλαδή «σέ ὅσους
πεθὰναν γιόι τά ἰδανικα μοις ὅλους τούς
καιρούς».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ
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'O Γιαννούλης τότε ῆταν μέλος τῆς όργάνωοης ἀντιφασιστικοῡ
μετώπου τῶν ἀξιωματικῶν τῆς σχολῆς, στῆν ὁποία όργάνωση μέλη
του ήτσν, έκτός τῶν έφέδρων ἀξιωματικῶν Ρινιοτάξη, Σούλα καί
ἀλλων, Kai οἰ μόνιμοι ἀξιωματικοί Παπαδόπουλος, Νικολαῖδης καί
ἀλλοι. Oi δύο τελευταῖοιήτσν διοικητές τμημάτων TOÜ ΕΛΑΣ στῆν-οι
περίοδο τῆς έθνικῆς ἀντίστσσης. Καί ό Κίντζος ῆτσν στόν ΕΛΑΣ,
στό έπιτελεῑο τῆς Πρώτης Μεραρχίσς τοῦ ΕΛΑΣ.
Γιά τή λα’ἰκότητα T00 Γιώργη, γιά τήν ἀπλότητά του, Πολλά μπορεῑ νά.πεῑ κσνείς κστά τῆν περιοδο τῶν δύο ἀγώνων. Μά καί κεῖ
στῆ σχολή τόν έθλεπες ἀνάμεσα στούς μσθητές Πάντα - παρά τήν
ἀπαγορευτική δισταγή τῶν κανονισμῶν νά μήν κάνουν παρέα οἰ
ἀξιωματικοί μετούς ἀπλούς φαντάρους καί μαθητές. Ὅταν τυχσινε v0 εἶναι ἀξιωματικός ὑπηρεσίας τῆς σχολῆς, τόν έδριοκες
πάντα ἀνάμεσα στούς μσΘητές, τούς ύποψήφιους ἀξιωματικοὺς
Πού κάτι εἶχαν, κάτι τούς ἀποοχολοῡσε, έκανε συζητήσεις μαζί
τους, τούς ένθάρρυνε. Πολλές φαρές έκεῖ στὸν λόχο T00 Κίντζου
έρχονταν καί μ’ έὸρισκε ὅταν ἤμουν τιμωρημένος μέ στέρηση έξόδου. «"E. Πατριωτάκι, τί πάλε κατέθσσες τό κεφάλι; Σέ τιμώρησε
Πάλι ὸ Κίντζος,τί σέ ἀποισχολεῑς» Καί ἀρχιζε να μιλάει γιά τό χωριό,
τό ἸΞΠταχώρι, τήν Καλή Βρύση, τήν Καστοριά καί τὸ Τσοτύλι, τά
μαθητικάχρόνια στό γυμνάσιο καί T0 φοιτητικά του χρόνια στῆν
Ἀθήνα, γιά τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς, γιά τίς έλΠίδες τοῦ μέλλοντος,γιά τή μάΘηοη, γιά τήν ἀποκατάσταση στῆ ζωή, έφτανε καί
στήν έξιστόρηοη τῆς μίζερης ζωῆς τοῦ A000 τῶν χωριῶν μσς, τά
αἰώνια θοϊδοτσάρουχσ καί τά χοντρά σαγιακένισ ροῠχσ, τό καλαμποκίσιο ξεροκόμμστο, δεῖγμα ἀνέχειας, φτώχειας Kai μιζέρισς.
Παρά τή δύσκολη περίοδο έκείνη τῆς Μεταξικῆς δικτατορίας, τῆς
τρομοκρατίας Kai καταδίωξης τῶν προοδευτικῶν ἀνθρώπων, Kai
εἰδικά τῶν κομμουνιοτῶν, δέν δίστσζε v0 000 ζωγραφίσει, κάνον-μ,
τας όλόκληρῆ ἀνασκόπηση, τή ζωή τῶν ἀνθρώπων T00 μόχοου
έκεῑ στά κστσάὃραχα τοῦ χωριού του, τῶν χωριῶν τοῦ Γράμμου
Kai. ἀντίθετα, τήν καλοπέρσση τῶν μεγιστάνων T00 Πλούτου, Kai
0’ ἀφηνε έτσι μόνος σου, μετά τή συζήτηση, όταν ἀναπολοῡσες τά
λεγόμενά του, νά Βγάλεις τό συμπέρασμα ποιός φταίει γι’ αὺτά,
ποιός εἶναι ὸ σ’ίτιοςὲρλης αὐτῆς τῆς δύσκολης ζωῆς τῆς ὑπαίθρου,
τῆς φτωχολογιάς της πόλης κσὰί τοῦ χωριοῡ. 'O Γιαννούλης ῆταν
ἀριστος συζητητής Kai πειστικός δισφωτιστής. Μέ προσοχή ἀρκουε
τόν ουνομιλητή του, σέθονταν τῆ γνώμη του, ζητοῡσε τή γνώμη
του, καί ἀν δέν ῆτσν σωστή, δέν τήν ἀπέκρουε ἀπότομα, προσπαΘοῡσε νά τόν πείσει τόν συζητητή, Ἰνά Θρεί τήν ἀπάντηση στό πρό· ·
6λημα 1100 τόν ἀπασχολοῡσε, Kai τόν κσλοῡσε-Πάλι σέ συζήτηση.
Λίγοι ἀνθρωττοι εἶχαν τέτοια Προτερήματακσί πολλοί λίγοι τήν
ἀνωτερότητα T00 ἤθους αύτοῡ τοὺ χωριστόπουλου ’Πού 6γῆκε δικηγόρος στῆν Ἀθήνα όχι γιά νά δικηγορῆσει, μά γιά νά δώσει τίς
γνώσεις πού ἀπέκτησε στῆν έξυπηρέτηση τῆς Πατρίδος καί τοῦ
κατατρεγμένου καί πάντα ἀδικημένου A000 τῆς χώρας μσς.
Ἠ ἀνωτερότητσ τοῦ Γισννούλη 00v ἀνθρώπου, 00v ἀγωνιοτῆ,
κομμουνιστῆ καί ἡγήτορα θά έμφσνιστεῖ στήν περίοδο τῆς κατοχῆς, τοι] ΕΛΑΣ Kai ΔΣΕ. Τό 1940 T0 Γισννούλη τόν Βρίσκουμε στῆν
Πρώτη γραμμή, διμοιρίτη στό ἀλθσνικό μέτωπο μέχρι τῆν ύποχώΜέ τήν έμφάνιση τῶν Πρώτων ἀντσρτῶν T00 ΕΛΑΣ 0 Γιαννούλης
ξεσηκώνει τά κατσαουνοχώρια καί πευκοχώρια τοῦ Γράμμου. Τόν
ἀκολουθοῦν τό ἶΙΞπτσχώρι, ή Ζούζουλη, Χρυσῆ, Πεῡκο, Κυψέλη καί
ἀλλα χωριά. Τοποθετεῑται -μέλος τῆς δίσης τοῦ· ’Υπαρχηγείου
Γραμμου TOÜ ΕΛΑΣ τόν Γενάρη T00 1943.
Τό σχέδιο τῆς πρώτης σοὸσρῆς έπιχείρησης τοὺ ’Υπαρχηγείου
Γράμμου, Ιτόν Φλεὸἀρη τοι] 1943, y10 T0 ξεσήκωμα τοῦ κάμπου
Καστοριάς, τήν ἀπελυθέρωση τού Ἄργους Όρεστικοῡ καί τῆς Ka—
στοριάς, αυτός τό φτιάνει καί τό ἀναλύει στούς τότε διοικητές τῶν
Πρώτων ἀντάρτικων τμημάτων Γατσούρα, Ριζόπουλο καί Παπσϊωάννου. Ἀπό κείνη τή στιγμή έκδηλώνεται ῆ διοικητική του
ίκανότητα Kai οἰ έπιτελικὲς του δυνατότητες. Πολιτικά 0 F10vv00λης ήταν ἀρκετά κατατοπιομένος Kai ὀξυδερκής. Εἶναι 0 ἀνθρωπος 1100 περισσότερο ἀπό τόν καθένα εἶδε σωστά τό ζήτημα τῆς
μακεδονικῆς μειονὸτητσς στῆν περίοδο τοῦ ἀγώνα ένάντια στόν
κατακτητή, μέ τό κήρυγμα τῆς ἀπόλυτης ἰσοτιμίας τοῦ μακεδονικου A000 μέ τόν έλληνικό στά πλαίσια τῆς έλληνικῆς έπικράτειας.
Μέ τῆν Παλληκσριά του, τήν ἀφοσίωση καί ἀγάπη στῆν Πατρίδα
καί τόν λαό, ἀγαπήθηκε ἀπ’ ὅλους στῆ διάρκεισ τῆς έθνικῆς ἀντίστασης καί ἰδιαίτερα τήν τελευταία περίοδο τοῦ έμφυλίου πολέμου. Πολλοί σῆκωσαν ψηλά σάν σημαία μιά περίπτωση ἀναποφασιστικότητσς τοῦ Γισννούλη στῆν περίοδο T00 ΕΛΑΣ καί τόν κατηγόρησαν. Γράψαν έκθέσεις στῆν ήγεσίσ τοῦ ΚΚΕ. 'O Γούσιας 1110στηκε ἀπ’ αύτούς τούς χάρτινους μοχλούς καί μαζί μέ τίς συκο-

φαντίες τῶν έαρινῶν ἐπιχειρήσεων τοὺ 1947, ὅτι τάχα αύτόὸουλσ.
έγκατέλειψε τό Γράμμο, τήν ἀποτυχία τῶν Γρε6ενῶν τῆν ’ίδισ
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περίοδο καί τήν M110th τοῡ Γράμμου 0τά 1948, τόν έχτέλεσε.
Û “Old ÙTÛV 77 ΠΕιΟίπτωση τοῦ ΕΛΑΣ ἀπό τήν ὀποίσ πισστηκσν
μερικοί τάχα dywworëç;
Τόν Ἀπρίλη Toü 1943 στῆν Περιοχή T00 Boîou καί Καστοριᾱς
E'lX-‘î ÈH‘PGVIOTEÎ HlÔ έθνικιστῑΚή κῑνηση μόνιμων ἀξιωματικῶν
πσρσκινούμενη ἀπό τήν Ἰντέλλιτζες Σέρθις, τῆ γνωοτῆ έγγλέζικη
κσταοκοπεία, μέ τούς Πόρτη, Κιρτσιδάκη, Ζήση κλπ. Σκοπός τους
v0 ἀποτρέψουν στή Ὲαμικῆ γραμμή τοῡ κινήματος καί v0 τό
Προῦὸἑῡῡυν OTÔ ἅρμα τῶν ξένων τῆς έγγλέζικης κατασκοπείσς καί
τῶν πολιτικάντηδων πού τό ’σκασσν στῆ Μέση Ἀνοτολή μέ τόν
ΓλύξμΠΟυβΥΚ- ’ὉλΟῑ Τους αὺτοί μετά τή διάλυοη τους Πῆγαν μέ -τό
μέρος TOÜ KGTGKTnTñ, πῆραν ὅπλα ἀπὸ τούς Γερμανούς, μπῆκαν
στά τάγματσ ἀσφαλείας τοῦ Ραλλη, στῆν ΠΑΟ, καί λυσσασμένα .
πολέμηοαν ένάντια στόν ΕΛΑΣ, Τῆν περίοδο τῆς έκδῆλωσης αὐτῆς
τῆς κίνησης 0 Γισννοῡλης βρῑσκοντον στό χωριό του, τό Ἐπταχώρι, καί εἶχε πάρει μέρος στήν κατάπνιξη αύτῆς τῆς κίνησης. Εἶχε
γίνει ῆ μάχη TOÜ Αὺγερινοῡ καί Μελανθίου ἀπό T0 τμήματα τῶν
τμημάτων τοῦ ΕΛΑΣ τῶν περισχὼν Βοῑου-Γρεθενῶν μέ έπικεφσλῆς
TÔV NC'IKO, XEÎHGPPO καί Φωτεινὸ. Ἀπό τούς στασιαστές ἀξιωματιKoüq ἅλλοι μέν πιάστηκαν σίχμάλωτοι. ἅλλοι δέέφυγαν γιά τίς μεγαλες πόλεις Kai πῆγαν μέ τόν κατακτητή,·Επιοτρέφοντας 0 Γιαννούλης στῆν έδρα του, έκλήθηκε ἀπό τόν τότε ἀρχηγό T00 'Ynapχηγείου Γράμμου Θεοχαρόπουλο (Σκοτίδα), τόν γραμματέα τῆς
Πεβῑφεβεῑῦκῆς TOÜ KKE καί τοῦ EAM. Kai τοῦ έγινε κριτική γιά τῆ
μή συμμετοχή του στή μάχη τού Μελανθίου. T00 δόθηκε έντολή
νά διοικήσει τό ουγκροτημα Βοῑων καί ϋοτερα 0110 Aiyo ἀνέλα6ε
έπιτελάρχης 100 ’ΥΠάρχηγείου Γράμμου. Αὺτο εἶναι τό ἰοτορικό
τῆς ύπόθεσης καί σύτο τό γεγονός διαστρεΘλωμένσ τό γράψαν
OTÔV ΜύρΚο Οἱ Εὺθυμιάδης Θεόδωρος, Παπσδόπουλος Νίκος καί
ἄλλοι. Kai ÔTGV ὁ Γουοιας ἀνέλαθε τήν ἀρχηγία TOÜ ΔΣΕ, λα6σίνοντας ὑπ’ ὁψη ὅλη σύτή τήν ἀλυσίδα τῶν συκοφαντιῶν καί τήν
τελευταία τῆς Μπάτρσς, γιά τῆν ὁποία θά μιλήσουμε Πιό κάτω, τόν
έχτέλεσε. _ ’

Δέν Θέλω VC'l ὲῐῐσναλάθω αύτά n00 ἀναφέρω στά προηγούμενα
κεφαλαια. Θέλω v0 κλείσω μέ τῆ γνώμη μου καί τ“ή γνώμη ἀυτῶν
Πού τόν ζῆσσν, 1100 συνεργάστηκαν μαζίιτου, ότι ῆταν μιά δυσεύρετη πολιτική καί στρατιωτική ἀξία μεγάλης κλίμακας, πανελλοδικῆς, πού τήν παρέδλεψαν τά τέλη τῆςψκαθοδήγησης τοῡ ΚΚΕ Kai
τοῦ ΔΣΙΞ ἀπό φόθο μήπως τά ύΠοοκελίσει.
'O Γισννούλης ῆταν ἀφοσιωμένος μαχητής τοι] λαοῡ, δοκιμα,σμένος ὁδηγὸς καί μπροστάρης, έπιτελικός, διοικητής καί καθοδηγητής Πού ἐπέπλεε ἀνάμεσα στούς- ἀλλους ουνεργάτες Kai κσΘοδηγητές.“,Ο ἀξέχαστος Πάπσδημητρίου Ἠλίας (Λιάκος), συνδιοικητής καί συνεργάτης του, τόν παρσδέχοντσν 00v μιά ἀξία πολι-ν’
τικῆ καί στρατιωτική, 00v ἀνθρωΠο μέ έπιτελικό μυαλό. ῖἘλεγεῑ
«Δέν μποροᾱσε να συγκριθεῑ μέ κανένα μσς, δέν ὑπῆρχε 0V0μεσσ μσς ἄλλος r100 να τόν συναγωνιστοῡν στῆ σκέψη καί τήν noλιτική ὸξυδέρκεια. Ἐπιθσλλονταν ὁ Γιαννούλης,· α’ ὅλους μσς γισ
τή σωστή πολιτική καί στρατιωτική τοΠοΘέτηση τῶν, πραγμάτων σέ
κάΘε στιγμή καί περίοδο, για τήν περιοχή μσς καί γιά ὅλη τήν Ἐλλσδσ. Ἠταν μισ ἐπιτελική ίδιοφυία ἀπό τίς σπανιες στα τελευταῖα
χρόνια τῆς ένοπλης πάλης ἐνάντισ οτους κατακτητές καί τήν ξενοκρστιά. 'O Μάρκος Kai 0 Κικίτσας, που ἠτσν 0i ἅμεσοι διοικητές καί ·
συνεργατες του, στίς αρχές τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, δέν θέλησσν
vd έκτιμήσουν τήν ἀξία του, καί συτό εἶναι στό αρνητικό τους.
Ἀτυχίσ γισ τό κίνημα τῆς Δ. Μακεδονίας r7 τοποθέτηση τοῦ Κικίτσσ. Τό πόστο συτό ἀνῆκε στόν Γιαννούλη».
Μέ τόν Γιαννούλη ἀρκετά ἀσχοληθήκαμε στό γρσφτό τοῦτο, καί
όχι τυχαῑα. Πρέπει νά μάθουν oi συνσγωνιστές του καί ὸ λαός τήν
ἀλήθεια. 'H εύθύνη TOÜ τότε γραμματέα τοῦ KKE Ζαχαριάδη εἶναι
’ τεράστια, γιατί ἀφησε v0 Kpivouv τίς τύχες μιάς έπσνάοτσσης καί
τῶν στελεχῶν τῆς έπσνάστσσης ἀυτῆς ἄνθρωποι ἀνίκσνοι καί no;
λιτικά ἀξεοτοι.
Θέλω νά τελειώσω γιά τον Γιώργη Γιαννούλη, μέ T0 περιστατικό
τῆς σύλληψης καί έκτέλεσής του ἀπό 10v Γούσια.
Τόν Αὔγουστο τοῦ 1948. καί εἰδικότερα στίς 19 TOÜ μῆνα σύτοῡ,
ὄντας διοικητής τῆς 102 Ταξιαρχίας μέ διάταξη· στόν ΓκόλιοΚάμενικ καί χαραδρα Ἀσημοχωρίου-Μπάτρσ, μέ δισταγῆ T00 Γούσια ἀντικαθίσταται μέ τόν Ὑψηλάντη. "ET01 10 Θράδυ τῆς 19 A0γούστου τόν τομέα τῆς 102 Ταξιαρχίσς, 1100 διοικητής εἶναι ὸ
Γιαννούλης, παραλσΒαίνει 0 διοικητής τῆς 103 Τσξιαρχίας Ρόσιος
Ἀλέκος ’Υψηλάντης. Τό Βράδυ έκεῖνο ὸ Γισννούλης έπρεπε v0 έγκαταλείψει τόν τομέα σὺτό καί νά παρουσισοτεῑ οτόν Γούσια. διοικητῆ τῆς 701 μονάδας.

O Τιστί έμπαινε στή διάθεση 0 Γιαννούλης, ifan Γούσισς ῆξερε
- καί πρέπει v0 θυμάται. Ἀπὸ ὅ,τι σήμερσ ξέρουμε, εἶχε ξεσκσλί-

τωσε τήν ψυχή του. Βγῆκε ἀπό
τούς πρώτους ἀντάρτης τοῦ
ΕΛΑΣ ἐκεῖ στήν περιοχή τοῦ χωριοῦ του, κοντα στά σύνορα τῆς
Ἀλὸανίας, ουγκροτώντας ἕνα
τμῆμα ἀνταρτῶν τόν Γενάρη τοῦ

Ὀ Ἀχιλλέας Παπαϊωάννου στό χωριό Τρίγιυνσ Φλώρινας, ὸιοικητής τῆς 103
ταξιαρχίας τοῦ ΔΣΕ, Tév φωτογράφισε ὁ Πέτρος Κλειούσας.

0 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑῙΩΑΝNOY γεννήθηκε τό 1918 στήν
Καλή Βρύση Καστοριᾶς, στούς
πρόπσὸες τῆς Ἀλεόίτσας. Τελείωσε τό Γ υμνάσιο τῆς Καστοριᾶς τό 1938. Δούλεψε ἐπί ἕνα
χρόνω στή Θεσσαλονίκη στά ξιιλάὸικα τοῦ τότε σιὸηροὸρομικσῦ

σταθμοῦ καί ὁοκιμασε τήν ἐκμετάλλευση τοῦ ἐργάτῃ. Στάλθηκε
Un} Σχολή Ἐφέὸρων Ἀξιωματικῶν Σύρου, ἀπ’ ὅπου ὄγῆκε ἔφεὁρος ἀξιωματικός. Πολέμησε
τούς ἐπιὸρομεῖς, καί τραυματίστηκε
Ο Ἡ σκλαόωμένι] πατρίδα μά-

051 άπό τό αρχεῑο τοῡ Μάρκου (τιού τότε όντικαθιστοῡνταν από
τόν ’ίδιο) τίς ἐκθέσεις 100 Εὺθυμιάδη Θόδωρου, Παπαδόπουλου
Νίκου καί ἴσως τοῦ Χατούρα. _ “ ’
Μετά τήν κανονική παράδοοη τοῡ τσμέα, 011’ άφορμή ’ίσως τή
λιποταξία Ἰἑνός λοχαγοῦ τῆς Ταξιαρχίας οτόν τομεα τῆς Μπάτρας,
0 Γιαννούλης ἔπρεπε v0 πάρει τόν γυλιό του καί μ’ ἕνα σύνδεσμο
νά παραθρεθεῑ στήν ἕδρα τού ΓΑ. Ἀπό τή στιγμή τῆς παράδοσης
τοῦ τομέα του 0 Γιαννούλης 65v εἶχε καμιά εύθύνη για τήν ἐκθαση
τῶν ἐπιχειρήσεων στόν τομὲα αύτό. Ἔμεινε στόν τομεα τῆς 102
Ταξιαρχίας ϋοτερα 0110 παράκληση τοῦ ’Υψηλάντη νά Βοηθήσει
τήν εκεῖ διοίκηση μεχρι τήν επαύριο. Ἀνάμεσα στούς δύο ἅνδρες,
τίς ατιγμες τῆς παρόδοσης καί παραλαδής τοῦ τομεα, θρίσκονταν
0 Παλαιολόγος Κώστας, ταξίαρχος καί τοῦτος τοῦ ΔΣΕ χωρίς Ταξιαρχία.
'O Γιαννούλης παρέμεινε πραγματικό εκείνη τή Θραδιό από
παράκληση τοῦ ’Υψηλάντή, γιά νά φύγει τήν άλλη μερα τό πρωϊ.
Τίς πρωινός ὼρες τῆς 19 Αὐγούστου εκδηλώθηκε επίθεοη τῶν
τμημάτων 100 ΕΣ. Τά ἐπιτιθέμενα τμήματα τού ΕΣ 6ρέοηκαν στά
μετόπισθεν τῆς διάταξης τῆς 102 Ταξιαρχίας, στήν τοποθεσία
Μπότρα. Ἀπό ό,τι όμολογεῑ 0 Κώστας Παλαιολόγος, ό Γιαννούλης
όχι μόνο δέν όδιαφόρησε, άλλα προσωπικά ἑνεργησε σάν άπλός
μαχητής νά σώσει ενα κυκλωμενο τμῆμα τῆς πρώην Ταξιαρχίας
του. Διοικήτής οτήν προκειμένη περίπτωση τοῡ τομεα 00100 ήταν
ό ’Υψηλάντης καί 0x1 0 Γιαννούλης. ’
Ὕστερα 011' 0010 συλλαμθάνεται ό Γιαννούλης με διαταγή τοῡ
Γούσια καί συνοδεία όδηγεῑται στό ΓΑ τού ΔΣΕ.
O Γιατί άραγε 0 ’Υψηλάντης 65v λεει μεχρι σήμερα τήν αλήθεια
πάνω στό ζήτημα αύτό; ,
Αὺτόπτης μάρτυς τῶν συγκεκριμενων γεγονότων ό Κώοτας Παλαιολόγος, διηγεῖται τήν άλήθεια τῶν πραγμάτων καί επιμενει 011
τόν·Γιαννούλη άδικα καί παράνομα τόν εχτὲλεσε ό Γούσιας.
Γιά τό πῶς εκτελεστηκε (μπροοτά σε ὲχτελεστικό ἀπόσπασμα ñ
TOÜ τήν ἐφεραν μπαμπεσικαη δέν ξερουμε.
"Ev0 εἶναι γνωστὸς ότι τόν εχτελεσε με εντολή 100 Γούσια 0 Pc’u-

τοῦ ΔΣΕ ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ
1948 μέχρι τήν ὑποχώρηση τόν
Σεπτέμὸρη τοῦ 1949 στήν Ἀλὸαm’a. (Ἐκεῖ καί παρέὸωσε τό πιστόλι του μαζί μέ τήν Ταξιαρχία
του).
O Κατά τήν περίοὸο τῶν γεγο. Διοικητής Συγκροτήματος
νότων τῆς Τασκέντης τάχτηκε μέ
τοῦ ΕΛΑΣ (τῶν 70 ἀνὸρῶν) τόν
ni συντηρητική οταλινική πολιΜάρτη τοῦ 1943 κατὲὂηκε μέχρι
τική τοῦ Ζαχαριάὸη. «Θαυματά πρόθυρα τῆς Καστοριᾶς.
στής - ὅπως λέει - καί αὐτός τοῦ
Διοικητής λόχου τοῦ ΕΛΑΣ μέχρι
σοόιετικοῦ μεγαλείου τῆς Μεγάτήν ἀπελευθέρωση καί τήν παράλης Ὀχτωὸριανῆς Ἐπανάστασης,
ὁοση τῶν ὃπλων οτούς Ἐγγλέτοῦ Μεγάλου Πατριωτικοῦ Ποζους μέ τή συμφωνία τῆς Βάρκιλέμου τῶν σοὸιετικιῦν ἀνθρώπων
ζας, κυνηγήθηκε ἄγρια ἀπό τούς
κάτω ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ Στάλιν,
συνεργάτες τῶν καταχτητῶν. Μιά
θεώρησε ἱεροσυλία τοῦτο πού
νύχτα τοῦ ρίξαν χειροὸσμὸίὸες
ἔγινε ἀπό τόν Χρουστσώφ. Εἶὸε
στό σπίτι τσυ, για νά ἐξοντώσουν
τήν ὠμή ἐπέμὸαση τῶν 0061511αὐτόν καί τήν οἰκογενειά του.
κῶν στά οἰκογενειακά τῶν Ἑλλή’Ὲφυγε στήν Ἀλὸανιά, για νά
νων ἀγωνιστῶν καί ἐξανέστη.
σωθεῖ, καί ἀπό κεῖ Uni Γ 101130100—
Εἶὸε τό ὁράμα τοῦ πογκρόμ καί
λαὸιά.
μάτωσε ἡ ψυχή του. Πεισματικά
O Τόν Ἰούλη τοῦ 1946 κατέἁντιτάχθηκε σέ κείνους πού
δηκε στόν Γράμμο. Μαζί μέ τόν
σκόρπισαν τό ἔγκλημα, πού ὁηΓιαννσύλη, Πατσούρα καί ἄλλους μιούργησαν τά ὁραματικά γεγοδημιουργοῦν τόν ἐλεύθερο Γραμ- νότα τῆς Τασκέντης ---‘>
μο, τόν Γραμμο τῆς ὁεύτερης
Ἐξορίστηκε γι’ αὐτό στίς ἐρημιές
ἀντίστασης. Τὲλι] 1946 ἀρχές
τοῦ Καρακαλπάκ, ἐπί τέσσερα
1947, εἶναι ὑπαρχηγός τοῦ ἀρχηχρόνια. Πέρασε ἀπό τρεῖς ὁίκες
γείου Γράμμσυ, πλάι στόν ἀρχηὀργανωμένες ἀπό τήν ἡγεοιά τοῦ
γό, τόν Γιαννούλη. Τόν Ἀπρίλι)
ΚΚΕ μέ τήν κατηγορία «τοῦ ἀλήτοῦ 1947 γίνεται ὁισικιγτής τοῦἼ τη», φυλακίστηκε, κατατρὲχτηκε
πρώτου τάγματος τοῦ ἀρχηγείου
Ο Μετά τήν Τασκὲντη πῆγε
Γράμμου καί ἀργότερα τοῦ 588
στή Γιουγκοσλαόία, ὅπου (Σκότάνματος τσῦ ΔΣΕ. Τό τάγμα τοι· πια) ζεῖ σήμερα, χωρίς νά ἔχει στίς μεγάλες μάχες τοῦ Γ ράμμου καί αὐτός - ὁικαίωμα νά πραστά 1948 γίνεται ἑπίλεκτο καί
γματσποιήσει τό μεγάλο του
αὐτός προάγεται στόν ὅαθμό τοῦ
ὄνειρος νά ξαναγυρίσει οτήν παἀντισυνταγματάρχη τοῦ ΔΣΕ.
Διοικητής τῆς 103 Ταξιαρχιάς

τρίὸα... l

σης Θησὲας. αργότερα δΙτής τάγματος 103 Ταξιαρχίας,
Τόν εχτελεσε λοιπόν 0 Γούσιας με δικιά του άπόφαση, χωρίς νά
περάσει 0110 οτρατοδικεῑο, χωρίς άπόφαση ὀργάνου δικαιοσύνης.
Τοῡτο τό ύποοτηρίζει μετά· 6ε6αιότητας 0 Μῆτσος Μπαλάσκας,
ὑπεύθυνος τού δικαστικοῡ 100 ΓΑ τοῡ ΔΣΕ.
'O Ζαχαριάδης, για νά όποσείσει τίς εὺθύνες γύρω όπό τόν φόνο
τοῡ Γιαννούλη, στά 1949. σε μιά σύσκεψη πολεμική στό Βίτσι;
άνάμεαα στ’ ἄλλα εἶπε καί τά εξήςῑ ’
«Ἔχει δίκαιο ὀ Ἀχιλλέας που ἕθαλε ζήτημα Γιαννούλη, Λάθος
μσς πού ὲχτελέοτηκε ἔται 0 Γιαννούλης.”Επρεπε v0 γίνειστρατοόικεῖο καί κεῖ ἄν αποδείχνονταν ότι ἠταν προδότης, καλῶς, äv ὅχι,
δέν ἔπρεπε v0 τόν πειρὰξουμε».
Βλέπετε πόσο φθηνά πῆγε v0 ξοφλήσει με ἕνα ἔγκλημα ό ἀρχηγός τῆς ἑπαναοτασης καί τοῦ ΚΚΕ; Ἄραγε, σήμερα όναλογίζεται
τίς εύθύνες του 0 Γουσιας γιά τήν εχτὲλεση τοῡ Γιαννούλη, ὅπως
άργότερα 100 Γεωργιάδη Γιώργη; (Τόν δεύτερα με ,οτρατοδικεῑα
με μοναδικό κατήγορο αυτόν τόν ’ίδιο, καί χωρίς ύπερόοτιιση),
'H εχτελεση 100 Γιαννούλη εἶχε μεγάλο άντὶχτυπο οτούς όντάρτες τῆς περιοχῆς Γράμμου-Βίτσι-Γρεθενῶν καί Ἠπείρου καί στόν
λαό τῆς περιοχῆς αὐτῆς. Μετά τήν ύποχώρηση, στή 12 Πολιτεία
τῆς Ταοκεντης, στίς όρχὲς άκόμα 100 1961, 6γήκαν στή φόρα τρία
χειρόγραφα ὅπου εκφρόζονταν ή διαμαρτυρία γιά τήν ᾰδικη 5x15λεση 100 Γιαννούλη. Ἠταν ή πρώτη ἐκδηλη διαμαρτυρία ή ὁποία
καταθορύδησε τόν στρατηγό τῶν «τό ὅπλα παρά 11060» 1015. Καί
μεχρι οήμερα oi συναγωνιστες 100 Γιαννούλη ζητᾱν v0 μάθουν
τήν άλήθεια. Μόλις οτά 1974 θυμήθηκαν μερικοί 0110 τήν καθοδήγηση τοῡ ΚΚΕ (εσωτερικοῡ) νά διαλευκάνουν τήν ύπόθεση Γιαννούλη. Καί στεῖλαν άνθρωπο στή Σκόπια, νά συναντήσει πολιούς
φίλους του καί συνεργατες, τόν Λιάκο, Πατσούρα, Μπατακόγια,
Παπαῑωάννου κλπ. Τόν στεῖλαν ἄραγε καί οτόν ’ίδιο τόν δολοφόνο
του, πού Θρίσκεται οτήν ἴδια χώρα πού καί αύτοί ζοῡν, τή Ρουμανία; Τί ἐγινες Πῆγαν 010v F00010 ἡ ὁχι; Δεν τό ξεύρω, ὅπως δὲν
ξεύρω 0v άποκατεστησε τόν Γιαννούλη τό παραπόνω αναφερόμενο KKE, ἠ όχι...
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Τοῦ Θέμι] Γεωργὶου

Τό 1977 θά εἶναι χρόνος λιτότητας, ἀναγγέλθηκε ἀπό τούς ὑπεύΘυνους φορεῖς τῆς ἐξουσίας, "Av
καίὴ συνταγή ὁέν εἶναι πρωτότυπη, εἶναι ὁπωσὸήποτε σίγουρη.·
«Ἐν ὄψει τῶν κρισίμων περιστάσεων ἄτινας (διέρχεται τό ἔθνος
εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ αὐτοσυγκράτησις καί ἡ μετατόπισις
τῶν αἰτημάτων εἰς τό μέλλον».

1977. Τό περίεργο εἶναι ὅτι ἡ 1111659711οη, ἄν καί γνωρίζει πολύ καλά τίς ἄνησυχητικές προοπτικές If]; πορείας τοί1
τιμάριθμου για τό 1977 - πού ἐπιτείνονται περισσότερο ἀπό τίς δυσοίωνες διεθνεῐςέξελίξεις - δένπροόαίνει στή λήψη
εἰδικότεριιΝ μέτρων κατάλληλης δημοσιονομικὴς καί νομισματικης πολιτικῆς,
ἐκτός ὅέὸαια καί ἄν αὐτὸ γίνεται χωρίς
νά ἐξαγγέλλεται , πράγμα μάλλον ἀπίθανο.
Παρ’ ὅλα αυτᾶ γίνονται αρκετοί παραλληλισμοί τελευταῖα μέ τήν πορεία διασόρων οἰκονομικῶν μεγεθῶν τῆς χώρας μας
μέ τήν ΙΞΟΚ, ἐνῶ πουθενά δέ γίνεται λόΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ If]; ἴδιας συνταγης f]
γος για τήν πληθώρα τῶν ἀντιπληθωρικυὸέρνηοη καθόρισε τελικά τίς αὐξήσεις
στικῶν μέτρων, καί If]; παρᾶλληλης ὁητῶν κατάπατων μισθιῖιν-ἡμερομισθίων
μοσιονομικής πολιτικῆς πού ακολουθεῖγιά τό τρέχον έτος στό ποσοστό 15%. Ἠ
ται στίς εῡρωπαϊκές χῶρες. ΧρησιμοΓΣΕΕ ζητησε αρχικά 22% (35% - 40%
ποιεῖται ακόμη εὐρύτερα ἡ προσᾳιλής
οἱ συνδικαλιστικές παρατάξεις If]; αριστούς κυόερνητικούς ἐγκεᾳάλους μέθοστερας ΙΞΣΑΚ, ΠΑΣΚΕ, AEM). ἐνῶοῖ
δος τῆς μαζικῆς διοχέτευσης οτόν τύπο
ὂιομήχανοι πρόσᾳεραν 12%. "Av καί
καί τήν τηλεόραση σωρείας οἰκονομικῶν
αυτό δέν ἔχει αναγγελθεῐ ἐπίσημα, οῖ κυστοιχείων πού ἀποδεικνύουν τήν ὑλική
6ερνητικοί αορεῖς· προὸλέπουν αὔξηοη
τοῦ πληθ(ι)ρισμο’ῡ τό 1977 περί τά 12% — «εὐημερία» πού ἔχει κατακλύσει τελευταῖα If] χώρα καί εἰδικότερα τούς ἐργα13%. ἐνῶ ἐξωκυὸερνητικοί κύκλοι τήν
ζόμενους. ’
ἐκτιμοῡν σέ 13% - 1.5% τουλάχιστον.
Ο Σ“ αὑτό ὃέὸαια τούς ἐνθαρρύνει καί
Ο Στίς ἐκτιμήσεις αυτές συνηγορεῐ ἡ
ἔντονη αύξηση τούς τελευταίους μῆνες ἡ γενικότερη ἄγνοια τοῦ μέσου Ἕλληνα
τοῦ δείκτη τιμῶν χονδρικης, πού, ὅπως στᾶ θέματα αὐτά, ἀλλὰ καί ἡ ἐγκλημαεἶναι γνωστό, προπορεύεται καί ἐπηρεᾶ- . τική ἀμέλεια, ἢ ανικανότητα τῶν συνδικαλιστικῶν φορέων - ῖδιαίτερα If];
ζει τό δείκτη τιμῶν καταναλωτή (11.116191—
ΓΣΙΞΙΞ - καί τῶν πολιτικῶν κομμάτιον νά
θμος). ”
ἐλέγξουν καί νά ἀντικρούσουν τά στοιΕίδικότερα, μόνο ἡ κατά 20% αύξηση

τῶν έμμεσων ([όρων (1 1-1 διο. τό
1976. I37 διο. τό 1977) ὑπολογίζεται νά
ἐπιδράσει αύξητικά κοντά 5% στίς τιμές,
ἐνῶ ἄγνωστες εἶναι ακόμη οῖ ἐπιπτώσεις
άπό τίς αὐξήσεις στίς τιμές - ὅπως ἔχει
ἐπίσημα,ἐξαγγελθεῖ - σέ ὂασικά ἀγαθά
κατανάλωσης (καᾳές, κρέας, δούτυρο,
τυρί, γιαούρτι, κ.ἄ.).
Ο Oï πιθανότητες γιά οημαντικη «έκρηξη» τοῦ τιμάριθμου μέσα στό πρῶτο
έξάμηνο τού 1977 ἐνισχύονται καί ἀπό
τό γεγονός τοῦ ανεπίσημου παγώματος
τῶν τιμῶν κατά τό τελευταῖο τετράμηνο
τοῦ 1976. "0711-1; εἶναι γνωστό, οῖ τιμές
ἀρκετῶν ὃασικῶν αγαθῶν έχουν παγώσει «ἄνιιιθεν». ἐνιῐι τό ὑπουργεῖο Ἐμπορίου, κυρίως, ἔχει 7190651 σέ «συστάσεις»
σέ ὅιομηχανους, ἐμπόρους καί ἐπαγγελματοόιοτέχνες νά ουγκρατήσουν τίς τιμές
τῶν προϊόντων πού παράγουν ἦ διαθέτουν 01117 άγορά μέχρι τό τέλος τοὺ
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’χεῖα αὐτά.
ο to κῶρῡς ËÔG) δέν ἐπαρκεῖ γιά νά _
ἀναλυθεῑ πόσες περιπτώσεις τέτοιων
ἐπίοημῶν ἐξαγγελιῶν ἀπέχουν κάπως — ἤ
περισσότερο ἄπό κᾶπώς - ἀπό τήν πραγματικότητα. Περιοριστικᾶ ἐδῶ 01701115ρόμαοτε στήν τουλάχιστο Ιπερίεργη ἐπιμονή σ” ὁρισμένες ἐκτιμήσεις πόύ d110ροῦν τό ῶρομίσθιο οτή 6ιομηχανία. Πῶς
γίνονται αύτές οἱ ἐκτιμήσεις θά ἧταν
σκόπιμο νά μαθαίναμε ὅταν ἡ ΕΣΥΙΞ ἐκτιμᾶ τό μέοο ὼρομίσθιο στή διομηχανία
σέ 43,7 καί If] μέση ἀμοιόή If]; ἐργασίας
- ἄν εἶναι δυνατόν ποτέ- σέ 13.746 δρχ.
τό μήνα (ΕΣΥΕ ; Στατιστική Ἐργασίας,
6' τρίμηνο).
Ο “Οπωσδήποτε εἶναι τουλάχιστο
περίεργη ἡ σύμπτωοη τῶν κυὸερνητικῶν
ἐκτιμήσεων σχετικᾶ μέ τό ώρομίσθιο μ’
αὐτές πού γίνονται ἀπό τό ἐπίσημο κέντρο ἐρευνῶν τοῦ ΣΙΞΒ (Σύνδεσμος Ἑλ-

λήνων ΒιομηχάνιιΝ), τόν ΙΟΒΕ (Ἴνστιτοῦτο Οἱκονομικῶν καί Βιομηχανικῶν
Ἐρευνῶν). Ἀκόμη περισσότερο περίεργη εἶναι ἡ (ΓημολογούμεκίῙ ἀπό ἔγκυρους ,κύκλους διᾶσταση ἄνάμεοα οτόν
ἐπίσημο τιμᾶριθμο τῆς ΕΣΥΕ καί τούς
ἀνεπίσημους δεῑκτες τιμῶν, πού, ὅπως
λέγεται, καταρτίζονται, ὁ πρῶτος ἀπό
δημοσίους έλληνικούς φορεῖς καί ὁ δεύτερος ἀπό τήν αμερικανική ὑπηρεσία
πληροᾳοριιῖιν.
O Ἀλλὰ γιατί δέν αναᾳέρονται οἱ
κυὸερνητικοί ὑπεύθυνοι στᾶ κατώτατα
ὅρια 11109617-11115901110011117. πού εἶναι
καί τό άντικείμενο τοῦ ΙΞΓΣΣΕ (Ἐθν.
Συλλ. Συμῧάσεις Ἐργασίας) πού συζητουνται τίς μέρες αὐτές; “Οπωσδήποτε
κάποιος θά έπρεπε νά τούς ὑπενθυμίσει
ὅτι ἡ αὔξηση τοῦ 17% σέ δύο δόσεις
(13.5% κατά μέσο ὅρο γιᾶ τό 1976) δόθηκε πέρυσι μέ τήν-παράλληλη πρόόλεψη
ὅτι ἡ ἄνοδος τοῦ τιμάριθμου γιά τό 1976
δέν θά ὑπερὸεῐ τό 10%. Ὀ τιμᾶριθμος
ὅμως Ἰξεπέρασε τελικᾶ τό 13,5% (μέσα
ἐτήσια ἐπίπεδα), σύμφωνα μέ τήν ἀνεξέλεγκτη μαρτυρία If]; «έν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσούσης» κατᾶ τό παρελθόν
Ο ”Αν προσθέσουμε στήν κατά 13.5%
αύξηση τῶν τιμῶν τήν κατά 3.5% ὑπολογιζόμενη αϋξηση τῆς παραγωγικότητας τό 1976. έχουμε συνολικά 17%. Ἀπό
τό ποσό αὐτό, ὅταν αφαιρεθεῖ ἡ κατᾶ
13.5% μέση αὕξηση τῶν κατωτάτων
111061717-1'1115901110611117 τοῦ 101011 χρόνου,
τότε χοντρικά μένει ἕνα 3.5%. Τό ποσοστό αὑτό φαίνεται ὅτι χάθηκε γιά τούς
ἐργαζόμενους γιᾶ τό 1976 ἐπαναλαμόάνοντας έτσι μιά έντονη παράδοοη τῆς
μεταπολεμικής έλληνικὴς ἱστορίας, πού
εἶναι γεμάτη άπό εὐημερία τῶν στατιστικῶν στοιχείων, δυστυχία τῶν ἀνθρώπων
καί ἄγνοια τῶν ὑπεύθυνων πολιτικῶν
καί συνδικαλιστικ(ῖ)ν φορέων.

Ο “Οπῶσδήποτε ἡ ζημιά τοῦ 1976 δέν
εἶναι καί πολύ μεγάλη «ἐν ὄψει τῶν κρισίμῶν περιστάσεων ἄτινας διέρχεται τό
έθνος». Πολύ περισσότερο μάλιστα ἄν
συγκριθεῖ μέ τήν περίοδο If]; δικτατορίας (1968—73). πού τά πραγματικά
κέρδη αὐξήθηκαν κατά 400%(1) nana
κατώτατα ἡμερομίσθια καί μισθοί κατά
10% περίπου... “

ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΗ
ΤΟΥ ΠΙΞΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ὥσο έχουμε τήν ὑγειόι μοις
Γεωργ. Κλ. Λύκα _

rH ἀτμοσφαιρική ρύπανση (μαρτυρία τό
μολυὸὁόχρωμο σύννεφο τοῦ SMOG πού
καλύπτει τήν Ἀθήνα) καί ἡ ἀεροπορική
xii/17m) (κάθε ὁύο λεπτά ἕνα ἀεροπλάνο
πάνυ) ἀπό τήν Ἀκρόπολιγ) ἐπέφεραν
περισσότερες ζημιές στά μάρμαρα τοῦ
Φειὸία ἀπ’ ὅσες οί φιισικές κακοκαιρίες
τῶν 25 αἰώνων. ·
(Συμπέρασμα ἀπό τίς ἐφημερίδες)
«800 μικρά καί μεγάλα ἑργοστάσια ἀπορρίπτουν ἀκαθάριστα τά τοξικα ἀπόὸλητά
τους οτό ὁίκτιιο τοῦ 0.A.l7.»
ἐφημερίὸες
«.,.ἕιάς κάτοικος μολιισμένης πόλεως πού
ὸέν καπνίζει, είσπνέει 1600 ὅενζοπυρὲνιο
ὅσα ἕνας κιὶτοικος χωριοῦ πού καπνίζει
120 τσιγάρα τήν ἡμέρα...»
Lum‘u Cami

Για τήν Ἀκροπολη εἶναι γνωστό πῶς
παρθηκαν μερικα μέτρα.
- Για τους Ἀθηναίους τί μέτρα παρθηκαν; Γιατί π.χ. δέν καταργηθηκε 16 μαζούτ ταυτόχρονα σέ ὅλο 16 λεκανοπέδιο
τῆς Ἀθήνας; Ἴσως γιατί ἡ κοινιι)νία μας
χαρακτηρίζεΪἯ από τη συνεχή «ὑποτίμηοη τοῦ Ικόσμου τῶν ανθριῖιπιι)ν>>
παραλληλα μέ τη συνεχῆ «αϋξηση τῶν
ἀξιῶν τοῦ κόσμου τῶν πραγμάτοιν».
Μόνοι μας καταστρέιῑομε τήν ἱστορία
μας. Μόνοι μας καταοτρέψαμε τη φύσηοτήν ἈΗηνα Μονοι μας καταστρέφομε
καί τήν ὑγεία μας.
Καί 16 6ενζοπυρένιο;

Γι” αὐτό, ἴσως να μήν ἔχει καί πολύ
αδικο ἡ Laura Conti.
Ἀλήθεια, τί ποσότητα ὃενζοπυρενίου
(Ξουσία γνιι)στή σαν ὑψηλῶς καρκινογε·
νής) χύνεται στήν ατμόοᾳαιρα τῆς Ἀθήναςς
’Άγνωστο Γνωοτό ὅμως εἶναι αυτό
που ὑποστηρίζεται από ξένους, ἐπιστημονες; δυό (2) Kg του ὅενζοπυρενίου εῖναι αρκετα για να προκαλέοουν ὄγκους
σέ 4 ἓκατομμύρια ποντίκια.
Ἠ Ἀθήνα (Ξπεριᾳέρεια πρωτευούοης) εἶναι ἡ πιό πολυανθρωπη πύλη μας.
~A116 16 I951 - 61. 6 πληθυσμός της αυξήθηκε κατα 34.4% καί ἀπό 16 l96| - 71
κατα 37.] Οἱ. Ὲνῶ 16 Παρίοι συγκεντριίηῗει 16 16% τοῦ γαλλικοῡ πληθυσμοῡ,
16 Λονδίνο 16 14%. ἡ Σόιμα τό l 1%. τό
Μπουένος ’Ὰιρες 16 36%. ἡ Ἀθήνα σή-

μερα συγκεντριῖινει 16 28-30% τοῦ πληθυσμοῡ μας, Αὑτὸ σημαίνει πῶς ἡ
“Α(-)ήνα μεγαλωοε σέ ὄαρος τῆς ὑπόλοι-

ὤχι καί, παρκων, ’σχολείιι)ν, νηπιαγωγείων, ὑπονομιιΝ, νοσοκομείων κ.λπ,

μέ ανθυγιεινές κουζίνες, δίχως μονώσεις,
μέ αὐτοσχέδιους καπνοσυλλέκτες, μέ μικρούς κοινόχρηοτους χώρους κ.λπ.). καί

ΟΣτήν Ἀθήνα τοῦ I976 ποιός δέν
ἔχει διακρίνει 16 110)».1‘661’)y_g11111() σύννεᾳο
που τήν καλύπτει;

Ταυτόχρονα, ἡ ἀπρογραμματιοτη συγ-πης Ἑλλαδας. "Av καί ἔχει κτιοτεῐ σέ κέντρωοη τοῦ πληθυομοῦ στήν Ἀθήνα
(συνέπεια τῆς μικρασιατικῆς καταστρογεωγραφικο σημεῖο γνωστό ἀπο παλια
φῆς, τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, της χαοτικής
για τό καλό του κλίμα, ἓγινε ἀπό τίς πιό
ὃιομηχανικῆς αναπτυξης, τῆς αγροτικής
ανθυγιεινές καί δυσκολοδιατρεχούμενες
καθυστέρησης, τοί1 οἰκοδομικοῦ ὀργαμεγαλουπόλεις τοῦ κόσμου. Σ’ αὐτή τήν
πόλη, νερό καί αέρας λιγόστεψαν ἤ εἶναι ομοῡ στήν τριπολικη Ἄιθηνα), ᾐ 610111]χανική ρὺπανση (ἡ ὅιομηχανιά μας-ὃρίνοθευμένα. Ὀ ὕπνος για τούς πολλούς
οκει παντα τόν τρόπο για να τρυπώνει
οὔτε ὄαθὺς εἶναι (θόρυὸοι) οὔτε ἀρκετός. Γι ατί οῖ ἄτεγκτοι νόμοι τῆς ατομικὴς ὅπου θέλει καί ὅπως Θέλει. δίχως να ὲνίδιοκτησίας, της αστικὴς γῆς καί τοῦ
διαφέρεται για τίς ζημιές ποίΙ προκαλεῖ
κέρδους, στα χέρια ᾀνεξέλεγκτιι)ν «(μλε- οτό προσωπικό της καί οτό περιὸαλλον).
λευθέρων» πολιτικῶν, τεχνικῶν καί
τό ξαπλωμα τοῦ »ἰδιωτικοῦ αὐτοκινήτου
διοικητικῶν ὀργάνων ἐπιφορτισμένιιΝ
(που οῖ 6ιομηχανίες τοῦ αὐτοκινήτου,
καί μέ τήν προστασία τῆς δημόσιας
τοῦ ἐλαστικου καί τῶν καυσίμων προωὑγείας, ἁποὸειῖτηκαν καί ἰσχυρότεροι
(-)οῡν μέ τρομακτικές συνέπειες καί στόν
απῤ τίς καλές προθέσεις πολιτικῶν,
προσανατολισμο τῶν ἐπενδυσειιηι), 16
ὑγιειονολόγ(ι)ν καί πολεοδόμων, καί
ὅπως ὅπως ξαπλωμα τῆς οἶκιακής θέρὂλαπτικότατοι για τήν ὑγεία τῶν παλιῶν
μανοης, ὅξυναν ἐπικίνδυνα 16 προὸλημα
καί νέων κατοίκων της, τῶν μεγάλων καί τῆς ατμοσφαιρικὴς. ἐδαᾳικής καί ὑδατιίδιαίτερα τῶν μικρῶν κατοίκων της.
νης ρυπανοης για πράγματα καί ἀνθρώ),Ἴδιαίτερα τα τελευταῖα 25 χρόνια
πους, ξαπλώνοντας τίς διαὸρωτικές
οτήν τριπολική Ἀθήνα (εδιοικητικὸ,
διεργασίες στα ἀντικείμενα καί τίς ψυχιὅιομηχανοεμπορικό καί πνευματικό κέν-’ κές καί σωματικές αρρῶοτιες, ὅπως τουτρο τῆς Ἑλλαδας) ενῶ κυριολεκτικα ἐξ· λαχιστον δείχνουν καί τα πρόσφατα κυαφανιζοταν 16 ίδιωτικό πρασινο. μέ τή
6891111111161 μέτρα (π.χ. καταργηση ιιαζοὺτ
συγκαταθεΟη κυόερνήσεων, κρατικῶγ
γύρω ἀπό τήν Ἀκρόπολη, δημιουργία
ὑπηρεσιῶν, τεχνικῶν, «συντηρητικῶν»
παρκων), καί ἡ αὔξηση καταναλωοης
καί «προοδευτικῶν» ἱδιοκτητῶν, κανέτῶν ψυχοτρόπων καί αλλων φαρμάκων.
νας δέν ([ρόντιζε για τή δημιουργία δη- Για τήν ατμοοᾳαιρική ρὺπανοη. ἴσως να
μήν ὑπαρχουν έλαφρυντικα. γιατί οαν
μοσιου πρασινου, αν καί ἦταν γνωστή,
τουλαχιστο στόν επιστημονικό καί πολι- πρόὸλημα εἶχε απασχολήσει ἀπο παλια
τικο κόσμο, ἡ ὑγιεινή λειτουργία τῶν
τήν ἐπιστήμη καί τους πολιτικούς ξένης
δέντριι)ν (π.χ. απελευθέρωση οξυγονου, φίλης χώρας. T6 [273 στὸ Λονδίνο απαπροστασία από ἡλιακές ἁκτίνες, ανέγορευτηκε 16 καρὸουνο για οῐκιακή θέρμους, σκόνη κ.λπ.). Ἀποτελέσματα; “Η’ μανση, γιατί“είχαν γίνει αντιληπτα τα
ὅλαπτικα ἀποτελέσματα τοῦ καπνοῦ. Τό
σημερινή Ἀθήνα διαθέτει 1/4 δέντρου
1600 ἀνακαλύᾳτηκε ὅτι 16 θειαᾳι που
για καθε ἄτομο ἀντί τοῦ ἑνός, καί αὐτό
ανισότατα κατανεμημένο στόν αθηναϊκο χυνόταν οτήν ατμόσφαιρα προκαλοῡοε
χῶρο. Γιατί ἡ ἀτομική ίδιοκτησία τῆς
ὲρεθισμό οτό λαιμό καί οτή μύτη. Ἐπίαστικὴς γῆς μέ τήν οῖκιστική κερδοσκοσης 16 Δεκέμὸριο τοῦ 1952 οτό Λονδίνο
έφτασε να πεθαίνουν καί 1000 ἄτομα
m'a, που εἶναι ἡ λογική συνέπεια της
(ὅταν απουσιαζει ὁ προγραμματισμος),
τήν ἡμέρα· ἀπό 16 ουννε([,ο mü-SMOG.
εκμεταλλεύτηκαν καθε τετραγωνικό μέΤό γεγονός ὁδηγησε τήν ἀγγλικη ήγεσία
τρο γῆς για να καρπωθοῡν 16 μέγιοτο
να παρει μέτρα κατα τῆς ρὺπανσης τῆς
κέρδος μέ τήν κατασκευή σπιτιῶν (ὅπως ατμόοφαιρας, μέ ἀποτέλεσμα να ἐξαφαπχ. μέ μικρα καί χαμηλα διαμερίσματα,
νιστεῖ τό SMOG απο 16 Λονὸίνο. _
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Πόσοι ὅμως ἀντιλήφθηκαν τί πμόολίζει αὑτό τό σύννεφο;
Ο Πόσοι διέκριναν ο· αὐτό τήν εἰκόνα
τῆς ἐπιστήμης μας, πού ἐνῶ ἐγνώριζε
σιωποῡσε; Τήν εἰκόνα τῆς λογικῆς τοῦ
ἀχαλίνωτου κέρδους τῶν μεγάλων καί
πολυεθνικῶν ἑταιριῶν; Τέλος,ι τήν εῖκόνα τῆς ἀπροὸλεψίας τῶν μεταπολεμικῶν κυὸερνήσειῦν μας;
Κανένας ὂέόαια δέν ὑποστηρίζει πώς
τά μέτρα πού ἐξαφάνισαν τό SMOG τοῦ
Λονδίνου, ἐξαφάνισαν καί τή χρόνια
ὅρογχίτιδα, τό ἄσθμα, τό ἐμφύσημα
κ.λπ., γιατί τό Λονδίνο ἔχει καί άλλα
προόλήματα νά λύσει. _
Στούς Ἀθηναίους ὅμως (πού εἰναι κάτοικοι -κνεόκτιστης» πόλης, στό μεγαλύτερο μέρος της, σέ περιοχή γνωστη γιά τό
καλό της κλίμα καί τόν αἶ’θριο οὑρανό)
μέ τί συχνότητα συναντιῶνται σήμερα οἱ
παραπάνω ἀρρώστιες καί Ô καρκίνος
τῶν πνευμόνων
Ο στούς παλιούς κατοίκους της;
Ο στούς νέους κατοίκους της;

O στούς κατοίκους τῶν ἰσόγειων’ καί
ὑπόγειων πολυσύχναοτων δρόμωνς
Ο τῶν ρετιρέ;
Ο στά παιδιάς

Καί ἐδῶ, μέ τό πέρασμα ἀπό μιά ἀγροτική οἰκονομία σέ μιά «ὅιομηχανική»,
ἅρχ-ισαν νά φωτίζονται φαινόμενα σύνθετα πού παρουσιάζουν καί [ατροκοινωνικό ἐνδιαερέρον. Στά φαινόμενα αὑτά
ξεχωρίζουν οῖ πιό 6ασικοί λόγοι στούς
ὁποίους ὀφείλεται ἡ έλλειψη ὑγειονοκοινωνικῶν ὑπηρεσιῶν στίς δύο μεγαλουπόλεις μας καί οἱ λόγοι ξεφτίσματος
τῆς ἀφαιμαγμένης καί μαραινόμενης
ὑπαίθρου. Ὑπάρχουν περιπτωσεις στίς
ὁποῐες διακρίνεται ἐμόληματικά ἡ καταστροφή τῶν ἀνθρωπίνων, οῖκογενειακῶν
καί κοινωνικῶν συνδετικῶν ἱστῶν (π.χ.
ὅσο μεγαλύτερη ἀνάγκη ἔχεις, τόσο μικρότερη συμπαράσταση 6ρίσκεις). ‘H
Ἀθηνοφιλία καί ὂχι ἡ ἀστυφιλία τοῦ
πληθυσμοῠ μας, ἀς τό ἐπαναλάὸουμε,
έλκει τήν καταγωγή της ἀπό τήν τριπόλικότητα τῆς Ἀθήνας, ἀπό τήν αὐξανόμενη ἀνισορροπία μεταξύ ὅιομηχανικῆς
καί ἀγροτικῆς ἀνάπτυξης, ἀπό τήν ἀνύπαρκτη ἢ καθυστερημένη λύση παλιῶν
κοινωνικῶν προόλημάτων καί ἀπό τό
μόνιμο προσανατολισμό τῆς μεταπολεμικῆς κυόερνητικῆς πολιτικῆς νά συγκεντρώνει στό λεκανοπέδιο τῆς “Αθήνας
ὅσους δέν έδιωχνε γιά τούς «παραδείσους» τοῦ ἐξωτερικοῠ. Ἡ ἴδια τάση νομίζω πῶς διαφαίνεται καί στό νέο χωροταξικό σχέδιο, πού ἐξακολουθεῖ νά εἶναι
ἐπηρεασμένο ἀπό τόν «οἱκονομικό ῐμπεριαλισμό», μιά καί περιορίζει τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη σέ ἐλάχιστες ζῶνεςπόλους καί δέν ἀποὸλέπει σέ μιά ἁρμονική ἀνάπτυξη πού νά ἐκτείνεται σέ ὅλο
τόν ἑλλαδικό χῶρο.
Εἶναι γνωστό πῶς εἶναι θετικό φαινόμενο ἡ συγκέντρωση καί ἡ ὸργάνωση τοῦ
πληθυσμοὺ σέ ἀστικές περιοχές. Γιατί
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YWle σημαίνει πέρασμα σέ ἕνα ἀνώτερο
ὃαθμό πολιτισμῡῠ. Γιατί δημιουργεῖ
περισσότερες εὐκαιρίες ὰνταλλαγιῖηι καί
ἐπὶκΟῑΨωνΙῶΨ μεταξύ ’[(ῙᾺΥ ἀτὸμῃῆι- Εἶγαι
ἐπίσης YWUOTÔ ῖξώς τό ἴδιο ([αινόμενο
μεταὸάλλεται ἀπό Henné oé ἀρνητικό,
ὅταν οἱ μεγαλύτερες εὐκαιρῐες ἀνταλλαγῶν μετασχηματίζονται oé προοδευτική
ἀπομόνωση τοῦ ἀτόμου, “Ὀῑαν οἱ οἰκονομίες ἀπό τήν ὁργάνωση ὑπηρεσιῶν,
μεταὸάλλονται σέ σπατάλες καί ὑπερδολικό κόστος. Εἶναι ὅμως, ἐπίσης, γνωστό
πώς ἡ συγκέντρωση τοῦ πληθυσμου μιάς
χώρας, σέ ἕνα ἤ ἐλάχιστα σημεῖα τῆς χῶρας, συνεπιφέρει, σχεδόν ἀνεπανόρθωτα,
ἀπό ἕνα σημεῖο καί μετά, τήν ἐγκατάλειψη καί ὑποὸάθμιση τῆς ὑπόλοιπης
χώρας. Τί διαστάσεις, λοιπόν, πρέπει
νά ἔχει ἡ πρωτεύουσα μας ὥστεῑ

Τοῡ Γιάννη Καλαϊτζή
ΔιΑψεΥΔοΜΞΝ
κΑτι-ιτοεμΜΑτιΚςὶΣ
ἾἎΣ. ENAN’I‘ION MAS.
En ι κΡιΣειΣ

1) νά ἐξασφαλίζει ὑγιεινές συνθῆκες ὃιαὸίωσης στούς κατοίκους της,
ίκανοποιώντας ταυτόχρονα τίς ἀνάγKeg ὃουλειᾶς, κουλτούρας, διασκέδασης καί ἀνάπαυοής mug;
2) "(î ὃῑευκολύνει τήν ὁλόπλευρη
ἀνάπτυξη τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδος;
Ἡ Ἀθήνα ἀναπτύχτηκε άπρογραμμάτιστα. Εἶναι προϊόν τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοὸουλίας. Γι” αὑτό σπίτιά, σχολεῖα. δημόσιες ὑπηρεσίες, νοσοκομεῖα, πάρκα,
ὑπόνομοι δέν πήραν τίς διαστάσεις καί
τήν κατάλληλη ὀργανωτική μορφή, οὔτε
γιά τό σημερινό πληθυσμό της. ’Ὀλα
αὑτά 6έ6αια δέν σημαίνουν πῶς ἡ σημερινή Ἀθήνα ÔÉV προσφέρει ἀσύγκριτα
καλύτερες συνθῆκες διαόίωσης ἀπό ἐκεῖ·
νες πού προσφέραν οἶ προπολεμικές δικές μας πόλεις, κωμοπόλεις καί χωριά.
“Απλῶς σημαίνουν πῶς δέν εἶναι αὐτό
π-ού μποροὺσε νά εἶναι. Σημαίνουν πῶς
εἰναι ὑψηλό τό κόστος (τό νομισματοποιούμενο καί μή) πού πληρωνουν οἱ
κάτοικοί της σέ ψυχοσωματικές ἐνοχλήσεις καί ἀσθένειες φθορᾶς, γιατί μέχρι
τῶρα νικιέται πάντα τό συμφέρον
ΥΓΙΞΙΑ ἀπό τό συμφέρον ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.
Τῶρα ἀπαιτεῖται ἡ ἀναδόμησή της.
Καί ἡ ἀναδόμησή της, πού εἶναι δυσκολότατη, ἀπαιτεῖ

Ο εὐρύτερες δικαιοδοσίες στούς δήμους της
Ο δημοκρατική συμμετοχή τῶν πολιτῶν στόν προσανατολισμό τῶν ἐπενδύσεων γιά καλυτέρευση τῶν συνθηκῶν
ζωῆς καί γιά τόν σχεδιάσμό ὀργάνωσης
τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν.
Ἐπειδή τό μέλλον τῆς Ἀθήνας, ὅπως
καί κάθε πόλης, καί ἀπό σκοπιάς ὑγιεινῆς, συνδέεται μέ τή διομηχανική ἀνάπτυξη, ἀπαιτεῖται ἡ άμεση εἰσαγωγή
ἀποτελεσμάτικῶν μέτρων πού νά προστατεύουν τήν ὑγεία ἐργαζομένων καί πολιτῶν. Σημερα δέν ἀποτελεῖ πρόὸλημα
(γιά τίς περισσότερες 6ιομηχανίες) ,άν εἶναι μέσα στῆν πόλη ἤ ἐξω. Παράδειγμα ὁ
«Δημόκριτος». Σήμερα μόνο μιά ἐκλογή
έχει σημασία. Νά ἀποφασίζει πάντοτε τό
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΙΞΡΟΝ καί ὄχι τό
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ἰδιωτικό. ’Όταν απαγορευτεί στήν ἰδιωτικῆ επιχείρηση να ἀναπτύσσει τήν
παραγωγή της δίχως να λαὸαίνει ὑπ’
ὅψη της τα συμηέροντα ὑγείας τῶν ἐργαζομένιιιν 0' αὐτην καί τῶν κατοίκων
τῆς περιοχῆς, τότε θα ὕχουμε μπεί καί
στῆ λεωιῑόρο που όδηγεί στῆν αυριανή
αντικατασταση τῆς ἰδιωτικῆς ἀπό τη δημόσια επιχείρηση, μόνης ἱκανῆς να ἐγγυηθεί τήν ἁρμονία μεταξύ οἰκονομικῆς
αναπτυξης καί ὑγείας.

qdmon καί κινητοποίηοη. Ἡ ἐπαινετή
πρωτοὸουλία τῶν γιατρῶν καί τῶν αλλων έπιο-[ημόκίυν τοῦ Πειραιᾶ γὺρω ἀπό
τό θέμα τῆς μόλυνσης θα πετύχει μόνο μέ
τῆν αλληλοδιαφιίπιση (πχ. τί παράγει
τό A ἐργοστασιο; Τί χημικα χρησιμοποιοῦνται σέ καθε φαση ἐπεξεργασίας;
Τί ἀρρωστιες ἤ τί συμπτώματα παρου-’
σίασαν ἢ παρουσιαζουν ἐργαζόμενοι ἦ
γείτονες; κ.λπ.) καί τήν κινητοποίηση. Ἡ
αλληλοδιαᾳιῖηιση καί κινητοποίηση τοῦ
πληθυσμοῦ, πρέπει να έχει τή σημασία
μιας ἀνακλησης στόν ρεαλισμό. Στόν
ρεαλισμό τῆς αναλυσης, τῆς ἐντόπισης
τῶν πιό ὅαθιῶν διαδικασιῶν καί ὅχι
μόνο τῶν έπιφανειακῶν που σημαδεύουν
τήν οἰκονομία τοῦ τόπου μας. Ἡ ἀλληλοδιαφῶτιση καί ἡ κινητοποίηση θα
αποκαλύψουν οτούς πολλοὺς πώς εἶναι
ματαιο να ζητοῦν ἀφηρημένες ἐγγυήσεις.
Θα τοὺς δῶσουν να καταλαὸουν πὼς ὁ
πολιτισμός εἶναι μπροστα τους. Θα τούς
δώσουν να καταλαὸουν πῶς τα παντα
ἑξαρτῶνται ἀπό τούς ἀγῶνες τους καί
από τόν ὅαθμό ένότητας καί συγκαταθε-

Ἡ “Αθήνα πρέπει ἐπίσης να προσπαθῆσει μια σίινθεση μεταξύ τῶν παραδοσιακῶν δεσμῶν τοῦ ἀνθριῖιπου μέ τη
([,υση καί τῶν νέων δεσμῶν που χαρακτηρίζοιιν τόν αστικό πολιτισμό. Μέ
αλλα λόγια. πρέπει να 6ρεί τρόπους,
ὥστε να προσφέρεται μέ τρόπο ἀδιαίρετο στῆν ἱκανοποίηση ὅλων τῶν αναγκῶν τοῦ σύγχρονου ανθρώπου, π.χ. στήν
ἀνάγκη για ὑγιεινη δουλεια, κουλτούρα,
διασκέδαση, αναπαυση.
Oï σημερινές ἀλλοιώσεις τῆς ἰσορροπίας ανθριῐιπου-Ἷύσης-κοινωνίας έχουν
αντίκτυπο στῆν ψυχική καί σωματική
. σης πού θα μαθουν να δημιουργοῦν
ακεραιότητα τοῦ ατόμου. Ἐπειδὴ δέ ὅλο γυρω από τοὺς ἀγῶνες τους. Μόνο ἡ
καί λιγότερο ἀποκαθίσταται ἡ ὑγεία μέ
συνεργασία πληθυσμοῡ, τεχνικῶν καί
τίς θεραπιϊτικές ι’·πιχιιῦάσεις στό ἐπίπεδο πολιτικῶν, μπορεί να τούς φέρνει σέ
ατομο, ἀπαιτοῦνται καί τροποποιῆσεις
θέση να ὃλέπουν καί να διαλέγουν τίς
τῶν περιόαλλοντικῶν συνθηκῶν μέσα
καταλληλες λύσεις μέσα οτή οημερινή
στίς (ὂποίες γεννιοῡνται αυτές οἱ 099d)πραγματικότητα. Σήμερα οἱ Ἀθηναίοι
στιες. Μέ αλλα λόγια. απαιτείται ἡ αναἴσως πρέπει ν’ ἀγωνιστοῡνῑ
πτυξη προληπτικῆς πολιτικῆς ἤ (ὅπως
1) για να μετασχηματίσουν τούς
λένε)-πριιιτογενοῡς προληπτικῆς ἰατρισημερινους δήμους τους σέ πόλειςκῆς.

“Αλλα για να επιτευχθοῠν αὐτα. ας τό
επαναλαόουμε. απαιτείται αλληλοδια-

δορυφόρους·
2) μαζί μέ τοὺς ἄλλους Ἕλληνες

[IBM] ΙίΗΙΙΙῙΙΙΪ-ΙΙΙΙῚΙΙΙΙΠΙΙ ΙῙΙΙλΙΙΙΙίΙ

\
για τή δημιουργία δέκα (10)
πόλεων-πόλων (τῶν έκατό χιλιάδων ἡ
καθε μια) στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα.
ὅπως ὑποδείχνει ὁ καθηγητὴς κος
Βαλαώρας.
Ἴσως μόνο έτσι ἡ ἀστική μας αναπτυξη θα γίνει περισσότερο συναρτηση
τῆς συνολικῆς αναπτυξης τοῦ ἔθνους καί
λιγότερο συναρτηση τοπικῶν παραγόντων. Γιατί ὁ μετασχηματισμός τους σέ
πόλεις-δορυφόρους καί ἡ δημιουργία
τῶν δέκα πόλεων σημαίνει πολιτισμένες
κατοικίες, μέ σχολεῖα, νηπιαγωγεία, νοσοκομεῖα, κοινωνικές ὑπηρεσίες, πρασινο, αθλητικα κέντρα για ὅλο τόν πληθυσμόι, ὃιὸλιοθῆκες, παραγωγή κουλτούρας
από τα κατω κ.λπ. Σημαίνει ἐπίσης, για
ὅλους μας, νέους τρόπους δημοκρατικῆς
συμπεριφορᾶς, νέους τρόπους ατομικῆς
καί συλλογικῆς συμπεριφορᾶς. Σημαίνει
καλύτερη ὑγεία γιά ὅλους, μια καί εἶναι
γνωστό πῶς ἡ ὑγεία ἑνός πληθυσμοῡ ‘57ναι συνυφασμένη μέ τήν πολιτικοοικονομική αναπτυξη.
Μέ λίγα λόγια, σημαίνει πώς ἡ πόλη
μετασχηματίζεται ἀπό τόπο εκμεταλλευσης τῶν πολλῶν ἀπό τούς λίγους, σέ
τόπο-μέσο εὐτυχισμένης ὕπαρξης για
ὁλόκληρι] τήν ἀνθρωπινη κοινότητα της.
Σημαίνει πόλεις-μῆτρες δημοκρατίας.
Σήμερα, οἱ δημοκρατίες δίχως σοσιαλιοτικό ἐμόολιασμό εἰναι ἑτοιμοθανατες,
γιατί δημοκρατία δίχως σοσιαλιοτικό
ὲμὸόλιο σημαίνει κοινωνία α ν ε ρ έθι στ η οτίς παλιές καί νέες αξίες πού
ὑπαγορεὺουν πιό ανθρώπινη χρήση τῆς
ἐπιστήμης καί τεχνολογίας.
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ὲξσσφαλισσν τό συγγραφικα δικαιώματα τῶν
διεθνοῡς χφή μης ὲκδόσεων
ΤΟΥΜΠΝΕΡ - ΛΕΙψΙΑΣ
Ἐντὸς τοῦ 1977 ἁρχίζει ή ἐκδοση ἀρχαίων κειμένων
Πού θα ἐχουν Πολὺ φθηνότερες τιμέςῑ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ - ΠΛΑΤΩΝ - ΟΜΗΡΟΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΡΗΤΟΡΕΣ - ΤΡΑΓΙΚΟΙ οτή Βιθλιοθήκη σος μέ μικρή
δαπάνη
Ὲιτίοης ἁτιὸ τίς ΝΕΕΣ ΙΞΚΔΟΣΕΙΣ μσς Θυμίζουμεῑ
Delvoyec: BYZANTINH TEXNH τ. Α’ καί B’
Γεωργούληῑ Φιλοσοφία τῆς Ἰστορίος
Γεωργούλη; Φιλοσοφικέι μελετήμοτο Περί
Θρησκεῑσς ι
Flacelier R: ὁ Ἔρωτας στήν ἀρχαία Ἐλλάδα (μετ.
Κοροντώνη).
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επισημαινουρέ]
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ,ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΝΙέχ ιῖὸιιιίτερες τιχιιπανοκροικ)ιʹες, τραγοίνὸκι (καί παρατράγουὸυ.) ἒγινε τιὸ Σεπτεζιιίῖριι τό Ι7.ʹ (Ρεστιΐδιὶὶ. Ἑλληνικοῡ Κινη,ιι(1.το·,·ρ(ʹι(μ)υ, (ὺιοτελιὲιντας ὄπι-ις πάντα. «τὸ πρῶτο κινημιιτοχκριιη ικό γεγονιὸς τὴς χρονιᾴς». Τιʹ ἔ·,·ιν(ι.ι· (ὅμως ὸῑ πιινίες (ιὺτοὺ
τοὺχζι εστιόίιὶ. (ιπὸ τότεζ Ἑκτιὸς άπιὸ τό «Χ(Ώι,·ιι· Νταίη», .τοῦ μέ
τήν ,τροόολίι .τού τοῠ ἑγινε κατάηερε νά προῧληυεῑ στό ἐμπορικὸ κύκλυῃιια μὲ ίκανοποιητικιδ (ιριίὶικ) εῐσιτηρίι-ιν, οἱ ὑπόλοι.πς κ(1.τ(1..·ιοντιʹοτηκ(ιν.
Ἑννιίι ,ιιικριιίι ,ιιήκοιις πυ.ρουσι(ʹ1.στηκαι· σε' ἕνα πρόγραμμα
στιὸ <<Στοι''ντιο», γιὺ. ,ιιιίι ὃὸοιιίιδυ., σὲ σχετικά περιορισμένο
(ιριυιιί) (Ιειιτιῐιν. Τό «ᾟλλλο γρ('1.,ιι,ιι(ι>>τ()ι’· Ἁι(1,ι)(ʹ).·ι()υλοιξ, δυστυχιῐις .τροὸλίιϋηκε κι (ιὺτιό, τήν .τροηνχοίῃιιενιι οὸομίιδα (24 Γενίι9η), και' λέμε ὸυστυχιῖις γιατί ὁέ .τήχπιινε κανὲνας νύ. τό δεῖ.
Ἕτσι ι', τυ.ινί(ι’,ιιιʹ1κʹ καλύπτοντας οϋτε τέι 'έξοὸα τὴς προῧολῑις
της, κυπέῦηκε ἐσπευσμένα (πά ,ιιισά τὴς ἑῧὸοιιάδας. Καί ν(ʹι
σκει, τεῑ κανένας ('ὅτι εἷχε .πάρει και' τό δεύτερο ὅραῧείο κυλίπερης ταινιϊις...
Ἁπύ τίς ίνπόλοιπες καμιά ὃέ ῧγῑῃκε στό ὲμπορικό κίνκλυῃιιυ.,
(Ώιν και' μερικὲς στσιʹχισακʹ «οὐκ ὀλιʹ«,ʹ(1.>)ζ 7.()()().()Ο() ὃρχ. ἠ «Διαὁικασία» τοῡ Θέου, 4.5()Ο.οΟ().δρχ. ι') «Μάης τοῠ 36» τοῠ ΨαΤί γίνεται, (ικὸμιει, ,ιιέ τήν «Κύπρο» τοῡ Παπαὸηιιητράκη,
.τοῦ (μλοὸοξεῑ νά δύνσει στζ) .τλατίν κοινὸ τήν (Ώιλλη πραγματικότητα τής Κύπρουι Ὅσο γιύ. τίς κομμέιιες ταινίες τοῠ (ςεοτιὄάλ, (ιῠτές τίς ξεχάσαμε. Ἁλλά 'έτσι δέν πρόκειται, ὄέῧαιυ., νὰ
πέιει ,ιιπροστίι ὀ κινηματαχςπὶηος, καί δὲν πάει...

τοι' χρόιιια γνιὺρισε στερήσεις,
κακουχίες, καί πεῖνα, γιά νή
προστεθοῦν ,τιό ῧστερα (χιεττὶ τήν
ἔνταξή του στό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί
τή συμμετοχή τοι) στόν ἰὸεολογικό (ἲγκὺνα) ὸιωγμοι' κι ἐξορίες.

ΜΕΝΕχΙ-ΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣε
Γεννήθηκι' στά Ι9Ι2 στήν Ἁνατοκῖική Θράκη. Ἁπό τά .ταιὸικά

Η ΗΡΩ ΚΑΝΑΚΑΚΗ
ΕΚΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Σιη ςιϙαιιερι Μουρηῑ, (πο
Παρίσι, παρουσίασε τὴν τελευταία δουλειά της ἡ χαράκτρια
Ἡριί) Κανακίικιῃ, ὰπιό τίς Ιδ' τοῑι
Γενᾴριι ὥς τήν περασμὲνιι Τετάρτη. Ἡ Ἡρώ Κανακάκι] σπούδασε χαρσιικτικιῇ στήν Ἁθήνα και'
οτό Λονδίνο, ὅπου ζεῐ (Ὼιπό τό
1973. Ἑχει παρουσιάσει ἒργα της
σὲ ὁμαδικές καί ἁτομικὲς ἐκθέ-

'σεις στήν Ἁθήνα και' στό ἐξωτερικό. Ὥρμιιι] δουλειὰ της εἴδαμε
τό (ρθινότηυρο τού '74 στήν
«ΩΡΑ»,

ΕΣΗΕΑ, κόιθαρση
καί... μὲταλ-λοέ

Ἡ Ἡρώ προιιιθεῑ τήν ἒρι-ϊνα
(πήν τεχνικὴ και' τά ὑλικά της κι
αὑτὸ τή ὂοηθά νά ὁλοκληριίινει
,ιιορᾳικίι τά ὸιιναιιικίι ι-'ῑκαστικά
της ὁράματα.
Ο Και' κάτι .τοῦ πριητοῃιρίιιςεταιζ ἡ Ἡριί) Καπικίικιι οτϊιῐ-ὶηκε
πολύτιμη ὄοηθός οτὴν πρώτη
προσπάθεια τοῠ «αΑΝΤΙ»ε σχεὁίασε 'καί ὲκτέλεσε τήν τόσο
ὄμορφι] ,ιιακὲτα .τοῦ χρησιμοέ
ποιήθιῃκε γιά ὲξιίιᾳυλλο στό
πριῖιτο (και' μοναδικό) τεῠχος τοῡ
«ΑΝΤΙ» πού κυκλοφόριισε στὴν
περίοδο τὴς δικτατορίας.

θει' ντὶ εἶναι - πλήν, ὅμως, τό γεγονός το ι-ιτο και' ,ιιόνον ἑπ' ο'ιῗνὸε1ʹιʹ
ὸιῖναται νά προσὸώοη εἰς (ιύτόν
τήν (ὶποὸιὸοχιένηιν (ιύύιΐι ἰὸιιὶτητα
τοιῖ ··ι'ιμι1ʹ1]τ()ι'ν'' τῡς χοῦντας, (ὶιμιιῖ

Τό 1958 ἑγκαταλείπει τήν ἙλΝά
ποῠμε
-ξιαί
τοῡ
στραόοίι
τ(')
λάὸα καί περιᾳέρεται σάν ἰὶλ).ος·'
δίκιοε
ἡ
Ἕνωση
Συντακτιῖη'
- αἰ ειζὸήσεις 1)' τά σχόλια τά ὁποῐα
Ὁὸυσοέας στιʹς ἀνατολικές χῶΗ.Ε.Α.
διὲγραψε
δυό
μέλι]
της
ὸι' (ιι·(ι;ʹι·ιιʹ1σε·(1)ς μετέὸιὸε, ἀπετέρες. Τό 196] ή κυόέρνηση Καραπολύ
γνωστὰ
γιά
τή
σχὲσιι
τους
λουν κειζιιενα ('κ-ι' (Ἰλλων γραφένμανλῆ τοῦ ἀφαιρει' τιὶν ἑλληνική
μέ
τή
χούντα
ὄχι
ὄὲὄαια
τόσο
τα., Ἡ ᾳιιοικιὶ ὸέ χροιά και' ὁ τόἰθαγένεια γιά τή ουμμετοχή τοι*
ὅσο ὁ Παπσικωνσταντίκιου ἤ ὁ
νος τῆς (μονῆς τοι' (δέν εἶναι, ὡς
οτό συνέὸριο εἱρήνης τοῦ Ὄσλο.
Μομφερᾶτος
ἤ
ἡ
«ἄγνωστοι»
(και'
είκός, ὸυνιιτόν νά αποτελέσοιιιν
Γίρισε στήν .τατρίὸα (ἐπί Καραὰτιμυδρητοι, ὅὲὄαια, ἀκόμα) λο(ποιχει-(ι θεζιιελιιιιτικά (ὶντιθὲτοιι
,ιιανλιῖ πάλι) ,ιιόλις τό 1976, ἴσα
γοκριτὲς[Ὶὲλο
τόν
Κουτοὺπι]
καί
κρίσευιις. Και' (ὶκριὸιῦς ὸι' (ιύτιίιι
γιά νά προᾳτάσει νά πεθάνει σ'
τόν Ἁλέκο Ρήγα. Ὁ πρῶτος ἧταν
τιὶν .ποιότητα τῆς (μυῃξς τοιι (ναίαὑτήν - στίς 22 τοῡ Γενάρηζ
«εῑδικός ουνεργὰτης» στίῃν προενε-ται ὂτι ἑγένετο ἡ ὄρὶὶόενσις αι''Τιὺρα ὁ ὁιζιιος τοῠ παραχιιῦριχσε,
δρία Κυόερνιῆσε-(υς και' «συντοῦ (ὶπό τόν στρατηγόν Μπονᾱὅπως .ἔγραψαν οἱ ἐφημερίδες,
οδός» τῶν «μαρτύρων» στό
νον, ὡς καλντέρον τηλεπαροιν«τάφο σε' τιμητική θέση». Νᾶναι
'Στρασόοῦργο. Ὁ δεύτερος εἷχε (παστοῦ. Ή (ιι'τι()).ογιʹα (ιίῖτιχ ἐνκαλα...
τό γραφεῑο (τύποι.) τοῡ Παττακοῠ ισχίιεται .ἔτι ,ι1('ι).).οιʹ και' ἐκ τοι-·
και' σὲ μιά ,'- τουλάχιστον '- ἀναγεγονότος ὅτι παροχιοία ὄράὸευφορά ιου ιὶάρφοινε ἓλληνες (νοι(ης τηλεπαμ)υοιαστῶιʹ τῆς ΥΕτητές τὴς Ρώιιης, ὅπου εἷχε μεταΝΕΔ ἑγένι-το και' ,ιιιτά τήν .πεῦσιν
δεῖ...
τῆς ὁικτατοιρίας ιῖπό τοῦ ὙπουρΒὲὄαια, τό Π.Σ. ἀπάλλαξε ἓναν
γοῦ Ἐθν. Ἁμιῖνης πῖς Δηιιοκραὰκόμα δημοσιογράφο - τό γνωτικῆς Κιϋῖερνήσειυς».
οτό τηλεπαρουσιαστί] Νίκο Κα- Νομίζοιῃιιιῑ ὸ'τι δέν ὰρκι-'ῑ ἡ
τσαρὸ. Ἁλλά ὲδῶ «ἐνήργησε δι- ὰπ(ιλλα4,ʹιʹ1. ΓΙρὲπει νά ὄραόειήδει'
καιολογ1],ιιὲν(ι)ς»ζ
ἁμὲσιυς ὁ ἐκλεκτιὸς μας τηλεπα-

κ
ι «θ'

«Εἶναι ἀληθές - λέει 1) ἀπόᾳασι] - ὅτι ὁ ἐγκαλοίῃιενος, ὁιαρκοίισης τιῖς (δικτατορίας ιῖτο εἷς
ἐκ τῶν ,ταροιισιαστῶν τοῡ ὸελτίου εἰὸήσειυιν ἀπό τῆς τηλεορά-

;, σεως τοῡ σταθμοῠ τῆς ΥΕΝΕΔοἶος καί μετά τήν ὁικτατορίαν
μεζχρι ὸέ καί σήμερον ἐξακολου5ο,

ρουσιαστιῇς «διὰ τήν ποιότητα
τὴς φωνὴς του» καί ἁπό δημοκρατικά χέρια - γιατί νά μείνει
μέ τό Μπονανικό ὄραὸεῑο μόνος
Μὴπως ἀλλοιιῖήῠηκε «ὁ τὸνος καί
ι'] (ρυσική χροιᾷ» τιίς (μονῆς τουε
Κατά τά ἄλλα... τρίχες κατσαρές,
ποὺ λὲει κι ὁ λαόςέ...

.QÂÀQ.
ΣΕΡΑψΕΙΜ ΜΑΞΙΜΟΥ

Τό ἑλληνικά ἑμπορικό ναυτικά
κατά τόν XVIII αι’ώνα
Εἰσαγωγή - ἐπιμέλεια· Λ. Ἀξελός. Ἐκὸόσεις «ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ»
- Ἀθήνα 1976
Ἡ μονογραφία αὐτή, που δημοσιεὺτηκε σέ πρώτη μορφή ἀρχικά στή γαλλική γλώσσα πρίν
ἀπό τέσσερις ὁεκαετίες, ἀποτέλεσε τόν καρπό τῆς έρευνας τοῡ
Σ. Μαξιμου στά γαλλικά ἀρχεῖα,
στό Παρίσι, ὅπου ὅρέθηκε αὐτοεξόριστος στα χρόνια τῆς μεταξικῆς δικτατορίας.
Ἠ προδρσμική ἐργασία τοῦ
Σ.Μ. πάνυ) στίς ιδιόμορφες συνθήκες τῆς Ἀνατ. Μεσογείου τόν
180 αῐιὶινα εξηγεῖ If] γένεσι] καί
ἀνάπτυξη τῆς ἑμποροναυτιλιακῆς
ελληνικῆς ἀστικὴς ταξης καί
ἀποτελεῖ πρότυπο ευστννείοητης
ὲπιστημονικής ἕρευνας καί δημιουργικῆς μαρξιστικὴς ἀνάλυσης.
[OVA/AX ΙΙΕΡΣ-ὶΚΗ
’Ἀιιθριυπσι - (διηγήματα
Πρόλογος Μεσεόρινοῡ

Ἐκὸόσεις «Σύγχρονη Ἐποχή» Ἀθήιά 1976 ν
Ἡ κ. Περσακη εἶναι ἀπό τίς
πρὼτες Ἑλληνίδες πού ἀσχολήθηκαν μέ τά γράμματα. Τό πριῖ)το
ὃιὸλίο της κυκλοᾳόρησε στα
I927. rH παρουσία της στάθηκε
σεμνή καί τό ὕφος ἁπλό. Oi
«ἥρωές» της εἶναι οἱ ἁπλσί ἀν»
θριυποι τῆς Αἴγινας στήν καθημερινή πράξη τῆς ζωῆς.

Ε.1,ΙΙἸΣ AJEE/OY
Ὑπό ἐχξιιύθιναν

Ἐὶὶὸόσεις «Σύγχρονη Ἐποχή» Ἀθήνα 1976
Στό ὅιὸλίο ἔχουν ἀπανθιστεῐ
στιγμιότυπα καί ἀνέκδοτα ἀπό τή
ζωή ἀνθρώπων τοῦ πολιτικοῦ καί
καλλιτεχνικου κόσμου τῆς Ἐλλάὃας. Ἡ σύνθεση αὐτή - σπαρταριστά στιγμιότυπα ἀπό συγκεκριμένα πρόσωπα - κανει τό ὖιὸλίο
μοναδικὸ. -

ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Περί Τέχνης
Πρόλογος Ροζέ Γκαρωντύ
Ἐκὸόσεις «Παπαζήση»
Τό ὃιὸλίο χωρίζεται σέ ἑφτα
μέρη-ἑνότητες. Ἀποτελεῑ ri] συλλογή κειμένων, διακηρὺξειιιν, ἄρθρων, δηλώσεων καί μελετημάτων τοῦ ΜΘ. γιά τά προὸλήματα
τῆς τέχνης. Ἡ παρουσία τοῦ συνθέτη μέ κείμενα για τήν τέχνη
ἀποτέλεσε πάντοτε τήν ἐναλλαγὴ
ἀνάμεσα στήν πολιτική δράση
καί τήν καλλιτεχνική δημιουργία.
Τά κείμενα αὑτά, ἀποτελοῦν -

μετριῖ)ντας καί τήν πολιτική διάσταση που ἔχουν - κλειδια γιά τή
γνώση τῆς πληθιυρικής μορφῆς
τοῦ συγγραφέα.

Α(Ι)ΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΚΟ
Α ΥΓΕΡΗ
Ἐπιιιέλεια- Ει”ιγειίἀς Ζήκου Πρόλογος Παν. Κανελλόπουλου
Ἐξιὺᾳυλλο Γιάννη Τσαρούχη
Στό πολυσέλιδο αὐτό ἀτμέν
ριιιμα ἒχουν ἐπιλεγεῖ τά σημαντικότερα κείμενα που ἀναφέρονται
στήν προσωπικότητα τοῦ Μάρκου Αὐγέρη, γραμιιένα ἀπό δεκάδες μελετητες, δοκιμιογράφους
καί ποιητές. Ἀποτελεῖ σημαντικό
ὅοήθημα γιά τό σπουδαστή τοῦ
ἔργου τοῦ ξεχωριστσῡ διανοούμενου ἀλλά καί τῆς ελληνικής
γραμματείας.
ΜΗΤΣΟΥ Λ ΥΓΙΖΟΥ
Θέματα καί ποιητές - Δοκιῖιιια
καί μελὲτες. Ἐκὸόσεις «ΔΩΔΩNH» — Ἀθήνα 1977 ‘
Ὀ Καίίἀιῐης. ὁ Γκόλιιης ἀι.λὰ
καί ὁ Κύναν Ντόϋλ - (ἰνάμεσα σέ
πολλές ἀλλες μορφές περισσότερο
ἤ λιγότερο γνωστές -- ἀποτελοῦν
τούς ερεθισμοώς τοῦ Μ.Λ. γιὰ νά
σχολιάσει, με εὐαισθησία καί
γνώσῃ, τήν ἀνθρώπινη μοίρα,
πέρα (ἰπό τα συγκεκριμένα
πρόσωπα καί τό τελειιυμένο ἔργο
τους.

χρονο, μέ τό διόλίο καί ἀρκετά
διαφωτιστικό σέ μερικὲς θέσεις
τοῦ Μάρξ γιά τήν ἐπαναστατική
ôia.
ΣΠΥΡΟΥ ΤΣΑΚΝΙΑ
Ἱστοριές γιά τό Σέργιο
Ἀθήνα, 1977
Μικρά πεζά ποιήματα θά μποροῡσε να χαρακτηρίσει κανείς τίς
μικρές κι ἀρτιωμένες, θεματικα κι
αἰσθητικά, ἱστορίες τοῦ μικροῦ
καί καλαίσθητου αὐτοῦ 6ι6λίου
τοῦ Σ.Τ. Δέν ἔχει μεσολαόὴσει
καλά - καλά ἕνας χρόνος ἀπό τήν
ἕκδοση τοῦ πρώτου του 6ι6λίου,
«Ἰφιγένεια ὲν Αὐλίδι», κι ὅμως,
ἀνάμεσα σ’ αὐτό καί στό τελευταῖο, ὑπάρχει μιά τεράστια διαφορά, τόσο Θεματική ὅσο καί
στόχου. Ἐκεῖ ὑπῆρχε μιά φανερή
ἤ ἀπροσδιόριστη ἐνοχή φυγῆς
ἀπό μιά κοινή ὑπόθεση’ ἐδῶ 'n']
θέση τῆς ἐνοχῆς ἔχει πάρει μιά
κατασταλαγμένη πίκρα ὄχι τῆς
φυγῆς ἀλλά τῆς πράξης ποὺ
ἔμεινε ἀτέλειωτη καί κατάντησε
μνήμη. Πίκρακπού όσο κι ἄν,
πολλές φορές, τά ἀφηγούμενα
περιστατικά παρουσιάζονται μέ
έντονη τήν προσπάθεια νά οὐδε-

ΝΟΡΜΑΝ ΣΠΙΝΡΑΝΤ
’ Οἱ πράκτορες τοῦ χάους
Ἐκὸόσεις Ἀντίκοσμοι

Πρόκειται γιά ἕνα μυθιστόρημα ἐπιστημονικῆς φαντασίας,
μέ ri] διαφορὰ ὅτι δ συγγραφέας
του ἔχει ἐμπλέξει στήν ὅλη τυπική
του δομή καί τήν προσωπική του
πολιτική θέση, δημιουργῶντας
ἒτσι ἕνα εἶδος πολιτικῆς ἐπιστημονικῆς φαντασίας, eO ἀναγνώστης, σ’ ὅλη τή διαρκεια τῆς ἀνάγνωσης τοῦ 6ι6λίου, διαπιστώνει .
ἀδίαστα τίς ἀποσαφηνισμένες καί
προοὸευτικές ἀπόψεις τοῦ Ν.Σ.
πάντα μέσα στα πλαίσια πού
προσδιορίζουν τό εἶδος αὐτῆς τῆς
λογοτεχνίας, ἀπέναντι σέ συγκεκριμένα, καυτά καί ἐπίκαιρα θέματα, ὃπως εἶναι ὁ μιλιταρισμός,
ὁ ρατσισμός, ὁ ἰμπεριαλισμός, oî
διαφορες μσρφές δίας, κ.λπ., χωρίς διόλου ἡ ἀτμόσφαιρα vt'L χάνει τήν αἴσθηση τοῦ ὑπερπραγμα-

“"OÜ' H.K.A

ΕΚᾼΟΤΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ιΚΑΡοΣ

ΚΑΡΛ MA ΡΞ
Ὁ (Élu/112.10; ,τόλιχιιος στή Γαλλία.
Ειίι(ιγιυγι,ἱ.· Φρ. “Ἐι’;’κι·λς.
Μῑτ..·“Επιτροπή Ἑλλήνων τοῦ Ἐξιυτιᾩικωιῑ. Ἐπιλιιέλεια - Σχόλιω
Λ. ‘AEï/Iôç.
Ἐκὸόσεις
«ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ».

ΓιΩΡΓοΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
Τ Ε Τ ΡΑ Δ Ι Ο
-ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, B’

'0 «Ἴκαρος»

Ἀθήνα I976.
Ἡ σημασία - καί τό χαρακτηριστικό - τοῦ σὺντομου αὐτοῦ
έργου τοῦ Mng εἶναι πώς πρόκειται γιά ἕνα «μάχιμο» κείμενο
πού γράφτηκε για νά ἀναλύσει
συγκεκριμένα καί σύγχρονὰ του
γεγονότα καί να προσδιορίσει
ταχτικές καί μεθόδους τῆς ἐπαναστατικής πάλης. Ἡ Παρισινή
Κομμούνοι καί ἡ αίματηρή ,ἐμπειρία της εἶναι τό θέμα τοῦ 6L6λίου· σπερματικά καί σέ
πρώιμη μορφή ὑπαρχσυν οἱ μαρξικές ἀπόψεις γιά τη δικτατορία
τοῦ προλεταριάτου.
Ἡ έκδσση ἔχει γίνει μέ πολλή
ἐπιμέλεια. Βασισμένη orig ἀλλεπάλληλες ὅασικές ξένες ἐκδόσεις,
περιέχει ὅλες τίς σημειώσεις καί
τά σχόλια που ὂοηθοῡν στή
γνώση τῶν περιστατικιῦν καί τῶν
προσώπων. Σὲ παράρτημα, ἔχει
καταχιυρηθεῑ καί τό γράμμα τοῦ
Μάρξ στόν Κούγκελμαν, συγ-

τεροποιηθοῡν. εἴτε ἀποστασιοποιητικά, εἴτε μέ συχνές παρεμὅολές ὑπερλογικιῖΝ στοιχείων,
λειτουργεῖ τό ἴδιο σταθερά κι
ἀμετακίνητα.

παρουσιάζει μὲ ἰὸιαίτερη συγκίνηση τὴν ἀνέκδοτη
μεταθανάτια ποιητική συλλογὴ
του

ΓΙΩΡ [ὈΥ ΣΕΦΕΡΗ

ΤΕΤΡΑΔῙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ, Β’
μὲ φιλολογικὴ φροντίδα τοῦ καθηγητῆ
Γ. Π. Σαββίὸη _
'H συλλογὴ αὐτὴ εἶχε ἀρχίὲει νά συντίθεται ἀπὸ τὸν ποιητή περίπου δέκα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸν ﬂu'varo' του, σὲ ἀντιστοιχία πρὸς τὸ
πρῶτο ((Τετράδιο Γ υμνασμάτων» ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε ἐκδώσει τὸ
1940 σὰν συμπλήρωμα τῆς πρώτης συγκεντρωτικῆς ἔκδοσης τῶν
τότε κυρίως ποιημάτων του. Περιλσμβάιέι 74 ποιήματα, 30 ἀπὸ
τὰ ὁποῖα δημοσιεύονται ἐὸῶ γιὰ πρώτη φορά, καθὼς καὶ βιβλιογραφικὲς, φιλολογικὲς καὶ ἑρμηνευτικὲς σημειώσεις.
Τὸ ιιΤε-τράδιο Γυμνασμάτιυν, B'» μπορεΐ vù θεωρηθεῖ ὡς ἕνα οῦσιαστικὸ συμπλήρωμα τοῦ κύριου σώματος τῶν (ιῙΙοιημάτιυιυι τοῦ
Σεφέρη καὶ ὡς ἀπαραίτητο βοήθημα γιά κάθε σοβορὸ μελετητὴ
τῆς πολύτροπης ποιητικῆς του ἐξέλιξης. Ἰὅιαίτερα ἐνὸιαφέρουσα
εἶναι ἡ ὁιεύρυνση τῆς διάστασης τοῦ σατιρικοῦ Σεφέρη, μὲ ποιήματα
μάλιστα ποὺ ὁροθετοῦν τὴν πολιτική του cuve/677m] ἀπὸ τὸ 19341

ἕως τὸ 1971.
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οεΠιστολές·
FIA THN EOK

Ἀγαπητό ANTI,
Στήν Ἑλλάδα μας τὼν μονοπωλίων, τῆς δεξιᾶς καί τῆς Τρομοκρατίας ωμόαίνει πάντοτε
σχεδόν ἡ πλειοψηφία - που εἶναι
ὁ λαός - νά ὑποτάσσεται στή
μειοψηφία, noi‘ εἶναι ἡ αρχουσα
ταξη.
Ἐτσι καί οτό θέμα τῆς ένταξής
μας οτήν Ε.Ο.Κ. ὅλέπουμε ἀπό τή
μιά μεριά νά ὅρίοκονται οἱ προπαγανδιστές ὑποστηρικτές της στήν πλειοψηφία τους δεξιοί- καί
ἀπό τήν άλλη μεριά οἱ ἀντίθετοι
τῆς ένταξης,που εἶναι ὁ ἴδιος ὁ
λαός.
Βλέπουμε δηλαδή πώς καί σ’
αὐτό τό θέμα ὑπάρχει μιά ἀκόμη
ἀντίθεοι] μεταξὺ κυὸερνώσας ταξης καί κυόερνωμένης.
Ἐξετάίοντας ὅμως 16 «θέμα
E.O.K.» δισπιοτώνουμε τα ἑξήςῑ
Τήν καταπατηση τῆς ΣυμεΓιυνίας
τοῦ 61 ἀπ’ τή μεριά τῆς E.O.K.
καί τίς διαταγές της πρός τήν
ὀλιγαρχία που ἐκτελοῦνταν δίχιιις
ὅρουςῐ
Πρὼτο καί κὺριο ὅμως εἶναι
’ὅτι μέ τήν αναμενομένη ένταξή
μας στήν Ε.Ο.Κ. οἱ ἁγρότες μας
θα παραγοῡν ὅ,τι τοὺς λέει ἡ ἴδια
ἡ Ε.Ο.Κ. καί ὗχι ὅ-τι πρέπει να
παραγουν σύμφωνα μέ τίς ἀναγκες τοῦ λαοῦ. Δηλαδή να μήν
παραγουμε ὅσα μάς συμφέρει,
ἀλλα ὅσα συμφέρει τήν ΚοινότηIa!
Ἀπό τή μερια τῆς κυὸέρνησης
αλλά καί ἀπό τήν EIA.H.K. ὃλέπουμε οὐσιαστικα μταὺτιση τῶν
ἀπόψεών τους στό «θέμα EOK».
Ἡ ἴδια ἡ κυὸέρνηση τῆς Ν.Δ.
ΔΕΝ θα ἐνθαρρὺνει καλλιέργειες
που θα θεωρηθοῡν ἀνταγιιινιστικές ἐκείνων πού ἀσκοῦνται στήν
Ε.Ο.Κ. ἦ που τα προϊόντα τους
ἔχουν περιορισμένη ζήτηση στήν

Ε.Ο.Κ. (ὅπως ροδακινα, ὲλιές
κ.λ.π.). ἀλλα μόνο καλλιέργειες
καί κλάδους τῆς αγροτικής m0—
μηχανίας πού ἡ παραγωγή τους
στήν E.O.K. εἶναι μικρότερη ἀπ’
ὅση τῆς χρειάζεταιέ Ὲδιῖ) τά σχόλια περιττεύουν...
> Παρακάτώ ψάχνοντας ὃρίσκουμε
καί ἄλλας

1. T6 pogqmnxô έπίπεδσ τοῦ
λαοῦ· μας οτήν ϋπαιθρο κρατήθηκε συστηματικά χαμηλό.
Ἔτσι, τό 70% καί ἐπί πλέον τῶν
ἐργαζομένων στήν ϋπαιθρο εἶναι
αναλφαὸητοι ἤ ἀπόφοιτοι Δημοτικοῡ Σχολείου.
2. Ἡ κατα κεφαλή παραγωγή τῆς
γεωργίας στήν χώρα μας φτάνει
τό 38% μέ 40% τοῦ μέσου ὅρου
τῆς ἀντίστοιχης τῆς E.O.K.
3. T6 μέσο μέγεθος τῆς ἀγρότιν-ῆς
έκμεταλλευσης στήν χώρα μας εἶναι 38 στρέμματα, ὲνώ στήν
Ε.Ο.Κ. πενταπλασιο σχεδόν.

4. Ἐπίσης. 0' ἀντίθεοι] μέ τήν
E.O.K., εἶναι πολύ ἀκριόά καί
χρησιμσπσιοῡνται πολύ λίγο.
Ἀπό τα παραπάνιυ διαπιστώνουμε πώς ἡ ἀγροτική μας οἰκονομία ὂρίσκεται σέ τέτοιο χαμηλό
έπίπεδο πού δέν μπορεῖ νά συναγωνιστεῑ ἀυτή τών χωρῶν τῆς
E.O.K.
’ἸΞτσι λοιπόν μέσα στήν
«σφαῖρά ἐπιρροῆς» τῆς E.O.K. ἡ
Ἑλληνική Οἶκονομία (“Αγροτική
καί Βιομηχανική) θάναι τόσο
«ἰσότιμη» μέ τήν οἰκονομία τῶν
χωρῶν τῆς Ε.Ο.Κ., ὅσο «ἴσος»
ἦταν 6 Δαυΐδ μέ τόν Γολιάθ. Καί
ἡ E.O.K. δέν χτυπιέται μέ σφεντόνες... Ἀλλά 6 «παράδεισος» που διαλαλοῠν καί ὄροντοφιυναζουν κυὸέρνηση καί μέρος τῆς
ἀντιπολίτευσης - τῆς E.O.K.,
φαίνεται σ’ ὅλη του τήν μεγαλο-·
πρέπεια παρακάτιι);

Μέ τήν έντάξή μας, θα διεισδύσσυν οτήν ἑλληνική διομηχανίαζ πολὺ ὂαθὺτερα καί ταχύτα-

τα, τά 1διάφορα ξένα μονοπωλιακα συγκροτήματα. Ἔτσι
σίγα-σιγα. θα ἐκτοπίζονται ὅλο
καί πιό πολί1 παραγωγοί άγρότες
καί ὅιομηχανικα συγκροτήματα,
JTOÜ δέν Θα μποροῡν να ἀντέξουν

Ο κ. ΡΑΛΛΗΣ. ΤΟ ΓΚΟΛψ KAI
H AHMOTIKH
Καί μιά ἐπιστολή μαθητῇ,
μέ γλωσσικό καί καλλιτεχιίκό ἐν“ὸι·αφὲρον;

’θ’ αὐτὴν τήν «ἴση» ἀνοιμέτρηση.
Οἱ πρώην ἰδιοκτήτες θα γίνονται
ἐργατες τών μονοπώλίων πού θα
παίρνουν τήν γῆ τους, ἦ θα δουλεύουν «ἐλεύθερα» σέ ἐργοστα010L, ἀφήνοντας τόν τόπο τους. ἦ
τέλος θα ξξνιτειίονται.

Ἀγαπητή Διεύθυνση τοῦ
«ANTI». εἷμαι ἕνας ἀπό τούς τόσους φίλους σου καί πήρα τό
θάρρος ἦ μαλλον ἔκλεψα λίγη
ὥρα ἀπ’ τα μαθήματα μου για να
γράψω αὐτό τό γράμμα. Τό
ἔγραψα γιατί θέλω νά ζητήσω μία
χάρη. Αὐτές τίς μέρες, διαὸάζοντας σχετικα μέ τό νομοσχέδιο που
λέει για ἐξετάσεις μόνο τόν
ἶΙούνη καί ὅχι 16 Φλεὸαρη, μοῡ
ἠρθέ μια ἰδέα καί έφτιαξα τή γε-

Md οἱ πιό πολλοί ἀπ’ αὐτούς,
θα μένουν ἐλεύθεροι ἀπό δουλὲια, δηλαδή ἄνεργοι...
Τα παραπανώ δείχνουν μέ κάποιο τρόπο κατι ἀπ’ αὑτό πού
χαρακτηρίζουν μερικοί σαν
«παράδεισο», δηλαδή τήν ένταξή
μας στήν Ε.Ο.Κ. ’Ὀμιυς φαίνεται
πῶς ἀπό τά παραπανιι) λεχθέντα.
διαγραφεται ζοφερό τό μέλλον
τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας.
Ἀλλά ὅέὸαια, έτσι ὁδηγούμειστε μέ τίς χειροπέδες σ“ ἕνα στρατόπεδο που λέγεται E.O.K. καί ἡ
«ποινή» μάς εἶναι αγνωστη.
Μόνον γνωστοί, θα εἶναι οἱ
«ὃεσμσφὺλακές» μας που τό μόνο
πού θα κανουν για μᾶς, θα εἶναι
νά ἀλλαζουν «κλειὸαριές» στα
κελλιά μάς.
Πρέπει να δοῡμε πώς μέσα
στήν Ε.Ο.Κ. θα εἴμαστε ὅχι έλεὺθερσι μα «ἐλεύθεροι πολιορκημέVOL».
Πολιορκημένοι ἀπό παντοῡ;
Ἀπό τα ξένα μονοπώλια πού
θα ὑποτασσουν τά ὃικά μας καί
ἀπό τίς ξένες ἑξευτελιοτικές συμδασεις.

Εἶναι δυνατόν λοιπόν νά χαρακτηρίζεται ἡ ένταξή μας στήν
E.O.K. καί τό μέλλον μας μέσα σ“
αὐτήν λαμπρό, εὐτυχές, ἀνθηρός
’Ὀχι ὅέὸαια.
Τέτοιος «παράδεισος» θα εἶναι
για μάς μια οἰκονομική κατοιστροφή πού θα έχει καί σοόαρές
ἐπιπτώσεις ὂέὸαια στήν πολιτική
ζωή τῆς χώρας μοις.

Φιλικα
Νώντας Κοντόπουλος

\

ὴ ΜΑΦΑΛΝΤΑ κα Ô ΚΟΣΜΟΣ της
ΓΙΑ ΗΕΝΑ
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λοιογραφία που ὑπάρχει μέσα
στό γραμμα. Θέλω, λοιπόν, αν
φυσικά τή ὂρίσκετε καταλληλη.
νά τή δημοσιεύσετε 016 περιοδικό σας. Διαλεξα σα θέμα τό
γκόλφ γιατί ὅπως εἶναι γνωστό,
εἶναι 16 ἀγαπημένο σπόρ τοὺ
ὑπουργοῡ. Θᾶθελα να κριτικαρετε τό σκίτσο, ἀλλά καί τή
γλώσσα ποὺ χρησιμοποιιῖ). Moù
àgében ἡ δημοτική, ἀλλά ’ἐπειδή _
τόσον καιρό στό σχολεῑο μιλάγαμε πότε καθαρεύουσα καί πότε
(λίγες φαρές) δημοτική, δέν έχώ
ἀκόμα προσαρμοστεῖ. Πάντως
προσπαθῶ καί πιστεύω ὅτι τά
έχιι) μισοκαταςρέρει. Θάθελα νά
δώσετε συγχαρητήρια mm"; γελοιογραφους τοῦ «ΑΝΤΙ». Εἶναι
πραγματικα ὑπέροχοι, καί ἀπό
αποψης σκίτσου καί ἀπό άποψης
ἰδέας.
Μέ ([ιλικους χαιρετισμους
Δ.Τ.
Υ.Γ. Συγχιιιρέστε μου τήν τόση
προχειρότητα 016 γράμμα.

τοῦ KQYÏNO
mmmsm
ΑΤΙΟ ΤΑ ΙΊΟΛΜ 11a) em 0! AII'OI ηαΤ
exouN ηαιΛΑ we Nro‘rex’wx
ΗΓΙΛΕΞΙΗΑΤΑ

“Né! AGN CANGI
ΚΑΙ W) ΓΊᾹ M ΗΗ m
ΗΕ ’ΠΙ-[ατε] ΠΛ ΝΑ WτερεφειΛιτο HIA Tozo
ᾹΓΙΛΗ “T411-

Τό πρόὸλημα τῆς Ἀριστερᾶς
θίγουνε μέ ἐπιστολὲς τους ὁυό
μαθητές - ἕνας ἀπό τήν Ἀθήνα
(Κυψέλη) au ἕνας ἀπό τή Δράμα·
- κι ἕνας φοιτητής.

Ο Ὁ μαθητής ἀπό τή Δράμα
ἀναφέρεται στίς σχέσεις κόμματος καί ὀργανώσεων νεολαίας.-

O Ὁ φοιτητής Σ.Γ. ἀπαντᾶ σέ
ἐπιστολή τοῦ συναὸέλφου του
Γ.Δ., ἐνῶ ὁ μαθητής I7. T. σχολιά-

ζει τήν ἴὸια ἐπιστολή.
Τό γράμμα τοῦ φοιτι]τῆ.’
Ἀγαπητό «ANTI»
Στό τεῦχος σου ὑπ’ αριθμό 60
δημοσιεύτηκε μιά πολύ ἐνδιαφερουσα ἐπιστολή τοῦ φοιτητῆ
Γ.Δ., πού «απαντοῦσε»(;) στίς
παρατηρήσεις μου για 11] σημερινή κατὰσταοη στό ἑλληνικό
κομμουνιστικό κίνημα (τεῦχος
58).
Καί εἶναι πράγματι ἐνδιαφερουσα γιατί ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό δεῖγμα μιᾶς νοοτροπίας,
πού εἶναι πια ὁλοφανερο - μετα
ἀπό τα τόσα δεινά πού ἐπέφερε τό πόσο καταοτροφική εἶναι για
τό κίνημα.
Τό γράμμα τοῦ Γ.Δ. ὁείχνει
καθαρά τα ὀδυνηρά ἀποτελεσματα τῆς μακρόχρονης διαπαιὃαγιῖιγησης τῶν κομμουνιστιῖιν
στήν Ἑλλαὸἇ σ” ἕνα πνεῦμα στεί9011 δογματισμοῡῑ Ἠ ὃημοκοπική
ἀριστερίστικη φρασεολογία. ἡ
συκοφαντία καί ἡ λασπη, ἔχουν
ἀντικαταστήσει τόν ἐποικοδομητικό διαλογο με 66101] 161 πολιτικα
ἐπιχειρήματα καί τήν ὀρθολογιοτική κριτική σκὲψη, πού ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο γνώρισμα τοῦ κομμσυνιστὴ. Καί 16 δυστύχημα για
τήν ὑπόθεση τοῦ σοσιαλισμοῡ
010v τόπο μας, εἶναι τό ὅτι ἡ
καταοταση αὐτή διαιιιινίζεται 7.111

Ἠ καταντια τοῦ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ», πού. ἐπιδεικνύοντας μια
πρωτοφανή ἠθική καταπτωση
στα χρονικα τῆς ἀριστερᾶς, ὁὲν
διστάζει να διασύρει τούς παντες
καί 161 πάντα, εἶναι αντιπροσιιιπευτική τῶν ἀντιλήψεων τοῦ
κόμματος αὑτοῦ, Πρόσιιατα μα-

Λιοτα, ξεπερνώντας καΗε ὅριο,
ἔγραψαν - ἀναφερόμενοι στόν Λ.
Κύρκο πού εἶναι 609161 ἄρρωστος

Τό γράμμα τοῦ μαθητῆ.’

ἀπό γαστρορραγία - ὅτι οἱ ἡγὲτες κ
τῆς «Α.Ο.» πασχουν ἀπό πολιτική ἀσθένεια καί ψαχνουν σανίδα σωτηρίας στό χώρο τοῦ
«κέντρου» ! ! !
Ἀλλα ἡ κατασταση φτανει στό
απροχὼρητο σὲ ἕνα πρόσφατο
«ΔΙΙΞΘΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕNO»(!!), πού ὃημοσιεύεται στόν
ΟΔΗΓΗΤΗ(3ης Δεκὲμόρη 1976).
με τίτλο «Ἠ Διαρκής Κρίση τοῦ
Μαοῖσμού». Ἐκεῖ 11111901109013—
μαστε μεταξύ ἄλλων ὅτι οτήν
Κίνα «ἵηάκόμη καί σήμερα ἰσχύει
τό σύστημα συγκεντριιισης καί
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ME ΔΕΛΤΙΟ,
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ καί τῶν 610-

μηχανικὼν καταναλιιιτικιῖιν ἀγα- ·
θῶν... Τό κρέας εἶναι ἐξαιρετικα
617.9160 7.111 ὃυσεύρετο, Σιὲ καθε
ἄτομο ἀντιστοιχοῦν 250 γραμ.
ὅούτυρο καί λαὸι μηνιαίωςέ... "Av
ἕνας Κινὲζος αποκτήσει τυχαῐα
ἕνα ΕΥΡΩΠΑῙΚΟ ΚοΣΤΟΥΜι,
TOTE TO ΣΚΙΖΕΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΡΥΠῙΞΣ. FIA NA
MHN ΚΑἹῊΓΟΡΗΘΕΙ, ΣΑΝ
ΑΣΤΟΣ (ΜΠΟΥΡΖΟΥΑΣῊΞΜ.
Καί διερωτᾱται κανείςῑ Αὐτὲς 01
ἀχαρακτήριστες ὲξαλλοσύνες σε
τί ἄλλο μπορούν να ώᾳελήσουν.
παρα στό να, ἐμπνευσουν 7.61.1010
2616611 Κιυνσταντὸπουλο ἤ 7.61ποια «41] Αὐγούστου» να γραψουν ἕνα ὅαρυσήμαντο 7.111
«αποκαλυπτικό» 1191190; (τό
πολύ-πολύ να προσῦέσουν ὃίπλα
στή λὲξηῑ Κίνα, καί τή λέξηῑ P111σία).
Ὁλόκληρη αὐτή ἡ αὸίστακτη
μεθοὸολογία, λοιπόν. όὸήγήσε
7.111 τό ([οιτητή Γ.Δ. στὸ σημεῐο
να μιλαει για «προχωρημὲνα 11vλακια τῆς αντίὸρασης» (611111115ρόμενος 016 ΚΚΕέσιιιτ.) 7.111 παρόμοια ([ιαιὸρα, Σίγουρα ὸὲν
(ιταίει αύτός. Τα αἴτια τῆς 1'100—
V11]1111; 101) — ὅπως καί τῷν τόσων
ἄλλων (II-111961111111 του - να ἔρθουν σε ἐπαᾳή μέ τήν πραγματικότητα, πρέπει να αναξητηΗοῡν
αλλοῡ. Ἴσως 7.111 ἔξω ἀπό τόν ἑλὶαὸικό χώρο...

Σ.Γ.
Φοιτητής

Ἀγαπητό μου ANTI
Θα ἢ()ελα V61 èmpgâow 118917.12;
ἀπόψεις μου γὺριι) από 11'] συμπεριφορα 7.111 τήν πολιτική τῆς
KNE στό σχολεῑο μας,

Θειιιρητικα ἡ ΚΝΕ σὲὃεται τήν
αὑτονομία τῶν συνὸικαλιστικιῖιν
ὀργανὼσεων πού ύπαρχουν στὸν
μαθήτικό χιῖιρο καί ἡ πολιτική
της εἶναι ὲνιυτική 7.111 προσπαθεῖ
να συνεργαστεῖ μ’ ὅλες τίς μαθητικὲς παρατάξεις για τήν ἐνεργοποίηση τιῖιν μαθητικιῖιν κοινοτήTUJV.

Θέσεις σωστὲς. Συμῧαίνει ὅμως
αὐτός Κατα τήν προσωπική μου
γνώμη, στό σχολεῖο μας, ὅχι.
Ἀπόδειξη εἶναι ἡ κατα([,ιιιρη
παραὸίαση από τα ἴδια μιὲλη τῆς
KNE τῶν ἴὸιιυν τῶν αρχιῖιν τους,
Παραὸείγματαε
Ἀρχικα (I) Ἠ αὑτόνομη 7.0.1
ανεξαρτητη ΜΟΔΝΙΞ ὸιαλύίὶηκε
στήν πόλη μας με 11710111101] τῆς
O.B. τῆς K.N.E.

117.1’] τῆς «Α.Ο.». 01 ÔÉ ΚΝίτες
μαθητὲς ἠταν περήιρανοι γιατί
«ξεσκέπασαν τό ρι’)λο τῆς Ὀμαὸας καί τήν ἀπογυμνώσανε ἀπό
τα σκαριιίσματα της πού 07.0716
ἔχουν να παραπλανήσσυν 16
1.111)».
’Λλλα ίιπολόγισαν χωρίς τόν
ξενοὸύχο, ὅπως λέμε, 01' μαθητές
ἀντέδρασαν γραιιιοντας ἦ ζωγρα1]1Ç0V111; τα συναισθήματα τους
γι’ 111111] τήν πραξη τους πανιυ
στα αποκόμματα 7.0.1 τα 13711101911ψαν οτούς «ἀποστόλους», Τα
ἀποτελέσματα 1(1 1] 11VT1’1ÇE17015...
Ἀλλά 7.111 κατι 71111111111111.1119ριστο για μένα. πού μέ παρακίνησε να γραψιιι αύτή τήν ἐπιστολή,

Συζητούσαμε στό προαύλισ για
τα 2 χρόνια τῆς Δημοκρατίας
στήν Ἐλλάδα. ’Ὁταν ἡρίιε ή
σειρα τοῦ ΚΝίτη να.μας πεῖ 7.0.1 ’
αὑτός τίς ἀπόψεις του αρχισε να
μὰς αραὸιαζει αποσπασματα ἀπό
τίς Ὀλσιιὲλειες τοῦ Κ,Κ,Ε,ἐξιιιτερικοῦ 7.0.1 τούς λόγους τσῦ 7..

TA KOMMATA ΚΑΙ OI
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Να ἕνα δεῖγμα αὑτοσεὸασμοῡ
7.111 ὑπευθυνότητας απὲνταντι
οτούς μαί-Ιητὲς από τα μέλι] 11];
K.;\'.E.
(2) MÉ 11] ὸιαλυση τῆς ΜΟΔNE. ὅπως εἴδαμε μέ «δημοκρατικὸτατα» μέσα. ανὲλαὸαν .116
δραστήρια τα καθήκοντα τους 01
ΚΝΙτες. πού ὁὲν ἄντεξαν ὅμως
7.111 παρεὸίασαν παλι τίς αρχές
τους, Συγκεκριμὲνα. kw?) ὑποτίθεται ὅτι ἡ Ηὲση τους εἶναι να μή
τμέρνουν στα σχολεῐα τίς αντιθὲσιεις τους μέ τα ἀλλα κόμματα.
αλλα να παλεύουν για μια 01]]10κρατική παιὸεί α. συνὲῧη τό ἀντί[ἰε-[ο. ἽΞαεραν στὸ Aﬁn/.130 11:107.Ô11_111110. από τό ’(Ριζοσπαοτη»
τῆς [9.12.76 πού αναιςέρονταν
στό αρίίρο 101" 7.. Δήμου «Γιατί
ἔφυ-[α απ“ τό ΚΚΕέσιιιτ.)ι. Τα
αποκὸμματα τα ἒὸι-ιοαν να τα
οιαῧασσι·ν 01 g1r1H1]1É; ὥστε να
γνωρίσονν τήν αντιλαική παλι-

ψλιυρακη 7.111 κατέληξε ἐπί λέξει
m; εξήςτ

νἈπ” ὅλα τα κόμματα πού
ὑπαρχουν σήμερα. 6 μεγαλύτερος
ἐχθρός μας εἶναι ή Ἀναυεωρη117.1] '()].16/.ô11;..
Κοιταξτῐ λογική ἑνός μέλους
αριστερής ὁᾳμὶνιιισης, Κοιταξτὲ
συμπερι q σραἸ τμήματος ἀριστερῆς
1'1971'1vmrn]; ποί· 11'] στιγμή ποιἸ 116/,
’πρεπε να μας ῧσηυα καί 01:11]
010V α’,ἰῖινα μσς για μιὰ πραγματικα δημοκρατική καί ἀληθινή
παιδεία. αὑτή ἐπιμένει να «EEσκιπαζει μί μανία 1m"; {1111111sz—
ρητές».

Tim; παντων, αὐτή εἶναι 1'1
b11.1.1111buj'drmaq πού ι’·ιςίσῐαντιιι
τα μέλη 11']; KNE:
’Ἐτσι ἑπιὸιιῖικοιέτ τήν {7113111111.
:101" 11'100 713711011111 71' 11111131:

Φιλι 7/1
Αἱ, -Μαίιητής Aï 7,1. 101:

’ Αγαπητό «ANTI»

"A; παρουμε ἕνα (ὁὲν εἶναι (ῥυσικα κι ό μόνος) «οτὰγταρ» δείκτη τῆς καθημερινῆς ἀνταποκρισης των μαζῶν στίς λαί“κές ὀργανιί)σεις; τήν έφημερίδα. Τα ὃελτία
κυκλοφορίας τῶν αθηναϊκιῑ)ν

Οἱ ίδεολογίκές μονομαχίες οτό
χὼρο τῆς ἀριστερὰς - που μέ
ἰδιαίτερη αντικειμενικότητα φιλοξενοῦνται οτίς σελίδες σου περιέχουν μερικες φορὲς ὁρισμέἐφημερίδων μας πληροφορο ῡν
' ὅτι ἡ μέση καθημερινή 71017.0chνες ἀκρότητες πού, ἐκτός τοῦ ὅτι
όὸηγοῡν σε μια ἐπικίνδυνη πόρία τοῦ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» κυμαίλωοη 011011500 στίς προοδευτικές νεται από τα 26 ὥς 10 27.000
δυνάμεις μέ μόνο κερὸισμένο τῆ
([ὐλλα καί τῆς «ΑΥΓΗΣ» ἀπὸ τα
12 ὥς τα 13.000 (Γύλλα. Μπορείτε
δεξια, ὑποτιμοῦν καί τή νοημοσὺνη τοῦ ἀπροκαταληπτου ἀναλοιπόν, φίλτατε Γ.Δ., να ὑπερηφανευεστε ὅτι τό KKE ἔχει μεγνώστη. Μιά τέτοια ἐνδεικτική
γαλύτερη μαζικότητα ἀπ’ τό
περίπτωση εἶναι τό γραμμα τοῦ κ.
ΚΚΙΞεσωτ. (ὅπως κι ό ΚαραμανΓ.Δ. (τεῦχος 60). που προσπαθεῑ,
λῆς μπορεί να κειυχιέται μέσα ἀπ’
μεταξύ τῶν αλλων, να 00; πείσει
τα ἒντυπα του για τό δικό του
ὅτι τό μέν ΚΚΕ εἶναι κόμμα. τό
55%)~ μπῡρῑῖϊε ἁκόμα να χαραδέ ΚΚΕεσωτ. εἶναι ὁμαὸα. Νοκτηρίζετε τό ΚΚΙΞὲσωτ. αντιλαϊμίζω πώς ἒφτασε πια ἡ ὥρα να
710, ἀντικομμουνιστικό. ἀντιδιεμποῡν τα πράγματα οτή θέοη
θνιοτικό ἤ ὅ.τι ἄλλο θέλετε (αν
τους, σύμφωνα μέ ἀντικειμενικα
κριτήρια, να ξαναποκτήσουν of
λέξεις τό νόημα τους.

Τό αν μια ὁποιαδήποτε λαϊκή
ὀργανωση, φίλτατε Γ.Δ.. εἶναι
όμαὸα ἤ κόμμα ἤ κίνημα δέν καθορίζεται οὔτε ἀπ’ τόν τρόπο που
δημιουργήθηκε (σαν ἒκφραση
δηλ. καινούργιας πολιτικῆς δύναμης ἦ μέσα ἀπ’ τή ὃιασπαση
’μιᾷς παλιότερης πολιτικῆς δύναμης), οὔτε ἀπ’ τή θετική ῆ αρνητική σταση που παίρνουμε ἀπέναντι στήν πολιτική της γραμμή·
καθορίζεται από τή μαζικότητα
της, ἀπ’ τό πλῆθος τῶν ὀπαδῶν
της. Κατω ἀπ’ αὐτή τήν ὀπτικὴ
γωνία. μια ὁμαὸα καλύπτει, στῆν
καλὺτερη γι’ αὐτήν περίπτωση,
ἕνα χῶρο λίγων ἑκατονταὸιι)ν (σέ
σχέση παντα μέ τόν ἑλληνικό
πληθυσμὸ), ἕνα κόμμα καλύπτει
ἕνα χῶρο χιλιάδων κι ἕνα κίνημα
ἓναν ακόμα μεγαλότερο μαζικό
χῶρο.
”Ας ξαναγυρίσουμε ὅμως οτό
KKE καί 010 ΚΚΕέοωτ. κι ας
ὃροῡμε ἕνα αντικειμενικό κριτήριο για ,να μετρήσουμε τή 00:17.0τητα τους. νΑς μή ὅαλουμε σαν
κριτήριο ὁποιαδήποτε ἐκδήλωοή
τους (π.χ. ουνέδριο· ΚΚΙΞεσιι)τ.-.
φεστιὸαλ ΚΝΙΞ-ΟΔΗΓΗΤΗ)
γιατί θ’ αναγκαστοῠμε να παραδεχτοῠμε ὅτι οτή μαζικότητα αῦτών των ἐκδηλὼσεων παίζουν
ρόλο κι ἄλλοι παράγοντες ἔξω
ἀπ’ τῆ συνειὸητότητα καθε ανθρώπου (προδιαφήμιση. συμμετοχῆ για λόγους 00110106110011κοὺς ἤ συμπτωματικοὺς. 7.0.).

0 (91111 παει
1.20.9970

καί θα ”πρεπε να μπείτε στόν
κόπο - ὄντας ἅνθρωπος που
θεωρεῖται πώς ἐφαρμόζει τή 6107150171] μέθοὃο αναλυσης — να
00; ὃικαιολογήσετε ὅλους αὐτούς
τοὺς αᾳορισμούς), ἀλλα ὅταν θα
ἀνααέρεστε στα περί «ὁμαὸων»
καί στα περί «κομμάτιον», θα
πρέπει να δεχτεῑτε ἢ ὅτι τό

μικρότερα ὃέὸαια σέ μαζικότητα
ἀπ’ τό κόμμα KKE. ἤ ὅτι τό KKE
εἶναι όμαδα, σχετικα μεγαλύτερη
056010 σέ μαζικότητα ἀπ’ τήν
ὅμαὸα KKEèamr. — διαλέχτε καί
παρτε...

ψιλικότατα
Π .Τ.
0 Σ..Σ..· καί οἱ τρεῖς ἐπιστολές εἶναι ἑνυπόγραφες.

XPH2T02 r. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131

Ο Ὑι-ιευθυνος Τυι-ιογραφείουῑ
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 26
"Av. Ἀνάργυροι.
Ο ”Ατελιέε
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ
Πετσόθου 12. τηλ. 3622363
0 Φωτοστοιχειοθεσία;
«ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ» ΕΠΕ

Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 748.314 — 713.604
Ο ’Ξκτύτιωσηῑ

Ἠ ἐπιστολή τοῦ φοιτητῆ Γ.Σ. ἀναφέρεται 0' ἕνα θέμα μέ τό ὁποῖο
τό «ΑΝΤΙῶ θα ἀσχοληθεῖ ἐκτεταμέιά σ“ ἄλλο τεῦχος —— ἔχει συγκεντρώσει, ἥὸη, ὑλικό.’ τό θέιια Μπίρμαν.

“Η σιγή ἰχθύος ὅλων τῶν
προσωπικοτῆτων τῆς μουσικῆς
καί τῆς ποίησής μας γύρω ἀπὸ
τήν ἀπέλαση καί τήν αφαίρεση
ίθαγενειας τοῦ κομμουνιστῆποιητῆ Wolf Biermunn ενιῖ) 69107.010v σέ τουρνέ στῆ Δυτική
Γερμανία μέ ἄδεια τὼν ἀρχῶν τῆς
Ἀνατολικῆς, μ’ αναγκαζει να
γράψω τοῦτο τό γραμμα για να
έκφρασω μαζί (καί 0' εὐκαιρία
αὑτό τό θέμα) τήν ανησυχία μου
για τήν τεραστια κρίοη ἀξιῶν,
για τήν ἠθική αποχαλίνιι)ση τῶν
καιρῶν μας.
'O Θανος Μικρούτσικος (σέ
μεταφρααη Δ. Κουρτόὸικ) μελοποίησε μέ ἐπιτυχία καί ῆ M. Δημητριαὸη τραγοὺὃησε πρίν λίγους
μῆνες τόν Wolf Biermann κανοντας τον έτσι πλατύτερα γνωστό
στόν ἑλληνικό χωρο. Λίγο μετα
τήν απέλαση τοῦ ποιητῆ ἒὸιναν
συναυλία στό «Σπόρτινγκ» μέ τήν
εὐκαιρία καινουργιου του 61'σκου. Ἠταν ἐκεῖ καί μέλος τῆς
K.E. τοῦ ΚΚΙΞέξ.,ποὺ ὁ «Ριζοσπαστης» του ἔγραψε ὅτι ό
Μπίρμαν ῆταν τεμπέλης καί αλλα
αἰσχρα καί ὅρωμερα, καί καλα
απελαθηκε.
Δέν ξέρω αν τραγοὺὸησαν ἐκεῖ
Μπίρμαν (νομίζων πώς ναί).
Ἐκεῖνο πού ξέρω ὅμως εἶναι ὅτι
οὔτε ὁ Μικρούτσικος, οὔτε ἡ Δημητριάὸη εἶπαν μια κουὸέντα για
τόν ποιητή που ἐκεῖνοι πρῶτοι
μελοποίησαν στῆν Ἑλλάδα, μια
διαμαρτυρία για τήν απέλαση.
Οὔτε καν ουμπαρασταση στό μεγαλο ποιητή καί κομμουνιστή.
Κι 07.000: αν εξαιρέσει κανείς
τήν «AYI'H». 10 Γιώργο Βότση
(που μποροῡσε 656010 να πεῖ καί
να κανει περισσότερα) καί τό

ΔΕΚΑΠΙΞΝΘΗΜΙΞΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60

ΚΚΕέσωτ. εἶναι κόμμα. σχετικα -

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΠΙΡΜΑΝ

Αγαπητό «ANTI»

raV'GI-

Μίκη Θεοδωρακη, ὅλοι οἱ ἄλλοι
(μουσικοί καί λογοτέχνες, τραγουὸιστες καί ποιητές), ὅλοι ὅσοι
λένε πώς καί μόνο 01~ τῆ ([υση
τῆς ὁουλειας τους εἶναι στρατευμένοι στῆν ἐλευθερία. δέ ὄρῆκαν
να ποῠν ἢ να κανουν κατι, να
ᾳωναξουν καί να διαμαρτυρηθοῡν για τόν καθημερινό θανατο
τῆς ἐλευθερίας τῆς ἒκᾳρασης στίς
”Ανατολικές χιῖιρες, για τό γεγονός τῆς ἐξόντωσης ἑνός ποιητῆ
καί διανοουμένου καί κομμουνιστῆ. (”Επισημαίνω έὸιῖ) τῆ θετική
σταση τῆς «ΟΥΝΙΤΑ». τῆς
«OYMANITE» καί τῶν κομματων τους). Δέ ὅγῆκε λοιπόν 0015
0 Λοῑζος, οὔτε ὁ Μούτσης. οὔτε 0
Μαρκόπουλος. κανένας μα κανένας ἀπ’ τό μεγαλο σε αριθμό 7.0000 τῆς μουσικῆς μας να τοῦ
”σταθοῡν. Καί εἶναι 07.000 0570λύτερη ἡ θλίψη κι ἡ ὀργῆ μου
γιατί ξέρω (ὅλοι ξέρουμε) ὅτι μια·
ὅασική αἰτία τῆς σιωπῆς τους εἶναι ὁ (p060; τῆς απιίιλειας τῆς εὕνοιας τοίΙ γνωστοῦ κόμματος. 0~
ἀποτέλεσμα καποια πτώση στίς
πωλήσεις καί στα λειιτα τους.
"E. λοιπόν. αγαπητό «ANTI».
αν αὐτό δέν εἶναι ἠθική καταπτωση, ἄν αὐτό δέν εἶναι ντροπή
για ἀνθρώπους τῆς κουλτοὺρας,
ἐγώ δέ μποριῖ) να 690) τί εἶναι.
Καί θαθελα, ὅέὸαια, ὅλοι αὐτοί
οί κύριοι να ὃώσουν μια ἑξήγηση.
"Av 10 μποροῠν. Γιατί ὅπως λέει
ὁ Μπίρμαν; «τοῦ γουρουνιου τοῦ
αστισμοῡ να κόψουμε πρέπει τα
πόὸια». Μόνο πού ὁ αστισμός
καὸαλικεύει σέ πολλα «προωδευτικα» μυαλα τοῦ τόπου μας.

Φιλικα
Γ.Σ.

ψοιτητής
Ἀγία Παρασκευή

ν ηιηι-ηωμυ 1 ι-Ἀὶ»
Ἰασίου 5, Περιστέρι.
ΕΣΩΤΕΡΙO ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΚΟΥ;
”Εξαμ. 260 δρχ. - Ὲτήσια 520
”Ετῆσια Ὀργανισμῶν, ’
Τραπεζῶν, K.701: 1.200 δρχ.
Γιά φοιτητές ἓκῐττωση 15%.
ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΕὐρώπη - Μεσογ. χῶρες;
ὲξόμηνηῑ άι-ιλή δολ. 10
αεροπ. δολ. 13
ἑτήσιαῑ απλή δολ. 20
αεροτι. δολ. 25
Η.Π.Α. - Καναδάς - 'Av. 'Aoia:
5E00nvn: απλή δολ. 10
άεροΠ. δολ. 17
ἑτῆσιαῑ απλή δολ. 20
αεροΠ. δολ. 34
Αὺστραλία - Ὠκεανίαῑ
ἐξάμηνηῑ άπλή δολ. 10
deport. δολ. 24
ὲτήοιαῑ άΠλή δολ. 20
αεροη. δολ. 47
Ο Ἐμ6άσματα, ἑπιταγές·,
XPH2TO I'IAI'IOYT2AKH
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
OTIMH TEYXOY2 6px. 20

Κεντρική διαθεσηῑ,
0 για τα 6ι6λιοιτωλεῖα
τῆς Ἀθήναςῑ
Στα γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60, τηλ. 732-713
ο γιά τά 6ι6λιοπωλεῑα
τοὺ Πειραια;
Πραξιτέλους καί ΜΠουμι-ιουλίνας 169 .
«Στοαι» τηλ. 411.66.34
O για τά 6ι6λιοηωλεῑα
B. ”Ξλλάδαςῑ
Βιθλιοπωλεῖο «Ξένος Τυτιος»
N. Κοτζιάς καί Σία O.E.
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279-720,
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TﬂPA KAI
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u Inc ΚΕΡΔΟΣ CLUB
'H ΚΕΡΔΟΣ CLUB STAMPS. εῑνσι Διεθνὲρ Σὺστημσ Δώρων noù
and Πολλὰ χρόνισ ἐφσρμὸζετσι στὸ κράτη τῆς Εὺρώι-ισῑκῆρ ΟίκσνομιKñc‘. KowôTnToc (EOK). στήν Ἀμερική, τὸν, Κσνσδᾱ, τη N. Ἀφρική καί
τήν Αὺστρσλίσ Tù κστσστήμστσ noù ùyopàZouv ἐνσημσ Kai φέρσυν τό
δισκριτικὸ σῆμσ «ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΣ CLUB» είνσι ὺι-ιοχρεωμένσ
vù τὸ δίνουν ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ σὲ ὅλους τοὺς κστσνσλωτὲρ τους καί
χωρίς KAMMIA ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ὸιιοιουδήηστε εἴδους. Στὸ κστσστημστσ ἐπίσης noù δίνουν δωρεὰν ἐνσημσ μηορεῑτε νσ Προμηθευθῆτε Γιὸλι ΔΩΡΕΑΝ τὰ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΝΣΗΜΩΝ τῆς ΚΕΡΔΟΣ CLUB. Συγκεντρώνοντσε ἐνσημσ ὑπὸ τὰ κστσστήμστσ noù ὑγορσΖεῚέ κσθημερινῶε, τὸ ἐΓιικολλᾱτε cric σελίδες τῶν 616λιορίων 00c. Στὸ ηερίιπερσ κυκλοφορεῑ ὁ Πολύχρωμορ ύιιεριιολυτελήε
κατάλογος τῆς ΚΕΡΔΟΣ CLUB. Μηορεῑτε và τὸν ᾱι-ιοκτήσετε μέ 20
δρχ Μὲσσ mic σελίδες τοῦ καταλόγου ùnàpxouv 1.000 ηερίιιου είδη
Προῖόντων ànô TÎC μεγαλύτερεε ἐλληνικὲε διομηχσνίεε. Tô κὸθε εἶδος
φερει κωδικὸ σριθμό Kai ὁριθμό 616λισρίων noù χρειόΖετσι vù συμηληρώσετε μὲ ἐνσημσ vlù và TÔ σηοκτήσετε. “Οτσν συμιιληρώσετε τὸ ἀνὰλογσ 6ι6λισριο με ἐνσημσ. μι-ιορεῑτε νὸ ἐηισκεφθῆτε τὸ Πλησιέστερο
ἐκθετήριο τῆς ι-ιερισχῆς 00c ἢ τὸν σίκεῙο 00c ὁντιηρόσωηο γιὰ τήν naρσλσθή τοῡ δώρου 00c. Πσρσδίδοντσς τὰ 6ι6λιὰρισ καί τισίρνοντσε τὸ
δῶρο oac. κρατῆστε τήν ὰι-ιόδειΕι ι-ισρσλοθῆρ Δώρου. Στὸ τέλος τοῦ
χρόνου, κληρώνουν τὸ νοὺμερσ σὺτῶν τῶν ὰηοδείξεων κσί oi τυχεροί
Πσίρνσυν Πλούσισ δῶρα.
_'H ΚΕΡΔΟΣ CLUB διατηρεῖ 25 ὲκθετήρισ σ” ὁλόκληρη τήν Ἐλλάδα γιὰ τήν εὔκολη ὰηὸκτησι τῶν Δώρων. Ἀντιι-ιρὸσωιισι Kai τομεὰρχερ
σ’ ὅλεε Tic. μεγέιλεε Kai pIKpèc Πόλεις είνσι Πάντα Πρόθυμοι vù 06c ὲΕυηηρετήσουν ylà ὀιιοιοδηηστε Πρόῧλημσ 00c.
Τὸ ἐκθετήρισ Tñc ΚΕΡΔΟΣ CLUB ἀνογρὸφοντσι στὴν 2η σελίδα
τοῡ κστσλὸνου noù κυκλοφορεῑ στὰ Περίητερσ. Ζητᾱτε ἐπίμονσ τὸ ἐνΙσςιέιιῠσΔὲτὲινοῗγᾶὲᾱΖετε ὑπὸ τὸ κστσστήμστσ μὲ τὸ δισκριτικὸ σῆμσ τῆς
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Ἒλᾱτε νὰ πετὰξετε μαζύ μας στὴν Ἄμεριιὲή.
Θὰ δῆτε τί σημαίνει Όλυμπιακὴ ᾠιλοξενία
σὲ μιὸ ὑπερατλαντικὴ πτῆσι.
Θὰ χαρῆτε τὸ ταξίδι στὴν Ἀμερικὴ μὲ τὸ γιγαντιαῖα μας
καὶ πολυτελέστατα BOEING 747-2003 καὶ θὰ διαπιστώσετε
ὅτι σᾶς φροντίζει ἕνα ἕμπείρο καὶ εὐγενικὸ πλήρωμα.
ea σᾶς προσῲἐρουμε θαυμάσια γεύματα,
ἁδιέικοπη περιποίηση καὶ ψυχαγωγία
μὲ οτερεοῴωνική μουσικὴ* καὶ κινηματογράῴο“.

Θὸ ἀπολαύσετε εὐρυχωρία καὶ τὴν ὅνεσι
Ποὺ θέι σᾶς Kc'wouv νὰ νοιώσετε σὰν στὸ στῐίτι σας.
Καὶ μὴν ζεχνᾱτε ὅτι παντοῦ ὅπου βρισκόμαστε
μιλᾰμε τὴν ἴδια γλῶσσα.

'1'}le
* Κανονισμοὶ τῆς ΙΑΤΑ :
Ἐπιβόρυνσις 2.50 Δολλαρια Ἀμερικῆς
για τὴ χρῆσι τῶν ὰταμικῶν ἁκουστικῶν

nopIA

