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τῆς Λάρισας, ἕνας πολιτικός κρατούμενος καθώς ἀπολογεῖται (A.N.509/47)
ἓξηγεῖ τίς εὐθῦνες τῶν κριτῶν του - στρατοδικῶν καί εἰδικά τοῦ προέδρου

AEKAHENGHMEPH
I'IOAITIKH
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους
60,
Ἀθήνα 601. Τηλ. 732-713 - 732-819

- τακτικοῦ δικαστῆ, πού Eva ὃρκίστηκε νά τηρεῖ τοῦς νόμους, τοῦς καταπατάει κλπ. Ὀ πρόεδρος ”ἐξηγεῖ“, ὅτι "h Ἐπανάστασις δημιουργεῖ δίκαιov" n.3, παρόμοια. Λέει πολλά. Κάποια στιγμή, ὸ πολιτικός κρατούμενος

HEPIEXOMENA
ποῦ τόν παρακολουθεῖ μέ σταυρωμᾷνα χέρια, τόν διακόπτειε ”Μέ συγχωρεῖ-

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ρεπορτάζ ....... 4
A. XPIETOAOYAIAH: Ἡ A’
Συνὸιάσκεψη τοῦ ΠΑΣΟΚ . . . 6
O ΠΡΟΞΕΝΟΣ - ΠΡΑΧΤΟΡΑΣ τῆς CIA ............... 7
PEHOPTEP: Προκηρύξεις ἀπό
τό Μόναχο ................. 8
O ΝΟΜΟΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ γιὰ
τήν Παιδεία ................ 11
ΑΠΟ τήν EOKA B' στήν
EOKA Γ’ ............ ........ 12
Γ. ΤΣΑΛΑΚΟΥ; Συγὲντευξη
μέ· τόν M. ΣΟΥΛΙΞΪΜΑΝ

r
ται, κ, πρόεδρε, ἃλλά ἀπολογεῖσθε τῶρα;”. Γίνεται σάλος, κι ὁ κρατούμενος καταδικάζεται σέ ἱσόβια. (Δυό χρόνια μετά, οἱ συγκατηγοροῦμενοί
του πού δέν εἶχαν πιαστεῖ τότε, καταδικάστηκαν σέ φυλακίσεις λίγων μηνῶν ἂπό τό Πενταμελές Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν).
Ἀπ’ὅτιιξέρουμε ἦ Ι’ἔιπολογία’· ἐκείνου τοῦ προέδρου εἶναι ἡ μόνη πού
ἕγινε ἀπό τακτικό δικαστῆ - στρατοδίκη τῆς χοόντας.

Μέ τῆ μεταπολί-

τευση ὅχι μόνον κανένας δέν κλῆθηκε σέ ἀπολογία, ἀλλά καί ἡ θητεία

.... 14
ὁρισμένων στά χουντικᾶ στρατοδικεΐα δέν θεωρῆθηκε κᾶν σάν τυπικό κριτή-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στί) ὃιόλίο

.. ,1.6-41

A. ZHPA: Δοκίμια καί πραγματεῖες .................... 16

ριο ”μῆ προαγωγῆς“ - ἴσως ἕγινε τό ,.. ἂντίθετο, ἦν κρίνει κανένας ἂπό

.K. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥῑ Γιά τήν

τίς πρόσφατες πολυσυζητημένες προαγωγές 8 νέων ἂεροπαγιτῶν ὅπου πλάι

ποίηση

..................... 18

ΕΡΑΝΙΣΤΗ; Τό 6ι6λίο τῆς
“Αντίοτασης ................ 20
O ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ κι ὁ ἐκδόIn; ........................ 23
Γ, ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ — X. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ; Μουσικὰ διὸλία 24
ΒΟΥΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥ-

·ΛΟΥ; Τά ἀναγνωστικά ...... 26

στό Ντεγιάννη καί τόν Κουσουλό βρίσκονται 4 πρόεδροι ἑκτάκτων στρατοδικείων τῆς δικτατορίαςῖ Μισοί - μισοί, δηλαδῆ ...

“Η ἱστορία ἑξελίσσεται “φυσιολογικά“ - ὅπως δεκάδες ἂνάλογες ἱστορίες
τῆς μεταχουντικῆς δημόσιας ζωῆςε ἦ κυβέρνηοη δηλώνει·δτι ἦ δικαιοσύνη
”εἷναι ἂνεξάρτητη“. (Καί φυσικά ... ξεχνάει τίς δικές της εὓθῦνεςε ἅν

ΒΙΤΤΩΣ ΑΓΓΙΞΛΟΠΟΥΛΟΥῑ
Τό παιδικύ ὅιὸλίο ........... 30

εἶχε γίνει στοιχειώδης κάθαρση δέν θά ὑπῆρχαν σῆμερα στὸ δικαστικό σῶμα

B. NOYAA:

Ι’ὑπό κρίσιν” στρατοδίκες ...) “Η ἂντιπολίτευση διαμαρτυρῆθηκε - τό θέμα

eH λογική τῆς

«Λογικής» . ................. 32

ΣΠ. ΑΣΔΡΑΧΑ; Δημήτρης
Μορτόγιας ................. 37
A. MOPTOFIA: Ἡ Οἰκογὲνεια
............................ 40
Φ.
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ;
Ἡ
ἄμυνα τῆς λογοτεχνίας ........ 43
KINHMATOFPACIDOE:
Γιά
τήν ΕΣΕΚΤ ................. 44
ΝΤΟΡΑΣ ΡΟΓΚΑΝῑ Ἔρευνα
γιά τοὺς ἀρχαιολογους ....... 46

θά φτάσει καί στῆ Βουλῆ μέ ἓπερῶτηση. (Καί φυσικά θά ... “σβ6σει“ ἐκεῖ
- ὁ κ, Στεφανάκης, νά τό θυμηθεῒτε, θά μᾶς ξαναπεΐ γιά τήν ἂνεξαρτησία

τῆς Δικαιοσύνης). Κι οἱ στρατοδίκες τῆς χοῦντας θά παραμένουνε στῆ κορυφή
τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας - κριτές καί ΤΩΡΑ (μέ τῆ τήβεννο) ὅπως καί TOTE
(μέ τῆ στολῆ τοῦ ἓπιστρατευμένου ἂξιωματικοῦ). Συμπτωματικά, ὅλα

αὒτά

συμβαίνουν υτῆν τρίτη ὲπέτειο τῆς “ἂλλαγῆς“ - κι εἶναι νά ἂπορεῖ κανένας

M. AAEEANAPOHOYAOY:

πώς μερικοί ἔχουν ΛΚαίΑ ψευδαισθῆσεις ...

Βυζαντινή τέχνη οτή Μόσχοι . . 48

ﬂ

Υ.Γ. Λένε ὅτι ἦ ἱστορία διδάσκει. Καί ἓπαναλαμβάνεται. ‘H πολύ-πολύ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ; ............... 50
πρόσφατη ἱστορία τοῦ τόπου λέει

πώς ὅταν τό 1967 οἱ στρατιωτικοί κατέ-

λυσαν τὸ πολίτευμα καί ἅρπαξαν τήν ἐξουσία, διάλεξαν μερικοῦς ἂνῶτατους

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ
ι «ΔΙΠΛΟ» ΤΕΥΧΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ
ΧΑΚΚΑΣ
ΑΦΙΕἶΩΜΑ

δικαστικοΰς γιά ὺπουργοῦς καί τόν εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά
πρωθυπουργό ...
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Οἱ ἑκλογές καί ἡ. πορεία
πρός μία νέα προοπτική

’78 — ὄιν ἡ ἀνοιξη προσφέρεται καλύτερα, ἀπ’ ὅ,τι τό φθινόπωρο, γιά ἐκλογικό δρόσημο,.. - δέν φαίνεται πώς θά ’έχουν λυθεῐ
οὕτετό Κυπριακό, οὔτε τό Αἰγαιακό. οὔτε. πώς θά έχει προωθηθεῖ 16 θέμα τῆς EOK. Ἐκτός πλέον ἀν ὑποτεθεῖ ὅτι οἱ πα-

H EAHK, ἐν ὄψει ἐκλογων. καλεῖ τό δημοκρατικά κόσμο τῆς
χώρας σέ ουσπείρωση, «γιά τήν άμεση διεκδίκηση τῆς ἐξουσίας
καί τήν κατάλυσή του μονοκομματικοῡ κράτους»... Τό ἐρώτημα
ὅμως πού μπαίνει, εἶναι σέ ποιό δαθμό πείθει καί σέ ποιό 60θμό πιστεύει ἡ ἴδια οτή συσπείρωση αὐτή.
“Η ἀναφορά στήν ΕΔΗΚ δέν εἶναι τυχαία. Ὑποτίθεται ὅτι
ἐκπροσωπεῐ τήν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευοη. Καί ὑποτίθεται ὅτι
εἶναι - πρέπει νά εἶναι - μιά ἀπό τίς δασικές συνιστῶσες, στήν

πορεία γιά μιά άλλη (δημοκρατική) προοπτική. “Ὀμως,
«μεταξύ χειλέων καί κύλικος», ἡ ἀπόσταση εἶναι, τίς περισσότερες φορές, μεγάλη. Καί ἡ ΕΔΗΚ, ἐνω ἀρέσκεται στά δημοκρατικά μεγαλυνάρια, στήν πράξη ἐλάχιστα διαφορίζεται ἀπό
16 κόμμα τῆς «Νέας Δημοκρατίας». Σέ σημεῐο πού ὑψηλή πολιτειακή προσωπικότητα τῆς χώρας νά πεῖ πρόσφατα; «“0110λογιῖ), δέν καταλαόαίνω γιατί πρέπει νά ύπάρχουμε καί οἱ δυό
(ἡ «Νέα Δημοκρατία» καί ἡ ΙΞΔΗΚ), ἐφ’ ὅσον, οτήν οὐσία, ε’ίμαστε τό ἴδιο πράγμα... Καί δέν καταλαὸαίνω γιατί, ἀντί νά
συνεργασθοῡμε στίς προσεχεῖς ἐκλογές, πρέπει νά κονταροχτυπηθοῦμε»...

Τό θέμα ὅμως εἶναι πολύ εὐρύτερο. Καί ἀφορά τήν ἀδυναμία
ὅλων τῶν δημοκρατικῶν καί προοδευτικῶν δυνάμεων νά συγκεντρώσουν - καί νά συντονίσουν - τίς προσπάθειές τους, ἄν

σάδες τῆς ’Ἀγκύρας γίνονται, ξαφνικά, ἀρχάγγελοι διαλλακτικότητας, οἱ Σώφλυ - καί οἱ πίσω ἀπό τούς Σώφλυ... - ἀνάγνωρίσουν «πλάνη» καί παραδεχθοῡν πώς ἡ Χίος, ἡ Λέσόος, ἡ Σάμος, ἡ Ρόδος εἶναι νηοιά έ λ λ η ν ι κ ά (ἐστω καί ὄιν δέν ἐχουν
κοινά σύνορα μέ τήν ΕΣΣΔ, ὅπως ἐχει ἡ Τουρκία) καί ἡ Εὐρωπαϊκή Οἰκονομική Κοινότητα παύσει νά εἶναι «Πύργος τοῦ
Κάφκα», ὅπου ἡ γραφειοκρατία δίνει χέρι, οτήν ἀναδλητικότητα καί ἡ διαόολή στίς ἐσωτερικές ἀντιφάσεις καί διαμάχες1
Ἀλλά ὑπάρχουν καί τά ἐσωτερικά θέματα. Καί, 6560110. οἱ
ἀπλοί, ἐργαζόμενοι Ἕλληνες δέν ἐχουν πεισθεῖ ὅτι ἡ δημοκρατία ἐπαυσε νά κινδυνεύει, ἐπειδή ὁ κ. Ἀδέρωφ ὃρίσκει καιρό
νά γράφει ὡραῖα «ἑλληνικά διηγήματα» (κάπού γράφτηκε καί
αὑτόέ), ὅπως δέν ἓχουν πεισθεῐ 611 ἡ οἰκονομία τοῦ τόπου πάει
πρίμα, ἐπει-δή 6 κ. Καραμανλῆς ἐδωοε, ἀπο τώρα. ὁδηγίες
ὅπως 6 προϋπολογισμός τοῦ 1978 ἰσοσκελισθεῖ «χωρίς τήν
ἐπιὸολή νέω ν φ ό ρ ω ν». Εἵπαμεῑ Τό I978 εἶναι ἐτος ἐκλογων..,

Καί πάλι 16 «601110»...
Ἀκούεται ὅμως καί κάτι ἀλλοῑ Ὁ κ. Καραμανλῆς δένν ενδιαφέρεται πιά καί 1600 γιά τή συνοχή καί τήν αὐτοδυναμια της
«Νέας Δημοκρατίας», γιατί έτοιμάζεται γιά το μεγαλο ποιοτικό «ἅλμα» πρός τήν προεδρία τῆς Δημοκρατιας [19001165ται, μάλιστα, 61116 ἅλμα θά πραγματοποιηθεῑ με τη συναινεσή
τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΕΔΗΚ, προτοῦ διαλυθεῑ ἡ σημερινη βούλῃ.
Καί ὅτι, μέ τό σημερινό πρωθυπουργό στήν 119056910651!
ἀποκλείεται ἡ πρωθυπουργία ν’ ἀνατεθεῖ στάν κ. Γἕ Μαυρο,
ἐφ’ ὅσον, ἐτσι εἴτε ἀλλιῶς, ἡ ΕΔΗΚ θά συμμετέχει στην κυβερνηση, κατά τό πρότυπο τῶν περισσοτέρων δυτικοευρωπαικων
_
κυδερνήσεων, πού εἶναι κυόερνήσεις ουμμαχικες...γ .
ν
αποτελου
ν
αὐτά,
ω
Ἐνδέχεται, φυσικά. ὅλα τά παραπάν
ου
τὀυἳκοσμ
η
ἐφησύχασ
στήν
ι
ἀποῦλέπε
πού
α.
φημολογί
πού συγκροτεῖ τήν ἀντιπολίτευοη και. εἰδικότερα, την {3191015961. rH συλλογιστική εἶναι περίπου ἡ ἀκόλουθηῑ Με μια «συμμαχικη κυὸέρνηση» στήν ἐξουσία (((Ν.Δ.» - ΕΔΙ-ΞΚ). το πολιττικό παιγνίδι. θά εἶναι. ἀπό δῶ καί μπρός, πιό ευκολο. Και η
«Ν.Δ.», ἐκ τῶν πραγμάτιον, θά ύποχρεωθεῖ va)115110)151vn951
πρός κεντρῶες θέσεις... Συνεπως, δέν ὑπάρχει, για την ᾼντιπολίτευοη, θέμα «ἀνησυχιῶν» (γιά τό ἐνδεχόμενο ἐπανόδου
τῆς «Νέας Δημοκρατίας») καί. προπαντός, 0 U.V,T(:VI ομ ο υ
ἐν ε ρ γ ε ι (1) ν...Ἀποτέλεσμα; Ἐνῶ θά λέγονταιαυτα. η «N50 Δη-

ὅχι γιά ν’ ἀνοίξει ὁ δρόμος πρός τήν πραγμάτωση ὥριμων δημοκρατικὼν ἀλλαγων, τουλάχιστον γιά μιά ἐναλλακτική - πέρα
ἀπό τό σημερινό σχῆμα τῆς Δεξιάς - λύση.
Πραγματικά, ἡ εἰκόνα πού συνθέτει ἡ δημοκρατική ἀντιπολίτευοη, ἐνῶ μπαίνουμε 016 χρόνο τῶν ἐκλογιῦν, κάθε ἀλλο παρά
ἐμπνέει; Τό ΠΑΣΟΚ δηλώνει 611 κατέρχεται στίς ἐκλογές αὐτοδύναμα καί διακηρύσσει ὅτι μόνο αὐτό εἶναι «6 μοχλός γιά
16 πέρασμα τοῦ λαοῦ στήν ἐξουσία»... “H ΕΔΙ-ΙΚ ἐπικρίνει τό
ΠΑΣΟΚ γιατί ἀπεμπολεῖ τή δημοκρατική συνεργασία, ἀλλά
δέν παράλειψε ἡ ἴδια νά θέσει ἐκποδών τὴ συνεργασία αὐτή,
ἀποσαφηνίζοντας πώς δέν συνεργάζεται μέ «μαρξιστικά κόμματα». (Καί 16 ΠΑΣΟΚ, ὅπως εἰναι γνωστό, διακηρύσσει ὅτι
υἱοθετεῖ τό μαρξισμό σάν ἐργαλεῖο κοινωνικῆς έρευνας).
Ἀλλά τά πράγματα δέν πᾶνε καλά οὔτε στά «5» συνεργαζόμενα κόμματα καί κινήσεις. Ἡ ΕΔΑ καί ἡ Χριστιανική Δημοκρατία, σέ ἀντίθεση μέ τό ΚΚΕ Ἐοωτερικοῡ καί τή «Σοσιαλιστική Πρωτοόουλία». δέν ἐπείγονται νά ἐπεκτείνουν τή συνεργασία τους αὐτή - πού, γιά τήν ὥρα, περιορίζεται στῄν κατάρτιση ἑνός κοινοῦ προγραμματικού κειμένου - καί στήν ἐκλογική ούμπραξη. Ἀναφέρεται μάλιστα ὅτι ἡ ΕΔΑ, ὅπως καί ἡ
Χριστιανική Δημοκρατία, δέν ἀποκλείουν ἐνδεχόμενη ἐκλογική · μοκρατία», μέ τὴ ὃοήθεια ὅλου τοῦ κρατικοῦ μηχανισμου ουνεργασία μέ τήν ΙΞΔΗΚ. Ἀπό τήν άλλη, ἡ «Σοσιαλιστική
ἀκόμη καί του κ. Καραθανάση - θά δομεῖ τίς Θέσεις τηςῖ θά
Πορεία» ἐξακολουθεῖ νά ἐνίσταται στή χρησιμοποίηση τοῦ
κατολισθαίνει ὁλοένα καί περισσότερο πρός τά ὸεςια, για να
ὅρου «Συμμαχία τῶν Πέντε τῆς Ἀριστεράς», πρωτο διότι,λέει,
ἀναμετρηθεῐ, τελικά, στίς ἐκλογές, ὄχι μέ τοὺς χουντικους η
πρόκειται περί «ἁπλῆς συνεργασίας καί ὅχι συμμαχίας», καί,
τούς μοναρχικούς ἦ τούς λογής φασιοτοειδείς, ἀλλα με τις 60:
δεύτερο, διότι οὔτε ἡ Χριστιανική Δημοκρατία, οὔτε ἡ“«Σοσινάμεις ἐκεῖνες πού, μέσα ἀπό μύριες δυσκολίες, προσπαθουν ν
, μ
αλιστική Πρωτοὸουλία», μποροῦν νά διεκδικήσουν θέση στό- ἀνοίξουν τό δρόμο πρός τή δημοκρατική ἀλλαγη- ,
Tm”
ἀπο
ει
διαφὲῑέγ
δέν
χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς... Τέλος, τό ΚΚΕ, διαισθανόμενο ὅτι ἐνωοη»
«περίπτ
Εἶναι ἐνθαρρυντικό ὅτι ἡ
δέχεται, μετά τή δήλωση τοῦ ΠΑΣΟΚ. νά κατέδει στίς ἐκλογές
προσοχή τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων, 600 καί ἂν η συμμαχικη
μόνο, ἐντείνει τήν πίεσή του γιά ν’ ἀποσπάσει ἀπό τούς «5»
κυόέρνηση εἶναι, ἀσφαλῶς, προτιμότερη ἀπό τή ’μονοκοίμματιίδυνάμεις πού θά μποροῦσαν νά συνεργασθοῦν - ὅπως ὑποστηκή. ’Ὀμως, ὅπως κανείς δέν ἀφήνει τό γάμο για- νά παει για
ι
ρίζει - μαζί του...
.
πουρνάρια, ἄλλο τόσο καί ἡ Ἀριστερά δέν μπορει να λησμονε
ρῑνὸυνα
ἰῐαι
Κάτω ἀπό τά δεδομένα αὐτά, εἶναι (pm/596 πώς ἡ ἐκλογική
τότ-[οξ
ὁ
ὥρα,
τήν
ὅτι άν κάτι ἐχει ἀνάγκη, τούτη
μάχη θά εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολη γιά τήν ἀντιπολίτευοη, χωρίς
μεις τῆς ἀντιπολίτευσης, εἶναι ἡ συμπόρευση καῑνῡῇίῑ η (ξξυνῡη
αὐτό νά σημαίνει πώς θά εἶναι εὔκολη γιά τό κυδερνητικό κόμτῶν δικῶν της - ἐσωτερικῶν — ἀνταγωνισμὼν και ανῑιθεσεων.
μα, πού κατεδαίνει στίς έκλογές, ὅπως εἷπε οἰκονομικός ὑπουΑΝΤΗΝΩΡ
ργός, «γυμνό μέσα στά ἀγκάθια»-.. Διότι μέχρι τήν άνοιξη τοῦ
4

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ἰδρύθηκε πρόσφατα ῆ Συντονιστικῆ Ἐπιτροπη γιά τῆν Κύπρο.
Μέσα στῆ γενικη ἀπάθεια, τῆν κυθερνητικη έμμσνη γιά τῆ στεγανοποίηση τών διπλώματικών χειρισμών, τῆν παραδοχῆ γιά τό κλείσιμο
τοὺ φακέλου τῆς κυπριακῆς τραγωδίας, ῆ έπιτροπῆ πρέπει νά δου-,
λέψει έπίμονα - καί πέρα ἀπό κομματικές ἦ ἀλλες ἐπιδιώξεις - για

a v '1: Μέσας

νά φωτίσει ὅλες τίς διαστάσεις τοὺ κυπριακοῡ δράματος.

Νά διαλαλῆσει τό αἴτημα γιά τῆν χειραφέτηση τοῦ Κυπριακοῡ λα06, νά καταδείξει στούς ’Ἕλληνες πώς τό Κυπριακό εἶναι τό Θέμα κλειδί στῆν πολιτικῆ καί έθνικη μας Cw"). Στην προοπάθεια αὐτῆ η
έπιτροπη χρειάζεται - καί την άξίζει - τῆν ἀμέριοτη θοηθεια ὅλων
μας.

IJIGC GUQIGC‘C’IAAGYFK ἀλλά καί τῆς ἀσφάλισης τών στοιχειωδέστερων κατακτηαεών. 'H αὑτονομία ἑνός χώρου πού έκφράζει πολιτικα καποιες κοινωνικές ὸμάδες δέν ἔρχεται σέ άντίφαση με’ τη συμπορευση καί τῆν ἑνότητα στῆ δράση τών προοδευτικών δυνάμεων.

Π Ρ ΟΣ ΔΥΣΜΑΣ

ΙΞΜΠΡΗΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΙΞΣ

Τά δάοη μας καίγονται. Κύρια αι’τία τῆς καταστροφῆς τών δασών

'O προσανατολιαμός πρός τά δυτικά ἀποτελεῖ ἔμμονη Ιδέα καί
άρχη γιά πλῆθος ἀνθρώπων. Στῆν πατρίδα λ.χ. τοὺ νέου τοποτηρητῆ κ. Σώφλυ η πορεία πρός τῆ Δύση - τό Φάρ Οὺέστ- ἀποτελεῖ
ἕνα ἀπό τά θώκτικότερα θέματα τῆς ἀμερικανικῆς μυθολογίας.
"ETOI τό ένδιαφέρον, καί τά ἀποφθέγματά του, γιά τῆ «γεωγραφικῆ
διευθέτηση» τοῦ Αἰγαίου προκύπτει ἀπό τη λογικη καί τη «δυναμιKI?» τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς. Στην περίπτωσῆ μας oi ι’δέες αὐτές
συμπίπτουν μέ τόν τουρκικό μίνι-Ῐμπεριαλισμό, πού καί αὐτός
προσθλέπει με’ ἀπληστο ένδιαφέρον δυτικά τών μικρασιατικών
ακτων.
ιὈσο γιά μάς... A616 16 «ὰνηκομεν είς τῆν Δύσιν», μᾶς παρέχει
πολλά περιθώρια. M5’ τη συχνή έπανάληψή του ὅμως θά φτάσουμε
κάποτε ὅχι ἀπλά «v0 ἀνηκομεν» ἀλλά καί νά μᾶς ἀνῆκουν ὅσα θά
μένουν δυτικά ἀπό τίς ὸριοθετησεις τών κ. Σώφλυ. I706 κάποτε 5}ναι κυνικοί 600 ὸ ἀφικνούμενος, γιά νά ὁμολογοῦν σαφέστατα τίς

μας, οι φωτιές πού Βάζουν συνῆθώς όχι τὸσο oi άπρόσεχτοι, ὥσο oi

ασυνείδητοι καί «πονηροί» οίκοπεδοφάγοι. 'H μετατροπῆ ε’νός δασωμένου λόφου σέ θραχώδη οἰκόπεδα ἀποτελεῖ πάγια πρακτική καί
εχει αποδωσει, ἀπό χρόνια. Ἂν καί γενικά ε’πιδοκιμάζονται τά 06—
στηρά νομοθετικά μέτρα γιά τούς ἐμπρηστές, ἐλέγχονται ὅμως 0V5-

TT’OU‘DKn, μέ my Οὑσιαστικῆ ἀπουσία μιᾶς δασικῆς πολιτικῆς. Καί γιατι αντιμετωπιζουν σε’ μικρό μόνο θαθμό τη λαίλαπα τῆς δραστηριοτητας που τείνει νά μεταθάλει την ἐπικράτεια σε’ οἰκόπεδαεὺκαιρίες. Τό κράτος δίνει συχνά τό παράδειγμα; μικρό δεῖγμα τῆς
κυθερνητικῆς δραστηριότητας - καί ἀπόδειξη τοῡ ὑποκριτικοῡ ἐνδκ
αφέροντος - εἶναι ὅσα τό ’Υπουργεῑο Δημοσίων Ἔργων ἐπιχειρεῖ
πρός ὀφώος προφανώς κάποιων περιοίκων, γιά τό φυτώριο
Προμπονά. Τό φυτώριο αυτό, πού ἀνηκει στό Δῆμο, προμηθεύει
στά παρτέρια τῆς Ἀθηνας τό ἀναιμικό πράσινο καί στό τέλος - τέλος ἀποτῡλεῑ ένα πνεύμονα γιά την περιοχή. Τώρα, σύμφωνα μέ τίς
προθέσεις τοῦ Ὺπουργείου, πρόκειται νά ἀξιοποιηθεῑ; Πάρκινγκ,

προθέσεις τους, καί κάποτε πιό «διπλωμάτες», γιά νά τίς ὀνομά-

ζουν «ἁρμονική αυνεργασία στά πλαίσια τῆς δυτικῆς συμμαχίας».

πλατεῑες, δρόμοι καί ἴσως - ἴσως οἰκόπεδα. Κατά τά άλλα, τό κρα-

τικό ἓνδιαφέρον γιά τό πράσινο καί τά δάση πού καίγονται θά έξαντλείται σέ πινακίδες καί αὐστηρά λσγι’δρια;

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ EN OTHTA
Τά μέλη καί oi ὀπαδοί τοι] ΠΑΣΟΚ ἀλλά καί κάθε δημοκρατικός
πολίτης εἶδε μέ ένδιαφέρον νά πραγματοποιεῑται η πρώτη συνδιάσκεψη τοῦ Κινῆματος. Oi έργασίες ἑνός κομματικοῡ ὀργάνου στό
χώρο τών προοδευτικών δυνάμεων, μέ ὅλα τά θετικά πού ἐξυπακούεται δτι ἀκολουθοῦν — ἀποκρυσταλλώσεις ι’δεολσγικές, όργανωτικά μορφώματα καί χάραξη πολιτικῆς πορείας - χαιρετίζονται ἀπό
ὅλους. Ἀκόμα περισσότερο ὅταν στίς διαδικασίες ῆ συμμετοχῆ τών
ὀπαδῶν τοῡ κόμματος ἀποτώεῐ θετικῆ συνεισφορά ἀλλά καί τῆν
προϋπόθεση καί έγγύηση γιά την προσφορά του στῆν ὺπόθεση τοῦ
σοσιαλισμου.
”Ο,τι ὅμως ἀποτέλεσε μιάν όδυνηρη ἑκπληξη, ι’]ταν ῆ έν ὀνόματι
τῆς καθαρότητας διακηρυξη τοῦ ΠΑΣΟΚ νά προχωρήσει χωρίς
«ὲνωτικές νοθεύσεις» στό δρόμο τῆς ἀλλαγῆς.
“Ολοι μας έχουμε τῆν πικρῆ πείρα τών ἀνόθευτων καί καθαρῶν
πρωτοθουλιών 0116 16 παρελθόν. Oi ἐκτροπές δέν ῆταν ἀποτέλεσμα τῆς ε’νωτικῆς πολιτικῆς. “Η συοπείρωση τών προοδευτικών δυνάμεων εἶναι η μόνη ε’γγύηση ἀλλά καί ῆ προϋπόθεση όχι άπλά

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ
“Η διαμάχη 1106 ξέσπασε ξαφνικά (;) φέτος τό καλοκαίρι
στό Δῆμο τῆς Ἀθήνας, ἔχει μερικά «περίεργα» σημεῖα. Καί
θά ’πρεπε τά προοδευτικά κόμματα νά προσέξουν ἰδιαίτερα
ὅλες τίς πτυχές αὐτῆς τῆς κρίσης στόν πρώτσ δῆμο τῆς χώρας - τῆς γενικότερης κρίσης στόν τομέα τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης. Τό ένδιαφέρον αύτών πού ἑτοιμάζουν «μικρές
ἐστίες» αποσταθεροποίησης ῆ πού 6λέπουν τά πολιτικά
πράγματα με’ πολύ στενά κομματικά κριτήρια, στρέφεται
φυσιολογικά 0’ ἕνα χώρο πού θά μποροῡσε νά εἶναι - πέρα
ἀπ’ ὅλα τ’ ἀλλα - καί ὀχυρό τῆς δημοκρατίας
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ME

Δ ΛΟΙΙῚΟΝ H EmOANEIA
ΤΗΣ ΓΗΣ EINAI:

ENA ΠΟΣΟΖΪΟ

τοῦ KOY'I'NO

,

VﬂOAOl'llOYN O‘l'l DHAH-

-

OYIMOEIJ‘MAIIEHI

W"

ᾶοοοηνιαοω
Z7 Ὶχῆχχ

. 570101-51.
79ιῖ θθθξίμ ,1 ἦῷζχΧ ι

AV

KAI κε τι ηοεοετο
ἸηΡΑΓΜΑτικΑ

,

,

ΙΙ, -’”

[Γ

μᾶς-θρα ,·
ί
a τέω»,

..ιὶ

Auapenaw

Ἠ πρώτη Συνδιόσκεψη
τοῡ ΠΑΣΟΚ
Τοῦ Α. Χριστοδουλίδη

ΟΣΟΙ Παρακαλουειησαν τή ζωή τοι] ΠΑ->
ΣΟΚ τοὺς τελευταίους Πέντε μῆνες ὁὲν θα

σχὲοη με το Παρελθον ml npobmydepey
την Ποροια τους στρ μέλλον.

ἑπρεΠε νέι εἶχαν καμιιΐι ὸμιριβολῑα γιιέι τήν

Για δοους. λοιπον, Ποροκολοὺθησαν ὰι-ιό

ὲΠιτιιχία τῆς Α’ Πανελληνιος ΣυνδιασκεΨΠΩ.. Γιατί οτούς Πέντε αὺτούς μῆνες
οκληρής ὁουλειᾱς εἶχαν μΠεῑ 01111101111061?οεις για μιέι οωοτη. δημοκρατική 111301.101μααία τῶν ουνελείιαειμν καί μιιΐι σε βάθος
ἀναλιιοη καί κατανοηση τῶν θααικίιιν Προθληιιότων Ποι] ἔχει να αντιμετωηίσει ενα
«νεοδημιοιίρνητοιι οραιαλιατικο κίνημα..
ΠΕΝΤΕ μῆνες τα μὲλη τοι] ΠΑΣΟΚ τ ξετ
Περνιίιντας την ὲριιιοτοεφεια καί τήν δοριατη αμνθηιιατολαγία- μακρια αΠο οεχτα-

κοντα το ΠΑΣΟΚ. ὸχι για νό ασκήσουν

ριαμους καί αριατερίατεεικεςII-aoeévequ- —

οιχτηκαν με ορεξη ατη δουλεια ανταπο
κρινόμενοι ατο καλεομα της ηνεοίας για

11011211101101an καί Ποιοτικο ανέθααμα τῆς
οργανωσης. καί δημιουργηααν ἕνα καινοίιογιο κλίμα αναγκαία Προυηοθοαη για
τη οωοτη καί δημοκρατική λειτουργία της

ὸβγὰνωσης.

ιιδιατεταγμενη πολεμική». ὸχι γιὰ νὰ 111M-

οουν νιά ιιαρχηνικο κόμμα». δχι γιό νὰ
ιιίῑιιιιλὶιῑιιειυν τόν κὼνωπσ»-. οὶ Νομαρχιακὲς
Συνελοιιοςις αποτελοῐιν τη μεγᾱλη προσφορά τ καί ἑκπληξη. ἂν θέλετε - τοῦ ΠΑΣΟΚ στό λα’ίκο κινηιιο. Γιατι οτις Νομορχιακὲς Συνελεὺσεις;
O Δόθηκε μια Πολιτική μάχη μὲσο στό
χῶρο Προὸλημοτισμοῡ και δραστηριότητος
τῶν μελῶν.
Ο ’ΞνισχύΘηκε ὴ Πολιτική συμμετοχή τοῦ
λαοῦ. ἐστι» καί ἑμμοσο. οε διαδικασίες not:
μόνο ἡ πρωτουοιισσ εἶχε τό προνομιο νᾱ

νομεται..
οΧτιιΠὴθηκε. στη ρίζα του τό «φάσμα
φαθίας» Ποίι δημιουργεῖ ὴ κυᾶὲρνηοη τῆς
δεξιάς καί στον Πιο απομακρυσμὲνο νομο,
Ο Δοθηκο μισ καινουργια Προοπτική

OI «K-AEIETEE» καί ιινεκριέςλι οργανιζι»
οεις. μοναδικο στήριγμα τῆς μετριοτητας
καί τῶν ψευτοεηαναοτατίον. μετατρατιηκαν
σε ζωντανους πολιτικοὺς οργανισμους που
μὲ τη συμμετοχή τους ατη καθημερινή

δραοης στα μέλη. απο εκείνη που μέχρι
τὼρα καθοριζαν -ψ στίς δοαμςνες ἀντικειMew-.1131: ουνθήκες = οι διάφοροι 11011111111111-

παλη τῶν ἐργαζομένων. μὲ- τίς τακτικὲς

MI‘IOPOYME. λοιπον. νά Ποῡμε - ὓστερα
μάλιστα απο τήν Πανελλήνια Συνδιάοκεψη

ἐπισκέψεις στελεχὼν του κινήματος στά
χωρια καί στίς πόλεις, με τήν ὲπίτευξη τῶν
«ηλανων πολιτικῆς δραστηριοτητας» που]
μτιῆκαν σὲ κάθε Τοπική Ὀργανωση (TO).
Ὀργανωτικο Πυρήγα (ΟΠ), καί κάθε ιιέτ
λος, ἑδεοαν το κίνημα μὲ το λαο. τοῦ δᾶ»
σαν ουσιαστικο περιεχόμενα καί μετέτρεε
ψον τίς οργονὼοεις οασης οὲ χώρους σιτ»
στοῡ καί
σμου.

ὲποικοδομητικου

προιδλημιειτι->

χες ἡ οί «ἐκλεκτοί» καί «ιδεολογνικα καθάροί» στυλοὸατρς του «σοσιαλισμοῡκ

- πως το ΠΑΣΟΚ κατάφερε νά· ίιλοπριηρρι
τη Θασική του (mm γιά δημοκρατική] διασικαοία, μία διαδικασία δχι νιεῑκριη άλλά δυ
γαμική. Που ὲξασφάλίζειτή,
δημοκρατία καί

αποτελεομστικοτητσ,

δηλαδή δένρι την

ἐσωτερική λειτουργία τοῦ κινημάτρς μέ

τ ην καθημε ριν ή] πάλη τρί’» λάρπι
KI AKOMA μπορριζιμε νά πρυμε πῶς τά

H ΣΠΞΙΡΑ θεωρητικολογία ἑδωοε τή θέρη
της σιήν ὁμεοη πολιτική Πραξη, ή ’(ιγογη
κριτική στη σωστή Προοληιιειτική, κριτική σιίτοκριτική καί Guam-1902011. Στήγ κατά-

κέρδος τάν μελιῖιν τοῦ ιιιΑΣΟΚ δέν ιητάν
μοναχά η συμμετρχή 1LIN 366 611W
τίων στήν Πάνελλήνισ Ξυνδισρκειιιτη κσίῑτρν

χτηοη δηλαδή τῆς Πείρας καὶ, στή διδο-

Προδλημστιρμδ -» ασθρνρ, —» τισι» μπηιιιε
ἐκεῖ. ρλλά η ἐμπειρία πρά άπρκρμιράν 0M

θωση τῶν λαθὼν. ’Ἐτσι τό μέλη τοῦ ΠΑΣΟΚ
μπήκσν στή δουλειό γιό νά Βοηθηοουν τό

τα μέλη· τοι) ΠΑΣΟΚ στῆν, πρρειι» πράσ τιίη

κίνημα στή δημιουργία τάν ονογκοίων
προϋποθὲοεωγ. ῑή συλλογὴ τῶν θαρικὼν
»λυτάν γιιίι το πρόγραμμα τοῦ κινήματος0‘1 68 Νομσρχιοκὲς Συνε-Ᾰρύσεις “$101911,ηηκον σὲ χώρους Προθλημρτιομρῡ, ὅπου
τό πολλά τοπικὰ ΠΩΟΘλήμῼῑα Warmer-MGM
σε Βάθος, φωῑίατηκογ απ ὀλες τίς πλευ-

Συνδισρκοψη. σε σχρρη μὲ τη δρυλειιά τράς
γιιίι ιιρζικοηοίηρη K1111 πριρτικσ σκέπασμα
καί. σε σχέρη ι-ιὲὲ τίς διαδικασίες για τίς Νη»
μσρχισκέσ Συγελειίσρις- ξ συτίιτήιι πραείά

τά. μέλη τοῦ ΠΑΣΩΚῑοξρυρηλστηρσιι τήν ὲνρττητσ της ρρηά
νωσης κοίτην ἑδρσσν με τις μσιζες τῶν ει»

ρες, προτόθηκσν συγκε-κριμένες λύσεις.

γσζρμρνῳν.
Q Ἀνσπτυξσν τη> συντροφικρτητσ κσίι

Αὺτή η δουλεία - ή κωδικοποίηοη δηλαδή

καλοπισείσ,

ἀναπσρσγωγή ἰδεολογίας προσσρμοσμὲνης
στήν ελληνική πραγματικότητσ, ἀλλὰ κοί
στήν παραγωγή καί ᾱνσπσρσγωγή στελεχῶν μέσα όπό τή μάζα τῶν ἐργαζομένων-ι,
’όπως τόνισε ό πρόεδρος τοῦ κινήματος
στήν εναρκτήρια ὁμιλία του οτή Συνδιάσκεψη.
ΣΑΝ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ ὅλης αὐτῆς τῆς πορείας Πρέπει νά ἰδωθεῑ ἡ Πανελλήνια Συνδιόσκεψη, πού δέν άποτέλεσε τήν ἀρχή
ἀλλά καί τό τέλος μιᾶς πολύμηνης διαδικασίας, μοναδικῆς “ίσως στό Πολιτικὰ χρονικά τῆς Πατρίδος μσς
Ol τρεῖς μὲρες - Β. 9. καί 10 - τοῡ Ἰοιίλη
ἐδωοαν τή δυνατότητσ οτοὺς ἀντιπροσώΠους τῆς Θόσης - ποιί Προθλημστίστηκαν
σέ Bub ἀλλο ἐπίπεδα (τῆς T.0. καί τῶν Νομσρχιακῶν Συνελείισεων) - νό ἀναπτύξουν
τις ἀπόψεις τους (μίλησον 80 ἀντιπρόσωποι
πόνω στήν πολιτική εἰσήγηση 11111 100 πόνω
στήν εἰσήγηση γιά τό καταστστικό), νά
ἀντιποραθὲσουν σκέψεις, νό τοποθετηΒοῦν σέ κάθε Πρόθλημα ποὺ όντιμετωπίζει
τό κίνημα. Nd πάρουν μέρος τέλος στή χόραξη τῆς γραμμῆς τοῡ ΠΑΣΟΚ μέσα ἀπό τίς
ἀποφάσεις τῆς Συνδιόοκεψης.
Κι ἀκόμα δόθηκε ἡ δυνατότητσ νό ἑκτιμηθεῑ ὴ μέχρι τῶρσ δουλειό τοῦ κινήματος.
Ποὺ τὸσο oi ἀποφάσεις boo καί ἡ τελική
ἐκλογή. ἔδειξαν πῶς, πέτρα ﬁnd τυχόν Aden
ποὺ ἑγινον, ἡ συνολική δραστηριότητο τοῦ
κινήματος Βρῆκε τήν ὑποδοχή καί τήν εγ·
κριση τῶν ἀντιπροσώπων τῆς Βόσης.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ὅμως oi τελικὲς ἀποφάσεις

ὃόιζουν μιό σειρό 1511111 καθήκοντα στην ὲκλεγμένιη ηνεσίο τοῦ ΠΑΣΟΚ. Καθήκοντα
11011 πρέπει νέι ὺλοποιηθοῦν μέχρι τό A”
Σιινιέδιηιο τοῦ κιυήιιητοι·

“E101. ἡ ὑπόφοση πᾱνιω στήιν Πολιπιικη
εἰσήγηση (ποῦ τήν ἐκκρίνει 111m" ἀρχὴν στό
αύιιισλδ τηις) πορστηρει πῶς θα πιρειιιειιῑῑ
Ο Nd οσγκεκριμενοποιιηθεῖι τό VIEW/1111131
πάρίιγιρομμα. ὥστε νά 511112111 ξεικάιθαριη] ιή]
ἰδεριλογική φυσιογνιωμίια τοιιῖι MM. ΙΓι
άιιιτό πρέπει νδ ὑπάρξει παράγραμμα ποιῶ ιιι»
νήματος. ανιόλυση τῶν τάξεσιν 11111111 άιιιιαᾶωην
0111'an Ἑλλάδα, κρπνκιή] ταππθάτπιρτη] 111111111;ναψτι στίς Wax; πολιτικάς δυνάμεις.. 1111111111.
λιιιση τῆς διεθνιοιῑις κατάσπάιπιιπς ικέι.
ΟΝά αναλιιθεῑ δ «καικιάάιριιισις» 111111111111;
τριῑὶι κράτους καί νά ταινιιάτιιεῖι ἠι] I‘m-11111111111111 νά
γάνει τό κράτος δρησιιιιι» 111qu ιιιιιῆ] “WW1—
χρυ] Ἕλληνα »την πάρεισι ιιιιά τηρ] πικρά»
μηρη τοῦ] σααιάλιρμιάάι
ΟΝὰ δυαλωιθπῖ· ιδ, πώλησις πῶμ’ ιιιικγραιιιε-

ράίωιιιι στρωμάτων τά »ἐμά σιἰιιτά 11111111171141)—
ληρπ γιά πάλι» τη] Σιιινδιάριιειιιη] 111111 η] (Imam.
τηριη πηιιιε πίε πάρης.. πππάηέωιηκσικι άπάι
πάις κάίι πάράῶείιιιμάησι σιμι μάκει» άπιί» πη]
δικιίι] μσς ἐμπειρίαι άλλάι WI 11111 mndmmm.
Ίῌι τρλιικιίι] άπάκιῑάρη] άιιιιιιψέτπιτιι πῶτς 1111111311111 ἠγ]

31911111113111 ὲκιπηιιιιιίιιειι πῶς κωπῆς τιτι] mum
πάρτιάριη] τῆιπ μικπάμπάσίπιζ 11111111111111; ττάξῃτς

τῶν τοπικῶν προθλημάτων κατὰ Περιοχή,

O Κατακτησάν ’ένσ διαφοροτικιά 11111113111111

τά 11112111111111) πέρασμα» σπι» σάάιαλιιπιιιά) σῖμσιι

νομο καί περιφέρεια - δτιοτέλεσμα. τῆς πο-

Προθληματισμρῐι. διαμπριιιιιισωι (111131111319

λιτικῆς δροστηριότητσς κοί τοὺ σωστοῡ
Πολιτικοῦ Προσονστολισμοῡ τὼν μελῶν τοὺ

ὲηικθιρημστσλογίσ,
Ο Κατάλσθαν τήν ἑγνσισι κσίὶτίτ 11111111111111

διἰάιιρλρι Ιὲῐιιάιι λωπάιιι άιιαηικάίι»η’] 11111111111111:111K111 άνάλυρη] τηις μικιιισμπαπίαις σρπκης,
τάπης σιτηιιιι Ελλάδι». 11111111111111: σπτ» 1-111;

ΠΑΣΟΚ, ἀποτελεῖ τήν Πρώτη ὐλη Πάνυ)
στήν, ὁποία τό κίνημα θα χτίσει τό πρό-

τοι] διαλόγου καί τήν, ὲννσιο. τοι» νά κρίκε,τσι η ὁτιοψη σνσλογσ. 111'; τήνἸ 11113111111111: τηρ,

πυππάξ ῐιιπάι τήν] WW $11 31111111 11x11
ιιιρνρ) επκσιπισιισίι σιίμμπκριι σπηἠιι άπᾶαιχτῃ

γραμμα του. Μισ δουλειέιι ποὺ εἶχε πηγή

Kl ὂχι ἀνάλογα μὲ τή θέση] ποι» κατάχει κστ»

τάνι κσπιιισιιιρηικωω 11:11me Wm.

τόν ’ίδιο τό λσό καί κσθρεψτίζει τη γνήσια

HQIQQ.

καί όπλή Πορουσίοοη τῶν κοθημερινιῖιν,
σοθαρὼν προθλημότων του, ὅπως τά κατόγρσψον 0'1 ’ίδιοι οί ἐργαζόμενοι-μέλη τοι]

O Κοτσχτηοον. τάλας, τίσ (Ξάρδις για, 11111:
ομρίδρομη η’ληρσρρπηρη, 111111 11111111111111 6411
λειτουρνηοει κατολιιτικσ, σπινι σιισιττυξη

κινήματος.

Ἀποτελεῑ Kl αυτὸ μιά Οὐσία-

τῆς ἰᾰερλογικρπρλιτικής συγκράτιηαηρ τρι]

00111 πρέπει» νισι ὰνσλιιβπῡνι σκοιιω

στική κατόχτηση τοὺ ΠΑΣΟΚ, πού δείχνει

ΠΑΣΟΚ. σιήν ὁμοιογενοποίηση, 1111113111111:—
θαριαμο τῶν. στρχιιινι. στήν IIn1111111111111111 καί

περιπάάτπρρ] σἰι 11111111111 1111111 κοῆππιᾱξτιι ιγ’]

τήν Ποιοτική διαφορά τῶν μελῶν του σέ

6

σπι» 111111111111 ιιι» ακτιιιατρπςτσσιεῑι η] 1171}
111111111 1111 11111110111] ἰἰὶεῑσλσγιίοι 1111111 ποτικοί» 1111111

τουσι μέσοι σπι» τήγιι παπιτιιιωπηαπιιιωικιῇ

ῥκςξαιττητιωτιιίιιωη τῆς κάιιαςιιαιςσίαήιιηπη] ιρι» 11111 ὰγπμπαῢιαπι] 1111111111111an

μένη πορεία τοὺ λαϊκοῡ κινήματος προς
τήν ἐξουσία.
ΠΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ τῆς Συνδίασκεψης για
τήν πολιτική είσήγηση πάνω στα καταστο-

ανολαμθάνεί ’ένα καίρια ποστο σέ μία
νευραλγίκή (ὅχί μόνο 0110 έλληνικῆς

πλευρὰς) περιοχή,
Ποίας, ὅμως, οἴνοιο Ντάν Ζάκαρυχ

τίκὸ ἐπισημαίνονται τα έξήςῑ

1. T0 καταστοτικὸ τοῦ κινήματος δέν
πρέπει v0 ἀντίμετωπίζετοι 00v πλαίσίο
ἀπολίθωμένο καί στατικά, ἀλλα, ἀντίθετα
σαν μίά έν·οτητα δυναμικα έξελισσόμενη

ΤΟ ΟΝΟΜΑ του περίλαμθάνεται στά
90 ἀπο τίς 3.000 τοῦ θίθλίου τοῦ Τζοὺ-

λίους Μαντερ «Ποίας εἷναί Ποίός μέσα
στῆ CIA» 1100 ένδίαφέρουν τή χώρα
μσς, ἀλλά καί στῆ διπλώματίκή λίστο
τῶν χρόνων 1969 - 74. πού έκδίδεί τό
έλληνίκὸ ὺπουργεῖο Ἐξωτερίκῶν. Στή
σελίδα «Ἠνωμένες Πολίτεῖες τῆς Ἀμερίκῆς» φίγουράρεί ἀνάμεσα στ’ ἀλλο
ονοματαῑ

καί έπιδεχτίκή σέ ἀλλαγές κοί προσαρμο-

γές, κατω ἀπο τή συνεχή έπίδροση ὅλων
τῶν ἀργονωμένων μελῶν καί τών ἀντικειμενίκῶν συνθηκῶν.

- 2. N0 προταχθεῑ στό κοταστστικὸ 510ογωγή που v0 περιέχει ίδεολογικοπολιτική
θεμελίωση τῶν ἀρχῶν καί τῆς ὸργανωτίκῆς
δομῆς τοὺ κινήματος, καί συγκεκρίμένα να
κατσχυρωθοῡν 6 μορξίστικός καί έθνίκοοπελευθερωτικός χαρακτήρος τοῦ ΠΑΣΟΚ.
3. Χρειάζετοί περισσότερη έπεξεργοσίο
στίς ἀρχές που διέπουν τῆ λειτουργία τῶν

uN τ 0 ν Ζ ἀ κ α ρ υ, πρῶτος γραμμοτέσς καί έμπορίκός ἀκόλουθος. Οἰκίοῐ

Ἀγ. Δημητρίου 4, Ψυχίκό, τηλ. 6773200,
ημερομηνίσ ἅφίξης.’ 5 Αὐγούστου 1969.
TO 6ι6λίσ τοῦ Μαντερ ἀναφέρει γί’

ἀργανων
(συλλογίκοτητο,
ἀπρόσκσπτη
ἀμφίδρομη ροή τῆς πολιτικῆς πληροφόρησης κ.λπ.).
“
κινήματος στόν κοίνοθσυλευτικό κοί έξωκοίνοθουλευτίκο χῶρο.

’ζ’

ι.

πρόξενος τῶν ΗΠΑ

"‘

ιῙεῖιὶξ
,ἐμὲ
1111111111111

ΜΕΣΑ.σ’ αὑτό τον προθληματισμο κινήθηκε στίς τρεῖς μέρες δουλείας ή Πανελλήνιο Συνδιάσκεψη τοῦ ΠΑΣΟΚ. Μέ ὑπευθυνατητο, ἀντίκειμενική κρίση, μέ 0560σμά στίς ἀπόψεις τῶν ἀλλων, χωρίς δημογωγία, μέ ἀπλοτητα καί πειθώ ξεκαθαρίστηκον πολλα θέματα 1100 ἀπασχολοῡσαν
τὸ κίνημα σ-τά τρία χρονία ζωῆς του. Μπῆκαν γέρα θεμέλια για τήν παροπέρο πορεία

του. Κί ἀποτελεῖ αὑτό μία ἀντίκειμενίκή
κρίση πού δέν τήν ἀρνοῦνται οὔτε σί ἀντίπαλοι τοῦ ΠΑΣΟΚ - μέ έξοίρεση θέθοία
ὀσους φυτοζωοῡν πολιτικα καί θρέψονται
μέ τον ἀντίανδρεῑσμο καί τήν ἀντίπασοκική

τους τοποθέτηση, μα που δέν ’έχουν κομίά
οχέση μέ το λα’ίκο κίνημα.
0'1 Νομαρχίοκές Συνελευσεις καί ή Πονελλήνια Συνδίάσκεψη έδείξαν πώς τα
μέλη τοῦ ΠΑΣΟΚ κατοχτησαν μία συνεί-

11:11::

111m

ουτονῑ
,ιιΓεννηθηκε στίς 2.12.1923 κοί μίλάεί

Ἅνέλαθε νέος

4. Τονίζεταί τό «ένιαῖο» τῆς δράσης τοῦ

στή Θεσσαλονίκη
οε-κιΑΑοκίκκ, Ia.

γερμσνίκά, γαλλίκά καί ἑλληνικά. T6
1943 - 44 λοχίσς στην ὺπηρεσίά ἀντικα-

τασκοπείσς τοῦ Ναυτίκοῡ. Τό 7940 - 50
σπουδές στό Παρίσί. Τό 1951 - 52 στό

ιιι

(τοο εντα-σιμή 1m)
Ἀνίλσῦι τά ιώίμσντά του ὁ ’ὦ

ὀποῦ·
ἲιετζᾶι

ος I'm-A" Wu:- ’ὧν ΗΠΑ πέμ

.1",

υπουργείο

—

I. W-

οτή Auburn 'Mpl
Iii-:1:
ὢν Ὗταασιιη τοῦ Σταίητ

Τό

σύνιμεν-τ. '0 Ζσισρύ, “Ill-g 53
χρονίαν, εἶχε ὑπηριτησιι ul σ-ιό 11w-

τί· Er
Δ Κ

pd“! για ἑπτά πάντα στῆν Θισlad-1| ισί Ἀθήνα.

ιι μΙ
τῇἆ

ΤΟ «ANTI» προσθέτεί; 'O K. τέως λο-

...-

τό χουντίκο καθεστώς, ὅταν τα γιατρο-

Ἓξ

σοφία τοῡ πρεσθευτῆ Τάσκο δέν «περνοῡσαν» στοας ἀγροίκους ὑποτακτικούς του, ἀνέλαθε τή θέση τοὺ εμπορικοῡ ἀκολούθου, ένῶ δέν προερχὸταν,

οι mm

KAI «ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΦΛΥ»

ὅπως

'H ε’ίδηση πέρασε στα ψίλα τῶν έφημερίδωνῑ

σίαστηκε στίς Νομαρχίακές Συνελεύσείς
καί στήν Πανελλῆνίο Συνδίασκεψη, 6 ὑγιής

προθλημοτίσμος, ή αναπτυγμένη πολιτική
συνείδηση, ή συντροφικάτητο, ὸ δυναμίσμος εἶναι ῆ ἀπάντηση τῶν μελῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ σ“ ὅσους ἀρνοῦνται τὸν ίστορίκο ρόλο
του, 0' ὅσους στῆριξον τίς έλπίδες τους
στίς,ἀδυναμίες τῶν πρώτων χρόνων, σ’
ὃσους ’έθλεπσν το ΠΑΣΟΚ σαν ’ένα έκλογικο μηχανίσμό.
Τὸ ΠΑΣΟΚ, μοζίκο, λα’ίκό, πρωτοπάρο
σοσίολίστικό κίνημα, δίνεί μέσα ἀπα τῆν
ὼρίμανσή του τήν προοπ-τίκή τῆς ΑΛΛΑ-

1952

χίας, στῆν κρίσιμη φάση 1100 περνσῡσε

δηση σωστή. Οί ἀποίεσδήποτε ἀντικείμενί-

κές ή ὺποκείμενικές δυσκολίες - κοί θα
υπαρξουν ’ίσως ἀρκετές - θα ξεπερνιῶνται
μέσα στήν καθημερινή πάλη, μέ τό δέσίμο
τῆς Θεωρίας κοί πράξης. Ἠ έμπείρίο πού
κατοχτοῡν καθημερινά τά μέλη τοι] ΠΑΣΟΚ
θα μετατρέπεται σέ μαθημα πού μέ τῆ
σείρα του Θά θοηθά τα καθοδηγητίκά 6pγονα τοι] κινήματος στήν προσορμογή τῶν
απσφασεων, στόν καθορίσμὸ τῆς τακτικῆς
τοῦ ΠΑΣΟΚ.
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ τῆς δουλείας 1100 παρου-

Ἀμυνης καί ἀπὸ τό

στην ὑπηρεσία τοῦ Σταίητ Νῐηπᾰρτμεντ,
’Υπηρέτησε στό Μόνσχο, Κοπεγχαγη,
Θεσσαλονίκη, Ἀντίς Ἀμπέμπα καί Κίνσάσο, ἀπ’ ὅπου μετατεθηκε στην Ἀθηνο».

ὥν- ἳπτιτητςῆεΑτππτ-*ι ".

-

«Ἀνέλσθε τά καθήκοντα του 6 νέος
Γενίκός Πρόξενος τῶν ΗΠΑ στην Θεσσαλονίκη Ντὰν "Avrovu
ZdKapu...»
Θα μποροῡσε νά δημοσίευθεῖ καίστά

«κοινωνικὰ», κάτω ἀπο τόν τίτλο κέκλεκταί ἀφίξεις».
Μόνσ 1100 6 νέος αμερίκονας προξε-

νος τῆς Θεσσαλονίκης, δέν εἶναι παρα
’ένος πολὺ γνωστος - στό δίεθνή καί
τόν έλληνίκό χῶρο — πράκτορας (ἀξίωμοτοῡχος) τῆς CIA!
0T6

«ANTI»

εἶχε...

προαναγγείλεί

τήν ἀφίξή Tou: 0'16 τεῦχος 73 (11/6) μέ
τίτλο «ι”Ενας δοκίμσσμένος πράκτορας
ἐπιστρέφει» γραφαμε ὅτι «ἐπανέρχεται
στήν πρεσθείσ τῆς Ἀθήνας σάν oiKoνομικός σύμθουλος, καταλαμθάνοντας

στῆν ίερσρχία τῆν τρίτη θέση, μετὰ τόν
πρεσθευτή (γνωστό πρωτοπαλλήκσρο
τοῦ Κίσσίνγκερ) καί τόν α’ σύμθουλου.
Τελίκα,“ίσως καί λόγω τῆς ἀποκαλυψης, σταλθηκε στῆ Θεσσαλονίκη, 00v:

ἀπαιτεῖ 6

κανονίσμός,

ἀπὸ τό

υπουργεῖο
Ἐμπορίου.
Δίαδίδοντας
δεξία καί ἀριστερά ὅτι ἀντιτίθεται
στή Χουντα καί ὅτι σκοπός του εἷναι ῆ
πορσχή... καλῶν οἰκονομικῶν ὑπηρεσιῶν, προσπαθησε v0 0110051, στα
στρώματα τουλάχιστο τῆς οἰκονομικῆς
ολίγορχίος, τα έντονο ἀντίαμερικανίκό

α’ίσθημα τοῦ έλληνίκοῡ λασῡ...
ΑΠΟ τήν Ἀθήνα μετοτέθηκε «ευμε-

νῶς» στήν ἀμερίκανίκῆ πρεσθεία τοὺ
Πορισίοῡ 00v έμπορίκός ἀκόλουθος.

Κί 0116 κεῖ στή Δίευθυνση Ἀφ”ρίιῖανίκῶν

Υποθέσεων

τοῦ

Σταίητ

Ντηπαρ-

τμεντ, ἀπὸ ὅπου, φαίνεταί, 611 Ιμξίς ἠρθε...
Μία καί ἡ κυθέρνηση ἀσφαλῶς δέν θα
οίσθονθεῑ τήν ἀνάγκη νά κάνει τήν
παραμίκρή «κίνηση» γίά τήν - κατα τήν
ταπεινή μσς γνώμη, 6x1 μίκρ”ή - «0116θέση Ζάκαρυ», τουλάχίστον ἀς ’έχουνε

011' ὁψη τους 0'1 ἀρχές τῆς Θεσσαλονίκης ποίας εἶναι 6 νέος πρόξενος - 0v

δέν τον ξέρουν ἀπό παλίά.
Θά κάνουμε ἀλλη μίά προθλεψη, μέ
τήν ευχή v0 MHN έπαληθευθεῖῑ 6 τ. λοχίος στάλθηκε ἀπα τήν ὑπηρεσία του μέ

είδίκή

ἀποστολή

στῆ

Θεσσαλονίκη...

Γενίκα, εἶναι ’ένας έπίκίνδυνος πρακτο-

ΟΠρόξενος - σὺτή εἶναι ἠ έπίσημη

ρος τῆς CIA, n00 τό μόνο τρωτό του

ΓΗΣ.“Το δνειρο τοῡ λαοῦ μσς γίνεται προ-

σημεῖο,
γμοτίκότητο. T0 μέλη τοῦ ΠΑΣΟΚ. ῆ ῆγεσία
του έχουν έπωμισθεῖ μίά τεραστιο ευθυνη
n00 ε’ίμαστε θέθοίοί 611 00 τή θγάλουν σέ
πέρας.
.

Ο ’Υπεύθυνος τοῡ έκεῑ «ὑποσταθμοῡ» τῆς CIA (Chief of Base — COB).
’Ἀνθρωπος τοῦ... φιλέλληνα Σώφλυ.

ἴσως,

εἶναι

δτι

ΑΠΟΚΑΛΥ-

ΦΘΗΚΙΞ (πρίν κολα - κολα πάρεί τὸ νέο
ποστο του) ῆ διπλῆ του ἰδιότητα. Κατι

εἶναί κί 0016...

·

Ὁ Στράους τροφοὸοτεῖ
καί μέ προκηρύξεις
τούς ὅασιλοχουντικούς

,ῆενκυκ ῘΙΙΙ
χὴ

.1"1"

.- ,Ι
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ΕΝΑ «AZHTHTO» AEMA I‘IA TH ...ΜΑΙἾΑ ZEKIOY ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
TH ΔΡΑΣΤΗΡΙΟἸῊΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΟΧΟΥΝΤΙΚΩΝ ΣΊἨ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

T6 πακέτο πού ταχυὸρομήθηκε πρίν
λίγσ καιρό 0116 16 Μόναχο στήν Ἀθήνα,
ὺέν εἶχε ἀπ’σστολέα ἀλλά μόνο παραλήπτη;
ΤΗ «ΧΡΙΣΤΙΝᾹ ΖΕΚΙΟΥ, Καλλιὸρομίσυ 4, Ἀθῆναι - Ἑλλάς».
·
Τά ἑλληνικά ταχυὸρομεῐα τό χαρακτήρισαν «En/51116010» καί ὕστερα ἀπό μιά
μικρή.ταχυὸρσμική περιπέτειαι παραδό611115 στό σύλλογο τῶν ελλήνων φοιτητῶν
τοῦ Μονάχου. Ἐκεῖ ἀνοίχτηκε καί διαπιστώθηκε 611 περιεῖχε χουντοὸασιλικές
προκηρύξειςὶ
Εἶναι ἕνα ἀκόμα «μικρό στοιχεῖσ»
(πολὺ... χειροπιαστὸ) γιά τίς ὃιασυνὸέσεις τῶν έλλήνων φασιστῶν μέ τούς γερμανοὺς — ὁ έντοπισμός μιᾶς πηγῆς «ὑλικοῦ» για τό χουντοὸασιλικὸ 110901190τος. Ὀ παραληπτης εἶναι πολύ γνωστό
πρόσωπσῑ μνηστή τοῦ τεταρτοαυγουστιανοῦ νεοφασίστα Δ. Ἱ-Ιλιόπουλου.
Στό σπίτι της (Καλλιὸρομίου 3) 695θηκαν (11 Μαρτίου 1977) ἀπό τούς
ἀνακριτές κ.κ. Λιανέρη καί Γυφτάκη ὂυό
περίστροφα τύπου «Μπράουνιγκ» - 1:0
ἰ’ὸια ακριὸῶς μέ αὐτά πού χρησιμοποιεῑ
ἡ ἑλληνική (ἰστυνομία - καί ἀρκετές

Oi χοιινῑοόασιλικὲς προκηρύξεις,
ὅπως στάλθηκαν στήν Ἑλλάὸα (πάνω) καί ὅπως κυκλοφόριμταν (μέ τίς

κατάλληλες προσθῆκες) μετά τήν
ἁνακάλυψη τοῦ ὸὲματσς ἀπό τούς
φοιτητές.
Κάτιυ ἀπό τόν τίτλο «E... Ε... ΕΡ-

ΧΟΝΤΑΙ» φωτογραφία τοῦ «ἑθνικοῦ
κυὸερνήτη» Γ. Παπαὸόποιιλον, τό
ἔμὸλημα τῆς 21ης, ὁ Κωνσταντῖνσς
ἔφιππος, ἡ κορώνα καί ἡ Ἀγιά Σοφία... Λείπει ὅέόαια ἡ Κόκκινη Μηλιά, ὑπάρχουν ὅμως τά αχετικά στιχάκια πού συμπληρώνοινν τό θαυμά010 σύνολο...

Ὁ χουντοόασιλισμός 0’ ὕλη του τήν
αἴγλη...
Στά πλαίσια τῆς ὁραατηριοποιί]σης

σφαῐρες.

ῖῆζΔιεθνοῦς τοῦ Φασισμοῦ ὑπό τόν

O Καταθέτοντας 016v ἀνακριτή παραὸέχτηκε ὅτι στή ὁιάρκεια τῆς ἑπταετίας
εῐχε ταυτότητα τῆς Ἀστυνομίας τῆς
Ἀερσπσρίας μέ τήν ὁποία έμπαινε ἐλεύθερα σε’ ὁποιαὸήποτε ἀεροπορική 60011...
’O μνηστῆρας της Δ. Ἱ-Ιλιόπουλος,
ἀνεψιός τοῦ Μάλλιου καί στενός φίλος
τοῦ γνωστοῦ ἀσφαλίτη Σαρὸέλη, θεωρεῖται «σκληρός» καί τό ὄνομα του περιλαμόανὸταν 016v κατάλογο πού οἱ ὁυό
ἀνακριτές ὅρῆκαν κατά τήν ((,ἓφοδὼ

ΣτράουςζΛονὸίνο καί Μόναχο συμ6αὸίζουνε; κοινοί πιά οἱ στόχσι.

·

Ι

τους 010 γραφεῖα τῆς «4ης Αὐγούστου».
κ

Τ

Ἀλλά κι ὁ «ἄγνωστος» ἀποστολέας
ὸέν εἶναι καί τόσο ἄγνωστος; στό M6ναχο θεωρεῖται 656010 611 ἀποστολέας
τοῦ πακέτσυ εἶναι γνωστός 6αυαρός 01-
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κηγόρος μέλος τῆς Χριστιανικῆς Κοινω-
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νικής Ἕνωσης (CSU) τοῦ Στράους πού
διατηρεῖ πάντα στενότατες σχέσεις μέ
τοὺς έλληνας νεοφασίστες - στήν Ἑλλάδα καί στή Γερμανία.

Τό «ANTI» (τ. 5ο, 51. 52. καί ’54)
ἀποκάλυψις τίς σχέσεις τοῦ Στράους μέ

τό χουντοὸασιλικὸ παρακράτος, σχέσεις
πού ΔΕΝ δημιουργήθηκαν μετά τή
μεταπολίτευση, ἀλλά προϋπῆρχον.
Σημειώνουμε;
Ο Τό 1963 6 ἐργατικός ἀκόλουθος τῆς
πρεσόείας Φλῶκος (ἀργότερα ὑπηρέτησε
πιστά τή Χούντα ἀπὸ τήν ἶὸια θέση)
στέλνει πρός ὅλατά ἑλληνικά έργατικόι
κλιμάκια ἐπιστολή - ἐγκύκλισ (ἀρ. πρωτ.
78/EK 12) μέ τήν ὁποία συνιστᾶ.
«...νά ὄοηθήσουν στήν (δημιουργία
Ἑνώσεων Ἑλλήνιον Ἐφέὸρων Ἀξιιυματικῶν».

Ἀκόμη παροτρύνει τά μέλη τους νά
γίνουν... ὃιερμηνεῐς, γιά v0 καταλάόουν
καίριες θέσεις 010 έργοστάσια καί στα
δικαστήρια γιά v0 μποροῦν έτσι
«νά παρακολουθοῦν τούς ἀντεθνικῶς
Δὁρῶντας Ἓλληνας...».
Ο Τήν 1η Αὐγούστου 1964 ἱδρύεται μέ
ἕδρα τό Μόναχο ἡ «Φιλεκπαιὸευτική
Ἑταιρία Βασιλεύς ’Ὀθων τῆς Ἑλλάδος».
Μεταξὺ τῶν ἱὸρυτικών στελεχιῖΝ περιλαμὸάνονταιῑ Δ. Κοὺσης (1615 ὃιΙντής
ἐργατικοῦ κλιμακίσυ τῆς ἓλληνικής πρεσὸείας), Παῦλος Μπακογιάννης, Κ. Κωτσοὸίλης, A9. Καλλικλῆς, T. Μεταλλινός
καί πολλές «προσ(ι)πικότητες» τῆς CSU
ὅπως ὁ Δρ. Χάνς Λίντεμαν, Αὔγουστος
Ροῦντελ, Φρὰντς Βάγκνερ 14.0. Ἡ ἑταιρία ἀρχίζει ἀμέσως τίς ἐκπαιὸευτικές
ἐπιχειρήσεις ἱδρύοντας τά «“Οθώνεια
Σχολεῖα» (Νηπιαγωγεῐο - Δημστικό Γῦμνάσιο), ἀφοῦ ὁέν ὑπάρχσυν ἐπίσημα
ἑλληνικά σχολεῖα. συμπληρώνοντας έτσι
τό κενό. Ἐνῶ ὅμως μέ ἀνακοίνωσή της
(1.9.64) ἡ ἑταιρία ὑπόσχεται «δωρεάν
παιδεία» γιά 10 ἑλληνόπουλα, στίς
25.-1.66 έγκαινιάζεται μία «έκτακτος
εἰσφορά» 100 γερμ. μάρκα τό χρόνο.
Παράλληλα τά «Ὀθώνεια Σχολεῖα»
χρὲματοὸοτοῦνται ἀπό τό γερμανικὸ
κρ τος.
0 T6 1965 διορίζεται στρατιωτικός
ἀκόλουθος στήν ἑλληνική 119506510 τῆς
Βόννης ὁ N. Μακαρέζος. Ἀπό τήν ἐποχή
αὐτή ἀρχίζει ἡ συνεργασία του μέ τό
Φώτη Γκοὺρα (σήμερα πρόεδρο τοῦ

XPIKE), τόν ὁποῖο θά διορίσει ἀργότερα
016 ὑπουργεῐο Συντονισμοῦ μαζί μέ άλλους(« 11510v001011011595g»..
0 Τό 1966, οἱ κυόερνήσεις τῶν «ἀποστατῶν» ἀφαιροῦν τά 61016011119101 ἀπό
14 ἀριστεροὺς μετανάστες, ἐνῶ (Δεκέμ-

6ριος) 250 περίπου έλληνες μετανάστες
παίρνουν ἀπειλητικὰ γράμματα μέ τήν
ὑπογραφή «Μαύρη Χείρ...»
Μέ τή δικτατορία, ἡ... προφητική ἐγκύκλιος τοῦ Φλώκου ἀρχίζει νά ὑλοποιεἷται. Μιά σειρά ἀπό «ὀργανώσεις» ξε(ρυτρώνουν ξαφνικά 016v «κήπο» τοῦ
Στοάους καί προπαγανδίζουν τήν
«εί-ὶνοοωτήριο» ὅοηθώντας παράλληλα
μέ καθαρά χαφιεδίστικες ένέργειες. O
κύκλος τῶν προσώπων εἶναι πάντα ὁ
ἴδιος, μόνο πού ἀνάλογα μέ τίς περιστάσεις ἀλλάζουν έτικέτα... Ἕναν «τίτλο»
διατηροῦν, ὅμως, οἱ περισσότεροι; τήν
ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς CSU τοῦ Στράους...
Ἕνα πρόσωπο πού παίζει πρῶτο ρόλο
εἶναι ὁ Ιωάννης Κωτσοὸίλης, γνωστὸς

καί έδῶ ἀρκετά; εἶναι σήμερα πρόεδρος
1’1 ἡγετικό στέλεχος σέ. .4 τουλάχιστον
τέτοιες ὀργανώσεις τῆς

Δ.

Γερμανίας

καί, σάν ἀ ν ι ψ ι 6 ς τοῦ προέδρου τῆς
Βουλῆς κ. Κ. Παπακωνσταντίνου πού
ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι, πηγαινοέρχεται
οτήν Ἑλλάδα κι ἔχει πολλές έπαφές μετά τή μεταςιτολίτευση.Ι
’Ὀταν έγινε δικτατορία, ὁ Κωτσοὸίλης,
σάν πρόεδρος τῆς «Ἑνώσεως Ἐφέδρων
Ἀξιωματικῶν», μέ προκήρυξη χαιρετίζει
τή Χούντα καί γράφει μεταξύ ἄλλων
ἀπι-ὐθυνόμενος οτούς ’έλληνες μετανάστες;
«... Δεῖξε ὅτι ὁέν εἷσαι Κογκολέζος
ἀλλά Ἕλληνας, ὅροντοφώνησε καί ε’ὁῶ
στό ἑξωτερικό στούς 1.0511000171101190—
τας...»
Λίγο μετά (6 τοῦ Μάη 1967) σ’ ἕνα
ἄλλο κείμενο-ἱὸρυτική διακήρυξη δια6άζουμε;
«Δόξα σοι ὁ Θεός ἀνεφώνησαν τήν
ΖΙην Ἀπριλιόυ 1967 ἅπαντες οἱ ὑγιῶς
σκεπτόμενοι Ἕλληνες, ὅταν ἐπληροφορήθησαν μέ ἀνακούφισιν καί ι’ὁιαιτέραν
ἱκανοποίησιν τήν ἐθνοσωτήριον,..»
Πρὸκειται γιά τήν ἱδρυτική διακήρυξη
τῆς «Ἐθνικῆς Κίνησης Ἑλλήνων ὲν τῇ
Δυτ. Γερμανία», μέ στελέχη τούς Κ. Κωτσοὸίλη, Καλαῖτζῆ, Ἀνδρεὸπουλο, Π.
Στενό, Γρ. Δρακὸπουλο, καί πρόεδρο 16
σημερινό πρόεὸρο τοῦ ΧΡΙΚΙΞ, Φ. Γκούρα.
Τόν τρὸπο μέ τόν ὁποῖο ἱδρύθηκε αὐτή
ἡ «ὀργάνωση» καί τίς φιλοδοξίες της
ἀποκαλύπτει- μετά τή διάλυσή της - μιά
συνέντευξη ἑνός μέλους της, τοῦ Π.
Ἀθανασιάδη, στήν ἑλληνική ἐκπομπή
τῆς Βαυαρικῆς Ραδιοφωνίας. Λέει χαρα11111910111161:
«Ἡ πρώτη ὑπόσχεση πού μοῦ ὁόθηκε
ηταν ὅτι ἡ E. K..E θά γιιοταν ἑλληνικό
κόμμα ὅπως ἡ E...,PE ἡ E..K και τό ἀντάλλαγμα ἠταν ὅτι θά ἥμουνα ὁ πρῶτος
ὑποψήφιος ὅουλευτής»

Ἡ ὀργάνωση τῆς Ε.Κ.Ε. θυμίζει λίγο...
TEA καί λίγο... προσκόπουςῑ Πιό πάνω
ἀπό τά «ἁπλά μέλη» εἶναι οἱ «τομεάρχες» καί πιό πάνω ἀπ’ αὐτούς οἱ «κλαδάρχες»... Ἑπειδή κανένας δέν ξέρει «τί
μᾶς ἐπιφυλάσσει τό μέλλον»... δημοσιεύουμε μερικά ὀνόματα «τομεαρχῶωκ
Α’ Κλάδοςτ
Κλαδάρχηςι Δημήτριος - Τηλέμαχος
Παπαδόπουλος. Τομεὰρχεςι Στ. Ἀδάμ,
Παν. ”Αγγέλης, Δημ. Ἀναστασιάδης, I.
Ἀναστασιάδης, Νικ. Βαφειάδης, Στ.
Γκελμπασίδης, Γ. Διαμαντής, Σπ.’ Μανασής, Δημ. Μετσκίδης, Δαν. Μουλδουὸάνης, Στ. Μπέτσιος, Στ. Νικολόπουλος, Θεοχ. Παππᾶς, Γ. Παυλίὸης,
Χρ. Ροῦκος, Χρ. Σαλτσογλίδης, Ἠλ.
Σισμανίδης, Ἀρ. Τοελίκος, Νικ. Τοίκας, Ἰω. Χατζόγλου, Δημ. Ψυράκης.

O B’ Κλάδοςι
Κλαδάρχηςτ Γεώργιος Ἀρὸανίτης.
Τομεάρχεςι Γρηγὸριος Αὐγέρης, K11910κος Γιλντίδης, Αἰκατερίνη Γούόη, Εὐάγγελος Γούσης, νΑγγελος Δήμου, Ἐμμανουήλ Ψαρρός, Σταῦρος Χριστόπου-

λος,

Μιχαὴλ

Ν-ταγιάννης,

ΜΑΗΣ '68: Πουλέας, Μουζάκης, Γκούρας. Κωτοοὄὲλης... καί τό «πουλί». Δωρεάν θέαμα γιά τούς ἐρ-

γ τες...

Ἀντρέας

Πλατής, Παντελῆς Σταμούλης, Φώτιος
Τζανῆς, Θεόδωρος Παππᾶς, Παρασκευή
Σισμανίδου, Χαρὰλαμπος Μοσχόπουλος, Εὐφραξία (;) Μαρτινοπούλου, Ἐλπινίκη Παριανοῦ.
Ἡ ΕΚΕ εἶχε τήν... προνοητικὸτητα νά
δημοσιεύει τά ὀνόματα τῶν μελῶν της
στίς προκηρύξεις ὑπέρ τῆς χούντας πού
κυκλοφοροῦσε, κάτω συνήθως ἀπό διάφορα «μηνύματα» τῶν κορυφαίων τῆς
ἑπταετίας. Τέτοια μηνύματα έστειλαν
Ιστήν EKE ὁ Παπαδὸπουλος (ἀρ. πρωτ.

2768/2/942, 619. διεκπ. 55681/2393), 6
Πατακός, ὁ Μακαρέζος καί ὁ Δ. Πατίλης. Ἴ-Ιθελαν έτσι νά έντυπωσιάοουν μέ
τή... μαζικότητα τῆς ὀργάνωσης καί νά
δείξουν τήν «πλατιά ὑποστήριξη» τῶν
έλλήνων ἐργατῶν τῆς Δυτ. Γερμανίας.
Μέσα τοῦ 1968 καί ὕστερα ἀπό 16
ἀντικίνημα τοῦ Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ σημειώνεται οτήν E.K.E.... διά-

σπαση. Ὁ Γρ. Δρακόπουλος καί οἱ «ἄνθρωποί» του ἀποχωροῦν σάν «μοναρχι-

κοί»... Τήν ἴδια ἐποχή άρχίζει άνοιχτή
διαμάχη μεταξύ τῶν στελεχῶν τῆς E.K.E.

ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ τοῦ 1974 ἱδρύεται ή>
«Ἑλληνική Χριστιανική ’Ἐνωση Βασιλοφρόνων Δ.Γερμανίας», με Πρόεδρο 16
Γρ. Δρακόιτουλο καί ἱδρυτικα μέλη τοὺς
Π. Στενό, Δ. Ἀνδρεόῐτουλο, Ἀνδρ. Στάγια, Λαζ. Παρθενίδη, Γ. Ζησοὺλη. 'H
ἱδρυτική της διακήρυξη δημοσιεὺεται
στήν ὲφημερίδα «Ἑλληνικό Βῆμα» τοῡ
’Ἀουγκσμι-ιουργκ (Φ.96 23/9/74)... T0
ἴδια Πρόσωιτα, αλλη ὀνομασία, ἡ ἴδια
φασιστική νοοτροτιία.
Ο Περυσι τό καλοκαίρι, 0 Στενός φιλοξένησε σῐή Θίλα 1·ιοὺ ἐχει οτή Λῆμνο
16 Βουλευτῆ τοῦ C S U Μίχελ καί μερικοὺς δικοὺς μσς «Παραγοντες».

Ο Φέτος τό καλοκαίρι, καί συγκεκριμένα ατιό 16 μέχρι 20 τοῡ Ἰούνη, 0 Μίχελ ἡγήθηκε μιᾶς ἑλληνογερμανικής
φασιστικῆς αντιπροσωτιείας n00 ὲτιισκέφθηκε τόν Ἀρναοὺτη 010 Λονδίνο.
O Ἐκεῖ συζητήθηκε «κατι πολύ σο60p6» καί ἡ συναντηση ἔκλεισε με τήν
εὺχή<««ὅλα v0 Πανε καλό». Τί συζητήθηκε; M0 τί ὁλλο 0n6 τίςnpooleéq ένὸτητος» χουντικῶν καί Βασιλικῶν κατω

ὑπό μια ήγεσια 1106 «v0 ἐμπνέει 51111101006vn». Ἀι-ιοφασὶοτηκε ακόμα v0
0nopov10600v««τά ἐπιζήμια (για τή νὲα
Προσπαθεια) στοιχεῖα».
η
Ο N0 Περιμένουμε... ὲξελὶξεις;

«Νέοι» καί ἀνερχόμενοι κατηγοροῦν 16v
K. Κωτσοὸίλη γιά οἰκονομικές ἀτασθαλίες.
T6 Φλεὸάρη τοῦ 1969 ἡ 1Ξ.Κ.1Ξ. κυκλοφορεῖ τήν τελευταία της προκήρυξη,πού εἶναι μιά ἐπιστολή «διαμαρτυρίας» πρός τήν ίταλική κυὸέρνηοη γιά 111
0161011 της ἀπέναντι στή Χούντα.
Στή θέση τῆς E.K.E. — ἐκτός ἀπό τήν
ὑπάρχουσα «Ἕνωση Ἑλλήνιον Ἑφέδρων
Ἀξιωματικῶν» - δημιουργεῖται μέ τή
601195101 τοῦ χουντικοῡ προξένου τοῦ
Μονάχου Ἀθανασίου μιά καινούργια
φασιστική - χουντική ὀργάνωση. 6
«Σύνδεσμος Ἑλλήνων Βαυαρίας»...
Ὁ Φ. Γκούρας ἔρχεται στήν Ἑλλάδα
καί τοποθετεῖται ἀπό 16 Μακαρέζο στή
Διεύθυνση Προγραμματισμοῦ "E911011

Οδοποιΐας τοῦ ὑπουργείου Συντονισμοῦ
καί ἀνοίγει γραφεῖο στήν πλατεία
Μεταξᾶ 4.
Δύο ἄλλα «μαγαζιά» ἀπ ὅπου 11
Χούντα ἀσκοὺσε τήν προπαγάνδα της
στούς έλληνες έργάτες τῆς Δυτ. Γερμανιας ἠταν;

Ο Ἡ Ἐκκλησιαστική Κοινότητα.
O Ἡ «Φιλεκπαιδευτική Ἑταιρειά Βασιλεύς ’Όθων τῆς Ἑλλάδος».
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Ἡ

«Ἐκκλησιαστική

Κοινότητα», ὁ

νότητος» κυμαίνονται, σύμφωνα μέ ὑπο-

πρῶτος ἐλληνικός σύλλογος στί] Γερμα-

λογισμούς

νία, πού ἱδρύθηκε στό Μοναχο ἐκπροσωπώντας τήν έλληνορθόδοξη παροικία
τῆς περιοχῆς, μέ πρόεὸρσ τᾶν Κ. Κωτσοδίλη καί κοινοτικὸ συμὸούλιο τούς Γρ.
Δρακοπουλο. Μαρία Μόζερ — Φίλτσου,
”Αγγελο Ραφαηλίδη, ΚωνΙνο Καραγιάννη καί Κ. Λαντούρη, μετατρέπεται οτά
χρόνια τῆς Χούντας σέ πρακτορεῖο της
καί ὀργανώνει διάφορες έκδηλώσεις
«συμπαραστασης» τῶν έλλήνων ἐργαζομένων πρὸς τή δικτατορία. (Μέρα τῆς
«πολεμικῆς ἀρετῆς...» «συντριὸή τὼν
κομμουνιστοσυμμοριτῶν»... κ.λ.π.).
Εἶχε μάλιστα τήν πρωτοὸουλία νά
ἀνακηρύξει σέ εἰδική συγκέντρωση σάν
«εὑεργέτη τοῦ έλληνισμοῦ» τόν ἐφοπλιστή Λαιμὸ. Ἀλλά οἱ έλληνες δημοκράτες
χάλασαν τήν παράστασηῑ διαλύσανε τή
συγκέντρωση μέ τή δία...

Συνελεύοεις της, ἀπό 60 - 100.000 γερμανικά μάρκα τό χρόνο. “Ο K. Κωτοοὸίλης ἐξακολουθεῖ καί σήμερα νά παραμένει πρόεδρος, παρά τό γεγονός ὅτι κατηγορήθηκε ἀπό παλιούς συνεργάτες του
(τήν ταμία τοῦ Δ.Σ. Μαρία Μόζερ Φίλτσού) γιά κατάχρηση ποσοῦ 100 130.000 γερμ. μάρκων καί παρὸλο πού
τέσσερα μέλη τῆς Ἑξελεγκτικής Ἑπι-

0 T6 γερμανικό περιοδικό SPIEGEL
κατάγγειλε στίς 16.4.73 ὅτι ὁ K11110061λης προσπαθοῦσε νά «πείσει» τίς 6011αρικές ἀρχές νά ἀναγνωρίσουν τήν Κοινὸτητα σάν «πρόσωπο δημοσίου δικαίου», πράγμα πού σήμαινε πώς οἱ γερμανικές ἐπιχειρήσεις θά μποροῦσαν νά
κρατοῦν «θρησκευτικό φόρο» ἀπο τούς
ἐλληνες ἐργάτες τῆς Δυτ. Γερμανίας. Τελικά τό πέτυχε μέ ἀπόφαση τοῦ φίλου
του ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων, Μάγιερ (Suddeutsche Zeitung,
4.2.1976).
Τά έσοδα τῆς «Ἑκκλησιαστικής Κοι-

γίνονται

στίς

Γενικές

τροπῆς τῆς Κοινότητας τόν ἐχουν μηνύ-

σει.
Ὁ K. Κωτσοδίλης ὅμως, σάν Γενικός
Γραμματέας
τῆς .«Φιλεκπαιδευτικῆς
Ἑταιρειάς» καί διοικητικός διευθυντής

τῶν «Ὀθωνείων Σχολείων»... συμπλήρωνε τήν «ἐθνοπρεπή ἀνατροφή» τῶν
ἐλληνόπουλων τῆς Γερμανίας μέ «συστήματα προσκόπων, λυκοπούλων... κ.λπ.».
Παρά τίς πολλές καταγγελίες πού
ὑποὸλήθηκαν τὸσο ἀπο γονεῖς ὅσο καί
ἀπό καθηγητές πού δίδαξαν στα «Σχολεῖα». τό 6αυαρικ6 ὑπουργεῖσ Παιδείας
άφησε γιά πολύ καιρό ἀνενὸχλητο τόν

“O K. Κωτσοὸίλης φαίνεται νά εἶναι τό
«χαϊδεμένο παιδί» τοῦ Στράους καί τῆς

Κωτσοόίλη νά ἐπιτελεῖ τό... ἐκπαιδευ-

CSU. Στίς 16.4.73 τό Spiegel δημοσίευσε
τήν πληροφοριίι ὅτι Κιιησοὸίλης δήλωνεῑ

τικὸ ’έργο του, μέχρι ,ν’ ἀναγκαστεῐ,
ὑστερα ἀπό έντονη κινητοποίηση τῶν ἐλλήνων δημοκρατῶν, νά σταματήσει τήν
ἐπιχορήγηση. Καί παρὸλο πού ἔχει στή
διάθεσή του ὁλόκληρο τό «φάκελο Κωτσοδίλη», ἐξακολουθεῖ νά σιωπᾶ... Αὑτή
ἡ κινητοποίηση ἀνάγκασε καί τό έλληνικό ὑπουργεῖο Παιδείας νά κλείσει τά
«Ὀθώνεια Σχολεῖα» καί νά ἱδρύσει τά
λεγόμενα «Προξενικά».

«Θά μποροῡσα ἄν ἥθελα νά γίνω
ὑπουργός Παιὸείας οτήν Ἐλλάὸα».
Φυσικά τό θέμα δέν «κλείνει» έδῶ εῖναι τεράστιο. Τι’) «ANTI» συγκεντρώνει στοιχεῖα γιά τή δράση τοῦ «ἐκτός
Ἑλλάδος» νεοφασιστικοῦ κυκλώματος
θά τά παρουσιάσει σέ προσεχές τεῦχος)
γιατί πιστεύει ὅτι ἀποτελεῖ μιά μόνιμη
ἀπειλή. Δέν ἔρχονται, MONO προκηρύξεις ἀπ’ ἔξω, ὅέὸαια...
.

ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΪΙΝΟΣ

ΓΡΗ ΓΟΡΙ ΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σύμφωνα μέ πληροφορίες, φθάνει
ατη Γερμανία στίς ἀρχές τοῦ 7950 καί
λίγο αργότερα φεύγει για να ὑπηρετήσει
τη στρατιωτική θητεία του 0117 Σμύρνη,
στό NATO. Ξαναρχεται 0117 Γερμανιά για
να σπουδάσει αρχιτεκτονικη.
0 T6 1961 ἱδρύει «δικό του» φοιτητικό
σύλλογο καί αρχίζει τίς γνωριμίες του με’
τούς «φιλέλληνες Βαυαρους πρίγκιπες»
καί τίς προσωπικότητες της CSU...
Ο Γύρω στό 1963 ὁίνει ἐξετάσεις καί
ἀποκτᾶ τόν τίτλο τοῦ ὁιερμηνέα «παρά τῷ
ὁικαστηρίῳ».
’

Λέγεται ὅτι Θρίσκεται ατηι Γερμανία
0116 τόν καιρό της αποχώρησης τών
Ναζιστών 0116 117v Ἐλλάδα καί τοῡ
καταλογίζεται
δοσιλογικη
δραση.
Ἀκόμα ὅτι καταδικαοτηκε σε’ θανατο
ἀλλα πηρε ἀμνηστία 0116 117 Φρειδερίκη

Ο

Τελευταῖα ὁ ἴὸιος ὑπερηφανεύτηκε

ὅτι ἦταν μεταφραστής τῆς ὸικογραφῐας
τοῦ Ρόλφ Πόλε.
0 T6 1964, μαζί με’ ἄλλους, ἱὸρύει 117
«Φιλεκπαιὸευτική Ἑταιρείιι» καί τά
«Ὀθώνεια Σχολεῖα». Λίγο ἀργότερα
(1965) γνωρίζεται με’ τό Μακαρέζυ καί 16
Φώτιο Γκούρα, με’ τόν ὁποῖο θά συνεργαστοῦν στήν Ε.Κ.Ε. Παράλληλα γίνεται
πρόεὸρος τῆς (ι’-Εκκλησιαστικῆς K01116117τας» καί ὁιοικητικός (διευθυντής τῶν
<r Όθωνείων Σχολείων».
Ο Στενότατος φίλος τοῦ ὺπουργοῡ
Παιδείας τῆς Βαυαρίας Λόουερμπάχ καί
τοῦ Μαγιερ τῆς CSU, εῙναι καί ὁ 761ος
μέλος τοῦ κόμματος τοῦ Στραους.
Ο Στίς 3.5.1970 6 Π. Μπακογιάννης,
ἀπό 117 Βαυαρική Ραὸιοφωνία, τόν κατάγγειλε σάν «ἀρχηγό τῶν παρακρατικῶν τῆς
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πού

τό 7949.

Ὁ Κ. Κωτσοὸίλης (ὸεξιά) με’ τό γερμανό ὑπουργό
Δρ. Μάϊερ. Μεταὸικτατορική φωτογραφία.

Χούντας, ἐπαγγελματία ἐθνικόφρονα καί
τοποτηρητή τ ι“· Μακαρέζου...» καίῇζήτησε
τήν ἀπέλασή του ἀπό 117 Γερμανία.Τερμανικό περιοὸικό ἐξάλλου ἀποκάλεσε 117
«Φιλεκπαιὸευτική Ἐταιρεία» σάν «κε’ντρο
τῆς ἑλληνικῆς ΚΥΠ,»
Ο Τώευταία, παραμένοντας πρόεδρος
της Κοινότητας, έξαπέλυσε μια σειρα
μηνυοειυν ἐναντίον δημοκρατικῶν φοιτητών πού καταγγέλλουν τη δραση του.
O l70p0 16 γεγονός ὄτι χαρακτηρίστηκε 0116 γερμανικό δικαστηριο σάν
«αναξιόπιστο πρόσωπα»,

ἐξακολουθεῖ

v0 παραμένει διερμηνέας τοῦ γερμανι·
κού κρατους] Oi φίλοι του 0117 Bauapia
εἶναι πολύ ἰσχυροί... Ἴ

0 T6 1961 συνεργαζεται μέ τόν Κωτσοθίλη στην «Ἐκκλησιαστική Κοινὸτητα» καί τό 1967 01101dei μαζί με’ ἄλλους
117v πρώτη αντιπροσωπεία της φασιστικης Ε.Κ.Ε. που ἔρχεται στην Ἐλλάδα για
να ζητησει Βοηθεια καί αναγνώριση ὰπό
117v «ἑθνικη κυΒέρνηση».
Ο Τό 1969. σαν «μοναρχικὸς», φεύγει
με’ 117v παρέα 0116 117v E.K.E. ἀλλα δέν
σταματα τη φασιστική του δραστηριοτητα.
O υΟπιυς ὅλοι σι’ «ευνοούμενοι», ὁ Γ.Δ.
διαθέτει στό Μὸναχο «Γραφείο Ἐξυπηρετησεως Ἐργατών»...
Ο Μετὰ τη δικτατορία κανει ταξίδια
για να συναντησει τόν Γλυξμπουργκ καί
v0 ἑξααφαλίαει την ὺποστηριξη του για
117v ἵδρυαη της μοναρχοφασιστικης ὀργάνωσης «Ἑλληνική Χριστιανικη "va017
Βασιλοφρὸνων Δ. Γερμανίας». T6 «Ἕλληνικὸ Βημα» τοι) ’Ἀουγκσμπουργκ δημοσιεύει στίς 23.9.1974 φωτογραφία του
με’ τόν Κωνσταντῑνο...

Ἀπ’ ὂ,τι φαίνεται λοιπόν οί Ιαμεσα ἐνδιαφερόμενοι θρίσκονται 0116 τῶρα σέ παρα-

ταξη μαχης καί ό χειμῶνας προθλέπεται
ίδιαίτερα θερμός για τα πανεπιοτήμια.
Μιας καί ἡ μαχη δέν ’ἐχει ακόμα αρχίσει,

‘O νόμος
ττλοιίοιο

μια αποσαφήνιση τῶν όρων κατω από τούς

ὁποίους θα δοθεῖ αύτή r'7 μάχη, τοῦ πεδίου
της καί τῶν πιθανῶν παραλλαγῶν της θα

ἡταν από K665 αποψη χρήσιμη.
Τό πρῶτο πού θα μποροῡσε να πεῖ κανείς
εἶναι ὅτι τόν τελευταῖο καιρό oi φορεῖς τῆς

τῶν θοηθῶν - ἐπιμελητῶν (EA/7)

μπορεῑ

ἐξουσίας σκληραίνουν σταδιακα καί στα-

θερα τή οταση τους απέναντι στήν ανῶτατη έκπαίδευση. 'O καταλογος εἶναι 015λειωτος; ἐπιθέσεις τού ύπουργείου Παιδείας ἐναντίον προοδευτικῶν ἐπιστημόνων
(Σθορῶνος, Δ. Χατζῆς κ. 0.), μεθοδευμένες
προσπαθειες για ἐπιστροφή χουντικῶν -καθηγητῶν στα πανεπιστήμια, πού σέ μερικές
περιιζπῶσεις εἶχαν τό ἐπιδιωκόμενο αποτέλεσμα, «διακριτικές» παρεμθασεις στίς
πρόσφατες πρυτανικές ἐκλογές, αντιδραστική συγκρότηση τῆς ἐπιτροπῆς για τό
Πανεπιστήμιο Κρήτης καί τέλος όλοκλήρωση ένός περίπλοκου νομοθετικού κατα-

σκευάσματος στό Πανεπιστήμιο Ξανθης
από τόν κ. Μαυρίδη, πού τοῦ ἐπέτρεψε να
κανει ἐκλογές σέ αρκετές έδρες μέ προ-

TO ΣΧΕΔΙΟ τοῦ νόμου - πλαίσιου
για τήν ανώτατη ἐκπαίδευοη r106
δόθηκε Πρόσφατα 0117 6170001611710
ταραξε τα θαλτωμένα νερα τῶν πανεπιστημίων καί προκαλεσε αμεσες
αντιδρασεις. T6 νεοεκλεγμένο ΚΣ

να γίνει
μπούμεραγκ
' γιόι τήν
κυθέρνηση

καθορισμένα σχεδόν αποτελέσματα. ’Ἐτσι

απαντησε μέ μια ὀξύτατη κριτική
ἐπισημαίνοντος
σειρα απαραδεκτων διατάξεων. Ἀπό τήν πλευρά
τους, οἱ φοιτητές διοργανωσαν

σειρα ἐκδηλώσεων στα μεγαλύτερα
πανεπιστήμια τῆς χώρας με’ αρκετή
μαζικότητα. M516 0116 αύτες τίς
αντιδρασεις καί τα ψηφίσματα πού
ἐξέδωσσν καί ἄλλοι φορεῖς τῶν AEI
συγκροτήθηκε κοινή ἐπιτροπὴ με-

λέτης ἀπό τό Κ.Σ. τῆς Ε.Φ,Ε.Ε. , τό
ΚΣ. τοῦ Ε.Δ.Π., τό Κ.Σ. τῶν παρα-

σκευαστῶν, τῶν διοικητικῶν ὑπαλ-

λήλων τῶν AEI καί τοῡ «Πανεπιστημιακοῡ Ὀμίλου». μέ σκοπό v6 ἐπε-

ξεργαστεῖ ένα δημοκρατικό σχέδιο
νόμου - πλαίσιου για τα AEI.

θαθμιαῖα τα προοδευτικα μέτρα πού εἶχαν
πορθεῖ για τήν έκπαίδευση αποδυναμωνονται από K665 οὺσιαοτικό περιεχόμενο.

Σχεδὸν παραλληλη εἶναι ἡ πορεία καί
οτούς καθηγητές. Στίς τελευταῖες Πρυτανικές έκλογές oi προοδευτικοί ύποψήφιοι

ἡττήθηκαν κατα κανόνα. Ἀκόμα καί ἡ
«ανοιξη τῆς Θεσσαλονίκης» μέ 4 προοδευτικούς πρυτανεις στή συνέχεια (Μολιῶτης,
Ἀναστασιαδης, Δεληγιαννης
δούλου) καί ύποδειγματική

καί Χριστοσυνεργασία

τῶν τριῶν φορέων, κινδυνεύει να μήν έχει
καμια συνέχεια, μετα τήν ἐκλογή τοὺ K.
Kovo0f7. μέ 6ασικό του σύνθημα «v6 δοθεῑ

λιστικῆς τους όργανωσης μέ μερικα αξιόλογα αποτελέοματα.

O 'H πρῶτη κατω από τόν 600 «ἐκδημοκρατισμός» ζηταει ριζικές λύσεις.
O 'H αλλη αρκεῑται σέ έμθαλωματικές

Ἀπ’ 6.11 φαίνεται ή μαχη για τό νόμο πλαίσιο θα δοθεῖ στα παρακατω κεντρικα
σημεια;
1) Καταργηση τῆς ἐδρας καί αντικατα-

διευθετήσεις.

οτασή της από τόν τομέα (αρθρα 14 - 23
τοῦ ν.π.). “Αντἰ για τή συγκρότηση τοῦ τομέα στή θαση τού γνωστικού αντικειμένου
τῶν ἐδρῶν, προκρίνεται η συγκόλληση 3
έδρῶν καί τίποτα παραπανω, χωρίς να θιχτεῖ κανένα από τα φεουδαρχικα προνόμια

τῶν καθηγητῶν.

τό πανεπιστήμιο στούς καθηγητές». Ταυτοχρονα μέ αύτα τα γετονότα ’έχει αρχίσει

2) Συμμετοχή στῆ διοίκηση τῶν AEI. πού
σύμφωνα μέ τήν πρόταση τῆς ἐπιτροπῆς

να διαφαίνεται ότι τό ρήγμα τῶν δημοκρα-

εἶναι απαραδεκτα χαμηλή για τό ΕΔΠ καί

, τικῶν μέ τούς συντηρητικούς καθηγητές

τους φοιτητές.
3) Σχέσεις καθηγητῶν καί EAT] (00600 4,

μεγαλῶνει έπικίνδυνα.

35 - 44). Ἀπό ταπιό ἐπίμαχα θέματα, με

T6 ΕΔΠ, μετα από μια σειρα πετυχημένων κινητοποιήσεων, φαίνεται ότι περναει
μια αρκετα σοθαρή κρίση. T6 τελευταῖο
συνέδριό του πού έγινε πρόσφατα στή
Θεσσαλονίκη έπιθεθαίωσε τήν ύπαρξη μιας
έπικίνδυνης πόλωσης. 'H ἐλλειψη προθλη-

σπαση τοῦ

ματισμοὺ σέ σχέση μέ προηγούμενες συν-

διαταξεων» (αρθρα 65 - 69).

αθροίσεις του ἢταν φανερή. Ἀπομένουν
σαν αντίθαρο 0‘ αύτα μια σειρα από κατακτήσεις του καθῶς καί ἡ ϋπαρξη αρκετῶν
συλλόγων μέ οὺσιαστική δραστηριότητα
στό χῶρο τους.
Θεωρῶντας σαν δεδομένο τό δυναμισμό
τού χώρου καί τίς κατακτήσεις του, δέν

πρέπει v6 παραλείψουμε να ἐπισημανουμε
τίς παγιες διαρθρωτικές αδυναμίες του,
πού εἶναι ὴ συνεχιζόμενη παραταξιοποίηση
μέ πόλωση σέ ἐξῶφοιτητικα προθλήματα,
κατι πού στερεῖ από τό φ.κ. τη δυνατότητα
να παρέμθει αποτελεσματικα. ΙἸΞτσι στό
θέμα τοῦ νόμου - πλαίσιου θρίσκεται
μπροατα στό δίλημμα;
O Θα τόν καταγγείλει ανευ όρων 1'7 θα
έπιδιῶξει να αφομοιῶσει τα θετικα στοιχεῖα
του;
Τέλος, ol παρασκευαστές καί oi διοικητικοί κανουν τα πρῶτα θήματα τῆς συνδικα-

αρκετή φόρτιση. Καί ἐδῶ φαίνεται ὅτι θασικός αξονας τῆς ἐπιτροπῆς εἶναι 1'7 ἰσχυροΠοίηση τῆς θέσης τῶν καθηγητῶν καθῶς

καί ἡ αποδυναμωση καί ἐνδεχομένη διαΕΔΠ μέ σειρα «μεταθατικῶν

4) Πανεπιστημιακα ασυλο. Σειρα από ἐπίμαχες διαταξεις κανουν ἐντελῶς ἐπισφαλῆ
τήν κατοχύρωσή του (αρθρο 5). X000K117-

Ἀπ’ δ,τι φαίνεται μέχρι τῶρα τό 611000γεῖο ’έχει κανει τήν ἐξῆς θασική έπιλογή;

Ἀφοῡ ’ἐθαλε σέ αχρηστία τό σχέδιο πού
εἶχε εκπονήσει ή ἐπιτροπή Τσατσου (πού
μια μερίδα εἶχε χαρακτηρίσει σαν αντιὸρα-

στικό, όπισθοδρομικό κ.λπ.) ’έδωσε για
«πλατια συζήτηοη» τό σχέδιο, λίγο καιρό
πρίν τήν προεκλογική ἐκστρατεία. Ἒτσι
ἐλπίζει δτι 0'1 διαμαρτυρίες τῶν φοιτητῶν

θα απορροφηθοῦν από τό γενικό αντιπολιτευτικό κλίμα καί ἐνδεχόμενα 6 νόμος πλαίσιο θα εἶναι τό πρῶτο διαταγμα πού θα

ψηφίσει ἡ ίσχυρή κυθέρνηση τῆς «Νέας
Δημοκρατίας» μετα τίς ἐκλογές, χωρίς ούσιαοτική αντίοταση. Ἀσφαλιστική δικλείδα
για να εἶναι αποτελεσματικα τα παραπανω
εἶναι ῆ διαστιαοη τῆς πανεπιστημιακῆς συ-

στιείρῶσης καί ἡ αποκόλληση τῶν καθηγητῶν από τούς ύτιόλοιπους φορεῖς.

’Ἐτσι σχεδόν τα παντα θα κριθοῦν από 117
οταση πού θα κρατήσουν οἰ φορεῖς τῶν AEI
καί ίδιαίτερα τό φοιτητικό κίνημα. Στήν κυριολεξία πρόκειται για ίστορική εύκαιρία.
"Av τό τελευταῖο αναλωθεῖ στῆ στείρα κρι-

01011K6 ἐδῶ εἶναι ότι καί οί φορεῖς τῶν AEI
δέν έχουν όλοκληρωμένη αποψη πανω στό

τική τοῦ ν.π., έλαχιστα θα μπορέσει να πείσει για τήν όρθότητα τοῡ αίτήματός του,
καί ἐνδεχόμενα 66 χασει τούς πιό ασταθεῑς

θέμα.

συμμαχους του, πού εἶναι οἰ καθηγητές. Ὀ

5) Ἐπίπεδο σπουδῶν (αρθρα 46 -56). Μέ
πρόσχημα τό ανέθαομα τοῦ ἐπίπεδου

μόνος τρόπος για να αντιπαρατεθεῖ αποτελεσματικα εἶναιῑ
1) N6 κανει K665 δυνατή προσπαθεια για
να συσπειρῶσει γύρω του καί μέ κοινές
θέσεις ’όλους τούς φορεῖς.
2) Να οἰκοδομήσει μαζικό κίνημα ὅχι οτή

σπουδῶν ύπαρχουν καμποσες διοικητικές
διατάξεις πού αν έφαρμοστούν
κατα
γραμμα θα όδηγήσουν στή διαγραφή από
τα μητρῶα χιλιαδῶν φοιτητῶν.
6) Αύτοτέλεια τῶν πανεπιστημίων. 'H αύ-

τοτέλεια τῶν AEI κινδυνεύει να καταλυθεῖ
6v ἐφαρμοστούν τα 60600 59 - 65, πού
μεταξύ αλλων προθλέτιουν 117 σύσταοη
Συμθουλίου Ἀνῶτατης Ἐκπαίδευοης, μέ

συμμετοχή ἐκπροσῶπων παραγωγικῶν ταξεῶν κ.λπ.
Γενικα συγκρούονται δύο αντιλήψεις για
τα AEI.

θαση τῆς καταγγελίας αλλα τῆς κ o 0 0 ατ ι 0 στῆ ς
αντιμετῶπισης τοῦ ν.π., μέ

συγκεκριμένες έναλλακτικές λύσεις.
"Av μαλιστα στό σημεῑο αύτό μπορέσει
καί έκμεταλλευτεῖ σωοτα όρισμένες ἐμπειρίες του (κύρια από 117 συμμετοχή στή
διοίκηση) τότε ’ίσως ἐπιτέλους καταφέρει
να ξεπερασει τή νόθα πολιτικοποίηση πού
τό ταλανίζει.
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Απο THN EOKAB’.’ :THN" EHIO‘KA’rI'
TPIA χρόνια μετά τήν τραγωὸία στήν Κύπρο καί
ἀκόμα τό «ἐθνικό συμφέρον»... τῆς κυὸέρνησης Καραμανλῆ ἐξακολουθεῖ νά κρατάει κλειστό τό φάκελο
τῆς προδοσίας. Καί οἱ ὑπεύθυνοι τῆς συμφορᾶς
παραμένουν άτιμώρητοι. Τί στ’ ἀλήθεια φοόᾶται μιά
δημοκρατική κυόέρνηση, μέ πρωτοφανή μάλιστα στά
ἑλληνικά πολιτικά χρονικά πλειοψηφία, ἀφοῦ πρόκειται γιά ἀκόμα ἕνα... χρέος τῶν «ἀφρόνων τῆς
ἑπταετιάς»,· "H μήπως ὁέν εἰναι ἔται τά πράγματα,-

3. Κατά τήν πρόσφατον ἔντασιν συνεχάρην πλείστους
κλάὸους τοῦ Ἡμετέρου Δικτύου 616τήν εὐσυνειὸησίανμεθ
ής ειργάσθησαν καί κατέστησαν τήν Διοίκησιν ἱκανήν ν’
ἀντιμετωπίση ὀρθῶς καί ταχέως τά ανακυᾳ αντα 7100611771010.
Παρετηρήθησαν ὅμως καί περιπτώσεις τινες ὀλιγωρίας
καί άὸιαφορίας. Ἡ στάσις αὕτη ὁέν τιμᾶ ἀλλά στιγματίζει.
Ἐπιτρέπει ὅαρεῐς χαρακτηρισμούς καί ὁικαίως.
Δέν ἐπιθυμοῦμεν εἰς τάς τάξεις μας νά συγκαταλέγωνται
καιροσκόποι καί ὁειλοί. Δόγμα μας εἶναι]
Ὀλίγοι καί ἐκλεκτοί.
Παρακαλουθῶ προσωπικῶς καί σημειώνω τήν ἀπόὸοσιν
ἑκάστου καί γνωρίζω ἐξ ἴσου καί τάς ὁυνατότητάς του.
Συνεπῶς ὁύναμαι νά κρίνω ἀνέτως πάντα σχεὸόν τά εἰς
τήν Δύναμιν Μέλη μας καί νά ἀπονείμω εἰς ἕκαστον «κατά
τά ἔργα αὐτοῦ».
_
4. Κυρία καί ὄασική Ἀποστολή σας εἰναι ἡ Συλλογή καί
Διαὸίόασις Πληροφοριῶν ἐπί τῶν προθέσεων, ὸυνατοτήτων
καί ἐν γένει ὁραστηριότητος τοῦ ἀντιπάλου.
Μή φείὸεσθε κόπου καί χρόνου ὁιά τήν ἐκπλήρωσιν τῆς
Ἀποστολῆς σας. Χύσατε ἱὸρῶτα τώρα 616 νά μήν χύσετε
αἷμα ἀργότερον.
5. Σύνθημα καί ἀξίωμα παραμένει.·
Νά προτρέχωμεν τῶν γεγονότων καί νά τά ἑλέγχωμεν.
”Αλλως, θά τά ἀκολουθοῦμεν καί θά πληρώνωμεν ὄαρὺ τί-

ΣΤΗ Λευκωσία, ἀπό τήν άλλη, τά ὃήματα εἶναι πολύ προσεκτικα;
. Ὁ «πρόεδρος» Σαμψών δικαστηκε καί καταδικάστηκε σέ
κάθειρξη 20 χρόνων, χωρίς ὅμως ν’ ἀνοίξειοῦτε μιά χαραμάδα
πού θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει στήν εὐθύνη διαφόρων «μεγάλων»... Δέν ἀκούστηκε τίποτε καινούριο ἐκτός ἀπό τά γνωστά..’
O Αὐτές τίς μέρες δικάστηκε ένας ἀπό τούς κορυφαίους τῆς
EOKA B16 Λευτέρης Παπαδόπουλος, συναρχηγός μετά τό
θάνατο τοῦ Γρίὸα. Ούτε ὅμως καί 0’ αὐτή τή δίκη ἀκούστηκε
ὁτιδήποτε σημαντικό...
ΛΙΓΙΞΣ ὅμως ὅδομάδες πρίν 117 θλιδερή ἐπέτειο, κυκλοφόρησε στή Λευκωσία μιόι προκήρυξη πού έδειχνε τήν ὓπαρξη τῆς
ΕΟΚΑ Γ’ καί ἀπειλοῦσε μέ ἐκτέλ εση τόν πρόεδρο Μακάριο
καί τό σύνολο σχεδόν τῆς κυπριακῆς πολιτικῆς 17750100.. ,Θά
0710001105 65601111 κανένας νά γελάσει, ὄιν δέν ἦταν αὐτή ἀκριὂῶςη ἀντίδραση πολλῶν τότε πού ἡ ΕΟΚΑΒ’ ἀνάγγελλε τήν
ἵδρυση της καί ἄρχιζε 117 δράση της, γιά νά γίνει σέ λι7o καιρό
τό «σῶμα» τῆς συνωμοσίας, μέ ἀποστολῆς
O νά γίνει ό φορέας τῶν «ἐνωτικῶν»
O νά δημιουργήσει μέ τήν τρομοκρατική δράση της ἀναταραχή στό ἐσωτερικό καί συνθῆκες κατάλυσης τοῦ κυπριακοῦ
κράτους. ὥστε νά δικαιολογεῖται ἡ ἐπέμδαση τῆς Ἑθνικῆς

Τό-γεγονός ὅτι ἡ «Διαταγή» ἀπευθύνεται «Πρός ιἈπαντα τά
Μέλη Ἀστυ. Δυν.» φανερώνει τό πόσο πλατύ ὑπῆρξε τό «δί-

Φρουρᾶς

κτυο πληροφοριῶν» τῆς EOKA B.’ H Κυπριακή Ἀστυνομία,

Ο νά διεξαγαγει ένα μέρος τῶν «ἐπιχειρήσεων» τοῦ πραξικοπήματος, καί κυρίως νά ἀναλάδει τήν «τήρηση τῆς τάξης»

οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες, τά δημοτικά καί τά γυμνάσια, τά μαζικά σωματεῖα καί ὀργανώοειςἠταν κυριολεκτικά διάτρητα. O

στήν ὑπαιθρο...

Σύρος καθορίζει σάν « κύρια καί ὂασική Ἀποστολή» τῶν

ΤΟ «ANTI» φέρνει σήμερα για πρώτη φορά στή δημοσιότητα δυό ἀπόρρητα ἐγγραφα τῆς EOKA B’, πού ὑπογράφονται ἀπό τόν ὑπαρχηγό της (μέχρι τή σύλληψή του) Σταῦρο
Σταύρου - Σύρο. Πρόκειται γιά δυό «Γενικές Διαταγές»;
0 Ἡ πρώτη (5.2.73) ἀναφέρεται στό «κεφαλαιώδες ζήτημα τῶν πληροφοριῶν», οἱ ὁποῖες «εἶναι τό ὀξυγόνον διά
τοῦ ὁποίου ἡ ὀργάνωσις ἐπιζεῖ καί ἐνδυναμοῦταυ)...
Ε.0.Κ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Πρός ’Άπαντα Μέλη Ἀστυν. Δυν.

5.2.73
0.0.0.

Ἐν συνεχείᾳ τῶν ὅσων 616 Γενικῶν ἤ Εἰὸικῶν Διαταγῶν
μου ἑτόνισα ἐπανέρχομαι εἰς τό κεφαλαιῶόες ζήτημα τῶν
πληροφοριῶν 616 νά ἐπισημάνω ὄασικά τινα σημεῖα.I. Αι πληροφοριαι εἰναι τό ὀξυγόνον 616 τοῦ ὁποίου ἡ
Ὀργάιωσις ἐπιζεῖ καί ἐνὸυναμοῦται

Ανευ αὐτῶν θά

ὡμοιάζαμεν πρός ἀγέλην προὸάτων πρό τῶν πυλῶν τοῦ
σφαγείου τῶν ἀντιπάλων μας.
2. Αἱ πληροφορίαι 616 νά ἔχουν ἀξίαν πρέπει νά εἶναι
ἐκμεταλλεύσιμοι. Καί 616 νά εἰναι ἐκμεταλλεύσιμοι πρέπει
νά εἰναι ΑΚΡΙΒΕΙΣ καί ΕΓΚΑΙΡΟΙ. Ἄλλως εἰναι σχεὸόν,
ἄχρηστοι. Διαθέτομει ἄριστον μηχανισμόν και Διασταυρωσεως καί Ἐκμεταλλεύσεως τῶν πληροφοριῶν.
Εκεῖνο πού άπαιτεῖται εἶναι ἡ ὸιαρκής ἐπαγρύπνησις,
άνησιχια καί ἑτοιμότης τῶν πηγῶν καί Ὁργάν ων Συλλογῆς
τῶν πληροφοριῶν καί τῶν ἐντεταλμένων Συνὸεσμων αὐτῶν
ὸιά τήν Διαὸίὸασίν των.
72

νημαΠυρετώὸης, επομένως πρέπει νά εἶναι ἡ ὁραστηριότης
σας καί σᾶς ἐγγυῶμαι ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν γενιαίων συμπολεμιστῶν μου ὅτι 656010 καί σύντομος θά εἰναι ήᾸΝΙΙζΙΙξᾸ-ΙΣ

ἀστυνομικῶν- μελῶν τῆς ΕΟΚΑ Β’ τή «. ..Συλλογή καί Δίαδίὅαση Πληροφοριῶν ἐπί τῶν προθέσεων δυνατοτήτων καί ἐν

γένει τῆς δραστηριότητος τοῦ ἀντιπάλου...» Δέν παραλείπει
656010 νά τονίσει; «Δόγμα μας εἷναιῑ Ὀλίγοι καί ἐκλεκτοί»
καί ὅτι «θα ἀπονείμει εἰς ἕκαστον κατά τά ἔργα αὑτοῦ»....
XPONIA πρίν ὁ Γρίὸας ἔγραφε στό 6ι6λίο του «Ἀγών
EOKA καί Ανταρτοπόλεμος- Πολιτικοστρατιωτική μελέτη»
(Ἀθήνα 1962) γιά τό θέμα τῶν πληροφοριῶνῑ
«. ..Αἰ ἀκριόεῖς πληροφορίαι εῖναι ὁ πλοηγός, δ όποῖος κα.τευθύνει καί δεικνύει τήν ὀρθήν ὁδόν διά νά ἐνεργήση καί νά
φθάση τις εἰς τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν ἀλλά συγχρόνως καί
ἀνιχνευτής ὁ ὁποῖος ἐπισημαίνει τάς παγίδας καί τούς σκοπέλους τούς ὁποίους ὁ ἀντίπαλος παρεμὸάλλει διά νά παραπλανήση καί ἐν τελευταία ἀναλύσει νά συντρίψη τόν ἐχθρόν του...»
ΠΙΣΤΗ στίς «ὁδηγίες τοῦ ἀρχηγοῦ», ἡ EOKA B' όργάνωσε
ένα τεράστιο δίκτυο συλλογῆς πληροφοριῶν καί σχεδόν γνώριζε τά πάντα, ἰδιαίτερα τίς δραστηριότητες τῶν Σωμάτων
Ἀσφαλείας καί τίς σχεδιαζόμενες ἐπιχειρήσεις ἐναντίον της.
Γνώριζε ἀκόμα καί γιά τίς συσκέψεις πού γίνονταν 016 Προεδρικό, ὅπως φαίνεται ἀπό ἀναφορά τοῦ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΥ
πρός ΟΔΥΣΣΕΑ μέ ἡμερομηνία 14.6.73. Γράφει 6 AAIAA-

Ο «Στίς 12/6/73 ἐπραγματοποιήθη εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον σύσκεψις ὑπό τοῦ Μούσκου τῶν ὀργανώσεων ΕΑΛ Λεμεσοῦ καί τῆς Ἑνώσεως Ἀγωνιοτῶν Πάφου. H σύσκεψη έλα-

6εν χώραν ἡ ὥρα 10. 50 1:6 1101111....»
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ΚΑΙ σέ ἄλλη ἀναφορὰ του;
«...a) Πληροφορία ἀπό ἡμέτερον μέλος τῆς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν ΛΙσίας καταρτίσθη κατάλογος παύσεως Καθηγητῶν,
Διδασκάλων καί ἀστυφυλάκων καθώς καί μεταθέσεις ἀστυφυλάκων. Εἰς πρῶτον στάδιον θά γίνουν παύσεις Καθηγητῶν καί
Διδασκάλων καί σέ λίγον χρονικόν διάστημα ἀργότερον παύσεις Ἀστυνομικῶν...6) Τό Ἑφεδρικόν Σῶμα θά κληθῆ συντόμως νά διεξαγάγη αἰφνιδιαστικάς ἐρεύνας εἰς οἰκίας μελῶν μας
καθ’ ἅπασαν τήν νῆσον συμφώνως Καταρτισθέντος Καταλόγου
ὑπό τοῦ ὑπευθύνου ΚΥΠ καί τῆ ἐντολή Κυὸερνήσεως».
TETOIA ἦταν ἡ «διάδρωση» τῶν διαφόρων κυδερνητικῶν
ὑπηρεσιῶν πού συντελέστηκε στ’ ὄνομα τῆς ’ένωσης καί μέ τήν κάλυψη τῆς Χούντας, ὥστε ἡ EOKA B' γνώριζε ἀκόμα καί ὀνομαστικά Ιτούς ἀστυνομικούς τῶν ἀλλαγῶν τῆς φρουρᾶς τῶν
διαφόρων ἀστυνομικῶν σταθμῶν...
Ο “Η δεύτερη «Γενική Διαταγή» τοῦ Σύρου, μέ ἡμερο-

Συνόὸου περί καθαιρέσεως τοῦ τέως >Αρχιεπισκόπου εἰς
ἅπαντας τάς ἐκκλησίας τῆς Νήσου. Πρός τοῦτο ΕΝΤΕΛ-

μηνία 2‘7. 4. 73, ἀπευθύνεται πρός τούς «Διοικητας Τμημά-

2. Ἐφιστᾶται 77 προσοχή ἁπάντων τῶν ὑπευθύνων ἤτοι
Δίντῶν Τμημάτων Ὑποτομεαρχῶν Ὑπαίθρου καί Ὑπευθύνων χωρίων ἡ σημασία τῆς ἐπιτυχίας ἀνωτέρω ἐνεργείας.
ΠΡΕΠΕΙ ὁέ νά καταὸληθῆ πᾶσα προσπαθεια ὅπως ἀναγνωσθῆ εἰς ΟΛΟΥΣ τούς Ἱερούς Ναούς 77 ἐγκύκλιος ἐν
πλήρη τάξει.
3. Ὑπό τῶν Ὑποτομεαρχῶν νά ὑποὸληθῶσι ἀμέσως μετά
τό πέρας λειτουργίας ἀναφοραί εἰς ἅς νά ἀναφέρωνται λεπτομερῶς ἀποτελέσματα (δι’ ἕκαστον χωρίον περιοχῆς του.

των» τῆς EOKA B’ καί «ἐντέλλεται» τήν παρότρυνση
«.. ,ἁπάντων τῶν φιλικῶς διακειμένων πρός τήν ἡμετεραν
Ὀργανωσιν, γυναικῶν, νέων καί γερόντων ὅπως παρευρεθοῦν εἰς τάς ἐκκλησίας τῆς συνοικωις των ἦ τοῦ χωρίου
των...» ἐπειδή «...κατά τήν ιὥραν τῆς δοξολογίας θα ἀναγνωσθῇ ἡ ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί καθαιρέσεως
τοῦ τέως Ἀρχιεπισκόπου.. .»
EINAI φανερό πως οἱ τρεῖς πρώην μητροπολίτες δροῦσαν σέ

άμεση σχέση μέ τήν EOKA B' καί ἡ ἐκκλησιαστική ((ἀνταρσία»
’δέν ήταν τίποτε ἀλλο παρά ένας πολύ εντεχνος ἐκὸιασμός τοῦ
Μακάριου καί μέρος τοῦ ὅλου πλάνου γιά ἀποσταθεροποίηση
στήν Κύπρο. Συντονιστής αὑτοῦ τοῦ ((ἐκὸιασμοῦ» ἠταν δ τότε
πρεσὸευτής τῆς Χούντας Παναγιωτάκος. ‘H EOKA B’ﬁtow 1:6
όργανο προώθησης αὐτοῦ τοῦ σχεδίου. Ἑτσι λοιπόν ὁ Σύρος
διατάσσει; «. ..ΠΡΕΠΙΞΙ δέ νά καταδληθῆ πᾶσα προσπαθεια
ὅπως ἀναγνωσθῆ εἰς ΟΑΟΥΣ τούς Ἱερούς Ναοὺς ἡ ἐγκύκλιος
ἐν πλήρει τάξει».
Η(Δ(Ι)ΑΤΑΓΗ> εἶναι ή ἀκόλουθη;
ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΝ
Ε.0.Κ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Διοικητάς Τμημάτων.

27.4.73

I. Τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα 29.4.73 καί κατά τήν ὥραν
τῆς Δοξολογίας θά ἀναγνωσθῇ 77 ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς

ΛΟΜΑΙ τά κάτωθι.’

α. Προτροπή καί παρότρυνσις ἁπάντων τῶν φιλικῶς
διακειμένων πρός ἡμετέραν Ὀργάνωσιν, γυναικῶν, νέων
καί γερόντων ὅπως παρευρεθοῦν εἰς τάς ἐκκλησίας τῆς συν-

οικίας των ἥ χωρίου των κατά τήν ὡς ἄνω ὥραν. Νά ὁρισθῆ

ὁέ εἷς ἐπικεφαλῆς.
6. Εἰς περίπτωσιν καθ’ ἦν ἐγκάθετοι τοῦ ΤΕΩΣ ἐπιχειρήσουν νά ματαιώσουν τήν ἀνάγνωσιν τῆς ἐγκυκλίου, νά
ἐμποὸισθοῦν ὑπό τῶν ἀνωτέρωῃῆτοι γυναικῶν, νέων, γερόντων καί ὑπό παρευρισκομένων ἡμετέρων νέων μεγαλυτέρας
ἡλικίας.
γ. ’Άμεσος ὀιαόίόασις πρός τά ἄνω ὅλων τῶν συμὸαινόντων ἐντός καί πέριξ τῶν ναῶν πρό κατά καί μετά τό πέρας τῆς λειτουργίας.

Η ΟΛΗ «έπιχείρηση» σχεδιάστηκε - ὅπως φαίνεται καί ἀπό
τό κείμενο τῆς «διαταγής» -— στήν κάθε της λεπτομέρεια καί
πρόόλεπε ἀκόμα καί δυναμική δράση σέ περίπτωση πού «...ἐγκάθετοι τοῦ τέως ἐπιχειρήσουν νά ματαιώσουν τήν ἀνάγνωσιν
τῆς ἐγκυκλίου...»
ΤΕΛΙΚΑ ὅέόαια ὁ πολιτικοεκκλησιαστικός έκ6ιασμός δέν
πέτυχε, ἡ καθαίρεση τοῦ Μακάριου δέν πέρασε. Κλιμακώθηκε
ὅμως ἀμέσως μετά ἡ τρομοκρατική δράση τῆς EOKA B' γιά νά
φτάσουμε στό πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰούλη καί στήν εἰσὸολή
μέ τά γνωστά ἀποτελέσματαῑ
O 6 000 νεκρούς, 200 χιλιάδες ξεριζωμένους καί 2 χιλιάδες ’“
ἀγνοούμενους. Καί τή μισή Κύπρο ὑπό κατοχή...
_"
KAI σήμερα; Ἀπλά γιορτάζουμε τήν τρίτη έπέτειο. Στίς 20
,μάλιστα τηρήσαμε καί ἑνός λεπτοῦ σιγή....

Τρία χρόνια
χαμένα μέσα στή συμφορά.

πραγματεύσεωνῑκαί τῶν ἀντίθετων
πρός τά συμφέροντα τοῦ ταλαιπωρούμενου λαοῦ (ἑλληνικοῦ καί τουρ-

Τρία χρόνια ἔχουν ἤδη κλείσει ἀπό
τή μέρα τῆς τουρκικῆς εἰσὸολῆς στήν
Κύπρο. Ἡ ἑπικαιρική φιλολογία τῶν
ἡμερῶν πολύ λίγο ἀναφέρθηκε σέ
κείνη τή λακωνική ἀπόφαση τῆς 1ης
τοῦ Νοέμὸρη 1974, πού ὁμόφωνα
ψηφίστηκε ἀπό τή Γενική Συνέλευση
τοῦ ΟΗΕ, με’ τά τρία κρυσταλλικα

κικοῦ) ξένων παρεμὸάσεων, ὁίνει τή

νει πιό έμφανή. Πιό ἀπαιτητική. Και

σκληρή ἀπάντηση. Ἡ γραμμή λύσης

ΗΠΑ καί ἀπό τότε συνεχίζονται. Εὐθύς ἀμέσως μέ τήν πρώτησυνάντηση
τῶν ἑκπροσώπων τῶν ὁύο κοινοτήτων, κάτω ἀπό τήν αἰγίὸα τοῦ Γ.Γ.
τοῦ ΟΗΕ, ἔγιναν τά πρῶτα ὀλισθήματα. Ἀκολούθησαν τά τραγικά λάθη

εἶναι πρός αὐτή τήν πορεία πού 77 σημερινή τρίτη ἐπέτειος τῆς κυπριακῆς
τραγωὸιας ἐπιὸάλλει, σε’ ὅσους πραγματικά ἀγαποῦν τό νηοί, νά συγκεντρωθοῦν. Καί μέ συνέπεια, σθένος
καί ἐμμονή νά ἀγωνιστοῦν γιά τή
μόνη θεμιτή λύση.
Ὑπάρχουν σήμερα δυνάμεις πού
μποροῦν νά ἐξαναγκάσουν τόν £5060λέα νά ἀποσυρθεῖ. Διαφαινοιται 0’
ὅλο τό χῶρο καί ὄχι μόνο τῆς Εὐρώ-

τῆς μεταφορᾶς τῶν Τουρκοκυπρίων

πης.

στό ὄορρᾶ καί τῆς θεμελίωσης τῆς ὁιζωνικῆς. Ἐπιτράπηκε νά συνεχίζεται
τό ὀλέθριο ἔργα τῶν πιέσεων καί τῶν
παρεμόάσεων. Τό ἁπλό καί σαφές αἴτημα ἐκόίωξης τῶν εἰσὸολέων μετατράπηκε σέ ὁιελκυστίνὸα ἐκείνων πού
γιά ἰμπεριαλιστικά συμφέροντα ἀναμοχλεύουν τόν εὐρύτερο χῶρο τῆς
Μεσογείου. Καί σήμερα, γιά πολλούς,
τό εὔκολο πρόὸλημα προόάλλει σάν

ἑλληνο- κυπριακή ῆγεσία ὀφείλει νά
πορευθεῐ στήν τέταρτη προσφυγή της
στόν ΟΗΕ, μέ μόνο, καθαρό αἴτημα·
“ O Ἐμμονή στήν πρώτη ἀπόφαση
τῆς Γενικῆς Συνέλευσης. Καί χάραξη
γραμμῆς γιά τή λήψη ἄμεσων πρακτικῶν μέτρων γιά τήν έκὸίωξη τοῦ εἰσὅολέα. Γιατί μόνο μέ τό ὀιώξιμο τοῦ
εἰσόολέα ἀνοίγει ό ὁρόμος. Καί ἐξασφαλίζεται ἡ γρήγορη λύση.
.

σημεῖα της·

Ο Πλήρης ἀποστρατιωτικοποίηση
Ο Ἐπιστροφή τῶν προσφύγων στά
σπίτια τους
O Ἐγγυημένη σταθεροποίηση τοῦ
Ἀνεξάρτητου
καί
Ἐνιαίου
Ἀκεραῐου Κυπριακοῦ Κράτους.
Ὅσοι συναθροίστηκαν αὑτές τίς
μέρες σέ συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
γιά νά στιγματίσουν τήν παράταση
τῆς κατοχῆς θά θυμήθηκαν αὐτά τά
τρία σημεῖα. Καί θά πρέπει νά ὁιερωτήθηκαν γιατί μακροχρόνισε τόσο
τραγικά 77 κατοχή καί 77 τραγωὸία.
Τό τρίχρονο τῶν ἀτελεύτητων ὁια-

ὅπως τή χάραξε 77 Γενική Συνέλευση

εἶχε ὅγεῖ ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἔξω
ἀπό τή σωστή πορεία Επιτράπηκαν
οἱ παρεμόάσεις τοῦ NATO και τῶν

ὁύσκολο. Καί ἄλυτο.
Ἀλλά 77 σαφής πορεία ἐξακολουθεῖ
νά ὑπάρχει. H τραγική πειρα τήν κά-

Και

εἶναι

γι’

αὐτό

πού

77
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μέ μᾶς, ὅλες οἱ ἀντιιμπεριαλιστικές

δυνάμεις καί αὐτές πού ἀγωνίζονται
ἐνάντια στήν ἀντίδραση τῶν χωρῶν
τους, δρίσκονται μαζί μας 016 ἴδιο
t". γ

χαράκωμα, πού ἐπεκτείνεται κατά

μῆκος τοῦ μετώπου τῆς διαμάχης
μεταξύ τῶν ἰμπεριαλιστικῶν, ρατσιστικῶν καί ἀντιδραστικῶν δυνάμεων
ἀπό τή μιά καί τῶν ἀπελευθερωτι-

ι

’
Ἃ

κῶν καί προοδευτικῶν δυνάμεων
ἀπό τήν άλλη. Σ’ αὐτό 16 μέτωπο
ὅρίσκονται οἱ σοσιαλιστικές χῶρες,

E;

’[ό. κΟμμΟυνιΟἛικά ’καί ΟΟΟιαλῖΟῖίκὰ

κράτη καί γενικά ὅλα τά προοδεύτικά κόμματα τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης

καί τά ἀπελευθερωτικά κινήματα
στήν Ἀσία, Ἀφρική καί Λατινική
Ἀμερική.
EP: Ἀναφέρεις μεταξύ αὐτῶν τῶν
συμμάχων. τῆς
Παλαιστινιακής
Ἐπανάστασης καί τά προοὸευτικά
ι mt ’συὶ-τιμάν (στή μέση) αι’νει σιινιῖντειιξη στα γραφεῖα τοῦ1 «ANTI».

TO ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗΜΙΞΡΑ
Ὁ ΜΩΧΑΜΕΤ ΣοΥΛΕῙΜΑΝ,
ὑποδιευθυντής 106 περιοδικοῦ ((Παλαιστινιακή
Ἐπανάσταση», ἐπίσημου ὀργάνου τοῦ Ρ.Ἑ.Ο.,μιλᾶ
016 συνεργάτη μοις ΓΙΩΡΓΟ ΤΣΑΛΑΚΟ γιά;
O τή σημερινή κατάσταση 016 Λίδανο
Ο τήν ἰσραηλινή πολιτική μετά τήν ἐπικράτηση στίς
ἐκλογές 106 κόμματος ((Λικούντ»

O τήν πρόταση τοῦ Κάρτερ γιά ((ἀνεξάρτητο
παλαιστινιακό κράτος»
Ο τίς προοπτικές τῆς Παλαιστινιακῆς
Επανάστασης
ΣΟΥΛΕΪΜΑΝε

Βρίσκομαι

στήν

Ἑλλάδα στά πλαίσια μιᾶς ἐξόρμησης διαφώτισης γιά τό παλαιστινι-

ακό πρόὸλημα. Εἶναι μιά προσπά-·
θεια νά ξεπεράσουμε τά «τείχη σιωπῆς» πού θέλει νά ἐπιοάλει 6 ῐμπε-ριαλισμός καί ἡ προπαγάνδα 106.~
γιά νά προωθήσει καί έτσι μιά λύση

στά δικά του μέτρα διασφαλίζοντας
τά συμφέροντά του στήν περιοχή.
Μπροστα λοιπόν σ’ αὐτό 16v ἐπιχειρούμενα ἀποκλεισμό, anαι ἀναγκαῖο
νά ἀντιταχθεῖ ἡ παλαιστινιακή φωνή. Βέδαια οἱ σύμμαχοί μας πού
στάθηκαν πάντα στό πλευρό μας δέν
ἐ’-παψαν ποτέ νά ἐνημερώνουν τούς
74

λαούς τους γιά τήν πορεία τοῦ
άγώνα μας. “Ὀμως νομίζουμε πρωταρχικό καθῆκον μας νά κάνουμε

δ’,τι enαι μεσα στίς δυνατότητές μας,
γιά νά εἶναι αὐτή ἡ ἐνημερωση πλήon:
EP: Ποιοί ειναι αὐτοί οἱ σύμμαχος

'H Συρία π.χ., πού μέχρι τά τελευταῖα γεγονότα παρουσιαζόταν σάν
κατι περισσότερο ἀπό σύμμαχος
ἀνε·λαὸε τελικά μιά «ἐπιχείρηση
καταστροφῆς» τῆς Παλαιστινιακῆς
Εται άστασης.
ΑΠ; Βασικα θεωροῦμε ὅτι ὅλες οἱ
ἀπελευθερωτικες ’δυνάμεις στόν κό-

σμο πού διεξάγουν τόν ἰ’διο ἀγώνα

κόμματα τῆς Δυτ. Εὐρώπης. Δέν
ξέρω κατά πόσο συμπεριλαμόάνετε
ἀνάμεσά τους καί κόμματα 000701δημοκρατικά τοῦ τύπου π.χ. τοῦ
Γερμανικοῦ

Σοσιαλὸημοκρατικοῦ

κόμματος τοῦ κ. Μπράντ. Ἀπό πολλούς πάντως τά κόμματα τοῦ τύπου
αὐτοῦ θεωροῦνται σάν προγεφυρώματα τῶν ΗΠΑ στήν Εὐρώπη.
AH: Ξέρουμε πολύ καλά πώς τά
κόμματα τοῦ τύπου αὐτοῦ δρίοκονται κάτω ἀπό τήν ἐπιρροή 106 ίμπεριαλισμοῦ. Ἑμεῖς ὅμως σάν ἀπελευθερωτικό.κίνημα μποροῦμε νά ἐκμε-

ταλλευτοῡμε

μερικές προοδευτικές

θέσεις τους, νά τίς καλλιεργήσουμε

καί νά τά δεσμεύσουμε σ’ αύτές.
A616 δέδαια δέν σημαίνει σέ καμιά
περίπτωση πώς κάνουμε ὑποχωρήσεις στίς ἀρχές μας ἤ ὅτι ἀποκρύπτουμε τίς διαφωνίες μας. Ἰδιαίτερα
ἐπιμένουμε στίς σχέσεις τους μέ τό
λεγόμενο Ἐργατικό Κόμμα τοῦ Ἰσραήλ.
EP: ’Άς περάσουμε 0’ ἕνα «ἐσωτερικό» σας θέμα· ποιός εἶναι ὁ ρόλος,
στίς ἐξελίξεις τοῦ παλαιστινιακοῦ

προὸλήματος, τῆς παλαιστινιακῆς
ἀστικής τάξης καί γενικότερα τῆς
παλαιστινιακῆς ἀντίὸρασης;
AI]: '0 παλαιστινιακός λαός, σάν
κάθε λαός 106 κόσμου στό σημερινό
καπιταλιστικό σύστημα, έχει τήν ταξική δομή του καί κάθε τάξη τήν
ίδεολογία της, καί ἑπομένως τήν πολιτική της γραμμή, πού ἀντλεῖται
ἀπό αὐτή τήν ἰδεολογία. Ἔχει ἐπίσης τή δική της τακτική γιά νά ἐξυπηρετεῖ τά συμφέροντά της. eH παλαιστινιακή ἀστική τάξη δέν ἀποτε-

λεῖ - καί πολύ φυσικά - ἐξαίρεση.

Δέν ἀποκλείεται ὅμως νά ἔχει καί ἡ
τάξη αὐτή (ἡ ἀστική) ἕνα όρισμένο
ρόλο στόν ἐθνικοαπελευθερωτικό
ἀγώνα, μέ τήν ἀπαραίτητη ὅμως
προῦπόθεση τῆς ἀποδοχῆς ἀπό μέρους της τοῦ ἐπαναστατικοῦ προ-

γράμματος, πού εἶναι 656616 διαφορετικό ἀπό 16 δικό της Καί κάτω
ἀκόμα ἀπ 06106; 106; ὅρους 1‘] 16κτική τῆς ἀστικῆς τάξης εἰναι ἀμφιταλαντευόμενη. Σέ περιόδους πού ἡ

ἐπανάσταση σημειώνει ἐπιτυχίες 1‘]
ἀστική τὰξη εἰναι «πιστή» 016 πρόγραμμὰ καί ὑπερθεματίζει ὅταν
6776); ἀντιμετωπίζει πρσὸλήματα,
τότε 16 ἕνα πόδι της εἰναι μαζί μας
καί τό 6110

775 16 ἀντιδραστικὰ

ἀραὸικά καθεστῶτα. ‘O κίνδυνος
δέν εἰναι στήν ὕπαρξη αὐτῆς τῆς τὰξης. ἀλλὰ στό άν οἰ ἐπαναστατικές
δυνάμεις κλείνουν 16 776110 773190016
στήν πραγματικότητα καί τίς φιλοδοξίες αὐτῆς τῆς τάξης. ‘H ἐμπειρία
τῆς ἐπανάστασης λέει πώς 6 9610;
11]; εῖναι περιορισμένος ‘O πρῶτος
ρόλος ἀνήκει στίς ἐπαναστατικές
δυνάμεις τοῦ λαοῦ μας καί ἡ πρα-

κτική δράση εἰναι γιά τήν ἐφαρμογή
τοῦ προγράμματος αὑτῶν τῶν δυνὰμεων - κάτι πού ἐξηγεῖ καί τήν έλ1571711] όργανωτικῶν πλαισίων γιὰ
τήν ἀστική τάξη.

EP: Ποιά εἶναι σήμερα (ὕστερα
ἀπό τά τελευταῖα γεγονότα) ή κατάσταση στό Λίόανο,·
AH:

T6

69667116

καθεστῶτα

’έχουν 531766157 3159709107106; στήν

παλαιστινιακή πληροφόρηση καί γι
0616 δέν ἠταν δυνατό νά διαφανεῖ 1‘]
θέση στῆν ὁποία ὅρισκόταν 16 κίνημα κατά τήν τελευταία περίοδο.
Καί μόνη ὅμως ἡ ἰσότιμη συμμετοχή
μας στίς διασκέψεις τοῦ Ριὰντ, πρῶ’τα και του Καῖρου, ὕστερα ἀπόδει-

ξαν πώς 16 ἰμπεριαλιστικό σχέδιο,
στόχος τοῦ ὁποίου ἠταν 1‘] ἐξαφάνισή
μας σάν κινήματος ἀπέτυχε. Στίς
διασκέψεις 6615; ἀποσαφηνίστηκε

έξάλλου 6 606776; ἐμπλοκῆς τῶν
ἀραδικῶν καθεστώτων καί ἰδιαίτερα

τῆς Συρίας στό ἰμπεριαλιστικό σχέδιο. Πρέπει νά λεχθεῖ πώς στόχος
τοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ σχεδίου ἦταν ὁ

τοῦ προέδρου Σαρκίς, γιὰ τήν ἀνοικοδόμηση καί ἑνότητα τοῦ κράτους.
Οἱ δικές 770; δυνάμεις συνεργάστηκαν σ’ 0616 16 3116v0, ἐνῶ ἀντίθετα

τό φασιστικό «Λιὸανέζικο . Μέτωπο», πού ἀποτελεῖται ἀπό τούς φαλαγγίτες τοῦ Τζεμαγιέλ, τό «Φιλελεύθερο Κόμμα» τοῦ Σαμούν καί τή
συμμορία

τοῦ

πρώην

προέδρου

Φρὰντζι, προσπὰθησε νά 310957766151 ἐμπόδια δημιουργώντας συγκρούσεις καί προτείνοντας περισσότερο ἀπό μιὰ φορὰ τήν καθιέρωοη
τῆς... «διοικητικῆς ἀποκέντρωσης».
Oi φασιστικές δυνάμεις ἀναμφίδολα
συνεχίζουν μέ τήν ὑποστήριξη τῶν
ἰμπεριαλιστῶν καί τῶν σιωνιστῶν 16
σχέδιά διαμελισμοῦ ἤ κατακερματισμοῦ τοῦ Λιὸάνου. Οἱ δικές 770;
προσπάθειες συγκεντρώνονται στήν

ἀπόκρουση αὐτῶν τῶν σχεδίων καί
στή διαμόρφωση τέτοιων συνθηκῶν
3106 νὰ ἐπιτρέψουν στήν Παλαιστινιακή Ἐπανὰσταση νά συνεχίσει τόν
ἀγώνα της.
EP: Ποιές θά εἶναι 07‘ ἐπιπτώσεις
μετά τή νίκη τοῦ κόμματος «Λικούντ» στίς τελευταῐες ἐκλογές στό
Ἰσραήλ,-

AI]: ‘H νίκη, γιὰ πρώτη φορά ἀπό
τήν ἵδρυση τοῦ σιωνιστικοῦ κράτους, πρίν 29 χρόνια, τοῦ κόμματος
«Λικούντ» δέν προκάλεσε ἀπόλυτη
έκπληξη, κι 0616 61735115107: 1) 011']
φανατική προσήλωση τοῦ κόμματος

06106 05 9010-1011115; θέσεις πού
σιγὰ-σιγά πέρασαν μέσα στήν ἰσραηλινή κοινωνία, καί στήν ἐμφάνιοή
του σάν ὑποστηρικτῆ τῶν νέων ἐποίκων πού καταφθὰνουν κάθε μέρα2) στ’ήν ὀργανωτική διαφθορά τοῦ
Ἑργατικοῦ Κόμματος καί τόν πνιγμό κυριολεκτικά τῆς ἡγεοίας του
μέσα σ’ ἕνα πέλαγος ἀπό σκάνδαλα.
κυρίως οἰκονομικὰ· 3) στήν υἱοθέτηση ἀπό μέρους τοῦ Ἑργατικοῦ
Κόμματος θέσεων φαινομενικὰ διαλλακτικῶν σέ ὅ,τι ἀφορά τήν ἀρα6οῖσραηλινή σύρραξη. ‘H νίκη τοῦ
κόμματος «Λικούντ» σημαίνει γιά
μᾶς δυό σημαντικὰ πράγματα; Πρῶτον τήν ἀποτυχία τῆς πολιτικῆς τοῦ
Κάρτερ στή Μέση Ἀνατολή, προτοῦ
ἀκόμα ἀρχίσει νά ἐφαρμόζεται, καί
δεύτερο τή διάλυση τῆς αῦταπὰτης

διαμελισμός τοῦ Λιὸάνου ἤ 1‘] διάρθρωσή του μέ 6601] «θρήσκευτικὰ μερικῶν ἀραὸικῶν καθεστώτων πού
καντόνια». Οὔτε 16 51/0 πέτυχε 0615 στοιχημάτιζαν γιά τήν ἀλλαγή τῆς
16 6110. Οἱ διασκέψεις πού ἀναφέ- - ἰσραηλινῆς πολιτικῆς 77516 τίς ἐκλοραμε πήραν τήν ἀπόφαση τῆς ἐγκα- γές, σὰν συνέπεια τῆς πίεσης τῶν·
θίδρυοης εἰρηνευτικῆς ἀραὸικῆς δύ- ΗΠΑ. T6 ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν
ἀποτελεῖ πλῆγμα γιὰ τήν προσπάναμης 3106 θά ὑπάκουε στίς ἐντολές

θειά τους παραπλάνησης τῶν 69067—
κῶν μαζῶν. Ξέρουμε καλὰ τό κόμμα

«Λικούντ» καί τό τί μπορεῖ νά
προσφέρει στήν ὑπόθεση τῆς εἰρήνης
στήν περιοχή. Ὁ ἀρχηγός του, δ Μεναχέμ Μπεγκίν, εἰναι ἑνας κοινός
σφαγέας τοῦ παλαιστινιακοῦ λαοῦ

στό Ντέρ-Γιασίν τό 1948 καί ὑποστηρικτής τῆς «ἰδέας τοῦ Μεγάλου
Ἰσραήλ», ἀπό τόν Εὐφράτη μέχρι τό

Νεῖλο. Δέν περιμένουμε λοιπόν νὰ
συμμορφωθεῖ μέ καμιά ἀπόφαση διεθνοῦς ὀργανισμοῦ πού θὰ 1190615—
3151 τήν ἀποχώρηση τῶν Ἰσραηλινῶν
ἀπό 10 κατεχόμενα ἐδάφη
ΕΡ; Νομίζεις ὅτι πίσω ἀπό τίς ὁη-

λώσεις τοῦ Κάρτερ γιά τήν ἴὸρυση
«ἀνεξάρτητου παλαιστινιακοῦ κράτους» ὑποκρύπτεται καί ἀλλαγή τῆς
μέχρι τώρα ἀμερικανικῆς πολιτικῆς·
AH: Εἴμαστε κατ’ ἀρχήν ἀντίθετοι
πρός τίς ἀσαφεῖς δηλώσεις τοῦ Κάρ-

TEQ IP06 μιλᾱνε γιά τήν ἀνάγκη ἵδρυ- ·
σης μιᾶς παλαιστινιακῆς ἑστίας, χω-

ρίς ὅμως νά καθαρίζεται οὔτε σέ
ποιό έδαφος 0615 καί κάτω ἀπό
ποιὰ ἡγεσία. Εἴμαστε ὅμως ὑπέρ τοῦ
πολιτικοῦ καί κοινωνικοῦ περιεχό»
μενου τοῦ ὅρου «πατρίδα» καί θ’
ἀγωνιστοῦμε νά τήν κατακτήσουμε,
ποτέ ὅμως 016 πλαίσια κάποιου ἰμ-

περιαλιστικοῦ σχεδίου.
ΕΡ; Ποιές εἶναι οἱ προοπτικές τῆς
Παλαιστινιακῆς Ἐπανάστασης;

AH: Πολλά εἶναι τά προδλήματα
καί οῖ δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζει
ή Παλαιστινιακή Ἐπανὰσταση σ’
6616 16 016610 πού περνὰει ἡ μεσανατολική περιοχή καί γενικότερα ἡ
περιοχή τῆς Μεσογείου. Ἡ ἐπαναστατική ὅμως πράξη εἰναι ἡ πράξη
τῆς συνεχοῦς πάλης μέσα στίς κάθε
φορὰ συνθῆκες, γιὰ τό δυνάμωμα
τῶν θετικῶν ἐξελίξεων καί τοῦ περιορισμοῦ τῶν ἀρνητικῶν. "000 λοιπόν πιό σαφές εἶναι ένα,πολιτικό
πρόγραμμα, τόσο πιό πιστή εἶναι ἡ
ἐφαρμογή του, τόσο σκληρύνεται ἡ
ἀγωνιστική θέληση καί ξεπερνιοῦνται τά ἐμπόδια. Καί ἀφοῦ ὁ ἐπαναστατικός δρόμος εἶναι ἡ γραμμή τῆς
ἀλλαγῆς πρός τή δημιουργία καινούριας πραγματικότητας πού νά ὑπηρετεῖ τά συμφέροντα τῶν μαζῶν,

ἐμεῖς 51770015 σίγουροι πως 16 μέλλον ἀνήκει στίς ἐπαναστατικές δυνάμεις τῆς περιοχῆς καί στίς ἐπαναῇ
στατικές παλαιστινιακές δυνάμεις
συγκεκριμένα. Οἱ δυνάμεις τοῦ σιωνισμοῦ καί τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ 51v01
καταδικασμ’ενες νά ἡττηθοῦν.
I
15

ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ
Τοῦ Ἀλέξη Ζήρα
TO «ΑΝΤΙ», θέλοντας να ὲνημερώσει τόν αναγνωστη, κινώντας του

ταυτόχρονα καί τό ἓνδιαφέρον ὀχι
μόνο ἀπέναντι στό θέμα «θιθλίο»
ἀλλα καί ἀπέναντι στήν ὅλη του
προθληματική, πού διόλου δέν εἶναι
μεμονωμένη ἀλλα στενά συνδεδεμένη καί με’ ἀλλους γενικότερους
τομεῖς καί προθλήματα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, παρουσιαζει αὐτό τό μικρό ἀφιέρωμα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ σημειώματα για
τήν ἐκδοτική κίνηση (ἱστορία, δοκίμια καί ποίηση), για τό μουσικό ’Βι6λίο, τό σχολικό, τό παιδικό.“Τοῦτο
τό τώευταῐο, ἔχει ι’διαίτερη σημασία, γιατί εἶναι γνωστό ὅτι ὄλες oi
συνιατώσες ἐκείνες πού διαπλαθουν
τίς προϋποθέσεις δεκτικότητας καί

τα κριτήρια ἐπιλογής τοῦ καλοῦ 616λίου, ἀρχίζουν καί δημιουργοῦνται.
από τό παιδικό καί τό σχολικό 616λίο. Καί γιατί δέν εἶναι πολύς καίρός πού τό παιδικό 6ι6λίο ἀρχισε ν’
ἀντιμετωπίζεται ἀπό ὺπεύθυνους
συγγραφεῖς καί ἐκδοτικούς οἴκους

Ἡ ἀποτίμηση τῶν δοκιμίων. μελετημάτων, καί πραγματειῶν, πού κυκλοφόρησαν κατὰ τό χρονικό διάστημα Ἰούλιος 1976 ἕως τόν Ἰούνιο τοῦ ’77, οὔτε
μικρή εὐθύνη ἔχει οὔτε καί μπορεῖ νά φιλοδσξήσει τό χαρακτηρισμό μιᾶς σχετικῆς ἐπάρκειας. Δέν μᾶς τό ἐπιτρέπει ὁ
χῶρος καί ἡ πληθώρα τῶν 6ι6λίων πού
ἀναφέρονται οταν τομέα αὑτό. Μιά ’Βιαργέστερη ἐπεξεργασία τῶν στοιχείων,
θὰ ,μᾶς ἐπέτρεπε, ἴσως, τή σφαιρική
ἀντιμετώπιση τῆς πορείας τῶν ἀσχολουμένων μέ τή δοκιμιογραφία στὴν τρέχουσα ἐκδοτική περίοδο. Ὠστόσο δοκι-

μάζουμε τή χρήση αὑτοῦ τοῦ ὅχι ἱκανοποιητικοῦ τρόπου ἀποτίμησης, πιστεύοντας ὅτι, καί ἐτσι ἀκόμα, δίνουμε ἕνα

χονδρικό διάγραμμα στόν ἀναγνώστη.
Οἱ πιθανές ἐνστάσεις γιὰ παραλείψεις ἤ
ὑπερεκτιμήσεις εἰναι ἐξαρχῆς δικαιολογημένες καί ὀφείλονται ἀποκλειστικὰ
καί μόνο στήν κριτική ἐπάρκεια τοῦ
ὑπογράφοντος.
ία χαρακτηριστικὰ τῆς τρέχουσας ἐκδοτικῆς κίνησης οτόν τομέα τῆς μελέτης
ὁρίζονται
α) ἀπό τήν αὕξηση τῶν 6ι6λίων πού
πραγματεύονται φιλοσοφικὰ προόλήματα·
6) ἀπό τήν ἀνοδική τὰση ὅπου 6ρίσκονται

σαν μια ὑπόθεση αὐτοτελής καί καθόλου περιθωριακή, ένώ παραλληλες, ἔστω καί έμθρυώδεις ἀκόμη,
προσπαθειες αρχισαν τώρα τελευταῖα καί για τό σχολικό 6ι6λίο.
ΑΚΟΜΗ, τό γεγονός, ὅτι κι ἐφέτος,

ὅπως καί πέρσι,

διαλέχτηκε

αὐτή η ἐποχή yI’ αὐτό τό ἀφιέρωμα, δέν πρέπει να θεωρηθεί τυχαῖοἀντίθετα γίνεται μέ τήν πρόθεση να
καταργηθει· ὀ μῦθος ὅτι τό καλοκαίρι εἶναι ἐποχή τῆς ἀνεμώιας καί
συνεπως τῆς απομακρυνσης ἀπό
τό Θιθλίο. Τό θιθλίο, ὅλες τίς έποχές

καί περισσότερο ἴσως τό καλοκαίρι,
εἶναι ένας χῶρος ἀνοιχτός πού
προσφέρεται για γνώση, περίσκεψη
καί, γιατί ὀχι, για αναψυχή.

76

τά

ἱστορικά

μελετήματα,

τά

ὁποῖα ἀναφέρονται στόν ἑλληνικό χῶρο
καί ἰδιαίτερα στήν ἱστορικὴ περίοδο τῶν
τελευταίων τριὰντα χρόνων·
γ) ἀπό τήν ποιοτική 6ελτίωση τοῦ λογοτεχνικοῦ δοκιμίου·
6) ἀπό τήν καθίζηση, τουλάχιστον ποσοτική, τῶν κοινωνιολογικῶν καί γλωσσολογικῶν πραγματειῶν. Μέ 6άση αὑτές
τίς γενικές παρατηρήσεις θά προχωρὴσω
στὴν ἐπί μέρους ἀναφορὰ ὁρισμένων ἐκδόσεων, πού νομίζω ὅτι σηματοδοτοῦν
τήν περίοδο ’76- ’7.7
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ; Πέραν των μεταφράσεων πού μᾶς πρόσφεραν 6ασικά κείμενα τῆς δυτικῆς σκέψης (τό πρόὸλημα
τῆς μεταφραστικῆς ἐπάρκειας παραμένει) διακρίνω τά «Βασικά φιλοσοφικά
προόλήματα» τοῦ Θ. Βέικου, πού, κατὰ
μία ἑννοια, ἀκολουθεῖ τή σχολή τῶν ἐμπειριστῶν καί νεορεαλιστῶν (Μ. Ράσ- ’“
σελ). Τὰ «Θέματα παραὸοσιακῆς καί
σύγχρονης αἰσθητικῆς» καί τά «Κεφάλαια ἀπό τήν θεωρητική φιλοσοφία τοῦ
Κάντ» τοῦ Ἀν. Γιανναρᾶ, 6ι6λία πού
προορίζονται γιά τούς σπουδαστές τοῦ

πανεπιστημίου, ἀλλὰ πού, ἐν τούτοις,
δέν χάνουν τὴ γενικότερη. παιδευτική
τους ἀξία, ὅσον ἀφσρᾶ τὴ διαφώτιση θεμελιακῶν φιλοσοφικῶν ἀπόψεων τῆς
παραδοσιακῆς καί σύγχρονης ὀντολογίας. Τὰ «Μελετήματα Ἡθικῆς» καί τά
«Μελετήματα πολιτικῆς Φιλοσοφίας»
τοῦ K. Δεσποτόπουλου, πού ξεχωρίζουν,
για τή 6ίωση τῶν πλατωνικῶν διδαχῶν
καί τή διαλεκτικὴ ἀναζήτηση ἠθικῶν
ἐρεισμάτων μέσα ἀπό μιά σύγχρονη προ6ληματική. Τόν καρπό πολυετοῦς μόχθου τοῦ Χρ. Γιανναρᾱ «Τό πρόσωπο
καί ὁ Ἔρως», ὅπου ἐπιχειρεῖται ἡ συμ6ολή καί ἡ ἀνεύρεση τῆς σχετικότητας
ἀνὰμεσα στὴ 6υζαντικὴ ἀνατολικὴ 6oξαστική τῶν θεολογικῶν κειμένων καί
στίς σύγχρονες τάσεις τῆς φαινομενολογίας καί όντολογίας τοῦ ὑπαρξισμοῦ τῆς.
Δύσης. Τό μελέτημα «Ἠ (δημιουργός
συνείὸηση» τοῦ A. Λιακατᾶ, ὅπου
προσφέρεται μιά ἰδιότυπη θεώρηση τῶν
πεδίων τῆς ἀνθρώπινης συνείδηοης, συγγενικὴ, κατά κὰποιον τρόπο. μέ τή θεώρηση τοῦ Μπέρξον. Μέ μεγαλύτερο καί
σταθερότερο ἑρμα κοινωνικῆς προ6ληματικῆς ὁ Κ. Ψυχοπαίὸης έρευνά τούς
θεσμούς καί τά πλαίσια τῆς Καντιανῆς
διαλεκτικῆς, ὡς παραγώγου τῆς κυριαρχίας τῆς ἀστικῆς τάξης μετά τὴ Γαλλικη
Ἐπανάσταση, καί τίς σημερινές ἐκὸολές
τῆς θεωρίας αὐτῆς στίς καπιταλιστικά
θεσμοθετημένες κοινωνίες («Τό πρό6λημα τῆς ,θεμελίωσης μιᾶς κριτικῆς τοῦ
θεσμικσῦ λόγου καί ή Καντιανή ὁιαλεκτική»). Τό μελέτημα τοῦ Κ. Βουὸούρη,
«Ἡ θεωρία τῆς γνώσεως», πραγματεύεται γενικά, ἀλλὰ μέ παιδευτική σκοπιμότητα, τά ἐπίπεδα τῆς ἀνθρώπινης
ἀντίληψης καί γνωσεολογικῆς στελέχωσης τῶν φαινομένων πού ὑποπίπτουν
στόν αἰσθητό καί νοητικό μας κόσμο,
ἐνῶ οἱ «Θεμελιώόεις ἔννοιες τῆς σύγχρονης φιλοσοφίας καί ἐπιστημολογίας»,
τοῦ Γ. Μουρέλου, ἐξετάζουν τούς ἀλληλοσυσχετισμούς ἐπιστήμης καί φιλοσοφίας Ικάτω ἀπό τήν προῦπόθεση ὅτι ἡ νε>
ότερη πολιτιστική ἐξέλιξη δέν μπορεῐ νά
διατηρεῖ αὐτόνομους τομεῖς ἐρευνας. Τά
δοκίμια «Οἱ ἀργαυλοῦντες» τοῦ Χρ.
Μαλεόίτση προόάλλουν τήν ὠσμωση
μεταξύ τοῦ χριστιανικοῦ ὑπαρξισμοῦ καί
τῆς γερμανικῆς, κυρίως, ὀντολογικῆς
προ6ληματικῆς, μέσα ἀπό τήν προσωπική 6ίωση φαινομένων Τά δυό μικρά
μελετήματσ. τοῦ Στ. Ράμφου (« H μου-

αική τοῦ Ἡρακλείτου», «Τό ὁακτυλίὸι
τοῦ Γύγη») ἐπαναφέρουν τό πρόὸλημα
τοῦ ἑλληνοκεντρισμοῦ καί τή μέσα ἀπό
μύθους ὑποστήριξη τῆς συνέχειας τῆς ἑλληνικότητας ὴ τὴν ἀνεύρεση τοῦ μοναδικοῦ Λόγου τῆς κοσμικῆς συγκυρίας ἀπό
τά ἀρχαῖα ἤ σύγχρονα δοξαστικά κείμενα. Τέλος, τό 6ι6λίο τοῦ Κ. Ἀξελοῦ γιά
τόν «Ἡράκλειτο», πρωτοεκδομένο ἐδῶ
καί μερικά χρόνια στή Γαλλία, συνδέει

τήν ἀπολογητική τοῦ προσωκρατικοῦ
Ἐφεσίου στοχαστῆ μέ ἐγελιανὰ σχήματα
τῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ κόσμου.

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑῑ Ἀντίθετα μέ τήν
περασμένη ἐκδοτική περίοδο οἱ πραγματεῖες γύρω ἀπό τά φαινόμενα γλώσσας
καί κοινωνίας

εἰναι

ἑλάχιστες.

Πολύ

περισσότερα δοκίμια ἀναφορικὰ μέ τόν
τομέα αὐτό 6ρίσκονται διεσπαρμένα σέ
ἐφημερίδες καί περιοδικὰ. Ἡ «Κοινωνία
καί Γλώσσα» τοῦ Γ. Βέλτσου ἐπιχειρεῖ τὴ
διακρίδωση τῶν γλωσσικῶν σημαινομένων, τά ὁποῖα παράγονται καί ἐκφέρονται μέοω τῶν συσχετισμῶν τῶν κοινωνικῶν δομῶν καί τῶν ἰδεολογικῶν τους
ἐπενδύσεων, ἐνῶ «Τό φαινόμενο τῆς ἀλλοτρίωσης στήν γλώσσα» τοῦ Μ. Γλέζου
μεταφέρει στό ἐπίπεδο τῶν γενετικῶν
πολιτιστικῶν δομῶν τίς κοινωνικές ἐξ·
αρτήσεις πού ἐμφανίζονται στό ἐπίπεδο
τῆς οἰκονομίας καί πολιτικῆς. Τό μικρό
δοκίμιο τοῦ Γ. Μπαμπινιώτη «'H μοναὁικότητα τῆς λέξεως. Συμὸολή στήν
ἱστορία τοῦ γλωσσικοῦ σημείου» στρέφεται περί τή μέθοδο τῆς σημαντικῆς στήν
ἐρεύνα τοῦ λεκτικοῦ μηνύματος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; Ἐκτός μιᾶς πληθώρας
ἐκδόσεων πού ἀναλύουν στατιστικά μεγέθη στούς τομεῖς παραγωγῆς, χωρίς ἰδιαίτερες ἀξιώσεις στελεχωσης τῶν ἀπόψεών τους, μικρὴ εἰναι, σχετικά, ἡ ποσοτική καί ποιοτική παρουσία 6ι6λίων πού
μποροῦν νά προσελκύσουν τό γενικότερο
ἐνδιαφέρον. «Ἡ εἰσόολή τοῦ ξένου κεφαλαίου στήν Ἑλλάδα», τοῦ Δ. Μπενᾶ,
ἀναλύει τίς ἐπιπτώσεις τοῦ ἀνοίγματος
τῆς ἐντόπιας οἰκονομίας στίς ξένες ἐπενδύσεις καί, ἐπίσης, τί ἀποτελέσματα κοινωνικά καί πολιτικά’επιφέρουν οἱ ἐξατήσεις αὑτές Πιό εἰδικό εἰναι τό μελετημα τοῦ A. Ράὸου («Τό ἐθνικό έίσόὸημα στόν καπιταλισμό»), ὅπου τεκμηριώνεται ἡ πλασματικότητα τῶν δεικτῶν
τῆς αὕξησης τοῦ έθνικοῦ εἰσοδήματος,
κάτω ἀπό συνθῆκες κεφαλαιοκρατικῆς
όργανωσης τῆς παραγωγῆς καί κατανά-

λωοης. Πολύ ἐνδιαφέρον εἶναι τό 6ι6λίο
τοῦ Ἀχ. Γρηγορογιάννη («Βιομηχανική
ἕκρηξη καί ἀγροτικό ζήτημα στόν σύγχρονο κόσμο») 6ι6λίο πού, πέραν τῶν
ἑλληνικῶν συνθηκῶν, γύρω ἀπό τίς σχέσεις 6ιομηχανικῆς ἀνάπτυξης καί ἀγροτικῆς μεταρρυθμισης, προ6ληματίζεται
σωστὰ γιά τίς ἐπιπτώσεις μιᾶς αἰφνίδιας
πολιτικῆς μετατροπῆς τῆς οἰκονομίας
στίς ὑπανάπτυκτες χῶρες.

HOAITIKH OEQPIA: Τά 606 61671101
τοῦ Ἀ. Μεταξᾶ («Πολιτική ἐπικοινωνία» καί «Πολιτική κοινωνικοποίηση»)
δείχνουν ὅτι ὁ συγγραφέας ἔχει ἀντιληφθεῖ καθαρὰ τήν ἀνάγκη μιάς τεχνοκρατικής ὀργάνωσης, ἡ ὁποία, ὡστόσο, πρέπει νὰ καθοδηγεῖται ἀπό πολιτικούς
ἡγήτορες πού ἐχουν συνείδηση τοῦ ίστορικοῦ τους ρόλου καί τῶν ὑποχρεώσεων
νά προωθὴσουν τόν κοινωνικό μετασχηματισμό ἐ’ξω ἀπό καθεστῶτα ἰδεολογικῆς
πόλωσης. Ἡ «Ἰὁεολογία καί ἀντιιὸεολογία» τοῦ Θ. Θεοὸωρόπουλου ἀσχολεῖται
μέ τὴν παραγωγὴ καί ἐμφάνιση τῆς ἰδεολογίας στούς κοινωνικούς πυρῆνες ἑνός
τόπου, τήν, πολιτικὴ σχηματοποίηση τοῦ
ὅρου καί τή σύγκρουσή του μέ ψευδῆ
σχήματα ,κοινωνικῆς συνείδησης. Ἡ
Περιπέτεια μιᾶς γενεᾶς» καί ἡ «Στράτευση καί Ἐλευθερία» τοῦ Αἰμ. Χουρ-

μούζιου εἰναι ἡ συλλογὴ σέ δύο τόμους
ἑνός ἀριθμοῦ δοκιμίων καί κριτικῶν πού
ἀναφέρονται εἴτε στό πρό6λημα τῆς λογοτεχνικῆς καί ἰδεολογικῆς στράτευσης

εἴτε σέ γενικότερα θέματα πολιτικῶν
ἀναλύσεων, τά ὁποῖα συναρτῶνται μέ

τὴν ἀμέσως μεταπολεμικὴ περίοδο, ἀλλὰ
ὁρισμένα ἀπό αὐτὰ λειτουργοῦν καί γιά
τό σημερινό ἀναγνώστη. Στίς «Ἀφηρημένες ’1ὸέες» ὁ Γ. Βελισσαρίου ἀντιθέτει
τὰ ἐποικοδομήματα τῶν ἰδεῶν πού δέν
λαμ6άνουν ὑπ’ ὅψη τους τήν κοινωνική
6ὰση μέ τίς θεωρήσεις πού ἐρχονται σέ
συνεχή διαλεκτική τρι6ή μ’ αὐτὴν, ένῶ 6
Κορ. Καστοριάὸης στό «Ἐπαναστατικό

πρόὸλημα σήμερα» ἐπιχειρεῖ νά καταδείξει τήν ἀνεπάρκεια τῶν σημερινῶν
ἀντιπάλων ἰδεολογικῶν συστημάτων στό
νὰ διαφωτίσουν ῆ νά ἑρμηνεύσουν τίς
ἀνθρώπινες ἀνάγκες, καθώς αὑτές έχουν
μορφοποιηθεῖ κάτω ἀπό τούς συντελεστές τῆς τεχνολογικῆς ἐξέλιξης καί τίς
ἀποκαλύψεις γύρω ἀπό τήν ἀνάλυση τοῦ
ψυχολογικσῦ ἕρματος τῶν ἀνθρώπινων
πρακτικῶν.

ΙΞΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑῑ Συνεχίζεται
ἀθρόα ἡ παραγωγή 6ι6λίων α’ αὐτό τό
χῶρο. Ἀναγκαστικὰ θά περιοριστῶ στίς
ἐκδόσεις πού ὑπέπεσαν στήν ἀντίληψή
μου καί πού κίνησαν τό ἓνδιαφέρον μου.
Ἱ-Ι μελέτη τοῦ Λ.’Ᾱξελοῦ γιά τό Γ.
Σκληρό προσφέρει παράλληλα μέ τὴν
πορεία τοῦ θεωρητικοῦ τῆς Ἀριστερᾶς
καί τόν κοινωνικό καί ἱστορικό περίγυρο
ὅπου αὐτός ἔδρασε. Τό 6ι6λίο τοῦ Ἂν.
Γαὸαλᾶ «Ἡ κοινωνία καί τό κράτος ἐπί
’1. Καποὸίστρια» ἐξετάζει τίς ἀντιλήψεις
τοῦ πρώτου

κυ6ερνήτη

τῆς

Ἑλλάδας

(πολιτικές ἤ ἰδεολογικές) γιά τήν κατὰσταση τήν ὁποία ἀντιμετώπισε μέ τήν
ἐλευσή του στῆ χώρα, τίς ἐνέργειές του
καί τίς Αάντιδράσεις πού συνάντησε. «Ἡ
Τρίπολη τοῦ Πόντου» τῆς T. Γ. Μιλλιέξ,
ἀνιστορεῖ, μέσα ἀπό προσωπικές μαρτυρίες Μικρασιατῶν προσφύγων, τὴ ζωὴ,
τά ἐθιμα, τούς διωγμούς καί τίς θυσίες
μιάς μικρῆς πόλης τοῦ Εὐξείνου. Οἱ δυό
τόμοι τοῦ Σπ. Λιναρὸάτου «Ὁ πόλεμος

τοῦ 1940- 1941 και ἡ μάχη τῆς Κρήτης»
εἶναι συνέχεια τοῦ ἱστορικοῦ διαγράμματος πού ἔχει ἀρχίσει νά καταγράφει ὁ
συγγραφέας ἐδῶ καί χρόνια, ἐνῶ «Ἡ ἑλληνική ἑξωτερική πολιτική μετά τήν συνθήκη τῆς Λωζάννης» τοῦ Κ. Σὸολόπουλου προσκομίζει καινούργια ἱστορικὰ
στοιχεῖα γιά τήν περίοδοτῆς μετὰ τόν
διπλωματικό θρίαμόο τοῦ Βενιζέλου ἑλληνικῆς πολιτικῆς. Ἡ συλλογὴ κειμένων
τοῦ M. Γεὸεών γιά τήν «Πνευματική κίνηση τοῦ γένους κατά τον 1Η’ καί ΙΘ’
αι’ώνα», ἀν καί διαπνέεται ἀπό τή Φαναριώτικη νοοτροπία τῶν ἑλλήνων
ἀστῶν τῆς Πόλης, ἐν τούτοις σέ πολλὰ
σημεῖα εῖναι ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτική σ
6.11 ἀφορά τὴν παράθεση ἱστορικῶν
ντοκουμέντων. Ἀξιοπρόσεκτη καί ἡ ἐναρξη τῆς ἐκδοσης τῶν γραπτῶν τοῦ Καποδίστρια πού στή συνέχεια της θὰ μᾶς
προσφέρει άγνωστες πτυχές τῆς μετὰ τό
1821 περιόδου. «Τόέλληνικό ἐργατικό
κίνημα» (1918-1923) τοῦ Δ. Λιὸιεράτου,
δίνει μιά ἑρμηνεία γύρω ἀπό τούς ἐργατικούς ἀγῶνες ἐξω ἀπό τίς ἐπίσημες
ἀπόψεις τῆς κομματικῆς Ἀριστερᾶς, ἐνῶ

« Οἱ φυσικές - θέτικές ἐπιστῆμες στόν ἑλληνικό I80 αι’ώνα» τοῦ Γ. Καρρᾶ προσφέρουν Eva ὁλοκληρωμένο φάσμα τοῦ τί
παρήγαγε 6 ἀνάλογος ἐπιστημονικός χῶρος τήν ἐποχή αὐτή καί ποιὰ θέση εἶχε ἡ
κατάσταση τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν μέ
τήν εὐρωπαῖκή παραγωγή. Ἠ «Ἀπολογιά» τοῦ Ἰωσήπου Μοισιόὸακος εἶναι
Eva ἀπό τά πρῶτα κείμενα τοῦ ἑλληνικοῦ
διαφωτισμοῦ καί μέσα ἀπό τήν προσωπική περιπέτεια τοῦ συγγραφέα ἀποκα-

λύπτεται, ἑνα σημαντικό μέρος τῆς τότε
ὑπάρχουσας κοινωνικῆς δομῆς, τόσο
στόν- ἑλλαδικό ὅσο καί στά ἑλληνικά ἀλλοδαπὰ κέντρα. Τέλος ό «Νεοελληνικός
Διαφωτισμός» τοῦ Κ. Θ. Δημαρᾶ, εἶναι,
κατά τή γνώμη μου, ἡ ἐναργέστερη ὥς
σήμερα προσπαθεια ἀνάλυσης τοῦ τί σημαίνει ἱστορικά 6 16ος καί 17ος αἰῶνας
γιά τήν πολιτιστική καί κοινωνικὴ ἐξέλιξη τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας.
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ; Ἐπειδὴ τὰ ὅρια
τῆς Κοινωνιολογίας εἶναι. δυσδιάκριτα,
θά πρέπει νά ἀναφερουμε 611 λίγο πολύ
δλες οἱ πραγματεῖες ἀναφέρονται α’ αὐτήν ἀλλὰ χωρίς νά εἰν αι κοινωνιολογικές. Σχηματικά. ὡστόσο, « H κοινωνιολογια τοῦ ρεμπέτικου» τοῦ Σ. Δαμια-

νάκου εἶναι μιά μελέτη πού ἀναλύει τὴν
κοινωνικὴ προέλευση αὐτοῦ τοῦ τραγουδιοῦ, πού ἐκφράζει τούς καημούς καί τὰ
πάθη τῶν «λοῦμπεν προλεταριακῶν»
στρωμάτων τῆς μεσοπόλεμης κυρίως
Ἑλλὰδας. Τό μελέτημα τοῦ Κ. Τσουκαλᾱ
«Ἐξάρτηση καί ἀναπαραγωγή» ἀναφέρεται σέ μιά πληθώρα φαινομένων τοῦ
χώρου μας καί στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο
διαμορφώνονται τά φαινόμενα αὐτὰ
κάτω ἀπό τὴν πολλαπλὴ ἐξάρτηση τής
Ἑλλάδας ἀπό τούς ξένους παράγοντες.
Ὁ B. Φίλιας μέ τό μελέτημά του γιὰ τή
θεωρία τοῦ «Μάξ Βέμπερ» προσφέρει

μιὰ σύνοψη τῶν ἀπόψεων τοῦ Γερμανοῦ
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ΟΚΙΜΙΟ’Σε συγκριση μέ τήν περυἀἰνή περίοδο 16 k0y01exv11116 δοκίμιο εἶχε
μᾶλλον μιά ποσοτικὴ καί ποιοτική ἀνθιση. Τὰ «Δοκίμια κριτικῆς» τοῦ Στ. P0ζάνη πραγματεύονται μιά σειρά λογοτεχνικῶν μορφῶν τῆς νεοελλην·,κῆς ἱστορίας των γραμμάτων μέ τρόπο πού δείχνει τήν αἰσθητικὴ συγγένεια τοῦ συγγραφέα μέ 161 κρινόμενα κείμενα. ’.AE1όλσγος 6 ουγκεντρωτικός τόμος μελετῶν
γύρω ἀπό τό έργο τοῦ T. Παπατσώνη,
πού κυκλοφόρησε λίγο πρίν ἀπό τό θάνατό 101). «Ἡ μαγεία τοῦ Παπαὸιαμάντη» τοῦ Ὀὸ. Ἐλύτη εἶναι ἡ ἑρμηνεία τῆς
προσωπικῆς εἴσπραξης ἀπό τόν ποιητὴ,
τῆς δοξαστικῆς γιὰ τό θεῖο τοῦ Σκιαθίτη
πεζογράφου. Ἡ συγκέντρωση 0’ Eva 6ι6λίο τῶν ἐπιφυλλίδων τοῦ Δ. Μαρωνίτη
γιά τήν «Ποιητική καί Πολιτική ἠθική»
έχει σάν κεντρικό στόχο τό ·ποιητικό
έργο τοῦ Μ. Ἀναγνωστάκη, τοῦ Ἀ.
Ἀλεξάνδρου καί τοῦ Τ. Πατρίκιου, μέ
παρὰλληλες, ὡστόσο, ἀναφορές στά διὰφορα στοιχεῖα πού ἐπηρέασαν τήν πολιτική καί ποιητική τους σταδιοδρομία. Τό
«Ἀφιέρωμα 016v Μάρκο Αὐγέρη» περιέχει μερικά ἀξιόλογα κείμενα γιά 16v
ὁμήλικο τοῦ Βάρναλη ποιητὴ καί κριτικό, ἐνῶ «Οἱ Καθημέρινές Τομές»” τοῦ Θ.
Δ. Φραγκόπουλρυ περιλαμ6άνουν κριτικὰ κείμενα γύρω ἀπό τὴ λόγοτεχνία
καί 16 θέατρο πού δημοσιεύτηκαν κατά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τοῦ Κώστα Παπαγεωργίου
Μιά όποιαδήποτε συμπερασματική
ἀποτίμηση ἀνάμεσα σέ 6ι6λία ποῦ 6γήκανε στή δημοσιότητα μέσα σέ Eva 601σμένο χρονικό διάστημα κι ἀνὴκουν στό
χῶρο ὡρισμένου εἴδους ἐ’κφρασης, ὅπως
αὐτή πού προτίθεμαι v61 11de ἐγώ τώρα
στό χῶρο τῆς ποίησης, εἰναι πολύπλευρα
ἐκτεθειμένη σέ λογῆς κινδύνους..μέ πρώτιστο ἐκεῖνον τοῦ νὰ θεωρηθεῖ, ἀν ὅχι.
τίποτε ἀλλο, τουλὰχιστο αὑθαίρετη. Καί
ἀποτελεῖ πραγματικά αὐθαιρεσία τό νά
καταλήγει κανείς σέ μιάν ἀπλή ἀπαριθμητική μνημόνευση 6ι6λίων καί ὀνομά-

ἐνδεχομένως νά διέφυγαν όλωσδιόλου
ἀπό τήν προσοχή μου μερικά 6ι6λίαἀντίθετα, συμδαίνει πολλές φορές ἡ πληροφόρησή μας γιά κὰτι, ἀκόμη κι 61v
αὑτό 16 κάτι ὑπάγεται στήν ἐμ6έλεια τῶν
ἐνδιαφερόντων μας, νά ἐξαρτᾶται ὅχι
μόνο ἀπό τήν ἐκ τῶν πραγμάτων δυνατότητα 1’1 ἀδυναμία μας νὰ τό πληροφορηθοῦμε. μὰ κι ἀπό τίς προκαθορισμένες
γύρω ἀπ’ αῦτό, καθώς κι ἀπό τό κλίμα
πού ἐκφράζει καί στό ὁποῖο ὑπάγεται,
ἀπόψεις κι ἀντιλήψεις μας, 16 ἰδεολο-

των, όχι μόνο στερούμενος ἀπό τὰ πρά-

γικό μας ὑπόὸαθρο. τό γνωσιολογικό μας
ἐπίπεδο, καί ἀπ’ ὃ,τι τέλος πάντων ἀνή-

γματα τῆς δυνατότητας νά τεκμηριώσει

κει στήν κατηγορία τῶν

παραγόντων

τίς τελεσίδικες ἀπόψεις του, ἀλλά, προἐκείνων πού συνιστοῦν τήν προκατάληκειμένου μάλιστα γιὰ ποιητικά 6ι6λία. ' ψη, ’έτσι ῶοτε ἡ ί-λλειψη της πληροφόρηκαί νά τίς διατυπώνει 6ασισμένος σέ
σης ἀναφορικὰ 11E Eva 6ι6λίο τά καταλήκριτήρια πού έχουν δημιουργηθεῖ. κατά
γει εμμεσα νά εῖναι ταυτόσημη μέ τήν
κύριο λόγο, ἀπό καθαρὰ ὑποκειμενικούς
άρνηση ἀν (”ιχι τοῦ συ γκεκριμέν ου 6ι6λίπαράγοντες, ὅσο κι ἀν ἀποδεχόμαστε τήν
ου, πάντως 1’1 τοῦ κλίματος πού ἐκφράἐξ ἀντικειμένου συνάρτηση, καί, κὰποτε,
ζει, ἦ τοῦ ἰδεολογικοῦ του ὑποστρώμαἐξάρτηση, αὑτῶν τῶν παραγόντων μέ τος, 1’1 101') προσώπου πού τό ἔγραψε, ἦ
-καίἀπό ἀλλους, ἐξωτερικούς κι ἐπιγεκαί ὅλων αὐτῶν μαζί.
καιρούς στήν ἐφ. «Καθημερινή» καί 16
νόμενους·
ὅπως
λ.χ.
εἶναι
ἀναμφισδήΜέ πλήρη λοιπόν ἐπίγνωση ὅλων τῶν
περ.Ι «Τομές». Τέλος, « Η ἑλληνική σκέτητσ τό γεγονός πώς
Ξ,Λορεντζατου προδαλλει
γιά '1"-'-1101vu)v1110'1'010011111
,- μιά συγκεκριμένηΥ κινδύνων γιά παοεξή γησηπου 171E0111}1Ei—.._
’
“. ,.’πραγματικότηταζ vE1-11161 τέτοιας λογῆς αυθαιρεοία,Ι 1101'): .
’·μπορεῖῑ κάποτε- καί, διαμορφώνει Eva “ ὅμως. 016 116111)) τῆς γραφῆς, αποτελειρἶ
.ἀκτίστοιχο κριτήριο 1'1 δημιουργεῖ μιάγ
ταιτόχοονα καί ἀσκηση δικάιωματική
.ἶ.ῑ.-;αντ.ιστοιγα1ειτουργουσα δεκτικὰ-τητα ἤι’,. τῆς προσωπικῆς μου ε1ευθεριας καί· κρί,-·-.
“’”ἶ”“αονηση
'
ἀπέναντι σέ Eva ὡρισμένα ἀντι- ,’ζσης “-τή στιγμή μάλιστα πού μιάπαρο-ξ’
κείμενο. Στή λογική αὑτή ἐπιφύλαξη πού
μοια διατύπωοη γνώμης δεν εἰναι δεθά μποροῦσε, ἐνδεχομένως, νά διατυπωσμευτική για κ’(ινένα ἀπολύτως καί, σε’ τεθεῖ ἀντίκρυ σέ παρόμοιες μέ τήν παρα- λευταία ἀνάλυση, εἰναι τελείοις ἀνώδυνη
πὰνω ἐκτιμήσεις καί ἀπστιμήσεις, άς
για ὅλους- μέ προδιαγραμμένη τή στάση
προστεθεῖ καί μιά ἀκόμη 6αρύν-ουσα κι
μου ἀλλὰ καί τήν (111011111101). ἐπιχειρῶ
ἀξιόμεμπτη ἀδυναμία, τοῦ νά εῖναι κα- τήν παρακάτω ἀξιολογική ἀπαρίθμηση
νείς σέ θέση νὰ παρακολουθεῖ καί νά ἐνἀνάμεσα σέ ποιητικά 6ι6λία πού κυκλοημερώνεται -ὅσο κι 61v παρακολουθεῖ- φόρησαν ἀπό τήν ἀνοιξη τοῦ ’76 ἰ’σαμε
πάνω σέ ὅλες ἀνεξαίρετα τίς ποιητικές
τίς ἀρχές αὐτοῦ τοῦ καλοκαιριοῦ πού
ἐκδόσεις, ἤ κι ἐκδηλώσεις ἀκόμη, πράδιανύουμε, καί πού παραθέτω κατ’ ἀλγμα πολύ φυσικό, ἀν συλλογιστοῦμε τόν φαὸητική σειρα.ὑπέρογκο ἀριθμό τους 016v τόπο μας
α1λιι κι ἐξω, παρόλη τήν αἰσθητή του
Ο Ζὲφης Δαράκη; α) «'0 ἀρχάγγελος
μείωση πού παρατηρεῖται τόν τελευταῖο
καθρέφτης» καί ὅ) «'0 ἄνεμος καί τά
καιοό σέ σύγκριση μέ ἐκεῖνον πα) 101E
ρολόγια», 6ι6λία ,τού παρουσιάζουν σηρων ἐποχῶν. ”Αλλο τώρα 16 ζήτημα, άν,
μαντικό ἐνδιαφέρον, γιά δύο κυρίως λόαὑτὴ ἀκρι6ῶς ἡ ἀδυναμία μιᾶς ὁλοκληγους. 'O ἕνας συνίσταται στήν ἐκπληρωμένης παρακολούθησης κι ἐνημέρωκτική ἱκανότητα τῆς Ζ.Δ. νά ὑπαγάγει
σης, πού. ἀπό πρώτη άποψη, φαίνεται ν’
τήν
καθημερινότητά της σέ ποιητικά
, WMKHWΕ)
ἀποδίδεται σέ λόγους ἀντικείμενικούς,
σχήματα διόλου προκατασκευασμένα,
έχω τή γνώμη πώς, 016 66100;. θά πρέπει
πάντα καινοφανῆ, καί μέ τρόπο ἐντανά ἀντιμετωπιστεῖ σάν ὑφέρπουσα τῆς
γμένο στίς ίδιαίτερες ποιητικές της διερ,Ἀδώρεος σιοποοίηε
άλλης πού ήδη ἀνέφερα καί νά θεωρηθεῖ
γασίες καί πεποιθήσεις, Ὁ ἀλλος, στενά
σάν ἀναγμένη σέ ὑποκειμενικά. τό
συνδεδεμένος μέ τόν πρῶτο, συνίσταται
Δ ΔΗΝΙΟΚΡΑΤΙ ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
περισσότερο, α’ίτια. Θέλω νά πῶ δηλαδή
στήν ἱκανότητά της. γιά νά μήν πῶ τόλνηιιιιρυτοιι Δ·
εση-νο 124
μέ τό συλλογισμό μου αὐτόν ὅτι καθόλου
μη, νά μήν ὑποτάσσει τά πράγματα στίς
ιηιι. 3343039
ιιι-προ 6-30-41
δέν θά πρέπει ν’-ἀποδοθεῖ σέ ἐξωγενεῖς ἤ
λέξεις πού χρησιμοποιεῖ, ἀλλά τίς λέξεις
συμπτωμάτικούς λόγους τό γεγονός, ὅτι
στά πράγματα πού θέλει νά ἐκφράσει.

κυηιῐοφορησε
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Ἀλέξη Ζήρα, ένα ἐξαιρετικά φροντισμένο 6ι6λιαράκι ἐκτός ἐμπορίου, στό
ὁποῖο ὁ A.Z. κατόρθωσε, παρά τήν πρόθεσή του νά κρατηθεῖ σέ Eva χῶρο ἰδιωτικῆς μνήμης καί ἐμπειρίας, νά ἀποδώσει μέ ’έναν ἰδιαίτερα προσωπικό καί εὐαίσθητο τρόπο μικρές καθημερινές ἀλήθειες, προσδίδοντάς τους μιά μεγαλύτερη
καί γενικότερη ἐμὸέλεια.
Ο «Ὁ νότιος», στό ὁποῖο ὁ Λευτέρης
Κανὲλλης, κινούμενος μεταξύ λεκτικοῦ
·’δ- *’,ιατισμοῠ καί λεξιθηρίας, κάνει ὥστε
να «’,ιποκτά ἡ ποίησή του μιάν ίδιαίτερη
α’ίιῑθι,., «ι καί ἀπ’ αὐτή τήν ἀποψη παρουσιάζει κάποιο ἐνδιαφέρον, ἐνδιαφέρον
ὅμως πού, πολύ φοόοῦμαι, δέν ἐξακολουθεῖ νά ἐνυπάρχει στήν ἀπόπειρα τοῦ
ἀναγνώστη γιά τήν ἀναζήτηση μιᾶς 6αθύτερης οὐσίας στά ποιήματά του, πού,
σέ τελευταία ἀνάλυση, ὅ,τι τά καταξιώνει εἶναι ἡ ἐξωτερική τους ίδιομορφία.

διεργασίας, νά καταλήγει σέ ὁλοένα
σπαραχτικότερες διαπιστώσεις, ὑπερδολικά καταδυναστευμένος ἀπό τή μνήμη
του πού κάποτε ἐξομοιώνει ’μέ τή ρίζα
του, ὅταν ’έρχεται ἀντιμέτωποςίιέ τή σημερινή παγωμένη καί (ἰλλοτριωμένη
πραγματικότητα.
Ο Μέ τό δεύτερο ποιητικό του 6ι6λίο
«Μετάθεση», ό Χριστόφορος Λιοντάκης

ἐχει προσδιορίσει ἤδη μέ ἀκρίὸεια τό
γλωσσικό του ὅργανο, αὐτό πού τόν

δημιουργήσει καί πάλι τή γνωστή καί
ῖδιάζουσα συγκίνηση μιᾶς διαρκῶς χαμένης καί διαρκώς ἀναὸιούσας ἐφηὸικὴς
εὐαισθησίας.
O Τά δύο 6ι6λία τοῦ Σπύρου Town/La;

»«Ἐν Αὐλίὸι» καί «Ἱστορίες γιά τό Σέργιο», πού εἶναι. καί τά πρώτα του, πα-

τες ποιητικές ἀρετές τους, ἕνα ἐπιπρόσθετο ἐνδιαφέρον, γιατί. τόσο θεματογραφικά κι ἐκφραστικά ὅσο κι ἀπό τόν

ὁδηγεῖ σταθερά στήν κάποτε μακάόρια

ἰδιαίτερο ψυχισμό του πού ἀναδύεται

ένδοσκόπηση τῆς μοναχικῆς του ὕπασξης. Μέ ἀπόλυτα τιθασευμένο λογο καί
ὕφος ἐλλειπτικό περιοδεύει τήν περίκλειστη ἀτομικότητά του σέ συνάρτηση
με τό δικό του πάντα πρόσωπο καί πολύ
σπάνια ιιέ τόν «ἀλλον», πού, συνήθως, κι
αὐτός ἀκόμη ὁ «ἄλλος» δέν εἰναι παρά
μιά ἐσκεμμένη παοαλλαγή τοῦ ἴδιου του
ἐαυτοῦ.
Ο Μέ τό «Γυμνό ὁμιλητή» ὁ Λευτέρης
Πούλιος, πίσω ἀπό τό πρίσμα τῆς ἰδιαίΟ Τάσου Κόρφη.· μέ τό 6ι6λίο του << Ἐρτερης ἐνορατικής λειτουργίας του, ὅπως
γόχειρα», (3 ποιητής τῶν «Ἡμερολογίἄλλωστε καί στά δυό προηγούμενα 6L-.
ων», χωρίς νά δείχνει πώς έχει κατακτή6λία του, δέν διστάζει καθόλου νά χρησει καινούριους τόπους στόν κατά κάσιμοποιήσει μιά γλώσσα σκληρή, ἀπομυπσιο τρόπο περιορισμένο χῶρο τῆς ποι-’ θοποιητική καί ἀπομυθοποιημένη συνητικής του διάστασης, ἐξακολουθεῖ νά
άμα, μέ πλῆθος στοιχεῖα καί γνωρίσματα
κινεῖται σ’ έναν ἰδιόρρυθμο δικό του
πού ἡ παγιωμένη καί συντηρητική, ἴσως,
τόπο εὐαισθησίας καί αὐτεπίγνωσης, μέ
ποιητική δεοντολογία μάς κάνει νά θετή γνώριμη σεμνότητα καί τό χαρακτηριωροῖιμε πεζολογικά ἤ ἀ-ποιητικά, προστικό ἦθος πού τόν διακρίνει σάν ποιητή
κειμένου νά προσδώσει στήν ποίησή του
καί σάν ἀνθρώπω.
κοινωνικές διαστάσεις καί νά τήν κάνει
νά μεθέξει στό σύγχρονο προὸληματισμό
Ο Στό «Btu/11' γιά μοι’όχειρα» ὁ Τάσος
γύρω ἀπό τήν κοινωνική μας πραγματιΛειὸαὸίτης συνεχίζει τό δρόμο καί τόν
κότητα, ’έτσι ὅπως διαμορφώνεται ὅχι
ἐκφραστικό τρόπο πού χάραξε στή «δεύμέσα στό γενικό καί ἀπρόσωπο πλαίσιο
τερη» ποιητική του περίοδο, αὐτή τῆς
τῆς ἱστορίας ἀλλά δείχνοντας καί στηλι6αθύτερης καί ἐγωκεντρικότερης ἐνδοτεύοντας ἀποφασιστικά τίς αἰτιακές της
σκοπικής ἀνίχνευσης, ὅπως ἀρχισε νά
διαμορφώνεται ἀπό τό «Νυχτερινό ἐπι- ἐκφάνσεις, μέ ἕνα ὕφος ἴσως ὑπερὸολικά
μεσιανικό.
σκέπτη» καί δώθε καί ὅπου τό ὑποκειμένικό στοιχεῖο, παίρνοντας ὁλοένα καί
Ο Σπύρου Σαι)ρῆ,· << Η Ελενι] (ιτά 0a)—
πιό ἓντονα μεταφυσικές διαστάσεις, δη- μάτια τοῦ Οκτώὸοη». 'Av ἀναφερομαι
μιουργεῖ, έτσι καθώς συμπλέκεται διαρσ αυτό τό 6ι6λίο εἰναι γιατί εῖναι πολύ
κώς μέ τίς γνωστές κοινωνικές καταδοοπανιο στίς μέρες μας νά ἐμφανίζεται
λές τοῦ ποιητὴ καί τίς ἀντίστοιχες διακάποιος γιά πρώτη φορά στό χῶρο τῆς
ψεύσεις του, μιάν ἰδιαίτερη τραγικότητα.
ποίησης, ἐχοντας κιόλας καταχτημένους
Ο Βύρωνα Λεοντάρη.· «Μόνον ὸιά τῆς
πολλούς τρόπους. ἀπ’ αὐτούς πού μπορεῖ
λύπης», Μέ τήν τελευταία του αὐτή ποίνά ὁδηγήσουν οτόν οὐσιαστικό ποιητικό
ηση (3 B./\. δείχνει νά προχωρεῖ ἀκόμη
λόγο, Θά μποροῠσε ὃέόαια νά μιλήσει
6αθύτερα μέσα του, ἀγγίζοντας καί ψηκανείς γιά πολλές καί ἐντονες ἀλλότριες
λαφώντας ὅ,τι οώρευσε κι ἐξακολουθεῖ
ἐπιδράσεις, πράγμα πού φαίνεται κι ἀπό
νά σωρεύει ἀνελέητα ἡ προοωπική του
τή 6αθμιαία ἀλλαγή τοῦ ὕφους του, πού
μνήμη, ἡ 6αριά τραυματισμένη ἀπό τή
ὅμως, καθώς ποοχωρει πρός τό τέ’-,λος
μεταπολεμικὴ καταχνιά, καθώς συμπλέτόν ὅρίσκει νά ι’-ναριιονίζεται μέ τό δικό
κεται μέ τήν καθημερινή του ἐμπειρία.
του πρόσωπο. Αξιοσημείωτο εἶναι καί

ἀπΙ αὐτά, μπορεῖ κανείς νά τόν ἐντάξει,

Καί. πρα·,ἰιατικα, ιινιιι φορές πού γίνε-

τό γεγονός ὅτι ἡ (ἰλλαγή πού ἐπεοήμανα

ται συγκλονιοτικά έκδηλος (3 διχασμός
του ἀνάμεσα στό ἀνεξόφλητο χρέος καί
στήν ἀνέλπιδη καθημερινότητα, ἤ, ἀλλιῶς, ἀνάμεσα στήν ἠθική ἐπιταγή καί
στόν καταλυτικό, πολλές φορές, συναισθηματισμό του. Διχασμός, πού, ἀν στήν
«Ψυχοστασία» ἀποτελοῠσε τό χαρακτηριστικό καί προσδιοριστικό τῆς ἀτμόσφαιράς της στοιχεῖο τώρα εἰναι ὑπέρ-

ἤδη συνοδεύεται κι ἀπό μιάν ἀντίστοιχη
μεταὸολή στό χῶρο τῶν ίστορικοκοινωνικῶν διαδικάσιών, ἀὸίαστά καί. χωρίς
ἐπιτήδευση, καθώς τό χρονικό πλαίσιο
μέσα σ’τό δποῖο γράφτηκαν τά ποιήματά

ογκα διατυπωμένος παντοῖι καθώς τόν

6λέπουμε, διά μέσου τῆς μνημονικὴς του

ἐστω καί κάπως όψιμα, στό χῶρο τῆς
πρώτης μεταπολεμικής ποίησης, καθώς
τό πικρό συναίσθημα τῆς ἥττας καί τῆς

συνακόλουθης ὀδυνηρής ἀμφισὸήτησης
προέχει καί ἀποτελεῖ, τό 6ασικά) πυρήνα
ὁλόκληρης τῆς ἐκφραστικής καί τῆς προ6ληματικής του.
Ο Στά «Συλλυπητήρια σέ μιά μέλισσα»
ὁ Σπύρος Φωκᾶς, πίσω ἀπό ένα πρίσμα
φαινομενικῆς ἀδιαφορίας ἤ μέ τήν ἰδιότητα, τάχα, τοῦ ιψυχροῖι καί ἀμέτοχου
σέ ὅ,τι συμὸαίνει παρατηρητῆ. ὑποδεικνύει καί κάποτε δείχνει καυτές καταστάσεις καί ἀνοιχτές πληγές τοῦ σύγχρο-Ι
νου
ἀνθρώπου, καταλήγοντας στό
σκληρό συμπέρασμα πώς ὅλοι εἴμαστε
καταδικασμένοι νά ουμμετέχουμε μ’ έναν
προκαθορισμένο ρόλο μέσα σέ μιά τραγελαφική καί δίχως νόημα, παράλογη
πραγματικότητα. Μόνο πού συχνά τό

κρύσταλλο τῆς ἀδιαφορίας ραγίζει, ἀφήνοντας νά διαφανεῖ καί (3 δικός του σπαραγμός.

O Δημήτρη Χριστοὸούλου.· «Αἰχμές»
καί «Πετρέλαια». Τόσο στό πρῶτο, πού
ἀποτελεῖται ἀπό συγκεντρωμένη τήν
ποιητική του παραγωγή τῆς δεκαετίας

1965 - 75, ὅσο καί στήν τελευταία τουΙ
ποιητική συλλογή «Πετρέλαια», έπιὸεὂαιώνει τά γνώριμα προσδιοριστικά χαρακτηριστικὰ τῆς ποίησής του, πού εἶναιι
ἐμπνευσμένη ἀπό τήν ἀμεση πραγματικότητα χωρίς ποτέ -κάτι σπάνιογιά τέτοια ποίηση- νὰ προδίνει τήν υπερχειλίζουσα λυρική του διάθεση στό ὄνομα τῆς
ὅποιας δεοντολογίας, διατηρώντας στό
λόγο του μιάν ἀπλή καί. πάντα ἀνθρώ· ‘
πινη εὐαισθησίαμ
,Ο «Ποιίιση ’76», ένας τόμος πού ἐπιμε-,
λοῦνται δύο ποιητές, (3 Θανάσης Νιάρχος καί ὁ Αντώνης Φωστιερης, καί πού,
περιλαμ6άνοντας ἀνέκδοτα ποιήματα
παλιότερων καί πολύ νέων πόιητων, 60ηθεῖ τόν ἀνάγνωστη στό νά ἀπο-κτήσει

μιάν ὁλοκληρωμένη ἀποψη γύρω ἀπό τίς
λογῆς τάσεις καί ρεύματα πού διέπουν

τή σύγχρονη ποίησή (Lag.
Τέλος θά ἢθελα νά ἐπισημάνω τή
σπουδαιότητα καί τή σημασία πού έχουν
ἐκδόσεις 6ι6λίων μέ συγκεντρωμένη τήν

του καλύπτει κοντά μία δεκαετία.

ποιητικὴ ἐργασία ποιητῶν μέ σχηματι-

Ο F-ῗΣτογιαννιὸιΓ < Στις προσθήσεις
τοῦ ὕπνου» ὅπου. (3 γνωστός πι)ιητι’,ις
χωρίς νά μετακινεῖται ἀπό τό γνιίιριμο,
καί ἀπό τήν ἀρχή κιόλας τῆς ποιητικῆς
του σταδιοδρομίας χώρο. κατορθώνει νά

σμένο πιά τό πρόσωπά τους καί δεδομένη τήν προσφορά τους, ὅπως αὐτά τοῦ
Tam] Σινόπουλου, τοῦ Τίτου Πάτρίκιου
καί I017 ΘΔ. Φραγκόπουλου.
·
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Βιδλία γιά
τήν 3Αντίστοιση
Ἀπό μία πρόχειρη σιατιστικη ἀνασκόπηση τῶν 6ι8λίων πού έκδοθήκανε
κατα τό τελευταῑο δωδεκαμηνο - ἀπό τα μέσα δηλαδή τοῦ 7976 μέχρι σήμεραμττοροῡμε εὐκολα να διαπιστώσουμε ὅτι ἕνα μεγαλο ποσοστό - ἀν ὅχι τάμεγαλύτερο -’ τῆς ε’κδοτικῆς δραστηριότητας καλύπτουν τα πολιτικά-ἱστορικά
ἔργα, καί ἰδιαίτερα ἐκεῖνα που ἀναφέρονται στῆν πιό πρόσφατη πολιτική
ἱστορία τῆς χώρας, τῶν σαραντα τελευταίων ε’τῶν.· Β’ Παγκόσμιος πόλεμος Κατοχῆ - Ἀντίσταση - Ἐμψύλιος.
Καί εἶναι αὐτὸ πολύ φυσικό, ἀφού τώρα
μόλις μετα ἀπ’ τα 40 αιίιά χρόνια ἐχουμε οἱ
’Ἕλληνες τῆ δυνατότητα καί να γραψουμε
ἀλλα καί να διαθάσουμε θιθλία πού να θρίσκουνται. ἔξω ἀπό τήν ἐπίσημη κρατικῆ

«γραμμή» καί να ποῡμε ῆ να μαθουμε ἀλήθειες πού ὅλα αὺτα τα χρόνια ῆτανε προγραμμένες καί αύοίἠρα ἀπαγορευμένες.
Καί κυρίως ἀφοῡ ῆ καταοιαση πού διοιμορφώθηκε στὸν τόιιο μας ἀμέσως σχεδόν
μετα τῆν ἀπελευθέρωση, ι”ιιανε τέτοια πού
τό «δεσμεῖν καί λύεινι» εἱχι τιεριέλθει (rid χέρια ἐκείνων ἀκριθῶς που ε’ίχανε καθε λόγο
να ἐμποδίσουνε τήν ἀλήθεια να εἰιιωθεῑ καί
να γίνει ἐπίσημοι γνωοτή. Ἀφοῡ ε’ίχανε
ἀντιστραφεῑ σέ τέτοιο θαθμό οἱ ὅροι, πού
οἱ ἀνέντιμσι κρίνανε τοὺς ἔνίιμους. οἱ ἀτιμοι δικαζανε τοὺς λεθὲνιες. οἱ ἀπόνιες τούς

ἀγωνιστές καί οἱ δοοίλογοι ιούς ιιατριωτες.
Καί νά σκεφθεῑ κανείς οτι αὐτα ἀκριθῶς
Id χρόνια - καί τα γεγονότα πού διαδραματιστῆκανε στῆ διαρκεια τους - δέν ῆτανε
μόνο σημαδιακα ἀλλα σταθῆκανε καθοριστικα για τίς παρατιέρα ἐξελίξας τοῦ τόπου
αὑτοῦ, ποί) I00 αξιζε Πάντως μια καλύτερη
μοίρα κατω ἀπ’ τόν ῆλιο, μοίρα πού τήν
εἶχε κερδίσει ὁ λαός μας — στῆ ουντριπτική
του πλειοψηφῐα - με’ ἀγῶνες ώραίους, μέ
θυσίες ἀνείπωτες, μέ πόνο ἀπερίγραπτοῑ
ἀλλα καί μέ μιά ἀπέρανιη καί ἀπόλυτη πίστη στό δίκιο I00 ἀγώνα του.
Να λοιπόν πού ῆρθε ῆ ώρα να 6γοῡνε
στό φῶς ὅσα τραγικα ἀντεξε, μα κι ὅσα
ἀξια ἐπραξε έτούτος ὁ ώραῙος έλληνικός
λαός. Αὺτή εἶναι ἐξ ἀλλου καί ῆ θασικῆ LE-

ῆγηση τῆς ἑμπορικῆς ἐπιτυχίας καί τῆς if];
τησης πού παρουσιαζουνε τα θιθλία τῆς
κατηγορίας πού μάς ἀιιασχολεῖ έδῶ. Καί
πρέπει ἀμέσως να ὺπογραμμίοουμε ὅτι καί ’
πολλα καί πολύ ἀξιόλογα τέτοια 6ι6λία κυκλοφορῆσανε στό δωδεκαμηνο ιιού ἐξεταζουμε.
Ἂν θέλαμε να κανουμε μιόι πρώτη καταταξη αὐτῶν τῶν θιθλίων, θα μπορούσαμε
να τα χωρίσουμε σέ δυσ μεγαλιῑς κατηγορίες; στῆ μια θα Βαζαμε τα ὅσα ντοκουμέντα
τῆς έποχῆς ἐκείνης τυπωθήκανε ῆ ἀνατυπωθῆκανε - λόγω σιιανιόιηιας ἡ καταστροφῆς τῶν πρωτοτιίπων - πρόσφατα,
καί στῆν ἀλλη τίς προσωπικές μαρτυρίες
πρωταγωνιστῶν ἠ ἀπλῶν ἀγωνιστῶν, που
συμθαλανε στῆ διαμόρφωση τῶν γεγονότων για τα ὁποῖα προσκομίζουνε τίς μαρτυρίες τους. Ἀναμεσα στα τελευταῖα αὐτα,

καί μερικῶν ῆγετικῶν προσωπικοτῆτων
τοῦ ἀγῶνα, που οἱ μαρτυρίες τους μποροῡνε - μαζί μέ Id ἔργα ·ιῆς πρώτης κατηγορίας, δηλαδή ἰα ντοκουμίντα - ἀσφαλῶς
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να χαρακτηριστούνε σαν πηγές τῆς νεότερης ἱστορίας μας.
Τό δωδεκαμηνο πού έπισκοποῡμε έδῶ,
δέν παρουσίασε στῆν κατηγορία τῶν ντοκουμέντων τό μεγάλο ἀριθμό έντὺπων πού
ε’ίχανε έκδοθεῑ τό 1975 - 76~ ἀς θυμηθούμε
τίς σειρές «Ἐλληνικα θέματα» καί «Ντοκουμέντα» —, τήν ποσότητα ὅμως κάλυψε ῆ
ποιότητα μέ τήν ἀνατύπωση ὲνός μοναδικοῡ σέ ἀξία καί σημασία κατοχικού ντοκουμέντουῑ τῆν ἀνατύπωση σέ τόμο ὅλων
τῶν φύλλων τοῦ «Δελτίου Πραξεων καί
Ἀποφασεων τῆς ΠΕΕΑ». (Ὀλκός).
Κι εἶναι θέθαια κρίμα πού οἱ έκδότες του

ἀγγίζουνε έναν τέτοιο θησαυρό μέ τόση
έπιπολαιότητα καί ἀσέΒεια καί δέν ἀναθέσανε τῆν ἐπιμέλεια τῆς έκδοσης τοῦ «Δελτίου» σέ καποιον ἀρμόδιο ἐρευνητῆ, πού θα
’έγραφε μια έμπεριστατωμένη εἰσαγωγῆ
στῆν έκδοση καί θα τήν έφοδίαζε μέ τα
κατάλληλα
σχόλια,
διευκρινίσεις
για
ι πρόσωπα, πραγματα καί γεγονότα καί θα
τήν όλσκλῆρωνε μέ εὑρετῆρια καί πίνακες,
έτσι πού να μπορέσουν να γίνουν κατανοητά σέ ’όλη τους τῆν ’έκταση τό μέγεθος καί
ῆ ἀξία τῶν πραξεων αὐτῶν, πανω στίς

ὁποῑες καποτε θα ἀκουμπίσει ὁ μελλοντικός νομοθέτης μιάς νέας Ἕλλάδας για να
θεσμοθετήσει σωστα τίς σχέσεις κράτους
καί πολίτη. Τό σπουδαῖα παντως εἰναι ὅτι
μέ τῆ φωτογραφικῆ ἀνατύπωση τοὺ Δελτίου έχουμε τουλαχιστον τα πραγματικά

Κεὲμξέῗ ΤέὲἴηᾞὲΞῗᾶωὲωἵυῑᾞέκὲηξμῗνῖἳν εν,
πρέπει, νομίζουμε, να καταταξουμε καί τό
λεύκωμα τοῦ Σπ. Μελετζῆ «Mi: τούς ἀνταρτες στα θουνα», πού μάς δίνει, μέ τήν ἀδιαψευστη γλώσσα τῆς φωτογραφίας, πραγματικα καταπληκτικές εἰκόνες τῆς ζωῆς
τῶν ἀγωνιστῶν καί τοῦ ἀπλοῡ λαοῦ στα
ἐλληνικα 6ουνά τῆς «Ἐλεύθερης Ἕλλαδας».
”Ας οημειώσουμε ἐξ αλλου ὅτι ῆ εἰσαγωγῆ
πού προτασσει ὁ Μελετζῆς στό λεύκωμα
του, εἱναι κι αὐτῆ μια ἀπό τίς τῆό ἓνδιαφέρουσες καί μεστές μαρτυρίες για τόν ἀγώνα.
"Av ἀπ’ Id ντοκουμέντα περασουμε στίς
προσωπικές μαρτυρίες — πού ὅπως σημείωσα κιόλας ἀποτελσύνε KI αὑτές πολύ συ-

χνα.ντσκουμέντα - θα πρέπει να σημειώσουμε πρῶτα πρῶτα τό 616λίο τοῦ Πέτρου Ροὺσου «'H μεγάλη πενταετία». (Σύγχρονη Ἐποχῆ). Ἐδῶ έχουμε να κάνουμε μέ
ἕνα κείμενο πρωταρχικῆς ἀξίας καί σημασίας για τῆν ἱστορία τῆς Κατοχῆς καί τῆς
Ἀντίστασης. Κιὸχι μόνο γιατί ὸ Π.Ροῡσσς,
ἀπό τα πόστα σται ὁποῖα Θρέθηκε ἀλλα καί
ἀπό τήν προσωπική ἀναμιξῆ του σέ γεγονότα καθοριστικῆς-σημασίας για τῆ διαμόρφωση τῶν γεγονότων, μπορεῖ να μιλή- ’

σει ἀπό πρῶτο καί ὺπεὺθυνο χέρι, ἀλλά
κυρίως καί περισσότερο ἀκόμα γιατί τό
γραφτό του εῙναι καί έντιμο καί καθαρό.
Δέν θα μποῡμε έδῶ σέ λεπτομέρειες, οὔτε θ’
αναφερθοῡμε στίς ὅποιες ἑπιμέρους ἀντιρρήσεις μπορεῖ να έχει κανείς ῆ στα έρωτῆματα πού μένουνε ἴσως ἀδιευκρίνιστα κατα
τήν ἀναγνωση τοῦ θιθλίου, καί θα σημειώσουμε μόνο ὅτι, κατά τῆ γνώμη μσς, τό
Βιθλίο τοῦ Ρούσου θα παρει στῆν πολιτική
ἱστοριογραφία τῆς Ἀντίστασης τῆν Ῑδια
θέση καί ἀξία πού ἔχει για τό στρατιωτικὸ
τομέα «‘O Ε.Λ.Α.Σ.» τοῦ Σαράφη. Μακαρι
να ὸλοκληρώσει τό γρηγορότερο ὸ Ροῠσος
τό ἓργο του, καί μέ τό δεύτερο τόμο να μας
δώσει τα μεγαλα γεγονότα τῶν ἐτῶν
1943-45 μέ τῆνῆδια έντιμότητοι καί νηφαλιότητα πού έγραψε καί τόν πρῶτο τόμο τοῦ
θιθλίου του.
Συμπληρωματικό κατα καποιον τρόπο
στό Βιθλίο τοῦ Ρούσου εῙναι τό θιθλίο τοῦ
Θαναση Χατζῆ «Ἡ νικηφόρα Ἐπανασταση
πού χαθηκε». (Παπαζῆσης). Ἐδῶ ὅμως τό
στύλ εἶναι διαφορετικό. ‘O Χατζῆς, ἀπό τα

ῆγετικα κι αὐτός στελέχη τοῦ αγώνα, στό
κείμενό του ρίχνει τό θαρος περισσότερο
στῆν κριτική ἀναλυση καί έκτίμηοη τῶν γεγονότων πού ἱστορεῖ καί λιγότερο στῆν
παραθεση καί έξιστόρησή τους. Καί 6έ6αια
αὑτός ὸ τρόπος γραφῆς εῙναι πιό ἐπιρρεπής σέ ἀντιγνῶμίες ῆ ἀντιρρήσεις τοῦ αναγνώστη, πού χρωοτιοῦνται σέ διαφορετικές
του ἐκτιμῆσεις ῆ καί προκαταλήψεις ἀκόμα. Flap’ ὅλα αὐτα ὅμως καί τό θιθλίο τοὺ
Χατζῆ θ’ ἀποτελέσει σίγουρα 6ασικό κι
αὐτό Βοῆθημα για τό μελλοντικό ἱστορικό
τῆς Ἀντίστασης.
Z’ ἀντίθεση μέ τα 6ι6λία τοῦ Ρούσου καί
τοῡ Χατζῆ, τό Βιθλίο τοὺ B. Μπαρτζιώτα

«Κι αστραψε φῶς ῆ Ἀκροναυπλίαυ

(Σύγ-

χρονη Ἐποχῆ),ένῶ εῙναι σέ πολλα σημεῖα
του διαφωτιστικό για γεγονότα πού σίγουρα ἑχουν μεγαλη θαρύτητα στῆ διαμόρφωση τῆς φυσιογνωμίας τῆς Ἀντίσταοης, καί κυρίως τῶν πρώτων ἀγωνιστῶν,

ἀφήνει τόσα κενά καί τόσα ἀναπαντητα
καίρια ε’ρωτηματικα, πού μόνο σαν αντικείμενο προθληματισμοῠ για τόν ἱστοριογραφο θα χρησιμεύσει καποτε.
'Av τώρα ἀπό Id γραφτα τῶν ῆγετικῶν
στελεχῶν περάσουμε στίς μαρτυρίες τῶν
ἀπλῶν ἀγωνιστῶν, τῶν ἀνώνυμων Gd
ἓλεγα - καί πού εὐτυχῶς δέν μείνανε ἀνώνυμοι - θα έπισημανω δύο θιθλία διαμαν-

τια, πού χρωστοῡνταί σέ δύο ἀγωνιστές
πού πολεμήσανε στα δύο ἀκρα τῆς Ἐλλαδας. Τό ἕνα τοὺ Σπύρου Μπέκιου (τοῦ

καπεταν Λαμπρου) ἀνταρτη τῆς Ρούμελης, μέ τό σεμνό τίτλο «Σελίδες ἀπό τήν
,Ἐθνικῆ Ἀντίσταση», καί τ’ ἀλλο τοῦ Β.Κασαπη (καπΠαν Κρίτωνα), μέ τίτλο «Στὸν

κὸρφο τῆς Γκύμπρευας» (Καλθος) κι ὑπότιτλο «Ἡ Ἐθνική Ἀντίσταση στόν Ἕθρσ».
Διαθαζοντας τα δύο αὺτα θιθλία, στα
ὁποῖα δέν έχει γίνει καμια προσπαθεια ἀπ’
τούς συγγραφεῖς τους vd ὼραιοποιῆσουνε

καταστάσεις ἡ να αποσιωπῆσουνε ἀδυναμίες καί λαθη, αἰσθάνεται ὸ καλὸπιστος
ἀναγνώστης μια ἀπειρη ἀνακούφιοη Kl έλπίδα μαζί. Ἀνακοὺφιση γιατί ῆ τρέχουσα
-τίμια- ἀποψη πού ἕχει σχηματίσει εὺρὺτερα για τῆν Ἐθνικῆ μας Ἀντίσταση ἐπιθεθαιώνεται, ἀλλά κι έλπίδα γιατί ὁσο ὑπαρχουνε - καί θα ὺπαρχουνε παντα στὸν
τόπο ιαύτό - τόσο τίμιοι καί παστρικοί
ἀγωνιστές ὅπως ὁ Λαμπρος κι ὸ Κρίτωνος

i ·;“-μπο,ρσυμε 110v10_' ν

···-,που
εχει· πάρει’o ,Ἀρῃς στῆ· 00v518r1011 K019
Υ
’κτηριστικο καίτῶν δ
αὐτῶν.6ι6λίων εἶναιἓ : στῆν ἱστορικῆ μνήμη 100 5717111VIK00 λαοῦ.
ἡ[καθολική ἐπιθυμία K01 10011 τῶν αγρσrIΣέ εἱδικά. θέματα τῆς Ἀντίστασης- συχνά
κῶν ἀλλα ’καί τῶν ἀστικῶν- 1171116000va.
ὅμως θασικα- ἀναφέρονται μερικά ἀκόμα
5115 010v ἀκραῑο Βορρα τῆς χωρας 6p16167110 1100 ἀξίζει να έπισημανουμε. Μέ τό
σκονται 5115 010 V0110 .Kop00 της, να
θεσμό τῆς Αύτοδιοίκησης - καί δευτερεύοντως τῆς Λαῖκῆς Δικαιοσύνης - στῆν Ἐλεύθρούνε τρόπο να έπικοινωνῆσουνε καί νά
θερη Ἐλλάδα καταπιανεται ὁ —— μακαρίτης
συνδεθοῠνε μέ 01000 1'1 ὁμαδες πού φαντασήμερα 1110 — Γ. Μπέικος 010 6167110 100
ζονται 1'1 έλπίζουνε 011 θα μπορέσουνε να
Θοηθήσουνε στῆν ’ένταξῆ τους σέ 01101080«EAM καί Λαῖκῆ Αὺτοδιοίκηση», ένα 65000
11015 μορφή ἀντίστασης ὁποιουδήποτε
για 10v 011010 καί 0 ἰ’διος εἶχε πρωτοστατῆκατακτητῆ τῆς χώρας; τῶν Γερμανο-Ἰτασει, συντασσοντας μέ μερικσύς ἀλλους
λῶν στό νότο, τῶν Βούλγαρων 010v "E6po.
ἀγωνιστές τόν πρῶτο Κώδικα 100, 1100 ἐχει
Καί για τούτη μαλιστα τῆν πολύπαθη περιμείνει στῆν ἱστορία τῆς Ἀντίστασης μέτα
οχή καί για τόν πολύμορφο καί ίδιόμορφσ
όνομα «Κώδικας Ποσειδῶνα». Ὀ θεσμός
τῆς Αύτοδιοίκησής ἔπαιξε 1015 μεγαλο ρόλο
ἀγῶνα πού 51x5 νά κανει, τό 6167110 100 Καστῆ διαμόρφωση 00100 1100 θα μπορούσαπη εῙναι πολύτιμο.
σαμε να ὁνομασουμε «ὁ ἀντιστασιακός ἀνT0 6167110 110711 100 A0011p00 εἶναι κι 0010
θρωπος» τῆς έλληνικῆς ὑπαίθρου,καί ῆ ση011’ τίς ἀξιολογώτερες μαρτυρίες για τήν
μασία του εἶναι τεράστια. Μέ διαφορες
'Av11010011 τῆς Ρούμελης, 0,000 0 συγγρατροποποιῆσεις,
Βελτιώσεις 1'1 προσαρμογές
φέας του πῆρε μέρος 0' a0111v 0110 πολύ
νωρίς- συμμετεῖχε στῆν ἀνατίναξη τῆς γέφυρας τού Γοργοπόταμου- καί έζησε έτσι
τό φούντωμα τοῦ ἀγώνα στῆν ἀντα-ρτο
μανοι Ρούμελη. Δέν μποροῦμε νά μποῡμε
έδῶ σέ λεπτομέρειες καί θα περιοριστοῦμε
να Υέπισημανουμε τίς πολύτιμες πληροφορίες 1100 μας 8iv5I 0 συγγραφέας γιά 10v
πρωτοκαπετάνιο 100 ἀγῶνα, τόν “Ap11 Βελουχιώτη. Κι ένῶ τά αἰσθήματα τοῦ A0011p00 για 10v Αρη εἶναι μια πραγματικῆ
ἀγαπη καί θαυμασμός, ὅμως ποτέ δέν γλι01p0v5 στῆν προσωπσλατρεία ῆ τῆν 0115p607111. "E101 1'1 μορφή 100",qu ὅπως GYCXI’VEII
0110 1r1v πέννα τοῦ M115K100,5iv01 11 1110
ἀληθινή 011’ ὅσες μάς έχουν δώσει K010
καιρούς, εἴτε ἀπό προκαταλήψεις ε’ίτε ἀπό
ὑπέρμετρη ἀγαπη ἀλλοι ἱστοριογραφοι
καί ἀγώνιστές,

H1;Βιθλισγραφια ἐξί0717100 γύρω ἀπό τόν
”ἓΑρηζ· πλουτιστηκε R1 00111 05 δύο νέα 6ι6λία, 1100 ἀξίζει να ἐπισημανθοῦν. T0 ’ἐνα
,εῙναι μαρτυρίες για 10v ”Ap11 1100 συγκέν-

καί περνώντας 0110 διάφορες φάσεις ἀπο-

κρυσταλλώθηκε τελικά ὁ θεσμός στῆν τελικῆ μορφή του, ὅπως δημοσιεύθηκε στίς
πράξεις ἀριθμός 4 («Διαταξεις για τήν 00108IoiK110r1») K01 55 (Κώδικας Τοπικῆς A0-

τοδιοίκησης) τῆς ΠΕΕΑ, στα Δελτία ἀριθ. 2
(17—3—44) Kai 17 (1543-44) ἀντίστοιχα.
- Στό 6167110 100 0010 ἐξ 0717100 0 Μπέικος

μάς δίνει ένδιαφέρουσες πληροφορίες για
μερικές ἀντιθέσεις ἀναμεσα στῆν ὁμαδα
έπεξεργασίας τοῦ Κώδικα Ποσειδῶνας καί
τῶν τοπικῶν (Θεσσαλία) ῆγετικῶν στελεχῶν τοῦ ΕΑΜ καί κυρίως τοῡ ΚΚΕ, 0‘ 0,11

ἀφορά 6ασικά τήν έκτασηἴ καί 10 εὐρος
πού θα δινύτανε στό νέο 0010 65000, 50ρος πού θα έπρεπε v0 φτασει I11 μορφή
τῶν(<006151» κατα τούς συντακτες του, ὅχι

ὅμως καί κατά τήν αποψη τῆς όργανωσης.

,,Καί χωρίς να ἔχει 1110 οὺσιαστικῆ σημασία
“00111,ι’-ηςλεπτομέρεια’ίσως ἀποδειχτεῖ ση-

απακογκος010v ἔγραφε11’1";» ι]

_Πρίν K715100005 111χρονολογικη 11501080“
τῆς Ἀντίστασης γιά να περάσουμε στῆν
τρομοκρατία καί 010v E0(p07110, θα θέλαμε
νά έπισημανουμε καί δύο ἀκόμα ἀξιόλογα
σχετικα 6167110. T0 ένα εἶναι 1'1 μαρτυρία τοῦ
παλαίμαχου ἀγωνιστῆ Ι’. Mavo000K0<<«-Xpo
VIK0 011’ τήν Αντίσταση» (Καπόπουλος),
1100 i010p51 111v κοπιώδη πορεία μίας ὁμαδάς ἀκροναυπλιωτῶν ἀπ’ τήν Κέρκυρα στα
ἐλεύθερα ἑλληνικά 600vd καί τίς έμπειρίες
του 011’ τίς περιοχές πού διέσχισε, 6167110
1100 ἀποτελεῖ κατα K011010 Ip0110 111 συνέχεια τοῦ περυσινοῦ του « Ἀκροναυπλία».
T0 ἀλλο εἶναι οἱ 10001 E καί ΣΤ’ τοῦ(«·Μω
ρια στα ὅπλα», πού γράφει χρόνια τώρα ὁ
Παπαστεριόπουλος, Kl ἀποτελοῠνε πολύIIOr1 συμθολῆ στῆν ἱστορία τῆς Εαμικῆς
Αντίστασης στῆν Πελοπόννησο, μαζί ὅμως
καί τῆς - τεκμηριωμένης - έπαίσχυντης
δρασης τῶν λογῆς δοσίλογων καί συνεργατῶν τοῦ έχθροῡ, τῶν μετέπειτα <5<6v1Koφρόνων» K065 0opcpI'1c/K01 κατηγορίας γράφε πατριδοκάπηλων.
Av K010 10 δωδεκάμηνο πού πέρααε ὸ
Δεκέμθρης δέν ἀποτέλεσε αντικείμενο κανενός δημοσιεύματσς- ἀς σημειώσουμε ὅμως
τῆν 51110107110010 διαμάχηἀπ’ τίςστῆλεςτῆς
«Κυριακάτικης Ἐλευθεροτυπίας» πού 6α01051 ἐδῶ καί έξι μῆνες γύρω 0110 10 11p067111001 100 ἀφοπλισμοῦ τοῦ 2ου Συντάγματος τοῦ ΕΛΑΣ στίς ἀρχές τοῦ Δεκέμθρη τοῦ
44—11 μεταθαρκιζιανῆ τρομοκρατία τῆς Δεξιας καί 0 Ἐμφύλιος ἀντιπροσωπεύονται
σχετικα ἱκανσποιητικα στίς συγγραφικές
καί ιἐκδοτικές δραστηριότητες τοῦ χρόνου
00100.
KI ας σημειώσουμε πρωτα τῆν έπιλογῆ
τῶν κύριων αρθρων τοῦ Κ. Καραγιῲρ
στό·Ριζοσπαστη τῆς εποχης05: IiI710« ’ᾖ
111 Βαρκιζα,-στόν Ἐμφύλιρ)
καλύπτουνε-- 111v 115p1080 τ .
σειρααὐτῆ;τῶν ἀρθρωναποχτ
’γνώστης 010 πρώτη· σαφῆ ,ἀντίλ
’

οιτιίζῆθιογραφιρτου («Καπετανζ.“ '01'1'0‘-' τήν·
ρρηΙ0,0
ἀποῲῆ0011110 6167110 100M1151-1 -- συνθηκῶν. 1'1-'00 8110100py116r1-K0v510111vTEA;- :75

ζΑρηςι197551K0131100015051 καί τώρα μέ 11-'‘
τλο «Γραμματα για τόν ”»Αρη (Παπαζῆοης)
καί τό ἀλλο 100 P. Μπόκοτα« "E101 χάθηκε
ὁ ”»Αρης (Κόδρος). "A11 τά γράμματα γιά
10v "Ap11 πρέπει να σημειώσουμε τήν εἰδική
Βαρύτητοι κι ἀξία πού ἔχουν ἐκεῖνα 100
Ἀντρέα Τζήμά - τοῦ περίφημου Βασίλη
Σαμαρινιώτη, πολιτικοῦ τοῦ Γ.Σ. τοῦ ΕΛΑΣ
- πού γνώρισε καλα τό Θαναση Κλαρα,
πρίν ἀκόμα γίνει ”Αρης Βελουχιώτης, καί εἶναι ’ίσως ἀπό τούς λίγους στῆν ῆγεσία τοῦ
ΚΚΕ 1100 παραστάθηκε μέ συνέπεια καί στίς
εύχαριστες καί στίς δύσκολες στιγμές τοῦ
πρωτοκαπετάνιου τοῦ ΕΛΑΣ. Πρέπει ἐξ αλλου να σημειωθεῖ 011 τα γράμματα 100
Τζῆμα ξεττερνάνε κατα πολύ τό στενό θέμα
τοῦ ”Αρη καί προσκομίζουνε ἀξιόλογες
μαρτυρίες για πλεῖστα 000 ἀλλα 60p0011μαντα γεγονότα τῆς Ἀντίστασης (π. χ. σχέσεις μέ τῆ Βρετανικῆ Στρατιωτικῆ 'A11-0
στολή ῆ ἐπαφές μέ τα ὑπόλοιπα Θαλκανικα
ἀντιστασιακά κινήματα K. 0. ).
T0 6167110 110711 100 M110K010, μάς δίνει
ένδιαφέρουσες πληροφορίες για τήν 011011
έξόντωση τοῦ ”Αρη - καί μαλιστα ἀπ’ τήν
πλευρά τῶν διωκτῶν του - ἐξόντωση για
τήν ὁποία δέν εἰναι αμοιρη εὐθυνῶν καί I1
1015 ῆγεσία τοῦ ΚΚΕ, εύθύνες 1100 Kai μέχρι
σήμερα ἀκόμα δέν έχει ξεκαθαρίσει ἀποκοιθιστώντας παράλληλα 10v πρωτοκαπετανιο στῆ θέση πού τοῦ ἀξίζει τόσο στῆν

Ἀντίσταση 000 K01 010 K0000— 65011 ὅμως

κου ἀποδειχτεῖ
μοιαζει σήμερα.

πολυτιμότερο

011’

0,11

M10 ἀλλη πτυχή τῆς πολυμέρειας τῶν
προΒλημάτων πού παρουσίαζε ῆ ζωή στῆν
Ἐλεύθερη Ἐλλάδα, καί τῶν θεμάτων πού
εἶχε ν’ ἀντιμετωπίσει 1‘1 ῆγεσία τοῦ ἀγώνα,
εἶναι καί κείνη πού μας ἀποκαλύπτει τό 6167110 I00 Ι’.Κοτζιούλα, «Θέατρο στό θουνό»
(Θεμέλιο). Κι εῙναι πραγματικά ἀπέραντο
τό φάσμα καί ῆ ποικιλία τῶν φροντίδων
πού καταθληθῆκανε για τό λαό τῆς ὑπαίθρου τῆν έποχῆ ἐκείνη καί πού ’έπιανε 011’
111v 11018510 (800K07101, σχολεῖα, διδακτικα
6167110), τήν περίθαλψη (γιατρούς, νοσοκο-

μεῖα, φάρμακα), τόν 51110111000 (710'I'K0
00001110), μέχρι καί τήν ψυχαγωγία του.
Τήν τελευταία 5100111 πλευρά καλύπτει τό
6167110 100 Κοτζιούλα, 01100, ἐκτός 0110 10

αφηγηματικό- ἱστορικό μέρος, δημοσιεύονται καί στοιχεῖα για τῆν κατανόηση καί
τῆ Θοῆθεια πού θρῆκαν οἱ προσπαθειες 100
συγγραφέα τόσο ἀπ’ τῆν όργανωση 000
K01 0110 111v ῆγεσία τοῦ ΕΛΑΣ, ἀλλά καί τά
κείμενοι τῶν έργων πού μέ τόν αὑτοσχέδιο
θίασό τουιποιρσυσίαζε ὸ συγγραφέας στα
χωριά τῆς ,Ἐλεύθερης Ἑλλάδας.
Τόν τόμο 0010 ἐξ αλλου έρχεται να συμπληρώσει καί τό εἰδικό τεῦχος ἀριθ. 53-54
(Σεπτ. - Δεκ. 1976) τοῦ περιοδικοῦ «Θέατρο», πού δημοσιεύει συμπληρωματικα
στοιχεῖα,
φωτογραφίες,
προγράμματα

λαδα μἐτα τῆ δεκεμθριανῆ I11-rd τσῦκινῆματος καί τῆν τρομοκρατία 1100 ἐξαπολώθῆκε ἐναντίον τῶν ἀγωνιστων, όχι μόνο
0110 10 παρακρατος ἀλλά καί τό ῖδιο τό
κράτος - τίς διαδοχικές κυ6ερνῆσεις τῆς

«ἐθνικοφροσύνης», τό στρατό, τῆ διοίκηση
καί τῆ δικαιοσύνη ἀκόμα - τρομοκρατία
πού θα ὁδηγοῦσε μοιραῖα σέ νέα ἀναμέτρηση. Τό ἓνδιαφέρον ἑξ ἀλλου τοῦ 61671100
μεγαλώνει ἀκόμα περισσότερο ἀπ’ τα στοιχεῖα πού δημοσιεύονται εἰσαγωγικα για τίς
μετέπειτα τραγικές περιπέτειες τοῦ Καραγιώργη καί πού ἀποκαλύπτουνε 010 πικρή
πτυχή τῆς ἀνώμαλης καταστάσης πού δημιουργῆθηκε τότε στῆν ῆγεσία τοῦ ΚΚΕ, μέ
τίς γνωστές τραγικές συνέπειές της.
Τῆν τρομοκρατία καί τούς διωγμοὺς τῶν
ἀγωνιστῶν παρουσιαζουνε ἀναγλυφα καί
τα δύο σχετικα ἀφηγῆματα-μαρτυρίες 100
Α.Παπαπὲτρου «Καταδικασμένοι σέ θάναIo»

(Διάλογος)

καί

τοῦ

Στ.

Σκούρτη

«”Ωαπου νά ξημερώσει». Τά δύο αὐτα 6167110, μαζί καί μέ τό περυσινό «Στρατόπεδα
γυναικῶν»,
καλύπτουνε κατα K011010
τρόπο τό μεγαλο θέμα τῆς τρομοκρατίας
καί τῶν διωγμῶν πού ὁδηγῆσανε 010v Ἐμφύλιο.
Τῆ 0560850011 τῆς τρομοκρατίας στῆν
ὕπαιθρο, τίς προσπαθειες διασωσης τῶν

ἀγωνιστῶν μέ μία στοιχειώδη αὺτοάμυνα,
τῆ συμμετοχή τοῦ 5111011000 κράτους στούς
διωγμούς καί I11 δημιουργία τῶν πρώτων
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ὸμάδων ἐνοπλων μαχητῶν πού καταφεύγουν στό θουνό για να σωθοῦνε πρῶτα καί
νά θοηθῆσουνε τούς συναγωνιστες τους
πού
κινδυνεύανε
ύστερα, παρσυσιαζει
παραστατικα ὀ [Μπλάνας (καπετάν Κίσοαθος) στό 8ι6λίο του «Ἐμφύλιος Πόλεμος»

(Καστανιώτης), πού προχωράει ἀμως μέχρι
τό '48 καί τῆ συντριθῆ τοῦ Δημοκρατικοῦ
Στρατοῡ στό Γράμμο. Δυστυχῶς ὸ Μπλανας προτίμησε να περιοριστεῑ σέ λίγα - καίρια ὅμως - γεγονότα καί ἐπεισόδια τοῦ
ἀγῶνα τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ. Καί
ἐνῶ θα μποροῦσε ἴσως να μάς εἶχε δώσει
μιά πιό ἀναλυτική καί ὸλοκληρωμένη εἰκόνα τῶν συνθηκῶν πού ὁδηγῆσανε στῆν
ῆττα, έχει περιλαθει στό 6ι6λίο του καί 1110
σειρα πολιτικοῖδεολογικές σκέψεις, πού δέν
εἶναι τοὺ παρόντος να ἀναλύσουμε. Hap’
ὅλα 0010 ὅμως ῆ ἀφῆγηση-μαρτυρία τοῦ
Μπλανα εἶναι πολύτιμη σήμερα, γιατί εἶναι
ῆ μόνη πού ἐχουμε ἀπό τῆν πλευρά τοῦ
Δημοκρατικοῦ Στρατοῠ - 0v ἐξαιρέσουμε
θέθαια τά δημοσιεύματα τῆς ἐποχῆς, ὅπως
π.χ. τοῦ περιοδικοῡ «Δημοκρατικὸς Στρατός» κ.ἀ., πού ὅμως εἶναι πρακτικά ἀπρό-

σιτα 010v ἐρευνητή, ἀν δχι κι ὸλότελα ἀνύπαρκτα σήμερα στῆν Ἐλλάδα.
Θα τελειώσουμε τῆ σύντομη ἐτούτη ἀνασκόπηση τῶν δῆμοσιευμάτων γύρω ἀπό
τήν Ἀντίσταση καί τόν Ἐμφύλιο μέ δύο
προσωπικές μαρτυρίες ξένων συγγραφέων
καί ἀλλες δύο απόπειρες συνθετικότερης
θεώρησης τῶν γεγονότων.
Ἠ «Ἑλληνική περιπλοκῆ» τοῦ ”Ἐντυ Μαγιερς (Ἐξάντας), τοῦ πρώτου ἀρχηγοῦ τῆς
Βρετανικῆς Στρατιώτικῆς Ἀποστολῆς στα
ἑλληνικά Βουνα, πάσχει ἀπό τό ἴδιο ἐλαττωμα - ἴσως λιγότερο φανερά - πού έχει
καί τό 6ι6λίο τοῦ δεύτερου Βρετανού ἀρχη-

γοῦ Κρ. Γουντχαουζ «Τό μῆλο τῆς Ἔριδας»
(Ἐξαντας), πού εἱχε κυκλοφορήσει παλιότερα; Εἶναι Kl 0010 προκατειλημμένο, φανερά ἐχθρικό πρός τό ἐαμικὸ ἀντιστασιακό
κίνημα καί, τό χειρότερο, ἀνέντιμο. Κι ἀς
θέλουνε μερικοί ἐρευνητές να φανταστοῦνε
πώς αν ὸ Μαγιερς εἶχε παραμείνει μέχρι τό
τέλος στῆν Ἐλλάδα καί δέν εἶχε ἀντικατασταθεῖ 0110 τόν Κρίς, 1'1 τύχη τοῦ κινήματος
θα ῆταν αλλη. Γιατί ἕνα οκοπό ἐπιδιώκανε
·καί οἱ δύο αὐτοί «ἐντιμότατοι» κύριοι; να
ὺποταξουνε τό ἑλληνικό κίνημα στῆ Βρετανικῆ πολιτική ῆ, 0v δέ τό κατόρθωναν, v0
10 τσακίσουνε καί να τό διαλύσουνε. Καί δέ

διστάσανε, για νά πετύχσυνε τό σκοπό
τους, v0 μεταχειριστοῡν ὅλα τα μέσα,
ἀκόμα καί τῆ σιωπηρῆ ῆ καί φανερή ἀκόμα
σύμπραξη μέ τόν κοινό έχθρό, τούς Γερμαἱνούς. Ἀπό τῆν ἀποψη λοιπόν αὐτῆ, τῆς
ἐνημέρωσης δηλαδῆ τοῦ ἀναγνώστη 11de
στίς ποικίλες δραστηριότητες τῶν ”Αγγλων
«συμμάχων», παρουσιάζει τό 6ι6λίο τοῦ
Μαγιερς είδικό ἐνδιαφέρον.
Τελείως διαφορετική εῙναι τήν ἐποχή
ἐκείνη ῆ θέση τῶν Ἀμερικανῶν έναντι τοῦ
ἐλληνικοῦ κινήματος, θέση πού ὺλοποιεῖται

στό θιθλίο «Ο.5.5.μέ τῆν Κεντρική τσῦ

όλα 10 γεγονότα πού ὸδηγήσανε στῆ δεκεμθριανῆ σύγκρουσή, μπορεῖ να μας πληροφορῆσει ὑπεύθυνα γιαμτῆν έξέλιξη τῶν
γεγονότων αὐτῶν καί κυρίως για τῆν προγραμματισμένη καί ἐν ψυχρῶ σφαγή τῶν
ἀοπλων διαδηλωτῶν μπροστα 010v Ἀγνωστο Στρατιώτη, στίς 3 τοῦ Δεκέμθρη, πού
τῆν είδε μέ τά μάτια του. Για νά σταματήσει
κάποτε τό τροπαρι τοῦ «δέν εἶδα, δέν ξέρω,
δέν είπα» καί λοιπά ἀνέντιμα τερτίπια τῶν,
ἐλέω ”Αγγλων καί ταγματασφαλιτῶν, πνευματικῶν καί πολιτικῶν ταγῶν τοῦ έρμου
τούτου τόπου.
Oi δύο, τέλος, δοκιμές μιάς πιό συνθετι-

κῆς θεώρηοης τῶν γεγονότων είναι; «‘H
Ἑλληνική Ἀντίσταση» (Θεμέλιο) τοῦ Α. Κέδρου καί τοῦ γερμανοῦ ἱστορικοῦ Χάιντς
Ρίχτερ «1936—1946 Δυό ἐπαναστάσεις καί
αντι-παναστασεις στῆν Ἐλλάδα» (Ἐξαντας),

πού καί τα δύο, για διαφορετικούς λόγους
τό καθένα, παρουσιάζουνε ἀρκετό ἐνδιαφέρον.
'O Ἀντρέας Κέδρος, πού πῆρε ὸ ἴδιος
μέρος στῆν Ἀντίσταση καί μετα ἐγκαταστάθηκε στό Παρίσι, ἀρχισε ἀπό νωρίς τίς
έρευνές του καί κατόρθωσε νά συγκεντρώσει ἐπαρκῆ στοιχεῖα για να μπορέσει να
γράψει τό θιθλίο του, πού πρωτοκυκλοφὸρησε γαλλικα στό Παρίσι τό 1966. Οί 6ασικές ἀπόψεις καί θέσεις τοῦ Κέδρου είναι ὅτι

0 ἀγῶνας τοῦ ὣληνικοῦ λαοῦ θυσιαστηκε
στα ἀμοιθαῖα συμφέροντα τῶν δύο εὐρωπαίων συμμάχων τοῦ B’ Παγκοσμίου Πολέμου, τῆς Βρετανίας δηλ. καί τῆς ΣοΒ.
”Ενωσης, μαζί καί μέ μία σειρα λαθῶν -Ιδεολογικῶν καί“τακτ1κῶν- τῆς ῆγεσίας τοῦ
ἀγώνα καί 6ασικά τοῦ KKE.
Tic, ῖδιες αὑτές θέσεις -καί μέ μεγαλύτερη
μάλιστα έμφαση- ὺποστηρίζει καί ὸ Ρίχτερ
στό θιθλίο του, μαζί καί μέ μία πρόσθετη
αἰτία, μία ὑποτιθέμενη ριζικῆ ἀντίθεση
ἀναμεσα στῆν πολιτική ῆγεσία τοῦ ἀγώνα
-δηλαδῆ τοῦ ΚΚΕ - καί τοῠ ἐνοπλου τμῆματος τοῦ λαοῦ, τοῦ ΕΛΑΣ δηλαδή, πού τήν

ἐκφραζουν οἱ καπετάνιοι μέ χαρακτηριστικό ἐκπρόσωπο τόν ”Αρη. ‘H θέση αὐτῆ,
πού δέν εἶναι νέα - τῆν ὺποστῆριξε, καί μέ
προσωπικές μαρτυρίες μερικῶν καπεταναίων μάλιστα, ὸ γάλλος EUDES 010 θιθλίο
του «Oi καπετάνιοι» (γαλλικῆ έκδοση 1970,
ἐλληνική 1974, Ἐξαντας) - εἶναι ἀλήθεια ὁτι
εἶναι ἀρκετά ὲλκυστικῆ καί δίνει κατα κάποιο τρόπσ καί μια ῆρωικο-ρομαντικῆ
ἀπόχρωση στίς ἐκτιμῆσεις τοῦ συγγραφέα.
Ἡ 0110qu ὅμως μιᾶς τέτοιας ἀντίθεσης
τήν ἐποχή τῆς Ἀντίστασης δέν εἶναι καθόλου αὺτονόητη καί πρέπει πρῶτα να ἀποδειχτεῖ μέ στοιχεῖα - πραγμα δυσκολότατσ,
ἀν ὁχι ἀδύνατο -— γιατί μποροῦμε εὔλογα να
ὺποθέσουμε ὅτι δέν είναι παρά μεταγενέστερο ἐπιφαινόμενο πού δημιούργησε 1‘1
ἀπογοῆτευση τῆς ῆττας καί κυρίως 1‘1 λαχτάρα τῶν χαμένων ἐλπίδων.
Ἐκεῖ ὅμως ὅπου τό 6ι6λίο τοῦ Ρίχτερ είναι πολύτιμο για τῆν ἱστορία τῆς Ἐθνικῆς
Ἀντίστασης, εἶναι τά στοιχεῖα πού προσκομίζει ἀπό τῆν ἐρεύνα τῶν γερμανικῶν
ἀρχείων, για τῆν έκτίμηση τῶν πραγματικῶν διαστάσεων τοῠ ἑλληνικοῦ ἀντιστασιακοῠ κινήματος ἀπό γερμανικῆς πλευρᾶς,
καί τά πολλαπλα προθλῆματα πού δημιούργησε στίς δυνάμεις κατοχῆς στῆν Ἕλλαδα. Κι ἀκόμα κάτι; τῆν τεκμηριωμένη καί μέ
ἐπίσημα γερμανικα έγγραφα ντοκουμενταρισμένη συνεργασία τοῦ Ζέρ6α μέ τούς
Γερμανούς. ”Ετσι ὅμως τό 6167110 100 Ρίχτερ,
μέ τά νέα αὑτά στοιχεῖα πού προσκομίζει
καί δευτερευόντως μέ τίς ἀναλύσεις καί ἐκ-

τιμήσεις πού κανει για τῆν Ἐλληνικῆ Ἀντίσταση, θ’ ἀποτελέσει για 10 μελλοντικό
ἱστορικό πολύτιμο κι ἀναντικατάστατο
ἴσως θοῆθημα.
“

Ἐρανιστῆς
ΣΗΜΕΙΩΣΗ;

Σέ παρένθεση μετά τόν τίτλο κάθε θιθλίου
προσθέσαμε τό ὁνομα τοῦ έκδότη. Σέ ὅσα ΘιΒλία ἔχουνε ἐκδοθεὶ ἀπό τούς ἴδιους τούς συγγραφεῖς τους, δέν ὑπάρχει Θέθαια Ova/.10 ἐκ-

Βότη.

ισύγχρονος κινηματογράφος ’77
Ρεύματα
του
Νέου Γερμανικοῦ Κινηματογράφου
Βίμ ΒΕΝΤΕΡΣ - Χάνς Γύργκεν ΖΥΜΠΕΡΜΠΕΡΓΚ
Ζάν - Μαρί ΣΤΡΑΟΥΜΠ / Ντανιέλ ΥΓIE
(Συνεντεύξεις - ἀναλύσεις - μελέτες - φιλμογραφίες)

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

ΕΑΜ», τοῦ ἐλληνικῆς καταγωγῆς ἀμερικανου ἀξιωματικοῦ K. Κουθαρα (”Εξάντας). Γι’

αὐτό κι ὁ συγγραφέας κατορθώνει νά μας
δώσει ἀρκετές ώραῖες σελίδες 011’ τῆ ζωή
στῆν Ἐλεύθερη Ἐλλάδα μαζί καί μέ - συνήθως πετυχημένες - σύντομες σκιαγραφίες
μερικῶν ἀπ’ τα ῆγετικά στελέχη τοῦ ἀγώνα
πού γνώρισε. Ἐπειδῆ ὅμωςὸ Κουθαράς
μετα τῆν ἀπελευθέρωση τῆς Ἐλλάδας κατέθηκε στῆν Ἀθῆνα καί έζησε ἀπό κοντα
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(Ὁ ἁθῶος — Τό πρίμ - Τό ἄλογο πού κλαίει)

”Αλληλογραφία - Εἰδήσεις καί σχόλια.

τος. K010 δέ τό 1812 ἔτος έλαόε τέλος καίὴ νέα ”Εκδοσις τῶν

2°C) τυπογράφος,
0 ἐκδότης καί...
ὁ πρόλογοςί
”Οσο καί ἀν φαίνεται παράξενο ἡ ἐπικοινωνία τυπογράφου.“- ἐκδότη μέ τό ἀναγνωστικό κοινό ἦταν
πιό συχνή καί πιό έντονη στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας. Δέν ἦταν μόνο ἡ ἀπόσταση πού χώριζε τά τυπογραφεῖα ἀπό τήν πατρίδα, ἀλλά καί ὁ ἴδιος ὁ χαρακτήρας τῶν 6ι6λίων πού καθόριζαν τήν ἐπαφὴ αὐτή.
Καθώς ἐπρόκειτο γιά κείμενα πού σκοπό εἰχαν νά
καλύψουν ἀμεσες κυρίως ἀνάγκες, θρησκευτικές καί
ἐκπαιδευτικές, ὁ ἐκδότης (καί τυπογράφος, γιατί οἱ
,ἰδιότητες αὑτές ταυτίζονταν τήν ἐποχή αὐτή) αἰσθανόταν τήν ῦποχρέωση νά ἐξηγήσει τήν ἐργασία του
καί νά ἐπισημάνει τίς δικές του καινοτομίες, 0710616710v10; 66601.0 τελικά καί στήν ἐμπορική του διαφῆμιση.
Γίνονται λοιπόν οἱ Πρόλογοι τό μέσο μέ τό ὁποῖο
γνωστοποιοῦνται οἱ ἐπιτυχίες καί ἐξαγγέλλονται τα
σχέδια τοῦ ἐκδότη, μέ κάποια 6αθῦτερη μερικές φορές ἀνάλυση τοῦ τρόπου ἐργασίας του. Οἱ δ-ύο ἀνέκ1δοτοι Πρόλογοι πού δημοσιεύονται ἐδῶ εἰναι ἀπό
τούς πιό κατατοπιστικούς για τίς κατηγορίες τῶν 6ι6λίων πού κυκλοφορσῦσαν στῆν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καί παράλληλα μᾶς δείχνουν ἀνάγλυφα τόν
ἀγώνα γιά τήν καλυτέρευση τῆς τεχνικῆς ἐμφάνισης
τοῦ ἐντύπου (χαρτί, στοιχεῖα, 6ι6λιοδεσία). Χωρίς νά
ἐχουν τίς δυνατότητες πού διέθεταν οἱ Ἰταλοί καί οἱ
Εὐρωπαῖοι συνάδελφοί τους, 1110771013 ἡ φτώχεια τοῦ
μεγάλου ἐλληνικοῦ κοινοῦ δέν εὐνοοῦσε τίςάκριδές
ἐκδόσεις, οἱ,“;Έλληνες 0101000‘1071017900301 δέν ἐπα-

ψανῗναῖθελτιώνουν τήν ποιότητα· τήςδουλειᾶς τους.λ

Ο ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΓΛΥΚΥΣ

Διά τό νά μήν εἶναι ἐὔκολον μάλιστα εἰς τούς ἀπόντας νά
ἔχωσιν εἴδησιν τῶν ἐν τῇ Τυπογραφία μου 6ι6λίων διά τοῦτο
ἐφάνη μοι ἁρμόδιον νά προσθέσει) τά ἐφεξῆς ἐν τῷ παρόντι
Μηνολογίῳ.
Ἔστω οὖν γνωστόν’έκάστῳ τῶν Ὁμογενῶν μου ὅτι έκ τῶν
δύο Καταλόγων μου ὁ μέν περιλαμ6άνει πάμπολλα Ἑλληνικά
καί Ἑλληνο-λατινικά 6ι6λία, διαφόρων παλαιῶν τε καί νέων
Ἐκδόσεων καί τινα σπάνια καί δυσεύρετα, τά ὁποῖα μέ κόπον
καί δαπάνην ἀπέκτησα πρός χρῆσιν καί ὠφέλειαν τῶν Φιλολόγων, ὁ δέ ἕτερος περιέχει πάντα τά Ἐκκλησιαστικά καί κοινά.
Ἐντεῦθεν θέλουν πληροφορηθῇ ,οἱ ἐντυγχάνοντες διά τήν φιλο.· ·τιμίαν καί ἔφεσιν; ἶῆν ἕλ’(ιὸέιι-·ποίντ,οτεΙ εἰς.τό »νά ,κρατῶ πεπλούτι-

ι·.“’“σμέ”νην τήνῖΤυπογραφίαν μου, ἥτις θεία συνάρσει πρό, ,δύο αιώνων καί ἐπέκεινα διετήρησεν ὅλην τήν ὑπόληψιν, καθώςδέν
ἀμφιόάλλω ὅτι καί εἰς τό ἑξῆς θέλει προτιμᾶται διά τόν-ζῆλον
καί τήν ἐπιμέλειάν μου εἰς ὅσα τείνουσι πρός μείζονα καλλωπισμόν καί εὐπρέπειαν τόσον τοῦ τύπου, ὅσον καί τοῦ δεσίματος τῶν 6ι6λίων μου. Σύν τοῖς κάτωθεν σημειωμένοις ἐτύπωσα
ἕως τώρα Τόμους τρεῖς τῆς Ἱστορίας τοῦ Μεγάλου Ναπολέον-

τεσσάρων Τόμων τῆς φιλολογικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας. ”Ἀνιαύτοί
οἱ Τόμοι, ἀφ’ ὅτου κατά πρώτην φοράν ἐτυπώθησαν, ἐπέτυχον·
πάντοτε μεγαλωτάτην δεξίωσιν εἰς ὅλα τά ἁπανταχοῦ ’τῆς ,Ἐλτ -, .-

λάδος σχολεῖα, πόσῳ μᾶλλον θέλουν χαρῇ καί εὐχαριστηθῇ τῆν’ ’
σήμερον οἵ τε έλλογιμώτατοι Διδάσκαλοι καί οἱ φιλόμουσοι> ’ ’
Μαθηταί, ἀφ’ οὑ τούς ἰδοῦν σχεδόν κατά πάντα ἀνακαινισμέ-,
νους, διά τήν λαμπρότητα τῶν χαρακτήρων καί τοῦ χαρτίου,
διά τήν ἁρμονίαν καί τάξιν 1017 Τύπου καί διά τάς νέας προσθήκας καί 07191661; ἐπιδιορθώσεις, ὅσαι ἔγιναν εἰς αὐτό τό
ὠφελιμώτατον καί γνωστότατον ὄιόλίον. Ἡ δέ τιμή του, ἀγκαλά, ἐκ παραδρομῆς, εἰς τό Μηνολόγιον τοῦ 1812 ἔτους ἐσημειώθη ὀλιγώτερον, εἶναι Λ. 30 καί 34 Βεν. μέ καλόν δέσιμον διά
τά ὄαρύτατα ἔξοδα ὅσα ἐχρειάσθησαν διά νά ἀχθῇ εἰς τήν ρηθεῖσαν τελειότητα.
Ὁμήρου Ἰλιάς καί Ὀὁύσσεια μετά τῶν τοῦ Διδύμου Σχολίων εἰς Τόμους 4.
Σοαόίου Στοιχεῖα Φιλοσοφίας εἰς τόμους 4.
Εἰσαγωγή εἰς τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν, ἤτοι Ἑλληνικοί Διάλογοι περί διαφόρων ἀξιολόγων ὑποθέσεων εἰς χρῆσιν τῶν
Ἑλληνικῶν Σχολείων καί τῶν ἀρχαρίων Μαθητῶν.
Θουκυδίδου Ἱστορία μετά Σχολίων εἰς τόμους δύο.
Γραμματική Γαλλικο-Γραικική ὡραιότατα νεοτυπωθεῑσα.
Μεταφυσική μεταφρασθεῑσα παρά τοῦ ἐν Χίῳ σοφωτάτου
Ἴεροδιδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου.
Βλέπωντας πρός τούτοις τήν μεγαλωτάτην ζήτησιν ἥν ἔχει τό
μετά τῶν σχολίων τοῦ μακαρίτου Νεοφύτου Ἐπιστολάριον τοῦ
Συνεσίου, ἐν τῷ 1812 ἔκαμα Νέαν λαμπροτάτην καί 0x9166010171v Ἔκδοσιν καί τούτου πρός ὠφέλειαν τῶν φιλολόγων τοῦ
Γένους μου· καθώς θέλω μετατυπώσει ἔπειτα, μέ τήν αὐτήν
προθυμίαν καί μέ ὅλους τούς δυνατούς καλλωπισμούς, καί τόν

Ἡρωδιανόν καί ἄλλα ἀξιόλογα· μάλιστα ὅσα 6ι6λία καθεξῆς
θέλουσι τυπωθῇ εἰς τήν Τυπογραφίαν μου, ὅλα θέλουσιν εἶναι
πάντα ἐντελέστατα.
Ἁπόστολος νεοτύπωτος μέ μαῦρον καί κόκκινον χαρακτῆρα.
Ἔκδοσις ὡραιοτάτη.
Πραγματεία στοιχειώδης περί τῶν καθηκόντων, ἤτοι χρεῶν
του ἀνθρώπου, πρός χρῆσιν τῶν τῆς Ἑλλάδος Σχολείων, 61ὄλίον ἀναγκαιότατον καί ὠφελιμώτατον εἰς τούς παῖδας, νεοτυπωθέν ἐν ἔτει 1812 εἰς ”Ογδοον.
(Πρόλογοςσέ Μηνολόγιο 1017 Γλυκῆ,
ὅενετία 1814)

πΑΝοΣ θεοΔοΣιογ-,ο τγποτΡΑΦοΣ
, Ἰδού, φίλοι ὁμογενεῖς μου καί ε’ρασταί τῆς Ἑλληνικῆς·Ι [701— n."
δείας, ἔχω τήν τύχην νά σᾶς προσφέρω-τά ’,Ἀπαντα ’τούσοφοῇ
.·-·
κατ’
ἐξοχήν”Αττική
Μέλισσα
ἐπονομαζομέΞενοφῶντος
τοῦ
vov.
_
.
.
_.
. .
Ἐκόσμησα τήν Ἔκδοσίν μου ὄχι μόνον μέ καλόν χάρτην καί
μέ 1’ ἄλλα προτερήματα, ὅσα πίπτουσιν εἰς τούς ὀφθαρλμούς
ἑκάστου, καί περιττόν εἶναι νά ἐπαριθμήσω ἀλλά μάλιστα μέ
τήν ἀκρίὸειαν τῆς διορθώσεως τόσον τοῦ κειμένου, τό ὁποῖον, ,,
ἦτον εἰς ὄχι ὀλίγα χωρία ἐσφαλμένον καί έλλειπές ἀπό λέξεις.
καί ὁλοκλήρους ἐννοίας, ὅσον καί τῶν Σημειώσεων, αἵτιν ς,
διά τήν ἀπειρίαν τοῦ προτέρου Διορθωτοῦ, ἦσαν πάντῃ ἄχρηστοι καί τερατώδεις. Περί τούτων πάντων δύνασθε νά πληροφορηθῆτε παραὸάλλοντες τήν παροῦσαν μέ τήν πρό αὐτῆς Ἕκδοσιν, χωρίς νά παρεκτείνω ἐγώ τόν λόγον μου.
Ἡ μεγάλη ζήτησις τήν ὁποίαν έχουσι τά τοῦ Ξενοφῶντος καί

ἡ χρῆσις αὐτῶν εἰς ὅλα τά Σχολεῑα τῆς ,Εὐρώπης ἀποδείχνουσι,
πόσον εἶναι εὐάρμοστος ’μάλιστα εἰςῇτούς νέους διά τε τήν γλαή
0709017710177; φράσεως καί-[διά τήν πολυμάθειαν καί 617171071—f
τιαν του.

-· ·

-»

'

' · "

Δεχθῆτε λοιπόν μετ’» εὐμενείας, ὦ φιλόμουσοι, τήν προθυμίαν,> .
μου· καί ἄν εἰς τό ἐφεξῆς τό συγχωρήσουν αἱ περιστάσις,“ ἑλμπίζω νά σᾶς εὐχαριστήσω καί μέ ἄλλα ἀξιόλογα καί ὠφέλιμα
6ι6λία.
(”Εκδοση τοῦ Ξενοφῶντος ἀπό τόν Πάνο Θεδοσίου,
ὄενετιά 1811)
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ΙΤου Γιώργου Λεωτσάκου
ΦΟζΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣε
«Ἑλληνικά Λαϊκά Μουσικὰ
”Οργανα», έκδοση
Ἐθνική
Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα
1976. Διαστὰσειςε 25,5 x 30,9
671., σελ. 400, μέ 202 ἓγχρωμες
καί μαυρὸασπρες φωτογραφίες
καί 178 γραμμικὰ σχέδιά.
ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τό 61060σμα τοῦ 6ι6λίου τοῦ μουσικολόγου καί μουσικοκριτικοῦ Φοίδου
Ἀνωγειανάκη. μένει κανένας μέ

κάτι σάν πικρή γεὺση στό στόμα.
Ἰδίως μάλιστα άν, ὅπως ὁ ὑπο-

φαινόμενος. εἰναι κι ἐκεῖνος ’έλληνας ἐρευνητὴς, σέ κλάδο άνάλογο μέ τοῦ συγγραφέα, ὅσο κι
ἄν 666010δέν έχει πίσω του τίς
τρεῖς δεκαετίες οκληρῆς δουλειάς
πού καταστάλαγμά 1011; εἰναι 10
6ι6λίο του Φοίῧου Ανωγειανά-

κη. Δέ μπορεῖ νά μή δεῖ τήν 69γασία αὐτή καί σέ συνάρτηση μέ
τό πολιτιστικό κλίμα ποῦ τὴν
περιόάλλει. μέ τή μεταδικτατορική εἰκόνα τῆς μουσικῆς καί τῆς
κοινωνίας μσς. M10; κοινωνίας,
ὅπως έπανειλημμένα ἒχω τονίσει,

συχνά ἀδιάφορης γιά τήν ἐμπεδωμένη ἑπισ-τημονική γνῶση καί
κάποτε φιλιοταιικῆς, ὅπου ἕνας
διάχυτος κάματος κάνει πολλοὺς
ἓτοιμους νά δοθσῦν ἄκριτα στό
ἐντυπωοιακά ὑποσχετικό, νά πιστέψουν 06 «θαυματα» καί μα-

ζζκροπρόθεσμα άμφί6ολης εὐστο' ’-.

οτελεις η μή, θά 6ροῐν νά προτεινουν κάτι ἄλλο στίς κεραῖες τῆς

ὀλο καί πιό μαστορικά καί μεθοδευμένα άμ6λυνόμενης εὐαισθησίας μσς...
' μέτρο οχι μόνο τήν τοαγικη
16 ιο·

τοῦ Σπυρου Περιστέρη γιά τή νησιῶτικη τσαμποὺνα καί τοῦ 161011
τοῦ συγγραφέα γιά τό λαγοῦτο.
Τό γεγονός ,ὅτι τό 6ι6λίο τοῦ
Φοίδου Ἀνωγειανάκη ἑτοιμάζεται νά κυκλοφορησει.καί σέ ἀγγλική μετάφραση. δέν ἀποτελεῖ
μόνο θετική πρωτοὸουλία που
ὅοηθᾶ τή διεθνή ἀκτινοὸολία
τῆς ἑλληνικῆς μουσικολογικῆς
ἐπιστήμης. σέ ὅ.τι καλὺτερο έχει
νά ἐπιδείξει, καί σέ κύκλους ἱκανούς νά τήν εκτιμήσουν πολὺ καλῦτερα, δυστυχῶς. ἀπό 0910116νους ντόπιους, έλάχιστους εὐτυχῶς... Δυνητικά ἐνδέχεται νά ένθαρρῦνει καί ξένους ἐπιστήμονες
ο· έναν ἑλληνικό τομέα ἒρευνας.
Τό πόσο θετικό μπορεῖ νά εἶναι
κάποτε κάτι τέτοιο, μαρτυροῦν
περιπτώσεις ὅπως ἐκείνη τοῦ Σάμουὴλ Μπώ-Μποὸῦ στὴ μελέτη
τῆς δημοτικῆς μας μουσικῆς καί
τοῦ άγγλου μελετητῆ Τζών Θόρνλεῦ, οτόν τομέα τῆς ἒντεχνης
μουσικῆς μας - ὁ Θόρνλεῦ έμεινε
πάνω ἀπό δυὸ χρόνια οτήν Ἑλλάδα καί ἑτοιμάζει μιά μεγάλη
ἐργασία γιά τό Νίκο Σκαλκῶτα.
Τέλος, ἕνα ἀκόμη πλεονέκτημα

τοῦ 6ι6λίου εἶναι καί ἡ ἐκπληκτικά χαμηλή τιμὴ του, μέ τά οημερινά τιμαριθμικά δεδομέναῑ
1500 δραχμέςέ T0 τί σημαίνει αῦ<
τό, προκειμένου γιά μιά έκδοση
τόσο φροντισμένη. ὅπως θά 6011με,Ι ,καί -ιολυδσ-παιη·ζτό διαπι-

φτασει αἰσίως τις 85- 90δρχ. H'
τελευταία ἀνάλογων διαστάσεων
γαλλικὴ έκδοση γιά 10 Μίκη Θεοδωράκη μιά μικρηπλακέτα, τι-

’
(”-Υγρᾱφῑα δπῶ ζδ,,”Πινετζγιά ῗτῶν 617111111101; οιὸλίων τά 61196— : ’ῑκὲκρὺμϋῦυ 6966\111171011.I71012 ἑπιτήριά χρησιμοποιοῦν ὁλόκληρα .. 101111101 ικου του στόχου δίχως νά
παραιτεῖται καί ἀπό μιά πολυμέom εργεῖα νέων σπουδαστῶν καί
ρεια πνευματικῶν ἐνδιαφερόνEQEUVUHDV.’ ”Οπως καί ·νά ’χουν
των. Καί γιά ὃποιον τόν ξέρειο εἶτά πράματα, τό 6ι6λίο. καθώς
ναι ἀλήθεια μοναδικός ὁ Φοῐῦος
γράψαμε, «εἶναι ἓνα ἀνεκτίμητο
Ἀνωγειανάκης στό νά «ὀργανῶἐπιστημονικό ὂργανο (...). ένα εἷνει» τὴν ῖκανοποίησή τους, ὁίχως
δος Ηέγκυκλοπαίδείας τῶν έλαὐτό νά τόν ἀποξενώνει ἀπό τό
ληνικῶν λαἰἶκῶν ὀργάνων“’, ὅπως
κὺριο ἰ’-,ργο του, ἀλλ’ ἀπεναντίας
σεμνά τό χαρακτηρίζει ὁ συγνά τόν 601190 στήν έξυπηρέτησή
γραφέας». Τή χρηστικότητα κι
του.
έπιστημονικότητά του ἐπαυξάἩ εἰσαγωγὴ, που μόνη της «θά
νουν
178 γραμμικά σχέδιά
δικαίωνε τῆ συγγραφὴ», τοποθεδιαφωτιστικότατα. καί 202 θαυ161 έμπεριοτατωμένα, μέ θαυμαμάοιις ἐγχρωμες (τί προὸλὴματα
στή λιτότητα, πυκνότητα καί σαέκτύπωσης χρειάστηκε νά λυ«
φήνεια 0' ὃλο τό πλῆθος τῶν ἑκθοῦνὶ) καί μαυρόασπρες φωτοφάνσεῶν του, τό πρό6λημα τῆς
γραφίες. Κοντολογίς, ἡ έκδοση
δημοτικῆς μουσικῆς μας παράδοεἶναι ἕνα ἀκόμη έργο τέχνης πού
σης όχι μόνο πάνω στά τελευταῖα
ἡ ὑψηλὴ αἰσθητικὴ του τῆς σελιδεδομένα τῆς ι’-θνομουσικολογίας
δοποίηοης καί τῆς ὲκτύπωσης τό
ἀλλά καί ἱστορικά, γεωγραφικά
τοποθετεῖ άξια πλάι σέ ἀνάλογα
καί κοινωνιολογικά «μέ λεκτική
έπιτεύγματα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέοἰκονομία σύμφυτη καί συλλειζης ὅπως ἡ ’«Νεολιθική Ἑλλάδα»
τουργοῦσα μέ τήν έπιφυλακτικόκαί ἡ «Μονὴ Σταυρονικήτα».
τητα τοῦ ἐπαΐοντα», ὅπως γρά"A; περάσουμε ὅμως στό ἴδιο
φαμε.
τό κείμενο : Νιώθει κανένας δέος
καί 6αθὺ σεόασμό μπροοτά στῆν
Τό 6ι6λίο εἶναι χωρισμένο σέ 5
ὁμοιογενῆ πολυεδρικότητα αὐτοῦ
fax/011116;: εἰσαγωγὴ, ἰδιὸφωνα,
τοῦ καρποῦ τῶν προσπαθειῶν
μι-ῑμ6ρανόφωνα, ἀερόφωνα καί
χσρδόφωνα. Ὁρισμένα κεφάμιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς ἀφιερωμέλαια, ὅπως λ.χ. «τό κουδοὺνι»
νης στήν έρευνα, ,άλλά καί μπροστά στίς διαστάσεις καί τή χρο(σελ. 54-89) ἀποτελοῦν θαυμανική διάρκεια τῆς έντατικῆς συνστές μονογραφίες πού 560716110—
ζουν μπροστα στά ἓκπληκτα καί
θετικῆς προσπάθειαςῑ ένα ἀπό τά
μεγαλῦτερα
προῧλήμοιτα
(σέ
γοητευμένα μάτια μας ἀνυποψίἀμεση συνάρτηοη με’ τίς 65019611αστους κόσμους μιᾶς ἀρχέγονης
κες ἱκανότητες τοῦ έρευκητῆ καί
μουσικῆς (εὐαισθησίας τοῦ λαοῦ
τοῦ συγγραφέα) Θά πρέπει νά
μσς, Ε’τσι πυκνά καί τερπνά
συνάμα ὁοσμένες, ο[ πληροφορίες
-...\
.. διάλεγμα όχι αυτοῦ
é σέ. κάνδυν ν αν ω ιέσ 1.II.
’· 017066 _15 Φοῖ6οςζ . ὑ τ“ς
λ’, αυτοῦ που, - άν’.τί(τινα-ποφουκτ
πρὸσῶπική- ἀ’τῖεῖζρα) -· δὲ _I'-I;I
μπορει να μὴ σκεφτοῦμε τό πόσο

ἀλήθεια περίεργοι, πολυμερεῖς

Συστήματικές ἀναδρομὲς σὲ 1111'

καί άδιάλειπτα μεταμορφοὺμενοι
εἶναι οἱ 6αθιοί δεσμοί πού 0V0-

γές έντυπωσιακῆς ποικιλίας·

006001070 μουσ

τηςΤουολιας'71'01'1, εἶχεκυκζ
.-,'91‘10617110'7'191VI(116116910006967; ι
..ξ’σελίδες κειμένου ἀλλά αισθητα,””··
λα1111070κενό-οτὴνζ "171206169011 σχήματος. καί πολύῖῑζ
’.ζ-’μουσικῶν .6911
.....
I
0171070μκή· μελέτη μιτις --λιτότερο ὲκὸοτὶκά) πουλιόταν .
’ ·’μὴ- πού,- φοσι
.I
-· ὀλον’ληρη, γεωγραφικῆς περιοχῆς
(άν πουλιόταν. .) στή φοὸερὴ
οργαναῑ) ’πουχαρίζει0'10 κράτος ’ζ ' αναφερονταιστα ορξγανᾳζκαί·σ-τις-ξζζ
_.7'10I1'1,_ ὅπως 6711011110110, ἡ <65τιμὴ τῶν 3. 850 δρχ.Ι
ζκαί 90016100161 σέ 110110610I.1I'3
ὀνομασίες ’των με““(ῖν 1011--"'-.I-EQB11v11011»'11]; 010v τομέα 01110
'Mé'yo ἡ ἐκὸοσήῖ καθαυτηἀπό ;.:'- ἀνθρωποΓπ ..λατάγραψε καί ..··’καταγραφη αὐτη, I
’”’-εῑχὲ μόλις- 11971061 μέ μιά σειρά ’τότε 11011 7190/9011110110111716.’ὥς-,·- .φῶτσγράφι’σε, ὅλες τίς ἀπεικονί’“
6011110016; μονοραᾳιές δημοσιτό ἐ’τοιμο ἀντιτυπο, κάλυψε χροσεις μουσικῶν ορ(ανων 0'1-11- 611. ζ’ καί ἓμμεσα, 1110 ἀπό 1191110 67111)}.ευμένες σέ 61011096117119; έποχές;
νικά μιά πενταετία. ’Χρονικό διάζαντινή εἰκονογραφία τῶν· ἐκ·
δονες ελλιιψεις τῆς μουσικηςΙ
κλησιῶν τοῦ έλλαδικου χωρου, κι
στημα «φυσιολογικό» θά λέγαμε,
τῆς Δέσποινας Μαζαράκη γιά τό
γραμματολογίας μας, εκεινη ένός
7.6517100 μουσικῶν ὸρων.
.
λαϊκό κλαρίνο καί τὴ (ρλογέρα,
μέ γνώμονα τά ἑλληνικά έκδοῑικά ἀκόμη ἔμπειρος ἐρευνητὴς που

..Η-ζ,
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Σημαντικές συ μὸολές
Τοῦ Χάρη Ξσνθουδάκη
Μερικές κρίσεις καί ἀπόψεις μας για τό ἑλληνικό μουσικά 6ι6λίο
ἔχουν φιλοξενηθεῑ παλιότερα και ἄλλοι και στίς σελιδες του(«ΑΝTI» (περίοδος Β,τεῦχος 20,31 Μαὶου I975.) Η γενική εἰκόνα τοῦ.
προόλήματος (γιατί πρόὸλημα εἶναι η ἀπουσία ἑλληνικῶν 6ι6λίων
γύρω ἀπό τη μουσική, ἔστω και δευτεὶροἐνὲς) δέν’ε’χει ἀλλάξει ἀπό
τότε. Η κατάσταση τῆς μουσικῆς παιδειας στόν τόπο μας ἀλλάξει
συνεχῶς πρός τό χειρότερο καί ἡ σιιγκεκριμένη συνέπεια αὐτῆς τῆς
κακοδαιμονίας δέν αἴρεται με’ τήν παρουσία, τελευταῖα, μερικῶν
μουσικῶν 6ι6λίων. Τήν ἔκδοσή τους χοωστσῦμε στην πρωτοόουλια
καί στό μεράκι των ἴδιων τῶν δημιοι ργων τοι ς. πού γνώριζαν 6E-

6αια ὅτι μιά τέτοια χρηματικη «ἐπένδυση» εἶναι ἐκ τῶν προτέρων
χαμέν η ὑπόθεση.

Μέ τό σημείωμά μας αὐτό θέλαμε νά έπισημάνουμε τά.κατά τή
γνώμη μσς, ἀξιολογότερα, παραλείποντας
τή
σημαντικότατη
«Κοινωνιολογία τοῦ Ρεμπέτικου»
τοῦ Στάθη Δαμιανάκου, έργο πού
κινεῖται μέσα στά ὅρια τῆς κοινωνιολογικῆς μεθοδολογίας (ὅπως προειδοποιεῖ καί ὁ συγγραφέας του), καί τό πρόσφατο
6ι6λίο τοῦ Φοίδου Ἀνωγειαννάκη γιά τά Ἑλληνικά Μουσικά
”Οργανα, τό ὁποῐο παρουσίασε ὁ
Γιῶργος Λεωτσᾱκος.

Θά θέλαμε ἐπίσης νά συστήοουμε θερμά. 0‘ ὅσους ἀνθρώπους σκοπεύουν νά διαθέσουν
μερικά χρήματα γιά ἐ’να παιδικό
δῶρο. τό 6ι6λίο «Ἡ Ὀρχήστρα»
τῆς Μαριόρας καί τοῦ Θανάση
Ἐξαρχόπουλου. Οἱ τριάντα μία
καλόγουστες πολύχρωμες εἰκόνες
πού συνθέτουν τό 6ι6λίο - μέρος
παλιότερης δουλείας τῶν δημιουργῶν παρουσιασμένης δημόσια

- συνοδεύονται ἀπό ἕνα μικρό
δίσκο μέ ἁπλά σχόλια καί ἠχογραφημένα. παραδείγματα που
έξηγοῦν τό καθένα ἀπό τά 25
διαφορετικά ὄργανα πού εἰκονογραφοῦνται οτίς σελίδες τοῦ 6ι6λίου.
Ο
ΓΙΑΝΝΗ Π. ΓΚΙΚΑ, Μουσικά

”Οργανα καί Λαϊκοί Ὀργανοπαῐχτες στῆν Ἑλλάδα, α’ νότιος
Εὕὸοια καί Σκῦρος,

Ἀθήνα 197s.
ΣΤΙΣ 95 σελίδες τοῦ 6ι6λίου, δ
συγγραφέας ἀναφέρεται διεξοδικά στά όργανα τῶν περιοχῶν
πού δηλώνονται στόν ὑπότιτλο.
Ἡ

σκοπιά

του

εἶναι

κυρίως

(ἀλλά ὄχι ἀποκλειστικὰ) ἡ σκοπιά τοῦ λαογράφου- τοῦ λαογράφου ὅμως ποῦ κατέχει ἀλλά .
καί 6ιῶνει τό ἀντικείμενο τῆς μελέτης του. Ἡ ἔρευνα ἐπεκτείνεται
016v κοινωνικό ρόλο τῶν ὀργανοπαιχτῶν στίς ἀντίστοιχες περι,οχές, σέ μαρτυρίες γιά τά ὄργανα
καί τούς ὀργανοπαῖχτες καί σέ
έκτεταμένες ἀναφορές στούς τοπικους χορούς. Τήν τεκμηρίωση
καλύπτουν 71 σημειώσεις, l3
σχέδιά ποῦ παρεμὸάλλονται στό
κείμενο καί δύο παραρτήματα
ἐκτός κειμένου; στό πρῶτο παρα-

τίθενται 103 φ(ι)τ()γραφίες μέ
ἀναλυτικές λεζάντες καί στό δεύτερο ἓξι σκοποί σέ 6υζαντινή καί
εὐρωπαϊκή καταγραφή ἀπό τόν
Σίμωνα Καρρά, ὁ ὁποῖος προλογίζει τό 6ι6λίο (ὁ τελευταῖος
σκοπός σέ καταγραφή Ψάχου).

Τῆν ἀνάγνωση τῆς μελέτης τοῦ
Γιάννη Γκίκα 6οηθοῦν ἕνα ἀλφα6ητικό εὑρετήριο καί ένας χάρτης
τῆς Καρυστίας καί τῆς Σκύρου.
ΜΑΝΟΛΗ K. ΧΑΤΖΗΙἹΑΚΟΥΜΗ,
Μουσικὰ Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας , (14531832), τόμος πρῶτος, Ἀθήνα

ζῗζςέᾚῖζ

1975.
Τό άχαρο ’έργο μιᾶς ἀποδελτίωοης πραγματοποιεῖται μέσα σέ
500 σελίδες μέ έκπληκτική ἀκρί6εια. μεθοδικότητα καί πληρότη-

τα. Τό κύριο σῶμα τοῦ 6ι6λίου
χωρίζεται σέ τρεῖς ένότητες. Στήν
Εἰσαγωγή ὁρίζονται μέ ἀκρίὸεια
γὁ χῶρος (ἡ έκκληοιαστική μου-

PYLARINOS

σικὴ δημιουργία στῆν Τουρκο-

κρατία). τό ῦλικό (τά χειρόγραφα
’έξι 6ασικῶν συλλογῶν, μεμονωμένα χειρόγραφα ἀπό ἄλλες συλλ()γι’-“,ς) καί ἡ μέθοδος έρευνας
(παρουσίαση

χειρογράφου

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ

σέ

ΣΤΑ

τέσσερα ἐπίπεδαῑ 6ι6λιογραφικα
διακριτικά στοιχεῖα. παλαιογραφικά στοιχεῖα. περιγραφή περιεχομένου. (σοι’)κριτικός σχολι-

ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ασμός. μέθοδος κατάρτισης τῶν

6ι6λιογραφικῶν καταλόγων). Στό
Πρῶτο Μέρος ὁ ἐρευνητὴς παρουσιάζει τά χειρόγραφα ἀκολουθῶντας αὐστηρά τή μέθοδο
πού ὁρίζει ἡ Εἰσαγωγή. Τό Δεύτερο Μέρος περιλαμόάνει δύο
ἁλφαὸητικούς καταλόγους (οἱ
συνθέτες, τά μέλη) μέ πλήρεις καί
άκριόεῐς παραπομπές. Ἡ μελέτη
τελειῶνει μέ ”ένα γενικό ἀλφαὸητικό εὑρετήριο καί ἕναν πίνακα
ἀντιστοιχίας τῶν ἀριθμῶν τῶν
χειρογράφων. (Ἡ 6ι6λιογραφία
καί οἱ ουντομογραφίες παρατίθενται οτήν ἀρχή. Ἐκτός κειμένου, 25 φωτογραφίες 1μουσικῶν

χειρογράφων).

.

Χωρίς περιστροφές, κατά τήν

ἀποψη τοῦ γράφοντος. ἡ μελέτη
τοῦ Μανόλη Χατζηγιακουμή εἶναι ὑπόδειγμα έπιστημονικῆς
δουλειάς καί τεκμήριο ἐπιστημονικόῦ ἤθους,
.

·
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΩΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΩΝ
I973

ο Ta έξωφυλλο τοὺ Ἀναγνωστικοῐι τῆς

ι’ Δημοτικοὺ τῆς Περιόδου τῆς δικτατορίας τοῦ Μεταξα. Ἠ ’ίδρυση τοῦ Ὀργανισμοῡ Ἐκδόσεως Σχολικῶν Βιθλίων.

τό

1937,

ὲξασφαλίζει

τόν

οτιόλυτα

ἐλεγχόμενα καί συγκεντρωτικό χαρα’κτήρα τοῦ συστήματος.
Τό έξῶφυλλο τοῦ ”Αναγνωστικου τῆς

ΤΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΚΑΙ H ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΤΗΝ EAAAAA

Γ’ Δημοτικοὺ τῆς Περιόδου τῆς 7ετίας.
Ὀμοιοτητες μόνο στα έξῶφυλλα anoφευγονται. Ἠ καταργηοη τοῦ Παιδαγωγικοῡ Ἰνοτιτουτου καί oi δηλώσεις τοῦ

τοὺ ἱστορίαν...» Θυμίζουν Πολύ τήν εγ-

ιἰιτουργοῡ Παιδείας κ. K. Καλαμιτοκιᾱ τό
1967 ὀτι η ὲΠίδραση (τῶν μελῶν τοῦ

ψυχή των τήν αι-ιέραντον καί ”ιεραν έν-

Παιδαγωγικοῡ “Ινστιτουτου)... «έτιί τῆς
έῐτιλυσεως τῶν έκι-ιαιδευτικὼν ζητημάτων υτῐῆρξε αντίθετος Πρός τας napaδόσεις τοῡ ἔθνους καί τήν μακράν αυ-

Τό αρθρο αυτό - μέρος and μια
μεγαλυτερη ἔρευνα - δέν ἔχει οὔτε
τήν Προθεση αλλα οὔτε τη δυνατότητα να καλύψει σφαιρικα τόν
τρόΠο n00 αναῐττυσσεται ἡ αἰσθητική στα Παιδια, μέσα and τό έκΠαιδευτικό σύστημα Kai εἰδικδτερα
μέσα ατιό τήν εἰκονογραφηση τῶν
σχολικῶν 6ι6λίων, n00 έδῶ κύρια

μσς ένδιαφέρει. Ἀιτλα ἐπισημαίνει
Eva μόνο an' τα Πολλά «μέσα» τῆς
Παιδείας n00 χρησιμοποιεῖται για
τήν έτιιθολή τῆς κυρίαργης ἰδεολο-

νίας καί αἰσθητικής, ὅπως αυτή έκφραῑεται μέσα an' τήν εἰκονογρα-

φηση τῶν σχολικῶν 6ι6λίων. Τό

Τῆς Βουθούλας Κωστοπούλου

κυκλιο τοῦ ιἰΠουργοῡ Παιδείας K. Γεωρ-,

γακὸῐτουλου τό

1936:

«... ”Ανθρωτιοι

ανίκανοι να Περιλαθουν είς τήν μικρὰν
νοιαν τῆς Πατρίδος... Προσει-ιαθησαν να
ὑπονομεύσουν τήν Θρησκέίαν, τήν na-

τρίδα Kai τήν οἱκογένεια...» (Βλ. Ἀλέξη
Δημαρα. Ἠ μεταρρυθμιοη ησύ δέν ’έγινε. Ἐκδοσεις Ἑρμῆς.)

νονται - Πολλές μόχες για τήν καΘιέρωοη τῆς δημοτικῆς μσς γλῶσσας καί για τήν καθιέρωση μιας αλλη( αντίληψης Θεματογραφίας. δέν
έχουν δοθεῖ αντίθετα μαχες γι’ αυτήν τήν έτιίσης μεγάλη καί Πρωταρχική γλωσσσ. ’τή γλῶσσα τῆς εἰκόvac. ΣυνέΠεια τῆς ἕλλειψης σω-

στῆς αἰσθητικῆς διαπαιδαγωγησης
εἶναι and Πολύ νωρίς ἡ καταστροφή τῆς αισθητικῆς τοῦ λαοῦ.

υιτοχείριου ϋοτερα στῆν καθημερινή καί καταιγιστική εισθολή τῆς
κατευθυνομενης Ιμα(“ικῆς υτιοκουλτουρας.

Θέμα - an' δοο γνωρίζω - δέν ἔχει

"Eva αιτό τα 6ασικά συμπερασματα not; καταλήγει κανείς 6λέ-

αιτασχολήσει Ποτέ σοὸαρα ἡ ἔχει
αιτασχολήσει ἐλάχιστα τόν Προ-

Ποντας συγκεντρωμένο τό υλικό
τῆς είκονογραφησης τῶν αναγνω-

6ληματισμό δλων ἐκείνων not: κατα
καιρούς Πρότειναν Προοδευτικές ἦ
Προοδευτικοτερές
έκῐταιδευτικές

στικῶν - and) τή δεκαετία τοῦ ’30
μέχρι τή μεταΠολίτευση - εἶναι ή
αρνηση για οηοιαδήιτοτε αλλαγή.
”Αρνηοη n00 Περιέχει «έν σοφία»

μεταρρυθμίσεις.

τους καταλληλους τρόπους καί τα

Ἐνῶ τιχ. ἔχουν δοθεῑ - καί δί-
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κατάλληλα μέσα n00 Θεσμοιτοιοῡν-

[Ιται ΙμΙέ τίς νέες» .Kaee φορα·
,ἷ-μετορρυθμισεις .Πού-· στέκονται (JI,ἀκρογωνιαιος λίθος τοῦ συστήμα- · ’
·- ~I,o_<':.- μιας καί ἔχει τῆ δυνατότητα να

’ἶ

ΠαρσλαμθάνειτόνnoAiIn» αΠό τή
-νηΠιακή του ἡλικία. ωσι-του να τόν
·Παραδώσει «ακοδημαϊκό Πολίτη».
’έ·τοιμο να αναΠαράγει τό σύστημα.

Ι

’ τήν ἰδεολογία του. τήν Παιδεία του
καί τήν αἰσθητικὴ του.
”Ιδιαίτερα μάλιστα στό χῶρο τῆς
αίσθητικῆς ἡ κατάσταση Παρουσια-

(ἵεται ακόμα Πιό ΠολύΠλοκη. Oi σύγχρονες αναίητήσεις δέν ἀΠασχολούν Παρα μισ μειονότητα καλλιτε-

χνῶν. Πού μέ τή σειρα τους αΠευθύνονται σέ μια άλλη μειονοτητα.
"EI01 ἠ αντίληψη για μισ «ἑλληνικοO Ἠ μεταπολεμικὴ Περίοδος χαρακτηρίζεται 6ασικά αΠό τήν ῆττα τού κινῆ-

τητα» στῆν τέχνη, Πού ούσιαστικα
φορμαρεται στή MIA καί μοναδική
Σχολή Καλῶν Τεχνῶν, αναΠαρα-

ματος. Στή διήγηση τού μαθητοῦ (;) ή
«φιλανθρωΠη έΠίσκεψη» δέ διαφέρει

νοντας κατα κύριο λόγο τίς σχέσεις
Παραγωγῆς α’ ένα καΠιταλιστικό
κοινωνικό σχηματισμό, ἀφαιρεῖ 6α-

καί Πολύ αΠό τούς έρανους ύΠὸ τήν
ἰψηλήν Προοτασίαν τῆς A.M. τού 6ασιέωςί

σικά - καί συνειδητα - τήν αμφι-

σθήτηση, κύριο στοιχεῖο για τήν
έξέλιξη τῆς τέχνης.
"Av δούμε τά «ίδεῶδη» Πσύ ΠΙ

θάλλουν oi εἰκόνες για ’τη μητέΙ.

ῆι '/,//////////)////, φάψ

τόν Πατέρα, τήν οἰκογένεια, ἂν
Προσέξουμε τόν έντονα μικροσστικό χαρακτῆρα τού σΠιτιοῡ, αν
καλοεξετασουμε τά ΠρόσωΠα τῶν
Παιδιῶν - ἰδίως στή διαρκεια τῆς

δικτατορίας - τήν ίσοΠέδωση καί
τήν ταύτιση μ’ ὡρισμένα ξένα Πρό- τυΠα, ὅΠως έχουν Περασει αΠ’ τῆ
:3 διαφήμιση, δέ θα δυσκολευτούμε

“’ να·καταλαθουμε γιατί κυκλοφο-

’·
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Τό

έξῶφυλλο

τῆς

I”

Δημοτικού

αμέσως μετα τόν Πόλεσι),Υ Παραμένει τό

εΛΛιιΝοιιονΛιι ‘

”ίδιο 6ι6λίο μέ τήν ’ έκδοοῆ ·’τζού ’37,

ΑΝΑΓΝῼΣΠΚΟ Τ _AHMOTIKOY

αφαιρούνται μόνο τα κεφαλαιαηού εἶναι σχετικα μέ τήν 4η Αὐγούστου.

..~. . ~ -.με

ο (Γ’ Δημοτικού 1949). Τό σοθαρό καί

αγέλαστο Παιδακι μέ τα σφιχτα κοτσιδακια καί τήν Ποδια, τα μαζεμένα χέρια

καί γενικα τήν Παθητική σταση, Προ6αλλεται σαν «τό διαμαντι τού οΠιτιοῡ».
Φυσικα μόνο μέ τέτοια ΠρότυΠα «...τα

οΠοῑα μέ 6ασικά σύμθολα τήν Πίστιν καί
τήν Παιδείαν θα ένίοχυον τήν Ἐκκλη-

σίαν καί τό Σχολεῖον...»

ή αρχουσα

ἰδεολογία ΠροσΠαθεῑ να έΠιθληθεῖ. «Τό

διαμαντι τού σΠιτιού» έΠιΠλέον εἶναι
καί κορίτσι - δέν Πιστεύω ναναι τυχαῖο μέ συμμετοχή στίς οἰκιακές δουλειές,

Προετοιμαζει τό μέλλον της. ”Ἀς μήν
ξεχναμε. Στό σύνολο τού Πληθυσμού
τῆς αΠογραφῆς τού 1951 ’έχουμεῑ
”Εγγραμματοι
Ἀγραμματοι

”Ανδρες
Γυναῖκες

88%
64%

12%
36%

·-’·. εῗζ

Ἑκσυγχρονισμός

στῆν

Παραγωγῆ,

μετακινήσεις τού Πληθυσμοῡ αΠο τήν
ϋΠαιθρο χώρα στα αστικα κέντρα 6λέΠε Πίνακα - αλλαγές στήν καθημερινή ζωή, λές καί δέν αφοροῡν καθόλου
τῆ νέα γενια, Πού διαμορφώνεται σέ

ὁριοθετημένα καί ξεΠερασμένα Πλαίσια.
Μόνο ῆ ...Αύγούλα Προθαλλει αΠό τό
θουνό αλλα κανένα τρακτέρ δέν Προθαλλει ...αΠό Πουθενα. (Στή φωτ. τα ἑξῶφυλλα τῶν έκδοσεων 1955, '64, '67,

ΑΣΤΙΚΟΣ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

· »Κατανομή τού Πληθυσμού σέ %

’έτοΙς
1926
1940
1951
1961
1971

” ‘_.='..wz ~ . », NAN».

0 Ἀναγνωστικό τῆς Δ’ Δημοτικοῡ.
1964; «'H καλωσύνη τού ΣΠύρου», διήγημα τοῡ Σαραντίδη

αστικός
31.1
32.8
37.7
43.3
53,2

ήμίκός αγροτικός
’14.5
Ι 54,4
14,8
52,4
14,8
47.5
12,9
43,8
11,7
35,1

1965: «Ὀ ΠαΠΠοῡς»Ᾱ, διήγημα τσῡ Kapκαθίτσα

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Παραμένει ἡ Ιίδια.
Πέρα and τό θέμα τῆς χρησιμοΠοίησης
ένὸς έργου Πού έφτιαξε ένας καλλιτέχνης για συγκεκριμένο σκοΠό, χρησι.μοι-ιοίησης μαλιστα and τό κρατος σέ
Περίοδο μεταρρυθμίσεων, ὑπάρχει καί
τό αΠλὸ θέμα τού Περιεχομένου τῆς είκονογραφησης σέ σχέση μέ τό Περιεχὸμενο τού διηγήματος. Κι αν μέν «'H
καλωσύνη τού ΣΠύρου» συγχωρεῖ τόν

«ΠαΠΠοῡ», ’τό ὅτι ὸ «ιΚροῖσος καί Σό-

,
:n'O'iAnyorz‘
,
”τᾷὲῠμωτμκμω ηοω-ι με εἰ· ηαλμ a ἀνω. τις
’.μεμε-κ τιμωρούς· τί l-nlm mi τὲ διά-ειη
Ῥη ’W ιάθι mm ’ῥοπὴ τοῦ χμκιυ. 7w) ΜωI: ·ἠ χυᾷ καί ήΙγᾷΙω oi MI»: καὶ σὲ ξένους, Μξπψ

31MB]: γωωάζκω προπίνω ἡ ινιενή M ’ἱκ- ἓν
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λων» μεταθαλλεται σέ «Δημοκήδη» τόν Πρῶτο Πρακτορα, ὅΠως λέει τό κείμενο - αΠλα καί μόνο γιατί φοραει αρχαῖα ρούχα, εἶναι κατι τελείως ασυμθί6αστο.
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ο Ἀναγκαστικός Νόμος 129 τῆς 19 Σε-

· ·

«·’Ἀθρον 13.1. Τα ἐτη φοιτήσεως εἰς

z

τας Παιδαγωγικας Ἀκαδημίας ὁρίζονται

λ Ι

εἰς Δύο»... Τα 6ι6λία Πού έκδίδσνται
στή διαρκεια τῆς 7ετίας ΠροσΠαθοῡν να
καλύψουν ἰδεολογικα τή συγκεκριμένη
καθημερινότητα, Παρουσιαζοντας τη
”όμως σα ρόζ κουφέτο. Φυσικα ή οἰκογένεια ὺΠερκαλύΠτει καθε αλλη δραστηριότητα, γιατί τό τρίῐττυχο.«Πατρίς,
Θρησκεία,· Οἱκογένεια» έχει γίνει «l'la-

τρίς, Οίκογένεια, Θρησκεία». Τό κλειστό κύκλωμα τῆς οίκσγενειακῆς ζωῆς

ΠροΘαλλεται καί σαν τό ἰδεῶδες. Δέν
εἶναι Περίεργο ὅτι αύτό τό ’ίδιο ἰδεῶδες
καλύπτει καί τή μετσΠολίτευση - τουλαχιστο στῆν Πρώτη φαση. Παρ’ ὀλο
Πού γίνονται όρισμένες αλλαγές στα
ο Oi ἀντιρρήσεις για τό εἶδος τῆς εἰ-Ι
κονογραφησης,στήν αναλυση τῶν εἰκόνων του καθε 6ι6λιου, Που μΠορει να
’χει κανείς (έκδ. 1928,3234) δέν μΠορεῖ

-

Μάη.

H

ταυτόχρονα να τόν κανει να μήν αναγνωρίσει ότι τα ταχύτατα Περασματα σέ
μια διαφορετικοῡ τύΠου - καί ίδεσλο-

’

ΔΛΦ

ΙΙ

’.ῑ

γίας - εἰκονογραφηση (γιατί μόνο αύτή

1i

σύσιαστικα αλλαζει), δέν θα αφηνε τα
Περιθώρια μακροΠρόθεσμα για μια ούσιαστική ανανέωση.

5

Γιατί ῆ έΠί χρόνια Παρουσία τῆς
««Γιορτῆς τού Πατέρα», ἕνα ΠρότυΠο
Πού έχει καταργηθεῑ αΠό τήν ’ίδια τή
ζωή, τουλαχιστον μέ τή σχέση καί τήν
έμφανιση Πού Προτείνεται, δέ δείχνει
τίΠοτα αλλο Παρα τήν έλλειψη τόλμης καί αρετῆς - για τήν αΠοδοχή καί Παρουσίαση τῶν κοινωνικῶν μεταρρυθμί-

σεων Πού έχουν έΠιθληθεῖ.

Γι’ αύτό καί ῆ Πρόταση για τῆν καταργηση τού μονοΠωλίου ἐκδόσεως σχολι-

κῶν 61671in (στῆν Πρώτη 6αθμίδα), θα
αΠοτελούσε έναν Πόλο ’έλξης για τό
Πέρασμα καινούργιων έκΠαιδευτικιῑιν
μεθόδων.
.

Αβιῢ

ﬁn" Αικενοι

ΙΙΙ. γ

“

AΛ

Ελένηζ ΒΙαλαΙᾷάνιμ

ΤΟΙ ΙΜΙΚΙΙΡΟΙ

ΙΙΙ-.Μ1ΚΡΟΥΤῩἿΚΟ ΑΡΚΘΥΑΑΚΙ·-“ζ

’τῆς”’Ana“
Ιωακιιδη
πουὸημι
συργεῐ μιά ζωντανή καί. 610117117-

·δαστική ἀτμόσΙφαιΙρα. ΙΟ μικρός
Λουκᾶς, μέ τόν αχΙώριστο φίλο

ν’άγαπήσουν

Ι
εδ ἽΥΡΥΣΟ,ΡοΙΔι
· ·Αθήιῃᾲ 1974, σει· 250

του τόν σκυλο του τόν Παζλυ, II—

τό 6ι6λίο
τῆς Β. Ἀγγελοποόλου

ναι ο ἥρωας ὅλης τῆς σειρᾶς. Κι.
ἔχει. ἀπορίες για δλα. Πῶς τό
πρασινο ιῐπουμπούκι γίνεται τριαντάφυλλο; Τί κάνουν οἱ ἀχτίνες
τοῦ ἥλιου; Πότε 6γαίνει τ7 ἀστερακι; Κάθε 6ι6λίο καί, μια πολύ
απλή καθημερινὴ ἱστορία, γραμμένη μέ διασκεδαστικό κι ανάλαφρο ὕφος, που δίνιῑι ἀπαντήσεις
στίς ἀπορίες τῶν μικρῶν παιδιων.

Μιόι εὔστοχη έπιλογή ἀπό ποιήματα καί πεζά τῶν Ἑλλήνων
συγγραφέων· πού ἀσχολοῦνται μέ
τήν παιδικὴ λογοτεχνία. Ι
Τό πολυποίκιλο περιεχόμενα
της - παραμύθια, ἱστορίες ἀπό τή
σύγχρσνη ζωὴ καί ἀπό τά περασμένα. ἱστορίες ἀπό τή φύση μέ
τά ζῶα καί τά λουλοὺδια της, αλλες γεμάτες συγκίνηση καί λυρισμό. άλλες έξυπνες καί μέ χιοῦμορ, λυρικα ἤ ἀστεῖα ποιήματα μιλᾶ στό συναισθηματικό κόσμο
τοῦ παιδιοῦ καί χαρίζοντας του
εὐχάριστες ὠρες τό κανει νά ἐνδιαφερθεῐ περισσότερο γιά τό
διά6ασμα. (Γιά παιδιά ἀπό 8
χρονῶ κι έπάνω).

Τό παιδικό ἀναγιωστικό κοινόΙ εἰναι τό τιό εὐαίσθητο κι εὐάλωτο κοινό. Γιατί τό παιδί, πο
- τί τοῦ εἰναι πρωτοἈννέτ Τιζόν καί Τάλους Ταίφανέρωτο καί ὁλοένα προσπαθε
ανακαλύπτει τί γίνεταιΙ
ηλορ.· 0 ΜΠΑΡΜΠΑΜΠΑΜγύρω του, πού ζητάέιΙ μέ πάθος 7i καταλάόει τίς σχέσεις καί
ΠΑΣ
T0
ΤΑΞΙΔΙ
ΤΟΥ
τίς αἰτιες τῶν φαινομένων πού.κὶρατηρεῖ, δέχεται σάν τόν δι- ’ΜΠΑΡΜΠΑΜΠΑΜΠΑ Ἀθήνα,
ψασμένo τά μηνύματα πού τοῦ φέρνουν τά Ιὸιαόάσματά του. Κι
Ἀργώ, 1976
Δύο 6ι6λία γιά μικρά παιδιά,
αὑτά ἀφήνουν ἔντονα σημάδια στή φαντασία του, τή σκέψη και
Ἑλένη Βαλαόάνη; ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ
πού 6ασίζονται κυρίως στὴ διατήν κρίαη του.
ΞΕΠΕΤΙΕΤΑΙ, Ἀθήνα, Κέδρος,
σκεδαστικὴ καί ὅλο εὐαισθησία
Γ
ι αὐτόπρέπει νά εἴμαστε πολύ πραΙσεκτικοί στήν ἐπιλογή
1977, σελ. 170.
εἰκονογράφησὴ τους. Καθε σεΜιά παρέα παιδιῶν ἀπό τήν
των 6ι6λίων του. Εξάλλου ὑπάρχει κι ἕνας ἀκόμη λόγος πού
λίδΙα καί μια σύνθεση πού μέ τίς
Ἀθήνα ξεκινᾶ για διακοπές στῆ
ἐπιόάλλει τήν προσοχή μας. Ἀπό τά πρῶτα 6ι6λία πού θά δώἁπλές καί απαλές γραμμές τῶν
Χάλκη, ἕνα μικρό νηοί κοντα στῆ
σουμε στά παιδιά μας, ἑξαρτᾶται ἄν θ’ ἀγαπήσουν τό 6166aεἰκόνων της καί τ’ ἁρμονικά της
Ρόδο.Ι Οἱ προετοιμασίες, τό τα·
σμα ἥ ὄχι. Κι αὐτό ἔχει μεγάλη σημασία
χρώμαΙτα δημιουργεῖ ένα πλῆθος
ξίδι κι ἡ γΙεμάτη καινοὺρΙγιες έμΓιά νά κΙάνουμε τά παιδιά ν’ ἀγαπήσοΙυν τό διάὸαΙσμαΙκαί νά
ἑτι-τυπώσεις καί κεντρίζει τὴ φανπειρίες καί συναρπαστικές περιὅρίσκουνειδιαφέρον 0’ αὐτό, πρέπει τά διόλια πού τούς προτασία. Ο Μπαρμπαμπαμπάς εἰπέτειΙες ζωή τῶν μικρων πρωτευ-ναι ἓνα πελώρια ἀσουλούπωτο ουσιάνων ·σΙτό. νηοί δίναν-ται μέΙ
ορίζονται νά εἰναι γραμμέναμέ σύγχρονο πνεῦμα καί ὄχι μέ τή
νοοτροπια τῆς «καλῆς παλιᾱς έπΙοχΙῆς», Γιατί τό παιδί ζεῖ μαζί Ι.υάλλα ’χαριτωμένο πλάσμα που ,ςργ πολλήδροσΙιΙΙει8ζωντάνιαΙὲιαί χι· .
A
,
μσς, Ιστή δική μΙας ἐποχή, καίτά άπε αΙ- ΙναθΙηΙΙιΙιε ι ά 779,061.75- -,-· »γεννιέται ’ἀπό -τῆΙγη, σαν τα δέν- · -

{Adﬁvf-‘fiyﬁ’f‘17701776151615HEN/"17011:" ‘
ΙΙαΙέ. σημερινα τροόληματααλλα αναφερονται στήν ιστορία,
”’άλλαεχουν θέματα παρμένα ἀπό τή φύση καί τόν κόσμο της.Ι

Η ποικιλία εἰναι άρκετά μεγάλη.
ΓΙιάΙτά πεοισσοτερα ἀπ’ αὑτά τΙάΙΙόΙιΙὸλίΙα ή ενημερωσημαΙΙςΙΙεΙίΙΙ-

Ι -ό διάὸασμακαί τΙα παι ι, εχουν περιρ

ΙΙ

1

-

m'.

Ἀθήναζ’ ’Κέδροςᾷ ”1”977.” ’ ’
Στά χρόνιατῆς παρακμῆς τῆς
Σπάρτης τόν3οπ. Χ. αἰῶνα (’)“Αγης

ὁ γιός τοῦ 6ασιλιᾱ Εὐδαμίδα,
ὀνειρεύεται να σταματήσει τήνΙ.ΙΙ

.Ι

ὅσσουνγια τήν ψυχαγωγιατους χωριςτο-Ι

λέτΙ-’ήΙς τοῦσχολείου.

διῶν - τό κείμενό τους εἶναι έλαχιστο - καί τά μεταφέρουν σ’ ἕνα
κόσμο γεμάτο φιλικότητα καί
πραότηταΙάλλά καί δυναμικό.

’

’ ’

.’

.

ρωματιστες του ζ’(;ιΐέῖλίδΙες·δῆμ

τΙσι το κινημα οὐ’ἀφανίζεται -

ουργοῦν μιά χαρΙοὺμενη καῖε· διἀ- ,Ιί Ομ
μως ὁ. σπόρος πού- ἔρεξε Ιθά
Τιά νά ὅοηθηθοῦν κάπως ὅσοι ενδιαφερονται·νΙάγνωρισουν
σκεδαστικη ατμοσφαιρακαί ξων-’· ’6λΙαστήσΙει ἀργότερα (Απο 9
τά ὄιὸλια πού κυκλοφοροῦν, παραθέτω στήΙ συνεχειαΙ μια 0672'- _ ·- ῑτανε-ὑουν τους ηρωες ΙτΙΙουΙ, Ιτά
-χρσνΙῶ κιεπανω)
- Ι Ι
τόμηΙ παρουσιαση μερικῶν ἀπ’ αὑτά, μιλώντας γιΙΙά- τό περιεχό-·“ κονσερόοκουτια ,ΙΙἸ Ι
”’μενό τους καί γιά τήν ἡλικία σΙτήν ὁποία ἀπευθύνονται. ’Θά
’···-ἤθε’λα νά επισημάνω ὅτι ἡ κατά ἡλικίαταξινόμησητῶν. 6ι6λίων*
Ἀλεξάνδρα Δέλτά- 176770160—
εἰναι ἁπλῶς ε’νδΙεικτική. Αύστηρή ταξινόμηση τέτοιου εἰδους,
Βούλα Μάστορη; ΣΤΑ ’ΦΤΕΡΑ
πούλου.· ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ,
εἶναι ἀδύνατο νά ὑπάρξει. Γιατί ἡ ἀναγνωστική ἱκανόΙτητα κι ἡ
ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Ἀθήνα, ΠαἈθήνα, Ἐστία, 1976, σελ. 181.
ὡριμότητα τοῦ μικροῦ ἀναγνώστη ἐξαρτιέται ἀπ’ό τίς εἰδικές
παδόπουλος, 1977. σελ. 92
Ιστορίες γύρω ἀπό ὅχι πολύ
συνθῆκες τοῦ καθενός, πού εἰναι ἀνάλογες μέ τό κοινωνικό, τό
Δυό παραμύθια πού μαθαίνάυν
γνωστα πρόσωπα Ιτής ἑλληνικ ς
σχολικό καί τό οἰκογενειακό περιόάλλον του.
,στα μικρά παιδιά τὴ ζωή τῆς μέμυθολογίας, γραμμένες μέ ζων-ταἰ
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νια καί γλαφυρότητα. Ἡ ἁπλότητα κι ἡ ομορφια τους γοητεύει

τόν ἀναγίν(ιστη καί τόν μεταφέρει
στό μυΟΙικό κόσμο πού ’έπλασε ἡ
φαντασια τῶν ἀρχαίων ’,Ελλήνων
( Από 9 χρονῶ κι έπανω).
Πιπίνα Ἰ“σιμικάλη.· lzl’H/IA ΣἸἨ
ΣΤΑΝΗ ΤΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ,
Ἄ θήνα, Κέὸρος, 1977,σελ. 143,

ΞιιιγιΙιι3xνίιι
ι·ιιιι·ιιιιιιις

Τά παλικαρια τῆς Ἀντίστασης
κουὸαλοῦν 1ενα Γερμανό τραυματία στὴ στανη τῆς Γαρυφαλλιᾶς,
μιᾶς δασανισμένης χωριάτισσας,
>πού ἔχει. τό μονάκριὸΙΙο γιό της

χαμένο 010v πόλεμο. 'O τρόπος,
πού ἡ ἁπλῆ αὐτὴ γυναίκα ἀντιμετιιιπίζι-ι καί φροντίζει. τό σῐρατιι
ώτη τοῦ ἐχθροῦ σε μιά τραγική
για τήν ἴδια έποχῆ τῆς ζωῆς της,

φέρνει ἕνα θεΙρμό μήνυμα ἀνθρω»
πιας στίς γιματες σκληρότητα μέ

ρι-ς μσς. (Γιά παιδιά 10 ὥς 12
χρονῶ).

Πιέρ Γκαμαρρά, 0 ΚΑΠΕΤΑΝ

ΑΠΗΛΗΣ, Μετάφρ. Ζωῆς £6115λου - Βέη. ”Αθήνα, Ἀργώ, 1976,
σελ. 134.
Ποιός εἰναι. ὁ Καπεταν Ἀπρίλης, πού τ’ ὄνομα του συμόολίζει
τήν (”ινοιξη καί τόν ἥλιο, τήν έλκ
πίδα για τῆ ζωὴ καί τῆ λευτεριά;
Τό μαθαίνουμε σιγα-σιγά, καθώς
ξετυλίγεται. ό μύθος στό καλο»
γραμμένο αὐτό μυθιοτόρημα, πού

τό θέμα του ἀναφέρεται στῆν
ἀντίσταση τῶν Γάλλων στὴ γερμανικὴ κατοχὴ.
Στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια, ὁ
Γιάννης, ”ένας μικρός παριζιάνος,
καταφεύγει μαζί μέ τὴ μητέρα
του 0' ένΙα ὀρεινό χωριό τῶν Πυρηναίων. Στά έκθαμὸα μάτια τοῦ

παιδιοῦ φανερώνεται ἡ ὅμορφιά
τῆς φυσικῆς ζωῆς. ένῶ ταυτόχρονα τοῦ ἀποκαλύπτεται ἡ καλοσύνη κι ὁ ῆρωισμός τῶν ἁπλῶν
ἀνθρώπων, πού μάχονται τόν
κατακτητῆ. Καί δέν ἀργεῖ νά
προσφέρει κι ό ἴδιος τίς μικρές
του δυνάμεις στό μεγαλο ἀγῶνα.
Ἕνα 6ι6λίο πού δείχνει τή δίψα
καί τὴν πάλη τοῦ ανθρώπου για
τὴ λευτερια.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βερκόρῑ Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

”Ἀννα Φρανκ; ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ
Στέφαν Χέιμῑ OMHPOI
Πιότρ Βερσιγκόραῑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ME ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Πιότρ Βερσιγκόρα; B' τόμος
Πιότρ Βερσιγκόραῑ Γ’ τόμος

Θα ἀκολουθήσουν διαλεχτα ”έργα αΠό όλες τίς χῶρες. όσες έκαμσν Ἀντίσταση
κατα τῶν στρατευματων κατοχῆς.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; Ἠ τιμή καί ή συνείδηση τῶν σκλσθωμένων λαῶν’·
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

1. Σόλωνα Ν. Γρηγοριαδη
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟΜΟΣ 1ος
ΤΟΜΟΣ 2ος
ΤΟΜΟΣ 3ος
ΤΟΜΟΣ 4ος
ΤΟΜΟΣ 5ος

ΚΑΤΟΧΗ
ΚΑΤΟΧΗ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΕΝΟΠΛΟΣ - ΑΝΑΜΙΞΤΡΗΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (έΠιθολῆ καί ακμή)

ΤΟΜΟΣ 6ος ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ἈΠοτελματωση)
ΤΟΜΟΣ 7ος ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (Καταρρευση)

1941 -Ι 1974
1941 1943 1946 1950 1967 -

1943
1945
1949
1967
1969

1969 - 1973
1973 -1974

Στό μεγαλα σχῆμα 75 x 105, μέ Πλούσια εἰκονογραφηση καί έξαιρετική 6ι6λιοδεσά

MIA ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΙΞ ΕΛΛΗΝΑ
,ΙιζζΙίΨΙΙτιμή 3.200

2. Φοίθου Ν. Γρηγοριαδη

’ "TA IIAPAEENA ΤΗΣ φΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, Ἀθήνα,
Μπουκουμάνης, 1977.
Δώδεκα αὐτοτελεῖς τόμοι, πού
μάς γνωρίζουν τά παράξενα τοῦ
ζωικοῦ κόσμου (τά ζῶα τά που·
λια τίς αραΙχνες κ.λπ.) καί μᾶς
μιλοῦν για τήΙν έξέλιξη τῆς τεχνικΙῆς (τ αὐτοκίνητα, τ’ ἀεροπλανα,
τίς μηχανές κ. λπ. ).
O κάθε τόμος ἔχει μια μικρὴ
εἰσαγωγὴ στῆν ἀρχὴ καί στό τέλος Eva γλωσσάρι για τόν αναγνῶστη πού δέν εἶναι μυημένσς
στήν εἰδική ὸρολογία. Τά κείμενα
εἶναι πολύ σύντομα καί ἀφήνουν
νά μιλοῦν οί εἰκόνες, πού εἶναι
θαυμάσιες, έγχρωμες καί πολύ
παραστατικές.
[:1

Ἰστορία τῆς Ἑλλαδος 1909 - 1940 σέ 4 τόμους.
1 + 2: Διχασμός - Μικρα Ἀσία 1909 - 1922
3; «Ἑλληνική Δημοκρατία» 1923 - 1935
4: «Ἠ 4η Αύγούστου» - Ἀλ6ανία 1936 - 1940

κγ’-ᾖ·
"

Σχῆμα 75 Χ 105. Πλήρης εἰκονογραφηση, φροντισμένη 6ι6λιοδεσία.

0'1 4 τόμοι δραχ. Ι1.800

3. ”ΑΠαντα Ἀντρέα Καρκαθίτσα
Παρουσίαση-έΠιμέλεισ 0 φιλόλογος Στρατος Χωραφας. ‘H έκδοση σέ τέσσερις
τόμους τῶν 30 τυΠ. φύλλων ”έκσστος, σελ. 480 στό μεγαλο σχῆμα 70 x 100, εἶναι
Πολύ φροντισμένη. Ἔχει ὲξαιρετική εἰκονογραφηση. ”Ἀριστη 8ι6λιοδεσία μέ
χρὲσιῖδλῖξέρος ’Έλληνας διηγηματογραφος στῆν Πιό φροντισμένη έκδοση.
οἰ 4 τόμοι δραχ. 1.800
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Μία «Λογική»
μχωρίςλογικὴ

πῶς μίιά παλτὰ
ἓπιθυ μία
μετατρέπεται
σέ αγχος
Τοῦ Βασίλη Νούλα

7Htav παλιά ἡ ὁιατύπωση καί ἡ ἐπιθυμία γε·
νική γιά μιά συστηματικότερη ὁιὸοισκαλία τῶν
φιλοσοφικῶν μαθημάτων στά γυμνάσιά μας σέ
ἀντικατάσταση τῆς ἀνεκὸιήγητης παλιᾱς «Λογικῆς», Ὁπωσὸήποτε αὐτό καθαυτό τό γεγονός εἷναι μιά κατάκτηση τῆς παιὸείας μας πού ἀναμφισόήτητα θά χαιρετισθεῖ σάν θετική κατάκτηση
τοῦ λαοῦ μας.
Ἀλλαὴ μελέτη τῶν 6ι6λίων πού έχουν έπιλεγεῖ μᾶς ὂάζει σέ
πολλές ανησυχητικές θα λέγαμε σκέψεις, γιατί ἄν ἡ εἰσαγωγὴ
τῆς συστηματικῆς φιλοσοφίας στα γυμνάσια μας εἰναι θετικό
δῆμα. ἡ ποιότητα τῶν 6ι6λίων, πού προκρίθηκαν μαλιστα
ὕστερα ἀπό σχετικό διαγωνιομὸ, εἶναι ἀρνητική. Δέν γνωρίζουμε τὴν ποιότητα ὅσων ἀπορρίφτηκαν ἀπό τὴν ἐπιτροπὴ
κρίσης για-να εκτιμὴσουμε κι ἀνάλογα τὴν κρίση καί τῆς έπιτροπῆς. ”Ισως θα ἦταν προτιμότερο να ἀπορριφθοῦν ὅλα καί
να ξαναπροκηρυχθεῐ ό διαγωνισμός. Καί. αὐτό για τούς ἑξῆς
λόγους;
l. Τά 6ι6λία δέν προσφέρονται καθόλου ἀπό διδακτικὴ
ἄποψη. Φαίνεται πῶς οί συγγραφεῖς ,τους δέν έχουν καμια

πείρα ἀπό τῆ σχολική πραξη, κι αὐτό ὄχι μόνο ἀπό καθαρά
τυπικύΙ αποψη (ἑνότητες διδακτικές κ.λπ.), ἀλλά κι ἀπό ἂποψη
περιεχομένου. Κυριαρχεῖ ἕνας έλίτικος καί διανοουμένίστικος

τρόπος παρουσίασης ἀπό If] γλώοσα μέχρι τῆ διατύπωση τῶν
νοημάτων. που εἶναι ἀδύνατο να παρακολουθηθοῦν ἀπὸ τό
μαθητή καί πολλές φορές κι ἀπὸ τόν ἴδιο τό δάσκαλο; ἐκφραστικές ασαφειες. σύγχυση νοημάτων κ.λπ.
Είδικότερα τα «Στοιχεῖα τῆς φιλοσοφίας» (εἰσαγωγὴ οτὴ φιλοσοφία). ὅπως χαρακτηρίζονται. έχουν τὴν παρακὰῖω διάτα-

Em
A. Εἰσαγωγή, (ἔννοια, ἀντικείμενο, ἐπιστήμη καί ἀξία τῆς
φιλοσοφίας) ἀπό τήν Κελεσίὸου - Γαλανοῦ.
Β. Γνωσιολογιά. (πρόὸλημα - πηγές, ἑξωτερικός κόσμος καί
κὺρος τῆς γνώσεως) ἀπό τη Γραμματική Ἀλατζόγλου.
Γ. ”Ηθική. (ἔννοια, Ὴθική καί ψυχολογική συνείὸηση παράγοντες τῆς ἠθικῆς συνιίὸήσεως, οἱ ἀξίες, ἠθικοί κανόνες καί τό,
πρόὸλημα τῆς ἐλευθερίας τῆς ὄουλήσεως) ἀπό τήν Κελεσίὸου Γαλανο ῦ.
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Δ. Αῐσθητική, (ἔννοια, ἀντικείμενο, τέχνη, τό Ὡραῖο, Αἰσθητικές κατηγορίες) ἀπό τήν Κελεσίὸου - Γαλανοῦ.
E. Ἡ φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων· (Εἰσαγωγή,
προσωκρατικοί, Ἀττική φιλοσοφία - φιλοσοφία τῶν Ἀλεξανὁρινῶν καί τῶν Ρωμαϊκῶν χρόνων), ἀπό τόν Εὐάγγελο Ροῦσσο.
Ὁ ”ιόιος ὁιαχωρισμός ἰσχύει καί γιά τό Ἀνθολόγιο πού
περιλαμ6άνει τά ἀντίστοιχα κείμενα.
2. Δεύτερη γενικὴ παρατήρηση εἶναι ἡ κατα ἀπαραδεκτο
τρόπο μονομερής παρουσίαση τῆς μιᾶς πλευρᾶς τῆς φιλοσοφίό
ας,δηλ. τῆς ἰδεαλιοτικῆς δυτικῆς φιλοσοφίας. Φυσικα δέν θα
περίμενε κανείς μιά φιλοσοφική έκθεση τῆς ἀριστερῆς μαρξιστικῆς φιλοσοφίας, ἀλλα να ἀγνοεῖται καί.τελείως τό θέμα
παραπαει. Γιατί αὐτός ό οτρουθοκαμηλισμός; Τὴ στιγμή πού
ξέρουμε καλά πῶς οἱ μαθητές μας, έοτω κι ἀπό μόδα ἂν θέλετε.
διαόαζουν ὅ,τι πέσει στα χέρια τους ἀπό μαρξιστική φιλολογία
καί εὐτυχῶς ἤ δυστυχῶς κυκλοφοροῦν ἄφθονα στίς μέρες μας
ὅλα σχεδόν τά έργα τῶν κλασικῶν τοῦ μαρξισμοῡ γιατί ἐμεῖς.
λέγω, να έπιμένουμε μέ μακάὸρια μακαριότητα να ἀγνοοῡμε τό
θέμα; Γιατί να μήν παρουοιάζούμε τίμια - ἔστω καί μέ πολενικό πνεῦμα - τίς 6ασικές ἀρχές τῆς μαρξιστικῆς φιλοσοφίας.
ἀφοῡ καλῶς ἥ κακῶς, μᾶς ἀρέσει δέ μᾶς ἀρέσει, ἡ φιλοσοφία
αὐτή, ἤ ὄιν θέλετε ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἰδεολογία, ουνταράσσει τήν
ἐποχή μας ἀπ’ ἄκρη 0’ ὄικρη τοῦ πλανήτη μας; Τέτοια οταση
μόνο τ’ ἀντίθετα ἀκριὸῶς ἀποτελέσματα φέρνει.
3. Τρίτη γενικὴ παρατήρηση εἶναι ἡ σέ ἀφανταστο 6αθμό καί
πολύ ὑποτιμητικό για τούς συγγραφεῖς τῶν παραπανω ἐγχειριδίων, μέ έξαίρεοη τόν κὺριο Ροῦσσο, δουλική προσκόλληση “
στα κείμενα τοῦ κ. Θεοδωρακόπουλου, πού παρουσιάζεται
σχεδόν σαν ὁ μόνος φιλόσοφος τῆς νεώτερης Ἑλλάδας. (Τό
ὄνομα π.χ. τοῦ Θεοφ. Βορέα δέν ἀναφέρεται οὔτε μιόι φορα).
Βέὸαια εἶναι γνωστὴ ἡ προέλευση τοῦ 6ι6λίουε εἶναι τέκνο τοῦ
Κέντρου-Φιλοσοφίας τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, πρόεδρος τοῦ
ὁποίου εἰναι ἀκριὸῶς ὁ κ. Θεοδωρακόπουλος.
Εἶναι ακόμη γνωστό πῶς οἱ συγγραφεῖς του εἶναι. συντακτες,
δηλ. ὑπαλληλοι αὐτοῦ τοῦ Κέντρου. ”ΙΞτσι μπορεῖ κανείς να
συμπερανει πώς καί τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς κρίσης πού τό διαλεξαν θα εἶναι ἤ μέλη αὐτοῦ τοῦ Κέντρου ἤ ἅμεσα ἐπηρεαζόμενοι ἀπ’ αὐτό. Ἔχουμε δηλ. ἕνα ἀποτέλεσμα ἀνταξιο τῆς προέλευσής του. Σ’ αὐτό τουλαχιστον πέτυχαν ὅλοι ὅσοι δούλεψαν
γι’ αὐτὸ.

4. Τό 6ι6λίο ἔχει τόν τίτλο «Στοιχεῖα φιλοσοφίας» (Εἰσαγωγή στὴ φιλοσοφία) καί περιορίζεται μόνο σέ πέντε κεφαλαια, ὅπως εἴπαμε; Εἰσαγωγή, Γνωσιολογία, Ἠθική, Αἰσθητικὴ, Φιλοσοφία τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων. Κι’ έδῶ εἶναι έλλειπέστατο καί καθόλου ἀντιπροσωπευτικό. Δέν ἀναφέρονται κα-

θόλου π.χ. τα κεφάλαια,-6ασικα τῆς φιλοσοφίαςῑ τῆς φυσικῆς
φολοσοφίας ἤ φιλοσοφίας τῆς φύσεως ἤ τῆς κοινωνικῆς φιλοσοφίας (Social-Philosophie) ἤ τῆς φιλοσοφίας τῆς ἱστορίας ἤ
τῆς φιλοσοφικῆς Ἀνθρωπολογίας ἣ τῆς φιλοσοφίας τοῦ πνεύματος (Kulturphilosophie), για να περιοριστοῦμε μόνο σ’ αὐτα.
Γιατί αὐτή ἡ παραλειψη καί μέ πια κριτήρια έγινε ἡ έπιλογή;
’Ἡ μήπως γιατί ό «δασκαλος» (δηλ. ό κ. Θεοδωρακόπουλος)
δέν ἀσχολήθηκε 6αθύτερα καί έκτενέστερα μ’ αὐτα ἤ τί να.
ὑποθέσει κανείς τέλος πάντων;
5. Ἔπειτα γιατί σαν ἱστορία τῆς φιλοσοφίας παρουσιαζεται
μόνο ἡ ἀρχαία ἐλληνική φιλοσοφία χωρίς καμια ἀναφορά στῆν
ἀνατολικὴ, τή μεσαιωνική ἤ τὴ σύγχρονη φιλοσοφία; Ἀντί
αὐτό τό συνοθύλευμα δέν θεα ἦταν προτιμότερη μιόι σεμνὴ καί
ὑπεύθυνη παρουσίαση τῆς παγκοσμίας ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας πού θα ἠταν έτσι ἡ ἴδια καί μια εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφία,

ἀφοῦ ἡ φιλοσοφία καί ἡ ἱστορία της δέν ἀπέχουν καί πολύ;
6. Γενική παρατήρηση εἰναι ἡ έλλειψη ένὸτητας καί ὁμοιογένειας στῆ συγγραφή τοῦ 6ι6λίου, πράγμα πού δείχνει πώς οἱ
παραπανω συγγραφεῖς ἄν καί προέρχονται ἀπό τήν ἴδια στέγη
δέν έκαναν καμια προσπαθεια για συνεργασία. Ὁ καθένας
τράὸηξε τό δρὸμο του χωρίς 6έ6αια νά ξεφεύγει Ιόιπό τίς γενι-’
,κές δδηγίες πού φαίνεται πῶς εἶχαν ἔξωθεν ἤ ἄνωθεν ἤ ἀκόμα

’ "'"1'r§1:90. μόνοι τους 161100.11 για να φαζν ·”“
6’ σιλεωςι Μικρή απόδείξη καί· 1.12.6.,11 κζ·- Αλατζόγλου ~ Θέμελῆ ἀναφέρει,
,.,σχετικα κείμε1α ἀπό τό ’Av θολόγιο,- π

,.

71”"011'] 61600710710.- . Ἣ αρχῆ ποιί διαφαίνεται ο-[ήν όλη 71060310 5101 ovwgck

ζ _ - . φης 1011 6ι6λ1011 εἷ1 αι ἡ αποψη πως τάχα ἡ φιλοσοφία εἶναι μια

’ ”»ἶίὃιαίτι-’ρη ένασχόληση 1011 α1οριι1πινου πνεύματος, μιόι ἰδιαίτερη ἱκανοτιοίησῆ του, ἕνας αιίτοσκοπός·ἡ φιλοσοφία δηλ. για
11] φιλοσοφία. Κάτι δηλ. πού δέν ἔχει καμια σχέοη μέ 11']v πολιτικῆ. A1116 δέν 11101 μόνο ψέμα αλλα καί ἀφέλεια καί ὑποκρισία, γιατί 1‘] 71090710101 θέση ὅχι μονο δέν εἰναι απολιτικῆ καί
πανω ἤ πέρα ἀπό τήν πολιτική, ἀλλα πολιτική ἀντιδραστική

καί ἀντιδημοκρατική Αἰίτό φαίνεται καί ἀπό τήν έπιλογή τῆς
γνωσιολο·,ιίας - πού για τόν Ἀριστοτέλη εἶναι μία μέθοδος, ἕνα
όργανο για τὴ φιλοσοφία - τῆς ἠθικῆς καί τῆς αίσθητικῆς σάν
τα κυριώτερα καί ἀντιπροσωπευτικότερα δείγματα τῆς φιλοσοφίας, σόιν δῆθεν πιό ἀπολιτινιά καί ἀκίνδυνα. Ἀπορεῖ κανείς

πῶς δέν διαλεξαν καί τή1 ἀναλυτική φιλοσοφία ἤ φιλοσοφία
τῆς γλώσσας, πού εἶναι καί τόσο τῆς μόδας ἔξω. ’
8. T57 1110 αυτα τα 6ι6λ’ια δι’-·,ν 6οηθοῦν καθόλου τό νέο στό v61
16v κάνουν νόι ἀρχίσει 1ιά σκέφτεται φιλοσοφικὰ, δηλ. να ἀρχίσει νά σκέφτεται 6αθύτερα μόνος του στηριγμένος στίς δικές
του νοητικές δυναμειςῑ δέν ξυπνοῦν στό νέο μέσα του τόν
«ἔρωτα τοῦ καλοῦ καί τῆς αλῆθειας». Τοῦ παρσυσιαζουν τῆ
φιλοσοφία σαν μιά σχολαστική μάθηση παρα σαν μιά «ἀναγωγὴ εἰς> οὐσίαν», σαν μιόι γιγαντομαχία περί τῆς οὐσίας». Τόν
μπερδεύουν ἀντίνα τοῦ ανοίξουν τα μάτια τῆς ψυχῆς του πρός
τό «πέλαγος τοῦ καλοῦ καί τῆς αλῆθειας», τόν ἀπογοητεύουν
ἀντί να τόν <<6ακχεύσουν>ι,
9. Τό 016710 τῆς «Χριστιανικης Ηθικῆς» για τή ΣΤ’ τάξη
των γυμνασίων Εἶναι 7116 <<ᾰ1’τικειμενικό»,κι αὐτό 600 6560110
εἶναι δυνιατό στῆν παρουσίαση τῆς διαλεκτικῆς φιλοσοφί ας.
10. Ἔπειτα αναρωτιί-ῑται κανείς γιατί δέν γίνεται καμια σύγκριση τῆς φιλοσοφικῆς ἠθικῆς μέ τὴν ἠθικὴ τοῦ χριστιανισμοῦ
τῆς ἐκκλησίας καί τοῦ μαρξισμοῦ.
11. Γίνεται ἀναφορὰ πολλές φορές 0’ ἕνα φιλόσοφο π.χ. τόν
Κάντ ι”1χι μόνο κι ἀπό τούς τρεῖς συγγραφεῖς ἀλλά καί ἀπό τόν
ἴδιο πολλές φορές χωρίς ενότητα, ἴσως καί μέ ἀντιφάσεις. Γι’
αὐτό θα ῆταν καλύτερα μιά ἱστορία τῆς φιλοσοφίας μέ π’ρὸτυπο τῆ1κ<Αρχιιία ’I λ’)ηνικη Φιλοσοφία» τῶν Zeller- Nestle

’,πούσκοπιῑυει ινα φρονιματιση μέ ἐ’τοιμα σχηματακανωων’x'ai?‘

”

’κριτήρια ἦ δογματικές θέσεις», στῆ σελ. 86 7.15.51: « H φιλοσοφικὴ ἠθική δείχνει 016v ανθρωπο τό νόημα καί τό μέγεθος τῆς
έσωτερικῆς του αὐτονομ)ας τή σημασία πού έχει για τὴ ζωή του
να κατευθύνη ὑπεύθυνα τίς πραξ εις του μέ 6ὰση οταθερές ἀρχές.. .» Στή σελ 98 διαόαζουμε πάλι; «Γενικά ὅμως 1] ἠθική δέν
εἶναι δυνατόν να στηριχθῆ στό συναίσθημα, δηλ. σέκατι ὑποκειμενικό, μεταόλητό, σέ γεγονότα καί ὄχι σέ σταθερές ἀρχές».
Τέλος στή σελ. 103-; «ὁ Ἀριστοτέλης ήδη ἔχει ὁρίσει ότι 1‘]
619511] πρέπει να πηγαζει ἀπό σταθερές ἀρχές» - πραγμα πού
εἶναι ἐντελῶς λαθος ἀρκεῖ νά θημηθοῦμε τό «πρός τόν καιρόν
σκοπεῖν» τοῦ Ἀριστοτέλη. ‘H συγγραφέας προφανῶς 6ρίσκεται σέ σύγχυση, γιατί τί συμ6αίνει τέλος παντων, ὑπάρχουν ῆ
ὅχι σταθεροί ἠθικοί κανόνεσ καί ἀρχές πρός τούς ὁποίους ὁ
ἄνθρωπος ρυθμίζει τῆ συμπεριφορά του; Ὀπωσδήποτε ὁ μαθητής μέ τό δίκιο του θά μᾶς κατηγορήσει για ἄγνοια ὴ καλύτερα σκοπιμότητα.

3) Στή σελ. 89' κ ‘O έσωτερικός ἀγῶνας ,ιια την ἀξιοπρέπεια
καί ἡ «πρακτικὴ» 66,1111] του διάσταση μετατρεπουν τῆ ζωή σέ
«610v» μέ τὴν ἀρχαία σημασία τοῦ ὅρου». Δηλαδ1’1; ρωταμε
ἐμεῖς.

-

4) Στή σελ. 94; « ‘O Αρίστιππος θεώρησε τήν ἡδονή «ὡς

περιεχόμενον τοῦ ἀγαθοῦ», χωρίς να ἀναλύεται ὁ ὅρος ἡδονή.
5) Ὁλόκληρο τό κεφ. 2 τῆς ἠθικῆς μέ τόν τίτλο; «ΗΘΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ -ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΙΞΙΔΗΣΗ», θα μποροῦσε νά ἔλειπε γιατί εἶναι καί πολύ ακατανόητο για τά. παιδιά
ἀλλα καί γιατί δέν προσφέρει τελικά τίποτα.
6) Στή σελ. 101; «T6 ὁμολογουμένως τό λόγῳ ζῆν ιι προφανῶς λαθος τυπογραφικό, «ὁμολογουμένως τῷ λόγῳ», Ἐνῶ
ἀναφέρονται ἕνα σωρό ἄχρηστα για τόν μαθητή πράγματα 01':
σχέοη μέ τῆν ἠθική προὸληματική ὅπως τό κεφ. 4 μέ τόν τίτλοῑ
«Οἱ ἀξίες καί τα συναφῆ προὸλήματα», ὅπου ῆ συγγραφέας
αἰσθάνεται καί ἡ ἴδια τήν αναγκη να δικαιολογηθεῖ γράφοντας

στῆν ἀρχὴ σέ παρένθεσηῑ-(Τό κεφαλαιο αὐτό δέν ἀποτελεῖ διδακτική ἑνότητα ἀλλα εἶναι δεῖγμα προοληματιομοῖι. Ἀποσκοπεῖ ’όχι στῆν παροχή γνιῖισειιιν ἀλλα στῆν ασκηση τῆς κριτι-

κῆς ἱκανότητας), ἐμεῖς λέμε οὔτε τό ένα οὒτε τό ἄλλο. (ἰλλά
μᾶλλον σέ ἑπίδειξη γνιὶισειιιν ἀποσκοπεῖ καί σέ συνειδητή 1’]

(οὲ ,ιιιταηιιιιιιη X0 020161110111”)

’ -. 12. Θα ι1τιι1 11ιί ιιιιιι πολυτέλεια (ιλλα εἶναι i-‘va μεγαλο
’ (115-10110,r01“ ῑὶιληνιι 011011701110 ζητοῦσι-ς (1110 τήν πολιτεία

ασυνείδητη αδυ1ικιμία,ιια εξέταση τῶν σπουδαίων προολημα"1.11111 τῆς ἠθικῆς οπως οἱ σχέσεις τῆς ἠθικῆς μέ τ1’1νπο’1.ιτικ1’1,μι’·
· ’·ιιπιί τους ι-ιιιγ0111111 51111610111900107.10 ” 061] μα ξ' ξ
.» 11111011σκεία Θεὸς (111011.070/01 μιῖ τήν ἑπιστήμ11,,ιιι’·τι’1ν 7.01—
”ιοιί (1ιᾷ “1_('1\ ιιι,ι1ι1οί σι’·-('11-1] 601171111του πραγί πού, “
Vii-HIRE ’Τί \”(L' .375! 7’(-l.\’$l;’.

ᾼ·ΠΣΘΗΤΙΚἩ
[25)

_ ουλος). ’
’
. ινιιιιιιι τέ’·ίιοιι. ιιδικιιτιοις παοατηοησιις στα διαTHU 171167101"

.

’.

Η- αἰσθητικὴ ιἰοχίζει111' 161111011100/1IT11οοιιιιιΥ

,τῆς (p17.000(1.1'0;.-71011 δέν ιἰ1ιιι1ἑοιτιιι στ1’1γι-·ι’1ικ’11 ιισα,ιι,ιι1 .. ’
ακαταλα6ίστικο έντελῶςι « ‘H (117. 000010 1111111 μελέτη τιῖι1 τιιό- ·
πων μέ τούς ὁποίους έκφραζεται η οιι1ιίδι1ιιι, τοι» ανθριῖιποιι

ΣἉΓΩΓΗ

καί 1‘] προσπαθεια ἀναγωγῆς, 115 κάθε τρόπο σέ· κατι ι’νιιιῖιιιῑ.
1) Γενικαεπικρατεῖ ἡ ἀντίληψη «1‘1 τέχνη για τή τέχνη» '21 τοι
διαὸαζουμεε «ὅταν ένα εργο τέχνης δέν εἶν αι αὐτοί-1εμελιιιιμενο,

1ἰιι διιιιιιίζοιιμι ιἰμιἺιιιιις διάφορα ακαταλα6ίστικα, καί κυ,ις ,ιά τιιιίς 11001111; ι”ιπιιιςῑ «ὁ ἅνθρωπος οἰκοδομεῖ 11'] ζωὴ

τοζιί πιιιιιι 01’- ιῖνς1ιιιι > (017 5111πιόκατω στῆν ἰ’δια σελίδα «τό
’τιιιιμιι ιῐνιιι ιἰ1αι1ιιοικό καί ,ιιοιιιμιπιιιητικόιι ἤ «στόν Ἱππία
τόν 1ιιίζιι1ιι ι’) 11)ιιιτ<ι11 711100110161'.;51 16v Σωκράτη ὡς ἀντίθετο
1': (10(1‘ ιιιτιῖι1 καί τιιιν ρητόριιιν ('1710 «δαιμόνια τύχη» παρακι11(1ύ“1ι“ι·1ἰι να ι’·ιιι· ι·1(ἰ σιι1εχιῖιςιι (ιιι.)ι 6) 11 «προῦπόθεση τῶν έπιιιτημιιιν ι·ι“1ιιι 1] λομκή» (017.13) 1'] «οἱ ιἰι1τιθέσεις εἶναι μέσα

στῆν 01’101'11 της ζιιιι1ς> (σε), 2(1) Ιιλος στή 6ι6λιογραφία τῆς
ιῗιιιιιγιιιμηςι, διῒνιἰ1ιιηιρο1ζται τα ἰιιίίλιίιι «".I ιἰιιιγωγή στῆ φιλο-

,

ἀλλα χρησιμοποιεῖται για αλλους — ἐκτός τούς αἰσθητικοὺς-

σκοπούς, (πολιτικούς, ἐμπορικούς) περιέρχεται στό εἶδος τ’ῶν
ἐργαλείων»... (σελ. 133).
2) Καμιά σύνδεση τέχνης μέ 16 ἱστορικό καί κοινωνικό περι6αλλον από τό ὁποῖο προέρχεται, έκφραζει καί έρμηνεύει 1'] εῖναι ακόμη ἀποτέλεσμα του, ἄν θέλετε. Διαὸαζουμε ακόμη «... ἡ
τέχνη δέν ἑκφραζει τήν ἱστορικὴ ἀντικειμενικὸτητα ἀλλα τήν
αι’(ιθαντικότητιι τοῦ δημιουργοῦ της»... (1017.. I34). ’l'1' να πεῖ
70111- (σελ. l:34)—K(11' ξαηνικαίσιλ. 1.34): <’11τιχ1ι1ι-·ιν,(ιι ,
>ς’ἶιῖι

’
“.’;·ὗή’11· πρακτικη ὁικόηηιική L101] ι”ιπιιιςδιιχ1οιι1 ἰιι ὅροι (ἰξὶα,

””χρηστός, χρί-ος κ. λ. π. », διν ἀ1ιαι1ι’·ι1ι-·τιιι τοιιλαχιοτίιν τό 11110010

I.

’

57.501111 της (ιιοθητικῆς σιινειδιίμιιιιις τοῦ καλλιτεχνψ 6117.

μ

Καί· 11 ιιιίιι1ι1τικ11 011115161101];- ’
ι”λιτέχνη τί1ος 111(11.(11011I1(111(1”[17:01 (ι·.ι,.χιιιι1;κ(ἰι’.η· »» '-

)()ἱ-Ι“(‘68(οΞ {"I’UV (1(1ῒαῖ1ᾋ11»...

(ενα (,’,ιδιόιιθιιιτο ιιϊιιθημιι ι’·νιιχῆς. Ιῖιιι 2111111 ((717 11(1) ε Κιιι1ι(ι; ’
πη,11'] T1]; ·Ἲτιχνης 1—‘1’1011' 1'] ἰδιιι 11 1111111110117.(1I.7.111’-".',(\1]..
’ ’
33

3) Ἐνῶ ἀναφέρεται στίς θεωρίες για τό ὡραῖο τοῦ Πλάτωνα
καί τοῦ Πλωτίνου (σελ. 143), για τόν Ἀριστοτέλη τίποτε.
4) Τέλος ἡ 6ι6λιογραφία ἐλλιπής ὅπως πάντα καί μεροληπτι-.
κή; Χαρακτηριστικα, δέν ἀναφέρεται οὔτε ἡ αἰσθητικῆ τοῦ

καθημερι1α προ6ληματα» (σελ.169)ἔ...
4) ’Δέν μπορεῖ· κανείς να μιλαει για τούς πρσσωκοατικοὺς καί,τούς σοφιστές καί να μήν κανει λόγο για τῆ διαλεκτική για τις
συνέπειες ευρύτερα τῆς ἀτομικῆς φιλοσοφίας, για τῆ σπουδαιέ
. Παπανούτσου. Οῦτε ένα ἀπόσπασμα στό Ἀνθολόγιο, ἐνῶ»
ότητα τῆς έννοιας τῆς ὕλης, για τή σημασία τῆς αῖω1ιςια.ϋπαρ-ι
σωρό ἀπό τόν κ. Μουτσόπουλο. ἴσως γιατί ἦταν μέλος τῆς έπιξης τῆς φύσης πού δέν ὃημιου ργήθηκε ἀπό τό Θεό. ἀλλάηταν
τροπής κρίσεως...
· πάντα. καί ακόμη για '11] 6αθῦτερ11 σημασία τοῦ «πα1των χρημάτων μέτρον ανθρωπος» τοῦ Πρωταγόρα ἤ πώς ηταν κατά

ΓΝΩΣΠΟΛΟΠἹΑ
1) Βασικα γίνεται λόγος για τήν τυπική (φορμαλιστική)
ἄποψη τῆς γνωσιολογίας. σαν ἕνα κόμματι τῆς τυπικῆς λογικῆς, καί σχεδόν καθόλου λόγος για τῆ διαλεκτική λογική ἤ τίς
σύγχρονες ἀπόψεις τῆς Λογικής. Στήν ἀρχή κιόλας (σελ. 32)
δια6αζουμε; «Ποιός π.χ. θα ἀμφισὸητήση τήν ἀλήθεια ένός
ἁπλοῦ μαθηματικοῦ συλλογισμοῦ, ὅπως 2 + 2 = 4; ἤ ποιός θα
φέρει ἀντίρρηση ὅτι ἡ ἀρχή τοῦ Ἀρχιμήδη εἶναι μια 6έ6αιη
γνώση ποῦ μάλιστα ἐπαληθεύεται ἀπό τήν καθημερινῆ ζωή;»
Οὔτε καν γίνεται λόγος ὄχι για τήν μαρξιστική διαλεκτική,
ἀλλα οὔτε καί για τῆ διαλεκτική τοῦ Ἔγελου (ἐλάχιστα στή
(σελ. 59), ἥ για τό διαλεκτικό ὑλισμό που σχεδόν τόν ταυτίζει
μέ τόν απλοῖκό ρεαλισμό).
2) Ἐδῶ”εχουμε ἐπίσης ἄλλη μέθοδο, τήν ἱστορικῆς Συζητώντας δηλ τίς σχετικές ἀπόψεις διαφόρων φιλοσόφων καί τα
σχετικα φιλοσοφικα ρεὺματα (σελ. 33). Φυσικα γίνεται πολύ
μεροληπτική ἱστορικὴ έκθεση. 26) ‘H γνωσιολογία αρχίζει ἀπό
τόν Πλάτωνα καί τελειώνει στόν Καντ, τίποτα για '11] γνωστὴ
θεωρία τοῦ Δημόκριτου.
3) Ἐξεταζονται σαν κατι τελικά ξεχωριστα καί ἀντίθετα —
αἷσθηση καί νόηση —— ὑποκείμενα καί ἀντικείμενο - λόγος καί
εμπειρία- φύση καί ἱστορία κ.λπ.
4) ΠΞνῶγια τόν Αριστοτέλη λέειῑ «Οἱ λογικοί νόμοι κατ’

τοῦ θεσμοῦ τῆς δουλείας 1’] τε) ικα τῆ σημασία αυτῶν τῶν φιλοσόφων πού ελευθερώνου1 τό1 ανθρωπο ἀπό τίς (117051115; τοῦ
μύθου, τῆς θρησκείας, τῆς έξουσίας’
1] καί αὐτῆς ακόμα τῆς φύσης. Επειτα δέν E51106091§516'(11αν ι’1ταν ἄθεοι 1’] όχι αν ηταν ἤ
ὁχι ἰδεαλιστέςη ὑλιστές καί ὅτι ἦταν περισσότερο επιστήμονες
παρα φιλόσοφοι μέ τή μεταγενέστερη σημασία-τοῦ ὅρου.
5) Ὁ συγγραφέας δέν παίρνει θέση, ἀλλα έκθέτει διιο ἐκθέτει. ”ΠΞτσι ἀναμεσα 016v Ἡρακλειτο (ροή), καί τόν Παρμενίδη
(σταση) δέν λέει ποιός έχει δίκαιο καί γιατί κ.λ.π. Δι’-’ν γίνεται
δηλ. στούς προσωκρατικους ξεκάθαρη ἀντιπαραθεση τῶν δύο
ρευματων, τοῦ προοδευτικοῦ ῦλιστικοῦ τῶν ῦλοζωϊστῶν τῆς
Μιλήτου καί τοῦ Ἡρακλειτου, ἀπό τή μια, καί τοῦ [650711011κοῦ καί ἀντιδιαλεκτικοῦ τῶν Πυθαγορείων καί τῶν Ἐλεατῶν.
6) Για τόν Σωκράτη δέν διευκρινίζεται αν 1‘] ὅλη του φιλοσοφία, κατα κὺριο λόγο ἠθική φιλοσοφία. τίθεται στῆν ὑπηρεσία
ὅλου τοῦ λαοῦ ἤ μιᾶς μόνο μερίδας καί μάλιστα τῆς αριστο-

κρατιας.

κεραμικὰ
απὸ τὸ ἐργαστήρια

’·αντικειμενο,,

αὐτόν εἶναι νόμοι τῆς πραγματικότητας» (σε). 42).. ,παρακατω

(σελ. 43)««τα συμ6ε6ηκότα τῆς οὐσίας, ποσόν, ποιόν 11.71.71.55ναι συγχρόνως καί λογικοί τρόποι μέ τους ὁποίους σκεπτόμαστε τήν ουσία... ὁ νοῦς μου. εχει μέσα του τήν κατηγορία τοῦ
ποιοῦ...» Γίνεται δηλ. μιά Καντιανή ἑρμηνεία τοῦ Ἀριστοτέλη,
πού καθε ἄλλο παρα Ἀριστοτέλης εἶναι.
Κι ὅλα αὐτά για να φθασουμε τόσο γρήγορα στό ἀποκορῦφωμα τῆς ἰδεαλιστικής φιλοσοφίας, «ἀποτέλεσμα τῶν λογικῶν
καί φυσικῶν νόμων πού πηγαζουν ἀπό τῆν Ratio, δηλ. τόν
ὀρθό λόγο, εἶναι ἡ ἀπαρασαλευτη ταξη ποῦ ἐπικρατεῖ στόν κόσμο καί πηγή ὅλων αὐτῶν καί ὁ ἴδιος ὁ ὀρθός λόγος εἶναι ὁ
Θεός» (σελ. 44)- (Descartes—Spinoza—Leibniz).
6) Γενικα εἶναι μια συστηματικότερη έκθεση καί ἀπό παιδαγωγική- διδακτική αποψη προσφορότερη προσπαθεια ἀπό τῆ

Φτιαγμένα μὲ κὲφι καὶ αγαηη
σὲ καινοὺργιερ πάντα φόρμερ καὶ σκέδια
ἑκλεκτα δῶρα για τοὺς αηαιτητικοὺρ
φίλους oac.
Θὰ τα 6ρῇτε στὸ ἐργαστήρια.
Φανερωμὲνηρ 48 - Χολαργὸρ
τηλ. 6521.725

,
>

συγγραφή τῆς A. Κελεσίδου-Γαλανοῦ.

-. --7)- ·Ἀπό τίς 50 σελ. τῆς γνωσιολογίας ἀναφέρονται στόν
Καντ οἱ 11. Αῦτό εἶναι χαρακτηριστικό- δεῖγμα τῆς νοοτροπίας
καί τῶν στόχων αὑτοῦ τοῦ 6ι6λίου.

·

H ΦΙΛΟΣΟΦΠΑ’ ΤΩΝ ΑΡΧΑΠΩΝ ΕΛΛΗΝῼΝ
1) Ἐδῶ ’έχουμε τήν καλῦτερη δυνατή ἀπό κάθε ἀποψη, στα
πλαίσια 6έ6αια ποῦ γενικα χαραχτηκαν έξωθεν ἤ ιανωθεν ’-’έκ-’»
θεση φιλοσοφίας. Καί περισσότερο διδακτική καί ἀληθινότερη.
Ἀπό τήν ἀρχή κιόλας (σελ, 156-7) γίνεται προσπαθεια για μια
σφαιρική ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου τῆς φιλοσοφίας χαρασσον-’
τας τίς ἱστορικές προῦπόθέσεις μέσα στίς δποῖες γεννήθηκε καί
ἀναπτὺχθηκε ἡ φιλοσοφία, ὅπου ὁ μῦθος γίνεται λόγος, ἡ τυ-Ἰ ·,
ραννία δημοκρατία, καῖ’η ἐλευθερία καί ἡ φτῶχεια, ἀνεκτή καί
ﬁg?"866"σύντομη καί ἄν· θεωρηθεῖ ἡ. ἔκθεση αὐτή, θα μποροῦσε π. χ.6 ,συγγραφέα της να επεκταθεῖ λίγο ’περισσότερο
στόν ᾙράκλειτο π..χ για τή σημασία τοῦ Λόγου, στό «πάντα
ρεῐ», τό ρόλο τῶν ἀντιθέσεων κ. λ.π.
3) Ἔπειτα δέν μποροῦμε να δεχθοῦμε πώς<(οἱ προσωκρατικοί ἦταν γνήσιοι έρευνητές. Ἀναζητοῦσαν τήν ἀλήθεια για
χάρη τῆς ἀλήθειας... τό ἀνδιαφέρον τους δέν εἶχε σχέση μέ τα
34

~’.

Στή Θεσσαλονίκη ἀντικείμενα
τοῦ ἐργαστηρίου θα ὃρῆτε
,, .
κατἀηοκλειστικὸτητα στὸ μαγαζὶ
“dvnKeiuevo, Δημητρίου Γοὺναρη 30.

7) Στήν ἐ’-,κθεση για τόν Πλάτωνα διαὸαζουμε μερικά παραξενα πράγματα όπωςῑ «“Ο Ἀριστοτέλης παρα τό ὅτι οἰκοδόμησε δικό του σύστημα θεωρεῖται ὁ πιό αὐθεντικός πλατωνικός» (σελ. 175), - τίποτε πιό λ νθασμένο ἀπ’ αὐτά - ἤ «6 Πλατωνικός έρωτας δέν εἶναι ἀλλοὲχάπό τόν πόθο τῆς ψυχῆς για τό
αἰώνιο. ἀπό τόν ἀγῶνα της να γνωρίση τά πραγματικά ὄντα
καί να τά ἀπομιμη(·)ή σ’ αῦτή τή ζωή, δηλ, νά τα πραγματοποιήση, όσο γίνεται» (σελ. 177).
Καί τί γίνεται μέ τόν «παιδαγωγικό ἐρωτα»; ἤ «ἡ ἰδέα τοῦ
ἀγαθοῦ δέν εἶναι τό Εἶναι, ἀλλά «ἐπέκεινα τοῦ Εἶναι» δηλ.
αὐτή καί μόνη εἶναι, δημιουργικός λόγος I013 παντός καί τοῦ
αἰσθητοῦ καί τοῦ νοητοῦ κόσμου», (σελ 177), ἐγὼ παραπανω

διαὸαζουμε «οἱ ἰδέες για τόν Πλάτωνα εἶναι ὀντότητες αἰώνιες... εἶναι. πραγματικές... τά μεταόλητά φαινόμενα I013 κόσμου
ἰ-ῑχουν τήν αἰτία τους σ αὐτά τά ἀμεταόλητα ὅντα» δηλ. φαῦλος κύκλος γιατί ποιός δημιουργεῖ ποιόν καί πῶς γεννιέται τό
αιωι ιον Επειτα αφοῦηηψυχή
“
εἰναι ἀθανάτη πῶς «δέν εἰναι
ἰδέα» (σελ. 178); ἤ «I0 να γνωρίζει κανείς τό ὅμορφο, τό καλό,
τό δίκαιο, για τόν Πλάτωνα, ὅπως καί για τόν Σωκράτη σημαίνει να γίνεται 6 ἰ’διος όμορφος, καλός, καί δίκαιος.. ,.» Ἴσα ι’σα αὐτό δέν ἀσκεῖ δηλ. μόνη ἡ ,νώση δέν εἶναι ἀρκετή αν δέν

ἀκολουθεῖ καί ἡ πραξη καί αῦτή εἰναι ἀκριόῶς καί ἡ σφοδρή
κριτική τοῦ ’”Αριστοτέλη στόν Πλ’ατωνα, γιατί ἡ γνώμη πώς
«οὐσία τῆς ἀρετῆς δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τή γνώση τοῦ καλοῦ»
(σελ. J78) ειναι λαθεμένη γιατί ουσία τῆς ἀρετῆς εἰναι ἡ πρά1
ξΊΓραφει ακόμη (σελ. 179); «Στόν ἰδανικό γιά τόν Πλάτωνα

τύπο κράτους ἰσχύει 1'1 ἀρχή τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας
καί ἡ ἀρχή τοῦ ὅτι κάθε πολιτης κάνει τήν ἐργασία πού ταιριαζει στή φύση I01 » χωρίς να LEm/LL' πώς αὐτοί 1:013 ἀποφασίζουν
γι αὑτό ειναι οἱ αρχοντες καί όχι τό ἰ’δισ τό ἀτομο καί πώς
ακόμη δέν μπορεῖ νά ἀλλάξει ἐπάγγελμα. Ακόμη ἀπό τρεῖς
αὐστηρά διαχωρισμένες τάξεις τοῦ Πλάτωνα, τούς ἐπαγγελματίες πού μέ τήν L70{LLOL(L τους συντηροῦν τίς ἀλλες καί εἰναι
φυσικά οἱ πιό πολυάριθμοι. τούς στρατιωτικούς. 1:013 φροντίζουν νά προστατεύουν τό σύνολοἀπό ἐξωτερικούς ἐχθρούς καί
ἀπό ἐσωτερικές αν αστατώσεις. καί ἀπό τούς κυ6ερνήτες, πού
δημιουργοῦνται με ειδική ἀγωγή καί αὐστηρή ἐπιλογή μόνο
ἀπό τή δεύτερη IL’LE11. Τώρα τί λογῆς κυ6ερνῆτες 6γαίνουν ἀπό
τούς στρατιωτικούς εὔκολα καταλαόαίνει κανείς. ”,Επειτα
κατά περίεργο τρόπο, 6 συγγραφέας δέν λέει τίποτα για τίς
περί δουλείας ἀπόψεις τοῦ Πλάτωνα, πού εἶναι ἀπάνθρωπες.
8) Γιά τόν Αριστοτελη διαὸάζουμεῑ « H κίνηση εἰναι αἰώνια. Αῐώιια εἶναι και 11 πρώτη αἰτία για την κίνηση. Καί
πρώτη αιτία τῆς κινήσεως εἰναι καθαρή ἐνέργεια 1:013 μπορεῖ
νά ταυτισθεῖ μέ τή θεότητα» (σελ. 184). Εδῶ’έχουμε να παρατηρήσουμε τά ἐξῆςῑ Ἡ πρώτη αἰτία για τήν κίνηση εἶναι ἡ
φύση (πού παράδοξα δέν κανει καθόλου λόγο 6 συγγραφέας)
σάν «κινοῦν ἀκίνητον» ἤ σάν «νόησις νοήσεως» (ἄνθρωπος)
σαν καθαρη νοητικη εν εργι ια καί ὅχι ὁ Θεός. Θεός δηλ. στόν
Αριστοτέλη δέν ὑπάρχει ἡ, αν θελήσουμε να ἀναζητήσουμε
Θεό θα ποῦμε τότε πώς αῦτό ειναι 11 φὺση 11 6 «σπουδαῖος
ἅνθρωπος»
Δέν μᾶς λέει καθόλου ἀν 6 Ἀριστοτέλης πίστευε στήν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, ὅπως ὁ Πλάτων, ἤ, πραγμα πιθανότερο, πίστευε πώς ἡ ψυχή, σάν «ἐντελέχεια ἡ πρώτη σώματος φυσικοῦ
δυνάμει ζωήν έχοντσς», ἀποθνήσκει μαζί του ἤ τόσο τό σῶμα
600 καί ἡ ψυχή σαν ἐνέργειές καί σαν ὕλη ἀθανάτη τελικα δέν
χανονται μέσα στό σύμπαν ἀλλα ἀλλάζουν μορφή κάθε φορά
σαν ένα ποιοτικό μετασχηματισμό 1:013 πίστευε 6 Ἀριστοτέλης.
Για τόν “Αριστοτέλη δέν ὑπάρχει μια ἰδανική πολιτεία πρότυπο για κάθε πόλη καί λαό, ἀλλα ἀνάλογα μέ τίς κοινωνικοοικονομικές κάθε φορά συνθῆκες εἶναι ἡ ἀρίστη πολιτεία διαφορετική. Γι αὐτό καί ἡ ποικιλία τῶν πολιτευμάτων, πού 6ασικά χωρίζεται σέ δύο κατηγορίες, τα καλά 1:013 ἐξυπηρετοῦν
τό συμφέρον τῶν πολλῶν καί τά κακά ἢ παρεκόάσεις πού εἰναι για τό συμφέρον τῶν λιΙκων Ἐ’τσι έχουμε ὀρθά πολιτεύ-

ματα τή 6ασιλεία, τήν ἀριστοκρατία καί τήν πολιτεία, καί τίς
παρεκόασεις, , αὐτῶν ἀντίστοιχα, τήν τυραννίδα, τήν ὀλιγαρχία

καί τή δημοκρατία (ὀχλοκρατία).
Δέν καταλαόαίνουμε ὅμως γιατί ὁ συγγραφέας ἀναφέρει τή
δημοκρατία στή θέση τῆς πολιτείας καί τήν ὁχλοκρατία στή
θέση τῆς δημοκρατίας, ὅπως δέν καταλαόαίνουμε γιατί ἀποφεύγει να θίξει πάλι τό πρόὸλημα τῆς δουλείας στόν Ἀριστοτέλη, πραγμα πού γεννάει πολλές ἀπορίες καί ἀμφιόολίες
στούς μαθητές. Ἀκόμη ἀποφεύγει συστηματικά μιά σύγκριση
καί ἀντιπαραὸολή τῶν πλατωνικῶν καί ἀριστοτελικῶν ἀπόψεων.
9) Συνέχεια καί ἐξέλιξη τῆς ἀριστοτελικής φιλοσοφίας εἶναι
0L στωϊκοί. Ετσι ἡ ἀρετή ἐδῶ δέν εἰναι γνώση (Σωκράτης Πλάτων), ἀλλα πραξη. Γίνεται μια πολύ ἀμυδρή σκιαγραφηση
τῆς στωῖκής φιλοσοφίας, ἀρχαίας (Ζήνων, Κλεάνθης, Χρύσιππος), μέση (Παναίτιος, Ποσειδώνειος) καί νέας (Σενέκας,
Ἐπίκτητος, Μάρκος Αὐρήλιος), μιά ἐποχή δηλ. μισῇςχιλιετηρίσας (300 π.χ. - 200 μ. χ.), πού 6 μαθητής ἀδυνατεῖ να σχηματίσει μια ἀντίληψη οὐσιαστικη για τη σημασία τῆς στοας για τή
φιλοσοφία (341 — 270 π.χ.).
10) Γιά τόν Επίκουρο γίνεται σχετικα εὐρύτερος λόγος σαν
συνεχιστῆ τῆς ἀτομικής ὑλιστικής φιλοσοφίας I013 Δημόκριτου.
I601ικό της εἰναι ἡ ψυχική γαλήνη καί ἡ ἀποόολή τοῦ άγχους,
πραγμα πού φέρνει ψυχικη ἡδονή καί εὐτυχία στήν ἀταραξία.
Δέν ξεκαθαρίζει 6 συγγραφέας ἀν 6 Ἐπίκουρος ἦταν άθεος ἤ
όχι μέ τό νά λέει «Θεοί ὑπῆρχαν 6έ6αια, ἀλλα δέν ἀσχολοῦνται
μέ τόν κόσμο καί τούς ἀνθρώπους» (σελ. 196). Τότε τί Θεοί
ειναι αῦτοί;
11) “Ο.Πύρρων (360 - 270 π.χ.) εἶναι 6 κυριότερος ἐκπρόσωπος τῆς σκεπτικῆς φιλοσοφίας μαζί μέ τόν Ἀρκεσίλαο καί
τόν Καρνεάδη, πού πρέσόευε ὅτι ἀδυνατοῦμε νά γνωρίσουμε
τα πράγματα «καί ἡ ἀμφιὸολία για τό κύρος τῆς γνώσεως» γενικα ἠταν ἡ 6αση της φιλοσοφίας του.
Γενικα θα μπορούσαμε να παρατηρησουμε πώς ἡ ἀναπτυξη·
τῆς στωϊκῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἐπίκουρου, τῶν στωϊκῶν καθώς
καί τῶν ἐκλεκτικῶν καί τῶν νεοπλατωνικῶν παρακατω γίνεται

σχεδόν χωρίς καμια ἀναφορὰ στίς κοινωνικοπολιτικές συνθῆκες τῆς ἐποχῆς I013 έδρασαν. Αὐτό δέν ὂοηθαει καθόλου καί
οτήν καλύτερη ἐκτίμηση τῆς θετικῆς ἤ ἀρνητικής προσφορᾶς
τους καί τό ρόλο 1:013 γενικα έπαιξαν. Τέλος, πῶς να συγχωρέσει κανείς τήν παραλειψη στή 6ι6λιογραφία τοῦ 6ι6λίου τῆς
ἱστορίας τῆς ἐλληνικής φιλοσοφίας τῶν Zellcr—Nestle.
12) Τέλος μιά γενική ἀπορία; Πῶς εἶναι δυνατόν να μιλάει
κανείς για τό νεοπλατωνισμό, 1:013 θέλει νά τόν θεωρεῖ σαν τό
τελευταῖο μέρος τῆς φιλοσοφίας τῶν ἀρχαίων Ἐλλήνων, καί νά
μήν ἀναφερθεῖ σιτόν Χριστιανισμό, πού στήν ἐποχή τῆς ἐμφανισης τοῦ νεοπλατωνισμσῦ (3o μ.Χ. αἰώνα) έχει διαμορφώσει τή
δογματική του; Γιατί τελικά ποιός ἐπηρέασε ποιόν καί ποιές
εἶναι οἱ ρίζες καί τῶν δύο. Μήπως ὁ Πρόκλος, 1:013 κατακλεψε
ἐντελῶς 6 Hegel στα νεώτερα μας χρόνια για νά παρουσιασει
σάν δική του τήν τριαδική μορφή - θέση - ἀντίθεση - σύνθεση
τῆς διαλεκτικῆς φιλοσοφίας του, ἔχει τίς ρίζες του στό τριαδικό χριστιανικό δόγμα καί οἱ δυό μαζί τελικά οτόν Ἀριστοτέλη; Ἔπειτα γιατί ὄχι 6130 λόγια καί για τό «Βσλταῖρσ» τῆς
κλασικῆς ἀρχαιότητας, τό Λουκιανό (120 — 180 μ.Χ.). Τελειώνοντας θα μποροῦσε 6 συγγραφέας νά 6γαλει μερικά συμπερασματα συνοψίζοντας καί χαρακτηρίζοντας τή σημασία τῆς
ἀρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας Γιατι 6 Ὠριγένης ἤ 6 Κέλσος
π. χ., για να μή μιλήσσυμε γιά τούς κλασικούς Καππαδόκες πατέρες, νά μή, ἀνήκουν στήν ἐλληνική φιλοσοφία; ἤ θα ποῦμε
πώς αὐτοί ἀνήκουν στή λεγόμενη χριστιανική φιλοσοφίαν καί
μπορεῖ τελικά κανείς να μιλάει γιά κατι τέτοιο; Δηλ. μποροῦμε
να κάνουμε ἐπιλογή στα διάφορα κατά καιρούς καί ἐποχές
ρεύματα τῆς σκέψης καί να χαρακτηρίζουμε σάν φιλοσοφικά
δποια κάθε φορά ἐμεῖς κρίνουμε σάν τέτοια, καί μέ ποιά κριτήρια ἀραγε;
Αῦτά έχουμε νά ποῦμε μελετῶντας τά 6130 6ι6λία φιλοσοφίας
πού στάλθηκαν πέρυσι στούς μαθητές στίς τελευταῖες τάξεις
τῶν γυμνασίων μας. Τα περίμεναν γενιές Ἑλλήνων, ἀλλά τελικά δέν ξέρει κανείς ἄν πρέπει νά λυπᾶται ἡ νά χαίρεται 1:013
ηρθαν.
.
35

ῦῗῑᾞ
, ἑιίιιέὲ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ l

«ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ»

ΝΙΚΟΣ ΕᾸΠΑΠΑΔΑΚΙΣ-

.,..

= ὶῖ

,

,

Hm

AHMOKPITOY 2D

·

s

.

ΤΗΛ 3699899

Δημήτρης ’Μῡρτόνιας
In me la marry. in η’ la vita mia
(Michelangelo)

Περισσότερο ἀπό μιά προσωπική μαρτυρία τά Δείγματα γραφῆς τοῦ
Δημήτρη Μορτόγια εἰναι μιά μαρτυρία γιά τά ὅρια τῆς ἀντίστασης μιᾶς
γενιᾶς,· «Πόλεμος,οἱ σειρῆνες, τό ἐωθινό τῆς μνήμης μου· ὄομόαρὸισμοί,
κατοχή, ἐμφύλιος σκοτωμός, μετεπαναστατική τρομοκρατία καί ἀποχαύνωση. Νά ἡ αὐγή τῆς ὥριμης ζωῆς μου», Σ’ αὐτή τήν ἐμπειρία πάνιυ στήν
ὁποία πλέκεται ἡ προσωπική ζωή, στόν Πύργο τῆς Ἠλείας στήν ἀρχή,
στήν Ἀθήνα, στό Φράιμπουργκ καί στό Βερολίνο ὕστερα, ξανά στήν
Ἀθήνα καί, τέλος, στό Λονὸίνο, ὅπου χάνεται στίς 5 τοῦ Μαρτιοῦ 1975
κλείνοντας τά σαράντα του χρόνια, 0’ αὐτή τήν ἐμπειρία ἀντιπροόάλλονται ὅλες οἱ ἀντιστάσεις, ὅσες 17 «αἰσιοὸοξία τῆς ὅούλησης» μπορεῖ νά
ἀντιτάξει στήν «ἀπαισιοόοξία τῆς γνώσης». Γιατι τό ὅαθύτερο γνώρισμα
τοῦ Δημήτρη Μορτόγια ήταν ἀκριὸως ἕνα εἷὸος λογικῆς ἐπιταγῆς στήν
κα τάφοισι]
Τοῦ Σπύρου Ἀοδρακᾶ
Ἡ ἀντίσταση ἀρχίζει μέ τήν ἀνάγκη
τῆς γνώσης τό μοναδικό μέσο ὑπέρδασης μιᾶς πραγματικότητας πού, καποτε,
θεωρήσαμε ὅτι ἦταν ἡ πληρωμή τῆς ἥττας; ἄλλοι μπόρεσαν νά κόψουν τόν ὀμφαλιο λῶρο πού τούς ἓνωνε μέ κάποια
ἀπό ἐκεῖνα πού λέγαμε «μορφές τῆς κοινωνικῆς συνείδησης» καί να ὅροῦν τό
φέγγρισμα μιᾶς λύτρωσης στή συλλογική
μέθεξη· ἄλλοι, ἐπέλεξαν ἀτομικότερες
στάσεις, τό «λάθε διώσας» καί τήν ἀδιέξοδη συναίσθηση εὐθύνης πού συνεπαγόταν, τήν ἀναπόδραστη καταργηση τῶν
οῦτοπιῶν, τό μαρασμό τῆς προσωπικῆς
εὐφορίας ακόμη κι ὅταν καλοῦσε σ“ αὐτή
καποιο πρωινό στίς Μυκήνες, πᾶνε εἰκοσιπέντε χρόνια τώρα·
δουλιάζει ὅποιος σηκώνει τίς ,ιιι-γάλες πέτρις.
Αῠτή ἡ ἀνάγκη τῆς γνώσης, τό ὕστατό
του καταφύγισ ὅπου μποροῦσαν να
ἐλευθερωθοῦν οἱ ἀσύνηθες πνευματικές
του ἱκανότητες, τόν ἐφερε γρήγορα σέ
ἐπαφή μέ τα ὑψηλότερα πρότυπα τῆς
σκέψης μέ τίς ἀπαιτητικότερες μορφές
τοῦ ὡραίου καί ἀκόνισαν τήν κριτική
του σταοη, τόσο κιόλας ὀξυμένη ἀπ’ αὐτες τίς γνωστές ψυχολογικές προῦποθέψ
σεις πού καλλιεργοῦνται ἀδυσώπητα
στούς μικροαστικούς μας κλοιούς ἀπό
πολύ νωρίς, ὅταν πιά οἱ γέφυρες πού
μποροῦσαν να τοῦ ὑπενθυμίζουν κάποιες δυνατότητες ἐνσωμάτωσης κόόονταν ἡ μια μετά τήν ἄλλη, ζοῦσε τό ἀδιέξοδο τῆς πρώιμης γνώσης πού τόν τυράννησε σέ ὅλη του τή ζωή καί πιά δέν
ὴταν θεμιτή καμια 6αθμιδωτή προσέγ-

γιση στα πράγματα πού τόν δονοῦσαν
στα ἀντικείμενα τῆς δοκιμασίας του.
Δι’ψα τοῦ ἀπόλυτου σ’ αὐτό τό ἱστορικοκρατούμενο πνεῦμα, χθόνια έλξη στίς
ἰλιγγιώδεις συγκρίσεις, νωρίς τοῦ δίδαξαν τήν πιό καταστροφική ἐκδοχή τῆς
ματαιότητας θα χρειαστοῦν πολλές

ὑπαρξιακές ἀγωνίες, πολλή αἴσθηση πικρίας για ν’ ἀποφασίσει κάποια στιγμή
να μήν έξαντλεῖται ἀποκλειστικὰ στόν
προφορικό λόγο καί θα χρειαστεῖ πολλή
μοναξια για νά διοχετεύσει ἕνα μέρος

τῆς ἀπελπισμένης του γνώσης σέ μια σατιρική ποίηση πού τή διατρέχουν ἀνεπαντεχα λυρικα εὑρήματα. «Ὡραῖα
ἐρείπια» τῆς ἐκφρασής του, διασωσμένα
στα δυό 6ι6λία πού, μέ σεόαστή ἀνωνυμία. μᾶς χάρισε τό πρόσωπο πού γνοιάστηκε τά δύσκολα γραφτα, ὅσα ὁ ’ίδιος
θέλησε να κρατήσει καί για τα ὁποῖα
σπάνια ἤ ποτέ μιλοῦσε-

ση, ἡ αδιαταρακτη διαπλοκή ἀναμεσα
στή ζητητική τοῦ μελετητῆ καί στίς πληροφοριακές ἱκανότητες τοῦ ἀντικειμένου, ἡ μεταγραφή τῆς μυθιστορηματικῆς
ύλης σέ, μιά θεωρία κοινωνικῆς ἑρμη-

νείας θεμελιωμένης ἱστορικά. Αῦτός ὁ
τρόπος πρόσὸασης. προσανατολισμένος
στήν ἀνάδειξη τῆς ἀποδεικτικῆς ἀξίας
τοῦ μυθιστορήματος τοῦ μεσοπολέμου.

σέ σχέοη μέ τίς ἀπαιτήσεις μιᾶς ἱστορικοκρατούμενης κοινωνικῆς προὸληματικῆς, φτάνει σέ ἀπέριττες ἐπιγραμματικές
ἐκφράσεις πού δίνουν αὐτοδύναμη 6αρύτητα σέ μια σειρα σημειώσεων (σ. 46 —
83). ἱκανῶν νά θεμελιώσουν όχι μόνο μια
καινούρια ἀνάγνωση αὐτῆς τῆς μυθιστορηματικῆς ὕλης ἀλλα καί να προσφέρουν
ἕνα μεθσδολογικό καί θεματολογικό
πλαίσιο γιά τήν ανατομιά τῆς ἐλληνικῆς
κοινωνίας.
Στό τυπικό κείμενο (σ. 11 - 18) πού
δημοσιεύεται μέ τόν τίτλο (προσθεμένον
ἀπό τόν ἐκδότη); «Ἡ μελέτη τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας. Ἠ ἀποδεικτική ἀξία
τοῦ μυθιστορήματος τοῦμεσοπολὲμου»,

ἐξηγεῖται γιατί ἡ συγκεκριμένη στιγμή
τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας καί τῆς ἰδεολογίας της μπορεῖ να ἀναπαραχθεῖ κι ὥς
ποιό 6αθμό μέσα ἀπό τό μυθιστόρημαε
«“Ο καλλιτέχνης, προσπαθώντας νά ἐξιχνιασει τήν αἰνιγματικότητα τῆς

ἀν-

θρώπινης ὕπαρξης. δεσμεύεται ἀπό τίς
προθέσεις του καί εἶναι ἀναγκασμένοςζ

άν δέ θέλει νά ξεπέσεί στό μηρύκασμα
κοινῶν τόπων, να διεισδύσει στήν οὐσία
τῆς ἀνθρωπίνης φύσης καί νά ἀντι-κρίσει

yes ailes dc ιςέιιηι qui l’ empécheut de

κατάματα καί θαρραλέα τίς γενεσιουργές

"Miro/101'.

αἰτίες, τίς ἀμετακλητες ἀντιφάσεις, τήν
ἀναγκαία ἀπόληξη καί αναπόδραστη
διαπλεξη τῶν ἀτομικῶν πεπρωμένων πού
ἐξιστορεῖ. ”Ετσι τό κοινωνικό ῦπόὸαθρο,

Τό Δεῖγμα γραφῆς1
χωρισμένο σέ
τρία μέρη, περιέχει μιά σειρα σημειώσεων καί διαδοχικῶν προσεγγίσεων
γύρω ἀπό τό έλληνικό μυθιστόρημα τοῦ
μεσοπολέμου· τέσσερα δοκίμια καί τέλος
καποιες ἡμερολογιακές σελίδες (οἱ
περισσότερες τοῦ 1963) γραμμένες ἀτακτα στό Βερολίνο καί ἀποσπάσματα ἀπό
γράμματα του τῶν ἐτῶν 1955 — 1974: ἡ
προσωπική μαρτυρία κυριαρχεῖ 0‘ αὐτή
111v τελευταία ενότητα, χωρίς να παύει
νά έχει μιά γενικότερη ἐμὸέλεια καί μια
ἐκφραστική αὐτοτέλεια.
Τά κείμενα ὅσα ἐχουν ὡς κέντρο τό
μυθιστόρημα τοῦ μεσοπολέμου, ἀποτέλοῦν πρῶτες, κι ὥς ένα 6αθμό διαδοχικές, ουνοπτικές ἀποτυπώσεις μιᾶς ἐργασίας πού θα ὑποὸαλλόταν ὡς διδακτορική διατριόή στό Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο τοῦ Βερολίνου· ’έχσυν γραφεῖ στα
χρόνια 1961 - 62 καί μπορεῖ νά τα διακρίνει κανείς σέ μια κλίμακα ἐπεξεργασιῶν πού δέ θυμίζει σέ τίποτε τούς

«κλασικούς» τρόπους πρόσὸασης στό
περιγραφικό ὑλικό; κοινός παράνομαστής ὅλων αὐτῶν τῶν κειμένων. ἀπό τίς
πρῶτες σημειώσεις ὥς τίς πιό συνθετικές
διατυπώσεις, ἡ «έρμηνευτική» ὑποτύπω-

’έξω ἀπό τούς άμεσους στόχους τοῦ καλ-

λιτέχνη, στό μέτρο που καθορίζει τή δυναμική τῶν μορφῶν. ἐμπίπτει ο-[ήν E11613:λεια του, καί ἡ σωστή του σημασιολόγηση εἶναι προῦπόθεση κάθε καλλιτεχνικοῦ ἐπιτεύγματος. (...) Τό ἀντικείμενο
τῆς τέχνης ὠθεῖ. τόν καλλιτέχνη να διασπάσει τόν κλοιό τῆς ίδεολογίας καί να
προσεγγίσει μέ εὐκράδαντες ὅλες τίς κε-“
ραῖες του τήν πραγματικότητα. Ἡ τέτοια
κατεύθυνση τοῦ καλλιτέχνη περιέχει τή
δυνατότητα μιᾶς κριτικῆς στασης ἀπέναντι στήν ἰδεολογία καί ἐγκλείει τό ἐνδεχόμενο τῆς κριτικῆς ἐπισκόπησης τῆς
ιδεολογίας καί τῆς ἀναίρεσής της» (σ.
15). Σ αύτή τή γενικήπαρατήρηση ερχεται να προστεθεῐ έξειδικευτικα μια δεύ-

τερη που εξηγει τίς δυνατότητες κριτικῶν ἀπσδεσμεύσεων πού συνεπαγεται τό
δόγμα «ἡ τέχνη γιά τήν τέχνη» 1011-«61εκδικεῖ τήν ῖδιαιτερότητα τῆς τέχνης καί
θεμελιώνει τόν ἀσυμὸίθαστο δυῖσμό
μεταξύ τῆς τέχνης καί κάθε ἄλλης κοινωνικῆς δραστηριότητᾴς κατα τήν πηγή. τό
έναυσμα, τό τέλος καί τήν ὠφέλεια.
”Ετσι, ἐχοντας ἡ τέχνη ἀρνηθεῖ τή δυνατότητα διακοινωνικής ἀξιοποίησης τῶν
37

εὑρημάτων της, κατσχυρώνει τήν ἐλευθερία της ἀπό τόν κομφορμισμό τῆς ἰδεολογίας» (σ. 15 - 6). Td ὅρια τῆς ἀποδεικτικῆς ἀξίας τῆς μυθιστορηματικῆς
μορφοποίησης, «μσρφοποίηση τῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας στῆ μήτρα τῶν

’ κατηγοριῶν ἑνός δραστηρίου καί ἀπαιτητικοῦ ὑποκειμένου», χαράζσνται ἀπό
τῆ μερική ἐποπτική ἱκανότητα τῶν μυθιστσρισγραφων πού, στῆν περίπτωση,
ἐχουν ὁμογενῆ κοινωνικὴ προέλευση, τῆ
μεταγραφικῆ λειτουργία τῆς τέχνης, ὥστε
vd μῆν ἀρκεῖ «για τήν ἀνεύρεση τῆς κοινωνικῆς θεωρίας πού ὑποὸαθρώνει τό
ς μυθιστόρημα (...) ἡ ἐξαρση τυπικῶν καί
γενικῶν στοιχείων καί τῶν κοινῶν τόπων»- «πρέπει νά ἀναχθσῦμε στούς εἰ·
δοποιούς καθσρισμσύς τῆς ἐπικῆς συνείδησης καί να ἐντοπίσουμε τίς μορφοποιητικές δυνάμεις πού ἐπηρεαζουν τό σχηματισμό της, στό μέτρο πού δηλώνονται
ἤ ὑπσδηλώνονται στό μυθιστόρημα, κι
ὅταν δέν ἀρκεῖ, μέ ἀμεση ἀναγωγῆ στῆν
κσινωνική πραγματικότητα» (σ. 17).
Αὐτῆ ἡ ἀλλήλομεταὸαση ἀπό τῆ μυθιστορηματική μσρφοποίηση στό ἱστορικό
διατρέχει ὅλη τῆν ἐκθεση μέ ἐπίκεντρο
τήν ἐπίπτωση τῆς Μικρασιατικῆς κατα-

στροφῆς στή ὃιαμόρφωση ὄχι μόνο τῆς
πολιτικῆς καί γενικῆς ἰδεολογίας τῆς έλ-

ληνικῆς ἀστικῆς τάξης. ἀλλα καί στό
σχηματισμό μιᾶς ψυχολσγίας καί ἠθικῆς
ἀξισλσγίας σέ ἀναφορα πρός τίς ὁποῖες
πλάθει τούς ἥρωές του τό μυθιστόρημα
τοῦ μεσοπολέμου.
Ἡ μικρασιατική καταστροφή ἀπό τό
ἐνα μέρος καί ό ἀνομοιομερής αστικός
μετασχηματισμός συνιστοῦν τό ὑπόόαθρο μιᾶς κοινωνίας πού φιλοσοφικά ἐκφραζεται μέ τό μηδενισμό καί τόν ἡδονισμό πσύ καί οἱ δυό ἓχουντῆν ἴδια ἀπόληξη, τό Μηδέν (σ. 29). ‘H Μικρασιατικῆ
καταστροφή σημαίνει τό τέλος τῆς Μεγάλης Ἰδέας πού μαζί μέ τόν πόλεμο
«ἠταν αὐτονόητες π’ρσϋποθέσεις τοῦ
ἐθνικοῦ δίου» (σ. 21)· μετα τό- 1922
ἀντιστρέφονται οἱ ἀξίες καί «στό μυθιστόρημα τοῦ μεσοπολέμσυ σαν αἴτια τῆς
κατά καιρούς ἐθνικῆς κινητοποίησης για
τήν ἀπελευθέρωση τῶν ὁμοεθνῶν μνημονεύονται ἄλλοτε ἡ ψυχοκινητική δύναμη
τῶν ρητορικῶν σχημάτων ἐπιδέξιων δημαγωγῶν, καί ἄλλοτε ἡ πληθωρική ζωτικότητα τῆς νεολαίας (...) eO πόλεμος δέν
ἀναλύεται στήν πολυμέρεια του καί στῆν
προοπτική του σά δυναμικό ἱστορικό
φαινόμενο ἀλλά σα 6ασανιστικό ἀτομικό
‘ δίωμα ἤ σαν παράλογη καί ἀσύλληπτη
ὀργή αἱμοχαρῶν Θεῶν, ἐξω ἀπό τόν ἀνθρώπινο ἐλεγχσ καί προγραμματισμό»
(σ. 21 — 2). Οἱ πολιτισμικές ἐπαφές μέ τῆ
Δύση χαρακτηρίζσνται ἀπό μια εὐρύτατη δεκτικότητα πού, ἡ ἴδια, εἶναι αποτέλεσμα τοῦ κενοῦ πού προκάλεσεὴ ἥττα

ξη, ἀνίκανης να ἐναρμονίσει σέ μια
καταφαση τίς οἰκονομικές λειτουργίες
καί τίς συνακόλουθες κοινωνικές συμπεριφσρές μέ μια θεωρία καταξιωτικῆ τῆς
οὐσίας τοῦ καπιταλισμοῦῑ «“Ο ρόλος τῆς
ἐργασίας σάν ἀνθρωποπλαστικῆς ἐργασίας δέν ἀνευρίσκεται πσυθενα (...)’Κα’νένα ἴχνος πουριτανικοῦ φιλελευθερισμοῦ. “H παρασιτική ἐργασία ἐμφανίζεται στήν περιοχή τῆς κυκλοφορίας, όχι
τῆς παραγωγῆς, τρέφεται ἀπό τήν κερδοσκσπία καί τῆ σπαταλη, ἀπορρέει δέ
ἀπό τόν παρασιτικό χαρακτῆρα τσῦ
ἀπσικιακοῦ μονοπωλισμσῡ» (σ. 58). Στό
χῶρο τῆς τέχνης αμεσο συνεπακόλουθο ἡ
διάστασή της καί ὁ συνειδητός διαχωρισμός της ἀπό τήν πραγματικότητα, καθώς ἡ ἐνσωματωστΙ στή δεύτερη «ἰσοδυναμεῖ μέ συμόιὸασμό καί παραίτηση»
καί καθώς «ἡ ἐλευθερία, δυνατῆ μόνο ὡς
ἐσωτερική, πρέπεινά πληρωθεῖ μέ τῆν
ἀποστέρηση τῆς δημιουργικῆς κοινωνικῆς δρασης» (σ. 29 - 30). Αὐτή ὡστόσο
ἡ διάστασή καί ἡ ἐλλειψη μιᾶς καταφατικῆς θεωρίας ἀπέναντι στῆν πραγματικότητα Gd κάμουν τή γενια τῶν μυθιστοριογραφων τοῦ μεσοπολέμσυ να ἰδοῦν
τήν ,κοινωνία τους κριτικα καί vd τῆς
ἀντιτάξουν τήν ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου
πού γίνεται «ἀκραῖος ὑποκειμενισμός,
ἐπίταση καί παραφθορα τοῦ ἀστικοῦ

ατομικισμοῦ» (σ. 43).
Στό κεφαλαιο πού φέρει τόν τίτλο
«Ἔρωτας καί Γυναίκα» (σ. 32 - 44) καί
πού παρσυσιάζεται σέ τρεῖς παραλλαγές

τίθενται σέ μιά ἐναργῆ διαπλσκῆ τα
πρσθλήματα τῆς ἀλλοτρίωσης στό ἐπίπεδο τῶν θεσμῶν, μέ ἐπίκεντρο τό γαμο,
καί ἐξετάζεται, ἡ χρήση τοῦ μοτίόου τοῦ
ἐρώτα καί τῆς γυναίκας, σέ συνάρτηση
μέ τήν κυρίαρχη ἰδεολογία στό μυθιστόρημα, δηλαδή τόν ἀτομικισμό τοῦ ὁποίου
ἡ ἐλευθερία θρίσκεται, σέ διασταση ριζικῆ μέ τήν οἰκσγένεια πού «ἐμφανίζεται
6ασικά σάν τμῆμα τοῦ ἀπανθρώπου κοινωνικοῦ μηχανισμοῦ, φτιαγμένη όχι για
να διευκσλύνει τήν ἀναπτυξη τῆς ἀτομικότητας, ἀλλα για να τήν κολσὸώνει καί
νά τήν ἐξοστρακίζει ἀπό τόν ἀληθινό
προσρισμό της» (σ. 35). '0 ἐρωταςχρησιμοπσιεῖται ὡς μέσο για τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἀτομικισμσῦ, γίνεται ἀκοινω-

O Φακελλοςῑ

ι’

νικός καί τονίζονται ὅσες στιγμές του
«θεμελιώνουν τήν οὐσιαστικότητα τῆς
ἀνθρώπινης ζωῆς στήν ἐσωστρέφεια της
καί στόν ἀναχωρητισμό. Ὁ ἀλλος ἀνθρωπος, σάν προῦπόθεση αὐτογνωσίας,
δέν ἐρχεται στό προσκήνιο» (σ. 36).
Κλείνσντας αὐτές τίς σύντομες σημειώσεις ἐπάνω στα γραφτά τοῦ Δημήτρη
Μσρτόγια για τό ἑλληνικό μυθιστόρημα
τοῦ μεσοπολέμσυ, χρειαζεται να ὑπσγραμμίσω τῆν έκφραση μέ τήν ὁποία
ἀναφέρεται στήν καίρια στιγμή τῆς ἱστορίας μσς, στή Μικρασιατικῆ καταστροφή, μέ τήν ὁποία παίρνει τέλος ἡ «ὀρθόὃοξη ἀστική ῖδεσλογία» πού παροχέτευε
τίς δυνατές κριτικές στάσεις ἀπέναντι
στῆν ἐθνική πραγματικότητα στό «μαχητικό, ἐθνικισμό, Θεμελιωμένο ἱστορικά
ἀπό τόν ἀλύτρωτο Ἑλληνισμό», Τό τέλος
τῆς Μεγάλης Ἰδέας συνεπιφέρει μιά κριτική στάση ἀπέναντι στόν ἀστισμό ιπού ἡ
γενια τῶν μυθιστοριογραφων τοῦ 30 ἐξ·
έφρασε μέσα ἀπό μια φυγή ἰσοδύναμη μέ
τήν ἐνσωματωση; φυγή, ὡστόσο, πού
ἐπέτρεψε καταλυτικές θεωρήσεις, ἀναποτελεσματικές

γιατί

ὡς

προϋπόθεσή

τους θεωρῆθηκε ἕνας ἀτομοκι-ῑντρισμός
χωρίς κσινωνική διέξοδο· φυγή πρός τά
ἀδυτα μιᾶς ἐσωτερικῆς ἐλευθερίας στῆν
ὁποία ἀντιστοιχοῦν ἀλλες ἀποδέσμεύσεις
τίς ὁποῖες προκάλεσε τό ρῆγμα τοῦ 22:
«Ἀνσίγουν τίς πόρτες στό σωτηριακό
κίνημα τοῦ μπολσεόικισμσῦ, στήν ἀπο-κτηνωτική λαίλαπα τοῦ φασισμοῦ, καί
ὁδηγοῦν σέ μια δημοκρατική ἰδεολογία
πού τό κύριο γνώρισμά της εἶναι ἡ θεοπσίηση τῆς ὀμφαλοσκοπούμενης καί
ἐκστασιαζόμενης, απόκοσμης καί φιλέρημης ἀτομικότητας, συμπληρούμενης
ἀπό τήν τυφλή καί ακριτη ἀναγνώρισηκαί καθαγίαση τῆς ἑκάστοτε ὑπαρχούσας
καταστασης στόν κοινωνικό χῶρο. ζΗ
ἀδιαμαρτύρητη προσαρμογή στίς κοινωνικές συνθῆκες εἰναι ἡ άλλη όψη μιᾶς
στασης ζωῆς, πού ἐξυμνεῖ τήν ἐσωστρέρ
φεια σάν τήν πρώτη πραξη πνευματικῆς
εὐθύνης καί ἐλευθερίας» (σ. 41). Διεισδυτικῆ λοιπόν κι ἀπό τήν κορυφή μιᾶς
καθολικῆς ἐποπτείας, αὐτῆ ἡ θεώρηση
τοῦ κοινωνικοῦ τύπου πού μορφοποίησε
ἡ μυθιστοριογραφία τοῦ έλληνικοῦ μεσοπολέμσυ μέσα ἀπό τά ἀδιέξσδα, τίς

Τεῡχορ Ἰουλίου - Δρχ. 40

Κρίση ἐξουσίας στήν ΣοΘιετική ”Ενωση
a)
6)
y)
ὅ)

To’ κράτος ξεφεύγει ἀπό τό ΚόμμαΔιοὸάζοντας τό νέο Σύντογμο
‘H Πτώση τοῦ Ποτγκόρνυ καί ἠ γεροντοκρατιό
Ἐνιοχύεται ἠ κεντρική ἐξουσία

στῆν ἐθνική ἰδεολογία; ὁ μηδενισμός καί

ὁ ἡδονισμός συνιστοῦν, ἐπιλσγές μέσα
ἀπό τίς ὁποῖες μπορεῖ να ἐκφραστεῐ ένας
μικροαστικός ἀτομικισμός, γέννημα μιᾶς
,ἀνομοιομερσῦς καπιταλιστικῆς ἀνάπτυ38

θἸρανοσαουδαραβικός

στὸν

Περσικό Κόλπο

ἀνταγωνισμός

ἄναὸτσλές ’καί τίς. ,τυφλές της καταλυτικότητες κραδασμένη σύγκαιρα ἀπό τήν·
προσωπική φόρτιση τοῦ συγγραφέα που
αἰσθάνεται προσδιορισμένος0 ἴδιος ἀπό
τίς ἀπαξίες στίς ὁποῐες ἀντιταχθηκε
αὐτή ἡ μυθιστοριογραφία, χωρίς νά τούς
ἀντιπαρατάξει τήν οὐμανιστική ἀνθοφσρία τήν ὁποία ὁ ἰ’δισς θεωροῦσε ὡς
προῦπόθεση κάθε ὑπέρθασης τῆς κοινωνικῆς μας πραγματικότητας κ’ ἐδῶ οἱ

ρίζες του, καί συνακόλουθά ἡ μαρτυρία
του, ξεφεύγσυν ἀπό τῆν προσωπική
περιπτωσισλσγία για νά ἀπστελέσουν
τμῆμα τῆς καθολικώτερης συμφωνίας
ὅπου συγκλίνει ἡ πρωτογενής αρνηση μέ
τῆ λογική θεμελίωση πού, σέ μια άλλη
κρίσιμη στιγμή τῆς ἱστορίας μας, πρόσ-

φερε ἡ μαρξική ἐρμηνεία. Οἱ λίγες σελίδες τοῦ 6ι6λίσυ αὐτοῦ σημαδεύσυν μια
ἀπό τίς πιό εὐτυχισμένες ἀναὸλαστήσεις

’Σέόλη του ,τῆ ζωήο Δ. Μόρτόγιας δη--

μσσίευσε ένα του μόνο ποίημα κι αὐτό μέ
ψευδώνυμο3. Ώστόσσ, ἡ δημιουργική
του ἐνασχόληση μέ τήν ποίηση δέν ἠταν
παρεκόατικήῑ ἀπό τῆν πρώτη ὑποτύπωση τοῦ θέματος ὥς τήν τελική ἐπεξεργασία μεσολαῧοῦν πολλαπλές καί μακρόχΩΟΨΕς προσεγγίσεις πού δείχνουν
μια ποιητική μνήμη σέ ἐγρήγορση καί
μιά κατασκευαστική συνείδηση μέ ὁλοκληρωμένη φιλοσοφία τῆς σύνθεσης·

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
KAIPOY ΜΑΣ

εκΔοΣΕιΣ PAnnA

αὐτα τά δυό στοιχεῖα, οἱ ἐπανειλημμένες

προσεγγίσεις καί ἡ ποιητική θεωρία, μᾶς
ἐπιτρέπουν να ἐκλαόουμε τά ποιήματά
του ὡς συνειδητές μαρτυρίες τῆς ’ίδιας
ἐμὸέλειας μ’ ἐκείνη πού ἐχουν τά ἄλλα
του γραφτά. Ε’ίτε ἡ πρώτη ὕλη ἐρχεται
ἀπό ἕνα ἀνεπιζήτητσ ἐρέθισμα εἴτε ἐπιλέγεται, ὑπόκειται σέ μια ἐπεξεργασία

ZAN FIIAZE
ΞΓΗΣΤΗΜΟΛΟΙἾΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
TOY ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ἐνόψει μιᾶς «δουλητικα προγράμματι-

σμένης ἐπιδίωξης», καθώς μαρτυρεῖ ὁ
ἴδιος, για να ἀπολήξει σέ μια ’ἐκφραση μέ
γραφίας.
ἱσχυρή νοηματική φόρτιση καί ὑπαινιΤά Δείγματα γραφῆς δέν εἶναι ἐνα
γματική. Ἡ «ὑπαινιγματική γλώσσα τῆς
ὁλόκληρωμένσ 6ι6λίο, ἀλλά μια ἐκρηξη
τέχνης» ἀρτιώνεται μέσω μιᾶς ἐπιλσγῆς
στσχασμῶν διατυπωμένων μέ μια αὐτοδιατυπώσεων μέ εἰκονοπλαστική ἱκανόδύναμη ἐκφραστική ἐνάργεια, ἀποτέλετητα πού προσδίδσυν στό ποίημα μιά
σμα ἡ ἰ’δια περισσότερο συλλογιστικῆς
πολυσημαντότητα, ἡ ὁποία τό ἀπογειἱκανότητας ἐν ἔργῳ παρά μιας ὑφολσγιώνει, ἀπό τή συγκεκριμένη του νοηματική
κῆς ἐπεξεργασίας- ὁ ἀναγνώστης πού θά
σύλληψη. “H ἀπόσταση ἀναμεσα στό νόσυναντηθεῐ μαζί τους θα τούς δεχτεῖ ὅχι
ημα καί στῆ διατύπωση πού πραγματώσα μιά διδακτική ὑλη ἀλλα σαν ’ένα
νεται μέ τήν ὑπαινικτικότητα ἐνισχύὲται
ἐναυσμα, σά μια ,συνέχεια ἴσως τῶν διἀπό ἐνα ἀσυνήθιστο λεξιλόγιο πού ἀποκῶν του ἀναζητήσειιΝ, σαν ἓναν ἀντίσκοπεῖ στήν ὑποθσλή εἰκόνων, στήν
λαλσ στῆ δική του φωνή πού τήν ξανααποδέσμευση πολυσημιῶν. Κοντα στούς
κούει σέ ἄλλον τόνσ εῦκρίνειας; αν η
σχεδόν ἐρμητικσύς στίχους πού προσφέαποτελεσματικοτητα
μιᾶς.αναγνωσης
ει-ς-,ἱΞῡονται OE1M1TOANMM] εγγῼαφή ἄλλοι J;
’“’· ὀινειοτεροι μέ τήν ι’δια πάντα νοηματική
φόρτιση καί εἰκονοπλαστική δύναμηῑ
Εἷμαι στήι ἔρημο κατάμονος.
£1111, ἄμμο γραμμένᾳ τά ὄήματα τοῦ
της στό χῶρο τῆς στοχαστικῆς μας πεζο-

νεμου-καί 1171μοναξιας
αὐτόν πσύ γράφει τίς γραμμές αὐτες γεματος καθώς εἶναι ἀπό τόν πρόφοοικό
λόγο τσῦ Δημήτρη Μορτόγια καί σέ ἀδυ-

ναμία νά ξεχωρίσει τό γραφτό λείψανο
ἀπό τῆν προφορική του πηγή, ἀπό σιωπές καί ὑπαινικτικές ἀναφορές, εἶναι,

ἐξαιρετικα δύσκσλο νά κάμει άλλη πα
ρσυσίαση ἀπό τό ’κορφσλόγημα πού ἐπιχείρησε ἐδῶ· εἶναι ἐπίσης ἀναρμόδιος
vd μιλήσει για τό δεύτερο 6ι6λίο, τά
Ποιήματαῑ, για τά ὁποῖα δέ θά εἶχε παρα
νά ἐπισημάνει δυό προφανειες.
Καί πρῶτα, τῆ σατιρική ἐκὸαση ένός
μαχητικοῦ κριτικοῦ πνεύματος· δεύτερο
τῆ «φιλοσοφία της σύνθεσης» πού μαρτυρεῖται ὄχι μόνο στίς πολλαπλες διαπραγματεύσεις τῆς ὕλης τσῦ ποιήματος
ἀλλά καί στῆν ἐπιλσγῆ τῆς παραδοσιακῆς ποιητικῆς στήν ε’κφραση ενός λυρισμοῦ πραγματσπσιημένου μέσα ἀπό
ἀσυνήθιστες

συζεύξεις

λεκτικῶν

καί

ὀπτικῶν εὑρημάτωνῑ

τόν ἐλεύθερο συναγώνισμά
θά προτιμοῦσα

τίς αἱχμες ἄν ειχα
τοῦ σκαντζοχοιροιι
ἀπ’ 1' ἀμήχανο φθόριαιια τ’ ὀνείρου

ιιιιιι

’ εκΔοΣειΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
Κυκλοφορησε

νεφα.
Ο ᾳόὸος ἑλκοχεύει μεσα στίς τρύπες
τῶν ἀστῶν
και μένει μόνο η οὐρά του νά σέρνεται.
Πίσα) ἀπ’ τ’ ἄστρα τά κρυμμένα ριἰγχη
τῶν λεόντων
καί τό ὸέρμα ἁπαλότερο ἀπ’ τό μετάξι.
Πολλές ἐμπειρίες, μορφωμένες σέ δια-

φορετικσῐΙ τύπου ποιητικά ἀποτελέσματα. συνιστοῦν τό παραπλήρωμα ἑνός
στοχασμοῦ σκορπισμένου σέ τμηματικές
καταγραφές πού κάθε μιά τους μπορεῖ
νά μάς κατι-·υθύνει σέ γόνιμες ἀναζητήσεις καί νά διαφοροποιήσει τήν εὐαισθησία μας.

ΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ
I. Δημήτρης Μορτόγιας, Δεῖγμα γραφῆς. Τό μυθιστόρημα 1015 μεσοπολέμοιι- Δυκίμια· Ἡμερολόγιο
καίγράμματα, Ἀθήνα. Ὀλκός, 1977, σ. 196.
2. Δημήτρης Μορτόγιας, Ποιήματα, Ἀθήνα, Ὀλκός, 1977, ο. 79.

Emma m:

3. Δ. Μαιιραγάνης, «Πρωτοχρονιάτικο», Ἐπιθειίιρηση Τέχνης, ἀρ, 143, 1964, 428-9- σε’ μεταγενέστερη γραφή στα Πειήματα μέ τόν τίτλο «Καρκινοὔασίες» (o. 8 — 9).
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Ἡ οἰκογένεια

[διοτυπιῶν καί έξηγητικό μοτίὸο τῆς κοινωνικῆς πολυφωνικότητας.
Ἠ οἰκογένεια φορέας της παράδοσης, Ἠ οίκογένεια μίτος για 117
διερεύνηση τῶν ἀτομικῶν χαρακτήρων. ”Ενας ἐπιπόλαιος φροῦδιομός ἐπιτρέπει νά ἀνάγονται τά καίρια μορφοπλαστικά γεγονότα
τής ἀτομικής ζωῆς σέ οἰκογενειακές ἐντυπῶσεις.
’

Τοῦ Δημήτρη Μορτόγια
Ἠ ρηχή κοσμικότητα, 00' συμπλήρωμα τοῦ ἀνόητου οἰκογενειαΤό κείμενο αὺτό ἀποτελεῖ ἀπόσπασμα ἀπό τό σχέδιο

[κοῦ Βίου, ἀποδεικνύει τήν έλλειψη κάθε ούσισστικότητας στίς
διανθρώπινες σχέσεις Kai προσπαθεῑ νά καταπολεμήσει τήν πλήξη

τοῦ μεσοπολέμου», Ποῦ Περιλσμΰάνετσι στό 6ι6λίο

μέ καταπληκτικά τεχνάσματα. Ἕνα ζῶο πού σφαδάζει ἀλγεῖ λιγότερο ἀπό κεῖνο πού χάσκει. Ἠ ἀπιστία, μιά μορφή καταπολέμησης

του «Δεῖγμα γραφῆς».

τῆς Πλήξης-

μελέτης τοῦ Δ. Μορτόγια με τίτλο «Τό μυθιστόρημα

5. [ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ] Ἠ οίκογένεια, σχηματισμός πιεστικός πού έξ-

σρθρῶνει ή εὐνουχίζει τήν ἀτομικότητσ. Ἀντιτίθεται στήν έλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς ἀτομικόῑητας καί ἀποσκοπεῖ μονάχα στή διαιῶνιση τοῦ εἴδους. Φαλκιδεύει τά μεγάλα ὁράματα καί τίς μεγάλες
Προσπάθειες Kai σύρει τίς εύγενικές ψυχές στό τέλμα τῆς μετριότητσς.
'O διαποτισμός τῆς οίκογένεισς ἀπό τό ἀνταγωνιστικό καί εκμε-

ταλλευτικό Πνεῦμα τῆς ἀστικῆς κοινωνίας είνσι γενικός κανόνας.
Oi προσωπικές σχέσεις τῶν συζύγων συναρτῶνται ἀμεσα μέ τήν

Ἠ σημασιά τῆς οἰκογένειας ῶς συντηρητικοῦ θεσμοῦ εἶναι ἀκλόνητα θεμελιωμένη. Ἠ ὀλιγαρχία, μολονότι ἔχει ύπονομεύσει Kai
παραμορφωσει τό περιεχόμενο τῆς οἰκογένειας, ἐπιμένει μέ θρησκευτική προσήλωση στή διστήρηση τοῦ τύπου. Παίρνει σοδσρά

τόν ύποδειγματικό της κοινωνικό ρόλο καί ἀναδέχεται τούς δεσμούς καί τίς δεσμεύσεις τοῦ οἰκογενειακοῦ σχήματος Ποῦ ἐνδόμυχα ἀποδοκιμάζει, γιατί εἶναι πεπεισμένη για τήν ἀναντικατάστατη σταθεροποιητική του έπίδραση. Ἠ χαλάρωση τής οἰκογέ-

νεισς ἀπελευθερώνει καταλυτικές 1'7 έπαναατατικές τάσεις κατεξοχήν έπικίνδυνες.

περιουσιακή τους συνεισφορά r‘7 τήν οίκονομική τους σημασία γιά

τήν οίκογένεια καί 6ασίζονται στήν ἀρχή τῆς κοινωνικῆς ίσχύος.
Δέν ένῶνει κανένας ούσιαστικός δεσμός τούς συζύγους έκτός ἀπό
τόν σωματικό.

'

Στή διαμόρφωση τῆς οίκογένεισς μποροῦμε νά παρακολουθήσουμε ἀνετα τόν έκφυλισμό της-ἀστικῆς Ιδεολογίας. Ἑκτός ἀπό
τήν οἰκονομική ἀσφάλεια καί τό σωματικό στοιχεῖο, καμιά ἀλλη γέ-

'O συμθιθασμός έπιτυγχάνεται μέ τήν ῦπικρισία. Δυό ἀξιολογίες
σέ κυκλοφορίσ. Μιά μεταξύ τῶν μυημένων καί μιά σέ κοινή χρήση.
Ἠ ἀπιστία Προκαλεῑ ἀντίδραση 010v καλό κόσμοάπό τή στιγμή πού
δέν Περιθάλλετσι ἀπό μυστικότητα Kai Περιφρονεῑ τίς ἀρχές τῆς
συνωμοτικότητσς. Ὀξύτατη ή διάσταση τῆς πραγματικότητας καί
τῆς πρόσοψης. Ἠ πρόσοψη ὑπόδειγμα πρός τά κάτω, ἐπικουρού-

μενο ἀπό ἀκαδημαίκές θεωρητικολογιές. Ἠ πραγματικότητα, τό
ἀκριθό μυστικό μσς καί η σοφία μας.

φυρα δέν ένῶνει τούς συζύγους. 'O καθένας κλεισμένος 010v

ἀτομικισμό του δημιουργεῖ έναν ξεχωριστό κόσμο, ὅπου ὁ ἀλλος
δένέχει εἴσοδο.
Οί σχέσεις τῶν συζύγων έπηρεάζοντσι ἀμεσα ἀπό τήν περιουσιακή τους κατάσταση· δέν ἀντιπαρατίθενται ἀτομικότητες ἀλλά
ζὲῑέέὲιὲσίεᾳ τό Πνεῦμα τῆς ἀγορᾶς διαπερνᾱ καί τήν ἀγιότητα τῆς

Ἠ έκπόρνευση τῆς συζύγου ἀξιοπρεπές έπάγγελμα. Ἠ κατατυράννηση τῶν παιδιῶν ἀκίνδυνο πεδιό έκτόνωσης τῆς έπιθετικότητας· πατρισρχική ἀνατροφή τῶν Θυγατέρων· ξυλοδαρμός τῶν ἀγοριῶν καί τῶν συζύγων.
“
Ἠ συμθίωση τῶν γενεῶν 6ασανιστική· ἐπιτείνεται ἀπό τόν διευ-

ρυνόμενο κοινωνικό διαφορισμό καί τόν ταχύ ρυθμὸ ἱστορικῶν
μετασχηματισμῶν.

Ἠ κυριαρχία τοῦ οίκονομικοῦ παράγοντα εἶναι ἀΠοφασιστική ὄχι
μόνο στή σύνοψη τοῦ γάμου ἀλλά καί στή ὄιαμὸρφωση τῶν σχέσεων τῶν συζύγων. Ἠ ίεράρχηση μέσα στήν οίκογένεια ἀνταποκρίνετσι στίς περιουσιακές σχέσεις τῶν συζύγων κατά λόγο εῦθύ.

Ἀφοῦ ή οίκογένεια ἕχει Προκαταθολικα έκπέσει σέ θεσμό τῆς ἀλλοτριωμένης ἀστικῆς κοινωνίας, τό Πνεῦμα τοῦ ἀνταγωνιαμοῦ καί
τῆς ἀναγωγῆς τῆς οίκονομικής δύναμης σέ ἀποκλειστικό ἀξιολο-

γικό κριτήριο τῆς ἀνθρώπινης Προσωπικότητας τή διαποτίζει ἀποκλειστικά. 'H οἰκογένεισ, ὁπως καί ή κοινωνία τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ
τήν πρωτοθάθμια μορφή, ἀπό τήν ούσιά της κστακερματίζει καί
κατακρεουργει· τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητσ καί τή μεταβάλλει
σέ ἀπλή κοινωνική λειτουργιά. Θυσιάζει τόν πλοῦτο τῆς ἀνθρωπινης ψυχῆς, για νά Πετύχει τή συνέχιση τοῦ εἴδους, καί στή μονότονη καί ἀέναη έπανάληψη τῶν ὁμοιόμορφων στιγμῶν της έκμαυ-

λίζει καί ἀφυδατώνει τίςγενναῑες παρορμήσεις, ἀΠοπροσσνατολίζει τό ατομο ἀπό τόν προορισμό του καί τό καταδικάζει σέ Παρασιτικό φυτοζῶισμα.

Ὸ ρόλος τῶν παιδιῶν στήν ἀτομική ζωή. ”Οπου δέν ήχοῦν εύγονικά σαλπίαμστα μέ φασιστικές μαρμαρυγές, ή παιδογονίά εἶναι τό,
τόυχαῑο έπακόλουθο τῆς αίσθησιακής πλήρωσης ἀμελητέα έν)( Πσησ

”Οτσν η οίκογένεια σά φορέας παράδοσης δυναστικά θέλει να
δισπλάσει τούς νέους ἀνθρώπους, σύμφωνα μέ ληξιπρόθεσμσ
πρότυπα, δαγκῶνει σάν τό σκορπιό τήν ούρά της. Ἀσυνεννοησία,
σιωπηρή r7 φανερή εχθρότητα, ἀπεμπόληση τῶν χρησιμων ή γόνιμων στοιχείων τῆς κοινωνικῆς πείρας καί ἀναζήτηση νέου προασνατολισμοῦ ἀπό 117 νέα γενια, χωρίς κανένα έρμα ἠ τήν κατάλληλη κρησάρα. Ἠ ἀνσζωπύρωση τής σίκογένειας μέ κατευθυντήριες ἀρχές μεσαιωνικές, ἐμφανής ῦποταγή τῆς γυναῖκας, πειθάρχηση ὅλων τῶν μελῶν στή θέληση τοῦ ήγέτη, ένότητα ζώντων καί
τεθνεώτων καί συντηρητισμός.

Δέν έχει ἀνσπτυχθεῑ ι’σχυρή ταξική συνείδηση. Oi μετατοπίσεις
καί οι· δισκινήσεις τοῦ πλούτου συχνότατες, ὥστε νά λείπει ἀπό τήν
ὀλιγαρχία ή κληρονομική κύρωση.Ὶ Ἀποτέλεσμα- λυσσοσμένη ἀναζήτηση Προγόνων ἀλλά καί έλαστικότητα στήν είσδοχή νέων μελῶν
στόν κύκλο ύψηλῶν προσώπων. 'O novus homo μᾶλλον ἐκπολιορκεῖ εύκολσ τά ἀδυτα τῶν ἀδύτων. Τά συμπεθεριάσματα τῆς ἀριστο-;
κρατίσς μέ τούς ἀστούς πορουσιάζονται αάν ή κατάλληλότερη μέθοδος διάπλεξης τῆς κουλτούρας μέ τή ζωική ἀκμή Kai σάν προῦπόθεση γ,ιά τήν παραγωγή ὁμαλῶν ή ἀξιοσημείωτων ἀπογόνων. Καί
α’ σύτό τό σημεῑο ό 6ιολογισμός λέει τό σσχλό του λογάκι περί
ευγονιας.

Τά παιδιά εἶναι ένοχλητικά παρακολουθήματα τῆς φυσιολογικής
λειτουργιάς, έμπιστευμένα στίς φροντίδες τοῦ ύπηρετικοῦ Προσω-

πικού ή, στήν καλύτερη περίπτωση, Πρώτη ϋλη γιά τήν ἐπιτυχέστερη πλαστούργηαη ἀπωθημένων σχεδίων ή νσυαγισμένων προθέσεων.

Ἠ ἀριστοκρατία χορεύει, πσρλάρει, τσιλιμπουρδίζει, εἶναι ὅμως
ἀνίκσνη γιά έργα. Πέτρος Πάρνης (Πετσάλη, Ὀ προορισμός τῆς
Μαρίας Πάρνη), Σφακοστάθης, Δέλατόλλας, ”Ολγα Σκινά (Θεοτοκά,
Ἀργώ). Πῶς έξηγεῐται ή Παραλυσία τῆς ἀριστοκρατίας,· Μέ τόν μο-

ναδικό ἀλάνθαστο τρόπο.’ 6ιολογικάί
Ἐπίμονη ἀναζήτηση προγονικοῦ δένδρου. Σύμπτωμσ φεουδαρὴ
χικό, μεταφυτευμένο στήν ἀξιολογιά τῆς παρασιτικῆς ὀλιγαρχίας

σά μιά έπιπρόσθετη συμθολή στό μύθευμα τῶν θιολογικῶν συντελεστῶν τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι. Ἠ οίκογένειαΓ στοιχειῶδης κοι-

’

Ἠ οίκογένεια σάν κοιτίδα τοι] γνήσιου ἀνθρωπισμοῦ καί πρόγευση τῆς σωστής όργανωσης τῶν ἀνθρώπινων σχέσεων ἀκούγεται
διακριτικά νά ἀγει μέ ἀξιοπρέπεια καί εὐγένεια τό καθημερινό της

νωνική μονάδα ύποκείμενη στό νόμο τῆς φθορᾶς· τά μέλη της ἀφί-

φορτίο οτά περιθώρια τοῦ κοινωνικοῦ καί ἱστορικοῦ στίθου. Διαλύεται, όταν 01' φορεῖς της έμπλακοῦν στόν δαιμονικό ρυθμό της

στανται τή μοίρα της. Ἠ σίκογένεια σάν ἀρχέτυπο τῶν ἀτομικῶν

μοντέρνας ζωῆς.
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Τά κριτήρια στήν ἀγρα παρτεναίρ ὁ Πατρικός παράς προκαλεῖ

καί 6ραδινές λυρικές έξάρσεις καί τούς ἀναγκαίους ἐκθιασμούς,
όταν ὸ ύποψήφιος αύζυγος ύπολογίζει σέ ἀπόκρουση τῆς αύτοθυσίας του’ ή θέση τοῦ γαμπροῦ ἐπιστρατεύει τούς πιεστικούς μηχανισμούς τῆς οίκογένειας. Π.χ. Βούλα, στόν Γιούγκερμαν τοῦ Καραγάτση.
'O γάμος συμπληρῶνεται μέ τήν παλλακιά. Τά παιδιά τυχαῑα

προϊόντα ἐρωτικῶν περιπτύξεων’ μοναδική τους λειτουργία η ἀναπαραγωγή καί ή οἰκονομική κατοχύρωση. Παραμορφωτική ἑπενέργεια τῆς οίκογένειας στή σωστή δισπαιδαγώγηση τῶν Παιδιῶν καί
στήν έτοιμααία τους γιά τόν ἀγῶνα τῆς ϋπαρξης.
Βιολογικός καθορισμός τῆς προσωπικότητας. Στόν Γιούγκερμαν
ἀπό τήν ἀντιπαράθεση τῶν δύο ἀδελφῶν, τοῦ Γιούγκερμαν καί τοῦ

Ἠ ὁξύτατη διάστασή τῶν γενεῶν στούς Νοταράδες (Θεοτοκᾱ,

Ἀργώ). Ἠ δυναστεία Βασίζεται σέ κοινωνική συνέχεια μετά τή μι- Χ
κρασιοτική καταστροφή οί παλιοί τύποι κίθδηλοι, ή παλιά γενια
μπαφιασμένη καί ol νεότεροι πελαγωμένοι (Θεοτοκά, Ἀργώ). Ἠ olκογένεια διάμεσο καί φίλτρο τῆς κοινωνικῆς ἀναστάτωσης. Εἶναι τά
τρία Παιδιά σί τρεῖς δυνατές ἀπαντήσεις στό ἀκάνθινο πρόβλημα·
Ὀ Ἀλέξης ποιητής, ὁ Λίνος τυχοδιώκτης καί ἀκτιθιστής, ὁ Νικηφόρος γυναικός. Ἠ Πορεία τους τονίζει τόν παραλογισμό τῆς ίστορίας
καί τή ματαιότητα τοῦ συνειδητοῦ μόχθου· ὁ ”Αλέξης συμθιθάζεται
καί δημιουργεῖ ἀθάνατο έργο. 'O Λίνος έπαναστατεῖ καί έκμηδενίζεται. 'O Νικηφόρος, ἐμμανής τῆς δόξας, Ψοφάει σκορπῶντας τόν
ἀντρισμό του στούς ἀπέραντους δρόμους τῶν μεγαλουπόλεων.
Στούς Πάρνηδες (Τριλογιά Πετσάλη) τό προτσές ύΠοκειμενικο-

ποιημένο.

Συλθέστρου· εύγονικές ἀπόψεις αἵρουν ἀπό τήν ἀπιστία τήν ήθική

της φρικαλεότητα καί έμμεσα ἀρνιοῦνται στήν οίκογένεια θετικό
ρόλο στή διάπλαση τῆς νέας γενιάς.

Τά κριτήρια τοῦ αωστοῦ γάμου, χρήματα καί καταγωγή. Οἱ γονεῖς

τῆς Δελατόλλα στή διερεύνηση τοῦ Μανώλη Σκυριανοῦ (Θεοτοκᾱ,
'H έσχατη γελοιοποίηση τοῦ γάμου στόν Γιούγκερμαν. '0 Γιούγ-

”Αργώ). Ἀποσιῶπηση τοῦ θεαμοῡ τῆς Προίκας. Oi εύτυχισμένσι γά-

κερμαν πσντρεύετσι τήν κοινή μαιτρέσσα κατά τή διάρκεια κρααο-

μοι προσανατολίζονται σέ ἀνατολίτικα ΠρότυΠσ. Ἠ γυναῖκα μονογαμική, ύποχωρητική καί ξεκουραατική.
.

κατάνυξης. Τό ἀνάλογο μέ τή γελοιοποίηση τῆς Ἐθνικῆς Ἰδέας
στό καρναθάλι τοῦ Πετσάλη ('O μάγος μέ τά δῶρα).

Νέες ἐκδόσεις
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ποιητής καί δημοσιογραφος. γιός
τοῦ διευθυντῆ τοῦ Ἐθνικοῡ Ἰνστιτούτου Πολιτισμοῦ τοῦ Περού. Ἠρθε πρίν λίγες μέρες στῆν
Ἑλλάδα καί ἀπό τήν Ἀθήνα
ἔφυγε ἀμέσως για τό Μαντέμ
Λάκκο; ἤθελε νά ζήσει ἀπό κοντά
τό ἑλληνικό «μεροκαματο τοῦ

επισημαινουςέ]
Ὁ Νέος Δημοκρατικός Πολιτισμός

τρόμου» τῶν μεταλλωρὺχων,

Πτυχιοῦχος τῆς γλωσσολογίας
στό Πανεπιστήμιο τοῦ Σαν Μαρκος τῆς Λίμα, γυρίζει ὅλη τήν
Εὐρώπη μέ γαλλική (δημοσιογραφική)
ὑποτροφία.
Στήν
Ἀθήνα ἐνθουσιάστηκε ἀπό τούς
«Ἐλεύθερους Πολιορκημένους»,
ἀλλα ὅταν γυρίσει στῆν πατρίδα
του τόν’περιμι’-·,νει μιά αλλη δουλεια - σχετικῆ μέ τήν Ἑλλάδας
θα μεταφρασει. μαζί μ’ ἄλλους

ξΟ ὑπουργός Πολιτισμοῦ ἀπέδειξε τουλαχιστον δύο ταλέντα
α. ὅτι γνωρίζει ἀπό «δημόσιες σχέσεις» καί
6. ὅτι ὃιαθὲτει «πυγμὴ».

Τό πρῶτο δέν εἶναι περίεργο· στῆν Ἐσπερῖα τά ’μαθε ὁ ἀνθρωπος. Καί τώρα θέλει να μάς διδάξει πόσο σημαντική διαφημιστική καμπάνια εἶναι ἡ ’περιφορά τῶν ἀρχαίων μας.
Τό δεύτερο, μή νομίσετε ὅτι τό ”μαθε, ἀπό τόν κ. Καραμανλῆ.

Διόλου μάλιστα. Οἱ ἐξουσίες του ἐκπορεύονται. ὅπως λέγεται.
ἀπό τόν πρόεδρο κ. Τσάτσσ, στόν ὁποῖο καί ἐχει ἐκχωρηθεῖ ῆ
ἐπιτροπεία τοῦ ΥΠΠΕ. ”Ετσι ἑρμηνεύεται καί ἡ παντοδυναμιά
τοῦ κ. Τρυπάνη περί τα ἐκπολιτιστικα. “Ο κ. ὑπουργός «κόὸει
τά ’κεφαλια» τῶν ἀρχαιολόγων πού τόλμησαν να ἐχουν διαφο-

Περού καί Ρίτσος
Λέγεται Ἀλφρέδο Πίττα Tod—
ὃυς κι εἶναι Ἰνδιάνος - κατ’ εὐθείαν ἀπόγονος τῶν Ἴνκας -,

συμπατριὼτες

του,

Γιαννη

Ρί-

τσο...

ρετική γνώμη ἀπ’ αὐτόν καί ἐπικαλεῖται τό δημοσιοῦπαλληλικό

κώδικα.
‘O καθηγητής, ἀκαδημαϊκὸς καί πνευματικό τέκνσ τοῦ Νέου
Κόσμουζὺπουργός Πολιτισμοῦ. θεωρεῖ ἐπιπλέον τόνέαυτό του
τόν ἁρμοδιότερο να μᾶς ἐκπολιτίσει καί έθαλε μπροστα τῆ μηχανή γιά νσμοσχέδια. ού φυσικά τα ἐπιὸαλλει. Ἡ παντοδυναμία τῆς νεοδημοκρατικῆς πλειοψηφίας παρέχει τή δυνατό-

τητα σέ ἀνθρώπους τοῦ ἀναστήματος αὐτῶν πού ἐποπτεύουν
τό ΥΠΠΕ, να πραγματοπσιήσουν καθε φαεινή τους ἰδέα.

o φυστκος

Τριακονταετίες...
Ἠ «ΜΠΑΛΚΑΝ», ἡ πολιτική

ἀερσπορία τῆς Λ.Δ. τῆς Βουλγαρίας. γιόρτασε αὑτές τίς μέρες τά
τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἵδρυσή
της. Ἡ «ΜΠΑΛΚΑΝ» εἶναι μια
ἀπό τίς πιό ἐνεργητικές κρατικές

ὲ

ἐπιχειρήσεις τῆς γειτονικῆς χώ-

εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τό ποίημα
τοῦ Ρώτα «Παπαρούνα κόκκι-

Στή μνήμη τοῦ
Βασίλη Ρώτα

νη))ἶ

Ἀφιέρωμα ἀγάπης οτή μνήμη
τοῦ ἀξέχαοτσυ Μπάρμπα Βασίλη
Ρώτα ἡ έκδοση αὐτοῦ τοῦ μικροῦ
λευκώματος μέ μηνύματα ἐπώνυμων κι ἀνώνυ μων για τό χαμό του
- «μιά μικρότατη μερίδα, ἀπ’
αὐτή τήν ἀπειρη ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων, σάν μιά χούφτα ,σπερ>νέοι-ὅπωςγράφι-ῑι στῆν εἰσαγωγῆ
- ἡ Βούλα Δαμιανακου - «στήν
ἅγια χλωρῆ μνήμη του».
Τό ἐξώφυλλο - καλλιτεχνημένο
ἀπό τήν κόρη τῆς Βούλας ΔαμιαΔνεὶ-κου Ἑλένη Βασιλοπούλου -

Παπαρούνα κόκκινη,
πού ἄνθισες στόν τάφο μου,
ὅύζαξε ἀπ’ τά κόκκαλά μου
τό τραγούὸι τῆς ἀγάπης,

ρας. Ἡ δραστηριότητά της δέν
ἐξαντλεῖται
στίς
τσυριστικές
μεταφορές. Ἔχει τήν εὐθύνη καί
για μιά σειρα ἀπό κοινωνικές ἐξ·
υπηρετήσειςῑ

Τό ράντισμα τῶν

χιιιραφιῶν. τήν ἀερομεταφορά
για τίς ἐπείγουσες περιπτώσεις
ἀσθενῶν, τίς μεταφορές ἀγαθῶν.
”Οσσ για τόν τομέα τοῦ «σέρὸις»
τῶν τουριστῶν, ἐχει ἐπιτύχει ἀξιόλογα ἀποτελέσματα καί δέν ἔχει
να ζηλέψει σέ τίποτα τίς μεγαλες
ἐταιρίες τοῦ δυτικοῡ μας κόσμου.

Νέσι γραφίστες
Τό

6ι6λιοπωλεῖο

GAZETTE,

στίν ἀρχές τοῦ 1,ιήνα,παρουσίασε1
με’ θέμα τό ΒΙΒΛΙΟ, τῆ δουλειά
στίς γραφικές τέχνες τῶν μαθητῶν τής - πρώην - Σχολῆς Δοξι-

ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Οἱ φυσικοί έχουν τόν... κόσμο
τους - καί τό περιοδικό τους; «Ὁ
φυσικός κόσμος» τό λένε, 6γαίνει
κάθε μήνα, διευθύνεται ἀπό συντακτική ἐπιτροπή καί ἀνήκει
στήν «Ἕνωση Ἑλλήνων Φυσικῶν». Προσεγμένη δουλειά - σε’
ἐμφάνιση καί ὕλη - μας φέρνει
πιό κοντα α’ ἕνα μᾶλλον ἀγνωστο
κοσμσ.

Μέ κεραμική ὕλη

άᾰη.
«Νέα τῆς ΕΔΑ»

‘
’
’

Ἡ ΕΔΑ ἀπόκτησε τα «Νέα
της»; μια καλσπροσεγμένη ἐκδοση πού κυκλοφορεῖ στό τέλος
κάθε μῆνα μ’ ὅλα τά νέα τοῦ κόμματος.
Τό πριῖιτο τεῦχος ἀναφέρεται
6ασικά στῆ B' Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, γιά τήν ὁποία ὅλο τό
ὑλικό κυκλοφόρησε σέ χωριστή
ἓκδοση.ι··

Ὁ YIANNES (Γιάννης Ἰορδανίδης) εἶναι ἕνας νέος δημιOi νέοι γραφίστες ἔδειξαν μιά
σειρα ἀπό προτάσεις πού χαρα- , ουργικός καλλιτέχνης πού ἀπό
χρόνια ζεῖ καί δουλεύει στήν
κτηρίζονταν όχι μόνο ἀπό τή
Ἀμερική. Πρίν λίγο καιρό ἐκτέοτέρεη γνώση τῆς τεχνικῆς ἀλλά
Θηκαν ἔργα του στῆ γκαλερί τοῦ
καί τήν εὐαισθησία οτήν προσέγΠανεπιστημίου τῆς Νέας Ὓόργιση καί τή λύση στό θέμα ΒΙκης.
Ἡ τεχνική τῆς κεραμικῆς εἶναι
Ἀποχωρώντας ἀπό τήν ἐκθεση
ὁ κύριος τρόπος τῆς πλαστικῆς
ἀναρωτηθήκαμε γιατί 01 πιό πολἐκφρασης τοῦ YIANNES. Ἀπελοί ἐκδότες μας δέν κατάλαόαν
λευθερώνει τό ὑλικό ἀπό τήν
ἀκόμα τή σημασία τῆς σωστῆς
παραδοσιακή χρήση του καί τό
φροντίδας στήν έκδοση ἑνός 6ιμεταπλαθει ἀπό «χειροτεχνία» σέ
6λίου. Εἶναι χρέος πρός τό ἀναέργα μιᾶς πρωτότυπης καί αὺγνωστικό κοινό.
θεντικής τέχνης.

ΣΤΙΣ μέρες μας ὑποστηρίζουμε
πώς ἡ τέχνη εἰναι παροῦσα ὑπό
διαφορες ὀνομασίες, καθημερινή,
μέσα στῆν καταναλωση, τῆ 69iσκουμε σέ κάθε 6ῆμα μας’ καί
ἱεραρχώντας τά διάφορα μέρη
της, τήν ἐχουμε μπάσει στό χρηματιστήριο τῶν ἀξιῶν. Τέχνη
πουλιέται παντοῦ καί σέ κάθε
στιγμή, τέχνη λοιπόν ἀγοράζουμε. ”Ετσι περιτριγυριζόμαστε ἀπό
ἀριστουργήματα.
Σωρεύουμε
αριστουργήματα. Κάθε μέρα πού
περναει, ἀφήνει πίσω της πλῆθος
ἀριστουργηματων. Ἔτσι, τὸ χθές
αφομοιώνεται καί φαίνεται αἰσθητικά πιό ἀξιόλογο ἀπό τό σήμερα. Ἠ αἴγλη πού ἔται ἀπσκταιῑι
τό παρελθόν μας δίνει τήν αἴσθηση τῆς ἐπικοινωνίας μέ τό
γνωστό καί φιλόξενο, μιά καί τό

παρόν, ὄντας έπιθετικό, μοιάζει
ἀγνωστο καί ἀφιλόξενο. Βιαζουμε λοιπόν τή συγκομιδὴ. Στα
δέντρα τῆς τέχνης τοῦ κήπου μας,
τ’ ἀριστουργήματα εἰναι άγουροι
καρποί πού ξεκρεμαμε καί μέ
τυμπανοκρουσίες τοποθετοῦμε σέ
μέρη ζεστα, πολυτελῆ, μέ 6αση
θεωρίες φανταχτερές, ὥστε νά
δέσουν, να ὡριμασουν, νά 6γάλουν ἀρωμα καί νά μᾶς προσφέρουν τή σάρκα καί τό ζουμί τους.
Ἐλάχιστοι. τέτοιοι καρποί ἀνταποκρίνσνται στίς προσδοκίες μας.
Χρειαζεται γρήγορα ν’ ἀλλάξουμε προῖόν, χωρίς νά ἐνοχλῆσουμε οὐσιαστικα τό παρελθόν,
νά ξεχασουμε τήν ἀποτυχία μας
καί νά καλύψουμε τήν ἀνησυχία
μας. Κανουμε διαπιστώσεις, χωρίς ν’ ἀλλάξουμε μέθοδο. Ἐπιμένοντας στή μέθοδό μας, πολλα-

πλασιαζουμε τα δέντρα τοῦ κήπου μας. ἐπιταχύνσυμε περισσότερο τήν περισυλλογή τῶν καρπῶν, θουτιόμαστε στα μεγαλα
σύνολα, πού δ νοῦς μας δέν συλλαμόάνει κι. ἡ κρίση μας δέν μπο-

ρεῖ νά ἐλέγξει. Ἴσως. μέσα στόν
ἀναὸρασμό νά φτιαχνουμε ἁπλῶς
θύματα. ’Ἐχσυμε ὅμως κάποιο
σημεῖο ἀναφορᾶς.
Η ΥΠΕΡΤΙΜΗΣΗ τοῦ άγουρου, τα ὑπερθετικα τοῦ θαυμασμοῦ, ἡ κινητικότητα τῶν σημείων ἀναφοράς δημιουργοῦν

μιαν ὁλότελα άλλη ἀντιμετώπιση
τοῦ μακρινότερου παρελθόντος.
Τό μακρινότερο παρελθόν μοιαζει μέ μπαοῦλο τεραστισ, διαρκῶς ἀνακαλυπτόμενο, ὅπου δ
καθένας σκύὸει, ψαχνει καί φέρνει στό φῶς ρσῡχα καί ἀντικείμενα πού τοῦ πᾱνε καί πού κραυγαλέα παρουσιάζει στούς ἀλλους.
τονίζοντας ὅτι εἰναι ἀπαραίτητσ

κι ὑποχρεωτικό νά τούς πηγαίνουν. Τό μακρινότερο παρελθόν
ἀποτελεῖ στῆν οὐσία στοιχεῖο
ἀπόδειξης τῆς ἀλήθειας αὐτῆς
τῆς συνθηματολογίας, πράγμα ἐξ
ἄλλου ἀναγκαῖο για μια ἐποχή
πού ἀγνοεῖ τῆ γονιμότητα τῆς
σιωπῆς, τήν ἐ’κπληξη σαν ἀπαρχή
μακρόχρονης μελέτης καί δέν
ἀνέχεται να μήν ὑπάρχουν δια-

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
TOY ΓΡΑΦτοΥ Αοτον
ΑΠο TO HAPEAQON TOY
’

H ΑάΙΥΝΑ
THE AOFOTEXNIAZΦ. Δ. Δρακονταειδή
χωρισμοί στή γνώση.
) AN αὐτή εἶναι ἡ συμπεριφορά
απεναντι στό

μακρινότερσ

πα-

ρελθόν, ὑπάρχει μια εἰδική ἀντιμετώπιση τῶν δημιουργημάτων
τοῦ παρελθόντος πού οἱ αἰῶνες
ἐχσυν χαρακτηρίσει «ἀθάνατα»
καί πού, παρ’ ὅλες τίς προσπάθειες, οἱ καιροί τῶν ἀνθρώπων
δέν ἐχουν καταστρέψει ἦ μειώσει.
”Οχι μόνο ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι
ἀπό γενια σέ γενια ἀλλάζουν, όχι
μόνο γιατί ὑπάρχουν διάφορα
συμφέροντα μπροστα στό ἴδισ
δημιούργημα, ἀλλα γιατί τό δημιούργημα καθ’ ἑαυτό ἀντιστέκεται, παίρνει ὅποισ πρόσωπο κι
ὅποια διασταση τοῦ ἐπιτρέπουν
οἰ καιροί, χωρίς να χάνει τήν
ταυτότητά του, εἰναι παρόν διαρκῶς, ἐπιθαλλει τήν ταξη του
καί μιλαει ἀπό τά χείλια μας,
ἀκόμα κι ὅταν μᾶς εἶναι ᾶγνωστη
ἡ ὕπαρξή του. Αὐτά τά δημιουργήματα, μιά καί δέν μποροῦμε νά
τά ξεφορτωθοῦμε, τα λατρεύουμε; τά 6αζουμε στα μουσεῖα, τά
παραδίνσυμε στα χέρια τῶν εἰδικῶν, τα διδάσκουμε στα σχολεῐα.
Μέ ἀλλα λόγια, τά 6γάζουμε ἀπό
τή ζωή, καί τα περναμε στῆν κληρονομιά μας, στίς λατρευτικές
μας ὑποχρεώσεις. Ἵκανσποιεῖται
λοιπόν ἡ λογική μας, ὅταν μέ
αὐτό τό ἀποτέλεσμα στό χέρι,
μιλάμε για «ρίζες», για τή σταθερότητα τῶν ἀναφορῶν μας καί
ὅταν ταυτὸχρονοι δικαιολογεῖται
ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ πρόσφατου
παρελθόντος, σάν συνέχειας στίς
«ρίζες μας». Ἰκανοποιεῖται κι ἡ
,δυσπιστία μας για τό παρόν, ἐνῶ
ἐξορκίζεται ἡ ἀπειλή τοῦ μέλλοντος.
.
Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ τῆς τυπογραφίας εἶναι ἀναπόσπαστη ἀπό
τήν ἀναπτυξη τῶν πόλεων, τό τέλος τῆς φεουδαρχίας, τήν ἄνοδο
τῶν ἀστῶν, τήν ἐπανεκτίμηση τῶν
δσμῶν. "0qu, ἡ τυπογραφία
σταθηκετὸ κουτί τῆς Πανδώρας
για τούς λογῆς ἀφέντες καί τούς
λογῆς μηχανισμούς πού αὐτοί οἱ
ἀφέντες ἐστησαν. ἀπό τήν ’ἐποχή

έχουν σὸήσει ἀκόμα, τά ἰκριώματα ὑπάρχουν, ἐκεῖ ὅπου δέν
ὑπάρχουν τα ἐκτελεστικά ἀποσπάσματα, κι οἱ ἐξορίες εἶναι
στρωμένες ἀπό τά 6ι6λία πού τίς
δημιούργησαν. Αὐτή ἡ θέση
μπροστα στό ἐντυπο εἶναι δικαιολογημένη; δέν ὑπάρχει τρόπος
νά ἐλέγχεται κάθε γραφτό, Δέν
ὑπάρχει τρόπος πού να .’;;ιποδίζει
τήν ἐπανοδο στό γραφτό. Δέν
ὑπάρχει ἀντίδστο στίς ἑρμηνεῐες
πού 6γαίνουν ἀπό τό γραφτό. Τό
γραφτό δέν παύει να εἶναι ἐ’να
γεγονός, πού διαρκῶς σοῦ μπλέκεται στα πόδια. Ἀντίθετα, ἀλ-

λες μορφές τοῦ λόγου μποροῦν νά
ἐλεγχθσῦν καθ’ ὁλοκληρία, -νά
μήν ἀπαιτοῦν τῆν ἐνεργοποίηση
τοῦ ἀνθρώπου, να εἶναι εἰκόνες
πού ἔρχονται καί φεύγουν, χωρίς
πιθανότητα ἐπιστροφῆς, εἰκόνες

πού εἶναι γεγονότα Θνησιγενῆ καί
πού δίνουν έτσι ἀφορμές για έρμηνεῖες διαστικές, χωρίς δυνατότητα στασης σέ συγκεκριμένα
ὀχήματα ἐννοιῶν (= λέξεις). Αὐτές οἱ μορφές λόγου ἐλέγχονται
ἀπόλυτα καί μέσ’ ἀπό αὐτό τόν
ἐλεγχσ περναει, σαν μόνη κλωστή
ἀπό τήν τρύπα τῆς ὅελόνας, τό
μόνο μήνυμα πού ἔχει ἐπιλεγεῖ.
Οἱ ἀλλες μορφές λόγου, ἐκτός τοῦ
γραφτοῦ λόγου, δσο ἐντιμες κι ἄν
εἶναι, δέν μεταὸιόάζσυν παρά
συνθήματα. Ἀποκρούουν τήν
κριτική. Κανουν τή σκέψη μια
σειρα ἀπό δεδομένα. Στήν ἐποχή
μας, ὅπου τά πράγματα, συνθη-·
ματοποιημένα, φαίνονται ἁπλά, θ
αὐτές οἱ μορφές τοῦ λόγου μᾶς
ἀγγίζουν, σάν πιό οἰκεῖες.
OI καταφάσεις πού ἐμφανίζονται σέ τοῦτες τίς γραμμές, δέν

στέκονται καί σέ ἄλλους παραγοντες, μά τούς ἔχουν ὑπ’ ὃψη
καί τούς θεωροῦν παρόντες.
Ὕστερα, τί σημασία ἔχει νά μιλήσει κανείς για πράματα γνωστά
καί να δώσει προνομιακή θέση
δεξιά ἤ ἀριστερά, ὅταν,λιγότερο
ἤ περισσότερο, τό πρόὸλημα εἶναι τό ἴδισ κι ὅταν οἰ ἀποχρώσεις
εἶναι μικρές α’ ἐναν κόσμο πού
ἁπλῶς διατηρεῖται καί πού, 6ουτηγμένος στίς ἀντινομίες του, δέν
εἶναι δ κόσμος πού περιμένει κανείς νά γεννηθεῖ.
ΟΜΩΣ αὐτοί πού σήμερα ἐμφανίζονται

σαν

ὑπερασπιστές

τοῦ γραφτοῦ λόγου, εἶναι οἰ νε-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ἀσκληπιοῦ 7 τηλ. 3636083

IIKOY ΨΥΡΟΥΚΙΙ ’

Ι·Ι ΔΙΔΜΛΧΙΙ
ΣΙὉ AII'AIO

ἐκδόσεις

EFIIKNPOTHTA ‘

τοῦ Γουτεμὸέργιου ὥς τά σήμερα.

Θά ἦταν κουραστικό v’ ἀναφερθεῖ κανείς στά μέτρα πού παρθηκαν κατα τοῦ γραφτοῦ λόγου καί
τῶν γραφιαδωνῑ οἱ φωτιές δέν
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κροθάφτες του. Ὁ γραφτός λόγος
δέν εἶναι ἰδιωτικός, δηλαδή ὑπόθεση προσωπική, μέ σχετικό
ἀντίκρυσμα καί μ’ ἐπιπτώσεις σέ
στενό κύκλο. ”Οταν οἱ ἀνθρώπινες ὁμάδες ἦταν μικρότερες, αὐτό
θα μποροῦσε vd ἰσχύσει. Μέ τήν
τυπογραφία ὅμως, ὁ γραφτός λό.
γος ἐγινε δημόσιος, ”Αρχισε νά
μεταφέρει στοιχεῖα κι ἀπεικονίσεις τῶν ἀνθρώπινων ἐπιδιώξεων. Ὁ γραφτός λόγος ἀπόκτησε
τήν ἀμεσότητα τοῦ προφορικοῦ·
ὅοήθησε, ὑποστήριξε, σταθεροποίησε, τίμησε τίς ἀλλαγές· ἐγινε
ἀναπόσπαστο μέρος τῶν ἀνθρώπινων ἐπιδιώξεων.“Ἐτσι,δ γραφτός
λόγος τοῦ παρελθόντος εἰναι πολυμερής, πολυδιάστατος σέ πλῆθος ἐπίπεδα, καλεϊδσσκοπικός.
Ἐν πάση περιπτώσει, δέν εἶναι
ποτέ τό ἀποκλειστικό ἐργαλεῖο
ἐκφρασης ἑνός εἰδικοῦ. Εἶναι
σταθερά ἐργαλεῖο δημόσιο.
ΑΠΟ τὴ στιγμή ὅμως πού ὁ
γραφτός λόγος χάνει τὴν ἐπαφή
μέ τό πλῆθος, γίνεται διάλεκτος,
καί τέλος κώδικας γιά μυημένους,
χάνει ὅλη του τήν ἰκμάδα, ἀργοπεθαίνει. ‘O γραφτός λόγος εἶναι
πειθαρχημένος, δέν μπορεῖ νά εἷναι συνεχῶς ἀποτύπωση ὀργῆς,
μίσους, ταραχῆς
(κορυὸαντισμσῦ). υΟτον ὁ γραφτός λόγος
ἀντιμετωπίζεται έτσι, ἐξω ἀπό τό
δημόσιο χῶρο, δέν φταίει ἡ
γλώσσα ( = τό λεξιλόγιο ), ἐπειδὴ
χρησιμοποιεῐται κι ἀπό τούς αλλους. Εἶναι σά νά πετᾱμε τό σφυρί, ἐπειδὴ ἡ πρόκα δέν καρφώθηκε award, ὅρίζοντας ὅλα τά
οφυριά, ἐπειδὴ δ γείτονας ἐχει κι
αὐτός Eva καί τό χρησιμοποιεῖ.

'Av τό σφυρί εἰναι ἡ γλώσσα ὁ
καθένας μπορεῖ νά καυχηθεῐ ἤ νά
μεμψιμοιρήσει ἐπειδή ἡ πρόκα
του ( = τό νόημα) καρφώθηκε
ῖσια ἠ στραόά. Τέτοια τακτική
εἰναι δλότελα σέ ὄαρος τοῦ
μγραφτοῦ λόγου. Ἀφῆνει’ τήν
πόρτα ἀνοιχτή γιά--τήν εἴσοδο
τῶν αλλων μορφῶν λόγου καί ἡ
κατάσταση θυμίζει καλογερίστικες διαμάχες τοῦ Μεσαίωνα κι
ἀποδεικνύει τόν πνευματικό εὐνουχισμό. Ὁ γραφτός λόγος δέν
εἰναι ποτέ μερικός. Ὀλοκληρώνεται σά ἐνας κύκλος ἐποχῶν.
Τότε μόνο ἀνταποκρίνεται στό
ρόλο του.
ΑΝ ὁ σημερινός γραφτός λόγος
πάσχει κι ἄν δεχτοῦμε ὅτι δέν
ὑπσκαθίσταται ( ἐστω κι ἄν οἱ
προφῆτες τό διαλαλοῦν, λές καί ἡ
γραφὴ δέν εἶναι ἡδονή καί συνεπῶς μπορεῖ vd κοπεῖ, ὅπως οἱ
κακές συνήθειες τῶν παιδιῶν), αν
παραμερίσουμε τόν ἀναὸρασμό
τοῦ παρόντος κι ἀναζητήσουμε
τὴν πνευματική ψυχραιμία, αν
πιστεύουμε ότι, όσο κι ἂν ὅλα εἰναι χαμένα, κατι δέν εἶναι χαμένο, αν θεωροῦμε ἀνάγκη να μαθητεύσουμε πρός ὄφελος τῆς ἀνθρώπινης συνεννόησης, τότε τά
δημιουργήματα τοῦ γραφτοῦ λόγου τοῦ παρελθόντος εἶναι στέ-
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ρεα στηρίγματα. ”Ag τά 6γαλουμε
ἀπό τίς προθῆκες τῶν μουσείων,
ἂς τά πάρουμε ἀπό τά χέρια τῶν
εἰδικῶν. ἀς ἀφαιρέσουμε τά τόσα
περιὸλήματα, ας κρατήσουμε στα
χέρια μας τό δημιούργημα γυμνό.
Θα τό ἀναγνωρίσουμε ζεστό, τωρινό, δικό μας. Θά καταλάόουμε
ὅτι ὁ κόσμος γύρω μας εἶναι
ἄγνωστος. Καί θα τόν ἀνακαλύψουμε.

·κινημοτογραφος·
Τό πρόδλημα
τοῦ ἐλληνικοῦ
κινηματσγράφου
καί ῆ ΕΣΕΚΤ

ΟΤΑΝ
ἡ
καθημερινότητα
μπαίνει σέ πλειστηριασμό, μιά
καί αὐτή εἶναι ἡ τάση γιά τὴν τέ- .
χνη στό χρηματιστήριο ἀξιῶν τοῦ
καιροῦ μας, ἡ δαρῧαρότητα κυριαρχεῖ, γιατί ἡ τέχνη εἶναι
ἀνήμπορη. H τέχνη ἀπό τῆ φύση
της εἰναι ἠθικὴ (κι ἄν αὐτό τό
κριτήρια ήταν καθοριστικό στή
σκέψη μας, πολλά ἀπό τά καθηιὈπως ἀναφέραμε σέ προηγούμερινά ἀριστσυργήματα θά περμενο ·ἀρθρσ μας - Ἀντί, τ. 65 —
νοῦσαν ἁπαρατήρητα), δάζει τόν
τό ἀστικό κράτος προσπαθεῖ μέ
κόσμο σέ ταξη. Ἡ τέχνη τοῦ μακάθε τρόπο νά χρησιμοποιήσει
κρινότερου παρελθόντος εἶναι
τούς κινηματσγραφιστές για τήν
ἠθική, ἀπό τήν ἀποψη καί μόνο
ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων
ὅτι πολέμησε τή ὄαρόαρότητα,
του, καί 0’ Eva μεγαλο 6αθμό τό
φτιαχνοντιις αἰσθητικό κανόνα
’χει καταφέρει καλλιεργώντας
κοινωνικὰ ἀπσδεκτό. Αὐτὴ ἡ τέστούς κινηματσγραφιστές τὴν
χνη εἶναι δεμένη μέ τό ὃνειρο, μέ
καριερίστικη νοοτροπία, τὴ μιτήν ἀνεξὴγητη δηλαδή δεδαικροαστική ἀνασφαλεια καί τόν
ότητα ὅτι πέρα ἀπό αὐτό πού
καιροσκοπισμό.
ὑπάρχει, ὁρίσκεταικαί κατι ἀλΜέχρι τή μεταπολίτευση, στό
λο. adv αλλη γῆ. Ἡ τέχνη δέν ἔχει
συνδικαλιστικό όργανο τῶν σκητήν ἐμὸέλεια τοῦ κόσμου πού μᾶς
νσθετῶν, τὴν Ἑταιρία Σκηνοθετριγυρίζει. Φοόούμενη ὡστόσο τό
τῶν Ἑλληνικοῦ Κινηματσγράφου
χάος καί τό κενό αὐτό περιορίζεΤηλεόρασης (ΕΣΕΚΤ), κυριαρται μέ τούς κανόνες της. Ὁ καθέχοῦσε ἡ ,λεγόμενη «παλιά φρουνας έχει δικαίωμα ν’ ἀλλάξει αὐρά». Τό καταστατικό τῆς ἑταιτούς τούς κανόνες, πράγμα πού
ρίας ἀπαιτοῦσε τέτοιες προϋποτόσες φορές ἓγινε, κανείς ὅμως
θέσεις για τήν ἐγγραφὴ μέλους,
δέν ἔχει τό δικαίωμα νά τούς
πού πολλοί «νέοι» σκηνοθέτες
καταργήσει, γιατί ἡ ἐλλειψη τῶν
πού δέν εἶχαν δουλέψει στήν
κανόνων εἶναι ὁ θάνατος τῆς τέ«ἐμπορική» παραγωγή, μά πού
χνης. "A; μή λέμε πώς ἡ τέχνη εἶεἶχαν ὡστόσο φτιάξει ταινίες μιναι ἐλεύθερηῑ ἡ τέχνη ἀντι-κατοκροῦ ἡ μεγάλου μήκους, ἀνεξάρπτρίζει τὴν ἐλευθερία τῶν ἀντητες κύρια παραγωγές ἦ αὐτοθρώπων κι αὐτή προτείνει, μέσα
χρηματοδοτούμενες, εἶχαν ἀποἀπό τήν ταξη καί τήν ἰσορροπία,
κλειστεῐ ἀπό τὴν ἑταιρία. H παγι’ αὐτό ἐξ ἄλλου εἶναι κι ἐπικίνλια φρουρά λειτουργοῦσε adv μια
δυνη. Ἡ τέχνη ψιθυρίζει, δέν
κλειστή ὁμάδα κατοχυρωμένων
φωνασκεῖ· έτσι εἶναι πιό ἀποτεἐπαγγελματιῶν πού φρόντιζε νά
λεσματική. Ἡ ὄαρῧαρότητα φωδιασφαλίζει κεκτημένα συμφένασκεῖ ( = ἀπειλεῖ )- έτσι εἶναι
ροντα. Στήν πλειοψηφία τους οἱ
πιό ἀποτελεσματική ἀπό τήν τέἐπαγγελματίες αὐτοί ἦταν οἱ λιχνη. Ἂν αὑτές οἱ σκέψεις μπογότερο ἤ περισσότερο ἱκανοί
ροῦν νά πείσουν, τότε εὑκολα
σκηνοθέτες πού εἰχαν δεχτεῐ τό
χαρακτηρίζει κανείς τὴν ἐποχή
χολλυγουντιανό
μσντέλσ
καί
μας. Ὅσα λέγονται έτσι γιά τήν
κατασκεύαζαν ταινίες σύμφωνα
τέχνη, ἰσχύουν - μέ τό παραπανω
μ’ αὐτό. Ταινίες πού πρέσὸευαν
μάλιστα - καί στήν περίπτωση
τήν ταξική συμφιλίωση, διαιώνιτοῦ γραφτοῦ λόγου, ὅπως μπορεῖ
ζαν τίςι ἀστικές ἀξίες καί πρόνά γίνει κατανοητό ἀπό τὴ σημα6αλλαν - γιά να ἐπιθάλουν —— τόν
σία πού τοῦ ἀποδίδσυμε, ὑπολοἀστικό τρόπο ζωῆς, ταινίες γίζοντας ταυτόχρονα ὅτι Evag
κόμματι ἀπό τό ἐποικοδόμημα νέος κόσμος εἶναι δυνατός.
πού ἐξυπηρετοῦσαν τήν ἀμερικά-

νικη κυριαρχία καί τήν ντόπια

ὀλιγαρχία. Ταινίες πού ἀπστελοῦσαν τόν κινηματσγράφο «ὅπιο τοῦ λαοῦ» - (Βερτώφ).
Μετα τὴ μεταπολίτευση σί ἀποκλεισμένοι «νέοι» σκηνοθέτες
συγκεντρώθηκαν μέ σκοπό νά
δημιουργήσουν Eva νέο συνδικαλιστικό ὅργανο. Στά πλαίσια τῆς
παγκόσμιας ἀμφισόήτησης “101')
χολλυγουντιανοῦ μοντέλου, ἐτει-

ναν καί οἱ ἐλληνες «νέοι» σκηνοθέτες να ἀμφισὸητήσσυν τίς ταινίες τῆς «παλιᾱς φρουρᾶς», δυστυχῶς ὅμως οἱ περισσότεροι ἐμειναν στό ἐπίπεδο τῶν αἰσθητικῶν
ἀναζητήσεων. Τελικά προσχώρησαν δμαδικα στῆν «παλιά»
ΕΣΕΚΤ, χωρίς ν’ ἀλλαξουν τίποτα στῆν παλιά κατάσταση. Ἡ
μόνη ἀλλαγὴ ἠταν (μέχρι τώρα)
ἐνδεικτικά, σέ σχέοη μέ τίς προϋποθέσεις ἐγγραφῆς μέλους. Κι
αὐτή ἀκόμα ἡ ἀλλαγὴ, τό νά μπορεῖ δηλαδή ὁ ἀπόφοιτος τῆς κινηματσγραφικῆς σχολῆς vd γίνεται μέλος στό σωματεῖο γιά ,ν’
ἀγωνιστεῖ για τὴ λύση τῶν προ6λημάτων πού ἀντιμετωπίζει, κατοχυρώθηκε μόλις φέτος, ἀφσῦ
μάλιστα ἀκούστηκαν μιά σειρα
ἀπό
ἐξωφρενικές
προτάσεις,
ὅπως γιά vd γίνει κανείς μέλος
θα πρέπει ἡ ταινία του νά ’χει
θραόευθεῖ ἤ νά ’χει δουλέψει Χ
ώρες στήν τηλεόραση ἤ νά ’χει
ὁπωσδήποτε κάνει μεγάλου μή·
κους ταινία, καί ἄλλα παρόμοια.
Αὐτό ἀποδείχνει στὴν πράξη
πώς ἡ διαμάχη ἀναμεσα στίς
«ἐμπορικές ταινίες» τῆς πρώτης
καί τίς «καλλιτεχνικές» τῆς δεύτερης δέν ἦταν τίπστ’ ἄλλο ἀπό·
διαμάχη ἀναμεσα στήν παλιά καί
στή νέα ἐλίτ.
Οἱ κινηματσγραφιστές, ἔχοντας
ν’ ἀντιμετωπίσουν ἀπό τή μιά
προὸλήματα ἐπιὸίωσης - ἀνεργία, χαμηλοί μισθοί, ἐκμετάλλευση τῶν νεότατων σκηνοθετῶν
ἀπό τούς παλιότερους, στό 6αθμὸ
νά καλοῦνται να δουλέψουν
τσάμπα... για νά μάθουν11 - καί
ἀπό τὴν άλλη ὅλες τίς ἀστικές
ἀποπροσανατολιστικές ἀπόψεις

Γι’ αιίτό τό κείμενο ὁούλεψαν
of." ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ,
ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΟΣ, ΣΥΜΕΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ,
ΘΕΚΛΑ
ΚΙΤΤΟΥ. ANT/1 KIAMHAΤΣΕΑ,
ΧΙἸΣΤΙΝΑ
ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ,
STAYΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ.

τώρα, α’ Eva ἀδιέξοδο, καί χρει-

άζεται σκληρός ἀγῶνας - 0’ ὅλα
τά μέτωπα; συνδικαλιστικό, ἰδεολογικό, κινηματσγραφικῆς πρα-

χτικής - για να ξεφύγουν ἀπ’ αὐ1o.
Μέχρι τά τώρα, δυστυχῶς, ἡ
διοίκηση τῆς ΕΣΕΚΤ δέν μπόρεσε νά ἀμφισὸητὴσει τά κυ6ερνητικα πλαίσια, προτείνοντας μιά
ἐναλλαχτική λύση ἐνάντια στῆν
κρατικο-μονοπωλιακὴ πολιτική.
Μέσα α’ αὐτα τά πλαίσια λειτούργησε καί φέτος ἡ ἑταιρία
ὑποχωρώντας 6ῆμα θήμα στίς
προτάσεις τοῦ ὑπουργείου, μὴν
ἔχοντας συγκεκριμένες θέσεις καί
προτάσεις νά ἀντιπαραθέσει.
Ἀφοῦ τό ὑπουργεῖο πῆρε μια
σειρα ἀπό μέτρα για τόν κινηματογραφο καί τό φεοτιὸαλ ἐρήμην
τῆς ἑταιρίας, ἡ ἑταιρία ἀντέδρααε
ἀπειλώντας πώς δέν θα πάρει μέρος στό φεστιόαλ. Στή συνέχεια
ὅέὸαια ἀρκέστηκε στή μηδαμινή
ἀπό τό ὑπουργεῖο παραχώρηση
νά δεχθεῖ στὴ σχετικῆ συντονιστική ἐπιτροπὴ Eva μέλος τῆς
ἐταιρίαςΗ Βέὸαια τό κράτος
φροντίζει νά ἰκανοποιεῖ τίς διεκδικήσεις τῆς ἑταιρίας μέ τή μικρότερη ζημιά καί μέ μιά τέτοια
διαρθρωση τῶν ἐπιτροπῶν καί
τῶν μηχανισμῶν, πού νά ἐξουδετερώνει τὴν παρουσία τῶν σκηνοθετῶν. Παράδειγμα γι’ αὐτὴ
τὴν κατασταση ἀποτελεῖ ἡ διοργάνωση ’τοῦ φεστιόάλ καί oi ἐπιτροπές του. Τόσο στῆν όργανωτική ὅσο καί στῆν προκριματική
καί τὴν κριτική ἐπιτροπὴ, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν μελῶν
εἰναι ἄτομα πού μάταια θα ’ψαχνε κανείς νά ὃρεῖ τή σχέση τους
μέ τόν κινηματσγραφο. Συμμετέχει καί ἕνας σκηνοθέτης πού ἐπιλέγεται ἀπό τό ὑπουργεῖο ἀναμεσα σέ δυό πού προτείνει ἡ
ἑταιρία. Oi έλληνες σκηνοθέτες
ἔχουν στίς ἐπιτροπές Eva μόνο
ἐκπρόσωπο, κι αὐτός πρέπει vd
’ναι τῆς ἀρεσκείας τοῦ ὑπουργείου11

Τό φετινό φεστιῧάλ ἠταν ἐπιδεὸαίωση τῆς κυ6ερνητικῆς πολιτικῆς στόν κινηματσγράφο - γι’

s

αὐτή μιλήσαμε στό προηγούμενο
ἀρθρο pug. Td ὅραὸεῐα περιορίστηκα-ν. Ἡ διοίκηση τῆς ΕΣΕΚΤ,
μετά τὴν ἀνακοίνωση τοῦ ὑπουργείου Βιομηχανίας για τήν περικοπή τῶν χρηματικῶν 6ρα6είων,
περιορίστηκε στῆν παρακατω
χλιαρή δὴλωση; «Oi ἐλληνες κινηματσγραφιστές αἰσθανόμαστε
οὑσιαστικά ἐξαπατημένοι ἀπό
τὴν ἀπρόσμενη αὐτὴ ἐνέργεια τοῦ
ὑπουργείου Βιομηχανίας». Μαζί
μέ τή δῆλωση φρόντισε vd καθησυχάσει τούς σκηνοθέτες πού

συμμετεῖχαν στό φεστιὸάλ - ὥστε
πάση θυσία νά πάρουν μέρος στό
φεστιῧαλ - μεταφέροντας τους
μήνυμα τοῦ Κ. Μοσκώφ, ἐκ μέρους τοῦ δήμου Θεσσαλονίκης,
πού γνωστσποιοῦσε πώς 6 δ’ῆμος
ἀναλάμόανε νά καλύψει κατά τό
ἥμισυ τά περικοπέντα 6ρα6εἰα.
Αὐτὴ ἡ ἀναγγελία ἀποπροσανατόλισε τούς σκηνοθέτες καί ἐξουδετέρωσε ἐντεχνα τήν ἀντίσταση
κάπσιων ἀπ’ αὐτούς. ’Μετά 6E6αια τό τέλος τοῦ φεστιόάλ - καί
μέχρι σήμερα 30-3-77 - μένουν ὁ
δῆμος Θεσσαλονίκης καί ἡ ἘταιρίαΝΣκηνοθετῶν ἐκτεθειμένοι, γιατί -τελικά τά λεφτά αὐτά δέν δόθηκαν σέ κανένα καί κανένας δέν
ξέρει τί ἀπόγιναν - κι ἄν ὑπῆρξαν ποτέ. Πάντως oi ἂνθρωποι
πού τα διεκδικοῦν δέν ἔχουν καμια ἀπαντηση ἤ πληροφορία. Καί
ἡ Ἑταιρία Σκηνοθετῶν οὔτε πού
φιλοτιμήθηκε να 6γαλει μια ἀνακοίνωση. Ἀκόμα ἡ ἀπουσία αὐτῶν τῶν χρηματικῶν ἐπάθλων
καθιστᾱ πολύ ἀληθινή τή διαπίστωση πώς φέτος τό κράτος πῆρε
πίσω τά λεφτά πού τό ἵδιο ἐδωσε
για ὅραὸεῖα, ἐπιστρέφοντας τα
στόν ἑαυτό του μέσα ἀπό τὴ ὅρα6ευση τῶν ταινιῶν πού τό ἴδιο
χρηματοδότησε. Αὐτό τό γεγονός,
συνιστᾶ μιάν ἄλλη ὃψη πού πολλοί ἀντιλαμόάνονται σιωπηρά,
κανένας ὅμως δέν ἐχει ἐκφράσει.
Ποιά εἰναι ἡ σκοπιμότητα“πσύ
νσμιμοποιεῑ τῆ συμμετοχή κρατικῶν

παραγωγῶν,

τοῦ

Κέντρου

Κινηματογραφίας, σ’ Eva φεστι6άλ κινηματσγραφου πού, κατα
τήν ἀντίληψη τοῦ κινηματσγραφικοῦ κόσμου, θα ’πρεπε να ἐνισχύει τίς ἀνεξάρτητες-φτωχές
παραγωγές, γιά να μπορέοουν vd

συνεχίσουν νά ὑπάρχουν. Ἀπολογισμός; Τό κράτος έδωσε για
τό φετινό φεστιθάλ 500 περίπου
χιλιάδες, ἀπ’ τίς ὁποῖες περίπου
τίς 400 τίς πῆρε πίσωΗOi ταινίες πού πρσὸλήθηκαν
φέτος δέν εἶχαν Evav κοινό χαρακτῆρα. Oi περισσότερες ἀπ’ αὐτές

προὸλήματα τοῦ λαοῦ μας. Ταινίες πού ἐνδιαφέρσυν τό κοινό
καί πού ἀξίζει τόν κόπο να γίνονται καί νά προὸάλλσνται.
Ἀπό αὑτές, ἀλλες κόπηκαν ἀπό
τήν προκριματική κι
αλλες
παραγκωνίστηκαν
ἔντεχνα.
Ἀντίθετα, μέσα ἀπό ὁλόκληρη τὴ
διαδικασία τοῦ φεστιὸάλ, προωθήθηκαν, μέ τὴν ἐπίσημη ὀραθευση, ταινίες πού καπηλεύσνται
τούς λαϊκούς ἀγῶνες καί τά 6aσανιστήρια τῶν ἀγωνιστῶν για
νά προσδώσουν ἀξία σέ ἀμφίδολης
ποιότητας
καλλιτεχνικές
ἀναζητήσεις καί ταινίες πού ἐκφράζουν τὴν παρακμὴ τῆς ταξης
’πού ἀντιπρόσωπεύουν oi δημιουργοί τους.
Ἱ-Ι
αἰσθητικὴ
ἀναζήτησηαύτσσκοπός, πού ἀναπτύσσεται
ἀνώδυνα μέσα στίς «φιλελεύθερες» ἀγκάλες τῆς ἀστικῆς ἰδεολογίας χωρίς να δημιουργεῖ τό
παραμικρό ρῆγμα, ἔγινε τό κύριο
χαρακτηριστικὸ τῶν ἀκρσὸατι·σμῶν τοῦ

ἐλληνικοῦ κινηματσ-

γραφου. Κι ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά
ἐπικροτεῖται καί χειροκροτεῖται

ἀρχούσας τάξης, φτάνουν στό
σημεῐο vd λένε πώς τό κοινό εἰναι
ἀνίκανο vd καταλαὸειΗ Κι ὕμωςῑ
Τό κοινό τοῦ φεστιὸάλ ἔκφρασε
πεντακαθαρα τί ζητᾱ μέ τόν κινηματσγραφο. Ζητᾱ ἀπό τούς κινηματσγραφιστές νά ἀσχοληθοῦν
μέ τά πραγματικά του προῧλὴματα, μέ τά θέματα πσύ τό ἀποσχολοῦν. Ἀκόμα, αν εἶναι δυνατό,

θέλει oi ἓλληνες κινηματσγραφιστές να μὴν ξοδεύουν τίς δυνάμεις τους προσπαθώντας νά γί-

νουν μια κάποια καλλιτεχνική
πρωτοπορία, ξεκομμένη ἀπό τήν
πραγματικότητα, ἀλλα ἀντίθετα
να προσπαθσῦν να καταχτήσουν
θέσεις τέτοιες, πού να ἀναλογοῦν
στίς θέσεις μιᾶς πολιτικῆς πρωτοπορίας. Ἐμεῖς πιστεύουμε πώς
σί κινηματσγραφιστές πρέπει να
παραγουν ἔργα μέ λαϊκό χαραχτήρα καί συμφωνοῦμε μέ τόν
ὁρισμό τοῦ Μπρέχτ γιά τό λαϊκό
χαραχτὴρα ἑνός ἔργου; «Λαϊκό
χαραχτήρα ἔχει Eva ἐργο, ὅταν
εἶναι κατανοητό στίς πλατιές pdζες, ὅταν υίοθετεί τήν αποψη τῶν
λαϊκῶν μαζῶν, συγκρστώντας την
καί προωθώντας την. ”Ενα ἐργο

ἀπό τούς κριτικούς «μας», πού
καθιερώνουν μέ τίς «σσφές» παεἰναι λαϊκό, ὅταν 0’ αὐτό ἀντιρεμὸάσεις τους τή μιά ῆ τὴν αλλη
προσωπεύεται ἡ πρωτοπορία τοῦ
ἀξία. Οἱ κριτικοί στήν Ἑλλάδα
λαοῦ, αὐτὴ ἡ πρωτοπορία πού _
εἶναι οὐσιαστικα ἀνύπαρχτοι,
’ναι ἱκανή να ὁδηγήσει τό λαό
στῆν ἐξουσία, καί ἑπόμενα χρηἀφοῦ δέν μπὸρεσαν καί δέν θέλησαν να γίνουν μάρτυρες τῆς
σιμοποιεῖ μορφές, σχήματα καταγέννησης ἐνός ἐθνικοῦ κινηματσνοητα στα ὑπόλοιπα τμήματα τοῦ
γραφου. Σερνόμενοι πίσω ἀπό τίς
λαοῦ. Λαϊκό χαραχτήρα ἔχει Eva
ἀξίες πού φασιατικά ἐπέὸαλε ἡ
ἐργο ὅταν μεταδίδει στό τμῆμα
κυρίαρχη ἰδεολογία, μετατρέπουν
τοῦ λαοῦ πού ἀκολουθεῖ τὴν
τὴν κριτική τους σέ ὅργανο ἐπιπρωτσπορία τίς καταχτῆσεις αὐ6ε6αίωοῆς της, κι ὂχι 0" Eva όρτῆς τῆς πρωτοπσρίας».
γανσ αὐτοσυνείδησης μιᾶς ἐν δυΑὐτός πιστεύουμε πώς πρέπει
νάμει πρωτσπορίας ἑνός λαοῦ,
να ’ναι ὁ στόχος τῶν κινηματσγραφιστῶν, ἡ παραγωγή ἔργων μέ
μέσα ἀπό τίς καταγραφές στό πεδίο τῆς τέχνης τῶν ἀγώνων καί . λαϊκό χαραχτῆρα. Καί πρέπει νά
τῆς συνειδητοποίησής του. Οἱ
γίνονται ταινίες τέτοιες πού νά
καθιερωμένοι κριτικσί, πιστοί
ὂοηθοῦν στῆν κατάχτηση αὐτοῦ
ὑπηρέτες τῶν συμφερόντων τῆς
τοῦ στόχου.
ο

κυκλοφόρησε Πάλι

ἦταν ταινίες «αἰσθητικῆς ἀναζήτησης» ἠ προσπαθειες προσωπικῆς ἔκφρασης τῶν δημιουργῶν
τους, πού πολύ λίγη σχέοη ἔχουν
μέ 1d πραγματικά καί ἀμεσα
προὸλήματα τοῦ ἑλληνικσῦ λαοῦ.
”Αλλες δὴλωναν πώς ἀσχολὴθηκαν μέ τέτοια προόλὴματα, στήν
πραγματικότητα ὅμως κάνανε
ἀκριόῶς τό ἴδιο μέ τίς προηγούμενες. Μένανε στό ἐπίπεδο τῆς
αἰσθητικῆς
ἀναζήτησης,
τῆς
προσωπικῆς ἔκφροσης, κι εἶναι
ὁλοφάνερσ πώς οἱ δημιουργοί
τους πολύ λίγο ἐνδιαφέρθηκαν
για τήν προώθηση λαϊκῶν συμφερόντων. Κι ὅμως αὐτοί οἱ κινηματσγραφιστές
καί
ξέρσυν
πολύ καλά πόσο [κανό ἐργαλεῖσ
εἶναι ὁ κινηματσγραφος καί αύτσαποκαλοῦνται
προοδευτικοί.
Ὓπῆρξαν καί μερικές ταινίες πού
πραγματικά
ἀσχολὴθηκαν
μέ

009ng ’ΞΔ OAUrip§3 ,ο

πού περιθάλλουν τὴ δουλειά τοῦ
σκηνοθέτη - ἀτομο καλλιτέχνης,
διανοούμενος πού «δημιουργεῖ»
«ἐμπνεόμενος», ξεκομμένος ἀπό
τήν πραγματικότητα κ.α. - δρίσκονται, oi περισσότεροι μέχρι 1d
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Ὁ ”Αρχαιολόγος
καί -ή κοινωνικὴ του εὐθύνη
Τό ἐπάγγελμα τοῦ ἀρχαιολόγου καί ἡ κοινωνική εὐθύνη εἶναι τό
6ασικά θέμα τῆς ἔρευνας πού ἀρχίζει ἀπό σήμερα με’ τήν παράθεση
τῶν ἀπόψεων τοῦ Συλλόγου Πτυχιοὺχων Ἱστορικῶν καί Ἀρχαιολόγων, πάνω σε’ συγκεκριμένα ἐρωτήματα.
Ἡ Ντόρα Ρογκάν, πού ἔχει τήν ἐπιμέλεια τῆς ἔρευνας, γράφει.ακολουθοῦνε vd δημιουργοῦνται
γύρω ἀπό θέματα ὅπως ἡ «Πύσυνείδηση ὅτι 1d πολλα καί σολος», ἡ καταστροφή τῶν μνη6αρά πρσδλήματα πού ἀντιμετωμείων ( π.χ. ἡ ’συγκρότηση καί
πίζει στίς διαφορες 6αθμίδες της
δημοσίευση μιας «Μαύρης Βίἡ ἐπιστήμη τῆς Ἀρχαιολογίας
ὃλσυ» ἀπό τά μέλη τοῦ Συλλόγου
στόν τόπο μας ἐχουνε ἐξ αἰτίας
Ἀρχαισλόγων, κά) καί, κυρίως,
τῆς «εἰδικῆς πολιτιστικῆς ταυτόμετά ἀπό τίς τελευταῖες ἐξαγγετητας» τῆςχώρας μας δυσάρεστες
λίες τῆς κυθέρνησης σχετικα μέ
ἐπιπτώσεις σέ πολλούς τομεῖς κι’
ὅτι τά σημεῖα πού θίγονται εἶναι · τό νέο Ὀργανισμό τῆς Ἀρχαισλογικῆς Ὗπηρεσίας πού θα
«νευραλγικα». (Βλ. καί «ANTI»,
κατατεθεῖ στῆ Βουλῆ τόν Ὀκτώ36/10 - 1 - 76. σελ. 41 — 43). Aév
ὅρη καί τὴν ψὴφιση τῶν δύο νσπρόκειται μόνο γιά τή διαιώνιση
μοσχεδίων
(«Περί 1901101101τῶν μεγάλων ἀδυναμιῶν πού
ήσεως τῶν περί Ἀρχαιστῆτων
ἀφοροῦν τῆ συγκρότηση, τήν
καί Ἀρχαιολογικοῦ Συμὸουλίου
ἐπάνδρωση τῆς Ἀρχαιολογικῆς
κειμένων διατάξεων» τοῦ ΥΠΠΕ,
Ὑπηρεσίας καί τόν τεχνικό ἐξπερί «Λειτουργίας Λατομείων»
οπλισμό της, τὴν ἀρτηριοσκληρωτοῦ ὑπουργείου Βιομηχανίας).
τική γραφειοκρατία πού μεταΠῶς νά περάσει ἐδῶ ἀπαρατή6άλλει σέ Ὀδύσσεια ἀκόμα καί
ρητο τό «ἀντικρουόμενο» αὐτῶν
τήν παραμικρή διαδικασία, τό
τῶν προτάσεων καί τῶν σχεδίων;
συστηματικό ὅραχυκύκλωμα τῶν
Ἀπό τή μιά μέ τῆ θέσπιση νέων
«ὑπό προώθηση» ζητημάτων, τόν
τοπικῶν ἀρχαιολογικῶν συμὸουἀκρωτηριασμό κάθε δημιουργιλίων ἐπιδεικνύεται μιά προσπακῆς πρωτοὸουλίας, τήν ανεπίτρεθεια «καλῆς θέλησης» για μιά ταπτη κωλυσιεργία πού συμόαλλει
χύτερη διαδικασία. ”Ομως, ἀπό
στῆν ὁλοκλήρωση τῆς καταστροτήν άλλη. μέ τή σχεδιαζόμενη
φῆς τῶν μνημείων μας, τό κυριμείωση τῆς γνώμης τοῦ Ἀρχαιολεκτικό «θέρισμα» τῶν ἀρχαιολογικοῡ Συμόόυλίου ἀπό «σύμολογικῶν καί πολιτιστικῶν μας
φωνη» σέ «ἁπλῆ» καί τὴν ἐλάτθησαυρῶν, τῆ μή προόολή καί
τωση τῶν μελῶν του, ἐπιχειρεῖται
δημοσιότητα τους, τίς ἐλλείψεις
ὁ ἀκρωτηριασμός του καί ἡ μετατῶν μουσείων, μέ ἀποτέλεσμα
τροπὴ του σέ πειθήνιο ὅργανο
πολλα ἀπ’ αὐτα να μή μποροῠνε
τῆς κυθέρνησης. Οἱ ἐπιπτώσεις
νά λειτουργήσουνε οὔτε σάν
πού θάχσυν αὐτα τά «μέτρα» στό
ἀπσθῆκες, τό κενό πού δημιουρμέλλον τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐπιγεῖται ἀπό τήν ἀπουσία ἐνός ἀρστήμης καί ἰδιαίτερα στή «μσίρα»
χείου μνημείων, τήν ἀπαρχαιτῶν μνημείων στόν τόπο μοις, εἰωμένη καί ἀνεπαρκή πανεπιστη·ναι ὀφθαλμοφανεῖς ἀκόμα καί
μιακή διδασκαλία, τὴν ἔλλειψη
για τούς ἀφελεῖς. ”Οπως, ἀλλωμιᾶς μεταπτυχιακῆς ἐκπαίδευσης,
στε, κι ἐκεῖνες ἀπό τήν πρόταση
τίς ἀνύπαρκτες προϋποθέσεις για
να ἐξαρταται ἀποκλειστικα ἀπό
τήν ἐξασφαλιση μιᾶς συστηματιτό Συμόούλιο τοῦ Ὑπ. Βιομηχακῆς κι ἀντικειμενικῆς ἐπιστημονίας ὁ χαρακτηρισμός ὁρισμένων
νικής ἐρεύνας, τό «φεουδαρχικό
περιοχῶν σαν διατηρητέων ἤ ὃχι.
δίκαισ» πού ἐπικρατεῖ στῆν ἀναΤώρα, λοιπόν, πού ὅλα αὐτα τά
ληψη τῆς μελέτης τῶν μνημείων
πρσῧλὴματα προόαλλουν ’μέ μιά
ἀπό «ὁρισμένους», μέ ἀποτέλεξεχωριστή ἐμφαση ἡ ἐρεύνα πού
σμα νά παρεμποδίζεται, για νά
ἀρχίζει δέν ἐπιδιώκει μόνο τή
μήν ποῦμε ματαιώνεται, ἡ μελέτη
τους καί ἡ απαραίτητη για τὴν
σφυγμομέτρηοη τῆς γνώμης τῶν
εἰδικῶν καί τόν πρσὸληματισμό
προώθηση τῆς ἐπιστημονικῆς
τοῦ κρατικοῦ φορέα, αλλαίκαί τή
ἔρευνας δημοσίευσή τους.
συνειδητοπσίηση εὐρύτερα τῆς
σοόαρότητας μιᾶς «κατάσταόης»
”Ολα αὐτα τα «κακῶς κείμενα»
ποῦναι «ρυθμιστική» μίας ὁριγνωρίζουνε μιαν ἐξαρση τώρα,
σμένης θέσης καί πολιτικῆς.
πρῶτα μέ τίς ἀντιδράσεις πού ἐξJ
Εἰναι πιά καιρός νά γίνει κοινή
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EP: Πῶς πρέπει, κατά τή
γνώμη σας, νά ἀσκεῖ τό ἐπάγγελμά του ὁ ἀρχαιολόγος καί
εἰκότερα ὁ ἀρχαιολόγος - ὑπάλληλος
τῆς
Ἀρχαιολσγικῆς
Ὑπι1ρεσίας,·
All: Ὡς πρός τόν τρόπο πού
πρέπει νά ἐξασκεῖ τό ἐπάγγελμα
του ὁ ἀρχαιολόγος γενικα, ε’ίτε
εἶναι ἐρευνητὴς εἴτε ὑπάλληλος
στῆν Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία,
’ένας πρέπει νά εἶναι δ 6ασικός
αξοναςῑ ἡ συνείὸηση τῆς κοινωνικῆς του εὐθύνης. Θά ἀναλύσσυμε ἀμέσως παρακατω πῶς
ἐμεῖς τήν ἐννοοῦμε. Μέ τόν τρόπο
πού ἐξασκεῖται ἡ Ἀρχαιολογία
σήμερα, ἡ ἔρευνα γίνεται ἀπό
τούς ἀρχαιολόγους, ἀπευθύνεται
καί ἐνδιαφέρει μόνο τούς ἀρχαιολόγους. Τό ἀποτέλεσμα εἰναι 6
ἀρχαιολόγος vd άποκόδεται ἀπό
τόν κοινωνικό του ρόλο. τό ρόλο
δηλαδὴ τοῦ ἐπιστήμονα πού
ἐρεύνα γιά νά ὁιαὸώσει τά πορίσματα τῆς ἐρεύνας του, ἀποτελέσματα πού ἀφοροῦν τὴν ἱστορία
τῆς χώρας του, Ἡ ἀνακύκλωση
τῆς ἐρεύνας μέ κέντρο τό στενό
χῶρο τῶν εἰδικῶν ἔχει σαν ἀπο-

τέλεσμα τήν ἀδιαφορία τοῦ κοινοῦ για τήν παράδοση καί τὴν
ἱστορία του καί τὴ δημιουργία
ἐμποδίων γιά τό ἔργο τοῦ ἀρχαιὀλόγου. Τήν παιδευτική συμδολή
τοῦ ἀρχαιολόγσυ τὴν ἐχσυμε καί
πρόσφατα διατυπώσει (δημόσια
συζῆτηση για τό ἐπαγγελματικό
πρόὸλημα τῶν ἀρχαιολόγων. Φιλοσοφική Σχολή Ἀθηνῶν. 55-77). Θεωροῦμε δ’τι εἶναι ζήτημα πολιτικῶν ἐπιλογῶν ἡ ἀπο-

δοχή ἤ μή αὐτῆς τῆς ουμὸολῆςΣυνοψίζοντας. θα λέγαμε πώς ὁ
ἀρχαιολόγος πρέπει να ἐξασκι-’ῖ
τό ἐπάγγελμα του α) μέ δεκτικότητα καί εὐελιξία στό ἐπιστημονικὸ ἐπίπεδο, 6) προσπαθώντας

νά γεφυρώσει τό χάσμα ἀναμεσα
στό κοινό καί τό ἀντικείμενο τῆς
ἐπιστημονικῆς του ἐρευνας, γ)
λειτουργώντας μέ κατανόηση για
τίς ἀνάγκες καί τά προθλὴματα

τῆς σύγχρονης ζωῆς.
EP: Τί προτεραιότητα ὸίνετε
υτά προὸλήματα πού παρουσιάζὲι τό ἐπάγγελμα καί ἡ ἑξάσκησή του;
Al'I: Μάς καίει τό ἐπαγγελματικό πρόὸλημα. Ἐπαγγελματικές
δυνατότητες για τούς πτυχιούχους τῆς Ἀρχαιολογίας δέν
ὑπάρχουν ἔξω ἀπό τὴν Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία, ἐκτός ἀπό
ἐλάχιστες θέσεις στα πανεπιστημια. Στήν Α.Υ. ἐδῶ καί δεκαετίες
ὁ κλάδος παραμένει κλειστός. Οἱ
θέσεις εἶναι ἐξαιρετικά περιορισμένες. Σῆμερα ὑπηρετοῦν 98 μόνιμοι ἀρχαιολόγοι καί 140 περίπου έκτακτσι, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν

καμια ἐπαγγελματικὴ κατοχύρωση (θεωροῦνται «ἐπσχιακοί»
ὑπαλληλοι καί ἀμείόονται μέ
ἡμερσμίσθιο).
’

Ὑπάρχει

Eva

πλῆθος

ἀπό

ἀνεργους ἤ ἐτεροαπασχολούμενους πτυχιούχους τῆς Ἀρχαιολογίας. Τό κράτος κατοχυρώνει
μόνο ὅσα πτυχία τό συμφέρει μέ
τὴν ἀντιεπιστημονική μέθοδο τῶν
(περιστασιακιῑιν)

διαγωνισμῶν.

Γεγονός εἰναι ὅτι μέ τόν τρόπο
πού λειτουργεῖ σήμερα ἡ Α.Υ.,
ὀλιγαριθμη καί ἀνίσχυρη, εὐνοοῦνται ποικίλα πολιτικσοικονομικά συμφέροντα. Αὐτό ἀπέδειξε
καί ἡ προώθηση ἀπό τήν κυθέρνηση

τῶν

δύο

νομοσχεδίων

(«Περί τροποποιήσεως τῶν περί
“Αρχαιοτήτων καί Ἀρχαιολογικοῦ Συμὸούλίου κειμένων διατάξεων» τοῦ ΥΠΠΕ καί «Περί. λειτουργίας
λατομείων»
τοῦ
εΥπουργείου Βιομηχανίας). Μέ
τα νομοσχέδια αι’·τα ὁλοκληρώνεται τό ξεπούλημα τῶν πολιτιστικῶν ἀξιῶν τοῦ λαοῦ. Καταγγεί-

λαμε τὴν ἀπροκαλυπτη καταργηση τῆς Α.Υ. πού μεθοδεύτηκε
συστηματικά ἀπό καιρό (ἡμερήσιος ἀθηναϊκός τύποςῑ 14-6-77)
καί καταλήγοντας ε’ίχαμε ἐπισημάνει; «Μέ τήν παραπανω πολιτική ταυτίζονται. ἰ’-στω καί ἀθελα. δλοι ὅσοι κατέὸαλαν προσπαθειες για vd συγκρατὴσουν τὴν
κλειστή δομή τῆς Ὺπηρεσίας καί
τοῦ ἐπαγγέλματος. Εἶναι καιρός
ἀκόμα ὅλοι οἱ φορεῖς να συνειδητοποιῆσουν ποῦ ὁδηγεῖ μια τέτοια τακτική καί νά ἐνωθοῦν για
να ἀντιπαλαίψουν».
Ὡς πρός τῆ λειτουργία τῆς
Α.Υ., Eva ἄλλο μεγαλο πρόὸλημα
εῖναι ἡ γραφειοκρατία καί ὁ συγκεντρωτισμός, ποτ’Ι δημιουργοῦν
προὸλήμιιτα στῆ σχέοη ἀρχαιολόγων - κοινοῦ. Ἐνδεικτικα
ἀναφέρουμε πῶς καμια ἀπόφαση
σχετικῆ μέ ἀπαλλοτρίωση, ἐπισκευὴ οἰκημάτων σέ προστατεύόμενους χώρους, ἀμοιόῆ για
παράδοση ἀρχαίιιΝ κ.λπ. δέν
παίρνεται ἀπό τούς τοπικούς
ὑπεύθυνους. Τα στοιχεῖα πρέπει
να σταλοῦν στήν κεντρικὴ ὑπηρε-

σία τοῦ Ὑπουργείου μαζί μέ τήν
εἰσῆγηση τοῦ τοπικσῦ ὑπεύθυνου.
Ἡ κεντρικῆ ὑπηρεσία πρέπει να
ἀποφασίσει, καί μάλιστα χωρίς
να ἐχει γνώση τῆς καταστάσης.
Αὐτὴ ἡ διαδικασία έχει σαν ἀποτέλεσμα τὴν ἀνήκουστη ταλαιπωρία τοῦ κοινοῦ.
”Αν τό κράτος σήμερα τείνει
καπως να διευρύνει τὴν Α.Υ. καί
να δημιουργήσει μιά στοιχειώδη
ἀποκέντρωση μέ τα έξι νέα τοπικά Ἀρχαιολογικα Συμθούλια
(ὅλέπε «Μέτρα για τὴν πολιτιστική πρόοδο τῆς χώρας». Ἡμερὴσιος ἀθηναῖκός. τύπος; 12-677), αὐτό φυσικά συμὸαίνει όχι
για να ι’»ῑκμηδενίσει αὐτα τά συγκεκριμένα
πολιτικοοικονομικά
συμφέροντα
πού «ἀναφέραμε
παραπανω, ἀλλα για νά καρπωθεῐ περισσότερα όφέλη ἀπό τό
οἰκονομικό μέγεθος - μνημεῖο.
ΕΡ; Ποῦ ὀφείλεται τό χάσμα
ἀναμεσα α’ αὐτό πού εἶναι σή-

μερα ἐφικτό καί α’ αὐτό πού θα
ἔπρεπε νά γίνει. Πῶς κατά τή
γνώμη σας θά μποροῦσε ν’ ἀλλάξει ἡ κατάσταση,·
Al'l: Ὀ ἁρμόδιος κρατικός φορέας πού ἐφαρμόζει τῆν ἐπίσημη
ἰὸεολογία περί μνημείου (ἵσονῑ
ἰδεολογική διαστρέόλωση καί
ἀντιμετώπισὴ του σχεδόν ἀπσκλειστικα σαν οἰκονομικό μέγεθος), εἶναι ἡ Ἀρχαιολογική
«Ὑπηρεσία». Πρόκειται για ένα
κλειστό κύκλωμα μέ μία ἐκπληκτικά ἀντιδραστικῆ δομή. Ἐμεῖς
ἀποκλείουμε τὴ δυνατότητα ν’
ἀνοίξει ἡ Α.Υ. καί νά ἐξελιχθεῖ
σέ μια δημόσια ὑπηρεσία πού νά
ἱκανοποιεῖ τίς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας χωρίς τήν πίεση ὅλων τῶν
ἐνὸιαφιρομένων φορέων. Ἡ θέση
μοις για τῆ λύση τοῦ προόλήματος
εἰναι ἡ ἀνοδος τῆς στάθμης τῶν
ἀρχαιολογικῶν σπουδῶν καί τό
ἀνοιγμα τῆς Ὑπηρεσίας μέ τό
σύστημα τῆς ἐπετηρίὸας. Γνωρίζουμε τὴν ἀντίδραση πού συνάντησε καί συναντα ἡ αποψῆ μας
καί ι’1 πάλη μας για τήν πραγμάτωση αὐτοῦ τοῦ στόχου. Εἶναι
γνωστό τό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν
σέ. ὅλους τούς κλάδους, καί ὅμως
μόνο ἡ Ἀρχαιολογία διατηρεῖται
σαν κλειστό ἐπάγγελμα, μέ τὴν
πρόφαση τοῦ «χαμηλοῦ ἐπιπέδου». Πρόφαση πού ἐξυπηρετεῖ
ανετα καί απρόσκοπτα ὅλα
ἐκεῖνα τα συμφέροντα πού θίξαμε
σέ παραπανω ἐρώτημα σας.

,

Πιστεύουμε ὅτι οἱ φοιτητές,
τούλάχιστον -τῆς Φιλοσοφικῆς
Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐχουν ἀπόλυτα
κατανοῆσει τό.ζὴτημα καί ἤδη
πήραν θέση πάνω α’ αὐτό σέ
πρόσφατο ψήφισμα τους (Ψήφισμα για τὴν ἀπεργία τῶν ἐκτάκτων ἀρχαιολόγων. Ἡμερὴσιος
ἀθηναῖκός τύπος : 24.6.77).
Δέν δεχόμαστε ἐξαλλου τήν τεχνητῆ διασπαση πού ἐπικρατεῖ
στόν κλαδο μας, διασπαση πού
καλλιεργεῖ ἡ ἀντίδραση ὥστε οἱ
διάφοροι σύλλογοι τῶν ἀρχαιολόγων να εἶναι κυριολεκτικά
ανίκανοι να παρέμὸσυν οὐσιαστικά για νά ἀλλάξει ἡ καταοταση.
Ἕχουμε ἤδη διατυπώσει τίς
προτάσεις μας για τῆν ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσης (6λέπε ΑΝTl. ὄπ. παρ, σελ. 43). Ἐὸῶ θά
ἐπαναλαὸουμεῑ Ἀναδιάρθρωση
καί ανοιγμα τῆς Α.Υ. Ἡ Α.Υ.
πρέπει νά ἀναδιοργανωθεῖ ἐκ
ὂάθρων κατά πόλεις, ἐπαρχίες
καί νομούς. Θά πρέπει νά περιλαμ6άνει. ἐπαρκή ἀριθμό ἐπιστημόνων ὅλων τῶν ἀναγκαίων κλάδων καί ἐξειδικεύσεων. Δηλαδὴ
ἐκτός ἀπό ἀρχαιολόγους, ὁπωσδήποτε ἱστορικοὺς, ἀρχιτέκτονες,
τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς καί κατά περίπτωση ἐπι-

νωση αὐτὴ, σέ ὃ,τι ἀφορα τό
αναγκαῖο ἐπιστημονικό καί ἐργατικό δυναμικό, πρέπει νά συνδυασθεῖ μέ τόν ἀπαραίτητο τεχνικό
καί οἰκονομικό ἐξοπλισμό. Οἱ
πόροι τῆς Α.Υ. εἰναι γνωστό πώς
εἰναι τεράστιοι.
Σαφὴς διατύπωση τῶν ὅσων
προτείνουμε ἐδῶ περιέχεται στό
λεπτομερές ὑπόμνημα - κριτική
στά πολιτιστικά μέτρα πού ἐξαγγειλε ἡ κυθέρνηση, τό ὁποῖο καί
καταθέσαμε στῆν κυὸέρνηση, στα
κόμματα, στούς συλλόγους, στα

πανεπιστὴμια τῆς
(Ἰούνιος 1977).

χώρας

’κ.α.

AH: Ἠ ἐρευνα αρχίζει στό πανεπιστῆμισ. ἵὈμως για ποιό πανεπιστήμιο μιλαμε; Καί για ποια
ἐρεύνα,

ὅταν. για παράδειγμα,

δέν ὑπάρχει Ἀρχεῖο Μνημείων
στῆν Α.Υ.; Ἑν πάση περιπτώσει,
φορεῖς τῆς ἀρχαιολογικῆς ἐρευνας στῆν Ἑλλάδα, σήμερα, εἶναι,
ἐκτός ἀπό τά πανεπιστὴμια, ἡ
Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία τοῦ
ΥΠΠΕ καί ἡ Ἀρχαιολογική
Ἑταιρεία. Ἠ πρώτη εἶναι ὑπεύθυνη λειτουργικα για τήν ἀνασκαφῆ, τήν προὸολή καί τὴ διάσωση τῶν μνημείων. Ἡ δεύτερη
φορέας
εἶναι
ανεξαρτητος
(·Ν,Π.Δ.Δ.) πού ἐνισχύει οἰκονο- .
μικα τήν ἐρεύνα (χρηματοδότηση
ἀνασκαφῶν.
ἀναστηλώσεων
κ.λπ.) τόσο τῶν ἀρχαιολόγων τῆς

«ἐπίπεδο» τῆς Α.Υ.
σμα αὐτοῦ τοῦ καθεστῶτος πνευ-

”Οσο για τή μεταπανεπιστημι-

ακή παιδεία, εἰναι ἐπίσης ἀπα·ραίτητο να λειτουργήσει τμῆμα
Μεταπτυχιακῶν Ἀρχαιολογικῶν
καί Ἱστορικῶν Σπουδῶν 010v-10νεπιστήμια. Ὁ ὄγκος καί ὁ τρόπος τῆς δουλειας τῶν ἀρχαιολόγων - ὑπαλλήλων τῆς Α.Υ. τούς

ματικῆς ῖδιοποίησης πού ἐπικρατεῖ. εἶναι ὁ γάποκλεισμός τοῦ
ἐρευνητῆ ἀπό τό ὑλικό τῆς ἐπιστήμης του. ῆ καταστροφή τοῦ

τεραστιου ἀποθηκευμένου ἀρχαιολογικοῦ ὑλικοῦ καί ἡ διαιώνιση τῶν ἐπιστημονικῶν κενῶν.

Μιλήσαμε στῆν αρχῆ για τήν

ἀνακύκλωση τῆς δουλειᾱς ’τοῦ
ἀρχαιολόγου. Ἕνα παράγωγο εἰναι ἡ ἔλλειψη συνεργασίας μέ
παραλλήλους
ἐπιστημονικούς
φορεῖς (ἀρχιτέκτονες, ἀνθρωπολόγους, ἰστορικούς κ.λπ.), ὥστε
να μὴν ὑπάρχει ἡ ἀπαραίτητη
διασταύρωση ἀπόψεων. Ἀκόμα
ἡ μεθοδολογία, 6ασικά ἰδεαλιστική, δέν ἀνταποκρίνεται πιά
στὴ σημερινή ἐπιστημονική μεθοδολογία.
Τίς ποσοτικές ἀνεπάρκειες τῆς
Α.Υ. τίς θίξαμε παραπανω. "000για τίς πσιοτικές, αὑτές ἐξαρτῶνται ἄμεσα ἀπό τὴν ἀνεπάρκεια
τῶν ἐργαστηρίων ἐρεύνας καί
συντήρησης. Οί σύγχρονες τεχνικές μέθοδοι (γιά τή χρονολόγηση,
τῆ σύσταση τοῦ ὑλικοῦ κ.λπ.),
αὑτές εἰναι σχεδόν ἀνύπαρκτες
για τούς Ἕλληνες ἀρχαιολόγους.
EP: Ποιά εἶναι ἡ“ γνώμη σας
γιά τή συμμετοχή ξένων σχολῶν, ἱδρυμάτων ἤ ἐπιστημόνων
στήν αρχαιολογική ἔρευνα στήν
Ἐλλάὸα;
A11: Οἰ ξένες ἀρχαιολογικές
ἀπσοτολές ἀποτελοῦν σήμερα
καθεστώς στήν Ἑλλάδα, Ἀρχικά
δημιουργήθηκαν τόσο ἀπό τόν
ὑποσυνείδητο
θαυμασμό
τῶν
Ἑλλήνων ἀρχαιολόγων γιά τήν
ἀνωτερότητα τῶν «Εὐρωπαίων»,
ὅσο καί ἀπο πρακτικές ἀνάγκες,

ἀφσῦ τό ἑλληνικό κράτος δέν εἶχε
τή δυνατότητα νά χρηματοδοτήσει ἐκτεταμένες ἀνασκαφές. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἰ ξένες σχολές,
ἱδρύματα, καί ἀποστολές ἐχουν
σημαντικό ἔργο στήν Ἑλλάδα
χάρη στα ἄφθονα οἰκονομικά
μέσα πού διαθέτουν, μέσα πού
δυστυχῶς τό ἑλληνικό κράτος δέν
παρέχει στούς ἀρχαιολόγους του.
Ἀλλά ἡ ὕπαρξη τῶν ξένων σχολῶν στῆν Ἑλλάδα ἐκφράζει
ἀναμφισῧήτητα
μιά πολιτική
πνευματικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καί
εἶναι ἐνας τρόπος προόολῆς τῶν
«προηγμένων» χωρῶν στόν τόπο
μσς. Οἱ ξένοι ἀρχαιολόγοι στίς
περιοσότερες περιπτώσεις ζοῦν
ξεκσμμένοι ἀπό τήν ἐλληνική
πραγματικότητα.

Ἐδῶ 6λέπουμε ἀκόμα πιό έντονο τόν ἐλιτισμό πού ὑπάρχει
στούς ἀρχαιολόγους γενικα. Ἐλιτισμός πού στήν Α.Υ. ἐκφράζεται
καί συντηρεῖται ἀπό τό κλείσιμο
τοῦ κλάδου.
.

στερεῖ τὴ δυνατότητα ἐπιμόρφω-

σης καί γενικότερης παιδείας,
πράγματα ἀπαραίτητα για τῆ
σωστή λειτουργία ἐνός ἐπιστήμονα.

εἰδικοτήτων,

ὅπως κοινωνιολόγους, ἀνθρωπολόγους. χημικούς, καλλιτέχνες,
συντηρητές κ.λπ, Ἠ ἀναδιοργα-

εἰναι γνωστὴ καί τήν ἔχουν ἤδη
καταγγείλει.

’ἀλλων

θμό καί σέ ιὶπόὸσση - καθώς
καί ἡ μεταξύ τους συνεργασιά;

EP: Πῶς ἀντιλαμὸάνεσθε τήν
«παιδεία» τοῦ ἀρχαιολόγου;
Σᾶς ἱκανοποιεῑ ἡ σημερινή
κατάσταση,· ”Av ὄχι, προσδιορίστε τό γιατί καί προτείνετι· τρόπους για ν’ ἀλλάξει.
ΑΠ; Πρῶτα ἀς ἐξετάσουμε τὴν
πανεπιστημιακή παιδεία. πού στό
,ἰδεολογικό ἐπίπεδο ἀποτελεῖ τῆ
συνέχεια τῶνι ὅσων διδάσκεται δ
λαός μας στή 6ασικὴ καί μέση
ἐκπαίδευση γιά τήν ἱστορία. ΘεΑ.Υ. ὅσο καί τῶντπανεπιστημιωρητικά ἡ πανεπιστημιακή παιακῶν. Σ” αὐτούς περιορίζεται καί
δεία ἔχει εὐρύτητα, σύσιαστικα
ἡ ἐνθαρρυνση καί ἀρωγὴ πού
ὅμως εἰναι χαμηλοῦ ἐπιπέδου
προσφέρει ι’1 ἈρχαιολογικῆἙται(ἔλλειψη ἐπαρκῶν γνώσεων, σχερεία.
δόν ἀνύπαρκτη πρακτική ἐξ”Αλλο μεγαλο πρόὸλημα εἰναι ἡ
ασκηαη). Σ’ αὐτό 6ασίζεται αλμελέτη τῶν μνημείων. Πρόὸλημα
λωστε καί τό γνωστό ἐπιχείρημα
πού σχετίζεται ἀπόλυτα μέ τή
«περί χαμηλοῦ ἐπιπέδου» τῶν
διατήρηση τοῦ κλειστοῦ κυκλώπτυχιούχων πού ἀναφέραμε πρίν,
ματος τοῦ κλαδου. Τά ἀρχαῖα δέν
ἐπιχείρημα πανω στό ὁποῖο
εῖναι προσιτά σέ ὅλους τούς μεἐδραζονται κάθε μορφῆς συμφέλετητές ἀλλα «ἀνήκουν» στούς
ροντα ἤ μικροσυμφέρσντα. Τά
ἐλαχιστους μόνιμους ἀρχαιολόπρότυπα γιά τῆν ἀναδιάρθρωση
γους - ὑπαλλῆλους τῆς Α.Υ.
τῆς πανεπιστημιακῆς παιδείας
”Ετσι παρουσιαζεται τό φαινόὑπάρχουν, δέν θα τά ἐφεύρουμε .
μενο ἀρχαῖα να παραμένουν
6é6010 ἐμεῖς. ”Οσσ για τά κενά
(”ιγνωστα. ἐπειδὴ οἱ μόνιμοι ἀρπού στό μεταξύ ὑπάρχουν. οἱ
χαιολόγοι τῆς Α.Υ. δέν ἐχουν τόν
πτυχιουχοι μπορουν νά τά ἀνακαιρό ἦ τῆ διαθεση να τα δημοσιπληρώσουν μέ τόν καλύτερο δυεύσσυν. ἐνῶ ἀξιόλογοι ἐπιστῆμονατό τρόπο, δηλαδή μέσα στῆν
νες. ἀκόμα καί οἱ ἔκτακτοι ἀρἴδια τῆ δσμλεια καί μέ τή ὅοήθεια
101016701 τῆς Α.Υ., ι’·ξαρτῶνται
ὅλων ἐκείνων πού φωνασκσῦν
ἀπόλυτα ἀπό τῆν α’ὸεια τῶν μο’καί τρέμουν μήπως πέσει τό
νίμων για δημοσιέυση. Ἀποτέλε-

Ἐξυπακούεται ὅτι τόν πρῶτο
καί κύρισ λόγο πανω στό ζήτημα
ἔχουν οἱ φοιτητές τῶν φιλοσοφικῶν Σχολῶν. Καί εἶναι καιρός,
νομίζουμε, να διατυπώσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Ἡ παραγωγή ανειδίκευτων ἐπιστημόνων

στήμονες

EP: Πῶς αντιλαμόάνεσθε 117
μεθόὸευση τῆς ἀρχαιολογικῆς
ἐρεύνας· Κατά τι] γνώμη σας οἱ
ὑπάρχοντι-ς σήμερα φορεῖς τῆς
αρχαιολογικῆς ἐρεύνας καί τῆς
ἀρχαιολογικῆς ἐργασίας γενικότερα εἶναι ἐπαρκεῖς σέ ἀρι-

στίς ἐξαρτημένες χιῖρες καί τοὺς

SLEEPING BAG
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ
ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΟΣ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΤΙΜΗ ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗε
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΙΞΣ 8226511
47

·εικσστικσο,
Ἔκθεση Βυζαντινῆς
Τέχνης ,στῆ Μόσχα
Τοῦ Μήτσου Ἀλέξανδρόπουλου
Στό μουσεῖο εἰκαστικῶν τεχνῶν τῆς Μόσχας λειτούργησε Ἀπρίλη
με’ Μάη ἔκθεση ἔργων ὅυζαντινῆς τέχνης. Εἶναι ἐπιλογή ἀπό τό 6υζαντινό ἀπόθεμα τῶν σοὸιετικῶν μουσείων, Πολύ καλή εὐκαιρία
νά πάρει κανείς μιά ἐποπτική γνωριμιά με’ n} ὅυζαντινή ζωγραφική
(κι ὥς ἕνα σημεῐο με’ τή ὁιακοσμητική τέχνη). Πρώτη φορά ἔχουμε
συγκεντρωμένα στό τεράστιο φουαγιέ τοῦ μουσείου καί στή μεγάλη
του αἴθουσα τό πλῆθος τά ὅυζαντινά ἔργα πού εἶναι σκόρπια σε’
ὁιάφορες σοὸιετικές πόλεις. Ἔτσι ἔχει ὁ ἑπισκέπτης τοῦ μουσείου
τή σπάνια εὐκαιρία νά περπατήσει, ὅοηθημένος ἀπό τήν έξαίρετη
ἐπιλογή πού ἔχει γίνει, τούς ι’ὁιόμορφους ὁρόμους αὐτῆς τῆς παλιᾱς
τέχνης πού πάλιωσε μιά καί καλή, ἀπό τήν πρώτη ἀρχή, κι ἔκτοτε
γράφει μιά ἁντίθετη πορεία.
ΣΤΗΝ έκθεση, ἐκτός ἀπό τή
Μόσχα, ἔχουν συμμετοχή τό Λένινγκραντ (τό Ἐρμιταζ, πού ἔχει
μερικές θαυμασιες εἰκόνες τοῦ ΧΙ
- XII αἰῶνα), τό Κίεόο καί τό
Νόόγκοροντ.
Οἱ δυό τελευταῖες πόλεις, ὅπως
ξέρουμε. εἶναι τά σημαντικότερα
παλιά κέντρα τῆς ρωσοῧυζαντινῆς συνεργασίας. Τόσο μακραίωνη ἡ συνεργασία αὐτή, δέ μποροῦσε να μήν τεκμηριωθεῖ καί μ’
Evav ἀριθμό πολιτιστικῶν μνημείων πού κινήθηκαν πάνω σέ
μονόδρομο ἀπό τήν πλευρά τοῦ
Βυζαντίου πρός τήν ἀναπτυσσόμενη Ρωσία.
Καί πάλι συλλογίζεσαι ἀπό
ἀφορμή κι αὐτή τῆν ἐκθεση πόσο
ἀλήθεια πολλοί καί πολύπλευροι
ὑπῆρξαν οἱ δεσμοί αὐτοί καί
πόσο δραστήρια λειτούργησαν
ξεπερνώντας τα συνηθισμένα,
εἰσδύοντας μέσα 6αθια στίς ρίζες
κι ἀφήνοντας ἐκεῖ δικές τους
καταδολές πού καί σήμερα ὅσο
’να ’ναι ἐπηρεαζουν τό ψυχικό
πεὸίο τοῦ Ρώσου καί τοῦ Ἔλληνα. Σέ πολύ μεγαλο 6αθμό - σέ
σύγκριση καί μέ τόν ἴδιο τό νεοελληνικό μας πολιτισμό - ἡ 6υζαντινή 6ὰση ἐνσωματώθηκε κι
ἒγινε, θαλεγε κανείς, πατριο ἔδαφος τῆς ρωσικῆς κουλτοὺρας.
Γνωρίζουμε μερικά πράγματα γιά

Δέηση τοῦ Θεοφάνη τοῦ Γραικοῦ. (Δυστυχῶς οτήν έκθεση τήν
«Παναγία τοῦ Βλαντίμιρ» δέν
τήν ἔχουν φέρει, μά εἰναι προσιτή
λίγο, πιό πέρα στῆν πινακοθήκη
«Τρετιακόφσκαγια», κι ἀπό τοῦ

Θεοφάνη τίς φορητές εἰκόνες εἰναι ἐδῶ μόνο ἡ Παναγία ἀπό τή
Δέηση καί μια «ἀμφιπρόσωπη»
εἰκόνα μέ τῆ σκηνή τῆς Μεταμορφώσεως στῆ μια πλευρά, Eva
ἀλλο ἀριστούργημα αὐτοῦ τοῦ
μεγάλου ζωγράφου). Τά ἔργα
αὐτα πού 6λέπουμε τώρα ἐδῶ
στήν ἐκθεση, κι ἄλλα ἀκόμα πολλα, ἒφταναν στῆ Ρωσία ἄλλα δωρεές γραικῶν κληρικῶν στούς
ρώσσυς ἡγεμόνες κι ἱεραρχες, ἐνῶ
ἄλλα ἔχουν γίνει ἀπό 6υζαντινούς μέσα στήν ἴδια τή Ρωσία καί γι* ἀρκετα ἒχουμε καί γραφτές μαρτυρίες μέσα o ά χρονικά ἡ
σ’ αλλες πηγές. Ἕνας ἄλλος πάλι
ἀριθμός ἀπό εἰκόνες καί σκεύη
ἒγιναν μέ εἰδικές παραγγελίες
στά μοναστήρια τοῦ ”Ορους, στή
Θεσσαλονίκη. μα κυρίως στῆν
Πόλη, τή «χρυσῆ γέφυρα Ἀνατολῆς καί Δύσης», ὅπως λ.χ. ὁ Μέγας Σακκος τοῦ μητροπολίτη
Φώτιου, ἀσήκωτος ἀπό τό χρυσαφι, τό ἀσήμι καί τίς μαργαριταρόπετρες. Ἀπό πλευρᾶς καλλιτεχνικῆς ὁ Σακκος τοῦ Φώτιου ’ὅπως κι ἕνας ἄλλος πού λέγεται

-τό πῶς ἐπί αἰῶνες γινόταν τό

«Μικρὸς» m ἕνα πετραχήλι τοῦ

ἀλισόερίσι. Εἰκόνες, ὡραῖα κεντήματα, καμέες, λογίς ἐκκλησιαστικα σκεύη ἀπό χρυσάφι, ἀσήμι, ἐλεφαντοκόκαλο, ἀντιπροσωπευτικα τῆς 6υζαντινῆς τεχνοτροπίας, έφταναν στῆ Ρωσία
ἀκαταπαυοτα μέ διαφορες εὑκαιρίες σέ μια πολύ μεγάλη χρονική διαρκεια - καί φυσικά τά
ἔργα αὑτά εἰναι πολλα καί ἀξιόλογα.
Στή Σοόιετική Ἕνωση ὑπάρχουν μερικές ἀπό τίς καλύτερες
ὃυζαντινές εἰκόνες, ὅπως, για ν’
ἀναφέρω ”ένα-ὁυό παραδείγματα,
ἡ ασύγκριτη «Παναγία τοῦ Βλαντίμιρ» κι οἱ δυό περίπου μέτρων
ὁλόσωμες μορφές ἀπό τή Μεγαλη

ἵδιου ’μητροπολίτη —- μπορεῖ νά·
παραλληλιστεῐ με’ τήν ἀσπίδα τοῦ
Ἀχιλλέα. Ἀπάνου του έχουμε
ἱστορημένο μέ τό 6ελόνι Eva γενναῖο μερίδιο ἀπό τό χριστιανικό
πανόραμα, ἁγίους, προφῆτες,
ἱεραρχες ὁλόσωμους ἦ μέχρι τή
μέση, σκηνές ἀπόλη τήν ἱερά
ἱστορία, αὐτοκράτορες, πάπες,
πατριαρχες, ρώσσυς ἡγεμόνες καί
τσαρίνες, ὅλα αὐτά πλασμένα μέ
’τή φορά τῆς κλωστῆς μέσα σέ
συμπλέγματα σταυρῶν κι ἄλλων
συμὸολικῶν σημείων πάνυ.) σέ
ζωηρή πολυχρωμία ὅπου δεσπόζει τό χρυσάφι, τό πορφυρό
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[Ἰόλη ἀπό τεχνίτες τῆς αὐλῆς μέ
αὑτοκρατορική παραγγελία. Μέ
τήν προέλευση τούτη - καί ὃέ6αια μέ τή μεγαλοπρέπεια του ἦταν, μαζί μέ τά περίψημα αὑτοκρατορικά ὃιασημα, τά ὀνομαστα
«μπαρμυ», ἐπίσης τέχνης 6υζαντινῆς, σέ περίοπτη θέση μέσα στ’

ἄλλα παλιά κειμήλια. Γνωρίζουμε
ὃτι μετά τό μητροπολίτη Φώτιο,
γιά τόν ὁποῖο ραφτηκε, ἦταν σέ
φύλαξη στῆ ρωσική μητρόπολη
καί στό πατριαρχεῐο καί φορέθηκε κι, ἀπό μεταγενέστερους
ἱεραρχες σέ μερικές ξέχωρες
περιπτωσεις, ὅπως λ.χ. ἦταν ἡ
στέψη ἑνός τσάρου (ἀναφέρεται
ὅτι τόν έὸαλε ὁ ρῶσος πατριαρχης στῆ στέψη τοῦ Μεγάλου Πέτρου) - ἀλήθεια, σέ πλῆθος ἐπεισόδια τῆς παλιᾱς ἱστορίας μᾶς
παραπέμπουν τοῦτα τά 6υζαντινα θυμῆματα, καθώς ἐξακολουθοῦν νά κρατοῦν τήν ἱστορική
τους ἀτμόσφαιρα καί μερικά μάλιστα τούς θρύλους τους.

Ἀλλά τώρα τό θέμα εἶναι ἡ
ἴδια ἡ 6υζαντινή τέχνη. Γιά μια
γενικῆ πληροφόρηση τῶν ἀναγνωστῶν

τοῦ

«Ἀντί»

γράφω

τοῦτο τό σημείωμα ἀλλά θα περιορῑστῶ σέ μερικά πρῶτα έκθέματα, ἀφήνοντας τῆ συνέχεια για
καμια ἄλλη εὐκαιρία. ιὈσο προχωρεῖ κανείς στίς δυό αἴθουσες,
τόσο χάνεται μέσα στίς ἐντυπώσεις καί σέ ζητήματα πού δέ θα
μποροῦσα να τά περάσω μέ δυό
λόγια, ἰδιαίτερα ἐκεῖ ὅπου (ἀρχίζοντας ἀπό τόν XI καί τό XII αἰώνα - τότε ἄλλωστε καί διαμορφώνεται αὐτό πού ἐμεῖς σήμερα
ξέρουμε σά 6υζαντινῆ τέχνη)
συμπλέκεται καί τό σπουδαῖο ζήτημα τῶν ἐπιδράσεων τῆς 6υζαντινῆς τέχνης στό σλαῧικό κόσμο.
Τό πρῶτο λοιπόν πού μᾶς δίνει
κι ἡ έκθεση τῆς Μόσχας εἰναι τό
αἴσθημα πού μᾶς συνοδεύει α’
ὅλες τίς ἑπικοινωνίες μας με’ τό
δυσκολοπλησίαστο Βυζάντιο, δηλαδή ἀκριὸῶς τό αἰσθημα πώς
ό,τι καί νά διάὸασε κανείς, ὅσα

νά εἶδε καί νά σκέφτηκε ἀπό
διάφορες ἀφορμές, πολλά πραγματα ἐξακολουθοῦν να μένουν
ἔξω ἀπό τίς γνώσεις μας καί σ’
ἄλλα πάλι ὑποχρεωνόμαστε ν’
ἀλλάξουμε τίς ἐκτιμήσεις μσς. ‘H
6υζαντινῆ τέχνη εἶναι κάθε οτιγμή έτοιμη να μᾶς -προσφέρει
διαψεὺσεις κι ἀποκαλύψεις. Ἡ
Minn] Far/(tr: ιιί· τοίω πορτραῖτα
τοῦ Φαγιούμ ἀπό τῆ συλλογὴ πού
ἔχει τό ἴδιο τό μουσεῖο τῆς Μόσχας. Τά τρία τοῦτα πορτραῖτα

δέν εἶναι ἀπό τά πιό παλιά (2ος

καί 3ος αἰώνας), ένας ἀντρας,
μιά μεσόκοπη γυναίκα κι Ha νέο
παιδί. ”Οπως εἶναι γνωστό, τά
πορτραῖτα αὐτα, πού τά χρησιμοποιοῦσαν οἱ Αἰγύπτιοι στούς
ἐνταφιασμούς, ασκησαν σοὸαρή
έπίδραση στῆν τέχνη τῆς χριστιανικῆς εἰκόνας, καθώς μεταφέρουν κατευθείαν στό μεταίχμιο
μεταξι καί τά μαργαριτάρια. Ὁ
Μέγας Σακκος ἔχει γίνει στῆν ι ζωῆς καί θανάτου καί 6υθίζουν

τήν αἵσθηση στα λυπητερά καί
στα ὑπερὸατικά. Ta μεγάλα,
σκεφτικα καί λυπημὲνα,

μάτια

πού σα νά ἐπαναλαὸαίνονται ἀπό
πορτραῖτο σέ πορτραῖτο, τραόηξαν ἰδιαίτερα τήν προσοχή τῶν
πρώτων χριστιανῶν ζωγράφων μέ
τήν τονισμένη πνευματικότητα
τῶν παραστασεων καί μέ τόν
τρόπο πού πανω στα πρόσωπα
αὐτα, πολύ συῃιεκριμένα μέ τα
ἀτομικά
τους
ξεχωρίσματα,
ἔπαιρναν μιά τόσο ὑποόλητική
ὑπόσταση τα ἂυλα καί τά ἀόρατα
τῆς χριστιανικῆς μεταφυσικῆς, τό
πρῶτο καί-κύριο πρόὸλημα πού
ἀντιμετώπισε
ἡ
αγιογραφία.
Ἀλλά καί τό ἴδιο τό νεκρικό
πορτραῖτο τῶν Αἰγυπτίων γνώ, ρισε μιά ἐσωτερική ἐξέλιξη, ἀπό
τά ἐλληνιστικα χρόνια πού ’ἐμφανίστηκε ὥς τή συναντησή του μέ
τήν εἰκόνα. Οἱ τεχνίτες απλοποίησαν τήν τεχνική τους χρησιμοποιώντας χρώματα πιό ὑγρά κι
ἀραιά κι ὑποχωρωντας ἀπό τό
ζωντανό πλασιμο τῆς μορφῆς

πρός τό μέρος τῆς γραμμικῆς
παραστασης καί πρός τήν ἤρεμη
ὁριζοντιωμένη ἐπιφάνεια. Οἱ
ἱστορικοί τῆς τέχνης αὐτῆς ἐπισημαίνουν διαφόρους δεῖχτες
σύμφωνα μέ τούς ὁποίους στό νεκρικό αἰγυπτιακό πορτραῖτο δυ-,
ναμωνε προοδευτικὰ ἡ ἀφηρημένη ἰδέα τοῦ ὑπερόατικοῦ, ὅπως
λ.χ. ἀπό ἕνα οημεῐο καί μετά, ἀπό
τό 20 αἰώνα, πού χρονολογεῐται
καί τό πρῶτο ἀπό τά πορτραῖτα
τῆς ἐκθεσης, αρχισαν να χρησιμοποιοῦν καί τό χρυσό 6αθος,
μέσα ἀπό τό ὁποῖο ἡ μορφή γινόταν πιό ὑποὸλητική χάρη στῆν
ὑπογραμμισμένη
μεταφυσική
διάστασή. Ἐτσι, ὅταν στόν [διο
τοῑχο ἑνός μουσείου ἀπό ένα τέτοιο πορτραῖτο περνὰς ’σέ μια εἰκόνα ἁγίου, σκέφτεσαι ὅτι τά δυό
τοῦτα ἐργα μπορεῖ να 6γῆκαν, ας
ποῦμε, ἀπό τό ἴδιο χέρι
Παρόλα αὐτα πρέπει να εἶναι
σωστή καί ἡ ᾰποψη πώς τό αἰγυπτιακό πορτραῖτο ἦταν μία μόνο
μέσα στίς πολλές πηγές ἀπό ὅπου
ἀντλησε στα πρῶτα κιόλας 6ηματά της ἡ εἰκόνα, ”Av γίνεται
ἐπίμονα λόγος γι“ αὑτό, εἰναι
μᾶλλον γιατί διατηρῆθηκαν πλεῖστα ὅσα τέτοια πορτραῖτα πυκνοσπαρμένα στα αἰγυπτιακά
κοιμητήρια, ἐνῶ αλλες μεταὸατικές μορφές ἀπό τήν ἀρχαία οτή
μεσαιωνική θρησκευτικῆ τέχνη

(χωρίς να γίνεται λόγος για τίς
ρωμαϊκές καί τίς ἑλληνιστικές
ἐπιδρὰσεις) εἴτε διατηρήθηκαν σέ
πολύ μικρότερες δόσεις ἡ έχουν
ἐντελῶς διαφύγει. Μ’ αὐτή φαίνεται τή σκέψη οἱ ὀργανωτές τῆς
ἐκθεσης έχουν φέρει ἀπό τό Ἐρμιταζ δυό γλυπτά πορτραῖτα ἀπό
τάφους τῆς πολυταλαιπωρημένης
Παλμύρας (Φοινικόπολις) πού
μέσα στό Ἐρμιταζ, ὅσο καί να τό
χτενίζεις, μπορεῖ καί νά μήν τά
ἀνακαλύψεις ἤ να μή σκεφτεῖς
ὃσα σκέφτεσαι τώρα ἐδῶ πού τά

ὅλέπεις να τα περιστοιχίζόυν εἰκόνες ἁγίων καί προσωῂογραφίες
νεκρῶν. Χρονολογοῦνται τό ’ένα
ἐπακριδῶς (189 μ.Χ.) καί τό ἀλλο
ἐπίσης δεύτερος αἰῶνας. Εἶναι
κιόλας εἰκόνες σέ πέτρα. Μορφές
ἱερατικά ὑποὸλητικὲς,’ 610116τωπα στραμμένες στό θεατή, μέ

τα μεγαλα τους μάτια ἀκινητόποιημένα σέ μιόι στιγμή τελετουργικῆς περισυλλογής. Πρώιμοι 6υ-

ζαντινσί Παντοκρατορες, Ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακός εἰναι 6 δεύτερος, ὁ Βαμπαλλατ, νέος ἄντρας
μέ μια κορώνα στό κεφαλι του
σαν τόν προφήτη Δαὸίδ καί μέ
μιὰ ριγωτή κελεμπία ριγμένη
ἀπάνω του. Οἱ κάθετες 9066(1)σεις δίνουν έμφαση στα ὁριζόντια χαρακτηριστικα τῆς μορφῆς.
Τά χέρια προόάλλσυν μὲσ’ ἀπό τό
ροῦχο σέ στάση δεητική. Στό
ἀριστερά, ἀναμεσα στα δάχτυλα
έχουν περάσει καί τόν κύλινδρσ

μέ τό συστατικό. Τά δάχτυλα τοῦ
δεξιοῦ ·χεριοῦ, λίγο να κάνουν

πώς καμπτονται, ἔχουμε κιόλας
τῆ δεξιά τοῦ Πατρός κι ό παπυρος στό ἄλλο χέρι ἕτοιμος εἶναι
να χυθεῐ κάτω σάν ἕνα εἰλητάριο.
Αὐτά, μαζί μέ τήν ἱερατική ἀκινησία καί τήν ὑψηλή πνευματικότητα πού ἀναδίνει τό πρόσωπο
αὐτοῦ τσῦ ἀνατολίτη, φέρνουν τό
έργο σέ πολύ στενή προσέγγιση

με’ τήν εἰκόνα, εἶναι κιόλας ένα,δυό ὅήματα πρίν ἀπό κείνη.

’δέν εἶναι τόσο δεσμευτικοί δσο
ἒγιναν ἔπειτα. Οἱ στιγμές αὑτές
εἶναι ἰδιαίτερα ἑλκυστικές, μᾶς
τραὸᾶν μέ τόν τραχύ αγώνα τῆς
ἀναζήτησης, πού μέ διαφόρους

τρόπους ἀποτυπώνεται πανω στα
ἔργα. Κρίνοντας τουλάχιστον
ἀπό τίς τρεῖς τοῦτες εἰκόνες, 6λέπουμε ὃτι οἱ παραστάσεις (κι αὐτοί πού τίς φτιαχνουν καί τίς
χρησιμοποιοῡν) εἶναι μέ τά ὅλα
τους μέσα στό ζωντανό μας κόσμο, ὁ ὁποῖος κι ἐνδιαφέρει τούς
εἰκονιζόμενους σχεδόν ἀποκλειστικά- πουθενά δέ 6λέπουμε νά
κυριαρχοῦν μυστικά παρεδῶσε μέ
τό ὑπερπέραν. Οὔτε στῆν έκφραση, οὕτε στα ἐνδιαμεσα, πού δέ
μένουν ἄδεια, τραδώντας τή
σκέψη γι’ ἀλλοῦ, μα εἰναι γιοματα μικρότερες μορφές καί. λεπτομέρειες. Οὔτε καί τα νεκρικα
πορτραῖτα, για τά ὁποῖα μιλήσαμε πιό πανω, θυμούμαστε 6λέποντας αὑτές τίς εἰκόνες, ἀλλα
μᾶς πηγαίνουν πιό κοντα στῆν
ἑλληνιστικῆ παραδοση μέ τα ζω-

ηρά ἐνδιαφέροντα της για τόν
ἀνθρωπο. Εἶναι ὅέὸαια ἱερές εἰκόνες μέ ἀποσαφηνισμένο μᾶλλον
λατρευτικό χαραχτήρα,
ἀλλα
φαίνεται καθαρά πώς ἡ ἰδέα τοῦ
πνευματικοῦ δέν ἔχει, ὄχι, νικήσει,

ἀλλα οὕτε κάν ἐχθρευτεῐ ἀκόμα
τῆ ζωντανῆ όψη καί τήν ὑλικότητα τούτου τοῦ κόσμου. Τα
χρώματα πηχτα κι ἡ ἐπιφάνεια
πάλλεται

Μα γνωρίζουμε ὅτι φορητές εἰ-

κόνες έχουμε ἀπό τήν ἐποχή τοῦ
Ἰουστινιανοῦ καί μετα (ἀπό τά
τέλη τοῦ 6ου αἰώνα). Κι ἀπό τήν
πρώτη αὐτή περίοδο δέν ἔχουν
διατηρηθεῖ παρα ἕνα μικρό μόνο
μέρος, πού για διάφορους λόγους
διέφυγε τόν οἰστρο τῶν εἰκονομαχων. Κι ὲδῶ ἀκριὸῶς κορυφῶνεται τό ἓνδιαφέρον τῆς 0061811κῆς έκθεσης. Ἕνα ἀπό τά μου-

ὁλοζώντανα,

ἐδῶ
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καλλιτέχνης λειτουργεῐ σα ζωγράφος καί γλύπτης ἀκόμα, ὑπογραμμίζει ἀδρά τίς σκιές, τα χαμηλώματα, φωτίζει τίς ἐξοχές,·
δροσίζει τά μάγουλα, μα καί για
τίς ῖδιες τίς μορφές φαίνεται πώς
έχει ὑπόψη του πολύ συγκεκριμένα ὑποδείγματα ἀπό τή ζωή ἥ
ἀπό ἔργα ὃμορφα τῆς ὲλληνιστικῆς ἰδιοσυγκρασίας.

σεῖα τοῦ Κιέὸου (Δυτικῆς κι
Αὺτό τό τελευταῖο τό έχουμε
γι’ ἀναμφισόήτητο στή μιά εἰκόνα, τήν πιό παλιά. Ἡ Παναγία μέ
τό Βρέφος στό ἀριστερό της χέρι,
Eva μικρό εἰκόνισμα περίπου 20
ἐπί 40 σέ σανίδα μέ πολύ καλή
ἐπίστρωση. Οἱ γραμμές, λεπτές
καί νόστιμες, καί τό πλασιμο τῶν
προσώπων μέ ἁπαλά φωτεινα
χρώματα, μιλοῦν για ζωγραφικό
μερακι ἀναμφισὸήτητης ἑλληνικής παιδείας καί κάνει τιμή στό

Ἀνατολικῆς τέχνης), χάρη στίς
δραστηριότητες τοῦ ρώσου ἀρχιμαντρίτη Πορφύριου Οὐσπένσκι,
ἔχει στήν κατοχή του ἕναν ἀριθμό
(νομίζω 4) ἀπό τίς πρῶτες χριστιανικές εἰκόνες. Τίς έφερε ὁ
Οῠσπένσκι ἀπό τό Σινά καί μέχρι
τελευταῖα, πρίν ἀπό τίς έρευνες
τῶν Γ. καί Μαρίας Σωτηρίου, οἱ
εἰκόνες αὑτές τοῦ Κιέόου θεωροῦνταν οἱ μόνες πού σώθηκαν
ἀπό τόν 6 καί τόν 70 αἰώνα.
Τώρα ξέρουμε ὅτι πολύ περισσό-

γοῦστο τοῦ ἀρχιμαντρίτη Πορ-

τερες ἀπό τό Κίεὸο ἔχουν διατη-

φύριου, πού ἀσφαλῶς ἤξερε τί

ρηθεῐ στή μονή τῆς Ἀγίας Αἰκατερίνης στό Σινά - μερικές τίς
ἓχουμε προσιτές σέ ἄριστη ἐκτύπωση. Τρεῖς ἀπό τίς εἰκόνες τοῦ
Κιέὸου τίς 6λέπουμε τώρα στῆν
έκθεση τῆς Μόσχας. Κι οἱ τρεῖς
μέ ζεστές κερομπσγιές, πού δίνουν στῆν παράσταση ζωντάνια
καί χάρη, ἄλλα ἐντελῶς χαρίσματα ἀπό ἐκεῖνα τῆς μεταγενέστερης εἰκόνας. Εῑμαστε ἀκόμα
σέ μιά ἐποχή πού ἡ νέα τέχνη δέν
έχει διαμορφώσει ἀπαρέγκλιτα
σχήματα καί δόγματα, οἱ κανόνες

ὡραῖος γυναικεῖος τύπος σέ λεπτή λυρική διαθεση μέ ἀνεπαίσθητα ἴχνη λύπης, πού μᾶλλον
τῆς τά προσδίνει ἡ ἀνίδεη χαριτωμένη ὂψη τοῦ παιδιοῦ παρά
ἀναὸλύζουν ἀπό τήν ἴδια. Δέ
μπορεῖ κανείς να πιστέψέι 611 16
ἀριστούργημα αὐτό ἓγινε για να
μπεῖ σέ ταφσ, ὅπως δείχνει τό
πριόνισμα ἀπάνω τῆς σανίδας,
ὅπου οἱ δυό γωνιές έχουν φύγει
καί σχηματίζεται ἕνα Π μέ διευρυμένη 6άση, ὅπως 6λέπουμε καί

ἓπαιρνε. Ἡ Παναγία αὐτή εἰναι

σέ μερικά νεκρικά πορτραῖτα.
Εἶναι παντως ἕνα ἀριστούργημα.
Χρονολογεῐται ἀπό τόν 60 αἰώνα,
ἐνῶ οἱ δυό αλλες εἶναι μεταγενέστερες (6-7 αἰῶνες). Ἡ Παναγία
μέ τό Βρέφος θυμίζει τήν πλούσια πείρα πού εἶχε προηγηθεῖ,
παρά τή νέα θρησκευτικῆ τέχνη

ὸίψα μοις νά Υνωρίσουμε καλύτερα τίς περίεργες φάσεις αὐτῆς
τῆς μακραίωνης, κρυφής καί φα-

νερῆς, ἐποποιίας...
Στό τέλος ακριὸῶς τῆς μεγάλης
αἴθουσας. αφοῡ κάνουμε πια ὃλο
τό γύρο. εἶναι μιά αλλη Παναγία,

δίχως δρέφος, στόν τύπο τῆς Δεπού αρχιζε. Σιμα 0’ αὑτήν εἶναι
ομένης, ἀλλα σέ φορητῆ εἰκόνα.
οἱ δυό αλλες εἰκόνες; 6 ”Ἀγισς
Ἀνήκει στή συλλογὴ τοῦ ΚρεμλίΣέργιος κι ὁ “Ἀγιος Βάκχος, κι
νου τῆς Μόσχας (τέλη τοῦ 14ου
ἀκόμα περισσότερο ἡ τρίτη εἰκόαἰώνα, τέλη τοῦ Βυζαντίου). Ἐξνα; «Ὁ ”Αγιος καί ἡ Ἁγία».
αίρετη εἰκόνα, ὃμορφη γερῆ
Τούτη ἡ εἰκόνα, ό ΙἈγιος καί ἡ
κατασκευή, καί πάλι μᾶς κανει
“Αγία, εἶναι πιό μεγάλη, περίπου
να σκεφτοῦμε τόν ίκανό τεχνίτη.
40 ἐπί 60, έργο ἀρχαϊκό, μέ τετό κατόρθωμα τῆς τέχνης. πού
χνική διόλου στρωμένη, ἀρχαρια,
μέσα σέ ὁποίους περιορισμούς θα
πρόσωπα χοντρὰ 111 ακομψα,
ἐκδηλωθεῐ ακριὸῶς μέ τίς δικές
ἀλλα πολύ πιό ζωτικα, μέ μικρά
της ἀρετές. Ἐχουν περάσει ἀπό
δραστήρια μάτια. Οἱ δυό μορφές
τήν αλλη Παναγία ὀχτώ 6υζαντιέ
δέν ἐχουν οὔτε ὄνομα. Ἀλλά οὔτε
νές ἑκατονταετηρίὸες. αλλά τα
μεταφυσικές σκέψεις κι αλλες
πνευματικές ἔγνοιες. Φαίνονται ’ δύο αὐτα έργα σα δίδυμα μποροῦν να στέκουν τό ἕνα δίπλα
μᾶλλον ἱκανοποιημένες πού οἱ
στό ἄλλο, εἰναι αναμφισὸῆτητο
θρησκευτικές ὑποθέσεις πάνε
ὅτι κι έδῶ κι ἐκεῖ λειτούργησε ἡ
τόσο καλα στήν ἀνατολικῆ αὑτοἴδια καλλιτεχνική έξαρση κι εύκρατορία. Πίσω εἰναι ἡ νίκη τοῦ
φορία, πού μπορεῖ v' αψηφά τόν
χριστιανισμοῦ καί ἡ καθιέρωσή
κανόνα χωρίς αὐτό να σημαίνει
του σαν ἐπίσημη θρησκεία, ἀπό
αὐτό τό πνεῦμα ἐκπορεύονται., πάντα κι ὅτι τόν ἀναιρεῖ. ἴσα-ἴσα
μπορεῖ να τόν ξαναγιομίζει οὐΧείλη σφιχτα, λαιμοί γεροί, κονσία, να τόν ξανακανει ζωή. ’Καθε
τόχοντροι, μαγουλα σαρκώδη καί
ἕνα τέτοιο ἔργο ἐπισημαίνει τό
ροδαλα, μαυρομαλλης αὐτός, καπέρασμα μιας ἰδιοφυῖας. Στίς ἀρστανόχρωμη ἡ γυναίκα, σα δυό
χές τοῦ 15ου αἰώνα, 6 ρῶσος σονιόπαντροι πού έχουν ὅλη τή ζωή
φολογιότατος Ἐπιφανιος έγραφε
μπροστα τους.
0’ ἕνα φίλο του για τό μεγαλο
Θεοφάνης. «”Οταν ἐκεῖνος έζωἘδῶ μπροστα του στέκεσαι γραφιζε ῆ ἔγραφε κατι, ποτέ κακαί σκέφτεσαι (κι ἐὸῶ σταματῶ
νείς δέν εἶδε να στρέφεται πρός
τήν περιγραφή, ἀπό κεῖ καί πέρα
τίς ἀρχετυπίες. ὅπως 6λέπουμε να
ἐκτείνεται ἀπροσπέλαστος 6 μέπραττουν τοῦτο ἰδικοί μας ζωγας ὅτιζαντινός ὠκεανός) ποῦ
γράφοι οί ὁποῖοι ἀποροῦντες
ἀλήθεια θα ὃάδιζε καί πῶς. σέ τί
ἄλλο τί δέν κάνουν εἰμή να κοιδρόμους, ἡ ὅυζαντινῆ ζωγραφική,
ταζουν πότε ἐδῶ καί πότε ἐκεῖ.
ἄν λίγα χρόνια ἒπειτα δέν έπεφτε -ώστε ἀντί να λέγεται ὅτι ζωγραστό φοὸερό της ἐμφύλιο πόλεμο.
φίζουν, ὀρθόν να λέγεται ὅτι κοιΤό ὅτι έπεσε εἶναι μια γερῆ ἐνταζουν..Ἐκ“εῖνος, θα σοῦ έλεγα,
ίῦχυῦη τῶν σκέψεων πού ξεκινάν ἐνῶ δια τῆς χειρός του ἱστορεῖ
ἀπό τοῦτα τά ἀρχαῖα εἰκονίτόν τοῖχο. ἐν τούτοις καί τα πόσματα πού τα 6λέπσυμε τώρα
δια του δέν παύουν νά εἶναι ἐν
στῆν έκθεση τῆς Μόσχας χάρη
κινήσει καί μέ κάθε έναν’ εἰσερστίς φροντίδες τοῦ δραστήριου
χόμενον συνομιλεῖ καί ό νοῦς του
ρώσου ἀρχιμαντρίτη τοῦ περαδιαλογίζεται τό ύψηλό καί τό
σμένου αἰώνα (εἰναι γνωστό ὅτι
πνευματικό, ἐνῶ οἱ σωματικοί
κορφολόγῃσε γερα καί τά μονατου ὀφθαλμοί ὁρῶνται οἱ ’ένσοφοι
στήρια τοῦ ”Ορους). Τό Δόγμα
τήν ἐν σοφία ὡραιότητα», Ὁ Θεἐγκαιρα ἀπό τό καραούλι του
οφάνης εὐτύχησε να τοῦ διαφυσυνέλαόε φθοροποιές ἐπιδράσεις
λαξουν οἱ Ρῶσσι τ’ ὄνομα του τῶν ζωοποιῶν δυνάμεων πάνω
κι έχουμε καί μερικά έργα πού μέ
στῆν ἀγνοδοξία, ὀλέθριες παρεκκάποια ὂεόαιότητα μποροῦμε να
κλίσεις καί ὕποπτες ὑποτροπές.
ποῦμε πώς εἰναι δικα του. ”Αλλοι
Ἡ φανατική διαμάχη ὲπί δυό αἰπέρασαν χωρίς ν’
ἀφήσουν
ῶνες ἐ’κανε ν’ ἀναδιπλωθοῦν τά
προσωπικά ἴχνη. Ma τήν παρουδραστήρια στοιχεῖα ἐπαφῶν τῆς
σία τους τή νιώθει κανείς περτέχνης με’ τή ζωή καί για πάντα
νώντας ἀπό εἰκόνα σέ εἰκόνα. Ἠ
έριξαν μέσα στῆν ἁγιογραφία τό
ὃυζαντινή ἀντίληψη για τήν τέπλέγμα τῆς αἱρετικῆς παρέκκλιχνη διόλου δέν ἦταν εῦνοϊκή για
σης καί τελικά ἡ νίκη τῆς εἰκόνας
τήν ξεχωριστή λάμψη τοῦ ταλένδέν ήταν νίκη τῆς ζωγραφικῆς,
του. κι ὅμως ἡ τέχνη αὐτή, μέ τό
ἀλλα τοῦ δόγματος. ”Ωστόσο ἡ
στατικό χαραχῖήρα πού ἐπίμονα
τέχνη πῆρε πάλι νά λειτουργεῖ
τῆς ὑπαγόρευε τό δόγμα. μᾶς ἔχει
ἀπό μέσα μέ τή δικῆ της ἀκατα- , Χδώσει ἔξοχες μαρτυρίες για τό
νίκητη ζωτικότητα καί διατρητικαλλιτεχνικό δαιμόνιο τοῦ ανκότητα, κι ἕνα ἀπό τά ἰσχυρότερα
θρώπου που μπορεῖ καί θαυμακίνητρα τῶν ἐνδιαφερόντων μας
τουργεῖ ἔστω κι ὅταν πέφτει δέκι ἐμᾶς σήμερα για τή ὅυζαντινή
σμιο 016v τ’·ποχρειιηικό τύπο.
τέχνη ὃρίσκεται ἀκριὸώς στή
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γράμματα-ἀπαντήσεις
O Δύο
στό μαθητή Τ.Τ., πού θίγουν τό ·
θέμα τοῦ «δημοκρατικοῦ ὁρόμου γιά τό σοσιαλισμό»,Ἀγσπητό Ἀντί.
θα ”θελα παρα πολύ να ἀπαντήσω στό μαθητή T.T. πού στό
τεῦχος σου 72 «κανει κριτική»

πανω στό δημοκρατικό δρόμο για
τό σοσιαλισμό. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα οἱ
κομμσυνιστές, οἱ φίλοι καί μέλη
τοῦ ΚΚΕ ἐσ. καί τοῦ «ΡΗΓΑ»
δέν 51va1\011v1]910115v01 σε’ διαστρεῧλώσεις. πράγμα πού ἔχει γίνει ἐπίσημη δουλεια τοῦ «KKE»
(!) καί τῶν θυμάτων του.
Οἱ δογματικοί πάντοτε διαστρεόλώνουν τίς θέσεις τοῦ ΚΚΕ
ὲσωτ. καί στό όνομα τοῦ μαρξισμοῦ —— λενινισμοῦ τίς ἀπορρί11101Jv!!!

Ὁ φίλος μου Τ.Τ. ὑποστηρίζει
ὅτι 6 δημοκρατικός δρόμος πρός
τό σοσιαλισμό δέν ὑπάρχει σάν
ἐκφραση. Ὁ Λένιν ὅμως ποτέ δέν
καθόρισε τό δρόμο πρός τό σοσιαλισμό. Μίλησε 6έ6αια για εἰρηνική καί μή εἰρηνική μετάὸαση
στό σοσιαλισμό. «Ἡ ἱστορία γενικα καί ἡ ἱστορία τῶν ἐπαναστάσεων ἰδιαίτερα. εἶναι πάντα
πιό πλούσια σέ περιεχόμενο, πιό
πολύμορφη, πιό πολύπλευρη, πιό
ζωντανή, πιό ““πανούργα”, ἀπό
ὅσο φαντάζονται τά καλύτερα
κόμματα, οἱ πιό συνειδητές πρωτοπορίες τῶν πιό πρωτοπόρων
τάξεων» (B.l. Λένιν «”Απαντα».
τομ. 310;, 051. 75).

Ὁ δημοκρατικός δρόμος πρός
τό σοσιαλισμό τοῦ ΚΚΕ ἐσωτ. δέ
6λέπει τή δημοκρατικότητα μέ
τήν ἀστική της ἔννοια, οὔτε πιστεύει ὅτι 6 καπιταλισμός θα νικηθεῖ χωρίς αντίοταση. T6 KKE
ἐσωτ. πιστεύει στήν ἑνότητα τῆς
ἑλληνικῆς ἐργατικῆς ταξης καί
ὅλου τοῦ λαοῦ μας. Πιστεὺει ὅτι
οἱ καταχτῆσεις τῆς ἐργατιας,
ὅλων τῶν λαϊκῶν στρωμάτων, δέν

παραχωροῦνται ἀπ’ τούς ἰμπεριαλιστές «χαριστικα», ὅπως οἱ ρεφορμιστές, ἀλλα μέ τήν καθημερινή ἐπαναστατική πάλη για συγκεκριμένα δημοκρατικά ρεαλιστικά δικαιώματα. Αῠτή τήν πορεία πρός τό σοσιαλισμό μέσα
ἀπό 6αθιές δημοκρατικές διαδικασίες πού συσπειρώνουν εὐρεῖες
μάζες τό «ΚΚΕ» (!) τή θεωρεῖ
θέση ρεφορμιστική, θέση οὐρᾶς.
Ὁ Λένιν εἰπεῑ «”Οπως εἶναι
ἀδύνατος 6 νικηφόρος σοσιαλι-
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σμός. αν δέν πραγματοπσιήσει
τήν πλήρη δημοκρατία, έτσι καί
τό προλεταριατο δέν μπορεῖ να
προετοιμαστεῐ για να νικήσει τήν
ἀστική ταξη, αν δέν κάνει 616πλευρο, συνεπή καί ἐπαναστα,τικό ἀγώνα για τή δημοκρατία».
Οἱ ὑπέροχοι ὅμως... ἐγκέφαλοι
καί θεματοφύλακες τοῦ KKE ἐξ.
ὑποστηρίζουν τῆ «μαρξιστική»
θέσηῑ ἤ ὅλο ἤ 1111016!
Γι’ αὐτό ακριὸῶς, φίλε, αφοῦ ἡ
ἀστική ταξη κατέχει ὁλόκληρο
τόν κρατικό μηχανισμό, ὁ ένοπλος δρόμος δέν εἰναι καί τόσο
εῦκολη ὑπόθεση. ἀλλα χρειάζεται

συγκεκριμένη ἀνάλυση τῆς συγκεκριμένης καταστάσης.
Ἔπειτα ποιός σας λέει ὅτι ὁ
πλουραλισμός εἶναι ἀστικός·, Ὁ

ἴδιος 6 Λένιν εἰπε ὅτι ὑπάρχουν
δυνατότητες να ἐγκαθιδρυθεῖ 6
0001a110116; μέ τῆ συμμετοχή
πολλῶν κομμάτων, ἡ καθοδήγηση
ὅμως θα ἀσκεῖται ἀπό τό ἐπαναστατικό κόμμα τοῦ προλπαριάτου, ἀπ’ τό ὁποῖο πόρω ἀπέχουσιν οἱ λασπολόγοι «ἐπαναστατες».
Φιλικά
Γ.Γ.

στό σοσιαλισμό ἔχει τίς ρίζες της
πολύ παλιά. δσο καί αν φαντάζε-

λης ἀξίας για τό έργατικό καί

σαι Ιδτι εἶναι «έφεύρημα τῆς ἀναθεωρητικής ὁμάδας για να μή χασει τή μικροαστική της πελατεία», 'O Ι“κράμσι στα «Τετραδια
τῆς φυλακῆς» γράφει ότι, μέ τῆ
νέα μορφή πού παίρνει τό κρα-

αυτοῦ τοῦ τύποι· πιστεύω δτι 51—

τος. ἡ διαδικασία 115166601]; τῆς

κοινωνίας ἀπό τόν Κ.Μ.Κ. στό
σοσιαλισμό. δέν θα πρέπει να
”ρχεται μέσα ἀπό [ἕνα έμφύλιο
πόλεμο ἡ μιά κατα κράτος οὑρραξη. Αῦτή τή γκραμσιανή σκέψη
(ἀγκαθι για τό σταλινικό κουρκούτι πού πλασαρε 16 ΚΚΣΙΞ)
προχώρησαν καί αλλοι ἑπόμενοι

μαρξιστές

ἀναλύοντας

τή

νέα

μορφή τοῦ κράτους στήν καπιτα-

λιστική κοινωνία τοῦ 20οῦ αίώνα
(Τολλιάτι. Μπκρλίνγκουερ. Καιρίγιο). Ἔτσι ό δημοκρατικός
δρόμος συνίσταται στῆν προσπα-

θεια πού κανει τό κίνημα καί ἡ
πριιιτοπορία του. στό να χτίσει
τέτοιες δομές. νά 6111110119]'1'11151
τέτοιες προϋποθέσεις πού λίγο

λαϊκό κίνημα καί οί δημαγωγιί-ς
ναι ἐξαιρετικά επικίνδυνις. ὅταν

μάλιστα λέγονται ἀπό ί-’να ὑπέρμαχο τῆς «ορθοδοξίας». Οί 51110γές εἶναι ἐνα σημεῖο τῆς ὑπαναστατικῆς διαδικασίας δπου. παρ’
611] τήν κυριαρχία 11]; ἀστικῆς
ταξης στα μέσα [-·νημέριιωης. τό
κομμουνιστικό κόμμα παίρνει ἐνα

δείκτη τῶν ἀποτελεσμάτων. ἀπό
τίς ἐξετάσεις πού δ’ίνει καθημερινα στό λαό μέ τήν πολιτική του,
σ“ ὅλα τα θέματα.
B. Καί φτανω έτσι στό πῶς
ὅλέπω νά λειτουργεῐ δ πλουραλισμός στό σοσιαλιστικό κράτος.
Ἀσφιιλιῖ)ς εἶναι κατι ποί· κανει
τόν T.T. να όγαίνει ἀπό τά ρο [·χα

του. νά ἀφορίζει τόν «(ἰναθειι)ρη110116» καί τά τοιαῦτα, ”Ομως τά
πράγματα δέν εἶναι έτσι.
'H 611017.11 διαφορά ἀναμεσα
016v προλεταριακό κρατικό μη-

χανισμό καί 016v ἀστικό κρατικό
μηχανισμό. εἶναι ό μή διαχωρι-

ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚδΣ ΔΡΟΜΟΣ
51A TO ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

ἀπόφοιτος γυμνασίου

Ἀγαπητό ANTI
Θα ~1151a ναδιατυπωσωμερικές

λίγο ἡ ἀστική ταξη να χασει τή
δύναμή της σαν ἡγεμονική δύναμη τῆς κοινωνίας (πόλεμος θέσεων). μια ποτ’1 οὕτως 1'] άλλως ἡ

σκέψεις μου πανω ο“ Eva γράμμα

κοινωνία είναι ἀδύνατο να προ-

τοῦ μαθητῆ Τ.Τ. πού δημοσιεύτηκε στό τεῦχος 72. Εἶναι σχετικα

χωρήσει πέρα ἀπό τα γνωστά
αδιέξοδα πού τή φέρνει ἡ ολιγαρχία. Οἱ ἀστοί εἶναι σίγουρα καί μόνο μερικοί ἀφελεῖς ὀπορτουνιστές σάν τό ΚΚΕ έξ. δέν
ἔχουν ξεκαθαρίσει - δτι δέν θα
παραδώσουν τήν ἐξουσία. Πρέπει
να 1111111112651; (1111' T.T. 611 ὁ
δημοκρατικός δρόμος εἶναι ὁ μόνος ποῦ έξασιιαλίζει αὑτές τίς
προῦποθέσεις για τή μεταὸαση
στό σοσιαλισμό. ποὺ ἡ «ἐπανα-

μέ τό δημοκρατικό δρόμο για τό

σοσιαλισμό (...).
A. Ὁ φίλος ἐπιστολογραφος
Ί“.Τ. ξεκινώντας μᾶς λέει ἐπί λέξεις «Θά πρέπει να σημειωθεῖ ὅτι

δημοκρατικός δρόμος πρός τό
σοσιαλισμό δέν ὑπάρχει σαν ἐκ·
φραση, Εἶναι φτιαγμένη». Μ’ αὐτές τίς δύο μόνο φράσεις, καταλαὸαίνει ό καθένας 11a; τή v0—
οτροπία τῶν δογματικῶν; Δέν
μάς ἀρέσει αὑτό, ἕπεται ὅτι δέν
ὑπάρχει. ”Οχι φίλε Τ.Τ.. 600 καί
να ὑποστηρίζεις ὅτι 6 δημοκρατικόςω δρόμος σαν έκφραση καί
οὐσία δίνὺπαρχει, διαψεύδεσαι
από τή σκληρή πραγματικότητα.
”Ομως δέν εἰναι αὑτό πού ’χεις
5011 στό μυαλό σου. Ἡ 611] σύλληψη τοῦ μή 1ένοπλου περάσματος

στατική» φρασέολογία καί ἡ
συνθηματολογιά τῶν δογματικῶν

όχι μόνο δέν ἐξίισφαλίζει ἀλλα
ναρκοθετεῖ.

Ἰσχυρίζεται ι’) φίλος Τ.Τ. δτι
«οἱ εκλογές εἰναι καθαρά ἀστική
ί-’φεύρεση ’έτσι ὅπως ι’-ννοοῦνται
μέσα 016v κιιπιταλισμό». Ἐγώ θα
’λεγα 611 16 1101v06011151111116
παιχνίδι είναι μία έπιτυχία μεγα-

σμός του ἀπό τίς μάζες. ἡ καθυποταγή τοι· σ“ αὑτές. δηλ. ἡ ἰξαφανιοη ἑκείνου πού ό Λένιν
έλεγε «κράτος μέ τήν κύρια έννοια», ”Ετσι. δταν 6 σοσιαλιστικός συνασπισμὸς (κομμουνιστιῖ)νσοσιαλιστῶν
ριζοσπαστῶν
κ.λπ.) γίνει ἐξουσία καί κυῦέρνηση. θα πρέπει αὐτόματα να εἶναι
καί καθυποτ(ιγμί·ιός στίς μάζες.
στό λαό. πού εῖναι καί ἡ δύναμή
του. ~E661 θα πρέπει να τονίσουμε μέ μεγάλη έμφαση, ὅτι ένα
ἐξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό τῆς μή προλι-ταριακής
κρατικὴς ἐξουσίας. 1"] τῆς κρατικής ἐξουσίας 11011 ’χει παψι-ι να
’ναι προλεταριακή. ὃρίσκεται στό
«,ἐγονός δτι ὁ κρατικός μηχανισμός τοποθετεῐται πανω ἀπό τίς
μάζες καί ἐνεργεῖ κατά ι’-ξουσι-

ἀστικό τρόπο σέ σχέοη μ’ αὑτές.
Σ“ αὐτή τή φαση. ὅπου δηλ.
σιαλιστικός συνασπισμὸς
χωρά στήν οἰκοδόμηση τοῦ
αλισμοῦ σύμφωνα μέ τό

ὁ σοπροσοσιπρό-

γραμμά του, ἡ ταξική πάλη
ἀσφαλῶς δέν παύει. ”Ὀμως τώρα

O Κι ἕνα ἀκόμα σχετικό γράμμα.-

πού τά μέσα παραγωγῆς εἶναι

κάτω ἀπό κρατικό ἐλεγχο, ἡ κρίσιμη ἀρί-’να στῆν ὁποία οἱ ἀστικές
κοινωνικές δυνάμεις δίνουν τή
μάχη για να συσταθοῦν καί να
ὲπιόληθοῦν ἐκ νέου. δέν εἶναι τό
κοινοὸούλιο, ὅπως φαντάζεται δ
φίλος Τ.Τ., ἀλλα αὐτός ὁ ἴδιος
κρατικός μηχανισμός, τά ἀνώτερα ἡγετικα κλιμάκια τοῦ κυρίαρχοιι κόμματος. Ἕτσι ἡ λειτουργία ἀστικῶν κομμάτων στό στάδιο αὐτό δέν ἀποτελεῖ τόν παραμικρό κίνδυνο. μίας καί ἡ μάχη
δέν δίνεται ἐκεῖ. Ἔτσι καταλήγουμε στό καυτό ἰ-ῖρώτημαῑ ”Αμα
στίς έπόμι-’νες ἤ μεθεπόμενες έκ-

λογές ὁ σοσιαλιστικός συνασπισμός ἡττηθεῖ. τότε θα πρέπει να
παραδώσει τήν ἐξουσία σεὸόμενος τούς κανόνες τοῦ κοινσόουλευτικοῦ

παιχνιδιοῠ

καί

να

έχ()υμε πισωγύρισμα στόν καπιταλισμό·, ”Ολη ἡ προσπαθεια για
τῆν οίκοδόμηση τοῦ σοσιαλισμοῦ
θα πάει χαμένη; Θα προσπαθήσω
να ἀποδείξω ὅτι αὐτό τό ἐρώτημα
εἰναι στήν οὐσία του ψεύτικο, καί

να γιατί :
”Οπως εῖπα πρίν, ὁ σοσιαλιστικός κρατικός μηχανισμός ταυτίζεται μέ τίς μάζες καί δέν εἰναι

μηχανισμός ἔξω καί πανω ἀπ’
αὑτές. Οἱ δυνάμεις τοῦ σοσιαλισμοῦ κατέχουν τήν ἡγεμονία όχι
μόνο στήν οἰκονομική ὅαση ἀλλα
καί στό ἰδεολογικό ἐποικοδόμημα. Παράλληλα διαθέτουν πλέον
δλη τήν ἀνεση τῆς προὸολῆς καί
προπαγανδας τῶν δικῶν τους
ἰδεῶν. Εἶναι φυσικό έπακόλουθο

(μιας πού συμφωνοῦμε δτι ἡ
πλειοψηφία τοῦ λαοῦ (ἡ συντριπτική μάλιστα) ἀποδέχεται τό
σοσιαλισμό) να πιστεύουμε δτι,
ὑπό ὁμαλές συνθῆκες εἶναι αδύνιιτο νιί γιίιιιι τῆν έμπιστοσύνη
τοί· λαοῦ ἐφ’ ὅσον τηρεῖ τό πρόγραμμα. "Av συμδεῐ να χασει
αυτή τῆν έμπιστοσύνη. σημαίνει

(ἰπλα δτι έπαψε να ’ναι προλεταριακῆ ἡ ἐξουσία. δηλ. δτι ἡ ἐξουσία ασκιῖται μόνο εν ὀνόματι τοῦ
προλι-ταρίατου, τό ὁποῖο. μέ
ἄλλα λόγια, σημαίνει ὅτι οἱ ἀστι-

κές δυνάμεις π(ιλινι)ρ(-)ιιίθηκ(ιν
μέσα στό ι”ὸιο τό κόμμα, μέσα
στύν ἴὸισ τόν κρατικό μηχανισμό.
”Ιέτσι.(’ἰσχετο μέ τό αν οἱ κρίσιμες
ἀποφάσεις παίρνονται έν ὀνόματι
τῆς ἐργατικῆς τάξης. αφοῦ αὐτή
’ίχει χασει τήν ι’·’μπιστοσύνη της
από τό κόμμα της. σημαίνει δτι τό
κόμμα ίῗγινε ἀστικό. καί ἡ κοινω-

νία ἀναπαραγει τίς ἀστικές σχέοιίς.
Μ’ αι’·τή τήν ’έννοια νομίζω ὅτι
ό πλουραλισμός όχι μόνο δέν
κρύὸει κινδύνους ἀλλα ἀποτελεῖ
τό προπύργιο για τῆν ὁμαλῆ δόμηση τοῦ σοσιαλισμοῦ.

Φιλικότατα
Γιαννης Ἀναστασόπουλος
φοιτητής

ἀστικῆς κρατικῆς μηχανῆς καί ἡ
ἀνοικοδόμηση τῆς ἀταξικῆς κομμουνιστικῆς κοινωνίας. Καί ὅπως

Ἀγαπητό «ANTI»

Στό 710 τεῦχος σου πολλοί
ἀναγνῶστες ἀπαντῆσαν πανω σέ
ένα γράμμα μου πού δημοσιεύτηκε στό 690 τεῦχος. Θα ἤθελα
να ἀπαντήσω, μέ ὅσο τό δυνατόν
συντομώτερο τρόπο, πανω στατόσο πλατιά θέματα.
1. T6 «K».K.E.(éo.) ἀποκλείει
a priori τόν μή εἰρηνικό δρόμο
πρός τό σοσιαλισμό καί φυσικά
τῆ «διχτατορία τοῦ προλεταριατου». Αὑτό νομίζω πώς εἰναι
μία ἐντελῶς ἀντιμαρξιστικῆ, ἀντιιστορικῆ θέση. Για τόν ἁπλούστατο λόγο ὅτι δέν στηρίζεται
πάνυ) στῆν πείρα πού ἀποχτήθηκε ἀπό τή μέχρι τώρα πορεία
τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος,
ἀντίθετα μάλιστα.
Ἀποτελεῖ ταυτόχρονα (ἡ θέση
αὐτή) καί ἕνα μεγαλο λαθος ταχτικής. Ἠ διαπίστωση αύτή δέν
ἀπορρέει ἀπό κανένα δόγμα,
ἀλλα ἀπό μία ἀντικειμενική, ρεαλιστική ἀντιμετώπιση τῆς καταστασης. Ἀκόμα κι ἀν ένα γνήσιο
λαϊκό
κίνημα
(σοσιαλιστικό)
μποροῦσε να κερδίσει τήν ἐξουσία μέ ἐκλογική διαδικασία πράγμα πολύ προῧληματικό, δοθέντος τοῦ κίόδηλου χαρακτῆρα
αὐτῆς τῆς διαδικασίας (ἐκλογικοί
νόμοι κ.λπ.) - θα ἀνατρέπονταν
γρήγορα μέ στρατιωτικό πραξι-

’κόπημα (παράδειγμα Χιλῆς).
”Ολα αὑτά φυσικά δέν ἀποκλείουν τό εἰρηνικό πέρασμα στό
σοσιαλισμό (ἐφ’ ὅσον οἱ περιστασεις τό ἐπιτρέψρυν). Ἀλλά ἡ
πείρα μάς 6ε6αιώνει ὅτι οἰ δρόμοι τῆς ἐπαναστασης, εἰρηνικός ἥ
μή, δέν μπορεῖ καί δέν πρέπει νά
θεωροῦνται σάν δρόμοι πού ἀποκλείει δ ένας τόν ἀλλο. Ἡ ἀπόλυτη ἀντιπαραθεση ἐγκυμονεῖ
σοόαρούς κινδύνους για τήν ἐπιτυχία τοῦ ἐπαναστατικοῦ προτσες.Ι
2. «Στό ἐνδιαμεσο τῆς κεφαλαιοκρατικῆς καί κομμουνιστικὴς
κοινωνίας ὃρίσκεται μία περίοδος ἐπαναστατικοῦ μετασχηματισμσῦ τῆς πρώτης στή δεύτερη.
Τό κράτος αὐτῆς τῆς περιόδου
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ EINAI ΤΙ-

ΠΟΤ’

ΑΛΛΟ,

ἐκτός ἀπό τήν

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ».

Μέ τίς φράσεις αὑτές, δ Μαρξ,
καθόρισε τό χαρακτῆρα καί τήν
ἀναγκαιότητα τῆς «διχτατορίας
τοῦ προλεταριατου». Ἀλλά τί
ἀκριὸῶς εἶναι ἡ «διχτατορία τοῦ
προλεταριατου», πού ὑποόάλλει
σέ τόσο σκληρή δοκιμασία τα
μυαλα τῶν ἀστῶν καί ὅλων τῶν
ρεὸιζιονιστῶνς Εἰναι φανερό πώς
εἶναι ἡ διχτατορία πού ἀσκεῖ τό
προλεταριατο σάν ταξη πανω
στούς ἀστούς. Καί μοναδικός της
σκοπός εῖναι, ἡ κατάλυση τῆς

δεδαιώνει δ Λένιν, εἰναι δ δημοκρατικότερος τρόπος διακυόέρνησης σέ .μια κοινωνία ὅπου
ἐχουν ἀπομείνει ὑπολείμματα τῆς
ἀστικῆς τάξης.
Οἱ κατά καιρούς ἐμφανιζόμενσι ἀνανεωτές (6λέπε ρεὸιζιονιστές) τοῦ κομμουνισμοῦ προσπάθησαν να ἀπαλείψουν τόν ὅρο
«διχτατορία τοῦ προλεταριατου».
”Ag θυμηθοῦμε ,τόν ἀποστατη
Κασυτσκι, πού ἡ συστηματική
του παρέκκλιση πρός τόν ἀπορτουνισμό φανερώνεται ἀκριὸῶς
στό ζήτημα τοῦ κράτους καί τῆς
«διχτατορίας τοῦ
προλεταριατου». Καί πού τελικά οἱ θέσεις

MIA ΠΡΟΤΑΣΗ

Ἀγαπητό Ἀντί,
θα ’θελα νά κάνω μια πρόταση
σχετικα μέ μια κριτική πού γίνεται, θα ’λεγα ἡδονικα, στό κόμμα
μου ἀπό τούς συντρόφους τοῦ

KKE. Καί αὑτό για να προσπαθῆσω να δείξω τά ἐξῆςῑ
1) Οἱ λέξεις μόνες τους, σκέτες, δέν λένε τίποτα, δέν περι-

έχουν κανένα νόημα καί ἑπόμενα
σέ μια κριτική εῖναι αναγκαῖο να
διευκρινίζουμε τό νόημα πού
τούς δίνουμε ἐμεῖς. Ἰδιαίτερα
ὅταν οἱ λέξεις αὑτές χρησιμοποιοῦνται o’ αὑτή τήν περίοδο, ἰδίως
μετά τή μεταπολίτευση, τόσο
πολύ καί ἀπό τόσους πολλούς·
2) ὅτι τα ὀνόματα καί οἱ λέξεις δέν ἀρκοῦν για μια σοὸαρή
κριτική. Χρειάζεται ἐμόάθυνση,
ἀνάλυση, οὑσιαστικῆ· κριτική,
(τονίζω κριτική, ὄχι λιὸελλσγραφίαέ) για να ἀποδείξουμε αὑτό
πού μᾶς ἐνδιαφέρει. Ἰδίως για τά
κόμματα τῆς ἀριστερᾶς πού θέλουν νά έκπροσωποῦν τό λαό

016v ἀγώνα του για τή σοσιαλιστική ἀλλαγῆ, πού προῦποθέτει
ὑπεύθυνες θέσεις, ἀναλύσεις,
κριτικές καί ὃχι αἰσχρολογίες καί
τσιτάτα·

3) ὅτι εἰναι ἀνάγκη νά ἐγκαταλείψουμε τό στάδιο τοῦ φανατισμοῦ καί τῆς πόλωσης καί νά
περάσουμε σέ ούσιαστικό διάλογο μέ ξεκαθαρες τίς ἀναλύσεις
τῶν κομμάτων μσς.
Ἀλήθεια, γιατί δέν προσπαθοῦμε ν’ ἀρχίσουμε μιά τέτοια
κριτική ἀντιπαράθεση - ἀν αὑτό
εἶναι δυνατό —- μέσα ἀπό τίς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ σου;
Περναω στῆν πρότασῆ μους

Οἱ σύντροφοι τοῦ ΚΚΕ «ἐνδι-’ἷ αφέρονται» παρα πολύ για τή
φυσιογνωμία τοῦ κόμματός μου,
τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ- λένες «τό
KKE ἐσ. εἶναι κόμμα τῶν ἀναθεωρητῶν», Καλάέ Καί τό κόμμα

του κατάληγαν στό συμὸιὸασμό
μέ τήν ἀστική ταξη, στῆν πλήρη
ἀπάρνηση τῆς προλεταριακῆς
επαναστασης.
Τέλος θα ἢθελα να ἀναφερθῶ
στό γράμμα τοῦ Γιάννη Π. καί να
τοῦ πῶ, ὅτι σάν δομή τῆς κοινωνίας ἐννοοῦσα (καί μάλιστα τό
εἰχα γράψει) τό 6ασικό χωρισμό
τῆς κοινωνίας

σέ

EKMETAA-

AEYOMENOY): καί ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ, καί ὡς πρός αὐτό
τό διαχωρισμό τῆς κοινωνίας, ἀς
μοῦ ἐπιτρέψει νά πιστεύω ὅτι εἰναι ὁ ἴδιος καί τότε καί τώρα.
Φιλικά
M.A.

φοιτητής
Θεσσαλονίκη

μου, λέει; «Τό ΚΚΕ ἐξ. εἶναι
κόμμα τῶν δογματικῶν».
Ἡ πρόταση εἶναι ἡ παρακατω;

- Τό ΚΚΕέσ., ἔχει μέλη πού είναι καί δέν εἰναι συνάμα ἀναθεωρητές.
’
- Τό ΚΚΕ ἔχει μέλη πού λειτουργοῦν καί σκέφτονται δογματικά.
‘H πρόταση μου ὅμως ἀφσρᾶ
τήν πρώτη θέση, πού θά ’θελα να
τήν απλσποιῆσω καί να δείξω
στούς συντρόφους μου τοῦ ΚΚΕ
ὅτι δέν εἰναι τόσο τρομερό να
’σαι «ἀναθεωρητής», μιας καί
ἐχω τήν ἐντύπωση ὅτι οἱ μεγαλύτεροι «ἀναθεωρητές» ἦταν οἱ
Μαρξ, Ἔνγκελς, Λένιν.
Μπαίνω στό θέμα;
— T6 KKE ἐσωτερικοῦ εἰναι
καί δέν εἶναι κόμμα τῶν ἀναθεωρητῶν.

Προφανῶς ἐννοῶ, ὅπως καταλαόαίνετε, ὅτι σάν μέλος αὑτοῦ
τοῦ κόμματος, τοῦ ΚΚΕέσ., εἷμαι
ἀλλα συγχρόνως δέν εἶναι ’ἀναθεωρητής. Πῶς συμὸαίνει; Μα
εἰναι ἀπλό;
1. Ἡ μαρξιστική διδασκαλία
εἶναι μια καί μοναδικῆ (ὅσοι τήν
ξέρουν, καλῶς, ἐμεῖς οἱ ἄλλοι τῆ
μαθαίνουμε συνέχεια). Μά ἄν ἡ
μαρξιστική διδασκαλία εἶναι μία,
καί τό ξέρουμε αὑτό πολύ καλά,
ξέρουμε ἐξ ἴσου καλά ὅτι τό πέρασμα στό σοσιαλισμό γίνεται μέ
διάφορους τρόπους, δηλαδή;
2. Οἱ στρατηγικές τοῦ περασματος στό σοσιαλισμό εἶναι
πολλές.
3. T6 πέρασμα τῆς Ρωσίας στό
σοσιαλισμό, στή δημιουργία δηλαδή τῶν ΕΣΣΔ, εἶναι μιά συγκεκριμένη στρατηγική.

Λοιπόν αὑτό ἧταν;
Τό ΚΚΕέσ. σάν πρωτοπόρο
κομμουνιστικό άνανεωτικό κόμμα, ἀκολουθεῖ τή μιά καί μοναὸική μαρξιστική ὁιὸασκαλία καί
μιά ἀπό τίς στρατηγικές, διάφσρη
ἀπό τή συγ-κεκριμένη στρατηγική
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τῆς εΣΣΔ.
Λοιπόν εἴμαστε;
—— πρωτοπόροι κομμουνιστές στῆ
χώρα pug, γιατί ἀκολουθοῦμε τό
μαρξισμό-λενινισμό- τὴ μια θεωρια·
- καί εἴμαστε ἀναθεωρητές, γιατί
ἀκολουθοῦμε τὴ μια ἀπό τίς
στρατηγικές (πού δέν Ιεἶναι ἀριθμητικά καθορισμένες), πού δέν
ταυτίζεται μ’ αὐτήν πού υἱοθετοῦσε τό ἐνοποιημένο ΚΚΕ καί
πού ἀκολούθησε ἡ ΕΣΣΔ.
Ἀναθεωροῦμε τό ὁρόμο γιά τό
σοσιαλισμό. ”Αλλωστε αὑτό μᾶς
τό ’μαθαν oi σύντροφοί μας
Μαρξ - Ἔνγκελς - Λένιν (καί
ἐνδεικτικά για τούς «ἀπιστους»
παραθέτω ἀπό τόν πρόλογο τοῦ
Μανιφέστου, στή 6' γερμανική
έκδοση τοῦ 1872, πού γραφτηκε
ἀπ’ τόν Ἐνγκελς; «Μερικα μέρη
θά μποροῦσαν ἐδῶ καί ἐκεῖ να
διορθωθοῦν. *Η πραχτική ἐφαρμογή αὐτῶν τῶν ἀρχῶν, ἐξηγεῐ τό
ἴδιο τό Μανιφέστο, θα ὲξαρτηθεῖ
παντοῦ καί πάντα ἀπό τίς ὑπάρχουσες ἱστορικές συνθῆκες καί γι’
αὑτό
δέν
ἀποδίδεται
ἰδιαίτερη σημασία στα
ἐπαναστατικό. μέτρα ποὺ προτείνονται στό τέλος τοῦ 2ου μέρους.
Αὐτό τό μέρος θα τό ἐκθέταμε
σήμερα ἀπό πολλές ἀπόψεις
διαφορετικα». Ἐκδόσεις
Πλανήτ-ης, σελ. 8).
Εὑχαριστῶ γιά τή φιλοξενία
Κ. Ξανθόπουλος

φοιτητης

κτονία νά σέρνονται πίσω ἀπό
τὴν ἀστική ἰδεολογία, να γαρνίρουν τίς ἰδέες τους μέ τίς ἀστικές
ἰδεαλιστικές ἀερολογίες. Τό ζή-

τημα εἶναι ἡ σωστή ἑρμηνεία καί
ἐφαρμογή τοῦ μαρξισμοῦ - λενινισμοῦ στή συγκεκριμένη πραγματικότητα. δέν χρειάζεται οὔτε
συμπλήρωση, οὔτε δάνεια, οῦτε

νόθευση. Εἶναι δυνατό νά ὑπαρχουνε δύο Κ.Κ. σέ ένα χῶρο, ἰδιαίτερα σήμερα πού oi συνθῆκες

νομιμότητας ἀχρήστεψαν τά παλιά σχήματα ἀνάγκης; Εἶναι
περιστασιακό καί προσωποπαγές
σχῆμα τό κόμμα - πρωτοπορία
τῆς ἐργατικῆς ταξης, πού μπορεῖ

να τό ἰδιοποιεῖται 6 καθένας; Εἰναι ἐξωφρενικό καί πρέπει νά
παρουμε ὅλοι θέση. «Ἀντικειμενικότητες» καί «μέσοι ὅροι» τρέκφουν καί συντηροῦν τή διάσπαση, τή σύγχυση, τήν κακοδαιμονια.

Εἰμαι ταχτικός ἀναγνῶστης
σου, γιατί πιστεύω πῶς, ἀντικειμενικά, προσφέρεις στήν ὑπόθεση
τῆς ἀριστερᾶς, στό χῶρο τῆς
ὁποίας εἰμαι ταγμένος ὁλόψυχα.
Δέν μπορῶ ὅμως νά μήν παρατηρῆσω πῶς oi ὑποκειμενικές σου
διαθέσεις στρέφονται ὁλοφανερα
στίς θέσεις, καί τό πνεῦμα σου
πηγαζει ἀπό τό χῶρο πού προ6άλλει στα στοιχεῖα ταυτότητας

τίς λέξεις «ἐσωτερικό», «δημοκρατικός σοσιαλισμός», «ἀνθρώπινο πρόσωπον) κ.λπ. Ἀπέναντι
στό ΚΚΕ κρατάς στάση ψυχρής
ἀνοχῆς. Δικαίωμά σου αὑτό.
ὁπωσδήποτε, ένῶ ἐξάλλσυ εἰναι
πρός τιμή σου ἡ εὐκαιρία τοῦ
διαλόγου -πσύ παρέχεις καί ἡ
συνέπεια πού δείχνεις σ’ αὐτό.
Πιστεύω πῶς θα έπιτρέψεις νά
ἀκουστεῖ καί ἡ δική μου φωνή
ἀγωνίας για τήν ἀριστερά καί τό

κινημα, γι’ αὑτό ἄλλωστε καί σοῦ

γράφωeH ἀριστερά δέν μπορεῖ να νοεῖται παρά μόνο μαρξιστική - λενινιστικὴ. ”Οταν οἱ δυνάμεις τῆς
προόδου διαθέτουν τό ἀκατανίκητο ὅπλο τοῦ μαρξισμοῦ - λενινισμοῦ, εἰναι ἐγκλημα καί αὐτο-
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μίες του. συντελῶντας ὅλοι στό

νά ἐκπληρῶνει ὅσο γίνεται πιό
ἱκανοποιητικα τήν ἀποστολὴ του
καί νά διαμορφώνει κάθε φορά
τήν πιό σωστή γραμμή, καί ὄχι
κτυπῶντας το, κατηγορώντας το
καί διασπῶντας το, μέ ἀποτέλεσμα να εὐεργετοῦμε τήν ἀστική
ταξη καί να συντηροῦμε τήν ἐκμεταλλευση, Ποιό ἀπό τά σημερινα κόμματα τῆς . «ἀριστερᾶς»
πρέπει νά γίνει 6 πόλος τῆς συσπείρωσης; Αῠτό πού ἀναγνωρίζουν ΟΛΑ τα κομμουνιστικά
κόμματα τοῦ κόσμου, ὅλοι οἱ φυσικοί μας σύμμαχοι στῆν παγκόσμια ὑπόθεση τῆς προόδου καί

τῆς εἰρήνης, τῆς πραγματικῆς
Τά λάθη τῆς ἡγεσίας, τῆς καθοδὴγησης, στίς κρίσιμες περιόδους για τό κίνημα δέν τά ἀρ-

νεῖται κανείς. Τό ζήτημα εἰναι να
τά ἐρμηνεὺσουμε σωστα καί να
διδαχτοῦμε, για να μὴν ἐπαναληφθοῦν τά ἴδια. Τό πρόσωπα ἀλλαζουν καί φεύγουν, τό κόμμα

μένει νά ἐκπληρώσει τήν ἱστορική
ἀποστολὴ του. Διαπιστῶνουμε
λοιπόν, χωρίς να ξεχνᾱμε τό ρόλο
τῆς ἀντίδρασης, πῶς τά λάθη πού
6ασικά καί θεμελιακά δέν ἐπίτρεψαν στό κίνημα, στή δεκαετία
τοῦ ’40 ἀλλα καί ἀργότερα, να
φτασει ἐκεῖ πού μποροῦσε, καί τό
γύρισαν πίσω μέ ἀνυπολόγιστες
ἀπῶλειες, ἦταν δεξιά δπορτουνι- -

στικα, μαζί μέ τίς μοιραῖες ἀριἈγαπητέ) «ANTI»

σει στή λύση τοῦ προὸλῆματος
αὐτοῦ τοῦ λαοῦ, θα αρχίσουν νά
λύνονται σωστά ὅταν ὅλοι oi Ἕλληνες μαρξιστές - λενινιστές ἑνῶσουν τίς δυνάμεις τους στό κόμμα
τῆς ἐργατικῆς ταξης, ὂοηθώντας
ὅλοι να ξεπεραστοῦν oi ἀδυνα-

στερίστικες παρεκκλίσεις, κάτω
ἀπό τήν πίεση τῶν πραγμάτων.
Συγχρόνως φανηκαν ξεκαθαρα οἱ
διαθέσεις τῆς ξενόδουλης ντόπιας
ἀστικῆς τάξης. Κάτω ἀπό τό ὲκτυφλωτικό φῶς αὐτῶν τῶν γεγονότων, ποια εἶναι ἡ θέση μας σήμερα; Τί ἀντιδικτατορικές ἑνότητες μέ τή δεξιά εἰναι αὐτές; Ποιοί
κυ6ερνᾶνε καί ἀνακόπτουν τήν

πρόοδο. οἱ ἐξαθλιωμένοι χουντοφασίστες ἢ 0i κατοχοι’τῶν μέσων
παραγωγῆς Ποιοί τρέφουν καί
χρησιμοποιοῦν τό παρακρατος;
Μέ ποιούς λέμε ὅτι συμμαχοῦμε;
Οἱ δημοκρατικές «ἐλευθερίες»
εἰναι δῶρα τῆς ἀρχούσας ταξης
κατόπιν «συμόουλῶν» . (!) καί
«κριτικῆς» (!) μας ἤ ἀγωνιστικές
καταχτήσεις; Τόν αμερικάνικο
ἰμπεριαλισμό, πού μᾶς ὄαζει σάν
προοπτική τόν ἀφανισμό, πῶς θα
τόν αντιμετωπίσουμε; Πριμοδοτῶντας τίς ἀχαραχτήριστες έπιθέσεις του ἐναντια στή Σοὸιετική
Ἕνωση; Στό ἴδιο τσουὸάλι λοιπόν δ ἰμπεριαλισμός καί ὁ σοσιαλισμός; Ὀ πόλεμος καί ἡ εἰρή-

νη; ,Ἡ πισωδρόμηση καί ἡ πρόσδος; Ἡ
δουλειά;

ἐκμετάλλευση ἶκαί ἡ

Τά πελώρια αὑτά ἐρωτήματα,
πού ἡ ἀπάντησῆ τους θα ὁδηγή-

ἀπελευθέρωσης.

στρατό
τῶν

δημοκρατικό.
δικαιωμάτων

καί τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ λαοῦ».
Να την πάλι ἡ ὃμορφη σοσιαλδημοκρατικὴ ἀφαίρεση; τό κρατός (καί τά ὅργανα καταστολῆς
του. π.χ. 6 στρατός) δέν εἶναι
διόλου ὅργανο ταξικῆς δίας καί
ἐκμετάλλευσης, ἀλλα ὑπερασπιστὴς τῶν ἐλευθερίων, προερχόμενο ἀπό τῆ συναίνεση τῶν πολιτῶν; ἡ θεωρία δηλ. τοῦ «κοινωνικοῦ συμὸολαίσυ» τοῦ Κάντ καί
τοῦ Ρουσσῶ πού συνεχίστηκε
ἐπάξια ἀπό τόν Καουτσκυ, τόν
’Μπερνσταιν καί τώρα ἀπό τούς
Εὑρωκομμουνιστές. Σέ τί διαφέρει λοιπόν ὁ Εὑρωκομμουνισμός
ἀπό τὴ Β’ Διεθνή; «Ἐμεῖς ἀμφισὸητοῦμε τόν καπιταλισμό, oi
σοσιαλδημοκρατες όχι» ἀπαντοῦν- αὑτό εῖναι λαθος δ Καουτσκυ ὄχι μόνο τόν καπιταλισμό
ἀλλα καί τῆ μισθωτή σκλαὸια
ὰμφισὸητόῦσε. (Βλ, τὴ «διόρθωση»τοῖ· Κομμουνιστικοῦ Μανιιι ι’-·-

Σταματάω για νά χωρέσουν καί
ἄλλοι,

«θέλουμε

ὑπερασπιστή

ὑπογραμμίζοντας

πῶς

πρέπει νά παρουμε ὅλοι συγκεκριμένη θέση ἀγῶνα ἐνάντια στῆν
ἐκμετάλλευση, τήν πισωδρόμηση
καί τόν πόλεμο καί όχι να περισριζόμαστε σέ ἀφηρημένες καί
ἰδεαλιοτικές διακηρύξεις φιλολογικοῦ περιεχόμενου πού ἀδυνατοῦν νά δῶσουν προοπτική καί
, περιεχόμενο στόν ἀγῶνα μας.
H.M.
Ζάκυνθος
(Υ.1“. σαν ἀριστερό περιοδικό, εἰμαι ὃέόαιος πῶς αντιλαμόάνεσαι
τούς λόγους τῆς σχετικῆς ἀνωνυμίας μου).

ΣΣ.· Γιά τήν παρατήρηση πού
κάνει ὁ φίλος ἀναγνώστης στήν
ἀρχή τοῦ γράμματος, ἰσχύουν
τά ὅσα λέμε στό τεῦχος 72
(28-5-77) σάν ἀπαντηση σέ
παρατήρηση ἄλλου ἀναγνώστη
πού ἔθρισκε «τό ὑπόόαθρο τοῦ
περιοδικοῦ» σάν... (ἐδαΐτικο».·
στα τρία χρόνια πού ἐκὸίὸεται
τό «ANTI» ἔχει ἀποδείξει, πιστεύουμε, τήν ἀόέσμευτη θέση
του στῤ χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς,

010v στό ’ὀιολίο του «Ἠ πρόλεταριακή ἐπανασταση καί τό πρόγραμμα της» καί ἀλλοῦ). Μόνο
πού έμενε πιστός στήν εἰσαγωγὴ
τοῦ σοσιαλισμοῦ κόινοὸουλευτικα. ὅπως ὁ Μπερλίνγκουερ. χωρίς παλη τῶν τάξεων, μέ Evav
«ἱστορικό συμόιδασμό».
Ἀλλά ἡ δημοκρατία δέν εἰναι
μιά
ὑπεριστορική
κοινωνικὴ
μορφή.καταλληλη καί για τόν καπιταλισμό καί ·,ἰιί το

σοσιαλι-

σμό. Εἶναι κλασική Ιιιοριιιῆ άλλοτρίωσης τῆς ἐξουσίας ἀπό τίς
μάζες. πού κάθε 4 χρόνια ὑπο-

δάλλόυν τήν παραίτησή τους ψηφίζοντας. ”Ο.τι ὑπόσχτται (έλευθερία - ἰσότητα < ἀδελφότητα),
μένουν ίὸεολογικές διακηρύξεις

πού καλύπτουν τήν ἐξαθλίωση
καί τή δία πάνυ» στῆν έργατικῆ
ταξη. Oi διακηρύξιις αὑτές θα
πραγματοποιηθοῦν μέ τήν ἐπαναστατικῆ καταργηση τῆς δημο-

κρατίας (πού εῖναι «σκεπασμένη
δικτατορία τοῦ κεφαλαίου». K.
Μάρξ). στήν κοινωνία τῆς ἐπαναστατικής δικτατορίας τῶν έρ-

γατικῶν συμὸουλίων, στῆν κοινωνία τῆς καταργησης κάθε διαχωρισμοῦ. τῆς ιηιλλογικῆς αυτο-

διεύθυνσης τῶν μαζῶν, πού. κατέχοντας τήν ἐξουσία. θα ὁδηγήσουν στήν τελική εξαφανιση τοῦ
κράτους.

ί

Ἀθήνα
Δ.Π.
φοιτητή· Νι)ιιικ”]ς

Ο

Ἀγαπητό «ANTI»

Πῆγα “στῆ γιορτὴ τοῦ ΚΚΕεσ.
στόν «Πανιώνιο» κυρίως για τόν
Μπίρμαν. Ἐκεῖ εἰδα τα ἑξῆς
θαυμάσια; σ“ ὅλο τό γῆπεδο πουλιόντουσαν μπλουζακια μί·- τόν
Τσέ, μπλουζάκια ψήφου στα 18,
κόκκινα μαντήλια (ἀπόθέωση τοῦ
ἐμπόρεύματοςέ). Ἠ κόκκινη σημαία τῆς ἐπανάστασης εἶχε συμφιλιωθεῖ συγκινητικα μέ τήν έλληνοχριστιανική
γαλανόλευκη.
Μεταξύ τῶν αλλων, ἀκούστηκε
ἀπό τα μεγαφωνα τό σύνθημα

ὁ φλίτ. πᾱει
για ψαρεμα
Σοφία Ζσοσιιηουκσ
,ι
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Ο Κριτική πάνω στό-σημείωμα
τοῦ συνεργάτη μσς Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ γιά τίς «Μέρες τοῦ
’36» στό Βόλο - καί εἰδικά γιά
τήν ποίηση τοῦ Ρίτσου («Ἐπιτάφιος») - ἀποτελεῖ τό γράμμα
τοῦ Ἁντ. Παπαὸάκη.·

.

Ἀγσπητό «ANTI»
Ἀφορμή γι’ αὐτό τό γράμμα
μου, ὑπῆρξε τό αρθρο τοῦ κ. Γ.
Παναγιώτου «ΒΟΛΟΣῑ μέρες τοῦ
’36...» πού διάόασα στό τεῦχος
σου 70 τῆς 30/4/77.
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα θα ῆθελα νά
τονίσω ὅτι δέν ἀνήκω 0’ αὐτούς
πού ὑμνολογοῦν ἄκριτα τούς κσθιερωμένους καλλιτέχνες μσς,
χωρίς νά τούς ὂρίσκουν κανένα
ψεγάδι, ἀναδεικνύοντας τους μέ
τόν τρόπο αὐτό σέ ἱερα τέρατα
πού ἡ κριτική, καί πολύ περισσότερο ἡ έπίκρισή τους, ἀποτελεῖ
6λασφημία.
Ἐκεῖνο ὅμως πού ἀπαιτῶ ἀπό
καποιον πού ἐκθέτει δημόσια ένα
κείμενο, πού σ’ αὑτό κατηγορεῖ
τό ἔργο ὁποιουδήποτε, εἰναι να
τό συνοδεύει μέ συγκεκριμένη,
ὅσο τό δυνατόν, ἀποδεικτική σίτιολόγηση. Γιατί τό ἀντίθετο δέν
εἰναι τίποτε ἀλλο ἀπό λιὸελλο-

γράφημα,
Δυστυχῶς σ’ έναν τέτοιο λίόελλο
ἐπιδίδεται 6 κ. Γ. Παναγιώτου
στὴν ἀρχή τοῦ ἄρθρου του. Τῆν
ἔλλειψη ἀποδεικτικῶν στοιχείων
μάλιστα ἐπιχειρεῖ να τὴν καλύψει
μέ ’ένα ὅαρύγδουπιο διανοουμενίστικο καί ἀκατσλσὸίστικο κείμενο.
Χωρίς να κάνει τόν κόπό λοιπόν νά μᾶς τό ἀποδείξει, 6 κ.
Παναγιώτου μᾶς λέει σύντομασύντόμα, ἄν φυσικά ἀποκρυπτογράφησα σωστα τό κείμενό του,
ὅτι κατά τή γνώμη του ὁ «Ἐπιτάφιος» τοῦ Γιάννη Ρίτσου εἶναι
κακή λογοτεχνία «πού ἐξευγενίστηκε κρίσιμα (;) μέ τό μουσικό
του ντύμα ». Ἐδῶ ὑπάρχει σαφέστστη ἀναπόδειχτη αἰχμή καί
κατα τῆς μουσικῆς τοῦ M. Θε-

οδωρακη. Παρακατω παρομοιάζει τό ποίημα σαν «κακή μίμηση μανιάτικων
μοιρολογιῶν».
Ἀκόμα ὑποστηρίζει, πάλι ἀποφθεγματικά, ὅτι τό ἐργο τοῦ Ρί-

τσου κάνει «θυματολογία», ὅτι
εἰναι ἡττοπαθές καί ὅτι συμὸαλλει 016v ἀποπροσανατολισμό τοῦ
λαοῦ ἀπό τήν τότε ἡγεσία τοῦ κινήματος.
Δέν θα προσπαθήσω έδῶ φυσικά νά ανασκευάσω τό ἀναπόδεικτο κατηγορῶ τοῦ ἀρθρογράφου, ἀφοῡ τό [διο τό κείμενο δέν
παρέχει κανένα ἐπιχείρημα για
ἀντίκρουση. Ἃπλῶς θλίὸομαι καί
ἀγανακτῶ μέ τή μεθόδολογία του.
Ἕνα δεύτερο, καί πολύ σπουδαιότερο κατά τῆ γνώμη μου σημεῖο, πού ἐθιξα σύντομα καί στῆν

ἀρχή, εἶναι τό ὕφος τοῦ ἀρθρογράφου.
Τά τελευταῖα χρόνια, μετα τή
δικτατορία, κύρια, εἴδσμε νά παρουσιάζονται πάμπολλα κείμενα,
ἐπηρεασμένα συνήθως ἀπό ἀρθρα Ἑλλήνων πού ζοῦν στό ἐξ·
ωτερικό, πού τά χαρακτηρίζει
ένας δερμπαλισμός, μιά παραθεση σπουδαιοφανῶν λέξεων,
πού πολλές φορές ἐκφράζουν καί
μία τάση για ἐπίδειξη ἀναφομοίωτων γνῶσεων, καί μια σύνταξη
ξένη πρός τὴ δόκιμη ἐλληνική, μέ
ἐντονη τήν ὑπαρξη μακροσκελῶν,
φρασεων.
”Ὀλα αὐτά τά στοιχεῖα κάνουν
τα κείμενα ἀκατανόητα, πράγμα
πολλές φορές ἐπιθυμητό ἀπό αὑτούς πού τά γράφουν, ἀφοῦ συχνότατα δέν λένε τίποτα τό σημαντικό, ἀλλα ταυτόχρονα τά
καθιστοῦν καί «σεὸαστά» στούς
ἀμύητους, πού ἀγνοοῦν τόν «κῶ-

δικα ἐπικοινωνίας» μ’ αὑτά.
Ἕνα τέτοιο κείμενο έχουμε καί

στό ἀρθρο τοῦ κ. Παναγιώτου.
Χαρακτηριστικό αὐτῶν πού εἰπσ
παραπανω, εἶναι ὅτι αὐτή τῆ
μορφή γραψίματος, τῆ συναντᾶμε
στῆν ἀρχή καί στό τέλος τοῦ κειμένου, ἐκεῖ ἀκριδῶς ὅπου ὁ ἀρθρογράφος δέν περιγράφει γεγονότα, ἀλλα ἐπιτίθεται χωρίς νά
ἀποδεικνύει, ἤ προσπαθεῖ νά
6γάλει συμπεράσματα. Ἀλλά για
να μή λεχθεῖ ὅτι καί ἐγῶ κατηγορῶ ἀποφθεγματικά καί χωρίς
ἐπιχειρήματα τόν κ. Παναγιώτου,
θα προσπαθήσω νά θεμελιώσω τά
λεγόμενα μου παραθέτοντας σύντομα μερικά παραδείγματα.
Λέει λοιπόν ὁ ἀρθρογράφος,
κατηγορῶντας τόν «Ἐπιταφιο»
καί τή μουσική του, ὅτι «...χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν
ἀρνητικά πολύσημες διαὸρῶσεις.
Ἀποτέλεσμα, ἡ ἀδυναμία ὀρθῆς
κσθσδῆγησης καί ὁ ἀποπροσανατολισμός ἀπό τή δράκα τῶν
ἀνεγκεφαλων πού ἱερουργεῖ σέ
μιά μεταφυσική ἀπολίθωση. Πιό
ἀπρόσφορη κι ἀπ’ τόν μεγάλιθο
τῶν μουσουλμάνων τῆς Μέκnag»!!! καί παρσκατω;
«'E101 161 γεγονότα τῆς Θεσσαλονίκης, ἰδωμένα ἀπό μιά μυθολογική διάστασή, πού σκοπεύει
κατευθείαν τά συνσισθηματικά
καί όχι τά νοητικά έγκεφαλικά
κέντρα, μέ τήν κάλυψη κακῆς μίμησης μανιάτικων μοιρολογιῶν ἠ
ἐλλογης ἀντιμετώπισής τους ἀπό
τόν Πασσαγιάννη, λειτουργοῦν
σέ διάλληλσ ἀρνητικά ἐπίπεὃα...»ἰΗ

Τέλος, κλείνοντας τό ἀρθρο
του ὁ κ. Παναγιώτου, λέει γιά τήν
ἀπεργίσ τῶν ἐργαζόμενων τοῦ

Βόλου ὅτι « ἦταν Eva σκαλοπάτι
ἑνός ἐπίμοχθου ἀγῶνα, ἀδικαίωτου, ὅσο θα κυριαρχοῦν μυθογυρευτές ἀντί γιά γεγονοτοπλάστες. Μέ ἀπαραίτητη προϋπόθεση τήν ἀντιμεταφυσική θεῶρηση τῆς σλεγκελιανῆς διδαχῆς

’”γνώση ἴσον ἐλευθερίσ”, γνώση
ἰδωμένη στῆ δισυπόστατη ἰανή
συμπαραθεση πείρας τοῦ παρελθόντος καί πρόὸλεψης» ! !!
Νομίζω ὅτι τά παραπανω κείμενοι ἐμφανίζουν τόσο ἐντονα τά
χαρακτηριστικὰ πού εἰπα πιό
πρίν, ὥστε εἰναι περιττό να ἐπιμείνω περισσότερο.
Ἀλλά ὁ κ. Παναγιώτου, ἔξω

ἀπ’ αὑτά, εἰναι καί πλάστης νέων
6αρύγδουπων λέξεων πού...συμπληρῶνουν κενά καί ἀδυναμίες
τῆς φτωχότατης νεοελληνικῆς μσς
γλώσσας. Παραθέτω ἐνδεικτικα
μερικές «μυθοποιίας», ’«ἀνεγκεφάλων», «μυθογυρευτές», γεγονοτοπλαστες» κ.λπ.
Τελειώνοντας θέλω νά τονίσω

ὅτι ἦταν τόση ἡ κακὴ ἐντύπωση
πού μσῦ δημιουργὴθηκε 6λέποντας τό ὕφος τοῦ κειμένου στῆν
ἀρχή καί στό τέλος τοῦ ἄρθρου,
ὥστε ἡ περιγραφή τῶν πράγματι
συν-ταρακτικῶν γεγονότων τοῦ
Βόλου ἐμφανίστηκε στά μάτια
μου, ἴσως λαθεμένα, ὅτι ὑπῆρχε
μόνο σάν μέσο για νά δικαιώσει
μιαν σῦτσπροόολή τοῦ ἀρθρογράφου.
Φιλικά
Ἀντώνης Παπαδάκης

Ο Ὁ συνεργάτης μσς Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ἀπαντᾷ·
”Οταν 6 φίλος διευθυντής τοῦ
«ANTI» ἐθεσε ὑπόψη μου τό
γράμμα τοῦ κ. Παπαδακη, σκέφτηκα πῶς δέν ἔπρεπε νά ἀπαντήσω. Καί τοῦτο ἐπειδὴ δ διάλογος (ὅπως ἐγώ τόν πιστεύω τουλάχιστο) ἐχει μιά 6ασική ἀπαρά6ατη ἀρχὴς ἀπαιτεῖ καποιο συνάλληλσ ὅσθμό πορείας γιά τούς
δυό διαλῆόμενους, καποιο —ἐλαχιστο ἐστω - σημεῖο σύμπτωσης ἀπόψεων. Διαφορετικα ξεπέφτει σέ δυό ξεχωριστούς μονολόγους (κάτι πολύ συχνό 016v
16110 μσς). Ἀκριόῶς αὑτό τό σημεῖο ἐπαφῆς, στό ἐλάχιστο, τῶν
ἀπόψεών μσς ἀπουσιάζει ἀπό τό
γράμμα τοῦ κ. Π., ὅπου ἀναπιύσσονται διαμετρικα ἀντίθετες
ἀπόψεις ἀπό ἐκεῖνες τοι· δικοι·
μου κειμένου. Ἐπειδὴ ὡστόσο δέ
συμπαθῶ διόλου τὴν ἀποψη τοῦ
πρώην μαρξιστῆ καί ἤδη «ἀνσνῆψαντος» πολωνοῦ στοχαστῆ
Κολακόόσκι πῶς «ἡ ἀσυνέπεια

εἰναι ἡ ἰδανική μορφή πάλης ἐναντια στό δογματισμό» (στῆν
προκείμενη περίπτωση ἡ τυχόν
«ἀσυνέπεια» μου δέν ἀφορά τίς
ἀπόψεις μου, ἀλλά τό «ρόλο» μου
ὡς συνεργατη τοῦ περιοδικοῦ,
ποῠχει κανει παράδοση τήν ἀνταπαντηση κάθε ἐπώνυμου ἀρθρογράφου του), χωρίς μόλοντοῦτο να πιστέψω καί τώρα πῶς
μπορεῖ νά ὑπάρξει διάλογος, θα
παραιτηθῶ ἀπό τήν ἀρχικὴ μου
πρόθεση να μήν ἀπαντήσω 016v
κ. Π.

I. Στό κείμενό μου γιά τά γεγονότα τῆς ἀνοιξης τοῦ 1936 στό
Βόλσ, καθώς τό τόνιζσ ἄλλωστε,

δέν εἰχσ σκοπεύσει νά μιλήσω για
τήν «ἠθοποιία» τοῦ Γιάννη Ρίτσου, ἀλλά για τόν τρόπο πού τῆ
χρησιμοποιεῖ ἡ ἀπό τό 1931 ξενόφερτη κι ἀλεξιπτωτίστικα ἐπι6αίνουσσ τοῦ ἐλληνικοῦ κινήματος «ἡγεσία» του, έτσι ὥστε τελικά ν’ ἀποτελεῖ «μυθολογικό»
στοιχεῖο, θύμα τοῦ ὁποίου προφανῶς - εἰναι καί ὁ κ. Παπαδακης.
ΙΙ. Στό κείμενο πού ἐχω ὑπόψη
μου (ἐπειδή, καθώς ἐμαθα, δ κ.
Παπσδακης ἀπόσυρε τό ἀρχικό
κείμενο τῆς ἐπιστολῆς του καί
ἤδη ὑπάρχει σέ «ξαναχτενισμένη» ἐκδοχή) ὁ έπιστολογραφος
μιλάει διαρκῶς γιά «λασπόλογη»
μεταχείριση ἀπό μέρους μου τοῦ
Ρίτσου. Τό ὅτι ἀπό παντοῦ «6αρᾱνε καμπανες» ὑπέρ τοῦ Ρίτσου
εἶναι γεγονός αὐταπόδειχτο. Τά
κριτήρια εἶναι περισσότερο κσμματικῆς ἀξιοποίησης τῆς «αἴγλης» τοῦ ποιητῆ, παρά αἰσθητικά.· Καί κομματικό κριτήριο ση-’
μαίνει - έτσι πού τά ’χουν φρακαρει ὅλα - στῆν οὐσία ἀπολιτικό κριτήριο. Γιατί, στό κάτω
κατω τῆς γραφῆς, κι ἡ αἰσθητικὴ
(ὄντας κομμάτι μιᾶς χί ἤ ψί δομημένης κουλτούρας) εἰναι πσλι-.
τ ικῆ.
III. Δέν μπορῶ να ·ἐπεκταθῶ
ἐδῶ (κι οὔτε τολμῶ νά αἰσιοδοξῶ
πώς θά πείσω Evav φανατισμένσ)
στούς λόγους για τούς ὁποίους,
σύμφωνα μέ τά δικά μου αἰσθητικά (ἄρα καί πολιτικά) κριτήρια, ὂρίσκω ἀπαραδεχτη τῆ σύνολη παρουσία τοῦ Γ,ιάννη Ρίτσου
016v πνευματικό μας χῶρο.
Ἀναφέρομαι 6ασικά στά κρίσιμσ
θέματα τοῦ τεράστιου σέ ὅγκο
ἔργου του πού ἄν τό στραγγίξεις
πιθανόν να 6γάλεις 2 συλλογές
ἀξιόλσγες ἀπό τίς ἑκατοντόσες
ποῦχει γράψει καί δεκαπλάσιο
ἀριθμό προσὸλητικῶν για τήν
κοινὴ νοημοσὺνη στίχων(...).
(ΣΣ; Στό σημεῖο αὑτό, τό
«ANTI» ὅρέθηκε στή δυσαρεστη
θέση νά ἀφαιρέσει μερικές ἀράδες ἀπό τό κείμενο, ’πού περιεῖχσν χαρακτηρισμούς δχι δημοσιεύσιμους).
IV. Σέ κάθε ἀνθρωπο ἀντιστοιχεῖ ἕνα ἰδιόλεκτο, ἕνας 6a’θμός δηλαδή ἀξιοποίησης τῶν
δυνατοτήτων ἐπικοινωνίας πού
προσφέρει ὁ γύρω χῶρος (φυσικός, κοινωνικός καί ψυχολογικός) καί ἰδιαίτερα τῶν δυνατοτήτων συνδυασμοῦ τῶν διαθέσιμων
κωδίκων ἐπικοινωνίσς. Ἀνάμεσα
σ’ ἀλλα προσδιοριστικά τοῦ ἰδιόλεκτόυ στοιχεῖα εἶναι καί τό λεξιλόγιο καί τό «ὕφος», δηλαδή δ
τρόπος συνδυασμοῦ τῶν γλωσσηματικῶν στοιχείων. "Av καποισς
διαθέτει φτωχό ἰδιόλεκτο δέ σημαίνει πῶς ὅλοι οἱ ἀλλοι πρέπει
να περιμένουν τήν ὡρίμσνση

53

καταλλήλων κοινωνικοοικονομικῶν (α’ ὅλο τό φάσμα τους) συνθηκῶν (ζῆσε Μάη μου...) ὥσπου
να ἐμπλουτιστεῖ τό ἰδιόλεκτο
ὅσων ὃρίσκονται κάτω ἀπό μιά
σταθμητὴ καί νά φτάσουμε σέ μιά
ὅποια ἐπιπεδοποίηση. 'Av σ-υνέόαινε κατι τέτοιο ἡ φορά τῆς
κοινωνικῆς ἐξέλιξης θα ἦταν φθίνουσα.
V. Ὀφείλω - τέλος - νά διαδεόαιώσω τόν κ. Παπαδάκη (καί
παράλληλα νά διασκεδάσω τούς
φόόους του) πῶς σέ τοῦτον τόν
τόπο, ἐξω ἀπό τούς μετανάστες,
δέν ὑπάρχουν ἓλληνες (ἐξωτερικοῦ) καί ἓλληνες (έσωτερικσῦ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
O Ὁ κύπριος φοιτητής Κ. Γεωργίου μᾶς ἔστειλε ἀπό τή
Θεσσαλονίκη μιά μσκροσκελή
ἐπιστολή γιά τό Κυπριακό καί
τή στάση τῆς κυθέρνησης Καραμανλῆ. Ἐλπίζουμε νά μᾶς
συγχωρήσει γιά τίς μικρές
ἐπεμὸάσεις, πού, νσμίζουμε, δέν
ἀλλαξουν τό νόημα.Φίλη σύνταξη, φίλοι ἀναγνῶστες.
Τό πραξικόπημα στῆν Κύπρο
ἦταν τό πρόσχημα, ἦταν ἡ
ἀφορμὴ για τήν ὲπίτευξη ἑνός
μακροχρόνιου σχεδίου τό ὁποῖο
ἦταν θεμελιωμένο πὰνω στίς
συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου...
"Ag μσῦ έπιτραπεῖ λοιπόν νά
κάμω μιά σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομὴ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων προτοῦ καταλήξω στούς τελευταίους
λόγους τοῦ πρωθυπουργοῦ K.
Καραμανλῆ. 6 ὁποῖός ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς

ΕΔΗΚ κ. Γ. Μαύρου εἰπε ὅτι ἡ
ἐλληνική κυδέρνηση ἐνεργεῖ ὡς
«ἐντολοδόχος τῆς κυπριακῆς κυ-

6ἑρνησης» καί ὅτι «ἡ γραμμή ἡ
ὁποία ἀκολουθεῖται στό Κυπρι-

ακό, εἴτε ὀρθή εἴτε ἐσφαλμένη,
ὃσρύνει τήν κυπριακή κυθέρνηση
(τήν κυὸέρνηση δηλ. τοῦ προέδρου Μακαρίου).
Καί λέει αὑτά 6 κ. Καραμανλῆς
ἐνῶ έχει στα χέρια του τό φακελσ
τῆς προδοσίας. πού ἀκόμα παραμένει κλειστός, γιατί, ὅπως καθημερινά τό ἑλληνικό ραδιόφωνο
διατυμπανίζει, δέν συμφέρει τήν
κυπριακή ὑπόθεση να ἀνοίξει δ
φάκελος στῆν παροῦσα φάση.
Καί ρωτοῡμε τόν κ. Καραμανλῆ;
«Μήπως- ἔχει πάρει ἐντολή ἀπό
τήν κυπριακή κυθέρνηση να
καταχωνιάσει δέν ξέρσυμε ποῦ
καί πῶς τόν φακελο αὑτό; .....
”Οπως ἐγραψαν οἱ Τάιμς τῆς Ν.
Ὑόρκης στίς 4-1-1959. οἱ τρεῖς
ὑπουργοί τῶν Ἐξωτερικῶν, τῆς
Ἑλλάδας. τῆς Τουρκίσς καί τῆς
Ἀγγλίας, ὅταν συναντὴθηκαν
στό Παρίσι στίς 18,Δεκεμ6ρίου
1958, κατά ,τὴ διαρκεια τῆς συνέλευσης τῆς Βορειοατλαντικῆς
Συμμαχίας, ἀνεπίσημα συζῆτη-

κυπριακής διένεξης μέ πλήρη μυστικότητα.
Στίς 9 Φεόρόυαρίου οἱ Ταιμς
τῆς N. Ὑόρκης γραφουν ὅτι ἐκφράζεται ἡ ὑποψία ὅτι. ἡ ὅλη κυπριακή ὑπόθεση τακτοποιήθηκε
μυστηριωδῶς ἀπό τούς διπλωματες, χωρίς τὴν ἀμεση συμμετοχή
τῶν ἴδιων τῶν Κυπρίων. Τα ὅσα
ἀκολούθησαν εἰναι γνωστά...
Παρα τίς ἀντιρρήσεις τοῦ προέδρου Μακαρίου, ἡ κυὸέρνηση
Καραμανλῆ, δεσμευμένη ἀπό τή
συμφωνία τῆς Ζυρίχης, δέν ἦταν
διστεθειμένη να ἀθετήσει τὴν
ύπόσχεσὴ της.

κης λοιπόν - σέ ἀρθρο τους ὑπό
τόν τίτλο «Διπλωματία Ξενόδοχείου» - 6 Κων. Καραμανλῆς
έθεσε τό ἑξῆς τελεσίγραφο στό
Μακάριος ὴ δέξου τή συμφωνία
αὑτὴ ἤ θα θεωρεῖσαι ὑπεύθυνος
για τήν ἀποτυχία τοῦ συνεδρίου... Ἔτσι ὑπογραφηκαν καί ἀπό
τό Μακάριο ὁι συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου.
Οἱ συμφωνίες ὅμως αὑτές ἰσοδυναμοῦσσν μέ διπλωματικὴ νίκη
πρώτου 6αθμοῦ για τὴν Ἰ“ουρκία.
Διότι μέ τό νά δεχθεῖ ἡ ἐλληνική
κυόέρνηοη να διαπραγμστευθεῖ
τό Κυπριακό ἀμέσως, ἐπίσημα
ἀναγνώρισε τό συμφέρον τῆς
Τουρκίσς ἐν σχέσει μέ τό μέλλον
τοῦ νησιοῦ. Αὐτά εἶναι παρα
πολύ λίγα ἐάν θελήσουμε να κανουμε κριτική τῶν ἑλληνικῶν κυ6ερνήσεων καί τῶν λαθών τους
ἀπό τό 1958 μέχρι σήμερα.

τους τούς «φίλους μσς τούς ”Αγ-

γλους». γι’ αὑτό καί τὴν ἐνεθάρρυνσν ἐφ’ ὅσον θα ὑποστηρίζονταν τά στρατηγικά συμφέροντα

τῆς Μ. Βρετανίας στὴ νῆσσ. Ἐτσι
οἱ συνόμιλίες συνεχίζονται στό
Παρίσι μέχρι τῆς 20 Ἰσνουσρίου
τοῦ ἑπομένου έτους 1959. Παρα

τῆ μυστικότητα ὅμως πού τηρήθηκε, τό Ἀθηναῖκό Πρακτορεῖο
Εἰδήσεων περιγράφει τίς συνομιλίες σαν ἐξαιρετικά ἐγκάρδιες.
Στίς 5 Φεὸρουαρίου 1959 οἱ
πρωθυπουργοί
καί
ὑπουργοί
Ἐξωτερικῶν Ἑλλάδας καί Τουρκίσς φθανουν στή Ζυρίχη για να
διαπραγμστευτοῦν τῆ λύση τῆς

,

Ἀπὸ τα ἀνωτέρω μπορεῖ κσνείς να 1101016651 16 ἀληθινό
προσωπεῖο τοῦ Κων. Καραμανλῆ
καί τῆς κυὸέρνησὴς του. Αὐτός
εἰναι ἐκεῖνος 6 ὁποῖος κατηγορεῖ
τήν κυπριακή κυὸέρνηση για ὅλα
τα τυχόν λάθη πού έσημειῶθησαν.
Νά πῶς περιγράφει ὁ Ρόμπερτ
Στέφενς μια στιχομυθία πού εἶχε
016 Λονδίνο τό 1959 6 ἴδιος ὁ
Μακάριος μέ τόν K. Καραμανλῆ.
«Εἰχα τὴν ἐντύπωση ὅτι εἰχα
κληθεῖ να συζητήσω μια λύση τοῦ
Κυπριακοῦ καί ὄχι νά ὑπογράψω
ὃ,τι ἐσεῖς οἱ τρεῖς κυ6ερνήσεις
ἀποφασίσατε. Μέ φέρνετε σέ
πολύ δύσκολη θέση ὅταν μοῦ λέτε
“·δέξου τῆ συμφωνία 1'1 ἀπόρριψέ
την”...» ,
,

Τό ανίδέχτηκε λοιπόν πιέσεις ὁ
κυπριακός λαός καί ἀπό ποιούς,
εἰναι πλέον πασιφανές καί μόνο
ένας ἀνεγκέφαλος θα εἶχε ἐνδοιασμοὺς.
Ἀλλά θα καταλὴξω μέ ἀλλη
μια ἀκόμη ἐρώτηση τοῦ κ. Γ.
Μαύρου πρός τόν κ. πρωθυπουργό, τήν Παρασκευὴ 20-5-77;
Ποια περιθώρια ἀπομένουν στό
Μακάριο ὅταν τό Δεκέμὸριο τοῦ

1975 ἓντοπίσαμε τά πλαίσια τῶν

Μια «εἰδική προσφορά» ἑνός εἰδικοῦ
μαγαζιοῦ
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T111: 732.713 — 732.819

Ο Ὲκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ

Δεινοκράτους 131
O ’Υπεύθυνος Τυτιογρσφείουῑ
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βσσ. Ἀλεξάνδρου 26

O Φωτοστοιχειοθεσίσῑ
«ΦΩΤΟΚΥΤΓΑΡΟ» ΕΠΕ
Βσσ. Ἀλεξάνδρου 2, )(ίλτον.
T111.748.314-713.604
O Ἐκτύῐτωσηῑ
'Epyo01.l‘901pmd)v Τεχνῶν
Γ.ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι.

Ο
ΟΚάθε ε’νυΠόγρσφο αρθρο
ὲκφράζει
11‘]v
Προσωηική
ἅηοψη τοῦ συγγραφέα του.

EZQTEPI-

Ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

KOY:
Ἐξομ. 260 δρχ. - ἸΞτησισ 520

”Ετησισ Ὀργάνισμῶν,
Τρσηεζῶν, κ.λι-ιῑ 1.200 δρχ.
Γιά φοιτητές έκτιτωση 15οχῡ,

ο ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Τῶρα πιά δέν ὑπάρχει καρτέριῑ μέ
τό «ANTI» 016 χέρι καί 10% καί 20% .

_ Χάρητος 38 016 Κολωνάκι
Μόνιμη ’έκθεση δίσκων

Δημοχάρους 60
Ἀθηνσ 601.

”Αγ. Ἀνάργυροι.

τῆς Τουρκίσς ἦταν τότε οἱ κ.κ.
Ἂόέρωφ καί Ζορλού.
Ἡ ἐλληνοτουρκικὴ αὑτὴ πρωτοὸουλία, ὅπως ἀνέφερα, δέν
ἦταν δυνατό ν’ ἀφήσει ἀσυγκίνη-

ἐκπτωση σέ δίσκους καί κασέτεςί

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΙΞΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

K016 τοὺς Τὰιμς τῆς Ν, ἱΥόρ-

σαν καί τό Κυπριακό. Ὑπουργοί
Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας καί

Κάλλιο πέντε καί στό χέρι
παρά δέκα καί καρτέρι

-ῦνΈΙη

διακοινοτικῶν συνομιλιῶν;

K.X. Γεωργίου
φοιτητὴς

ΕΞΩΤΙΞΡΙ-

Εύρώπη - Μεσογ. χὼρεςῑ

ὲξαμηνηῑ άτιλή δολ. 10
άεροη. δολ. 13
ἑτήσισῑ άτιλη δολ. 20
όεροι-ι. δολ. 25
Η.Π.Α, - Κσνσδάς -“Αν. Ἀσίσῑ
έξάμηνηῑ άῐτλή Υδολ. 10

άεροτι. δολ. _17
ἐτησισῑ άῐτλη δολ. 20
059011. δολ. 34
Αύστρσλίά - Ὠκεάνίσῑ

έξάμηνηῑ άιτλή δολ. 10
άεροπ.δολ.24

ἐτήσισῑ ότιλη δολ. 20
αεροῐτ. δολ. 47
O Ἐμθάσμστσ, ἐσιτσγέςῑ
’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 60-1.

OTIMH TEYXOYZ 69x. 20
ο I'IAAHA TEYXHzTIMH 30 AP,
K5v191K1'1 610050r1:
0 γιά τά θιθλιοηωλεῑσ

τῆς ”Αθηνσςῑ
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»

Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713
ο γιά τά θιθλιοῐτωλεῖσ
B. 'E11060q:
Βιθλιοῐτωλεῑο «Ξένος Τύτιος»
N. Κοτζιᾱς καί Σίσ O.E.

Τσιμισκη 78, τηλ. 279-720,
ΘεσΙνίκη
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O ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
Ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
O ΦΘΗΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ σε
άεροπλανα
Πλοῑα
τραῑνα

O EXPRESS ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ
O ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ
δωρεάν άπὸ τά γραφεῖα μσς
O Ἐκδίδουμε τή

ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

GAST__HELLAS
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Β’ ὄροφος. Τηλ. 3600. 233 3604. 777
O ΣΟΛΩΝΟΣ 68, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΤΗΛ. 3613.087 3629.095

ΤΟΜΙΔΙΑ 2
Το τεταρτο 6161»ίο τῆς σειρᾶς, ποί καλίπτει (ι’νι π’ρι’-

οδο ἀπὸ τό 1935 ως τόν Ιουνι(ο mi 1941

ΤΑΣΟΥ ΔΗΜΟΥ

«2340 ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ»
τό χρονικό τῆς ὲφταετίας
μέσα απο τήν παρανομη

δουλεια ἑνός δημοσιογραφου
ἀγωνιστῇ.
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