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Ορφάνεψε Κῦπροςῖᾜγινε τιιό φάαχή,“0 ἡγέτης τοῦ ἑθνιιωαπῑελευῆ
θεμιπικοῢ. α-γιῖοια της,αυτ6ς πού ὅὸἦγησέτύν mmpr λεώ στά
πρῶτα βήματα τῆς ἀνεξᾳρτησίας του ἑφυγς.οῑ παθεροί ἀγῶνες 101)
W1 τήν προάπιση τῆς ἐλευθερίας καί ἁνεξιιρττισίας τῆς studio;
Δημοκρατίας τοῦ εόωσαν μά παγκόσμμα ἀκτινοβολία.
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M. ΛΑΜΠΡΙΔΗ; 'H üpvnon TOÜ
συστήματος οτο ἓργο τοῡ M.

ἠ φυσικῆ εξόντωση του αποτελοῦσε κλαδί γιᾶ τήν ὲπιβολή
τῶν σχεὸίων τους στήν K6“.po καί γενικόὲερα ,στῆν περιοχή τῆς ’
ἀνατολικῆς Ηεσογείου.Τ6 χουντικό πραξικᾶπημα ἐναντίον του
δέν ηταν τίποτε παρά ἐφαρμογῆ (Lin/ﬁg τῆς γραμμῇς πού
οὸήγησε τελικά στήν τουριιικῆ ε’ἱσβολή... A

Πολλοί ὴταν ἐκεῖνοι, πού ἧθελαν τό Ηωιάριο νεκρ6.Γιά μά ἐπλεύψει, τό εμπόὸιο γιᾰ "Mon" του Kmpmmu.w πού ὂέν πέτοχαν τά raw; τῆς zoômç ’τό πρωϊ τῆς 15ης ’ῑούλη 1974 ﬁne:
μόνο του τρία ἀκριβῶς χρόνια μειὲά.”Η καρὸιά τοῦ Μμιᾴριου κουράσττῐκε... _ _ I
mofyu λοιπόν ὁ δρόμος γιά κείνους τῐοῦ ἂπεργά ζονται τῆ
ὁιχοτόμησηιῡι πᾶτρονει, εἰναι. πολλοί.Τᾶ προγεφυρώματα τους
στό sourceme ὁιατωτισμένα μ ἑνα στεῖρο ἁντιμακαριακισμό
ΐηιάρχουν πάντα καί περιμένοον τό πράσινο φῶς γιά νά ἐκδικηθοῢν τήν >αποτυχία τοῦ ιιραξιιισιιῆματοςλᾱιά νέα υειρά ὂιχοωμμ,
κων σχεὸίων M πρέπει, γ «Manivequ πού ὴ κυπριακῆ ἦγεσία ’“άποῶυναμώῦτυιε”. n ’
M καί τό ἑνὸεχόμενο μιᾶς ἐκτροπῆς στό Lam-559L116 φαίνεται
ν,’ἀ’;ιαω“χολεῖ τιολῆόιῦς αἰγεῆ τήν ὥρα.οἱ ιϋῖῥύνες τῆς κυβέρνηοηξ
Καραιὶανλῆ ιείΛιιιιι,1η σἀίνιεό τό σημεῖο Ἒεράστιες... I
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ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΠΣ ΠΗΓΕΣ
H NEA ἀμερικανοελληνική συμφωνία γιά τίς ὃάσεις - τό ὑπ.
ἀρ. 1 γεγονός τοῦ δεκαπενθημέρου - αἰφνιδίαοε ὡρισμένους...
Γ ιά ὅσους, ὡστόσο, παρακολουθοῦν ἀπό κοντά τά γεγονότα, ἡ
συμφωνία ἦλθε σάν άναπότρεπτη ἐξέλιξη μιᾶς πορείας, μέ φυσική κατάληξη τήν ἐπάνοδο τῆς χώρας στή στρατιωτική δομή
τοῦ NATO.
Ἡ πορεία εἰναι λίγο-πολύ γνωστή. Ἐπιτελική, μεθοδευμένη,
περνᾶ ἀπό συγκεκριμένα στάδια;
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ; εΗ κυὸέρνηση διακηρύσσει ὅτι παραμένει
ἐκτός στρατιωτικοῦ NATO, ἀλλ’ ὅτι, λόγω εἰδικῶν συνθηκῶν
’ (λόγω Τουρκίας, Αἰγαίου, κλπ.), προτείνει. μιά « ἰδ ιότ υπ η » σχέση μέ τή συμμαχία. ‘H «ἰδιοτυπία» ἔγκειται στό ὅτι,
σέ περίοδο εἰρήνης, οἱ ἐλληνικές ἓνοπλες δυνάμεις παραμένουν
ὑπό ἐθνική διοίκηση, ἐνῶ ’σέ περίοδο πολέμου, σπεύδουν, αὐθωρεί, νά ὑπαχθοῡν στό ἀρχηγεῖο τῶν Βρυξελλῶν. ’
ΣΤΑΔΙΟΔΙΞΥΤΕΡΟι Παραμένουμε οτήν «ἰδιότυπη» σχέση.
”Ομως γιά νά εἷναι οἱ ἐλληνικές ἐνοπλες δυνάμεις «ἀποτελεσματικές» σέ περίοδο πολέμου, γιά νά μποροῠν νά «συντονισθοῦν» μέ τίς άλλες συμμαχικές δυνάμεις τῶν Βρυξελλῶν, πρέπει - καί σέ περίοδο εἰρήνης... - νά συνεργάζονται μέ ἄλλους
συμμαχικούς στρατούς, κατά προτίμηση μέ τόν ἀμερικανικό.
Ἐτσι στίς ἀποδάσεις τῶν Ἀμερικανῶν στή Λακωνία, παίρνουν
μέρος, γιά πρώτη φορά ἐφέτος, ἑλληνικά ὑποόρύχια, ἐλληνικές
πυραυλάκατοι. Ἡ συμμετοχή αὐτή, ὅπως ἐξηγεῐ 6 κ.-Ἀ6έρωφ.
εἰναι γιά τό δικό μας καλό. Ἐπιτέλους, ἄλλο πράγμα οἱ Ἀμερικανοί, καί άλλο οἱ Τοῦρκοι, πού ἐξακολουθοῦν νά κατέχουν
τό 40% τοῦ κυπριακοῦ ἐδάφουςέ
ΣΤΑΔΙΟ TPITO: Τά κοινά ἑλληνοαμερικανικά γυμνάσια,
εἶναι, 6έ6αια, ἕνα πρῶτο «θετικό» 6ἠμα. Ἀλλά ἡ ζωή, ὅπως
καί ἡ συμμαχία. προχωρεῖ... Καί ἐπειδή σύμμαχοι δέν εἶναι μόνον οί Ἀμερικανοί, ἀλλά καί οἱ Τοῦρκοι, καί ἐπειδή οἱ προσεχεῖς ἀσκήσεις τοῦ NATO θά μποροῦσαν νά τεθοῦν ὑπό τουρκική διοίκηση —— πιό συγ-κεκριμένα, «ὑπό Τοῦρκο, ἄπαγε τῆς
ὃλασφημίας, ναύαρχο>>ἔ — ἡ ἓλληνική διπλωματία κινεῖ γῆ καί
οὐρανό; T6 μόνο - διαμηνύει - θά μετάσχουμε στά κοινά γυμνάσια τοῦ ΝΑΤΟ, ὄιν ὁ διοικητής τῶν ναυτικῶν δυνάμεων δέν
εἰναι... Ἕλληνας ἦ Τοῦρκος, ἀλλά Ἀγγλος ἤ Ἀμερικανός ἤ
ἸταλόςΙ Ἀποτέλεσμα; Ὁ τρομερός «ὅρος» τῆς ἑλληνικής
πλευρᾶς γίνεται ἀποδεκτός, μιά καί 6 ναύαρχος δέν θά εἶναι
Ἕλληνας ἤ Τοῦρκος, ἀλλά Βρετανόε...
ΣΤΑΔΙΟ TETAPTO: ‘H κυὸἐρνηση μονογραφεῖ τή νέα ἀμερικανοελληνική συμφωνία γιά τίς θάσεις, μονιμοποιῶντας τήν
ἀμερικανική, διάὸαζε «συμμαχικὴ», στρατιωτική παρουσία
οτήν Ἑλλάδα. ’Ὀσο γι’ αὐτές καθεαυτές τίς ὅάσεις τοῦ NATO
στόν ἓλληνικό χῶρο (πυραυλικό κέντρο Κρήτης, κ.ἄ.), οὔτε τέθηκε ποτέ, οὔτε τίθεται σήμερα, θέμα άπομάκρυνσής τους.
ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΜΠΤΟ; Ὁ κ. Ἀὂέρωφ, μιλώντας στή Σχολή
Ἐθνικής Ἀμύνης, ταυτίζει, ἐπιτέλους, τήν ἐνναια τοῦ ἔθνους
μέ τό Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.... Τό ΝΑΤΟ,τλέει, εἶναι τό
αἷμα καί 6 μόχθος μας δεκαετιῶν... Στό NATOI ἀνήκουμε θέξ-ζ. σει, παραδόσει, πνεύματιέ
’ς ’, ._ ’,Ἡ μελέτη τής ὅλης αὐτῆς, σέ κλιμάκωση, πορείας, δέν ἀφήνει, ὁπωσδήποτε, περιθῶρια ἀμφιόολιῶν ὡς πρός τό «ποῦ τό
“ πάει» ἡ κυ6έρνηση... Βοήθησαν, ἄλλωστε, σ’ αὑτό καί ὡρισμένοι ἀξιωματοῦχοι τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ, πού φρόντισαν νά
ἐξηγήσουν ὃτι ἡ σπουδή τῆς ἑλληνικής πλευρᾶς νά μονογραφήσει τή συμφωνία γιά τίς 6άσεις - λίγες μέρες μετά 1:6 «θλιὸερό
ἐπεισόδιο Σώφλυ»... - δέν εἶναι παρά μιά «ἐνσυνείδητη ἐπίδειξη φιλοατλαντισμοῠ».
Ἡ κυόέρνηση, ὡστόσο, ἀπαντᾶ μέ τή δική της συλλογιστική;’

Τό νέο καθεστώς «διευκολύνσεων» - διευκολὺνσεων καί ὅχι
4

δόσεων... - πού διαμορφώνω, εἶναι ἀπείρως καλύτερο ἀπό τό ,
καθεστώς πού μοῦρκληροὸότησε ἡ δικτατορία... Οἱδιευκολύνὲ -,
σεις θά τελοῦν ὑπό ἐθνικό ἔλεγχο.... Σ’ ὅλη τήν Εὐρώπη, οἱ ‘
Ἀμερικανοί διαθέτουν δάσεις, τίς ὁποῐες σιωπηρά ἀποδέχεται
καί ἡ Ἀριστερά - ἡ «εὐρωπαϊκή Ἀριστερά»... Ἡ νέα ἀμερικανοελληνική συμφωνία μπορεῖ νά ἐγκριθεῖ ἐνωρίτερα καί
άνεξάρτητα ἀπό τήν ἀμερικανοτουρκική πού, ἐτσι εἴτε ἀλλιῶς,
ὑπόκειται στόν 69o τῆς «προόδου στό Κυπριακό».
Τά γεγονότα ὅμως, λένε οἱ “Αγγλοι, εἶναι πειοματάρικα. Καί,
σήμερα, ἀκόμη καί τά πολιτικά νήπια διαισθάνονται ὅτι ἡ άμερικανοελληνική συμφωνία, ἐκ τῶν πραγμάτων, ὂοηθᾶ τήν ἀμερικανοτουρκική. "000 γιά τό διαὸόητο ὅρο περί «προόδου στό
Κυπριακό», κάτι ξέρουν ἐπ’ αὐτοῦ οἱ δημοσιογράφοι πού κάλυψαν τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ κ. Καραμανλή στό Λονδίνο
καί, εἰδικότερα, τή συνάντηση Κλίφορντ-Καραμανλή... Στή
συνάντηση ἐκείνη, λίγες ὧρες πρίν ἀπό τή συνάντηση
Κάρτερ-Καραμανλή, 6 προεδρικός ἓμισσάριος ἐπέμενε, μέ πεῖσμα εἰδωλολάτρη, στό ὅτι «πρόοδος ἐ π ι τ ε ὑ χ θ η κ ε » στό
Κυπριακό. Καί ἀφοῦ «ἐπιτεύχθηκε», δέν ὑπῆρχε πιά λόγος νά
διατηρεῖ τό ἐμπάργκο τῶν ὅπλων σέ δάρος τῆς Τουρκίας... ‘O
κ. Κλίφορντ, μάλιστα. γφρόντισε νά διαμηνὺσει τήν έκτίμησή
του αὐτή περί «προόδου» στό Κυπριακό τηλεφωνικῶς, ἀπό τό
Λονδίνο, στόν ἴδιο τό Μακάριο, μαζί μέ τήν πληροφορία ὅτι,
ὃπου νᾶναι, ἐπαναλαμόάνει τήν περιοδεία του στήν ’Ἀγκυρα
καί Λευκωσία... Τό ἐπιμύθιο, καί πρός Καραμανλῆ, καί πρός
Μακάριο, ἧταν έναῑ Ἑτοιμασθήτε γιά ὑποχωρήσεις στό Κυπριακό, ἀφοῦ ἡ «καλή» Τουρκία ἐκανε ἤδη τίς δικές της ὑποχωρήσεις... Γιά ποιόν «ὅρο», λοιπόν, μιλοῦν σήμερα οἱ κυὸερνητικοίχδιαφωτιστές, ὅταν «ὑπενθυμίζουν» ὅτι ἡ ἐγκριση τῆς
ἀμερικανοτουρκικής συμφωνίας, πού προωθεῐται ἀπό τήν ἀμερικανοελληνική, προϋποθέτει, τάχα, «πρόοδο στό Κυπριακό>);
"000 γιά τήν «καλή» - καί ρεαλιστική —’ εὐρωπαϊκή Ἀριστερά, σέ ἀντίθεση μέ τήν «ἀπροσάρμοστη» ἑλληνική Ἀριστερά,
τό ἐπιχείρημα δέν εἶναι καθόλου νέο. Τό ἐπικαλεῖται ἡ κυόέρνηση, καί ἰδιαίτερα 6 κ. Καραμανλῆς, κάθε φορά πού ἡ κυὸέρνηση καλεῖται ν’ ἀντιμετωπίσει ένα καυτό θέμα - ἀπό τήν ἀποχουντοποίηση καί τήν κάθαρση, μέχρι τήν ἀναπροσαρμογή τοῦ
ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος ἦ τόν ἐκλογικό νόμο ἤ τίς προαγωγές χουντικῶν δικαστικῶνέ Καί ἐνῶ ἡ ἀντίθεση τῆς εὐρωπαϊκής
Ἀριστερᾶς κατά τῶν ξένων ὅάσεων εἰναι δεδομένη, ἡ κυόέρνηση - ἀντίθετα —- ποτέ δέν θέλησε νά ἐμπνευσθεῖ άπό τόν
τρόπο πού δρισμένοι εὐρωπαῑοι κυὸερνήτες - άς ποῡμε 6 ’Ἄντρεόττι - προσεγγίζουν τήν Ἀριστερά...
Ἀπομένει τό ἐπιχείρημα περί «ἐθνικοῦ ἐλέγχου». Καί, παρά
τό γεγονός ὅτι τό κείμενο τῆς συμφωνίας παραμένει ἑπτασφράγιστο μυστικό, δέν χωρεῖ ἀμφιὸολία πώς ἡ ὅποια άσκηση ἐλέγχου σέ πολύπλοκες ἠλεκτρονικές ἐγκαταστάσεις, προϋποθέτει
ὑψηλή εἰδίκευση πού, κατά κοινή παραδοχή, δέν διαθέτει ἡ ἐλληνική πλευρά. Ἀπό τήν άλλη, δέν χωρεῖ ἐπίσης ἀμφιὸολία ὅτι
σέ ὁρισμένες εἰδικότερα ἐγκαταστάσεις,,πού παραμένουν «ἐκτός ὁρίων» ἀκόμη καί γιά ἀνώτερους ἀμερικανούς ἀξιωματιΞςέής,
ἡ πρόσὸασή μας θά εἰναι ἐξαιρετικά δυσχερής, ὄιν ὅχι
υνατη...
Ἀπ’ ὅλα τά παραπάνω αὐτά, τό συμπέρασμα εἰναι ἕνας Ἡ
συμφωνία γιά τίς ὅάσεις, εἰναι μέσα στή «λογική» τῆς ἀργῆς.
ἀλλὰ Οῒαθῖρῆς, ἐπανόδου τῆς χώρας στό στρατιωτικά NATO.
Καί ἴσως αὐτή ἡ «λογική», αὐτή ἡ νέα ἀπόφαση ἐπιστροφῆς
στήν «ἐχιδνοφωλιά» τοῦ Βορειοατλαντικοῦ Συμφώνου, νά ἐξ·
ηγεῖ τὴνίεὐφορία καί τούς ὑψηλούς πανηγυρικούς τόνους μέ
τούς οποιους ἡ κυόέρνηση ὑποδέχθηκε τή νέα συμφωνία γιά τίς
6άσεις. ’Ὀταν εἶναι κανείς «ἐκ καταδολής» ἀτλαντικός, εἶναί
φυσικό ἡ ἐπάνοδος στίς πηγές, νά ἐνθουσιάζει...
ΑΝΤΗΝΩΡ

ΧΙΡΟΣΙΜΑ

Ἡ 6η Αὐγούστου εἶναι μιά ἑφιαλτική ἐπέτειος γιά τήν ανθρωπότητα. Τέτοια μέρα, ὴ Χιροσίμα ἔγινε τό πεδίο δοκιμῶν
τῆς πρώτης ὰτομικής 6όμ6ας καί άποτῶεί άπό τότε τή φρικιαστική ὺπενθύμιση τῶν «δυνατοτήτων» τής σύγχρονης
ἐπιστήμης καί τεχνολογίας.
‘O προγραμματισμός ἀπό τήν «ἁνθρωπιστικῄ» κυθέρνηση Καρτερ γιά τήν κατασκευή τής 6όμ6ας νετρονίου αποτελεῙ τήν τελευταία ἐπίδειξη αὐτῶν τῶν δυνατοτήτων. 'O
πλανήτης μοις μπορεῑ κάποια στιγμή νάνμεταθληθεῐ σέ ἕνα
«γραφικό μνημεῖα» πού ἐξαχνωμένο ἀπό κάθε άνθρωπινη
παρουσία Θόι διακηρύσσει - σέ ποιόν; - τίς «δυνατότητες»
τής ἐπιστήμης καί τή «λογική» της ίμπεριαλιστικής πολιτικῆς.
Στή χώρα μας ὑπάρχει μιά μεγάλη παράδσση εἰρηνιστικοῦ
κινήματος. Πρέπει και πάλι, άξιοποιώντας πείρα καί διδάγματα, νά όιπαιτήσουμε, σέ συντονισμό μέ ἄλλα φιλειρηνικά
κινήματα καί μέ ἐντατικές-κινητοποιήσεις, τό ὁριστικό σταμάτημα τῶν ξέφρενων ὲξοπλισμῶν. Ἡ πυρηνική ἀναμέτρηση μπορεῑ κάποια στιγμή νά μή μείνει στό στάδια τοῦ
ἑκφοθισμοῡ καί τῶν ἀπειλῶν άλλά νά μετεξελιχθεῖ σέ πρα,γματικότητα

a v π ἱοὸεοεις
Περίμενε ὅμως ὀ λαός μας μετά τόν παραμερισμό τους
ἀπό τήν ἐξουσία νά γίνει ἕνα ὁλοκληρωτικό ξεσκέπασμα τῆς
δραστηριότητάς τους. "OX! μόνο γιόι τήν ἀνταπόδοση τῶν...
εὐεργετημάτων ἀλλά καί γιά τήν κατάδειξη τής ποιότητας
καί τῶν κινήτρων τῶν χουντικῶν σωτήρων.
“Ὀμως άκολουθήθηκε η πολιτική τῆς λήθης καί ή ταχτική
Τῆς ἐλαχιστοποίησης τῶν διωξεων γιά νά διακηρυχΘεΤ τό
«θαῦμα τοῦ μοναδικοῦ παραδείγματος πρός τήν ὁμαλή
μετά6αση οτή δημοκρατία». Πολύ ὁμαλή ή μετάθαση· εἵδαμε τί ἓγινε μέ τούς 6ασανιστές, μέ τίς οἰκονομικές ρεμούλες, μέ τούς σφαγιαστές τοῦ Πολυτεχνείου, μέ τό φάκελο τής
Κύπρου. Τόσοψόμαλή μετάθαση ὥστε ὁ Σά66ας νά ὺπενΘυμίζει άνυπόμονα κάθε τόσο γιά τήν απαράδεχτη καθυστέρηση οτήν αμνήοτευση των... πολιτικῶν κρατουμένων τοῦ
Κορυδαλλοῦ. ’

Η ΚΑΪΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ

Μετόι τόν Μπαλόπουλο, τόν Ἀσλανίδη, τόν ΠαΠακό, τό
Μακαρέζο καί τόν λοιπό ὲσμό «τῶν σωτήρων» ήρθε κι η
σειρά τοῦ Καρδαμάκη. Τά «Πολιτικά Θέματα» γνωστοποίησαν τήν περασμένη Θδομάδα τήν ἓκταση τοῦ οἰκονομικοῦ
σκανδάλου οτή ΔΕΗ.
Κανείς δέν αμφέθαλλε πώς oi κύριοι αὐτοί συγχρόνως μέ
τή «διάσωση» τής Ἐλλάδας καί Κύπρου ὰπό τούς παντοειôêïc... κινδύνους προνόησαν καί γιά τήν προσωπική τους
ἑ ασωάλιση.

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣΣ .
Τὸ ANTI κυκλοφορεῑ σημερα μὲ περισσότερες σελίδες,
καλύπτοντας ὁλόκληρα τὸν Αὔγουστο λόγω διακοπῶν.
Θα κυκλοφορήσει πάλι κανονικα μετὰ ὰπὸ ἓνα μηνα, τὸ
Σά66ατο 3 τοῦ Σετιτέμθρη.
"ﬂç τότε εὺχόμαστε ατοὺς φίλους μας ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟ-

Ἕνα «σταγονίδιο» σαν ὅλα
Tl ZHMAINEI «mayoviôlo»;

Ο Μεταχουντικός καί τιολυσυζητημὲνος ὸ ὅρος (ιινονόςιιῑ 6 K. 'E. Ἀθὲρωφ)
αλλα ὃχι καί T600 εὔκολη ἡ αηαντηοη 600. τουλαχιστον, αιτό ῐτρωτη αιτοψη
φαίνεται. Για σκεφτεῑτε To λιγακι... T6
«nopraiTo» noü ακολουθεῖ ’ίσως σας
θοηθήσει; Ἀ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
συνταγματάρχης Πυροθολικοῡ. Τελευταία τιροαγωγήε 22 Ἰουνίου 1977

Ο T6 1968, εἶναι ταγματαρχης. Τοτιο’θετεῑται οτήν ΚΥΠ Θεσσαλονίκης καί
αναλαμθανει τή Διεύθυνση B' κλαδου
με ὲιτοιττεία καί στό I" κλαδο. Μαζί μὲ
T6 φυγαδικο ταγματαρχη-θαοανιστή
Μιχ. Κουρκουλακο, καί «ὑηό τήν σκειτηνιι τοῡ αρχιτιραξικοιτηματία Στ. Καραμιτὲρη, αναλαμθανει - σαν κύρια
'épyo — τήν εξαρθρωση τῶν αντιατασια-

κῶν οργανὼσεων 0' ὅλη τή B. Ἑλλαδα
Ο T6 1970. μετατίθεται αιτα τήν ΚΥΠ
ατό 2ο Γραφεῑο τοῦ Γ’ ΣΣ, ὅπου αναλαμθανει τα «ὺψηλα καθήκοντα» τοῦ...
«ùnepnpüravn»! Δηλαδή, ἔχει τή «γενική ετιοτιτεία» τοῡ «Ἀριστοτελειουη
Πανετιιατημίου Θεσσαλονίκης. Ἀτιὸ τή
Θέαη αὺτὴ. ἔχει σχεδόν καθημερινὴ
ὲτιαφή με τόν «τιρὺτανη τῶν τανκς»
Σδρακα καί με τόν «ιι-ιραεδρο» τῆς
ΦΕΑΠΘ Τζελειτη, Κι ὅπως φαίνεται εἶναι
6 σύνδεσμος τῆς ΚΥΠ με τόν Περιθόητο
«Φοιτητή», T6 φοιτητικὸ Περιοδικό τῆς
χοὺντας τιού κυκλοφοροῡσε στα
...στραταέ

0 Μὲ τήν εὺκαιρίαι τί απογιναν
ἐκεῖνα τα χρήματα (δύο ὲκατομμίιρια ἠ
Παραι-ιανω;) noü συγκεντρωθηκαν μέ
θαση T6 ùn' αριθ. Φ. 461/39/16009/811-73 ἐγγραφο τοῦ Γ’ΣΣ οτήν Ἐθνική
Τραῐτεζα Θεσσαλονίκης για T6 λογαριασμό 54003:
0T6 1973. αμέσως μετα τήν «ιανατροπή» τοῡ Παι-ιαδὸιτουλου ατιό τόν
Ἰωαννίδη, σε ατιόρρητο ἐγγραφο τοῡ
2ου ΕΓ. (με τήν ὺτιογραφή του) εττισημαίνεται ὴ αναγκη να ανυψωθεῖ T6
«ἠθικα τοῡ ὲθνικὸφρονος τιληθυσμοῡ»
τιοὺ φαίνεται... ἓτιεσε μετα τα φοιτητικα
γεγονότα (τας «αναρχικας φοιτητικας
ὲκδηλώαεις», ὂιτως λὲει) καί καλοῦνται
o! αξιωματικοί ὅχι μονο «v6 δραστηριοτιοιηθοῡν εἰς T6v τομὲα τῶν τιληροφοριῶν», αλλα καί- ὅσοι ἓχουν Παιδια σε
σχολεῑα - να καρφώνουν τούς καθηγητες ἥ δασκαλους, oi ὁποῖοι «Παρώτρυναν ἡ τιαροτρύνουν τοὺς μαθητας
τῶν τελευταίων ταξεων, ὅπως συμπαρασταθοῡν είς τόν αγῶνα τῶν αναρχικῶν φοιτητῶν» κλιτ. («ANTln τ. 38/7-2-

0T6 1974. μετα τήν «αλλαγή», ι-ιολλοί Πολιτικοί κρατούμενοι (κι αναμεσα
τους οἰ Στελιος Νέστωρ, Θύδωρος Καζέλης, Ἀντῶνης Γούλας, Γιῶργος Σιιτητανος, Γιὼργος Σιδηρόῐιουλος, K. Τριαρίδης, Ἀν. Τερζής κα.) ὺηοθαλλουνε με Θααη T6 Δ’ ψήφισμα - μηνύσεις εναντίον του για θασανιστήρια (ξυλοδαρμοί, ἡλεκτροσόκ, φαλαγγα κα.) noü

ὑπέστησαν κατα τή διαρκεια ανακρίσεων στίς ὸττοῑες 6 ῖδιος ενεργοῡσε (ἠ
ὲτιαι-ιτευε), μέ τή συνδρομή κι αλλων
ὸργανων τῆς ΚΥΠ ἤ τῆς Ἐθνικής
Ἀσφαλειας. Δὲν δικαστηκε λόγω τῆς
γνωατῆς «ι-ιαραγραφῆς». (Oi μηνύσεις
ὺτιοθληθήκανε τήν τελευταία μέρα τῆς
Προθεσμίας). Μετατὲθηκε, ὅμως, σε
μαχιμημοναδα τοῦ Πυροθολικοῡ
O ‘O K.‘E. Ἀθέρωφ, α’ ἑρωτηση τοῦ
Βουλευτῆ κ. Στ. Πατιαθεμελή (ΕΔΗΚ) για
τήν «τιερίιττωση Παπακωνοταντίνου»,
ατιαντησε (τόν τιρῶτο καιρὸ μετα τήν
«αλλαγή») ὅτι Περιμὲνει τίς αι-ιοφααεις
τῶν δικαστηρίων. Κι αφοῡ δὲν εγιναν
δίκες, 6 καλας αὐτὸς αξιωματικός
Παραμενει καί Προαγεταιῐ Γιατί φαίνεται ὃτι 6 ίιῐτουργὸς Ἑθν. Ἀμυνης δεν
εχει- αναμεσα στ’ αλλα - καί Πολύ γερή
μνήμη. Διαφορετικα. «κατι» θαθυμόταν
ιτερί Πατιακωνοταντίνου ατιὸ τή δίκη
τοῦ κλιμακιου τῆς «Δημοκρατικής
“Ἀμυνας» Θεσσαλονίκης; 6 Παηακωνοταντίνου ἢταν 6 6ασικός ανακριτής
καί 6ασανιατής (μαζί με τόν Κουρκουλακο) οτήν υτιόθεση αὺτή. Κι 6 Ἀθερωφ, μαρτυρας ὺι-ιεραοτιισης (τοῦ Παὺλου Ζαννα) οτήν ’ίδια ὑπόθεοηΙ (Νοεμθρης, 1968). Ἀλλα, κι 6v δεν θυμὸταν,
δὲν διαθασε ιτοτέ τα ηρακτικα τοῦ Συθουλίου Εὺρῶπηςς «ιΚατι» λενε κι αὺτα... Μα 6v οὔτε αὺτὸ ἑκανε. δὲν ρωτα
(ὲτσι, 6116 Περιέργεια) ακόμα καί τώρα
T6 συναδελφὸ του (οτή Βουλή καί στα
κόμμα) καθηγητή, κ. Δημ. Εὺρυγένη
(θουλευτή Ἐῐτικρατείας τῆς Ν.Δ.) να
τοῡ Πεῑ για T6 ραλο τοῦ Παι-ιακωνοταντίνου σε σχεση μέ T6 ««“Αριστοτὲλειο»;
Μήτιως καί Προλαὸουμε τίς ὲιταμεγες
...τιροαγωγές. δηλαδή...
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TO κΑοΕΣτΩΣ
mN BAZEQN:
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΑΠΚΑΡΑ ΣΤΟ «ANTI»
Ο Ὑπῆρξε μεταόολή στό καθεστώς τῶν ἀμερικανικῶν ὄάσεων στήν rEMOÎÔa;
Ο Εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιά τίς ΗΠΑ οἱ 661σεις στήν eEll/1616a;
Ο Ποιές εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις τῶν τεχνολογικῶν
ἑξελίξεων στή στρατηγική σημασιά τῶν δασέων,O Ὠφελεῖται ἡ Ἑλλάὸα μέ τη νέα συμφωνία,’

Ο Ποιά ἡ σημασιά τῶν ὄάσεων γιά τίς πληροφο9ί8ς;”
Ο Ἀσκεῑται ἐθνική πολιτική μέ τή ὁιακήρυξη
«ἁνήκομεν εἰς τήν Λύσιν»,-

Ἡ μονογράφηση ἀπό τήν κυόέρνηση Καραμανλή τῆς νέας
συμφωνίας γιά τίς ἄμερικανικές ὂόισεις ουνάντησε τήν καθολική ἀντίὸραση τῆς ἀντιπολίτευσης. Τό «ΑΝΤΙ» ζήτησε
ἀπό τό στρατηγέ) κ. Ἀνδρέα Σιαπκαρᾱ νά ὃιευκρινίσει, μέ
τή συνέντευξη πού ἀκολουθεῖ, μερικά ἀπό τά ἐρωτήματα
πού ἐχουν τεθεῐ καί νά δώσει τή ὃική του ἁνάλυση γιά τό
καθεστώς τῶν ἀμερικανικῶν δάσεων στή χώρα μας.

EP. Ἐπειδή ὑπάρχει σύγχυση αχετικα μέ τό καθεστώς
τῶν αμερικανικῶν Θασεων στήν Ἐλλάδα Θό Θέλατε να μᾶς
ἐκθέσετε τα ὅσα ἰσχύουν σήμερα καί äv ύπήρξε καμιά αλλαγή ἀπό τήν ἐποχή τῆς δικτατορίας,ΑΠ. Κατα τήν διαρκειαν τῆς δικτατορίας ἔγραψα μελέτες
για τίς 6ασεις(1)ατιεκαλούντο τότε «διευκολύνσεις» - τῶν
όποίων όλες οί Προθλέψεις, δυστυχῶς, ὲτιαλήθευσαν. Τό
κύριον στοιχεῖον τῶν στρατιωτικῶν δόσεων εἶναι ἡ στρατηγική ατιοστολή. Ὅταν λοιπόν γνωρίζετε ακριθῶς τήν στρατηγικήν αποστολήν τιού ἐπιδιῶκουν να ὲκτιληρῶσούν σί
6ασεις από μια περιοχή καί γνωρίζετε καί τό τεχνικα μέσα
μέ τό ὁποῖα αύτή ή αποστολή Θα Πραγματοῐτοιηθεῖ, εἶναι
Πολύ ατιλό - στρατηγικῶς - να όναλύονται καί να εύρίσκονται όλα τα στοιχεῖα τα ότιοῖα συγκλίνουν εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τής αποστολής. Μόνον ανίδεοι τῆς στρατηγικῆς δέν
μΠορο ύν να εύρουν τα ἀπαραίτητα στοιχεῖα δια μίαν στρατιωτικήν Θασιν. Π.χ. καττοιο μέλος τῆς Βουλῆς διετύπωσε
τήν ἄποψιν ότι τό ατομικα όπλα τιού χρειαζονται διά τήν
ἐκπλήρωσιν τῶν στρατηγικῶν σκοπῶν τῶν ΗΠΑ ότιό τήν
Περιοχήν τῆς ‘Av. Μεσογείου, καί εἰδικότερα τήν Ἑλλάδα,
συγκεκριμένως δέ τα Πυρηνικό ὅπλα, δύνανται νά εὑρίσκονται όλα ἐπί τῶν Πλοίων. Τούτο ὅμως δέν συμ6αίνει καί
τό ότιλα εἶναι ἐναποθηκευμένα ὅπως οἱ κανόνες ἀσφαλείας
καί τῶν ὅπλων καί τῆς ἐπιχειρήσεως (opetation) ἐπιθαλλουν. Σύμφωνα λοιπόν μέ αύτα τό δεδομένα, τα μέσα, δηλ.
τα όῐτλα, καί αἱ Θέσεις, ὅπως ἢδη ανέφερα καί εἰς σχετικήν
μου ὁμιλία εἰς Κρήτηϋ) όχι μόνον δέν ἠλαττώθησαν αλλά
έχουν αύξηθεῑ. Ἕνα αλλο στοιχεῑο διό τό ὁποῖον όνεφέρenv εἰς σχετικόν ἄρθρονθ) εἶναι ότι οἰ μέν Ἀμερικανοί

-—-‘H σημασία τοῦ Αἰγαίου
Γιά ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ «ANTI» ὸημοσιεύομε
ὁλόκληρα τό κείμενο τῆς ἑπιστολῆς πρός τόν πρόεὸρο τῆς
Βουλῆς καί τήν ἀναφορὰ πρός
’τό Σῶμα πού ὁ στρατηγός κ.
Ἀνὸρέας Σιαπκαρᾱς ὑπόὸαλε
στίς 7/3/77. T6 κειμενο αὐτό
ἀναφέρεται ὀιεξοὸικά στό πρό6λημα τοῦ Αἰγαίου καί ἀποκτᾶ
ἰὸιαίτερο ἐνὸιαφέρον μετά τήν
παρίφημη «ὸήλωση Σώφλυ».
Τό κείμενα τῆς ἐπιστολῆς
πρός τόν κ. Κ. Παπακωνσταντίνου ἔχει ὡς ἑξῆς·
«Κύριε Πρόεὸρε,
Ὑποόάλλω ὑμῖν τήν παροῦσαν
ἀναφοράν ποιούμενος χρῆσιν τοῦ
δικαιώματος τό ὁποῖον παρέχει
τό ἄρθρον 69 τοῦ Συντᾶγματος
τῆς Ἑλλάδος.
l) Σχετικῶς μέ τάς αὐθαιρέτους ἀπαιτήσεις τῆς Τουρκίας ἐπί
τοῦ ἐλληνικοῠ Αἰγαίου καί ὑπό
τό φῶς τῆς πείρας προηγουμένων
ὑποχωρήσεσιν, ὡς ἡ ὑποχώρησις
ἐπί τοῦ Κυπριακοῡ, ἐνδέχεται ἡ
ἓλληνική κυόέρνησις νά λάὸη
ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι νά ὼτοόοῦν
ἐπί ζημία τῶν ἐθνικῶν έλληνικῶν
δικαιωμάτων καί τής ἀσφαλείας
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τής χώρας. Τοῦτο δέ εἴτε παραπλανουμένη ἡ ἐλληνική κυὸέρνηαις, λόγω ἐντέχνου ὁράσεως
παραγόντων ξένων πρός τά ἑλληνικά ἐθνικά συμφέροντα, εἴτε
λόγω μή ἐπακριὸοῦς σταθμίσεως
τῶν συντελεστῶν τῆς στρατηγικης.
2) Συνημμένως ὑποόάλλω ὑμῖν
συμπεράσματα στρατηγικῆς ἀναλύσεως πρός πλήρη ἐνημέρωσιν
τῆς Βουλής τῶν Ἑλλήνων ἐπί τοῦ
ἄκρως κρισίμου ἐθνικοῡ τούτου
θέματος.
3) Είμαι όέὸαιος ὅτι ἡ Βουλή
τῶν Ἑλλήνων ὡς Σῶμα καί ἐκαστον μέλος αὐτῆς ῶς ἄτομον γνωρίζουν 611 οὔτε κυόέρνησις, οἱασὸήποτε κοινοὸουλευτικῆς
πλειονοψηφίας, οὔτε Βουλή, οἱασδήποτε συνθέσεως καί κομματικῆς πλειονοψηφίας, ἔχουν ἐξ·
ουσιοὸότησιν νά προὸοῡν εἰς ἐκχωρήσεις εἰς ὅὰρος τῆς έδαφικής
ἀκεραιότητος, τῆς πολιτικῆς ἄνεξαρτησίας καί τῆς ἀσφαλείας τῆς
χώρας, ἀφοῡ αἱ ἰδιότητες ἐδαφική ἀκεραιότης, πολιτική ἀνεξαρτησία καί ἀσφάλεια ἀποτελοῦν, κατὰ μόνιμον παραδοχὴν,
αὐτήν ταύτην τήν ὑπόστασιν
ἐλευθέρας χώρας.

4) Οὐδέν ὸημοψήφισμα δύναται νά ἐὸραιώση συνταγματικῶς
πρᾶξιν ἐκχωρήσεως τῆς ἀκεραίότητσς, τῆς πολιτικῆς ἀνεξαρτησίας καί τῆς ἀσφαλείας τῆς χώρας, ἀφοῠ εἰς τούς ἔχοντας δικαίωμα ψήφου ἐκ τῶν ἐν τῆ ζ,ωή
Ἑλλήνων δέν ἀνήκει τό ἀντικείμενον ἐπί τοῦ ὁποίου θά κληθοῡν
νά ἀποφασίσουν οὗτοι. Ἡ ἐλευθερία τῆς χώρας εἶναι ἔργον πολλῶν γενεῶν αίτινες, διά τῶν θυσιῶν καί τῆς ἐργασίας των, μᾶς
ἐκληροδότησαν τήν Ἑλλάδα διά
νά τήν παραδώσωμεν ἐλευθέραν
εἰς τούς νεωτέρους, τούς μή έχοντας εἰσέτι δικαίωμα ψήφου, ὡς
καί εἰς τάς ἐπερχομένας γενεάς.
Ἐάν ὅμως ἡμεῖς, οἱ σήμερον ἐνήλικες, ἀποδεχθῶμεν νά ἀκρωτηριάσωμεν τήν ἀκεραιότητα τῆς
χώρας, δέν θά ὑπάρξουν πλέον
μέλλουσαι γενεαί Ἑλλήνων.
Μετά τιμῆς
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ».
Ἀκολοιιθιὶ η αιἰιᾳοριι πρός
τή Βουλῆ, πού ἔχει τίτλο.·
«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ἀπό
στρατηγικήν ἀνάλυσιν τῆς σημασίας τοῦ Αἰγαίου ὡς χώρου
κρισίμου ὁιά τήν ἑπιὸίωσιν τῆς
Ἐλλάὸοῳ

«1) T6 Αἰγαῖον ὸέν εἰναι μία
ἀδέσποτος θάλασσα μεταξὺ
Τουρκίας καί Ἑλλάδος καί τῆς
ὁποίας τήν κυριαρχίαν ἤ τήν νομήν νά ὸύναται ἡ Ἑλλάς νά διαμοιρασθή μετά τῆς Τουρκίας ἦ
οίασὸήποτε ἄλλης Δυνάμεως ἡ
ὁποία θά κατεῖχε τήν Μικράν
Ἀσίαν. Ἡ κυριαρχία τοῦ Αἰγαίου, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει εἰς τήν Ἑλλάδα μίαν ὸυνατότητα ἀμύνης
τοῦ χώρου της, ἀνεγνωρίσθη εὐτυχῶς καί διά ὁιεθνῶν συνθηκῶν
ὅτι ἀνήκει εἰς τήν Ἑλλάδα.

2)Tô_ Αἰγαῖον εἶναι ὁ θαλάσσιος χῶρος καί αἱ νῆσοι ἐντός
αὐτοῦ τοῦ χώρου ὁ ὁποῖος ὁρίζεται;

Βορείως, ἀπό τά παράλια τῆς
Ἀνατολικής Μακεδονίας καί τῆς
Δυτικής Θράκης.
Ἀνατολικῶς, ἀπό τήν γραμμήν
τοῦ ὁρίου τῶν χωρικῶν ὑδάτων
τῆς Τουρκίας. Ἠ συνοριακή αὐτή
γραμμή εἶναι καί τά ἀνεγνώρισμένα διεθνῶς θαλάσσια σύνορα
Ἑλλάὸος - Τουρκίας.
Νοτίως, ἀπό τήν γραμμήν
Κρήτη - νῆσος Μεγίστη (Καστελλόριζον).

δέν έπαυσσν να εκμεταλλευονται ουδέστιγμήν στρατηγικῶς τός θάσεις των εἰς Ἐλλόδα καί έχουν μάλιστα αὐξήσει
τός δραστηριότητός των, ένῶ ή Ἐλλας ενεπλακη εἰς ἕνα
δῆθεν διάλογον περί ἀλλαγῆς τοῦ καθεστῶτος τῶν ἀμερικανικῶν θάσεων εν Ἑλλάδι. Εἶναι προφανές ότι μία τοιαύτη
δῆθεν «συζήτησις» εἶναι εἰς θόρος τοῦ διαθέτου ἐφ’ ὅσον
ὁ ἓτερος τῶν συμθαλλομένων ἀνέτως καρποῦται τά τῶν
θάσεων καί ἑπομένως ἡ συζήτησις αυτή δύναταινά χρονίζει επί ζημία Ton δισθέτου.

ἸΞνῶ ἡ Τουρκία, εἰς τόν χῶρον τῆς ὁποίας δέν έχουν αἱ
ΗΠΑ δόσεις, μέ τήν ἔννοιαν τοῦ δρου, ἀλλά ὁπλῶς σταθμούς παρατηρήσεων καί ἀκροάσεων πληροφοριακοῡ τίιπου, έσταμότησε τήν δραστηρίότητα ἀυτῶν τῶν σταθμῶν,
ἑπομένως ἐστέρησε τούς Ἀμερικανοίις ἀπό τήν ὲκμετόλλευσίν των.
Ἠ συζήτησις λοιπόν δια τήν ἀλλαγήν τοὺ καθεστῶτος ἀς
κρατήσει έναν αἰῶνα· αυτό δέν ζημιῶνει καθόλου τήν
Τουρκίαν ενῶ ἀναγκάζει τας ΗΠΑ να ὑποχωροῦν καί να ενδίδουν είς τός ἀπαιτήσεις τῶν Τοὺρκων.

EP. Μήπως ἠ σύγχρονη τεχνολογία ἐπιβάλλει ἀνανεωσεις στόν εξοπλισμό πού μεταθαλλουν τό χαρακτῆρα τῶν
Θάσεων καί τίς κάνουν λιγὸτερο «ενοχλητικές»,·

ΑΠ. Κόθε τεχνολογική εξὲλιξις κατα κανόνα πρέπει νά
ὑπηρετεῖ δύο συντ·ελεστός;
1. Τήν καλυτὲραν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς τῆς θάσεως καί
2. Τήν οἰκονομικοτέραν λειτουργίαν τῶν 6όσεων.’
Ἐπομένως, ἐφ’ ὅσον ἡ ἀποστολὴ τῶν δόσεων εμπλέκει
τήν Ἐλλάδα εἰς τήν στρατηγικήν τῆς ἀπειλῆς, ὁ εκσυγχρονισμός τῶν δόσεων, ῶς πολλαπλασιόζων τήν ἀπειλήν, εμπλέκει τὴν Ἐλλόδσ εἰς μεγαλύτερον θαθμόν.
Τό δεύτερον στοιχεῖον εἶναι ἡ οἰκονομία ή ὁποία προκύπτει καί ῶς πρός τό προσωπικόν ἀλλά καί τούς ὁρους
ἀσφαλείας. Ὁπότε ενῶ εύνοεῑται ή χώρα εἰς τήν ὁποίαν
έχουν ὲκχωρηθεῑ σί θασεις, ή ἀσφάλεια τῆς φιλοξενούσης
χώρας διακυθεὺεται περισσότερον.
EP. Μήπως στῄιῑσημερινὴ φάση ἔχει μεταθληθεῖ ό χαρακτῆρας τῶν ἀμερικανικῶν Θασεων στήν Ἐλλάδα καί δέν
ἀποτελοῦν πιά σημεῖα στηρίξεως καθαρά στρατιωτικῶν επι-

EP. Δηλαδή, συμπερασματικά, τό καθεστώς τῶν Βάσεων
.χειρήσεων ἀλλά ἁπλῶς κέντρα συλλογῆς πληροφοριῶν,
δέν ἔπαυσε ποτέ νά ἰσχύει στήν Ἐλλάδα.
Ἴσως οτήν περίπτωση αύτή Θά μπορούσε κανείς να ,ύποθέΑΠ. Βεθσίως, οὐδεμία αλλαγή. ’Ὀποια ὲπιφανειακή ἀλλσγή συνετελέσθη (π.χ. απομάκρυνσις τῶν δραστήριοτή- σει ὁτι περιέχουν σέ μικρότερο 6αθμό τό στοιχεῖο τῆς προτων εκ τῆς Ἐλευσῖνος), ἓγινε πρός κάλυψιν τῶν δραστη- κλήσεως καί τοῦ κινδύνου γιά τὴ χώρα μσς. Σέ ποιό θαθμό
ριοτήτων τῶν θόσεων καί παραπλάνησιν τοῦ ἑλληνικοῠ
εἶναι σωστός αυτὸς ό συλλογισμός,’
λαοῦ, διότι αἱ δραστηριότητες αὐταί, ηύξημέναι μαλιστα,
μετεφὲρθησσν εἰς ἀλλον χῶρον τῆς Ἑλλάδος.
ΑΠ. ’Ὀχιί Αἱ δόσεις - ως πρός τήν ἀποστολήν των παραμένουν είς τήν Ἑλλάδα ὁπως ἀνελύθησαν στό «ANTl»
EP. Σχετικα μέ τή συμμετοχή ἐλληνικοῡ προσωπικού καί
τόν ἔλεγχο τῶν θάσεων οἰ ἀναλύσεις ἔχουν δείξει ὅτι σύτο, Kai στήν ὁμιλία μου τῆς Κρήτης. Μάλιστα σήμερον ύπόρχει
καί επίσημος επιθεθαίωσις περί τῶν θόσεων έν Ἐλλάδι καί
στήν πράξη, εἶναι ἀδύνατο. Μήπως ὅμως νομίζετε ὅτι κατι
τῆς σπουδαιότητός των ἀπό τήν ἀναφοράν τῆς ’Υπηρεσίσς
ἕχει ἐν τῶ μεταξύ ἀλλάξει σχετικά με αύτά,·
ΑΠ. Ἰσχύουν ὁλα όσα ἓχουν ήδη ἀνσφέρειβ) καί μάλιστα Ἐξωτερικῶν ’Υποθέσεων τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης τοῦ Ἀμερίκανικοῡ Κογκρέσσου τῆς 27/3/77(-‘). Διότι ή ἀλυσος τῶν
εἰς τήν πρᾶξιν ἀπεδείχθησαν ὁρθὲς σὺτες οἱ ἀναλύσεις.
θόσεων τῶν ΗΠΑ εἰς τόν Ἀτλαντικὸν, τερματίζεται εἰς τήν
Αύτα τό γνωρίζουν οἱ κυθερνῶντες ἀλλα επιχειροῡν να
Ἑλλόδα.
παραπλανήσουν τόν λαόν.

Δυτικῶς, ἀπό τά παράλια τῆς
ἑλληνικῆς χερσονήσου.
3) Ἡ στρατηγική ἀξία τοῦ Αίγαίου διά τὴν Ἑλλάδα καί τόν
Ἑλληνισμόν εἰναι κρίσιμος, δηλαδὴ ἀπώλεια τοῦ Αἰγαίου θά
συνεπήγετο ὁλοκληρωτικήν
καταστροφήν. (Ἡ κλίμαξ ἀξιολογὴσεως τῶν χώρων εἰς τὴν
στρατηγικὴν εἶναι κατά τήν σειράν διαδαθμίσεως; σπουδαῖος,
ζωτικός, κρίσιμος).
4) Ἡ στρατηγικὴ ἀξία τοῦ Αἰγαίου διά τὴν Ἑλλάδα ἀφορᾶ εἰς
τό σύνολον τῆς Ἑλλάδος, τόσον
εἰς τάς νήσους ὅσον καί εἰς τήν
ἑλληνικὴν χερσόνησον, ἡ ὁποία
εἰς τήν στρατηγικὴν Θεώρησιν εἶναι μία μεγάλη νῆσος τοῦ Αἰγαίου.
5) Ἡ ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδος
ἀπαιτεῖ τήν ἀκεραιότητα καί τόν
ἔλεγχον τοῦ Αἰγαίου.
6) Ἡ ἀσφάλεια τοῦ Αἰγαίου
ἀπαιτεῖ ἐρείσματα έπί τῆς ξηρᾶς,
ἡ ὁποία περιόάλλει τό Αἰγαῖον;
(α) Πρός Βορρᾶν ὑπάρχει
ἔρεισμα ξηρᾶς· εἰναι ἡ λωρίς ξηρᾶς Μακεδονίας - Δυτικὴς Θράκης. Ἠ λωρίς αὐτὴ στερεῖται 6dθους, ἀλλά πάντως ὑπάρχει. Ἡ
ἐξασφὰλισις ὑπό τῆς Ἑλλάδος
τῆς κυριαρχίας τῆς Μακεδονίας

καί τῆς Δυτικῆς Θράκης δέν εἶχε
μόνον τόν περιωρισμένον στρατηγικόν σκοπόν τῆς ἀπελευθερώσεως Ἑλλήνων καί ἑλληνικῶν
ἐδαφῶν ἀλλά καί τόν εὐρύτερον
στρατηγικόν σκοπόν τῆς ἀποκτήσεως έρεισμάτων ξηρᾶς διά τήν
ἀπό Βορρᾶν ἀσφάλειαν τοῦ Αἰγαίου καί, ἑπομένως, τήν ἀσφάλειαν τῆς Ἑλλάδος έν τῶ συνόλω
της.
(6) ΠρόςἈνατολάς δέν ὑπάρχει
έρεισμα ξηρᾶς καί, ὡς ἐκ τούτου,
ἡ ἀσφάλεια τοῦ Αἰγαίου καί ἑπομένως τῆς ὅλης Ἑλλάδος εἶναι
τρωτὴ. Τοῦτο ὑπῆρξε 6ασικὸν
πρόὸλημα ἀμύνης τοῦ ἑλληνικοῦ
χώρου ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων,
ἡ δέ κατάστασις εἶχεν πολλάς ἑναλλαγάς. Κατά τούς νεωτέρους
χρόνους παρεχωρὴθη είς.τήν Ἑλὲ
λάδα, διά τῆς Συνθήκης τῶν Σε6ρῶν (1920), δικαίωμα ἐλέγχου
έπί χερσαίου χὼρρυ τῆς Δυτικής
Μικρᾶς Ἀσίας. Ἀλλά ἀτυχῆ γεγονότα ἐστέρησαν τήν Ἑλλάδα
ἀπό αὐτό τό δικαίωμα. Διά τῆς
Συνθήκης τῆς Λωζάννης (1923)
ἑπετεύχθη τό ἐλάχιστον δριον
ἀσφαλείας τοῦ Αἰγαίου ἐξ Ἀνατολῶν, διότι δι’ αὐτῆς ἡ Τουρκία
παρητὴθη τῶν ὅλέψεών της ἐπί
τοῦ Αἰγαίου. Τοῦτο δέ ἑπεὸεόαι-

ώθη
διά
τῶν
μεταγενεστέρων
δος εἰς τήν Τουρκίαν ἥ εἰς οἱανδήποτε
ἄλλον
δικαιωμάτων
έντός
συμφωνιῶν ἑλληνοτουρκικῆς φι-

λίας, τοῦ έναερίου. τοῦ θαλασσίου καί
Σήμερον ἡ Τουρκία ἤγειρεν ὲκ
νέου ἀπαιτήσεις ἐπί τοῦ ἑλληνικοῦ Αἰγαίου· τοῦτο εἶναι ὅμοιον
ὡς έάν ἡ Ἑλλάς ἤγειρεν θέμα δι-

’καιωμάτων της ἐπί τῆς Μικρᾱς
,Ἀσίας Αὐτὴέἶναι ἡ πραγματικότης εἰς τήν στρατηγικὴν, ἡ δέ
Ἑλλάς 6άσει αὐτῆς τῆς πραγματικότητος καλεῖται νά ἀντιμετωπίση τήν κατάστασιν. Τά περί
ὑφαλοκρηπῖδος, γεωλογικῶν ἐξαρτήσεων, πετρελαίων, ἐναερίου
χώρου καί τά ἄλλα ἀποτελοῦν
τμῆμα τοῦ σχεδίου τοῦ ἐχθροῦ
πρός παραπλάνησιν πῶν ,Ἑλλήνων καί τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώ- uns-

7) Οἱαδήποτε ἱκανοποίησις,
ἄμεσσς ἦ έμμεσος, τῶν τουρκικῶν
ἀπαιτήσεων ἐντεῦθεν τῶν θαλασσίων συνόρων Ἑλλάδος - Τουρκίας, ὑπό οἱονδὴποτε σχῆμα ἤ
έκφρασιν, ὅπως αἱ φημολογούμεναι «κοινοπραξίαι», «νομὴ» ὑπό
τῶν Τούρκων χώρου ἑλληνικοῡ
καί ὁ,τιδὴποτε ἄλλο μηχανευθοῡν
οὗτοι, τοῦτο θά σημαίνη τὴν οὐσιαστικήν παράδοσιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Τουρκίαν.

8)Ἡ ὲκχώρησις ὑπό τής Ἑλλά-

τοῠ ύποθαλασσίου χώρου τοῦ
Αἰγαίου ἐντεῦθεν τῶν θαλασσίων
συνόρων Ἑλλάς - Τουρκία,
καταλύει τὴν ἀκέραιότητα, τὴν
πολιτικήν ἀνεξαρτησίαν καί τήν
ἀσφάλειαν τῆς Ἑλλάδος. Οὐδεμία ἐπικύρωσις έκ μέρους Διεθνοῡς Δικαστηρίου ἡ άλλοιυ διεθνοῠς ὀργάνου δύναται νά
ἀπαλλάξη τὴν κυόέρνησιν καί τὴν
Βουλήν τῶν Ἑλλήνων τῆς εὐθύνης, τήν ὁποίαν συνεπάγεται ἡ
πρᾶξις αὐτή τῆς ἐκχωρήσεως, διά
τῆς ὁποίας καταλύεται ἡ ἀκεραιότης, ἡ πολιτική ἀνεξαρτησία καί
ἡ ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδος.
9) Mé τά σημερινά στρατηγικά
δεδομένα οὐδεμία ἐγγύησις.
ὁθενδήποτε καί ἐάν προέρχεται,
θά ίσχυση. Ἡ οίαδὴποτε έγγύησις θα ἔχη ὡς μόνην ἀξίαν τήν
παραπλάνησιν τοῦ έλληνικοῡ λαου.
10) Ἡ μόνη ἐγγύησις διά τὴν
έθνικὴν ἐπιὸίωσιν τῆς Ἑλλάδος
εἶναι ἡ ὸιατήρησις τῆς κυριαρχίας τοῦ Αἰγαίου ὑπό αὐτῆς ταύτης τής Ἑλλάδος, ὡς νομικῶς καί
ἱστορικῶς ἔχουν δικαίωμα καί
καθῆκον οἱ ζῶντες Ἕλληνες. ‘-

Ἀνδρέας Ema-mun]:

7

Ἀνατολικωτερον τῆς Ἐλλάδος (πχ. Τουρκία) εὑρίσκονται άπλῶς κ ε ραῑε ς δραστηριάτητος τῶν θάσεων τού
ελληνικού χῶρου. Ἑπομενως άν εξαλειφθούν άπάτήν Ἑλ,λάδα, τότε εξαλείφονται καί εκεῖ άφοῡ εἶναι εξαρτημὲνες
άπο τάς εν Ἑλλάδι Βάσεις.
Δυτικωτερον, εύρίσκονται αί ενδιάμεσοι (intermediate)
Βάσεις, πού στήν πραγματικοτητα εἶναι άπλῶς σταθμοί
άνεφοδιασμού, φορτώσεως καί ὲκφορτώσεως, δηλαδή εξυπηρετικαί. Ἑπομένως σπουδαιοτεραιεῖναι εκεῖ άπά ὃπου
ξεκινούν αἱ Βάσεις, δηλαδή αἱ ΗΠΑ, καί εκεῖ ὅπου τερματίζονται (terminal), δηλαδή εἰς τον ελληνικονχῶρον.

EP. Τι’ κατά m γνώμη σας.προσφέρουν oi νέες αυτές
συμφωνιές στίς ΗΠΑ καί τί προσφέρουν στήν Ἐλλάδα,’
ΑΠ. Θά σάς άπαντήσω συμπερασμάτικά;
Ο Ἀνανεὼνσυν καί επεκτείνουν τό καθεστώς τῶν άμερικανικῶν Θάσεων, επομὲνως παρεχουν >στρατηγικῶν πλεονέκτημα είς τάς ΗΠΑ.

O Δεσμεύουν τήν Ἐλλάδα στρατηγικῶς γιά τέσσερα
τουλάχιστον χρόνια.
O ’Υποχρεῶνουν τήν Ἑλλάδα νά εξαρτᾱται στρατηγικῶς
καί εἰς οτι άφορά τήν Προμήθειον κυρίου στρατιωτικοῦ
ύλικού άπο τάς ΗΠΑ διά χρόνον πολύ πέραν τῆς τετραετιας. ·
ο Παραδίδσυν τόν ελληνικάν χῶρον εἰς ξένα ὄργανα
πληροφοριῶν άποδεδειγμὲνως εχθρικά προς τά εθνικά μας
συμφέροντα, καί μάλιστα αύτά τά ὄργανα πληροφοριῶν ή
ελληνική κυθὲρνησις τά συστεγάζει εἰς ὲγκαταοτάσεις καί
δραστηριὸτητας τῆς εθνικῆς άμύνης τῆς Ἑλλάδος.
O Δεσμεύουν ἑλληνικὸν χῶρον καί προσῶπικάν δι’ άποστολάς ύποστηρίξεως σχεδίων τού ΝΑΤΟ, ὀργάνου άποδεδειγμενως εχθρικού προς τήν ὲθνικήν άσφάλειαν τῆς Ἑλλάδος.
O Μετατοπίζουν τά κέντρον, θάρους άπά τάν τοπικάν πάλεμον, εκ τού ὁποίου άπειλεῖται άμεσα ή Ἑλλάς σήμερον,
πρὸς 'éva ἐνδεχόμενον γενικον πολεμον.
Ο Παραθλεπουν τήν ἔμπρακτον ύποοτήριξιν τῶν ΗΠΑ
προς τήν Τουρκίαν καθ’ ῆν στιγμήν ή Τουρκία ἔχει ἐξαπολύσει Πόλεμον κατά τοῦ ελληνισμοῡ τῆς Κύπρου καί άπειλεῖ άμεσως ελλαδικάν χῶρον ὅστις εἶναι κρίσιμοςθῦ) διά τήν
επιθίῶσιν τῆς Ἑλλάδος.
O Ἠ ελληνική κυθερνησις διά τῆς μονογραφήσεως τήν
28/7/77 τῆς «Ἑλληνοαμερικανικῆς -συμφωνίας άμυντικῆς
συνεργασίας» ὁμολογεῖ 'o'TL άποδεχεται ἐπισήμως τήν πολιτικήν τῶν ΗΠΑ πως προσφάτως (12 Ἰουλίου) τήν εξεφρασεν ο νεοτοποθετηθείς πρεσθυς τῶν ΗΠΑ K. Σωφλυ διά δηλώσεως του ἐνώπιον τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν-Ἑξωτερικῶν σχεσεων τῆς Γερουσίας τῶν ΗΠΑ.
'H πολιτική αύτή τῶν ΗΠΑ εἶναι άντίθετος προς τό διεθνες δίκαιον, εχθρική καί άπειλητική κατά τῆς Ἑλλάδος καί
τῆς ελληνικῆς κυθερνήσεως καί κυρίως στρέφεται ευθέως
κατά τῆς άκεραιοτητος, τῆς πολιτικῆς άνεξαρτησίας καί
άσφαλείας τῆς Ἑλλάδος. ,
0 Τό οἰκονομικὸν μέρος τῆς άνωτερω συμφωνίας εἶναι
άνευ πρακτικῆς σημασίας, άφού ή καλουμένη «άμυντική»
Θοήθεια (700 εκ. δολλάρια) εἶναι άπλῶς πίστωσις. ῆτις
άνοίγεται προς τήν Ἑλλάδα εντάς τού χρόνου τῶν 4 ετῶν.
Μερος δέ αὑτῆς τῆς πιστῶσεως ενδὲχεται νά εἶναι δωρεάν
Θοήθεια. Καί αύτή ὅμως ή δῆθεν δωρεάν 6οήΘεια πληρῶ-,
νεται ύπὸ τῆς Ἐλλάδος άφού, ῶς συμθαίνει ῆδη άπο μακρού χρόνου, ή τιμολὸγησις τοῦ προσφερομένου ύλικού
γίνεται άπὸ τάς ΗΠΑ καί συνήθως εἶναι δεόντως διογκωμενη. Αύτή δυστυχῶς εἶναι ή σημερινή κατάστασις τῆς Ἐλλάδος καί διά τῆς πράξεως τῆς μονογραφήσεως επιθεθαιούται άκομη μίαν φοράν ὅσα διελάμθανα εἰς άρθρον μου προ
μηνῶν(7)ῑ
«'H Ἑλλάς διατρὲχει τάν ἔσχατον τῶν κινδύνων, ἰή δε
Βουλή τῶν Ἑλλήνων, τοσον ἡ Συμπολὶτευσις ὅσον καί ή
Ἀντιπολίτευσις, άντί νά επιοημάνουν τον κίνδυνον. εἶναι ’θεαταί τῶν λόγων” καί “aKpoaTai τῶν ἓονων“’».

Ἡ (ὶμι-ρικιινική ὅάση τῆς Ν. Μακρης.

Ἑπειδή αἱ συζητήσεις εἰς τήν Ἑλλάδα σπανίως γίνονται
κατά δημοκρατικόν τρόπον καί με καλήν πίστιν, άντί δε
άπαντήσεως εἰς τά ἐπιχειρήματα λάμθάνετε ÜBpw ῆ κατηγορίαν οτι άφού δεν άνήκετε εἰς τον Α άνήκετε ύποχρεωτικῶς εἰς TÔV άντίθετον αύτοῡ, τάν Β, σάς λεγω τά εξῆςῑ
Tô νά λεμε ὅτι «εάνήκομεν εἰς τήν Δύσιν»,ενῶ ή άρχηγετις δύναμις τῆς Δύσεως θέλει νά ύποδσυλωσει τον ελληνισμον καί τον ελληνικον χῶρον εἰς τήν Τουρκίαν εἶναι σά νά
λεμεῑ «Θελομε νά παύσωμεν νά εϊμεθα ἐλεύθεροι καί θελουμε νά γίνουμε δοῦλοι». “Ὀχι, λοιπον, λέγω. ’Ὀχι δούλοι.
Ούτε τού Α, ούτε τού B.
"Av ο ελληνικος λαάς εἰς τήν πλειοψηφίαν του εἶναι ύπερ
τῆς δημοκρατίας τού δυτικού τύπου δεν σημαίνει ὅτι
παραιτεῖται τῆς ἐδαφικῆς άκεραιοτητος, τῆς πολιτικῆς
άνεξαρτησίας καί ἀσφαλείας τῆς χώρας του.
'H πολιτική τῆς ’Ἑλλάδος πρέπει νά κατατείνει εἰς τήν
ἰσοτιμίαν με τούς συμμάχους της Kai τήν διατήρησιν τῶν
ἰδιοτήτων τῆς ἐλευθερίας, δηλαδή τήν ὲδαφικήν άκεραιάτητα, πολιτική άνεξαρτησία Kai άσφάλεια. ,Ἑάν ή’ Ἑλλάς
δεν δύναται νά επιτύχει τούτο, νά άποχωρήσει τῶν συμμαχιῶν, άφού ο δρομος τῆς συμμαχίας οπως καί τῆς αντι συμμαχίας ὁδηγεῖ είς τήν δουλείαν.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. 'A. Σιαπκαράῑ Ἑλληνικά Στρατηγικά Προθλήματα - Ἀμερικανικαί 6aσεις. «Ἑρμῆς» 1973
2. Δημοσιεύτηκε om «Πολιτικά Θέμαϊα·· 17/4/1976
3. «Πολιτική Παρακμήυ - Ἑφ. «T0 BHMA» 22/12/76
4. «ANTI» τεῦχος 48, 6/3/76 Kai ἐφ. «ΤΟ BHMA» 22/12/76
5. Μέρος της δημοσιεύτηκε στό «BHMA» ατίς 3,5 καί 6 Ἀπριλίου 1977. Βλ.
ἐπίσης συνέντευξη Ἀ. Σιαπκαρά mû «Πολιτικά Θέματαυ 30/4/77.
6. Ἀναλυτικά άναφέρονταν 0' GÜTÔ τό πρὸθλημα oi άπόψεις τού στρατηγοῡ κ. Ἀ. Σιαπκαρά μέ τό ὑπόμνημά του στή Βουλῆ (7/3/77). πού δημοσιεύεται o‘ αὺτές τίς σελίδες.

7. ι-Πολιτική Παρακμή», ὲφ. «TO BHMA» 22/12/76

Oi Βάσεις
πλῆθος.Π

Τοῦ Γιὼργου Ἐλυζσίου

Ἀπό τοὺς σταθμούς τῆς CIA καί τῆς
NSA, στὸ «Ἀπὸσπασμα 6», στό ραδιοσταθμὸ τῆς Καθάλας καί τά συγκροτήματαἙλληνικοῡ, Νὲας Μάκρης καί
ΚρήτηςTO HEPIEXOMENO τῆς ἀμερικανοελληνικῆς συμφωνίας γιά
τίς δάσεις, κρατεῖται μυστικά... ΓΌμως, «ἁρμόὸια ἑλληνική πηγή»,
αἰσθάνθηκε τήν ἀνάγκη νά ὁιευκρινίσει ὅτι, ὕστερα ἀπό τή συμφωνία, «μόνον» τέσσερις ἀμερικανικὲς ὅάσεις (ἥ «ὁιευκολύνσεις» ὅπως τίς ἁποκαλοῦν...) θά παραμείνουν ἐπί ἑλληνικοῦ ἑὸάφους.
Ποιές εἰναι οἱ ὅάσεις, ἀκριὸέστερα τά «συγκροτήματα» αὐτά,0 T6 πρῶτο «σ-υγκρότημα», ὂρίσκεται
στό Ἑλληνικό, ὅπου σταθμεὺει ἡ 7206η
Ἀεροπορική Μονάὸα τῶν ΗΠΑ, στή
διάθεση «ἀνά πᾶσαν στιγμήν» τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Ἕκτου Στόλου. Στή ὂάση αὐτή,
ὑπηρετοῦσαν, μέχρι πρόσφατα, 1.500
Ἀμερικανοί στρατιωτικοί. ὁ ἀριθμός τους
ὅμως, ἐν ὄψει τῆς συμφωνίας, αὐξήθηκε
αἰσθητά, τοὺς τελευταίους αὐτούς μῆνες.
Παράλληλα, ἐνισχύθηκαν καί πλουτίσθηκαν, στό ἴδιο αὐτό διάστημα, οἱ τεχνικὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ συγκροτήματος.
Ο Τό δεύτερο «συγκρότημα» ὅρίσκεται στή Νέα Μάκρη. Πρόκειται γιά μιά
«ἐν εξελίξει» δάση πού συναγωνίζεται σε
ἀποδοτικότητα τά ἄλλα συγκροτήματα.
Ἐδῶ ὂρίσκεται ἐγκατεστημενος ἕνας
«σταθμός ἐπικοινωνιὼν» πού περιλαμ6όινει 12 πομπούς τεράστιας ἰσχύος καί
ἔχει τή δυνατότητα νά καλύψει ὅλες τίς
ἀνάγκες τηλεπικοινωνιῶν τῶν ΗΠΑ στή
Μεσόγειο. Ἐδῶ 6ρίσκεται ἐπίσης τό σύστημα τηλεϋποκλοπῶν SlGIND, πού εἷναι κάτω ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς Ἐθνικῆς
Ὑπηρεσίας Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ, τῆς
γνωστής σάν NSA. Μερικές άλλες ἐγκαταστάοεις «ἥσσονός σημασίας» στήν
Πάρνηθα, οτά Μέγαρα καί στή Λευκάδα, συμπληρώνουν αὐτό τό «συγκρότημα“.
Ο Τό τρίτο «συγκρότημα» θρίσκεται
στή Σοὺὃα, ὅπου τό γνωστό «πυραυλικό
πεδίο ὂολής» τοῦ NATO. Στό πεδίο αὐτό, πού μπορεῖ. σε ὥρα πολέμου, νά
μετατραπεῐ, μέσα σε ἐλάχιστο χρόνο, ἀπό
«ἐκπαιδευτικό» σε μάχιμο, ἀσκοῦνται οἱ
πυραυλικες μονάδες τῶν χωρῶν - μελῶν

τοῦ Βορειοατλαντικοῦ Συμφώνου. "000
γι’ αὐτή καθεαυτή τήν ἀμερικανική 6άση
τῆς Σούὸας. σάν άποστολή, ὅπως
σημείωνε τήν περασμενη ἑὸδομάδα τό
Ἀσσοσιαίητεντ Πρές, νά εἶναι σταθμός
ἀνεφοδιασμοῦ τοῦ Ἕκτου Στόλου στή
Μεσόγειο. Καί οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς
ξὲρουν πώς «ἀνεφοδιασμός», στήν προκειμένη περίπτωση. θά πεῖ; Ἀποθήκες
καυσίμων καί στρατιωτικοῦ ὑλικοῠ,
περιλαμὸανομένων καί κώνων μέ πυρηνική γόμωση, πού κρατοῦνται, συνέχεια,
σε ὑψηλό ἐπίπεδο ἑτοιμότητας, με ἀνανεωση ἐφοδίων, στό Μαράθι τῆς Σούδας.

Ο Τό τεταρτο «συγκρότημα» 6960x5ται στό Ἱ-Ιράκλειο, καί συμπληρώνεται
ἀπό τή 6άση Γ ουρνιὼν.
Αὐτὲς, ὑποτίθεται, εἶναι οἱ «μόνες»
6άσεις - διευκολύνσεις ποὺ ἐκχωροῦμε
στούς Ἀμερικανοὺς, με θάση τήν πρόσφατη ἀμερικανοελληνική συμφωνία.
’Ὀπως τί γίνεται με ὃλες τίς άλλες θάσεις; Τί γίνεται λ.χ. με τη ὅάση Γοῡρνες,
κοντά στό Ἱ-Ιράκλειο, ὅπου ἑδράζεται ἡ
6391)] Ἀεροπορική Ὁμάὸα Ἐπικοινωνίας Εὐρώπης τῶν ΗΠΑ,” Στή ὂάση αὐτή,
πού εἶναι ἓνας τεράστιος «σταθμός
παρακολουθήσεως ἐπικοινωνιὼν» 0’
ὁλόκληρη τήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί
συνδεεται, μὲσω σταθμῶν ραντάρ, με
ὁλόκληρο τό νηοί, ὑπηρετοῦν, αὐτή τή
στιγμή, 1000 περίπου Ἀμερικανοί στρατιωτικοί.. ‘H ἴδια αὐτή ὃάοη, εἶναι ἐφοὃιαομὲνη με «συσκευὲς ἠλεκτρονικῶν
ἀντιμέτρων», πού ὰποσυντονίζουν τά
ἠλεκτρονικά ὄργανα «ἐχθρικῶν» ἀεροπλάνων, σκαφῶν, πυραὺλων, κά.

O Στίς Γοῦρνες ὑπάρχει καί ὑποστα-

m 0L“:θμός τῆς CIA. Ὁ ἐπικεφαλής [Chief of
Base — COB]B κάποιος κ. Γουὲλς, ταξιδεύει ἀνά τήν Κρήτη, ἐπισκεπτεται συχνά καί τά Χανιά καί ἔχει ἐπιφορτισθεῐ
ἐκτός ἀπό τά «καθήκοντα ρουτίνας», νά
σφυγμομετρεῐ καί τά ἀντιαμερικανικά
αἰσθήματα τῶν Κρητικῶν...
Συγκλίνουοες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτιὴ θάση οτίς Γοῡρνες, εἶναι ἡ
πέμπτη, κατά σειρά, ὅάση πού καλύπτεται ἀπό τήν πρόσφατη συμφωνία
καί ὅτι ἁπλῶς ἡ «ἁρμόδια ἑλληνική
πηγή» è λη o μ 6 ν η σε νά τήν συμπεριλάόει... Μιά άλλη ἐκδοχή, ὡστόσο, λεει ὅτιὴ ὅάοη στίς Γοῡρνες, συνυπολογίζεται σάν μία με τή θάση τοῦ
“Ηρακλείου... ‘

Πλῆθος oi ἀμερικσνικές
ὲγκστσστὰσεις
“Αλλά οἱ “Αμερικανικέ·ς ὅάσεις ἢ «διευκολὺνσεις» δέν σταματοῠν ἐδῶ... Eiναι διάσπαρτες 0‘ ὅλη τή χώρα.
-Στό Τυμπάκι τῆς Κρήτης λ.χ., οἱ προ-,
παρασκευαστικές ἓργασίες γιά τήν ἐγκατάσταση μιᾶς μόνιμης ἀεροπορικῆς μονάδας τῶν ΗΠΑ. συνεχίζονται... Ἀλλά ἡ
ὅάση αὐτή, στά πλαίσια τοῦ NATO. δέν
μετριέται σάν ἀμερικανική. Εἶναι νατοϊκή...
Ἀπό τήν ἄλλη. κανείς ἁρμόδιος δέν
εξήγησε τί θάγίνει με τήν 5881] Ἀμερικανική MOI/(26a Πυροὸολικοῦ, πού
ἓδρεύει οτό Λαγκαδά. Ἡ μονάδα αὐτή
εἶναι ἐφοδιασμὲνη μέ πυραὺλους ἐδάφους - ἐδάφους «Τίμιος Τζών», δύο τύπων, ἀκτίνας 30 καί 42 μιλίων. Καί εἶναι
γνωστό ὅτι καί οἱ δύο αὐτοί τύποι, ἔχουν
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τή δυνατότητα «προσαρμογής» πυρηνικῶν κεφαλῶν.
Φυσικὰ, κάποιος θά μποροῡσε νά
ὑποστηρίξει ὅτι μιά μονάδα πυροὸολικοῡ
δέν συγκροτεῖ δάση. Συνεπῶς, μπορεῑ νά
μείνει ἐκεῖ πού ὂρίσκεται. Δέν ἀποκλείεται, ὡστόσο, γιά λόγους «ἐθνικής εὐαισθησίας», ἡ μονάδα αὐτή νό. μεταφερθεῖ
σέ μιά ἀπό τίς «ἀνεγνωρισμένες» τέσσερις ἠ πέντε ἀμερικανικές 6άσεις.

Ἠ «Φωνή τῆς Ἀμερικῆς»
Ἀπό τίς ἀμερικανικές ἐγκαταστάσεις,
δέν ἦταν δυνατόν, 6έ6αια, νά λείψει κάποιος ραδιοσταθμός. Μόνο πού ἐμεῑς
στήν Ἑλλάδα, ἐχουμέ δύος "Eva στή Ρόδο κι ἕνα οτήν Καὸάλα.
Γιά τή σημασία τοῦ τελευταίου αὐτοῦ,
ἀξίζει ν’ ἀναφέρει κανείς μιά ἐκθεση τῆς
Ἀμερικανικής Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν πρός τήν Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν
Ὑποθέσεων τῆς Ἀμερικανικῆς Βουλῆς,
τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1974. Ἡ έκθεση μιλᾱ
ἀπό μόνητηςῑ

«Ἡ Κσὸάλα εἶναι ὁ πιό μεγάλος κι ὁ
πιό ἰσχυρός σταθμός ὅραχέων κυμάτων στήν Εὐρώπη, ἀποτελούμενος
ἀπό 10 πομπούς ὅραχέων κυμάτων
τῶν 250 κιλοὸάτ, καί ἕνα πομπό μεσαίων κυμάτων ὑψηλῆς ἰσχύος. Ἡ
Φωνή τῆς Ἀμερικής ἔχει 24 ραδὶοπομπούς ὅραχέων κυμάτων μεγάλης
ἰσχύος στήν Εὐρώπη, δέκα ἀπό τούς
ὁποίους ὅρίσκονται στήν Καόάλα.
Ἔτσι, χωρίς αὐτή, θά χαθεῖ τό 40 τοῖς
ἐκατό ἀπό τό δυναμικὸ τῆς «Φωνής
τῆς Ἀμερικής» στήν Εὐρώπη, τή
Μέση Ἀνατολή καί τή Νότια Ἀσία.»
Καί ἀμέσως παρακάτω; «Ἡ ἀπώλεια τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Καὸἀλας, θά περιορίσει τή δυνατότητα ἐκπομπῶν πρός τήν ΕΣΣΔ καί τήν Εὐρώπη. Ἡ κάλυψη ὅλων τῶν μεσαίων
κυμάτων τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Ρουμανίας οτίς δυό γλῶσσες καί οτήν ἀγγλική, θά χαθοῦν, ὅπως ἐπίσης καί ἡ
κάλυψη μέ ὅραχέα κύματα ὅλης τῆς
Σοόιετικής Ρωσίας πέρα ἀπό τά Οὐράλια. Τρεῖς ἀπό τίς έξι κύριες ἐκπομπές ὅραχέων κυμάτων στό εὐρωπαῖκό τμῆμα τῆς Σοὸιετικής Ἕνωσης,
πρωινές καί ὅραδινές, θά ἐκλείψουν.
Θά χαθοῦν ὅλες οἱ ἐκπομπές στό
Οὐζμπέκ. Θά μειωθεῖ σοόαρά ἡ ἀπο-

τελεσματικότητα τῶν ἐκπομπῶν μας
στά γεωργιανά, τά ἀρμένικα καί οὐκρανικά, καθώς -καί ἐκείνων πού γίνονται οτίς γλῶσοες τῶν κρατῶν τῆς
Βόρειας Εὐρώπης καί τῶν κρατῶν
τῆς Βαλτικής (λιθουανικά, ἐσθονικά,
λεττονικά).
»Ἐκτός ἀπό τήν ἀπώλεια τῆς καλύψεως τῆς ΕΣΣΔ καί τῆς Ἀνατσλικής Εὐρώπης, ἡ ἐλλειψη τῆς Καὸάλας
ea ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά περιοριστεῖ
οημαντικά ἡ κάλυψη ἀπό τή “Φωνή
τῆς Ἀμερικής” τῆς Νότισις Ἀσίας καί
τῆς Μέσης Ἀνατολής στά Οὐρντού,
Χιντί καί ἀγγλικά. eO ραδιοφωνικός
σταθμός τῆς Καὸάλας χρησιμοποιεῐται γιά γαλλικές καί ἀγγλικές ἐκπομπές στή Βόρειο Ἀφρική...»
Ἡ ἐκθεση, καί πρό παντὸς ἡ λειτουργία τοῦ ραδιοσταθμοῦ τῆς Καὸάλας, δέν
μᾶς ἐμποδίζει, ὅέόαια, νά λέμε πώς εἴμαστε χώρα ἀνεξάρτητη, πού ἐπιθυμεῖ...
ἀγαθές σχέσεις μέ τίς σοσιαλιστικές καί
ἀδέσμευτες χῶρες, καί, ἰδιαίτερα, μέ
τούς λαούς ἐκείνους πού μιλᾶν ρωσικά,
οὐκρανικά, λιθουανικά, ἐσθονικά ἤ λεττονικά ἤ ρουμανικά ἤ ἀραόικά ἤ ἰνδικά,
κ.α.

Βάσεις τῆς CIA
Ὡστόσο, ἡ εἰκόνα τῆς ἀμερικανικής
στρατιωτικῆς ἤ ἠλεκτρονικής ἤ τηλεπικοινωνιακής ἤ κρυπτογραφικής παρουσίας, θά πρέπει νά ’ὁλοκληρωθεῖ ’Ὀλοι
αὐτοί οἱ σταθμοί ἐλέγχονται ἀμεσα ἀπό
τή CIA καί τήν NSA. Τά στοιχεῖα δέν
λείπουν;
—— Στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, στή Βασ.
Σοφίας, μέσα στό κτίριο τῆς Ἀμερικανικῆς Πρεσὸείας, λειτουργεῖ ἕνας τεράστιος σταθμός λήψεως καί διαὸιὸάσεως
μηνυμάτων τῆς CIA πού καλύπτει σχεδόν ὁλόκληρο τόν πρῶτο ὄροφο καί
ἀπασχολεῖ 64 ὑπαλλήλους.
Ἀποτελεῖται ἀπό τέσσερα «γραφεῖα
διαὸιὸἀσεων» πού καταλαμὸάνουν ἀντίστοιχα γραφεῖα τῆς πρεσόείας καί ἔχει
σάν ἀποοτολή τή διεξαγωγή τῶν ἐπικοινωνιῶν ἀνάμεσα στούς κεντρικούς σταθμούς τῆς CIA στό Warrenton τῆς Virginia. Οἱ «ἐπικοινωνίες» διεξάγονται μέ
ραδιοφωνικά καί κρυπτογραφικά μηχανήματα γιά τή λήψη καί μετάδσση «με-

στὶς ἐπάλξεις τῆς Δημοκρατίας
ἠ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ἡ ἀπογευματινή σου ἐφημερίδα
ἸΟ

γάλης ἀκτίνας» μηνυμάτων. Τά μηχανήματα (ἀποδέκτες καί διαὸιὸαστές) δρίσκονται τά περισσότερα μέσα οτήν πρεσόεία. Συμπληρώνονται ὅμως μέ ἕναν
ὑποσταθμό πού ὅρίσκεται στή Νέα Κηφισιά καί ἀπασχολεῖ 9 έλληνες τεχνικούς. Ὑπάρχει ἐπίσης μιά άλλη μικρή
ὄοηθητική ἐγκατάσταση στό Μαραθώνα
μέ ἓναν έλληνα τεχνικό...
- Πεντακόσια μέτρα πιό πέρα ἀπό τή
Βουλή τῶν Ἑλλήνων, ὂρίσκονται τά
γραφεῖα τῆς Ἀμερικανικῆς Ὑπηρεσίας
Πληροφοριῶν - USIS. Στό ἴδιο κτίριο,
στή δεξιά πλευρά ὅπως μπαίνει κανένας,
ὂρίσκονται τά γραφεῖα τῆς Ἀμερικανικῆς Στρατιώτικῆς Ἄποστολῆς
(JUSMAGG), μέ ξεχωριστό ἀνελκυστήρα. Ἀπό τήν δδό Ἀμερικής, δίπλα
ἀκριὸὡς ἀπό τό θέατρο «ΑΛΙΚΗ»,
ὑπάρχει ἀκόμα μιά εἴσοδος μέ δικό της
ἀνελκυστήρα πού χρησιμοποιεῖται μόνο
ἀπό τούς ἀνθρώπους τής CIA πού δουλεύουν σ’ αὐτό τό κτίριο καί πού ὁ ἀριθμός τους φτάνει τούς σαράντα, ὅλοι
τους τοποθετημένοι στό Ἀρχηγεῖο τῆς
JUSMAGG. παρόλο πού εἰναι ὅλοι τους
πολίτεε...
Στό ἴδιο ἐπίσης κτίριο, στό Μετοχικό
Ταμεῖο, ὅρίσκεται τό «Ἀπόσπασμα 6»
τῆς Ἀεροπορίας Εὐρώπης τῶν ΗΠΑ,
πού συγκροτεῖ τή «Μονάδα παρακολουθήσεως Ἐπικοι.νωνιῶν» τῆς Ὑπηρεσίας
Ἐθνικής Ἀσφαλείας (NSA). «Ἡ
μονάδα» αὐτή. ἔχει σάν ἀποστολὴ νά
παρακολουθεῖ «τίς έλληνικές στρατιωτικές, κυὸερνητικές καί ἐμπορικές ἐπικοινωνίες»... Παρακολουθεῖ ἐπίσης καί
ἀναλύει τά «συστήματα στρατιωτικῶν
ἐπικοινωνιῶν ἀσφαλείας» τῶν ἐλληνικῶν
ἐνόπλων δυνάμεων, μέ τελειότατου τύπου συσκευές «κλοπῆς» τηλεπικοινωνιῶν SIGIND.

Γιά τό ρόλο τῶν «ἱδρυμάτων» καί
«ὑπηρεσιῶν» αὐτῶν, ἡ πρόσφατη ἀμερικανοελληνική συμφωνία γιά τίς ὂάσεις,
δέν εἰναι δυνατόν, 6έ6αια, νά κάνει
μνεία. Διότι, ἀσφαλῶς, μιά ὑπηρεσία
πού παίρνει ἤ μεταδίδει ἤ ἀναμεταὸίδει
μηνύματα ἤ παρακολουθεῖ τά συστήματα
ἐπικοινωνιῶν ἀσφαλείας τῶν ἐλληνικῶν
ἐνόπλων δυνάμεων. δέν εἶναι «6άση» ἤ
«ἐγκατάσταση», ἀλλά μόνο μιά «συμμαχική ὑπηρεσία». Καί δέν ὑπάρχει, ὁπωσδήποτε, πρόὸλημα. Màç τό εἶχε, ἀλλωστε, ἀποσαφηνίσει, σέ μιά παλαιά συνέντευξή του, ô καί σήμερα γενικός γραμματέας τοῦ ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως,
κ. A. Μπάλκοςι «Οἱ δυτικές ὑπηρεσίες
πληροφοριῶν δέν ἔχουν ἀνάγκη νά χρησιμοποιήσουν (στήν Ἐλλάδα) μυστικές
μεθόδους, δηλαδή τήν κατασκοπεία, γιά
νά πληροφορηθοὺν ὅ,τι θέλουν σχετικά
μέ μᾶς. Σάν σύμμαχοί μας, γνωρίζουν τά
πάντα ἤ σχεδόν τά πάντα».
Πόση ἀπόσταοη νά χωρίζει, ἄραγε, τή
JUSMAGG ἤ τό «Ἀπόσπασμοι 6», ἀπό
τή Νέα Μάκρη ἤ τή Σούδα ἤ τό ἀεροδρόμιο τοὺ Ἑλληνικοῦ,

Ἡ Β’ Συνδιάσκεψη
τῆς ΕΔΑ
ME όργανωτική προσπάθεια λίγων €666μάδων, χωρίς μέσα καί χωρίς σχεδόν έπαγγελματικά στελέχη, ή ΕΔΑ όργάνωσε, μέσα
στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῡ, τή B‘ Πανελλαδική της Συνδιάσκεψη μέ άξιόλογη έπιτυχία. Τριακόσιοι τριάντα άντιπρόσωποι
τοπικῶν, κλαδικῶν, παροικιακῶν όργανῶσεων καί Ἐλλήνων τοῦ έξωτερικοῡ καί μερικές άκόμα δεκάδες καλεσμένοι ῶς
«παρατηρητές», μέλη καί φίλοι τῆς ΕΔΑ,
συζήτησαν, έπί τρεῖς μέρες (29, 30 καί 31
Ἰουλίου), γιά τή δράση, τή φυσιογνωμία καί
τοὺς στόχους τοῦ κόμματος αὺτοῦ, που
έχει παράδοση 26 χρόνων (ίδρυθηκε τόν
Αὔγουστο τοὺ 1951), άλλά, ταυτόχρονα,
εἶναι πάρα πολὺ νέο, άφοῦ μόλις τό καλοκαίρι τοῡ 1975 άνασυγκροτήθηκε, μέ τή
νέα του μορφή, δηλαδή ῶς αὺτόνομο άπό
τά KKE. Τή δυσανάλογα πρός τήν όργανωτική δυναμή, της σημαντική άκτινοθολία
τῆς ΕΔΑ έδειξε, έκτός άπό τά δημοσιεύματα τοι] Τυπου, καί ή ευρυτατη άντιπροσῶπευση κομμάτων καί Πολιτικῶν όργανωσεων Kai όμάδων (άπό τήν ΕΔΗΚ ῶς τό
ΕΚΚΕ Kai τό μ.λ. ΚΚΕ Kai άπό τή νεολαία
τῆς «Νέας Δημοκρατίας» ῶς τίς πιό άριστερές) Kai κοινωνικῶν παραγόντων στήν
έναρκτήρια συνεδρὶαση τῆς Συνδιάσκεψής
της. Τό πράγμα δέν εἶναι άνεξήγητοῑ ἐκτός
άπό τήν παράδοσή της ῶς κοινοθουλέυτικοῡ κόμματος, τή ρεαλιστική πολιτική της,
τό κυρος τοὺ Προέδρου της Kai άλλων
οτελεχῶν της καί τή δραστηριότητα μεγάλου άριθμοῡ δημοτικῶν «ιάρχόντων» που
διαθέτει, κατέχει καί μιά «στρατηγική»
Θέση σήμερα στή διάταξη τῶν πολιτικῶν
δυνάμεων που τῆς δίνει σημαντικά μεγαλὺτερο άπό τήν όργανωτική τῆς δυναμη
ρόλο στίς πολιτικές ζυμωσεις καί διεργασίες Kai σέ πιθανές μελλοντικές άνακατατάξεις καί ένοποιήσεις οτό χῶρο τῆς Ἀντιπολιτευσεως.

Τό ένα τρίτο περίπου τῶν άντιπροσὼπων στή Συνδιάσκεψη ήταν άπό τήν Ἀθήνα
(κάπου έκατό), 40 άπό τόν Πειραιᾶ, 30 and
τή Θεσσαλονίκη, 14 άπό τόν Βόλο, 13 άπό
τή Λάρισα, 18 and) τήν Ἐλευσῖνα καί τήν
ὺπόλοιπη Ἀττική, 7 άπό τή Λαμία, 6 άπό
τήν Πάτρα, 5 άπό τό Ἠράκλειο τῆς Κρήτης,
7 άπό όργανωσεις Ἑλλήνων τῆς Δ. Εὐρωιτης καί oi ὑπόλοιποι άπό τίς άλλες πόλεις
καί νομούς τῆς χωρας, άπό τά Χανιά ὥς
τόν “E6po. Στήν πραγματικότητα, ή ΕΔΑ
δέν έχει «στήσει» όργανῶσεις σέ όλες αυτές τίς περιοχές. Γιατί; δέν διαθέτέι oiKoνομικά μέσα, δέν κατέ6αλε σοθαρές προσπάθειες νά έλθει σέ έπαψή μέ τους όπαδούς της στίς διάφορες περιφέρειες τῆς
χώρας, ὲκτός άπό μερικές 6ασικές Πόλεις,
μεγάλο μέρος τῆς δραστηριότητας τῆς
Ἐκτελεστικῆς της Ἐπιτροπῆς ῶς τόν περασμένο Δεκέμθρη καταναλῶθηκε σέ διαπάλη άπόψεων γιά τήν πολιτική καί τόν χαρακτήρα τῆς ΕΔΑ καί γιά τήν «όρθή» έρμηνεία τῆς Προγραμματικῆς της Διακήρυξης

που ψηφίστηκε τό Δεκέμθρη τοῦ 1975 άπό
μιά «εὐρεῖα» συνοδο τῆς Διοικοὺσας Ἐπιτροπης της.

Μποροῡμε νά ποῡμε, πῶς στοιχεῖο ένισχυτικό τῆς αὐτονομίας τῆς ΕΔΑ εἶναι καί
ῆ άπόῳαση που πῆρε ή Συνδιάσκεψη,
ϋστερα άπό πρόταση τοῦ Προέδρου τοῦ
Κόμματος K. Ἠλία Ἠλιοῦ νά μή δεσμεὺσει
τή Διοικοῡσα Ἐπιτροπή σχετικά μέ τίς έκλογικές συνεργασὶες καί συμπράξεις, άλλά
νά τήν άφήσει νά κρίνει άνάλογα μέ τίς
περιστάσεις στόν κατάλληλο χρόνο. Στήν
τελική του όμιλία ό Ἠλίας Ἠλιοῦ υπογράμμισε, ὅτι πρέπει νά άξιοποιηθοῡν oi
όποιεσδήποτε δυνατότητες υπάρχουν νά
διευρυνθεῑ ή έκλογική συνεργασία καί
πρός τό κόμμα τῆς άξιωματικῆς άντιπολιτεὺσεως, τήν ΕΔΗΚ.

'O τολμηρός καί «χωρίς παρωπίδες»
προθληματισμός που εἶναι ένα άπό τά χαρακτηριστικά τῆς ΕΔΑ άπό τήν άνασυγκρότησή της, χαρακτήρισε καί τίς συζητήσεις
οτή Συνδιάσκεψή της, στίς όποῖες πήραν
τό λόγο 120 σύνεδροι καί πολλοί άλλοι
άντιπρόοωποι καί Παρατηρητές έκαμαν
συντομες παρεμθάσεις, παρατηρήσεις ῆ
προτάσεις. Ἠ Συνδιάσκεψη ήταν ένα
άκόμα Θῆμα γιά τήν όλοκλήρωση τῆςνέας
φυσιογνωμίας τῆς ΕΔΑ. ψήφισε κατ’ άρχήν
μιά Διακήρυξη, πού προχωρεῖ σέ πιό συγκεκριμένη έπεξεργασὶα προγράμματος,
κατά τομεῑς. ψήφισε ἐπίσης πιό συγκεκρι_ Πέρα ὅμως άπό τό σημεῑο αὑτό, δέν
μένες καταοτατικές άρχές, που κατοχυρῶμποροῡμε νά ποὺμε ότι ἡ Συνδιάσκεψη,
νουν τά δικαιώματα τῆς μειοψηφίας καί έξ- παρά τους πλουσιους προὸληματισμούς
ασφαλίζουν τή δημοκρατική έκλογή ὅλων
της, πρόσθεσε νέα στοιχεῖα στῆν πολιτική
τῶν ὁργάνων, τήν έλεὺθερη κυκλοφορία
TñQ EAA. Ἐπι6ε6αιῶθηκε κάποια σκλήτῶν διαφορετικῶν άπόψεων, τή συμμετοχή
ρυνση τῆς πολιτικῆς της άπέναντι στήν
τῶν μελῶν στή διαμόρφωση τῆς πολιτικῆς
Κυθέρνηση. Διακρίνεται έπίσης κάποια
γραμμῆς καί άναγνωρίζουν σέ όποιον δέν
άσάφεια στίς θέσεις της άπέναντι σέ προσυμφωνεῖ άκόμα καί τό δικαίωμα τῆς άπειΒλήματα, ὅπως τοῦ NATO καί τῶν θάσεων.
Θαρχίας (μέ άδράνεια) στίς άποφάσεις τῆς
άκόμα καί τῆς EOK, άποτέλεσμα, ὅπως
πλειοψηφίας, σέ όρισμένες είδικές περιφαίνεται, συμ6ι6ασμῶν γιά νά μήν όξυνπτῶσέις. Τά δύο κείμενα - διακήρυξη καί
Θοῡν oi διαφωνίες άνάμεσα στίς διαφορεκαταστατικές άρχές - πού θεωροῦνται
τικές τάσεις μέσα στό Κόμμα.
συμλληρωματικά τῆς Προγραμματικῆς ΔιαΣτή συνθεση τοῡ άνωτερου όργάνου τῆς
κήρυξης, ea τά έπεξεργαστοῡν ή ΔιοικοὺΕΔΑ, οτή Διοικούσα Ἐπιτροπή, που ό άρισα, oi όργανῶσεις καί είδικές έπιτροπές
θμός τῶν μελῶν της περιορίστηκε, μέ
γιά νά προετοιμάσουν τό υλικό γιά τό Α’
άπόφαση τῆς Συνδιάσκεψης, άπό 70 σέ 50
Πανελλαδικό Μεταδικτατορικό Συνέδριο
μέλη, δέν έγινε σοθαρή σέ έκταση άνατῆς EAA.
νέωση.
Τά
40
άπό
τά
50
μέλη
τῆς
νέας
Kai σχετικά μέ τήν ένίσχυση τῆς αὺτοΔιοικοὺσας ήταν καί στήν προηγουμένη. Ἠ
νομίας τῆς ΕΔΑ ή Συνδιάσκεψη έκανε 6f]μικρή ὅμως σέ άριθμό άνανέωση εἶναι σηματα. Τό πνεῦμα που έπικράτησε στίς
μαντική
σέ
ποιότητα.
Ἀνάμεσα
στά
δέκα
περισσότερες ὸμιλίες ήταν ή όριοθέτηση
’ μέλη που έκλέγονται γιά πρῶτη φορά εἶναι
άπέναντι ίδιαίτερα on: δύο ΚΚΕ. Αὺτό δέν
δυό πολιοί ήγέτες τῆς νεολαίας τῆς ΕΔΑ; ό
σημαίνει πῶς δέν άναγνωρίζεται γενικά ή
Γιῶρνος Κοτηφόρης, ὑφηγητής τῶρο ῡτό
σύμπτωση άπόψέων μέ τό ΚΚΕ έσωτεριΠανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου - ή ὁμιλία, του
κοῡ, ίδιαίτερα οτά Θέματα τῆς άντιδικταοτή Συνδιάσκεψη ήταν μιά έξοχη Θεωρητορικῆς ένότητας ή τῶν δημοκρατικῶν
δρόμων καί διαδικασιῶν γιά ένα σοσιαλισμό τική θεμελίωση γιά τό χαρακτῆρα καί τίς
ρίζες τῆς ΕΔΑ - καί ὸ Στέφανος Στεφάνου.
μέ διεὺρυνση τῶν άνθρῶπινων καί πολιτι(Καί oi δυό ήταν μέλη τῆς Διοικουσας στήν
κῶν δικαιωμάτων καί έλευθεριῶν. Ἀπορρίπροδικτατορική ΕΔΑ). Ἐπίσης, δύο άκόμα
πτεται ὅμως κάθε πρόταση γιά συγχωστελέχη τῆς προδικτατορικῆς νεολαίας
νευση μέ τό ΚΚΕ έσωτ. στή 6άση τοῠ
Λαμπράκη - ό Θεοτόκης Ζερὸός άπό τή
«μαρξισμοῡ-λενινισμοῡ» ῆ τοῦ εὺρωκομΘεσσαλονίκη καί ό Τίμος Παπαδόπουλος ~
μουνισμοῡ καί τονίζεται ῆ ίδιαιτερότητα
καί ένας άκόμα τῆς νεότερης γενιάς, ό Χρ.
τῆς ΕΔΑ, ῶς κόμματος τῆς Ἐλληνικῆς
Χαραλαμπάκης. Γιά πρώτη φορά έκλέγεται
Ἀριστεράς, μή κομμουνιστικοῡ, οὔτε σοοτή Δ.Ε. τῆς ΕΔΑ καί ό Γ. Καράθας. έπιχεισιαλδημοκρατικοῡ, που δέν άντιγράφει καρηματίας, παλιός σοσιαλιστής. _
νένα ξένο πρότυπο. Ἀσφαλῶς, ένα άπό τά
Γενικά στή Διοικούσα έκπροσωπουνται
χαρακτηριστικά τῆς πολιτικῆς, καί μποόλες οἰ τάσεις τῆς ΕΔΑ. Γενικότερα ἡ Συνροῡμε νά ποῡμε καί τῆς φυσιογνωμίας, τῆς
διάσκεψη, προκαλῶντας καί μιά δραστηΕΔΑ εἶναι ὴ έπιδίωξη τῆς ένότητας, τῆς
ριοποίηση τοι] Κόμματος, έστω καί μέσα
συνεργασίας σέ ὂλα τά ἐπίπεδα. Τῆς ένστήν καρδιά τοῡ τόσο θερμοῦ καλοκαιριου,
ότητας, που κατατείνει καί σέ όμοσπονάνοιξε νέες δυνατότητες γιά νά άναπτυδιοποιήσεις καί σέ συγχωνεύσεις, όταν
χθεῖ όργανωτικά τουλάχιστο ἡ ΕΔΑ άναῶριμάσουν oi συνθῆκες γιά τή δημιουργία
λογα
μέ
τήν
άκτινοὸολῐα
της,
όπως
ζήτησε.
ένός μεγάλου κόμματος τῆς έλληνικῆς
σέ μιά παρέμθασή του, ό Ἠλίας Ἠλιοῡ.
Δημοκρατικῆς Ἀριστεράς.

ΙΙ

Τοῦ Ἀλέξη Βὰγια

Ποῡ
Θρίσκεται
τό l
àôléâoôo;
ΠΡΟΘΕΣΗ μας δέν εἶναι ώστόσο ν’
ἀσχοληθοῦμε μέ τό ρόλο τῆς προσωπικότητας 011'] σχέση κόμμα-μάζες - ἄλλωστε
δέν τόν παραγνωρίζουμε - ἀλλά νά δοῦμε. νηφάλια, στό μέτρο τοῦ δυνατοῦ,
ποιές εἶναι οἱ συνιστῶσες τῆς ἑλληνικῆς
ἀριστερᾶς, ἂν ἔχουν ξεπεράσει τήν
κατάσταση τοῦ αὐτοσκοποῦ ἤ τοῦ πολιτικοῦ ὀργανισμοῠ γιά τόν ἑαυτό του καί
πῶς σκοπεύουν νά μετουσιώσουν τό 00σιαλιστικό τους ὅραμα.
KENTPIKH διαπίστωση εἶναι πώς
αὐτό τό σοσιαλιστικό ὅραμα κέρδισε ἕνα
μέρος τῶν διαφόρων κοινωνικῶν στρωμάτων, ἀλλὰ κι ἕνα μέρος τοῦ πολιτικοῦ
ὑπεροικοδομήματος. ἀφοῦ γνωστὰ πολιτικά ή δημόσια πρόσωπα - πού ἀνῆκαν
σέ ἀστικά κόμματα - διακήρυξαν έπίσημα πώς ἀσπάζονται τό σοσιαλισμό.
Ἀνεξάρτητα λοιπόν ἀπό τήν ποικιλία
τῶν μορφῶν πού έπιδιώκει νά έκφράσει
αὐτή τή μετατόπιση πρός τ’ ἀριστερά
(ΠΑΣΟΚ. Κόμμα Σοσ. Πρωτοόουλίας,
ΙΞΔΑ. Σοσ. Πορεία), γιά πρώτη φορά
στήν Ἑλλάδα, μέσα ἀπό τήν ἀναὸίωση
τοῦ παλιοῦ διχασμοῦ ἀνάμεσα σέ κομμουνιστές καί σοσιαλιστές στούς κόλπους τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος, διαφαίνεται μιά ἀπαρχὴ ἀντιπαράθεσης, ἕνας
ἀγώνας δρόμου γιά νά κατακτηθοῦν οἱ
μάζες. Αὑτό τό φαινόμενο περιλαμὸάνει,
ἀπό τήν ἀρχική του προσέγγιση, ἕνα
παράδοξο καί μιά παραγνώριση τῆς γεωπολιτικῆς ἀλληλεπίδρασης.

ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ διαπίστωση ὅτι στήν
Ἑλλάδα ὑπάρχει μιά σοσιαλιστική
ὥθηση καί.μιά δεύτερη. ὅτι γιά λόγους
πού ὁρίσκουν τήν έξήγησή τους στήν
πρόσφατη ἑλληνική ἱστορία, τίς ἀλλεπάλληλες ἦττες τοῦ κινήματος κ.λπ., ἡ
διάκριση ἀνάμεσα σέ σοσιαλιστές καί
κομμουνιστές ἀποχτάει ἕνα χαρακτῆρα
12

Πέρασαν τρία χρόνια ἀπό τήν
ἀλλαγή τοῦ Ἰούλη 74 καί τά προὅλήματα στό χῶρο τῆς ἀριστερᾶς
γίνηκαν περισσότερο περίπλοκα,
ἄλυτα, χρόνια, êer παράλληλα
κάποια φαινόμενα ὁείχνουν ἕνα
ὅαθύτερο ἀναδρασμό στό ἑπίπεὸο
τῶν μαζῶν, πού πιέζουν τά ὑπάρχοντα πολιτικά σχήματα σέ μιά
ρήξη τῆς πάγιας σύστασής τους,
ὑποχρεώνοντάς τα νά παραμένουν σέ κατάσταση ρευστότητας ἥ
νά προσπαθοῡν ἀμήχανα νά φτάσουν σέ κάποια ἀποκρυστάλλωση. Ἔτσι, μέσα 0’ αὐτό τό κλίμα,
συμμαχίες ἀναγγέλλονται, ἄλλες
σχεὸιάζονται στά παρασκήνια, οἱ
πρῶτες καρκινοὸατοῦν ἥ ζητᾶνε
ἤδη μιά «ὁεύτερη πνοή» êch ὁέν
ἔχει ἀκόμη τελειώσει ὁ μήνας τοῦ
μέλιτος, οἱ «στρατηγοί» ἀπό τούς

κάθαρσης τῶν ἁμαρτημάτων τῶν δεύτερων ἀπό τούς πρώτους κι ἑπομένως κατά τή λογική τῶν σοσιαλιστῶν - ἑνός
ὑγιέστερου προσανατολισμοῦ τῶν μαζῶν
ἀπό τούς πρώτους.

Μιλήσαμε ὅμως γιά ἕνα παράδοξο καί
μιά γεωπολιτική ἀνακολούθία. ”Ας ἐξηγηθοῦμε.

πολιτικούς ὁείχνουν τό ταλέντο
τους καθώς σχεὸιοποιοῦν ἄλλες
πιό πρόσφορες συνεργασίες ἤ πανηγυρικούς ἐναγκαλισμούς μέ
-ἄσπονὸους φίλους. Κι ὁ λαός πού
συνταράζεται ἀπό ἀπεργίες, πού
πιέζει γιά ὁικαιότερη κατανομή,
γιά περισσότερη ἐλευθερία, γιά
περισσότερη συμμετοχή, γιά περιορισμό τῆς ἁρπαχτικότητας τῶν
μονοπωλίων, πού ὑφίσταται τά
διάφορα σχέδια νόμων τό ἕνα
πίσω ἀπό τό ἄλλο, ἀναρωτιέται
ἄν πρέπει νά διαλέξει ἥ νά ἐπινοήσει ἕνα νέο «πατέρα ἤ σωτῆρα ἤ
ἀρχηγό» κι ἀπορεῖ γιατί ἔμαθε
σιγα-σιγά νά κάνει ὄιώσιμες πολιτικές ἐπιλογές πού ἐξυπηρετοῦν
καλύτερα τά συμφέροντά του,
ἀντί νά ψάχνει γιά σωτῆρες.

διαγράφουν, ἀνεξάρτητα ἄλλωστε ἀπό
τίς προθέσεις τους καί τίς μικροπολιτικές ὑστεροὸουλίες ἀλληλοαπορρόφησής
τους, μαζί καί παρά τή θέλησή τους, οἱ
διάφορες σοσιαλιστικές τάσεις.

KAI AEME ἱστορικά ἐφικτή, γιατί δέν
ἀποκλείουμε τήν παροδική ἐπικράτηση,
πού μπορεῖ νά γίνει καί θεαματική μέσα
ME TON OPO παράδοξο δέν ἐννοἀπό μιά συγκεκριμένη συγκυρία. Κάοῦμε τό ὄψιμο τῆς ἐμφάνισης τῆς σοσιποιοι θά μποροῦσαν νά μᾶς ἀντικρούαλιστικής ποικιλίας, πού. καθώς εἴπαμε.
σουν ἀποδεχόμενοι τήν παροδική ἐπιἐξηγεῖται. ἀλλά τόν προκαταὸολικά ἡγεκράτηση σάν πρῶτο δῆμοι ὅμως σέ μιά
μονικό ρόλο πού θέλει νά διαδραματίσει
προοπτική παδιακοῦ μετασχηματισμοῦ.
στήν ἀσκηση τῆς πολιτικῆς έκφρασης
Σ’ αὐτή τήν περίπτωση, τό ἐρώτημα θά
τῶν ἐργαζομένων τῆς χώρας μας, παραἠταν; K0111 τέτοιο θά γίνονταν μέ ἤ χωρίς
6λέποντας ἤ ταξινομώντας σάν λίγοτούς κομμουνιστές; Μέ τούς κομμουνιπολύ ὁριστικά παρωχημένο τό κομμουστές πού Θά σύρονται καί θά ρυμουλνιστικό κίνημα αὐτοῦ τοῦ τόπου, πού
κοῦνται σέ ἀναγκαστικές έκλογικές συνπαρά τά λάθη του, ἔχει τίς ἱστορικές του
εργασίες ὅπου, ἔναντι τῆς μή ἀπομόνωκαταδολές καί 11']- δυναμική του σέ κίνη- σής τους καί τῆς ἀνάλαφρης παρουσίας
ση, ἔστω καί μή θεαματικά.
τους στή ὅουλή, θά παρέχουν πριμοδόΠέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι αὐτή ἡ στάση
τηση, ὀργανωτικές ὑποὸομές, συντονιεἶναι έπικίνδυνη γιατί ἀντιπαραθέτει τόν
σμό, κ.λπ. :1013 διαθέτουν; Κι ἂν δεὑποκειμενικό παράγοντα (κόμμα, 601011—
χτοῦμε ὅτι μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο
ταρισμό, ἀρχηγικές φιλοδοξίες, ἀκόμη
μετασχηματισμό σημαίνει ποιοτικές ἀλκαί πολιτικάντικα μαγειρέματα) στήν
λαγές καί διαφοροποιήσεις τοῦ ἀρχικοῦ
’ἱστορία ἐπιδιώκει προπαντός νά ὑποκα- σχήματος σέ 6αθμό ἴσως πού τό νέο ἐλάταστήσει τό κομ. κίνημα - ἀπονευρώνον- Ι χιστη σχέση νά ἔχει μέ τό παλιό, ποιές
τάς το - ένῶ παράλληλα θέλει νά μιλήσει εἰναι οἰ πολιτικές καί θεωρητικές ἐγγυστ’ ὄνομά του, ἐγκαθιστάμενο στήν ἡγεήσεις
κι
έπιλογές
:1013
ἀφήνουν
νά
διασία του καί έκφράζοντάς 10 πολιτικά.
φανεῖ αὐτή ἡ μετεξέλιξη τοῦ σοσιαλιστιΑΥΤΑ ὅλα σέ μιά περίοδο τῆς ἱστοκοῦ
πειράματος
ἀπό
πλευρᾶς
ἡγεμονικοῦ
ρίας πού, χωρίς νά παραγνωρίζεται ἡ
παράγοντα;
Ποιός
ὁ
ἡγεμονικὸς
παράἰδιαίτερότητα τῆς κάθε χώρας, ἡ γεωπογοντας;
Θά
ὑπάρχουν
συνιστῶσες
γιά
τή
λιτική ἀλληλεπίδραση ἀποκτάει νέες
διαμόρφωση
ἑνός
ἱστορικοῦ
μπλόκ
καί
διαστάσεις, γεγονός πού ἐπαληθεύεται
στήν πράξη ἀπό τή συνεργασία κομμου- ποιές; Εἶναι δεδομένο ὅτι θά συναινένιστῶν καί σοσιαλιστῶν στό κέντρο καί σουν «ἀπό τά πράγματα»; Θά συζητήσουν πάνω σέ ἀρχές; Θά ὑποκύψουν στό
τήν περιφέρεια τοῦ κύκλου στόν ὁποῖο
συσχετισμό, ἤ - έγκλωὸισμένες - θά ἐξἀνήκει καί ἡ Ἑλλάδα.
αερωθοῦν;
Καί
τί
θά
στοιχίσει
καί
πόσο
Ἀναρωτιόμαστε λοιπόν ἄν, ἱστορικά,
χώρα ὁ πειραματισμός ἤ ὁ αὐτοσχεεἰναι ἐφικτή αὐτή ἡ προοπτική πού προ- ἓτὴ
ιασμος;

ΦΤΑΝΟΥΜΙΞ ἐτσι σ’ ἕνα πρῶτο σημεῖο ἀναφορᾶς πού ὑποδιαιρεῐ τό περιεχόμενο τοῦ παράδοξου σέ σκοπιμότητες
πολιτικές, ἀντιφάσεις, ἀρχηγικές προθέσεις ἤ ἀκόμη ἐπιθυμίες προὸολῆς καί
πολλές ἀποσιωπήσεις.
"Av τό κομ. κίνημα, ἡττημένο, ὂρίσκεται σέ ἀδιέξοὸο - ὅρίσκεται πράγματι; ~—
ποιοί καί γιατί θέλουν νά τό ρυμουλκήσουν πολιτικά ἀποκλείοντας τούς κομμουνιστές,καί ποιούς κομμουνιστές,ἀφοῦ
τό κομ. κίνημα εἶναι διασπασμένο στήν
Ἑλλάδα;
ΑΝ ὁ εὐρωκομμουνισμός ἀποτελεῖ μιά
ἐνοχλητική πραγματικότητα γιά πολλούς, πέρα ἀπό τούς ἱστορικοὺς λόγους
πού τόν διαμόρφωσαν. εἶναι γιατί δημιουργεῖ νέες προοπτικές γιά τίς ἐργαζόμενες μάζες στίς ἀναπτυγμένες καπιταλιστικές χῶρες. ‘H ἰδιαιτερότητά του ὅμως
παύει νά εἰναι μόνο εὑρωπαϊκή ἀπό τή
στιγμή πού ἀναφαίνεται σέ χῶρες τῆς
Ἀσίας ἀκόμη καί τοῦ σοσιαλιστικοῦ
στρατοπέδου.
Εἶναι φανερό πώς πρόκειται γιά μιόι
ἀνανέωση πού ἀπηχεί ὅαθύτερες ζυμώσεις στό ἐπίπεὸο τῶν μαζῶν κι ἐκφράζεται μέ ἐπιλογές πού ὑλοποιοῦν οὐσιαστικά τήν κατάργηση τοῦ ἑνός κέντρου
ἀποφάσεων καί τήν στ’ ὄνομα τοῦ προλεταριακοῡ διεθνισμοῦ ἐπέμὸαση ἑνός
κόμματος ὁδηγοῦ στά ἐσωτερικά τῶν ἄλλων κομμάτων, τή διεκδίκηση περισσότερης ἐλευθερίας τήν πραγματικὴ συμμετοχή τῶν μαζῶν στή λήψη τῶν ἀποφάσεων,στήν προοπτική τῆς αὐτοδιαχείρισης κ.λπ.
ΑΥΤΗ ἡ νέα φυσιογνωμία τοῦ κομ.
κινήματος εἶναι ἡ άλλη ὅψη τῆς νέας του
ἀπῆχησης κι ἀκτινοὸολίας σέ παγκόσμιο
ἐπίπεδο, πού τοποθετεῖ σέ νέες 6άσεις τή
συνοχή, τήν ἀλληλεγγύη καί τήν πάλη
τῶν κομμουνιστῶν καί τούς ἐφοδιάζει μέ
πιό διευρυμένες δυνατότητες ἀσκησης
μιᾶς ρεαλιστικῆς πολιτικῆς τοῦ κατά τόπους καί φάσεις ἐφικτοῡ. ἀπαλλάσσοντάς
τους άπό τά ἐνὸημικά γνωρίσματα μιᾶς
πάγιας πολιτικῆς ἀφορισμῶν, ἀναποτελεσματικότητας κι ἀπουσίας οὐσιαστικῆς
παρέμὸασης στό πολιτικό εἶναι καί γίγνεσθαι κάθε χώρας.
Αὐτή ἡ ποιοτική ἀνάδυση τῆς νέας
φυσιογνωμίας τοῦ κομ. κινήματος, ἀποτέλεσμα ἐσωτερικῶν κι ἐξωτερικῶν ἀγώνων καί συγκρούσεων ἀλλά καί ἐπιστημονικόι ἐπεξεργασμένης ἀνταπόκρισης στά
μηνύματα τοῦ αὕριο, εἶναι ἤδη ἕνα ἀναπότρεπτο ἱστορικό προηγούμενο, ἀνεξάρτητα ἀπό τό σημερινό ἤ καί αὐριανό
οτίγμα τῶν ἐπιτυχιῶν ἤ ἀποτυχιῶν του,
τῶν προωθήσεών του ἤ ὑποχωρήσεων.
ΕΦΟΣΟΝ λοιπόν τό κομ. κίνημα στήν
Ἑλλάδα εἶναι διασπασμένο, γιά λόγους
πού, παρά τήν ίδιαιτερότητά τους, σχετίζονται καί μέ τήν καθολικότητα τοῦ φαινομένου, γίνεται ἐπιτακτική ἡ ἀπάντηση
στό ἐρῶτημα; ποιοί καί γιατί ἐπείγονται,
ἀποκλείοντας ἥ χρησιμοποιώντας τούς
κομμουνιστές, νά τούς ὑποκαταστήσουᾛ,

γιατί ἀποσιωποῦν τό γεγονός ὅτι τό κομ.
κίνημα εἶναι - παρά τά λάθη τῆς ἡγεσίας
του - ἀρκετὰ δυναμικό γιά ν’ ἀποτινάξει
τήν ἐξάρτηση καί τήν καθυστέρηση καί
ν’ ἀναδυθεῐ μέσα ἀπό τόν ἑαυτό του
ἀνανεωμένο, ὑπεύθυνα. νηφάλιο κι
ὁπωσδήποτε ἀποφασιστικό στοιχεῖο καί
συνιστώσα σέ μιά πορεία μαζί καί μέ άλλους γιὰ περισσότερη δημοκρατία καί
γιά τό σοσιαλισμό;
ΑΥΤΗ ἡ γενική τοποθέτηση τοῦ προὖλήματος ἀφησε σκόπιμα στή σιωπή τίς
συγκεκριμένες ἀναφορές σέ κομματικούς
φορεῖς-ἤ πρόσωπα (ἐκτός ἐκεῖ πού χρειάστηκε· νά εἶναι ἐνδεικτική) γιά νά διευκολύνει τή διατύπωση ὁρισμένων σκέψεων πάνω οτήν πολιτική πρακτική διαφόρων σχημάτων — ἀκόμη κι ἐκείνου γιά
τό ὁποῖο τό κείμενο τοῦτο Θά ἐδινε τήν
ἐντύπωση τοῦ συνηγόρου - τά ὁποῖα, κινούμενα ἀπό ὑποκειμενικά πολιτικά κίνητρα, μπλοκάρουν τήν ἀλήθεια πρός τό
συμφέρον τους, ἀλλοτριώνοντας ἐτσι
τούς ὀπαδούς τους καί γενικότερα τό
λαό.
”Αν ὅμως εἶναι ἀλήθεια - καί εἶναι πώς ἡ χώρα ὅρίσκεται σέ μιά κρίσιμη
καμπή - κι ἀνεξάρτητα ἀπό τούς άμεσους ἤ ἀπώτερους ἐσωτερικούς ἤ ἐξωτερικούς κινδύνους ἤ ἀκόμη καί τό συνδυασμό τους-τότε πολιτική εὐθύνη ἀπέναντι στό λαό εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῆς
ἀλήθειας καί τό ξεπέρασμα ἐκείνων τῶν
γνωρισμάτων πού συνιστοῠν τήν πάγια
τακτική τῶν ἀστικῶν κομμάτων.
Τό «ὅλη ἡ ἀλήθεια στό λαό», ὅταν δέν
χρησιμεύει σάν δημαγωγικό ποπουλίοτικο σύνθημα, εἶναι ἕνα ἀξίωμα πού ἤ
γίνεται μέθοδος ἐπαφῆς, ἐπικοινωνίας μέ
τίς μάζες, ἤ παραμένει, μέ ἀπρόόλεπτες
συνέπειες, ἰδιαίτερα ὅταν ἐπιτακτικές
ἱστορικές αίτιάσεις κάνουν αὐτό τό λαό
νά ἐξεγερθεῖ (Πολυτεχνεῖο) χωρίς νά

κυκλοφόρηοε

διαθέτει τήν ἐπιστημονικά ὀργανωμένη
προοπτική τῆς ἀνάληψης τῶν πεπρωμένων του ἀπό τόν ἴδιο, μέσα ἀπό ἕνα πολιτικό κόμμα ἐκφραστή καί συλλογικό
διανοητή πού θά μποροῦσε νά μετατρέψει τήν ἐξέγερση σέ άνατροπή τῶν (ἦ
κάποιων) δομῶν τοῦ ἀστικοῦ κράτους.
Ἡ στιγμή τῆς ἀλήθειας δέν εἶναι μόνο
ἐκλογική, χωρίς φυσικά ν’ ἀποκλείεται.
Πρίν οἱ κλαυθηρισμοί γιά αἰφνιδιαστικές ἐκλογές διαμορφῶσουν μιάν ἀτμόσφαιρα προκαταόολικῆς ἥττας, χαμένης
ψήφου, ἀπουσίας ἐναλλακτικῆς λύσης ~—
ἀπό τήν ὁποία δέν ἐπωφελεῐται μόνο ἡ
δεξιά ἀλλά κι ὅσοι ἄλλοι μετράνε, ἐπειγόμενοι, τήν ἀκτινοὸολία τους μέ νούμερα - εἶναι καιρός νά δείξουν ὅλοι τό
πρόσωπό τους.νά δώσουν τίς ἐγγυήσεις
τους γιά τίς ἰδεολογικές, θεωρητικές, πολιτικές ἐπιλογές καί προοπτικές τους.
Δέν ἐχει σημασία ποιοί τό πραγματοποιοῦν ἤδη, ἤ ἂν τό πραγματοποιοῦν λίγο ἤ
πολύ. Τό ἀποσπασματικό ἀποπροσανατολίζει κι εἶναι καιρός ν’ ἀπαντήσουν
ξεκάθαρα στό ἐρώτημα, ὅσοι τό ἔχουν
ἀποφύγει ὥς τώρα; «τό κομ. κίνημα εἷναι σέ ἀδιέξοδο στήν Ἑλλάδα;» Καί ἄν
ὅχι. πῶς διαμορφώνεται ἡ δική τους
γραμμή πολιτικῆς πλεύσης σέ συνάρτηση
μ’ αὐτή τήν πραγματικότητα;
Αύτό τό ἀξίωμα πηγάζει ἀπό τή με·
γάλη μάζα τῶν ἐργαζομένων αὐτοῦτοῦ
τόπου, πού κοιτάζουν μέ δέος τόν ἀστερισμό τῆς ἀριστερᾶς χάνοντας τό λογαριασμό ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀστεριῶν καί
προπαντός ἀπό τήν ἐτερόφωτη ἤ παραπλανητική λάμψη τους.
ΑΠΑΝΤΙ-ΙΣΗ στά ἐρωτήματα αὐτά θά
σημαίνει δέσμευση κι ἀνάληψη εὐθυνῶν
ἀπέναντι στήν ἀλήθεια, πού τόσο ἐχει
ἀνάγκη ὁ λαός γιά νά δεῖ κάπως τήν
προοπτική τοῦ αὔριο καί πῶς θά πορευτεῖ πρός τά κεῖ, .

«mu
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Δημοκρατική ὃιοικόσμηση
κοιί

οἰκονομικές ὀινοιγκοιιὸτητες

'H E.K.. Παραλο Πού αΠοτελεῑ ëva καθημερινο Θέμα συζήτησης
ὂλων αύτῶν Πού τούς Προθληματίζει ἡ ένταξή μας 0' αύτήν, Παραμένει σχετικα αγνωστη σαν θεσμικό Πλαίσιο. “Ξκτός 0110 τήν ανομαστική αναφορα σ· αύτήν, λίγοι ΕύρωΠαῖοι, καί ακόμα λιγὸτεροι
Ἕλληνες, ξέρουν τίς δομές της, τα κέντρα τῶν αΠοφαοεων της
καθῶς καί τίς διαφορες διαδικασίες Πού ακολουθεῖ στή λύση τῶν
διαφόρων Πολιτικῶν καί οἰκονομικῶν της Προθληματων. Αύτή ἠ
αγνοια δέν εἶναι φυσικα μόνο τα ἀποτέλεσμα τῆς ἀδιαφορίας ἢ
τῆς κακῆς Πληροφορησης τῶν ΕύρωΠαίων, αλλα καί έκφραση τῆς
δυσαρμονίας τῶν Πολιτικῶν της θεσμῶν καί τῆς αΠοξένωσής τους
αΠό τίς λα’ἰκές μαζες.
ΠροϋΠὸθεση για τήν κατανοηση τῆς διαδικασίας τῆς εὑρωΠαϊκής ένοΠοίησης εἶναι ἡ γνῶση τῆς θασικής της αρχῆς ὅτι ἡ κινητήρια δύναμη τῆς ένοΠοίησης εἶναι ἡ οἰκονομική αναΠτυΕη στα
Πλαίσια μιας έλεύθερης καί μεγαλης αγορας. Αύτή ἡ οἰκονομίστικη
ὰντίληψη τῆς ὲνοΠοίησης έκφραζει αμεσα τα συμφέροντα τῆς
ἰδιωτικῆς οἰκονομίας καί ἰδιαίτερα τῶν Πολυεθνικῶν έταιριῶν. Οί
έταιρίες αύτές θέλουν τήν E.K. σαν τεχνοκρατικό ὂργανο Πού θα
έξασφαλίζει τήν αΠαραίτητη γι’ αύτές οἰκονομική ὸμοιογένεια
στὸν εύρωΠαϊκὸ χῶρο. Ταυτόχρονα ύΠοστηρίζουν ὃτι ή οἰκονομική
αναΠτυξη θα φέρει τήν κοινωνική ἰσότητα, Πού θα εἶναι τό αΠοτέλεσμα μιας καλύτερης κατανομής τῶν εἰσοδηματων στα Πλαίσια
τῆς έλεύθερης οἰκονομίας. Φυσικα ëva τέτοιο έΠιχεὶρημα δέν δικαιολογεῖται καθόλου αΠὸ τήν οἰκονομική έμΠειρία. ὂχι θέθαια
γιατί ὴ οἰκονομική αναιττυξη καθυστερεῖ Παρολες τίς ταλαντῶσεις
της, αλλα γιατί ἡ κατανομή τού κοινωνικοῦ Πλούτου γινόταν μέχρι
τῶρα μὸνο μέσω τῆς κρατικῆς Παρέμθασης καί κατω αΠὸ τήν Πολιτική Πίεση τῶν οἰκονομικα αδύνατων. Τό ἐπιχείρημα αύτό ταυτίζει
έσκεμμένα τα μερικα ἰδιωτικα συμφέροντα μέ τό γενικο εύρωΠαϊκο συμφέρον καί ΠροσΠαθεῖ έτσι να αΠοδυναμῶσει τήν 01101τηση για ένα Πλατύ καί δημοκρατικό θεομικὸ ύΠοθαθρο στήν E.K.
T0 4 θασικα Πολιτικα καί οἰκονομικα αργανα τῆς E.K. εἷναι;
0 T0 ΕύρωΠαῑκό Κοινοθούλιο

αΠαλυσης, Πού, ὃΠως εἶναι φυσικὸ, εἶναι δύσκολο να τήν έφαρμόσει στήν καθημερινή Πρακτική.
O Ἑλέγχει τυΠικα τα κοινοτικα κονδύλια. Καί έδῶ διαθέτει μόνο
10 ύστατο μέσο έλέγχου, μΠορεῖ να αΠορρίΠτει έξ ὁλοκλήρου τόν
κοινοτικα ΠρούΠολογισμο, χωρίς να έχει τό δικαίωμα να κανει
ὸΠοιαδήΠοτε τροΠοΠοίηση. Χ
O “Ελέγχει τα κονδύλια τῶν κοινοτικῶν οργανων, καθώς καί τα
κονδύλια τού ΕύρωΠαίκοῡ Κοινωνικοῡ Ταμείου καί τῶν έρευνῶν
(λιγατερο αΠα 19% τοῦ ΠρούΠολογισμού τού 1976).
'O θεσμὸς τοῡ ΕύρωΠαϊκού Κοινοθουλίου Παίζει σήμερα 10 ρὺλο
τῆς δημοκρατικῆς διακόσμησης τῆς E.K. 0'1 δικαιοδοσίες του,
ὃΠως αναφέρθηκε καί ΠαραΠανω, Περιορίζονται στα δευτερεύοντα
έλεγχο τῶν αΠοφαοεων τοῡ Συμθουλίου τῶν ’ΥΠουργῶν καί τῆς
“ΕΠιτροΠῆς. Βασική καί ίστορική ΠροϋΠοθεση μιας Πραγματικῆς
λειτουργίας του θα ἠταν ἡ έξασκηση αΠο αύτο τῶν δικαιωματων
τοῦ διορισμοῦ τῆς έκτελεστικής έξουσίας καί τῆς νομοθεσίας,
Χωρίς αύτές τίς δικαιοδοσίες θα Παραμένει μια Παρατεχνοκρατική
συναγωγή Πού θα αοχολεῑται μέ ατέλειωτες καί ασήμαντες λεΠτομέρειες. Ἠ αΠευθείας έκλογή του δέν Προκειται να τού δώσει καμια καινούργια ΠροοΠτική, έφόσον δέν θα ξεΠερασει τίς Βασικές
του αδυναμίες· αντίθετα, θα ῶραιοΠοιήσει ακόμα Περισαότερο μια
αντιδημοκρατική κατασταση.

2. Ἠ ΕὺρωΠαῑκή Ἐπιτροπή
ἈΠοτελεῑται αΠο 13 μέλη Πού έκλέγονται αΠο τίς έθνικές κυΘερνήσεις. αλλα δέν μΠοροῡν να ανακληθοῡν αΠ’ αύτές στή διαρκεια τῆς θητείας τους. Εἶναι ταυτόχρονα νομοθετικό καί έκτελεστικα ὂργανο.
Οἰ δικαιοδοσίες τῆς “ΕΠιτροΠής εἶναιῑ
O Ἐλέγχει καί διαχειρίζεται τήν Ε.Κ.Α.)(. (ΕύρωΠαίκή ΚοινοΠραξία “Ἀνθρακος καί Χαλυθος)

Ο Διαχειρίζεται τήν Εύραταμ.

0 'H ΕύρωΠαίκή “ΕΠιτροΠὴ
Ο T0 Συμθούλιο τῶν ὙΠουργῶν
Ο Τό ΕύρωΠαϊκό Δικαστήριο

1o Εὑρωηαίκὸ Κοινοθαύλιο διευθύνειαι and
Eva I'lpbcbpa καί 12 Άντπιρῠέόβους

1. T0 Εὺρωπαϊκό Κοινοθούλιο
si

ἈΠοτελεῑται αΠό 198 μέλη Πού ἐκλέγονται αι-ιὸ τα έθνικα κοινοΘούλια. 'H κατανομή τῶν έδρῶν έχει ῶς έξήςῑ
O Γερμανία, Βρετανία. Γαλλία, Ἰταλία αΠό 36 θουλευτές.

ü auvuavﬂnvlm ut
n: mum: anew: WE”

O Βέλγιο, “Ολλανδία αΠό 14.
O Δανία, “Ιρλανδία αΠό 1ο,
O Λουξεμθούργο 6.

K010 τα έΠίσημα στοιχεῖα τῆς Κοινότητας 010 Κοινοθούλιο δέν
αντιπροσωΠεύονται έθνικές αντιΠροσωΠεῑες αλλα Πολιτικές Παρα- ’
ταξεις. Αύτὸ εἶναι μια μερική αλήθεια. Στήν αρχή τῆς λειτουργίας
του, τό 1958. 0 ὲθνικός χαρακτῆρας τῶν αντιΠροοωΠειῶν κυριαρ-χούσε στήν E.K. “Αργότερα αρχισε να ατονεί. αλλα χωρίς να χαθεῑ
μέχρι καί σήμερα, μια καί οἰ αντιΠροσωΠεῑες αύτές έχουν αμεσα
τοΠικα καί έθνικα Πολιτικα συμφέροντα οτα οΠοῑα δέν μΠορούν να
αντιταχθοῡν.
Τό Κοινοθούλιο διαθέτει τίς Παρακατω Περιορισμένες ἐλεγκτικές δικαιοδοσίες;
O “Ελέγχει τήν ΕύρωΠαϊκή “ΕΠιτροΠή αν Παραμένει ανεξαρτητη
αΠέναντι ατο Συμθούλιο τῶν “ΥΠουργῶν καί στίς διαφορες έθνικές
Πιέσεις. Διαθέτει ὅμως έναντίον της μόνα τήν ύστατη Ποινή τῆς

H

a "mi mil/19mn mû Eüpmn‘alkmî Kmvoû’auÀl’nv m’v Φιὸμουάριο 1976

Δικαοτικός Ἔλεγχος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Ο Ἐλέγχει καί διαχειρίζεται μαζί μέ τό Συμθοὺλιο τῶν ’Υπουργῶν τούς κοινοτικους πόρους.
O Ἐλέγχει τήν ταυτοχρονη έφαρμογή τῆς συνθήκης τῆς Ἐ.Ο.Κ.
(παραγωγο κοινοτικά δίκαιο) σέ ὃλες τίς χῶρες τῆς Κοινάτητας.

4. Τό Εὺρωπαϊκό Δικαστήριο

Ἀποτελεῑται ἀπό 9 δικαστές που ὺποδεὶχνονται ἀπό τίς έθνικές
κυθερνήσεις καί έχουν έξαετή θητεία. Στίς δικαιοδοσὶες του ἀνήO Ἐκτελεῑ νομοθετική ἐξουσία μέ τούς διάφορους κανονισμούς
κει;
,
καί γνωμοδοτήσεις που έκδίδει καί πού θασικά ἀναφέρονται στήν
Ο
Νά
έρμηνεὺει
τίς
κοινοτικές
συνθῆκες
σέ
περίπτωση
ἀμφιθοΚοινή Ἀγροτική Πολιτική. Εἶναι ή κυριάτερη τομεακή πολιτική που
λιῶν.
ἀσκεῖται ἀπὸ τήν E.K. σήμερα.
O Νά ἀποφαίνεται πάνω στίς προσφυγές ἰδιωτῶν ῆ έπιχειρήσεων
Τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆςζ παρόλη τήν τυπική τους ἀνεξαρτησία
που θρίσκονται σέ κάποια ἀντίθεση μέ τήν E.K. ñ μέ μέλη της πού
ἀπέναντι στίς κυ6ερνήσεις τους, δέν έχουν κάνει τά θῆμα ἀπό τήν
δέν έφαρμάζουν τίς συνθῆκες.
έθνική ατήν εὺρωπαϊκή πολιτική. 'H Ἐπιτροπή έπηρεάζεται έντονα
Τό Εὺρωπαϊκό Δικαστήριο εἶχε μέχρι τῶρα μιά μεγάλη συμθολή
ἀπὸ τά διάφορα έθνικά συμφέροντα καί πάνω στή 6άση αὺτῶν τῶν
στή δημιουργία μιᾱς εὺρωπαϊκῆς νομολογίας. 'H νομολογία αὐτή
συμφερόντων προσπαθεῑ νά 6ρεῖ συμθιθαοτικές λύσεις. Ἐκτός
ἔχει ὲπηρεάσει πολλές φορές καί τά έθνικά δικαστήρια οτίς ἀποἀπο αὑτά, εἶναι ένα ἀργανο που δέν ἀντιμετωπίζει κανένα δημοφάσεις τους, μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργεῖται σιγά σιγά ένα γενικρατικά έλεγχο, μιά καί δέν φέρνει καμιά εὑθὺνη ἀπέναντι στό
κὸτερο εὺρωπαϊκό δίκαια Τά μεγάλο πράθλημα στή λειτουργία
Εὐρωπαίκά Κοινοθούλιο. Μάνο σέ περίπτωση μιᾶς μεγάλης παρά-του εἶναι ὅτι θρίσκεται ὺπερφορτωμένο ἀπό προσφυγές πού έρθασης ἀπό τή μεριά τῆς Ἐπιτροπῆς έχει τά Κοινοθούλιο τά διχονται θασικά μάνο ἀπό τό μέρος τῆς Ευρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί
καίωμα νά τήν ἀπολύσει. AÙTÔ TÔ μέτρο δέν ἀποτελεῖ κανένα μέσο
τῶν ἰδιωτικῶν έπιχειρήσεων. ’ἘναττΙ εὺρωπαῖος πολίτης εἶναι φυδημοκρατικοῦ έλέγχου. ἀφοῦ δέν συντείνει στῆ μορφοποίηση ἤ
σικὸ νά διστάζει νά προσφύγει ο* αὑτά τό δικαστήριο, γιατί Θά
καί οτήν ἀλλαγή τῶν ἀπάψεων τῆς Ἐπιτροπῆς.
ἀντιμετωπίσει μιά μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία καί γιατί σάν
Μιά άλλη μεγάλη ἀδυναμία τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ὃτι οἰ ἀποφάμεμονωμένο ἀτομο θά έχει δυσκολίες νά ζητήσει τήν έφαρμογή
σεις της πρέπει νά έπικυρωθοῡν ἀπο τά Συμθουλιο τῶν ’Υπουρμιᾱς ἀπὸφασης
γῶν, ἀλλά τά Συμθούλιο, σύμφωνα μέ τή συνθήκη τῆς Ρῶμης.
δέν ἀπά ένα έθνικά κράτος.

εἶναι ὺποχρεωμένο να έπικυρῶνει οὒτε κάν μάλιστα νά συζητάει
τίς ἀποφάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς. Ἀποτέλεσμα αὺτῆς τῆς διαδικασίας
εἶναι ῆ Ἐπιτροπή νά ἀσχολεῖται μόνο μέ θέματα πού συναντοῡν
τά κοινά ένδιαφέρον τῶν έθνικῶν κρατῶν. 'H Γαλλία κατόρθωσε μέ m mm. mm mm, [Ill mm mm mm
τήν κρίση τοῦ 1965 να έμποδίσει τήν έφαρμογή τῆς ἀρχῆς τῆς πλειοψηφίας, ὅπως προθλεπόταν ἀπό τά σύμφωνα τῆς Ρῶμης. ε - D P M H ε Η
’Ἐτσι δέν δάθηκε ἡ δυνατότητα στῆν Ἐπιτροπή νά έπιδιῶκει τήν - ·
έπικὺρωση τῶν ἀποφάσεων της ἀπό τήν πλειοψηφία τοῡ ΣυμθουΕΙΔΜΑΔΙΑΙΟ ΜΑΝΟ ΑΡΧΜ I’DV ΙῚΑΝΕΛΛΙΝΟΥ ΙῠΣΙΑΛΙΠΚΟΥ KIWTOI
λίου. Μέ τήν κρίση αυτή διατηρήθηκε ἡ ἀρχή τῆς ὁμοφωνίας καί
τό δικαίωμα τοῦ θέτο. ’Ἐτσι τό κάΘε ἑθνικό κράτος μπορεῑ νά σταματήσει κάθε ἀπόφαση noü έρχεται σέ ἀντίθεση μέ τά στενά
ὲθνικά του συμφέροντα. 'H Ἐπιτροπή ἀναγκάζεται έτσι νά προσανατολίζεται ατά έθνικά συμφέροντα καί ὅχι οτό γενικό εὺρωπα“ίκό
συμφέρον.

3. Τό Συμθούλιο τῶν Ὺπουργῶν .
Ἀποτελεῑται ἀπό Ὑπουργοὺς τῶν έθνικῶν κυθερνήσεων. Τό
Συμθούλιο τό ἀπαρτίζουν, ἀνάλογα μέ τά θέματα πού τά ἀπαοχολοῡν, ol ùnoupvolz Ἐξωτερικῶν, Ἐσωτερικῶν, Γεωργίας. Βιομηχανίας κ.λπ, Σύμφωνα μέ τή συνθήκη τῆς Ρῶμης. τό Συμθούλιο τῶν
’Υπουργῶν εἶναι τό θασικά κέντρο τῶν ἀποφάσεων τῆς Κοινότητας. Σύμφωνα μέ τήν ’ίδια συνθήκη, ol ἀποφάσεις του έπρεπε νά
παίρνονται πλειοψηφικά μετά τήν πάροδο μιᾱς μεταθατικῆς περι· Ἑβδομαδιαῑο
ἀδου. Ὅπως ἀναφέραμε καί παραπάνω. μετά ἀπὸ πιέσεις τῆς Γαλîä‘fÊË’ÊS’ËÔËJEÆËÆKËpËEËËËeÏJË ËË‘YËEË‘. ÊXÇ‘ÏËËÎÆÉËÙÀÎËËÛ ὀργανο άρχων τοῦ ΠΑΣΟΚ
διαφέρει καθόλου ἀπό μιά ὸποιαδῆποτε ὺπουργική σὺνοδο ὅπου
ἀντιπροσωπευονται μέ ὅλη τή δυνατή σκληρότητα τά διάφορα
έθνικά συμφέροντα.
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Περιὸόιλλον
Kai πολιτική
ΣΥΝΙΞΝΤΙΞΥΞΗ ME TON PENE NTYMON
«Ἠ πόλη μας γίνεται μέρα μέ τή μέρα μια πόλη απαγορευμένη για τούς
φτωχούς, τούς συνταξιούχους τούς αναπηρους καί τα παιδια». ’Ἐτσι αρχίζει
ἡ προκῆρυξη Πού μοίρασαν στούς δρόμους τού Παρισιοῡ οἰ οίκολόγοι. Στήν
’ίδια προκήρυξη, λίγο πιό κατώ, γραφουν; «Ἀπό τα τέλη τῆς Περιόδου τοῡ
1960, μερικοί ἐπιστήμονες ξεσηκώνουν τήν κοινῆ γνώμη για να Προσέξει τίς
δραματικές συνέπειες μίας οἰκονομικῆς καί κοινώνικῆς Πολιτικῆς πού καταστρέφει τήν ύγεία τοῦ ανθρώπου, μολύνει τῆ φύση καί έξαντλεῖ τίς αναντικαταστατες Πλουτοπαραγώγικές πηγές».
Μετα από τήν ύΠοψηφιότητα τού Ρενέ Ντυμόν στίς προεδρικές έκλογές
τοῦ 1974, TÔ κίνημα τών οἰκολόγών δέν σταματαει να μεγαλώνει τήν έΠιρροή
του στῆ γαλλικῆ πολιτική ζωή. 'O Ρενέ Ντυμόν στίς Προεδρικές έκλογές τοῦ
1974 εἶχε παρει 350.000 ψήφους κι από τότε, εἶναι αλῆθεια, τό κίνημα αὑτό
ἔχει κερδίσει σέ ὲπιρροή. Τα ἐρωτήματα πού οἰ οἰκολόγοι ἓθεσαν τότε επαληθεύονται με τόν καιρό όλο καί Περισσότερο.
'O συνεργατης μας ΦΟΙΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ συναντησε στό Παρίσι τό μυθικό Πια «αρχηγό» τῶν οἱκολόγων ΡΕΝΕ NTYMON καί πῆρε για τό «ANTI» τῆ
συνέντευξη Πού ακολουθεῖῑ
ΕΡ; Κύριε Ντυμόν 6d ἠθελα vd μοῡ πεῑτε
τί εἶναι οίκολογία καί ἀπό Πότε ηαρουσιαζεται σαν κι’νημα;
ΑΠ; Οἰκολογία εἶναι ῆ σχέση τοῦ ανθρώπου μέ τό περιόαλλον. ’Ὀπως ’ίσως θα ξέρετε, τό κίνημα τῶν οἰκολόγων αρχισε να
ἐμφανίζεται Πρίν 20 χρόνια περίπου ’με
αφορμή τῆ μόλυνση τού περιθαλλοντος
από τα ἀπόθλητα τῶν έργοστασίων, πού
καταστρέφουν τῆ ζωή σέ Ποταμοὺς καί λίμνες. Ὲδώ στῆ Γαλλία ε’ίχαμε τῆ μεγαλη
ἱστορία τῆς λίμνης στό ”Ανσύ. ”Αρχισαν
λοιπόν να δημιουργούνται σύλλογοι προστασίας τῆς φύσης. Βέθαια ῆ ρίζα τοῡ κακοῦ
αρχίζει από τα τέλη τοῡ 18ου αἰῶνα στῆν
Ἀγγλία, από τήν έποχή δηλαδή τῆς πρώτης
καπιταλιστικῆς θιομηχανικῆς αναπτυξης.
Τό Πρόθλημα κατα τῆ γνώμη μας θρίσκεται στῆν κοινωνία τού κέρδους. Στόν ατομιστικό χαρακτῆρα τῆς κοινωνίας, Πού, κυνηγώντας τό μεγαλύτερο δυνατό κέρδος
μὲ τα λιγότερα δυνατα έξοδα, καταστρέφει
τῆ φύση καί μαζί της τόν ανθρώπο. Ἐμεῑς
θέλουμε να ξεπερασουμε αύτή τήν κοινωνία, Πραγμα θέθαια Πού δέν εἶναι εῡκολο
να Πραγματοποιηθεῑ από τῆ μια μέρα στῆν
EP: Τό πέρασμα σέ μια αλλη κοινωνία ζητᾱνε καί τό κόμματα τῆς ἀριστερᾶς. Γιατί
δέν συνεργόζεστε μαζί τους,ΑΠ; Oi λύσεις πού δίνουμε έμεῑς, πιστεύουμε ότι πηγαίνουν πιό μακρια από τίς
λύσεις πού δίνουν τα κόμματα τῆς αριστερας. Ἐμεῑς μιλαμε για έλαττωση τῆς πυρηνικῆς αλλα ε’ίμαστε ύπέρ τῆς ἡλιακῆς ένέργειας. Τό κομμουνιστικό καί σοσιαλιστικὸ κόμμα ὅμως εἶναι ύπέρ τών Πυρηνικών έργοστασίων. Γιατί θλέΠουν κοντόφθαλμα καί όχι στό μέλλον.
EP: 01' σφυγμομετρήσεις Προθλέηουν ότι
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Θα εῙστε ol ρυθμιστές στό δεύτερο γύρο
τῶν δημοτικῶν έκλογῶν. Τι’ θέση θα Παρετε
ἀπέναντι στα κόμματα,·

ΑΠ; Ε’ίμαστε ύπέρ τών συνομιλιών μέ τα
κόμματα τῆς αριστερας. ἈΠό τήν Κυριακῆ
τό 6ραδυ ακόμα αν αρχίσουν να μας κανουν Προτασεις, εμεῑς θα τίς δεχθοῡμε.
Ἀλλα θα μιλήσουμε μαζί τους όχι «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν», στα παρασκήνια,
όπως τό θέλουν, αλλα μπροστα στόν κόσμο καί τούς δημοσιογραφους.

ΕΡ; "Av σᾶς Προτείνουν συνεργασία τα
κόμματα τῆς δεξιᾱς;

τῆς Στοκχόλμης για τό περιθαλλον, ό OHE
Πρότεινε να σταματήσει για 10 χρόνια τό
κυνῆγι τῆς φαλαινας για να μῆν έξαφανιστεῑ τό εἶδος. ”Ομως ἡ Σ. Ἕνωση καί ῆ Ἰαπωνία αντιταχθηκαν, μια καί εἶναι ύπεύθυνες για τό 90% τών φαλαινών Πού σκοτώνονται καθε χρόνο καί Πού χρησιμοποιοῡνται για 6ιομηχανικούς σκοπούς. Στίς H. Πολιτεῑες οἱ ζημιές στό περιθαλλον εἶναι μεγαλύτερες από τήν ΕΣΣΔ. Τώρα ὅμως κατω
από τήν πίεση τών οἰκολόγων παίρνονται
μια σειρα μέτρα.

AI'I: 'H δεξια εἶναι ύΠεύθυνη για όλη τῆν
ΕΡ; Σέ ποια χώρα ὑπάρχει μεγαλύτερη
καταστροφή πού έχει προκληθεῑ στό Παρί- φροντίδα για τό περιθαλλον;
σι. Εἶναι αύτή πού έπαιρνε αποφασεις για
ΑΠ; Ἠ Λαϊκή Κίνα προστατεύει περισσότό Παρίσι ἐχοντας τό δημοτικδ συμθούλιο
τερο τῆ φύση. Στίς πόλεις καί στα χωρια
στα χέρια της. Δέν Πιστεύω ότι ῆ δεξια
φυτεύουν παντοῡ δέντρα. ”Ολα τα απόμΠορεῑ να δώσει λύσεις.
6λητα από τα έργοστασια καί τα καυσαέρια
από τίς καμιναδες τα μαζεύουν προσεκτικα
EP: 01 πυρηνικές δοκιμές μήπως ἔχουν
σαν ,ἀποτέλεσμα τήν αλλαγή τοῦ κλίματος, καί δέν τα ρίχνουν στίς θαλασσες καί τα
ὅπως συνέθη μέ τήν τρομερή ξηρασία καί
ποταμια. 'H Κίνα, στῆν αντίθεση αναμεσα
τώρα μέ τούς πρόσφατους σεισμούς cm)
στίς παραγωγικές σχέσεις καί τίς παραγωΡουμανιά,·
ιγικές δύναμεις, δίνει Προτεραιότητα στίς
ΑΠ; Για τούς σεισμούς, δέν τό πιστεύω.
παραγωγικές σχέσεις, δηλ. στόν ανθρωπο
Σεισμούς, ὑπ’ όσο ξέρουμε, Παντοτε εῖκαί όχι στήν τυφλῆ μέ καθε τρόπο αναχαμε στῆν ἱστορία, καί μαλιστα Πολλές φο- ι-ιτυξη τῆς Παραγωγῆς τιού παραμελεῑ καί
ρές ίσχυρότερους από τούς σημερινούς.
δέν ὺπολογίζει τῆ φύση καί τόν ανθρώπινο
Για τήν αλλαγή τού κλίματος όμως δέν
Παραγοντα. 'H θέση τῶν ΙΜαρξ-Ἔνγκελς
μπορεῖ κανείς να μας πεῖ ότι δέν προκαλεῖότι οἱ πλουτοπαραγωγικές πηγές τῆς φύται μια τέτοια αλλαγῆ.
σης εἶναι ανεξαντλητες ἠταν σωστῆ στῆν
EP: Ἀπό τή Σ. ”Ενωση κα( τίς αλλες ανα- έποχή της. Σήμερα ὅμως. μέ τήν τεραστια
τολικές χώρες ποιές εἶναι ol πληροφορίες
αναπτυξη τῆς 6ιομηχανίας καί τήν ασυλλόΠού ἔχετε]
γιστη σΠαταλη πού γίνεται, ῆ θέση αύτῆ
An: ”Ὀ,τι συμθαίνει στίς καπιταλιστικές
κινδυνεύει να ανατραπεῑ. Πρέπει να μειώχώρες συμθαίνει καί έκεῑ. 'H φύση κατασουμε τῆν αύξηση Παραγωγῆς· λιγότερα
στρέφεται τό ’ίδιο. Μαλιστα στῆν περιοχή
,αύτοκίνητα, λιγότερα όπλα, για να προστατού Βόλγα στῆ-Σ. ’Ἐνώση ῆ καταστροφή
τεύσουμε τόν πλανῆτη μας.
τῆς αγροτικῆς γῆς εἶναι τρομακτική. Θέλω
EP: Στίς χώρες τοῦ Tptrou Κόσμου τ(
έπίσης να πώ ότι τό 1972, στή συνδιασκεψη συμθαίνει,·

An: "Onou φτσνει ὴ 6ιομηχσνίσ πού εἰσΘσλλει and τίς σνσπτυγμένες χῶρες σρχίζει ἢ μόλυνση τῆς στμόσφσιρσς Kai ή
κστσοτροφή τῆς φύσης. Ἀκόμσ Kai οτό
Χονγκ-Κσνγκ Kai οτή Σιγκσπούρη.

EP: Εἶναι πολλοί πού σᾶς κστστσσσουν
οτόν έπσνσστστικό χῶρσ τί λέτε γι’ aùré;
Al'l: Πιστεύω ὅτι έμεῑς οἰ οὶκολόγοι εἵμσοτε ένσ σληθινο έπσνσστστικό κὶνημσ, πού
θέλουμε v‘ σλλσξουμε τσ πρσγμστσ ὃχι
μσνο μελλοντικσ (ma σμέσως τώρσ. ’Ὀ ,τι
μποροῡμε θσ το σλλσξουμε σήμερσ. Ἀπό
τούς φίλους μσς ζητσμε ν’ σλλσξουν τήν
προσωπική τους οτσση σπένσντι οτή ζωή.
"Av έχει, γισ πσρσδειγμσ, σὺτοκὶνητο, τό
σφήνει Kai χρησιμοι-ιοιεῑ τό μετρὸ. Ἀγωνίζετσι γισ κρστικές συγκοινωνίες πού ea εἶνσι δωρεσν γισ τούς πολίτες K.ü.

EP: Ἔχετε Θέσεις πού Θάμποροῡσσν νσ
Θεωρηθοῡν οοσισλιστικές,·
ΑΠ; Ὲμεῑς προχωρσμε Kai πιό πέρσ σπό
τσ σοσισλισμο, ζητσμε μισ ζωή συλλογική
σέ μισ κοινότητσ. 'O ἅνθρωπος δέν μπορεῑ
νσ ζήσει μόνος ή στήν έρημο. Χρεισζετσι
μισ ζωή κοινωνική κι ὃχι στομιστική.

ΕΡ; Κύριε Ντυμόν, Θυμᾱμσι μισ γιορτή
πού εἶχε γίνει στίς ὸχθες τοῦ Σηκουσνσ τό
7974 and τούς οἰκολόγους μέ τήν εύκοιρίσ
τῆς ύποψηφιότητσς σος γισ τήν προεδρίσ.
Al'l: Μσ συτσς εἶνσι ὸ σκοπός μσς, νσ Eaνσθσλουμε τή γιορτή μέσσ οτή ζωή. 'H
γιορτή έχει πισ χσθεῑ οτίς πόλεις Kai σπό
τό χωριὸ έπίσης χσνετσι σιγσ-σιγσ. Kai ξέρετε ποιοῖ εἶνσι oi λόγου ‘H τηλεορσση Kai
τό συτοκίνητο. Ἀντικστσστήσσμε τίς γιορτές μέ μισ γιορτή έγωιστική που μσς πσρουοισζέι ἡ τηλεόρσση, πού δέν ἔχει Tin0Ta τὺ σὺθόρμητο.

EP: "Av καί δέν ὑπάρχει ἐπίσημα ἀρχηγός στο κίνημσ σσς, ὴ ύποψηφιόιητᾰ σος
γισ πρόεδρος δι’νει τήν έντύπωση ὁτι εἷστε
σεις.
An: ’Ὀχι καθόλου. Σέ μσς, ὅπως ξέρετε,
γίνετσι προοπσθεισ νσ μήν ύπσρχει ὴ
σχέση κυ6ερνὼντων - κυθερνωμένων. Τό
1974 μοῡ πρότεινον νσ κστέΘω ύποψήφιος

ιζ· »ι ι’ ι

γιστὶ ἡμουν κσπως γνωστὸς. Ἐκείνη τήν
έποχή εἶχσ ἐκδώσει τὸ Θιθλὶο μου «Ουτοπίσ ñ Θσνστος». πσλσιότερσ έπῑσης εἶχσ
σσχοληθεῑ μέ τήν πσλη ένσντισ οτήν πείνσ
στόν κσσμο. Εῖμσι ένσς σπλός ἀγωνιστής
τῆς 6σοης. Βέὸσισ εἶμσι στήν ομσδσ τῶν
ὑπευθύνων. Αὺτή ή ομσδσ ὅμως ὑποτελεῖτσι σπὸ 409 — 500 στομσ. ’Υπεύθυνος Θσ πεῖ
κσποιος που σφιερὼνει mô πολὺ χρὸνο
and τον σλλο via δουλεισ. Δέν ύπσρχουν
Βεντέτες σέ μσς. Στίς έπσνσληπτικές δημοτικές έκλογές πού έγινσν πρίν λίγο
κσιρσ οτὸ 50 δισμέριομσ τοῦ Πσρισιοῡ ή
ήγεσὶσ μσς εἶχε γισ κύριο ὺποψήφιο τόν
Μωρίς Πσλὸντ, 31 χρονῶν, Kai ède ἠμουν
σνσπληρωμστικσς, γιστὶ πρέπει νσ προωΘοῡμε Ta νέσ πσιδισ. "Ech Βέθσισ ένσ τίτλο, ὅτι εἶμσι ὸ πρῶτος ὺποψήφιος οἱκολόγος οτον κοσμο γισ τήν προεδρὶσ. Σ’ έκείνη
τήν προεκλογική έκοτρστείσ εἶχσ σρνηθεῑ
νσ μπεῑ ή φωτογρσφίσ μου οτσ τρσκτ Kai
τίς σφίσεις. Ἑμεῑς εϊμσοτε κστσ τῆς
προσωπολστρείσς.

πολιτικσ κόμμστσ, δηλ. νσ Ta ύποχρεώσουμε νσ περιλσθουν οτσ προγρσμμστσ
τους μέτρσ γισ τήν προστσσίσ τῆς ζωῆς.
Πρέπει νσ έχουμε μισ Θέση οτό πολιτικο
πεδὶο κσθσρσ σντικσπιτσλιστική.

ΕΡ; Αύτή r7 Θέση bac; εἶνσι σνοιχτά πολιτική Stony νομίζω ὅμως ὅτι δέν ἔχετε Eva
ῗ-ἕζςῗακριμένο πολιτικό Πρόγρσμμσ γιά Tr)

’Ἐχουμε δημιουργήοει περιττές, ψεύτικες σνσγκες, μοῡ λέει ὸ Ντυμόν καθώς
προχωρσμε πρός τήν πορτσ. Το διοξείδιο
τοῦ τιτσνίου Βγσίνει σπὸ μισ χρωοτική οὺσίσ πού κστσοτρέφει κσθε Θιολογική ζωή
ὃτσν ρίχνετσι and: τσ έργοοτσσισ οτή Gaλσσοσ. Τό διοξείδιο τοῦ τιτσνίου χρησιμεύει γισ νσ κσνουμε Ta ἠλεκτρικσ μσς
εῖδη (κουζίνες, πλυντήρισ κ.λπ.) πιὸ σσπρσ
Kai λσμπερσ. Γισ νσ φσίνοντσι λοιπον oi
κουζίνες μσς πιό σσπρες Kai λσμπερές,
κστσστρέφετσι ἡ ζωή οτή Μεσόγειο.

'H πτῶοη τοῡ Ὅλσφ Πσλμε, ουνεχῐζει,
οφείλετσι σέ μσς. Ἠτσν κσπως σρνητικό
aim“). γιστί ή δεξισ κέρδισε ψήφους. Oi σοσισλδημοκρστες ὅμως οτή Σουηδίσ ήτσν
ὑπέρ τῶν πυρηνικῶν έργοοτσοίων Kai τῆς
στομικής ένέργεισς.

Φτσνοντσς οτό τέλος“τῆς συνομιλίσς μσς
ὸ Ρενέ Ντυμον Θέλησε νσ κσνει μισ δή·
λωοη οτόν έλληνικό λσό. «Θέλω νσ πῶ
στσν έλληνικό λσο ὃτι ή Θσλσσσσ τῆς Μεσογείου μσζὶ μέ τό κομμστι πού θρέχει τίς
έλληνικές πσρσλίες πεθσὶνει. Κσθε (31voγική ζωή θσ έξσλειφθεῑ μέσσ οτσ έπόμενσ
10 χρόνισ σν δέν πσρθοῡν μέτρσ γισ τήν
προστσσῑσ της. 'H Ἀκρὸπολη, τό ἱστορικό
_ σὺτὸ μνημεῑο Kai φσρος τοῦ πολιτιομοῡ γισ
ΕΡ; Ποιός εἶνσι σήμερσ ὁ μεγσΛύῑερος ὅλη τήν σνθρωπότητσ, κινδυνεύει νσ τή
κίνδυνος γισ τή ζωή καί τὴ φύσῃ]
θσλουν ο* ἓνσ γυσλινο κουτί γισ νσ τήν
προστσῑεύσουν and τή μόλυνση τού περιθσλλοντος πού προκσλεῑ ή 6ιομηχσνίσ. EiΑΠ; 'O μεγσλύτερος κίνδυνος εἶνσι oi
νσι- ὅμως τρσνή σπόδειξη ὃτι ἠ μόλυνση
πολυεθνικές ἐπιχειρήσεις. Ξέρετε τί κσπού κστσοτρέφει τσ μνημεῑσ εἶνσι έπικὶννουν έδῶ Kai σρκετὸ κσιρό; Ἀπὸ τή μισ
ὃυνη κσὶγισ τήν ὑγείσ τοῡ κόσμου, Πρέπει
κστσοτρέφουν τή φύση Kai μολύνουν τόν
νσ θρεῑτε τίς σὶτίες Kai νσ τίς κστσπολεμήσέρσ Kai τό νερό κσί σπό τήν σλλη έπεσετε. Προτείνω λοιπον νσ κινητοποιηθεῖ
κτείνουν τίς έπιχειρήσεις τους οτούς τοσύντομσ ἡ έλληνική κοινή γνώμη έχοντσς
μεῑς πού πσρσγουν προϊοντσ γισ τήν σποEva πρόγραμμσ συγκεκριμένο γισ τή ὀισρύπσνση. Ἕτσι, and τή μισ μολύνουν Kai
σωση τοῦ περιθσλλοντος κσί γισ τήν ποιὸσπὸ τήν σλλη κσθσρίζουν 0l ἵδιες μέ τό
τητσ ζωῆς».
σζημίωτο.

Al'l: Ἴσως εἶνσι προωρο, πσντως έμεῑς ea
φτισξουμε Eva προγρσμμσ σέ έθνική κλίμσκσ, μσζί μέ ὀλο τόν κόσμο. Εἶχσ πεῖ πσλσιοτερσ ὃτι πρέπει νσ πολιτικοποιήσουμε
τούς οἰκολογους, δηλ. νσ τοὺς δώσουμε νσ
κστσλσθουν ὅτι ἠ ὺπερσοτιιση τῆς φύσης
Kai ὸ σγὼνσς ένσντισ οτή μολυνση τοῦ
περιβάλλοντος σπσιτοῡν μισ πολιτική θέση. Πρέπει ουνεπῶς νσ οἰκολογήσουμε Ta

Ο ΠΕΜΠΤΟΣ
ΤΟΜΟΣ
εἶναι ἕτοιμος

ι

Προστεθηκε στούς ἄλλους τέσσερις καί
περιλαμὸόινει τά τεύχη 49 ἕως καί 61 (6’
ἑξάμηνο τοῦ 1976). Διατίθεται ἀπό τά
γραφεῖα μας με 300 ὃρχ.

Οἱ τόμοι τοῦ «ANTI», πανόὸετοι, με πλήρη
πίνακα περιεχομένων προσφέρονται γιόι τή
μελέτηῑ
Ο τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου, μέ ἀναλυτικές καί
ἀποκαλυπτικές ἔρευνες
O τῆς σύγχρονης ἱστορίας μσς καί τῆς Ἀντίστασης
Ο τῆς οἰκονομίας, τῆς παιὸείας, τῆς κοινωνικῆς ζωῆς

Ο τῆς ὁιεθνοῦς ἐπικαιρότητας ’

O τῶν προόλημάτων ἰὸεολογιάς καί τῆς πνευματικῆς
ζωῆὲ V-

...ι
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Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ
Άπό τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου τά καραόάνια τῶν τουριοτῶν ἄρχισαν
νά φθάνουν οέ ἐντυπωσιακούς ἀριθμούς στή χώρα μας. Ὁ ὄγκος τῶν ἐπισκεπτῶν μας, ὁπωσδήποτε πάνω ἀπό ἑνάμιου ἑκατομμύριο, στό ὸιᾷιηνο αὐτό, κάθε _
ἄλλο παρά εὔκολο θά εἶναι νά ἐξυπηρετηθεῖ μέ πλήρη ἑπιτυχία, ἄν ὁέν καταὄληθεῖ μιά ι’ὸιαίτερη προοπάθεια ἀπό ὅλους ὅσοι ἀσχολοῦνται, ἄμεσα ἥ ἔμμεσα, μέ τά το υριστικά ἐπαγγέλματα.
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα πρέπει νά ξαναὸροῦμε
ὅλοι τό χαμόγελό μας. Δέν κοστίζει ἀλλωστε τίποτε. Εἶναι ἀδιανόητο νά ῦπάρχουν
ἂνθρωποι κατσοὺφηδες στήν Ἑλλάδα.
Στή χώρα πού ἔχει τό καλὺτερο φώς τοῦ
κόσμου. Αὐτό τό λαμπερό φῶς πού ὀμορφαίνει τίς ἀμμουδερές παραλίες της, ἀλλά
καί τούς ἀγρίους ὅράχους της καί δημιουργεῖ τήν μοναδικότητα τοῦ τοπίου της.
Ἡ χώρα μας, ποῦ κάτω ἀπό τήν προστασία τοῦ Ξένιου Δία καθιέρωσε ἀπό τοῦς
ἀρχαίους χρόνους τήν ἰδέα τῆς φιλοξενίῇ
ας, μπσρεῖ νά θεωρηθεῐ καί σάν ἡ πρώτη
στήν καθιέρωση τοῦ τουριστικοῦ πνεύματος. Ἀκόμη καί ὁ πρῶτος συνειδητός
περιηγητής, ἦταν Ἕλληνας. Ὁ Παυσανίας, ποῦ ἠταν ταυτόχρονα καί ὁ πρῶτος
τουριστικός συγγραφέας.
Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό αὐτά, ὁ τουρισμός εἶναι συντελεστής καλλιέργειας καλῶν σχέσεων ἀνάμεσα στοῦς ἀνθρώπους
καί τά έθνη, γιατί διευκολὺνει τήν μεταξύ
τους έπικοινωνία καί ἀλληλοκατανόηση.
Ἔτσι, πμόάλλει θετικά στήν παγκόσμια
πολιτιστική έξέλιξη, στήν διεθνή συνεργασία καί εἰρήνη.
Ὑπάρχει ὅέὸια ὁ ἁρμόδιος φορέας. Ὁ
Ε.Ο.Τ. Ὡστόσο. πρέπει ὅλοι νά καταλάὂουμε ὅτι ὁ τουρισμός δέν εἶναι ὑπόθεση
ποῦ ἀφορᾶ ἕνα μόνον ὀργανισμό. Εἶναι
ῦπόθεση ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί ἰδιαίτερα
τῶν νέων. Ἀπό τόν όδηγό τοῦ λεωφορείου
μέ τά καυσαέρια, τήν νοικοκυρά μέ τά
σκουπίδια ἔξω ἀπό τήν πόρτα της, τό καθαρό τραπέζι στό μικρό χωριό, τόν ἐκδρομέα ποῦ ἀφήνει τά κονσερὸοκούτια στό
δάσος ἠ τήν ἀκρογιαλιά πού πέρασε τήν
ἡμέρα του.
ἸΙ Λιιίίιιιςιιιὶῐηιιι a l\'lll μιιι ἀπό τίς χαρακτηριστικώτερες ἐνδείξεις τοῦ πολιτισμοῦ
ἑνός λαοῦ. Τά πλαστικά ποῦ πετιῶνται
_ στή θάλασσα, ὅρωμίζοντάς την, μποροῦν
νά καταστρέψουν τήν ὀμορφιά·ἀκόμη καί
στίς πιό καθαρές άκρογιαλιές.
Ὁ τουρισμός εἰναι παράδοση. Καί μεῖς ι
δέν έχομε τήν παράδοση πού διαθέτουν
άλλες χώρες ὅπως π.χ. ἡ Ἑλὸετία ἣ ἡ Αὐστρία. Πρέπει λοιπόν νά κερδίσουμε, ὅσο
γίνεται γρηγορώτερα τόν χαμένο καιρό.
’Όλα αὐτά δέν σημαίνουν ὅτι δ τουρισμός πρέπει νά γίνει στήν Ἑλλάδα 6ιομηχανία. Ὅτι oi ἐπίσημοι φορεῖς πρέπει νά
τόν ὅλέπουν ἀποκλειστικά σάν πηγή εἰσροής συναλλάγματος, παρά τό γεγονός ὅτι Ι
ὕστερα ἀπό τά προὸλήματα πού δημιούργησε στή διεθνῆ οἰκονομία ἡ ἑνεργειακή
κρίση τοῦ 1973, τό συνάλλαγμα ἀρχισε νά
ἀποτελεῖ προῦπόθεση έπιὸιώσεως. Καί εἰναι γνωστό πόσο συνάλλαγμα εἰσρέει στήν
Ἑλλάδα ἀπό τόν τουρισμό. Πέρυσι τό
τουριστικό συνάλλαγμα ἔφθασε τά 824
έκατομ, δολλάρια καί ἡ πρόὸλεψη. 660lμη, γιά τό 1977, εἶναι ὅτι θά ὑπερδή τό l
δισ. δολλάρια.
Στό σημεῐο αὐτό μποροῦμε νά ἀναφερθοῦμε σέ ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα
καταστροφῆς τῆς φύσεως μιᾶς ἀπό τίς
γνωστότερες τουριστικές περιοχές τοῦ κόσμου. Εἶναι ἡ Μαγιόρκα, ἰδιώδης τόπος

παραθερισμοῦ ώς πρίν ἀπό μερικά χρόνια.
Οἱ τουρίστες ξεχῦθηκαν στό νηοί, πού
ἒγινε ὁλόκληρο μιά μεγάλη «Μπίζνες».
Ἀμέτρητα ξενοδοχεῐα καί πολυόροφα μεγαθήρια ξεπήδησαν κατά μῆκος τῶν
ἀκτῶν, πού ἀποτελοῦσαν τήν μεγαλύτερη
τουριστική ἀτραξιόν τοῦ νησιοῦ. Κανένας
δέν φρόντισε γιά τήν φύση καί τήν ἰσορροπία.στό περιὸάλλον. Οἱ τουρίστες ἐξ·
ἀκολουθοῦν ἴσως ἀκόμη νά εὐχαριστιοῦν> ται ὅρίσκοντας ψυχαγωγία οτόν ἥλιο καί
στήν θάλασσα. Ἀλλά διακρίνεται κιόλας
ἡ ἡμέρα ποῦ οἱ τουρίστες δέν θά εὐχαριστιοῦνται πιά. Οἱ ἀκτές εἰναι τόσο ρυπαρές ὥστε δέν προσελκὺουν κόσμο.

Ἀν ὅλοι δέν προσέξουμε, Κράτος καί
ἰδιώτες, κάτι παρόμοιο μπορεῖ νά συμὸεῖ
καί στήν Ἑλλάδα.
Τό Κράτος πρέπει νά καταόάλλει κάθε
προσπάθεια γιά τήν διάσωση καί τόν τονισμό τῶν στοιχείων ὀμορφιᾱς αὐτοῦ τοῦ
τόπου ποῦ ἀποτελοῦν καί τόν πρωταρχικό
πόλο έλξεως τῶν τουριστών. Καί τά στοιχεῖα αῦτά δέν εἶναι μόνο oi φυσικές καλλονές, ἀλλά καί οἱ ἱστορικοί καί ἀρχαιολογικοί θησαυροί. καθώς καί ὅλα τά
παραδοσιακά στοιχεῖα. Ὁ ὅρος «περιόάλλον» δέν σημαίνει μόνο τό φυσικό περι6άλλον. Περιλαμὸάνει καί ὃ,τι ἒφτιαξε ὁ
ἄνθρωπος, τό ἀρχιτεκτονικό δηλαδή
προῖόν. ποῦ έχει ἀνάγκη ἴσης προστασίας.
Βέόαια ό καθαρός ἀέρας. οἱ καθαρές
ἀκρογιαλιές, τό ἀμόλυντο νερό. εἶναι
ἀπαραίτητα. Ἀπαραίτητη ὅμως εἰναι καί
ἡ διάσωση τῆς ἀρχιτεκτονικῆς κληρονομιᾱς pas.
Ἀλλά ἐκτός ἀπό τό κράτος. πρέπει ὅλοι
oi ’Έλληνες νά πιστέψουν ὅτι ὄιν θέλουμε
νά ξαναδώσουμε ζωή στίς παλιές μας συνοικίες, νά τίς ἀνανεώσουμε, θά πρέπει νά
πάψουμε νά σκεφτόμαστε ὅτι συμφέρει
καλῦτερα νά γκρεμίσουμε ἕνα παλιό σπίτι
καί νά χτίσουμε στή θέση του ἕνα καινοῦργιο πού ea εἶναι πιό ἂνετο ἀλλά δέν
θά θυμίζει τίποτε ἀπό τήν ὀμορφιά τοῦ
παλιοῡ.
Αῦτά ὅμως εἰναι κάπως μακροπρόθεσμα. Μπροστά μας ὑπάρχει ἕνας περίπου
μήνας, ποῦ στή διάρκεια του πρέπει νά
ὑπάρξει μιά συνολική προσπάθεια, ὥστε
ὅλοι ἥ σχεδόν ὅλοι oi τουρίστες νά μείνουν ἱκανοποιημένοι καί νά γίνουν ἱκανοί
πρεσόευτές τοῦ ἓλληνικοῦ τουρισμοῦ ὅταν
έπιστρέψουν στίς πατρίδες τουςῇΤά καλά
τους λόγια θά εἶναι τό κίνητρο πού θά
ὠθήσει τοῦς φίλους καί συμπατριωτες
τους νά έπισκεφθοῦν μέ τή σειρά τους τήν
Ἑλλάδα.
Γιά νά τό καταφέρουμε αὐτό. πρέπει
πρῶτοι ἀπ’ ὅλους ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τά
τουριστικά έπαγγέλματανά δείξουν μεγαλῦτερο ἓνδιαφέρον, περισσότερη ζεστασιά
γιά τοὺς ξένους μας καί περισσότερη
ἀγάπη γιά τή δουλειά τους.
Χωρίς ἀμφιὸολία πρέπει νά ἀποκτήσουμε μεγαλύτερη συνέπεια. Νά πάψουμε
νά θεωροῦμε τοῦς ξένους «κουτόφραγ-

κους». πού μποροῦμε Em)qu νά έκμεταλλευτοῦμε τήν ὰφέλειά τους. Γιατί ἀφελεῖς
δέν εἰναι. Εὕκολα μποροῦν νά διαπιστώσουν τήν κοροϊδία. Νά ἰδοῦν π.χ., ὅτι τό
ἕνα κατάστημα εἰδῶν λαϊκῆς τέχνης πουλάει ἀκριὸώτερα ἀπό τό διπλανό του, ἤ
ὅτι.ὁ «ταξιτζής» ζητάει περισσότερα ἀπ’
ὅσα γράφει τό ρολόϊ. Ἀλλὰ εἰδικά στόν
τομέα τῶν ταξί ὑπάρχουν καί ἄλλα προὂλήματα. Ἐκτός ἀπό τήν δυσκολία γιά τήν
ἑξεῦρεσή τους, ὑπάρχει, δυστυχῶς, τό μεγάλο πρόόλημα τῆς κακῆς συμπεριφορᾶς
ἑνός ὅχι μικροῦ ἀριθμοῦ ὁδηγῶν ταξί.
Ἔλλειψη εὐγένειας. ραδιόφωνο οτή δια· ι
πασῶν ἀκόμη καί - θά γράψουμε τήν λέξη
ὅσο κι ἄν εἶναι κακόηχη - «φτυσίματα»
ἀπό τό ἀνοιχτό παράθυρο. Ἡ θλιὸερή ,
αὐτή εἰκόνα δημιουργεῖται, ἄδικα. γιά τό
σύνολο τῶν ὁδηγῶν ταξί, ἐνιῖ) ὑπάρχουν
μεταξύ τους πολλοί σοὸαροί ἂνθρωποι,
εὐγενεῖς, μέ συμπεριφορά ἂψογη, μέ ἀξιοθαύμαστη αῦτοσυγκράτηση σέ περιπτώσεις πού ἡ συμπεριφορά τῶν πελατῶν εῖναι, ἀντίθετα. ὄιοχημη.
Ἡ φροντίδα γιά τήν καλυτέρευση τῆς
ποιότητας τῶν παρεχομένων τουριστικιῖ)ν
ὑπηρεσιῶν πρέπει νά εἶναι τί) (ὂαοικιῖιτερο.
συνεχές, μέλημα στα ξενοδοχεῖα καί τά
ἑστιατόρια. Ἠ σωστή μερίδα. ἡ καθαριότητα. τό καλό σέρῧις γενικώτερα ea δημιουργήσουν στόν ξένο τίς ἑντυπώσεις πού
θ’ ἀποτελέσουν τό ὃασικότερο κριτήριο
τῆς ἱκανοποιητικής ἢ ὅχι παραμονῆς του
στή χώρα μας. Ὺπάρχουν καί πολλά ἄλλα
θεωρούμενα δευτερεύοντα. πού κάθε ἄλλο
ὅμωςπαρά ἀσήμαντα εἶναι. 'O τομέας τῆς
διακινήσεως εἶναι ἀπό τούς ὃασικώτερους.

Τό τελωνεῐο ὅπου θα ὅρεθεῐ ὁ ἐπισκέπτης μας μόλις πατήσει τό πόδι του σέ έλληνικό ἔδαφος εἶναι ἡ ἀφετηρία γιά τήν
έπιτυχία τῆς ταχύτητος στήν διακίνηση.
Τυχόν ἀδικαιολύγητη καθυστέρηοη στόν
χῶρο αὐτό θά δημιουργήοει τίς πρῶτες
δυσμενεῖς έντυπώοεις. Ἠ ἀκρίὸεια στήν
ἑκτέλεση τῶν δρόμολογίων τῶν πλοίων.
ἀλλά καί τῶν λειικρορείων ἡ τών τραίνων
εἶναι ἐπίσης ἀποφασιστική γιά τήν ἀποφυγή ταλαιπωρίας.

Ἰδιαίτερα ὅμως πρέπει νά τονισθεῑ τό
“ πρόόλημα τῆς καθαριότητος. “A; ἀναγνωρίσουμε ὅτι εἴμαστε πολύ πίσω στόν τομέα
αῦτόέ Ἡ κατάσταση που ἐπικρατεῖ σέ
πολλά «κέντρα ἑστιάσεως καί ψυχαγωγίας» εἶναι ἀπαράδεκτη. Ἀποχωρητήρια
ἀπλησίαστα. τραπεζομάντηλα δρώμικα,
ποδιές σερὸιτόρων ποῦ ἡταν κάποτε
ἂσπρες καί νύχια ὅρώμικα.

Ὑπάρχει ὅμως καί ἄλλο σκέλος οτόν
τομέα τῆς καθαριότητας. Εἶναι ὁ καθαρισμός τῶν ἀκτιῦν πού πρέπει νά γίνεται
ἀπό τούς Δήμους ἦ τίς Κοινότητες. ’Όπως
ἔχει ἀνακοινωθεῐ. ὁ EOT ἔχει ἀναλάὸει
τήν ὑποχρέωση νά ένισχὺσει πολλούς Δήμους καί Κοινότητες ἀκριὸως γιά τό
σκοπό αὐτό. Ἀλλά καί έδῶ δέν ἀκρεῖ ἡ
φροντίδα τῆς τοπικής αῦτοδιοίκησης.
Πρέπει ὅλοι ὅσοι πηγαίνουν στίς ἀκτές
γιά νά τίς χαροῡν νά τίς ἀφήνουν ὅπως τίς
ὅρίσκουν γιά νά τίς ἀπολαῦσουν καί oi
ἑπόμενοι ἐπισκέπτες τους. Νά μήν τίς
ὅρωμίζουν, νά τίς προστατεῦσυν ἀπό κάθε
κίνδυνο ρυπανοευ)ς καί καταστροφῆς.

EOT—J

«Η ΠΕΡΙΠΪΩΣΗ ΤΟΥ NIKOY KAKAOYNAKH» ΚΑΙ...

ΕΪΣΙ ΜΠΟΡΙΞΙ ΝΑ
ΔΙΑΣΤΡΙΞΒΛΩΘΙΞΙ
MIA ΥΠΟΘΙΞΣΗ

O ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ, 6ρέθηκε 0’ ἕνα ἀσόεοτὸλακκο ἀνεγειρόμενης
οἰκοδομῆς (ἀπέναντι ἀπό τό σπίτι του
ἀκριὸῶς) τό ξημέρωμα τοῦ Σαὸὅάτου 29
Ἰανουαρίου 1977, λίγο πρίν ἀπό τίς

ΑΠΟ κεῖ ὁ Κακαουνόικης μεταφέρθηκε στό Ρυθμιοτικό ἀρχικά καί τήν ἴδια
μὲρα οτή Γενική Κλινική Ἀθηνῶν, ὅπουῑ

Ο ,Τό Σαὸὃατόόραὸο ἐξετάστηκε ἀπό
τρεῖς ἰατροδικαοτὲς.
Ο Τή Δευτέρα τό μεσημὲρι πρωτοεὸωσε κατάθεση στούς ἀστυνομικοὺς προανακριτές Λ. ΣΩΤΗΡΧΟ καί Π.
KIAXTYHH, ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε
τήν ἑπομένη μερα (Τρίτη).

Η ΑΝΤΙΜΙΞΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ γιά τήν ὑπόθεση τοῦ τραυματισμοῦ τοῦ ὁημοσιογράφου NIKOY KAKAOYNAKH τέλειωσε καί ἡ ὸικογραφία
01 ΔΡΑΣΤΕΣοέν ἀποκαλύφτηκαν, ἀλλά ἐντοπίστηκε ἀπό τόν
τακτικάὰνακριτή ὁ κύκλος τῶν χουντοὸασιλικῶν τραμπούκων πού
κινοῦσε τά νήματα τῶν τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν τῆς μεταχουντικῆς περιόὸου (καί εἰοικότερα τῆς ἐποχῆς τοῦ συμόάντος) μέσα στά
πλαίσια τῶν ὁποίων πραγματοποιήθηκε καί ἡ έπίθεση κατά τοῦΓ
ὁημοσιογράφου.
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ, ἐξ ἄλλου, ὅτι τά ὁύο τουλάχιστον αὐτοκίνητα ἀπό τά τρία πού σέ ἀνύποπτο χρόνο εἶχε σημειώσει ὁ Κακαουνάκης ὅτι τόν παρακολουθοῦσαν εἶναι... ὑπαρκτά· ’
Ο Μέ τό ἕνα κυκλοφοροῦσε καί ὁ Μπάμπαληςῐ

Ο Τό ὃεύτερο, ἀνήκει - ὅπως φαίνεται - σέ ἀξιωματικό τῆς Χωροφυλακήςῐ
AYTO τό στοιχεῖο γιά τό ὁεύτερο I.X. ὄγαίνει γιά πρώτη φορά
στή ὁημοσιότητα. Ρωτᾶμε.·
Ο Τί ἀπόγινε μέ αὐτή τήν ἀνακάλυψη;
O Τί ἀπόγινε μὲ τό τρίτο αὐτοκίνητο πού κατάγγειλε ὁ τραυματίας ὃημοσιογράφος;
T0 ΡΕΠΟΡΤΑΖ πού ἀκολουθεῖ θέλει νά (δείξει πῶς ἡ Ἀστύνομία (Γενική Ἀσφάλεια Ἀθηνῶν) ἔχει τήν εὐχέρεια νά 13101019561113νει μιά ὑπόθεση, νά τήν παρουσιάζει ΤΕΛΕΙΩΣ ὁιαφορετική ἀπό
ὄ,τι στήν πραγματικότητα εἶναι. Κι αὐτό, ὄχι μόνο ὅσο ὁιάστημα
κρατᾶ ἡ προανάκριση (ὅσο ὄρίσκεται, ὁηλαὸή, στά χέρια τῶν
ἀστυνομικῶν ἡ ὑπόθεση), Ιἀλλά καί μετά, μέ τῆν’ ἀπροθυμία 60ήθειας τοῦ τακτικοῦ ἀνακριτῆ, πού ΗΔΗόρίσκεται μπροστά 0’ ἕνα
«στραὸό ὁρόμο» - ἔχει στά χέρια του ἕνα «παραμορφωμένο ὑλικό». ’Όπως ξαναγράψαμε (τ.65,.19-2-77), ἡ σημασία πού ἔχει ἡ.
συγκεκριμένη ὑπόθεση εἶναι τεράστια· ὅταν <<κουκουλώνονται>>ἀπό
τήν Ἀστυνομιά ὑποθέσεις σάν αὐτή 1013 τραυματισμοὺ τοῦ Γ ιάννη
Φάτση, ὅταν ὁιαστρεόλῶνονται ὑποθέσεις σάν αὐτή τοῦ Νίκου
Κακαουνάκη, ὅπου ἔχει «χαλάσει ὁ κόσμος», τότε εὔκολα μπορεῖ
νά ὑποθέσει κανείς τί γίνεται (ἤ τουλάχιστον τί ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ôv—
νατότητες ὑπάρχουν γιά νά γίνει) μέ ’ὑποθέσεις πού ἀφοροῦν
ἁπλούς, ἀνωνύμους, πολίτες.

ΚΑΙ τό ἐρώτημα εἶναι.· τί γίνεται ἔστω «ἐκ τῶν ὑστέρων»,· Πῶς
εἶναι ὸύνατό νά μήν ἐνὸιαφέρεται ΚΑΝΕΝΑΣ ἁρμόὸιος, ὅταν
ἀποκαλύπτονται τέτοιες περιπτώσεις,·

’ΤΗΝ Πεμπτη, ἡ Γενική Ἀσφάλεια
Ἀθηνῶν ἔχει τελειώσει τήν προανακριοη
καί ΧΩΡΙΣ νά ὅγάλει ΠΟΡΙΣΜΑ (ἄν
καί ρητά μνημονεύονταν κατι τέτοιο σέ
ἀνακοίνωοη τῆς προηγουμένης μέρας)
διαόιόἀζει με τό ὑπ’ ἀριθμ. 3968 Φ.
665/41.1 (3 — 2 — 77) ἔγγραφο τή δικογραφία οτόν εἰσαγγελέα πλημμελειοὸικῶν Ἀθηνῶν «διὰ τά περαιτέρω». Τό
διαὸιὸαοτικό αὐτὸ ἒγγραφο, μετά τά τυπικὰ, ἀναφέρει τά ἑξῆς ἐπί λέξειῑ
« (...) Ἐπί τῆς προκειμένης ὑποθέσεως
] ἐξητάσθησαν εἴκοσι ἐννέα (29) μάρτυρι-ς
ἐκ τῶν ὁποίων πέντε (5) συμπληρωματικῶς, ἐκ τῶν καταθέσεων τῶν ὁποίων πρωκύπτει ὅτι ὁ εἰρημένος Δημοσιογράφος
ἀπό τῆς 22.30’ περίπου ὥρας τῆς προηγουμένης μέχρι τῆς ἀνευρέσεώς του εὑρίσκετο μετά συναὸέλφων του καί ἄλλων
ἀτόμων, φίλων του, εἰς ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΊὈΡΙΟΝ ἐπί τῆς ὁὸοῦ Σκουφᾶ ἀριθμ. 3.
«ΚΡΗΤΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ» ἐπί τῆς ὁὸοῦ
Δαμάρεως καί Κέντρον «ΧΑΡΑΜΑ» εἰς
τό Σκοπευτήριον Καισαριανῆς, ἀπ’ ὅπου
μετά τῶν φίλων του ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑ Γεωργίου καί ὁύο (2) νεανίὸων, ἐπέστρεψεν
εἰς τήν οἰκίαν του ἐπί τῆς ὁὸοῦ Ἀνακρέοντος ἀριθμ. 2 - 4 (ἔναντι τῆς ἀνεγειρομένης οἰκοὸομῆς).
Μετά παραμονήν 10-]5’ τῆς ὥρας, ἐν
αὐτῇ, μετέφερε μέχρι Πλατείας Κολωνακίου τούς ἀνωτέρω (Σουλαντίκαν καί ὸύο
νεάνιὸας) καί ἐπέστρεψε περί ὥραν 05.]0’
εἰς τήν οἰκίαν του, εἰς τήν εἴσοὸον τῆς
ὁποίας, ὡς κατέθεσεν, ὑπέστη τήν παρ’
ἀγνώστων ἐπίθεσιν, μέ ἀποτέλεσμα νά εὑρεθῆ ἐντός τοῦ ἡμιυπσγείου τῆς ἀνεγειρομένης οἰκοδομῆς, ἡ ὁποιά ὡς ἐκ τῆς αύτοψιάς προέκυψεν, περιεφράσσετο ὁιά
προστατευτικῶν μέσων καί ἦτο ἀδύνατος
ἡ προσπέλασις πρός τό ἐσωτερικόν τῆς οἰμ κοὸομῆς, ἄνευ ἀφαιρέσεως τούτων.
Ἐπί τούτοις ἀναφέρομεν ὅτι ἡ κατάθεσις τοῦ παθόντος ἐλήφθη μετά παρέλευσιν
48/113901) καί πλέον ἀπόμτοῦ τραυματισμοῦ
του, ἤτοι τήν 31-1-77 λόγῳ τοῦ ὅτι οὗτος
ᾐτιᾶτο ζάλην, κατά ὀήλωσιν τῶν Ἰατρῶν
καί ὸέν ἡὸύνατο νά καταθέσῃ, ἡ ὸέ συμπληρωματική τοιαύτη τήν ἑπομένην I2-1977 καί τούτου ἕνεκεν ὸέν κατέστη ôuνατόν νά ἐρευνηθῆ ἡ καταγγελιά του περί
ὑπόπτων αὐτοκινήτων.

Ὡσαύτως ἀναζητηθείς καίηὸ Δημοσιογράφος Κωνίνος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ,
ὅστις εὑρίσκετο μετ’ αὐτοῦ πρό τοῦ τραυ19

ματισμοῠ του, ὸέν ἀνευρέθη καί ὡς ἐκ
τούτου ὸέν ἐξητάσθη.
Ἀναφέρομεν ἐπίσης ὅτι ἡ περιὸολή τοῦ
ἐν λόγῳ Δημοσιογράφου ἀπεστάλη εἰς τήν
Ἰατροὸικαστικήν Ὑπηρεσίαν, ὁιά τοῦ ὑπ’
ἀριθ. 3943 Φ. 680/8/3-2-1977 ἐγγράφου
μας, ὁιά τήν ἐνέργειαν πραγματογνωμοσύνης, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας θέλομεν ὑποὅάλῃ Ὑμῖν, εὐθύς ὡς ληφθῆ.
Τέλος ἀναφέρομεν ὅτι, παρά τάς καταὅληθείσας, μέχρι τοῦὸε ἀναζητήσεις μας,
πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὸέν κατέστη 0vνατόν νά ὸιοιλευκανθῆ ἡ ὅλη αὕτη ὑπόθεσις.»

ΛΟΙΠΟΝ, αὑτό τό καταπληκτικό ἔγγραφο (πού ὑπογράφει ὁ ἀστυνομικός
ὁιευθυντής Ι. ΠΙΕΡΡΟΣ) ἀξίζει τόν κόπο
νά τό άναλύσει κανένας. γιά νά 61011101111051 011 10 600 περιγράφονται ἔχουν
σχέση μέ τήν πραγματικότητα, ὅση σχέση
ἔχει 6 φάντης μέ τό ρετσινόλαὸο.
θἈλήθεια, 11' ἔκανε ἡ Ἀστυνομία
αύτές τίς 5 μέρες πού κράτησε ἡ προανάκριση. ὥστε νά καταλήξει στό μελαγχολικό συμπέρασμα ὅτι «δέν κατέστη
δυνατόν νά διαλευκανθή ἡ ὅλη αὕτη
ὑπόθεσις;»

ΣΑΒΒΑΤΟ, 29/1:
Ἐξετάζονται οἱ πρῶτοι μάρτυρες;
Ο Ἑφτά γείτονες, δεδαιὼνουν ὅτι
ἄκουσαν 11011 σάν φωνές ἤ δογγητά
ἐκείνη τήν ὥρα καί (μερικοί) εἰδοποίησαν τό «100». Τρεῖς γυναῖκες λένε ὅτι
ἄκουσαν τή φράση «ὃοήθεια, τό κεφάλι
μου» ὸυό ἤ τρεῖς φορές. Καί ὂογγητά.
Ο Πέντε ἀστυφύλακες ἀπό αὐτούς πού
ἔσπευσαν μέ 61'10 περιπολικά έπί τόπόυ.
ὃεὸαιώνουν τρία, 6ασικά, στοιχεῖαῑ
l. Ὁτι ἔσπασαν τρεῖς τάὸλες πού
ἡταν καρφωμένες στήν εἷσοὸο τοῦ ἡμιυπογείου τῆς οἰκοδομῆς, γιά νά φτάσουν
ὥς αὐτόν πού καλοῦσε σέ 60116510.
2. "011 10 θύμα (πού ὃρέθηκε μέσα
010v 00650101011110) εἷπε τό ὄνομά του,
τό ἐπάγγελμα, εἶπε ὅτι τόν χτὺπησαν
τρία ἄτομα καί ζήτησε νά εἰδοποιήσουν
τά «Νὲα»,

3. "Ou 65v ὑπῆρχαν στό ἡμιυπόγειο
ἴχνη πάλης.
ΙΞΝΑΣ ἀπό τούς άστυφύλακες (Ι.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ) λέει ὅτι ἔξω ἀπό
τόν 00650101011110 καί σέ ὰπόσταση
μεταξὺ τους ὃρέθηκαν ἡ πολιτική καί ἡ
’ δημοσιογραφική ταυτότητά τοῦ θύματος
καί «11011 ἄλλα χαρτιά ἐντός τοῦ λάκκου». (ΣΣ; τί ἀπογίνανε ἄραγε αὐτά τά·
χαρτιά;)
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τίς καταθέσεις πού
προαναφέρθηκαν, άποκλείστηκε ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΡΧΗ ἡ ἐκδοχή τοῦ TYXAIOY:
νά ἔπεσε, ὃηλαὸή, μόνος του στό λάκκο 6
Κακαουνάκης. ‘H ὃιαπίστωση ὅτι τό
περίφραγμα ἧταν κλειστὸ εἶναι κοινή.
Ἕνας, μάλιστα, ἀπό τούς ἀστυνομικούς
(B. ΚΟΥΑΚΗΣ) τελειώνει ὡς ἑξῆς τήν
1101065011 1011:
«(...) ’Όπιυς προαναφέρω τό περίφραγμα ἦτο κανονικό καί ἑμεῐς τό σπάσαμε
γιά νά μποῦμε μέσα. Οὔτε καί παρατήρησα ἴχνη πάλης τόσον ἐκείνη τήν ὥρα
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ὅσον καί ἀργότερα πού πῆρε ἡ μέρα καί
ξαναπῆγα καί κοίταξα. Ἀπό ποῦ εἰσῆλθεν
αὐτός εἰς τήν οἰκοδομήν ἥ καί τά ἄτομα
πού ἐὸήλωσεν ὅτι τόν ἐκτύπησαν ὁέν
μπορῶ νά ἐκφέρω γνώμην, ὁιότι ὅπως
προαναφέρω ὁέν παρατήρησα καμμία
παραὸίασιν τοῦ περιφράγματος. Θά πρέπει νά τράόηξαν κάπου τό πλέγμα ἦ τά
ξύλα (σανίὸες) ἀπό τήν πόρτα, ἤ ἕνα
φύλλο τσίγκο μικρό πού ἦτο οτήν ἄκρη
καί μετά τοποθετήθηκε πάλι στή θέση
του».
’ ΜΙΑ, λοιπόν, καί ὸέν μποροῦσε ὁ
...ἴδιος ὁ Κακαουνάκης νά κάνει κάτι τέτοιο, εἶναι ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ ὅτι δέν ἔπεσε
μόνος του - ΚΑΠΟΙΟΙ τόν ἔριξαν.
Ο Ποιοί ὅμως
FIA τά κόμματα τῆς Ἀντιπολίτευσης
καί τή μεγάλη πλειοψηφία τοῦ τύπου
(61]10611: 10 δημοκρατικό τύπο) ἀπό τήν
πρώτη στιγμή εἶναι «φῶς φανάρι» ὅτι
πρόκειται γιά ὃουλειά τοῦ παρακράτους.
ΓΙΑ τήν Ἀστυνομία, αὐτή ἡ ἐκδοχή
ΔΕΝ έρευνήθηκε 110601011! Ἀντίθετα,
μάλιστα. καταὸλήθηκε ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ
προσπάθεια νά «πνιγεῖ» 11065 μαρτυρία
σχετική, ὅπως θά ὃοῦμε ἀμέσως μετά.

καί ἀναφέρει τά ὀνόματα 4 συναδέλφων
του (Μαριλένα Πολιτοπούλου, Γιάννης
Δημαρᾶς, Κώστας Ρεσὸάνης, Κώστας
Παπαϊωάννου) πού μάζί τους, ὅπως καί
μέ ἄλλα φιλικά του πρόσωπα (ἓναν πολιτικό μηχανικό μέ τή γυναίκα του καί τόν
κουμπάρο του 11.0.). συνδιασκέὸαζε
έκεῖνο τό 690611. (T0 ὀνόματα τῶν 4 611μοσιογράφων δημοσιεύονται στήν
«Ἐλευθεροτυπία» τῆς ΙΔΙΑΣ μέρας). eO
Κακαουνάκης λέει ὅτι «πρόκειται περί
ἀποπείρας ὸολοφονίας», ὅτι ὃέχονταν
άπειλές 1101 ὅτι τόν παρακολουθοῦσαν.
Καί ὃίνει τά στοιχεῖα ἑνός αύτοκινήτου;

ΚΥΡΙΑΚΗ, 30/1:
Ο Ἐξετάζεται ἕνας μάρτυρας, κι αύτός ἄσχετος μέ τήν ὑπόθεσηέ Συγκεκριμένα τό «BHMA» τῆς Κυριακής 61]μοσίευσε τήν τηλεφωνική πληροφορία
κάποιου ἀνώνυμου (κατοίκου τῆς περιοχῆς κατά τά λεγόμενά του) ὅτι οἱ δράστες ἦταν τέσσερις καί ἔφυγαν μέ αύτοκίνητο τύπου «Φίατ 127» χρώματος
μπλέ. Τό αὑτοκίνητο εἶχε ξένες πινακίδες
κυκλοφορίας μέ στοιχεῖα «ER 1945».
EEPETE 11 ἔκανε ἡ Ἀστυνομία;
Βρήκε ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ τόν ἰδιοκτήτη
ἑνός λευκοῦ FIAT 124(!) μέ... ἑλληνικό
ἀριθμό κυκλοφορίας σχεδόν ὅμοιο μέ
τόν ἄλλο (EP 1945). τόν ἀνέκρινε, 6 ἄνθρωπος εἶχε ἄλλοθι καί ἡ ἱστορία τελείωσε ΙΞΔΩΞ

Ο "0101 έπιὸεὸαιώνουν ΜΕΧΡΙ ΚΕΡΑΙΑΣ τά περιστατικά πού περιέγραψε
ὁ τραυματισμένος δημοσιογράφοςὶ Οἱ
δυό νεαροί, μάλιστα, καταθέτουνε ὅτι
ΔΕΝ γνωρίζουν καθόλου τόν Κακαουνακη.
ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ἔπρεπε μετά ἀπό αὑτές
τίς καταθέσεις νά σταματήσει ἡ ἔρευνα
γιά «γυναικοδουλειά» - γιατί αὐτή ἡ έκὸοχή «ὑπέὸοσκε» ἀπό 10 ἀπόγευμα τοῦ
Σαὸὃάτου σέ ὑπουργικά καί ἀστυνομικὰ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 31/1:
Ο Μισή ὥρα μετά τά μεσάνυχτα ἡ
Ἀστυνομία ἐξετάζει τόν ἱδιοκτήτη τοῦ
κέντρου «Χάραμα» (0110 ὅπου ἔφυγε
λίγο πρίν ὁ Ν. Κακαουνάκης) ὁ ὁποῖος
ΑΠΟΥΣΙΑΖΕ τό 690611 τοῦ πμὸάντος
ἀπό τό μαγαζί τουὲ Πάντως, λέει - ὅπως
πληροφορήθηκε - ὅτι ὁ Κακαουνάκης
’διασκέδαζε μέ πολυμελή παρέα, ὅτι δέν
’ωνέὸη κανένα ἔπεισόὸιο καί ,ὅτι ἔφυγε
μαζί μέ δύο κοπέλες 111 111/01111110 1011
(161011111111 κοσμικοῦ ἑστιατορίου), στό
μαγαζίτοῦ ὁποίου ἣταν προηγούμενα οἱ
δυό κοπέλες μέ δύο νεαρούς.
ῑ ΛΙΓΟ πρίν ἀπό τό μεσημέρι 6 Κακαουνάκης ὁίνει τήν πρώτη του κατάθεση μέχρι τότε οἱ γιατροί τοῦ EIXAN AHAΓΟΡΙΞΥΣΙΞΙ νά καταθέσει. (Κι ὅμως,
ἔγινε ΚΑΙ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος διαστρέ6λωση ἀπό κυριακάτικη ἀστυνομική
ἀνακοίνωση, 611011 6 τραυματισμένος 61]μσσιογράφος παρουσιάζονταν σάν νά
ἀρνιόταν O ΙΔΙΟΣνά καταθέσειὶ). Μιλᾶ
γιά περιστατικά πρίν ἀπό 111v έπίθεση

Ο Β.Μ. 5649 IXE, μάρκας FIAT, γκρί
μαυρο.
ΤΟ ΑΠΟΓΙΞΥΜΑ, ἐξετάζεται 6 E61οκτήτης γνωστοῦ κοσμικοῦ έστιατορίου
τοῦ Κολωνακίου (ὅπου συχνάζουν ΚΑΙ
τῆς «Ν. Δημοκρατίας» δουλευτές) μέ τόν
ὁποῖο (μαζί μέ ὃυό κοπέλες) ἔφυγε ὁ
Κακαουνάκης γιά τό σπίτι του ἀπό τό
κέντρο «Χάραμα», οἰ 6110 κοπέλες καί
6110 νεαροί φίλοι τους πού τίς συνώδευαν
μέχρι κάποια ὥρα ἐκείνη 111 νύχτα.

γραφεῖα, σέ 11011010 ὃεξίωση 11.0.. χωρίς
ὅέὸαια κανένας νά ΤΟΛΜΑ νά 111 610τυπώσει καθαρά... (Ἐκ τῶν ὑστέρων,
μερικοί «άρμόὸιοι» ἀρνήθηκαν καί τά
σαφέστατα σχετικά ὑπονοούμενα πού εἶχαν κάνει). ἼΞγινε, ὅμως, τό ...0v116510 —
1101 6111 6910115101 ἡ 1110 χυὸαία-πλευρά
αὐτῆς τής ἱστορίας.

ΤΡΙΤΗ, 1/2:
Ο Οἱ ὃημοσιογράφοι καί οἱ. τεχνικοί
τύπου ἀπεργοῦν σέ 111/651131] διαμαρτυρίας γιά τόν τραυματισμό τοὺ δημοσιογράφου. =A110 11’] Δευτέρα τό μεσημέρι
μέχρι τήν Τετάρτη τό πρωΐ ΔΕΝ ὑπάρχει
ἀντίλογος σέ ΟΤΙΔΗΙἹΟΤΙΞ μεταδώσουνε τά κρατικά μέσα ὲνημέρωσης.
Ἔτσι, ἡ ἀστυνομία ἀνακοινώνει (ἀπό 111
Δευτέρα) ὅτι ἔγινε αὑτοψία, ἄρχισε νά
λαμὸάνεται ἡ 110106501] τοῦ Κακαουνάκη καί ὅτι
«ἑξητάσθηκαν ἐπίσης τρεῖς μάρτυρες
μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ ὸύο κοπέλες, οἱ
ὁποῑες κατά τήν κατάθεσιν τοῦ κ. Ν. Κακαουνάκη συνὸιασκέὸαζαν μαζί του σέ
νυχτερινό κέντρο μέχρι τῆς 4ης πρωινῆς
καί εἶχαν μεταὸῆ μετ’ αὐτοῦ καί ἑνός φίλου του στό σπίτι του στήν ὁὸό Ἀνακρέοντος».

ΝΑΤΗΝ, λοιπόν, ὁλοφάνερη ἡ «γυναικοὸουλειά», Ποιός δέν θά τήν πιστέψει, ἀφοῦ γιά τόσες ὠρες ὸέν ὑπάρχει
ἀντίλογος;

ΤΗΝ ἴδια μέραῑ
l. c1-1 Ἀστυνομία ἀνακοινώνει ἀργά
τό ὅράδυ (κι ἀφοῦ ὁ μονόλογος τῆς «γυναικοδουλειᾱς» ἔχει φτάσει μέ συνεχεῖς
ἐπαναλήψεις καί στό τελευταῖς) χωριό)
ὅτι,
«μέ τήν ἐξέτασιν αὔριον (ΣΣ; Τετάρτην)
τῶν ὑπολειπομένων μαρτύρων, ἀναμένεται
ὅτι θά περατωθῆ ἡ προανακρισις, ὁπότε
καί θά ἀνακοινωθῆ τό πόρισμά της».

2. Ὁ Κακαουνάκης ὁλοκληριὶΝει
τήν κατάθεσή του, δίνει ὰναλυτικά, αυγκεκριμένα στοιχεῖα γιά τίς ἐναντίον του
ἀπειλές, καί ἀναφέρει δύο ἄλλους ἀριθμούς αὐτοκινήτων πού τόν παρακολουθοῦσαν — «τούς ὁποίους καί παρακαλῶ
νά ἐρευνήοετε», λέει στούς δύο
ἀστυνομικούς-άνακριτές;
Ο BB 2662 Ε.Ι.Χ.
Ο 277376.
ME τήν εὐκαιρία, ρώτησε τόν ἀστυνόμο ΣΩΤΗΡΧΟ τί έγινε μέ τόν ἀριθμό
τοῦ αὐτοκινήτου πού τοῦ εἶχε δώσει τήν
προηγούμενη μέρα. Ἐκεῖνος, τοῦ ἀπάντησε ὅτι ἀνήκει σέ μιά κυρία «ἡ ὁποία
οὐδέποτε ἔχει ἀπασχολήσει τίς ἀρχές».
3. Ἐξετάζονται τρεῖς γιατροί τοῦ Ρυθμιστικοῦ πού ἀναφέρουν πῶς τούς
μεταφέρθηκε ἐκεῖ τραυματισμένος ὁ Κακαουνάκης.

προσδιορίσουν προέλευοη οὐτε θυμοῡνὲ
ται άν εἶχε στό πανταλόνι του.

Ο Ἕνας ἀστυφύλακας πού φρουροῦσε
τό αὐτοκίνητο τοῦ θύματος.
Ο Ἕνας σιὸεράς, γιά νά 6ε6αιώσει ὅτι
λειτουργοῦσε καλά ἡ ἐξώπορτα τῆς πολυκατοικίας ὅπου ἔμενε ὁ Κακαουνάκης...
ΕΤΣΙ... τελειώνει ἡ ἀνάκριση καί συντάσσεται τό ὃιαὸιὸαστικό ἔγγραφο πού
δημοσιεύθηκε πιό πάνω.
ΣΥΜΠΙΞΡΑΣΜΑ; <<Γυναικοὸουλειά>>ἒ
Εἶναι ἡ μόνη «ἐκδοχή» πού έμμεσαῗπαρουσιάζεται. Τά ὅσα ô Κακαουνάκης
ἀνέφερε περί ἀπειλῶν. παρακολουθήσεων, παρακράτους κλπ. ΑΓΝΟΙ-ΙΘΗΚΑΝ
τελείως. "Onwç ἀγνοήθηκαν καί οἰ 4 δημοοιογράφοι καί οἱ ἄλλοι μάρτυρες»
(πλήν τῶν ...κοριτσιῶν) ἐκείνης τῆς ἡμέρας, πού θά ΒΕΒΑῙΩΝΑΝ γιά ἀπειλές
κλπ. καί θά έὸαζαν σέ ΑΛΛΗ 6άση τήν
ὑπόθεση. Στό ἔγγραφο ὑπάρχει μιά «6Lκαιολογία»; ὁ δημοσιογράφος Κ. Παπαϊωάννου «ἀναζητηθείς (...) δέν ἀνευρέθη καί ὡς ἐκ τούτου δέν ἐξητάσθη».
KAT‘ APXHN, γιατί μνημονεύεται
ΕΝΑΣ ἀπό τούς 4 δημοσιογράφους ἤ
ἀπό τούς 8-10 (γενικότερα) μάρτυρες τῆς
6ραδιᾶς; Οἱ ἄλλοι τί έγινανς Ἀλλά καίὴ
έπιλογή ἦταν μᾶλλον ἀτυχής. Γιατί ὁ
Παπαῖω άννου;

ΤΕΤΑΡΤΗ, 2/2:
Ο Οἱ τελευταῖες καταθέσεις.
ῙΞΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ουγκεκριμέναῑ

Ο “Ο διευθυντής τῆς Γεν. Κλινικής
Ἀθηνῶν κ. EM. ΖΟΛΩΤΑΣ.
Ο Οἱ τρεῖς ἰατροδικαστές (Π.ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ, EM. ΦΡΑΓΚΟΥΛΙ-ΙΣ, K. EYΘΥΜΙΟΥ). οἱ ὁποῖοι στήν ἔκθεσή τους
(30-1-77) ἀναφέρουν ὅτι
«(...) αἱ μέν ὁιαπιστωθεῖσαι πρόσφατοι
μικραί έκὸοραί καί έκχυμώσεις συνιστοῦν
ἐλαφράν σωματικήν ὄλάὸην τῷ παθόντι,
τό ὁέ μικρόν χημικόν ἐξ·ἀσόέστου ἔγκαυμα τοῦ ὸεξιοῦ ὀφθαλμοῦ κατά τόν κερατοειὸῆ του, ἀποτελεῖ ὅαρεῖαν σωματικήν ὅλάὸην, ἐξ ἧς οὗτος θέλει νοσήσει καί
ἀπόσχει τῶν ἀσχολιῶν του ἐπί ἱκανόν
χρονικόν ὸιάστημα ἐνόεικτικῶς προῦλεπόμενον εἰς εἴκοσι (20) ἡμέρας ἀπό σήμερον, ἐκτός τινος ἐπιπλοκῆς ἤ ὑστερογενοῦς ὅλάὸης».

O Οἱ τρεῖς γιατροί τοῦ Ρυθμιστικοῦ
ξανά (6’ φορά). Ἕνα κοινό ἐρώτημα
τούς κάνουν - τό ἑξῆςῑ

«Δύνασαι νά μᾶς εἴπης ὡς ἐξετάσας τήν
πρώτην στιγμήν τόν ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΝ
ΝΙΚΟΛΑ ON κατά τήν μεταφοράν του εἰς
P/K(...) ἄν οὗτος ἔφερε ἐμφανῶς ὑπολείμματα ἀσὸέστου εἰς ἀμφοτέρας τάς χεῖρας ἥ
εἰς μίαν τούτων καί νά ἐνεφαίνετο ὅτι αὗται ἢ αὕτη εἶχον εἰσχωρήσει εἰς ποσότητα
ἀσὸέστου, εὑρισκομένην εἰς κατάστασιν
ζύμης,· Ὡσαύτως ἀντελήφθης ἄν ἡ ὀπισθία πλευρά τούτου καί ὁή ἡ περισκελίς
του περί τήν ὅάσιν της ἔφερε τοιαῦτα
ὑπολείμματα ἐξ ὧν νά ἐνεφαίνετο ὅτι οὗτος ἑπεκάθησε ἐπί μάζης ἀσὸέστου;»

O ΕΝΑΣ ἀπαντᾶ ὅτι δέν θυμᾶται.. Οἱ
ἄλλοι δύο θυμοῦνται ὅτι ἐἶχε ἀσὸέστη
στά ἄκρα τῶν χεριῶν, δέν μποροῦν νά

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.
Σέ έκτακτη γενική συνέλευση (1-2-77)
οὶ δημοσιογρόφοι - μέλη τῆς ΕΣΗΕΑ
αποφααίσανε, για τήν ὺπόθεση Κακαουνακη, αναμεσα σέ ἀλλα, να ἀναθέσουνε στό Δ.Σ. καί τίς παρακατω ένέργειες - ὅπως ἀναφέρονται στό οχετικό
ψήφισμα ,
- 0 N0 μελετήσει τή σὺοταση εἰδικῆς
Ἐπιτροπῆς Ἐρεύνης για τή ουγκὲντρωαη ἀποδεικτικοῦ ῦλικοῦ σχετικοῡ μέ
τίς Βιαιοπραγίες έναντίον τῶν δημόσιογραφων.

0 Nc'1 εἰσηγηθεῑ τή σύαταση διακομματικῆς κοινοθουλευτικῆς ἐπιτροπῆς
για τήν παρακολούθηση τῶν Θεματων
τῆς έλευθεροτυπίας καί τῆς προστασίας τοῦ δημοαιογραφικοῡ έπαγγέλμαπ
τος.
0 Να διερευνήσει τό θέμα τῆς απαραδεκτα μονομεροῦς παρουσίαοης τῶν
έξελὶξεων τοῦ γεγονότος τῆς έπίθεσης
κατα τοῦ κ. Κακαουνακη απὸ τήν Τηλεόραση καί τό Ραδιόφωνο- μέ τρόπο
πού μποροῦαε να δημιουργήσει στρε6λωτική εἰκόνα - καί vc’1 παραπέμψει
στό Πειθαρχικό Συμθούλιο τούς συναδέλφους πού ένήργησαν αντιδεοντο-,
λογικὰ ατήν περίπτωση αὺτή.
ΜΗΠΩΣ καποιος ἅπό τό Δ.Σ. θα ἤθελε
να μᾶς πληροφορήσει τί απ· ὅλα αὑτό
ἓγινε - καί üv ΔΕΝ έγινε τῑποτα, ΠΟΙΟΣ
ἓχει τήν εὺθὺνη;

O Συναντιόταν ΚΑΘΗΜΙΞΡΙΝΑ μέ
τοὺς δύο ἀστυνόμους-ἀνακριτές στό νοσοκομεῖοέ Κι ὅταν λέμε καθημερινὰ, κυριολεκτοῦμε; Σάὅόατο (ὅράδυ), Κυριακή
(πρωΐ), Δευτέρα (πρωΐ), Τρίτη (πρωΐ)ἔ..
‘O ἕνας μάλιστα ἀπό αὐτούς (ΣΩΤΗΡΧΟΣ) ἓδωσε - ἀπό τήν πρώτη μέρα - καί
τό τηλέφωνό του (7797104) στόν Παπαῖωάννου — «ἄν τόν χρειασθεῖ ὁτιδήποτε».

O Συναντήθηκε (Κυριακή ὅράδυ) μέ
τούς κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ καί KA—
ΡΑΘΑΝΑΣΗ οτόν προθάλαμο τοῦ γραφείου τοῦ ὑφυπουργοῦ Προεδρίας Κυ6ερνήσεως κ. Π. Λαμπρία, (ὅπου 69Lσκόταν γιά ἐπαγγελματικούς λόγους εἶναι πολιτικός συντάκτης τῶν «NEΩΝ») ὅπου καί γιά λίγα λεπτά ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ γιά τήν ὑπόθεση Κακαουνάκηέ
ΑΥΤΟΣ, λοιπόν, ὁ δημοοιογράφος
((ἀνεζητήθη(...) ἀλλά δέν ἀνευρέθη»...
KAI τά ...αὐτοκίνητα; "A, ἐδῶ ὑπάρχει
σπουδαία δικαιολογίαῑ φταίει ô Κακαουνάκης πού ἀργησε νά καταθέσει καί
ἒτσι «δέν κατέστη δυνατόν νά ὲρευνηθῆ
ἡ καταγγελία του περί ὑπόπτων αὐτοκινήτων>>ἔ
T1 ΟΜΟΡΦΑ πού τά λέει ὁ κ. ΠΙΕΡΡΟΣ... “Ὠστε, λοιπόν, ἀπό τή Δευτέρα τό
μεσημέρι ποὺἔδωσε τόν ἕνα ἀριθμό καί
τήν Τρίτη τό μεσημέρι πού ἔδωσε τούς
ἄλλους δύο, μέχρι τήν Πέμπτη... «δέν
κατέστη δυνατόν νά ἐρευνηθή ἡ καταγγελία», κ. ΠΙΕΡΡΟ; Md. ἡ ἀνεύρεση,
ἀπό τόν ἀριθμό ἑνός αὐτοκινήτου, τοῦ
κατόχου του, εἶναι ζήτημα ἐλάχιστου
χρόνου - αὐτό εἶναι πασίγνωστο, "AAλωστε, οἱ ...ΙΔΙΟΙ προανακριτές μέσα σέ
λίγες ὧρες (Κυριακή) ὅρῆκαν τόν ἰδιοκτήτη τοῦ FIAT πού προαναφέραμε ἤ
ἔστω κάποιου... παραπλήσιου αὐτοκινήτου. Ἐδῶ πῶς δέν τά κατάφεραν δυότρία ὁλόκληρα 24ωρα;
ΑΛΛΑ ὁ κάτοχος τοῦ πρώτου, τουλάχιστον, αὐτοκινήτου έντοπίστηκε κατά
τά λεγόμενα τοῦ ΣΩΤΗΡΧΟΥ; ἡ κυρία
πού «οὐδέποτε ἔχει ἀπαοχολήοει τάς ἀρχάς>>ἔ "H μήπως εἰπε ψέματα στόν Κακαουνάκη; Μᾶλλον ἀπίθανο - ἄλλωστε σέ
κυρία ἀνήκει, ὁπωσδήποτε. Γιατί, λοιπόν, ΔΕΝ μνημονεύεται οτό ἔγγραφο;
Γιατί. κ. ΠΙΙΞΡΡΟ, «ξεχνᾶτε» τό σημαντικότατο αὐτό στοιχεῖο; Μήπως ἡ Ἀστυνομία ἤξερε ἀπό τήν πρώτη στιγμή ποὺ
ἀναφέρθηκε τό νούμερο σέ ΓΙΟΙΟΝ ἀνήκειΓ καί ΠΟΙΟΣ τό χρησιμοποιοῦσε;

KAI. τέλοςε ἀπό ποῦ ὃγαίνει ὅτι ἔγιναν «ἀναζητήσεις πρός ΠΑΣΑΝ (ΣΣς ἡ
ὑπογράμμιοη δική μας) κατεὺθυνσιν»;
Πρός ποιά ἄλλη — πλήν τῆς «γυναικοδουλειᾱς» - κατεύθυνση κινήθηκε ἡ
προανακριοη; Ποιοὺς μάρτυρες ἑξέτασε;
Μιά ἀκόμα «ἀνακρίόεια» α’ αὐτό τό
ἀπίθανο έγγραφο.
ΕΤΣΙ, ἡ δικογραφία έφταοε οτά χέρια
τοῦ τακτικοῦ ἀνακριτή; λειψή, μέ διαοτρεόλωμένα τά γεγονότα. μέ «οῖυγκε-
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κριμένη φορά», μέ ψεύτικα ἤ παραποι-“
ημένα στοιχεῖα. Κι ὅμως σ’ αὐτό τό ὑλικό
ἔπρεπε νά στηριχθεῖ 6 ἀνακριτής, 6
ὁποῖος ΑΡΧΙΣΕ ἀπό τήν πλευρά πού οἱ
ἀστυνομικοί ΑΠΙΞΦΥΓΑΝ ΠΡΟΣΕKTIKOTATA νά θίξουν; τήν πλευρά
τοῦ ὅασιλοχουντικοῠ παρακράτους...

MA μήπως ὅρήκε κι έδῶ συμπαράσταση ἀπό τούς άστυνομικούς;
ΘΑ σταθοῦμε σέ δυό μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματαῑ
1. Τή Δευτέρα. 31/1. δυό 24ωρα μετά
τήν ἐπίθεση, ἔξω ἀπό τό (ἀφύλαχτο ἀπό
τίς ἀρχές) σπίτι τοῦ Κακαουνάκη, δημοσιογράφοι ὅρῆκαν κὰτι προκηρύξεις φασιστικής ὀργάνωσης — τοῦ γνωστοῦ φασίστα γλύπτη N. ἱἈδραμόπουλου ἤ
Ἱ-Ῐράκλειτου - μέ ὑ6ριστικό περιεχόμενο
γιά τή δικαιοσύνη. Οἱ ὃημοσιογράφοι τίς
παραδώσανε άμέσως στό τμῆμα Παγκρατίου (I'). Οἱ προκηρύξεις αὑτές εἶχαν
κὰποιο ἓνδιαφέρον, γιατί 6 Κακαουνάκης ἦταν μάρτυρας ὑπεράσπισης στή
δίκη τοῦ «Ἡράκλειτου» ἐναντίον τοῦ
περιοδικοῡμας, στήν ὁποία τό «ANTI»
ἀθωώθηκε.
Ο Ξέρετε πότε αὐτές οἱ προκηρύξεις
τοῦ «Ἡράκλειτου» (μαζί μ’ άλλες... χειρότερες) έφτασαν — μέσω Γεν. Ἀσφαλείας - στά χέρια τοῦ ἀνακριτή; Στίς 3
Μαρτίουἔέ ’ “
(ΟΠΩΣ εἶναι γνωστό, ὁ «Ἡράκλειτος» ἀργότερα ὃγήκε στήν παρανομία,
γιά νά συχληφθεῐ κατηγορούμενος γιά
ἐκρήξεις...) _
KAI μήν πεῖτε ὅτι εἰναι θέμα ...γρα-’
φειοκρατίαςῑ στό ἴδιο τμῆμα (I') στίς 5
Φεόρουαρίου στέλνεται τό παρακάτω
ΑΝΩΝΥΝΟ γράμμα. γραμμένο ἀπό
πρόσωπο που ἐμφανέστατα προσπαθεῖ ν’
ἀλλάξει τό γραφικό του χαρακτήρα;’
«Κύριε
Ἡ ἐπίθεσις κατά τοῦ ὁημοσιογράφου
Κακαουνάκη, ὁέν προεκλήθη ἀπό πολιτικά αἴτια. Ἰσχυρίζετε αὐτά ὁιά νά ἀποκρύψῃ τά πραγματικά, τά ὁποῖα εἶναι
μειωτικά ὁι’ αὐτόν. ’Άς ἀνατρέξετε, λοιπόν, σέ σέξ, χρέη, έκὸιασμούς, ἀπάτες, ὁιά
τήν ἀποκάλυψιν τῆς ἀληθείας.
Γ ερ. Οὐρανός»

E, AOII'ION, αὐτό τό γράμμα, ἒφτασε

ἀπό τήν ἴδια ὁδό, ταυτόχρονα μέ τίς
προκηρύξεις, στόν ἀνακριτή...
2. Τή Δευτέρα 31/1 (καί τήν ἑπομένη)
6 Κακαουνάκης, ἀνάφερε τούς ἀριθμούς
τριῶν, συνολικά, αὑτοκινήτων πού τόν
παρακολουθοῦσαν κατά καιρούς. Καθὼς
προαναφέρθηκε, ἡ Ἀστυνομία ἤ AEN
έψαξε γι’ αὐτά ἤ έψαξε (τό πιό πιθανό)
καί... Πάντως, λίγες μέρες ἀργότερα, ἡ
δημοσιογραφική έρευνα (κι ἀφοῦ ἡ ὑπόθεση ὅρισκόταν στά χέρια τοῦ τακτικοῦ
ἀνακριτῆ) άποκάλυψε ὅτι μέ τό ἕνα αὐτοκίνητο (ΒΜ 5649) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΕ καί 6 Μπάμπαληςέ
O Γιά τό δεύτερο αὐτοκίνητο (BB
2662 I.X.) 6 ἀνακριτής στίς 14/2 ζήτησε
μέ ἔγγραφό του ἀπό τή Διεύθυνση Τροχαίας Ἀθηνῶν νά μάθει ὄιν εἰναι καταχωρημένο στά ἀρχεῖα της καί
«ἐν καταφατικῆ περιπτώσει ποῖος ὁ ι’ὁιοκτήτης τούτου καί ἡ ὁιεύθυνσις κατοικίας αὐτοῦ, προσέτιὶὸέ καί ποῖος ὁ τύπος
καί τό χρῶμα τοῦ ὡς εἴρηται αὐτοκινήT01)».

Ἡ Τροχαία ἀπαντά τήν ἴδια μέρα
(μόνο ἡ Ἀσφάλεια... ἀργεῖ). Σέ έγγραφο μέ ὑπογραφὴ «K. ΛΕΜΟΝΗΣ,
ΔΙντής Α’», ἀναφέρεται ὅτι τό αὐτοκίνητο αὐτό «τυγχάνει ἀναθεώρητον» καί
προστίθεται;
«Τά στοιχεῖα αὐτοῦ, ἐλήφθησαν παρά
τοῦ Ὑπ. Συγκοινωνιιῦν καί εἶναι τά κάτωθι.· Β.Β. 2662 IXE αὐτοκίνητον μάρκας
ΦΙΑΤ 124 SEAT. ἀνήκει εἰς τόν Ρουσσὲκην va/vov τοῦ Νικολάου, ὁὸός Δεληλάμπρου 35, Ἀθῆναι».

ΤΗΝ άλλη μέρα, 6 ἀνακριτής ζητᾶ
ἀπό τό ΙΘ’ Τμῆμα νά εἰδοποιήσουν τόν
κ. Ρουσσέκη νά πάει τήν ἑπομένη (16/2)
στό γραφεῖο του. Ἱ-Ι ἀπάντηση ἔρχεται
ἀμέσως; 6 ἀστυνόμος A’ κ. Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ πληροφορεῖ τόν ἀνακριτή ὅτι
«ὁ περί οὗ πρόκειται Ρουσέκης va/voç
Νικ. τυγχάνει ἄγνωστος εἰς τήν ὁὸόν Δεληλάμπρου 35- ἡμετέρας περιφερείας».

O Τί πμὸαίνει ὄιραγε;
ΔΥΟ μέρες μετά (18/2) 6 ἀνακριτής
ἀπευθύνεται στό Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν, πού μέ τή σειρά του στέλνει στήν
ὑπηρεσία τοῦ Χολαργοῦ τό έγγραφο τοῦ
ἀνακριτή.

ΥΣΤΕΡΑ ἀπό δέκα μέρες, ἔρχεται ἡ
ἀπάντηση;
«(...) τήν 2 Μαρτίου 1972, ἐχορηγήθη
ἄὸεια κυκλοφορίας ἐπ’ ὀνόματι Φουσέκη
va/vov τοῦ Νικολάου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁὸός Δεληλάμπρου 35. Ἐργοστάσιο
κατασκευῆς SEAT 124 NORMAL, χρῶμα
λευκό, ἐπάγγελμα ἰὸιοκτήτου Ἀξιωματικός King/907g, ἀρ. ταυτ. 62107/10-10-70
Ἀρχ. Χωροφυλακῆς».

ΝΑ, λοιπόν, πού 6 «Ρουσέκης» εἶναι
Φουσέκης καί - τό σπουδαιότερο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Χωροφυλακής. Ἕνα
στοιχεῐο πού ἡ Τροχαία ΔΕΝ ἀνάφερε
στό ἀνακριτή. εἴτε γιατί τόν ἀγνοοῦσε
εἴτε γιατί δέν τό ζητοῦσε συγκεκριμένα 6 ἀνακριτής - ποιός ξέρει...
Ο, Τί ἒγινε ἄραγε μ’ αὐτό τό αὐτοκίνητο; Καί μέ τό τρίτο;
ΣΤΑΘΗΚΑΜΕ μέ λεπτομέρειες σέ μερικάπσημεῖα τῆς «ὑπόθεσης Κακαουνάκη» γιατί - ὅπως λέγαμε καί στήν ἀρχή εἶναι πολύ ενδεικτική γιά τόν τρόπο πού
ἡ Ἀστυνομία ΜΠΟΡΙΞΙ νά ἀντιμετωπίσει ἕνα γεγονός, νά τό διαστρεὸλώσει, νά
τό ἐλαχιστοποιήσει ἤ νά τό παραφρυσκώσει - ἀκόμα κι ὅταν τό γεγονός αὐτό
ἔχει γίνει «TO ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ» γιά πολλές μέρεςῑ
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΟΣ ὅλέπει κανένας τήν
τεράστια «διαφορά ἀντιμετώπισης» τῆς
ἴδιας ὑπόθεσης ἀπότόν τακτικό ἀνακριτή καί ἀπό τήν Ἀστυνομία. Καί 6éὅαια — ὅπως ξαναείπαμε - οἱ δράστες
τῆς ἐπίθεσης κατά τοῦ ὁημοσιογράφου
δέν 6ρέθηκαν. Ἀλλά ποιός ἀμφιόάλλει
σήμερα ὅτι ἡ «ὑπόθεση Κακασυνάκη»
στάθηκε μιά άπό τίς ὑποθέσεις που 60ήθησα-ν ἰδιαίτερα στό ξήλωμα τοῦ χουντοὸασιλικοῡ παρακράτους — στόν μικρό
αὐτό ὃαθμό πού ἔγινε ἤ, ἄν θέλετε, άρχισε νά γίνεται; Καί ποιός μπορεῖ νά μᾶς
ὅεῦαιώσει ὅτι μιά ΔΙΑΦΟΡΙΞΤΙΚΗ προανάκριση δέν θά όὸηγοῡσε ἐνδεχόμενα
«xénon»; Καί τελικάῑ πόσο ἀνεξέλεγκτα
μπορεῖ κανένας «νά κάνει τή δουλειά
του» ὅταν εἶναι ἀστυνομικός - κι ὅταν
αὐτή ἡ «δουλειά» παίζει, σέ τελευταία
άνάλυση, τόσο οὐσιαστικό ρόλο στήν
άπονομή τῆς δικαιοσύνης;
PEHOPTEP

Ο Φάκελλοςῑ

Κρίση ἐξουσίας στήν Σοθιετική Ἕνωση
a) Τό κράτος ξεφεύγει dno’ τό Κόμμσ,·

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τεῡχος Ἰουλίου - Δρχ. 40

6) Δισὸάζοντας τό νέο Σύνταγμσ
y) 'H Πτώση τοῦ Ποτγκόρνυ καί ἠ γεροντοκρατιά
δ) Ἐνισχύετσι ἠ κεντρική ἐξουσιά

ΟἸρανοσαουδαραθικός ἀνταγωνισμός
στὸν Περσικό Κόλπο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ
MAPIO XAKKA

0 ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ γεννήθηκε
στή Μακρακώμη τῆς Φθιώτιὸας κι
ἔζησε καί μεγάλωσε στήν Καισαριανή. Τίς σπουὸές του στήν Πάντειο
τίς ὸιέκοψε ἡ σύλληψή του γιά πολιτικούς λόγους τό 1954 καί στή ουνέχεια καταὸίκη του σέ τετραετῆ φυλάκιση, τήν ὁποία καί ἐξέτισε.
Ο Ἀπό τό I952 ἔγινε μέλος τῆς
Ε.Δ.Α., éch τήν ἴὸια ἐέτοχή συμόάλλει
ἀποφασιστικά Univ ἴὸρυση τῆς
Φ.Ε.Ν. (Φιλοπροοὸευτικῆς Ἕνωσης
Νέων), στούς κύκλους τῆς ὁποίας
ἀνέπτυξε σημαντική ὸραστηριότητα,
κυρίως ἐκπολιτιστική, γύρω στά
I963.
Ο T6 1964 ἐκλέχτηκε δημοτικός σύμὄουλος Καισαριανῆς, θέση πού ὁιατήρησε μέχρι τό 1967. Τό 1965 δημοσιεύει τό πρῶτο του ὅιόλίο, ποιητική
συλλογή, «ἴΟμορφο καλοκαίρι», γιά
ν’ ἀκολουθήσει λίγο ἀργότεροι τό
πρῶτο του πεζογραφικό ὅιὸλίο «Τυφεκιοφόρος τοῦ ἐχθροῦ».
.Tô 1966 κορυφώνεται ἡ ὁιένεξή
του μέ τήν ἐπίσημη ἀριστερά, ὁιένεξη
πού εἶχε ἀρχίσει νά προοιωνίζεται
ἥὸη ἀπό τό 1962,
Ο Τό 1967, μετά τή σύλληψη τοῦ ὁημάρχου τῆς Καισαριανῆς, ἀναλαμὸανει αὐτός τά καθήκοντα τοῦ ὁημάρχου, ὥσπου συλλαμόάνεται κι ὁ ἴὸιος.
Ο Τό 1969 ἀρρωσταίνει ἀπό καρκίνο
κι ἀρχίζει νά καταρρέει.
ΟΤό 1971 ἐκὸίὸει τό ὁεύτερο πεζογραφικό του ὄιὸλίο «Μπιντές κι ἄλλες ἱστορίες», καί τό 1972τό τρίτο καί
τό τελευταῑο του, τό «Kan/6610», τοῦ
ὁποίου μόνο τίς τυπογραφικές ὁιορθώσεις πρόλαὸε νά ὁεῖ.

Ἕχουν περάσει κιόλας πέντε χρόνια ὰπόχτόν πρόωρο χαμό τοῦ Μάριου
Χάκκα, καί ἡ σιωπή πού κάλυψε άπό τότε μέχρι σήμερα τόσο τόν άνθρωπο
όσο καί τό ἔργο του, ἔκτός πού θα μπορούσε νά κριθεῖ καί σάν ἀναλόγως
αντίστροφη σέ σχέση μέ τό θόρυθο, ἔντυπσ καί προφορικό, πού ἔγινε λίγο
πρίν καί λίγο μετά τό θάνατό του, γεννᾱ καί και-ποια εὔλογα ἔρωτηματα; "Av
δηλαδή αὐτη ἠ όμολογημένη σιωπή — μέχρι κι αὑτές oi τυπικές ἐπέτειοι ἔλειψαν - ὀφείλεται στην ἔνδεχόμενη γνώμη πώς εἶναι άκόμη πρόωρο νά έξεταστεῖ τό τελεσίδικα ὁρισμένο ἔργο του, κι ἴσως στό γεγονός πώς ὑπάρχουν
μερικές ὑπόνοιες ὅτι τά μέχρι τώρα γνωστόι Θιθᾏία του δεν ὁλοκληρώνσυν τόν
κὺκλο τῆς τελεσιδικίας του. Κι ακόμη, μήπως oi παροῡσες κοινωνικές καί 1T0λιτικές μας συνθῆκες δέν εὑνοούν, ἀντίθετα ’ἔξοστρακίζουν κάθε οὑσιαστική
πρόθεση πρσσέγγισης,όχι μόνο τσῠ συνόλου ἔργου τοῦ Χάκκα άλλά καί κάθε
λσγοτεχνικοῠ ἔργου γένικότερα. Ἐπειδή ὅμως, ότιτό ὅσσ εἴμαστε σέ Θέση νά
γνωρίζουμε, δέν ὑπάρχει άγνωστσ ἔργο τοῦ Χάκκα ἰκανό νά συντελέσει σέ
άνασκευές γνωμῶν καί απόψεων ἤδη σχηματισμένων· Kl ὅτι αὑτό πού ὑπάρχει καί πού μεγάλο μέρος του παρουσιάζεται γιά πρώτη φορά στό παρόν
άφιέρωμα, μόνο ποσοτικά θα μποροῠσε νά ἔπιλειτουργήσει στό προηγούμεvo. Κι ἐπειδη, άναφορικά μέ τό δεὺτερο ἐνδεχόμενο ἐρώτημα, εἶναι γεγονός
άναμφισθήτητο πώς oi ἔπικρατσῠσες σημερα συνθήκες στό χώρο τῆς κοινωνικοπσλιτικής μας πραγματικότητας όχι μόνο δέν μπορσύν άλλά καί δέν πρέπει νά έπιδράσουν μέ ὁποιοδηποτε τρόπο ανασταλτικά στήν ὁποία πρόθεση
νά καλλιεργηθεῖ σέ Βάθος ἠ εὐαισθησία τοῦ ανθρώπου μέσα από τη λσγστεχνία καί τήν τέχνη, καί μάλιστα όταν πρόκειται γιόι λογστεχνία μέ ἔντσνα κοινωνικό καί 6ιωματικά ίστορικό ὑπόΒαθρσ, ὅπως αὑτή πού στα πλαίσια της
κινήθηκε ό Χάκκας. Τέλος,ἔπειδή ὕστεροι ἀπ’ ὅλα αὑτό( διόλου δέν Θά ἠταν
ά6άσιμη η δημιουργημένη σέ κάπσισν ὑποψία ὅτι ὁ ὅλος θόρυθσς καί αποθόρυθος πού ἔγινε κάποτε γιά τό Χάκκα ἴσως καί νά ήταν ὑπερθσλικός σέ
σχὲση μέ τό άντικείμενό τσυ κι ότι ἴσως νά συντέλέσανε σἀὑτόν άλλοιπαράγοντες κι άλλες αἰτίες. ·
Γιά τούς λόγους αὑτούς καί μέ σκοπό τήν ἀποτροπή τέτσιων άΘάσιμων,
στό Βάθος, ὑποψιῶν κι ἐρωτημάτων, αποφασίστηκε τό άφιέρωμα τοῦτο τοὺ
«Ἀντί», πού ἂν δέν καλύπτει όλο τό κενό τῆς σιωπῆς, πάντως μπορεῖ v’ ἁποτελέσει μιάν αρχη για τήν κατάλυση της.
Πρίν κλείσω αὑτό τό προλόγισμα θά ἠθελα νά ἔκφράσω τίς εὑχαριστίες μου
πρός τήν κ. Μαρίκα Χάκκα, για τήν πολύτιμη Βοηθειά της σέ τοῠτο τό ὰφιέρωμα καί για τά ἀνέκδοτα κείμενα καί τίς φωτογραφίες πού εἶχε τήν καλοσύνη νά παραχωρήσει.

ΚΩΣῘΑΣ Ι“. ΠΑΠΑΙἚΩΡΙΊΟΥ

Γιό τό ’Μαριο Χακκα γρόφουν Μαριου Χακκα.
(κατὰ ῶφαὸητική σειρα)ῑ Γενική ἐπιμέλεια τοῦ σφιερώματοςῑ
Ο Ἀλέξης Ζήρσς : Μιό Πρώιμη Κώστας Γ. Παπσγεωργίου
καί μισ ὅψιμη κατόθεση για τό Μαριο Χόκκα. TO AcD/EPOMA Περιλαμὸανει δυσ
O Μανὸλης Λαμηρίδης ;Ἠ 'c'lp- μεγαλα ἀνέκδοτα κείμενα τοῦ Μανηση τῶν (JEle τοὺ συστήματος ριου Χόκκαῑ
στό ἔργο τοὺ Μαριου Χακκα. O «Tà κοκκινα μερμήγκισ».
O Ann—Margret Mellberg—La- 0 Τό Θεστρικό μονόπρσχτο ἔργο
dopoulos: Γισ τό Μαριο Χόκκα. ι-Στόν ἁστερισμό τῶν Διδύμων».
O Στέφανος Μπεκατῶρος ; Μα- Καί Β μικρός
Ο
Πῶς
γράφεται
Ëva
ρισς
Χόκκας.
ἡ ἧττα
καίδιήγημα.
ἡ ἀξιοτιρέ0new
"Eva
τοῦὀνειρο.
ανθρώπου.
Ο
γσλστὰς.
ΟὈ
Κὼστσς
Γ. Παπαγεωργίου : 'H
κριτική αιτέναντι στό Μόριο Χόκκσ. ο 4 ατιτλοφόρητσ.

Ο Ἠλίας X. Χιλιώτης : Τό συν· Ο Ἕνα Ποίημα. ατιτλσφόρητο
τομο Πέρασμο τοῦ Πεζογραφου έι-ιίοης.

ΟΠέθανε τό καλοκαίρί τοῦ 1972
στήν Ἀθήνα, σέ ἡλικία 4l χρονῶν.
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r717 τό Μάριε) Χ όικκοι
’Άν ξεκινήσουμε μέ τήν ἀρχή ὅτι ἕνα ἔργο τέχνης εἶναι καί παραμένει
μιά κοινωνική λειτουργία, θά πρέπει νά ἐξετάσουμε τίς πολιτικές καί κοινωνικές συνθῆκες πού συνετέλεσαν στή ὁιαμόρφωσή του· στή ὁική μας
περίπτωση, τίς συνθῆκες τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς κοινωνίας. Θά πάρουμε σά ὁοσμένο ὅτι τό ἔργο ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα σύνολο ἀντιπροσώπευτικῶν λειτουργιῶν καί παρουσιάζεται σάν ἕνα ὑποσύστημα μέ ὁικές
του λειτουργίες στό μεγάλο κοινωνικό σύστημα. Θά ἀναζητήσουμε ὁηλαὸή τή σχέση ἀνάμεσα στό ἔργο καί τή συγκεκριμένη ἑλληνική πραγματικότητα.
Γιά νά σχηματίσουμε μιά πιό ὁλοκληρωμένή εἰκόνα πρέπει νά πάρουμε
ὑπόψη μας στοιχεῖα ἔξω ἀπό τό κείμενο πού ὑπάρχουν στή ζωή καί στίς
σκέψεις τοῦ συγγραφέα. Ἀκόμα, νά ἑξετάσουμε κάτω ἀπό ποιές αἰτίες
ξεπήὸησε τό ἔργο του καί ποιά ἧταν ἡ λογοτεχνική ἀτμόσφαιρα μέσα στήν
ὁποία ζοῦσε. Τέλος, ποιά ἀνταπόκριση ὅρίσκει ἀπό τή μεριά τοῦ κοινοῦ
τό ἔργο τοῦ Χάκκα. Αὐτοῦ τοῦ εἴὸους ὅμως ἡ ἔρευνα, ὄρίσκεται ἀκόμα
στό στάὸιο τοῦ πειραματισμοῦ. Δηλαὸή ἡ ἄμεση ἥ ἔμμεση ἒπίὸραση πού
ἀσκεῖ τό λογοτεχνικό ἔργο, μπορεῖ νά ὁιαπιστωθεῑ μέσα στή ὁιαὸικασία
τῆς κοινωνικῆς ἑξέλιξης.

Τῆς Ann-Margret Mellberg-Ladopoulos. ——-—J‘

Διάλεξα ν’ ἀναλύσω τό έργο τοῦ Μ.
Χάκκα, γιατί πιστεύω ὅτι, παρόλο τό μικρό του ὅγκο, έχειγ παίξει σημαντικό
ρόλο στή διαμόρφωση μιᾶς νέας διάστασης στήν ἑλληνική λογοτεχνία. Σταθμό
ἀποτελεῖ ἡ «ἄρνησή» του καί ἡ «ἀπόρριψή» του. Μέ τόν κριτικό του τρόπο,
μᾶς προτρέπει νά πάρουμε θέση ἀπέναντι στίς ἰδεαλιστικές συναισθηματικές
τάσεις τῶν πόλων τῆς κατεστημένης ἀρχῆς. Θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι
παρασυρμένοι ἀπό τό ἀόέόαισ ρεῡμα τῆς
ἐποχῆς, υἱοθετοῦμε τίς εὗκολες λύσεις
γὺρω ἀπό τά πολιτικά καί κοινωνικὰ
προὸλήματα παραὸλέπσντας τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἀνάλυσης καί, πρίν ἀπ’
ὅλα, τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἀναθεώρησης. Παραμένουμε στατικοί κάτω ἀπό
συνθῆκες πού διαρκῶς μεταόάλλονται.
“Ο Χάκκας συνειδητοποίησε σάν πρῶτο
στάδιο γιά μιά ὑπεύθυνη στάση ἀπέναντι
στά προὸλήματα τῆς ἐποχῆς μας, τήν
ἀπόρριψη. Γιά νά μπορέσει κανείς μέ νέο
κριτικό μάτι ν’ ἀντιμετωπίσει τίς πραγματικές συνθήκες, εἶναι ἀναγκαῖο ν’
ἀμφισόητήσει τόν ἰδεαλισμό πού τόν δένει συναισθηματικά μέ τίς κατεστημένες
κοινωνικές ἀξίες.
Πρίν προχωρήσω στήν ἀνάλυση θά
έκφράσω ὁρισμένες ἀπόψειςποὺ ἀφοροῦν τήν καταχώρηση τῶν ἀφηγημάτων
σέ Θέματα. Πρόθεσή μου δέν εἶναι νά
μοιράσω τό ’έργο σέ μικρές ἓνότητες ἀλλά
νά τό πραγματευτῶ σά σύνολο που ἀντιπροσωπεὺει μιά ὁλοκληρωμένη περίοδο.
Γ ενικά Θά μπορΟῦΟε κανείς νά ἀρκεστεῖ
στούς τρεῖς πρώτους διαχωρισμοὺς πού
ἔκανε 6 ἴδιος ὁ συγγραφέας στήν πρώτη
του συλλογὴ διηγημάτων «Ὁ τυφεκι24

οφόρος τοῦ ἐχθροῦ» καί εἶναι τά ἑξῆς
Θέματα; «Τοῦ στρατοῦ», «τῆς φυλακῆς»,
«τῆς ζωῆς». Ὑπάρχουν καί ἄλλα διηγήματα 7101’7 μποροῡν ὅέὸαια νά συμπεριληφτοῡν στίς τρεῖς μεγάλες κατηγορίες,
ἀλλά ἔχουν ὅμως ἕναν ἰδιαίτερο χαρακτήρα. Εἶναι τῆς Καισαριανῆς, τῆς γειτονιᾶς τοῦ συγγραφέα, πού τόσο δέθηκε
μαζί της, καί τά ἀφηγήματα πού ἀναφέρονται στήν ἐμπειρία τῆς πολιτικῆς του
δραστηριότητας.
Ἀπομένει ξεχωριστά «Τό κοινόόιο»,
τό τελευταῖο του έργο, ἔντονα σημαδεμένο ἀπό τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου.-Στό
διήγημα «Τά τελευταῖα μου» τῆς ἴδιας
συλλογῆς, ἀγγίζει πιά τό τέλος. ‘O M.
Χάκκας ζεῖ τήν τελευταία φάση τῆς ἀρρώστιας του, Ἔχοντας έπίγνωση τῆς
κατάστασής του, καταόάλλει μιά μεγάλη
προσπάθεια νά κερδίσει τόν καιρό πού
ἀπομένει. Διαπραγματεὺεται μέ τό θάνατο γυρεὺοντας μιόι παράταση.
Πικραμένος πού δέν προλαὸαίνει ν’
ἀποτελειώσει τό έργο του, ἀνοίγεται
στόν ἀναγνώστη σάν ν’ ἀπευθύνεται σέ
κοντινό πρόσωπο. Τό διήγημα, μέ τή
μορφή τοῦ γράμματος ἤ φύλλου ἡμερολογίου, εἰναι ἡ συλλογή τῶν τελευταίων
ἀναμνήσεων. Περιστατικά ἀπό τή ζωή
του. ταξίδια...

Τό κείμενο σὺτό τῆς Ann-Margret_
Mellberg-Ladopoulos, εἶναι σπόστῑσσμα ὑπό μιά εὐρυτέρη μελέτη
της, ησύ ἐγινε γιά τό Μάριο Χσκκσ
τό 1974, 016 Πλαίσια μιᾶς σειρᾶς
σεμινσρίων γιά τή νεοελληνική λογοτεχνίσ, στή Σουηδίσ.

Ἐκφράζει τίς σκέψεις του ἐπιχειρηματολογώντας μέ τόν έαυτό του καί 6 ἴδιος
δίνει ἀπάντηση στά ἐρωτήματά του. Δέν
ἀκουμπᾶ σέ καμιά ἐλπίδα. Μονάχα έξωτερικεύει ένα παράπονο στήν ἀδικία
πού κανένας νόμος δέν μπορεῖ νά τιμωρήσει.
«Γ ιατί πρέπει ’νά πεθάνω στά σαράντα
μου ὅταν ἄλλοι φτάνουν ἑόὸομήντα κι
ὁγὸόντα,’» I

’Ἀλλες πάλι στιγμές γίνεται πιό σκληρός. Ὁ συγγραφέας ἀλλάξει στάση καί
έκμεταλλευεται τήν περίπτωσή του σά
μοναδική. Σά νᾶχει κάτι τό ἀναντικατάστατο ἡ κάθε στιγμή τῆς μοναξιᾶς του.
((...στό κάτω κάτω ὁέ θέλω νά γίνω
καλά, ἅς ποῦμε πώς μ’ ἀρέσει τό στῆθος
μου νά ὅράζει τσουκάλι, ἕνα γατάκι πού
τονθορίζει στήν ἀγκαλιά μου, μιά συντροφιά μέσα στή νύχτα κι ὅταν ξυπνάω
μέ παραστὲκει».
Ἔγραφε μέχρι τό τέλος. Πέθανε ὅμως
χωρίς νά προλάὸει νά δεῖ τό «Ken/6670»
τυπωμένο, πού ἠταν καί ἐπιθυμία του...
Ὁ συγγραφέας, ὅπως ἀνάφερα στό 6Lογραφικό σημείωμα, ἔζησε καί μεγάλωσε
στήν Καισαριανή, που εἶναι μιά ἀπό τίς
φτωχότερες συνσικίες τῆς Ἀθήνας. Οἱ
ἀρχικοί της κάτοικοι ῆταν πρόσφυγες
πού ἦρθαν ἀπό τή Μικρά Ἀσία ὕστερα
ἀπό τήν καταστροφή τοῦ 1922. Τά
πρώτα σπίτια ἦταν πρόχειρες καλύὸες
φτιαγμένες μέσα στό ρέμα τοῦ «Ἠριδανοῦ». Τό χειμώνα οἱ καλὺὃες παρασέρνονταν ἀπό τά νερά τῶν ὅροχών καί
μόνο τό καλοκαίρι μποροῦσαν νά τίς ξαναστήσουν. Μέ τίς πλημμύρες πολλοί
πρόσφυγες έχασαν τή ζωή τους. Ἀργότερα χτίστηκαν προσφυγικοί οἰκισμοί
καί σταδιακά δημιουργήθηκε ἡ συνοικία
τῆς Καισαριανῆς στούς πρόπσδες τοῦ
Υμηττοῠ.

Ἡ Καισαριανή έγινε γνωστή καί γιά
τό Σκοπευτήριό της. Γιά τούς παλιούς,
ὅσους ἔζησαν δηλαδή τήν κατοχή, τό
Σκοπευτήρισ εἶναι στενά συνδεδεμένο μέ
πικρές μά καί ἡρωικές ἀναμνήσεις. Τό
Σκοπευτήριο εἶναι 6 τόπος πού διάλεξαν
οἱ Ναζί γιά τίς έκτελέσεις τών Ἑλλήνων
ἀγωνιστῶν.
Ἐδῶ θ’ ἀναφερθώ στό όμώνυμο διήγημα «Σκοπευτήριό Καισαριανῆς», σελ.
J30, ἀπό τή συλλογή «Τό κοινόόιο». Τό
διήγημα αὐτό, μπορεῖ νά πεῖ κανείς, ἀφιερώνεται στόν ἄγνωστο ἁγωνιστή που
έδωσε τή ζωή του γιά κάποιο ἰδανικό.
Εἶναι ἀκόμα μιά διαμαρτυρία γιατί σήμερα τό Σκοπευτήριό Καισαριανῆς δέ
θυμίζει τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά στόν ἀνύποπτο διαὸάτη. Μιά προσπάθεια μετονομασίας τοῦ χώρου ἀπέτυχε. Ἡ ὕπαρξη
μιᾶς συγκεκριμένης μαρτυρίας πού νά
σφραγίζει τή μνήμη έσὸησε. Ἀπό τό
χρονικό τῆς έθνικῆς ἀντίστασης «Στ’ ἀρματα στ’ ἅρματα» διαὸάζουμε ὅτι στίς
21 τ’ Ἀπρίλη τοῦ 1944, Γερμανοί καί
τσολιάδες ἐπιτίθενται κατά τῶν ἀνατο-

λικῶν συνοικιῶν τῆς Ἀθήνας. Στίς 22
τοῦ Ἀπρίλη ἡ Ἀθήνα παρουσίαζε ἀπεργιακή ὕψη για τήν ὑπεράσπιση τῆς Καισαριανῆς καί τήν Πρωτομαγιά τοῦ 1944
οἱ Χιτλερικοί έκτελοῡν 200 κομμουνιστές
στό Σκοπευτήριο Καισαριανῆς. Τήν επομένη ὁ δρόμος τοῦ Σκοπευτηρίου γέμισε
ἀπό λουλοὺδια καί ἡ ἄσφαλτος καί τά
ντουὸἁρια μέ συνθήματαῑ «Αὐτός εἶναι
ΔΡΟΜΟΣ ΗΡΩΩΝ, τόν διαόῆκαν οἱ λεδέντες τοῦ ἔθνους. Χτές τόν διάὸηκαν
200 παλληκάρια». Ἀπό τά γεγονότα
ἐκεῖνα σήμερα ἀπόμειναν μονάχα (ἀπό
τό διήγημα);

<<...κρυφά σημάὸια πού τό ἕμπειρο μάτι
ἀνακαλύπτει.· Εἶναι τά πουλιά πού φεύγουν ἔντρομα ἀπ’ τό ὁασάκι, πετάγονται
κοπαὸιαστά σά νά ξαφνιάζονται ἀπό
κάποιες μυστ“ικές ριπές...»

Α,ᾼ“<,

Ὁ Μ. Χὰκκας ἑξωτερικεύει τό παράπονό του μέ μιά εὐαισθησία πού δέν
ἀφήνει καμιά λεπτομέρεια νά χαθεῖ...
Ἀνάμεσα στά κιτρινιασμένα σκσυπιδόχαρτα μπορεῐ νά κρύὸεται τό τελευταῖο
μήνυμα πού πρόλαόε νά πετάξει ὁ ἀγωνιστής, ὲνῶ τόν μετέφεραν στόν τόπο ἐκτὲλεσης. Στό ἀφήγημα ὁ συγγραφέας
γράφει ὑποθετικά ἓνα τέτοιο γράμμα καί
τό φαντάζεται νά ὅρίσκεται ἀκόμα ἐκεῖ
ἀνάμεσα στόι σκουπίδια τοῦ Δήμου. Εἰναι ἀλήθεια ὅμως ὅτι ὑπῆρξαν πολλὰ τέτοια γράμματα, ὅπως π.χ. τό γράμμα τοῦ
Σπήλιου Ἀμπελογιάννη (ἀπό τό χρονικό
«Στἰ ἅρματα στ’ ἄρματα»), λίγες στιγμές
πρίν τήν ἐκτέλεση ὅταν τ’ αὐτοκίνητα
τούς μετέφεραν στό Σκοπευτήριο οἱ
ἥρωες ὃρῆκαν τόν καιρό, λίγο χαρτί καί
ἕνα μολύὸι καί τά λίγα λόγια.
«Ἔτσι πεθαίνουν οἱ ἄξιοι Ἕλληνες.
Πεθαίνω περήφανος. Ζήτω ἡ λευτεριά.
Διαὸάτη Ἕλληνα, τό ροῦχο τοῦτο νά τό
πᾶς στήν παρακάτω ὁιεύθυνση. Εἶναι ἡ
οτερνή ἐπιθυμία ἑνός ἀνθρώπου πού πεθαίνει γιά τή λευτεριά. Ζήτω ὁ ἑλληνικός
λαός...»
Ἐπίσης τό σημείωμα τοῦ μικροῦ Ἀντρέα Λυκουρίνου. 14 χρονῶν, πού πρόλαὸε καί ἒγραψεῑ
« Μπαμπά, μέ πᾱνε στήν Καισαριανή
γιά ἐκτέλεση μαζίμέ ἄλλους 7 κρατούμενους. (Ἀκολουθοῦν τὰ ὀνόματα τῶν
συντρόφων του). Σέ παρακαλῶ πολύ, εἰὸοποίησε τά σπίτια τους. Μή στεναχωρηθεῖτε. Πεθαίνω γιά τή λευτεριά τῆς
Πατρίὸας. Ἀντρέας. (Τεῦχος 37, «Θέατρο» I974. Τό γράμμα ἀποτελεῖ κομμάτι τῆς μουσικῆς σύνθεσης τοῦ Λουίτζι
Νόνο «Il Canto Sospeso»).
Ἀπό τό διήγημαῑ
«Κάποτε πρέπει νά φτάσουν τά μηνύματα, ἔστω καί μέ καθυστέρηση τριάντα
καί σαράντα χρόνια, ἅς εἶναι παλιά καί
ξεχασμένα, οἱ παραλῆπτες πεθαμένοι...»
Ἀνάμεσα στούς νεκρούς ὑπῆρξαν καί
ἄνθρωποι πού δέν «καλύπτονταν» ἀπό
ἕνα κόμμα πού θά μνημόνευε ἀργότερα
τό θάνατό τους. ”Ανθρωποι πού ὁδηγήθηκαν στήν τάφρο στή θέση κάποιου ὄιλ-

λου ἤ ἀκόμα ἀπό ἕνα τραγικό λάθος.
“Απλοί ὅμως καί τίμιοι. 'O νσυγγραφέας
ἀναφέρει π.χ. τήν περίπτωση τῶν σαλταδόρων.
«Τώρα περπατάω μέσα στή μάντρα
πρός τήν τάφρο... Δέν ἔκανα μεγάλες
πράξεις στή ζωή μου, ἰὸέες καί τέτσια
ὸέν τά σκέφτηκα ποτέ, τουλάχιστον τίς
τελευταῖες στιγμές μή ὅλάψω ἔστω τό
χορτάρι»...
Ἀκολουθοῦν οἱ ἐπιτροπές, δέν ἔχει
σημασία ποιοί τίς ἀπαρτίζουν, πού ἀναλαμὸάνουν τήν τυπική διαδικασία τῶν
τελετῶν. Μιλοῦν για «τούς τιμημένους
νεκρούς μας», καί οἱ φράσεις αὐτές κατέληξαν νά γίνουν τόσο τυποποιημένες
ἀφαιρώντας κάθε αἴσθηση χρόνου καί
χώρου. Μέσα ἀπ’ αὐτές τίς διαδικασίες
ὅπου «καμιά ὁμιλία δέν πρόκειται να
μεταὸόιλει τό πρόγραμμα, καμιά πρόταση
δέν πρόκειται νά εἰσακουστεῐ ὅσο σοφή
καί νόι εἶναι...» σελ. 133, χάνεται κάθε
αὐθόρμητη συμὸολή, Ἕνα ἠ δυό στοιχεῖα. Κάτι ἴσως παραπάνω νά έδγαινε
στό φῶς... Τό Σκοπευτήριο Καισαριανῆς
ζεῖ στή μνήμη τῶν ἀνθρώπων πού ἔζησαν
τά γεγονότα. ”Οταν χαθοῦν ὅμως καί οἱ
τελευταῖοι αὐτόπτες μάρτυρες τί θ’ ἁπογίνει; Στό τέλος ὁ συγγραφέας συλλογίζεται μέ πίκρα τήν αὐριανή Καισαριανή.
Ἀναρωτιέται ἄν κάποτε θόι σὸήσουν ὲν-

Τό καφενεῑο σίγουρο· εἶχε ταμπέλα «‘H συνάντησις» ἀλλά ἦταν
γνωοτό σαν τοῦ Κιορπέ. Ἠταν γέρος πολύ, εἶχε χάσει κι ἕνα γιό προπολεμικά κάν στήν ὲξορία κάν φυματικός στή Σωτηρῐα. Ἦταν δεμένος μ’ αὐτή τήν ὺπόθεση. Ta τραπεζάκια κατάμαυρα ἀπό τό κάψιμο
τῶν τσιγόιρων, καί τή λέρα, oi
περισσότερες καρέκλες θουλιαγμένες κι ἀλλες κουτσές μπαταρισμένες,
ψάθα. Πίσα) ἀκουμποῦσε στόι
ρέμα-γκρεμός. δεξιά ἕνας κηπόικος
φυτεμένος σφαῑρες. Θυμᾱμαι πού
σκάλιζα καί τίς ξέθαθα, τίς ζύγιζα
στό χέρι καί μετά ξανά τίς παραχωνα στό ἵδιο μέρος Ἀπό δώ ξεκίνησε αὐτό πού ἀργότεροι ὀνομαστηκε θρύλος τῆς Καισαριανής κι
Ἀντίσταση. Ἀπό δεῖ) ξεκινοῦσαν
ὅταν γίνονταν ντού] μοίραζαν
μεταξύ τους τίς σφαῖρες καί τρόπωναν στά οτενόι για τίς μάχες. Πάλι
ἐκεῖ ὲπιστρέφαν, κάναν ἀπολογισμό
καί καθαρίζαν τά περίστροφα.
"Eva ἀπογευματάκι εἷδα ἔξω ἀπό
τό καφενεῑο τοῦ Κιορπέ νά κρατάει
τό λαθωμένο TOU μπράτσο τόν Μαραμπέτα - Κουπωνιώτης αὐτός, τόν
ἑκτώέσανε ἔπειτα οτήν Κέρκυρα. Oi
ἄλλοι νόι τόν πᾱνε σέ κανένα γιατρό
KI αὑτός ἕθριζε, δέν ἤθελε, μόνο τό
ζουλοῦσε κι ἔθγαζε λίγο μαῡρο αϊμα. «Θά σιάξει ἀπό μόνο του» ἔλεγε
καί δέν πήγε πουθενόι. Σκληρό παλ-

τελὼς ἀπό τή μνήμη τά ἱστορικά γεγονότα πού συνδέθηκαν τόσο στενὰ μέ τό
ὅνομά της.
Στό, διήγημα «Ἡ τοιχογραφία», σελ.
55 τῆς συλλογῆς «Ὁ μπιντές καί ᾶλλες
ἱστορίες», ὁ συγγραφέας δίνει μιά εἰκόνα
τῆς Καισαριανῆς ὅπως τήν ἔζησε στα
μετακατοχικά χρόνια. Ἡ παλιά Καισαριανή μέ τούς ἁπλοῦς ἀνθρώπους, μέ
τούς γραφικοὺς γυρολόγους ὄιρχισε σιγόι
- σιγὰ νά δίνει τή θέση της στοὺς ἀσφαλτόδρομους καί στίς πολυκατοικίες. Τό
χρῶμα τῆς συνοικίας ἔχει ἀλλάξει. Στή
μικρή γειτονιά μέ τίς αῠλές ὅπου οἱ σχέσεις τῶν ἀνθρώπων ἧταν πιό ζεστές κυριάρχησε σταδιακά τό μπετόν ἐπιόάλλοντας στή ζωή ἕνα νέο ρυθμό.

Πιό συγκεκριμένα, στή σελ. 57 τοῦ διηγήματος ἀναφέρει;
«...καινούριες καταστάσεις ἔρχονται
καί καόατζάρουν τίς παλιές, τό ραὸιόφωνο, ἡ τηλεόραση, ὁ λογαριασμός τοῦ
ρεύματος καί τοῦ τηλεφώνου. Τά παρατσούκλια σιγά - σιγά λείπουν. Πολυκατοικίες φυτρώνουν στή λεωφόρο καί
ἄσφαλτοι ζώνουν τά σοκάκια.»
Παράλληλα μέ τόν ὲκμοντερνισμό,
διαφοροποιήθηκε καί ἡ σύνθεση τοῦ
πληθυσμοῦ. Ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἀπό
έργάτες, πήρε τό δρόμο τῆς μετανάστευσης. Στή θέση τους πῆγαν καί ἐγκατα-

ληκάρι μέχρι τό τέλος κι ὅταν τόν
στήσανε μπροστόι στό ἀπόσπασμα
λένε πώς ἔθριζε ἀκόμα.
Ἄλλον πού θυμᾱμαι ἀπό τόν Κιορπέ εἶναι ὁ Κυριάκος ὁ Κεφάλας τόν λέγαν Kai Κουράντη· ἠταν ὀρμητικός Kai κλόιδευε ὅπως ὁ μπάκ
τοῦ Παναθηναϊκοῡ - μεταξικός δηλωσίας, μά μόλις δόΘηκε ὴ εὐκαιρία
πάλι αὑτός τό θιολί του, ὀργανώΘηκε, μπήκε πάλι στό κόμμᾰ μέ τή
μεγάλη καλάδα κι ἓφτασε μέχρι κοθίτης. Τότε περίπου φόρεσε κι ἕνα
ρεμπούμπλικο Γ καμπέλος. "Era: voμίζω τό πρωτόπε ἡ γριά-Χιώτισσα;
«αὐτός ὁ Γκαμπὲλος πήρε στό λαιμό
του τό παιδί μου· πές πές ώρες τόν
εἶχε on? γωνιά Kai τόν πιπίλιζε». Θα
ἤθελε φαίνεται ν’ ἀποτραθηχτεῐ Kai
ποῦ να τόν ἀφήσει ὀ Κυριακος. 'O
Κώστας ἔζησε τότε, κρύφτηκε μετά
τό ΔεκέμΒρη, μετά πήγε στό δεύτερο
ἀντάρτικο Kai σκοτώθηκε. Ὀ Γ καμπέλος ἐπέζησε. Πήγε φυσικά ἐξορῐα
KI ἐκεῖ ὺπὸγραψε γιά δεύτερη φορά.
Ἔπειτα μέ τά χρόνια τῆς νομιμότητας ξαναμπλέχτηκε, λιγάκι ἀργά Kai
χωρίς μεγάλο πόστο εῙναι ἀλήθεια.
Μέ τό πραξικόπημα ὑπόγραψε πάλι. Τώρα δέν πιστεύω νά ξανανακατευτεῙ ἀν παρουσιαστεῖ ὴ εὐκαιρία,
ἔχει χάσει καί τό φώς του, μόλις
6λέπει, ἀν Kai δέν ξέρεις καμιά φοpa, μπορεῐ νά ’χει κουράγιο ἀκόμα.
Μ. ΧΑΚΚΑΣ

στάθηκαν ὑπάλληλοι, μικροέμποροι,
ἀστοί. ’Ἄνθρωποι οὐσιαστικά συντηρητικοί. που δέν εἶχαν κανένα ἱστορικό δεσμό μέ τόν τόπο. Καθένας ἀπό αὐτούς,
ἔτρεφε τήν ἐλπίδα πώς θ’ ἀποκτοῠσέ
περισσότερη εὐημερία καί πώς θά 0111.1.μετεῖχε οτή γενική ἀνάπτυξη μέσα οτήν
κοινωνικὴ κατάσταση ὅπως αὐτή δημιουργήθηκε μετά τόν ἐμφύλιο. Ἷ-Ιταν ἀνθρώποι τῆς «κοινωνικῆς τάξης» καί ὅχι
τῆς «dva‘rgorcﬁg».
Γι“ αὐτούς τούς νέους της κατοίκους,
τό ἱστορικό παρελθόν τῆς περιοχῆς εἶναι
ἕνα ταμπού. "0mn; εἶναι γνωστό. ἡ Καισαριανή στήν περίσδο τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ἦταν μιά «κόκκινη » συνοικία καί
ἀργότερα, μέ τή λήξη τορ, μετά τό 1950.
ὅταν ἀρχισε ἡ έντονη-ἀντικομμουνιστική
προπαγάνδα. ἡ περιοχή θὺμιζε δυσάρε-

οτες καταστάσεις καί εἰχε ἀποκτήσει.
ϋποπτη φήμη. rO Χάκκας. θυμάται ἀπό
τή μιά τήν παλιά Καισαριανή, ἀπό τήν
ἀλλη τή οημερινή πραγματικότητα καί
γράφεις
«Κάποτε Καισαριανή ἥσουν ἕνα ἀστέ’ρι· ἔλαμψες γιά μιά στιγμή στό στερέωμα καίχάθηκες γιά πάντα 016 χάος τῆς
ἱστορίας.
Τώρα γριά τσατσά, τρῶς σάμαλι καί
τουλούμπα, μασᾶς μπατιρόσπορσυς στό
θερινό σινεμά καί φτύνεις τά τσόφλια
στό σὸἑρκο εὐυπόληπτων καταστηματαρχῶν, ἐμπορομανάόηὸων, χασάπηὸιυν,
πού θέλουν v’ ἀπαλλαγοῦν ἀπό τή
ντροπή σου», σελ. 59.
Προτοῡ ἀναφερθῶ στά διηγήματα πού
πραγματεύονται γεγονότα ἀπό τήν πολιτική δραστηριότητα τοῦ συγγραφέα, θά
προσπαθήοω νά πῶ ὃυό λόγια γιά τήν
ἱστορία τῆς Τρίτης Διεθνσῦς (Κομιντέρν), που ἔπαιξε σημαντικό ρόλο στή
διαμόρφωση τῆς ὀργανωτικῆς δομῆς καί
τῆς πολιτικῆς τοῦ K.K.E. (Κομμουνιστικοῦ Κόιιιιατος Ἕλλαδας),
Ἡ πολιτικὴ τῆς Κομιντέρν περνάει,

ἀπό τήδημισυργία της τό 1919 μέχρι τή
διάλυοή της τό 1943, μιά σειρά ἀπό ἀλλαγές καί ἀνακατατάξεις πού ἐξωτερικὰ
δίνσυν μιά χαώδη καί γεμὰτη ἀντιφάσεις
ἐίκόνα. Τό πέμπτο συνέδριο πού έγινε
161924 ὁδηγεῖ στή μπσλσεὸικοποίηση
τῶν κσμμουνιστικῶν κομμάτων, πού σημαίνει έναν αὐξημένο συγκεντρωτισμό
μέσα οτά Κ.Κ. καί μεγαλὺτερες ἐξουσίες
γιά τίς Κεντρικές Ἐπιτροπές. Ἀπό τό
1928 ἡ Κομιντέρν ἀρχισε νά χρησιμσποιεῖται οτήν πραγματικότητα ἀπό τό Στάλιν σάν ὄργανο γιά τήν ἐξωτερική του
πολιτική. Ἀποτέλεσμα ἦταν γιά τό
K.K.E. νά 6άζει τήν ταχτική του μέσα
στά πλαίσια τῆς πολιτικῆς τοῦ Στάλιν.
Τό Κ.Κ.Ε. διαμορφώθηκε τελικά 0’ ένα
γραφειοκρατικό μηχανισμό μέ δογματικό
ἰδεολσγικό περιεχόμενα.
εΟ συγγραφέας, ὅπως ἀναφέρθηκε στό

’6ιογραφικό οημείωμα, ἔχοντας μιά μακρόχρσνη ἐμπειρία οτσὺς κόλπους τοῦ
κόμματος, πῆρε κριτική ’στάση ἀπέναντι
’σέ θέματα πού ἀφσρσῦν τό δογματισμό,
τήν προσωπολατρεία, τήν καθοδήγηση
κ.τ.λ. Ὁ M. Χάκκας σέ λογοτεχνική
μορφή κατήγγειλε πολλές λειτουργίες
σαν αὑταρχικές. Πάνώ 0’ αὐτό θίγει τήν
καθημερινή ζωή τῶν στελεχῶν στό ἐπίπεδσ που αὐτή ἀντανακλᾶ καταπιεστικές
αρχες.
Στό διήγημα «Οἱ κουφσί» τῆς συλλογῆς «“Ο τυφεκιοφόρος τοῦ ἐχθροῦ», σελ.
127,6 Μ.·Χάκκας ἀναφέρεται στό θέμα
τῶν στελεχῶν. Ἀνόιλογα μέ τή θέση που
κατέχουν καί τίς εὐθύνες πού ἀναλαμόάνουν, τά στελέχη χωρίζονται σέ ἀνώτερα,
μεσαῖα καί κατώτερα. Τά κατώτερα δέχονται ἀποκλειστικά καθσδήγηση ἀπό τά
ἀνώτερα μέσω τῶν μεσαίων. ‘O συγγραφέας έθιξε τήν ἀπομόνωση τῶν στελεχῶν
μεταξὺ τους, πού ἧταν ἀποτέλεσμα αὐτῆς
τῆς σχέσης. Πολλές φορές δημιουργόταν
καί σύγχυση. Ἡ γραμμή πού ξεκινοῦσε

"Eva όνειρο

Ξύπνησα κάποια στιγμη. Ἕξω άκούγονταν μεγάλος
θόρυθος άπό χιλιάδες άρθύλες νά τσαλαθουτάνε στίς
λάσπες. Ξεχώριζαν στριγγιά παραγγϋιματα. Πετάχτηκα
ἔξω. Δέν μοῡ ’δωσε κανείς σημασία, μολονότι διέφερα
’ ἐγώ μέ τά σώθρακα καί ὅλοι ἐκεῖνοι, χιλιάδες, μέ πράσινες χλαῑνες, χιλιάδες 6αΘυπράσινα άξύριστα πρόσωπα
σιωπηλά, κοιτώντας τίς λάσπες, σχημάτιζαν στίχους πυκνούς κατά μῆκος αὐτῆς τῆς καζάρμας, 6υὸ φορές σάν
τό μπόι τους, χαμηλότερη ἴσως, ένα μακρυνάρι πού
μπορεῖ νά ’ταν καί ὅρχις, άγελαδοτροφεῐο παλιό. Τώρα
ἔκανον Βηματα πλάγια πρός τη μεριά μου, oi πρῶτοι
κόλλησαν κι ὅλας ἐπάνω οτόν τοῖχο, ἕρχονταν καί oi άλλοι ζυγοί καί κόλλαγαν πάνω στούς ἄλλους. Κι άλλοι, κι
άλλοι πολλοί, ὅλοι ηρθαν καί πηξανε 6 ένας πλάι οτόν
άλλον, 6 ένας ζυγός μέσα οτόν άλλον μπλέκονταν κι έγιναν μιά ἀμορφη Βαθυπράσινη μάζα. "Eva στήριγμα πενηντα Kai 1Tde μέτρα θαθύ o’ ὅλο τό μῆκος τοῦ τοίχου.
«Θά τόν ξαναφέρουν οτη Θέση του», μοῦ κάνει ὸ άξι-

26,

ἀπό τούς «πάνω» έφτανε τρσπσποιημένη
στοὺς «κάτω». Ἡ τραγική αὐτή κατασταση ἔχει’τή ρίζα της στήν αὐστηρή
ἱεράρχηση, τό στῦιό καταμερισμό τῶν
ἐξουσιῶν καί τήν έλλειψη ὑπευθυνότητας.

Ἀπό τό διήγημα «Οἱ θέσεις», σελ. 113,
τῆς συλλογῆς «Ὁ μπιντές καί άλλες
ἱστορίες». Ἡ σκηνή εἶναι ἀπό τά γραφεια του κόμματος;
«Μιά γυναῖκα ἀνοίγοντας τήν πόρτα
(δειλά, ...«Ξέρετε», κάνει ἡ γυναίκα, «πηγαινοέρχομαι ἕνα ἑξάμηνσ. Κάποτε πρέπει νά συνὸεθῶ μέ τίς γυναῖκες ὀρνιθοτρόφους. «Ἀκριόῶς ὅπου νᾶναι φτάνει
ἡ ἐπικεφαλῆς τῶν ὀρν-ιθοτρόφων... (ὁ
ὑπάλληλος συμὸουλεύεται ξανά τά
χαρτιὰ του) «Κάποια Ἀρετή, Θεσσαλονίκης 89, Βύρωνας». «Moi αὐτή εἷμαι
ἐγώ.» «Τότε ποιά εἶναι ἡ ἄλλῃ» ἀποροῡσε ὁ ’ὑπάλληλος «Ἡ ἄλλη εἷμαι ἐγώ
πού θέλω τή σύνὸεση μέ τήν ἐπικεφαλῆς
τῶν ὀρνιθοτρρφων». «Τήν Ἀρετή Κάnota». «Ἐγώ εἷμαι ἡ Ἀρετή Κάποια, ὄέ
θά περίμενα ἕνα ἑξάμηνο γιά νά συνὸεθῶ μέ τόν ἑαυτό μου...»

Τό διήγημα «ἕνα κορίτοι», τῆς συλλογῆς «‘O τυφεκιοφόρος τοῦ ἐχθροῦ»,
ἀναφέρεται οτό δραμα τῶν πολιτικῶν
κρατουμένων που δέν μποροῡν νά ἀποσαφηνίσουν τούς λόγους τῆς τραγωδίας
τους. Ἕνα παιδί ἐπιμένει νά πληροφορηθεῖ τούς λόγους τῆς φυλάκισης τοῦ
θείου της καί ἄλλων γνωστῶν. Παίρνει
ὅμως μόνο ἀόριστες ἀπαντήσεις.
«Τῶν μεγάλων αὐτῶν πού πίστεψε,
θαύμασε, καί τώρα γυρίζανε λείψανα μέ
τό «ὸέν ξέρω» στό στόμα, ἕνα καράόι
ὸέν ξέρω μέ τό ὅλέμμα καρφωμένο ατοῦ
σπιτιοῦ τους τήν πόρτα, νά χωθοῦνε ὅσο
πιό γρήγορα μέσα, χωρίς νά κοιτάξουνε
ὸίπλα τους, μόνο κατευθείαν ἐμπρός, γιά
τά ἄλλα... «ὸέν ξὲρω», «ἐγώ ἀσχολοῦμαι
μόνο μέ τή ὸουλειά μου, τό σπίτι μου»,
σελ.]45. , .

ωματικός σάν νά δικιολογιόταν, σάν νά άνέφερε.
Ἐκεῑ,τριάντα πόντους πιό κάτω ἀπ’ τό ἔδαφος, θυμηΘηκα τότε εἶχε ἕνα σπάσιμο, μιά ραγισματιά πέρα πέρα,
Kl έγερνε, έκανε μία γωνία οτά ἔξω κι έφερνε τη στέγη
πολύ χαμηλά. Κράκ, άκούστηκε, κι η στέγη άνέθαινε ἕνα
στρώμα άπό Βάτα παχύ, oi θροχές τό ’χαν κάνει θαρὺτερο. Ἀπό κεῖ εῙχε κάτσει 6 τοῖχος, έτσι φαίνεται, κι εἶχε
γύρει, εἶχε σιάξει αὑτό τό έξόγκωμα, αὐτη τη γωνία πού
ἵσιωνανρτώρα αὐτέςὲοῐ χιλιάδες φαντάροι Θάζοντας πλάτη, πιέζοντας ὅλοι μαζί.
ἨρΘε 6 K. T. Kl ένας άλλος, στελέχη.

«Ἐσύ τί κοιτάς, μέ τά σώθρακα;»
«Κοιμόμουνα». ΕῙπα.

Δέν μοῦ δωσε σημασία άλλο, μόνο διέταξε κι άλλη
συμπίεση.
« Μή οτενοχωριέσαι», μοι) κανειό ἄλλος, «ὅλα Θά σιάξουν».
«Γιά τό Πουθάρι», τοῦ λέω, «0615 μέ νοιάζει», καί ξαναμπῆκα μέσα νά συνεχίσω τόν ὅπνο.
M. ΧΑΚΚΑΣ
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Μ. ΧΑΚΚΑΣ

δαγκάνες, άχρηστεύοντας ὰπό μόνα τους κάθε μέσο άμυνας
άφῆνοντος στούς άρχηγούς αύτό τό ἕργο πού ἕγινε μοναδικῆ τους άποσχόληση. Σιγά - σιγά τά μικρά κόκκινο μερμῆγκια κατάντησον θλιθεροί κομπάρσοι, άδύνομα μουνουχισμένα πλασματάκιο χωρίς προσωπικότητα, ἕρμαια στίς
διαταγές τῶν μερμηγκιῶν μέ τίς μεγάλες δαγκάνες, πού τίς
χρησιμοττοιούσαν ἀνεξέλεγκτα γιά τό μοκέλεμα.
Σιχαίνοντον τόν συρφετό τῶν κόκκινων μερμηγκιών Kai
μισούσε μ’ ὅλη του τῆν ψυχή τούς μακελάρηδες μέ τίς μεγάλῖς δογκάνες, Συναισθηματικά εἶχε ταχθεῑ μέ τό μέρος τῶν
μαύρων μερμηγκιών πού δέν ἕθλοπταν Kai δέν άδικούσον
«Ἅς μιλήσουμε ὅπως νὰνοι ὲπιτὲλους» - ’ τούς ουμμέρμηγκές τους.

TA KOKKINA
MEPMHFKIA
Θ. Κωσταθάρος

Ἠτον τά μαύρο μερμῆγκια μέ σῶμα κοί κεφάλι ,μεγάλο,
λεπτῆ μέση Kai κανονικές δαγκάνες νά μπορούν νά πιάνουν
Eva μικρό σπόρο ἦ ἕνα ψιχουλάκι. Βγαίναν άπό τίς τρύπες
καί πῆγαιναν στίς δουλειές τους. ’Ὀπου συναντιόντουσον
πλησίαζον τά κεφάλια τους, στέκοντον γιάῘλίγο Kai μετά
συνέχιζαν τῆν πορεία τους. ”
Ἠταν Kai τά κόκκινο μερμῆγκιοι μέ σώμοκαί κεφάλι μικρό,
μέση χοντρῆ κοί, μικρές δαγκάνες, πολύ μικρότερες άπό τίς
δαγκάνες τών μούρων μερμηγκιών, δυσανάλογο μικρές σέ
σχέση μέτό μικρό χοντρομπαλό σῶμα τους. ΙὈμως άνάμέσα στά κόκκινα μερμῆγκια ὑπῆρχον δύο - τρία μέ τεράστιες δογκάνες, μεγάλες όσο περίπου τό ύπόλοιπο σῶμα
τους κι ούτοί ἦτον oi άρχηγοί γιατί δέν 6γαίναν ἔξω άπό τίς
τρύπες νά κουθαλῆσουν τροφές.
Κόκκινο μέ μαύρσ μερμῆγκι ὅταν συνοντιόντον προσπέρναγαν χωρίς νά οταματῆσουν καί τροθοῡσαν τό δρόμο
τους. Ἂν τύχοινε πολλά μοῡρο μερμῆγκια ν’ άνταμώσουν
ἔνο κόκκινο τό άφηναν νά περάσει χωρίς νά τό θλάψουν.
Ἂν ὅμως πολλὰ κόκκινο μερμηγκια συναπαντοῡοαν ξεμσνοχιασμένο μαύρο μερμηγκι, μ’ όλο πού τά κόκκινο ἦτον μικρόοωμο Kai τό μαύρο τριπλάσιο σχεδόν σέ μέγεθος, ὀρμούσαν ὅλα μοζί ὲπάνο) του - δέκα-εἴκοσι μαζί - Kai καταφθάνοντας ὁλοένα Kai άλλα είδσπσιημένα οπό θιαστικούε
συνδέσμους, σκέποζον μέ τό πλῆθος τους τό σῶμα τοῦ
μαύρου μερμηγκιού, τό καθῆλωναν άναποδογυρίζοντάς το,
τέντωναν τά πόδια, κι άφού τό άκινητοποιοῡσον, έθγαινε
στῆν ὥρα του άπό τῆν τρύπα ἕνας κόκκινος άρχηγός μέ τίς
μεγάλε( δαγκάνες Kai καταγίνονταν μέ τό κόψιμο.
’Ἁρχιζε άπό τῆν ντώικάτη μέση. Σέ λίγο τό μεγάλο μούρο
μερμῆγκι ἦτον δυό κομμάτια.,”Επειτο πατώντος τίς δαγκάνες στό λοιμό έκοθε τό κεφάλι πού άντιστέκονταν σφαδάζοντας καί μετά μεθοδικά ’τεμάχιζε τό ύπόλοιπο σῶμα πού
τό φορτώνονταν κομμάτι - κομμάτι τά μικρά κόκκινο μερμῆγκιο καί τό τροθούσον γιά τίς τρύπες τους.

Oi μερμηγκοφωλιές 6ρίσκονταν σέ μιά άπάγγεια Kai άνῆλιαγη γωνιά τού προουλίου κι ὅπως ἦτον στενά Kai δέν
προσφέρονταν γιά θόλτο, oi κρατούμενοι δέν τῆν προτιμούσαν κι έμενε πάντα ἕρημη έτσι πού μποροῡσε αύτός νά
κάθετοι ώρες κατάμονος Kai νά μελετάει τίς συνῆθειες τῶν
μερμηγκιών Kai τῆ φρικτῆ σφογῆ πού ὅταν τέλειωνε KI oi
μικροί κόκκινοι Βαστάγοι ἐξοφάνιζαν τό κομματιασμένο
σῶμα στίς τρύπες τους δέν ἔμενε κανένα σημάδι πού νά φανερώνει τό μακῦεμο, ἴχνος αἳματος ἦ γοερές κρουγές στόν
θάνατο ἐκείνης τῆς γωνιάς τῆς φυλακῆς. Κι ἔμενε σιωπηλός
μάρτυρας νά Βλέπει Kai νά ξαναθλέπει τῆ μακά6ριο στιγμῆ
πού ὁ άρχηγός μέ τίς μεγάλες δαγκάνες ξεπρόθαλλε άπό
τῆν τρύπα γιά τό πετσόκομμο.
ι,υευτοφιλοσοφοῡσε Kai κατέληγε σέ κάτι δικά του ούθοίρετα συμπεράσμοτα, παράξενα σύμθολα πού προεκτείνονταν σέ άνθρώπινες καταστάσεις.
Oi αρχηγοί τῶν κόκκινων μερμηγκίών εἶχαν ἀποκτῆσει τίς
φοθερές δαγκάνες άπό τά μικρά κόκκινο μερμῆγκια πού
παραχώρησον τῆ δυναμῆ τους, μικραίνοντος τίς δικές τους
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Αύτῆ ἦ συναισθηματικῆ του οτάοη προέρχονταν κι άπό
τῆν προσωπικῆ του περίπτωση. Ἐδώ κι ἕνα μῆνα ἦτον
άπομονωμένος άπό τῆν ὀμάδα συμθίωσῆς πολιτικῶν κρατουμένων. Μέ έντολῆ τῆς κοθοδῆγησης άπομονώθηκε σάν
ὕποπτος Kai ξένος πρός τίς ἀντιλήψεις τῆς ὀμάδας.
Ἀπό κόκκινο μερμηγκάκι πού ἦτανε πρώτα μεταθλῆθηκε
σέ μοῦρο πού τό προσπέρνογαν χωρίς κομιά συζῆτηση,
άδιαφορώντας τάχα γιά τῆν ὕπαρξῆ του. Ἤξερε ὅμως πώς
oi μικρές τους κεροῖες τόν κατασκόπευον. Κάθε μέρα πού
πέρναγε άπομονωμένος o’ αύτῆ τη γωνιά μέ τίς μερμηγκοφωλιές, ξεμοναχιοσμένος κι έρημος, ένιωθε ὀλο Kai περισσότερο μούρο μερμῆγκι, περιμένοντας άπό στιγμῆ σέ στιγμῆ
τῆν έφοδο τών κόκκινων μερμηγκιών πού θά τόν άκινητοποιοῦσαν Kai θά τόν πετσόκοθαν.
Στῆν ἅπλα τού προαυλίου 6όλτορον oi συγκρατούμενοί
του δυό - δυὸ, τρεῖς - τρεῖς, συζητώντας χαμηλόφωνο Kai
ρίχνοντας θλοσυρές ματιές πρός τῆ γωνιά. Ἄλλοι πῆγαιναν
νά πάρουν τό συσσίτιο, άλλοι κουθολούσαν νερό κι ἄλλοι
κάνον τῆν άγγαρεία τού στρατοπέδου. ”Ολοι φόραγον
συμπτωματικά κάτι κόκκινες φόρμες πού εἶχε μοιράσει ὁ
Ἐρυθρός Σταυρός σέ δέματα,κι ὅπως ὅλοι γυρόφερναν Βιαστικά φάντοζαν σάν πελώρια μεγέθυνοη τῆς μικρῆς γωνιόις μέ τά μερμῆγκια.
Ἀκόμα Kai oi άρχηγοί τῆς ὀμάδας ἔλειπον ὅπως συνέ6οινε Kai στῆ ζωῆ τών μερμηγκιών, συνεδριάζοντας στόν
πέμπτο θάλομο, κι εἶχε τῆ σιγουριά πώς τῆν κατάλληλη στιγμῆ θά ξεμπούκερναν δίνοντας τό σύνθημα γιά τό χομό του.
Γιά τούς καθοδηγητές πού συνεδρίοζον οτόν πέμπτο θάλαμο, γιά τά μερμῆγκια μέ τίς κοφτερές δαγκάνες, ὸ άπομονωμένος ἦτον κάτι πάρα πάνω άπό ἀντίπαλος. Ἠτον ὁ
ἐσωτερικός ἐχθρός πού χώθηκε μέσα στῆν ἴδια τῆν τρύπα
τους γιά νά δημιουργῆσει σύγχιση καί καταστάσεις.
"Era: τό μαῡρο μερμῆγκι Βρέθηκε σέ δυὸ φυλοκές. Στῆ μιά
φυλακῆ μέ Τούς ψηλούς πέτρινους τοίχους πούχον στίς
ντάπιες τους σκοπιές χωροφυλάκων καί τῆν ἐξουσίαζε ὁ ταξικός άντίπαλος, ὁ ἐχθρός, oi ἄλλοι, καί σέ μιά δεύτερη φυλοκῆ, τῆ φυλοκῆ τῆς φυλακῆς,,πού τῆν ἐξουοίοζον oi καθοδηγητές, μιά φυλακῆ μέ άόρατους άδιαπέραστους τοίχους πού τόν άπομόνιυνε άπό τούς συγκρατούμενούς του,
τούς συναγωνιστές του, τούς δικούς του.
«Μόλις συνοιντιόνταν ὁ καθοδηγητῆς άρχιζε νά τού λέει
τίς εἰδήσεις· «Στῆν Κορέο oi δικοί μος, 0Τῆ Μαλαισία oi
δικοί μος, στῆ Γαλλία oi δικοί μας». ’Όλοι αύτοί ἦτον δικοί τους. Κι αὐτός ἦτον δικός τους. "Eva μερμηγκάκι στό
πόστο του πού πάσχιζε γιά τόν δικό τους σκοπό. KI ὅλοι
μαζί πάνω οτῆ γῆ πάσχιζαν γιά κάτι δικό τους κι ένιωθε
νά πολλαπλοσιάζετοι καί νά πληθαίνει. Δέν ἦτον ἕνας
μέσα στίς μερμηγκιές τών ἀνθρώπων πού πάσχιζον,
ἀλλά ἦ ἴδια ἦ μερμηγκιά. Δέν ἦτον ἕνας μέσα στά ἐκοιτομμύρια τῆς στρατιάς τῶν προλετάριων πού ἀγωνίζονταν άλλά ἦτον ἦ ἴδια ἦ στρατιά.
«Θά πᾶς νά θρεῑς τόν τάδε καί τόν τάδε, εἶναι δικοί
μας. Θά μιλῆσεις στόν τάδε, εἶναι δικός μας». Δέν ἦτανε
μόνος, εἶχε τούς δικούς του, ὅλοι ἦτον δικοί του.»

"OX1 δέν ἦτοιν δικός τους, δέν τόν θέλον γιά δικό τους.
Ἤτανε μόνος. Δέν εἶχε δικούς του. ’Ἔμεινε μόνος, μόνος

ἥβῃο

κατάμονος 0’ αύτή τή γωνιά τού προαυλίου νά ταῖζει μερμήγκια, μαῡρα μερμηγκάκια, oi μοναδικοί του φίλοι, κι αυτός ἕνα ἀπομονωμένο μαῡρο μερμήγκι πού φύσαγαν ὅλοι
oi ἀνεμοι έπάνω του γιά νά χάσει τήν ίσσρροπία του, νά
κλονισθεῖ καί νά πέσει. Ζαλισμένος, μπερδεύοντας τά χρώματα, μπερδεύσντας τίς ῖδέες, χάνοντας τόν ρυΘμό της ζω’ῖς«'O Σπύρσς Λαμπίρης φορώντας κατακαλόκαιρο ὅλα τά
ροῡχα του κι ἀπό πάνω τό λιγδιασμένο παλτό του, φορτωμένος ὅλα τά ὑπάρχοντά του, σακούλια, παρασακούλια,
προχώρησε μέ ἀργό διστακτικό Βήμα μέ τήν καραθάνα στό
χέρι γιά τό καζάνι χωρίς νά περιμένει σειρά.
‘O μάγειρας ἔχωσε τήν κουτάλα 6ιαστικά στό καζάνι μέ τό
ρύζι, τή σήκωσε ξέχειλη μά ὁ κρατούμενος δέν ἀπλωνε τήν
καρα6άνα.
«Ἂντε, λοιπόν», φώναξε ὁ μάγειρας.
‘O Σπύρος έμενε ἀσάλευτος κοιτάζοντας μέ τό παγωμένο
ήλίθιο 6λέμμα του μιά τό καζάνι καί μιά τήν κουτάλα. “Ο
μάγειρας τότε θυμήΘηκε. Θυμήθηκε τήν ἱστορία τοῦ Σπύρου
Λαμπίρη. \

«Ἕλα, εἷπε, πάρε μόνος σου» καί τούθαλε τήν κουτάλα
στό χέρι. .
'O Σπύρος Βούτηξε τήν κουτάλα ἀκριθώς στό κέντρο τοῦ
καζανιοῡ, τή σήκωσε, άδειασε τό μισό ρύζι ξανά στό καζάνι
κι έ6αλε τό ὺπόλοιπο στήν καραθάνα του.
’Ὀτι τόν εἶχαν φέρει ἀπ’ τό ψυχιατρεῖο. Τρελλάθηκε ὅταν
πρίν ἀπό χρόνια τόν τράθηξαν oi συναγωνιστές του μιά αυστηρή ἀπομόνωση. Φοὸόταν ὅτι oi σύντροφοί του Θά ρίχναν στό φαῖ του φαρμάκι».
Δέν ήταν εύκσλο νά δεῖς ἀπό τή μιά μέρα οτήν άλλη τούς
φίλους γιά ἐχθρούς. Δέν ήταν εύκολο v’ ἀνοίξεις μέσα·σου
στά γρήγορα ἕνα δεύτερο μέτωπο. Πώς νά μεταστρέψεις
τόσο ξαφνικά τά συναισΘήματά σου,
Συνέθησαν ὅλα τόσο ξαφνικά. ‘H ἐσωτερική φυλακή του
ήρΘε ἀπρόοπτα. Δέν πρόλαΘε κάν νά τό καταλάθει. Γιά τή
φυλακή τού ταξικού ἀντιπάλου δέν νοιάζονταν διόλου. Ἀπό
τήν πρώτη στιγμή πού τόν πιάσανε ἀτσάλωσε τίς κεραῖες
του, προπαρασκεύασε τόν ἑαυτό του ὅτι Θά ζήσει μερικά
χρονάκια μέσα 0’ αύτό τό σκοτεινό τοῡνελ κι ὅτι ὁπωσδήποτε κάποτε Θάθγαινε στό φώς. ‘H ἀπομόνωση ὅμως τού
ήρθε ἀναπάντεχα. Ἐκεῖ πού περπατοῡσε στό προαύλιο
ένιωσε τούς ἄλλους ν’ ἀπομακρύνονται, νά ξεμακραίνουν oi
φίλοι κι ἀμέσως κατάλαβε πώς αύτή ήταν η πραγματική
φυλακή. Τοῦ φαίνονταν πιά ἀκατόρθωτο νά σπάσει τόν
κλοιὸ τής σιωπῆς πού κατασκεύασαν γύρω του, ἀδύνατο νά
ξεφύγει τήν παγωνιά πού φύσαγαν μέσα του.
Oi δαγκάνες άνοιγαν καί τόν τριγύριζαν. Σέ λίγο καιρὸ Θά
τόν πέθαιναν. Φαγάνες θά σκάθανε μέσα του καί Θά τόν
άδειαζαν ἀπό τό σθένος του, θά TOÜ κατακομμάτιαζαν τίς
ίδέες, θά τοῦ θόλωναν τίς σκέψεις μή μπορώντας νά ξεχωρίσει τό σωστό ἀπό τό λάΘος, τό λογικό ἀπό τό παράλογο.
Ἀόρατο-σαράκι Θά τόν έτρωγε μέσα του καί τήν κρίσιμη
στιγμή δέν θά ὑπῆρχε παρά μόνο τό περίθλημά του καί Θά
κατέρρεε. .
Ἕπρεπε νά ὀργανώσει τήν ἀντίσταση κατά τῆς κατάρρευσης. Καί πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα νά πετάξει ἀπό μέσα του ἀχρηστες
Ῐδέες καί σκοπιμότητες. ’Ἐπρεπε νά κόψειάδίστακτα καί νά
πετάξει μακριά ἕνα μεγάλο κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ του, ὅλα τά
σάπια του μέλη, τίς κατασκευασμένες ἀντιλήψεις, ὅλη τήν
ὺποτακτική σοφία πού ἀπέχτησε σάν κόκκινο μερμήγκι.
Ἕπρεπε νά κρίνει ἀναδρομικά ὅλα -του τά Θιώματα ἀναθεωρώντας τή στάση του σέ μιά σειρά περιπτώσεις.

«'O καθοδηγητής φάνηκε μακριά νάρχεται ἀπό τήν
άλλη άκρη τοῦ δρόμου. "000 v' ἀνταμώσει τόν καθοδηγητή καί νά στρίψουν μαζί στήν πρώτη πάροδο σκέφτονταν τό συνεργεῖο πού Θά πέταγε τίς προκηρύξεις τό θράδυ. Ὁ Γιώργος θά ἔλειπε. 'O πατέρας του δέν ήταν Θραδινός αύτή τήν ὲθδομάδα καί δέν Θά μποροῡσε νά μείνει

Ὁ Μάριος Χ άκκας orig φυλακές τῆς
Αἴγινας, τό 15356. Ἐκεῖ ἔγραψε «Τά
κοκκινα μερμηγκια».

ἔξω ἀπό τό σπίτι ἀργά. Μέ τούς ἀλλους δύο ή δουλειά
γίνονταν καί δέ γίνονταν. Πολλοί oi χαφιέδες στά σοκάκια. Κι ήταν ὅμορφο νά γλιστρᾱε μέσα στό σκοτάδι καί νά
σκορπᾱς ἐκεῖνα τά χαρτάκια, μικρά ἀστεράκια πού πέσανε ἀπό τόν ούρανό καί στόλισαν τόν δρόμο μ’ ἐλπίδες.
Ἠταν ὅμορφο νά χτυπάει ή καρδιά δυνατά μέσα σ’
έκεῖνο τό τοπίο τοῦ τρόμου, ἀτολμες ήλιαχτίδες παρηγοριᾱς πάνω ἀπό πεδίο φριχτής μάχης.
«Ti véa; Ὀμαδάρα ὁ Παναθηναϊκός, έσκισε χθές», εἶπε
φωναχτά ὁ καθοδηγητής. ’Ἔπειτα μέσα στά δόντια του.·
«Δέν πιστεύω νά κουθαλᾱς κανένα τσιμπούρι μαζί σού;»
«”Οχι εἷμαι καθαρός».
«Λοιπόν Θά περπατήσουμε λίγσ γιατί έχω κι άλλη συνάντηση. Θά σοῦ πώ στά γρήγορα τίς εἰδήσεις. ’Ὀπως Θά
διάθασες Kai στόν ἀστικό τύπο τό κόμμα διέγραψε τόν
Καραγιώργη».

«Δέν συζητᾱμε καλύτερα γιά τή θραδινή δουλειά; Ὁ
Γιώργος δέν μπορεῖ νά έρΘει».
«Πρώτα πρέπει νά μου πεῖς τή γνώμη σου γιά τή διαγραφηῆ ’
«Ti γνώμη νά σοῦ πώ; Δέν ξέρω ποιές εἶναι oi ἀπόψεις
του. Ἐξ άλλου δέν πολυσκοτίζσμαι γι’ αύτές τίς ἐσωτερικές φαγωμάρες. Ἐκεῖνο πού προέχει νομίζω εἶναι η δράση».
«"OXI, πρέπει νά πάρεις συγκεκριμένη Θέση καί νά τόν
καταδικάσεις. Τό κόμμα τόν καταδικάζει κι έσύ σάν μέλος
τοῦ κόμματος πρέπει νά τοποθετηθεῖς».
«Ma δέν ξέρω καλά καλά τί ύποστηρίζει ὅ ἄνθρωπος».
«Ἀρκετά, τό συνεργεῖο δέν θά θγεῖ τό θράδυ. Oi προκηρύξεις θά καταστραφοῡν. Γιά ἕνα μήνα καί μέχρι τήν
προσεχή μας συνάντηση δέν Θά δράσει ή ὀμάδα. Είναι
μιά μικρή τιμωρία γιά τούς δισταγμσύς σου πού δέν πιστεύεις τυφλά στό κόμμα. Μέχρι τότε ἔχεις ἀρκετό καιρό
νά μώετήσεις καί νάρΘεις μέ συγκεκριμένες ἀπόψεις γιά
τή διαγραφή».
Πέρασε έναν ἀνούσιο μήνα ἀγρυπνώντας στό κρεθάτι
του ν’ ἀφουγκράζεται τό παράνομο Βήμα της νύχτας.
Στή συνάντηση συμφώνησε, ἀρκεῖ νά ἐπέστρεφε στή
δράση, ἀν κι ή πλατφόρμα τοῦ Καραγιώργη ἀπηχοῡσε
Kai δικές του ἀσχημάτιστες ἀντιλήψεις γιά τό κίνημα».
Ἕπρεπε ἀπό τότε νά έπιμείνει στήν ἀρνησή του, νά πεῖ
ἀνοιχτά τίς σκέψεις του. Τό δικό του «συμφωνώ» καί τά χιλιάδες «συμφωνώ» τών ἀλλων ήταν πού ἀσπριζαν καί νομιμοποιοῦσαν τίς άδικες ἀποφάσεις. Κάκιζε τώρα τόν ἑαυτό
του πού δέχτηκε νά ἀπαλλοτριώσει τή σκέψη του, ν’ ἀτονίσει τήν κρίση του, ν’ ἀφεθεῖ νά τόν ὸδηγοῡν μικρόψυχοι καί
ἀνόητοι ἅνθρωποι.
Στή φυλακή αύτός ὁ πειθαναγκασμός καί ή μισαλλοδσξία
εἶχε πάρει διαστάσεις διαστροφῆς. Περιορισμένοι KI ἀνήμποροι νά 6λάψουν τόν έχθρό έστρεφαν τήν ἐξουσία τους
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ἐκεῖ πού εἶχε πέραση. Ἀσκοῡσαν τήν ἐξουσία τους ἀρχίζοντας ἀπό ίδεολογικα ζητήματα πού τα ὲρμήνευαν ὅπως ol
καθοδηγητές ήθελαν καί τέλειωναν σέ λεπτομερειακές κατευθύνσεις στα μικροζητήματα τής καθημερινῆς φυλακίστικης ζωῆς μέχρι πῶς πρέπει να κατουραει κανένας στή ζωή
του.
Αύτή r‘) ἐσωτερική ἐξουσία εῙχε για στηρίγματα της τό
φόθο καί τή φιλοδοξία. Τό καθε μικρό κόκκινο μερμήγκι εἶχε
τόν ἀδιόρατο φόθο τῆς ἀπομόνωσης, μή 6ρεθεῖ στή μοίρα
τού μαύρου μερμηγκιοῡ, κι ἀκόμη φλέγονταν ἀπό τήν
κρυφή φιλοδοξία να ξεφύγει άπό τό ἀνώνυμο πλῆθος, νά
γίνει στθεχος καί καθοδηγητής ἀποκτώντας δαγκάνες.
Αύτά τα ἰσχυρά στηρίγματα τῆς ὲσωτερικής ἐξουσίας ντυμένα μέ τόν έξωραῖσμένο μανδύα τής κομματικότητας
ὠθοῦσαν τα κόκκινα μερμηγκακια να πειθαρχούν ἀκόμα καί
στά πιό παράλογα πράγματα. Ἀρκούσε ὴ πιό ἀπίθανη
αποψη νά ἐκπορεύεται ἀπό τήν καθοδήγηση για νά εἶναι
σωστή, ἀφοῡ oi καθοδηγητές ήτσν ή προσωποποίηση του
-κόμματος καί τής κομματικότητας...

«'H φυλακή έκλεινε κι ὁ Νικόλας στέκονταν ἀκόμα μακρια ἀπό τόν θαλαμο κοντα στό κιγκλίδωμα, ’
«Ἕλα, ὁ Νικόλας», έμπηξε μια φωνή ὁ κραχτης, ἀλλά ὁ
Νικόλας δέν ἔλεγε να προχωρήσει καί ναμπει στόν θάλαμο.
Ἠταν ένας αντρακλας μέ θερίες πλατες καί γερό παλσιστικό σθέρκο πού λές καί τόν ἀνάγκαζε να κοιτάζει
πάντα κάτω. "010w σήκωνε σπάνια τα μάτια του, στό
θλέμμα του πλανιόταν ἕνας ἀδιόρατος τρόμος τρεμοπαίζοντας άπαυστα. Κεῖνο τό δειλινό ὁ τρόμος εἶχε μεταδοθεῖ στα χείλη του καί στό καρύδι του πού ἀνεθοκατέθαινε
ἀσθματικα.

«Ἔλα, ὁ Νικόλας», ξαναφωναξε δυνατότερα ὁ κρά-

ς.
ΧΠΞΔέν ἔρχομαι», φωναξε ὁ Νικόλας ἀπό τήν πόρτα τοῦ
κιγκλιδώματος μέ χαμηλωμένο τό κεφαλι. «Ἀφού δέν μέ
θέλετε θα πώ στή διεύθυνση να μείνω στό πειθαρχεῖσ»,

«Ἐλα 6ρέ θεοπάλαθε», τοῦ φωναξε καποισς ἀπό τό
παραθυρσ τοῦ θαλάμου. «Ποιὸς εἷπε ὅτι δέν σέ θέλει
στήν ἀκτίναρ».
«Ξέρω ἐγώ. Καταλαθαίνω ἐγώ», ἀνταπάντησε ούρλιαζοντας καί πιάστηκε μέ χέρια καί μέ πόδια ἀπό τό κιγκλίδωμα.
Σέ λίγο τέσσαρες φύλακες τόν φέρναν σηκωτό μέ σκισμένο πουκάμισο, σπασμένα πέδιλα, γδαρμένο, καί τόν
πέταγαν μέσα στό θαλαμο.
'H ἀλήθεια ήταν ὅτι δέν ἔτρεχε τίποτα. Ὑποψιαστηκε
μόνο, φσθήθηκε ὅτι μπορεῖ να 6ρισκόταν σέ ἀπομόνωση.
Ἕνας καθοδηγητής πού δέν τόν χαιρέτησε στή θόλτα,
κανα - δυό μεσαῖα στώεχακια πού δέν τού μίλησαν τυχαῖα ἐκείνη τή μέρα, τοῦ ἓθαλαν τήν ὑποψία ὄτιδέν τόν
ἐμπιστευόντουσαν πια, Ἠταν ὅμως ὅλα τυχαῖα. ‘O φό60: πού εἶχε μέσα του ὅτι μπορεῖ ἀπό τή μια στήν άλλη
στιγμή νά Βρεθεῖ στή θέση τοῦ μσύρου μερμηγκιοῠ, πανικοθάλλσντας, τόν ἔκανε νά παρερμηνεύει τυχαῖα καί
ἀσήμαντα περιστατικά...»
Ἔπρεπε νά ἀπαλλαγεῖ ἀπ’ αύτό τό φορεῖο τῆς κομματικότητας, ν’ αποτοξινωθεῖ ἀπ’ όλες τίς νοσηρές, παράλσγες
σκέψεις πού καλλιεργοῡσαν μέσα του τόν φόθο. Ἕπρεπε να
ἐπιστρέψει στή λογική, στήν τετράγωνη λογική, καί αρχισε
μιά ὲπίμονη ασκηση ξεκινώντας ἀπό τίς πιό ἀπλές έννοιεε
καί φθάνοντας μέχρι τίς πιό σύνθε-Γες. «Πόσο κανσυν ένα κι
Eva,» ρωτησε τόν ἑαυτό του, σιγουρεύτηκε για τό ἀποτέλεσμα καί προχωρησε. Γι’ αυτόν πια ήταν θέθαισ ὅτι για τούς
ἀλλους πού χρησιμοποιοῡσαν τήν κομματική λογική μπορούσε να μήν κανει δύο, ὅπως δέν ἔκανε δύο για μια σειρα
ζητήματα πού η πρακτική ἀπόδειχνε δύο κι ή κσμματικότητα
ἀλλο ἀποτέλεσμα.
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Μα κι ή λογική, ή τετράγωνη κοινή λογική δέν ἀρκοῡσε.
Χρειαζόνταν νάχει ἐφεδρεία πάντα τό πεῖσμα του, τήν 0110μονή του σέ μια πρώτη ζήτηση. Πεῖσμα καί ὺπομονή ήταν
ἀπαραίτητα για να ὑπάρξει μέσα στό κίνημα μέ τίς δικές του
ἀντιλήψεις, νά μή δικαιωθοῡν oi παράλογοι, για να μπορέσει καποτε νά μιλήσει ἀπό μια θέση πού δέν Θά μπορούσαν
νά τόν διαθαλουν,..
ΕῙχε ἀκούσει μια ἱστορία για καποιον πού τόν ἀπομόνωσαν στην Ἀκροναυπλία. ᾼύτός δέν κρατοῡσε τή
γλωσσα του καί ὲξακολουθοῡσε νά κακολογεῖ ἀνοιχτά τά
στελέχη. Τότε ήταν πού τόν διώξανε μέσα ἀπό τό θαλαμσ
κι αύτός πήγε καί κοιμόνταν δίπλα στα ἀποχωρητήρια.
‘O σκύλος δέν ἔλεγε να καμφεῖ, νά πάρει τό τσαμασίρι
του καί νά φύγει ἀπ’ τούς πολιτικούς κρατουμένους. Oi
συγκρατούμενσί του περνώντας τή νύχτα γιά κατούρημα
χτυποῡσαν στό τσιμέντο τά τσόκαρα καί τόν κρατούσανε
ξάγρυπνο. Κάποιο ύποψήφιο στώεχακι τόν τοίμπαγε μέ
καρφίτσα διαολοστέλνοντας τον καί 6ρίζσντας νά
ξεκουμπιστεῖ ἀπό τήν ἀκτίνσ. 'O ἀπομονωμένος τό θιολί
του. Δέν τό κούναγε ρούπι. Ὑπέμενε καί περίμενε μήνες.
Ὑπέμενε τή μοναξιά καί τήν ἔχθρα. Ὑπέμενε καί περίμενε
μηνες...

'H μοναξιά στήν ἀρχή τού φάνηκε ἀσήκωτη, μα ὅσο
ανοιγε δρόμο ξεκαθαρίζοντας τίς ἀντιλήψεις του, φουντώνοντας τό πεῖσμα του ἕνιωθε μιά ξεχωριστή περηφανεια
πού ἀντιστέκοντσν. Ἠταν κι αύτό τό πεῖσμα κι αύτή f] ύπομονή ένας ἀγώνας, μια πάλη πού αναπτύσσονταν παράλληλα μέ τήν ταξική πάλη για τό ξερίζωμα καθε ήλιθιότητας
καί ἀνοησίας μέσα στό κίνημα, συνταυτίζοντας ἀνθρωπιστικό περιεχόμενο καί ίδεολσγία μέσα στό κόμμα.
Ἕπρεπε να παραμείνει πιασμένος ἀπό τό κιγκλίδωμα τῆς
ἀκτίνας, ὁχι ἀπό τόν Νικόλα, γιά νά μήν τόν θάλουν μέσα
οτήν τρύπα τῶν κόκκινων μερμηγκιών, ἀλλα σάν τόν πολιτικό κρατούμενσ τής Ἀκροναυπλίας πού κοιμόνταν δίπλα
στ’ ἀποχωρητήρια καί δέν ξεκουμπιζόνταν ὑπομένοντας τίς
φτυσιές, τήν ξαγρύπνια καί τό τσίμπημα μέ τήν καρφίτσα,
ὑπομένοντας για να μήν τόν πετάξουν ἔξω ἀπό τήν τρύπα,
για να ὺπάρξουν μαύρα μερμήγκια τήν ώρα τής κρίσεως να
δείξουν τό ματωμένο τους σωμα ἀπό τίς καρφίτσες, νά δείξουν τα κοψίματα ἀπό τίς μεγάλες δαγκάνες, νά 6γαλουν
ἔξω στό φώς τά λιανισμένα τους σπλάχνα καί νά φωνάζουν
«εἵσαστε μακολάρηδες. Είσσστε ἀνθρωπάκια. Εῖσαστε ἀνόητοι».
Γ ιατί ἀργά ή γρήγορα τά μαῡρα μερμήγκια θα πλήθαιναν
σπάζοντας τό φράγμα τής ἀπομόνωσης καί θα στέκονταν
νά πολεμήσουν ὅπου κι ἀν θρίσκονταν. Ἕπρεπε πρῶτ’ ἀπ’
ὅλα νά παραμείνουν μέσα στό κίνημα κι ὅταν θά ὁρμοῦσαν
νά τούς διώξουν νά φώναζαν, νά πιανονταν ἀπό τά πόδια
τῶν κρεθατιών, ἀπό τίς σιδερένιεςάμπάρες, ἀπό τίς πόρτες,
ἀπό τά σίδερα τοῦ κιγκλιδώματος καί μέ χέρισ καί μέ δόντια,
μέ τό πεῖσμα Κυναίγειρου να ἀρνιόνταν τόν ένταφιασμό
τους γιατί θὰρχσνταν r) ώρα πού ὁ παραλογισμός θά ὺποχωροῦσε μπροστά στή λογική κι ή αύθαιρεσία πού ντύνονταν τόν μανδύα τής κομματικότητας θα ξεσκεπαζονταν. Τότε
θάταν η σειρα τῆς ἀλήθειας καί τῆς Δικαιοσύνης. Θάρχονταν καποτε μέρα πού ξαφνικός σεισμός θά ξαστέρωνε τά
μυαλά τῶν ἀνθρώπων, γκρεμίζοντας τά μερμήγκια μέ τίς
μεγάλες δαγκανες ἀπό τόν θρόνο τους, συνθλίθοντας ἕτοιμες ίδέες καί εἴδωλα, προχωρώντας μέ ὁρμή στόν ήλιο τής
Δημοκρατίας.

I

Τό ούντομο
πέροιομοι TOÜ
πεζογράφοι)
Μοιριου Χόικκοι
Τοῦ Ἠλία X.‘ Χιλιώτη
Δέν γνώρισα τό Μάριο Χ άκκα. Ἕνα ἀπόγευμα, ἀρχές
καλοκαιριοῦ τοῦ 1972, μου τηλεφώνησε ἀπό 10 νοοοκομεῑο τοῦ
Πειραιᾶ, ὅπου νοσηλευόταν. Τοῦ εἷχα στειλει ἕνα ὄιόλίο, καί
τοῦ ἄρεσαν ἐκεῐνες οἱ ἱστορίες τῆς Κατοχῆς καί τῆς ἐπαρχίας.
Kan/011100115. μόλις συνέλθει λίγο, νά ἀνεὸοῦμε ἀπογευματάκι
οτόν Καρέα, κατά προτίμηοη φθινόπωρο μετά ἀπό ὅροχή.
Εἶποι καί πώς θά πήγαινα νά τόν ὸῶ. Δέν πῆγα, ἔνιωθα
ἀμήχανος κι ὅλο τό ἀνέόαλλα,
Ἕνα πρωί πῆρα τήν ἀπόῳαοη.’ ἑτοιμάστηκα, καί
τηλεφώνησα στό νοσοκομεῖο νά ὸῶ πῶς εἶναι. Μεσολάόησε
κάποιο κενό καί τελικά ἀνάγγειλαν πώς εἶχε πεθάνει πρίν λίγες
ὧρες, τά ξημερώματα. ’Όμορφο καλοκαίρι, ὸέν ξαναεῖὁε.
Εἶχε μιά ’σύντομῃ καί κυρίως οίγουρη, ἑξέλιξη οτά γραφτά
του. ’Άν στόν «Τυφι-κιοφόρο τοῦ Ἐχθροῦ» (1966) οἱ ἱστορίες
ὁέν εἶναι παρά μνῆμες ἀπό τούς κύκλους τῆς ζωῆς του, στόν
«Μπιντέ» (1970) ὑπάρχει πλέον μιά στάση ζωῆς, ἕνας χῶρος
εὐρύς μέ ἄρτια ἐῖκφραση καί κεκαθαρμένη (γλωσσικά καί
τεχνικά) φράση, Πιό σαφής εἶναι ὸιαφορά στά τρία
ὸιηγήματα, πού πρωτοὸημοσιεύτηκαν στά «Νέα Κείμενα 2».
Στό «Κοινόόιο» (1972), ἡ γνώοη τοῦ ἐπικειμένου τέλους
ὸιαφοροποιεῖ καί πάλι τό γράψιμο τοῦ Μάριου Χάκκα.
Στόν «Τυφι-κιοφόρο τοῦ Ἐχθροῦ» οἱ ἐπιὸράσεις τοῦ
Σκαριᾷιπα προὸάλλονται, σχεὸόν μέ ὑπερηφάνεια, ἀπό τόν
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ἕψὶξᾪῆᾟῗῗῇηῐὲ “ ι

Χάκκᾱι Ἡ ὸομή Τῆς φράσηςν Τά Πάμπθλλα ἡχητικά παιγνίὸια,
οἱ ἑρωτηματικές ἐκφράσεις, οἱ ἡθελημένα κοινές καί ἁόοές
λέξεις (((ὥστε ἤτανε ξένη; Ἀπὸ κάποια μακρινή γά)οα ὧῡ
κόσμου τουρίστριᾶζ»)ἐ ὸιατηροῦνται καί σέ μεταγᾎνέστερα
κειμενα. ’ ·
Ὁ σῒραΐός. ἦ YE‘TOVKÏ. ἦ Φυλακή, ἡ Καισαριανή, ὁ Καοὲας,
ὁ "An Γιώργης ὁ Κουταλάς εἶναι, περίπου, ὁ χῶρος πού “ V
στήνεται γιά νά εῐᾶτωθὸῦν τά ἄλλα, ἐκεῖνα πού τόνόἀσάνιζαν;
ἦ ἀμφῑῧὸήῖηση 117; κθμμᾱΐίκῆζ ὀρθθὸοξίας, τά μαζικά ὄνειοα
πού χάθηκαν, οἱ σύντροφοι πού ἐξανὸραποὸίστηκαν ἥ ä
πὲθαναν, ὁ προσωπικός του ἀγώνας πού 719000017111- ἀπό
ἐπιγόνους.
Σχηματοποιώντας, κάπως, τά πράγματα 1010901),“- νά
καθορίσουμε τρεῖς, ὄασικά, γωνίες ἀπό ὅπου ὁ Μάριος
Χάκκας ὄλέπει τόν κόσμο.· μέσα) τῆς ἡλικίας, τῆς ἥττας καί τῆς
ἀρρώστιας. Ὁ καμὸάς πλέκεται, κυρίως, ἀνάμεοα οτά ὀύο
πρῶτα στοιχεῖα. Μόνο 010 «Κοινόόιο» ἡ ἀρρώσῃα παίονει
χαρακτήρα καθοριοτικό. Ἐξ ἄλλου, μέσα στόν κύκλο τῶν
θεμάτων του, ἐπανέρχονται συχνότατα οἱ ἀναφορές γιά τούς
πολιούς του γείτονες, τούς συντρόφους καί τούς (pi/1012;.
Εἰναι οἱ φίλοι που χάθηκαν, οἱ φίλοι πού φίλεψα. Πολλές
φορές αὐτός ὁ πυρῆνας (οἱ φίλοι) συνὸέει τά γραψίματα
ἀνόμοιων καί ἄσχετων ἀνθρώπων. Σκέφτομαι τό Σκαρίμπα,
τόν Καόὄαὸία τῆς «Βάρὸιας», τόν Καχτίτση, τό Χάκκα, τόν
Ἀναγνωστάκη, τό Σινόπουλο. Μποροῦν νά γραφοῦν ἕνα σωρό
πράγματα πάνω 0’ αὐτό - ἀπό τήν ἀγχοτική καί ἐσωστρεφή
στάση τοῦ Καχτίτση, τή σχεὸόν ὁμοφυλοφιλική τοῦ Σκαριμπα,
ἴσαμε τήν ἐρωτική τοῦ Καὸὅαὸία (πού μιλάει μέ πάθος καί
νοσταλγία γιά φιλιές ἀνάμεσα ἄντρα - γυναῖκα. Ὁ ἔρωτας
εἶναι ἡ προϋπόθεση καί θεωρεῖ τή φιλία κατάληξη). Ὁ Χάκκας
ταυτίζει συνήθως τούς φίλους μέ τούς συντρόφους, καί μέ τό
«Kan/0610» (πού ὁέν εἶναι παρά ἀφιέρωμα μνήμης καί
εὐχολόγιο) οὐσιαστικά τούς ἀποχαιρετᾶ. Τήν ἴὸια μέ τό
«Kan/0610» χρονιά κυκλοφορεᾶ καθώς εἶναι γνωστό, κι ὁ
«Νεκρόὸειπνος» τοῦ Τάκη Σινόπουλου, τό ὡραιότερο, ἴσως,
ποίημα γιά τούς χαμένους συντρόφους.
Λίγο πρίν πεθάνει, ὁ Μάριος Χάκκας πρόφτασε καί
κατάθεσε τόν ταπεινά ὁὸολό του.· ἀσχολοῦμαι τίμια μ’ αὐτή τήν
ὑπόθεοη περιγράφοντος τό 6ίο ἁγίων φίλων μου πού ἤτανε
πέτρες καί γίνοιν σφουγγόιρια. .

Ι9ό3,- Ἐκὸρομήξτῆς ΦΕΝ στά Πολιτικά. 1969: am’ σπίτι του.
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ὅψιμη
κατάθεση
γιά 1:6
M61910
Χάκκα
Τού Ἀλὲξη Ζήρα
«Συνεχῶς ὅρισκόμαστε ἀκόμα στήν ἀρχή
ἑνῶ ἐν τῶ μεταξύ πήζουμε μέσα μσς πεθαμένους»
Θωμᾶς Γκόρπας; «Hm/690110», σελ. 4.
Τό Χάκκα τόν γνώρισα στά τέλη τοῦ
’66. Μόλις 1615 εἶχε τυπώσει τήν πρώτη
συλλογὴ διηγημάτων του «Ὁ τυφεκιοφὸρος τοὺ ἐχθροῦ» καί ἀπ’ ὅ,τι θυμᾱμαι ἠταν σχεδόν ἄγνωστος γιά τά λογοτεχνικά μας πράγματα. Εἷχαμε συναντηθεῖ σ’ ἕνα ταόερνάκι τῆς Καισαριανῆς —
έγώ ὑπηρετοῦσα ἀκόμα τή στρατιωτική
μου, θητεία - μέσα ἀπό μιά παρέα κοινῶν
μας φίλων. Γιά τήν ἀρρώστια του δέν
ἤξερα τίποτα, ἄλλωστε τό έμαθα πολύ
ἀργότερα. Οὔτε καί ὑπῆρξε συνέχεια
ἐκείνης τῆς πρώτης συνάντησης. Τό θάνατὸ του τόν πληροφορήθηκα ὄντας στή
Θεσσαλονίκη, ὅπου προσπάθησα v6 θυμηθῶ, καταγράφοντάς τις, ὅσες έντυπώσεις μοῡ εἶχαν δημιουργηθεῖ 6116 τή
γνωριμία μέ τό συγγραφέα. "A; μεταφέρω έδῶ τά ἐλάχιστα πράγματα πού
κατάφερα νά διασώσωῑ
«(...)Στήν παρέα έκεῖνο τό ὅράὸυ ἧταν
καίὸ Μάριος Χάκκας. Τά (διηγήματα
πού εἶχε μόλις κυκλοφορήσει ὁέν
μπορῶ νά πῶ ὅτι ἧταν κάτι τό ἰὸιαῐτερο. Τοῦ τό εἶπα. Κουὸεντιάσαμε τί ἄλλα - γιά τήν πολιτική κατάσταση, πού ὅλο ,καί περισσότερο ὁείχνει
σημάόια ἀποσύνθεσης τόν τελευταῖο
καιρό. "OÂot, λίγο πολύ, ὁιατηροῦμε
παρ’ ἅλ’ αὐτά κάποιες ἐλπίδες γιά τήν
τελική ἕκὸαση τῆς κρίσης πού ἔχει
ἀρχίσει ἀπό τήν περασμένη χρονιά,
ἀλλά φαίνεται πολύ ὄαθύτερη. Ὁ
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Χάκκας ἔὸειξε συγκρατημένος καί
μάλιστα 0' ἀρκετά σημεῖα τῆς συζήmon; ἧταν ἰδιαίτερα ὀηκτικός γιά
τήν ,πολιτική ἐκτίμηση τῆς Ἀριστερᾶς, πού ὁέν ἔχει ἀντιληφθεῐ τήν
πραγματικότητα. Πίσω, ὅμως, ἀπό τό
σαρκασμό του καί τήν ἀπογοήτευση
θά πρέπει νά κρύόεται ἀρκετή πίκρα
(...) Βλέπω ὅτι ὁιακατέχεται ἀπό μιά
οὐμανιστική ὸιάθεση. Τόν ἐνὸιαφέρει
πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα ὁ καθημερινάς ἄνθρωπος. Μπορεῇ ὡστόσο, νά στηρίξει
ἔτσι τά ὑπολείμματα τῆς ἤὸη κλονισμὲνης ἷὸεολογικῆς του πίστης;»
Ἕνδεκα χρόνια μετά 6116 κείνη τήν
πρώτη συνάντηση λίγα πράγματα
ἀναιρῶ ἀπό τίς τότε σκέψεις μου. Νομίζω 611 6 θάνατος τοῦ Χάκκα, πού συνἑὸη στό μεταξύ, μπορεῖ νά ἠταν ὀδυνηρός, γιά ὅσους τόν γνώρισαν, ἀλλά ἀπό
μιάν άλλη άποψη θετικός γιά αὑτό καθαυτό τό ἔργο τοῦ συγγραφέα. Καί λέγοντας κάτι τέτοιο προσπαθῶ ν’ ἀπομονώσω πιθανές συναισθηματικές ἑρμηνεῖες πού 66 μέ πήγαιναν σ’ ἄλλο 696110
1101 ν’ ἀντικρίσω τό Μάριο Χάκκα κριτικά, σάν δημιούργημα μιᾶς ἐποχῆς τήν
ὁποία 1190011661105 νά καταγράψει μέσα
ἀπὸ τά προσωπικά του 6ιώματα, πού
κάθε ἄλλο παρά ἀδιάφορα ἦταν.
Ὁ Χάκκας 16 ’44 (Δεκεμόριανά) εἶναι
δεκατριῶν χρόνων, πράγμα πού σημαίνει
611 16 écp1161116 του χρόνια ζυμώθηκαν μέ
τίς ἐπιπτώσεις τοῦ Ἐμφυλίου, τῆς ἥττας
τοῦ κινήματος καί τίς προσπάθειες ἀνασυγκρὸτησης, ἠθικῆς καί ὑλικῆς, ὅσων
ἀπέμειναν μετά τίς πολύχρονες δίκες καί
έξορίες. Ἡ πρώιμη πολιτική στράτευση
τοῦ συγγραφέα γίνεται σ’ ἕνα ,οἰκιστικό
χῶρο πού ἡ ταξική του σύσταση, μεσοπολεμικά καί μεταπολεμικά, συγκροτεῖ
μάχιμες έστίες ἀγώνων γιά κοινωνικές
ἀλλεαγές. “H K0100910v1’1 καί 16 Σκοπευτήριὸ της εἶναι γιά τό Χάκκα 6 ίδεολογι-

,κός νόμος τῆς νεότητάς του, 6 τόπος
ὅπου 16 σοσιαλιστικό ὅραμα '69101151 γόνιμο έδαφος γιά νά καλλιεργηθεῐ καί νά
ριζώσει. Συνάμα, ὅμως, εἶναι 16 περι6άλλον ὅπου γιά πρώτη φορά θ’ ἀνακαλύψει τίς Ιαἰσθητικές διαστάσεις καταστάσεων σύνδρομων μέ τίς έφηὸικές καί
τίς παιδικές ἀνιχνεύσεις. eO cpôôoç, ὁ
θάνατος καί 6 ἔρωτας ἐκεῖ τοῦ ἀποκαλύπτονται, μάλιστα δέ κάτω 61116 συνθῆκες πρωτεικης ἀμεσὸτητας.
Ἡ περιδιάὸασή μοις σήμερα οτούς 16πους τῶν έμπειριῶν, πού ἀργότερα κατέγραψε 6 Μάριος Χάκκας, δέν μπορεῖ νά
προσφέρει καμιά παράλληλη, ἔστω, αἴσθηση. Δέν εἶναι αὐτή ἡ Καισαριανή πού
ἀντικρίζουμε τώρα; μιά συνοικία πού
προσπαθεῖ νά 0611051 6116 τήν πρόσοψη
τῶν σπιτιῶν της 16 011116610 τῶν πολυ6όλων καί τῶν ὅλμων. Ἡ Καισαριανή
τοῦ Χάκκα εἶναι οἱ έργατικές παράγκες
μέ τούς μικρούς κήπους, οἱ γειτονιές μέ
τούς χωματὸδρομους, μιά συνοικία πού
γιά τό συγγραφέα εἶναι ἡ μεγέθυνση τῆς
μητρικῆς παρουσίας, μιά θηλυκή ἐξουσία

πού πάντα ἀσκοῡσε έλξη σ’ αὐτόν, εἴτε
μέσα 6116 τίς ἐρωτικές του μνῆμες εἴτε
μέσα 61116 τίς συντροφιές τῶν φίλων, γιά
τούς ὁποίους ὁ Χάκκας διατηροῦσε ἕναν
ἀνά-λογο ἐρωτισμό. Μεγαλωμένος ἀνάμεσα στήν προσφυγιά τῆς Μικρασίας καί
στούς ἐσωτερικούς μετανάστες πού έρχονται ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδας
στήν Ἀθήνα, μετά τήν Κατοχή καί στή
διάρκεια τοῦ Ἐμφυλίου, ἀποκτᾶ σωρευμένες ὅλες τίς τραυματικές διώσεις πού
προκύπτουν ἀπό τήν ταξική καί ἰδεολο-,
γική μισαλλοδοξία.
Τήν πολιτική στράτευση τοῦ συγγραφέα μέ τήν Ἀριστερά δέν μπορῶ νά τήν
ἀντικρίσω ἀνεξάρτητα 61116 16v 196110 μέ
τόν ὁποῖο ἑρμηνεύεται ἡ ένταξή του. OE
δεσμοί τοῦ Χάκκα μέ 16 φορέα τῆς ἰδεολογικής του πίστης εἰναι δεσμοί περισσότερο συναισθηματικοί καί λιγοτερο
ὀρθολογικοί. Ἡ ἀπολογία πού διοχετεύεται μέσα 6116 16 κείμενά του δείχνει τήν
ἀδυναμία τῆς παραδοχῆς άμεσων θυσιῶν
γιά μακροπρὸθεσμα πολιτικά κέρδη. Οἱ
ἀπὸηχοι τῶν σταλινικῶν δικῶν, οἱ ἀνακοινώσεις τοῦ 20οῡ Συνεδρίου τοῦ
Κ.Κ.Σ.1Ξ., 16 Βερολίνο. ἡ Βουδαπέστη
τοῦ ’56, προκαλοῡν τά πρῶτα ρήγματα
016 ἤδη κλονισμένο ἀπό τίς έντόπιες
πρακτικές τῆς ἡγεσίας (Πλουμπίδης)
ἰδεολογικό του οἰκοδόμημα. Ὁ Χάκκας
ἀκολούθησε ἐν μέρει τήν τύχη τῆς γενιᾶς
τουῑ 695611115 ἀπροετοίμαστος καί ἀνοΧὺρωῖῡς ôTON συνειδητοποίησε ὅχι μόνο
τήν ἣττα τοῦ κινήματος, ὅπου στήριξε τίς
νεανικές του ἐλπίδες, ἀλλά καί τή διάψευση τῶν δραματισμῶν του ἀπέναντι σέ
μιά πραγματικότητα πού έρχόταν σέ
διάσταση μέ τίς θεωρητικές ἐξαγγελίες.
Ἔτσι, ἔχοντας χάσει τά ἐρείσματα τῆς
πίστης, τοῦ ἀπέμεινε ἡ ἀπό τά πράγματα
ἀνάγκη νά έπιόιώσει σέ μιά κοινωνία τῆς
ὁποίας μέχρι χθές εἶχε ἀρνηθεῐ τίς οἰκονομικές καί ταξικές δομές. Καί γιά ένα
6110110 ἰδιαίτερα εὐαίσθητο αὐτή ἡ μετάπτωση εἶναι ἐξουθενωτική. Ἡ ἐπανάσταση δέν εἶχε μονάχα πολεμηθεῐ καί νικηθεῖ ἀπό τόν ταξικό ἀντίπαλο καί τούς
ξένους προστάτες του, ἀλλά εἶχε έπίσης
ὑπονομευθεῖ καί προδοθεῖ 61116 έκείνους
πού εἶχαν πάρει τίς τύχες τοῦ μαχόμενου
λαοῦ 016 χέρια τους. Ὁ Χάκκας, 61/01νοντας ἀπό τίς φυλακές, ὅπου πλήρωσε
16 τίμημα τῆς συντροφικῆς ἀλληλεγγύης
στούς σκοτωμένους Ἐπονίτες καί στούς
έκτελεσμένους τοῦ Σκοπευτηρίου τῆς
Καισαριανῆς, ὃρίσκεται μπροστά στό
πρῶτο του ἀδιέξοδο.

'H δεκαετία τοῦ ’50 στήν Ἑλλάδα
ἧταν ἰδιαίτερα έπώδυνη γιά ὅσους έπέζησαν 6116 τίς διώξεις τοῦ κράτους τῆς
Δεξιᾶς. Ὁ Χάκκας, παραμένει 016 χῶρο
τῆς Ἀριστερᾶς, ἀλλά διακρίνει τόν ἐπισφαλῆ χαρακτῆρα τῶν κομματικῶν έπιλογῶν, πού ἀναόιώνουν έναν παράκαιρο
πιά σταλινισμὸ. (Δές «T6 Kow6610»,
σελ. 31-32). Ἀπό τήν άλλη μεριά ἀντικρίζει τίς σπασμωδικές του προσπάθειες
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νά ἐνταχθεῖ στό ἐπιόαλλόμενο σύστημα
τῆς καθημερινῆς ζωῆς μέ μιόι πικρή αὑτοειρωνεία. (Δές «Ὁ Μπιντές καί άλλες
ἱστορίες», σελ. 38. 47, 85). Καί δέν εἶναι
καθόλου τυχαῖσ ὅτι τίς δυό πρῶτες ἑνότητες τοῦ παραπάνω 6ιὸλίου του τίς τιτλοφορεῖ; «Ἐξομολογήσεις» καί «ΔιάAvon». .
Δυό καταλυτικά συμόάντα τόν ὠθοῦν
νά κόψει ὁριστικά τούς ἀπομένοντες δεσμούς του μέ τήν ἐπίσημη Ἀριστερά καί
νά προχωρήσει σέ μιά 6υθομέτρηση καί
φωταγώγηση τοῦ μέχρι τώρα κλειστοῦ
ἐσωτερικοῦ κόσμου του. Ἡ γνωριμία του
με τό Θωμᾶ Γκόρπα καί ἡ ἀρρώστια του.
rO Γκόρπας εἷναιναύτός πού θά κάνει τό
Χάκκα νά γράψειῑ
«Γκόρπα (...) μόιό ἑμεῖς ψυλιαοτήκαμε, μόνω ἐμεῖς πήραμε τόσο σοόαρά
αὐτή τήν θέση, γι’ αὐτό κι ὅλα τριγύρω πολτός, φρενολογικές κλινικὲς,
ἀπό ὸῶ προκύπτουν τ’ ἀναρχούμενα
κείμενα, τά γραφτά μσς χωρίς κῶλο
οὔτε μύτη. Δέν ὑπάρχει γιά μᾶς κοινωνικό ’ψεῦὸος εἴτε γιατί ἤρθαμε
πολύ νωρίς, εἴτε πολύ ἀργά, ὸέν
ὑπάρχει συγγραφικό ψεῦὸος γιατί
ὸιαλυθήκαμε μαζί μέ τά πράγματα
καί ποῦ νά κάθεσαι τώρα νά συνθέrug» («'0 Μπιντές», σελ. 68)
Ἀλλά δέν εἶναι τόσο αὐτή καθαυτή ἡ
ἐπίδραση τῆς παρουσίας]τοῦ Γκόρπα,
ἑνός ποιητῆ πού ἐπίσης ’προέρχεται ἀπό
τήν Ἀριστερά καί πού τώρα μετρᾶ κι
ἀντιγράφει στό σῶμα του τήν ἀποσύνθεση τῆς ἐποχῆς μας, ὅσο τό ὅτι ἡ συνάντησή του μέ τό Χάκκα τυχαίνει σέ μιάν
ἀποφασιστικῆς , σημασίας, στιγμή τῆς
ζωῆς τοῦ τελευταίου. Τή στιγμή πού ,ἀφ’
ἑνός, συνειδητοποιεῖ πλήρως καί ὁμολογεῖ τή ουντριὸή τοῦ ἰδεολογικοῦ του πιστεύω καί, ἀφ’ ἑτέρου, ὅταν τά πρώτα
μηνύματα τῆς ἀρρώστιας τοῦ σηματοδοτοῠν τήν ἐξέλιξη μιᾶς πορείας πού σχεδόν μοιραῖα καταλήγει 016 θάνατο.
’Ὀλες αὐτές οἱ ἐμπειρίες λειτουργοῦν
ἓτσι, ὥστε πιέζουν τό Χάκκα νά τούς
δώσει διέξοδο στά κείμενὰ του. Ἐνας
κόσμος διαλυμένος, πολτοποιημένος,
ἀναδύεται ἀπό τά σύντομα ἀφηγήματα
τοῦ «Τυφεκιοφόρου», τοῦ «Μπιντέ» καί
τοῦ «Κοινόὸιου». Οἱ ἄνθρωποι γίνονται
γκροτέσκες φιγοῦρες καί ô συγγραφέας
ξεσκεπάζει ἀλύπητα τήν ἀλλοτριωμένη
συνύπαρξή τους μέ μιά κοινωνία θεμελιακά διαόρωμένη. Τό ἀντιηρωικό παρόν
εἶναι συνυφασμένο έδῶ μέ διαρκεῖς ἐφιάλτες ἤ φαντασιώσεις, πού δηλώνουν τή
διολογική παρακμή καί προμηνύουν τό
ἐπερχόμενο τέλος. Ὑποστηρίζω τήν
ἀποψη (νομίζω ὅτι ἤδη ἔχει ὃιατυπωθεῐ
ἀπό τό Μιχ. Μερακλῆ) ὅτι ὁ Χάκκας
ἑπηρεὰστηκε καί δανείστηκε ἀπό τά μυθιστορήματα τοῦ Χένρυ Μίλλερ τίς συνειρμικές εἰκόνες μιᾶς ἡδονικά ὅυθισμένης στό κοινωνικό ἄγχος ϋπαρξης. Τά
δάνεια ὅμως αὐτά ἐπιτείνονται ἀπό μιά
προσωπική καί ἀὸυσσαλέα ἀγωνία τοῦ
συγγραφέα γιά τό ἀν προφτάσει νά
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ΟὉΎΟὸΕυΕῑΙ σάν ὑπόγειο ρεῦμα σέ κάθελ’
πξρῑγραξΡη ,ϊῆς αἰσθητικῆς τούῗζ’ᾆάζττσί<;”ᾌ”
Υῑας 15a ‘0 χῑές ἤ γιά τό
“man‘s; ἀγάπες τῆς κατοχικής ΚαισαQW-VTIS ς ὂιεμὸολίζονται ἀπό σύντομες
(ξυνανῑηᾳῑῑς σέ κὰμαρες ξενοδοχείων ἤ
Ονεῑρῑκθυς πόθους. Ἡ γυναίκα γιά τό
Χάκκῦξ Εἶναι τό μητρικό σῶμα, τό ἀσφαλές, 170 σϊξῡϊεινό καί αἰνιγματικό, πού
μεῖξῑμθῡχὲυῑϊαι σέ κάθε ἄλλο ἑρωτικό
πΩΟξἸωπθζ Εἶναι ὁ γήινος δεσμός καί·
μξΙζῑ ἡ ᾳῑσθηση τοῦ φόὸου καί τῆς δειλίας μπῼθῡξά στό ἀγνώστο. Εἶναι ἡ
πῼΟΟμΟΎΠ ἵξις σωματικῆς ἀνυπαρξίας, ὁ
θαναῖρς- n αὐτό καί οἱ πιό ἁδρές σελίῥΕς ἴων γραπτῶν τοῦ συγγραφέα εἶναι
δοες ἀναφέρονται στό κορμί, ἡδονικά ἤ
επωδυνα κοιταγμὲνο,

à;
Φαντάρος τό 1 95 9

καταθέσει τή μαρτυρία του, ένῶ ταυτόχρονα ἡ ἀπελπισμένη αὐτή προσπάθεια
υπονομεύεται ἀπό τήν εἰρωνεία γιά τό
μάταιο τῆς προσπάθειας. ἼΞτσι έρχεται ἡ
μνημη, με τρόπο ἀντιστικτικό, νά πάρει
τή θέσηνὲνός καταφύγιου μπροστά στήν
οδυνηρή πορεία τοῦ Χάκκα. Ἀναὸιώνοντας, στά διηγήματα του, μ’ ἕνα ὕφος
έντονα λυρικό, τά χρόνια ὅπου ô ἡρωισμός ἤ ό ἔρωτας χρησίμευαν σάν στηρίγματα ζωῆς, ὁ πεζογράφος ἀποσπᾶ ἀπό
τή σκιά τοῦ θανάτου αὐτό πού παραμένει ἐλπιδοφόρο καί ὑγιές. Ἰδιαίτερα αὐτος ο παγανιστικός ἐρωτισμός του, γιγαντωμένος ἀπό τήν ἀνασφάλεια πού

Ρῑγμῑνθς ν(Υ ἓναν κόσμο ἀδιάφορο καί
παρακμξωξθ. ὁ Χὰκκας ὑφίσταται 6L—
ώμαἘΙ-κα τις ἐπιπτώσεις τῆς ἠθικῆς καί
Uëmng καταρρευσης, Ἡ ἰὸεολογική του
“KIWI Elf/(1L νεκρή, οἱ φίλοι του ὃοσμένοι
ῠῒη ὃβῑκη τους περιπέτεια, οἱ διαψεύσεις
σωρευξΝται καθημερινὰ ἡ μιά μετά τήν
ἀλλη- Ἀποῗῖτασιοποιημένος ἀπό τό κοινωγῑκθ δρωμένο μπορεῖ κι ἀντικρίζει ·
(δυναμη της ἀπόγνωσης;) σάν συμμέτοχοςμἨ-Οῑί flail: οὐδέτερος θεατής τό σκηνικο του προσωπικοῦ του δράματος.
Εχοντας πληρη έπίγνωση τοῦ μοιραίου,
προσπαῃθει μέ ὑπερὸἀσεις φανταστικές αν και οχι τόσο φανταστικές- νά προκαῑαζαὸεῑ 13,0 μή 6ιωμένο, νά τό ψηλαφήσει
και, νά το κατακτήσει, θέλοντας νά μήν
αφησει περιοχές οἰκεῖες στήἐιΙ ἐξουσία
τοῦ θανάτου καί μόνο. Σαρκάζει τήν
ιδια 1:11 μετα· φυσική του προέκταση, τό
νεκρο του σῶμα, μεταποιώντας σέ γραφή
αυτο που για τούς περισσότερους συγγραφεῖς παραμένει ἀνέγγιχτο.
Ἐπιστρέφῡντας στή σκέψη πού εἷχα
διατυπώσει ἀρχικά, ὅτι δηλαδή ὁ θάνατος τοῦ Χάκκα εἶχε θετική μᾶλλον σημασία γιά τό ἒργο του, θέλω νά γίνω σαφέστερος ἐξηγῶντας την. Χωρίς νά εἷμαι
ἀφοριστικά ἀποκλειστικός, δέν πιστεύω
ὅτι ὁ συγγραφέας εἶχε ἄλλα θεματογραφικά ὅρια. Μέ τό «Κοινό6ιο» ἤδη εἶχε
ἑξαντλήσει δημιουργικὰ τό χῶρο ἀναφορᾶς του. ’Ὀσο καί νά ἤθελε νά διαστείλει
καί νά ἐκμεταλλευτεῖ τήν ἐναγώνια ἑνδοσκόπηση τοῦ ψυχισμοῦ του, ὃσο κι ἄν
προσπαθοῦσε νά ὑλοποιήσει σέ γραφή
τόν κερματισμὲνο του κόσμο ἤ ὅσο κι ἄν
ριχνόταν στίς ἄδυτες πτυχές τῆς αἴσθησης τοῦ θανάτου, θά ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος
τῆς >ἐπανάληψης. Τό τελευταῖο του 6L—
ὅλίο μοιάζει σά νά ἔχει ἀπομυζήσει τήν
ϋστατη προσπάθεια τοῦ Μάριου Χάκκα
νάῇπιαστεῖ ,ἀπό μιά ζωή πού τοῦ ξέφευγε.
Εἶναι τό ἐπιστέγασμα καί ἡ κορύφωση
μιᾶς ὃιωματικῆς πορείας, πού κατόρθωσε νά δώσει διάρκεια 01:6 καθημερινό,

’στό στιγμιαῖο καί 016 φαινομένικά
προσωπικό. Μέσα ἀπό τό Χάκκα μιλᾶ ἡ
μοίρα μιᾶς γενιᾶς ἀλλά καί ὁ καθένας
μας. .
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AN ΘΑ ΗΘΙΞΛΕ ΚΑΝΕΙΣ να δεῖ ενα κόποιο Βαθὺτερο όρόσημο στή
θεματογραφία καί τήν εκφραστική τῆς μεταπολεμικῆς μας λογοτεχνίας, όχι καί πολὺ δύσκολα θα μποροῡσε να τό ὲντοπίσει αναμεσα οτή δευτερη καί τήν τρίτη γενια τῶν συγγραφέων της. Δίχως
να ξεχωρίζω τήν ποίηση απ’ τήν πεζογραφία καί τό θεατρο, αφοῡ
θελω μοναχα να κοιταξω τή διαφορα κλίματος, νοοτροπίας καί
διαθεσης απεναντι στήν πραγματικότητα τοῦ σημερινοῡ συγγραφεα απ’ τόν μόλις χτεσινό, πρέπει να καταλῆξω οτή σκεψη ότι

ἐκεῖνο που χαρακτηρίζει τόν πρῶτο εἶναι ἠ ἐντελῶς διαφορετικήΙ
σχὲση του με τίς λεγόμενες (αστικες καί μή) κοινωνικες αξίες καί
τίς ίδεολογίες που συνεπαγονται. Καί αὺτό ἡταν ἑπόμενο να συμθεῑ γιατί στό τρίτο τὲταρτο τοῡ 20οῡ αἰῶνα εἶναι διαχυτη ἠ αποφορα τῶν σόπιων αξιῶν ενός πολιτισμοῡ πού διανὺει τήν τελευταία - ἢ ἔστω, προτελευταία - φαση ὲνός αργόσυρτου θανατου,
που εγκυμονοῡσε (ὃπως συμθαίνει με όλα τό ανΘρῶπινα) απ· τήν
αρχή μέσα στίς ’ίδιες τίς «θασικὲς αρχες» του· καί αὑτό, περα από
«είδικα» καθεστῶτα. Στόν τόπο μας ἡ οήψη αὺτή ἐγινε πιό φανερή
τόν τελευταῖο καιρό, κυρίως μετα τό ὲγκεφαλικό οϊδημα τῆς δικτατορίας; ëva ὁλόκληρα ίδεολογικό εποικοδόμημα όρθωμὲνο απὸ
μια σαπια καί νόθα αστική ταξη πανω στό κουφαρι τοὺ λαϊκοῡ μσς
κινήματος, σωριαζεται σε ἐρείπια. Αὺτή ακριθῶς ἡ κρίση τοῡ ἐξουσιαοτικοῡ συστήματος επεδρασε καταλυτικα πανω σε μια σειρα
αξίες καί αξιωματα. Ὠστόσο, θα ἡταν επιπόλαιη καί δίχως Βαθος ἡ
ανόλυση αὐτή αν δεν προσὲχαμε καί κατι ἄλλο’ ή πιό πανω κρίση
δεν αφησε να φανοῡν μόνο οἱ ρωγμές τῶνε-νικητῶν» αλλα καί τῶν
««νικημέ;νων»ῑ επρόκειτο για μια γενική φθορα τῶν ανθρώπων,
πραγμα που συμθαίνει σε καθε συγκρουση ποὺ διεξάγεται ασχετα από τήν «αγιότητα» τῶν σκοπῶν τῆς μιᾱς πλευρᾶς - με τή
Βία καί τήν αγριότητα. Μεσα στοας παροξυσμοὺς τῆς εποχῆς τό
πρόσωπο τοῦ ανθρώπου αναδύθηκε καθημαγμενο. Σήμερα λοιπόν
ό νεος Ἕλληνας συγγραφέας μή ἓχοντας καμια σχεση διωματική
με τῆ φθορα τοῦ παρελθόντος διαθετει ëvu ὺλικό ἓτοιμο (δηλαδή
όλοκληρωμενο από τήν πλευρα που εξεταζουμε) καί συνειδησιακα
αποστειρωμενοῑ ἡ ἧττα τῶν ανθρῶπινων προσπαθειῶν εἶναι δοομενη, ἡ πτωση τοῡ ανθρῶπου εἶναι πλεον θὲθαιη σε καθε τομέα,
ηθικό - πνευματικό - πολιτικό - ίδεολογικό - κοινωνικό. Ἔτσι, ό
νεος συγγραφέας σήμερα δεν εχει αναγκη να κόνει αναδρομές
ε’ίτε στῆν Ἰστορία ε’ίτε στίς προσωπικες του εμπειρίες’ δεν αἰσθανεται ὑπεύθυνος για τό παρελθόν σήμερα δεν ὺπαρχουν πια κρίσεις συνειδήσεων, ύπαρχει μόνο ἡ όδὺνη τοῦ παρόντος noü τό
6αραίνει ἕνα ξεπεσμὲνο παρελθόν καί ενα αΘέΘαιο μέλλον. Σήμερα ή πτωση τοῡ ανθρώπου εἶναι γενική· καί αὑτό συμθαίνει κυρίως γιατί ἡ εποχή μας δὲν θρῆκε ακόμη κόποιο αποκοὺμπι, μερικα
δεκανίκια. ,ἐτσι που να μπορεσουμε να τή διεκπεραιωσουμε. Σήμερα ξεκιναει κανείς ἓχοντας σαν δοσμενη τήν ανημπόρια τῆς
προσωπικῆς του πραξης - εἶτε δραση εἶναι αὺτή ε’ίτε συγγραφική
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«Ξεθυμαίνουν οἰ ἅνθρωποι, καινούριες καταστάσεις ἔρχονται
καί καθατζάρουν τίς ηαλιές, τό ρσδιόφωνο, ἠ τηλεόραοη, ὸ λογαριασμός τοῦ ρεύματος καί τοῦ τηλεφώνου. Τά παρατσούκλια
σιγα-σιγά λείπουν. Πολυκστοικίες φυτρώνουν ark; λεωφόρους
Kl ἅσφαλτοι ζώνουν τά σοκάκισ.
Δέν ὑπάρχει δικαίωση. Κὰθε εἴδους δικαίωση εἶναι κατασκευή
κι ἴσως τό μόνο πού ὑπάρχει εἶναι ἠ στιγμή πού περπστᾱς ἥ noü
στέκεσαι κατά ἕνα τρόπο πού ποτέ ἄλλος ἄνθρωπος δέ στάΘηκε ἥ δέν περπάτησε, ἐννοῶ μ’ αὐτό τό σουλούπι καί room Tri
φατσα μέσα στό χῶρο.»
ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ

προοπαθεια. Γιατί θαρυνε πολὺ τό απανθρωπο, κι ἠ ανημπόρια τοὺ
ανθρώπου να γίνει κύριος τῆς μοίρας του μᾱς φαίνεται τελεσίδικη
- α εξανδραποδισμός μας περιμένει στή στροφή καθε δρόμου. Τα
τελευταῖα χρόνια, πὲρα από τή χτηνωδία καί τήν αποχτήνωση μιας
δικτατορίας, γνωρίσαμε (καί μαλιστα δίχως πνευματικες αντισταοεις) τήν αποχτήνωση τῆς μηχανοποίησης, τῆς μαζικῆς καταναλωσης καί απο-ι-ιληροφόρησης, τῆς ὲπιπεδοποίησης καί όμοιομορφοποίησης τῶν ατόμων· ό κίνδυνος αφανισμοῡ τοῦ ανθρώπινου
προσώπου θρίσκεται πρό τῶν πυλῶν. Εἶναι επόμενο λοιπόν· ό σημερινός συγγραφέας δεν μπορεῖ παρα να εκφραζει τα πιό πανω
στοιχεῖα. Δὲν μπορῶ να πῶ τί γίνεται αλλοῡ, ὅμως ὲδῶ, οτόν τόπο
μσς, τήν καταοταση αὺτή τή νιῶθουμε καί σαν ëva ξερίζωμα τῶν
ανθρῶπων από τα χωματα τῆς ανθρωπιᾱς ὅπως αὺτή μας δόθηκε
σαν φυλετική παραδοοη. "Av μαλιστα σταθοῠμε ατη σημαδιακή
μαρτυρία τοῦ «Διπλοῦ θιθλίουι» τοῡ Δημήτρη Χατζῆ τό πραγμα
αὑτό δεν ἔχει επιστροφήῑ ἡ αλλοίωση τῶν εθνικῶν καί ανθρῶπινων
χαρακτηριστικῶν μας, ὅπως τουλαχιστο τα ἐχουμε συνηθίσει στόν
τελευταῑο εναμισι αίῶνα, εἶναι μια παγιωμενη πραγματικότητα.
Με τα δεδομένα αὺτα θα πρέπει, νομίζω, να συζητηθεῑ ἠ πεζογραφία τοῡ Μαριου Χακκα, ἐτσι ea μπορεσει κανείς να θρεῑ τή
σπουδαιότητα καί τήν ίδιοτυπία της - εἶναι, καθώς μοῡ φαίνεται
μια ἓκφραση στό μεταίχμιο τῆς δεύτερης κατα σειρα καμπῆς τῆς
μεταπολεμικῆς μας λογοτεχνίας,πού εντοπίζεται, όπως λενε, στή
δεκαετία τοῡ 1960. "Av ἡ πρώτη καμπή, κόπου γὺρω στα 1945,
αποτελεσε ἕνα στενότερο τιλησίασμα τῆς λογοτεχνίας με τή
νεοελληνική πραγματικότητα (πραγμα που διεκπεραιωθηκε από
ἓναν αριθμό ποιητῶν καί, λίγο αργότερα, από ἓναν αριθμό πεζογραφων - συγγραφέων, κυρίως, ὲνταγμενων στό αριστερό κίνημα
ἡ, τουλαχιστο, με αριστερές - προοδευτικες ίδεες) ἡ δεύτερη
ἦρθε να εκφρασει, κυρίως, μια νεα πραγματικότητα που εἶχε προκυψει απ’ τό καταοταλαγμα τῆς διαψευοης τῆς προηγουμενης γενιας. Ὅπως εἶπα πιό πανω, ἓργο τῶν νεότερων συγγραφέων εἶναι
ἡ διερεὺνηση μιᾶς ἐποχῆς στῆν ὁποία κυριαρχεῑ ἡ αλλοίωση καί ὁ
εξανδραποδισμός τῆς ανθρῶπινης ὓπαρξης. 'O Χακκας ανήκει θε6αια στὴ δεύτερη μεταπολεμική γενια. Ἠ πεζογραφία του πηγαζει
κατευθείαν από τό κλίμα τῆς «ἥττας» ποὺ, ὅπως τό ὥρισε ὸ Βὺρων
Λεονταρης, μιλῶντας για μια σειρα ποιητῶν; «εἶναι θασικα μια Θαθια κρίση καί ’ίσως τό τέλος τῆς αντιστασιακής ίδεολογίας καί τῆς
αντιστασιακῆς ποίησης» (Ἑπιθεῶρηση Τέχνης, αρ. 106-107, 1963).
Οί.καταθολες αὺτες τοῡ Χακκα διακρίνονται οτό πρῶτο του θιθλίο
«Ὄμορφο Καλοκαίρι» (1965), τα ποιήματα τοῡ ὁποίου ωστόσο δεν
στὲκουν σαν ποίησης, «Για να φτασουμε στῆν καρδια τῶν πραγματωνΙέπρεπε να μποῠμε από τοὺς ὑπονόμουςλῆ τούς εξαεριοτῆρες
σαν διαρρῆχτεςΙμὲ μόσκες καί τα αναλογα σὺνεργα.Ι“Εμεῑς ξεραμε ὅτι τό κτίριο ῆτανεῚ κούφιο...1πως ol ῶραῑοι κίονες στήν
πρόσοψηΙμε τα ψηφιδωτα καί τα καλλίγραμμα σχήματαίποὺ εντυ-

Πωσίαζαν τούς Περαστικουςίθα κατέρρεον συντομαΙκαί κανείς δέ
θα νοιαζοντανίγια τό Παιδί Πού χαθηκε στα έρείΠια». (Ἠ υΠογραμμιση δική μου). Ὅμως ὸ Χακκας δέν ανήκει καθαρα στό κλίμα τῆς
ἥττας, όΠως τουλαχιστο τό ὃρισε καί τό περιέγραψε ὸ Λεονταρης
στα δύο αρθρα του στήν «ἘΠιθεώρηση Τέχνης» («'H Ποίηση τῆς
ἥττας» καί «Alva ακόμη για τήν Ποίηση τῆς ἥττας», αρ. 106-107 Kai
αρ. 110)· τό έργο του εἶναι μια μετα-ἧττα, μια έξέλιξη τῆς «ἥττας»,
γιατί àn’ τήν κομματική αμφισθήτηση Πέρασε στήν αμφισθήτηση
όχι μόνο τῆς καταναλωτικῆς δυτικῆς κοινωνίας αλλα καί τοῦ σοσιαλιστικοῡ όραματος καί μαλιστα Πέρα αΠ’ τήν Παραμόρφωσή του
αΠ’ τή σοθιετική γραφειοκρατία. Τό τελευταῖα αὺτό χαρακτηριστικό του σημαδεύει θέθαια καί μια σειρα Ποιητῶν συνομήλικων
τοῡ συγγραφέα· ὅμως στήν Πεζογραφία ἡ ΠερίΠτωση τοῡ Χακκα
εἶναι μοναδική. Ἐκεῖνο Που έΠιμένω να έΠισημανω έδῶ εἶναι Πώς ό
Χακκας εἶναι συγγραφέας μεταιχμιακός. Ἠ γραφή του εἶναι έξέλιξη καί έξαντληση τῆς Προθληματικῆς τῆς «ἥττας» καί ταυτόχρονα ἡ αρχή μιας αλλης μοντέρνας Που χαρακτηρίζει τίς αναζητήσεις μιας νεότατης γενιας συγγραφέων. Καί αὺτό μΠοροῡμε να
τό Προσέξουμε όχι μόνο οτή θεματογραφία του αλλα καί στόν
τρόΠο μέ τόν όΠοῖο έκφραζεται γιατί, ὅσον αφορα τήν έκφραστική
του, ὺΠαρχουν δύο φασεις στό έργο του; ή Πρώτη, Τυφεκιοφόρος
τοῦ Ἐχθροῡ-1966, εἶναι ρεαλιστική, τό χτίσιμο τοῦ διηγήματος
ακόμη Παραδοσιακό ή φαση αὺτή, αλλωστε, ἐμφανίζεται για τελευταία φορα καί στό κατοΠινό έργο του μέ τα τρία διηγήματα Πού
δημοσιεύτηκαν τό 1971 στα «Νέα Κείμενα 2» (ξανατυΠώθηκαν στή
θ’ έκδοοη τοῦ «(Τυφεκιοφόρουιι). ‘H έΠόμενη καί τελευταία φαση
έκδηλώθηκε σαν ένα Προανακρουσμα, Πολύ αχνό θέθαια, μιας αλλης Πεζογραφίας, μιᾶς αντι-ΠεζογραφίαςΓΠοὺ τελευταῖα αρχισε να
δίνει μια σειρα έργων (Π.χ. Γ. Χειμωνᾱς, Σακης ΠαΠαδημητρίου,
Λία Μεγαλου, μέ Πιό ακραῑο τό M. Μήτρα)· τό τελευταῑο αὑτό γίνεται φανερό μέ τήν αμφίσημη καΠοτε λειτουργία τῆς γλώσσας του
καί ακόμη μέ τήν αΠιστία του στα λεκτικό Παιχνίδι. Τα δύο τελευταῖα του 6ι6λία ('O «ΜΠιντές», 1970 Kai «Τό Κοινόθιο», 1972) αΠό
διήγημα σέ διήγημα, αΠό φραση σέ φραση, μέ λιγότερο ἢ Περισὲ
σότερο εἱρμό, μέ σχετική ή ανύΠαρκτη Πλοκή, μέ κεντρικό ἤ δίχως
κεντρικὸ ἥρωα, εἶναι ὸ αργόσυρτος μονόλογος ένός ανθρώπου, ό
όΠοῑος κατω αΠ’ τή σκια τοῦ έΠερχόμενου θανατου, Πασχίζει να
κερδίσει τό χαμένο χρόνο τουΙ να ὺΠαρξει ὁλόκληρος έστω για μια
στιγμή Πρίν αΠ’ τόν ’ίδιο καί όδυνηρό θανατό του. Γι’ αὑτό έχουμε
ταοο συχνές αναδρομές στό Παρελθόν. Ὀ συγγραφέας θέλει να
ξεκαθαρίσει μέσα του τό Παρελθόν καί να κρατήσει μόνο ὂ,τι αΠό
αὑτό αγαΠησε· ή έλεγειακή του διαθεση ὺΠηρετεῑ, νομίζω, αὑτό τό
σκοΠό· Παραδειγμα ή τρυφερότητα του για τήν Καισαριανή τῆς
έφηθείας του; ι«Ἀντίσκηνο, Παραγκα, Πλιθόκτιστο καί κουρελοὺ
τῆς Προοφυγιας καί να ὴ Καισαριανή χαμόγελο στόν Πρῶτο
ῆλιο...(στήν Καισαριανή) όλα στήν Πηγή, στό αρχικό φανέρωμα
τους γι’ αὑτό δέ λέν να σθήσουν αΠό μέσα μου, ανθρωΠοι, γειτονιές καί γεγονότα ...Καισαριανή, σ’ εὐχαριστῶ Πού αξιώθηκα να δῶ
καί v' αγγίξω μερικους Ποὺ έφυγαν έγκαιρα, Πρίν Προλαθουν να
ένταχθοῡν στό ὸΠοιοδήΠοτε νόημα τῆς τοιχογραφίας, ε’ίτε ξυλοκοΠικῆς, εἴτε καταναλωτικῆς ...Καισαριανή, ἥσουν Eva αστέρι,
έλαμψες για μια στιγμή στό στερέωμα καί χαθηκες για Παντα στό
“ χαος τῆς ἱστορίας... Τώρα, γρια τσατσα... ”Ετσι γίνεται Παντα μετα
αΠό μια αγρια ὺλοτόμηση καί τα λίγα δένδρα noü- αΠομένουν, όλα
σαΠακια...» («'0 ΜΠιντές καί αλλες ίστορίες»).
Τελειώνοντας τό διαθασμα τῶν τριῶν θι6λίών τοῦ Χακκα σταθηκα καί σκέφθηκα τό μεγαλο χασμα Πού χωρίζει τό Πρῶτο αΠό τα
δὺο τελευταῖα του. Δέν ξέρω καλα, ὅμως φτανω σήμερα στό σημεῑο να ὺΠοθέσω Πώς τό Πέρασμα του στήν ένταμένη συγκίνηοη
τοῡ σπαραχτικοῡ καί καταλυτικοῦ χώρου τοῦ «ΜΠιντέ», (μέ τελευταία εἰκόνα έκείνη τή σαρκαστική γελοιογραφῑα των ανθρώΠών Ποίι ἥμαστε 6έ6αια έμεῖς - τῶν καθιομένων σ· ένα αΠέραντο
μΠιντέ - «ιῦλο τό λεκανοΠέδιο τῆς Ἀττικῆς» - Ποὺ Πλένονται αδιακοΠα ένῶ έκατονταδες χιλιάδες καζανακια χύνοντας καταρρακτες
νεροῡ χαιρετοῡν τήν Πρόοδό τους), κι ὕστερα ατίς έφιαλτικές
φαντασιώσεις τοῡ «ιΚοινόθιου», όφείλεται στήν αμείλικτη θίωση
τοῦ έΠερχόμενου θανατου. Ὅμως, αν αΠ’ τή μια μερια Πέθανε τελικα στα σαραντα του δίχως να όλοκληρώσει ëva έργο Ποὺ ξεκίνησε αργα, ἴσως γιατί τα 6ιώματα τοῦ έμφυλιου καί τῆς ψυχροΠολεμικῆς ατμόσφαιρας Πού ακολοὺθησε χρειαζονταν χρόνο για να
αφομοιωθοῡν καί να συνειδητοΠοιηθοῡν μέσα του, ἀπ’ τήν αλλη, ιή
Πρώτη του αΠοτυχημένη Ποιητική ΠροσΠαθεια μέ τό «”Ομορφο Καλοκαίρι», ἡ ίδιότυΠη σχέση του (Ποιητική θα ’λεγα) μέ τή γλώσσα,
ό Παροξυσμένος ΠριαΠικός λυρισμός του, οί έΠιθανατιες ὺΠερεαλιστικές φανταοιώσεις καί τα Παραμιλητατου μαρτυροῦν ότι- στό
θαθος - αΠοζήτησε τή χορευτική λειτουργία καί τό ὅραμα τοῡ

"noan Παρα τό στοχαστικό ΠερΠατημα τοὺ Πεζογραφου. Γι’ σὺτὸ
ισωςζτελικα, ν’ αΠομείνει στα γραμματα μας σαν ένας Ποιητής τοῦ
Πεζου λόγου όΠως ἐκεῖνοι οἱ συγγραφεῖς μσς (Π.χ. ό ΠαΠαδιαμαντης,1η, σήμερα, ό Πεντζίκης) noü δέν έδωσαν Πεζογραφικα έργο
μέ την τυΠικη έννοια τοῦ ὅρου, αλλα έργο ὀΠου θαραίνει Περισσότερο ή Ποιητική τους ἰδιοσυγκρασία Kai τό Ποιητικό τους όραμα
των Πραγματων. ”Αλλωστε ή νεότερη Πεζογραφία (καί έδῶ, αλλα
και αλλοῡ) τείνει να αΠοδεχθεῑ μια λειτουργία Παρόμοια μέ τῆς
Ποιησηςι αὑτό θέθαια εἶναι κατι Πού έΠιθαλλεται καί αΠό τήν
τροΠη Ποὺ Παίρνουν τα Πραγματα στὸν κόσμο. Γραφει στόν
«ιΜΠΙινΙτε» ό Χακκας; «δέν ὺΠαρχει για μας κοινωνικό ψεῦδος, ε’ίτε
γιατι ηρθαμε Πολύ νωρίς, ε’ίτε Πολύ αργα, δέν ὺΠαρχει συγγραφικό
ψε υδος γιατί διαλυθήκαμε μαζί μέ τα Πραγματα καίΠοῡ να καθεσαι
τωρα να συνθέτειςς». Τήν ΠερικοΠή αὺτή μΠοροῡμε να τή δοῡμε
σαν μια «Ποιητική» τοῡ Χακκα· γιατί ό συγγραφέας αὑτός, ôoo κι
αν έγραψε κατω αΠ’ τήν Πίεση τῶν έφιαλτικῶν του θιωματων, οτή
σκια του θανατου, μ’ ένα Πλῆθος αλύτρωτων νεκρῶν μέσα του, μέ
τις τύψεις τοῦ Παρελθόντος καί τόν Παραλογισμό τοῦ Παρὸντος,
Ποτέ δέν Exact: τή συνείδηση τοῦ συγγραφικοῦ του λειτουργήματος — οΠως τό έννοοῡσε 6έ6αια ὁ ίδιος; «Δέν Θέλω χρόνο. Ζωή
θέλω, μ’ ὅλο noü τό δεύτερο ΠροϋΠοθέτει τό Πρῶτο, ζωή να τή
σιταταλησω Πίσω απ* τίς φρασεις, ζωή να χτίσω Παραγραφους, να
οικοδομησω ένα έργο δίνοντας στό λόγο μια τρίτη διασταση γιατί
τηδευτερη τή θρῆκαν οἰ αλλοι, τήν καταγραψαν ol δασκαλοι κι
εγω ΠρεΠει να Παω Παρα Πέρα»(-«“Ο ΜΠιντές»).“ΑΠ’ τήν αλλη μερια
η συσκότιση Ποα δημιούργησε ’στό Πνεῦμα του, ἡ Θιασύνη του να
Προλαθει Πρίν φτασει ὑ θανατος, τόν έμιτόδισε να θαλει σέ μια
ταξη τις έμΠειρίες του, να σταθμίσει στοχαστικα τα Περιστατικα
του Παρελθόντος καί τα Πραγματα τοῦ Παρόντος. Γιατί, ὅσον
αφορα την καταγραφή τῆς Βαθατερης ψυχολογικῆς διαστασης τῶν
ανθρωιτινων συνεΠειῶν τοῡ ὲμφυλιου καί τῶν μετέπειτα Περιστατικων, o Χακκας δέν κατόρθωσε να δώσει τό θαθος καί τό Πλατος
της «τοιχογραφίας» τοῦ «Κιθώτιου» τοῦ ΙἈρη Ἀλεξανδρου. Στό
Χακκα δέν δόθηκε καί ὸ χρόνος καί ή πνευματική ήρεμία καί ανεση
να έκφρασει τό τελικό καί σχετικα αντικειμενικό καταοταλαγμα
των Πραγματων. ’Ἐτσι στα γραφτα του αΠεικονίζεται Περισσότερο
το δικό του ανθρώΠινο χτύΠημα μέ τα Πολιτικα Πραγματα τῆς έΠο-

. χῆς έκεῑνης, κι αὑτό όχι στό θαθμό έμθαθυνσης Πού θα έΠιθυμρῡσε ’ό ϊδιος, όΠως Παραδέχεται στόν «ΜΠιντὲ»ῑ «Κανένας δέν
ξερει τι γίνεται μέσα μου, όχι μέσα Θαθια μου, αὑτό οϋτε έγώ δέν
το ξερω»· καί αλλοῡ, Παλι στόν «ΜΠιντέ»; «Mia τελευταία ΠροσΠαθεια να ὺΠαρξω κατόΠιν μέ τ’ αναιμικα μου γραφτα. ΜήΠως ÙnñpEO
Kai_nplv για να θέλω να υΠαρξω μετα;»

'O Χακκας Πέθανε μέ τήν Πίκρα ὅτι έχασε τό συγγραφικὸ nalXVi'
δι, και αυτό φαίνεται ὃταν χαρακτηρίζει τα γραφτα του «μια κουδουνιστρα για μεγαλους» ἥ «αΠοσττασματα μιας Teuaxlouévnc ψυχης» («To Kowôelo»). Δέν Πρόφτασε να όλοκληρώσει οτή συνείδηση του τό αγριο κυνήγι τῶν χρόνων μσς, δέν Πρόφτασε να συναρμολογήσει τό Πρόσωιτὸ του καί τό ΠρόσώΠο τῆς διαλυμένης
έΠοχης μσς. ”Ομως, στό κατω-κατω, γιατί να έΠιμένει κανείς να
φανταζεται τί θα κατόρθωνε ένας συγγραφέας αν τό έργο του δέν
το διέκοπτε ό θανατος; 'O συγγραφέας δέν μετριέται μέ τίς Προθέσειςιαλλα μέ τα έΠιτεὺγματα του. Καί ό Χακκας Πέτυχε κατι noü.
αν αφησουμε τα μεγαλα λόγια, αΠοτελεῑ ένα θαρὺ δίδαγμα για
ολρυς μαςῑ ό Χακκας αγαΠησε αὺτή του τή διαλυση, Παραδὲχτηκε
και ὲμθαθυνε στήν ανημΠόρια του, Πού εἶναι, σέ τελευταία αναλυ-·
ση, και ή δική μας ανημΠόρια· μέ τοὺς (καΠοτε μακαθριους) Παροξυσμοὺς καί τό αἷμα τῆς ψυχῆς του Παραγέμισε μέ ζωντανό σῶμ(1
τα αδεια ροῡχαγ τοῡ Ἀόρατου Ἀνθρώπου τοῡ Οὺέλς, Που εἶναι καί
ὸ ἕινθβωΠος τοῦ καιροῦ μας (θλ. στόν «ΜΠιντέ», ένας καΠως αἰσιόδοξος έΠίλογος - ή έΠιστροφή τοῦ αόρατου...).
Μέ τό Χακκα Παίρνουμε συνείδηση τῆς αγριας έΠοχῆς Πού μας
μέλλεται. Τό Πιό σΠουδαῖο, Παίρνουμε συνείδηση ÉVÔQ ἅλλῡυ Πρόγματος· ότι αν θέλουμε να θροῡμε καΠοιο νόημα για να υΠαρξουμε μέσα στόν Πλαδαρό καί ὸμοιόμορφο χῶρο τῆς αΠανθρωΠης
καταναλωτικῆς κοινωνίας μσς, Πέρα αΠό όΠοιοδήΠοτε έξωτερικό
στήριγμα Πού μΠορεῖ να θροῡμε - μια καΠοια ἰδέα, μια καΠοια Πίστη - εἶναι να κατορθώσουμε να θαστηχτοῡμε γερα Πανω στόν
έαυτό μας, να κρατήσουμε τόν έαυτό μας μέ τήν Ιδιαιτερότητα
του, να αηκωθοῦμε Πανω an' τα Πραγματα, να σταθοῡμε καί να
θαδίσουμε μέ αξιοΠρέι-ιεια όΠως μας εἶΠε ό Χακκας, «κατα ένα
τραΠο Πού Ποτέ αλλος ανθρωΠος δέν σταθηκε ή δέν ΠερΠατησε...
μΙ αὺτό τό σουλοὺΠι καί τοὺτη τή φατσα μέσα στό χῶρον). ("'O
ΜΠιντές»). Δέν ὺΠαρχει αλλο Πιό Πολυτιμο ὅραμα Ποὺ να μΠορεῑ
να δώσει σήμερα ένας λογοτέχνης, αν τελικα αΠοδέχεται τή θέση
Πώς ή λογοτεχνία δέν εἶναι μόνο μια «ὡραία τέχνη» αλλα καί μια
σταση ζωῆς κι ένας δρόμος έΠίκαιρος για τή ζωή. Παντα. .
,ζῆ

Η ΑΡΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΙΞΡΓΟ
ΤΟΥ M. XAKKA
Τοῦ Μανὸλη Λαμπρίδη
Κάποτε, σέ μιά φιλικὴ συντροφιά, ὃπου γινάταν λάγος γιά δρισμένα άσήμαντα συγχρονα 6ι6λία, άστειευάμενος, εἶπα άτι «συγγραφέας λέγεται σήμερα ἐκεῖνος ὸ άνθρωπος που κρίνει σημαντικά νά καθήσει νά γράψει πράγματα τά άποῑα ένας άλλος, πού Θά
μποροῡσε ’ίσως νά τά έγραφε καλυτερα, δέν κρίνει σημαντικά νά
καθήσει νά τά γράψει». .

'O «ὁρισμός» αὑτάς δέν πιάνει τά Μάριο Χάκκα. Στά έργο του
6ρίσκομε στ’ άλήθεια πράγματα σημαντικά μέ πρωτάτυπο καί
ώραῑο τράπο διατυπωμένα.
”Οταν ἡρθαμε

ύποχώροῡσαν τα μεγαλα ὁράματα αποδεκατισμένα
στα ὑπόγεια καταφύγια τοῦ στίχου.
Τώρα μᾶς πῆραν δρόμοι χωρίς ἐπιστροφή
Θῆμα πρός Θῆμα συλλαὸίσαμε τήν έρημη δεκαετιά...
Ma noü εἶναι οἰ μέρες πού στίς φλέὸες μσς κυλοῡσαν
άνεμοι χτεσινσί αύριανά ποιήματα
ὅταν ὴ ἱστορία πλατάγιζε σέ mes συνοικιά
τρανταζοντας τίς ρι’ζες τ’ oùpavoü τῆς άδικιάς τά μπαλκόνια.
Oi στίχοι αὐτοί τοῦ Γεράσιμου Λυκιαρδάπουλου (and: τή συλλογή
’Υπά ξένην σημαίαν) διαγράφουν μέ ἐνάργεια τάν ἱστορικά καί
ἠθικά χῶρο άπ’ ὅπου καί '0 Μάριος Χάκκας άντλησε τά υλικά του.
”Εκτάς άι-[ά κοινά γενικά χαρακτηριστικὰ τῆς κρίσης που περνάει
ά άατικάς κάσμος, στάν τάπο μας ή μετακατοχική μεγάλη κακουργίο, που άναοτήλωσε καί στερέωαε τά κράτος τῆς δεξιάς, δημιούργησε πράσθετες είδικές συνθῆκες ϋπαρξης άνέκφραστης
δυστυχίας· Μέσα α’ αὺτή τήν κοινωνική καί ῆθική παραζάλη ΘρέΘηκε ή γενιά αυτή, προσπαθώντας ἐναγώνια νά 6ρεῑ κάποιο στήριγμα, νά έξοικονομήσει Eva ἓρμα γιά μιά ζωή μέ άξιο νάημα, έκεῖ
ὅπου ά κυρίαρχσς πιά modus vivendi εἶναι ή προσαρμογή, ά έλιγμάς, τά στραπατσάρισμσ τῆς ψυχῆς.
'O Μάριος Χάκκας ὑπῆρξε μια άγρυπνη, άσυμ6ί6αστη, εὺάὶσθητη καί τολμηρή συνείδηση, που άγωνίστηκε έντιμα Kai ματώθηκε άνάμεσα στίς συμπληγάδες τῶν προθληματισμῶν Kai τῶν
άντιφάσεων τῶν χρόνων του. 'H κρίση ποὺ διαπερνάει τά γραφτά
του έχει μιά συγκινητική 6ιωματική άμεσάτητα. Τά γεγονάς έπιπράσθετα ὃτι ά θάνατος τάν εἶχε σημαδέψει, καί γνώριζε τά άφευκτο έπικείμενο τέλος του, φαίνεται νά δίνει μιά ἰδιαίτερη, άγχῶδη,
άξυτητα στίς σελίδες του.
,Στίς σημειώσεις που άκολουθοῡν ed προσπαθήσουμε νά άνιχνευσουμε πῶς παρουσιάζεται στά πεζογραφικά του Epyo' ή
καταγγελία τοὺ συστήματος, ἡ άπομυθοποίηση, ή άμφισθήτηση
καί ἡ άρνηση τῶν μορφῶν τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καί τῶν άξιῶν της.
'H άποδοκιμασία τών μορφῶν κοινωνικῆς ζωῆς τοῦ σύγχρονου
άστικοῡ κάσμου, πού δέν έχει κανένα Θετικά νάημα νά προσφέρει
παρά μάνο ψευτοαξίες, μάδα, ”νεωτερισμούς, θεντέτες, ε’ίδωλα καί
«καταναλωτικά άγαθά» ~ κι αὑτά μάνο στίς πολὺ άναπτυγμένες
χῶρες - εἶναι διάχυτη σ’ άλα τά 6ι6λίσ. 'H σάτιρα, ή εἰρωνεία, ά
χλευασμὸς Kai ή γελοιοποίηση εἰναι άπά τούς Θασικοὺς τρόπους
του συγγραφέα.
Στά διήγημα '0 μπιντές περιγράφει τά άσῶτεμα μιάς νιάτης καί
μιάς ζωῆς μόχθου ε’ίκοσι χρόνων μέ στάχο μερικές στοιχειώδεις
άνέσεις, noù, ὅταν έπί τέλους άποκτηθοῡν, τά μάνο noü προσφέ,
ρουν εἶναι νά κάμουν συνειδητά τά χαράμισμα τῆς ζωῆς καί τήν
απουσία νοήματος.
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Τά Λεωφορεῑο ὁ Κὺομος2 εἶναι Eva δειγματολάγιο τῆς κοινωνίας, διασττασμένης Kai κονιοποιημένης, ὅπου τά άτομα μονολογοῡν χωρίς νά συνεννοοῦνται καί ἡ μάνη μορφή «έπαφῆς» μεταξὺ
τσυς εἶναι ή προωριὸή, ά καυγάς, ὴ παρεξήγηση. "Eva α’ίσθημα
πνιγμοῦ τοῡέσωτερικοῡ,συναισθηματικοῡ ,κόσμου μέσαστίς συνθῆκες τοῦ ἐπαγγέλματος άναδίνεται Στά τηλέφωνοέ. Ἠ έιτέτειοςΖ εἶναι Eva πικρά διήγημα noü δείχνει πῶς ἡ φτώχεια κι ή μιζέρια uno—
ροῡν νά δηλητηριάσουν καί νά καταστρέψουν καί τίς λιγοστές στιγμές πενιχρής άνθρώπινης ζεστασιᾱς καί γαλήνης noü ea μποροῡσε νά έχει Eva άντράγυνο Θουτηγμένο στά άγχος τοῡ έπιούσιου. Στή σάλα τοῦ σύμπαντος2 oi άνειροπολήσεις, oi φαντασιῶσεις καί oi αὺταπάτες, τό χόμπυ, τέλος πάντων ἡ «ψυχή»- ένάς μέτριου ανθρώπου, πού άσφυκτιά στά μικροαστικά πλαίσιο τῆς ζωῆς
του, γίνονται άντικείμενο έκμετάλλευσης, καταναλωτικά εἶδος
άπαλλοτριωμένο πράς άφελος άλλων.
Κάτω and Eva σκληρά φῶς ιτ-αρουσιάζεται τά Θέμα τῆς άλλοτρίωσης στά διήγημα Τό πτῶμιτιΖ 'O ήρωας, άφοῡ άπεξενώθηκε άπ’
άλη του τή ζωή, παρούσα καί μέλλουσα, κάτω and τά Βάρος τῶν
χρεῶν ὑπογράφει σύμθαση μέ τήν ὁποία έκχωρεῑ στήν «Ἑταιρία» τάν έαυτά του καί μετά Θάνατον,,δηλαδή τό λείψανά του.
Ἀλλοτρίωση δηλαδή καί πέρα ὑπ’ τή ζωήί... ’Ἠδη αὑτά εἶναι μιά
μακά6ρια άποδοκιμασία τοὺ καθεστῶτος. Ὅμως ά συγγραφέας
προχωρεῖ καί σέ μιά παραπέρα πιά φρικτή πράξη διαμαρτυρίας. 'O
ήρωας ζητάει άπεγνωόμένα εὐκαιρία νά καταστρατηγήσει τά συμὃάλαιο, νά 6ρεῑ Eva θάνατο πού v‘ άφανίσει τά πάντα, νά μήν ἀφήσει πτῶμα ὺπέρ τῆς «”Εταιρίας». ‘H εὺκαιρία δάθηκε κάποτεῑ Ol
φλάγες μιάς πυρκαϊᾶς α’ Eva κτίριο. Θά ριχτεῖ μέσα καί δέ θ’ απομείνει τίποτα άπ“ αὺτόν. Ἀλλά ναί μιά άπρόθλεπτη άναστολή; Ἕνα
παιδάκι παγιδευμένο μέσα σ’ Eva δωμάτιο ζωσμένο άπά τίς φλάγες. Δέν πρέπει νά τά σώσει; Ἀλλά πάλι γιατί νά τό σώσει; «Aürô
τά παιδί μεγαλώνοντας 6d μπλεχτεῑ α’ Eva παρόν ὀλο χρέη, θά
πουλήσει τά μέλλον του, ea προεισπράξει τά πτῶμα του... ”Οχι,
δέν τάν ένοιαζε τῶρσ τόσο ἡ παράθαση τοῦ δικοῡ του συμθολαίου, ôoo νά μή θοηθήσει αὑτά τά παιδί, άν γίνεται νά τά έμποδίσει νά ὑπογράψει Eva δικά του συμθάλαιο... Δέν θά ὑπογράψειί
Δέν Bd ὑπογράψειί» '
Τά Μή μόναν ὃψιν] εἶναι άπ“ τά ώραιὸτερα κομμάτια· φέρνει κάτι
aria τά ρίγος τῆς τραγωδίας. ”Εξιστορεῑ τήν τυχαία συνάντηση καί
δραματική «άναγνώριση», ϋστερα άπά πολλά χράνια,δὺο ανθρώπων που δέν ε’ίχανε δεῖ ποτέ τους τά πράσωπο ά ένας τοὺ άλλου
καί που μιά μοίρα τοὺς εἶχε φέρει σέ θανάσιμη έπαφή. Τάτε, στάν
έμφυλιο πάλεμο, ἀνήκοντας σέ άντίθετες παρατάξεις, θρέθηκαν
διατεταγμένοι ὸ μέν Evac; νά έκτελέσει Evav άγνωστά του άπά τά
άντίπαλο στρατόπεδα, κι ά άλλος νά έκτελέσει τάν πρῶτο —- ά
ὁποῖος ἐπέζησε.
Τήν τραγωδία καί τήν άπάγνωση τών φυλακισμένων καί έξορίστων γιά άάριστο χράνο (που κράτησε 15 χρόνια, 17 χράνια...) τά
ἠθικά ποδοπάτημά τους μέ τίς «δηλώσεις» ώς άρο γιά νά γλιτώσουν καί νά γυρίσουν στά σπίτια τους, τή δυσκολία έπανένταξής
τους μέσα στήν κοινωνία ὕστερα and) άλάκληρης ζωῆς άπομάνωση, τά ψυχικά μαρτύριά τῆς «ιτρίτης κατηγορίας μουλαράδων» πού
ὑφίστανται τήν «έθνική άγώγή», τά συναντοῡμε σέ πολλά διηγήματα (Ἠ μπουμι·ιοὺκα,2 Τά σπάσιμο2 Ἕνα κορίταιῖ, ”Ενας ὰγνοημένος φιλέλληνας)ῑ. 'O συγγραφέας Θρίσκει τή διάθεση νά κάνει καί
χιοῡμορ, ὅπως ῆ έφαρμογή τῆς θεωρίας τοὺ Παθλάφ, άπά τήν
«γκρούπα μοντέρνας διολογίας» (Ἠ μπουμιτούκαν, ή τυπσποιημένη κομματική φρασεολογία, ή ἱλαροτραγωδία μέ τό ροχαλητά
τοῦ νεοφερμένου (Oi ëMOIV. ὃπου άποκαλάπτεται καί τά εὔθραυστο τῆς «άλληλεγγὺης».

Ἀρκετά μέρος κατέχει τά άγωνιώδες processus τῆς ἐπιστροφῆς
καί πρόσαρμογῆς στήνι καθημερινάτητα καί τή 6ιοπάλη, σέ μιά
άνενάχλητη ζωή, ὕστερα άπά μακροχρόνιους κατατρεγμους καί
ταλαιπωρίες, ή άναζήτηση κάποιας καταστάσης συμψηφισμοῡ
(ὅπου, κατά κάποιον τράπο, νά διασώζεται καί τά παλαιά αἴτημα
τῆς άδολης συνείδησης, κάτι, έστω κι έκτρωματικά, ὑπ’ τάν παλιά
πυρετά τῶν νεανικῶν σκιρτημάτων), ol άνεπαίσθητες άλλαγές, οἱ
θαθμιαῑες ὀλισθήσεις καί πτώσεις; (Τά ψαράκι τῆς γυάλαςῑ, T6
TouÀàKupaï, Τά λοχεῖα).3
Στά "Ean Ocioq“. ὸ Βαγγέλης, μετά δεκαπέντε χρόνια κάτεργο,
μέ τάν άδερφά του τά Σά66α έκτελεσμένο, άσχολεῑται πιά μάνο μέ
τή δουλειά του καί τά σπίτι του. Γιά τή νέα γενιά τά «παρελθόν»
έκεῖνο σθήνει σιγά-σιγά. Τά πορτραῑτο τοῦ Σά66α είκονίζει άκαθάριστα πιά «ένα Θεῑο». «Ἀλλά έκεῖνοι πού σκάτωσαν τά Σά66α δέ
λένε νά τάν ξεχάσουνε καί κάθε τόσο ένοχλοῡν τά Βασίλη, τόν
καλοῦν ”γιά ὺπάθεσή του”, τοῦ ὺποθάλλουν έρωτήσεις, δέν μπορο ῡν νά πιστέψουν πώς ὸ Βασίλης ἔχει ξεχάοει».
'O φόνος] έκφράζει τή θαθιά δυσαρμονία, τή διαταραχή ἰσορρο-

πίας καί άποδιοργάνωση σάν συνέπεια συγκρούσεων άντιῳατικῶν
στοιχείων; έρωτικό πάθος πρός μιάν άστή, ένός πού εἶναι άντίθετος στήν άστική τάξη, θεωρητική συμπάθεια πρός τίς «άπλές κοπέλες τοῦ λαοῡ» όπό λόγους «ἀρχῆς» καί α’ίσθημα άηδίας άπό τό
συγκεκριμενο «κορίτσι τού λαοῡ» καί τό συγκεκριμένο ύλικό καί
ήθικό περιθάλλον του...
Τό Τροχαία Περίτιτωση2 εἶναι Eva συγκινητικό διήγημα πού ἰσορροπεῖ άνάμεσα στό κλουνίστικο, σκαριμπικό, καί οτό ποιητικά
στύλ, μ’ ενα διάφανο συμΘολισμόε Ἔνος πού έχει άποφασίοει νά
κοιτάζει τή δουλειά του καί τό σπίτι του μονάχα, καί, συνετά, νά
μήν ἐκτίθεται σέ κινδύνους, «ἐγκαταλείποντας ἐκείνους τούς
έλάχιστους μόνους, ἐκείνους, πού τούς άρεσε νά ξελαιμιάζονται
άκόμα κοιτῶντας ἐπάνω... άκόμα καί στά σκοτεινά ψάχνοντας. καί
πίσω ὑπ’ τά σύννεφα... νό δοῡν τό χρυσοκόκκινο φῶς» - όταν φτάνει μιά κρίσιμη ὥρα, ξεχνάει τή «σύνεσή» του, όρθῶνεται «οτό
ύψος τῆς παλιάς κραυγῆς» του (γιά νά θυμηθοῡμε Eva crrixo τοῡ
Βύρωνα Λεοντάρη) καί Βρίσκεται άνάμεσα οτή σύγκρουση - καί
συντρί6εται.
Ἀπ’ ὅλα αύτά τά διηγήματα άναδίνεται ἐμμεσα άλλό σαφῶς ἡ
άποδοκιμασία καί ἡ άρνηση ένός συστήματος πού ρίχνει τό άνθρὼπινο πλάσμα σέ τέτοιες δυστυχίες.
Στό διήγημα '0 Κολοθός2 πλήττονται άμεσα καί καίρια, μέ τή
σάτιρα καί τή χλεύη, ol θεμελιῶδεις άρχές καί άξίες τοῡ συστήματος; ἡ ίεραρχία καίὴ πειθαρχία. Ἑξευτελίζονται καί γελοιοποιούνται μέ τόν πιό παταγῶδη τρόπο· άπό Eva τσινιάρικο μουλάρι κι άπό
ένα «χαμένο κορμί», 'éva «ρεμόλι». Εἶναι and τά καλύτερα διηγήματα τοῡ Χάκκα. (0l ύπερθολές τοῦ τέλους, νομίζω, δέν ἡταν
άπαραίτητες, δέν προσθέτουν τίποτα). _,
Ἐκεῖνο ὅμως πού ἔχει ἐντελῶς ίδιαίτερη σημασία στό έργο τού
Χάκκα εἶναι ή έπισήμανση ότι ή κοινωνική κρίση εἶναι καθολική,
δηλαδή ότι άπλῶνεται καί στό αριστερό κίνημα, ὅτι άνάμεσα στούς
τρόπους ύπαρξής του καί στήν κατεστημένη κοινωνία ὑπάρχει μιά
θεμελιῶδης ταυτότητά, ταυτότητα μοντέλων καί δομῶν, άρχῶν καί
αξιῶν, ταυτότητα άντιδράσεων, ταυτότητα άκόμη ἐκτελεστικῶν
οργανων.
Πολύ χαρακτηριστικό εἶναι τό διήγημα Τό σινεμάῑῑ Στή φυλακή
τῶν πολιτικῶν κρατουμένων, τήν ὥρα πού ένας διαθάζει φωναχτά
τήν ἐφημερίδα γιά ν’ άκοῡν όλοι στό Θάλαμο, ένας άπλός άνθρωπος «οὔτε πρωταγωνιστής τῆς παρούσης κρίσεως ούτε δευτεραγωνιστής οὔτε τριταγωνιστής ούτε κάν άγωνιστής» παθαίνει κρίοη.
Τό ἐφιαλτικό του παραλήρημα, όπου συμφύρονται οἱ εἰκόνες τῆς
όλλοτινῆς ήρεμης καθαρῆς ζωῆς του τῶν ε’ίκοσι χρόνων του μέ τίς
εἰκόνες τῆς δυσωδίας τοῦ θαλάμου καί τά νέα τῆς ἐφημερίδας,
έμθάλλει σέ άνησυχία αύτούς πού έχουν τήν «εύθύνη» γιά τόν
τρόπο ύπαρξης τῆς «κοινότητας» τῶν κρατουμένων μέσα στή φυλακή. Γιατί αύτή ἡ κρίση κι αὺτό τό παραλήρημα έκφράζουν τήν
καθολική άμφισθήτηση, μιά άμφισθήτηση ριζική. Ἐκτός άπό τούς
έπίσημους, τούς άνωθεν, κανονισμούς, μέσα οτή φυλακή oi καταδιωγμένοι τού συστήματος έχουν όργανωσει τή συμθίωσή τους
σύμφωνα με όρισμένους κανόνες, μέ όρισμένους τρόπους. Λοιπόν, οτή μικρή κλειστή αύτή κοινωνία θριαμΘεύει τό μοντέλο τού
ἐχθρικοῦ συστήματος. 'H δομή της εἶναι τοῦ ’ίδιου τύπου. Θεμελιῶδεις αρχές συνοχῆς της ἡ ίεραρχία, ἡ πειθαρχία, ἡ ὑπακοή, θαλαμάρχης κ.λπ. 'H ἐξω όργάνωοη τῆς μεγάλης κοινωνίας καί ἡ όργάνωοη τῆς έγκάθειρκτης μικρῆς κοινωνίας, άξιῶνουν τόν ’ίδιο
τύπο πολίτη, θέλουν τόν ῖδιο τύπο ὑπηκόου.
Τό παραλήρημα τῆς κρίσης αύτοῡ τοῦ «άπροσάρμοστου» άπλού
«κομπάρσου πού σέρνεται σέ δεύτερο πλάνο» έρχεται νά πλήξει
άπσφασιστικά, νά κλονίσει συθέμελα αύτό τό σε6άσμιο κοινό σύστημα άξιῶν. «Βάζει τήν ίδεολογική μας ἐνότητα σέ κίνδυνο». 'O
θαλαμάρχης πῆρε τήν άπόφασή τους ό φθοροποιός αύτός τύπος
δέν μπορεῖ νά μένει μεταξύ μας. «Ὀ σύντροφός μας πρέπει νά
μεταχθεῖ σέ ψυχιατρεῖο». Θά τό είσηγηθεῑ αϋριο οτό διευθυντή
τῶν φυλακῶν. Θαλαμάρχης-διωκόμενος, διευθυντής φυλακῶνδιωκτης οτό θέμα αύτό συνεργάζονταικαί άλληλοσυμπληρῶνονται. Εἶναι άνατριχιαστικά καίρια στή νοηματική της συμπύκνωαη ἡ
τελευταία φράση τού συγγραφέαῑ
«Ὀ σύντροφός μας πρέπει νά μεταχθεῑ σέ ψυχιατρεῖο. Ἐκεῖ ed
τού γίνει ἡ κατάλληλη θεραπεία πού θά τόν φέρει κοντά μας πάλι,
ίκανό γιά τή φυλακή καί τό κίνημα». Γιά τή φυλακή καί τό κίνημαί..
Ἴσως ό συγγραφέας, μιλῶντας γιά θεραπεία στό ψυχιατρεῖο κάνει
καί ύπαινιγμό γιά άνάλογες «Θεραπεῑες» στά ψυχιατρεῑα τῆς Ρωσιας.
Τό ζήτημαῖ. («To ζήτημα μπαίνει, τό ζήτημα μπαίνει έτσι. τό ζήτημα μπαίνει γενικά, άναλυτικά, σέ μιά νέα φάση. Τό ζήτημα ύπάρχει. Σέ τελευταία άνάλυση τό ζήτημα μπαίνει....») Διακωμωδεῑ τόν
κομματικό θερμπαλιστικό κομφορμισμό, πού ὅμως ἐκφράζει τήν
αύταρχική δομή τοῡ κομματικοῡ μηχανισμοῡ, καί εἶναι ἡ φωνή τοῦ

KUPiOU’. FOL? ὁὲν ÔVÉXÈTŒ Τήῖ Παρῦμικρή κριτική σκέψη ἐκ τῶν κάτω, Km aﬁngFl μόνῡ υῑῐοτῦγη- ῗΠοιὸ ζήτημα Ὑηᾱρχει Kavéva ζήἷημῦὶ - A'EV UNGPXBI (TUNNEL un μῦλώνετε. ’Υπάρχει μόνο ζήτημα
OTGV μᾳλῳνεῖει ΟΤΟΥ συζΓῙΤΟΤε· ἡ μαλώνετε, μή συζητᾱτε. Βάλτε
T0 ᾲΠᾸΟ, ΟΠωὲ ËmeaÀÀFl η ἁντικειμενική πραγματικότητα... ντιρεκτιθιστικα, κοπτατσιακα, Χῳρῖς δι’ἑὶνοουμενίὸτικες άντιρρήσεις καί
ψεῑβξῡμῦῖῦ- ἘΚΕῙνΟ Πῡύ μενεῖ Υιέι ῦᾱς εἶναι ἡ ἐφαρμογή ή συγκεκριμενη Ποακτική noü 9d 069 ὁδηγήσει οτή λοοη TOÜ n‘poempaT09. - l'IOlÔ “PÔÔÀUHŒ "OlÔ “PÔGÀUHQ; ’Υπάρχει κανένα πρόθλημα
Μεχρι τό)οα ὂὲν ῆτσνε TÔ ζήτημα Ti and διᾱολο ᾶλλαεε imm- Mé
τις λεξεις 9d Παίζῡυμεέ - ὌΧῑ (ἯΥἐι Vd μήν παίζουμε μέ τά νοήματα
με Τιὲ ÎÔÉEQ Τίς ’ίὸῑθὲ- Ἑσύ ὃῑῦλὺθηκες πιά, τού εἶπαν 01 σύνεδροιι
Τόν πιάσανε τέσσαρες KGÎ TÔV “ETùEqve ἐξω...» “
Ι 0i θὲῦεΙςῗ ὰΠΟΚΟλυΠΤΕξ· (ἶΤο Υβαφεῖα τοῦ κόμματος καί τούς
επαγγελματιες KOHHGTIKOUQ υΠῑὶλλήλους, άγκύλωοη σκέψης, γραΦξῑΟΚβῦΤῑΚή ὃϋῦΚΝησῑξΙ· ᾁουναρῗησία καί σύγχυση άνάλογες μέ
της χειρότερης Κρῠῒίκης-υπηβεσῑῦς. Σάτιρα τοὺ γραφειοκρατικοῦ
- qOTlKOU ξΚφυλῑΟμΟῌ TOU ΚΟΙμμΟΤῑΚΟῡ μηχανισμοῡ άποτελεῑ καί τό
ὅξηνηῌῦ 01 ’(00ΦοῙῖ EVGQ YEPOQ Ôvôôvra χρονῶν, κουφός - πού
ειχε ζηςζει γιᾴ Πολλὰ XPÔVlG σξό Κῑνημα κατά τήν «ήρωική» του, νά
noupç ετσι, snoxﬁ Km noü εξχε ὰναθρεψει τά ηαιδια του καί τα
παιδια των παιδιων του μέ τις ,«ἠθικές άρχές» τοῦ κινήματος ιᾳΠΟφφσῑζδῑ VG ,Θόλθῑ ΟΚΟυΟἩΚΟι γιά νά ξαναποκτήσει κάποιαν
εΠαφη yÉ'TÔV K00H°-°KC1i Τί ËVÛKUÀÜHTEL: ό μεγάλος του γιός, πού
ηταν «ανωτερο στέλεχος», ηταν Κουφός. Φαινόταν νά άκουγε μέ
ΠΩΟΟΟΧῙἸ Τί TOÛ “BYE Ô ὅᾸᾸΟΩν μὰ 0'1 ὑποκρίσεις του ήταν άσχετες.
Ακουγε μέν, άλλάιδέν καταλόθαινε, Δέν καταλάὸαινε παρό.τόν
ἐαυτοῖτου. ΓΕ αυτονιὸἑν ὺΓξηβΧΕ διόλογοςῑ «Μιά μικρή άδυναμία
ΠΟΙς] Ῐην. ᾰΠΕΚΤηξἹΕ ί-ΙΕΙΟΟ 0Το ΚΞἪἹμα». Μά κι ό μεσαῑος του γιός,
που ηταν «μεσαιο OTEÀBXOQ". ’UTGV κι αὐτός κατά κάποιον τρόπο
κουφοςῑ γἸΞνῶ άκουιγε ὲξῦῑβετά Τούς καθοδηγητές, τά άνωτερα
ΟΩΥΕΝΟι TITGV KOU‘POQ 0T0 ΚΟΤωΤΕβα όργανα. ατά πιό κάτω στελέχη. Kl ό μικρός. «ÉKKOÀGTITÔHEVO στέλεχος», «δυστυχῶς αύτός
ακουγε... ακουγε πολλές άντικομματικές συζητήσεις, συνωμοσίες
και ιντριγκες... ’Ἠλπιζε να γίνει σύντομα κατώτερα στέλεχος,
έπειτα μεσαῑο, κατόπιν άνῶτερο καί ἴσως-ἴσως Kl άνωτατο. Ἠταν ἡ
πιό σίγουρη μέθοδος».-

'H' εἰκόνά α’ύτή εἶναι άντίτυπο τῆς δομῆς τῆς Κοθεστηκυῑας Kmνωνιας, την αποία ὑποτίθεται ὅτι άντιμάχεται τό «κίνημα». Εἶναι
ενσαρκωση τῶν ’ίδιων άστικῶν άρχῶν καί τῆς ’ίδιας ήθικῆς πού κυριαρχούν στήν άστική κοινωνία.
,Ὁ νέρος εἶχε τήν τελευταῖα του εληιδο οτή véa yeveàjcm’: év—
YÇVIG: Ο E3ng ÉYYOVÔQ ËHÏTGCE (Πή ζωή τοῦ σπιτιοῡ «μιά κοπέλα
με’καναρινια μαλλιά, ’με ζξΟΤή Φωνή όλο τρίλιες». Ὅμως ό ἐνας
an? τους εγγονούς του «ηταν ἐργάτης κι άκουγε μόνο τή φωνή
του κυριου του αυμπληρὼνονῒῦς Καρφόσημα...» Κι ό άλλος, αύτος
"ou axe, μποσει στό σπίτι, οτή ζωή τοῦ yépou TÔ KopÎTUl με τὰ
καναρινια μαλλιά καί Τή ζεσῐή φωνή όλο τρίλιες, «δέν άκουγε τή
c[JO-WU Τῆς Kai-751519. Kl ἓδωῦῑ ÀÔYO Vc'l παντρευτεῖ ἕνα διαμέρισμα».
Κι ῆ κοπέλα «δέν άκουγε τῶν αὺτοκινήτων τά κλάξον, τή σφυρίχτρα, τοῡ τροχαίου, τῶν τροχῶν τό ἀπεγνωσμένα φρενάρισμα,
ραντιζοντας τή φλεγόμενη άσφαλτα μὲ τῆς καρδιάς της τό αἷμα. Κι
ό γιατρός σκυμμένος μέ τό οτηθοσκόπισ δέν άκουγε τῆς καρδιᾱς
της τούς χτύπους...» Κι ό γέρος «Πὲταξε τ’ άκουστικά οτό σκουπιδοντενεκέ Eva Θράδυ οἰκογενειακῆς ἑορτῆς, τή Θρσδιό πού àppqΘωνιαζόταν ό έγγονός τό διαμέρισμα. Ἠταν καλύτερα νά μή μάθει,
νά μήν ακούει πιά άλλα...»

Στό Ἠ σύσκεψιΊΖ παρακολουθοῡμε τήν παραλυτική ἐπιθολή τοῦ
κόμματικού καθεστῶτος Πάνω οτή ουνείδηση κι ἑνός «άμφισθητια»; Ενῶ τό συζητοῡσε μέσα του, ένῶ εἶχε άποφασίσει ν’ άπαγκιοτρωθεῑ «ύστερα από ε’ίκοσι χρόνια φυλακή» - όταν τόν κάλεσε ὸ
πρόεδρος «δίνοντάς του τό λόγο νά πεῖ κι αύτός τίς σκέψεις του»,
«άρχισε κι αύτός μέ τή σειρά του να μιλάει μέ τόν ’ίδιο ρυθμό πού
μίλησαν oi άλλοι. στόν ’ίδιο τόνο φωνῆς, μέ τίς ’ίδιες κινήσεις», «τίς
καθιερωμένες χειρονομίες», «τά τόσο γνωστά λόγια τά κουρντισμένα σ’ 'éva κραυγαλέο άνυΠόφορσ τόνο, πού δέν εἶχαν καμιό
σχέση μέ τήν κοινή ὁμιλία γιά τό ψωμί καί τόν έρωτα, γιά τή ζωή
καί τό θάνατο». «'H σύσκεψη συνεχιζόταν, μιά πλάκα γιά χιλιοστή
φορά οτό πικάπ, μιά κόρνα αύτοκινήτου πού κόλλησε...»
Τή συνταύτιση, τήν «προσωπική ένωση» κατωτέρων έκτελεστικῶν όργάνων τῶν δύο «καθεστώτων» Βλέπομε στό '0 Γιάννης τό
Θεριό-μερμήκιΖ καί στήν Τοιχογραφία]. Τά ήθικῶς έξαθλιωμένα κατωτερα ὄργανα τοῦ κόμματος. τῆς Ἀσφάλειας καί τού παρακρότους ὲναλλάσσουν μέ πολλή εύκολία ρόλους; 'O πρωην μακρονησιῶτης, συνεργάτης τῆς Ἀσφάλειας, ἐθνικόφρονας πού «σπάει
στό ξύλο τά κομμούνια» - καί πάλι ξανά γράφει κόκκινα συνθήματα στούς τοίχους. «Ὀ Χωνής ή άλλιῶς ό Μαμμά Τό Κουλούρι
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Μου, φωναζει τό χωνί, αργότερα γίνεται χίτης καί δέρνει μέ τή
σειρα του αυτούς πού φωναζουν τό χωνί μέ τή σειρα τους καί πού
ἓδερνσν πρωτύτερα τόν Μσμα τό Κουλούρι Μου, γιστί φώναζε τό
χωνί. Oi ’ίδιοι ἂνθρωποι, τα ’ίδια Πρόσωπα, Eva Kai μόνο μοντέλο».

Ὄλες oi δισπιοτώσεις έπιθαλλουν μιαν έκ θαθρων σνσθεώρηση,
μιαν ανσσκόπηοη, ένσν απολογισμό, θέση ὑπό αμφισθήτηση τοῦ
νοήματος τῆς ζωῆς μσς, τῆς συμπεριφορᾶς μσς, τῶν αγώνων καί
θυσιῶν μσς καί τῆς αντίστοιχης Παγιωμένης μυθολογίας. Θέτουν
τό αἵτημα ἀνατροπῆς τῆς ’ίσαμε τώρα «ιίσορροπίσς», τήν αναγκη
νέων προσσνστολισμῶν, αλλων αρχῶν. 'H αποτίναξη τῆς χρόνιος
αλλοτρίωσης καί ἡ κατακτηση τῆς αὐτονομίας φωτίζονται μ’ 'éva
καινούριο φῶς.
Τό θέμα Παρουσιαζεται μέ δραματικούς τόνους, μέ ἐκρήξεις
σπασμωδικές, μέ κραυγές απόγνωσης. Ὑποθέτω ὅτι ἡ συνειδητοποίηοη θα ὑπῆρξε για τό συγγραφέα θίσιη συγκλονιοτική κρίση
από αμεσσ πιό πολὺ θιῶμστσ - ὅπως αντσνσκλατσι στό Κατα Mélli
καί στό Κοινόθιο, οτό Ταιλιμπίκ ἦ Τσιλιμπακι,4 στό Μέ τή Θέλησή
μου4, στα Μπροατα α’ ένσ ταφο4. «Ta Παντα γύρω μου κουτρουθσλσνε», ἂνθρωποι, ίδέες, οὑμnov...» «Δέν εἶναι γίγαντες σὺτοί πού θαυμαζσμε χρόνια, ανθρωΠακισ κι σὺτοί οαν κι έμας, μαλιστα ρατσσ κοντή καί αρκετα στραθοκανηδες. ’Ὸσο για τόν τερμστοφύλσκα τους, μή νομίσετε πώς
οτέκετσι ακίνητος οτή μέση τοῦ τέρματος κι αΠλώνει οτίς γωνιές
τα χέρισ του να πιασει τή μπαλα. Πέφτει ξαπλες καί τρώει αρκετα
γκόλ κι αὑτός».
--Πῶς δεχτήκσμε χρονισ να τρῶμε οτή μαπα τή «ραγια-». Μόλις
στα τριαντσπέντε μπόρεσα να λυτρωθῶ από τήν ανελευθερίσ, κι
συτό όχι Πλήρως. Πῶς ὑπαρχουν ακόμσ ανθρώποι πού αποδέχονται τοὺς κανόνες μιας τέτοιας ζωῆς; Παντως έγώ, ὑπ’ ασο ξέρω κι
oi φίλοι μου, σέ μαντρα δέν ξανσμπσίνω, όποισδήποτε μαντρα...
Ἐμεῖς Πια αποκλείετσι, τουλαχιοτον μέ τή θέλησή μσς» (Τὸ Κοινό610). 'O συγγραφέας κοροϊδεύει Kai τοὺς «ανορθόδοξους» Πού
έχουν τα διατεταγμένα ὅρια τους; «Μέχρι τόν Γκαρωντὺ, παρσπέρα δέν παω». (Κατα Μαικ)3
Μετα ἀπ’ αὐτή τήν έπώδυνη έπσνεξέταοη, κατανοεῖ πιό θαθια Kai φυσικα, μέ πιό πολλή πίκρσ - τή διαδικασία τῆς φθορας καί τῆς
μικροαοτικής ίσοπέδωσης τῆς ζωῆς - μετα τή μεγαλη ἠΠα (Ἡ Τοιχογραφία3, Τό Νερό3, Σκοπευτήριο Καισαρισνῆςῆ.
Ἠ Τοιχογραφία εἶναι ένσ από τα ώρσιότερα κομματια. Εἶναι ένσ
παθητικό, 'e'va σπσρσχτικό έλεγεῑο για τήν Καισαρισνή, τήν «ripoξυλοκοπική» καί «Προκατσναλωτική», Πού εὐτύχησε να τή ζήσει ό
συγγραφέας παιδί. ,
«Καποτε ήταν ένσ αοτέρι, έλσμψε για μια στιγμή στό στερέωμα
καί χαθηκε για παντα στό χαος τῆς ἱστορίας». Ἀφορμή δίνει μια
τοιχογραφίσ στό μοναοτήρι; «Ὀ έμπεσών εἰς ληστας». Ἕνα χαρακτηριστικό της, τό όμοιόμορφο τῶν Προσώπων (τσξιδιώτη, ληοτή,
περσστικῶν) κανει τό συγγραφέα να δώσει ένσ διαφορετικό νόημα, πέραν τοῦ αρχικοῡ τῆς Παραθολῆς, Kai v' αποκσλύψει μια
αντιοτοιχίσ, ένα παραλληλο νόημα μέ δύο φασεις τῆς ἱστορίας Kai
τῆς έξέλιξης τῆς συνοικίας τῆς Καισαριανής; Τα πρόσωπα, έμπεσῶν Kai μή έμπεσών, εἶναι τα ’ίδια, εἶναι ὸ ’ίδιος ανθρώπος Ποὺ
δέρνει, δέρνετσι καί παριθαλπειί... «Τώρα κσταλαθσίνω γιατί ὁ Χωνής κλΠ....», noü ε’ίδσμε πσρσπανω.
Αὺτή εἶναι ἡ μια ὅψη τοὺ αντίοτοιχου τοὺ νοήματος τῆς τοιχογρσφίας, η «ξυλοκοπική». 'H αλλη ὅψη εἶναι τῆς «κστανσλωτικής
φασης»; ή όμοιομορφία πού έπιθαλλει ἡ «καταναλωτική κοινωνία»,
τα Πνεῦμα τῆς ίδιοκτησίας καί τῶν «αντιπαροχῶν», τῶν «καταστηματσρχῶν, έμπορομσναθηδων, χασαπηδων, έργολαθων πού θέλουν ν’ απσλλσγοῡν από τή ντροπή cou».
«Ta πιό αξισ απ’ τα παιδια σου κλσδεὺτηκαν. ’Ἐτσι γίνετσι παντσ
μετα από μια αγρια υλοτόμηση, καί τα λίγα δέντρα ποὺ απομένουν
ὅλα σαπακια». «Καισαριανή, ίδρώνω, Καισαριανή, ασφυκτιῶ, Καισσρισνή, αναγουλιαζω... Πιανω στα Θλέμμα σου μια μεταμέλεια, σα
να λυπασαι πού δέν ἤσουνε από γεννησιμιοῡ σου μεσίτρσ, pouφιανσ κσί δοσίλογή. Ποῦ ή λεθεντια σου καί noü ἡ λευτερια σου,
γαζέλσ, ζαρκαδα καί έλσφος;... Τώρα σοθατίζεις τα τελευταῖα ’ίχνη
πυροθολισμῶν οτό μέτωπό σου... Τσσλσπστημένη, τσσκισμένη, εξευτελισμένη, οτήν τελευταία φαση τῆς τοιχογρσφίας».
Στό Σκοπευτήριο Καισαριανῆς Παρσκολουθοῡμε τό θσθμιαῑο
σθησιμο τῆς αληθινής ἱστορίας τῶν έκτελέσεων, τήν έξαφανιση
τῶν ἰχνῶν τῆς μνήμης, τήν έκμεταλλευση για ανίερες σκοπιμότητες τῶν νεκρῶν, τή διαστρέθλωση καί τέλος τήν αντιοτροφή. «Na
δεῖτε πού στό τέλος θα τό κανουν οἰκόπεδα... Για οίκόπεδσθα
συμφωνήσουνε ὅλοι, δεξιοί, αριοτεροί Kai κεντρῶοι, παρα τίς
οποιεσδήποτε δισφορές τους, κοινός παρονομσστής τό «οίκοπεδακι»...)» Καί να, κι ένας κσινούριος τσιμεντένιος στσυρός, να μι38

Ἠταν ἕνας Θερίος· σθούρισε τή γροθιόι του καί τό
ἓφτασε μέχρις ἑξήντα. 'O ἄλλος, ὁ καταστηματάρχης,
καΘόντανε δίπλα ἀπαθής, τά μάγουλά του κρέμονταν καί
εἰσέπραττε κόιΘε φορά μιά δραχμή. Ἠταν ἕνα ὺπαίΘριο
μηχάνημα πού μετροῡσες τή δύναμή σου χτυττώντας
πάνω σέ μία πέτσινη γροΘια καί κείνη πέταγε ἕνα ξυλαρακι ψηλόι οτή θαΘμολογία.
Χτυποῡσαν Kl ἄλλοι γροθιές, κυρίως ἐργάτες μέ πεταμένες φλέθες στα χέριοι adv καραθόσκοινα. Πενήντα, ἐξ·
ἠντα oi γερότεροι. Ποῡ ένενήντα καί ἑκατό πού ἕδειχνε ἡ
θαΘμολογία ἐπάνω-ἐπάνω. Στένευε ὴ δίοδος καί τό ξυλαρακι φρακαριζε.
Τότε ττῆρα φόρα KI ἓριξα TI‘, γροθια μου. Οὔτε πού με
ύπολόγιζαν. Τα δόιχτυλα μοι) φρύγανα, τά χέριοι μου
τσακνα. Τό ξυλακι Βρέθηκε τελείως ἔξω. ιὈλοι γύρισαν
καί μέ κοίτοιξαν μέ Θαυμασμό,- ἁνάμεσά τους καί σύ,
ἀλλά οὐτε πού γύρισα να σέ κοιταξω. Ἕφυγα σιγὰ- σιγά
καί χανόμουνα μέσα στό πλῆθος.

’Ἑλα να σοι) δείξω τούς κοθαλτιωμένους. Ἕχουν ἕνα
Θήμα παραξενο, ὅχι αργό, pd νά, σα να τούς κὸ6ει κατι
λίγο πιό κάτω ἀπ’ τά γόνατα καί Trch τό πόδι τους ψαχνοντας, ἴσως φοὸορνται τούς λάκκους KI oi χειρότεροι
εἶναι OTer ἁσφαλτο.
Λίγες φορές εῙδα 0Τή Γερμανία τό φεγγάρι
Tôv κόκοροι τῆς ἐκκλησίας νά χαμογελάει.
Συνήθως ἐκεῖ κάτω ὁ σιδερας σφυροκοπάει
KI ὁ Βοηθός δίνει καμιόι παραταιρηοτάμόνι.
Γδέρνονται oi λεῡκες μοιδιόνται τα πλατάνια
Μ. ΧΑΚΚΑΣ

λαει για μια «Πηγαδσ», Ποὺ γέμισε μέ·πτώματσ «έθνικοφρόνων».
«Πιθσνόν να μείνει κι ή όνομασία «Σκοπευτήριο» οὐδέτερα ὅμως,
χωρίς κσμια είδική οημσσία... Κατα τή γερμανική κατοχή; Μα συνέθηκε ποτέ τέτοιο Πραγμα;·»
Ἕνα αλλο σημαντικό θέμσ Πού απασχολεῑ τό συγγραφέα εἶναι τό
θέμσ τῆς ένοχής; (Ἔνοχος ένοχῆς στα Κοινόθιο καί Ἑνοχή μονόπρακτο).
Ἠ κστσπιεστική κοινωνία, μέσω τῆς οἱκογένειας, αρχικα, καί τῶν
αλλων θεσμῶν της, έμθαλλει οτό ανθρῶπινο ὃν, and τήν τρυφερή
παιδικήν ἡλικία τό συνσίσθημα τῆς ένοχής. 'H Ιίδισ ή ϋπσρξή του
εἶναι ένοχή. Πρέπει να νιώθει τόν έαυτα του φταίχτη, κατηγορούμενο, υπο ανακριση για τό καθε τί οτή ζωή του, για τίς έπιθυμίες
του, τίς τασεις του, τίς ίδέες του... Καθε στιγμή Πρέπει να ὁμολογεῖ φανταστικα ἢ Πραγματικα παραπτώματα. Μόνον έτσι έπιτυγχανεται ὥστε ἡ σκέψη του, η θοὺλησή του ν’ ανήκει στόν αλλο, τόν
εξουσιαατή. Μόνο ὃταν εἶναι κσνείς οτή θέση αφοπλισμένου ὑποδίκου, noü έχει αποξενωθεῑ καί από τα μέσα να θέσει ό ’ίδιος μέ τή
θέλησή του τέρμα οτή ζωή του, έκλογή του εἶναι ή έκλογή τῆς
θέλησης καί τῆς απόφσσης τοὺ ”Αλλου.
Στό μονόπρσκτο Ἐνοχή μια κοινή συζυγική σκηνή ζηλοτυπίας
δίνει τήν ώθηση για μια καταδυση στα Βαθη τῆς συνείδησης, για
να θρεθοῡν Kai να φωτιοτοῡν τα «κρίματα», φανταστικα καί πραγματικα. Πραξεις h παραλείψεις, για τίς όποῖες ol αλλοι, ol έξουσισστές, θέλουν να ὁμολογεῖς τόν έσυτό σου ένοχο - καί πραξεις
ἡ Πσρσλείψεις ποὺ έσύ ό ϊδιος κρίνεις Πηγή τύψεων, αὺθεντική
ένοχή. Στήν πρώτη περίπτωση, έκεῖνο noü κρίνεται απολύτως
ασυγχώρητο, ώς ή απόλυτη ένοχὴ,εἶναι ἡ μή ένταξη α’ ένσ από τα
στρατόπεδα τοῦ Πσραδοσιακοῡ ζεύγους τῶν αντιμσχόμενων. «Καθεται τόσα χρόνια φυλακή, στερεῖται, ὑπομένει, κι όταν θγαίνει
πιανει κι αλλαζει... Πῶς θα μπεῑ ταξη όταν ό καθένσς αλλαζει; Δέν
αποδέχετσι καμια ταξη. Αὺτός δέν αλλαξε να Παει μέ τοὺς αλλους,
6γῆκε τελείως έξω από τό παιχνίδι. Δέν ὑποδέχεται κσνένσν κανόvan (Ἑνοχος ένοχῆς). Στή δεύτερη περίπτωση, τό αὺθεντικό κρίμα, ἡ μεγαλη ένοχή εἶναι ότι-έστερξες τήν αλλοτρίωσή σου, ότι

Ποτέ δέν έΠραξες έκεῖνο Που σκέφτηκες κι έκρινες έσιὶι ό “ίδιος
σωστό, ὃτι έκτελοῡσες αιτοφασεις. 'O συγγραφέας (016 τέλος τῆς
Ἐνοχής) έξατομικευει τήν ΠερίΠτωση μ’ Eva Περιστατικό ϋψιστης
δραματικότητας; Μέσα 016 Περιθαλλον τῆς φυλακῆς ὴ «ιόμαδσυ
έκρινε καί καταδίκασε σέ «αι-ιομόνωση» ένα σύντροφα, συναγωνιστή καί συνεργατη θανατοΠοινίτη, 6 ὸΠοῑος σέ μια Θδομαδσ έκτελέστηκε χωρίς συμΠσραοτσση. 'O ἥρωας μειοψήφισε μέν στή φριχτή καί αΠανθρωΠη αΠόφαση, αλλα, έφσρμόζοντσς τόν «κανονισμό», αὑτός τήν αναγγειλε στὸν «καταδικασθέντα» καί αὑτός
Πρῶτος τήν έφαρμοσε χωρίς να Πιστεύει οτήν ὀρθότητα της.
ἸΞΠίσης. ἠθική σύγκρουση Πού μΠορεῑ να γεννήσει τὺψεις ùndpχει καί οτήν αντινομία ότι ἠ αφοσίωση στή μακροΠρόθεσμη ünôθεση τῆς αΠελευθέρωσης τῶν ανθρώΠων φέρνει δυστυχία στό
αμεσο Περι6αλλον τών δικῶν μσς αγαΠημένων Προσώπων.
T6 Πρὸθλημα τῆς ἐξουσίας, τοῡ κρατους καί τῆς εΠαναστσσης
θίγεται 016 μονόΠρακτο Ta KAs|6I6(-‘). Στόν Πρόλογο ΘλέΠουμε
τήν έΠσὺριο μιας λσϊκῆς έξέγερσης μέ ακαθόριστους καί καΠως
σντιφατικούς οτόχους, 610v ἓχει νομισθεῑ ότι ὅλα τα ὸχυρα καί τα
φραγμστα τῆς Πσλιας ἐξουσίας έχουν γκρεμίσει, τό Πλῆθος να
6ρίσκετσι αλυσοδεμένο κατω αΠό τήν έξουσία σὺτών noü ήταν
έΠικεφσλῆς του, oi όΠοῑοι μέ τα “ίδια μέσα, μέ τα ’ίδια συστήματα,
μέ τοὺς ’ίδιους θεσμοὺς Kai συνθήματα έΠιΘαλλουν τήν «ταξη» καί
τήν «ασφαλεισ» καί συνεχίζουν τό Παλιό κστσΠιεσ-τικό καθεστώς,
τό νομιζόμενα καταλυθέν.
“Ακολουθεῑ μια καρικατοὺρσ τῆς τυραννίας, πσλινικοῡ ἡ νοτιοαμερικανικοῡ τίιΠου, καί μιας κρίσης έξουσίσς (έκκαθαρίσεων
καί σντικαταστασεων στα ανώτερα στρώματα τῆς Πυραμίδας), μια
Παρωδία καί γελοιοΠοίηση τοὺ θανασίμου αγώνα για τήν έξουσία όΠου τό μόνο Παγιο καί σταθερό εἶναι ἠ Παντοδυναμία τῆς ασφαλειας. Στό Παιχνίδι για τήν έξουσίσ, σέ καΠοισ φαση γίνεται καί
έΠίκληση τών «δημοκρατικών αρχῶν», «Προσφυγή 016 λαό» - για
έκτόνωση - σέ μορφή ι-ιοδοσφαιρικοῡ ματς. T6 αΠοτέλεσμσ εἶναι
-ιι-ιασα οτήν Πασα, ol δεξιοί Προωθοῡνται, διαιωνίζονται, κατακρατοῡν, έΠιμένουν... (“Εδώ έχομε αναφορα 016 δικα μας καθέκαοτα).
«Ἠ κατασταση συνεχίζέται ὂΠως όΠως. Παίζουν ὅπου να “ναι, Παίζουν στα κέντρο, Παίζουν αριστερα, Παίζουν δεξια... ”Ολοι Παίζουν
μΠιλιαρδο στήν Πλατη μσς». Καί 6 συγγραφέας φωναζειιε-Μας Koροϊδεύουν, 6γεῑτε ὅλοι έξω an“ 16 κόλΠο. ψυλιαστήτε έΠιτέλους».
Ἠ κρίση ἐξουσίας α’ίρετσι μέ τήν Πτώση τοῦ Πρώτου Πρώτου καί
ανακήρηξη νέου Πρώτου. Τό «διαγγελμσ» Πρός τό λσό εἶναι σκριθώς ὕΠως τα sine 6 Προηγούμενος καί 6 ΠροΠρσηγοὺμενος. «'0
τύραννος έΠεσε καί τό καθεστώς συνεχίζεται. Τό σύστημα ασφαλείας Παραμένει τό ’ίδιο, οί αατυνομικοί στίς θέσεις τους καί oi
Πολίτες στίς έργασίες τους». Καί τό έργο τελειώνει μέ τοὺς στίχους.
Πᾱνε σηᾱν oi αλυσίδες
Md ônou σΠᾱνε αλλες, vd!
Πάντα σκλαὸοι, σκοινια
καί Παντοῡ σταυρωτῆδες.

Ἠ ζοφερή Πεσσιμιστική αὺτή ΠροοΠτική εἷναι6έ6αιαήγενίκευση
τῆς αρνητικῆς Πείρας τῆς ἱστορίας. Ὅμως, δέ διαγραφετσι κσμια
ἱστορικὴ δυνατότητα μιας ανθρωΠότητας σὺτόνομης, Πού να μήν
εἶναι Πσρσλλαγή τοῦ έξουσιαστικοῦ μοντέλου; T6 ὂραμσ μιας aneλευθερωμένης αρμονικῆς ανθρωΠότητσς 6 συγγραφέας 16 Βαζει
στα χείλισ τών δικτατόρων, σέ στιγμές ΠροσωΠικα δύσκολες γι’
αὺτούς. Νομίζω ὅτι, έστω καί σέ στυλ μελό καί Παρωδίσς, αὑτό
εἶναι μαλλον συγγραφική αδυναμία. “Εκέῑ Πού 6λέΠει 6 συγγραφέας καττοια δυνατότητα ρήγματος οτό σύστημα εἶναι 0' αὺτούς
Ποίι τό αΠοδοκιμαζουν όλοκληρωτικα, τοὺς τελείως ασυμΘίΘαοτους καί Πρός τα δύο 6ασικα ανταγωνιοτικα σκέλη, καί Πρός τήν
έξουσία - καί Πρός τους διεκδικητές τῆς ἐξουσίας. M' αὺτούς τοὺς
τελευταίους υΠαρχει Παντα 6 «ἱστορικός συμΒιθασμός». Τό να
ανήκεις καΠου, έατω καί στόν αντίΠαλο, εἶναι ένταξει, κσνονικό,
δεκτό. “Ενώ αὺτοί Ποὺ κσνένσς δέν μΠορεῖ να καταλαθει «τί Πρεσθευουν τέλος Παντωνυ, «noü δέν Πιστεὺουν σέ τίΠοτε» - «nave
να καταστρέψουν τόν κόσμο»

Τό Πρόθλημα τής έξουσίσς εἶναι ένσ Πελώριο καί Πολύτιλοκο θέμα, καί εἶναι Πολὺ δύσκολα να 16 έγκλωθίσει κσνείς σ’ ένα μικρό
θεατρικό κομματι ἤ, έστω, καί σέ Πολυσέλιδο λογοτεχνικα 6ι6λίο.
Στό μονόΠρσκτο αὑτό ό συγγραφέας, ιταρ· όλες τίς έΠί μέρους
ὸξυτστες νὺξεις, μοιρσῑα, Περιορίζεται σέ μιαν ατελή φαινομένολογίσ τοῡ Παιχνιδιοῡ τῆς έξουσίας στήν κορυφή τῆς Πυρσμίδας.
ι Ἔπειτα ὺΠαρχει καί μια γενικότερη αδυναμίσ στα τέτοιου εἴδους
ί λογοτεχνικα έργα· έννοῶ τα «αλληγορικα», τα συμθολικα. Ἠ αδυ’ ναμία αὺτή noü λέω όφείλεται σέ μιαν έγγενὴ αντίφαση. “Ας μοῡ
ὲΠιτραΠέῑ να ξεφὺγω λίγο αΠό τό Μαριο Χακκα καί να γενικεύσω;

Πρόκειτσι για τα έργα- ὂΠως Ἠ ψὺρμῦ τῶν ζώων τοῦ Ὄργουελ, Ἠ
t""‘n'lm‘l’ñ ""19 rnpa'aq κυρίας To” ΝΤὺρενματ, '0 Θάνατος τοῦ
ΝΙῑῖΙΡ(ι TOÜ BÛKÎ- ΠεΡΨένονΤας Τὸν Γκῠντό τοῦ ΜΠέκετ Τό μησλκόνι τοῡ Ζενέ, “Ἀττσλος ὸ I" Kai T6 ἡμερολόγω τῆς ήηνελὸῃης
TOÛ Βάρναλη- KGÎ Τό Πῦρόμθῑῦ- Ἠ ὰνῗῑψσση έγκειται σέ τοῦτο; Ἠ
ῢᾸᾸΓΙΥΟΩῑῦι Ô OUPÛOÀWPÔQ' °l “OPEIGOAeq εἶναι μια μέθοδος ὅπου
δια τοὺ γνωστοῦ, τοῦ οἰκείου, του ι-ςρῦσιτοῡΙ myope συνειδητό
KÔT‘ Τό walls T6390 ÔYVÜ-‘Œo' ÔlEUKp‘VÎCOpe κατιτὸ θολό καί μΠερδεμένο Kai 16 Παρουσιαζομε Πιό αιτλὸ, Πιὸ Κατονοητὸ, Move mo
6σθμό Πού έπιτυγχανετσι κατι τέτοιο, ἡ Παρῦθολή μσς, ὴ napoμοίωαή μσς, ἡ σλληγαρίσ μσς 8M“ ὲηιτυχημενη, εχει λόγο Ünapξης- 0qu σὲ ἔργα ὁπως Τά Πῦρῡσσνω συμεαινει τό ùvc’moôo:
προϋποθέταυγ γγωατή Τήν Κατὸοτίιση noü ὑποτίθεται ὅτι 0Kon6q
τους εἶναι να τήν κανουν Προσιτή δια τῆς ἀλληγορίας Τους, Πὸ νά
κατανοήσει καί να συγκινηθεῑ 6 ανσγγώω.ης ἢ ὁ ἀκροατής ùnô τό
έργο, καί ν’ αΠολαύσει τό χῑοῡμορ Καί T6 σσρκσσμό του,ΠρέΠει να
εἶναι σέ θέοη να συλλαμθανει τίς αναφορὲς, τοὺς συσχετισμοὺς.
τίς Παρσπσμπὲς τοῦ συγγραφέα· δηλαδή ηρεηει v6 εἶναι ἤδη τιληραφορημὲνος. γα ξὲρει “in απὸ T0 ëpvo a616 noü Πᾱει vc'1 TOÜ Té
μῦθεῑ TÔ ËPYO-u Π-Χ- "Pﬁnal VÔ Y‘ﬁwpîëu κανείς στίς λεΠτομέρειες
τήν ἱστορία τοῦ γραφειοκρατικου έκφυλισμοῡ τῆς εῃρνρο-[ασης
ατη Ρωσισ για να έρμηνευσει τις αλληγορῑες τῆς Φόρμος τῶν
Ζὼων, να κατέχει τὴ θεωρια για τό φεῃχισμό τοῦ ὲμΠορεὺματος,
για 16 χρῆμα καί τη reification κλΠ. τοῡ Μρρξ Yld νά Παρακολουθήσει καί να κριτικαρει σωστα τήν “Εηισγροφή γῆς Γηρσιᾱς Κυρίας
κ.ο.κ.
'0 τρόπος γραφῆς, τό OTÜÀ τοῦ Μαριου X6KKa εἶναι 'éva ᾱμᾱλγαμα αΠό νστουραλιστικα καί Ποιητικὰ στοιχεῖα, (mo nqpqmàoelq
ξίΠὸ TÔV KÔÛIJO Τῡῡ ΠβῦΥμῦΤῑΚΟῡ ’(ῦῖ ÙHÔ τόν κόσμο τό φανταστικό
τών Παρσισθήσεων καί Παρακρουσεων1 ἀπὸ οτερεὲς λογικὲς 50père καί ὲξημμὲγο Πυρετικό παραλήρηιιο. τὰ ποικίλα aura σλικό
UUVGlPOÜVTGI OTÔ ÀÔYo T°U ÛPUOVLKÔ καί, σχηματίζουν ίσόρροτισ
ὲπιτυκημὲνσ αὑνσλα Πολλὲσ φαρές. ”Αλλες nan ôév ὲηιτυγχὰνεται
ἡ ανσγκαῑσ ἑξισσρρόπηση. Τα αΠΟσΠσσμα-ιο noü εἰχομε τήν εὐκαιρία να Παραθέσομε εἶναι χαρακτηριστικὰ,
Πσίργοντσς αφορμή Cm6 bplouéveq ελευεεροοτομιες, noü
ὑΠῦνΤΟῡΙ-Ιει ὗς μῡῡ ὲΠΙΤΡΟΠΕῑ Πόλῑ Vü καμω μια γενικότερη ΠσραΤήΡηῡΓΙ- Δέν Εἶμῦῑ ÙNÊP Τῆς ὺΠΟΚΡῑΤῑΚῆς σεμνοτυφίας ἡ ἐναντίον
TOÛ νέξ ÀËYOVTŒ Τὰ "PÔYHGTG μὲ T' ὄνομά τους. Καί ἡ θωμολοχίσ
ἕχει τη θὲση της - στα σντίστοιχα κοινωνικὰ πλαίσια. “οιιοιιιῠήΠοτε χυδαιολογίσ θα ἠτσν ανεκτή καί «Km/ovum» oé μιό σκηνή
Ποὺ δισδραμστίζεται Π.χ. 016 ανακριτικα τμῆμα τῆς Ε.Σ.Α. τῆς δικτατορίας. Δέν Πρόκειται γι’ αὑτό. Μιλῶ για τή χυδαιολογίσ ώς
στοιχεῖα τοῡ ΠροσωΠικοῡ στὺλ ένός συγγραφέα, Εἶναι ἕνα (palmμενο noü TÔ συνσντοῡμε συχνα σέ κείμενα νέων συγγραφέων,
αλλα καί οτήν ὁμιλία σέ ὡρισμένα Περιειρλλοντο «μορφωμένων».
Ἴσως να εἶναι μόδα. Βέθαισ νομίζομε ὅτι ὲτσι χτυηᾱμε τή συμβατική κοινωνική ἠθική, ότι καταρίΠτομε τα ταμΠοὺ, ὅτι ὺΠερΘαίνομε
τό «κατεστημένο» καί δημιουργοῡμε 'éva véo. ἐλεύθερο, ἐκφροστικό, ρωμσλέσ ὕφος. Στ’ αλήθειῦ ουμ6αίνει τα αντίθετοῑ Ἀντί να
ὑπερθαίνομε αὺτό Που θέλομε ν’ αρνηθοῡμε, δημιουργωντῃς “lav
έκφραστική Ποιότητα ευγενέστερη, γινόμσστε έμεῖς τα θύματα,
ε’ίμοοτε ὲμεῑς Ol ήΠημὲνΟί. Ἠ χυδῦία Πραγματικότητο θριαμθεὺει
Πανω μσς, έιτιθαλλοντας 016 λὸγο μσς τα δικό της ὕφος καί ἠθος.

Ἀλλ’ ας γυρίσουμε οτό Μαριο Χακκα; Τα γραφόμενα του ακόμα καί μέ τήν ὃιτοια τους ἀκαταστασία καί τό ταραγμένο καί
αναρχουμενο 6αδισμα τους - αΠοτελοῠν μια σῃσραχτική μαρτυρία
για μια δύσκολη έΠοχή (ιιχρόνισ καταφρόνισς») καί για τή μοίρα
τῆς γενιας noü τήν έζησε καί τή ζεῖ. Νομίζω ότι αξίζει να τα δισθασουν καί να Προθληματιστοῡν ol νέοι Που τήν αντίθεσή τους καί
τήν αντίδρασή τους Πρός τό αατικό καθεστώς συνέΘη να τήν αρχίσουν μέ μια ταΠεινωτική Πραξη αλλοτρίωσης τῆς κριτικῆς δαναμης τοῦ voü τους καί τῆς αδολης μαχητικῆς τους έφεσης, μέ τήν
Προσχώρησή τους 016 σταλινισμό, τοῦ ένός ἢ τοῡ αλλου ταΠου.

ΣΗΜΕΙ Ε

Ἄρόἕιῇέξφόρος τοῦ έχθροῡ. Διηγήμστα 1966. Τετάρτῃ ἐκδοοη ΚΕ2A0 ΜΠινΠές κα( αλλες Ιστορ(ες, διηγήματα 1970. Πέμητη ἐκδοοη KE— Τῗὶκέῗιῖἒθιο, διηγήματα 1972. Πέμητη εκδοση ΚΕΔΡΟΣ 1976.
- Ἐνοχή, Θεστρικά μονόηρσκτσ 1'971. Δεύτερη ἐκδοση ΚΕΔΡΟΣ 1974.
2) Τυφεκιοφόρος roü ἐχθροῦ.
3) 'O Μηιντές καί ᾱλλες Ιστορίες.
4) Τό Κοινόῦιο.
5) “Ενσχή.
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Heb/g
γράφεται
ἕνα
ôLWWa
‘O κουνιάδος μου ἔχει ἰδέες πολλές, αλλά δέν γράφει διήγημα. «Δέν
ἔχει», μοῡ λέει, «λεφτά», κι ἀσχολείται μέ κάποιο οενάριο 1100 TdIKd δέ
γυρίζεται. Συνήθως τοῦ ζητὰνε νά
κάνει περικοπές, ἁλλαγές, νά τό ξαναγράψει άπό τό τέλος πρός τήν
ἀρχή, πολλές φορές νά τό πετάξει
ὅλο καί νά κρατήσει μόνο τόν τίτλο.
Αὐτός φυσικά δέν δέχεται κι άρχίζει
νά γράφει ἕνα ἄλλο σενάριο 1100 θα
’χει σίγουρα τήν ἵδια τύχη.
«Ἤκουσε», τοῦ λέω, «ὅλα αὐτά
1100 σκαρφίζεσαι, στό διήγημα Θά
’ταν μικρά ἁριοτουργήματα. Δέν τά
δανείζεις σέ μένα μιά Kai o0 περιφρονείς τό εἰδοςρι.
Μέ κοιτάει καχύποπτα, άλλάζει
κουθέντα, ρωτάει τί κάνει ὴ άδερφή
του, τ’ άνίψια του, πῶς πάει η ζέοτη ή τό κρυο, ὅμως στό καίριο
Θέμα δέν δίνει άπάντηοη.

Κάποτε που μοῡ άνέπτυσσε κάποια ἰδέα του, κι ὅπως ἐγώ εῙχα
οτερέψει, τοῦ κάνω άπότομα;
«A010 Θά τό γράψω».
«Μά δέν ἐπιτρέπεται», μοῡ λέει.
«Αὺτό εἶναι ληοτεία».

« Θά σοῦ δώσω μιά ἰδέα γιά τό
σενάριο κι έτσι Θά ’μαστε πάτσι».
«Ἒχω ἰδέες γιά σενάρια», κι ἔφυγε
χτυπώντας πίσω τήν πόρτα.
Γιά νά γράψεις ἕνα διήγημα πρέπει νά ’χεις καί μνήμη. "OX1 yI' αὑτά
1100 συμ6αίνουν σέ σένα. Αὑτά ποτέ
δέν ξεχνιοῡνται. “Ὀμως αὑτά 1100
000 λένε oi ἄλλοι πρέπει νά τά θυμᾱσαι καί τήν κατάλληλη στιγμή v’
αξιοποιοῦνται μές στό γραφτό σου.
Κανένας ἅνθρωπος δέν εἰναι θουνό,
Θάλασσα ή πολιτεία γιά νά μήν ἔχει
ἀνάγκη τούς ἄλλους. ’Ὀλοι κάπου
άκουμπᾰνε, συνήθως ὁ ἕνας ἐπάνω
οτόν ἄλλον, KI έτσι διαμορφώνεται r7
ἐποχή μας’ προκύπτει μιά σύνθεση
μέσα ἀπό μιά διαρκή ουνεργασία
άθελη ή θεληματική, σημασία δέν
εχει.

τοῦ λέω τήν άλλη
«Ἅκουσε»,
φορά 1100 τόν εἰδα, «τίς προάλλες
μοῡ ’λεγες κάτι καί τώρα τό έχω ξεχάσει. Ἐπειδή μοῡ έκανε κάποια ὲντύπωση καί δέν ἔχω αὑτὸ τόν καιρό
κάτι νά γράψω, μπορεῑς νά τό ξαναπεῑςρ)
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Ὁ Μάρ

Ἕκας μέ τόν Ἰάσονα Ἰωαννίὸη καί τόν Παντελῆ Λισάρη. r0 IWN.

«Τό ξέχασα», μου λέει.

«Λυπᾱμαι, άλλά δέν πιστεύεις
στήν άνθρωττινη ουνεργααία».
«Νά λείπει», μου κάνει.
«Γιά νά σου ἀποδείξω ὅτι ἐγώ πιστεύω, Θά σου πώ τήν ἰδέα γιά τό
σενάριο κι ἀν Θϋίεις τήν άξιοποιείς».

«Μπορεῑς νά τήν πείς ἀλλά νά
εἰσαι 6έ6αιος ὅτι δέν Θά καταπιαΟΤῶ».
«”Ο,τι Θέλεις κάνε. M’ ένδιαφέρουν κυρίως oi δικές μου προθέσεις. Ξέρεις τόν ήθοποιό Θανάοη
Βέγγο. Αὐτός τόν τολευταίο καιρό
ἔχει τήν τάση νά γυρίζει φίλμ 1100
οτηρίζονται σέ κάποια παραποίηοη
τοῦ ὀνόματός του. Θου - Βού, Δόκτῑυρ Ζι6έγκος κ.ὰ., Eran»
«Nai», εἰπε άπρόθυμα.

«Λοιπὸν, άκου τόν τίτλα Λάς
Βέγγος. Σοῦ τόν χαρίζω».

«Γιατί μέ 6ασανίζεις;>> μου λέει.
«Δέν πρόκειται v’ ὰπλώαω χέρι
πάνω σέ ξένες ἰδέες».

- «Σοῦ άρέσει, έ,·» τοῦ κάνω μέ κα-

κεντρέχεια. «”Ακου λοιπόν Tr’) συνέχεια». ι
«”Οχι», μοῡ φωνὰζει, «τό ξέρω
πώς Θά ’ναι κι η ἰατορία ὡραία,
ἀλλά μή μέ τυραννᾱς. μΜή μέ sacs/q
σέ πειραομό γιατί δέν πρόκειταιΙ νά

σου πώ τή δική μου ἰδέα».
«Λοιπόν, ὁ Λάς Βέγγος ἕχει σέ μιά
συνοικία τῆς Ἀθήνας ἕνα μαγαζί μέ
παπαφίγκους, μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια’ ἐν τάξεη»

«Δέν γίνεται. Ἀποκλείεται νά στό
mu».

«Συχνάζουν νέοι γιεγιέδες, καταλα6αίνεις τί γέλιο μπορεῑ νά 6γάλει
ἕνα κοντράστο άκούρευτων καί (ραλακροῡ Βέγγου, ἕνας μέσος Ι’ἰΞλληνας καταστηματάρχης κι ἐκκολαπτόμενος γκάγκστερ, 1100 κλέθουν
αὐτοκίνητα καί μπλέκουν καί τόν
Βέγγο, 1100 άγαπάει κάποια ντιζέζ,

1100 τούς κυνηγάει ή ἁστυνομία, ’
κυνηγητό νά δεῖς 1100 θγαίνει 0’
αὐτή τήν ταινία»,
«"OXI, δέν σοῦ λέω τίποτα».
«Κι ἔπειτα τό τελικό κυνηγητό ο)
ἕνα λούνα - πάρκ, νά κυνηγᾱνε τό
Βέγγο 1100 10v νομίζουν άρχηγό τής
συμμορίας».
«Μή μέ πιέζεις. Δέ γίνεται».
«NO/Ô, Τό φίλμρ)

«”Οχι, τό φίλμ γίνεται καί Θά ’ναι
ώραῐο. Ἀλλά δέν πρόκειται νά σοῦ
πώ τή δική μου ἰδέα».
«Md yIaTI','»

«Γιατί Θά κάνεις τή δική σου ἰδέα

δἠγημω· M. χΑκκΑΣ

ΣΤοΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ, πενηντάρης περ ίττου,
καλοντυμένος.
APETH, γυναῖκα του, άρκετά νεώτερή του, ντυμένη γιά 6ραδινή ἓξοδο.
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, κι αὑτός πενηντάρης,
ντυμένος μ’ ἕνα παλιό τριμμένο
Μπαίνοντας
κουστούμι. κρατάει

μιά τεράστια τσάντα.

APETH: Ti Eloai;
EYTYX: Δέ σέ καταλαθαίνω.

APETH: Ἐννοώ πού άνηκεις.
EYTYX: "A, εἷμαι δικηγόρος καί φυσικά
aw;qu οτόν δικηγορικό σύλλογο.
APETH: Νομίζω πώς αὑτό τό ξέρω.
EYTYX: Τότε τί μέ ρωτᾱς,·
ΑΡΕΤΗ; Σέ ποιόν ἁστερισμό άνηκεις.
EYTYX: "Av δέ κάνω λάθος στούς διδύ-

μους. Περιπό νά σοῦ πώ ὅτι δέν πι- Δ
οτεὺω ,στα ώροσκόπια.
APETH: Οὐτε κι ἐγώ. ’Ἐτσι, περιμένοντας
γιά νά 6γοῡμε, έριξα μιά ματιά καί τό
θρηκα περίεργο.
EYTYX: Ti τό περίεργο;

APETH: Oi συμθουλές πού μού δίνει.(Δια6άΖ,ει) Μη συμθιθάζεστε πιά μέ
καταστάσεις πού μέσα θαθιά σας δέν τίς

Τά ὀνόματα δέν ἔχουν κανένα συμθολικό χαρακτηρα, ἄν καί δέν άποκλείεται κάποια στιγμη νά γίνει ἕνας
τέτοιος ὺπαινιγμός σάν κοροϊδία
μιᾶς τέχνης συμθόλων. Ἕτσι, ὁ ΕὐTÛXIOC δέν εἶναι καλά καί σώνει εὐτυχης, ὁ Τηλέμαχος δέν σημαίνει
πώς δίνει μιά μάχη άπό μακριά, κι
ἅς φαίνεται πώς κάπως ἔτσι ξεκινάει τό έργο. Τέλος, Ἀρετη εἶναι ἕνα
ὄνομα καί τίποτα περισσότερο.

κι ὸ Εὺτύχιος ξανασκὺθει στά χαρτιά
Τὲιῗούγεται πολύ δυνατά πόρτα τοῦ
ὰσανσέρ πού κλείνει. Βήματα οτὸν διάἓὲῧρῧοπού απομακρύνονται μέ μεγάλο

ΕΥΤΥ)(; Αὐτός ὁ γιατρός, πῶς χτυπάει
τιζν πόρτα. KI ἔπειτα, τί θάδισμα, σάν
ΞΡὲζῇε Κι ὲσύ παρακολουθεῖς τόν γιαἒρό ’στό διάδρομο; Τέλειωνε πιά γιά νά
Μέ ὰναστατώνει κάθε φορά τό
χτύπημα τῆς πόρτας, πῶς νά οτό πώ,
μέ περισπᾰ, κι εἶναι τόσο μπερδεμένη
αὐτη η δικογραφία. Ἐν τῶ μεταξύ διά6αζε τά ώροσκόπιά σου.

ἐγκρίνετε. Μη δυσπιστείτε στόν ἑαυτό ‘
σας. Ἀκολουθεῑστε μέ πάθος τό ίδανικό
σας.
EYTYX: Ἀνοησίες. “Ὀλ’ αὐτά εῘναι γραμμένα άπό κάποιον δημοσιογράφο στην
τύχη. Την άλλη θδομάδα τά ἴδια λόγια
θα ἀναφέρονται οτόν Καρκίνο.
APETH: Ἴσως. ’Ὀμως τόν τολευταῐο
καιρό ὅποιο περιοδικό καί ν’ άνοίξω μοῡ
δίνει περίπου αὐτές τίς συμθουλές. Κι
ἔπειτα, εἶναι σκέψεις που τίς κάνω πολ-

Ὶ λές φορές ἀπό μόνη μου, ἔρχονται καί
ξανάρχονται, συχνά μέσα στόν ὔπνο
. μου, θολά καί άόριοτα θέθαια, ἀλλά νά
ι πού τίς συναντω καί γραμμένες. Νομίζω
ι πώς ἔχουν κάποια σημασία.
l

ΕΥΤΥ)(; Μπορεῑς νά νομίζεις ὅ,τι θέλεις.
Ἄλλωοτε, σέ μένα δέ θά τύχουνε ποτέ

, τέτοιες συμθουλές οὔτε οτό περιοδικό,
οὔτε οτόν ὐπνο, οὐτε οτό ξύπνιο. Ἐσύ
Î πᾶς καί τίς συναντᾱς ἐπίτηδες.
APETH: Φυσικά δέ θά σου τύχουνε τέ- _
ä

τοιες συμθουλές άφοῡ εῙσαι δίδυμος.
Ἂκουσε τί σοῡ λέει. (Διαθάζει) Μην ἑπιτίθεοτε κατά μέτωπο στίς δυσκολίες. ‘
V ψάξτε καί θρείτε σέ κάθε κατάσταση τήν

ρωγμη γιά νά περάσετε. Θά φτάσετε

APETH: Τώρα διαθάζω γιά τά ἀντανακλαοτικά τοῦ Παυλώφ. Τό πείραμα μέ
τόν σκύλο καί τό καμπανάκι. Δέν εῙναι
παράξενα
EYTYX: Βρίοκουμε τόν κόσμο παράξενο
τόν καιρό τῆς πρώτης νειότης μας καί
τῆς έμμηνόπαυσης. Δέν εῙσαι πιά ἁρκετά νέα γιά ν’ ἀπορεῖς. Μήπως πλησιάζεις την κρίσιμο περίοδο; Ἐξ ἄλλου
αὐτό τό πείραμα δέν ἔχει ἑφαρμογη
παρά μόνο στούς σκύλους. Στούς ἀνθρώπους...

Ἀκοὺγεται πολύ δυνατό χτύπημα στήν
πόρτα τοῦ ὀισανσέρ.
ΑΡΕΤΗ; “Ο γιατρὸς.
EYTYX: Ἀποκλείεται. Τόσο δυνατά ποτέ.
Πήγε νά γκρεμίσει τό κτηριο.

APETH: Πρέπει νά παραπονεθοῦμε στόν
θυρωρό, νά καλέσει τό συνεργείο γιά
ἑπισκευη. Δέν εῙναι κατάσταση αὐτη
κάθε τόσο νά μᾶς περιοπᾱ αὐτη ὴ πόρτα. ·
ΕΥΤΥΧ.. στήνοντας aL’rri: Σταμάτα πιά
νά μιλᾱς. “ “

, οτην έπιτυχία μέ ἑλιγμοὺς. Ἀκριθῶς τό
ἀντίθετο άπό τό δικό μου.
ΕΥΤΥΧ., είρωνικά; Καί τί συμπέρασμα

ὲΑκούγεται ’ὰργὸ άλλά πολύ δυνατό Βάισμα.

‘ 6γαίνει,·

ΑΡΕΤΗ; Δέ νομίζω πώς πρέπει νά δίνεις
τόση σημασία οτούς θορύθους.

APETH: TiTrOTa.

'H Ἀρετή ἐπιστρέφει στό περιοδικὸ της

ξέἹῪΧ.. ὰφουγκράζεται; Md έρχεται
ε ω.

NTEKOP

Γραφεῑο μέ περιστροφική πολυθρόνα.
’,Δῖλλες δύο πολυθρόνες πέτσινες, καναπες. Γενικά αὑοτηρό περιθάλλον, άστικό
ὅπως συνηθῖζουν νά λένε. Μέ τό avalγμα τῆς αὐλαίας ἡ τόν φωτισμό τῆς
σκηνῆς ὁ Εὐτὺχιος κάθεται στήν περιστροφική πολυθρόνα πίσω ὰπὸ τό
γραφεῖο, ἠ Ἀρετή κάθεται οτόν καναπέ
διαθάζοντας κάποιο περιοδικό.

ΑΡΕΤΗ; Πῶς τό κατάλαθες; Ἐλπίζω νά
[SIR/25,27: ΠΕᾹάΤΙῚς, άλλοιώς πάει τό ΘραΕΥΤΥΙλῑ 'ÔXI, δέν εῘναι πελάτης. _

Δειλό χτύπημα οτήν πόρτα.
ΑΡΕΤΗ; Ἐμπρός.

Ἀνοίγει πολύ άργά ἠ πόρτα χωρίς νά
φαίνεται κανένας.
ΑΡΕΤΗ; Md ποιός εἶναι, τέλος πάντων;
Μπαίνει ὁ Τηλέμαχος.
THAEM: ΕῙμαι ό πλασιέ.

EYTYX., χωρίς νά σηκώσει τά μάτια ἀπό
τόιγραφεῖω 'OXI, ὀχι. Δέ θέλουμε.
THAEM., χαμογελώνταςε Md δέν ἁκούσατε τί πλασιέ εΙμαι.
APETH: Ti πλασιέ;
ΤΗΛΕΜ; Πλασιέ θιθλίων.

EYTYX: Δέ θέλουμε Βιβλία, δέ θέλουμε
τιποτα.
ΤΗΛΕΜ., σά νά μήν ὰντιλαμθάνεται τήν
ἁρνηση μιλάει γρήγορα, άσθματικά,
ὅπως κάποιος πού λέει ἀπ’ ἔξω τό μάθημά τους Ἔχω έγκυκλοπαίδειες, ὁδηγούς μαγειρικῆς, πῶς ν’ άναθρέψετε, τά
παιδιά σας, πῶς νά ἐπιτύχετε στη σεξουαλική σας ζωή, Ἒχω BIB/Va θρησκευτικοῡ περιεχομένου, ὴθικοῡ περιεχομένου, πρακτικοῦ περιεχομένου, πυῖις θά
γίνετε καλός οΙκογενειάρχης, καλός πολίτης, καλός χριστιανός, καλός έπαναστάτης...
EYTYX., προσπαθώντας νά τόν διακόψει; Μά σᾶς εῙπαμε πώς δέν χρειαζόμαοτε τίποτα.Ι
ΑΡΕΤΗ; Μπορεῑ νά ἔχει κάτι πού μᾱς ένδιαφέρει.
IHALM. ουνεχίζοντας πιό κουρντισμένα; Διάφορα μυθιστορηματα, τό χιόνι
ἠταν θρώμικο, τό χιόνι ἠταν άοπρο, τό
χιόνι ἠταν μαῡρο, άστυνομικά θρίλερ
πρίν τά μεσάνυχτα, άκριθώς τά μεσάνυχτα, μετά τά μεσάνυχτα, μαῡρα μεσάνυχτα, άγρια μεσάνυχτα, ίοτορίες φρίκης

’ μέ σαῦρες, άράχνες καί ποντικούς...
APETH: Ἀχ, τί παράξενα θιθλία.
EYTYX., στήν Ἀρετή; Ποῦ τό θρίσκεὶς τό
παράξενα
-ίΙ

ψεαρ

ΤΗΆΕΜ., χωρῑς νά λαθαῐνει ὺπὸψη του
τίς φωνές τοῦ Εὑτυχίου; BIB/Va τσέπης
μπέστ-σέλερς, ὅταν χτυπᾱ τό καμπάνι,
ὅταν ξυπνοῡν oi ἀναμνήσεις, ὅταν
χτυπᾱ τό μεγάλο καμπάνι...
EYTYX., ἐξαλλοςε Σταμάτησέ τον.

ΑΡΕΤΗ, χαζάε Md γιατΙ, μά ylari;

THAEM., σέ ἀλλο ρυθμό τονῐζοντας
μιά-μιά Tic λέξεις μέ σημασίας Ὁταν
ξυπνοῡν οῖ ἂνθρωποι, oi ἂνθρωποι πού
ρέμθουν στά ἐρέθη, oi ἀνθρωποι πού
ξυπνᾱνε νωρΙς, oi ἅνθρωποι πού ξυπνᾱνε ἀργά, oi ἄνθρωποι πού δέν ξυπνὰνε, αύτοΙ πού κοιμήθηκαν γιά πάνTa. αύΤΟῘ ΠΟύ δέν ὀνειρεύονται πιά.
(Ἐπαγγελματικά) Θά Θῦατε v’ dyopdσειε κάτι, κύριε Εὑτύχιε;
APETH: Γ νωριζόσαστε;
ΕΥΤΥΧ, ἓντρομοςε Ὀχι.

APETH: Gd διάθασε ἔξω τήν πινακίδα.
Ἐτσι δέν εἶναι κύριε;
THAEM: Kai θέθαια γνωριζόμαστε, πρΙν
πολλά χρόνια, Ῑσως Kai εῖκοσι. Ἕτσι δέν
εἶναι Edrdxlc;
EYTYX, ψυχρά; Δέ σᾶς γνωρίζω κύριε.
THAEM: Δέν θυμᾱσαι τόν Τηλέμαχο στό
K5)! 7,- (Στήν Ἀρετή) Ἠμασταν KI oi δυό
μελλοθάνατοι. Μέναμε στό ῖδιο κελί.
(Στὸν Εὑτύχιο) Ὥστε, δέ μέ θυμᾱσαι;
ΕΥΤΥΧ, ψυχρά ἀδιάφορα; Οῦτε κάν τό
κελΙ 7.
APETH, στὸν Τηλέμαχο; Βλέπετε, δέ σᾶς
θυμὰται.
THAEM: Αὑτό δέ σημαΙνει πώς δέν ζήany: μαζῐ. “Απλούστατα, δέ θυμᾱται.
APETH: Φυσικά, δέν εῖναι ὰπὸδειξη.
THAEM: Kupia you, πάντοτε ἔπασχε
ἀπό αΙσιοδοξῖα τῆς μνήμης. Διαρκῶς
ἀπωθοῠσε τά δυσάρεστα. (Στὸν Εὑτὺχιο)
Τότε θά θυμᾱσαι rd προαύλιο. Μᾶλλον
μακρόστενο, μ’ ἕνα ψωριάρικο δέντρο
στό κέντρο, ἕνα πεῡκο πού, τό εΙχαν
καταφάει oi κάμπιες. Ἀριστερά τά ούρητήρια, δεξιά oi κοπάνες πού πλέναμε,
δίπλα τό κουρεῖο, στό Βάθος rd κιγκλίδωμα. ·

THAEM, μή δίνοντας σημασίσ στήν
Ἀρετῆς Ἀλήθεια δέν Θυμᾱσαιτό προαύλιο πού κόθαμε ἀτέλειωτεςζ θόλτες;
Ἀπάνω-κάτω, ἀπάνω-κάτω, άκὸμα Kai
τώρα ἀκούω τό σούρσιμο πού κάνουν
στό τσιμέντο rd rodKapa. .
ΕΥΤΥΧ, πού συνέρχεται σιγά-σιγά; Ἐῖπατε πώς εῖστε» πλασιέ ΘιθλΙων. Π
μπορώ v’ ἀγοράσω ; .
APETH: ‘O Εὐτὺχιος σὰς ρωτάει γιά τά
ΒιθλΙα. ·
ΤΗΛΕΜ, ἀπότομαε Κι ἐγώ τόν ρωτάω>
γιά rd προαύλιο καΙ δέν μοῠ ἀπαντάει.
Ὀλη μέρα στριφογυρίζαμε μέσα σέ
ἐκεῖνο τό πηγάδι, δυό-δυό σέρναμε τά
τσόκαρα μέχρι νά χτυπήσει τό καμπάνι.
Δέ μπορεῖ νά μή θυμάστε τό καμπάνι. _
ΑΡΕΤΗ, OTdv Εὺτύχιο; ’Ἕνα χαρούμενο
καμπάνι. ’
ΕΥΤΥΧ; Ἕνα χαρούμενο καμπάνι;
THAEM: Ἔστω. ”
ΕΥΤΥΧ; Χτυποῡσε τήν ὥρα πού έσκαζε ὁ,-

ἠλιος; . ;-.
ΤΗΛΕΜ; Ἔστω, τήν ὥρα πού έσκαζε ὁ
ήλιος. Αὐτόν φυσικά δέ τόν Βλέπαμε.
ΕΥΤΥΧ, μέ πρόσωπο ὅλο καί πιό φωτειvdz- Ἐκεῖ στήν γωνιά ἐπεφτε r) πρώτη
ἀκτῖνα κι ἀφηνε πάνω στό τσιμέντο ἕνα ;
κσμμάτι φῶς.
ΤΗΛΕΜ, σχολιάζοντας μέ πΙκραε Μιά μιΞςῖζέεθωριασμένη κηλῖδα, μιάζ ὑποιμῐα
ΕΥΤΥΧ; 'Eva KoyydrI φῶς πού ὅλο με-”
γάλωνε, γινόταν φωτεινό μπάλωμα κι·’
ὴταν μιά Ικανοποῖηση νάστέκεσαι μέσα
σ” αὐτό. “’-Ολα ἀρχιζαν μέσα σέ κεῖνο τό
φως. . .
THAEM, σκληράς “0A0 ἀρχιζαν μέ τό
καμπάνι. _
EYTYX: Nai μέ τό πρωινὸ καμπάνι.
THAEM: Td δυσάρεστα ἀρχιζαν μέ τό
Βραδινό καμπάνι. ’ ’

APETH: flari; fla-ri: ,Ὑπάρχουν Kai rd
εὐχάριστα. Ἀλλωστε, δέν έχουμε Kai
πολλές εὐχάριστες ’στιγμές νά Θυμὸμα-.
στε. 'O χαρούμενος ήχσς τοῦ πρωινοῠ
καμπανιοῡ, τό. φῶς, τό καμπάνι, τό
φῶς, rd Kayrrdw...

EYTYX: Γ ιατί πρέπει νά τά θυμηθιῑ) ὅλ’
αὐτά; Δέν πὰίζουν πιά κανένα ρόλο
στήν ζωή you.
THAEM, ατήν Ἀρετῆς Ἕπομένως μπορεῖ
νά θυμηθεῖ ἀλλά δέν θέλει. (Στὸν Εὐτύχιο) Θά σοῦ θυμήσω κάτι πιό εὐχάριστο. Τήν καρέκλα τοῦ κουρεΙου. Ἠταν
μέ πλάτη. ’ἔχει σημασῖα, γιατΙ ὅλοι έπιθυμσύααμε αὐτή τήν καρέκλα. Ἀκουμποῠσες τήν πλάτη σου, ἀναπολοῠσες τό
σπῙτι, τά σινεμά, τά καφενεῖα, ὅση ὥρα
σέ ξύριζε τό μυαλό σου ἔτρεχε ἐξω. Θυμήσου τουλάχιστον αὐτή τήν ἐπιθυμία.

EYTYX, γραπώνεται ἀπό τήν διάθεση
τῆς Ἀρετῆς, εὺδιάθετα; 'O ἦχος τοῦ
καμπανιοῠ, dvoiyouv oi πόρτες, rd
προαύλιο τεράστιο σέ σχέση μέ τό κῡλί,
ἔπειτα έκεῖνο rd μπάλωμα τοῦ ήλιου...
ΑΡΕΤΗ; Π ὅμορφα..Τό μπάλωμα τοῦ
ήλιου, ὸ Εὑτύχιος... Θυμηθεῖτε.., ΘυμηΘεῖτε... Θυμηθεῖτε τά εὐχάριστα.ε Συμφιλιώστε τίς ἀναμνήσεις σας. Τό πρωινό
καμπάνι... ὁ Eùrûxloç... Τό μ’·ιτάλωμα
τοῦ ήλιου... (Δεῐχνοντας τὸν Τηλέμαχο)
‘O κύριος...

ΕΥΤΥΧ, μέ δυσκολίας Ναί, ’ὰκουμποῠσα
πίσω, ἐπιθυμοῦσα...
ΑΡΕΤΗ, στόν Τηλέμαχο; Βλέπετε; Ἀρχίζει Kai θυμᾱται.

EYTYX: "Evav χαροὺμενο ﬁxa;
THAEM: Εἶναι τό καμπάνι.

THAEM: Mdvo rd εὐχάριστα. Τά δυστ
άρεστα τά ἀπωθεῖ. Ξεχνάει rd σκαμνιά
πού πιανόταν ή πλάτη του, τά οὐρητήρια γιατΙ έθγαινε ἀγγαρεῐα Kai rd καθάριζε, τό Kdi 7 πού περνοῦσε τίς νύχτες
του. Τά εύχάριστα, 6έ6αια, τά Θυμᾱται.
EYTYX, τραυλίζονταςε Δέ θυμᾱμαι. Δέ
Θάμαι... Δέ θυμῶνεις... (Σά νά χάνει τίς
αἰσθήσεις του, αυριάζεται αέ μιά πολυθρόνα).
ΑΡΕΤΗ, ἀνήσυχηι Κάτι ἔπαθε.
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ΤΗΛΕΜ, στήνοντας αὺτῐε Ἀκούω...
Ἀκούει)... ’ _ .
APETH: Ἕναν εὐχάριστο ηχοςΑΡΕΤΗ, μέ τρελλῐτσεςε ΕῙναι τό καμπάνι.
ΕῙναι τό καμπάνι. . ” ,
ΤΗΛΕΜ; Παῖζει ἀργά, θλιΒεράζ Εἶναι ή
ὥρα πού χάνεται ,ὸ ἥλιος κλεΙνουν playia oi πόρτες Kai πέφτει rd θράδυ.
EYTYX, θορυΘημένοςτ Ὀχι. Ὀχι. Αὐτὸ
τό καμπάνι χτυπάει γιά τό ἀνοιγμα. Γ Iari

ν άκοῠμε μόνο τά κλείσιμο;. ΠριιῖιταΙ
ἀνοίγει rd κιγκλίδωμα, μετά -πέφτουν
στήν σειρά oi ἀμπάρες, τοῦ πρώτου,
τοῦ δεύτερου, τοῦ τρίτου, ἀνοίγει ὴ φυ-

λακή Kai ξεκινὰει η μέρα. Ἔπειτα μαζευόμαστε σέ κεῖνο τό κομμάτι πού χτυπάει
ὶῃέἳζῇῗστόν Τηλέμαχος ΙἘτσι εἶναι.

THAEM: Ἀκούω τό καμπάνι, πιὸ ἀργό,
‘. πιὸ θλιθερό, πιό μονότονο.-Σ6ήνουν τά
μεγάλα φῶτα, ὥρα κατάκλισης.
EYTYX, φουρκισμένος; Ξεχνᾶς τό καμπάνι τοῦ ἀνοῖγματος, rod ροφήματος,
τοὺ ἐπισκεπτηρΙου, rod ταχυδρομείου,
ξεχνᾱς ὅλα τά εύχάριστα τῆς μέρας κι
ὅσο πᾱς θυΘΙζεσαι πιό πολὺ μές στή νύχτα.
ΑΡΕΤΗ, χαζάτ Nai, γιατΙ τό κάνεις curé;
THAEM: Aiyo μετά rd μεσάνυχτα, ἐφιαλτικό καμπάνι πού μᾶς τρυπάει τ’ αὺτιά
στόν πρώτο ὕπνο, ούρλιαχτὸ πού μᾶς
πετάει στό φινιστρίνι τῆς πόρτας.
ΕΥΤΥΧ, ἀνήσυχος; Π ΒιθλΙα πουλᾱς;
Πρέπει νά εἶναι ένδιαφέροντα. (Στήν
Ἀρετή) Λέω νά πάρουμε μερικά. υΟλο
καί χρειάζονται τῖς νύχτες πού έχω duπνΙες. I
APETH, σά νά μήν ἀκουσε τόν Εὺτὺχιο.
Στόν Τηλέμαχος Λοιπὸν, ri γίνεται ὅταν
χτυπάει τό καμπάνι μετά τά μεσάνυχτα;
ΕΥΤΥΧ, στρέφεται τώρα πρός τόν Τηλὲμαχο; Nd σοῦ συστήσω τήν γυναῖκα
you. Μοῡ παραστάθηκε πάντα. Δέν μέ
στενοχωρεῖ Kai συμφωνεῖ μαζὶ μου. E7μαστε πολὺ ταιριαστό ζευγαρι. Ἕτσι δέν
εῖναι Ἀρετή;

ΑΡΕΤΗ, έπῐμονα πρός τόν Τηλέμαχο;
’Όταν χτυπάει rd καμπάνι μετά τά μεσάνυχτα,
ΕΥΤΥΧ, ἓξοιλλοςι Φαντασίες. Κανένα
καμπάνι δέν χτυπάει μετά τά μεσάνυχτα.
Δέν rd ἐπιτρέπει ὸ κανονισμός.
ΤΗΛΕΜ, πλησιάζοντας ἀπειλητικὰ τόν
Εὐτύχιοε Ἐκεῖνα τά χρόνια ηταν ἀπαραΙτητο τουλάχιστον μιόι φορά τήν
ἑθδομάδα. Εὐτύχιε, αῖσιόδοξη μνήμη,
γιατῘ ἀποφεύγεις τήν πραγματικότητα,APETH, χαζάῑ Ποιά πραγματικότητα,
ΤΗΛΕΜ; Τήν πραγματικότητα πού rdv
ἐξαναγκάζει νά κοιμᾶται μέ τά ροῡχα
τῆς μέρας, ἀν θέθαια κοιμᾶται, γιατί τά
μάτια TOU εἶναι διαρκώς στυλωμένα στήν
ὀροφή. (Στόν Εὐτὺχιο) Τήν πραγματικότητα πού σέ κάνει νά πετάγεσαι
ἀλαφιασμένος Kai vd πηγαῐνεις στό φι-

- νιστρΙνι. Τήν πραγματικότητα πού σέ
κάνει ν’ ἀφουγκράζεσαι καί στό τέλος σέ
ὑποχρεῶνει ν’ ἀκοῠς. Ἕλα στήν πραγματικότητα, Εὑτύχιε.
EYTYX, πηγαῐνει ὺπνωτισμένος πρός τήν
πὸρτα. Ἀφουγκράζεταιε Κάποιο χέρι
ὰκσύμπησε τό γλωσσίδι ἀπό τό σήμαντρο. “Οπου νόιναι θά χτυπήσει. (Βουλώνει τ’ αὐτιά του) Ξανά καῖ ξανά. Δέ λένε
νά σταματήσουν; (Ἀκουμπάει τό αὑτΐ
του στὸν τοῖχο) Ἅκου τόν ι’]χο πῶς τρυπάει rd τσιμέντο.
APETH: Δέν ἀκούω τῘποτα. (Στὸν Τηλέ’ μαχο) Ἐσεῖς ἀκοῦτε,
ΤΗΛΕΜ, χωρίς νά δώσει αημασία στήν
Ἀρετή, στὸν Εὑτύχιο; Πόσους θά πάÊÇÇÇ’X, -κακομοίρικαῑ Πῶς μπορῶ νά
ξ’έΙ-τλυέΜ, ἄγρια, πιεστικά; Ἀπό rdv ήχο
τοὺ καμπανιοῡ Kai ydvo.
EYTYX: Τόσο νευρικά δέν χτύπησε ποτέ.
APETH: I'Iari χτυπάει νευρικά; Ti σημαΙνει rd VEUPIKd; Ἀλλά, γιατῘ panda); Ἄλλωστε δέν ἀκούω τΙποτα.

ΤΗΛΕΜ; Πόσους,-

ΕΥΤΥΧ; Περισσότερους ἀπό την Tawταία φορά. Μπορεί δέκα, μπορεῑ καί
δώδεκα, πῶς νά τό ξέρω;
THAEM: 'A(p06pr6006 καλά.
EYTYX: Ἐχω γίνει ὅλος Eva 6K06011K6
1611110v0. 'AK6110 Kai μέ τίς φτέρνες
ἀκούω. νΟμως ἀν δέν μποῡν 016v ἀκτίνα, δέν μπορώ νά πω ἀριθμό.
ΤΗΛΕΜ, πιεστικά, ἑπιθετικὰῖ Δέν ἀξιοποιεῙς ὁλες τίς αἰσθήσεις σου. Κυρίως
δουλεύεις μέ την ἀκοη. Τήν ὀσμή καί τήν
ἕκτη αίσθηση τίς ἔχεις ἐγκαταλείψει τελείως.
ΕΥΤΥ)(; Τώρα θάζουν τό κλειδί στό κιγκλίδωμα.
THAEM: Ποιός θάζει μ’ 0616 τόν τρόπο
τό κλειδί στό κιγκλίδωμα;
ΕΥΤΥΧ; 'O ἀρχιφύλακας.

ΤΗΛΕΜ; Ποιοί ἀλλοι ἀκολουθοῦν,EYTYX: Δέν ὑπάρχει φινιστρίνι 016v
116p10 γιά νά δῶ.
THAEM: Μάντεψε ἀπό τά θήματα, ταξινόμησε τούς ἤχους, μύρισε τόν ἀέρα,
πιάσε τούς έλάχιστους Θορύθους της
νύχτας, πῶς έκδηλώνεται η ἀνθρώπινη
ψυχή στό σκοτάδι. “Ολα νά εἶναι σέ
έπαγρόπνηση, άλλοιῶς Θά τό μάθεις
την τάευταία στιγμή. Καλύτερα νά πέσεις γιά ῠπνο ἀν δέν μπορείς νά 651(0θαρίσεις τά Βηματα μέσα σου.
EYTYX: M11p0016, 16 015yv6 θήμα τοῦ
ἀρχιφύλακα, πίσω τό τριζάτο 1101106101
106 Κέρθερου. Κάποιος πατάει 016 10Ko6v10, 6 καινούργιος, τρέμουν τά πόδια του. Είναι μαζί καί τό Κάθαρμα,
0616 16 ἀνυπόμονο θῆμα. Τῡῖευταῑος
σέρνει τά πόδια του 6 γέρος. Κάποιος
εΙναι μεθυσμένος, ξυνίλα κρασιοῡ. Ἀλλος μυρίζει γυναίκα. Μερικοί κόμποι κά-

τουρο στάξανε κοντὰ στό κιγκλίδωμα,
1σως τοῦ γέρου.

APETH' "(Hétu μιά στριγγλιάε Θεέ μου,
Ti "GP’OTÛVCTE; Πέοτε μου καί μένα τί
παρ’στάνετε, Παιζετε; (Στόν εῡτῡχιο) τι
TOU Ουμθαίνει, Εὐτύχιε,·
ΕΥἾὙΧ·’ ,ΟΤήν Ἀρετή; Μην ἀνακατέθεZig"; (Στον Τηλέμαχο) ΕῘσαι ἥρωας, λοιTHAEM: ΟῘ ἥρωες ἐνεργοῦν πάνω στην
Τρέλλαθτθυς. Ἐγώ μιλῶ γιά προετοιμα0’0- 45V_ ξέρεις 1106 11110p06v τῶικά νά
ΟΤΡοΦοον Τά θηματα. A616 πρέπει νά
το παραδεχτεῑς,

THAEM: Ποῦ κατευθύνονται,· Ποιό κώί
θά χνυπησουνῑ
EYTYX: Δέ Βλέπω.

ΤΗΛΕΜ; Είσαι τόσο (ροθισμένος πού
6λέπεις καί πίσω ἀπ’ τούς τοίχους.
EYTYX: Πηγαίνουνε 016 75.
THAEM: Ποῦ ἀλλοῡ Θά χτυπησουν;
EYTYX: 'Av δέν τώειώσουν στό 75 δέν
μπορῶ νά ξέρω.
ΤΗΛΕΜ; Ἐμπα μές στό μὺαλό τους.
Ἀπό τόν τρόπο πού μπαίνει τό κλειδί
στό 75 πρέπει νά καταλάθεις ποιό ἄλλο
Kdi Θά χτυπησουν. Αὐτός πού ἀνοίγει
σκέφτεται τό ὲπόμενο. Είναι μές στό μυαλό του. Ti σημαίνει αὐτός 6 ξερός κρότος στην κλειδαριά,
ΕΥΤΥΧ; Κάποιο Kdi πολύ κοντινό στό 75,
ίσως τό διπλανό, ἴσως τό παραπέρα.
THAEM: Πάντως ὀχι 16 61K6 μας.
ΕΥΤΥΧ., τρομοκρατημένοςε Ὀχι, ὄχι.
Δέν έχουμε καμμιά ένδειξη. Γ ιατί νά έρθουν στό δικό μας; Γιά ποιόν Θά έρθουν
στό δικό μσς,
ΤΗΛΕΜ; Γ ιά μένα, μπορεῖ Kai γιά σένα.
Τήν Ῑδια καταδίκη κουθαλᾱμε στην πλάτη. Πάντοτε πρέπει νά εῙσαι προετοιμασμένος.
EYTYX: 'A116 τήν στιγμή 1106 ἐτοιμάζεσαι
είναι σά νά 16 προκαλεῑς. Δέν ἔχω, γράψει οῠτε γράμμα οτούς δικούς μου, 106λάχιστον στην ἀρραθωνιαοτικιά μου μιά
είδοποίηση. Τίποτα.

THAEM: Νομίζω οωστό νά γράψεις μερικά γράμματα, δέν ξέρεις τί γίνεται.
ΕΥΤΥΧ., ξεσπάεκ Αύτη η ψυχραιμία σου.
Σιχαίνομαι τήν λογική σου. “Ὀλα μέσα
σου μετρημένα καί τακτοποιημένα. Τί
παριοτάνεις, τόν ἤρωα;

T6 περίστροφο πάσα στην πάσα έφτασε 016 χέρια τοῦ
Λιάκου. Πάνω 016v καυγά κανένας δέν πρόσεξε 611, 6v1i
μέ τη σειρά του νά τό πασάρει κι αὑτός 0’ Ev0v ἀλλον, τό
’χωσε οτην ἀπό μέσα τσέπη «πρός φύλαξιν».
'H ἀλυσίδά ἔσπασε στό 1116 666v016 της σημεῐο. 'O
Λιάκος δέν ἔπαιζε ρόλο ένδιάμεσου κρίκου σύμφωνα μέ
τούς ἀγραφους νόμους της ψαραγοράς πού θεγαν νά
ἀφαιρεῖται 6έ6αια τό σιδερικό καί νά χάνεται ἀπό χέρι σέ
χέρι 610v κάποιος 16 τράθοιγε στό θυμό του ἐπάνω, ἀλλά
καί νά ἐπιστρέφεται 016v κάτοχό του 610v 161 11v5611010
ησύχαζαν.
“OTav ἀναζητησαν 01er ψαραγορά μετά τόν καυγά
περίστροφο κι ἀδύνατο κρίκο, ἤτανε ἄφαντα. Ὸ Λιάκος
ἀνηφόριζε φούλ τη συνοικία· σάν σέ ὀνειρο πέταγε, δέν
περπατοῦσε, · ,
Ἠταν Eva 6v51p0 1106 ἐρχόταν συχνά ἐδῶ καί εἴκοσι
χρόνια. 'H ἀλήθεια Eva ὄνειρο δίχως περίστροφο. Ἠταν
Eva ὁνειρο - 061611010 μέ γυαλιστερό γεμιστηρα, πάντα η
οτιγμη 1106 ἀπλωνε σ’ Eva τραπέζι, η i610 ἑπαναλαμθανόμενη κίνηση τοῦ χεριοῡ ν’ ἀφήσει ἡ νά πάρει, χωρίς νά
μπορεί νά τραθηξει τό χέρι κι οὐτε νά μπορεί νά τό φτάσει, μεσολαθούοανε κάγκελα πάντα, τέντωνε σέ μιά
ὕστατη προσπάθεια τό χέρι, μόλις 16' ἀγγιζε, 611anσμένα τό χούφτωνε, ξύπνάγε κρατώντας τά σίδερα τοῦ
κρεθατιοῦ κι ἥτανε 016v ίδρωτα μουσκίδι.
Τωρα στό τραπέζι του έπάνω ἠταν Eva περίστροφο.
Πρώτη του δουλειά μιά κόντρα ξούρα. Στό κάθρεφτάκι
έπιασε Eva παλιό ξεχασμένο ἀπό χρόνια χαμόγελο. Πήγε
ξανά 016 τραπέζι καί θεθοιιωθηκε 611 1‘110v ἐκεῖ. Τό χάιδε-

EYTny ’Πανικὸθλητοςε Ἔχεις δίκιο, δέ
MIT 019‘“, νά ξέρω, δέ μπορω νά μαντεύσω
μΕ-αποῆυΤη ἀκρίθεια. (ψάχνοντας ἀπό
TO'XO 0‘ Τοῑ)(ο) Mid ρωγμή, μιά wari
νέξ Υλωῗρήσω. Είναι ἀνόητο νά περιῌενξι) με οταυρωμένα τά χέρια. Δέν
υπαΡΧΕΙ ἕνας ἄνθρωπος νά 1106 δώσει
ΚάἹΤΟΙα »6οή9ε1α; (ΣΤὸν Τηλέμαχο) Ἡ
ἁπάθΕΙά σου. ‘H ἀδιαφορία σου. Δέν
ζαταλᾳθαίνεις πώς εῙναι τό τέλος (ΣΤήν
APET'J) K‘ ÉOL’), η γυναίκα μου, κάνε κάτι,
μη στέκεσαι άθουλη. Τί μέ κοιτᾱς σά χηνα. Πες Κὰτι νά μέ γλυτώσεις ἀπ’ αὐτόν
τόν Θραχνά.

ΑΡΕΤΗ.,ΠΕλαγωμένΓ,, χαμένη; T6 KOK6
ἀρχισέ ἀπό τήν οτιγμη πού μπλέξατε τά
καμπανΙα- Ἂν μένατε στό πρωινό καμπάνι δέν Θά εἷχατε αὐτή την ὲξθιξη.
EYTYX: ΊΤροῡτταθώντας νά γραπωθεῖ
ἀπό Κάπῡυε Ναί, ναί. Πρωινό καμπάνι.
ΣυνέΧΙσΕ, Ἀρετή, μέ τό καμπάνι.
ΑΡΕΤΗῖ Μήπως τό καμπανάκι 1106 χρησιμοποιεῑ 6 Παυλώφ στά σκυλιά;
ΕΥΤΥ)(; Ὀχι, ὰνόητη. Πῶς θρέθηκες ἐκεῖ.
ΤΗΛΕΜ.. ὕπουλα οτήν Ἀρετήε Γιά Τό
μεγάλο καμπάνι τῆς νύχτας.
EYTYX: Μήν παρασύρεσαι, μη 06116166ζεοαι, ἀκολούθησε τόν ἑαυτό σου.

.Ι
ψε. Ἀλλαξε κάλτσες, φόρεσε φρεσκοσιδερωμένο πουκάμισο. Ξαναπῆγε καί τό ἀγγιξε. Φόρεσε τό καλό του K060106111, 16 έριξε στην ἀπό μέσα καί ξεπόρτισε.
Τσουχτερό ἀπριλιάτικο ἀγέρι δρόσιζε τό πρόσωπά
του. Σκληρη πενιά ζείμπεκιᾱς δούλευε ἀθελα μέσα του
καί ρόθμιζε τά δηματά του. Σειρά 0i ἀκακίες Θρίσκαν τόν
ἴσκιο τους 016 πρῶτα φῶτα. Σταμάτησε 016 σκοτάδι καί
σκεφτηκε;

«ET/7v ταθέρνα 106 Πάστα», κατέληξε, «ἐκεῖ Θά ’ναι
ὅλοι», καί τράθηξε.
Μπουκάροντας μέσα εῙδε τήν παρέα νά κάθεται στό
γνωστό τραπεζάκι. Τόν ὺποδέχτηκαν μέ χάχανα δίνοντάς
του καρέκλα. ·

«an660 1106 ηρθες».
«Μέ τά καλά σου σημερα, Λιάκο. Τί τρέχει ;»
«Πάρε μεζέ».

Τσιμποὺσι ἀνόρεχτο. ”Ολοι συζηταγαν. Δέν ξεχώριζε·
λόγια. Μιά φλυαρία γιά κρασί καί μεζέδες, ίοτορίες {avaειπωμένες, Eva: ἀκατάσχετος Θόρυθος, Eva μασούλισμα,
μιά 6οή πού ὀλο δυνάμωνε.
Θέληωε νά ξεφύγει. Ἔσκυψε 016v 1116 κοντινό του.
Παραμέρισε τό πέτο καί τοῦ ἔδειξε τη μέσα τσέπη.

«K6110». .

«Φέρτο, νά κάνουμε καλαμπούρι».
«Τί καλαμπούρι; Νά ἐνεργησουμε 0060p6».
«X6, χά, χά] Μέ άϊθασιλιάτικο δέν γίνεταιί»

νά
τό
χάψουμε».
Μ. ΧΑΚΚΑΣ
«Εἶναι ἀληθινό».

«Ἀς την πλάκα. ['1’ 0616 μάς στέκεσαι σοθαρός, γιά νά
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ΑΡΕΤΗ. πεισματικά; Τότε, έμένα μοῡ
ἀρέσει τό πρωινό καμπάνι.
EYTYX: Μπράθο, έτσι σέ θέλω. Μίλα
γρηγορα γιά τό πρωινό καμπάνι.
ΑΡΕΤΗ, λιγάκι στό μελό, λιγάκι μέ ἔξαρor]: Πρωινό καμπάνι,... Πρωινό καμπάνι... Καμπάνα έκκλησίας... Ἤμαστε στην
Καμπανία. .. Πίνουμε καμπανίτη. ..
Ἠμαοτε στό κτῆμα τοὺ Καμπᾶ... Κουτσοῡρες τ’ ἀμπελιοῡ... Κοῡροι νά παραστέκονται στην γιορτη τῆς γονιμότητας.
EYTYX: Μή σέ παρασύρουν oi συνηχησεις.

ΑΡΕΤΗ; Ἠμαστε 0’. ἕνα λειθάδι... Τά
κουδούνια τῶν προθάτων... Τά κυπριά
τῶν άγώάδων. Ἡ μέρα εῙναι κοντά. Τά
σκοτάδια ξεφτᾱνε. ψυχρούλα της αύγής, ἀνατολη τού αύγού, κόμποι δροσιας...
THAEM., σά νά οχολιάζει, περισσότερο
στόν ἑαυτό τους Κόμποι ὀχιᾱς. Ἀτέλειωτο ύδροκέφαλο φεγγάρι. Ἰσκιοι τεράστιοι. Ὠχρό νυχτερινό τοπίο.
Τώρα ὁ Εὐτύχιος κινεῖται πρός τήν
μεριά τοῦ Τηλέμαχου πανικόθλητος.
“Ὀταν μιλάει ἡ Ἀρετή καί τόν εγκαρδιώνει, στρέφεται πρός τήν μεριά τῆς
Ἀρετῆς μέ φωτεινό πρόσωπο. Γενικά
αὐτή ἠ σκηνή εἶναι μιά διαρκής διελκυοτίνδα τοῦ Εὐτύχιου ἀνάμεσα Τηλέμαχου Kai Ἀρετῆς.

ΕΥΤΥΧ., ψάχνοντας στό πάτωμα; KI’
ὲκεῐνο τό άτιμο τό ποντίκι πήγε κι
έσκαψε μιά τρύπα Τσα - ἴσα γιά τόν
ἑαυτό του.
ΑΡΕΤΗ, ἴδια στάση, ῖδιο παίξιμο ὅπως
καί προηγούμενα; Κόμποι δροσιὰς...
Κόμποι δροσιάς πάνω στίς μαργαρίτες.
Ἐλα, Εύτύχιε, νά φτιάξουμε ἕνα τεράστιο μπουκέτο.

APETH: Ἤμαστε ἀνάλαφροι. Κρατιόμαστε χεράκι. Καθαρό ἀεράκι μᾱς χαϊδεύει
τό πρόσωπο.
ΑΡΕΤΗ; Πρέπει κάποτε νά προσαρμοστεῑς. Δέν γίνεται νά μήν έρθει η νύχτα,
δέ γίνεται νά την άποφύγεις.
ΤΗΛΕΜ; Ἀκοος τό καμπάνι τοὺ κλεισίματος;

EYTYX: Ξανάρχεται η μεγάλη νύχτα.
ΑΡΕΤΗ; Nd έκφράσω κι ἐγώ τίς δικές
μου ἀπόψεις, ὃχι νά μέ ὁδηγεῑς ὅπου
Θέλεις ἐσύ. Νά έκδηλώσω τίς σκέψεις
μου γι’ αύτό τό ζητημα.
ΤΗΛΕΜ; Μπόχα κλεισούρας, άθάσταχϊη
ποδαρίλα, oi ἀναθυμιάσεις τῆς Βούτας,
ἀνυπόφορη ξυνίλα. Κάποιος ούρλιάζει
στόν ὐπνο του.

EYTYX., σά νά τόν σφάζουνῑ Ὀώχ.
Ὺὶώχ. Ἀρετη. Ἀρετή, πού εἷσαι;
APETH: Ἐδιῑι, ἀγάπη μου, σοῦ παραστέκομαι.
ΕΥΤΥ)(; Κράτησέ με μακριά ἀπ’ τη νύχτα.
Κάνε νά μέ κερδίσει ὴ ζωή. Δεῑξε μου τά

, θϋιγητρά της.

APETH, ξαπλωμένη οτόν καναπέ, ἐρωτικά; Τά χέρια μου δυό άκρωτηρια πού
άφηνουν ἕνα μικρό πέρασμα ίσα - ἴσα
νά μπεῐς μέσα στόν κόλπο μου.
EYTYX., πηγαίνοντας πρός τόν καναπέ;
Ὺ), ὸ κόρφος σου.
APETH: Ἀπανεμιά γλυκιά κι ἀραξοθόλι.
Ἠρέμησε στήν ἀγκαλιά μου. Κούρνιασε
ἐπάνω μου. Κάνε με οτρῶμα καί κοιμήσου.
ΤΗΛΕΜ., μέ πίκραῑ Ἡ γυναίκα στά
ὄνειρα κι ὅταν Βρίσκεσαι μόνος σου, 6aσανιστικη σκέψη πού σέ κυνηγάει στόν
καμπινέ, στό μπάνιο, μές στά στρωσίδια
σου, παιδεύεσαι νά ξεφύγεις ἀπ”αύτη
την ἐπιθυμία, δέν μπορεῑς νά γλυτώσεις,
μετά εῙναι μιά σιχάσιά.

ΕΥΤΥΧ., ἀποτραθιὲται ἀπό τήν Ἀρετή;

EYTYX: Κρυωνω. Γιατί κρυωνω;

Αύτή τή nvn-rrmh πηνήῆι

ΑΡΕΤΗ; Ἀπό την πρωινη ὑγρασία. Ρίξε
οτόν ώμο την ζακέτα σου. Δές τί ἀπέραντο τοπίο. Πέρα μακριά τό δάσος.
THAEM: Ἕνας ὁρίζοντας δυό μέτρα.
Γύρω γυμνά ντουθάρια καί τσιμέντο.
Καλύτερα. "Av μεγαλώσει τό ὀπτικό πεδίο ἀνοίγοντας η πόρτα, χάθηκες. Δέν
χρειάζεται ὀ ὁρίζοντας, ἀρκεῖ πού
παραμένει ὴ πόρτα κλειστή. Ἀρκετός εῙναι ὁ χῶρος τοῦ κελιοῡ.
EYTYX., ψάχνοντας στόν τοῖχοι Κι ὴ
ὰράχνη ΠὰΕΙ Καί φτιάχνει κάτι κλωστές
πού μέ τό ζόρι κρατᾱνε τήν ίδια, (Ἐγκαταλείποντας τόν τοῙχο, οπαραχτικά)
Μιά διέξοδο. Μιά διέξοδο.
ΑΡΕΤΗ; Μονοπάτια, πολλά μονοπάτια
πού ὁδηγοῡν σέ αίθρίες.ιΚάθε τόσο
συναντᾱμε καί μία αἰθρία.
ΤΗΛΕΜ; Προαύλιά, στενά τσιμεντένια
προαύλια πού χωρίζονται ἀπό κιγκλιδώματα.
APETH: Πλησιάζουμε στό δάσος. Μπαίνουμε στά πρώτα πεύκα. Kano, παχύ
χαλί πευκοθελόνες. Ἐπάνω, πράσινος,
καταπράσινος οὐρανός. ”
THAEM: Ἀδιαπέραοτες σίτες φράζουν
τόν ούρανό, τετραγωνισμένος ἀπό τά
σίδερα. Ούρανός σιδερένιος. Οὐρανός
κοσκινο.
ΑΡΕΤΗ; Τά χλοϊσμένα μονοπάτια πού
μὰς θγάζουν o’ ἀλλα μονοπάτια.
ΤΗΛΕΜ; Διάδρομοι πού θγάζουν σ’ άλλους διαδρόμους, σέ κελιά καί θαλάμους. Ποτέ στην κεντρικη πόρτα.

ΑΡΕΤΗ, προσπαθεῑ νά τόν κερδίσει πάλι,
ἐρωτικά, λυρικά; Ἔλα, ἀγάπη μου. Τά
στήθη μου λόφοι, η κοιλιά μου λειθάδι
πού Βόσκουνε πρόθατα. ”Ακου τά θῶασματα. ’Άκου τά κουδούνια τους.
ΤΗΛΕΜ; Τά κουδούνια. Τά καμπάνια. Τά
κουδούνια. Τά καμπάνια.
ΕΥΤΥΧ., στήν Ἀρετή; ’Ὀχι τά κουδούνια.
Αύτά τά ξανάπες. Ἀπό κάτι τέτοια ξεκίνησες. Προχώρα παρακάτω. Προχωρησε ἀλλοῡ.
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ΑΡΕΤΗ ,σηκώνεται ἀπό τόν καναπέ;Προ-

·χωράω. Προχωράω... Ἀφήνω πίσω
μου λειθάδια, δάση... Προχωράω...
Ἀφήνω πίσω μου τόν ἦλιο... Προχωραω...

EYTYX: Mr’] φεύγεις μέσα ἀπό τόν ἥλιο.
Μή μέ φέρνεις πιό κοντά οτη νύχτά. Μήν
προχωράς μέσα στόν χρόνο. ’
APETH, μπερδεμὲνη; Δέν ξέρεις τί ζητᾱς.
Μόνος σου ζητησες νά προχωρήσω.
EYTYX: Νά προχωρᾱς, ἀλλά μαζί μέ τόν
ἠλιο, έτσι πού νά εῙσαι διαρκῶς μέσα
στό φώς.
APETH: Τότε πρέπει νά πηγαίνω μέ την
ταχύτητα τῆς γῆς, κι ἐγώ ἔχω τήν σχετική
μου φύρα μέσα στόν χρόνο, ἅνθρωπος
εἷμαι, φθείρομαι, φτάνω στήν κλιμακτηριο, γερνάω, κάποτε Θά φτάσω καί στό
σκοτάδι. Δέν μπορώ νά σέ κρατάω διαρκώς μέσα στό φώς. Πρέπει νά τό παραδεχτεῑς, δέν μπορούμε νά παραμείνουμε
νεοι.

ΤΗΛΕΜ., συμθουλευτικά στήν Ἀρετήε
Σάς εἰδοποίησα, πάσχει ἀπό εὐεργετική
άμνησία, δέν κατανοεῖ τήν ἀναγκαιότητα.
ΕΥΤΥΧ; Ma δέν πρόλαθα νά ζήσω (Σπαραχτικά) Δέν πρόλαθα. Δέν πρόλαθα.
THAEM: Kai ποιός πρόλα6ε; Μήπως
ἐγώ ;
EYTYX: Ἄλλη ὴ περίπτωοή σου. Ἐλα νά
ζήσουμε, Ἀρετή.
ΑΡΕΤΗ, πρόσχαρη, μέ ἀφελεια; Θά
παντρευτοῡμε. Θά φτιάξουμε,ἕνα σπίτι
OTle πόλη κι ἕνα οτην ἀκρογιαλιά γιά τό
καλοκαίρι. Θά γίνεις ένας μεγάλος δικηΥόΡΟς· Θά Προοδέψεις.
THAEM., πάει Kai κάθεται πίσω ὰπὸ τό
γραφεῖο. Ξεφυλλίζει τόν (para-2M0: Πολύ
μπερδεμένη αύτή ὴ δικογραφία.

ΕΥΤΥΧ., πού ἐλπίζει πάλη Θά καμαρώνουν oi γονεῖς μου τήν πρόοδό μου.
Τουλάχιστον, άξίζει νά πετύχω γιά νά
Ικανοποιήσω τούς γονεῖς μου.
APETH: Oi ἀγορεύσεις σου θά κάνουν
πάταγο. Θά σέ πιέσουν oi φίλοι σου νά
Βάλεις ὺποψηφιότητα γιά Βουλευτής.
Θά εῙσαι χρήσιμος γιά τούς ἀνθρώπους.
ΤΗΛΕΜ., μελετώντας πάντα τήν δικογραφία; Τῡλικά ὸ πολάτης σου πέΘανε κι
ουτος.
EYTYX., μπερδεμὲνος; Ναί, έτσι νομίζω.
Πάντως ἔχει πολλά ελαφρυντικά.
THAEM: ’Όμως δέν μπόρεσαν νά τόν
σώσουν.
ΕΥΤΥΧ; Δέν φταίει ὴ ὑπεράσπιση. Ἐκανε
ὅ,τι μποροῡσε.
ΤΗΛΕΜ; Βλέπω τίς προτάσεις. Πάντοτε
ὑπάρχει μιά δικαιολογία, άκόμα καί
στήν περίπτωση τού πυχίου του, τό
πῆρε ὅταν oi ἄλλοι άπεργοῠσαν.
ΕΥΤΥΧ; Ma Ti Θθατε νά κάνει; Oi ἄλλοι
ἠτανε νέοι κι αὐτός εἶχε χάσει τόσα χρόwa οτη φυλακή. Ἐπρεπε δηλαδή ν’
ἀπεργήσει, νά χάσει ξανά τήν χρονιά
του;
ΑΡΕΤΗ, στόν EÙTüon: Ἐλα νά συνεχίσουμε τά ὀνειρά μσς. Μή μπλέκεσαι σέ
συζητησεις πού σοῦ ταράζουν τά νεῦpa.

EYTYX: Δέν μπορῶ, ἀφοροὺν τήν δουλειά μου.
THAEM: Παράτησε την ἀρραθωνιαστικιά του πού τόν περίμενε τόσα χρόνια
νά θγεῐ ἀπό την φυλακή καί παντρεύτηκε μιά κοπέλα μέ προῖκα. ΕΙχε δυό
σιτΙτια, ἕνα στην πόλη κι ἕνα καλοκαιρινό στην ἀκρογιαλιά. .
EYTYX: Δέν εῙναι ἀλήθεια. Μόνη της
εῳυγε.
ΤΗΛΕΜ; Kai Ti θθεις νά κάνει μιά yuναίκα πού τῆς λέει ὀ ἀρραθωνιαστικὸς
της πώς δέν την ἀγάπα-ει,EYTYX: Πάντρεύτηκε.

THAEM: Ναί, τό διαθάζω. Στην Λύστραλία. Βλέπω την φωτογραφία, ἔχει καί
δυό χαριτωμένα παιδάκια.
EYTYX: Elva: εύτυχισμένη.

ΑΡΕΤΗῑ Κι έμεῖς ἠμαστε εὐτυχισμένοι,
Τό κακό εῙναι πως ὸ πελάτης
σου πεθαίνει, παρά τά έλαφρυντικά
TÂ’ÉËTH, mew; Eépw Kl ἄλλους πού πέθαναν ἀπό τά πολλά ἐλαφρυντικά.
Ἀλάφρυναν, ἀλάφρυναν καί στό τέλος
ἑξαφανίστηκαν.

ΕΥΤΥΧ., ὀργισμένοςῑ Ἀνέκαθεν ήσουνα
αζ ’.
ζ(ΓΗΑῙΕΜῑ Νομίζω πώς τό παιχνίδι χάθηκε.
ΑΡΕΤΗ; Θά σοῦ φέρω Eva ήρεμιστικό.
ΕΥΤΥΧ., πανικόΒλητος; Μιά τρύπα. Μιά
τρύπα νά χωθῶ μέσα.
APETH: Ντροπή σου. Πρέπει νά ὑπομένεις.
EYTYX: Παράτα με κι έσύ. Ti ξέρεις ἀπό
τήν εὐτυχία τοῦ ποντικιΟῡ καί τής ἀράχνης. (Στόν Τηλέμαχο) Τί χώνεται αὑτή;
ΑΡΕΤΗ; Γιατί νά μήν εῙναι ὅλοι oi ἀνθρωποι στέρεοι;
EYTYX: Eival μᾶλλον ζήτημα νεύρων. Δέν
ἔχει νά κάνει τό ήθος ὅπως πιστεύαμε
παλιά. Ρώτησε πάντως καί τόν Τηλέμα-

χο.
ΑΡΕΤΗ, στόν Τηλέμαχο; Σέ ποιόν ἀστερισμό ἀνήκετε ;
THAEM: Δέν πιστεύω στά ωροσκόπια.
ΑΡΕΤΗΣ Δέν ἔχει σημασία.
THAEM: Στούς διδύμους.
ΑΡΕΤΗ; Στόν Ῑδιο ἀστερισμό μέ τόν Εὐτύιο.
EYTYX: Τό μόνο κοινό μας σημεῑο.

APETH: Τόσο διαφορετικοί χαρακτῆρες

καί ν’ ἀνήκετε στόν ἴδιο ἀοτερισμό;
Ἀποκλείεται.

ΕΥΤΥΧ; Elva; γεγονός. Τό καλύτερο πού
ἔχεις νά κάνεις εῙναι νά μήν πιστεύεις
ΟΤά ώρΟσΚόπια ὅπως κι έμεῙς. Εἶναι
ψεύτικα καί δέν μποροὺν νά παρακολουθήσουν τήν ροή τοῦ χρόνου, τίς ἀλλαγές πού γίνονται μέσα μας. Παράδειγμα ὸ Τηλέμαχος, εῙναι ἴδιος ὅπως καί
τότε, ένῶ ἐγώ...
THAEM: ΕῘναι ἀλήθεια πώς ἔμεινα ἀναλλοίωτος χάρη σέ κείνη τή νύχτα. Ἀναλλοίωτος, τρόπος τοῦ λέγειν, στή στάση,
ἀν Θέλετε, στίς σκέψεις καί στόν χαρακΤήρσ- “Ο Χρόνος δούλεψε μόνο πάνω
στό σῶμα μου, ἀλλά εῙναι γνωστό πώς
πάνω στούς νεκρούς πέφτει μέ μεγαλύτερη μανία καί τούς ἀλλάζει γρηγορώτερα.
ΕΥΤΥΧ; Πάντως μέσα σου μπόρεσες Kai
σταματήσες κόπου. Κράτησες Eva στέρεο ἔδαφος, Σέ μένα έγιναν μέσα μου χίλιες δυό ἀλλαγές πού έσύ τίς ἀπέφυγες.
ΤΗΛΕΜ; Χάρη σέ κείνη τή νύχτα.
APETH: Ἕτσι μ’ ἀρέσει νά σᾶς Βλέπω,
συμφιλιωμένους.
EYTYX: Δέν εῙναι πάντα εὐκολο. "Av δέ
ζήσεις μαζί του τόν έφιάλτη, δέν μπορεῖς
νά συμφιλιωθεῑς. (Στόν Τηλέμαχο) Θέλω
Eva τσιγάρο.
ΤΗΛΕΜ; Δέν έχω (Ἀνάθει ἀλλο τσιγάρο)
ΑΡΠΗε Md γιατί, ἀφοῠ ἔχετε Eva γεμάτο
πακέτο.

, THAEM: Εἶναι κάτι πού δέν τό ὠλέγχω
ἀπό τότε. Κάπριος poo ζητησε τσιγάρο
μέσα στό καμιόνι καί δέν τοῦ ἔδωσα.
Είχα στήν τσέπη μου Eva ὀλόκληρο πακέτο πού δέν θά προλάθαινα νά τό καπνίσω, κι ὅμως δέν έδωσα.
ΕΥΤΥΧ; Μιά τρύπα νά χωθῶ.
ΑΡΕΤΗ; Θά σοῦ φέρω Eva ήρεμιστικό. Κι
ἔπειτα πρέπει νά ὑπομένεις.
EYTYX: Παράτα με (Στόν Τηλέμαχο) Τί
χώνεται αὑτή; Τί ξέρει ἀπό τήν εὐτυχία
τοῦ ποντικιοὺ Kai τῆς ἀράχνης ;

APETH: Πάντως ἀφού δέ γίνεται ἀλλοιῶς, Va τούς ἀντιμετωπίσεις.

EYTYX: Νομίζεις πώς δέν τό Saw;
Ὅμως Τρέμουν τά πόδια μου. Ἀπό κεῖ

m æ»... 3..“

ξεκινάει ὁ τρόμος καί μεταδίδεται o’ ὀλο
Τό σῶμα μου. Θάθώα νά τ’ ἀντιμετωπίσω μ’ Eva τραγούδι, ἀν ἐπιχειρήσω ea
θγεῑ μόνο κλάμα.

of ΤέΤίζΙΕς οτιγμές. (Στόν Τηλέμαχο) Moü
δινεις ενα Ton/émoi.

ΑΡΕΤΗ; "Ea-nu. υΟμως νά ξέρεις πως δέν
ὺπάρχει στόν τοῑχο σχισμή, δέν ,ὺπάρχει
στό πάτωμα τρύπα. Κι ἀν ὺπήρχε Θάταν
τόση ίσα - ἴσα νά γλυστρήσει μέσα Eva
σκουλήκι. Γιατί σέρνεσαι; Γιατί δέν έπιχειρεῑς νά γκρεμίσεις τόν TOÏXO; Τουλάχιστον, γιατί δέ δαγκώνεις Eva ἀπ’ αύτά
τά χέρια πού πᾶν νά σέ πιάσουν; Γιατί
δέν τραθᾱς μιά νυχιά 0’ Eva πρόσωπο,
ν’ ἀφήσεις μιά γρατζουνιά πού Ba σέ
θυμᾱται γιά μέρες]

APETH: ,υΟταν πρωτοθρέθηκες στήν φυλακη μξ Τήν θανατική καταδίκη στήν
"ME"?! Ε7Τρεπε νά τό πάρεις ἀπόφαση.
K‘ 6775179, ζωή εῙναι αὐτή στήν φυλακή;
EYTYX: Εκεῑνο τό μπάλωμα τοῦ ήλιου, ή
’ΦΡΕΚλα Τοῦ κουρείου, ή ἐλπίδα πώς
κάποτε Gd εῖΥὼ ἔξω, .
THAEM: Md K, ἔξω μπορεῐ νά σέ θρεῑ Eva
ΤΡΟΧἙῘὈ ἀτύχημα, νά σέ χτυπήσει Eva
μ’ΚΡΟθζθ Καί νάναι μετρήμένες oi μέρες
σου. ΤΟΤΕ τί θα κάνεις,·
EYTYX: Πάντα Gd (pâwi γιά Τήν XapaΙ-Ιάὸαι θά προσ-ιταθῶ νά τήν ἀνακαλύψω.
APETH: KI ἀν δέν ὺπάρχειῐ
EYTYX: Θά Τήν ἐφευρίσκω, θάτήνφτιάXvw ί-’έῑῖ στό μυαλό μου τουλάχιστον.
(Στόν Τηλέμαχο) Θάθῡῖα Eva τσιγάρο.
THAEM: Δέν ἔχω. (Ἀμέσως μετά ἀνοίγει
TÔ ’ΠαΚέΤο Kl ἀνάΒει ἀλλο τοιγάρο)

EYTYX., οτόν Τηλέμαχος Ma τί λέει; Ti
λέει,’ Δέν καταλαθαίνει τίποτα. (Στήν
Ἀρετή) Εἶναι πέντε καί εἷσαι μονάχος
σου. Σέ δένουν πισθάγκωνα, σέ σέρνουν
μές στούς διαδρόμους, σέ πετᾱνε στό
καμιόνι, ἔχουν οτραμμένα έπάνω σου τά
ὅπλα. Δέ σοῦ μένει παρά νά κλαίς καίνά
παρακαλᾱς.
ΑΡΕΤΗ; Τότε νά κρατήσεις μιά στάση
(τάν τοῦ Τήλέμαχου.
EYTYX: Δηλαδή νόι παραιτηθώ ἀπό mec
ἑλπίδα,· Ρωτησέ τον τί καταλαθε πού
ἀφέΘηκε.
ΑΡΕΤΗ; Τήν ἀξιοπρέπειά του.
ΕΥΤΥΧ; Ποιός λογαριόιζει ἀξιοπρέπεια

Δέν ἔχω. (Βγάζει τό πακέτο καί
ava ει

I ΑΚΟΟΥΠΟΙ πόρτα τοῦ ἀσανσέρ. Κανενας δεν τῆς δίνει οημασία. Ἀπό δώ
Kai κάτω ὁ διάλογος χαλαρός, ἀποδραμοιτοποιημένος. Τρεῖς ἂνθρωποι πού
συζητᾱνε ἤρεμα, ·

O ΓΑΛΑΤΑΣ

. Δέν φοροῡσε ἀσπρη μπλούζα.
’Ἁλλο ἀπό τά τσουμπλέκια του πού
κουθαλοῦσε Kai τή φωνή «τάς» πού
ἓμπηζε κάθε πρωί ἀπό πόρτα σέ
ΠόρΤα δέν δήλωνε τό έπάγγϋιμά
του. "'Av τόν έθλεπες τό σούρουπο
με Tr7v Τραγιάσκα καί τό σχισμένο
στόι μπατζάκια παντελόνι Θά τόν
ἔλεγες γιά ὲργατικό πού ἐπιστρέφει
ἀπό τό γιαπί r”) τή φάμπρικα.
Ἠταν ἕνας μοναχικός ἅνθρωπος,
χωρίς παρέες στή συνοικία. ’Ὀχι
γιατί ήτανε ντόπιος ἀλλά γιόι Ta
παράξενα κλόγια πού σκορποῡσε
μέσα στήν προσφυγιά δέν τόν ἀγαποῦσαν, γι’ αὐτό κι oi δουλειές του
πήγαιναν κατά διαόλου.
«Ζωή εἶναι αύτή», μουρμούριζε
ἀδειάζοντας τό κατοστάρι στήν κατσαρόλα τής νοικοκυρᾱς. « Πότε θά
νιώσουμε Τή δύναμή μας νά σηκωθοῡμε να ζητήσουμε τά δίκια μας».
« Οὐστ, στό διάολο, παλιοκουμμουνιστή». φώναζε ὁ ἀντρας μέσα
ἀπ’ τήν παράγκα. «Πάλι τά ἴδια ἀρχισες. _ "Av δέν σταματήσεις τήν
πάρλα Θά σέ κόψουμε. Πάψε νά
ξεσηκώνεις τά μυαλά τών γυναικών
γιά ἰσότητα καί γιά τίς γυναῖκες τής
Ρουσίας πού ἀλλάζουν κάθε νύχτα
ἀντρα».

«Δέ Βλέπεις ποῦ ζεῑς κακομοίρη
μου, θέλεις νά μιλήσεις καί γιά τή

Ρουσία».
M. ΧΑΚΚΑΣ

Πάνω; πρόσκοπος, τό 1945.
Κάτω,- Σαμαρείτης στή Fvâga, τό I950.

ςΗ κριτική ἀπέναντι
στό M61910 Χάκκα
Toû κώστα r. Παπαγεωργιου
Ἀποτελεῖ μιάν ἀναμφισὸήτητη ἀλήθεια τό γεγονός ὅτι, μέσα στά πλαίσια κάθε ἀνθρώπινης καί συνολικά θεωρούμενης περίπτωσης, ἐπισυμόαίνουν κάποια περιστατικά, καθοριστικά τῆς μετέπειτα ἐξέλιξης καί συμπεριφορᾶς τοῦ συγκεκριμένου ἀτόμου, ἀνεξάρτητα ἀπό τή ὁιαφορετική,
κάθε φορά, καταγωγική τους αἰτία, πού μπορεῖ νά εἶναι ὑπαρξιακή, ὄιολογική, κοινωνική, οἰκογενειακή κ.λπ. Τέτοιας λογῆς ὁριακά περιστατικά, εἰὸικά στήν περίπτωση ἑνός συγγραφέα, τόσο στό χῶρο τῆς προσωπικῆς καί ὅιολογικῆς του πραγμάτωσης ὅσο καί στό χωρο τῆς ἐκφραστικῆς
του ὁιεργασίας, εἴτε γίνονται ἀντιληπτά ἀπό τόν ἐνεργητικό ἀναγνώστη
καί τόν κριτικό μέσα ἀπό τήν έκφρασμένη του ἐμπειρία, μνήμη, συγκίνηση
ἥ συναίσθημα, εἴτε πληροφοριακά κι ἔξω ἀπό τό συγκεκριμένο κείμενο,
ὑποχρεώνουν καί τούς ὁύο νά ἐπαναπροσεγγίσουν ὅλο τό προγενέστερο
ἔργο του, ἐνεργοποιώντας τά ὅσα νέα ὁεὸομένα, μέ ἀπώτερο σκοπό τήν
πραγματοποίηση μιᾶς ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς ἀναὸρομῆς σέ κείμενα, ἐνδεχομένως, ἤὸη ἀξιολογημένα καί γραμματολογικά ταξινομημένα. Καί ἐνῶ εἶναι
ὅέὸαιο πώς μέ τή σωστή χρήση καί ἐκμετάλλευση τέτοιων καινοςρανῶν
στοιχείων μπορεῖ νά ὁὸηγηθεῑ κανείς στήν ἀνακάλυψη ὁιαστάσεων πού
ὁίχως τίς ἐπιγενόμενες προσὸάσεις, ἴσως νά ἔμεναν γιά πάντα ἀνυποψίαστες, εἶναι ἐξίσου ἀναντίρρητο τό γεγονός ὅτι, προκειμένου τά λογῆς
ἐπιπρόσθετα ὁεὸομένα νά πμὸάλουν σέ μιάν οὐσιαστική ἀνταπόκριση μέ
τό συγκεκριμὲνο ἔργο, τόσο ἀναὸρομικά ὅσο καί μελλοντικά, γιά κάτι τέτοιο προϋποτίθεται ἡ ὕπαρξη καί ἡ σύμπραξη πολλῶν, μά κυρίως ὁύο
παραγόντων· ἕνα διαρκές κοινό ἀπό τή μιά καί ἡ ὕπαρξη καί σωστή λειτουργία μιᾶς κριτικῆς πού νά ἀσκεῖται συστηματικά, ὑπεύθυνα καί νά
εἶναι ὁομημένη πάνω σέ στέρεες θεωρητικές καί γνωσιολογικές ὂάσεις,
ἀπό τήν ἄλλη. ’Άλλο τώρα τό θέμα πού στόν τόπο μας, ἄν ἐξυπακούεται,
ἔστω πμόατικά, ἕνα διαρκές κοινό, ἕνα κοινό ὁηλαὸή πού παρακολουθεῖ
καί ἐνημερώνεται πάνω στήν τρέχουσα τουλάχιστο ἐγχώρια λογοτεχνική
κίνηση καί ἀντιὸρᾶ μέ γνώμονα τήν προσωπική του κρίση ἥ τό ὁικό του
ἕνστιχτο, ἀντίθετα ἡ κριτική ποτέ, τουλάχιστο στά τελευταῖα δεκαπέντε
χρόνια, ὁέν ἀσκήθηκε μέ συνέπεια, ἰὸεολογική καί ὁεοντολογική, καί
πολύ περισσότερο, ποτέ ὁέν ὑπῆρξε ὑπεύθυνη καί συνεχής.

Εἰδικά
τώρα
στήν
περίπτωση
τῆς
6v.πού ὁπωσδήποτε ἐπέδρασε
ὑπερὸολικά
οτή διαμόρφωση
τῆς μεταθανάτιας ὀπτιθρωπογεωγραφίας
τοῦ Μάριου Χακκα;
πιστεύω πώς δύο ὑπῆρξαν τά 11016091011"—
κά, μέ τήν έννοια πού προσπάθησα ἤδη
νόι προσδιορίσω, τῆς ἐκφραστικῆς έν γένει λειτουργίας καί δυναμικῆς του συμ6άντα, μόλο πού δέν ἀντιμετωπίστηκαν
6116 τήν κριτική μέ τήν πρέπουσα 00601ρότητα παρά μόνο περιστασιακά ἤ, τό
πολύ, κάτω ἀπό συναισθηματικές, ἐνίοτε
δικαιολογημένες, πιέσεις; πρῶτα ἡ διάο-ιασή του μέ τήν ἐπίσημη ἀριστερά·
ὕστερα ἡ γνώση του τοῦ ἀνέφιχτου καί
πρόωρου τέλους του, πράγμα πού, ὅπως
ἠταν ἄλλωστε φυσικό, εἶχε πολλσπλές
ἐπιδράσεις καί λειτούργησε καταλυτικά
τόσο οτόν τρόπο τῆς σύλληψης, ἀπό μέρους του, τῆς μέσα καί τῆς ἔξω πραγματικότητας,ὃσο καί στόν τρόπο τῆς ἐκ·
φραστικῆς της μορφοποίησης. “A; προστεθεῐ στοὺς δύο αὐτούς προσδιοριστικους παράγοντες καί ἕνα ἀκόμη γεγονός,
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κῆς τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ ἔργου του; Τό
συγκεκριμένο πολιτικό καθεστώς που
έπικρατοῡσε οτήν Ἑλλάδα κατά τό θάνατο τοῦ Χάκκα, πού εἶχε σάν συνέπεια
τή δυνατότητα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς v6
λαμὸάνουν πολλά τέτοια πμὸάντα
ὑπερὸἁλλουσες διαστάσεις ἀνεξάρτητα
ἀπό τήν ὅποια ὄαρύτητα τοῦ γενεσιουργοῡ τους λόγου καθεαυτοῦ, ὅπως ἒγινε
καί μέ τό θάνατό του, 1:01’) ἒχω τή γνώμη
πώς ἀντιμετωπίστηκε, καί ἀπό τό χῶρο
τῆς κριτικῆς καί ἀπό τό χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, γιά νά μήν πῶ τῆς ἀντίστασης,
σάν ἕνα μεμονωμένο γεγονός, ἀποσπασμένο ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τήν τετελεσμένη προσφορά του. Αὐτό ἠταν πού
ὁδήγησε σέ μιάν ἐπιπρόσθετη συναισθήματική, κατά τό πλεῖστο, ἀναθεώρηση
τῶν μέχρι ἐκείνη τή στιγμή έκφρασμένων
ἀπόψεων καί κρίσεων, ὥστε me: προσ-

πάθεια γιά μιάν έποπτικότερη ἐξέταση
τῆς πρό καί μετά τό θάνατό του κριτικῆς
νά καταλήγει ἀδίαστα στό συμπέρασμα
ὃτι :6 ὅσα ἀναφέρθηκαν παραπάνω σάν
προσδιοριστικόι σημεῖα - γεγονότα τῆς
ζωῆς καί κατ’ έπέκταση τῆς γραφῆς του
διόλου δέν ἀναλύθηκαν ἀπό τήν τρέχουσα κριτική μέ :96110 σαφή καί συστηματικό, μόλο που έπισημάνθηκαν καί
ἀναφέρθηκαν, ἴσως ὑπέρ τό δέον. Δέν
ἑξετάστηκαν, Θέλω νά πῶ, ἀπό τήν κριτική, έτσι 1101') νά καταστεῖ φανερή ἡ
διαλεχτική ἀλληλουχία καί ἀλληλεπίδραση ἀνάμεσα στίς έπιγενόμενες συνιστῶσες τῆς 6αθμιαῖα μεταόαλλόμενης
ὃιολογικῆς καί ἐκφραστικῆς του διαδικασίας,ἀπό τή μιά,καί στή ουγκεκριμένη
ἀνθρώπινη προσωπικότητα,ἀπό τήν ἄλλη· οὔτε προσδιορίστηκε, πάντοτε μέσα
καί ἀπό τήν κριτική, τό πῶς καί τό πόσο,
μέ ἄλλα λόγια πίσω ἀπό ποιές ἐσωτερικές διεργασίες καί σέ ποιόι ἕκταση, οἱ
καθοριστικές αὐτές συνιστῶσες ἂσκησαν
οὐσιαστική ἐπίὸραση στήν ὅλη - μετὰ
τήν ἒλευσή τους - διαμόρφωση τοῦ Χάκκα, σάν ἀνθρώπου καί σὰν συγγραφέα.
Ἀντίθετα, αὐτή ἀκριὸῶς ἡ κριτική
προσφέρεται καλύτερα 06v ἀντικείμενο
έπιμερικῆς ὲξέτασης, ἀπό τήν ὁποία σαφῶς προκύπτει τό συμπέρασμα ὅτι πρόκειται γιά μιά κριτική 601616 διχασμένη
ὃχι τόσο έσωτερικόι, στή δομική της δηλαδή ὑπόσταση καί λειτουργία, ὅσο χρονικά καί μέ ὅὰση τίς συνακόλουθες τοῦ
χρόνου τῆς ἃσκησής της έκφάνσεις, 1:961γμα πού σημαίνει ὅτί ὁ διχασμός πού τή
χαρακτηρίζει ἔχει τή ρίζα του, ἀποκλειστικά, σέ ὑποκειμενικά καί, κυρίως,
ουναισθηματικά ἐρείσματα. Πιθανόν o’
αὐτή τήν ἀναμφισὸήτητη διαπίστωση νά
μήν εἶναι ἄμοιρο τό γεγονός ὅτι, στήν
περίπτωση τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ
Χάκκα ἀπό τήν κριτική, δέν ὑπάρχει
οὔτε μιά ὁλοκληρωμένη ἀπό τό ἴδιο
πρόσωπο παρακολούθηση τῆς ἐξελικτικῆς του πορείας ἀπό τό πρῶτο ἴσαμε τό
τελευταῐο του 6ι6λίο, πρίν καί μετά τό
θάνατό του, ἐκτός ἀπό δύο μεμονωμένες,
περιορισμένες σταδιακὰ καί ἐλαττωμένης ἀποδειχτικῆς ἀξίας, ὅπως θά δεῖ στή
συνέχεια ὁ ἀναγνώστης, πράγμα 1101’) ὲννοοῦσα προηγουμένως μιλώντας γιά έλλειψη μιᾶς συνεχοῦς κριτικῆς. Αῠτές τίς

-κριτικές - ἀφοῦ περιλάὸει κανείς στόν
ὅρο κριτική καί ἁπλές νύξεις ἤ σημειώματα πού γράφτηκαν ἀναφορικά μέ τό
Χάκκα - τολμῶ καί τίς διαχωρίζω, μέ
γνώμονα τό χρόνο τῆς γραφῆς τους, σέ
προθανάτιες καί μεταθανάτιες, παρεμ6άλλοντας ἀναμεσόι τους καί τίς ἐνὸιάμεσες, τίς κριτικές δηλαδή που γράφτηκαν μέσα στά χρονικά πλαίσια πού καλύπτουν τήν ἐποχή τῆς εὐρύτερης γνωστοποίησης τοῦ ἀναπόφευχτου καί
καταλήγουν στή στιγμή τῆς πραγμάτωσής του, μέ κὺριο προσδιοριστικό στοιχεῖο τή ουναισθηματική, ἰδίως, φόρτισ
τῶν ἀπόψεων πού ἐκφράστηκαν σ’ αὐῷ
I,

Ἐπιθεώρηση Τέχνης, Σεπ. ‘65), ὅπου,
ἀφοῦ ἐπισημαίνεται ἀπό τόν γράφοντα
τό ἀνέφιχτο τῆς παραπέρα ποιητικῆς του
λειτουργίας, γίνεται μνεία ὅτι ὁ ποιητής
ὅρίσκεται στό μεταίχμιο τῶν προσανατολισμῶν του; «Εἶναι φανερό πώς ἄν ἡ
ποίηση αὐτή ἔχει παρόν, τό μέλλον της
εἶναι προόληματικό. Δέν ἔχει περιθώρια.

Δι’νει ἐντυπωσιακά ἀποτυπώματα, πού
σύντομα ὅμως καί μοιραῑα καταλήγουν
στήν έπανάληψη, ὅπως τά τυποποιημένα ‘
προϊόντα. Εἰναι μιά πρώτη σύλληψη τῆς
σύγχρονης ἀπελπισίας, μέ τάση νά μείνει
ἐπιφανειακή. Λείπει ἡ ὅαθιά ὁιείσὸυση
οτίς ρίζες πού παρακολουθεῑτήν κοινωνική πράξη». Ἴ-Ι σάν αὐτές πού ἐκφράζονται λίγο ἀργότερα (έφ. Τό Βῆμα,
1966) ἀπό τό B600 Βαρίκα, μέ ἀφορμή
τό πρῶτο πεζογραφικό ὅιὸλίο τσυ’; «TU-φεκιοφόρος τοῦ ἐχθροῦ», πού, ἀφοῦ
διατυπώσει ἀρχικόι τήν ἄποψη ὅτι 16.115ζογραφήματα τοῦ κρινόμενου 6ι6λίου
εἶναι ἄνισα καί ὡς γραφή καί ὡς πρόθεση, καί ὅτι ὁ συγγραφέας «κινεῖται συνεχῶς μεταξύ λογοτεχνίας καί παραφιλολογίας, χωρίς [...] καί ὁ ἴὸιος νά εἶναι
πάντα σέ θέση νά διακρίνει τά διαφορετικά, τόσο εὐὸιάκριτα σύνορα ἀνάμεσά
τους». Κι ἀφοῡ έπισημάνει οτή συνέχεια
ὅτι, μὸλο πού οἱ στόχοι τῆς σάτιράς του
εἶναι μεμονωμένοι, «προὸίὸουν ἐν τούτοις, τήν παρουσία ἑνιαίας στάσης ἀπέναντι στή ζωή. [...] Δέν πρόκειται, ὡστόσο, γιά συγκεκριμένη ἰὸεολογία, γιά τή
στενή προσκόλληση σέ μιά ὅποια 61005ωρία, πού θά προγραμματίζονταν τήν
ὑπερὸολή καί τήν ὑπεράσπισή της ὁ συγγραφέας. Ἐὸῶ ἔχουμε νά κάνουμε
περισσότερο μέ μιά ἁπλή ἀνθρώπινη
συνείὸηση, πού ένστικτωὸῶς ἐξεγείρεται
σέ κάθε τί πού θίγει καί έξευτελίζει τόν
ἄνθρωπο ἤ προσπαθεῖ νά τόν κλείσει στό
ὄνομα τῆς ὅποιας ἐπιὸίωξης σέ παραμορφωτικά καλούπια. [...] Μοιάζει νά
ἐνόιαφέρει ὁ Ἄνθρωπος σάν συγκεκριμένο πρόσωπο καί ὄχι σάν ἀφηρημένο
σύμὸολο», καταλήγει σέ εἰδικὸτερες ἑπιφυλάξεις; «Δέν ξέρω ἄν ὁ «Τυφεκιοφό-

τό μεσοδιόιστημα, στοιχεῑο πού κορυφώνεται σταδιακά γιά νά ὑπερκαλὺψει, 0'16
τέλος, κάθε ἐνσυνείδητη προδιάθεση ἤ
πρόθεση κριτικῆς ἐπισκόπησης τοῦ ἔργου τοῦ Χάκκα, στή μεταθανάτια περίοδο. Θά πρέπει ἴσως νά δηλώσω, 016
σημεῖο αὐτό, προκαταὸολικά, ὅτι διόλου
δέν πήρα ὑπ’ ὅψη μου, στήν παραπάνω _
τριχοτὸμηση, τίς ὅποιες ἐπιφυλάξεις πού
διατυπώθηκαν ἑπιμερικά σέ σχέση μέ τίς
πρῶτες δημοσιεύσεις του, ἐπιφυλάξεις
πού, 016 κάτω τῆς γραφῆς, πάντοτε συνῇ
οδεύτηκαν ἀπό τήν ἀνεπιφύλαχτη ἀποδοχή τοῦ ἀναμφισὸήτητα ἀξιόλογου ταλέντου ἑνός συγγραφέα πού ὅρίσκονταν
016 πρῶτα του ὅήματα, ὅπως ἐκεῑνες λ.χ.
τοῦ Βὺρωνα Λεοντάρη, ἀναφορικά μέ
τήν ποιητική συλλογή του «Ὄμορφο καλοκαίρι», πού κυκλοφορησε τό 1965 κι
ἀποτελοῦσε τό πρῶτο του 6ι6λίο (περ.

ρος τοῦ ἐχθροῦ» ,θά ἔχει συνέχεια, ἄν
ὸηλαὸή ὁ συγγραφέας θά ἑξακολουθήσει
νά ἑπιὸίὸεται 016 εἷὸος μέ τό ὁποῖο κάνει σήμερα τήν πρώτη ἀλλά ἰὸιαίτερα
εύοίωνηέμφάνισή του. Προσωπικά θά
εἶχα τή γνώμη Ιπώς πολλά μπορεῖ νά
προσφέρει 0'. αὐτήν τήν περιοχή. [...]

VOU ξελους ἘΟυ, ἐπιστρατεύει ὅλες τίς έγYEVELS m Ιὲπῑκτητες μνῆμες, έμπειρίες καί
[κανέζῑηῑες ἴου, κὰτι πού ὑπό ὁμαλές
Ουγθηκες 6ιΟλογικῆς έξέλιξης θά χρει-’
αζθῑαν» ἴσως, πολύ περισσότερες καί πιό
μακροχρόῖῑὲς ὃιεργασίες 016 χῶρο τῆς
προσωπικης ἴου χαρτογράφησης,

Φτάνει νά ὖπερνικήσει τούς κινδύνους
τῆς προχειρότητας καί τῆς εὐκολίας,
πού, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τό ὄιὸλίο
του, καραδοκοῦνρ ὑποσχόμενοι ἄκοπες,
ἀλλά καί ταυτόχρονα φτηνές καί 61060—
τικές έπιτυχίες. Ὀ σατιρικός λόγος ὁέν
παύει νά εἶναι ἔντεχνος λόγος. Καί ὁ κ.
Χάκκας ἔχει ἀρκετή ἀπόσταση ἀκόμη νά
ὸιανύσὲιζγιά νά φτάσει ’στήν προσωπική
ἔκφραση». Σ’ αὐτή ,τήν κατηγορία τῶν
προθανάτιων κριτικῶν, ἀναφορῶν στὸ
ΜάριοΧόικκα,.θὰ μποροῦσε κανείς νά
ζάναφέρει καί ιτήν κριτική τοῦ Φώντα
Κονδύλη (έφ. - Δημοκρατική Ἀλλαγή,
1967), ὅπου, μιλώντας κι αὐτός γιόι τό
ἴδιο ὃιὸλίο, ἐπισημαίνει τίς ἴδιες πάνωκάτω ἀδυναμίεςς «[...] ἀφοῦ ὸεχτοῦμε ὅτι
τό κλιᾷιαητοῦ συγγραφέα, ἀπό τήν ἄποψη
τῆς ὄιοθεωριάς,· εἶναι τό σατιρικό, καί
μόνον αὐτό, θά χρειαστεῐ νά ὸιαθέσουμε
ἐκείνη τή συναισθηματική εὐελιξιά πού
ἀπαιτεῖ ᾖ ἀλλαγήτῆς «στάσης» του γιά
νά μπορέσουμε νά τόν παρακολουθήσουμε. Κι ἐὸῶ πιστεύουμε ὅτι τοποθετεῑται ἡ καίρια ἀὸυναμία τοῦ ὄιὸλίου». Κι
ἀφοῦ έπαναλάὸει γιάψπολλοστή φορά
τήν προσωπική του γνώμη γιά μιάν ἀνισότητα πού δημιουργεῖται, σάν ἀποτέλεσμα τῆςὺφολογικής του διάσπασης καί
ἀνομοιογένειας, καταλήγει; «Κι αὐτό τό
λέμε ἀπό καθῆκον, μιά καίὸ συγγραφέας
τοῦ «Τυφεκιοφόρου τοῦ ἐχθροῦ» κατορθώνει νά μᾶς ἀναγκάζει νά τόν προσέξουμε».-Ι

Προσπερνώντας λοιπόν τελείως ἀποσπαῡμαῑξκά τίς λιγοστές καί περιορισμέΥης ὅᾳρῑζῑηϊας μνεῐες πού γίνονται ΟᾎΕς TO'V Αἶίρίλη τοῦ 1970 - γιά τό μονοπραχῒθ « Ενοχή», ἡ μία ἀπὸ τό ΓιῶρΥΟ, Κάρῖερ (έφ. Νέα Πολιτεία).· «Ὁ
Χᾱκκᾱς μθβρφοποιεῖ τό θέμα του μέ στέρεη) θεμελίαζῦη, μέ σύγχρονη θεατρική
(WHAT/’77: με φαντασία κι εὑρηματικότη1‘6}- Οἱ λαρακτῆρες ὁέν τόν ἐνὸιαφέρουν,
(561” του χξείᾴζονται, Ζωγραφίζει καταΟῒασείς #f ῖην τεχνοτροπία τοῦ έξπρεσ(Homo/401)»: ἡ ἄλλη ἀπό τόν Μπάμπη
Κλιάρα σξη «Βραὸυνή», πού καταλήγει
0'571 διαπῑσῑὶῠσηῑ «[...] Καί σέ μιά μόνο
πρίζξηικαῒθρθώνει νά λέει τόσα πολλά,
πῡῖζ μαῖ’(ξῑαΙ σπαταλοῦνται 0’ ἄλλα ἔργα
Τρεῖς καί ΐέςσερις πράξεις, χωρίς νά τά
ÂEVË- ιξΐῡίχὶἲίίιῐ πού φανερώνουν πνευμαTU“? αξ’θΩω-πο καί θεατρικό συγγραφέα».
Και τέλος ἀζῑό τήν έφημερίδα «Ἐστία»
προηδιερξυταταιε «[.;,] τί εἶὸους θέατρον
εἶιναι αἱ)τοί εἰς τό ὁποῖον ὁ θεατής, εἶναι
υποχρεφμενος ν’ ἀναζητῇ πιλότον ὁιά
την σκέψιν τοῦ συγγραφέως. Καί ὅμως,
Swat κρίμα-Ι Ὁ κ. Μ. Χάκκας, πρύ
ἔγραψε ῒηγ «Ἐνοχήν» φαίνεται καί τό
θεαῖρον να γνωρίζῃ καί ποιητικήν πνοήν
να εχῃ...», φθάνουμε στήν κυρίως ἐνὸιάμεση, περίοδο, πού, ὅσο κι ἄν εἶναι·
φτωχη-ὰπο τήν ἄποψη τῶν κριτικῶν πού
μπορουνινά ὑπαχθοῦν σ’ αὐτή, εἶναι ἀρκετά προσφορη ὡστὸσο προκειμένου νά
ὁιαπιστώσει κανείς τό μέγεθος καί τό εἶδος τῆς μεταστροφῆς τήν ὁποία ἤδη ση-·.
μειώσαμε. Εἰδικότερα ἡ κριτική τοῦ Βαρίκα γιά τόν «Μπιντέ», ἀποχτᾶ ἕνα ἰδιαίτερο δάρος γιά ὁποιαδήποτε ἐπαληή
θευτική ἀπόπειρα τῆς εἰδολογικῆς καί
συναισθηματικής, κατά περιόδους, διαφορσποίησης, ὡς πρός τήν ἀντιμετώπιση
τοῦ Χάκκα, δεδομένου ὅτι εἶναι ὁ μόνος
πού ἀσχολήθηκε μέ 6ι6λία του σέ, κλιματολογικά, διαφορετικές ἐποχές· 6.11015λώντας, κατά κάποιο τρόπο, τόν ἓνωτικό
κρίκο ἀνάμεσα στήν προθανάτια καί
στήν ἑνὸιάμεση περίοδο, μέ τήν ἔννοια
πού καί ὁ Τόλης Καζαντζής εἶναι ὁ μόνος συνδετικός κρίκος 611611500 στήν ένὁιάμεση καί στή μεταθανάτια περίοδο.

Ἀπὸ τό σημεῖο αὑτό καί μέχρι τό θάνατό του, οἱ κριτικές ἀναφορές, πού γί-νονται 1600 016 θεατρικό του μσνόπραχτο «Ἐνοχή», ,πού παίζεται 016 1970
ἀπό τό, θίασο «Βήματα» στό θέατρο
«Φλορίντα» μαζί μέ τήν «Ἀντιγόνη» τοῦ
Ζάν Ἀνούιγ, ὅσο καί 016 δεύτερο πεζο,γραφικὰ του 6ι6λίο «Μπιντές, κι ἄλλες
[στορίες», ἀρχίζουν νά ὃιαφοροποιοῦνται ὄχι έξΙαίτίας μιᾶς νέας ἀντικειμενικῆς- ἐνορασης καί ἀντιμετώπισης τοῦ
συγκεκριμένου έργου, ἀλλά 6116 p.16 ἐκ
-τῶν ἔνδον συντελεσμένη ἀλλοίωση καί
ἀμόλυνση ’τῶν κριτηρίων στήν ὅποια
ἀπόπειρα προσέγγισής του, μέ 6001116
γνώρισμα πή συναισθηματική ὑπερφόρτιση. Βέὸαἰα, τό γεγονός ὅτι ἀπό τά 1970

,καί δῶθε ἐξοστρακίζονται ἤ διατυπώνονται Ιιξνδοτικότερα _ οἱ προηγούμενες
ἑπιφυλάξεις δέν πρέπει, καθόλου ν”ἀποδοθεῐ ἀποκλειστικά οτήν εἰσὸολή τοῦ
παράγοντα ’πού ἤδη ἐπεσήμαναῑ τό· ουν-

,αισθημάτισμό’· ἀλλά καί στήν ἀναμφισόήτητη- καί ’ἴσως ἀπότομη ἐσωτερική
καί παράλληλα ἐκφραστική - ὡρίμανση
τοῦ Χάκκα, 1106,6116 τή στιγμή τῆς γνώσης καί συνειδητοποίησης τοῦ ἐπερχόμε-

Κι ἐκεῖ πού ὁ πρῶτος, στόν «Τυφεκιοφὸρο», ἐπεσήμανε τά αἴτια τῶν ἀδυναμιῶν τοῦ Χάκκα, ἐκφράζοντας τήν
ἄποψη 611: «Πότε ὁ συγγραφέας σκοπεύει ψηλά, φάοὸοξεῖ καί πλησιάζει
καταστάσεις γενικότερες καί ἄλλοτε ξεπέφτει σέ πρόχειρα φαιὸρολογήματα,
πού ὁέν ὀιαφέρουν οὐσιαστικά, ὡς ποιότητα, ἀπό τίς «εὕθυμες ἱστοριές» τῶν
σχετικῶν σελίὸων τῶν λαὶκῶν περιοὸικῶν», ἠ ὅτις «ὁ σατιρικός λόγος ὸέν
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παύει νά εἶναι ἔντεχνος λόγος. Καί ὁ κ.
Χάκκας ἔχει ἀρκετή ἀπόσταση ἀκόμη νά
ὸιανύσει γιά νά φτάσει στήν προσωπική
ἔκφραση», τώρα ἐπιχειρεῖ μιὰν, ἀναδρομική θὰ έλεγα, ὸικαίωση, ἤ. ἀλλιῶς, μιά
ουγκατα6ατική καί κριτικόι ἀμόλυμένη
κατάφαοη. μέ τόνο φανερά συγκινημένα
χωρίς ὂέόαια νά παραὸλέτιεται καί ἡ
ωμὸολή πού εἶχαν 0‘ αὐτήν τή μετατροπή καί ὸὺο ἄλλοι σοὸαροί παράγοντεςῑ ἡ οὐσιαοτική κι έκφραστική ὡρίμανση τοῦ Χάκκα ἀπό τὴ μιά καί ἡ συγκεκριμένη πολιτική ἀτμόσφαιρα ἀπό τήν
ἄλλης «[...] Σαρκαστικός καί κυνικός θέλει νά φαίνεται ὁ συγγραφέας τοῦ «Τυφεκιοφόρου τοῦ ἐχθροῦ». Δέν χρειάζεται, ὡστόσο, μεγάλη ἄοκηση ἥ ὸιαίσθηοη, γιά νά ὸιακρίνεις ὅτι πίσω ἀπό τήν
εἰρωνεία καί τήν προσπάθεια ὁιακωμώὁησης καταστάσεων καί ἀνθρώπων [...]
ὑπάρχει μιά συνείὸηση ὅαθύτατα πληγωμένη, θλίψη καί πόνος γιά ὅ,τι ὄλέπει
νά ὸιαὸραματίζεται γύρω του. Καί τό
ὁποῖο μολονότι τελικά θέλει νά τό ὅλέπει
μόνιμο, ,ψυχολογικά ὡστόσο, τοῦ προκαλεῖ ὅίαιες ἀντιὸράσεις. Τήν ἴὸια αὐτή
παρατήρηση ἐπιὸεὸαιώνει καίκάτι ἄλλο’
Ἡ ὀυνατότητα τοῦ συγγραφέα νά παρακολουθεῖ καί νά ἐπισημαίνει ὄῆμα πρός
ὅῆμα τήν πορειά τῆς φθορᾶς στό
πρόσωπο τῶν τρίτων, ὅπως ὅλέπουμε σέ
ὁρισμένα ἀφηγήματά του. [...] Προσωπικά, προτιμῶ τίς πρόζες, σύντομες ἐπίσης,
τῶν «ἐξομολογήσεων» καί τῆς «ὁιάλυσης». Ὁ συγγραφέας ἐὸῶ, μιλώντας γιά
τόν ἑαυτό του, ἔχει περισσότερα νά μᾶς
εἰπεῖ. Σέ σταματάει ἐπίσης τό ὁραματικό
ὑπόστρωμα τῶν περισσοτέρων τουλάχιοτον, πο ύ ὑποὸηλώνει γνήσια προσωπική
ἀγωνία. Σέ τρόπο, πού ἡ εἰρωνειά καί ὁ
σαρκασμός νά μεταόάλονται σέ τραγικό
κλαυσίγελω. Καί ἐπί πλέον, τό ἀφήσαμε
ἤὸη νά ὑπονοηθεῑ, τά κειμενα του παραμένουν καί εὐρύτερα ἀντιπροσωπευτικά
τῆς ψυχολογίας μιᾶς ὁλόκληρης γενιᾶς».
(ἐφ. T6 Βῆμα, 24.1.71)
Ἀπό τά ὅσα, οτή συνέχεια, σημειώνει
οτήν ἴδια —— ενὸιάμεοη - περίοδο ὁ Τόλης
Καζαντζής, γίνεται εὔκολα ἀντιληπτό,
τόσο ἀπό τό ὕφος τῶν γραπτῶν του ὅσο
καί ἀπό τή γενικότερη στάση του, πού
μπορεῖ νά ὸιακριθεῖ κατά τρόπο διττό;
ἀπό τή μιά ἀπέναντι στό Χάκκα σάν ἀνθρώπινη περίπτωση μέ τίς ὃεὸομένες 6L—
ολογικές της έκφάνοεις καί ἀπό τήν ἄλλη
ἀπέναντι στό συγγραφέα τοῦ συγκεκριμένου ὂιόλίου, τοῦ «Μπιντέ», ὅτι ἡ
προσέγγιση πού ἐπιχειρεῖ γίνεται μέ κριτήρια ἀμὸλυμένα καί προφανῶς καταλυμένα ἀπό λογής ουγκινησιακά καί συναισθηματικά παράγωγα, μέ ἐμφανεῖς καί
διαρκεῖς νύξεις γιόι τό ἀναμενόμενο τέλος, κὰτι ὅμως πού πρέπει νά σημειωθεῖ,
ὁέν ὀφείλεται ἀποκλειστικά οτή γνώοη
του τῆς προσωπικής μοίρας τοῦ συγγραφέα, ἀλλὰ καί στό ὅλο κλίμα τοῦ κρινόμενου 6ι6λίου. Διακρίνει κανείς, ἐξάλλου, τήν πρόθεση τοῦ κρίνοντος νά ὲντο48

'O ἄνθρωπος πού ὀνειρεύεται
‘O ἅνθρωπος πού ρεύεται
'O ἅνθρωπος πού ρά6ει καί ρέθει
Ὀάνθρωπος πού ρέμ6ει τά ἐρέθη.

'O ἄνθρωπος πού ξυπνάει πρωί
'O ἄνθρωπος πού ξυπνάει θράδυ
‘O ἅνθρωπος πού ξυπνάει κανονικά
'O ἅνθρωπος πού δέν ξυπνάει.
M’ ὅλους αὐτούς πού γεράσαμε
$33,112,161 τελευταῖα Tpayoûôla μσς
M. ΧΑΚΚΑΣ

πίσει οτό ὃιὸλίο καί νόι συνδυάσει μέ τήν
πληροφοριακή του γνώοη τὰ διάφορα,
ἀμεσα ἤ ἔμμεσα, περιγραφόμενα κι ἐξομολογούμενα ἀπό τό Χὰκκα περιστατικά;» [...] ἀπαλλαγμένος ἀπό κάθε προὸικασία, πλούσιος σέ ἔνταση ὅσο καί
ἄπελπις μοιάζει σάν τελικό ἀντάντε (ἡ
ὑπαγρόιμμιση ὸική μου) πού συμμαζεύει
ὅλα τά προγενέστερα μοτίὸα, ὑπερπηὁοῦν πολλές φορές τήν ἀτομική περίπτωση τοῦ συγγραφέα, ἐνῶ συχνά χρησιμοποιοῦν τό παραὸοσιακό οτοιχεῑο, ἄλλοτε σάν ἐκφραστικό μέσο κι ἄλλοτε σάν
συντελεστή ὁημιουργίας ἀτμόσφαιρας.
Μαρτυρία μιᾶς πονεμένης εὐαισθησίας
ὁ Μάριος Χάκκας, κρίνει τήν ὑπόλοιπη
ζωή ἐλάχιστη ὥστε νά τακτοποιηθοῦν οἱ
ἀπομένουσες ἀναρίθμητες ἐκκρεμότητες.
Ἒτσι ὁ λόγος παίρνει σπουὸή, πού μέ τή
σειρά της χαράζει στά πεζογραφήματα
αὐτό πού λέμε νεῦρο. Γιατί, ποῦ καιρός
γιά ἐξαντλητικές περιγραφές πραγμάτων, αἰσθημάτων, ἰὸεῶν, ἐλπίὸων, ôtaψεύσεων. [...] Ἔτσι ὁ λόγος ὅαὸίζει, τί
λέω, καλπάζει σέ ρυθμό ἀσθματικό πού
ὸικαιολογεῐ ἀκόμη καί τό παραλήρημα,
ἀκόμη καί τήν παραίσθηση, τήν ἰσοπέὸωση τοῦ χρόνου, τίς ὑπερφυσικές 01aστάσεις τῶν καταστάσεων, τήν ὑπερδολική ἀφαίρεση, τήν ,πλεονάζουσα χρήση
στοιχείων ποιητικῶν». (περ. Ἑξάντας,
Θεσίκη, 1972/1)

στό συγκεκριμένο πρόσωπα, καθώς οἱ
νύξεις, ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἀντικείμενό
τους, συγκινημένες καί εὐαισθητοποιημένες ὅλες ἀνεξαίρετα, εἶναι τόσο ἀξεὃιόιλυτα συνυφασμένες ὥστε νά μοιάζουν, ἀκόμη κι ὅταν ὑποδηλώνουν
προθέσεις ἀντικειμενικής έπιοκόπησης
ὁλόκληρου τοῦ, τετελεσμένου πιά, ἔργου,
μέ ἐπικήδεια ἀναὸίωση μνημῶν κι ἐμπειριῶν. Ὑπ’ αὐτές τίς συνθήκες ὁέν θα
ἠταν ὁυνατό ἀλλά οὔτε καί τίμιο -νόι
ἀντιμετωπίσει κανείς μέ κριτική μεμψιμοιρία τό πολύπλευρα σπαραχτικό ἐπιφυλλιὸογραφικό κείμενο τοῦ Δ.Ν. Μαρωνίτη (ἐφ. Τό Βῆμα, 15.7.72),τή στιγμή
πού εἶναι πρόὸηλο τό πόσο ὸιαλυτικά
ἔχει έπιὸράοει. ο-ιήν κρίση του καί στό
συναίσθημά του, ἡ πρόσφατη ταφή τοῦ
πεθαμένου, ὥστε ἴσα νά κατορθώνει νά
ἀρθρώσει λίγα λόγια μέσα ἀπ’ τόν κόμπο
πού ἔχει στό λαιμὸς «παίρνω τόν τίτλο
τοῦ ὅιὸλίου καί λίγες φράσεις του. Ἀπομεσήμερα τοῦ ψάλανε καλά καί καθαρά
τά γράμματα οἱ παπάόες στήνΚαισαριανή, m ὕστερα κύλησε γοργὰ στό μαῡρο
τοῦ μαύρου. [...] Χρειάζεται καί λίγη ταπεινοφροσύνη, γιά νά σι’νεννοούμαστε

Ὁ Μάριος Χάκκας, παρά μιά μὲρα καί
θά ἔὸλεπε τυπωμένο τό καινούργιο τοιΙ
ὅιόλίο. Δέν πρόλαὸε. Κι ἅς εἶχε γράψει.·
«Ἅη-Γιώργη, Κουταλά καί προστάτῃ
μου, ἄφησε νά τελειώσω αὐτές τίς σελίὸες. Δέν ξέρω πόσες. Ὅσο θά νομίζω
πώς κάτι πάω νά πῶ m ἄς μή τό λέ.[...]»

Ἐπίοης κρίνω πώς θά ἦταν τουλάχιστο
ἱεροσυλία, τό νά προσπαθήσει κανείς νά
κρίνει τό ἐπικήὸειο ἀνακαλεσμα τῆς
μνήμης, σέ σχέοη πάντα μέ τόν πεθαμένο,
ἀπό τό Στρατή Τσίρκα (περ. Συνέχεια,
ἀριθ. 2. Ἀπρίλης ‘73): «Τί νά σοῦ πρωτοθυμηθῶ,’ Τήν πρεμιέρα τῆς «Ἐνοχῆς»
στό «(D/16911110»; Βγῆκα τρεκλίζοντας
ἀπό τήν ἔνταση κι ἔλεγα 0’ ὅλους,- «Μέτρια παράσταοη, μά ὁ Χάέικας εἶναι
συγγραφέας μέ κογιόνια. Ἔχει τή χάρη
νά ταυτίζει τά περασμένα ,ἷιέ τά οημερινά, τήν ἀγωνία τή χτεσινή μ’ αὐτή πού
ζοῦμε, αὐτό σοῦ ὸίνει νά καταλάὸεις, m
ὕστερα πιά ἐσύ ἐνώπιος ἐνωπίω, ἀναλογίσου τίς εὐθύνες σου». Τίς ἴὸιες μέρες
ἧταν πού γινόταν μιά μεγάλη ὸίκη κι ὁ
κόσμος ἔτρεμε τί θ’ ἀπογίνει ὁ ΚαράΚαταλήγοντας οτήν τρίτη, μεταθανάτια, περίοδο κι ἀπαριθμώντας τίς λιγο- γιωργας[...] ”Η ὅταν κυκλοφόρησε ὁ
οτές κριτικές ἀπόπειρες πού έγιναν, . «Μπιντές»; Τούς τράνταξες τούς 6015μένους στά πιθάρια τῶν ἀναμνήσεων, ἐξ·
κατά τό πλεῖστον, μέ τήν πρόθεση μιᾶς
ετάζοντας πῶς κατάφεραν νά ἐπιζήσουν
γενικότερης ἐποπτείας, καθώς καί τά
ὁίχως ὅραμα πιά οἱ ἄνθρωποι, οἱ ἁπλοῖ
διάφορα σημειώματα, πού γράφτηκαν
καί ταπεινοί, πού ἀπομεῐναν ἀπροστάεἴτε προσόλέποντας ἀπευθείας στό
τευτοι μέσα στή νύχτα. [...] ”Η ὅταν τόν
πρόσωπο τοῦ πεθαμένου, ἤδη, Χάκκα
Ἀπρίλη, ἐφέτας, σέ παρακινοῦσα νά ἐκεἴτε στό σύνολο τοῦ συγγραφικοῦ του
ὀώσεις τό «Κοινόόιο». [...] ’Ἡσουν σι]ἔργου, εἴτε στό τελευταῖο του 6ι6λίο, τό
μαὸεμένος πιά. Ἀπό κλινική σέ κλινική
«Ken/6610», πού πρόφταοε μόνο τίς τυἀπό νοσοκομεῖο σέ νοσοκομεῖο, ἄσε ταπογραφικές του διορθώσεις νά δεῖ, πραξίὸια, πότε στήν Ἀγγλία, πότε στή Γεργματικα εἶναι’ὸύοκολο, ὄιν ὄχι ἀκατόρμανία, καθηγητές, γιατροί, ἀὸελφὲς νοΘωτο, νά ὃιαχωρίσει κανείς, μέ τρόπο
σοκόμες, φίλοι, συγγενεῖς, τόσος κόσμος
οτέρεο, ὅ,τι, μέσα ἀπό τά λογής γραφόμενα, ἀναφέρεται, ἀποκλειστικά στό κρι- γύρω σου σέ νοιάζονταν κρύὸοντας τήν
ἀγωνία του. [...]
νόμενο ἔργο ἀπό τά ὅσα ἀναφέρονται

Τίς δυό αὐτές περιπτώσεις ἐπιθανατιας σχεδόν ἀναφορᾶς στό πρόσωπο
ἀποκλειστικά τοῦ Χάκκα κι ὅχι στό σύνολο ἔργο του, ἀκολουθοῦν ἀκόμη ἆλλες
τρεῖς, στό ἴδιο μέ τίς προηγούμενες χρονοδιὰγραμμα ένταγμένες, πού ἀποτελοῦν, σαφῶς, ἀπόπειρες γιά μιά γενικότερη κριτική ἀποτίμηση τοῦ ἔργου του,
μὸλο που τά ἀντικειμενικά τους κριτήρια
μένουν ἐκ τῶν πραγμάτων ἀνεφάρμοστα,
προσκρούοντας τόσο στίς προσωπικές
καί ἰδιαίτερες εὐαισθητοποιήσεις τῶν
γραφόντωγ ὅσο καί στή γνώση τους τοῦ
τέλους τῆς ὂιολογικής καί δημιουργικῆς
τροχιὰς τοῦ συγγραφέα, πράγμα πού
φαίνεται νά γνώριζαν καιρὸ πρίν ἀπ’ τήν
έλευσή του. Ἡ ἀναμφισόήτητη αὐτή
πραγματικὸτητα εἶχε σάν παραπέρα φυσική συνέπεια μιά διαρκή μετατὸπιση,
ἄλλοτε ἠθελημένη κι ἄλλοτε ἀθέλητη,
τῶν καθαρά κριτικῶν συλλογιστικῶν
τους διεργασιῶν σέ χώρους τό περισσότερο προσωπικοὺς, ἀτομικά δικούς τους
ἦ κοινούς, μεταξύ αὐτῶν καί τοῦ πρόσφατα ἀκόμη πεθαμένου. Ἔτσι, ὁ Ἀλέξανδρος Κοτζιάς ἀρχίζει μέ πλήρη έπίγνωση τοῦ παρακινδυνευμένου μιᾶς
πρὸωρης ἀπστίμησης, σάν αὐτή πού ὁ
ἴδιος έπιχειρεῑῑ «[...] Παρακινὸυνευμένη
ὅέὸαια, μιά τόσο κατηγορηματική κρίση
ὄασισμένη σέ κείμενα, πού τό μελάνι πού
γράφτηκαν εἶναι ἀκόμη σχεὸόν νωπό,
”Ομως, ἐκτός ἀπό τά ἴὸια τά κειμενα, σέ
παρακινοῦν νά προεξοφλήσεις τή ὁοκιμασιά τοῦ χρόνου καί οἱ τελείως ἀσυνήθιστες συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες τά
ὸσύλεψε ὁ ὸημιουργός τους. [,,,] Στόν
«Τυφεκιοφόρο» ὁ Χ άκκας ἐπιχείρησε νά
στήσει ὸιηγήματα λίγο — πολύ ὀρθόὸοξα.
Γ ραμμένα σέ τρίτο πρόσωπο, πλέκουν
μιά ἱστορία ἥ ἕνα ἐπεισόὸιο μέ ἀρχή καί
τέλος, ἔχουν κάποιους χαρακτῆρες,
ἔχουν χρόνο. ’Όμως τά περισσότερα εἶναι ἄτεχνα στή σύνθεση καί πρό παντός
στή γλώσσα.[...] Μέ μιά ἐντυπωσιακά
ὄελτιωμένη γλώσσα ὁ συγγραφέας ὸίνει
τώρα σέ τρίτο ἤ σέ πρῶτο πρόσωπο ἰὸιότυπα συναρπαστικά σκίτσα, πού ὁέν
ἔχουν τίς προθέσεις ὁιηγήματος.[...]
Πάντως πιστεύουμε πώς ἡ ἀξία τοῦ
«Μπιντέ» ἔγκειται κυρίως στόν ἄλλο
ἀφηγηματικό τρόπο, πού ἐκεῖ πρωτοεμ·
φανίζεται καλύπτοντας καί τή μεγαλύτερη ἔκταση τοῦ ὅιὸλίου. Εἶναι ὁ χωρίς
έπεισόὸια, χωρίς πλοκή, χαρακτῆρες ἤ

χρόνο σύντομος μονόλογος, ἕνα τελείως
προσωπικό εἷὸος ἐξομολόγησης,·πού ὁημιουργεῐ μιά ἀμεσότητα στό συγγραφέα
καί στόν ἀναγνώστη.[...] Στόν «Μπιντέ»
προόάλλει πιά ὸιαμορφωμένη ῆ συγγραφική φυσιογνωμιά τοῦ Χάκκα καί ὸιαγράφεται ὁ κύκλος τῶν θεμάτων πού τόν
ἀπασχολοῦν. Εἶναι θέματα οὐσιαστικά
καί καθώς ἐπανέρχονται ἀπό τό ἕνα
κομμάτι οτό ἄλλο συνθέτουν μιά ἑνὸιαφέρουσα αὐτοόιογραφία καί ταυτόχρονα μιά ἀποκαλυπτική μαρτυρία γιά
τή σημερινή ἑλληνική πραγματικότητα.“ ἡ
Καισαριανή πού στά χρόνια τῆς κατοχῆς
στάθηκε θρύλος ἀγωνιστικῆς αὐτοθυσίας
γιά νά παραὸοθεῖ κατόπιν σάν εὐνοῦχος
στήν κατανάλωση ἀγαθῶν[...] Τά θέματα
ἔτσι ἀκριὸῶς ὅπως ἀπαριθμήθηκαν, μέ
μοναὸικές προσθῆκες τό θέμα τῶν σχέσεων μέ τή μάνα καί μέ τῆ γυναῖκα, πού
εἶχαν πρωτοεμφανισθεῖ στήν «Ἐνοχή»,
ἕνα τόμο μέ τρία μονόπρακτα (1971),
ἐπανέρχονται καί οτό «Κοινόὸιο». Τώρα
ὅμως, καθώς ἡ ἀὐτοόιογραφία προσεγγίζει στό μοιραῖο τέλος, ἡ ἀνάπτυξή τους
συνδυάζεται μέ νέους πρωτάκουστους
έλεγειακούς τόνους. Παράλληλα, γιά
πρώτη φορά έὸῶ συνυφαίνονται σέ τρεῖς
πολυσέλιὸες μονολογικές συνθέσεις «Τό Kan/0670», «Τά τελευταῖα μου»,
«Ἔνοχος ἐνοχῆς» - ἀπό τίς ὁποῑες οἱ
ὸύο πρῶτες ἔχουν μιά ἀφανῆ ὀργανική
ἑνότητα, ὁραματική ἔνταση καί ὅαρυσήμαντο ἀφηγηματικό ρυθμό.[...] Ἐπιπλέον, καθώς τό μοτίόὀ τοῦ θανάτου ἀκούγεται πιά κυριαρχικό, τό στοιχεῑο τῆς
φαντασίας καί τῆς παραίσθησης προσλαμόάνει.,ἀπροσὸόκητες διαστάσεις στά
τριά αὐτά κείμενα.[...] Πάντως εἷναι
προφανές ὅτι ὁ Χάκκας ἔσόησε καθώς
ἀνακάλυπτε ἕνα νέο συνθετικό τρόπο,
ἐσωτερικό, τελείως ὁιάφορο ἀπό ἐκεῖνο
πού ἐπεδίωξε στίς ἀφηγηματικές συνθέσεις τοῦ «Τυφεκιοφόρου». Κι ἀκόμα ὅτι
μέχρι τέλους ἀναμετρήθηκε ἀντρίκια μέ
τό χάρο κάνοντας τό θάνατό του ποίηση». (Ἐφ. Τό Βῆμα, 15.8.72.)
Τά ἴδια πὰνω-κὰτω συμπτώματα καί
τήν ἴδια ἀπάμὸλυνση τῶν ἀντικειμενικῶν
κριτηρίων καθώς καί τῆς κριτικῆς γνωσιολογίας, κάτω ἀπό τό ὑπέρογκο ὃάρος
τοῦ πρόσφατου ἀκόμη χαμοῦ τοῦ συγγραφέα, μπορεῖ νά διακρίνει κανείς καί
στήν περίπτωση ἑνός κατεξοχήν κριτικοῦ, ὅπως εἶναι ὁ Ἀλέξανδρος Ἀργυρί-

T1' εἶχε απογίνει ὁ Ἀντώνης κανένας δέν ἤξερε.
ΙὈταν καποτε πάψαμε νά μαζεύουμε πυρούς κάλυκες
τρέχοντας ἀπό στενό σέ στενό πίσω ἀπό τούς ξυπόλητους μέ τίς αραθιδες, τότε πού ὴ μάνα μας πῆρε τά ξύλινα σπαθια μας καί τάχωσε BIGOT/K0 κάτω ὰπό τό καζάνι τῆς μπουγάὸας KI έμεῑς πετώντας τά χαρτονένια δίκοχὰ μσς γυρίσαμε στῆν ἅπλα τῆς ὰλάνας, στά ’συνηθισμένα παιχνίδια τόν μοῡκο, τῆ μακριά γαϊδούρα καί τό
τόπι, τότε νιώσαμε πώς μᾶς ἔλειπε ὁ Ξυλιθράντωνας.
"E101 70v λέγαμε γιά τά λεπτά σαν τσάκνα μῦη του,
θεργοῦλες ακακίας, λεπτότερα Kl ἀπό τά δικά μας, πού

ῼὉι 609 XL ἄν εἶναι έκδηλη σ’ αὐτόν μιά
Ενσῑξνῑῑδζηῖζη προσπάθεια νά ὑπερσκελιUTOUV Οῑ Οινυῑιτέρόλητες πρός τό παρόν
συνθξῑσθημᾱῖῑκές συνιστωσες που προσὸῑΟΩῑζῨυνι ῑελικά, ὁποιαδήποτε πρόθεση
κςῑΊῑῑκηςΙ(ἦῑνῒιμιῑ-ιτοῖηισης τοῦ Χάκκα, αὐτὴ
"l" πΕΩῑΟὸΟ- Ἀρχίζοντας μέ τή διαπίΟῒωῡηῖ «Ῑζὲθανε πρίν συμπληρώσει τά
4] To” ξίρξὶνία, ὅταν ἔφτανε σέ μιά συγ)ζραφῑκῖζ ωΩίμότητα, ἀπό τήν ὁποιά δέν
amgxowaaue παρά τούς πρώτους καρ31001;»; ,κῑ ἀφοῦ ἐπιχειρήσει μιά συνοπτικη αναθεωρηση σέ ὅλο τό έργο του,
καταλήγεῑῑ «Εἶναι ὸύσκολο νά ὁιαχωρίσείς ῦΐόν τελευταῖο τόμο τοῦ Χάκκα
(«Τό Κοινόόιο»), τό ὅιωματικό ὑλικό
ἀπό ΐό ἒπῑνοημένο. Σέ μιά προσεκτική
έξέταση ὸιαπιστώνεις ὅτι τό μή πραγμαϊικό, τό ’φανταστικά ὁέν εἶναι παρά
θολή αἴσθηση τῆς πραγματικότητας μέσα
ἀπό τούς νοσοκομειακούς κλιόάνους,
ὅταν οἱ μηχανές ἀναστατώνουν τόν ὀργανισμό γιά νά τόν «θεραπεύσουν».
Ἀπό κεῖ καί πέρα εἶναι ἕνα ὄῆμα γιά νά
«WI-(DUEL ὁ νοῦς». Μέ μιάν ἄλλη ἀναγωγή, ἡ κόλαση μπαίνει μέσα στίς ὁιαστάσεις τῆς καθημερινῆς ζωῆς καί 00/15005ζει.[...] Ὀλισθαίνοντας πρός τό θάνατο
γράφει «Τά τελευταῖα μου» (ἡ φράση μέ
τήν ἔννοια.’ οἱ τελευταῑες μου στιγμές),
ὅπου φαντάζεται σάν θεατής τόν ἴὸιο
του τό θάνατό μέχρι καί τήν ταφή του.
Χῶρος ὁ πιό στενός του περίγυρος.
Ἀτμόσφαιρα πιό παιὸεμένη ἀπ’ τήν ἀρέ
ρώστια. Πιό ἔκὸηλες οἱ έπιρροές της ὡς
πρός τό ἀγχῶόες κλιμα της. Ἀπ’ ὅπου
καί κάποιες αἰτιάσεις του γιά ὅσους τοῦ
ματαίωσαν κάτι ἀκόμη νά ἔχει κάνει,
κάποιες μικρές χαρές νά μήν ἔχει στερη651". Μά ὅλα αὐτά καμωμένα, κατά 5dθος, σάν μιά παράταση ἐπαφῆς μέ τούς
ἀνθρώπους, σάν κλέψψο στιγμῶν ἀπό τό”
θάνατο.[...] («Νέκυια», ἐφ. Τό Βῆμα,
1972)

Τέλος, τά κριτικά κείμενα τοῦ Τόλη
Καζαντζή, που χαραχτήρισα πιό πάνω
καί σάν ἑνωτικό κρίκο, τό μοναδικό,
ἀνάμεσα στήν ἐνὸιάμεση καί στή μεταθανάτια περίοδο, μπορεῐ νά έκληφθοῦν
σάν μιά σαφής ἀπόδειξη τῆς διαπίστωοης ὅτι καμιά οὐσιαστική μεταὸολή δέν
παρατηρεῖται, δεοντολογικά· ἤ συναισθηματικά, σ’ αὐτές τίς δύο περιόδους
ποὺ ὁ ἴδιος ουνδέει, πρᾶγμα πού σημαίνει πώς, ἄν ἡ ἐνὸιάμεση περίοδος, λο-

τὰχε λιώσει r) πείνα. Ὡς KI ὴ μάνα του, σαν έθγαινε 70
σούρουπο στῆν πόρτα μέ τά χέρια στηριγμένα στούς
γοφούς Kl ἐμπηζε τή φωνή να μαζευτεῑ πιά, 70v φώναζε
Ξυλιθράντωνα.
Πάντα ἦταν ἀδύνατος, ὅμως δέν τόν ὲμπόὸιζε νόι ôl’vcl
σάλτους στή μακριά γαϊδούρα καί να καθαλαει πάνυ)
ἀπό ὅλους καί στό δίτερμα νά κόνει κατι μελέδες (papyde
μπροστά 070 ἀντίπαλο τέρμα.
- Ἔπειτα ἦρθε ὴ πείνα καί ἁνῦιαθε τό συσσίτιο. Πῆγαινε
070 Ἀνώμαλο χαράματα καί γύριζε τό μεσημέρι.
Μ. ΧΑΚΚΑΣ
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γικὰ καί γραμματολογικά. θά ἔπρεπε
ἴσως νά ἓνταχθεῐ οτό πλάι τῆς προθανάτιας. οὐσιαστικοί, ἐντοὺτοις, λόγοι ουνηγοροῡν οτήν τοποθὲτησή της πλάι στή
μεταθανάτια. MÉ τήν ἅποψη αὐτή ουνηγορεῖ, νομίζω. κι ἕνας ἀκόμη ἐπιπρόσθετος λόγος; Τό γεγονός δηλαδή ὅτι ὁ
Τόλης Καζαντζής πιστεύει καί ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Χάκκας εκπροσωπεῖται κυρίως
ἀπό τό «Μπιντὲ» καί ἀπό τό «Κοινό6L0», χωρίς νά συνυπολογίζει οτά κριτικα συμπεράσματά του τόν «Τυφεκιοφόρο», περιορίζοντας καί ταυτίζοντας,
σχεδόν, τίς περιόδους οτίς όποῖες ἀναφέρεται καί οτίς ὁποῖες ἑντάσσεται καί ὁ
ἴδιος, όχι μόνο χρονικὰ ἀλλά καί ἀπό
τήν ἄποψη τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἀναφορᾶς του. Καί ὅλη ἡ ἀναφορὰ του οτό
«πεζογραφικό ἒργο τοῦ Χςάκκα» προδίδει τήν ἁπόλυτη γνώση του τῆς προσωπικής μοίρας τοῦ συγγραφέα, καθώς μάλιστα τήν ἐξετάζει καί τήν ἐρευνᾶ ἀδιάσπαστα μέ τό ἓργο του.[...] «Πρόσωπα,
σχέσεις, προτιμήσεις, ἰὸέες, πεποιθήσεις,
αἰσθήματα, ὅλα περνοῦν ἀπ’ τό νέο πρίσμα πού ἀπό μέσα του ὅλέπει ὁ X άκκας
τίς ἀναμνήσεις του. Ἀπό κεῖ καί πέρα
ὁέν ὑπάρχει ὸισταγμός γιά ὁποιαὸήποτε
ἑπέμόαση. Πετάει τά σάπια κομμάτια
τοῦ ἑαυτοῦ του, ἐπανεκτιμᾶ τά ἀπομένοντα, τούς ὁίνει τίς ὀρθές τους ὁιαστάσεις καί τά ἐπανατοποθετεῖ φτιάχνοντας
τό νέο οἰκοδόμημα τοῦ ἑαυτοῦ του. Κι
αὐτό ἰσοὸυναμεῖ μέ μιάν ἀναγέννηση
καί, πρός στιγμήν, μέ μιά παρήγορη λυτρωτική ἀνακούφιση. Γ ιατί παράλληλα
μ’ αὐτή τήν πνευματική, τήν ἠθική, τήν
ψυχική ἀναγέννηση πνειὸητοποιεῖ τή
ὅαθμιαία ὄιολογική του ἀπονέκρωση.
Αὐτή ἡ ἀντίστροφη πορεία, πού κορυφώνεται στό πεζογράφημά του «Τό κοινόὸιο», εἶναι καί τό ὅαθύτερο τραγικά
στοιχεῐο τοῦ Χάκκα, πού ὁέ ὁιστάζει νά
τό ἀποκαλύψει κι ἀκόμη περισσότερο νά
τό ἀναλύσει. "Ola αὐτά προσὸίὸουν στά
πεζογραφήματα ἕναν ἡρωικό χαρακτήρα, Καί τίποτε ὁέ λείπει ἀπ’ αὐτόν τόν
ἡρωισμό. Οὔτε-ἠ γυμνή καί ἄμεση ἔκφραση οὔτε ὁ αὐτοσαρκασμός οὔτε τό
πικρό χιοῦμορ. “Ὀλα λέγονται μέ τή
γλώσσα τῆς ἀλήθειας, ὅποια γλώσσα ὅολεύει κάθε φορά, ὅλα φανερώνονται γυμνά, κι αὐτός ὑφίσταται τούς πιό φοὸερούς ἀκρωτηριασμούς χωρίς ἀναισθητικά, γιατί τό πᾶν στό ἐγχείρημά του εἶναι
ἡέγρήγορση». (Περ.Διαγώνιος, ΘεσΙκη,
Ἰανουάριος - Ἀπρίλιος 1973, ἀριθ.
τεύχ. 4) .

121.2111.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
Ζωοδ. Πηγῆς 24, τηλ. 3636.462
. Βερκόρῑ H ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
. Ἅννα Φρανκῑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ
Στὲφαν Χέιμῑ OMHPOI
. Πιότρ Βερσιγκόραε ΑΝΘΡΩΠΟΙ ME ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
. Πιότρ Βερσιγκόραῑ B‘ τόμος

mmApm—A

. Πιότρ Βεροιγκόραῑ, I" τόμος

Θό ακολουθήσουν διαλεχτα ἔργα ùnô όλες τίς χὼρες, όσες ἔκαμον Ἀντίοταση
κατα τῶν οτρατευμότων κατοχῆς.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ; Ἠ τιμή καί ἠ συνείδηση τῶν σκλοθωμὲνων λαῶν·
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

1. Σόλωνα Ν. Γρηγοριὺδιτ

’Στό μεγόλο σχῆμα 75 x 105, μέ ηλοὺσια εἰκονογρόφηση καί ὲξαιρετική 618Mo680m MIA ΙΣΤΟΡΙΑ FIA ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ
ᾗῇιιτιμή 3.200

2. Φοίθου Ν. Γρηγοριόδη
Ἰστορία τῆς Ἑλλάδος 1909 - 1940 σέ 4 τόμους.
1 + 2: Διχασμός - Μικρα Ἀσία 1909 - 1922
3: «Ἑλληνική Δημοκρατία» 1923 - 1935
4: «'H 4η Αὑγοὺοτουυ - Ἀλθανῑα 1936 - 1940
Σχῆμα 75 X 105. Πλήρης εἰκονογρόφηση, φροντιομὲνη Βιθλιοδεοία.
ol 4 τόμοι δραχ. 1.800
3. ’Άποντα Ἀντρέα Κορκοθίτσα
Παρουοῑαοη-ὲτιιμελεια ὸ φιλόλογος Στρατος Χωραφᾱς. Ἠ ἐκὸοοη σὲ τέσοερις
τόμους τῶν 30 τυπ. φύλλων ἕκαστος, σελ. 480 οτό μεγόλο σχῆμα 70 x 100. εἶναι
ῗὲἂὲοιτρξῐῇέἑισμὲνη. Ἔχει ὲξαιρετική εἰκονογρόφηση. ’Ἀριοτη 6ι6λιοδεσία μέ
‘ 'O Καλὺτερος ’Έλληνας διηγηματογρόφος οτήν Πιό φροντισμὲνη ἐκδοοη.
ol 4 τόμοι δραχ. 1.800
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Λευκάδα

επισημαινουιέέ]
Πολιτιστική ἀποκὲντρωση
Αὐξάνονται καί πληθύνονται oi φεστιὸαλικες καί παραφεστι6αλικές ἐκδηλώσεις στήν ἐπαρχία. Περισσεύουν τά μπράὸο
στίς τοπικὲς αὐτοδιοικήσεις καί οτούς περιφερειακούς ἐκπολιτιστικούς συλλόγους. Περισσεύουν καί oi «ὑπενθυμίσεις» στήν
πολιτεία, πώς ἡ δική της ἀδιαφορία κι ἐγκατάλειψη, εἶναι μοιραῖο νά ὁδηγήσει τέτοιου εἴδους ἀξιόλογες προσπάθειες σε
τουριστικοποίηση καί ποιοτική ἀποδυνόιμωσηΘόι σπεύσει κάποτε, ὅσο εἶναι καιρός, ὅσο ἀναπνέουν oi ενθουσιασμοί καί τά
ὁράματα, ὅσο ἀντεχουν οἱ ὀργανωτες στήν ἀνασφάλεια καί
στίς μπὸρες;

Θά μποροῡσε κανείς νά περιμένει μιά θετική ἀπάντηση ὄιν
ἐπρόκειτο γιά μιά πολιτεία πού ἔχει ὁράματα. Καί δέν ἐξαντλεῖται μόνο σε διακηρύξεις.
Ἐκδηλώσεις
στήν ἐπαρχία
Πλούσια προγράμματα ἀπό
πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις ἀναγγέλλονται γιά τόν Αὕγουστο οτά
ἐπαρχιακά κέντρα. Εἶναι ἕνας
θεσμός πού ἡ συνεργασία τῆς τοπικής αὐτοὸιοίκηοης καί τῶν
περιφερειακῶν ἐκπολιτιστικῶν
συλλόγων ἔχει πιά ἐπιὸάλει.
Ζάκυνθος
Σκοπὸς τῆς Συνάντησης Μεσαιωνικοῦ καί Λαϊκοῡ Θεάτρου,
πού θά γίνει ἀπό 6-14 Αὐγούστου. εἶναι ἡ γνωριμία καί μελέτη
τῶν διαφόρων τύπων καί μορφῶν
τοῦ μεσαιωνικοῡ καί παραδοσιακοῦ λαῐκοῠ θεάτρου.
Ἠ Ζάκυνθος. εἶναι ἡ πατρίδα
μιᾶς πολύ σημαντικῆς καί ἰδιότυπης μορφῆς παραδοσιακοῦ
θεάτρου, τῶν «Ὁμιλιῶν», πού
ζωντανεύουν καί ’στίς μερες μας
στά διάφορα χωριά καί τήν πόλη.

Ἐκτός ἀπό τίς «Ὁμιλίες». oi
ἐκδηλώσεις θά περώάὸουνῑ

Τό ἔργο τοῦ Γουζὲλη «Ὁ Χάσης», ἀπό τό θίασο τῶν «Ἐλευθέρων Καλλιτεχνῶν» τόν «Κατζοῡρμπο» τοῦ Χορτάτζη, ἀπό τό
«Μικρό Θὲατρο». καί παραστάσεις Καραγκιὸζη.

Ἀπό τό ἐξωτερικό θά ἒρθουν
τρία συγκροτήματα κουκλοθέατρου;
Ἡ «Ὀπερα ντὲι πούπι Σιτσιλιάνοι» ἀπό τό Παλὲρμο, τό «Ἀλ
Μποτρούλ» τής Λιὲγης nui τό
«DRAK» τῆς Τσεχοσλοὸακίας.
Παράλληλα μέ τίς παραστάσεις
θὰ πραγματοποιηθεῖ nui ἕνα ἐπιστημονικό συμπόσιο ἀφιερωμένο
στά ἱστορικά-θεωρητικά προὸλήματα τοῦ λαϊκοῦ θεάτρου μέ θέμα; «Τό θέατρο οτά Ἑπτάνησα».

Οἱ ἑκδηλὼσεις «Λόγου καί Τὲ- ’
χνης» (7-21 Αὐγούστου) φὲτος,
ἐκτός ἀπό τίς παραστάσεις nui τά
φολκλορικά προγράμματα, θά
δώσουν ἰδιαίτερη ἔμφαση στό
Λόγo.
Ἔτσι, 6 N. Σόορῶνος θά εἰσηγηθεῖ τό θέμα; «Προὸληματισμός τοῦ Δημοτικοῦ Τραγουδιοῦ». Θά ἀκολουθήσουν
ὁμιλίες-εἰσηγήσεις τῶνε Μάρκου
Δραγούμη γιά τή «Δημοτική καί
Λογία Μουσικὴ Παράδοοη οτήν
προεπαναστατική Ἑλλάδα» καί
γιά «Τό δημοτικό τραγούδι καί
τόν Ἀρ. Βαλαωρίτη», Γ. Δάλλα
γιά τή «Δημοτική ποίηση στό Νεοελληνικό Τραγούδι», τοῦ ,Σπύρου Ἀσδραχᾱ γιά τή «Λευκάδα
καί τό δημοτικό τραγούδι» nui
τοῦ Πανταζή Κοντομίχα πάνω
στά «Σκωπτικά Δημοτικά Τραγούδια τῆς Λευκάδας».
Γιάννενα
Τά. «Ἠπειρωτικά 77» διοργανώνονται καί φετος ἀπό τό Δήμο
Ἰωαννίνων. Ἀπό τίς 6 μέχρι 22
Αὐγούστου. Ὁ Κάρολος Κούν θά
παρουσιάσει τήν ἐ<Ἀληθινή άπολογία τοῦ Σωκράτη» τοῦ Κ. Βάρναλη. Θ’ ἀκολουθήσουν ὅραδιά
χοροδράματος τῆς Ραλοῦς Μάνου, παράσταση ἀπό τόν Ὀργανισμὸ Ἠπειρωτικοῦ Θεάτρου μέ
τό «Φωτεινό» τοῦ Νίκου Κατηφόρη, ἀρχαία τραγωδία μέ τόν
«Προμηθέα Δεσμώτη» καί ἑρμηνευτή τό Μάνο Κατράκη, συναυλίες τῶν Θ. Μικρούτσικου καί X.
Λεοντῆ, παράσταση τοῦ Κ.Θ.Β.Ε.
με τήν κωμωδία «Ἑξηνταὸελόνης», καί πλούσιο φολκλορίοτικο
πρόγραμμα·
Πύλος
Ἀπό 7 μέχρι 14 Αὐγούστου θά
γίνουν πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις
στή Χῶρα Τριφυλλίας μέ τήν
ἐπωνυμία «Νεστόρεια», ὁργανωμένες ἀπό τό Σύλλογο Χωραϊτῶν.
Τόπος, ὁ ἀρχαιολογικός χῶρος
τῶν Ἀνακτόριον τοῦ Νέστορα.

ὴ ΜΑΦΑΛΝΤΑ καὶ ὁ ΚΟΣΜΟΣ της
o MnAMnAx nov, nov εοεβε το ‘eAzmmo τον M0704Amﬁ'ro nm ΔιΑεΑεευ

:11:fo xvomA ΞΕ HM ΜΑκΡῪΝιι
XQPA, HTAN EMA: βΑιιΛιιΑτ,
"GAY ΚΑΛΟΞ....

Ἐπαγγελματικά
Ἡ ἀπεργία τῶν ἑκτάκτων μουοικῶν -ιής Κ.Ο.Α ξαναφὲρνει
οἸῑήν ἐπιφάνεια τῆς δημοσιότητας
ουγκεκριμὲνα προὸλήματα πού
φοροῦν τήν ὀργάνωση καί τή
ειτουργία τῶν μουσικῶν θεσμῶν
Οϊήν Ἑλλάδα. Ὠοτόσο oi διάφορξς δηλώσεις καί συνεντεύξεις
1“mon τοῦ Πανελλήνιου ΜουσιᾎΟῦ Συλλόγου με θὲμα αὐτήν
0ῑκριὸῶς τήν ἀπεργία περιελαὸαν
"iii σημεῖα γενικώτερης ἀναφοραςῑ ὑπονοούμενα ἤ καί συγκεκριμάὲνες «καταγγελίες» γιά τή
ξγόμενη «σύγχρονη μουσική»,
ἴα πρόσωπα καί τούς θεσμούς
Τῖῡὺ τήν ἐκπροσωποῡν οτήν Ἑλζιάὸα. Δηλαδή 6 Π.Μ.Σ, τάσσεται
ἐναντίον τῆς σύγχρονης μουσικῆς
3411i τῶν ἐλληνικῶν φορέων της;
,Εχει ὅμως αὐτό σχέση μὲ τήν
απεργία τῶν ὲκτάκτων μουσικῶν
ἲης Κ.Ο.Α; Ἡ άπεργία γίνεται,
σύν τοῖς ἄλλοις, γιά νά μήν παίΞονται σύγχρονα ἑλληνικά ἒργα;
“H γιόιΙ νά «ὅόιλουν μυαλό» οἰ
Ελληνες συνθετες καί νά σταμαἙήσουν νά ἀκολουθοῦν σύγχρονο
lÔiœpu; Ἥ μήπως γιά νά καταρΥηθεῐ 6 Ἑλληνικός Σύνδεσμος
Σύγχρονης Μουσικής; (πῶς; «διά
νόμου»;)
Ὁ ΕΣΣΥΜ δημιουργήθηκε μέ
Οκοπό τήν προόολή τῶν ούγχρονων μουσικῶν ἔργων πού εἶχαν
ἀποκλειστεῖ ἀπό τούς ἐπίσημους
μουσικούς φορεῖς. Ὁ μόνος τρόπος νά καταργηθεῐ ὁ ΕΣΣΥΜ εἶναι νά λυθεῖ τό πρόὸλημα πού
γέννησε αὐτό τό θεσμό; τό ἐπίΟημο κράτος νά παραδεχτεῐ τήν
πολυμορφία τῶν ούγχρονων καλλιτεχνικῶν κατευθύνσεων καί νά
ουμπεριλαμῦάνει ἔργα Ἑλλήνων
συνθετῶν (κι ὅχι ὂὲὅαια μόνο
σύγχρονων) στίς τακτικές συναυλίες τῶν ὀρχηοτρῶν καί τοῦ Φεστιὸάλ Ἀθηνῶν. Πῶς λοιπόν δ
Μάνος Χατζιδάκις, πού ἐκπροσωπεῐ τό ἑπίσημο κράτος, ξεκινὼντας μιά τὲτοια πολιτικὴ «παίζει τό παιχνίδιτοῦ ΕΣΣΥΜ»;

XE.

τοῦ κοΥῙΝο
ΕΝωέ KAI lumen H'rANi Av‘rj
I107 TONAYTO
ΠῑΡΙῦΑΛΛΝΕ
. TO EIPB
TO ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Διάὸασα 115' προσοχή 600
γράφτηκαν στό «Βῆμα» (13 καί
14 Ἰουλίου) γιά τή συζητῆση στή
Βουλή σχετικὰ μέ τό θέμα τῆς
«ἐξαγωγῆς» ἀρχαίων. Ὁμολογεῖ)
πώς δέν μπόρεσα νά σχηματίσω
σαφή ἀντίληψη ὡς πρός τήν οὐσία τοῡ ζητήματος. Παράλληλα
ᾶκουσαίσέ δημόσιο γραφεῖο τήν
ἑρμηνεία, 611 6 σύλλογος τῶν
Ἑλλήνων Ἀρχαιολόγων διακατέχεται ἀπό κομμουνιστικές ἰδέες
καί ὅτι μέ τήν τακτική του τήν
άρνητική στό ζήτημα τοῦτο, συγκεκριμένα τῆς προσωρινῆς ἔκθεσης ἐνός μέρους ἀπό τά ἐκθέματα
τῶν ἀρχαιολογικῶν μουσείων μας
στό Μητροπολιτικό Μουσεῖο τῆς
Νέας Ὑόρκης, ἀποόλέπει στό
«νά ρίξει τήν κυὸέρνηση Καραμανλῆ»1 Ἡ ἑρμηνεία αὐτή ἀντανακλᾱ σχήματα σκέψης ξεπερασμένα πιά καί πρέπει ν’ ἀπορρι· φθεῖ δίχως συζήτηση καί γιά τό
λόγο ἀκόμη, ὅτι δέν ἀνταποκρίνεται οὔτε καί πρός τά πράγματα,
600 τουλάχιστο μπορῶ νά κρίνω.
Ὑποσημαίνει ὅμως ἡ ἑρμηνεία
αὐτή κάποιον ἀπροσανατολισμό.
Θά προσπαθήσω νά παρουσιάσω
τό πράγμα ἀντικειμενικά, 6001ζόμενος μόνο σέ ὅσα στοιχεῖα
συνάγονται ἀπό τήν εἰδησεογραφία τοῦ «Βήματος» στά παραπάνω δύο φύλλα του, καθώς καί
σέ ἀλλα προηγούμενα, ἐπειδή 16
θέμα τῆς ἀποστολῆς τῶν ἀρχαίων
μας στό ἐξωτερικό εὔλογα συγκίνησε καί συγκινεῖ τήν κοινή γνώWIΠροϊδεαστικά σημειώνω, ὅτι,
σύμφωνα μέ τόν ἀρχαιολογικό
νόμο (5351132), ἡ ἔννοια τοῦ ἀρχαίου ἀφορᾱ σέ ὅλα τά ἔργα τέχνης καί ἄλλα ἀντικείμενα, ὅσα
χρονολογοῡνται ἀπό τά προϊστορικά χρόνια ὥς στό 1830- 611 μέ
τήν ἀπαγόρευση τῆς ἐξαγωγῆς
των, καθώς ὁρίζει 6 νόμος, ἐννοεῖται ἡ λαθραία ἐξαγωγή nui
ἀφορά στήν παρεμπὸδιοη τῆς ἀρχαιοκαπηλείας- nui ὅτι δέν εἶναι
κάτι ἀσυνήθιστο ἡ διάθεση ἀρχαίων γιά προσωρινή nui γιά
ὁρισμένο χρονικό διάστημα ἔκθεσή των σέ ξένες χῶρες. Πρόὲ
χειρα ἀναφέρω τή συμμετοχή τῆς
Ἑλλάδας στήν ἔκθεση ὅυζαντινῆς
τέχνης στό Παρίσι (1931) μέ συνοδό τῶν ἀρχαίων τόν τότε ἔφορο
ἀρχαιοτήτων κ. Α. Ξυγγόπουλο
καί τήν ἔκθεση ψηφιδωτῶν στήν
Προόηγκία (1972) μέ 011v066 τῶν
ἀπό τήν Ἑλλάδα τόν ἔφορο ἀρχαιοτήτων κ. Γρ. Κωνσταντινόπουλο. Ἀλλωστε καί ἡ χώρα μας
ἔχει δεχτεῐ ἀρχαῖα ἀπό παντοῦ,
ὃταν ἔγινε ἐδῶ ἡ ἔκθεση ὅυζαντινῆς τέχνης (1964). Τό θέμα εἶναι
πολιτικό καί ἀφορᾶ στίς πολιτισμικές σχέσεις τῶν διαφόρων χωρῶν μεταξύ των. Σύμφωνα, φυσικά, μέ τούς νόμους τῆς κάθε χώρας, ποὺ ἐφαρμόζονται ἀπό τά
ἁρμόδια της ὄργανα.

Ἀπό 600, λοιπόν, γράφτηκαν
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Τό ταξίδι τῶν ἀρχαίων
καί ἡ Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσίοι
Ἡ ἀποὸυνάμωση τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Συμόουλίου καί ἡ «ἐξαγωγή» ἀρχαίων ἀποτέλεσαν τό ἀντικειᾌιενο πλατιᾶς συζήτησης uni Βουλή
καί τόν τύπο. Τό θέμα εἶναι καί πολιτικά, ἀλλά θά ἔχει σημαντικές
ἐπιπτώσεις στήν πολιτιστική ζωή τοῦ τόπου. Ὁ καθηγητής Δημ. I.
Πάλλας, ἐξετάζει μερικές ὄψεις τοῦ προόλήματος μέ τό ἄρθρο πού
ἀκολουθεῖ.-

Τοῠ Δ. Ι. Πάλλα
στό «Βήμα» μαθαίνουμε ὅτι ἔχει
Στή διακήρυξη ὅμως τοῦ Συλκαταρτισθεῖ κατάλογος ἀπό τελόγου ,Ἑλλήνων Ἀρχαιολόγων
τρακόσια ἀρχαῖα ἀντικείμενα
τῆς 26.6.1977 ὅλέπουμε (§ 3: «T6
τῶν μουσείων Ἐθνικοῠ ἈρχαιΒῆμα» 1.7.1977) ἡ ἀντίθεσή των
ολογικοῦ, Ἀκροπόλεως, Ὀλυμπρός τήν ἀποστολή ἀρχαίων στό
πίας, Ἐρετρίας καί ἀλλων· 11013
ἐξωτερικό, γιά ἔκθεση, νά περισημαίνει, ὅτι 1660011161 στελέχη ορίξεται στά ἔργα τῆς «ἀρχαίας
τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας,
τέχνης», σέ μιά, δηλαδή, μόνο
ἐννοῶ τούς διευθυντές τῶν δύο
κατηγορία ἀπό τά γενικῶς ἀρπρώτων μουσείων, πού πρέπει νά
χαῖα, 016 ὁποῖα ἀφορᾶ 6 ἀρχαιεἶναι, φαντάζομαι, καί μέλη τοῦ
ολογικός νόμος. Ἀφήνονται ἔξω
Ἀρχαιολογικοῦ Συμόουλίου, καί
τά ἔργα μεσαιωνικής τέχνης, καοἱ ἄλλοι άρμόδιοι ἀρχαιολογικοί
θώς καί τά ἔργα λαῖκῆς τέχνηςῑ
ὑπάλληλοι, ὅσοι ἐπέλεξαν τό σχεἀγνοεῖται ἡ πλευρά τοῦ ζητήματικό ὑλικό, ἔχουν ἀκολουθήσει
τος 11013 ἀφορᾱ στήν ἔκθεση 611κάποια νόμιμη διαδικασία. Ἡ
ζαντινῶν ἔργων τέχνης στό Παἀπό μέρους των δ’ ἐπιλογή ὃσων
ρίσι. Εἶναι φανερό ὅτι ἔτσι είσἀρχαίων ἀναγράφονται στόν
άγεται μιά αὐθαίρετη ἑρμηνεία
παραπάνω κατάλογο σημαίνει
τοῦ ἀρχαιολογικοῦ νόμου σέ ὃ,τι
μιά πρωτοὸἀθμια κρίση ὡς πρός
ἀφορᾶ στήν ἀποστολὴ ἀρχαίων
τό ἀν τά ἀρχαῖα αὐτά ἐπιτρέπεστό ἐξωτερικό· μιά ἀξωλόγηση
ται (εἶναι δυνατόν, μποροῦν) νά
ἐδῶθε ἀπό ἐκείνη τοῦ ἀρχαιολοταξιδέψουν. Πρόκειται γιὰ κλαγικοῦ νόμου σέ ὅ,τι ἀφορᾱ στήν
σικές ἀρχαιότητες. Μαθαίνουμε
πολιτισμική κληρονομιά μτοῦ τόὅμως ἀκόμη, ἀπό ὃσα γράφτηκαν .που μας. Ἀθέλητα τήν περιορίστό «Βῆμα». ὅτι ἔχει ἀποφασιζουν. Θά λέγαμε, ὅτι στήν ἑρμησθεῖ νά ὀργανωθεῖ ἔκθεση ὂυζαννεία 101‘1 ἀρχαιολογικοῡ νόμου
τινῶν ἔργων στὸ Παρίσι ἀπό τή
χρησιμοποιοῦνται δύο μέτρα καί
χώρα μας, ἔκθεση τῆς ὁποίας ἡ
δύο σταθμά. Βέὸαια ἀπό ἀπροόργάνωση ἔχει ἀνατεθεῖ, ὕστερα
σεξία.
ἀπό είσήγηση τῆς ἁρμόδιας ἀρχαιολογικής ὑπηρεσίας, φαντάἸδιαίτερα ξενίζει στήν παραζομαι, 016v κ.· M. Χατζηδάκη·
πάνω διακήρυξη τοῦ Συλλόγου
ἙλλήνωνἈρχαιολόγων ἡ ἀπαίκαί ὁ κ. M. Χατζηδάκης εἶχε,
φαίνεται, ἀποδεχθεῐ τήν εὐθύνη
τηση γιά σχετική «γνωμοδότηση
τῆς παραπάνω ἀποστολῆς (στή
είδικῶν ἐπιστημόνων», ἀπαίτηση
δημοσιευμένη ἐπιστολή του στό
πού τινάζει στόν ἀέρα τό [διο τό
«Βῆμα» γίνεται λόγος «γιά τό
σῶμα τῶν ἐλλήνων ἀρχαιολόσημεῖο, στό ὁποῖο εὑρίσκεται τό
γων (τῶν ἀρχαιολόγων ὑπαλλήθέμα» τοῦτο). Θά δεχθοῦμε, 65λων τοῦ Δημοσίου), γιατί παρου6010, 611 καί στήν προκείμενη
σιάζεται ἔτσι 6 Σὺλλογος ὡς νά
περίπτωση ἐξαγωγῆς ἀρχαίων
μή ἀναγνωρίζει ὡς εἰδικοὺς ἐπιἀπό τά μουσεῖα μας, ἐνδεχομένως στήμονες τούς ἁρμόδιους διευκαί ἀπό τά κειμηλιαρχεῖα μονῶν
θυντές μουσείων καί ἐφόρους ἀρμας καί ἀπό ἰδιωτικές συλλογές,
χαιοτήτων. Ἀλλά καί 101310:
θά ἔχουν καταρτισθεῖ κατάλογοι
’Ὀταν 6 Σὺλλογος ζητεῖιἊρχαιἦ θά καταρτισθεῑ κατάλογος
ολογικό Συμὸούλιο «μέ σωστή
σύμφωνα μέ μιά νόμιμη διαδικασυγκρότηση» (μέ «πλειοψηφία
σία. Καί ὅτι ἡ κατάρτιση τῶν
δηλαδή τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόκαταλόγων αὐτῶν ἥ τοῦ καταλόνων») καί μέ «ἀποφασιστική
γου αὐτοῦ σημαίνει ἐπίσης μιά
γνώμη», θά πίστευε κανείς, ἀδίπρωτοὸάθμια κρίση ὡς πρός τήν
αστα, ὅτι ἡ ἁρμοδυότητα τοῦ
ἐπιλογή τῶν ἔργων 11013 θά στα- Ἀρχαιολογικοῦ τούτου Συμὸουλοῦν στό Παρίσι. Ἕνα ἀπό τά
λίου, μέ τήν «ἀποφασιστική γνῶἁρμόδια κρατικά ὄργανα γιά τήν
μη», στήν προκείμενη περίπτωση,
ἐν λόγω ἐργασία, 6 διευθυντής
πού οἱ διευθντές τῶν μουσείων
τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, πρέκαί οἱ ἔφοροι ἀρχαιοτήτων ἔχουν
πει ἔπίσης νά εἶναι, φαντάζομαι,
συντάξει καταλόγους ἔργων πού
μέλος τοῦ Ἀρχαιολογικοῡ Συμκατά τήν κρίση των μποροῦν νά
6ουλίου. Στήν περίπτωση τοὺτη
ταξιδέψουν στό ἐξωτερικό, Θά
πρόκειται γιά μεσαιωνικές 619i"
ήταν τό νά λειτουργήσει ῶς 6513—
χαιὸτητες.
15911 ὂαθμίδα κρίσης τῶν σχετιὲ
a

κῶν ἔργων. Νά ὑποὸἀλει ὑπό τόν ἀποφασιστικό του Elmo τούς
σχετικούς καταλόγους. Κάτι
ἀπόλυτα κατανοητό. Μέ τό νά γίνεται λόγος ὅμως στή ὃιακήρυξη
τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ἀρχαιολόγων καί γιά τήν «ἐποχή (μας),
ὃπου κυριαρχεῖ ἡ παγκόσμια
ὃία», μετατίθεται αὐτόματα τό
ζήτημα τῆς ἀποστολῆς ἀρχαίων
στό ἐξωτερικό, γιά ἔκθεση, σέ
ἀλλο πεδίο’ διατυπώνεται ἡ ἐπιθυμία τό Ἀρχαιολογικό τοῦτο
Συμὸοὐλιο, μέ τή «σωστή συγκρότηση», νά εἶναι ἐπιφορτισμένο καί μέ ἀρμοδιότητες πολιτικές, ν’ ἀντιποιεῖται ἐξουσίες
ἀλλων. Ἡ ἀντίληψη ὅμως αὐτή,
γιά τίς ἐξουσίες τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Συμὸουλίου, προδίδει νοοτροπία ὅμοια πρός ἐκείνη που
σέ ἄλλους τομεῖς τῆς δημόσιας
ζωῆς πολύ ταλαιπώρησε τόν τόπο
καί 11013 τελικά ὁδήγησε στή Δικτατορία. Τέτσια νοοτροπία ἐξηγεῖται, ἴσως, ὡς μή ουνειδητό
κατάλοιπο ὅχι πολύ δημοκρατικῶν καιρῶν.
Ἐχω τή γνώμη, 611 16 αἴτημα
τῆς προστασίας τῆς ἐθνικής μας
κληρονομιᾱς, χρέος 6έ6αια καθολικό ὅπως εἶναι καί τό χρέος
προστασίας τῆς ἀκεραιὸτητας τῆς
χώρας μέσα στά πλαίσια μιᾶς ὁργανωμένης πολιτείας, εἶναι θέμα
ῑδιαίτερα πολιτικό, ὅπως εἶναι
καί τό θέμα τῆς παιδείας. Συνιστᾶ μέρος τῶν σκοπῶν τῆς πολιτείας, σκοπῶν 11013 τούς θέτει ἡ
καθολική συνείδηση τοῦ ἔθνους
καί τοὺς χειρίζεται ἡ κὰθε φορά
ὑπεύθυνη - ἐννοῶ δημοκρατική κυόέρνηση. Ἡ Ἀρχαιολογική
Ὑπηρεσία, συνεπῶς, ἀνεξάρτητα
ἀπό τό πῶς οἱ ἀρχαωλόγοι ἐννοοῦν τή δική των ἀποστολὴ, δέν
μπορεῖ νά εἶναι παρά 6 είδικός
σὺμὸουλος καί τό εἰδικό ὅργανο
τῆς κυὸερνήσεως στά ἀρχαιολογικά ζητήματα, ὅπως τό ἴδιο
ἀκριὸῶς ἀπαιτοῦμε νά εἶναι ὁ
στρατός κλπ. ’Ὡς τώρα μόνο γιά
τά ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά [δρύματα ἰσχύει, γιά λόγους πού εὔκολα τούς καταλαῧαίνει κανείς,
τό αίτημα τῆς αὐτοτελείας στούς
σκοπούς των. Στήν περίπτωση δέ
τῆς ἀποστολῆς ἀρχαίων στό ἐξ·
ωτερικό γιά ἔκθεση τό χρέος τῆς
Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας μέ τά
πμόούλιά της, ἔγκειται, κατά τή
γνώμη μου, στό νά ὑποδείξει στήν
κυὸέρνηση τά ὅρια, μέσα στά
ὁποῖα μπορεῖ νά κινηθεῖ κατά
τούς χειρισμοὺς 111g ἀναφορικά
πρός τήν πολιτισμική πολιτική
τῆς χώρας. Νά καθορίσει, συγκεκριμένα, ἕνα ἀνυπέρὸλητο εἰδολογικὸ ὅριο (π.χ. ποιά ἔργα τέχνης δέν εἶναι μετακινήσιμα), ἕνα
ἄλλο ἀριθμητικό (π.χ. πόσα ἔργα
κατ’ ἀνώτατο 6910 μποροῦν νά
ταξιδέψουν χωρίς κίνδυνο σέ
μιάν ἀποστολή μ’ ένα ἐλάχιστο
ὅριο ἀσφάλειας), νά προτείνει
αὐστηρούς 69011g καλῆς συντήρησης τῶν ἔργων τέχνης κατά τή

μεταφορά των καί τήν έκθεσή
των στό έξωτερικό, καθώς καί τό
ἀνώτατο ὅριο τῆς ἐκεῖ παραμονῆς
των, νά ἐπιλέξει ἀκόμη τό
πρόσωπο, στό ὁποῖο - μόνο ἡ μέ
ἄλλα μαζί - θ’ ἀνατεθεῖ ἡ εὐθὺνη
τῆς συνοδείας τῶν έργων τέχνης
στό ἑξωτερικό καί τά ὅμοια. T6
πέρα ἀπό τίς ἁρμοδιότητες αὐτές
συνιστοῠν εὐθύνες ἄλλων ὑπηρεσιων.
Ὡστόσο, παρόλο τόν πολιτικό
χαρακτῆρα τοῦ ζητήματος τῆς
ἀποστολῆς ἀρχαίων στό ἐξωτερι116, 1600 ἡ κοινή γνώμη ὅσο καίὴ
Βουλῆ ἔμειναν ἀπροσανατόλιστες, Στή Βουλή μόνο δύο τό
προσέγγιοαν πολιτικά (σέ ἠθικοπολιτική 6601]: 01 11. Μπ. Δρακόπσυλος καί Κ. Σερεπίσιος). Θά
μποροῡσε ὅμως στή Βουλή νά διευκρινισθεῖ, 11' έπιμονῆ ἰδιαίτερα
τῆς ἀντιπολίτευσης, ἡ πολιτική
οὐσία τοῦ ζητήματος τό ἄν, δηλαδή, ὑπάρχει διμερής συμφωνία
μέ τίς Ἑνωμένες Πολιτεῖες σχετικά μέ τό θέμα που προκάλεσε
τή συζήτηση στή Βουλή, 6v
ὑπάρχει στή συμφωνία αὐτή 6
ὅρος τῆς ἀμοιῦαιότητας καί ὥς
ποιό 6αθμό, ἄν ἔχουν μελετηθεῖ
οἱ έγγυήσεις καί τά μέτρα ἀσφαλείας τῶν ἀρχαίων κατά τό ταξίδι
των καί κατά τή διάρκεια τῆς έκθεσής των καί τυχόν ἄλλοι περιορισμοί- καί 6é6010 ἡ διεθνής
κατάσταση, τό ἂν οἱ ἑλληνοαμερικανικές σχέσεις έπιτρέπουν καί
ὥς ποιό 6061.16 ἕνα τέτοιο έγχείρημα, ἐνδεχομένως δέ καί ἄλλα
αἰτήματα μέ πολιτικό χαρακτήρα.
Τή συζήτηση ὅμως στή Βουλή δι- V
έλαθε ἡ πολιτική οὐσία τοῦ ζητήματος. Ὁ πολιτικός ἀντίλογος
ξέφυγε σέ γενικότητες· στό 6v είναι νόμιμο ῆ ὃχι τό v‘ ἀποσταλοῠν στό έξωτερικό ἀρχαιότητες
γιά ἔκθεση. Σέ παραὸίαση δηλαδή ἀνοικτῶν θυρῶν.
Ἡ συζήτηΟη στή Βουλή φαίνεται νά ἑπηρεάστηκε ἀπό τή διαμαρτυρία τῆς Ἀρχαιολογικῆς
Ἑταιρίας πρός τό σῶμα της (καί
τήν κοινή γνώμη) γιά τήν «ἐξαγωγή ἀρχαίων, μάλιστα χωρίς
τήν ἀποφασιστική γνώμη ἁρμοδίων ἀρχαιολόγων». Ἡ διαμαρτυρία αὐτή ὑπογράφεται καί ἀπό
τόν κ. Μ. Χατζηδόικη, Σύμὸουλο
τῆς Ἀρχαιολογικής Ἑταιρίας.
Εἶναι ὅμως χαρακτηριστικό ὅτι 6
ἴδιος, στῆν παραίτησή του ἀπό
τήν εὐθύνη γιά τήν ὀργάνωοη τῆς
ἓκθεσης ὅυζαντινῶν ἔργων στό
Παρίσι πού ὰπεὺθυνε 016v ὑπουργό Πολιτισμοῦ (πιό ὑπεύθυνα),
μεταθέτει τό λόγο τῆς διαμαρτυρίας του, ναί μέν σχετικά μέ τήν
«ἐξαγωγή ἀρχαίων», ἀλλά μέ αἰτιολογία τήν «κυόερνητική προσπάθεια γιά νά ἀδυνατίσει ὁ ἔλεγχος τῆς Ἀρχαυολογικῆς Ὑπηρεσίας γιά τήν προστασία τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας αὐτοῦ τοῦ
τόπου, οἱ ἀρχαιολόγοι νά μήν
έχουν ἀποφασιστική γνώμη γιά
τά ἀρχαιολογικά ζητήματα». Τόν

μεταθέτει στό αἴτημα γιά τό χαρακτήρα πού πρέπει νά ἔχει ἡ
σύνθεση τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ
Συμὸουλίου- προφανῶς έπειδή ἡ
παραπάνω διαμαρτυρία γιά «ἐξαγωγή ἀρχαίων κλπ.» δέν ἰσχύει
σέ ὃ,τι ἀφορᾱ στήν ὀργάνωοη τῆς
έκθεσης ἀρχαίων (ὂυζαντινῶν)
στό Παρίσι. Δέν μάθαμε 6716 τίς
ἐφημερίδες, όσο τουλάχιστον μοῦ
ἦταν ὃυνατό νά γνωρίσω, τό πῶς
καί σέ ἀναφορά πρός ποιάν
ὑπέρῧαση εἴτε καθηκόντων εἴτε
δικαιωμάτων, ὑπέρδαση εἴτε ἀπό
τή μιά πλευρά εἴτε ἀπό τήν ἄλλη,
προέκυψε ἡ σὺγκρουση Ἀρχαιολόγων καί ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ (κυὸέρνησης) σχετικά πρός
τό θέμα τῆς ἀποστολῆς ἀρχαίων
στό έξωτερικό γιά έκθεση. Ἀπό
τήν ἀνάλυση ὅμως τῶν εἰδήσεων
στίς πηγές, στίς δποῖες παρέπεμψα παραπάνω, καί ἰδιαίτερα
τῶν παραπάνω ἀποσπασμάτων
ἀπό κείμενα συνάγεται κάποια
ἔλλειψη καθαρότητας στή διατύπωση τοῦ ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ,
016v 671010 ἀποὸλέπει 6 ἀγώνας
τῶν ἀρχαιολόγων. Θά συνιστοῦσε
π.χ. πιό καθαρή σκέψη τό νά ζητηθεῑ ν’ ἀπαγορευτεῖ ρητά, μέ νόμο, ὁποιαδήποτε ἀποστολή ἀρχαίων στό έξωτερικό- ἀλλά 11611
τέτοιο θά ὲρχόταν σέ ἀντίθεση μέ
τά καθιερωμένα (ἔκθεση 6υζαντινῶν ἔργων στό Παρίσι), θά εἶχε
δέ ὡς συνέπεια ἀντίστοιχη ἀπομόνωση τῆς χώρας. Πρέπει, τέλος, v6 σημειωθεῑ τό περίεργο,
ὅτι στή διάσταση αὐτή μεταξὺ
ἀρχαιολόγων καί ὑπουργοῦ Πολιτισμοῡ παρουσιάζονται στό
προσκήνιο μόνο κατώτερα στελέχη τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας (ὑπό τήν ἰδιότητα τῶν συνδικαλιστῶν τοῦ κλάδου) καί ἀρχαιολόγοι συνταξιοῡχοι· τά 6001116 στελέχη τῆς Ἀρχαιολογικῆς
Ὑπηρεσίας δέν φαίνονται. Δέν
μπορσῦμε νά ξέρουμε 16 γιατί.
Ἀπό τῆ διένεξη ἀρχαιολόγων
καί κυόέρνησης ὅγήκε ἡ Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία τραυματισμένη. Φαίνεται πώς σέ τοῦτο 661']γησαν κακοί χειρισμοί. Ἀλλά καί
ἀνεξάρτητα ἀπό τήν τελευταία
τούτη περιπέτειά της, 6910115101
016 στόματα ὅλων τό ὅτι ἡ Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία, πού θά
μποροῦσε νά εἶναι τό καύχημα
τοῦ τόπου, ἔχει περιέλθει γιά
διάφορους λόγους, καί ὑποκειμενικούς ακί ἀντικειμένικούς, σέ
κρίσιμη φάση. Παίρνω κάποτε
ἀπό ἀρχαιολόγους τῆς Ὑπηρεσίας ἀγωνιώδη γράμματα. Προχθές μόλις καλός συνάδελφος,
τόν ὁποῖο τιμῶ καί σέὸομαι γιά
τή σεμνότητά του, μίλησε σέ συντροφιά γιά ἀποτελμάτωση καί
ἑπιθανάτιο ρόγχο τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας. ’ Νομίζω
ὡστόσο ὅτι ἡ τελευταία αὐτή
περιπέτειά της μπορεῖ νά γίνει
ἀφορμή γιά ἀνασύνταξη. Δέν πιστεύω δέ 611 γιά τήν ἀνασύνταξή
της ἡ Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία

ἔχει ἀνάγκη ἀπό Μεσσίες. Μποροῦν οἱ ἴδιοι οἱ «στρατευόμενοι»
ἀρχαιολόγοι νά τῆς ἀνοίξουν
δρόμο γιά νέα πορεία της πρός τά
ἐμπρός.

ἷῦιο καί ἡ συγκριτική παρουσί(Ion τῆς κάθε φορά ἀναλογίας ὡς
πρός τή συμμετοχή στό Ἀρχαιολογιχό Συμόούλιο 1600 τῶν 60οιχῶν ὑπηρεσιακῶν στελεχῶν τῆς
Υπηρεσίας ὂσο καί ἐξωυπηρεσιand“, ἀρχαιολόγων. Θά συναχθοῦν ἴσως χρήσιμα συμπεράσματα καί 6716 6,11 ἀλλο ἐνδεχομένως προκύψει ἀπό τή μελέτη
Ϊῆς ἱστορίας Τῆς Ἀρχαιολογικῆς
Ὑπηρεσίας.

Εἶναι γνωστή ἡ σημασία πού
ἔχει ἡ κριτική ἰστορική γνώση γιά
τή διαμόρφωση τῶν ἰδεῶν μας,
Θά έλεγα, λοιπόν, ὅτι στήν εὕρεση τοῦ δρόμου γιά τήν ἀνόρθωση τῆς Ἀρχαιολογικής Ὑπηρεσίας καλό θά εἰναι νά ξεκινήσουν οἱ ἀρχαιολόγοι μας, 6έ6αια
ωμόουλευόμενοι καί έμπειρίες
Ἀπό τόν ὑπουργό Πολιτισμοῦ
ξένων ἀντίστοιχων ὑπηρεσιῶν,
ὲξοιγγέλθηκε ῦχὲὃω ἀναδιοργάἀπό μιά προσπάθεια αὐτοσυνεινωσης τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηδησίας νά γνωρίσει ἡ Ἀρχαιρεσίας μέ τή δημιουργία νέων
ολογική Ὑπηρεσία τόν ἑαυτό της
ἐφορμῶν ἀρχαιοτήτων. Καλό θά
μέσα ἀπό τήν ἱστορική της διαεἶναι ἡ ἀναδιοργάνωση αὐτή νά
690111’]. Ἐννοῶ νά μελετηθεῐ μέσα γίνει μέσα ἀπό 16 συμπεράσματα,
ἀπό τήν έξέλιξη τῆς ἀρχαιολογιὅσα ἐνδεχομένως ἔχουν προκύψει
κῆς νομοθεσίας ἡ διαδοχική
ἀπό τήν καθημερινή πείρα τῶν
στάση τοῦ κράτους καί τῆς κοιἀρχαιολόγων καί μέ κΩῑΠἹΩῑΟ
νωνίας, μαζί καί τῆς παιδείας
τούς ὑπηρεσιακοὺς καί ἐπιστημο(γενικά), ἀναφορικά πρός 16
νικοῡς στόχους τῆς Ἀρχαιολο11v1111510 τῆς χώρας· τοῦτο σέ
γίας οτήν Ἑλλάδα σήμερα. Νά
ἀντιστοιχία πρός τήν κάθε φορά
διατυπωθοῦν ἀπό τούς ἐπιμεληδιάρθρωση τῆς Ἀρχαιολογικῆς
té; καί ἐφόρους ἀρχαιοτήτων
Ὑπηρεσίας. Ἡ ἐργασία πρός τήν
ἐλεύθερα καί νά συζητηθοῦν,
κατεύθυνση αὐτή ἔχει γίνει τώρα
ἐπίσης ἐλεύθερα, γνῶμες γιά τῄ
τελευταῖα εὔκολη. Ἰὃιαίτερα
διάρθρωση τῆς Ὑπηρεσίας, γιά
χρήσιμη θ’ ἀπσὸεῐ, νομίζω, ἡ μετήν καλὺτερη έκπλήρωση τῆς
λέτη τῆς ἱστορίας τοῦ Ἀρχαιολοἀποστολῆς της. Ἕνα ἀπό τά 60γικοῦ Συμόουλίου ὡς θεσμοῡ. Ἡ
011161590 προὸλήματα τῆς Ὑπηέμφόινισή του συμπίπτει μέ τήν
ρεσίας εἶναι, νομίζω, τό ἄν οἱ
ὲπικρὰτηση τῶν δημοκρατικῶν
ὲφορεῖες ἀρχαιοτήτων πρέπει v6
ἰδεωδῶν, παρά τίς δπισθοὸρομήεἶναι πολλές, μέ περιορισμένη έκσεις, στήν πολιτικὴ ζωή τοῦ 16ταση ὃικαιοδοσίας, μέ κατ’ ἀνάγπου μας μέ τήν Ἐπανάσταση στό
κην ἀνεπειρκή μέσα καί, σέ τελευΓουδί, 016 χρόνια τῆς ἀνόδου τῆς
ταία ἀνάλυση. περισσότερο δαἀστικῆς τάξης ·στόν τόπο μας.
πανηρές· ἦ λίγες καί μεγάλες, μέ
Συντελέστηκε τότε καί μιά 13:710— περισσότερο προσωπικό καί πληv6010011 τῶν νέων ἐφόρων ἀρρὲστερα πλαισιωμένες 1600 ἀπό
χαιοτήτων ἐναντίον τοῦ θεσμοῡ
ὂοηθητικές ὑπηρεσίες όσο καί
τῆς μονοκρατορίας ἑνός Γενικοῡ
πλουτισμένες μέ τεχνικά μέσα. T6
Ἐφόρου ἀρχαιοτήτων, τοῦ Παπράγμα ἔχει ἀποφασιστική σημαναγή Καόὅαδία, πού ἦταν καί
σία γιό. τούς ἐπιμελητές καί ἐφόκαθηγητής τῆς Ἀρχαιολογίας στό
ρους ἀρχαιοτήτων ἀπό τήν
Πανεπιστήμιο. Ἡ κάθε φορά
ἀποψη τοῦ ἂν, ὑπηρετώντας στήν
σύνθεση τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ
ἐπαρχία, 66 διαμορφωθοῦν σέ
Συμόουλίου, σέ ἀντιστοιχία πρός
ἁπλοῦς έφαρμοστές τοῦ νόμου, σέ
τίς κάθε φορὰ πολιτικές καταἀρχαιολόγους μόνο τῶν πρόχειἐ
στάσεις - ἀκόμη, ἴσως, καί πρός
ρων μέτρων, σέ περίπου ἁπλῶς
τίς κάθε φορά κατεστημένες ἀρΙὃιοικητικούς ὑπαλλήλους· ἥ θά
χαιολογκές παρατάξεις - μπορεῖ
ἀποκῑήσουν τή δυνατότητα γιά
νά προσφέρει χρήσιμες ἰδέες. Τό
μακρόπνοα έρευνητικὰ καί έπι-
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στημονικά προγράμματα, παράλ<
ληλα ὅέὸαια πρός τήν ἐκτέλεση
τοῦ δημοσιοϋπαλληλικοῦ των
χρέους. Γιατί 6 νέος ἐπιστήμονας
προσεγγίζει καί μπαίνει στήν
Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία μέ 16
εὑγενικότερα ὄνειρα ἐπιστημονικής ἀμιλλας. Καί κατά κανόνα
ἀφοσιώνεται στό έργο του μέ αὐταπὰρνηση. Χρειάζεται νά δια-ι
τυπώσουν οἱ ἀρχαιολογοι τῆς
ἐπαρχίας ἰδίως τή σχετική μέ τό
τελευταῖο τοῦτο ζήτημα πείρα
των, ἕνα ζήτημα ζωτικῆς σημασίας γιά τήν ἐπιστημονική ὑπόσταση τοῦ κλάδου των. Μπορεῑ
ὅμως ἀκόμη οἱ σχετικές μέ τό ζήτημα τοῦτο γνῶμες, ὅγαλμένες
μέσα ἀπό τήν προσωπική πείρα
τοῦ καθενός, ἀπό τίς ἐσώτερες
ἀνάγκες του, ἐλεύθερα προὸαλλόμενες γιὰ συζήτηση, ὑποὸαλλόμενες έτσι σέ κριτικόν Elmo,
νά ὁδηγήσουν στή δημιουργία
νέων πρωτότυπων διοικητικῶν
μορφῶν.
Σημείωσα μερικά ἀπό 16 θέματα, μέ τά ὁποῖα, κατά τήν κρίση
μου, θα μποροῡσε νά καταπιαστεῖ ὁ Σὺλλογος Ἑλλήνων Ἀρχαιολόγων. Νά ὀργανώσει σχετικές ὁμάδες ἐργασίας. Ἀναλαμδάνοντας αὐτοῦ τοῦ εἴδους δημιουργικές πρωτοὸουλίες οἱ έλληνες ἀρχαιολόγοι καί ὑποδεικνύοντας, μέσα στίς ὑπάρχουσες
συνθῆκες, μέτρα, μποροῡν v6
συντελέσουν στό v6 πάρσυν τά
ἀρχαιολογικά μας πράγματα νέα
τροπή. Νά ἀποκτήσει ἡ Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία καί, σέ συνάρτηση πρός τήν Ὑπηρεσία, ἡ
ἀρχαιολογική ἐπιστήμη μιά νέα
φυσιογνωμία, τή φυσιογνωμία
των τωρινῶν «στρατευομένων»
στήν Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία.
Ἐξάλλου τό πνευματικό καί
ήθικό των κέρδος δέν θα εἰναι
μικρο.
Τό πρῶτο ὅμως αἴτημα γιά τήν
ἀνόρθωση τῆς Ἀρχαιολογικῆς
Ὑπηρεσίας εἶναι v' αὑξηθεῖ τό
προσωπικό της. Νά δημιουργηθοῡν στελέχη ἀρκετά καί μέ πλατιὰ κατάρτισψ έγκαιρα καί μέ
προοπτική γιὰ ἐφεδρεῖες, γιατί ἡ
έλλειψη στελεχῶν σήμερα, ἰδιαίτερα ἡ έλλειψη ἐφεδρειῶν, φαίνεται τρομαχτικῆ.

Ὑστερόγραφο

Τό παραπάνω κείμενο δόθηκε
στή σύνταξη τοῦ «Ἀντί» στίς
20.7.77. Στό μεταξύ ἦλθαν σέ
φως νέα στοιχεῖα.
1. Σέ μακρά συνέντευξή του ὁ
κ, Μ. Χατζηδάκης (Πρῶτο μέρος
«Τά Νέα» 21.7.77. T6 δεύτερο
μέρος δέν δημοσιεὺθηκε) παρουσιάζεται νά μήν εἰναι ἀντίθετος στήν ἀποστολή ἀρχαίων 016
ἐξωτερικό γιὰ ἐκθεση. Μόνο πού
- γιά v6 ἀρθεῖ ἡ ἀντίφαση — διακρίνει ἐκθέσεις μέ «καθαρὰ ἐπιστημονικά κριτήρια», πού τίς ἐγκρίνει, καί ἀλλες πού γίνονται
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«γιά ἐπίδειξη» καί τίς ἀπορρίπτει. ’Στήν πρώτη κατηγορία
κατατάσσει τήν έκθεση πού θόι
γίνει τό 1978 στή Ν έα
‘Y 6 ρ κ η (θέμα της; «Μετάὅαση
ἀπό τήν Ἀρχαιότητα στό Χριὲ ‘O Σπύρος Ἀσδραχᾶς παρουσιστιανισμό»). Γιά τήν έκθεση
ἀζει
τό
διὸλίο
τοῦ
Κ.
θ.
Δηματοὺτη μαθαίνουμε ὅτι τό Ἀρχαιρᾶ,«ΝεοελληνικόςΔιαολογικό Συμὸοὑλιο ἔχει ἐγκρίνει
φ ω τ ι σ“μ ό ς » , Νεοελληνικὰ
(ἀπό τό 1975) τήν ἀποστολή έρΜελετήματα 2» (Ἀθήνα, Ἑρμῆς,
γων ἀπό ἑλληνικά μουσεῖα, ἀλλ’
1977, o. 524).
611 6 ἁρμόδιος Ὑπουργός δέν
συμφώνησεέ Διαφαίνονται στήν
ἀρνηοη τοὺτη πολιτικά κριτήρια. - «Ἕξω ἀπό ὅλες τίς ἄλλες χαρὲς,
τίς ὁποῐες μᾶς προσφέρει ἡ
Στή δευτέρη κατηγορία φαίνεται
ἔρευνα, ἐκείνη πού, νομίζω, μᾶς
νά κατατὰσσει 6 κ. Χατζηδάκης
έμψυχώνει τό περισσότερο, εἶτήν ἐκθεση ἔργων ἀρχαίας ἑλληναι ὅτι μετέχουμε σέ ἕνα 661νικής τέχνης, πὰλι στή Ν έ α
άκοπο, ὑπερατομικό, γίγνεσθαι,
Ὑ 6 ρ κ η , έκθεση γιὰ τήν ὁποία
καμωμένο ἀπό αὐτές τίς ὁιαὸοδημιουργήθηκε ὅλος αὑτός ὁ 06χικές 2190051011051;- ἑναλλαγή
λος, πού φαίνεται ὅμως τώρα νά
σφαλμάτων καί κατακτήσεων
ἐγκρίνεται ἀπό τόν ἁρμόδια
στήν κατεύθυνση τῶν γνώσεων.
Ὑπουργό, μέ κριτήρια πάλι πολιΜία εὐλογημένη χειροθεσιά πού
τικά, φαντάζομαι. Εἶναι αὐθαίμᾶς ἐπιτρέπει νά ἀφήνουμε τήν
ρετο νά ὑποθέσουμε, ὅτι γιά μιά
ἐπιστήμη μας λίγο ἥ περισσότέτοια έκθεση θά λείπουν τά κατερο προχωρημένη ἀπό ὅσο τήν
θαρὰ ἐπιστημονικά κριτήρια. Τό
έὸρήκαμε. Διαὸοχικές προσεγ·
ῐδιο καί γιά τήν ἐκθεση ἔργων
γίσεις μέσα στό ὸικό μας ἔργα,
ὖυζαντινῆς τέχνης στό Παρίσι,
πρόθυμοι, καθώς ταιριάζει, νά
τήν ὀργάνωση τῆς ὁποίας εἶχε
ξαναπαίρνουμε πάντοτε τόν
ἀναλάὸει 6 κ. Χ. (στή συνέντευξη
ἄλλο ὁρόμο, ὅταν ἐκεῖνος πού
παρασιωπᾱται ἡ ἓκθεση τούτη).
ἑπήραμε φαίνεται νά μήν ὁὸηγεῑ
’Δύο μέτρα καί δύο σταθμά, λοισέ
καινούριες
γόνιμες
ὑποθέπόν. Καί ἡ κατ’ ἀρχήν ἀντίθεση
σεις. Ἀλλά καί, ἐπίσης, ἀπό τόν
μετατρέπεται σέ ἐπιφὺλαξη.
ἕνα στόν ἄλλο, μέ τίς συνεχεῖς
2. Ἀπό ἐπιστολή τοῦ κ. Δημ.
ἀνανεώσεις,
ὅσες
φέρνει
ἡ
Λαζαρίδη, τέως Γενικοῦ Ἐπιθεἔρευνα τῶν νεωτέρων, στηριωρητοὺ Ἀρχαιοτήτων, μαθαίγμένη
στήν
ἔρευνα
τῶν
παλαινουμε («T6 Βήμα» 23.7.77) 611 6
οτέρων
τήν
ὁποιά
ξεπερνάεικατάλογος τῶν ἔργων ἀρχαίας
τέλος μέ τήν ἀλλαγή τῆς προτέχνης, πού ζητεῖται ν’ ἀποσταοπτικῆς,
πού
φέρνει
ἡ
ὸιαὸοχή
λοῦν στό Ἐξωτερικό, δέν συντάτῶν γενεῶν. Τέτοια εἶναι ἡ εὐχθηκε ἀπό ἁρμόδιες ἑλληνικές
φοριά τήν ὁποία μᾶς ὸίνει ἡ
ὑπηρεσίες, ἀλλ’ ὅτι ἀπηχεῑ τίς
πεποίθηση
ὅτι
τό
ἔργο
μας
μέἐπιθυμίες τοῦ Μητροπολιτικοῦ
νει, ἕτσι, γόνιμο καί χρήσιμα,
Μουσείου τῆς Νέας Ὑόρκης. Ὁ
μετέχοντας
στίς
ἀλλαγές
πού
κ. Λαζαρίδης ἀποκαλύπτει- σάν
συνθέτουν τήν προαγωγή τῆς
νὰ καταγγέλλει- ὅτι δ κατάλογος
ἐπιστήμης».
αὐτός στάλθηκε ὕστερα ἀπό ἐπι(K. Θ. Δημαρᾶς, ὅ.π., σ. ις’)
στολή τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου
πρός τόν ὑπεύθυνο ὑπάλληλο τοῦ Οἱ δώδεκα μελέτες τίς ὁπσῑες
Μητροπολιτικοῦ Μουσείου. Φαί- συγκεντρώνει ὁ Κ. Θ. Δημαράς
νεται, έτσι, τό ὅλο ζήτημα v6 ἐχει 016v ἐπιόλητικὸ αὐτόν τόμο, 6561590 τῆς Σειρᾶς «Νεοελληνικὰ
ξεκινήσει ἀπό μιαν ἐνδοαρχαιΚείμενα» πού διευθύνει 6 Φίλιπολογική ἀντίθεση.
πος Ἡλιοὺ στίς ἐκδόσεις Ἑρμῆς
Τά νέα αὐτά στοιχεῖα δέν ἀνατρέπουν τή ὅάση, ἀπό τήν ὁποία (1). έχουν, οἱ περισσότερες, δηἐγινε ἡ θεώρηση τοῦ ζητήματος μοσιευτεῖ ἀνάμεσα στά ἔτη
1953—1975- δύο ἀπ’ αὐτές πρωστό παραπάνω κείμενο.
τοεμφανίζονται
ἐδῶ,
καθώς
καί
3. Συνάγεται, γιά μιά φορά
ἀκόμη, ὅτι, ὑστέρα ἀπό τήν τρο- ένα έντυπο κείμενο τοῦ 1789,
μερή αὐτή δοκιμασία τοῦ ἀρχαι- ἀνώνυμο καί ἀχρόνιστο, 6 Ἀνώολογικοῦ κλάδου, ἡ ἀνασύνταξή νυμος τοῦ ,1789 - 6 πρῶτος συγγραφέας «έργου δημιουργικῆς
του πρέπει v6 προέλθει ἀπό τά
πεζογραφίας στήν νέα έλληνική
μέσα, ἀπό τίς δυνάμεις του. .
γλώσσα» (σ. 415). Μιὰ πυκνή
εἰσαγωγή (σ. θ’ - ις’) ἐκθέτει τίς
κὺριες μεθοδολογικές ἀρχές πού
Ἡ συνέχεια τῆς ἐρευνας «6
διέπουν ὂχι μόνο τά μελετήματα
ἀρχαιολογος καί ή κοινωνικὴ
τοῦ τόμου αὐτοῦ ἀλλά ὅλο τό
του εὑθὺνη» ἀναὸἁλλεται
ἒργο τοῦ K. Θ, Δημαρᾶ, ἐνῶ ἕνα
γιά τό ἑπόμενο τεῦχος, μέ τή
ἀναλυτικό εὑρετήριο (σ. 489520) έρχεται νά δώσει στό χρήστη
δημοσίευση τῆς ἀπάντησης
περισσότερο ἀπό ἕνα πραγματοτοῦ καθηγητῆ κ. Μανόλη
λογικὸ ὂοήθημα ἕνα ἐννσιολογικό
Ἀνδρόνικου.
ἐργαλεῖο καί ένα θεματολογικό
θησαυρό.

“Ὀλες οἱ μελέτες ἐχουν τὺχει
δεύτερες φροντίδες, ὅπου 6 συγγραφέας τους τό ἐκρινε σκόπιμοῑ
«ἱστορία τῶν ἰδεῶν, ἀλλά όχι τῶν
δικῶν μου ἰδεῶν» (σ. θ’), καθώς
6 ἴδιος ἐξηγεῖ γιά νά ἰδεάσει τόν
ἀναγνώστη ὅτι τό ὃιόλίο αὑτό δέ
θέλει νά έχει αὑτοῧιογραφικό
χαρακτῆρα, μολονότι (θά πρόσθετε κανείς) οἱ σπουδές μας γύρω
ἀπό τό Διαφωτισμό δέ γίνεται νὰ
ἀπομονωθοῦν ἀπό τή ὅιογραφία
αὐτοῦ ποὺ τίς δημιούργησε ἀνανεώνοντας μέσα ἀπ’ αὑτές καί
ἐκσυγχρονίζοντας τήν καθόλου
ἱστορία μας. Οἱ ἐργασίες τοῦ 16—
μου αὑτοὺ, διαρθρωμένες θεματολογικά, ἀνεξάρτητα ἀπό τή
στιγμή πού πρωτοπαρουσιάστηκαν, τοποθετημένες σέ μιά δια· ’
χρονία μέ ἐξεργη περιοδολόγηση,
συμπυκνώνουν μέ τήν καιριότητα
τῶν ἀντικειμένων τους, τήν
πλούσια κι ἀνοιχτή προὸληματική τους μιά συνεχή διεὺρυνση
τοὺ φαινομένου τῶν Φώτων στήν
ἐλληνική παιδεία, διερεὺνηση
ὃασισμένη σέ ἐγγενεῖς γόνιμες
ὑποθέσεις πού ἀρχίζει 016 ἐτη
1938-40, ὅταν ὂλέπουν 16 φῶς οἱ
πρῶτες συστηματικές ἐργασίες
τοῦ .Κ. Θ. Δημαρᾱ γιά τά
πρόσωπα καί τά θέματα τοῦ
Διαφωτισμοῦ.
«Ἀνάγκη τῶν μετρήσεων
ἀκόμη καί στόν κόσμο τῶν δικῶν
μας ζητήσεωνῑ ἱστορία ἰδεῶν, νοοτροπιῶν, συνειδήσεων» (σ. 16’),
εἶναι μιά ἀπό τίς προϋποθέσεις,
πού ἔρχονται νά μᾶς θυμίσουν οἱ
σελίδες τῆς εἰσαγωγῆς, γιά τή
διάσωση τῆς ἱστορικῆς ὕλης μέσα
στόν [στορικό λόγο· μετρήσεις
ποὺ προϋποθέτουν μιά 010111011κῆς ἀξίας διάσωση τῶν φαινομένων, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει, μέσα στή
διαχρονία, νά ὃλέπουμε πότε ἡ
ἀλλαγή τῶν ἀναλογιῶν ἐκφράζει
κὰποια τομή μέσα στό γίγνεσθαι
τῆς ἱστορίας καί μᾶς προκαλεῖ
τήν προδιάθεση v6 ἐρμηνεὺσουμε
τήν τομή αὐτή μέ τήν ὑπόδειξη
τῶν ἑτοιμοτήτων πού διαθέτει τό
συλλογικό σῶμα στή δεξίωση
ἰδεῶν καί συμπεριφορῶν. Αὐτή ἡ
ὑπόθεση, ποὺ ὃρίσκεται στοὺς
ἀντίποδες τῶν θεωριῶν γιά τὴ
μίμηση καί τίς ἐπιδράσεις, ὑποδείχνει ὅτι «ὁλόκληρος 6 κόσμος
τῆς μόδας, τῶν συνειδησιακῶν
κινημάτων, τῶν ρευμάτων, μπορεῖ νά ἐρμηνευθεῖ ὅχι ὡς μεταδολή πού γίνεται σέ συγκεκριμένα ἄτομα, ἦ καλύτερα, ὡς
μεταὸολή ποὺ συμὸαίνει μέσα
στοὺς φορεῖς τῶν διαθέσεων,
μέσα 016 φερέφωνα τῶν συλλογικῶν σωμάτων, ἀλλά ὡς ἐναλλαγή,
ἀντικατάσταση, τῶν φορέων, τῶν
ἀτόμων, 16 ὁποῖα ἐκπροσωποῦν
τό συλλογικό σῶμα» (σ, ιγ’).
Φτάνουμε έτσι σέ μιά ἀποψη τοῦ

κόσμου, ἑδρασμένη ὅασικά στή
διχοτομική του συγκρότηση καί
στή συνειδησιακή ἀντανάκλαση
αὐτῆς τῆς διχοτομίας, ἱκανή νά
ἐξηγήσει τή λειτουργία τῶν συνεχειῶν καί τῶν τομῶν ἀπό τό ένα
μέρος καί ἀπό τό ἄλλο τούς ψυχολογικσύς καί κοινωνικούς μηχανισμούς πού ὁρίζουν τή στρατολόγηση δεδομένων κοινωνικῶν
τύπων ἀπό κάθε ἐποχή; (ε”Οταν 6
Διαφωτισμός ἔρχεται στό προσκήνιο τῆς ἱστορίας μας, τί θά εἰποῦμε ὅτι συμῧαίνει; Τά συνθήματά του ὂρίσκουν ἀνταπόκριση
σέ ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ὲζοῦσαν,
πρίν, στό περιθώριο τῆς πνευματικῆς ζωῆς γιατί δέν ἑταίριαζε μέ
τίς ροπές τους, ἐνῶ τώρα, μέσα
στήν εῦφορία, προχωροῦν πρός
τήν ἐνέργεια, Οί ἄλλοι, οἱ παλαιοί, ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν
ἀλλά ἂτονοι· μένει, ἐνδιάμεσος,
ὁ παθητικός μέσος ὅροςῑ ὅταν ἐγκαταλείπει τούς παλαιούς καί
ἀσπάζεται τά νέα συνθήματα,
τότε δημιουργοῦνται τά νέα ρεῦματα, οἱ πλλογικὲς κινήσεις, οἱ
μόδες. Μεταὸολές ποσοτικές,
μεταδολές ποσοστῶν ἀναλογιῶν»
(σ. ιγ’). Σ’ αὑτό τό σχῆμα, ἀνοιχτό στίς ψυχσλογικές καί κοινωνιολογικές προσεγγίσεις ὅσες θά
ἥθελαν νά ἐξηγήσουν γιατί αὐτές
καί ὅχι οἱ ᾰλλες ροπές, γιατί αῦτές καί ὅχι οἱ άλλες ἀπορρίψεις ή
στρατολογήσεις, ἡ ὄιογραφία καί
ἡ χαρακτηριολογία ἔχουν μιά
κεντρική θέση πού ἀντανακλᾶται
στήν ὕλη τοῦ 6ι6λίου αὐτοῦ. Τό
ἴδιο σχῆμα δίνει τίς διαστάσεις
μέσα στίς ὁποῖες μπορεῖ νά κινηθεῐ ὁ συγκριτισμός, ἀπελευθερωμένος ἀπό τήν ἀνίχνευση τῶν μιμήσεων καί τῶν ἐπιδράσεων καί
προσανατολισμένος στήν ἔρευνα
τῶν συμπτώσεων, τῶν «παραλλήλων», τῶν ἑτοιμοτήτων - προ6λήματα γιά τά ὁποῖα μᾶς μιλᾶ ὁ
συγγραφέας σέ ένα του κείμενο
τοῦ 1964 (2)καί στά ὁποῖα ἐπανέρχεται στίς σελίδες αὐτῆς τῆς
εἰσαγωγῆς, γιά νά μᾶς θυμίσει,
ἀνάμεσα στ’ ἄλλα, τίς ἀντιδράσεις πού γέννησε στόν τόπο μας ἡ
ἐφαρμογή τῆς συγκριτικῆς μεθόδου πού ἀποσκοποῦσε στήν ένταξη τῆς παιδείας μας στόν εὐρωπαϊκό πολιτισμικό χῶρο καί
γιά νά ἐπισημάνει ὅτι ἡ δεξίωση
τοῦ συγκριτισμοῦ συρρικνώθηκε
στό κυνηγητό τῶν ἐπιδράσεων,
«τῶν ὁποίων παρεξηγημένες
μορφές καί ἑρμηνεῖες ἀρχίζουμε
νά 6λέπουμε ὁλοένα καί περισσότερες στήν γραμματεία μας».
Τά δυό πρῶτα μελετήματα («Ὁ
έλληνικός Διαφωτισμός», ο. 1-22,
431-436 καί «Τό σχῆμα τοῦ Διαφωτισμοῦ», o. 23—119, 436-443)
ἀποτελοῦν πυκνές συνθέσεις πού
μέρος τῆς θεματολογίας τους 69(σκει μιά ἰδιαίτερη ἀνάπτυξη στά
ἄλλα μελετήματα τοῦ τόμου; ἡ
πρώτη φάση τοῦ έλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, «ἐκείνη πού ἐκδηλώνεται μέ τήν προὸολή τοῦ ὀνόμα-

τος τοῦ Βολταίρου» (σ. 10), θρίσκει μιά διαπραγμάτευση καί
συγχρόνως μιά προέκταση στίς
μελέτες γιά τό Βολταῖρο («Ὁ
Βολταίρος στήν Ἑλλάδα», o.
146-170, 446-452- «Σημειώσεις
γιά τήν παρουσία τοῦ Βολταίρου
στήν Ἑλλάδα», σ. 171-175, 4524)- ἡ δεύτερη φάση, πού τή χαρακτηρίζει ἡ «ἰσχυρή ἐπίδραση
(πού) ἄσκησε στόν ἑλληνικό χῶρο
ἡ Γ αλλική Ἐγκυκλοπαίδεια»,
ἀντιπρόσωπεύεται μέ μιά μεγάλη
μελέτη γιά τό Δημήτριο Καταρτζή (0. 177-243, 454-471) καί ἡ
τρίτη, ἡ ὁποία «θά εἶχε στενή
σχέση μέ τήν κίνηση πού εἶναι
γνωστὴ, στήν ἱστορία τῆς γαλλικῆς παιδείας, ὡς κίνηση τῶν
Ἰδεολόγων», ἀποτελεῖ τό ἀντικείμενο μιᾶς σειρᾶς μελετῶν, μιά
ἀπό τίς ὁποῐες («Ὁ Κοραῆς καίὴ
έποχή του», σ. 301-389, 481-4)
άφιερωμένη στόν κύρισ ἐκπρόσωπο αὐτῆς τῆς περιόδου, ἐνῶ ἡ
τελευταία πού δημοσιεύεται στό
παράρτημα τοῦ τόμου («Ὁ
Ἀνώνυμος τοῦ 1789», 412-6, μελέτη, καί 417-28, κείμενο· 486-7)
εἰναι ἀφιερωμένη σέ ἕνα ριζοσπαστικό κείμενο, τοῦ ὁποίου
«κύριος στόχος, πέρα ἀπό τά
δαλλόμενα πρόσωπα, εἰναι, ὃχι ὁ
κλῆρος, ὃχι ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά ἡ
ἴδια ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική
θρησκεία σέ ὅ,τι ὃαθύτερα ἀποδεκτό γιά τή χριστιανική συνείδηση; τά μυστήρια» (o. 43). Ἕνα
λαμπρό κείμενο μέ τόν τίτλο «Ἠ
ἀνάσχεση τοῦ Διαφωτισμοῦ καί 6
Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος» (σ. 391-410, 485-6) διαπλέκεται μέ τή δεύτερη μελέτη πού
μνημονεύσαμε πιό πάνω καί τή
συνεχίζει μεταφέροντας τό κυριαρχικό μοτίὸο ὅλου τοῦ ὂιὸλίου,
δηλαδή τῶν ἐτοιμοτήτῶν στή δεξίωση τῶν ἰδεῶν, σέ μιά καίρια
στιγμή τοῦ έλληνικοῦ ἐθνικοῦ 6iου; τή διαμόρφωση τῆς έθνικῆς
συνείδησης μέσω τοῦ τριαδικοῦ
σχήματος τῆς ἐλληνικῆς ἱστορικῆς
συνέχειας σέ συνάρτηση μέ τή
διαμόρφωση τῆς Μεγάλης Ἰδέας
καί τήν τροπή πρός τό ρωμαντισμό. Τά μελετήματα «Ὁ Διαφωτισμός καί ἡ νεοελληνική συνείδηση», «Ὁ J.-G. Herder καί ἡ
παρουσία του στήν διαμόρφωση
τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος» (ἀντίστοιχα. o. 121-44, 444—6 καί
283-99, 476-81) συνθέτουν μέ τό
μελέτημα γιά τόν Παπαρρηγόπουλο μιά ἑνότητα μέ ἐπίκεντρο
τή διαμόρφωση τῆς νεοελληνικῆς
ἐθνικῆς ἰδεολογίας, τῆς ὁποίας
τήν ὁλοκλήρωῖοη σημαδεὺει ἡ
«ἀνάσχεση» τοῦ Διαφωτισμοῦ
καί ἡ κατάφαση ἀπέναντι στό
Βυζάντιο πού οἰ ἐκπρόσωποι τῶν
Φώτων τό έὸλεπαν μέ τά μάτια
τοῦ Γιὸὂωνισμσῦ· ἒτσι ’ἀποκαθίσταται ὁ κρίκος πού ἑνώνει τήν
ἀρχαιότητα μέ τό σύγχρονο ἑλληνισμό καί καλύπτεται τό κενό
πού άφηνε ἡ, όχι μονοσήμαντη,

ἀναφορά τοῦ Διαφωτισμοῦ στήν
ἀρχαιότητα; στά μελετήματα
αὐτά δείχνεται πῶς καί μέσα ἀπό
ποιές μεσολαὸήσεις ἐκφράζονται
οἱ ἑτοιμότητες τῆς ἐλληνικῆς λογιοσύνης καί συνακόλουθα τῆς
ἐλληνικῆς κοινωνίας νά δεχθεί
μιά ρωμαντική θεωρία πού, στόν
ἀρχόμενο ΙΘ’ αἰώνα, δέ μποροῦσε νά έχει ἀλλο ἀπό μιά μερική πρόσὸαση σέ Eva πνευματικό κλίμα προσανατολισμένο
στό νεοκλασικισμό, (J)

Συνολική ἐποπτεία μιᾶς διαφοροποιητικής στιγμῆς τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας, τό ὂιὸλίο
αὐτό κινεῖται σέ ὅλη τήν κλίμακα
μέσα στήν ὁποία πραγματώνεται
ὁ Διαφωτισμός στήν ἑλληνική
παιδείας κοινωνικές ὑποδοχές,
ὅπου προεξάρχουν οἱ Φαναριῶτες μέ τίς ἰδιάζουσες λειτουργίες
τους μέσα στήν ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, οἰκονομικές προῦποθέσεις, συνακόλουθες καινούριες ἀνάγκες πνευματικές, ἀλλαγές στίς συμπεριφορές, ὅπως αὐτές ἐκφράζονται μέσα ἀπό τίς
συγγραφικές ἐπιδόσεις, τίς ἐκδοτικές καί μεταφραστικές ἐπιλογές. “Ὀλα αῦτά μέσα στήν ἱστορικὴ προοπτική, μέσα στήν καμπύλη πού εἰκονογραφεῖ τίς ὁρμητικές ἐκκινήσεις καί τίς ἐγγενεῖς
ἀναστολές τοῦ στρώματος τῶν
Φαναριωτῶν, τό 6αθμό ἀνεκτικοτήτων καί τῶν τυφλῶν ἀντιδράσεων τῆς Ἐκκλησίας, τίς ἀτσμικές περιπέτειες πού ξεπερνοῦν
τόν κανόνα καί ἐκφράζουν στό
μέγιστο τήν έκρηκτικότητα τῶν
ἰδεῶν τοῦ Διαφωτισμοῦ, Πολλαπλό καί ὡραῖο μάθημα διαχρονικῆς μελέτης τῶν πνευματικῶν
φαινομένων, θεωρημένων μέσα
ἀπό τίς καθοριστικές τους διαμεσολαὸήσεις (οἱ πολλαπλοί παράγοντες τούς ὁποίους ἐπικαλεῖται
ὁ συγγραφέας καί τούς σταθμίζει
μέσω τῆς δυνατῆς πατιστικής
προσέγγισης, μέσω τῆς «πύκνωσης»), τό έργο αὐτό μᾶς παρέχει
ὂχι μόνο ένα δυναμικό ἀντίκρυσμα τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἰσοδυναμο μέ τή δυναμική τῶν πρωτοποριῶν, ἀλλά ἕνα δυναμικό ἀντίκρυσμα που παίρνει ὑπόψη του
ὅλες τίς ἀδράνειες ὅσες ἀντιστέκονται στό κίνημα τῶν Φώτων ἥ
ὅσες τό προσαρμόζουν σέ ἰσχυρότερες κοινωνικές, παραδοσιακές ἴσορροπίες. Τό μάθημα τῆς
διαχρονικῆς μελέτης τῶν πνευματικῶν φαινομένων ὅρίσκει μιά
ἐνδεικτική ἐφαρμσγή, ἀνάμεσα
στ’ ἄλλα, στήν ἐργασία τήν ἀφιερωμένη στήν πρώτη μυθιστορηματική προσπάθεια τῆς νεοελληνικής γραμματείας, τά «Φιλοθέου
ΙΙάρεργα» mu Νικολάου Μαι·ροκορδάτου (σ. 263-82, 474-6),
ὅπου δείχνονται ἡ ἰστορική σχετικότητα ἡ ὁποία ὁρίζει τό ἰδιο
τό έργο, ἀπό τή μιά μεριά, καί οἱ
διαφορετικές ἀνάγκες πού μπορεῖ

Yd ἐξυπηρετήσει μέσα στό χρόνος
Εηφράζοντας μιά ὁρμητική ,στιΥμή στήν ἱστορία τῶν ἰδεῶν στόν
ἀρχόμενο ΙΗ’ αἰώνα, καταλήγει,
ὅῒαν ἐκδίδεται (1800), νά ἐξυπηρῖϊεῑ τίς ἀνάγκες τῆς συντήρησης
πού θηρεύει τήν «ἓνταξη παΟιιῶν ἀξιῶν μέσα σέ νέα σχήμαÇg», τό μηχανισμό τῆς προσαρμοης:H σύντομη αὐτή παρουσίαση
ῗῡυ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ
tOÙ K. Θ. Δημαρᾱ, δέν ἀρκεῖ γιά
νά ὑποτυπώσει κάν τήν εὐρύτατη
Εματολογία τοῦ ὃιόλίου ἦ,
περισσότερο, νά δείξει ποιά προήματα θέτει στήν καθόλου νεΟὲλληνική ἱστορία καί πόσες
ἀποκαταστάσεις συνδέσεων ὑπαΥῼρεὺει ἀνάμεσα στίς οἰκονομι"Eç καί κοινωνικές δομές καί στίς
πῦλιτισμικές τους ἐκφράσεις, σέ
REM) 60906 αὐτές οἱ τελευταῖες
μῡῑς ὑποχρεώνουν νά σταθμίοΟυμε τίς πρῶτες κ αί μέσω τῶν
πογειώσεων πού μαρτυροῦν τά
φαινόμενα, κυρίως ἐντατικά, πού
Οινήκουν στό πεδίο τοῦ πολιτιῗμικοῦ. Προοπτικές γιά τίς
griots; τό παράθεμα μέ τό ὁποῖο
ανοιξα αὐτή τήν παρουσίαση δίνει ὅλες τίς παραμέτρους, γνωστικές καί ἠθικές.

,1. Ὁ πρῶτος τόμος τῆς σειρᾶς
αυτήςῑ Μανουήλ I. Γεδεών, Ἡ
πνευματική κίνησις τοῦ Γένους
κατά τόν ΙΗ’ καί ΙΘ’ αἰώνω Ἐκὄῡτική φροντίὸα.· ’Ἀλκης Ἀγγέἲιῡυ - Φίλιππος Ἠλιοῦ, Ἀθήνα,
Ερμῆς, 1976. Οἱ δυό ἐπιμελητές
τοῦ τόμου προτάσσουν ἰσάριθμα
προλεγόμενα (ἀντιστοίχως, o.
EI-Ç' καί θ’-ις’).
_2. «Les coïncidences dans l'
histoire des Lettres et dans l‘
histoire des idées», Actes du IVe
Congrès de l’ Association Internationale de Littérature Com—
Pare’e, Fribourg 1964, Mouton &
C0., 1966, σ. 1226-31- καί σέ έλληνική διατύπωση; Κ. Θ. Δημαρᾶς, Συμποσιακά, Ἀθήνα, 1965,
.0. 13-25.

3. Θά πρέπει νά ἐπισημάνει
κανείς έδῶ τρία, τουλάχιστο,
ἄλλα κείμενα τοῦ Κ. Θ. Δημαρᾶ;
«L‘ heure de Vico pour la Grèce»
(= C. Th. Dimaras, La Grèce au
temps de Lumièrex, Genève,
Droz, 1969, l33-52)- «Ambivalence de l‘ Hellénisme», Acres du
Vle Congrés de Ι’ Association Internationale de Littérature Comparée, (1970), 1975, 557-60- «L‘
élan vers l‘ unité nationale dans le
romantisme grec», Serra slavica
in memoriam Aloisii Schmaus,
München, 1971, 120-6 κι ἀκόμη;
«Τῆς Μεγάλης ταύτης Ἰδέας»
(σχεδίασμα φιλολογικό), Ἀθήνα,
1970.
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.gﬂLQ.
ΦΡΑΝΣΙΣ KPIK
Περί Μαρίων καί Ἀνθρώπων
Ἐκὸ. Χατζηνικολῆ, Ἀθήνα 1977
Πρόκειται γιά ἕνα ὃοκίμιο τοῦ
Βρετανοῦ διολόγου Φ. Κρίκ
(Νόμπελ Ἰατρικῆς 1962), πού εἰναι ἰὸιαίτερα γνωστὸς γιά τίς μελέτες του γίρω ἀπό τή μοριακή
ὀσμή τοῦ DNA, δηλ. τοῦ στοιχείου μέσω τοῦ ὁποίου τό ζωντανό κύτταρο μεταδίὸει τίς κληρονομικές του ἰδιότητες. Τό 00κίμιο αὑτό ἀναφέρεται στίς διαφορές ἀνάμεσα στὰ ὀργανικὰ καί
ἀνόργανα στοιχεῖα τῆς ἀνθρώπινης· φύσης, μέσα δέ ἀπό τή θε- 1
ωρία τοῦ ὃιταλισμοῡ πραγματοποιεῖ ἀναγωγές στή Φιλοσοφία
καί στή Μεταφυσική.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΥΓΔΑΛΗΣ
Ἑλληνική ὅιὸλιογραφία Φρίντριχ
Χέλντερλιν ‘
Ἐκὸ. Διαγώνιος, Θεσσαλονίκη
1977
Γνωστός ἤδη ἀπό τίς ἐξαντλῆτικές ὃιὸλιογραφίες τῶν ἑλληνικῶν δημοσιεύσεων γιά τόν Τόμας
Μάν, τό Φ. Κόιφκα καί τό P. M.
Ῥίλκε, ὁ Λ. Μυγὸάλης προσφέρει
τώρα τήν πλήρη ὅιόλιογραφική
του ἐργασία γιά τόν Φ. Χέλντερλιν. Καταγράφοντας τίς ἑλληνικές μεταφράσεις καί τα μελετήματα γύρω ἀπό τό μεγάλο γερμανό ποιητή καί αἰσθητικό, κατὰ
τό διάστημα 1903 — 1976, μᾶς ôiνει ταυτόχρονα καί μιά συνοπτική εἰκόνα τῶν τάσεων καί
ένοιαφερόντων τῆς ἐντόπιας λογοτεχνίας μας ἀπό τίς ἀρχές τοῦ
αἰώνα μέχρι σήμερα. Οἱ 616M—
ογραφικές καταγραφές εἶναι ταξινσμημένες σέ πέντε ἑνότητεςῑ
Στίς μεταφράσεις ποιημάτων, μυθιστορημάτων καί ὁραμάτων, καί
στίς έλληνικές μελέτες, κρίσεις
καί πληροφορίες γιά τό ἒργο τοῦ
Φ. Χέλντερλιν.

NIKOY HOY/IANTZA
Ἡ κρίσι] τῶν ὸικτατοριῶν (Πορτογαλία, Ἑλλάὸα, Ἰσπανία,)
Ἐκὸ. Παπαζήση (Β’ έκὸοοη),
1977
Ἕνα θεωρητικό - πολιτικό κείμενο στό ὁποῖο ὁ Ν. Πουλαντζᾱς
ἐξετάζει τό φαινόμενο τῆς ἀνατροπῆς τῶν καθεστώτων τῶν
τριῶν χωρῶν nui τούς παράγοντες πού συνέτειναν στίς 1151060λές αὐτές. Γιὰ τό συγγραφέα καθοριστικό στοιχεῖο πού ὅοηθᾶ
στήν ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου
εἶναι ἡ θέση τῶν τριῶν χωρῶν
στή ζώνη έξάρτησης ἀπό τίς ἰμπεριαλιστικές μητροπόλεις. Ἐπίσης τό ὅτι ἡ σχέση έξάρτησής
τους εἰναι είὸικῆς μορφῆς, καθ’
ὅτι ἀπό οἰκονομική, τουλάχιστον,
ἄποψη ὁέν ὖρίσκονται πιά στό
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στάδιο τῆς ὑπανάπτυξης nui
πλησιάζουν ἀπό τήν πλευρά τῶν
κοινωνικῶν δομῶν τίς ὑπόλοιπες
εὐρωπαϊκές χῶρες.

ΑΝΤΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ
Φυσιογνωμίες ι(Τόμοι Α ἀ B)
Ἐκὸ. Παπαὸήμα, Ἀθήνα 1977
Εἶναι ἡ τρίτη έκδοση τῆς κριτικῆς ἐργασίας τοῦ Ἀν. Καραντώνη «Φυσιογνωμίες». Στό μεγάλο σέ έκταση αὐτό ἒργο προ6άλλονται 57 χαρακτηριστικές
μορφές τῆς νεοελληνικῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ὁ πρῶτος τόμος
ἀναφέρεται σέ λογοτέχνες καί
διανοούμενους πού ἐμφανίστηκαν πρίν ἀπό τή γενιά τοῦ 3οῖ
Παπαδιαμάντης, Ξενόπουλος,
Καρκαῧίτσας, Ψυχάρης, Παλαμᾱς, Καὸάφης, Βάρναλης, ένῶ
στό δεύτερο τόμο, ὁ ὁποῖος έχει
έμπλουτισθεῖ σ’ αὐτή τήν έκδοση
ἀπό δεκαπέντε νέες φυσιογνωμίες. ψυχογραφοῦνται νεότεροι
παραγωγοί πού παρουσιάστηκαν
γύρω στό μεσοπόλεμο; Θεοτοκᾶς,
Τσόιτσος, Παπανοῦτσος, Παναγιωτόπουλος, Καὸὅαδίας, Ἐμπειρίκος, Πολίτης, Αὐγέρης. Οἱ
τόμοι περιέχουν ἐπίσης πλήρη 61ογραφικόι καί 6ι6λιογραφικά 01]μειώματα γιά τόν κάθε συγγραφεα.
ΑΝῚΩΝΗ ΖΑΛΟΥΜΗ
Χαμένο Σημειιυματάριο
Ἐκὸ. Προὰοτιο, Ἀθήνα, 1976
Σπυνὸυλωτό ἀφήγημα τό 051')—
τερο ὃιὸλίο τοῦ Α. Ζαλούμη
(προηγοῦνται 10 ὁιηγήματαε
«Ἀγαπη σέ ἕνα στρατόπεὸο».
1975). M100 ἀπό μιά ρευστότητα
τοῦ μνημειακοῠ τοι1 χρόνου. ὁ
συγγραφέας ἀνακαλεῖ εἰκόνες καί
παραστάσεις ποί· κάποτε ὃίωσε ῆ
αντίκριοε. Ὀ κόσμος πού ἀναδύεται ἀπό 16 6161.10 εἶναι κόσμος
παρακμῆς πού αντανακλᾱ τό
ύπαρξιακό ἀὸιέξοὸο τοῦ συγγραφέα nui πού 6υθίζεται σέ
ἀναμνήσεις πραγματικές ἦ φανταστικις.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑ 1ἈΙ3ΑΣΙΛΗΣ
Ἠ γυναῖκα τῶν ιιι-ρῶν on} λυρική
ποίηοη (Ἀπό τόν Ὀμηρω στόν
eEÂI‘I'Ij)
Ἐκὸ. Μαιιροπίνακας.
Ἀ θήιά
1977
Θέμα τοῦ μελετήματος αὐτοῦ
εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποίο αντι7.010111111- 16 γυναικεῖα σῶμα ἀπό
τήν ποίηση. ἰὸωμένο σέ σχέση μέ
τό ύὸάτινο περιῧάλλον τῆς θάλασσας ἤ τοῦ ποταμοῦ, Πῶς οηλ.
ἡ ποίηση. ἀπό τήν έὸὸομη ὁμηρική ραψωὸία τῆς Ὸὸύσσειας
μέχρι τήν «Ὠὸή στήν Σαντορίνη»
τοῦ Ἐλύτη. προσφέρει τό αἰσθητικό μήνυμα μιᾶς συνομιλίας

ἀνάμισα στό λόγο τοῦ ποιητῆ καί
στό γυμνό. ἀναὸυόμενο 0:16 16
νερό. γυναικεῐο κορμί. Ὀ Γ. Καραὸασίλης, ᾴπό τούς κυριότερους
συνεχιστές τῆς έλληνικῆς νατουραλιστικής καί ἐρωτικῆς ποίησης,
φανερώνει μέ τό μελέτημα αὐτό
τή συγγένεια τῶν ποιητικῶν του
καταὸολῶν καί τῆς θεωρητικῆς
στελέχωσης τῆς θεματογραφίας
του.

ΛΙΝΑΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ
«Βιώματα - Κύπρος I974»
Ἐκὸόσεις Κέὸρος, 1977
Πρέπει νά ἔχει σκληρά δουλέψει ἡ Λίνα Σολομωνίδου, ταξιὁεύοντας καί ψάχνοντας πρός
ὅλες τίς γωνιές τῆς έλεύθερης κυπριακής γῆς καί ἀναζητῶν-[ας
ὅλους ἐκείνους τούς τραγικούς
μάρτυρες ἀπ’ ὅλα τά στρώματα
τοῦ λαοῦτ στρατευμένα παιδιά,
ὁπλαρχηγούς, αἰχμαλώτους σερμένους μέ δεμένα χέρια καί μάτια
στά Ἄδανα, στή Μερσίνα, κάτω
ἀπό τό κνοῦτο τῶν ἄγριων, ίερωμένους ὁρκισμένους στήν πατρίὁα, γυμνασιόπαιὸες καί νέους έργαζόμενους μέ τή φλόγα τῆς λευτεριᾱς καί μέ ἀντίδωρα τήν προ00010, πονεμένες γυναῖκες τοῦ
λαοῦ καί πλῆθος ἄλλων μαρτύρων.
Δουλειὰ κοπιαστική, ἀξιόλογη
καί πολυσήμαντη, πολύτιμη όχι
μόνο γιά τόν καθένα πού θέλει νά
γνωρίσει σέ ὂάθος τό φοόερό
δράμα τῆς Κύπρου, ἀλλά καί γιά
ὅλους τούς μελετητές πού θέλουν
νά ψάξουν - ὅπως ἡ ἴδια λέει
στόν ἐπίλογό της - γιά νά ὅροῠν
τῆ ρίζα πού ὅγαίνει ἀπ’ τά 6001]
τῆς κυπριακῆς γῆς.
. ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Μακάριος, πορεία ὁιά πυρός
καί σιὸήρου»
Ἐκὸόσεις Γ. Λαὸιᾱ καί Σιά
Βιὸλίο μέ πλῆθος ντοκουμέντα
καί μαρτυρίες ἀπό ἐπίσημα ἀρχεῖα, πού καλύπτει τήν ἀντίνομη
πάλη έλληνικῆς κυὸέρνησης καί
Γ ριὸικῶν ένάντια στό Μακάριο
κατά τήν περίοὸο 1970-1974. Ἡ
μῆάλη ἀξία τοῦ ὅιὸλίου 6010115101 στό γεγονός ὅτι ὁ συγγραφέας, ὅπως στόν πρόλογό του σημειώνει, ὴταν γιά 10 περίπου
χρόνια (1964-74) ὁ θεωρητικός
τῆς ἑνωτικῆς παράταξης, πού
ἀντιπολιτευόταν, ὂχι μόνο έντονα
ἀλλά καί αἱματηρὰ, τόν κύπριο
πρόεδρο. Βρισκόταν - συνεχίζει
νά ὁμολογεῖ - σέ διαρκῆ έπαφή
μέ τό στρατηγό Γρίόα καί ὑλοποιοῦσε στά καίρια θέματα τή
γραμμή πού έδινε αὐτός.
Στό ὅιὸλίο έξιστορεῖται τό
«σχέὸιο ἑκτελέσεως τοῦ Μακαρίou» πού χαλκεύτηκε στήν Ἀθήνα
στά 1970, τά οχέδια πραξικοπήματος, τά σατανικά σχέδια τοῦ
F0160, 10 τελεσίγραφα τῆς χούν“ τας, σί ὲμπνευοτὲς τῶν τριῶν μη-

τροπολιτῶν, οἱ δραστηριότητες

τῆς EOKA B', μέ έμπνευοτή τό
Γρίόα, ἡ 610 καί οἱ προκλήσεις α’
ὅλη τήν προπραξικοπηματική
περίοδο κλπ.
Ἐντυπωσιάζει κυρίως ἡ καταπληχτική εἰλικρίνεια τοῦ συγγραφέα καί τά πάμπολλα στοιχεῖα μέ τά ὁποῖα τεκμηριώνει τίς
ἀποκαλύψεις του.

ΑΓΝΗΣ M. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
«Χώρα, ἡ παλιά Λευκωσία»
’Ὲκὸοση τῆς ἴὸιας, 1977

Τό διόλίο «Χώρα, ἡ παλιά
Λευκωσία» εἶναι τό τρίτο στή
σειρά μιᾶς ἀξιόλογης προαπάθειας τῆς Α.Μ. νά προσφέρει
στούς σύγχρονους τήν παλιὰ
μορφή τῶν κυπριακῶν πόλεων,
μέ πολύ ένδιαφέροντα ἱστορήματα ἀπ’ τά ἤθη, ἔθιμα, τίς κοινωνικές καί πολιτιστικές σχέσεις
καί ὃιακινήσεις, κυρίως τῆς έλίτ,
κάτω ἀπό τό καθεστώς τῆς ὀθωμανικῆς καί 6ρετανικῆς κατοχίᾕς.

Τά δύο προηγούμενα ἀφηγήματα τῆς Α.Μ. εἶναι τό «Παλιό
Βαρῶσι», πού τό ἐξέδωσε τό
1970, καί «Λάρνακα, ἡ παλιὰ
σκάλα», 0101974.
OMAAA ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ
«Πρόσφυγες τῆς Κύπρου»
’Ἑκὸοση Τάκη Εὐὸόκα
Ὁ γνωστός ψυχίατρος Τάκης
Εὐὸόκας, μέ πλούσιο ψυχιατρικό
συγγραφικό έργο κατά τό παρελθόν, πλαισιούμενος αὐτή τή φορά
μέ ἓπταμελή ὁμάδα Κυπρίων εἰδικῶν μελετητῶν (Δία Μυλωνᾶ,
κοινωνιολόγος, Κώστας Πασχάλης, στατιστικολόγος, Κώστας
Ὀλύμπιος, κλινικός ψυχολόγος,
Σούλα Χειμώνα, ψυχολόγος,
Ἑλένη Καλαόᾱ, ψυχολόγος ὀργανωμένων 6110011311, Ναδίνα Θεοδώρου, ψυχολόγοςοἰκογενειακές σχέσεις, καί "H61]
Δημητριάὸου, ψυχιατρική νοσοκόμος) προχωρῆααν αὐτή τή
φορά σέ μια «ἀντιπρόσωπευτική
έρευνα ἀνάμεσα σέ 200.000
πρόσφυγες τῆς Κύπρου».

Ἡ ἁνάλυση, μέ ὑπόὸαθρό της
πλῆθος στοιχεῖα καί στατιστικές,
περιλαμὸἀνει τρία θεμελιώδη
προόλήματαῑ 10 Θέματα τοῦ
ἀγώνα - ἀντοχή καί προοπτικές.
20 Κοινωνικά προὸλήματα (διαπροσωπικές σχέσεις καί ἡ ψυχική
τους εἰκόνα, προσφυγική συνείὃηση, έπαγγελματική προσαρμογή, ψυχαγωγία) καί 30 Θέματα
ψυχολογικά καί ὑγείας (ψυχολογικές ἐπιπτώσεις στό ἄτομο καί
στό χαρακτήρα τοῦ πρόσφυγα,
προὸλήματα διατροφῆς, ὀργανικές παθήσεις, έπίδραση τοῦ έκτοπισμοῦ στήν ψυχική καί σεξουαλική ζωή τῶν προσφύγων).
Εἶναι, αὐτό τό έπιστημονικό
6ι6λίο, ὃοσμένο μέ ἁπλότητα καί
καθαρότητα, πολιτικός σύμόουλος στήν κατανόηση τῶν 1100611]μάτων πού έχει ὸημιουργήσει τό
μέγα ὸράμα.

.QÊÆŒ.
Τό ὡραιότερο κοινό καθηλωμένο
ἀπό τό «Θεσσαλικό Θέατρο»
τῆς Βασιλικής Παπαγιάννή
Στ* Ἀμπελάκια ὑψόμετρο τετρακόσια πενήντα μέτρα· δέν
’έχει θολοὺρα - μπορεῖς νά ξεχωρίζεις τ’ ἄστρα. ”Ομως, τόσα σπίτια σωριάζονται χρόνο μέ τό
χρόνο, έτσι πού τά γκρεμίοματα
νά μπερδεύουνται στά πόδ ια σου;
‘H ἐγκατάλειψη- ὴ ἐρήμωση· ἡ
μέ τά χίλια πρόσωπα ἔνδεια.
«Φεύγουν, φεύγουν» -ὰκούγεται,
«Πρίν ἡ Γερμανία, τώρα ὅσοι άντρες ἀπόμειναν κατεδαίνουν στή
Λάρισα γιά δουλειά. Θά φύγουμε
κι ἐμεῑς οἱ γυναῖκες. Δέν ἔχει
δουλειές ἐδῶ». Γιατί δέν ἔχουν
δίκαιο;
Μ’ ἀπόψε έχουν γιορτή. Παραοκευή - ἔχει ἕρθει τό «Θεσσαλικό
Θέατρο»- εἶναι τό θέατρό τους κι
ἀπό ὲνωρίς ὂρίσκονται στήν πλατεία ὅπου στήνεται ἡ σκηνή.
Κάτω ἀπό τά δέντρα, μέ τά δέντρα κι αὐτά νά μετέχουν στήν
παράσταση - ἀφοῦ τά κλωνιά
τους ουμπληρὼνουν τά σκηνικά
τά ζωγραφιστά. Πάνω ὁ οὐρανός... Πατεῑς με - πατῶ σε. Νέα
κορίτσια, ἰδίως παιδιά λιγότεροι οί ἄντρες καί, ἀπό αὐτούς, οἱ
περισσότεροι ἡλικιωμένοι ὅμως, τό ὅλέπεις, γερασμένοι πάρωρα. ’Ὀσοι έχουν ἀργήσει τρέχουν πάνω οτίς πέτρες, διάζονται
- ἑτοῦτοι οἱ ἄποικοι πού ζοῠν
μέσα στά παλιά σπίτια τους. δίπλα στά χαλάσματα. έτοῦτοι τοῦ
περιθωρίου πού ὑπάρχουν μονάχα γιά νά παράγουν φασόλια ἤ
τήν πατάτα, ὂγαίνουν σάν πόντικοι καί τρέχουν.
Md, δές τά μάτια τῶν θεατῶνέ
Ἡ γοητεία τοῦ θεάτρου, πρίν
άκόμη ἀρχίσει ἡ παράοταση, ἔχει
λειτουργήσει. Παίζεται «Ὁ
Μανδραγόρας» ἤ «Τό ὂοτάνι τοῦ
ἔρωτα» τοῦ Μακιαὸέλλι. Τά σκηνικά - μιά πόλη ἀναγεννησιακή εἶναι ἓνας τεράστιος πίνακας ζωγραφικῆς. Τά χρώματα φιλικά.
μαλακά, εἶναι ἀπό τοῦτα πού τά
ἀγάπησαν καί τά δούλεψαν στίς
ζωγραφιές τῶν τοίχων, σέ κεντήματα καί ὑφαντά. Ξέρουν καλά
ἀπό χρώματα. [T‘ Ἀμπελάκια
φημισμένα στό 180—190 αἰὼνα
γιά τή ὃαφή τῶν κόκκινων νημάτων, τήν ἐμπορίατους στό ἐξωτερικό, καί τήν πρώτη συνεταιριστική προσπάθεια - ἄν καί ἀμφισόητούμενη γιά τή δημοκρατικότητά της, - καί τό, κάπως, ξέχωρο πολιτιστικό τους ἐπίπεδοι,

Νιώθεις πώς τά παιδιά τά χαίρονται ἐτοῠτα τά σκηνικά- τριγυρίζουν γύρω ἀπό σκηνή,

ἀνεδαίνουν ἐπάνω. Καί, πῶς δίνονταν, ἄλλωστε, οἱ παραστάσεις
στόν καιρό τοῦ Σαίξπηρ; Γιατί νά
μή δίνεται μιά θεατρική παράοταση καί ο-τή μέση τοῦ χωραφιοῠ ἀκόμη μέ σκηνικό τά ὅουνά,
τόν ἥλιο, τά δέντρα; Ἐδῶ, στόν
κάμπο μας. έργάτριες ἀπό τό χωριό Ροδιά, παίζουν θέατρο στό
χωράφι, γιά τοῦτα τά ὃυό μεγάλα
συμὸάντα τῆς ζωῆς; Τό γάμο πού μέσα του περικλείνεται καί
ἡ γέννηση, - καί τό θάνατο.
’Ὀταν κάθονται νά ξαποστάσουν,
νά κάμουν καθώς λέγεται στή
Θεσσαλία «χουτζιούμ», οτήνουν
θέατρο. Στό ἄψε-σόῆσε. Λές καί
εἶναι μιά συνέχεια τῆς καθημερινότητάς τους, καί μιά ἀνάγκη
ἑσωτερική ὂαθὺτατη. Στήν πράξη
τοῦ γάμου, μέ τήν άσπρη μαντήλα
τῆς δουλειᾶς κάμουν τό πέπλο
τῆς νύφης’ τραγουδοῡν τραγοὺδια τοῦ γάμου’ χορεύουν. Στήν
πράξη τοῦ Θανάτου μία ξαπλώνει
χάμω, τή σκεπάζουν μέ λίγα χορτάρια. καί οἱ ἂλλες κάθονται στή
σειρά ἀπό τίς δύο πλευρές τοῦ
ὑποτιθέμενου νεκροῦ. Κι ἀρχίζουν τά μοιρολόγια, κι εἶναι τόσο
σπαραχτικά πού αἰσθάνεσαι νά
σοῦ ξεριζώνεται ἡ ψυχή σου.
"va ἒρθει ἡ ὥρα νά ξαναπιάσουν δουλειά τινάζουντ’ ἀπάνω
καί γελοῠν καί τό σχολιάζουν τό
θέατρό τους.
”Ομως, ἂς έρθουμε nui πάλι
έδῶ. στήν πλατεία στ’ Ἀμπελάκια. Οἱ τεχνικοί, οἱ ἠθοποιοί, οἱ
θεατές ὅλοι ἀνακατεμένοι. Καί
τρῶνε τά παιδιά, nui ὅλοι φωνάζουν, ἀκριόῶς ὅπως σ’ ἕνα πανηγυρι.

Τά φῶτα ρυθμίζονται ἀπό τό
μπαλκόνι τοῦ καφενείου. Οἱ
ἠθοποιοί περνοῡν ἀνάμεσα ἀπό
ψησταριές. καί νεροχύτες, nui
ντὺνονται μπρός στά ἓκπληκτα, τά μαγεμένα μάτια τῶν παιδιῶν.
’Ὀλα γίνονται μπρός στούς θεατές - τό θέατρο 'évu κομμάτι ni
αὐτό μιᾶς.άγνωστης πραγματικότητάς τους που, τώρα, έδῶ τήν
ἀναγνωρίζουν nui τή χαίρονται,
Ντύνονται οἱ ἠθοποιοί ἐκεῑνες τίς
φορεσιές πού, τόσο εὔστοχα, λειτουργοῦν κι αὐτές μέσα στό ἔργα.
Ὕστερα ἡ μουσική. Ἡ πιό
ὡραία μουσική πού γράῷτηκε ὥς
τώρα γιά τό «Θεσσαλικό Θέατρο». Ἔχει τό χρῶμα τῆς ἐποχῆς
τοῦ Μακιαὸέλλι, εἶναι ὀργανικὰ
δεμένη μέ τό έργο - χωρίς έτοὺτη
τή μουσική δέν θᾶχες τήν αἴ-

σθηση τῆς πληρότητας ἀπό τήν
παράστᾳση.
Καί ὁ λαός κάτω ουνεπαρμένος. Πλῆθος ὅρθιοι. Καί τά παιδιά, ἰδίως έτοῦτα, κιόλας καθηλωμένα καί σάν όλάνοιχτα.
Πιστεύουμε, πώς ἕναχ τέτοιο
μόνο κοινό, που τό αἱσθητήριό
του εἰναι ἀψεύτιοτο, που ἔχει μιά
φαντασία ἐλευθέρη - οἱ δεσμοί
του μέ τή φὺση ὅοηθοῦν τή (ραντασία του, - που δέν έχει ταμπού
καί ὑποκρισίες, μπορεῖ νά κρίνει
άοφαλτα ἂν εἶναι ἀληθινός ἤ
κάλπικος ἕνας τεχνίτης, - έστω κι
ὄιν δέν καταφέρει νά ὃρεῐ τά λόγια τά κατάλληλα γιά νά τό ὲκφράσει. Κι ἀκόμη πιστείιουμέ
πώς έδῶ, σέ τοῦτο έμπρός τό κοινό, μπορεῐ νά ἀκουστεῖ καί ὁ
ἀψηλός λόγος τῆς ἀρχαίας τραγωδίας, καί τῆς ἀριστοφάνειας
κωμωδίας, καί ἡ σύγχρονη ποίησή μας, καί ἔργα ὅπως τοῦ
Μπρέχτ τό «Μάγα Κουράγισ», ἦ
«“Ο καλός ἄνθρωπος τοῦ Σέ
Τσουάν», ἤ ἀπό τά λεγόμενα διδαχτικά του. Καί, ἀπό ποῦ ἦρθαν
οἱ πιὸ πολλοί κάτοικοι τῆς Ἀθήνας ἦ τῆς Θεσσαλονίκης καί μποροῠν μονάχα αὐτοί νά καταλά6ουν nui νά χαροῡν Εὐριπίδη,
καί Σαίξπηρ, καί Μπρέχτ, καί
Γκόρκυ;· Δέν εἶναι τάχα ἀπό τ’
Ἀμπελάκια, ἀπό τόν Τύρναὸο,
ἀπό τήν Πίνδο; Τουλάχιστον
οτούς κάμπους έδῶ. στά ὅουνά
έδῶ, θά συναντήσεις ἀκόμη ἀνθρώπους πού. οτήν ὁμιλία τους,
ἀκοῦς καί στίχους τοῦ Αἰσχύλου,
τοῦ Εὐριπίδη, που ἡ ποίηση δέν
έσόησε ἐντός τους όλοκληρωτικά.
«Γέμισαν καταχνιά τά μάτια
um)»- ἀπό πολύ μακριά έχει
qn'um6L)Tl'zu;irm‘ru;010210.!
τοῦ χωρικσῠ. "Opwç. τό γνωρίζουμε καλά’ εἶναι στό σχέὸιο μέσα. αὐτοί έδῶ στ’ Ἀμπελάκια.
πέρα ἐκεῖνοι στή Θράκη ἦ στή
Σπάρτη νά σπρώχνουν τή ζωή
τους μέσα οτήν πλήξη. τή μονοτονία, τήν ποικίλη ἀπορία. πρέπει νά μένουν οἱ μέτοικοι. κι
ἀκόμη καί ὅλη ἡ χώρα μας γῆ μετοίκων.

Ἴσως νά ξεφύγαμε καί πάλι
ἀπό τή ρότα μας, που εἶναι ἡ

παράσταση. Ἀλλά, ἀκριὸῶς,
αῡτή ἡ παράσταση σέ τοῦτο τό
κοινό φυλλωσε στό μυαλό καί
τοῠτες τίς σκέψεις.
Συμμετέχουν ὅλοι. Γέλια, σχόλια. παρατηρήσεις, - i-fva ἀόρατο
ποτάμι ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα
στό κοινό καί τούς ἠθοποιοὺς. Τό
ἒργο ἔχει, χοντρά ἀστεῖα, γελοῡν
ἀνοιχτόκαρὸα, ὸίχως σεμνοτυφίας καμώματα, γελοῦν καθώς θά
γελοῡσε κι ὁ λαός παλιά οτίς mu,μωδίες τοῦ Ἀριστοφάνη. Καί ἡ
διακωμώδηση. ἀπό τόν Μακια6έλλι, τοῦ κλήρου, τί ἐπιφωνήματα κατάφαοης ξεσηκὼνειῑ
Ἀκοῡςῑ «Ἀμ’ σᾶς ξέρουμε, σᾶς
ξέρουμεέ Γιά τό παραδάκι γνοιάζεστε μονάχαέ» Καί κεῖνοι οἱ ἓξοχοι αὐτοσχεδιασμοί τοῦ Τσι-

Λυπασαι που τελειώνει. Ἡ
παράσταοη εἶχε τέτοιο ζωντανό,
γοργό ρυθμό, χωρίς διαλείμματα,
- σκηνοθετήθηκε ἀπό τόν Κ.
Ἀποστόλου. - πού, κι άκόμη δύο
ὼρες νά διαρκοῦσε, καθόλου δέν
θά κοὺραζε. Οἱ θεατές δέν σηκώνονται κι ἀς σιμώνουν μεσάνυχτα, κι a; εἶναι νά ξυπνήσουν
πολλοί πρίν οὸήόουν τ’ ἄστρα.
Αὔριο θά ξαναρχίσει nui πάλι ἡ
γυμνή. ἡ μονόπαντη μέρα τους’
μέ τά μικρά περιὸολάκια τους, μέ
τήν ἓγνοια τοῦ τί θά στήσουν στή
φωτιά. μέ τό μεθύσι τους ἀρκετοί
σάν πικρή ὸιέξοδο, μέ τά ζῶα
τους. μέ τή δίψα τῆς γῆς. Θά ξαναρχίοουν τό αὔριο, πού, γιά
ἐδῶ. ὸέν εἶναι αὕριο. “Ὀμως, τό
θέατρό τους πότε θά ξανανέῧει
ὲκεῖ; «Νά μή μᾶς ξεχάσετεῐ» θά
εἰποῡν σάν χαιρετισμό.
Μονάχα, ποιός θά στηρίξει
έτοῠτο τό θέα-[ρο. που γιά,νά
σταθεῖ καί νά φτάσει ὥς τήν
Κρανιά τοῦ Ὀλύμπου, ἤ ὥς τήν
Καρδίτσα, γιά νά ὀργώσει τό
πνευματικό χέρσο ἐδώῆ δέν ἀρκεῖ
ἡ εὐγενικιά συμπαράσταση ἑνός
ουλλόγου;
Καί οἱ ὴθοποιοί, κι αὐτοί, νά
καρφώνουν τό πατάρι κι ὥς τίς
πέντε τή χαραυγή... Τό ὂράδυ, θά
παίξουν.
Λάρισα. Ἰοὺλης.

ΘΟΥΡῙΟΣ
κεντρικό ὀργανο "Ëqù
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δεξιοτεχνική ἐπίδειξη, μιά ἀξιοπρέπεια καί τήν τάση νά λειήΙ
τουργήσει σάν κὰτι ὄχι ἀποστεωμένο ἀλλά ζωντανό. Ἔτσι, πέρα
ἀπό τή χαρισματική παρουσία
τοῦ χορευτῆ Μιχαήλ Μπαρὺσνικάστας στρατοκρατῶνκωφ,
μὰς
ᾰῳησαν
ανιξίῐηλις
(“v—
φεουδαρχῶν πού μπόρεσαν νά
τυπώσεις τό α’ ὅράδυ ὃχι μόνο τά
ἐξαρθοῦν σέ ὑπέρτατες μορφές
καθιερωμένα κομμάτια τοῦ κλααἰσθητικής κι αἰσθαντικῆς ἐκλέσικοῦ
ρεπερτορίου
του
ἀλλά
καί
πτυνσης, οἱ χοροί ποῦ παρουσίἡ άκαταμάχητη παρωδία του,
ασε τό «Νιππόν Μινζὸκου
ἀπό τή χορογράφο Τουΰλα Θόρπ
Μπουγιό Ντάν», ἀποτελοῦν μιάν
«Push comes to shove» πάνω
ἄλλη ἔκφραση, τή λαὶκή, μιᾶς
Τοῦ Γιώργου Λεωτοάκοι)
στὴν ῶραιότατη καί σχετικά σπάπαράδοσης πού οἱ· διάφορες
νια
ἀκουομένη
Συμφωνία
ἀρ.
82
μορφές της συνδέονται ἄμεσα μέ
ΥΣΤΕΡΑ ἀπό oued «προφεστιὸαλικιῖιν» ἐκὸηλώσεων καθώς καί
τοῦ Χάυντν. Ἀλλά καί τό 6'
ὁρισμένες «κάστες». Ἡ προσθεαμάτων ἄλλων ὸιοργανωτῶν στό Βεάκειο (Καστέλλα), τό Φεστι696611
ἡ
κλασική
«Ζιζέλ»
δέν
φορά
τοῦ
ἰαπωνικοῦ
συγκροτήὄάλ Ἀθηνῶν [977 ἁρχίζει ἐπί τέλους «ἐπίσημα», τή στιγμή ἀκριἧταν πιὰ ἕνα μουσειακό δεῖγμα
ματος ἠταν Eva ἐκπληκτικό show
ὄιῦς πού τό «Ἀντί» ἑτοιμάζεται γιά τίς ταχτικές καλοκαιρινές του
μιᾶς
χορογραφικῆς
παράδοσης
ὅπου,
ὅέὸαια,
μόνο
ἕνας
εἰδικὸς
ὸιακοπές. Οἱ έκὸηλώσεις πού σχολιάζουμε ἐὸῶ (Βεακεῐου, προφεἓτοιμης
ν’
ἀντιμετωπίσει
τήν
αἰμποροῦσε νά ἐντοπίσει τά στοιστιὸαλικές, φεστιόαλικές) παρουσιάζουν ὁρισμένα κοινά χαρακτηωνιότητα
χάρη
σέ
μιόι
τέλια
ταρίχεῖα
ἐκεῖνα
τῆς
ἰαπωνικῆς
λαϊκῆς
ριστικά πού ὑπαγορεύουν καί ἕνα σχολιασμό ὄχι πάντα σχετικό μέ
χευση,
ἀλλά
μιά
προσφορά
ὅπου
παράδοσης
ποῦ
θά
ἔπρεπε
νά
τήν καλλιτεχνική τους ποιότητα καί ὑπόσταση. “Ὀλες λ.χ. ἧταν θετά
παραδοσιακὰ
στοιχεῖα
λειἔχουν συμπεριληφθεῐ, καί ὅχι
άματα σκηνικά πού συνήθως ὁιαρκοῦν περισσότερο ἀπό τόν καθιτουργοῦσαν
μ’
ἕναν
τρόπο
ζωνμόνο
γιά
λόγους
μουσικῆς
καί
ερωμένα χρόνω μιᾶς συναυλίας καί γιά τό λόγο αὐτό (δημιουργοῦν
τανό,
μέ
δραματικό
παλμό,
συγἄλλης ποικιλίας - λ.χ. λαϊκά κομσοόάρά καί ὁὺσκολα.ἀντιμετωπίσιμα προὸλήματα συγκοινωνίας σέ
κίνηση
καί
σκηνικότητα.
Κι
ἀξίμάτια
γιά
φωνή
καί
τόν
τόσο
μιά μεγάλη μερίὸα τοῦ κοινοῦ πού ὁέν ὁιαθέτει ἰὸιωτικό αὐτοκίνηζει,
μά
τήν
ἀλήθεια,
νά
συγκρίm. Οἱ donné; συγκοινωνίες σταματοῦν γύρίι) στίς 12.30 ἤ στίς
ἀποπνευματωμένο ἧχο τοῦ αὐλοῦ
νουμε
αὐτή
τή
«Ζιζέλ»
μ’
ἐκείνη
«σακουχάτσι». Τό show (άς μήν
01.00 m ἀπ’ ἐκεῖ καί πέρα τό ταξί ὄχι μόνο ἀποτελεῖ σημαντική
που
θά
παρουσιάσουν,
ἀργότερα,
ξεχνοῦμε
ὅτι
οἱ
Ἰἁπωνες
ἀποτεἑπιόάρυνση στον προϋπολογισμό ἑνός μισθοσυντήρηντου ἀλλ’ ἐπί
τά
μπαλέτα
τοῦ
«Μπολσόι»,
600‘
λοῦν
μιά
ἀπό
τίς
ἐκπληκτικότερες
πλέον εἶναι καί τελείως ὀυσεύρετο. Καί ναί μέν γιά τό «Βεάκειο»
κι
ὄιν
μιά
τέτοια...
ρωσοαμερικάῃ
ράτσες θεατρανθρώπων τοῦ πλαὑπάρχουν λεωφορεῖα πού μεταφέρουν τό κοινό πρίν καί μετά τήν
νικη
ἀναμέτρηση
δυό
ῦπερδυνά-;
νήτη)
6έ6αια
ἀπόκοὸε
ἀπό
τό
παράσταση ἀπό τίς ἀρχές ,τῆς λεωφόρου Ἀμαλίας - καίτοι αὐτό
μεων
τοῦ
χοροῦ
(δέν
ἔχει
σῆμα-ξ
παραδοσιακό ἀγροτικό ἰαπωνικό
μόλις ἐξυπηρετεῐ τόν κάτοικο τῶν Πατησίων, τοῦ Χολαργοῦ ἤ τοῦ
σία
ἄν
οἱ
Ἀμερικανοί
έμφανί-;
τοπίο τούς λαϊκοὺς χορούς, ἀναἈμαρουσίου. Ἡ ἐπιστροφή ὅμως ἀπό τό Ἡρώδειο εἶναι ὁρισμένες
στηκαν
«προφεστιὸαλικά»
καί
oi;
πόσπαστο
κομμάτι
τῆς
ζωῆς
του
φαρές μιά ἄχαρη περιπέτεια πού σκοτώνει τήν ὅποια εὐχαρίστηση
Ρῶσοι
66
ἐμφανιστοῦν
«ἐνδοφε-ἰ
καί τοῦ παλμοῦ της. Σ’ αὐτό 65'ἔχει ἀποκομίσει κανόνας ἀπό τό θέαμα. Διχως λοιπόν τήν ἄμεση
στιὸαλικά»;
εἷπαμεῑ
ἐντός,
ἐκτός
6αια
καί
παρά
τήν
ἀγαθή
τους
ἐπίλυοη τοῦ συγκοινωνιακοῦ προὸλήματος, οἱ πολιτιστικές αὐτές
καί
ἐπί
τά
αὐτά
μέρηὶ)
θά
προϋπροαίρεση, ὂοηθοῦσε ἀναπόφευἑκὸηλώσεις ἀναπόφευκτα καταντοῦν νά ἀπευθύνονται στούς κοιπόθετε
φεστιόαλικό
πρόγραμμακτα ἡ παρουσίασκηνοθέτη, χονωνικοοικονομικά ἁρκετά προνομιούχους πού ὁιαθέτουν Ι.Χ.
τισμό πολύ εῦρῦτερων, συνειδηρογράφου, καί, ἰδίως, ενδυματοτότερων
καί
περισσότερο
ὀργαλόγου πού ὀργάνωνε σέ ἐκπληνωμένων
στόχων.
Οἱ σκηνικές αὐτές εκδηλώσεις
Μινζόκου Μπουγιό Ντάν» καί τό
κτικές χρωματικές συνθέσεις
Μά τό νά ὅαφτίζουμε πομποῦπογράμμισαν ξανά καί μιά θλισιὸηριανό «Κρασνογιάρσκ» πού,
ἰαπωνικής «ἐστάμπας» στοιχεῖα
δῶς ((Ὀρχήστρα τοῦ Φεστιὸάλ
6ερή πραγματικότητα πού ὅλοι
δυστυχῶς, δέν μπορέσαμε νά
ἴσως ὄχι τόσο «περισπούδαστα»
Ἀθηνῶν»
τούς
’Έλληνες
ἐκτελετείνουμε v6 ξεχνοῦμεῑ μ’ ἐξαίπαρακολουθήσουμε. Ἤδη στό
(ἀλλά μ’ Eva ἄλλου εἴδους, συνστές ποῦ, ὅπως κάθε χρόνο,
ρεση τό «Βεάκειο», ποῦ μπορεῖ
τεῦχος 74 τοῦ «ANTI» (25.6.77,
αρπαστικότερο γοῦστο) ὀργανωστρατολογήθηκαν γιά νά συννά φιλοξενήσει ὡρισμένα περιοελ. 46) εἴχαμε ἐπισημάνει αὐτό
μένα ἐκεῖ ὅπου οἱ μορφές αὐτές
ορισμένων σκηνικῶν ἀπαιτήσεων
τό ὲν μέρει συμπτωματικό (ἀφοῦ
λειτουργοῦν σάν ζωή. ’Όπως ἤδη οδέψουν τό ἀμερικανικό χορευέχομε v6 κάμουμε μέ διάφορους
θεάματα, ὅπως λ.χ. φολκλορικά
τονίσαμε («BI-IMA» 16.6.77), μιά τικό συγκρότημα, ἁπλῶς ξεγεψ
μπαλέτα. οὐσιαστικά δέ διαθέφορεῖς προγραμματισμοῦ) «διλοῦμε τόν ἑαυτό μας. Εἶναι κοινό
ἀπό τίς μεγαλὺτερες προσφορές
ώξιμο» τῶν ἐθνομουσικολογικοῦ
μυστικό
ὅτι
ἔχει
6ρεθεῐ
ὁ
τρόπος
τομε χώρους γιά τό ἀνέόασμα θετοῦ συγκροτήματος ἦταν καί ἡ
αὐτός γιά νά παίρνουν κάθε
»αμάτων μέ κάποιες σκηνικές ἀξι- ἐνδιαφέροντος Θεαμάτων πρός τό λαϊκή θεατρική μορφή (κάτι σάν
ὑπαίθριο θέατρο τοῦ ἐπινείου, τή
ώσεις - μιλᾶμε φυσικά γιόι ὃπερα,
χρόνο οἱ μουσικοί μας μιά ἐκταῗ
παντομίμα) «Τό φίδι τοῦ Γιαμάστιγμή πού, τουλάχιστον ὁριμπαλέτο καί ἀνάλογες σκηνικές
κτη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπό τόν
τα», μέ τόν συναρπαστικό στή
σμένα ἀπ’ αὐτά, θά μποροῦσαν
Ε.Ο.Τ. — τόσο ποῦ κάποιες χρομορφές. Στό Ἡρώδειο, τό τεράδραματική του λειτουργία, «χρωκάλλιστα νά διευρὺνουν τό φάστιο ντουόάρι τοῦ ὂάθους ἀποματικὸ» δηματισμό τοῦ φλάουτου νιές (φυσικὰ ὑπερὸάλλουμεέ) v6
μᾶς περνᾶ ἀπό τό μυαλό ἡ γκροῆ
γυμνώνει πολλά θεάματα ἀπό τό
σμα τοῦ δλοένα καί πιό ἀδέξιαῦ κατά μικροδιαστήματα καί τή
σκηνικό τους διάκοσμο καί, σέ
καί παλαιικά «φρακοφορεμένου»
χορευτικότατη ἐκμετάλλευση τῆς τέσκα ἰδέα πώς στῆν πραγματιὲ
συνδυασμό μέ τό φοὸερό πλάτος
κότητα οἱ μουσικοί δέν καλοῦνε
Φεστιὸάλ Ἀθηνῶν; τό Φεστιὸάλ
«σκευῆς» τῶν δυό φιδιῶν πού
ται χάριν τῶν μπαλέτων ἀλλά τά
τοῦ «σκηνικοῦ» χώρου, ἀποπροflag ἐξακολουθεῖ νά ἀγνοεῖ ὅ,τι
σκοτώνονται ἀπό τόν ἥρωα.
μπαλέτα χάριν τῶν μουσικῶνξ
σανατολίζει σκηνοθὲτες καί σκηπιό ζωντανὸ συμῧαίνει παγκόἘπίσης καί ὁ Χορός τῶν Ἐλανογράφους σέ λύσεις πού, στίς
Ἐφέτος δοὺλεψαν κάτω ἀπό ἕνα
σμια στό χῶρο τῶν λεγόμενων
φιῶν (τερατόμρρφεςι μάσκεςθαυμάσιο Ἰάπωνα ἀρχιμουσικόξ
καλύτερες περιπτώσεις, ταιρι«performing arts» (μουσική, χο- σκευές), ἐρωτικό παιχνίδι ἀνάάζουν σέ μορφές άλλες ἀπ’ ἐκεῖ·
μόνιμο συνεργάτη τοῦ «Ἀμέριρός, θέατρο, ὅπερα κτλ.) καί,
μεσα σ”ἓνα θηλυκό καί πλῆθος
νες πού καλοῦνται v6 ὑπηρετήκαν Μπαλλὲ Θήατερ», τόν Ακίτεῄ
μεταδικτατορικά, ἐμμένει κυρίως
ἀρσενικά, μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέσουν. Ἐπί πλέον, σέ περιπτώσεις
Endo. T6 α’ 696611 εἰσπράξαμε
στή μετάκληση συνήθως ἀπαραρον ἀπό τή σκοπιά τῆς νεότερης
θεαμάτων κλασικοῦ μπαλέτου, τό
ἕνα ἀμέτρητο πλῆθος τονικῶν καί
σάλευτα καί ἀδιαμφισὸήτητα
ἐθνολογίας-ἀνθρωπολογίας (Βεἄλλων ἁμαρτημάτων. Στή «Ζιῆ
περιορισμένο ὂάθος τῆς σκηνῆς,
«κατεστημένων» διασημοτήτων.
ἀκΕιΟ», 10.6.77. «Πρώτη»
στερεῖ σολίστ καί σύνολο ἀκὸμη
ζέλ» οἰ πάντες φιλοτιμήθηκαν
Λ.χ. τό ἰαπωνικό συγκρότημα
7.6.77).
καί ἀπό τόν ἀπαραίτητο χῶρο
καί, ὃπως γράψαμε, «δέ χάρισαν
μποροῦσε κάλλιστα νά ἔχει ἐμφαγιά τήν πλαστικὴ ἀνάπτυξη τῆς
στό ἀκρόαμα ἁπλῶς μιά ὡραία
νιστεῖ μέσα στά πλαίσια ἑνός ΦεΚΧ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ στό «Ἀμέκαί τίμια σύμπνοια ἤθους μέ τό
κίνησης - άτομικῆς ἦ ὁμαδικῆς.
στιῧάλ Ἀθηνῶν, διαφορετικής
ρικαν Μπαλλέ Θήατερ». Μᾶς
ὂέὸαια ούλληψης καί νοοτροπίπαρουσίασε, ὅπως φυσικά μπο- θέαμα; δώρισαν καί στό κοινό
μας μιά σχεδόν ἰδανική ἐκφορά»
ας. Μήπως, ὅταν ὁ θεσμός 69:ΔΥΟ ἐθνομουσικολογικοῦ ἐνροῦσε μές στό Ἡρώδειο, δυό
διαφέροντος θεάματα παρουσι- σκὸταν στό μεσουράνημά του,
-προγράμματα ὅπου ἡ κλασικό- μιᾶς κλασικῆς μπαλετίστικης
παρτιτοὺρας. Παρ’ ὅλα’ αὐτά οἱ
άστηκαν τελευταῖα στό «Βεδέν εἶχαν ἀφήσει ἐποχή οἱ παρατερη τῶν δυτικῶν χορευτικῶν
θέσεις μας παραμένουν ἀμετακίστάσεις ἰαπωνικοῦ θεάτρου «N6»
άκειο»; Τό ἰαπωνικό λαῐκό χοπαραδόσεων ἐμφανιζόταν μ’ ἕνα
ρευτικό συγκρότημα «Νιππόν
τοῦ συγκροτήματος «Κάνζε Καϊαὐτοσεόασμό πού ξεπερνοῦσεᾈτή νητες; Νά ὃρεθεῖ τρόπος νά

ομουσική·

Φολκλόρ, μπαλέτο, ὅπερα,
μουσικη σκηνῆς, συμφωνική

(Καστὲλλα, Ἐπίδαυρος, ech’oôsio)
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κάν», στίς 3,4 καί 5.9.1965;
Ὡοτὸσο ἄν τό «Νό», 601166:στικῆς ἔμπνευσης, εἶναι άμεοα
Α δεμένο μέὶτό [στορικό μεσουρά·
ι νημα καί τήν κοσμοθεωρία μιᾶς

παίρνουν οἰ μουσικοί 0610 10
χρήματα (κι ἀκόμη 115910061590!)
μέ μιά δημιουργικότερη καί
προοεχτικότερα ὀργανωμένη
προσφορά-παρουσία καί νά
ἀκούγεται ἀπό μαγνητοταινίες ἡ
μουσική τῶν χορευτικῶν συγκροτημάτων πού δέν φέρνουν μαζί
τους ὀρχήστρα. (Ἡρῶδειο, 27
καί 30.6.1977).
HEPNOYME τώρα στήν περι6611-1-11 «Κάρμεν» πού, ἐπί τέλους,
έγκαινίασε τό Φεστιόάλ Ἀθηνῶν
1977. Οἱ 400 δραχμές πού ἀντιπροσῶπευαν τό ἀντίτιμο τοῦ
ἀκριὸότερου εἰσιτηρίου εἶχαν,
θαρρεῖς, σάν ἀποτέλεσμα... τήν
ἀθρόα προσέλευση ἑνός αἰώνια
καλόπιστου κοινοῦ, έτοιμου νά
ἐξαργυρῶσει τό μέ κόπο καί
ἱδρῶτα ὄγαλμένο «χρυσίον» του,
μέ κάποιο κραυγαλέα φανταχτερό θέαμα, ἐμψυχωμένο ἀπό
6εντέτες. Καί τί 106 προσφέραμε
αὐτή τή φορά; Ἕναν κάκιστο
σκηνοθέτη, τόν Πέτερ Μποῦσσε ἤ
Μπυσσέ, πού ὃχι μόνο 10 ’χασε
τελείως μές στό ἀχανές Ἡρώδειο,
ἀλλά ἔδειξε ὅτι δέν ῆξερε v0 στήσει καλά-καλά μιά ἐρωτική σκηνή, καί δυό μετριότατους ξένους
πρωταγωινιστές, τήν Ἀλίτσια
Ναφέ (Κάρμεν) καί τόν Γκύ Σωόέ
(Ντόν Χοσέ). Τούς χαρακτήριζαν
φωνητικά μέν «αἰχμές» καί
«μπαλαρίσματα», σκηνικά δέ ὲντελῶς ὑποτυπώδης ὑποκριτική
ἀνταπόκριση στίς τόσο μεγάλες
δραματικές ἀπαιτήσεις τῶν ρόλων τους. Αὐτό ἰσχύει κυρίως γιά
τή Ναφέ, ἀφοῡ 6 N16v Χοσέ 10

’ ἒὸγαλε σχετικά καλύτερα πέρα,
ἀπό ὑποκριτικῆς πλευρᾶς. "Ag είναι καλὰ ἡ Φῶφη Σαραντοπούλου πού μᾶς ἒδωσε μιά ἀπό κάθε
πλευρά ὡραῖα ὀλοκληρωμένη
Μικαέλα καθώς καί πολλοί ἠθοποιοί μας σέ δευτερεύοντες ρόλους. Στά ἐλάχιστα θετικά σημεῖα
τῆς παράστασης συγκαταλέγουμε
καί τήν καθαρή, νοικοκυρεμένη
διεύθυνση τῆς ὀρχήστρας ὑπό τόν
Δ. Χωραφᾱ. Συγχωροῡμε, λόγω
καί τῆς τρομερῆς ζέστης, κάποιες
παροδικές ὑποτονίες τῆς δραματικῆς ἓξαρσης.
Ὡστόσο τά ἐρωτήματα παραμένουν ἀμείλικτα; Γιατί ἡ ἐπιλογή ἑνός ἔργου μέ τόσο ἓντονο
τοπικό (ἰσπανικό) χρῶμα, καί ἐπί

πλέον πασίγνωστου 016 κοινό’
μας, 0' ἕνα χῶρο τόσο ἀντενδεικνυόμενο γι’ αὐτό, ὅπως τό
Ἡρώδειο, Καί πῶς νά μή σκεφτεῖ
κανένας ὅτι αὐτές οἱ ἂσκοπες καί
ἀποτυχημένες μετακλήσεις πού τό
κοινό ἀκριὸοπληρώνει καί 00v
φορολογούμενος καί σάν θεατής
(πόσοι καί πόσοι Ἕλληνες δέν 00
μποροῦσαν v0 ἔχουν ἀποδώσει
110161590!) μόνο καλλιτεχνικές
σκοπιμότητες δέν μπορεῐ νά 61111—
9510611; (Ἡρώδειο 9.7,1977).

Η ΒΡΑΔΙΑ μπαλέτου τῆς
Ε.Λ.Σ. στά πλαίσια 1:06 Φεστιόάλ

Ἀθηνῶν ἐναρμονίζεται φυσικά
καί μέ τίς σπάνια έκπληρούμενες
ὐποχρεῶσεις της γιά τή διάδοση 119060111 τῆς ἓντεχνης νεοελληνιὲ
κῆς μουσικῆς καί μέ τίς ἐπανειλημμένα διαδηλωμένες ἀπόψεις
μας γύρω 0116 16 θέμα. Ἡ σκηνική της πραγμάτωση ὅμως ἀτύχησε. Δὲν ἀναφερὸμαστε τόσο

- στή γνωστή μας «Παραὸολή»,
έργο 34 (1973) τού- Γ. Σισιλιάνου,
σέ χορογραφία Ντόρας Τσὰτσου
Συμεωνίδη, πού ἔχομε ἤδη σχολιάσει (Βλ. «Ἀντί», περίοδος Β’ ,
τεῦχος ἀρ. 59, 27.]1.1976,
051.14). Ἀναφερόμαστε κυρίως
010 ἀτέλειωτα (20' - 25’) διαλείμματα μεταξύ τῶν ἔργων, πού
δέν ἀναφέρονταν στό πρόγραμμα
καί συνεπῶς... ἄφηναν 16v 11010ταλαιπωρημένο καί ἀπό τή ζέστη
ἀκροατή σέ δεινή ἀμφιὸολία γιά
τή δυνατότητα ν’ ἀσχοληθεῐ μέ τή
διευθέτηση τοῦ 11510601101106
τῶν ὑγρῶν 106 ὀργανωμοῦ 1:06!
Σ’ 0610 10 εἰκοσαλεπτα, ύπέροχα
ἀτάραχοι γιά τήν παρουσία κάπου 4.000 θεατῶν καί τοῦ Ἀνώτατου Ἄρχοντα, τεχνικοί πηγαινοέρχονταν ἐπί σκηνῆς παίζοντας
μέ «οὐώκι - τώκις» κι ἀναζητῶντας... χαμένα φίλτρα προὸολέων
- ὤ θαύματα ρωμέικης εὐαισθησίας στήν ὀργανωσηξ
Ἀπό τό λοιπό πρόγραμμα χαρήκαμε ίδιαίτερα τή μοντέρνα,
εὐαίσθητα συμπνέουσα μέ τή
μουσική χορογραφία τοῦ Σέρζ
Κετέν πάνω στήν «Ἀρουρα»
(1971), γιά 12 ἔγχορδα, ἀπό τίς
ῶραιότερες ἀσφαλῶς συλλήψεις
τοῦ Ξενάκη. Ἡ ἴδια εὐαισθησία
0’ ἕνα ἄλλο έργο τοῦ ἷδιου συνθέτη, τόν «Ἀντίχθονα» (1971), γιά
μεγάλη ὀρχήστρα, ἔπεσε θύμα
μιᾶς μουσικῆς πού ὲνῶ ἀρχίζει
συναρπαστικά ἑνδίδει στόν πειρασμὸ τῆς μακρηγορίας. Μιᾱς
μακρηγορίας πού, ἄτυχα ἀντιφάσκοντας μέ τούς ὀλοένα διογκούμενους ἠχητικούς κυματισμούς

τῆς μουσικῆς, ὁ> σκηνοθέϊηςΙ

προσπάθησε 110 τήν καλύψει 11‘
γἕνα σχοινοτενὲς pas de deux. Σέ
συχνή διάσταση μέ τή μουσική
φράση ἀλλά καί μέ τό χαρακτήρα
τῆς «Ἑλληνικῆς Ἀποκριᾶς» έργο
“ 19 (1947· παρουσίαση στή Ρῶμη,
σάν μπαλέτο, τό 1954,,ἀ.πό τό
«Ἑλληνικό Χορόδραμα», σέ χορογραφία Ραλλοῦς Μάνου) τοῦ
Μίκη Θεοδωράκη, ἡ χορογραφία
τοῦ Γιάννη Μέτση. Ὁ συνθέτης,
στό «πόντιουμ», μέ μιά ρωμαλέα
κινησεολογία, ἀγωνίστηκε ἀπελπισμένα ἀλλά μέ ἀμφίρροπα ἀποτελέσματα γιά 110 σώσει, τήν ηαρτιτούρα του ἀπό τή διάλυση έκ
μέρους μιᾶς ὀρχήστρας ἀφανισμένης 0116 τό κυνικό καῦμα.
Φάλτσα 010 χάλκινα, πλαδαρότητες 010 φλάουτα κι ἂλλες ἀτέλειες ἐμπόδισαν v0 χαροῡμε στό
ἂρτιο αὐτή τή γοητευτική στήν
ἁπλότητα καί στό πηγαῐο τῆς μελωδίας, λαμπερά ένορχηστρωμένη, νεανική παρτιτούρα; χαρακτηριστικό ἀντίλαλο μιᾶς ἐποχῆς

ὅπου ὁ Μίκης, ὁ Χατζιδάκις καί
ὁ Κουνάδης ξεσηκῶνονταν ὲνάντια στό τότε «κατεστημένο» τῆς
Ἐθνικής Σχολῆς, ἀνακαλύπτοντας καταγοητευμένοι ταυτόχρονα
τίς νεὸτερες λαϊκές ρίζες τῆς
μουσικῆς μας καί τίς έξελίξεις τῆς
έντεχνης δητικῆς μουσικῆς ἀπό
τίς ὁποῐες μᾶς εἶχε ἀποκόψει καί
6 Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος
(Ἡρώδειο, 14.7.77).
‘k i ‘k
ΕΙΘΕ v0 φτάσει ἐποχή ὅπου ἡ
παιδεία μας νά ἔχει ἀνεὸεῐ τόσο
ὥστε ἀκόμη καί ὁ τελευταῖος τῶν
Ἑλλήνων νά καταλαὸαίνει τούς
τραγικούς μας στό πρωτότυπο.
Γιά τήν ὥρα ὅμως ἀκόμη κι έμεῐς,
πού ἔχομε πλήρη ἐπίγνωση τῆς
αἰσθητικῆς καί «μουσικῆς» ὑπεροχῆς 106 πρωτότυπου ἀπό ὁποιαδήποτε μετάφραση, δέ μποροῦμε νά τό 11010106011115 δίχως
νά ἔχομε πλάι μας μιὰ τέτοια
μετάφρσιση, δόκιμη καί σχολιασμένη. Ἔτσι, ένῶ έπί τέλους,
ὕστερα ἀπό ἀγῶνες δεκαετιῶν,
πανηγυρίζουμε γιά τό 09101160
τῆς δημοτικῆς κι ἀγαλλόμαστε
γιά προεδρικά διαγγέλματα καί
δικαστικές ἀποφάσεις γραμμένα
στή γλῶσσα τοῦ λαοῦ μας, 6 Ξενάκης, ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς δικῆς του πρωτοπορίας, συντάσσεται, ἀπό ἄλλο δρόμο ὅέὸαια, μέ
τούς γλωσσαμύντορες τῶν ἀρχῶν
106 αἰῶνα μαςὶ
Ἀναφερόμαστε, φυσικά, στή
μουσική σκηνῆς του γιά τήν
«Ἑλένη» τοῦ Εὐριπίδη, καθώς
καί στήν παρτιτούρα πού ἔγραψε
γιά v0 δικαιώσει τ’ ἀδικαίωτα,
δηλαδή τή μελοποίηση τοῦ ἀρχ α i 0 υ κειμένου (τή στιγμή πού
16 ἔργο ἀνέὸαινε σέ μετάφραση
Τάσου Ρούσσου) «μέ τήν προφορά πού ἡ σημερινή φωνητική
ἐπιστήμη ὃρῆκε (m, ὅχι ὁ Ἐρασμος) μελετῶντας συγκριτικὰ κυρίως τίς έπιγραφές τῆς Ἀττικῆς
τοῦ ε’ αἰῶνα». Ἐνῶ παρακολουθούσαμε, σχετικά χαλαρωμένοι,
0616 16 ἀνάλαφρο, σχεδόν σατιρικό ἀ λά Ντωμιέ (τουλάχιστον
γιά τίς κεραῑες τῆς νεὸτερης 56αισθησίας μας) καί περίτεχνα
γραμμένο εὐριπίδειο ἐργο, ξαφνικά περνούσαμεισέ μιά στατική, [ερατικόμορφη, στυγνή, 110‘γερή ἀτμόσφαιρα ὃπου ὁ χορός
ἓψαλε κάτι σάν «ὃργκανουμ»
(ἀπό τίς πρῶτες μορφέςτῆς Δυτικῆς πολυφωνίας), σέ μιὰ γλῶσσα... τελείως 01101010610160] γιά
τόν ἁπλό ἀλλά καί δυσνόητη
ἀκόμη καί γιά τόν ένήμερο ἀκροατή πού 10 φωνήεντά της θύμιζαν... οὐγγαρέζικαέ Αὐτό ὅμως
εἰναι τό ἕνα σκέλος τῆς ὅλης
ὑπόθεσης. Τό ἄλλο εἶναι ἡ ἐξ·
ῶφθαλμη καί πλήρης ἀσχετοσύνη

,τῆς έξοργιστικά προχειρογραμμένης (ξέρουμε πολύ καλά τί λέμεέ)
μουσικῆς. Οἱ ὀρυμαγὸοί τῶν
«Κρουστῶν 106 Στρασὸούργου»,
πού ἓμοιαζαν v0 προμηνύουν
συνεχῶς κάποια καταιγίδα, τά
σφυρίγματα καί 10 «γκλισσάντι»,

κάποια δάνεια ἀπό τούς ἤχους
τῶν ὀρχηστρῶν τῆς Ν.Α. Ἀσίας,
ὃλ’ 0610 ἦταν δλοφάνερα ρετὰλια, σουὸλοραμμένα 0116 ἀλλες
συνθέσεις τοῦ Ξενὰκη. Καί ἐπί
πλέον _ μαρτυροῦσαν γιά τήν
πλή ρη ἀδιαφορία του 0‘ 0616
1106 ἤθελε v0 110v51 6 σκηνοθέτης
Ἀλέξης Σολομός. Γιά μιάν ἀκόμη
φορά 6 ἄμοιρος καί ρημαγμένος
ἀπό τόν πληθωρισμό έλληνικός
λαός πλήρῶσε διπλά μιύ. «6511113:—
10»: nui 00v φορολογούμενος καί
σάν θεατής πού 11010601151 110—
11010 ἀντίτιμο καί ταξιδεύει στήν
Ἐπίδαυρο ἀναζητῶντας ένστικτωδῶς μιὰ έπικοινωνία τῆς
ὅποιας σημερινῆς εὐαισθησίας
του μέ τίς ἀρχέγονες ρίζες του.
(Θέατρο Ἐπιδαύρου 16.7.77).

* t 'k
KAEINOYME τήν έπισκόπησή
μας γιά τό μικρό φεστιόάλ νεότερων Ρῶσων κλασικῶν μέ τό δποῖο
ἡ Κ.Ο.Α. ὲγκαινίασε τίς ὅλο καί
ἀραιότερες πιά ἐμφανίσεις της
στό Ἡρῶδειο. Ἀντιπροσῶπευε
ξανά ἕνα ὡραῖο πρόγραμμα. ὲντελῶς ὅμως δυοὸἀσταχτο σέ 011-—
σχετισμό μέ”τίς τεχνικές δυνατὸτητες τῆς ὀρχήστρας καθῶς καί
μέ τόν 611010 09101.16 δοκιμῶν τοῦ
ἀφιερῶθηκαν. Ἔτσι, ὄιν καί 6 πολύπειρος μαέστρος Ὀ δ. Δ ημητρ ιάδη ς μᾶς συνάρπασε
στήν «Ἑορταστική Εἰσαγωγή»
(1954) τοῦ Σοστακόῧιτς (α’ έκτέλεση μέ τήν Κ.Ο.Α.), φανερά έμπνευσμένη ἀπό τήν dew-mumm—
11011111’] εἰσαγωγή 106 Γκλίνκα
«Ρουσλάνος καί Λιουντμίλα», κι
ἂν ,μαζί μέ τόν έξαίρετης τεχνικῆς, ,εὐγενικό στό λυρισμό του κι
αὐτή τή φορά κάπως αύτοσυγκρατημένο 010 δραματικὰ κορυφῶματα πιανίστα Χ ρ ι σ τ όδουλο Γεωργιάδη, μᾶς
ἒδωσαν μιά ἀξιόλσγη έκτέλεση
106 σχετικά σύντομσυ Πρώτου
Κοντσέρτου γιά πιάνο (1911) 106
Προκόφιεφ, ἡ α’ έκτέλεση 0.116
τήν Κρατική μας τοῦ περίφημου
«Πετρούσκα» (έπίσηςμ 11) τοῦ
Στραὸίνσκυ Bu ἦταν ἀ ἀτο νά
χαρακτηριστεῖ ἐπιτυχία ἀκόμη
καί μέ τήν ἀγαθὸτερη θέληση. 'Aç
μή γίνει λόγος γιά τόν παράγοντα
«ἠχόχρωμα», τόσο λειτουργικό
στά ἔργα αὐτῆς τῆς περιόδου 106
συνθέτη. Τίς σχετικά εὐτυχέστερες στιγμές τῆς έκτέλεσης μετρούσαμε τήν ἀνησυχητική ἀπόσταση πού τή χῶριζε ἀπό τήν αἰχμηρότητα, τή δραματικότητα καί
τό σφρίγος τῆς τόσο φίνας ρυθμικῆς τοῦ ἔργου. Σέ καίρια σημεῖα
τό ἠχητικὰ ξεθωριασμένο φλάουτο, ἡ τονικά ἁμαρτωλή τρομπέτα
καί τό ρυθμικά δύσκαμπτο φαγκότο μετάτρεψαν τή στραὸίνσκεια παρωδία τῶν έμποροπανηγύρεων σέ καρικατούρα 106 έαυτοῦ της. Ἀπό ένα σημεῖο καί
πέρα περιμέναμε στωικά 16 τέλος
τῆς έκτέλεσης. Φωτεινή ὰχτίδα ἡ
παρουσία τῆς Νέλλης Σεμιτέκολο
στό πιάνο. (Ἡρώδειο, 18.7.77).I
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O Ἄλλη μία «ἀνοικτή ἐπιστολή»
ὁημοσιεύουμε σήμερα μέ
«παραλήπτη» τού-τη τή φορά τά
ὸύο ΚΚΕ.

«“Ανοικτή Ἐπιστολή»
Τοῦ Συνταξιούχου Ι.Κ.Α. (ἐργάτη) λατόμου ἀσὸεοτοποιοῦ
ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛ. ΜΑΚΡΗ
Πξοοὺἓ ἡγέτας τῶν δύο κομμουνιστικών κομμάτων τῆς χώρας
μας Κ.Κ.Ε. καί Κ.Κ.Ε. (γέο.)

«Ἀγαπητοί» φίλοι
“Ὀπώς καταλαὸαίνετε καί ἡ
ὑπομονὴ ἔχει τά ὅριά τηςέ Τά
ἴδια τά πράγματα, μέ ὑποχρεώνουν νά κάνω μιά τόσο αὑστηρή
σέ σᾶς κριτικήέ
«Ἑνότητα» μέ τήν ὑποταγή
τῶν μέν οτους δέ, πού, οὔτε λίγο
οὗτε πολύ, σάν «ἀντίθετους» καί
«ἐχθρικούς» πρός τό σοσιαλιομό
χαρακτηρίζετε, «ἑνότητα» ὅπως
σεῐς τήν καταλαὸαίνετε καί τή
θέλετε, οὔτε εἶναι οὔτε καί γίνεταιΙ
Στό ἐργατικό καί κομμουνιοτικό μσς κίνημα, ἐγιναν - κι
αὐτό τό γνωρίζετε καί τό ξέρετε
πολύ καλά — τερατώδη καί ἐγκληματικά σφάλματα καί λάθη ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ, ΑΠΟΧΗ, ΔΕΥTEPO ANTAPTIKO, κ.ἄ. - πού
ὁ ἐργαζόμενος ἑλληνικός λαός
πλήρώσε μέ τό αἷμα του, πάρα
πολύ ἀκριῧόιῐ Ὓπεὺθυνοι γι’
· αὐτά τά τερατώδη καί ἐγκληματικά σφάλματα καί λάθη, ὅσο κι
6v θέλετε καί προσπαθεῖτε v6
ὅγάλειε ἀπ’ ἔξω τήν οὐρά σας,
μιά εἶναι ἡ ἀλήθεια; πῶς φταῖτε
ἐξ ἴσου, τό ἵδιο καί οἱ δυόέ
T6 ἐργατικό καί κομμουνιοτικό
μσς κίνημα, χρειάζεται ΕΞΥΙῚΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ καί ὂχι
«ἑνότητα» μέ τήν ὑποταγή τῶν
μέν στοὺς δέ, ὅπως σείς τήν
καταλαῶίνετε καί τή θέλετεέ
Γιάτρεμα τῆς πληγῆς - καί ὀχι
«φασκελοκουκοὺλωμα» ἴσα - ἴσα
γιά τά μάτια - στάχτη στά μάτια
τοῦ κοσμάκη, κι ἄς δουλεύει ἀπό
μέσα κι ἃς μᾶς τρώει (ὅπως καί
μᾶς τρώει) χρόνια καί χρόνια
τώρα τό οαράκιέ ι
Ταῐζατε nui ταῖζατε τόν ἐργαὲ
ζόμενο ἑλληνικά λαό nui ἰδιαίτερα τή νέα μας γενιά μέ ψέματαῐ
Παρά τίς δῆθεν «ἰδεολογικές»
σας ἀντιθέσεις καί διαφορές σάν
«δογματιοτές» καί «ἀναθεώρητές», τίς φαγωμάρες σας καί τούς
οκυλοκαυγάδες σας (γιατί v6
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εἶοαι σύ nui νά μήν εἷμαι γώ τό
«ἀφεντικό») καλύπτετε οἱ μέν
τοὺς δέ, ἀποφεύγετε ὅπως 6 διὰ6010; 16 λιόάνι μιά θαρραλέοι
καί, εἰλικρινή αὐτοκριτική - νά
δείξετε τό πραγματικό ἀληθινό
σας πρόσωπο - nui χρησιμοποιεῖτε θεμιτά κι ἀθέμιτα μέσα (τή
συκοφαντία, τή δυσφήμιση κ.ἄ.)
γιά νά παραμείνετε παρά τή χρεωκοπία σας 06v ἡγέτες τῆς ἐργατικῆς τάξης, καί τόν ἠθικό σας
ξεπεσμό σάν ἄνθρωποι στήν ἡγεσία τοῦ ἐργατικοῦ καί κομμουνιστικοῡ μας κινήματοςέ
Παλιά ὅμως ἁμαρτία - τό λέει
καί ἡ λαϊκή παροιμία - νέο καλό
δέ γίνεταιῐ Γι· αὐτό, ἂν σᾶς
ἐμεινε στήν Ιψυχή καί στήν καρδιά λίγη ἀγάπη καί ωμπὸνια γιά
τόν ἥρωα αὐτό ἐργαζόμενο ἑλληνικό λαό, μιά καί μαζί του ἀγωνιστήκατε καί σκληρά καί σείς
δοκιμαστήκατε - ἡ ἀλήθεια πρέπει νά λέγεται - που τόσο πολύ
ἔχει ὑποφέρει καί ἐξακολουθεῖ ἄθελά σας ὂέὸαια, ἀλλά ἐξ, αἰτίας
σας - νά ὑποφέρει, μιλήστε του
καθαρά καί παστρικά, παίρνοντας 6 καθένας σας’τίς εὐθύνες
του γιά ὅλα 600 ἀπό τήν ἵδρυση,
συγκρότηση τοῦ K.K.E. μέχρι σήμερα ἒγιναν, ,καί δόστε τή σκυτάλη οτοὺς νέους - ὀχι ὅμως σ’
αὐτούς τοὺς νέους ποῦ σάν τά μικρά παιδιά τρέμουν, φοόοῦνται
νά ξεκολλήσουν ἀπ’ τό φουστάνι
τῆς μητέρας καί τό δρακοζώνι
τοῦ πατέρα, καί προσκολλήθηκαν
ἄλλοι σέ τοῦτο, κι ἄλλοι σέ κεῖνο
τό Κ.Κ.Ε. ἦ τό Κ.Κ.Ε. (ἐσ.), ἀλλά.
o’ αὐτούς τούς νέους ποῦ κατάὰφεραν νά ουλλάῧουν τό πραγματικά ἀληθινό, ἐπαναστατικό νόημα τῆς ἐποχῆς ποῦ ζοῦμε - προτοῦ δρεθεῖ στήν ἀνάγκη καί ὑποχρεωθεῖ 6 ἐργαζόμενος ἐλληνικός
λαός νά σᾶς πετάξει με τίς κλωτσιές ἀπ’ τίς γραμμές του. Γιατί
κι αὐτό, ἀργά γιά γρήγορα, θά
γίνει, ἄν συνεχίζετε νά πάτε ὅπως
πᾱτεὶ ·
Αῠτή θά εἶναι ἡ πιό μεγάλη ἐξ·
υπηρέτηση, τό πιό μεγάλο καλό
πού μπορεῖτε καί πρέπει νά κάνετε οτόν ἐργαζόμενο ἐλληνικό
106! Μιά τέτοια πραγματικά μεγάλη καί ἡρωική ἀπό σᾶς πράξη,
δέν μπορεῖ παρά νά ἔχει ἀπό τό
μεγαλόψυχο ἐργαζόμενο ἑλληνικά
λαὸ καί τό ἀνάλογο γιά σᾶς ἐπα61o!

Δαρμένος καί γώ - ὅπως κι
γατικό χῶρος Εἶναι ἦ δέν εἶναι
ὁλάκαιρος ὁ ἐργαζόμενος ἑλληνιπροώθηση τῆς πολιτικῆς τῆς το.κός λαός ἐξ αἰτίας σας — ὁχι ὅμως ξικῆς συνεργασίας; Γ ιατί δυσκαί «κερατάς», «προδότης», γιααρεστοῦνται οἱ ἀναθεωρητές
τί δέ συμφωνεῖ) μαζί σαςέ
r 610v 6 Σ.Α. τούς λέει ὅτι μοιραῖα
Κὼοτας N. Μακρής ὁδηγήθηκαν στόν ὑποὸιὸασμό
Ἀλσοΰπολη
σύοιαοτικῶν οτόχων; Ἐκτός καί
Καλογρὲζας
ἄν εἶναι δυνατό Vu ὑποθέσουμε
ὅτι ἕνα κομμουνιοτικό κόμμα
(ἒτσι ἐπιμένουν νά λέγονται)
Ο
μπορεῖ νά ἔχει τούς ῖδιους στόOI ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ
χους μέ ἕνα ἀστικὸ. Προωθώντας
συνεργασία μέ τά ἀστικά κόμματα σέ ὅλα τά ἐπίπεδα δέν θά
Ἀγαπητό «Ἀντί»
χρειαστεῖ ἄραγε νά κάνουν ἀνεΣέ προηγούμενό τεῦχος σου
πίτρεπτες γιά ἐνα κομμουνιστικό
δημοσιεύεις ἕνα 69690 τῆς An.
κόμμα ὑποχωρήσεις; Τή στιγμή
μέσα ἀπό τό ὁποῖο προσπαθεῖ ἡ
μάλιστα πού ἡ δεξιά δέ φαίνεται
ἐπιστολογράφος νά τοποθετηθεῖ
διατεθειμένη νά προὸεῖ σέ οὐσικριτικά σέ ἕνα ἄρθρο τοῦ σ. Στέαστικές, ὑποχωρήσεις, τί μπορεῖ
λιου Ἀλεξαντρόπουλου, πού δηνά ἐπιδιώκουν οἱ ἀναθεωρητές
μοσιεύτηκε 016 Ριζοοπάστη μέ τίμέσα ἀπό τήν «ἀντίληψη» αὐτή
τλο «ΕΑΔΕ καί ἐθνικη ἀνεξαρτη01.0». Θᾶθελα κατΙ ἀρχήν νά πλη- τῆς Ε.Α.Δ.ΙΞ;
Βέὸαια ὑπάρχουν καί θέματα
ροφορήσω τήν A.H. ὅτι τό ἄρθρο
γιά τά ὁποῖα ἡ δεξιά δέ θά εἶχε
πού διάὸασε ἀποτελεῖ μιά συντοκαμιά ἀντίρρηση συνεργασίας μέ
μευμένη δημοσίευοη τοῦ ὅλου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΙΞΡΑΣ
ἄρθρου, πού δημοσιὺτηκε οτήν
ΚΟΜΕΠ τοῦ Φλεὸάρη μέ τόν τί·τλο «OI ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ». Κι
αὐτό γιατί ἄν ἡ Α.Π. θελήσει νά
μπεῐ οτόν κόπο νά διαδόσει τό
αὐτοὺοιο ἄρθρο ἀπό τήν ΚΟΜΕΠ, ἴσως νά τῆς λυθοῦν πολλές
ἀπορίες ἀπ’ αὐτές πού μέ τόση
ἐπιμονὴ ζητάει ἀπό τόν Σ.Α. νά
τῆς ἐξηγήσει.
(...) ’Aç, ἐρθουμε ὅμως στήν οὐ·

μσία τοῦ ἄρθρου τῆς AIL Προσπαθώντας νά μᾶς ἀναλύοει τή
φύση τῆς Ε.Α.Δ.Ε. λέει δτι δέν
πρόκειται γιά μέτωπο ἀλλά γιά
ἀντίληψη. Θά θέλαμε νά τῆς
ποῦμε δτι ἐλάχιστα μᾶς ἐνδιαφέρει πῶς σί ἀνανεωτές (δυάδαζε
δωστρεόλωτές) τοῦ μαρξισμοῦ
ουλλαμὸάνουν τήν Ε.Α.Δ.Ε. Oi
θεωρητικές τους ἀναζητήσεις δέν
μᾶς ἀφοροῦν. Αῠτό πού μᾶς
ἁπασχολεῖ εῖναι ἡ πραχτική
πλευρᾶ τοῦ θέματος. Ἡ υίοθέmon τῆς «ἀντίληψης» τῆς
Ε.Α,Δ,Ε. καί ἡ ἐφαρμογή της
στήν πράξη, δέν ἄργηοε νά ἀποδείξει τή χρεοκοπία τῆς ταχτικῆς
αὐτῆς. Πῶς 6λέπει ἡ Α,Π. τήν
ἐφαρμσγή τῆς Ε.Α.Δ.Ε. στόν ἐρ-

τήν A.O. ’Ὀπως π.χ. ἡ πολιτική
ἀπομόνωση τοῦ Κ.Κ.Ε. "Ag
προσέξουν λοιπόν oi ἀναθεώρητές μήπως ἡ «ἀντίληψή» τους ἐξελιχθεῖ σέ ἀντικομμουνιστικό μέτωπο. Γιόι μᾶς δέν εἶναι τίποτα
περισσότερο ἀπό πολιτική οὐρᾶς, ι
πολιτική ποὺ ἐξυπηρετεῑ τούς
στόχους καί τήν ταχτική τῆς δεξιᾶς. Ὄσον ἀφορᾱ τήν ἀντιδιχτατορική ἑνότητα, σημαία τῆς
Ε.Α.Δ.Ε., έχουμε νά ποῦμε ὅτι
δέν εἶναι καί δέ μπορεῖ νά εἶναι ἡ
πάλη χουντικῶν καί δημοκρατιῖνν
ἡ ἀντίθεση τῆς σημερινής κοινωνίας. Ἡ πάλη διεξάγεται ἀνάμεσα 016v ἰμπεριαλισμό καί τά
μονοπώλια ἀπ’ τή μιά καί τόν ἐργαζόμενο λαό ἀπό τήν ἄλλη. Δέν
ὑποτιμοῦμε τόν φασιστικό κίνδυνο, ἀλλά δέ θά τόν ἐξουδετερέσουμε μέσα ἀπό μιά ἄγον-η καί
ἐπικίνδυνη συνάμα σύμπραξη μέ
ἀστικὰ κόμματα, πού ἀπό τή μιά
στιγμή στήν ἄλλη μπορεῐ νά
μεταστραφοῡν καί νά συμμαχήσουν μαζί του. (Τουλάχιστον ἡ
στήριξη διχτατορικῶν καθεστώτων άπό τή δεξιά δέ θά πρέπει νά
ξενίζει τούς ἀναθεωρητές μας).

Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν χουντικῶν
καί τῶν νεοφασιστῶν πετυχαίνεται μόνο μέσα ἀπό ἀντιμονοπωλιακή ἀντιιμπεριαλιστική συσπείρωση τοῦ λαοῦ. Πρός αὐτό
τό δρόμο ἀς στρέψουν οἱ ἀναθεωρητές τίς δραστηριότητές τους
καί ἀς ἀφήσουν κατά μέρος τίς
ἓρευνες γιά νά έντοπίσουν τά πατριωτικά καί ἀντιδιχτατορικά
στοιχεῖα τῆς δεξιᾶς. Ἀλλά ἂν 656010 μιλήσουν γιά ἀντιιμπεριαλιστική ἑνότητα, πολύ ἀμφιὸἁλλουμε άν θά ὅρεθεῐ κανείς ἀπό τή
δεξιά νά συνεργαστεῐ μαζί τους,
μέσα 016 πλαίσια μιᾶς ὁποιασδήποτε Ε.Α.Δ.Ε. Εἶναι φανερό
ὅτι ἡ συνεργασία μέ ἀστικές δυνάμεις δέν ἐπιτρέπει τέτοιους
«έξτρεμισμοὺς».
Ἕνα ἄλλο εὐεργετικό, κατά τήν
Α.Π., ἀποτέλεσμα τῆς E.A.A.E.
εἶναι καί ἡ ἀποφυγή τοῦ κίνδυνου τῆς πόλωσης ἀνάμεσα σέ κυ6έρνηση,ἀντιπολίτευση, πού θά
κατέληγε σέ διχασμό τοῦ λαοῦ.
Πράγματι ἴσως μιά πόλωση νά
εἶχε τίς συνέπειες πού ἀναφέρειὴ
AIL ’Ὀμως θά πρέπει νά ξέρει ἡ
AIL ὅτι γιά μιά τέτοια πόλωση
δέν εὐθύνονται τά συνεπῆ 000Lαλιστικά λαϊκά κόμματα ἀλλά ἡ
ἴδια ἡ δεξιά καί οἱ προστάτες
της. Γιατί άν αῦριο ἡ δεξιά διαπιστώσει μιά ὅξυνση τῆς ταξικῆς
πάλης, ὅξυνση πού ἀπειλεῖ τήν
κυριαρχία της, μόνη της θά πετάξει τό κοινοὸουλευτικό φιλελεὺθερο προσωπεῖο καί θά φανερώσει τόν πραγματικό της ἑαυτό.
Καί τότε θά μπορέσει ἄραγε μιά
ὁποιαδήποτε Ε.Α.Δ.Ε. νά πείσει
τή δεξιά νά μήν καταφὺγει σέ διχτατορικές μέθοδες; Ἀλλά ἃς ξέρει ἡ All. ὅτι ἡ πόλωση πού φο66101 δέν προσδιορίζεται χρονικά ἀπό τή στάση τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων ἀλλά ἀπό τόν κίνδυνο πού διατρέχουν τά ἀστικά
συμφέροντα.

Ἐκτός καί ἄν ἡ Α.Π. θέλει νά
πεῖ ὅτι, προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ἡ πόλωση αὐτή, δέν· πρέπει
νά διστάσουμε νά ἀποπροσανατολίσουμε τήν ἐργατικὴ τάξη, νά
κάνουμε τό πᾶν γιά νά κρατήσουμε τήν ταξική πάλη σέ μιά
λανθάνουσα κατάσταση, μήν τυχόν καί στεναχωρήσουμε ἰή δεξιά. Δέν έχουμε τήν πρόθεση νά
διαστρεὸλώσουμε τό σκεπτικό
τής Α.Π., ἀλλά δέν καταλαὸαίνουμε κατά ποιά έννοια ἡ
E.A.A.E. ἀποτρέπει τήν πόλωση.
(...) Κατάπληξη προκαλεῖ ἡ 61—
ευκρίνιση τῆς AIL γιά τό ότι ἡ
Ε.Α.Δ.Ε. δέν ἀποκλείει τόν ένοπλο (!!!) ἀγῶνα (Λεωνίδας
Κύρκος). Ὁ Μπάμπης ὅμως ὁ
Δρακόπουλος, πρός μεγάλη λύπη
τοῦ ἐπαναστάτη Κύρκου, τονίζει
σαφέστατα σέ πρόσφατη συνέντευξη τύπου ὅτι τήν Ε.Α.Δ.Ε.”τή
θέλει σά γραμμή κριτικῆς πρός
τήν κυὸέρνηση. Πῶς ωμόιὸάζονται αὑτά τά δὺο; Of. ἀντιφάσεις
στίς όποῐες πέφτουν οἱ ἴδιοι οἱ

ἀρχηγέτες τῆς A.O. καλλιεργοῦν
τή σύγχυση γύρω ἀπό τίς θέσεις
τους καί δημιουργοῦν καί σέ μᾶς
ἀλλά καί 0' ὅλο τό λαό δικαιολογημένες ἀπορίες.
Ρωτάει ἡ Α.Π. ἄν θεωροῦμε
ἀστική δύναμη τήν ΕΔΗΚ καί 6v
ναί γιατῐ συνεργαζόμαστε μαζί
της. Ξεχνάει ὅμως (ἀγνωστο για-ι
τί) νά μᾶς ἀναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα συνεργασίας
γιά νά ἑξετάσουμε ἀν πράγματι
γίνονται πάνω σέ τέτοια 6άση
πού νά προϋποθέτει θεμελιακές
ὑποχωρήσεις καί νά συνεπάγεται
δεσμεύσεις, ἂν δηλαδή ἀλλοιώνουν τήν ταξική έπαναστατική
φυσιογνωμία τοῦ Κ.Κ,Ε. Ἂν ἡ
AI]. διάόαζε τή συνέντευξη τοῦ
σ. χαρ. Φλωράκη 016 «ANTI»
(τεῦχος 63) θά έῧλεπε ὅτι τό
Κ.Κ.Ε δέν ἀποκλείει τή συνεργασία ἀκόμα καί μέ μέρος τῆς δεξιᾶς πάνω σέ ὁρισμένα θέματα.
Ποτέ ὅμως σέ γενική καί ’ἀόριστη
ὄάση καί μέσα ἀπό μόνιμες συμμαχίες, που νά μᾶς ἀναγκάζουν
νά κάνουμε ἀνεπίτρεπτες ὑποχωρήσεις. Εἶναι φανερή ἡ διαφορά
ἀπό τήν E.A.A.E.
,(...) Τελειώνοντας ἡ Α.Π. μένει
κατάπληκτη ἐντοπίζοντας δυό
τρομερές «ἀντιφάσεις» 016 ἀρ090 τοῦ Σ.Α. Ὁ Σ.Α. ἀναφέρει
ὅτι οἱ ἀστικές δυνάμεις ἀντιτίθενται στόν ἀγώνα γιά έθνική
ἀνεξαρτ-ησία. (Χωρίς αὐτό νά
σημαίνει ὅτι τά ἀστικά κόμματα
εἶναι κόμματα ἐθνικῶν προδοτῶν, εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ ἀστική
θεώρηση τῆς έθν. ἀνεξαρτησίας
ἀπέχει πολύ ἀπό τίς λαϊκές
προσδοκίες). Ἀκόμα ὁ Σ.Α.
γράφει ὅτι τό Κ.Κ.Ε. δέν ἀποκλείει συνεργασία καί μέ τίς
ἀστικές δυνάμεις. Μετά ἀπό τίς
δυό αὑτές ὲκτιμήσεις ἡ AIL μιλάει γιά ἀντιφάσεις. Ποῦ 6910115ται ἡ ἀντίφαση; Πουθενά, 69(0115101_ μέσα 016 μυαλό τῆς AIL
καί τῶν ἀναθεωρητῶν. Ἔχουν
,συνηθίσει φαίνεται ὅταν δέν δρίσκουν ἀντιφάσεις νά τίς δημιουργοῦν μόνοι τους, μέ στόχο τήν
παραπλάνηση καί τή διαστρέ6λωση. “Ὀσον ἀφορᾱ ἰή συγκεκριμένη ἀντίφαση πού μέ 1600
στόμφο προὸάλλει ἡ Α.Π., τούς
ξαναλέμε ὅτι μιλώντας γιά συνεργασία μέ τή δεξιά τήν περιορίζουμε σέ μιά 05196’6116 θέματα
καί τήν έννοοῦμε πάνω σέ μιά
συγκεκριμένη καί προσωρινή 66ση, χωρίς κανενός εἴδους δεσμεύσεις.

Κλείνει τό 69990 της ἡ Α.Π.
διατυπῶνοντας τήν ἴδια έρῶτηση
μέ ἄλλα λόγια, Πῶς εἶναι δυνατόν, λέει, μιά ἀστική δύναμη νά
προωθεῖ ἀντιιμπεριαλιστική συσπείρωση. Μά αὐτό πού γράφει
δέν εἶναι θέση καί έκτίμηση τοῦ
Κ.Κ.Ε καί οὒτε γράφει τέτοια
πράγματα ὁ Σ.Α. 'Av ἔχει τέτοια
ἀπορία ἡ AIL ἀς ρωτήσει τήν
Α.Ο., πού συμπράττει μέ τή δεξιά

πάνω σέ θέματα πού άφοροῦν
τήν έθνική ,ἀνεξαρτησίομ vAg
οταματήσει ὅμως νά μᾶς ἀποδίδει
ἀπόψεις πού ποτέ δέν υίοθετήσαμε καί πού οὔτε τό αἴσθημα
εὐθύνης.ἒναντι τοῦ λαοῦ καί ἡ
πατριῶτική μας συνείδηση μᾶς

ἐπιτρέπει νά ένστερνισθοῦμε.
Εὐχαριστῶ γιά τή φιλοξενία
Νίκος Σακκᾶς

ΜΙΚΡΟΙ KAI
ΜΕΓΑΛΟΙ

Ἀγαπητό «Ἀνζί»
Ἀφοῦ πρῶταἝκφράσω τή μεγάλη μου ἑκτίμηση γιά τήν προσπάθειά σου νά παρουσιάσεις 600
πιό σωστά τό πλατύ φάσμα τῶν
προοδευτικῶν δυνάμεων, τίς
ἀπόψεις καί τίς θέσεις, τους μέσα
ἀπό τίς στήλες τῶν ἄρθρων σου
καί τῆς ἀλληλογραφίας, καθώς
καί γιά τή γενική σοὸαρότητα
ὅλων τῶν ἀλλων ἄρθρων σου, θά
σέ ὀπασχολήσω μέ δυό - τρεῖς
σκέψεις μου. Ξεκαθαρίζω τή θέση
μου; εἷμαι μαθητής καί ἀνήκω
στήν ΚΝΕ.
Πόλεμος σωστός ξέσπασε στήν
ἀλληλογραφία ἀνάμεσα σέ μαθητές τοῦ Ρ.Φ. καί τῆς ΚΝΕ. Τελευταῖα 6166000 τήν ἐπιχειρηματο, λογία τοῦ μαθητή Β.Π. 016 φύλλο
τῆς 28ης τοῦ Μάη. Ἡ ἀπάντηση
σ’ ὅλα αὐτά εἶναι ἁπλή καί ἔχει
δοθεῖ ἑπανειλημμένα ἀπ’ τίς στῆλες σου (συνέντευξη τοῦ 0. Φλωράκη κ.ἄ.).
Στό [διο γράμμα θίχτηκε 16
θέμα τῆς διαπαιδαγωγησης που
δίνει ἡ ΚΝΕ 016 μέλη της. Θά
σταθῶ σέ τοὺτη τὴ φράση τοῦ
Β.Π.; «ὁ Φλωράκης καί ἡ παρέα
του». Τήν πρωτοεῖδα σέ ἃφθονες

χοὶΝτικές φυλλάδες καί εἶναι καÎÏlllîQwô; πελάτης τοῦ πρωινσῡ
,Ερὲφωνου τῆς χοὺντας, τοῦ
«EM-76659011 Κόσμου». Πολύ μά
τΪῙὛ ἀλήθεια μέ στεναχωροῦν κατι
“You: καί παρακαλῶ 16 συμμαθηῘὴ μου Β.Π. νά δώσει ὅάση
“Tlç παρακάτω ἐρωτήσεις,

“ Σκέφθηκε ποτέ πώς ὅσα χρόνια ζεῖ ὁ ἴδιος τόσα χρόνια ὁ σ.
Φἱλωράκης ἒὸλεπε τούς τοίχους
των μπουντρουμιῶν καί τρα· ᾷῦὗσε τά 6άσανα τῶν ξερονησιωνὶ Σκέφθηκε καθόλου πώς άν
θροίσουμε τά χρόνια τῆς φυλακης, τῆς ἐξορίας καί τῆς παρανομίας αὐτῆς τῆς μαφιὸζικης Ἴως τήν έννοεῐ - «παρέας», κα6‘99 καί τίς κλωτσιές, τίς τουὸλιές
“(h/(1) στήν πλάτη καί τά τόσα
ἄλλα που τράὸηξαν θά ὅγάλουμε
“Gm/011111013; ἀριθμοὺς;

Ἀκου λοιπόν, ἀγαπητέ μου
συμμαθητή, μιὰ πμὸουλή, ἔστω
καί ἄν εἶναι ἀπό ἀνάγωγο. Εἶσαι
(καί εἷμαι) πολὺ μικρός γιά νά
χρησιμοποιεῐς τέτοια φρασεολοΥῑΟι γιά ἀνθρώπους μέ τόση ἀγωνιστική προσφορά. "H Οά κάνθυμε ίδεολογικό ἀγῶνα ἤ θά ρίχνῡυμε λάσπη καί φραστικές
Ωθυκέτες ὅπως ἡ παραπάνω κουÊvtu τῆς πιάτσας.Ἀνακάτεμα
ἴων δύο αὐτῶν μᾶς δίνει τό δεύTEQO- Κανείς ἀπό μᾶς τοὺς «ὁοΎμῦτικοὺς» νεολαίους δέν ἔχει
κάτι 16 προσωπικὸ μέ τούς καθοδηγητές σου. Δέν παῠουμε ὅμως
νά ἀγωνιζὸμαστε ένάντια στόν
Jt091011140116 καί τά συνακόA01196 του που φέρνει 16 κόμμα
πού ὑποστηρίζεις.
ά προσέχουμε λοιπόν έμεῖς οἱ
«μικροί» σάν γράφουμε γιὰ σο6C196 θέματα. Ἀ.λλωστε ζητᾶμε
καί ἀξίζουμε ψῆφο στά 18.
Μέ έκτίμηση
Β.Μ.Φ
Μυτιλήνη

Κάλλιο πέντε καί 016 χέρι
παρά δέκα καί καρτὲρι

Τώρα πιά δέν ὑπάρχει καρτέριῑ μέ
16 «ANTI» 01:6 χὲρι καί 10% καί 20Ψά
έκπτωση σέ δίσκους καί κασέτεςὶ

ὲΧάρητος 38 016 Κολωνάκι
Μόνιμη ἓκθεσηῑδίσκων

Μιά «εἰδική προσφορά» ἑνός εἰδικοῦ
μαγαζιοῦ
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ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ
ΚΑΙ OI AAAOI

Ἀγαπητό Ἀντί,
Στό 730 τεῦχος σου 6 A.K.
ἀναφέρεται στό ἀρθρο τοῦ Α.
Παπανδρέου, γιά τόν ἱστορικό
ωμὸιὸασμό οτήν «Ἐξόρμηση».
Θά ἢθελα νά πώ δυό λόγια γιά τό
ἄρθρο αὐτό γιατί νομίζω ὅτι 6
A.K. ὁχι μόνο δέ θέλησε νά ἀντιληφθεῖ τό πνεῦμα τοῦ ἄρθρου
ἀλλά καί τό παραποίηοε; Ὁ Α.
Παπανδρέου δέν ἔγραφε δτι «ὁ
ἱστορικός συμ6ι6ασμός ἀποτελεῖ
οτήν οὐσία μία ἀνακωχή οτήν
πάλη τῶν τάξεων ...» ἀλλά α’ ἕνα
σημεῖο μεταξύ τῶν ἀλλων ἔγραφε; «... ἐγκαινιάζει ἁπλῶς μιά
ἀνακωχή ἀγνώσου διαρκείας
οτήν πάλη τῶν τάξεων. Γι’ αὐτό
πρὲπει νά κριθεῖ ἀπό τούς μαρξιστες με πραγματικά (δηλ. πολιτικά) κριτήρια, ὁχι μέ ἰδεολογικά
κριτήρια».
Τό άρθρο εἶχε σάν τίτλο; «Ὁ
Εὑρωκομμουνισμός δεν εἶναι 6
δρόμος γιά τό σοσιαλισμό οτήν
Ἑλλάδα>>καί τελείωνε) «Ὁ Εὐρωκομμουνισμός δεν δίνει ἀπάντηση οτό κρίσιμο θὲμα τοῦ εἰρηνικοῦ περάσματος 016 σοσιαλισμό σε μιά χώρα σάν τήν Ἑλλάδα... θά προχωρήσω τήν ἀντιμε-

Ὡςψ
συνεργάζονται
Μίλτος Σσχτούρης
Νίκος Καχτίτσης
Γ ιώργης Παυλόηουλος
Γιάννης Ποτίλης
Τάσος Δενέγρης
Γιὰννης Μορκόηουλος
Πέτρος Ὸρφσῖος
Νίκος ΜΠσκόλας
Ἕλλη Σκοιτετέα
Θ. Δ. Φρσγκόιτουλος
Καίτη Τοιτσέλσ
Κώστσς Μσυρουδῆς
Μιχάλης Καῖσαρός
Δημήτρης Γ έρος
Μορίσ Μήτσορα
Πρόδρομος X. Μάρκογλου
Στέφανος Μηεκστῶρος
Μάξιμος Ὀσύρος
Λευκή Χριστίδου
Βοσίλης Λαμηρόπουλος

τώπισή του σε προσεχὲς μου ἂρθρο». Δηλαδή 6 A. H0110v69éov
δέν στρέφεται μέ «πάθος» ὲναντίον τοῦ Ἱστορικοῦ Συμὸιὸασμοῦ
οὐτε ἐναντίον τοῦ Μπερλινγκουἐρ, ὅπως ἀφήνει νά ἐννοηθεῖ 6
A.K. Ἀντίθετα, ἐξετάζει με καλή
θεληση τόν ἰταλικό καί γαλλικό
εὐρωκομμουνισμό (ποὺ εἶναι δομικά διαφορετικός) καί καταλήγει, παραθέτοντας μιά σειρά ἐπιχειρημάτων, ὅτι γιά τή χώρα μας
δέν ἀποτελεῖ λύση, εὺρωκομμου,
νισμός, πράγμα 016 ὁποῖο ἀπεέ
φυγε ἐπιμελῶς νά άναφερθεῖ 6
A.K. Μήπώς ιμιίιυτιιῑ
Mt τήν εὐκαιρία θά ἥθελα νά
ἀναφερθῶ σε άλλες εἰδήσεις πού
ἀποτελοῦν, νομίζω, ἀπάντηση σε
μερικούς ἐπικριτὲς τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ
που ἔχουν τή συνήθεια νά παραποιοῦν γεγονότα ἤ δηλώσεις.
α) Σέ ,συνέντευξή του, ὁ Φ.
Κάστρο ὑμνεῖ τόν Καντάφι. Καί
ὅταν ὁ Τίτο ἢ 6 Ζίόκωφ ἐπισκεφθηκαν τή Λιὸύη οἱ «ἐπικριτές»
δὲν εἴπανε τίπστα καί ὅταν τήν
ἐπισκὲφθηκε 6 Ἀ. Παπανδρὲου
ἑξαπέλυσαν τήν ἑπίθεσή τους.
Ἐπίοης στή Θεσσαλονίκη προόάλλεται ἡ ἀνατολικογερμανική
ταινία «Μπάι Μπάι Γουήλους»,
που παρσυσιάζει τήν κατάληψη
τῆς ἐξουσίας άπό τόν Καντάφι
καί τίς μετέπειτα πράξεις του σάν
νίκη τῆς παγκόσμιας εργατικῆς
τὰξης. Ἀκόμα εὐμενεῖς δηλώσεις
τοῦ AIL γιά τή σημερινή Λιι)ύη,ερικοὺς ἀντίδραση. Γιατί;
Μήπως δὲν τούς ἀρέσει «ἡ Μεσόγειος στοὺς λαούς της»;
Ὁ Ἠλιοῦ μιλώντας στή Βουλή
ὸήλωσε ἀναφερόμενος στόν ἐκλογικό νόμος «Ὁ λαός προσδοκᾶ τή
στιγμή πού θά παραμερισθεῖ ἡ
οεξιά...». (Μέχρι τώρα 6 λαός
«προσδοκοῡσε νά στεριώσει ,ἡ
δημοκρατία») Πάντως ἡ τελευταία ὃήλωση τοῦ Ἡλιοὺ μᾶς 69(σκει σύμφωνους καί ἀκόμα στό
ὁτι «(...) ἡ μόνη γλώσσα πού
καταλαῧαίνουν οἱ Τοῡρκρι είναι
ἡ γλώσσα πού μιλήσαμε στή ΣάιιΟ».
Φιλικά
I. l.
μαθητής
Θεσσαλονίκη

HA ΤΟ ΧΡΙΣΚΙΞΛ

Ο Κι ἕνα ἀναπάντεχο γράμμα
μαθητῇ, ὀπαὸοῦ mû...“ ΧΡΙΣΚΕΛ. Τό ὁημοσιεύουμε ἀσχοMaura:

Ἀξιότιμε Κε ὃιευθυντά,
Είμαι ἕνας τακτικός ἀναγνώστης τοῦ περιοδικσῦ σας, όχι γιατί συμφωνῶ μέ τίς πολιτικές σας
Ηὲσεις, ἀλλά γιατί ἐνδιαφερομαι
γιά τίς ἀπόψεις τῆς ἀριστερᾶς
πάνω οτά κοινωνικά καί πολιτικὰ προὸλήματα τοῦ τόπου μας.
Ιῐολιτικά, δέν ἀνήκω στό χώρο

τῆς ἀριστερᾶς ἔχω ἀγεφύρωτες
ἰδεολογικές διαφορές μέ τή
παράταξη αὐτή, ἀλλά κινσῡμαι
οτό χῶρο τῆς ὃασιλοδεξιᾱς καί
συγκεκριμένα ὑποστηρίζω τό
ΧΡΙΣτιανσδημοκρατικό Κόμμα
ΕΛλάδος (ΧΡΙΣΚΕΛ).
Στό τεῦχος 74, τοῡ Σαὸὂάτου
25ης Ἰουνίου 1977, διάόασα ἕνα
ἀρθρο σας ὑπό τόν τίτλο «TO
ΧΡΙΣΚΕΛ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΖΩΗ», ὅπου δείχνετε τή κατάπληξή (nui... ἀγανάκτηοη) σας
γιατί «τό ΧΡΙΣΚΕΛ εἶναι ΝΟMIMO (τά κεφαλαῖα δικά σας)
κόμμα μέ γραφεῖα καί τηλεφωνα.
Ἀδυνατώ νά καταλάῧω ἀπό ποιά
ἑρμηνεία τῆς δημοκρατίας, προκύπτει ὴ ἀνάγκη ἀπαγορεύσεως
τῆς λειτουργίας τοῦ κόμματος
αὐτοῦ.
Βάσει τῶν διακηρύξεών του
κινεῖται στό χώρο τής συντηρητικής παρατάξεως καί ἐπιδιώκει
ἀφ’] ἑνός μέν τή συσπείρωση τῆς
δημοκρατικῆς δεξιᾶς παρατάξεως στίς τάξεις του καί ἀφ’ ἑτερου τή κατάληψη τῆς ἐξουσίας
ὁιά ὁημοκρατικῶν μέσων.

Ὄλοι ὲμεῖς που εἴμαστε ἁπλοί
στρατιιῑηες τοῦ ΧΡΙΣΚΕΛ πιοτεὺουμε ὅτι δημοκρατία καί
ἀντικομμουνισμός εἶναι ἒννσιες
ῶληλένδὰες. (Θέσεις δηλαδή
πού ἀποδέχεται καί ἕνα ἀρκετά
μῆάλο τμῆμα τῆς ἀριστερᾶς).
Ἐν συνεχεία, ἀναδημοσιεύετε
ἕνα ποίημα πού εἶχε δημοσιευθεῐ
στό «Χριπιανοὸημοκρατικό Βῆμα». Συγκεκριμένα 0' Eva στίχο,
διαόάζουμε;
«Ὁ Μάρξ ἀνήκει στό ὅορρᾶ
εἶναι κατεψυγμένος
ἀπό τά χρόνια τά παλιά
καί καταχρεωμένος»
Ἀφοῦ ἡ γραμμή τοῦ κόμματός
μας εἶναι σαφῶς ἀντικομμουνιστική, εἶναι φυσικά καί ἀντιμαρξιστική, γιατί πιστεύουμε ὅτι τά
μαρξιστικά δόγματα σέ πολλά
σημεῖα ἔχουν ξεπεραστεῖ. Ἔχετε,
ἀναμφισόήτητα, τό άναφαίρετο
δικαίωμα τῆς διαφωνίας, ἀλλά
καί εμεῖς ἔχουμε ἐπίσης τό δικαίωμα νά διακηρύσσουμε τίς ἰδέες
μας. Πρός τί, λοιπόν, ἡ τόση ἑκπληξη καί εἰρωνεία ἐκ μέρους
cas;
Εὐχαριστῶ
μαθητής ἸΒ’ τάξεως Λυκείου
Πειραιεύς

Y,I‘. Ἀποφάσισα νά στείλω τό
γράμμα μου αὐτό, γιατί πιστεύω
ὅτι τό «ANTI» σάν περιοδικό κινούμενο οτή δημοκρατική ἀριστερά θά μοῦ τό δημοσιεύσει.

Θερμή παράκληση.· τά γράμματα τῶν φίλων ἀναγνωστῶν νά
εἶναι ὅσα γίνεται πιό σύντομα
καί - ἄν εἶναι εὔκολο - δακτυλογραφημένα.

—CIV'I:I—
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60 ·
Ἀθήνα 601.
Τηλ; 732.713 — 732.819

Ο ι Ἐκδότηςῑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131 _

O 'Yneüeuvoq Τυηογρσῳείουῑ
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
B00. Ἀλεξάνδρου 26
"Av. Ἀνάργυροι.

Ο Φωτοστοιχειοθεσῑσῑ
«ΦΩΤΟΚΥΠΑΡΟ» ΕΠΕ
Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 748.314—713.604
0 Ἐκτύι-ιωσηῑ
Ἐργοοτ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστερι.

Ἐξσμ. 260 δρχ. - Ἑτήοισ 520
Ὲτήσισ Ὀργανισμῶν,
Τροπεζῶν, κ.λΠ; 1.200 δρχ.
Γιά φοιτητες ὲκΠτωση 15%.
0 ΣΥΝΔΡΟΜΙΞΣ ΕΞΩΤΕΡΙΕὐρώπη - Μεοογ. χῶρεςῑ
ὲξάμηνηῑ άτῐλή δολ. 10
άεροη. δολ. 13
ἐτήσιοῑ άΠλή δολ. 20
deport. δολ. 25
Η.Π.Α. - Kuvoôàq -“Αν.“Αοίσ;
ὲξόμηνηῑ άηλή δολ. 10
άεροη. δολ. _17
ἑτήσιαῑ άΠλή δολ. 20
deport. δολ. 34
Αὺοτραλίσ - “Ωκεανία;
ἑξάμηνηῑ άΠλή δολ. 10
άεροπ. δολ. 24
ετήοιαῑ ἀπλή δολ. 20
deport. δολ. 47
Ο “Εμ6“άσματο, ἐπιταγεςῑ
’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
OTIMH TEYXOYZ δρχ. 20
Ο ΠΑΛΗΑ TEYXHzTIMH 30 AP.

Κεντρική διάθεσηῑ
O για τό 6ι6λιοι-[ωλεῖσ
τῆς Ἀθήναςῑ
Στό γραφεῖα τοῡ «ANTI»
Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713
O γιό τά 6ι6λιοηωλεῖσ
B. Ἐλλάδαςῑ
Βιθλιοηωλεῑο «Ξενος TL'moq»
N. Κοτζιᾱς καί Σίσ O.E.
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279.720,
Geo/vim

onupou ΓΙιναρὸατου

ΕῙΔΞΞΞ ~ETARIVEMggMSMA
KAI ΜΟΝᾼΔΙΚΟΣ æ

o nodepog TOU l940-4l
:alllaxn της κρητης

ΤΟΜΙΔΙΑ 2
Τό τὲταρτο ὄιὸλίο τῆς σειρὰς, πού καλύπτει τήν πορίoôo ἀπό τό 1935 ὥς τόν Ἰούνιο τοῦ 1941.

o Πολιῑης
ΚυκλοφορεΙ
Α. Ἐλεφὰντης,·Σο6ινιοτικέι κηρύγματα. Γ. Κατσίγιαννης, Τό γεγονότα οτό Μαντὲμ-Λάκο. I K. Znnalépn-Beschi. 'H --Ἔξοδος
τοῦ Μεσολογγίουιι τοὺ Θ. Π. Βρυζάκη. I Ἐρατ. Κσψωμὲνος,
Κρητικὰ Πολιτικὰ δημοτικὰ Tpayoüôlu I F. Πάσχος, Ol «ὰντιφροvoüvreq» στήν Ἀν. Εὐρώπη Kai ἡ ὲλληνική ἀριστερὰ. Γισν. Ν.
Κρανιδιώτης, Τό κυηριακό καί ol ôtaxonvorméqouvopmieq I Γ.
Κσρφής, {Tartarle δεδομένα γιᾱ τήν ἐκηοίδευση. Ἀν. Φραγκουδάκη, Τεχνική ὲκηαίόευοηῑ ὰναητυξιοκη λογικη καί ἰδεολοvleq. I M. Μαράκης, Αἰθιοηίο. Π. Πιζᾱνισς, Ζοῑρ. Γ. Σεφερτζής, Ἠ
ἀὰμφισθητησψι οτίς σοσιολιοτικὲς χῶρες Ι Μ. Snlvadori. ‘H èmκαιρότητο τοῦ Γκράμσι. I Βιθλιοκριοίο, Σχὸλιο, Ἀλληλογραφία.

τεῡχ. 11 ο ἰούλιος· 1977
1rd "cerch Kai M βιβλιοπωλεῙσ
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“αντικειμενο,,
Φτιαγμὲνα μὲ κὲφι καί αγαηη
σὲ καινοὺργιες πάντα φόρμες καί σχεδία
ἑκλεκτὰ δῶρα για τοὺς αηαιτητικοὺεφίλους σας.
Gà τὰ θρῆτε στὸ ἐργαστήρια,
Φανερωμὲνηε 48 - Χολαργὸρ
τηλ. 65.21.725

Στή Θεσσαλονίκη ἀντικείμενα
τοῡ ἐργαστηρίου δα δρῆτε
κατάιτοκλειστικὸτητα στὸ μαγαζί
··αντικείμενο.. Δημητρίου Γοὺναρη 30.

κᾱθε Κυριακὴ
16Ισελὶδες
ο με Πλούσιο Περιεχόμενο
ο μὲ νέο ἐπιτελεῖς) συνεργατων
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Θέαρὲζ ANAI KXAOYTA
EAEYOEPO ΘΕΑΤΡΟ ’
ΑΛΛΑ ΛοΓιΑ N’ ArAmGMAzTE

