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Και τώρα δυο βιβλία ξεχωριστού ενδιαφέροντος

Κ υκλοφ ορούν

• Ε. Γ. Ν Τ Α ΙΗ Β ΙΣ
«Το πρώτο φύλλο»
Από την προϊστορία μέχρι τις μέρεςμας, μια ιστορία του πολιτισμού από
γυναικεία σκοπιά. Η σύγκρουση
Μητριαρχίας-Πατριαρχίας ανά τους
αιώνες...

• Ρ ΙΤΣΑ Ρ Ν Τ Μ Π ΑΧ
«Ο Γλάρος Ιω νάθαν»
Το αριστουργηματικό βιβλίο που
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ
κυκλοφορίας.

Δυο πολυδιαβασμένοι συγγραφείς σε υπεύθυνες μεταφράσεις
στη σειρά των εκδόσεών-μας.
Πληροφορίες · Παραγγελίες:
Αντώνης Λιβάνης «Νέα Σύνορα»
Σόλωνος 94, Τηλ. 36.10.589 · 36.00.398
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Είμαστε στον όγδοο χρόνο από την Κυπριακή τραγωδία του Ιούλη του
’74. Κι όμως, ούτε ο πόνος απαλίινθηκε, ούτε η ντροπή αποπλύθηκε, ούτε
τα ερωτηματικά απαντήθηκαν, ούτε τα θύματα δικαιώθηκαν, ούτε η ιστορία
καθάρθηκε.
Θα πρέπει πια να έχει γίνει περισσότερο από κατανοητό ότι η κοινωνική
πολιτική και εθνική πορεία της Ελλάδας δεν θα σταθεροποιηθεί ποτέ, όσο
υπάρχει η Κυπριακή εκκρεμότητα. Εκκρεμότητα με δύο όψεις: αυτό
καθαυτό το «Κυπριακό» ως πρόβλημα αποκατάστασης του ενιαίου
κυρίαρχου Κυπριακού κράτους με την απομάκρυνση του στρατού κατοχής
και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας και της ασφάλειας
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Και ταυτόχρονα — και όχι λιγότερο επιτακτικά — προβάλλει η άλλη
4
εκκρεμότητα,
εκείνη της επιμέτρησης των ιστορικών ευθυνών — στην
6
9 !' περίπτωσή-μας κατάπτυστου ποινικού χαρακτήρα — όλων εκείνων που
συνέβαλαν ως πράκτορες ξένων δυνάμεων, ως τυπικοί προδότες
χειρότεροι του Εφιάλτη στη μεγαλύτερη εθνική ταπείνωση και συμφορά
της πρόσφατης ιστορίας-μας.
Είναι ανησυχητικό σύμπτωμα, στη χώρα που μετά την καταστροφή του
’22 υπήρξε το στοιχειώδες ανακλαστικό υγείας με την εκτέλεση των «έξι»,
ότι όχι απλά δεν έχουν τιμωρηθεί οι υπεύθυνοι, αλλά δεν έχει αρχίσει καν
η διαδικασία εντοπισμού του βαθμού ευθύνης και του είδους της
συμμετοχής.και δράσης δυνάμεων και προσώπων στον μοιραίο Ιούλη του
’74.
Το «άνοιγμα του φακέλου» της Κύπρου αποτελεί — κατ’ αρχήν μια
ηθική επιταγή, βαρύτατης όμως ιστορικής σημασίας. Γιατι όσο ο φάκελος
μένει κλειστός, ένα πνιγηρό κλίμα συνενοχής στη σιωπή διατρέχει
πολιτικές δυνάμεις και λαό. Δημιουργείται μια υπονομευτική αίσθηση για
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10
την αξιοπιστία των θεσμών, αμβλύνεται η εθνική συνείδηση, υποτρέχει τη
11 σκέψη η καχυποψία μιας γενικότερης συναλλαγής, υπάρχει η φοβία ότι
όσα προκόψουν από τη μελέτη του φακέλου υπερβαίνουν την αντοχή των
παρόντων πολιτικών συσχετισμών, υπάρχει η ανησυχία ότι το άνοιγμα του
12
φακέλου θα αποδειχτεί η σύγχρονη κιβωτός της Πανδώρας.
Ένας λαός και ένα έθνος όμως που διέρχονται μια τέτοια κρίση
13
εμπιστοσύνης είναι καίρια τραυματισμένα, έχουν υποθηκεύσει τις
16 δυνάμεις-τους, έχουν περιστείλει τις δυνατότητές-τους.
Είναι όμως επιτακτική ανάγκη το άνοιγμα του φακέλου της Κύπρου και
18
για λόγους «στενά» πολιτικούς. Γιατι είναι κατανοητό πως αυτή η
εκκρεμότητα και τη διαπραγματευτική θέση Ελλάδας και Κύπρου
20 αδυνατίζει και εξασθενεί, αλλά και μπορεί να χρησιμεύσει σαν
τηλεκατευθυνόμενη νάρκη, σε μια καίρια καμπή εξελίξεων στο εθνικό
24 θέμα.
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Ο φάκελος της Κύπρου πρέπει να ανοίξει. Είναι μια συγκεκριμένη
εξαγγελία και δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, που πολύ πριν τις εκλογές είχε
29
άλλωστε διαπιστώσει ότι εξέλιπαν οι λόγοι για την αναστολή της δίωξης
33 των πραξικοπηματιών.
Και απ’ αυτή τη σκοπιά είναι θετική η δήλωση του κ. Παπανδρέου ότι «το
έθνος-μας, για να απαλλαγεί από την ενοχή — και υπάρχει ενοχή — είναι
36
42 υποχρεωμένο να προχωρήσει στην αποκάλυψη» και η διαβεβαίωσή-του ότι
η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για το άνοιγμα του φακέλλου θα τιμηθεί.
45
Είμαστε βέβαιοι πως η κυβέρνηση δεν αναζητά παρά τον προσφορότερο
χρόνο
για το «άνοιγμα» του φακέλου. Και είναι φανερό ότι
46
προσφορότερος χρόνος στην περίπτωσή-μας είναι ο ταχύτερος.
«Άνοιγμα του φακέλου» λοιπόν όχι μόνο για δικαίωση των νεκρών, ούτε
για
διευκόλυνση πάλι των τωρινών χειρισμών.
48
Άνοιγμα
του φακέλου για την οριστική διασφάλιση από την πιθανότητα
49
51 επανάληψης παρόμοιων τραγωδιών.

αντί

Ποιος θα πληροφορήσει το λαό
για την «υπόθεση Πέτσου»;
ΤΟ «ΘΕΜΑ ΠΕΤΣΟΥ» ήταν, ασφαλώς, «το» θέμα του δε
καπενθήμερου. Και η μεν «Καθημερινή», κινήθηκε, όπως πάν
τα, σε χαμηλούς τόνους. Ένας από τους συνεργάτες-της, μά
λιστα, με ειδίκευση στις επιγραφές, έγραψε: «Ισόπαλο, έναένα, το ματς ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, μετά τις διαγρα
φές Πλυτά και Πέτσου». Οι άλλες εφημερίδες της Δεξιάς ό
μως, κατέφυγαν στα γνωστά θηριώδη οκτάστηλα: «Το ΠΑ
ΣΟΚ — σημείωσε η «Ακρόπολη» — συγκλονίζεται από νέα ε
σωκομματική κρίση... Ο Αντρέας υπέκυψε στους σκληρούς».
Από την πλευρά-της η «Μεσημβρινή», αποφάνθηκε ότι η δια
γραφή του Γ. Πέτσου «εγείρει μέγα ηθικό θέμα», αφού παραμέ
νουν ανεκκαθάριστες — έτσι έγραψε — «οι βαρύτατες κατηγο
ρίες του τ. υφυπουργού Αμυνας». Αλλά σε αντίθεση με την «Α
κρόπολη», η αποπομπή Πέτσου — υποστηρίζει η «Μ» — υπήρ
ξε «προσωπική επιλογή του κ. Παπανδρέου».
ΩΣΤΟΣΟ, το ποιος «απέπεμψε» τον Γ. Πέτσο, είναι θέμα
προς διερεύνηση. Κι ας επιμένει το «Έθνος», συμφωνώντας με
τη «Μεσημβρινή» πως η σχετική απόφαση πάρθηκε από τον ί
διο τον πρωθυπουργό, που, «με μια αστραπιαία και δυναμική ε
νέργεια, έφραξε, με την πυγμή-του, το δρόμο των τυχοδιωκτι
κών στοιχείων». Βέβαιο, πάντως, είναι πως, μέχρι τις 9 το
βράδυ, της περασμένης Δευτέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσω
πος, Δημ. Μαρούδας, προσπαθούσε να πείσει τους πολιτικούς
συντάκτες ότι τα όσα είχε αναφέρει ο Γ. Πέτσος, στην Έδεσα,
περί «σκοτεινών» (κομματικών) μηχανισμών», περί «ατόμων
αμφίβολης ηθικής υπόστασης», περί, «πιεζομένων υπουργών»,
κλπ. δεν είχαν καμιά απολύτως σχέση με το ΠΑΣΟΚ! «Σε κα
νένα σημείο των δηλώσεών-του — είπε χαρακτηριστικά ο Δημ.
Μαρούδας, μεταφέροντας την, μέχρι εκείνη τη στιγμή, κυβερ
νητική και κομματική αντίληψη... — ο κ. Πέτσος δεν αναφέρ
θηκε στο ΠΑΣΟΚ»... Ωστόσο, δυο ώρες αργότερα, οι πολιτι
κοί συντάκτες κατέγραφαν, τηλεφωνικώς, την κατεπείγουσα
δήλωση του πρωθυπουργού και προέδρου του ΠΑΣΟΚ: «Ο κ.
Πέτσος, με τις δηλώσεις-του, έθεσε εαυτόν ε κ τ ό ς κινήμα
τος». Τί μεσολάβησε, στο δίωρο αυτό; That is the question —
κατά που θα έλεγαν οι αγγλοτραφείς...
•

Η ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΗ, βέβαια, ερμηνεία είναι ότι, μέχρι τις 9 το
βράδυ της Δευτέρας, η κρατούσα άποψη (στο άμεσο περιβάλ
λον του πρωθυπουργού αλλά και σε ορισμένα στελέχη του Ε
κτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ), ήταν ότι, εν όψει και των
δημοτικών εκλογών, δε συμφέρει η δημιουργία «θέματος Πέ
τσου»... Ότι η «αναδόμηση» προκάλεσε ήδη αρκετές δυσαρέ
σκειες, ότι η Δεξιά κλιμακώνει την επίθεσή-της, ότι άμεση α
ποπομπή του Γ. Πέτσου θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποια
γενικότερα προβλήματα σχέσεων, ότι, κοντολογίς, στη συγκυ
ρία αυτή, είναι προτιμότερο να επιδειχθεί κάποια μικρή
ανοχή... Φαίνεται, όμως, πως στο δίωρο που μεσολάβησε, οι ε
κτιμήσεις αυτές ανατράπηκαν: Ο «προπαίτης» — έτσι, είτε αλ
λιώς, ξένο σώμα στην υπόθεση της Αλλαγής — <5εν έχει θέση
στους κόλπους του κινήματος», υποστήριξαν άλλα στελέχη
του Εκτελεστικού Γραφείου. Και οποιαδήποτε ανοχή απέναντί-του «βλαπτική» αφεαυτής, θα μπορούσε να ενθαρρύνει κά
ποιες άλλες, μικρές ή μεγάλες, «διεργασίες» στις γραμμές του
ΠΑΣΟΚ. Όσο για την προσπάθεια Πέτσου να διαχωρίσει τον
πρωθυπουργό από τα στελέχη του κινήματος («ανήκω σε σας,
4

κύριε πρόεδρε», «μόνον σεις είσθε ο εκφραστής των πόθωνμας», κ.ά.), είναι τόσο γλοιώδης και τόσο υβριστική για τον ί
διο τον Α. Παπανδρέου, «ώστε μόνο γι'αυτό, θα πρέπει ν’ αποπεμφθεί».
•

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ είναι γνωστή. Ο Γ. Πέτσος «απεπέμφθη», χω
ρίς, βέβαια, να τηρηθούν κάποιες δημοκρατικές διαδικασίες,
χωρίς να περάσει από κάποιο πειθαρχικό συμβούλιο, χωρίς να
δώσει οποιεσδήποτε εξηγήσεις... Αλλά υπήρξε και μια δεύτερη
συνέχεια, παλαιοκομμουνιστικού, θα λέγαμε, στυλ. Ο Κ. Γερονικολός, επί παραδείγματι, υπεύθυνος της Κλαδικής Δημοσιο
γράφων του ΠΑΣΟΚ, σκέφτηκε πως είχε την υποχρέωση να
μας δώσει (τώρα) κάποια «συμπληρωματικά» στοιχεία από τη
δραστηριότητα του Γ. Πέτσου. Ο ρόλος, λοιπόν, του πρώην
αυτού υφυπουργού, μας λέει ο Κ. Γερονικολός, από τις στήλες
του «Έθνους», ήταν πολλές φορές «περίεργος» — διάβαζε ύ
ποπτος. Πριν απόλα, ανέλαβε το υφυπουργείο Αμυνας, ύστε
ρα από την επιμονή «ισχυρότατου εξωκοινοβουλευτικού παρά
γοντα» (προφανώς εννοεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κ.
Καραμανλή). Δεύτερο, ο Γ. Πέτσος διατηρούσε «στενές σχέ
σεις με βιομήχανους της περιοχής-του», οι οποίοι και «είχαν
χρηματοδοτήσει την προεκλογική-του καμπάνια». Τρίτο, είχε
προσλάβει σαν ιδιαιτέρα-του στο υφυπουργείο Άμυνας, το ίδιο
πρόσωπο που χρησιμοποιούσε, κατά τη δικτατορία, ο τότε αρ
χηγός της ΚΥΠ, Ρουφογάλης, Τέταρτο, κατά την επίσκεψήτου στην Αμερική, προχώρησε, χωρίς καμιά εξουσιοδότηση,
σε συζητήσεις με Αμερικανούς επίσημους πάνω στο θέμα των
βάσεων, κατά τρόπο που να «εγκλωβίζει τους μελλοντικούς
χειρισμούς της κυβέρνησης πάνω στο θέμα αυτό». Πέμπτο... έ
κτο... Τελικό συμπέρασμα: Ο Γ. Πέτσος «έπαιζε άλλα παιχνί
δια», και μετά το ταξίδι-του στην Ουάσιγκτον, «η ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ αντιλήφθηκε ότι ο ρόλος-του δεν διέφερε πλέον αψ>
αυτόν του Δούρειου Ίππου. Είχαν αρχίσει πλέον να φτάνουν τα
μηνύματα»...
ΚΑΙ ΤΑ μεν «μηνύματα» μπορεί να έφτασαν ή να φτάνουν α
κόμη... Αυτό όμως, δεν εμποδίζει κάποια απλά ερωτήματα της
δημοκρατικής κοινής γνώμης, που περιμένουν πάντοτε απά
ντηση: Αν ο Γ. Πέτσος δεν είχε κάνει την ομιλία που έκανε
στην Έδεσα, τι θα ήξερε ο λαός από την οκτάμηνη «περίεργη»
δραστηριότητά-του; Και αν αληθεύουν όλα όσα του καταμαρ
τυρεί η νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Πέλης — τις εκθέ
σεις της οποίας επικαλείται το «Έθνος» — τότε πώς συμβιβά
ζεται το γεγονός ότι στον Γ. Πέτσο «προσφέρθηκαν», στα
πλαίσια της πρόσφατης αναδόμησης, τα υφυπουργεία Οικονο
μικών, Εμπορίου ή Γεωργίας, για να... επιλέξει; (Σημασία δεν
έχει αν ο Γ. Πέτσος, «καβαλώντας το καλάμι», πίστεψε ότι ο
λαός θα... «μειωθεί» αν εγκατέλειπε το υφυπουργείο Άμυνας,
για ν’ αναλάβει ένα από τα τρία άλλα υφυπουργεία... Σημασία
έχει ότι θα εξακολουθούσε να έχει τις υποτιθέμενες «διασυνδέσεις»-του με τους Αμερικανούς ή τους βιομήχανους, και από
τη νέα θέση-του).

Αναπάντητα ερωτήματα
ΑΤΥΧΩΣ, ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ αυτά, η κυβέρνηση ή η κομ
ματική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, δεν έκρινε ότι χρεωστάει στο λαό
κάποιαν εξήγηση. Γιατί, βέβαια, τα στοιχεία που επικαλείται ο
Κ. Γερονικολός, κάποιοι τα διοχέτευσαν... Αλλά ούτε και ο τ.

υφυπουργός Αμυνας, ένοιωσε την ανάγκη ν ’ απαντήσει στις
συγκεκριμένες αυτές κατηγορίες, που δεν ενδιαφέρουν μόνο
τον ίδιο, αλλά όλους όσοι αγωνίζονται για την Αλλαγή. Από
την πλευρά αυτή, είναι ενδεικτικό ότι ενώ ο Γ. Πέτσος κάλεσε
τους δημοσιογράφους, το μεσημέρι της Τρίτης, στο βουλευτικό-του γραφείο (στην οδό Σόλωνος, αρ. 35), για μια πρες κόμφερανς, τελικά, δεν εμφανίστηκε! Στη θέση του κ. Πέτσου, έ
δωσε το παρών-της μια υπάλληλος του γραφείου-του, που, φιλομειδής, παρέδινε μια σύντομη γραπτή δήλωσή-του, που έλε
γε ότι «πολύ σύντομα — πότε; — ο ελληνικός λαός θα πληρο-

φορηθεί ποιοι προασπίζουν και ποιοι υπονομεύουν την πραγμα
τική αλλαγή»...
ΩΣΤΟΣΟ, και πολύ πέραν από το βαθμό ευαισθησίας του ό
ποιου Γ. Πέτσου, σημασία έχει ο τρόπος αποπομπής-του. Και
ενώ η « εσωκομματική πλευρά» — θα μπορούσε να υποστηρίξει
κανείς — ενδιαφέρει, κατά κύριο λόγο, τα μέλη και τα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, παραμένει γεγονός πως ο τρόπος
λειτουργίας ενός κόμματος — ιδιαίτερα όταν το κόμμα αυτό
βρίσκεται στην εξουσία — συνδέεται, αντίστοιχα, με τον τρό
πο λειτουργίας-του μέσα στο λαό. Και, φυσικά, ο τρόπος που
αποπέμφθηκε ο Γ. Πέτσος — με μια λακωνική δήλωση του
πρωθυπουργού, στις 11 το βράδυ της περασμένης Δευτέρας —
δε συμβιβάζεται με τα όσα επαγγέλεται το ΠΑΣΟΚ, για οικο
δόμηση μιας δημοκρατικής πολιτείας, για ανάπτυξη των δη
μοκρατικών θεσμών, για σοσιαλισμό, για λαϊκή συμμετοχή,
για αιρετά όργανα, κλπ.__________________________________

«Μορατόριουμ» και δημοτικές εκλογές
ΤΟ «ΘΕΜΑ ΠΕΤΣΟΥ», δεν ανέστειλε, ωστόσο, κάποιες άλ
λες εξελίξεις: Ο υφυπουργός Εξωτερικών I. Καψής λ .χ., συμ
πλήρωσε τη 10η — κατά σειρά — συνάντησή-του με τον Τούρ
κο πρέσβη Φαχίρ Αλατσάμ, χωρίς να μπορέσει να του εξηγή
σει ακόμη « τι θα πει μορατόριουμ»... Ο πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου. μιλώντας το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στο
Πολεμικό Μουσείο, διαβεβαίωσε — για μια ακόμη φορά —
τους Έλληνες και τους Κύπριους, ότι προτίθεται ν’ ανοίξει το
φάκελο της Κύπρου, « για ν’ απαλλαγεί το έθνος από την ενοχήτου»... Ο «διαγράφεις» από τη Νέα Δημοκρατία, πρώην υ

ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

*

ΘΑ

ΕΧΟ Μ Ε

Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, το νέο σύστημα εκλογών, η θε
σμοθέτηση των περιφερειακών συμβουλίων
στους μεγάλους δήμους με γνωμοδοτικό χα
ρακτήρα κui των παρέδρων στις Κοινότητες
διαγράφουν και τα πλαίσια της αντίληψης
της κυβέρνησης για τις επικείμενες δημοτι
κές εκλογές του φθινοπώρου. Είναι ενδεικτι
κές όμως και της φιλοσοφίας-της για το ρόλο
της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το εφεύρημα
του κ. Γεννήματα που τόνισε ότι, «εμείς ποτέ
δεν μιλήσομε για απλή αναλογική στις δημο
τικές εκλογές», δεν χαρακτηρίζει μόνο τη θέ
ση για τον τρόπο της εκλογής των δημοτικών
αρχόντων. Μεγαλύτερη σημασία στην προ
κειμένη περίπτωση έχει, το γεγονός της δια
τήρησης των εξουσιών του δημάρχου με από
λυτο έλεγχο της πλειοψηφίας του δημοτικού
συμβουλίου, μέσα στο γνωστό πλέγμα των
σχέσεων με την Κεντρική Διοίκηση. Η παρα
χώρηση εκπροσώπησης και έκφρασης των
μειοψηφιών, που διευρύνθηκε σε σχέση με
την ισχύουσα επί Νέας Δημοκρατίας κατά
σταση είναι μεν θετικό βήμα δεν τροποποιεί
όμως, ούτε αλλάζει την αντίληψη άσκησης
των εξουσιών των δημοτικών αρχόντων. Δεν

—

ΑΛΛΑ

πουργός, κ. Γ. Πλυτάς, αφού ανακάλυψε και αυτός το σοσια
λισμό, προσχώρησε, τελικά στο ΚΟΔΗΣΟ. Οι χοντρέμποροι,
διαφωνώντας, ριζικά με τα μέτρα που εξάγγειλε το υπουργός
Εμπορίου Γ. Μωραΐτης, για τη διακίνηση και εμπορία των οπωροκηπευτικών, απείλησαν ότι θα «νεκρώσουν» την Κεντρι
κή Λαχαναγορά.
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ μέτωπο των δημοτικών εκλογών, ο πυρετός ο
πωσδήποτε ανεβαίνει, καθώς:
• ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ οι συμπληρωματικοί πίνακες των υπο
ψήφιων δημάρχων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας...
• Ο ΑΡΧΗΓΟΣ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ευ. Αβέρωφ, δια
βεβαίωσε («επί τω λόγω της τιμής-του») την κ. Ελένη Βλάχου,
ότι το κόμμα δε θα υποστηρίξει το χουντικό Σκυλίτση, στον
Πειραιά, «κι ας διαφωνεί ο Παπακωνσταντίνου»...
• Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΚΚΕ, Χαρ. Φλωράκης,
επισκέφτηκε τον πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου, για να του α
ναπτύξει — αν είναι ακριβείς οι πληροφορίες των «Νέων», μια
και ο «Ριζοσπάστης» δεν ανέφερε τίποτε σχετικό — «την ανά

γκη να βελτιωθούν οι σχέσεις ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ, ιδιαίτερα στη βά
ση, εν όψει των δημοτικών εκλογών»... Ωστόσο, ούτε στην Α
θήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, διαγράφεται οποιαδήποτε προο
πτική συνεργασίας ανάμεσα στα δυο κόμματα. Στην Αθήνα,
ειδικότερα, το ΚΚΕ ετοιμάζεται να συμπαραταχθεί με την ομά
δα Πλυτά και το ΚΟΔΗΣΟ, υποστηρίζοντας — αν οι σχετικές
συνεννοήσεις ευοδωθούν — την υποψηφιότητα της κ. Βιργινίας
Τσουδερού, ενιο για το δήμο Θεσσαλονίκης, το ΚΚΕ έχει ήδη ε
ξαγγείλει την προτίμησή-του, στο πρόσωπο του σημερινού δη
μάρχου Γιαννούση...
• ΤΟ ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνα
κα των πρώτων 60 υποψήφιων δημάρχων που θα υποστηρίξει,

«γύρω από τους οποίους διαμορφώνεται μια ευρύτερη ή στενό
τερη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων». Από τον πίνα
κα αυτό, 10-12 υποψήφιοι είναι μέλη του ΚΚΕ Εσωτερικού ή α
νήκουν στο χώρο της ευρύτερης ανανεωτικής κομμουνιστικής
Αριστερός.
ΤΕΛΟΣ, και με αφορμή τις δημοτικές εκλογές, δεν μπορεί
να μη σημειωθεί κάποια προσπάθεια «αναβίωσης» του Κέ
ντρου, γύρω από την οποία πολλοί και διάφοροι αποθέτουν ελ
πίδες και «σχέδια»...
ΑΝΤΗΝΩΡ

Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ο Υ Σ

σηματοδοτεί ούτε αλλαγή ευρύτερα του ρό
λου της τοπικής Αυτοδιοίκησης, αν και εκ
φράζεται η πολιτική βούληση, για κάτι παρό
μοιο.
Συνυπολογίζοντας τώρα την επιδίωξη της
ΝΔ να μετατρέψει τις δημοτικές εκλογές σε
«πολιτική μάχη» δηλαδή, σε κέρδη κομματι
κά, εκμεταλλευόμενη πιθανή φθορά του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και τη διακήρυ
ξη του ΚΚΕ ότι «δεν πρόκειται να μπει σε οποιοδήποτε δίλημμα του τύπου ΠΑΣΟΚ ή
Δεξιά» δηλαδή ότι βάση της όποιας συνεργασίας-του στις δημοτικές εκλογές με το ΠΑ
ΣΟΚ είναι το αποτέλεσμα των εκλογών του
1978, το συμπέρασμα που προκύπτει για το
χαρακτήρα των δημοτικών εκλογών του φθι
νοπώρου είναι οφθαλμοφανές. Θα αποτελό
σουν πεδίο «σύγκρουσης» των κομμάτων με
στόχο την επαναβεβαίωση των εκλογικών
ποσοστών-τους, παρά διαδικασία μαζικού
κινήματος και διαμόρφωσης νέου πλαισίου
για την ανανέωση και τροποποίηση του κοι
νωνικού ρόλου της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο φόβος στην προκειμένη περίπτωση ότι δη
μάρχους θα έχουμε δημοτικούς άρχοντες όχι

Α Ρ Χ Ο Ν ΤΕ Σ;

είναι απόλυτα δικαιολογημένος.
Αν προσθέσουμε ακόμα όμως και το πλαί
σιο των συνεργασιών — κομματικών και μη
— που διαφαίνονται ήδη στον ορίζοντα,
ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕεσ.-ΕΔΑ, ΚΚΕ-ΚΟΔΗΣΟΠλυτάς, ΝΔ-«ανεξάρτητοι» + χουντικοί, η
προηγούμενη επιφύλαξη είναι τραγική. Πά
ντως οι μέχρι τώρα διαβουλεύσεις στο κομ
ματικό επίπεδο δείχνουν, την τάση συνεργα
σίας ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕεσ., τις αντιθέσεις στους
κόλπους της ΝΔ για την πολιτική που θα α
κολουθήσει, που ενδέχεται σε περίπτωση συ
νεργασίας με γνωστούς χουντικούς να έχουν
άλλου χαρακτήρα εξέλιξη, την τάση του ΠΑ
ΣΟΚ, αλλά και του ΚΚΕ για μια «ελεγχόμε
νη» αναμέτρηση, την προσπάθεια του ΚΚΕ
να «διασαφηνίσει» το χαρακτήρα της αντι
πολίτευσης στην κυβέρνηση και το εμφανές
πια αδιέξοδο του ΚΚΕ εσ. που προσπαθεί να
διασωθεί μέσα από την συμπαράταξη με το
ΠΑΣΟΚ, συμπαράταξη χρήσιμη και για το
κυβερνητικό κόμμα, ιδιαίτερα στους δήμους
που διεκδικεί τη δημαρχία από το ΚΚΕ.
Υπόβαθρο λοιπόν κομματικών συγκρούσε
ων και πάλι «το βάθρο» της Δημοκρατίας...

5

αντιθέσεις _____
ΕΘΝΙΚΩΣ ΕΥΤΕΛΗ...

Η επιστολή Αίητζη προς το «ΕΘΝΟΣ» έδωσε την ευκαιρία να ε
πιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά η παντελής έλλειψη δημοσιο
γραφικής δεοντολογίας και η πλήρης απουσία ενός κώδικα ηθι
κής από μερίδα του ελληνικού Τύπου.
Το θέμα είναι γνωστό. Το «ΕΘΝΟΣ» δημοσίευσε μια συνέντευ
ξη του Φίλιπ Αίητζη, όπου με τις ρουμπρίκες, τη διάταξη των ε
νοτήτων, την κατάλληλη τοποθέτηση των ερωτήσεων, εμφάνιζε
ορισμένες γενικές διαπιστώσεις του Αίητζη ως ειδικές ετυμηγο
ρίες περί του «ΕΘΝΟΥΣ». Ο Φίλιπ Αίητζη έλαβε γνώση του κειμέ
νου της συνέντευξης και της χρήσης-της και έστειλε ταυτόσημη
επιστολή τόσο στο «ΕΘΝΟΣ» όσο και στο ΑΝΤΙ όπου διευκρίνιζε
και αποκαθιστούσε όσα ειπώθηκαν στο πραγματικό-τους μέτρο.
Και το θαυμάσιο «ΕΘΝΟΣ» που τόσο τιμητική μεταχείριση επι
φύλαξε στην κατάλληλα τονισμένη συνέντευξη, τέτοια απώθηση
επέδειξε προς την επιστολή αποκατάστασης της αλήθειας. Έτσι,
όχι μόνο δεν δημοσίευσε την επιστολή αλλά κατά το γνωστό α
νέκδοτο «εσείς γιατί χτυπάτε τους νέγρους» επιτέθηκε κατάτης... «Μεσημβρινής», που — σωστό απ’ τη μεριά-της — καυτη
ρίασε την πρωτοφανή στάση του «ΕΘΝΟΥΣ» σε σχέση με τους
στοιχειώδεις κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
Υποθέτουμε βέβαια ότι το «ΕΘΝΟΣ» έχει τον στρατηγικό-του
σκοπό: να πραγματοποιήσει όσο το ταχύτερο δηλαδή τον εφιαλ
τικό κόσμο του · 1984 » του Όργουελ όπου τα πράγματα θα ση
μαίνουν το εντελώς αντίθετό-τους.
Αλλά ευτυχώς για το Έθνος και δυστυχώς για το «ΕΘΝΟΣ»,
μακρά ιστορική πείρα αυτού του λαού, αποτυχίες και λάθη, έ
χουν διδάξει και προσοχή και επιφύλαξη και εγρήγορση. Και ως
γνωστόν μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους επί πολύ αλλά πολλούς
μόνο για λίγο...
Όσο για το μικρό σημείωμα του «ΕΘΝΟΥΣ» για το ΑΝΤΙ, ανώ
νυμο μεν αναγνωρίσιμο όμως από την οσμή του ύφους, ας το αφήσουμε να μιλήσει από μόνο-ϊου:

«... επιστολή του Αίητζη που επιδιώχτηκε η απόσπασή-της από
τα κανάλια της Αθήνας (καλή η επιβεβαίωση ότι το σύστημα των
μικρών πολιτικών περιοδικών με τις κατασκευασμένες συκοφα
ντίες επεκτάθηκε και στην Ελλάδα). Η απάντηση: Υπάρχουν και
μαγνητόφωνα».
Το ΑΝΤΙ λοιπόν αποτελεί «επέκταση και στην Ελλάδα· του •συ
στήματος· (της CIA προφανώς), των περιοδικών με τις ·κατα
σκευασμένες» συκοφαντίες — και το «ΕΘΝΟΣ· επειδή απεχθάνεται τόσο τις κατασκευές όσο και τις συκοφαντίες, δεν δημο
σιεύει την επιστολή του Αίητζη που αποκαλύπτει φυσικά τις δικές-του κατασκευές — και επ’ ευκαιρία συκοφαντεί και το ΑΝΤΙ
για να δείξει προφανώς έμπρακτα πόσο κακό πράγμα είναι ή συ
κοφαντία.
Είναι βέβαιο πως για να επιβιώσει το Έθνος-μας χρειάζεται
αλήθεια και αρετή. Το «ΕΘΝΟΣ· του κ. Φιλιππόπουλου χρειάζε
ται μόνο ψεύδος και διαστροφή.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Δεν συμβάλλει ιδιαίτερα στη σοβαρή αντιμετώπιση των εθνι
κών θεμάτων η στάση·ορισμένων εφημερίδων της Δεξιάς και η
κριτική-τους στον τρόπο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής του
ΠΑΣΟΚ. Αλλοτε με κάποια ποιότητα και προσοχή, άλλοτε με χυ
δαιότητα, υπάρχει μια υποτίμηση της σοβαρότητας που έχουν οι
συζητήσεις Καψή-Αλατσάμ, (αποκαλούνται «σήριαλ«) και, πολ
λές φορές, υπάρχουν σαφείς υπαινιγμοί για την καταλληλότητα
και την επάρκεια του κ. Καψή γι’ αυτό το έργο.
Είναι βέβαια ανησυχητικό σύμπτωμα η επέκταση της αντιπολι
τευτικής «τριβής» και στους ευαίσθητους χειρισμούς των εθνι
κών θεμάτων, και μάλιστα όταν το'ΠΑΣΟΚ που ασκούσε εντονό
τατη κριτική στην εξωτερική πολιτική της «ΝΔ» ουδέποτε κατέπεσε στους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και υπαινιγμούς, ούτε
επί Μπίτσιου και Μητσοτάκη, ως προς την επάρκειά-τους τουλά
χιστον...
Πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι η εξωτερική πολιτική του ΠΑ
ΣΟΚ, τείνει να χάσει σταδιακά την διαύγεια και την σαφήνεια
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των προεκλογικών διακηρύξεων αλλά και των πρώτων μετεκλο
γικών τοποθετήσεων. Ούτε για τα θέματα ΕΟΚ,ούτε για το ΝΑ ΤΟ
και τις βάσεις έχει εξηγηθεί ανοιχτά η κύρια στόχευση και οι
προτεραιότητες και επιδιώξεις της κυβερνητικής πολιτικής. Και
όλ’ αυτά, βέβαια σε αντίθεση με τις διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ, για
όσο το δυνατόν πιο «ανοιχτή» διπλωματία.
θα πρέπει λοιπόν το Υπ. Εξωτερικών να μην παγιδευτεί στη
στεγανότητα που καλλιέργησαν επί χρόνια εκείνοι που είχαν
συμφέρον οι πράξεις-τους να μην γίνονται γνωστές, ενώ ελπί
ζουμε πως το ΠΑΣΟΚ έχει το αντίθετο συμφέρον: οι ενέργειέςτου να είναι κτήμα όλου του λαού, γιατί τη δική-του θέληση εκ
φράζει και τα συμφέροντά-του υπηρετεί.
Μυστικότητα λοιπόν μόνο όπου χρειάζεται, (δηλαδή στους
συγκεκριμένους τακτικούς χειρισμούς) και σαφήνεια και ενημέ
ρωση όπου απαιτείται, δηλαδή στη στρατηγική στόχευση της ε
ξωτερικής πολιτικής.
Αλλιώς η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης θα χάσει το κύ
ριο έρεισμά-της, που είναι η συναίνεση του λαού, ενώ θα αποκτά
αληθοφάνεια η κακόβουλη αντιπολίτευση της Δεξιάς.
(1) Μ ΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΚΟΔΗΣΟ;

Το περίφημο προεκλογικό σύνθημα του ΚΟΔΗΣΟ, πενιχρά α
ποτελέσματα παρήγαγε την κρίσιμη εποχή των εκλογών. Να ό
μως που έχει βραδυφλεγείς επιπτώσεις, μια και ορισμένοι ανα
καλύπτουν ότι είναι ΚΟΔΗΣΟ ή ότι το ΚΟΔΗΣΟ είναι αυτοί. Ανα
φερόμαστε προφανώς στην περίπτωση του κ. Πλυτά, που σημα
τοδοτεί μια αμφίπλευρη προσχώρηση: του κ. Πλυτά στο ΚΟΔΗ
ΣΟ και του ΚΟΔΗΣΟ στο χώρο της Κεντροδεξιάς, με σοσιαλδη
μοκρατικό βέβαια μανδύα.
Βέβαια στην Ελλάδα, με τη ρευστότητα των κοινωνικών και
πολιτικών-της δυνάμεων οι μετατάξεις και μεταστάσεις προσώ
πων και ομάδων από κόμματος εις κόμμα έχει καθιερώσει τις
«σημαίες ευκαιρίας», ως κανονικό και πάγιο στοιχείο της πολιτι
κής σκηνής.
Η ένσταση για όσα συμβαίνουν στο ΚΟΔΗΣΟ και περί αυΐό ε
παυξάνεται από το γεγονός της διακηρυκτικής εμμονής του κόμ
ματος αυτού σε μια «πολιτική αρχών», που όχι απλά δεν επέζησε
της εκλογικής ήττας αλλά και φαίνεται ότι θα απωλεσθεί πλή
ρως εν όψει της δοκιμασίας των δημοτικών εκλογών.
Το ΚΟΔΗΣΟ βέβαια έχει το ελαφρυντικό της εναρμόνισης-του
προς τον περιβάλλοντα χώρο.
Είναι έτσι θεμιτό να υποθέσουμε ότι με τις προσχωρήσεις και
τις συμπράξεις που ετοιμάζονται το ΚΟΔΗΣΟ δεν θα ρωτάει
τους άλλους αν είναι ΚΟΔΗΣΟ αλλά τον εαυτό-του...
(2) Μ ΗΠΩ Σ ΕΙΣΤΕ «ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ»

Η Κίνηση Βόλβης ξεκίνησε σαν η «αριστερά» της «Νέας Δημο
κρατίας», φλερτάρησε με τον κ. Αβέρωφ και κατέληξε τελικά(,)
στον κ. Μητσοτάκη. Αυτά τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληρο
φορίες, επιβεβαιώνοντας ίσως τη γνωστή ρήση του Τσώρτσιλ, ό
τι δηλαδή: αλίμονο στους ανθρώπους που δεν είναι αριστεροί
στα νιάτα-τους ή που συνεχίζουν να είναι στα γεράματά-τους.
Βέβαια η «Κίνηση της Βόλβης» δεν πρόφτασε να ενηλικιωθεί. Ί
σως γι’ αυτό ήταν ελκτικότερο το σύστημα της αξιοκρατίας με
τις εκδημοκρατισμένες δομές «όπως εφαρμόζεται στο τοπικό
Κρητικό φέουδο του κ. Μητσοτάκη...·.
(3) Μ ΗΠΩ Σ ΕΙΣΤΕ ΕΚΚΕ -

ΜΛ-ΚΚΕ;

Η πλειοψηφία του ΕΚΚΕ ενώθηκε με το ΜΛ-ΚΚΕ ή η πλειοψηφία διέγραψε τη μειοψηφία επειδή η τελευταία αποφάσισε να ε
νωθεί με τη μέχρι πρότινος «αδελφή» οργάνωση; Το ερώτημα ί
σως έχει μικρή σημασία όταν μάλιστα οι τέτοιας κλίμακας
μειοψηφο-πλειοψηφίες αντιστοιχούν σε αριθμητικά δεδομένα
που ασφαλώς δεν τείνουν προς το άπειρο... Το γεγονός είναι ότι
το ΕΚΚΕ υπέστη την τρίτη κατά σειρά από τις πρόσφατες
διασπάσεις-του, επειδή μια μερίδα υποστήριζε κατά κάποιο τρό
πο την «κριτική υποστήριξη» του ΠΑΣΟΚ, ενώ η άλλη πρόκρινε
μια ριζικά αντιπολιτευτική στάση. Η τελευταία ενώθηκε με το

ΜΛ-ΚΚΕ (το οποίο έχει υποστεΙ δύο ή τρεις διασπάσεις) επιβε
βαιώνοντας τη μαοϊκή θέση ότι κάθε πράγμα μετατρέπεται στο
αντίθετό-του. Εννοούμε δηλαδή ότι ενώ η ηγεσία του ΕΚΚΕ έλπι
ζε εδώ και τρία χρόνια να συσπειρώσει το ΜΛ-ΚΚΕ, το τελευταίο
συσπείρωσε μια μερίδα του ΕΚΚΕ. Ακολουθούν οι κλασικές δια
γραφές και αλληλοκαταγγελίες. «Σοβαρό πλήγμα για την εργα
τική τάξη«; Αμφιβάλλουμε.
ΙΡΑΝ-ΙΡΑΚ: ΚΙ ΑΛΛΟ ΛΑΔΙ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
ΤΗΣ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Η εισβολή του Ιράν στο Ιράκ
έρριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά
που έχει ανάψει στη Μέση Ανα
τολή. Οι Αγιατολλάχ κατόφεραν
να επανακτήσουν τα εδάφη του Ι
ράν που κρατούσαν εδώ και δύο
χρόνια τα Ιρακινά στρατεύματα,
και να περάσουν στην αντεπίθε
ση.
Η εξαγωγή της «Ισλαμικής ε
πανάστασης» στις Αραβικές χώ
ρες είναι ασφαλώς ένα καλό
προπαγανδιστικό μοτίβο για
τους Ιρανούς στρατιώτες, που
σκοτώνονται κατά χιλιάδες στο
μέτωπο. Πίσω όμως απ’ αυτό κρύβεται η προσπάθεια ανατροπής
του Σαντάμ Χουσεΐν και η ισχυροποίηση των «Αδελφών Μου
σουλμάνων» του Ιράκ. Πολλοί προσθέτουν ότι η συνέχιση του πό
λεμου βοηθάει — τουλάχιστον μικροπρόθεσμα — τη σταθερο
ποίηση του χομεϊνικού καθεστώτος, και με τη συντήρηση του κλί
ματος της εθνικής έξαρσης και με τη διατήρηση των Ιρανικών Ε
νόπλων Δυνάμεων στα σύνορα.
ΟΣαντάμ Χουσεΐν από την πλευρά-του, ασφαλώς δεν αισθάνε
ται καλά. Το τίμημα για μια τυχοδιωκτική εκστρατεία, που κατέ
ληξε σε ήττα θα είναι — για τους γνωρίζοντες τα εσωτερικά
πράγματα του Ιράκ — αρκετά σκληρό.
Οι δύο υπερδυνάμεις, δεν πρόκειται ή δεν θέλουν να αφήσουν
την κατάσταση ανεξέλεγκτη, αφού όλοι φοβούνται τον «τρελό»
Α Θ Η Ν Α ΪΚ Α ...
Η Αθήνα είναι μια πόλη που θα μετατρέψει
σύντομα τους πολίτες-της σε ήρωες αντοχής
ή σε ιατρικά φαινόμενα προς μελέτην των επι
πτώσεων ενός άθλιου περιβάλλοντος στην
ψυχοσωματική κατάσταση του ατόμου.
Απ' αυτή τη σκοπιά, και ο παραμικρότερος
πνεύμονας πράσινου, και ένα τετραγωνικό μέ
τρο που αποσπάται από το τσιμέντο είναι πρά
ξη μεγάλης σημασίας όχι δυστυχώς για την
ποιότητα της ζωής αλλά για τη διασφάλιση
της επιβίωσης.
Ο Δήμος της Αθήνας βέβαια δεν είναι υπεύ
θυνος για την κατάσταση που διαμόρφωσαν
160 χρόνια νεοελληνικής αυθαιρεσίας, αβελ
τηρίας, σαλταδορισμού, προχειρότητας και ανευθυνότητας των διάφορων «υπεύθυνων».
Και στο τελευταίο μάλιστα διάστημα, πολλά
θετικά μέτρα και έργα έχουν προχωρήσει με
γρήγορο ρυθμό, έτσι ώστε, σε μικρή έστω κλί
μακα, πολλές περιοχές της Αθήνάς να ευνοη
θούν από τις δημαρχιακές πρωτοβουλίες. Α
ναφερόμαστε έτσι πρόχειρα στη διαρρύθμιση
του λόφου του Στρέψη, στη μετατροπή σε πρά
σινο του τριγώνου Ασκληπιού - Εαλσαμόνος
και Γρ. θεολόγου, καθώς και την απόδοση
στο λαό του «Πάρκου Ελευθερίας» (του χώ
ρου του δυσώνυμου ΕΑ Τ-ΕΣΑ) Και την απε
λευθέρωση και δενδροφύτευση τμήματος της
οδού Δ ορυλαίου.
Είναι όλα αυτά πράξεις θάρρους και φαντα
σίας, που θέτουν κάποιες βάσεις για την επέ

ΧομεϊνΙ και την εκτός ελέγχου αποσταθεροποίηση του status
quo στην περιοχή.
Είναι νωρίς ακόμα για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της εισβο
λής του Ιράν στον πόλεμο της Βηρυτού. Το σίγουρο είναι ότι ο
Χομεϊνι δεν μπορεί να φτάσει — όπως λέει — σε απόσταση βο
λής από το Ισραήλ. Ακόμα κι αν το ήθελε...

Κάτω τα χέρια από το Πάρκο!
Την Πρωτομαγιά φέτος ο Ανδρέας Παπανδρέου απόδωσε
στους Αθηναίους τα 12,5 στρέμματα του Πεδίου του Αρεως,
που επιβουλεύονταν οι γραφειοκράτες του Υπουργείου Δικαιο
σύνης για τη στέγαση του Συμβουλίου Επικράτειας.
Πριν από λίγες μέρες όμως, το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλό
γου, (ο πρόεδρός-του πρόσκειται στο ΚΚΕ), εισηγήθηκε στον Υ
πουργό Δικαιοσύνης ότι η μόνη κατάλληλη θέση για το Συμβού
λιο της Επικράτειας ήταν... ο σκελετός του πρώην Μουσείου
Πασά στο Πεδίο του Αρεως. Και περιέργως ο συμπαθής κατά τ'
άλλα υπουργός, παρά τη ρητή απόφαση του Πρωθυπουργού, α
πάντησε διφορούμενα ότι όλα μελετιούνται, ότι το πράσινο δεν
θα θίγει, ότι ίσως θα υπάρξει λύση μεταβατική και άλλα τέτοια
πονηρά. Αμέσως το θέμα το άρπαξε η αντιπολίτευση και με κύ
ριο άρθρο της «Καθημερινής» (17 Ιουλίου 1982) στηλιτεύει την
Κυβέρνηση για την ανακολουθία και αντιφατικότητά-της.
Είναι πολύ πιθανό ότι, μέσα στα πλαίσια της διαμάχης ΚΚΕΠΑΣΟΚ, το θέμα του Πάρκου αποτελεί νέα πεπονόφλουδα,
(που πάτησε με μεγάλη άνεση ο Υπουργός Δ ικαιοσύνης) και που
στοχεύει πια προσωπικά στόν Ανδρέα Παπανδρέου, σε μια προ
σπάθεια να υπονομευθεί το κύρος και η απήχησή-του στον ελλη
νικό λαό. Προσπάθεια που σιγοντάρει με αγαλλίαση η Νέα Δη
μοκρατία.
Φυσιολογικό ίσως το ενδιαφέρον του Δικηγορικού Συλλόγου
για την άνετη στέγαση του Συμβουλίου Επικράτειας σε χώρο ω
ραίο με πράσινο και πάρκινγκ. (Δεν βλέπουμε όμως να κόπτο
νται το ίδιο και για τη στέγαση των άλλων δικαστηρίων! Εκτός

κταση τέτοιων πρακτικών και σε άλλους «αμ
φισβητούμενους» χώρους, που σωστά ο Δή
μος αποσπά από την εμπορευματοποίηση που
τους επιφυλάσσουν οι ποικιλώνυμοι, διεκδικητές-τους είτε άτομα, είτε ιδρύματα είναι αυ
τά.
θα εστιάσουμε λοιπόν την προσοχή-μας σε
ένα θέμα που και τον Δήμο πρέπει να απασχο
λήσει αλλά και άλλους «αρμόδιους», όποιοι
κι αν είναι αυτοί.
Πρόκειται για την κατάληψη από την Αμε
ρικανική πρεσβεία ενός ολόκληρου δρόμου,
το τμήμα δηλαδή της οδού Ευζώνων που ενώ
νει την οδό Λάχητος με την οδό Δορυλαίου.
Ως το φθινόπωρο του 70, ο δρόμος αυτός
(παράλληλος προς την, Βασ. Σοφίας που περ
νάει δίπλα από την Αμερικάνικη πρεσβεία)
χρησιμοποιούνταν — όπως όλοι οι δρόμοι άλ
λωστε —· από όποιον πολίτη διευκόλυνε τη
μετακίνησή-του. Το Σεπτέμβρη όμως του.
1970, στο δρόμο αυτό ο Κύπριος Γιώργος Τσικουρής με τη σύντροφό-του την Ιταλίδα κ. Αντζελόνι, ανατινάχθηκαν μαζί με το αυτοκίνητό-τους που το είχαν μετατρέψει σε βόμβαπαγίδα.
Η αντιστασιακή αυτή ενέργεια, μια από τις
κορυφαίες πράξεις αυτοθυσίας του αντιδικτατορικοϋ αγώνα, έδωσε την ευκαιρία στους Αμερικάνους να επεκτείνουν την επικράτειάτους αυθαιρετώντας βάναυσα απέναντι σε κά
θε έννοια νομιμότητας.
Η οδός Ευζώνων κλείστηκε με συρματο
πλέγματα, Έλληνες αστυφύλακες φρουρούν
24 ώρες το 24ωρο την είσοδο στον περιφραγ-

μένο χώρο, που μετατράπηκε σε πάρκινγκ
των αυτοκινήτων της πρεσβείας.
Πιστεύουμε λοιπόν, πως η αυθαιρεσία των
Αμερικάνων που επιβραβεύτηκε αϊτό την δου
λεία της χούντας κάκιστα παρατείνεται και
πρέπει να λήξει το ταχύτερο.
Η πολιτεία οφείλει να απελευθερώσει αμέ
σως τον κατεχόμενο δρόμο και να τον αποδώ
σει στους πολίτες. Επιβάλλεται επίσης σαν ε
λάχιστος φόρος τιμής στους δυο μάρτυρες της
δημοκρατίας να υψωθεί μια στήλη στο χώρο
της θυσίας-τους.
Πάραυτα λοιπόν, τα αρμόδια Υπουργεία —
φανταζόμαστε ότι είναι τα ΥΧΟΠ, Συγκοινω
νιών, Δημοσίας Τάξεως — πρέπει να λάβουν
τα αναγκαία μέτρα για την απόδοση της οδού
στη φυσική-της χρήση.
Αν η παρανομία αυτή συνεχιστεί, τότε με
ποιό ηθικό κύρος η πολιτεία, θα εμπόδιζε τη
μετατροπή του οποιοδήποτε δρόμου σε ιδιωτι
κό. θαυμάσια λοιπόν θα μπορούσαν οι κάτοι
κοι ενός δρόμου,μετά από συνεννόηση, να έ
βαζαν συρματοπλέγματα στις εξόδους-του,
φύλακες, και να τον μετέτρεπαν σε ιδιωτικό
, πάρκινγκ.
Περιμένουμε λοιπόν τη γρήγορη δραστηριοποίηση της πολιτείας για τον κατεχόμενο δρό
μο. Και περιμένουμε από το Δήμο, μόλις απε
λευθερωθεί το κομμάτι αυτό, να τοποθετήσει
αμέσως παρκόμετρα.
Κάτι επιτέλους πρέπει να πληρώνουν οι Αμερικάνοι για το «πάρκινγκ»-τους στην Ελλά
δα...
Ή μήπως ζητάμε πολύ λίγα;
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εάν για αυτά έχουν επιλέξει χώ ρο κατά λληλο στο Ζάππειο ή
στον Εθνικό Κήπο). Σοβαρά, δεν καταλαβαίνουμε πω ς δικαιώ
νεται ένας σύλλο γο ς με παράδοση δημοκρατικώ ν αγώνων και
με αριστερή ηγεσία να πηγαίνει αντίθετα με τα συμφέροντα των
Αθηναίων, και να στέκει αντιμέτωπος στο Δ ημοτικό Συμβούλιο
της πόλης, στο Τεχνικό Επιμελητήριο, στο Σ ύλλογο Α ρχιτε
κτόνων;
Οι εργολάβοι πάλι, που κινούνται δραστήρια, τα συμφέροντάτους κοιτάνε. Κάποιος όμως θα πρέπει να κόψει μια και καλή
την όρεξη της ανίερης συμμαχίας πολιτικώ ν προβοκατόρων,
γραφειοκρατών και κατασκευαστώ ν και να προστατεύσει τον
Πρωθυπουργό, αλλά και την αξιοπιστία της Κυβέρνησης.
Ως προς την ουσία του θέματος άλλω στε, πρόβλημα δεν υ
πάρχει. Ο χώ ρος του πάρκου ανήκε και ανήκει στους Α θη
ναίους. Κι αν πάνε ν ' απλώ σουν χέρι επάνω-του, θα κατέβουν ό
λοι στους δρόμους να τον υπερασπιστούν, με πρώτους, είμαστε
βέβαιοι, τον Δήμαρχο και το Δ ημοτικό Συμβούλιο της πόλης.
• Α λλά όπως το περιοδικό ήταν έτοιμο για εκτύπωση πή ραμε
και το ακόλουθο γράμμα από τον δικηγόρο Γαληνό Μπρή που
συνηγορεί στις απόψεις-μας. Να ποια είναι η άποψή-του:
Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Ο αγώνας που έδωσε μέσα από
τις στήλες-του το περιοδικό-σας,
σχετικά με το μέγαρο Πασά και τη
μετατροπή-του σε μέγαρο Σ.τ.Ε.,
δείγμα της γενικότερης ευαισθησίας-σας στα θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος, δικαιώθηκε με την
πρωθυπουργική παρέμβαση για
την κατεδάφιση των υπαρχόντων
σκελετών και τη μετατροπή του χώ
ρου σε πάρκο. Η προσωπική αυτή
παρέμβαση του πρωθυπουργού,
που οπωσδήποτε τον τιμά (αν και εί
μαι της γνώμης ότι δεν είναι απα
ραίτητο, ούτε σκόπιμο να υπάρχει
πάντα πρωθυπουργική παρέμβαση
για τη λύση κάποιου προβλήματος),
ανταποκρίνεται στο λαϊκό αίτημα
των κατοίκων της Αθήνας για δια
τήρηση και επέκταση των, ελάχι
στων και αναιμικών σήμερα, χώρων
πρασίνου.
Και ενώ φαινόταν, πως το θέμα
είχε λήξει, ξανάρθε στην επιφάνεια
με «πρωτοβουλία» της δημοκρατι
κής (φευ!) διοίκησης του Δικηγορι
κού Συλλόγου της Αθήνας. Συγκε
κριμένα, στη Γεν. Συνέλευση του
ΔΣΑ της 31.5.1982 στο θέατρο Α
ΚΡΟΠΟΛ, όπου σαν θέμα αιχμής τέ
θηκε το κτιριακό (Δικαστικό Μέγα
ρο κτλ.) το ΔΣ του ΔΣΑ, δια στόμα
τος του ίδιου του προέδρου, του κ.
Μαχαίρα, ζήτησε από την Κυβέρνη
ση την ανάκληση της πρωθυπουργικής απόφασης και την απόδοση
του χώρου για τη στέγαση του
Σ.τ.Ε. Το παράδοξο είναι, πως σ’ αυ
τή την πρόταση δεν αντέδρασε, ού
τε η ΠΑΣΚΔ (παράταξη προσκείμε
νη στο κυβερνητικό κόμμα), ούτε η
ΣΠΕΔΑ, που κατά τεκμήριο δείχνει
περισσότερη ευαισθησία στα θέμα
τα προστασίας του περιβάλλοντος.
Έτσι, φυσιολογικά, σαν επιστέ
γασμα της πρότασης — μομφής
του κ. προέδρου, ήρθε η επωδός
του εκπροσώπου της δεξιάς παρά
ταξης, κοπτώμενου για την αδιαφο
ρία της κυβέρνησης στο κτιριακό
πρόβλημα της Δικαιοσύνης (αλή
θεια, που ήταν τόσα χρόνια;), που
είπε πάνω-κάτω, πως η κυβέρνηση
έσφαλε στο συγκεκριμένο θέμα,
γιατί η κατάσταση εκεί που έχει
φτάσει (αλήθεια, ποιός δημιούργη
σε αυτό το αδιέξοδο;) δεν διορθώ
νεται με ένα πάρκο μερικών στρεμ
μάτων! Άλλωστε, συνέχισε στο ί
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διο έντονο και οργίλο ύφος, μέσα
στο Πεδίο του Άρεως υπάρχει το
Green Park’ δεν το βλέπει αυτό η
κυβέρνηση; (Πότε, αλήθεια, εγκα
ταστάθηκε εκεί το Green Park, αν
και νομίζω, πως δεν μπορεί να γίνει
καμιά σύγκριση ανάμεσα σ’ αυτό
και σ’ ένα μελλοντικό κτίριο για τη
στέγαση του Σ.τ.Ε.).
Βέβαια δεν περίμενε ν’ ακούσει
κανείς τίποτε διαφορετικό από τον
εκπρόσωπο της συντηρητικής πα
ράταξης. Το πρόβλημα όμως τίθε
ται και παραμένει ανοικτό για τη
δημοκρατική διοίκηση και τις δημο
κρατικές παρατάξεις του ΔΣΑ.Γιατι
στις 15.7.82, που ο πρόεδρος κ. Μαχαίρας επισκέφθηκε τον νέο υ
πουργό Δικαιοσύνης κ. Μαγκάκη,
για να τον ενημερώσει σχετικά με
τις αποφάσεις του Γ Δικηγορικού
Συνεδρίου, επανήλθε στο θέμα και
ζήτησε τη στέγαση του Σ.τ.Ε. στο
μέγαρο Πασά.
Έτσι μπαίνουν τα εξής ερωτήμα
τα στο ΔΣ του ΔΣΑ: Επιτρέπεται
στη δημοκρατική διοίκηση του πρώ
του επιστημονικού συλλόγου της
χώρας να προωθεί λύσεις στα
(πράγματι φλέγοντα) θέματα Δι
καιοσύνης, παραβλέποντας το κοι
νωνικό κόστος (τεράστιο στην περί
πτωση αυτή) που θα σήμαινε η τυ
χόν αποδοχή των προτάσεών-της;
Γιατί δεν εξετάζει εναλλακτικές λύ
σεις (π ο υ υ π ά ρ χ ο υ ν ) για τη στέγα
ση του Σ.τ.Ε.; Ή μήπως, στο κάτωκάτω, είναι πρόβλημα αιχμής η στέ
γαση του Σ.τ.Ε., όταν στα κατώτερα
Δικαστήρια η κατάσταση είναι α
πελπιστική και εκεί πρέπει να δοθεί
άμεση προτεραιότητα;
Εκτός και αν οι δημοκρατικοί
σύμβουλοι του ΔΣΑ ασπάζονται τη
λογική των συναδέλφων της συντη
ρητικής παράταξης του «δε βαρυέσαι, εμείς θα σώσουμε την κατά
σταση» και συνακόλουθα του «αποθανέτω η ψυχή-μου μετά των αλλοφίλων». Αλλά τότε, ας μου επιτραπεί να πω, πως η αξιοπιστία ενός
συλλόγου με δημοκρατικές και α
γωνιστικές παραδόσεις στην προά
σπιση των λαϊκών συμφερόντων
και των δικαιωμάτων του Έλληνα
πολίτη, τίθεται σοβαρά «εν αμφιβά
λω».
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Γαληνός Μπρης
Δικηγόρος

Μ. BPETANIA-IRA: ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Η νέα αιματηρή βομβιστική επίθεση του IRA στο Λονδίνο, δεν
έφ ερ ε μόνο στην επιφάνεια το πάντα υπαρκτό «ΒόρειόΙρλανδικό πρόβλημα», που είχε επισκιασθεί από τον πόλεμο των
Φώκλαντ ή της Μ . Ανατολής.
Φαίνεται ότι θα ανοίξει μια νέα φάση στις σ χέσ εις και την μα
κρόχρονη διαμάχη μεταξύ της Βρετανικής κυβέρνησης και της
Βορειο-Ιρλανδικής αντίστασης.
Ο IRA είχε κερδίσει την συμπάθεια της κοινής γνώ μης σ ’ όλο
τον κόσμο και την μαξική υποστήριξη του λαού της Ιρλανδίας, με
τις περσινές α π εργίες πείνας των κρατούμενων στελεχών-του.
Αδυνατώντας να αξιοποιήσει πολιτικά την επιρροή αυτή φαίνε
ται ότι επ ιλέγει ξανά την ένοπλη πάλη, σαν την κύρια μορφή
δράσης. Γεγονός που ίσως οδηγήσει στην έκρηξη των εσωτερικών-του αντιθέσεων αφού είναι λίγο-πολύ γνωστό ότι οι διαφο
ρές στρατιωτικών-πολιτικών στελεχώ ν είχαν μεγαλώ σει, μετά
τις α π εργίες πείνας και την ισχυροποίηση της αντίληψης για μια
πολιτική λύση του προβλήματος που να στηρίζεται στην ευρύτα
τη λαϊκή κινητοποίηση.
Η «σιδηρά κυρία» της Μ . Βρετανίας διαθέτει τώρα όλα τα προ
σχήματα, για την επίθεση εξολόθρευσης του IRA και το δυνάμωμα της καταπίεσης στην Βόρεια Ιρλανδία.
Ένας νέος αδυσώπητος «κύκλος αίματος» φαίνεται λοιπόν α
ναπόφευκτος. Εκτός αν κάποια πλευρά, κατανοήσει ότι το πρό
βλημα είναι εθνικό και πολιτικό, και το αντιμετωπίσει ανάλογα...

• Κοντά στό σπίτι σας καί δίπλα στό Λυκαβηττό
λειτουργεί τό νηπιαγωγείο. «Τό άστεράκι».
• Μιά μικρή δάση μέσα στό τσιμέντο.
• Πρόγραμμα μελετημένο - Διδασκαλία καί έπίβλεψη
άπό έμπειρο προσωπικό.
• Παιχνίδι καί μάθηση σ’ Ινα περιβάλλον φροντίδας καί
άγάπης γιά τό παιδί.
• ’Ελάτε νά γνωριστούμε καί νά συζητήσουμε γιά τό
παιδί σας.
Γκόλφω Π. Ευθυμίου
Βαλοαμώνος 4 καί 'Ασκληπιού τηλ. 6447830 - 3635419.

Ποιός μπορεί να ξεχάσει την τρομαγμένη έκφραση των παι
διών, τις σκηνές της προσφυγιάς, τους αιχμάλωτους του πολέ
μου, τους αγνοούμενους; Οκτώ χρόνια μετά την τούρκικη εισβο
λή στην Κύπρο η τραγωδία του κυπριακού λαού εξακολουθεί να
παραμένει και τα γεγονότα του ’74 στην Κύπρο έχουν σφραγίσει
την νεότερη ιστορία-μας.
Οι μαυροφορεμένες γυναίκες που θρηνούν τους αδικοχαμέ
νους ή αγνοούμενους συγγενείς-τους δεν είναι μακρινό παρελ
θόν. Και η σκηνή αυτή από την Κύπρο του ’74, δεν μπορεί παρά
να θυμίζει την ευθύνη εκείνων που προκόλεσαν την Κυπριακή
τραγωδία.
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Οι μαυροφορεμένες γυναίκες δεν είναι Παλαιστίνιες, που θρηνούν τους αδικοχαμέ
νους η αγνοούμενους συγγενείς-τους. Η φωτογραφία απεικονίζει σκηνές του ’74, από
την τραγωδία του κυπριακού λαού, που τείνει να λησμονηθεί με το πέρασμα του χρόνου
και την επανάληψη της ίδιας μακάβριας ιστορίας.
Επάνω δεξιά, η κηδεία των θυμάτων της τούρκικης αεροπορικής επιδρομής το 1964.
Κάτω το «φυλακισμένο νεκροταφείο». Έτσι αποκαλούν οι Ελληνο-Κύπριοι, το κοιμη
τήριο των αμέτρητων θυμάτων του μακρόχρονου αγώνα-τους.

*
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ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
m
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ. Ο νέος
εκλογικός νόμος έτοιμος. Θα τον
δοκιμάσουμε αμέσως μετά τους
Πανευρωπαϊκούς. Έστειλε περίπατο
την αναλογική. Γεννηματάς: — «Ποτέ
το ΠΑΣΟΚ δεν είχε μιλήσει για
αναλογική στις δημοτικές» — αλλά
έκανε τα δύο τρία. Θα μπαίνουν λέει
τρία — ψηφοδέλτια — αντί για δύο,
στο δημοτικό συμβούλιο. Και τη
δεύτερη Κυριακή — αν χρειαστεί
δεύτερη Κυριακή — δεν έχει
ξανασταύρωμα. Τη δεύτερη Κυριακή
θα πηγαίνουμε μόνο για το Δήμαρχο.
Οι σύμβουλοι θα έχουν βγει από την
ψηφοφορία και τους σταυρούς της
πρώτης. Σκέφτομαι τί θα είχε γίνει στο
Δήμο Αθηναίων αν ίσχυε στα 1978 η
ασταυρία της δεύτερης Κυριακής.
Πόσων δημοτικών συμβούλων τις
υπηρεσίες θα είχαμε στερηθεί. Τις
υπηρεσίες λ.χ. της κ. Αδριανής
Κρικέλη, που είχε υποδείξει στο
συνδυασμό Μπέη η ΕΔΗΚ του κ.
Ζίγδη. Η κ. Αδριανή ατύχισε στην
πρώτη Κυριακή. Δεν ήρθε ούτε εικοστή
πρώτη. Την δεύτερη όμως μπήκε με τα
τσαρούχια-της. Μπήκε γιατί το
«κόμμα της εργατικής τάξης» έκρινε
πως ο σύζυγος της Αδριανής —
πρόεδρος τότε του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου — θα
κολακεύονταν, θα ευγνωμονούσε και
όσο θα του ήτανε βολετό, θα
ανταπέδιδε στο μέλλον την
εξυπηρέτηση με κάποια — ας πούμε —
υπογραφή αν όχι «αντιιμπεριαλιστική»
τουλάχιστο «φιλειρηνική».
Και έβαλε την κ. Αδριανή στη
«γραμμή». Αν ίσχυε — ακόμη — η
ασταυρία στη δεύτερη Κυριακή, δεν θα
είχε κοπεί η χολή-μας από αγωνία:
— Θα βγει ή δεν θα βγει ο Λάμπρος
Κωνσταντάρας;
Ο κ. Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε
θριαμβεύσει στην πρώτη Κυριακή.
Ήταν «στην εξάδα», ήταν «στην
εννιάδα», κάπου εκεί. Οι Αθηναίοι και
— ιδιαίτερα φαίνεται — οι Αθηναίες
τον «σταύρωσαν» με την ψυχή-τους.
Τον σταύρωσαν δεκάδες χιλιάδες
χέρια. Επειδή όμως ένα ποσοστό από
αυτά τα χέρια έτυχε να πιάσει στις
επόμενες μέρες εφημερίδα, οι σταυροί
της Δεύτερης Κυριακής μειώθηκαν
σημαντικά. Ο κ. Λάμπρος
Κωνσταντάρας κόντεψε να μην βγει.
Σίγουρα αν η ψηφοφορία
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επαναλαμβάνονταν και για τρίτη
Κυριακή... αντίο Λάμπρος
Κωνσταντάρας. Και τότε ποιος θα
έλεγε — στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για την
ανακήρυξη του προέδρου της
Σενεγάλης σε «επίτιμο δημότη» —
εκείνο το:
— «Τον ψηφίζω... παμψηφεϋ»;
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ. Ο νέος
εκλογικός νόμος έτοιμος. Οψόμεθα ώς
το Φθινόπωρο. Οψόμεθα εις κάλπας.
Εξομολογούμαι μια αδυναμία-μου. Απ’
όλους τους δήμαρχους, απ’ όλους τους
συμβούλους εμένα με συγκινούν
περισσότερο όσοι επιμένουν να
διακονούν τον θεσμό της τοπικής
αυτοδιοίκησης σε ένα δήμο ενώ από
χρόνια κατοικούν σε άλλο. Ενίοτε
μάλιστα για να μετακινηθούν από τον
δήμο της κατοικίας στο δήμο της
αγωνιστικής προσφοράς χρειάζεται να
διασχίσουν περισσότερους από ένα
άλλους ανδιάμεσους δήμους.
Αναλώνονται πχ. για τον Αγιο
Δημήτριο - Μπραχαμίου ενώ μένουν
στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δίνουν την
ψυχή-τους για το Δήμο Αθηναίων είναι
όμως αναγκασμένοι να μένουν στο
Ψυχικό.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ. Ο νέος εκλο
γ ι κ ό ς νόμος έτοιμος. Για την Αθήνα το

κόμμα του σύντροφου Χαρίλαου
βρίσκεται λέει σε εντατική
διαπραγμάτευση με το κόμμα του
κυρίου Γιάγκου (ανασυγκροτημένου με
την προσχώρηση του κυρίου Πλυτά).
Αν η διαπραγμάτευση πετύχει, το
«κόμμα της εργατικής τάξης» θα
στοιχηθή πίσω από τη Βιργινία
Τσουδερού ή τον Γιώργο Κριμπά ή τον
κ. Χαράλαμπο Πρωτοπαπά. Τι σου
είναι αυτή η ζωή σκέφτηκα όταν
πρωτοδιάβασα για τη διαπραγμάτευση.
Σε μια από τις «προσυνεδριακές
ημερίδες» του Τεχνικού Επιμελητηρίου
— τον προπέρσινο χειμώνα ’80-’81 — ο
άτυπος αλλά έγκυρος εκπρόσωπος του
«κόμματος της εργατικής τάξης» κ.
Δραγατσάκης πρωταγωνιστούσε στο
αντιιμπεριαλιστικό και
αντιμονοπωλικό ελεεινολόγημα του
καημένου του κ. Πρωτοπαπά. Τί για
πρακτοριλίκια, τί για ξεπουλήματα
άκουσε ο δόλιος.
Μόλις συνήλθα από την έκπληξη για
την συνεργασία ρώτησα επαΐοντα:
— Μα πώς θα δικαιολογίσει «το
κόμμα» τη συνεργασία με τους
σοσιαλδημοκράτες;
— Το ζήτημα δεν μπαίνει έτσι — μου
απάντησε — το ζήτημα μπαίνει στη
βάση της ανάπτυξης της πάλης ενάντια
στη σοσιαλδημοκρατική στροφή του
ΠΑΣΟΚ.

δακτυλιδοστομιες
• «Το παιδί έμεινε στον τόπο και το
κορίτσι στα θρησκευτικά».
(Από εκμυστήρευση μητέρας για τις
φετινές σχολικές επιδόσεις των
παιδιών-της).
• «Τα εξαρτημένα αντανακλαστικά
του Σουσλώφ».
(Από την «Καθημερινή» της 6ης
Μαρτίου και της 4ης Ιουλίου).
• «Εδώ στην περιοχή-μας η
πολιτιστική ανάπτυξη έχει
παραμεληθεί εντελώς ενώ αντίθετα
γεμίσαμε από μαγαζιά ...χούφτα- .
τζίδικα».
(Απόσπασμα από ομιλία του δημάρχου
Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής κ.
Ηλιόπουλου δημοσιεύεται στην τοπική
«Αλλαγή»),
• — Ξεκίνησες σαν αναρχικός,
αργότερα πέρασες στο χώρο της
επίσημης Αριστερός, σε είδαμε και σε
δεξιώσεις του κατεστημένου. Ποιος

είσαι αλήθεια;
— «(....... ) μια κάποια επικοινωνία που
δεν διαμεσολαβείται από ταξικές ή
πολιτικές διαφορές, είναι μερικές φορές
αναγκαία. Όταν λοιπόν η
Βουγιουκλάκη με κάλεσε στη δεξίωσήτης, εγώ πήγα».
(Από τη συνέντευξη στην Μεσημβρινή
της 10ης Ιουλίου του Θάνου
Μικρούτσικου που απάντησε επί
τέλους — έστω και έτσι έμμεσα —
γιατί εμάς, μας άφησε να περιμένουμε
όταν τον καλέσαμε στο «ΑντιΦεστιβάλ»).
• Πώς είσαι σαν άνθρωπος;
— Είμαι σκληρός κι εκδικητικός μέχρι
σημείου υπερβολής — μασέλα αντί
οδόντος!
(Από την «εξομολόγηση» του ηθοποιού
και συγγραφέα Γιώργου Διαλεγμένου
στο περιοδικό «Γυναίκα»),

δακτυλιδοστομος

ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΤΣΟΥ

«Άνδρα δεν έχω άλλο
πάρε το χθεσινό
π απεμεινε τυρί»
’

Βλέπω σε λάμψη φωτεινή
το μέλλον νπ γελάη.
περνά ένα συν νεφο γοργά,
τ' αστέρι που κυττούσα πάει.
(ΑΓΡΥΠΝΟΣ)
Το ΑΝΤΙ έχει παράδοση στην ανακάλυ
ψη της καλλιτεχνικής φλέβας των πολιτικών-μας. Οι αναγνώστες-μας ίσως να θυ
μούνται την παλιότερη παρουσίαση του
έργου του ανεπανάληπτου κ. Μπάλκου
που υμνούσε την αξέχαστη Βαρβάρα με
το... καυτό κορμί (ή αλλοιώς το καυτό κορ
μί της Barbara). Λέγεται μάλιστα ότι η α
ποκάλυψη εκείνη προκάλεσε την οργίλη
αντίδραση του τότε αρχηγού-του ο οποίος
καυτηρίασε τα έργα με ύφος — και όχι μό
νο — ανάλογο του περιεχομένου-τους. Ί 
σως χρειάζεται λοιπόν οι αρχηγοί των πο
λιτικών κομμάτων να ζητούν να παρατί
θενται στα βιογραφικά σημειώματα μετα
ξύ των άλλων και οι καλλιτεχνικές δρα
στηριότητες των στελεχών-τους, για να
βρουν δείγματα δημιουργίας, λαγνείας ή
και ευαισθησίας.
Αυτή η τελευταία πλευρά, Οναδεικνύεται μέσα από την ποιητική συλλογή «Ανή
φορος» του νεαρού τότε Γιώργου Πέτσου,
που κυκλοφόρησε το 1965 από τον εκδοτι
κό οίκο «Γλαύξ».
Αποφασίσαμε λοιπόν και μέις να... πε
τσοκόψουμε τον ποιητή Πέτσο, παρουσιά
ζοντας ορισμένα αποσπάσματα του «Ανή
φορου» προς ενημέρωση και τέρψη των αναγνωστών-μας.
Αν ο «Ανήφορος» είναι για ίήν περίπτω
ση του κ. Πέτσου εν μέρει πρόφητικός, το
πρώτο ποίημα της συλλογής Stvai ακόμα
περισσότερο. Επιγράφεται «‘Το ξέφωτο
της αλλαγής»:
Μέσ' τους κορμούς, στο φύλλωμα το
πράσινο,
μυστηριακό μας θέλγει πιο κοντά,
θαρρείς μας παίρνει μόνο-του,
μας χάνει, μας ταλαιπωρεί,
λουλούδι μες στο χέρι-μας σφιχίά,
χωρίς ελπίδα, χωρίς δροσιά,
μόνο με το μαρτύριο, στο χάος το
ανθρώπινο,
μεσ' τη φωτιά.
Αλλά και το αμέσως επόμενέ ποίημα τι
τλοφορείται «Πόλεμος» — Προδικάζον
τας το μέλλον του νεαρού ποίήτή.
Η κατηγορία του «δεξιού», Που απευθύ
νεται στον κ. Πέτσο δεν μπορόί να σταθεί,
τουλάχιστον για εκείνη την επέχή και από
την εικόνα που εμφανίζεται στ<τ ποιήματάτου. Στην «Σκαλωσιά», στους «Ξενητεμένους» και στις «Φωνές από το στενό» ο
ποιητής πονά για τον εργάτη και τον μικρομεσαίο:
Γρυλίζουν πόρτες ξύλινες,

αλάδωτες ατού χρόνου τη σκουριά,
κ' ελπίδες φτερουγίζουνε,
χασμουρητά βιοπαλαιστών, φωνές μικρών,
υστερικές κραυγές, μες την κακομοιριά.
Ήσυχος δρόμος της νυχτιάς,
σαν ξημερώσει να σβυστούν της καταχνιάς τα
σύννεφα,
φωνές γονιών που ξεκινούν,
εργάτη που ξερά φωνάζει ατού σπιτιού την
κάμαρα,
«δος το σφυρί»
και η γυναίκα ανάκατη, άπλυτη, θρηνεί,
«άνδρα δεν έχω άλλο φαγί, πάρε το χθεσινό
π ' i l π έμεινε τυρί».
Ό μω ς οι ελπίδες του «Ξέφωτου της Αλ
λαγής» θα τελειώσουν γρή γορ α Και θα
αρχίσουν να «πέφτουν κορμιά».
Δε θέλω όμως να βλέπω,
δε θέλω να θωρρώ,
για δες κορμιά που πέφτουν, το ξέφωτο
κυττούν,
την αλλαγή, στιγμή στυγνή,
την πρόοδο σκοτώνουν,
με το μαχαίρι, το βόλι του βασανισμού,
με βασιληά το δάσος, τέρας του
συντηρητισμού.
Ο ποιητής το ίδιο προφητικά απευθύνε
ται στο δεύτερο ποίημα τον «Πόλεμο» στα
αδέλφια, στους συντρόφους και προειδο
ποιεί:
Αδέρφια,
που κυτούσανε τους δείχτες στο ρολόι,
πότε θε νά 'ρθει ο αδελφός,
πού νά 'ναι τώρα, τρώει;
πικρό παράπονο θα πιούν,
όπως θα πίνη τώρα...
Ο γάμος του κ. Πέτσου του στοίχισε
πολλά: Γράφει στο ποίημα «Επέτειος Γά
μου», σαν να απολογείται, για μια μελλο
ντική καταγγελία:
Δώρο, φιλί, της επετείου, εικόνα,
Θά 'θελα πράγματι, νά 'τανε του χρόνου όλου,
κι όχι σκληρή φωνή που λέει,
«πόνα!».
Στον «Θάνατο της πόρνης» αναφέρεται
στους «φίλους», στους περαστικούς,
στους δούλους των πόθων-τους, που θα
φύγουν:
Φίλους πολλούς περαστικούς,
των ποθων-τους οι δούλοι,
έρχονταν μ' αναστεναγμούς
κι έφευγαν με τραγούδι,
φίλοι που μόλις γέρασε ξεχάσαν τη
φωλιά-τους,
φωλιά γι' αυτούς τώρα πικρή, κι όχι της
αρεσιάς-τους.
Είναι η περίοδος της απογοήτευσης:
Πάει καιρός που πέρασε
πού χα γλυκό χαμόγελο,
αγάπης ευτυχία,
μα τώρα μ ’απομείνανε του φεγγαριού αχτίδες.

νύχτας βαρεία ανάμνηση και ξέφτια που δεν
είδες.
θ α κάνει έτσι την έκκληση στον «Άπο
νο πατέρα», χωρίς θετική απάντηση, και
θα γράψει:
Βρώμικης νύχτας ξέσπασμα,
κατάμαυρου ουρανού αστροφεγγιάς η χάρι
ιδρώτα οργή, μάχη σκληρή,
πατέρες άπονοι εσάς θα πάρη...
Και θα αναζητήσει βοήθεια από τη λή
θη:
Της λήθης στοργικό παιδί,
πλησίασε κοντά-μου.
Γίνε νερό τρεχούμενο, στης φλόγας την
αντάρα,
σβύσε παντοτεινά, εξαφάνισε αυτό που τόσο
καίει,
και δώσε ήρεμη χαρά, σ ' αυτόν που τώρα
κλαίει.
Δεν φταίνε όμως οι αδελφοί, ή ο άπονος
πατέρας. Φταίει η κακούργα κοινωνία, και
η ζωή η πονηρή:
Αν είχε χάδια η ζωή
μ' ισότητα δωρήσει,
δεν θά 'τανε οι στεναγμοί,
ούτε κι ’ αυτά τα μίση,
Αν ήτανε όμως όμορφος,
κι αγγελικά πλασμένα κόσμος,
κι είχε δροσιά στα άνθη-του
κι όχι αγκαθιών λουλούδια,
ιδρώτας, θανάτου φωτιά, άγνωστη η φοβέρα,
και θά 'ταν ύψους σίφουνας
κόσμου γλυκού ανέβασμα
πολιτισμού αγέρας.
Αν, κύριε Πέτσο. Δυστυχώς όμως, δεν
είναι. ΓΓ αυτό αφήστε τα μίση...
•
ΥΓ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το ΑΝΤΙ
εκτός από Πολιτική Επιθεώρηση είναι πε
ριοδικό που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για
την καλλιτεχνική δημιουργία.
Απ’ αυτήν την άποψη συμπαθούμε και
τις αθέατες, καλλιτεχνικές πλευρές των
πολιτικών-μας.
Η δημοσίευση ορισμένων απ’ αυτές,
δεν σκοπεύει λοιπόν να εμποδίσει τους
πολιτικούς να «κσλλιτεχνίζουν», πράγμα
που θα έκανε την πολιτική ακόμα πιο α
πάνθρωπη. Αντίθετα θέλουμε να δείξουμε
ότι και οι πολιτικοί είναι άνθρωποι με τα
ξεχωριστά ενδιαφέροντα ή τις ιδιαίτερες
αδυναμίες-τους...
u
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Οι καλοί, οι κακοί
και η ανύπαρκτη
οικονομική πολιτική
... ο σοσιαλισμός που επιδιώκει το κυβερνητι
κό πρόγραμμα του «κινήματος», είναι ένα αρτιγέννητο μίγμα λενινιστικών υποδείξεων πε
ρί κομμουνιστικής κοινωνίας, ιστορικών εμπειρειών για την αποτυχία-τους και επιθυμίας
κατάκτησης και διατήρησης της εξουσίας με
τη συγκατάθεση ενός καταναλωτικά «διε
φθαρμένου» και δημοκρατικά «ανένδοτου»
λαού...
Α’ TAN υπερβολικό να υποστηρίζει κανείς ότι όσοι ψήφι
σαν το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Οκτώβρη ’81 στρέφονται
τώρα εναντίον-του. Αλλά θά ’ταν εξίσου υπερβολικός και
ανακριβής ο ισχυρισμός ότι εξακολουθούν να το υποστηρίζουν.
Τα αισθήματα του κοινού απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου βρίσκονται σε νεκρό σημείο. Ο προεκλογικός και ο ενθου
σιασμός των πρώτων μετεκλογικών ημερών έχει παραχωρήσει τη
θέση-του σε ένα αίσθημα κενού. Αυτού που γεννάει, όχι τόσο η
διάψευση αρχικών ελπίδων, όσο η βεβαιότητα ότι τίποτε δεν πρό
κειται να βελτιωθεί στο μέλλον.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ «αναδόμηση», όσο και αν ήταν αντίθετες οι
εντυπώσεις που προσδοκούσαν οι αρχιτέκτονές-της ότι θα προκαλέσει στην κοινή γνώμη, ενίσχυσε την απογοήτευση για τις κυ
βερνητικές ικανότητες. Ήταν φανερό πως, την «αναδόμηση» την
υπαγόρευσε η διαπίστωση, από τον ηγέτη του ΠΑΣΟΚ και τους
στενότερους επιτελείς-του, ότι τα πράγματα δεν ακολουθούσαν
την επιθυμητή πορεία. Γι’ αυτό όμως έφταιγαν ορισμένοι υπουρ
γοί; Εκείνοι, υποτίθεται, που αντικατασταθήκαν ή μετακινηθήκαν;
Κανείς, όμως, δεν ενδιαφέρθηκε να ενημερώσει και το λαό για το
ποιοι ήταν οι λαθεμένοι χειρισμοί του οκταμήνου, και ποιός ο
βαθμός ευθύνης όσων απομακρύνθηκε^/. Έμειναν, έτσι, όλοι, με
την εντύπωση που καλλιέργησαν ορισμένες πληροφορίες, ότι, η
«αναδόμηση» ήταν ένα «ξεκαθάρισμα» λογαριασμών ανάμεσα
στις αντιμαχόμενες στο εσωτερικό του «κινήματος» ομάδες, και
τίποτε περισσότερο. Αλλά, αν αυτή ήταν η αλήθεια, τότε γιατί οι
καινούριοι αρμόδιοι θα είναι καλύτεροι από τους προηγούμε
νους; Γιατί, το δικό-τους έργο, θα είναι αποδοτικότερο, ορθότερα
προσανατολισμένο από των προκατόχων-τους; Στα ερωτήματα,
δεν έχει από πού να αντλήσει επιχειρήματα για καταφατική απά
ντηση, ο πολίτης. Και αυτό, ακριβώς, νεκρώνει κάθε αισιόδοξη
προοπτική-του.
ΕΙΝΑΙ αλήθεια, ότι, η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου προχώρη
σε, στο πρώτο δίμηνο της ύπαρξής-της σε ορισμένα μέτρα, που α
ναμφισβήτητα ικανοποίησαν εισοδηματικά αιτήματα των εργαζο
μένων με τις χαμηλότερες αμοιβές και τους δυσμενέστερους ό
ρους επαγγελματικής δραστηριότητας. Προέβη ακόμα σε βελτίω
ση του νομικού καθεστώτος που προσδιορίζει τα συνδικαλιστικά
δικαιώματα και τις εργασιακές σχέσεις των μισθωτών. Σε όλους
τους άλλους τομείς, οι κυβερνητικές «καινοτομίες» ήταν μάλλον
αποκαρδιωτικές. Γι’ αυτό και δε μνημονεύονται απ’ όσους έχουν
αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις της κυβέρνησης.
ΑΛΛΑ και τα θετικά μέτρα δεν κατάφεραν, στο σύνολό-τους, να
αναχθούν σε μέτρα προώθησης, έστω, της κοινωνικής δικαιοσύ
νης. Οι εισοδηματικές βελτιώσεις εξατμίστηκαν πολύ γρήγορα εξαιτίας του πληθωρισμού. Και η ενίσχυση της θέσης των εργαζο
μένων απέναντι στους εργοδότες-τους, διατήρησε τη θεωρητικήτης μόνο αξία. Η απειλή της ανεργείας, λόγω της εντεινόμενης
παραγωγικής κάμψης, περιορίζει τις ευκαιρίες επίδειξης διεκδι-
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κητικού δυναμισμού. Ό ,τι απέμεινε, σαν καθημερινή πραγματικό
τητα, από τις βελτιωτικές παροχές, είναι οι συνέπειες μιας μ ή
ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ς πολιτικής. Της πολιτικής που όφειλε, ε
κτός από τις φιλεργατικές, υπέρ των «μή προνομιούχων» χειρο
νομίες, να κατασφαλίζει την επίδρασή-τους στο επίπεδο ζωής
των εργαζομένων. Διότι δε συνέβη τούτο, η τελική εκτίμηση της
κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής συγκεφαλαιώνεται στη διογκούμενη δυσφορία για την ικανότητά-της να σταματήσει τον
πληθωρισμό, να προστατεύσει το εισόδημα που υποσχέθηκε να
αυξήσει.
Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ συγκράτησης του τιμαρίθμου και της οικονομι
κής καθίζησης, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο αμάρτημα
μπορεί να καταλογιστεί στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αφυδάτωσε
το σύνηθες επιχείρημα, της ευθύνης των προηγουμένων κυβερ
νήσεων για την τρέχουσα κακοδαιμονία-μας. θόλωσε, ταυτόχρο
να, και τη γραμμή του εθνικοοικονομικού ορίζοντα, που τόση επί
δραση ασκεί πάντα στη διαμόρφωση του ψυχολογικού κλίματος.
Αν δεν είχαν προηγηθεί οι «παροχές» και οι διαβεβαιώσεις, οι α
ντιδράσεις του κοινού θά ’ταν σημαντικά διάφορες. Είναι άλλο
πράγμα η πρόσκληση σε υπομονή και θυσίες για την αντιμετώπι
ση των δυσκολιών που όλοι αναγνωρίζουν, και εντελώς διαφορε
τικό η απόδειξη της ανικανότητας για την υπερπήδησή-τους. Α
φού προηγήθηκε η φάση ενεργού παραπλάνησης ως προς το μέ
γεθος αυτών των δυσκολιών. Δε φορτώνεται το σκέλος των δα
πανών της οικονομίας, δημόσιας και ιδιωτικής, με πρόσθετες υ
ποχρεώσεις, όταν ξέρεις — ή πρέπει να ξέρεις — ότι το σκέλος
των εσόδων δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει.
ΠΡΙΝ, λοιπόν, επιχειρηθεί η πρόβλεψη για το έργο που πιθανό
να αποδώσει στον οικομονικό τομέα η νέα σύνθεση των αρμό
διων υπουργών' πριν αναζητηθούν οι δυνατότητες υλοποίησης
της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής από τους νέους χειριστές-της, βάσει των προσωπικών-τους ικανοτήτων και της προετοιμασίας-τους για την άσκηση κυβερνητικών καθηκόντων, πρέ
πει να δοθεί απάντηση σε ένα άλλο ερώτημα. Που ενώ είναι ιδιαί
τερα κρίσιμο, δε φαίνεται, εν τούτοις, να απασχολεί και πολύ ό
σους κριτικάρουν την κυβερνητική πολιτική.
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μ π ο 
ρ ε ί , άραγε, να έχει ξεκαθαρισμένη οικονομική και κοινωνική πο
λιτική; Που αν δεν εφαρμόζεται, δε θα φταίει γι’ αυτό η κυβέρνη
ση, το «κίνημα», αλλά ο ή οι συγκεκριμένοι υπουργοί; Επομένως,
δεν θα πρέπει ο ελληνικός λαός να ανησυχεί, ότι, οι αδυναμίες
που ώς τώρα σημειώθηκαν είναι συνέπεια της ανυπαρξίας ικανό
τητας οικονομικού σχεδιασμού. Αλλά θέμα ανθρώπων; Που όταν
αντικατασταθούν, όλα θα πάνε καλύτερα;
ΕΙΝΑΙ δυσάρεστο, αλλά όχι λιγότερο αληθινό: Η κυβέρνηση
που προήλθε από τις εκλογές του περασμένου Οκτώβρη δ ε ν
ξ έ ρ ε ι τ ι ν α κ ά ν ε ι . Δεν ξέρει τι περιεχόμενο μπορεί να δώ-

σει στο «σοσιαλιστικό»-της όνομα. Τι είδους «αλλαγή» ευαγγελί
ζεται αυτός ο «σοσιαλισμός»!
Η ΧΡΟΝΙΚΗ σύμπτωση της ανόδου στην εξουσία της κυβέρνη
σης του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση του Γαλλικού Σοσιαλιστικού
Κόμματος, δίνει την πολύ χρήσιμη δυνατότητα παράλληλης πα
ρακολούθησης μέτρων και απόψεων δύο πολιτικών παρατάξεων,
που οι ίδιες λένε ότι τα μόνα μ η κ ο ι ν ά σημεία-τους, είναι ότι η
μία παράταξη... δρα στη Γαλλία, και, η άλλη στην Ελλάδα!
ΕΙΝΑΙ εντυπωσιακό πόσο συμπίπτουν τα κοινωνικά, οικονομι
κά, και τα μέτρα λειτουργίας της διοίκησης, που πέρνουν οι δύο
κυβερνήσεις. Η ενίσχυση των χαμηλότερων αμοιβών και το κλεί
σιμο της «ψαλλίδας» ανάμεσα σ’ αυτές και στις ψηλότερες αμοι
β ές’ η βελτίωση των κοινωνικών παροχών’ η μείωση των βδομα
διάτικων ωρών εργασίας’ οι κρατικοποιήσεις και κοινωνικοποιή
σεις’ η διοικητική αποκέντρωση, καθώς και σειρά άλλων μέτρων,
δίνουν την εντύπωση ότι ένα ενιαίο επιτελείο «εγκεφάλων» και
θεωρητικών του «τριτοδρομικού σοσιαλισμού» αποφασίζει για τη
διαμόρφωση και των δύο πολιτικών.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ, ίσως, να ισχυριστεί κανείς ότι όλα αυτά δεν εί
ναι, στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σοσιαλιστι
κής αλλαγής, αφού και άλλες οικονομίες, από πολλά χρόνια πριν,
και χωρίς να διευθύνονται από σοσιαλιστές, τα έχουν υιοθετήσει.
Πρόκειται, δηλαδή, για μέτρα, που θα έπρεπε να έχουν πάρει οι
προηγούμενες, αστικές κυβερνήσεις. Αλλά οι εξαρτήσεις-τους α
πό ισχυρά, εγχώρια ή αλλοδαπά συμφέροντα, ή οι αδικαιολόγη
τες φοβίες-τους για τις συνέπειες αυτών των μεταβολών στη στα
θερότητα της εξουσίας-τους, τις εμπόδιζε να τα εφαρμόσουν.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ έτσι. Και εδώ, επίσης, σταματάνε οι ομοιότητες των
δύο πολιτικών. Για να αρχίσουν οι εξίσου εντυπωσιακές διαφο
ρές.
ΤΑ ΜΕΤΡΑ που μνημονεύτηκαν πιο πάνω, εφαρμόζονται στη
Γαλλία και στην Ελλάδα σαν τα μόνα ενδεδειγμένα για την οικο
δόμηση μιας νέας, δικαιότερης και αποτελεσματικότερης στη
λειτουργία-της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αλλά — και αυτό είναι
σπουδαίο — το κοινωνικό «μοντέλο» που εμπνέει τα μέτρα" η «σο
σιαλιστική» κοινωνία που επιδιώκεται να προέλθει από την εφαρμογή-τους, είναι εντελώς άλλης σύλληψης εδώ και εκεί. Και ενώ
εκεί, στη Γαλλία, μεταξύ «οράματος» και μεθόδευσης για την
υλοποίησή-του υπάρχει μια λογική σχέση, με το δικό-μας «σοσια
λιστικό όραμα» τα πράγματα μπερδεύονται. Το «μοντέλο»-μας εί
ναι σύνθεση αντιφατικών επιδιώξεων, που — πολύ φυσικό — ε
ξουδετερώνουν τη θετική συμβολή κάθε μέτρου, πότε προς τη
μία και πότε προς την άλλη κατεύθυνση.
ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, δεν παύ
ουν, σε κάθε περίπτωση να επαναλαμβάνουν ότι επιδίωξή-τους
είναι η κ ό ι ν ω ν ι κ ή ε ι ρ ή ν η . Που δεν έχει άλλη προϋπόθε
ση αποκατάστασης, παρά μόνο την αρμονική συνεργασία των
κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν ε τ α ί ρ ω ν (εργοδοσίας, συνδικάτων, κυβέρ
νησης) για την επιτυχία ενός κοινού στόχου: να βελτιωθεί ποσοστικά και ποιοτικά το επίπεδο ζωής ό λ ω ν των Γάλλων. Τον πο
λιτικό πλουραλισμό — που και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να υποστηρί
ζει — τον εννοεί, το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, σαν έκφραση,
στο πολιτικό πεδίο, του κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ πλουραλισμού. Αυτά ό
λα σημαίνουν, ότι, επιδίωξη της σοσιαλιστικής αλλαγής στη Γαλ
λία είναι να αποκατασταθεί π λ ή ρ η ς ι σ ο δ υ ν α μ ί α ανάμε
σα στην εργοδοσία και στην εργασία, σε ό,τι αφορά τα δικαιώμα
τα τούτης και εκείνης, όχι μόνο στην κατανομή του προϊόντος της
παραγωγής, αλλά και στην απόφαση του τ ι π ρ έ π ε ι να παραχθεί.
ΑΠΟ ΤΗΝ παραπάνω παραδοχή για το πως πρέπει να οργανω
θεί η κοινωνία, καθοδηγούνται και τα μέτρα για την επιτυχία της
επιδίωξης. Ό ταν αναγνωρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία ένας
εντελώς ισοδύναμος ρόλος για την προαγωγή της εθνικής οικο
νομίας και τη διαμόρφωση εθνικού εισοδήματος που θα επιτρέ
ψει τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, με το ρόλο των κρα
τικοποιημένων επιχειρήσεων. Και όταν, για να υπογραμμιστεί αυ
τή η ισότητα προσφοράς έργου, διακηρύσσεται ότι «το κράτος εί
ναι φτιαγμένο για να διοικεί, να συντονίζει, να κατανέμει, και όχι
να π α ρ ά γ ε ι , γΓ αυτό και οι κρατικές επιχειρήσεις λειτουρ
γούν με ιδιωτικοοικονομικούς κανόνες, χωρίς καμιά κρατική πα
ρέμβαση», τότε, η μεταχείριση από το κράτος της ιδιωτικής πρω
τοβουλίας δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο να είναι υπονομευτι
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κή του έργου-της. Και το υπονομεύει αυτό το έργο, ότι όταν εμπο
δίζει τις παραγωγικές ή κερδοσκοπικές αυθαιρεσίες-της, αλλά ό
ταν της αφαιρεί κάθε βεβαιότητα για το μέλλον-της.
ΣΥΝΕΠΕΣ προς αυτή την αρχή ήταν το περιεχόμενο του αντί
στοιχου με τον δικό-μας 1264/82, νόμου περί συνδικαλισμού, της
κυβέρνησης του κ. Μωρουά. Δε δέχτηκε τις απαιτήσεις του γαλλι
κού ΚΚ για περιορισμό των πρωτοβουλιών της εργοδοσίας. Για α
νατροπή, δηλαδή, της ισότητας των δικαιωμάτων κεφαλαίου και
εργασίας προς όφελος της δεύτερης, που, ακριβώς, προσπαθεί
να αποκαταστήσει η γαλλική κυβέρνηση.
ΑΛΛΟΙΩΤΙΚΑ είναι όσα συμβαίνουν εδώ.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ του κ. Παπανδρέου, από την πρώτη στιγμή του
σχηματισμού-της δε σταμάτησε να υποστηρίζει ότι το συνδικαλι
στικό κίνημα είναι τ α ξ ι κ ό . Βρέθηκε, βέβαια, αργότερα η «φόρ
μουλα» της «ορθής ερμηνείας» του ταξικού, ότι, δηλαδή, αντιδιαστέλλεται προς τις «συντεχνιακές» διεκδικήσεις κατηγοριών ερ
γαζομένων, ενώ θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι, όταν ξεκινάνε για
την προβολή των αιτημάτων-τους να μη σκέφτονται μόνο τους
εαυτούς-τους, αλλά και όλους τους άλλους. Η αλήθεια, εντού
τοις, είναι ότι η έννοια του «ταξικού» έδρασε σαν καθοδηγητικό
στοιχείο κατά την επεξεργασία του συνδικαλιστικού νομοσχε
δ ίο υ . Για να δ ια κ η ρ ύ ξ ει την κ υβ ερ νη τικ ή π ρ όθεσ η
π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ή ς ε ξ α φ ά ν ι σ η ς της ιδιωτικής επιχείρη
σης, και την αντικατάστασή-της από την «αυτοδιαχειριζόμενη»
κοινωνικοποιημένη επιχείρηση.
ΜΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ, πολύ πιο αποκαλυπτική κυβερνητική πρακτι
κή, που πηγάζει από το ιδιότυπο «μοντέλο» περί σοσιαλισμού του
ΠΑΣΟΚ, είναι ο χαρακτηρισμός των συνδικαλιστικών κινητοποιή
σεων όσων απασχολούνται σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που
ελέγχονται από το κράτος, σαν εκδηλώσεις που στρέφονται ε
ναντίον των συμφερόντων των ίδιων των Ε λ λ ή ν ω ν ε ρ 
γ α ζ ο μ έ ν ω ν . Εννοώντας ότι, το σημερινό κράτος είναι κρά
τος των εργαζομένων. Δεν μπορεί, συνεπώς, να το κατηγορήσει
κανείς ότι ακολουθεί, στη μία ή στην άλλη περίπτωση, πολιτική
που δεν υπαγορεύεται αποκλειστικά και μόνο από τα τ α ξ ι κ ά
συμφέροντα των εργαζόμενων. Όταν, λοιπόν, αυτό αμφισβητεί
ται, και μάλιστα με απεργιακές κινητοποιήσεις, τότε πρόκειται
για α ν τ ι τ α ξ ι κ έ ς , α ν τ ι σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ έ ς δραστηριό
τητες, που τείνουν στην α ν α τ ρ ο π ή του κράτους των εργαζο
μένων.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ αυτή συμπεριφορά, είναι διπλά λαθεμένη.
Πρώτο, γιατί επαληθεύει όλες τις ανησυχίες της ιδιωτικής επιχεί
ρησης για τις πραγματικές προθέσεις του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά
τον οικονομικό-της ρόλο. Την ειλικρίνειά-του, επομένως, για τον
πολιτικό πλουραλισμό στον οποίο λέει ότι πιστεύει, αφού αρνείται τον κοινωνικό πλουραλισμό που προϋποθέτει τον πρώτο. Δεύ
τερο, γιατί αποδίνει στο σημερινό κράτος ιδιότητα που δ ε ν
έ χ ε ι . Την ιδιότητα του αντικαπιταλιστικού, του καθεστώτος
που έ χ ε ι κ α τα ρ γ ή σ ε ι τη ν ιδ ιο κ τη σ ία τω ν μ έ σ ω ν
π α ρ α γ ω γ ή ς . Με αποτέλεσμα, όλη η πλουτοπαραγωγική
δραστηριότητα να ασκείται από το κράτος, και τα κέρδη που αυτή
αποφέρει να αποτελούν δημόσιο έσοδο. Κατανεμόμενο ακριβο
δίκαια μεταξύ εισοδήματος εργαζομένων για κατανάλωση, και α
ποθέματος για επενδύσεις ή για την κάλυψη αμυντικών, διοικητι
κών, κοινωνικών κλπ. αναγκών του κράτους.
ΚΑΜΙΑ σχέση με αυτή την εικόνα δεν έχει η φυσιογνωμία του
σημερινού ελληνικού κράτους. Η ιδιωτική, η καπιταλιστική επιχεί
ρηση, όχι μόνον υπάρχει, αλλά η ίδια η κυβέρνηση εξαιρεί τον
πλουτοπαραγωγικό-της ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι, η κυβέρνηση, το
κράτος, διαμορφώνει την πολιτική-του — ή υπόσχεται να τη δια
μορφώσει — με τρόπο που θα διευκολύνει τη συμβολή του ιδιωτι- ;
κού τομέα της οικονομίας στην προαγωγή των οικονομικών και £
κοινωνικών-της επιδιώξεων. Οι αποφάσεις, συνεπώς, που η κυ
βέρνηση παίρνει για τούτα ή εκείνα τα προβλήματα, δεν εμπνέονται μόνον από τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά και των
εργοδοτών. Η λειτουργία του κρατικοποιημένου τομέα της οικο
νομίας, είναι και αυτή, μέσο για την επιτυχία της επιδίωξης. Οι α
πασχολούμενοι σ’ αυτόν τον τομέα, κατά ποιά λογική δεν έχουν
λοιπόν, το νόμιμο δικαίωμα να προβάλουν τις δικές-τους από
ψεις, τα δικά-τους αιτήματα, ώστε η κυβέρνηση, που ψάχνει για
την καλύτερη ισορροπία μεταξύ αυτών των διεκδικήσεων, και ε
κείνων που της υποβάλει ο «επιχειρηματίας», να βρει την οικονο

μικά επωφελέστερη και κοινωνικά δικαιότερη λύση; Πού βρίσκε
ται η α ν τ ι δ ι κ i α εργαζομένων και κράτους;
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, δε θά’πρεπε να αποτελούν την κυβερνητική
πρακτική, αν η κυβέρνηση είχε επεξεργαστεί και σεβόταν κά
ποιο συγκεκριμένο τύπο σοσιαλιστικής κοινωνίας. Την αποτε
λούν, γιατί το κυβερνητικό πρόγραμμα του «κινήματος», ο σο
σιαλισμός που επιδιώκει, είναι ένα αρτιγέννητο μίγμα λενινιστικών υποδείξεων περί κομμουνιστικής κοινωνίας, ιστορικών
εμπειριών για την αποτυχία-τους και επιθυμίας κατάκτησης και
διατήρησης της εξουσίας με τη συγκατάθεση ενός καταναλωτι
κά «διεφθαρμένου» και δημοκρατικά «ανένδοτου» λαού!
ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει παράδοση πολλών δε
καετιών στην υποστήριξη απόψεων για την καλύτερη οργάνωση
της κοινωνίας υπέρ των εργαζομένων, διάφορη από κείνη-που
πρότεινε η Τρίτη Διεθνής, και που εξελίχθηκε στα σημερινά παραπαίοντα οικονομικά και πολιτικά καθεστώτα των χωρών του «υ
παρκτού σοσιαλισμού». Λογική συνέπεια αυτής της μακράς ζωής
του σοσιαλιστικού κινήματος ήταν η προσπάθεια απαλλαγής-του
από όσα η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι είναι αδύνατο να
την επηρεάσουν θετικά, και εμπλουτισμού-του με όσα οδηγούν
σε μικρές, έστω, επιτυχίες, αλλά με τις λιγότερες αντιδράσεις.
Με το μικρότερο, επομένως, κόστος για τους ίδιους τους εργαζό
μενους.
ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι η εφαρμογή αυτού του σοσιαλισμού, όπου ε-.
πιχειρήθηκε, πέτυχε ό,τι επιδίωκε, ή ότι τα θεωρητικά-του παραγ
γέλματα μετρφέρθηκαν στην πράξη χωρίς αβαρίες. Καθοδήγησε,
όμως, άμεσα τις επιλογές συγκεκριμένων μέτρων η συγκεκριμέ
νη άποψη για τον τύπο της επιθυμητής κοινωνίας. Έτσι, ώστε, η
επιτυχία ή η αποτυχία της ασκούμενης πολιτικής να εκτιμάται
σαν απόδειξη του ορθού ή του λαθεμένου της σύλληψής-της, και
όχι σαν επάρκεια ή ανεπάρκεια των προσώπων που κλήθηκαν να
την εφαρμόσουν.
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΩΝΤΑΣ το ΠΑΣΟΚ τα στελέχη-του από τους πολιτευτές μιας αστικής παράταξης (του Κέντρου) ή ανάμεσα σε άλ
λους αστούς, που ήταν, όμως αρκετά δημοκρατικοί ώστε να εναντιωθούν στη δικτατορία, δε διέθετε την παραμικρή υποκειμενική
προϋπόθεση για να γίνει, από τη μία μέρα στην άλλη, κόμμα, που,
όχι απλώς θα υιοθετούσε κάποια σοσιαλιστική «πεπατημένη», αλ
λά θα χάραζε καινούριο δρόμο προς το σοσιαλισμό. Το περισσό
τερο, συνεπώς, που δικαιούτο να περιμένει κανείς από τα μέλη
του «κινήματος» στα οποία ανατέθηκαν υπουργικές ευθύνες, ή
ταν ακριβώς αυτό που συνέβη. Να μάχεται, δηλαδή, το καθ’ ένα
απ’ αυτά τα, εντελώς απαράσκευα, κυβερνητικά μέλη, να εφαρμό
σει ό,τι νόμιζε πως ήταν σύμφωνο με σοσιαλιστικά καθήκοντα,
προσδιορισμένα από σοσιαλιστικά προηγούμενα που έπρεπε
να... αποφύγουν.

Η ΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, του πρώην υπουργού Συντονισμού κ.
Απ. Λάζαρη, απέναντι στα προβλήματα του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας, στην επιθυμία-του να κινητοποιήσει την ιδιωτική
πρωτοβουλία υπέρ της οικονομικής ανάκαμψης του τόπου' και η
αδιαλλαξία του πρώην υπουργού των οικονομικών κ. Δρεττάκη α
πέναντι στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στην ιδιοκτησία γενικότερα,
πιστεύοντας ότι έτσι «κουβαλάει υλικά για το χτίσιμο του σοσια
λισμού», ήταν δυο, τέλεια αντιφατικές νοοτροπίες, θα ήταν αδια
νόητο να συνυπάρχουν στα πλαίσια μιας κυβέρνησης με ξεκαθα
ρισμένη πολιτική γραμμή, με συντονισμένα — αν μη τι άλλο —
μέτρα για την εφαρμογή-της. Διόλου περίεργο, λοιπόν, γιατί η πο
λιτική του ενός και του άλλου, από τους δύο υπουργούς, αποδοκι
μάστηκε, και οι «υπεύθυνοι» της εκτροπής πήγαν στα σπίτια-τους.
ΓΙΑΤΙ, όμως, αυτοί που τους διαδέχτηκαν θά ’χουν καλύτερη
τύχη; Γιατί θα αποφευχθούν καινούριες πρωτοβουλίες, οι οποίες,
εξαιτίας αρνητικών-τους συνεπειών στην πορεία της οικονομίας
ή της καταδικαστικής κριτικής που θα υποστούν από τούτη ή εκεί
νη την ομάδα στελεχών δε θα στείλουν στα σπίτια-τους και τους
νέους οικονομικούς αρμόδιους σαν αποτυχημένους; Τί καθησυ
χάζει ότι θα ληφθούν, π.χ. μέτρα για την τιθάσευση του πληθωρι
σμού ή για την πρόληψη επέκτασης της ανεργίας σε καθαρά πα
ραγωγικές απασχολήσεις, όταν ο συντονισμός των ενεργειών —
δηλώνεται επίσημα —πως θα γίνει, όχι· βάσει μια προδιαγεγραμ
μένης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, αλλά των συσκέψε
ων τεσσάρων ή πέντε υπουργών, υπό την προεδρία του υπουρ
γού Εθνικής Οικονομίας; Ο οποίος, ανεξάρτητα από τα
οικονομολογικά-του προσόντα, δ ε ν ή θ ε λ ε το χαρτοφυλάκιο,
που με πολύ επιμονή του κ. Παπανδρέου, τελικά δέχθηκε να το αναλάβει;
Η ΚΟΙΝΗ γνώμη, στο σύνολό-της, δεν παρασκευάζει, ασφα
λώς,''τις αντιδράσεις-της απέναντι στην κυβέρνηση και στο ανα
μενόμενο απ’ αυτή έργο, με παρόμοιες αναλύσεις. Τις διαμορφώ
νει, ξεκινώντας από γεγονότα, όπως ο έντονος πληθωρισμός και
η διογκούμενη απειλή της ανεργίας. Για την αντιμετώπιση των ο
ποίων, ούτε πρακτική δράση βλέπει, ούτε να εξαγγέλεται κάποιο
πειστικό πρόγραμμα καταπολέμησής-τους. Δικαιολογημένο, συ
νεπώς, το αίσθημα της ανασφάλειας και του κενού που κυριαρχεί
στη συνείδηση του μέσου πολίτη, ανεξάρτητα από την αντιπασοκική ή την φιλο-πασοκική-του τοποθέτηση.
ΠΡΙΝ επιχειρήσει, ωστόσο, κανείς κριτική της ασκούμενης κυ
βερνητικής οικονομικής πολιτικής, και προσπαθήσει να προβλέψει την κατεύθυνση προς την οποία θα οδηγήσει τα οικονομικάμας πράγματα, υποχρεώνεται να παραδεχτεί ότι παρόμοια πολιτι
κή δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι . Και αυτό είναι χειρότερο και από μια κακή
πολιτική.
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• Νεοκαπιταλισμός
επαναστατικό κίνημα
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Γ. ΚΑΡΑΜ Π ΕΛΙΑΣ

• Κρίση του κεφαλαίου και
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• Οι ριζικές ανάγκες
• Καταλήψεις σπιτιων στη
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• Αγγλία: Η εξέγερση των
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(απο το Μ πρίξτον στο Λ ίβερπουλ)
• Ο καταλήψιας
(Η εικονογραφημένη ιστορία των
καταλήψεων σπιτιων στη Δοτική
Γερμανία)

Ετοιμάζονται
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• Απο τον εργάτη μάζα
στον κοινωνικό προλετάριο
Μ ΠΕΝΖΑΜ ΕΝ ΚΟΡΙΑ

• Το ατελιε και ο χρονομέ
τρης
Γ. ΚΑΡΑΜ Π ΕΛΙΑΣ

• Η μικρομεσαία δημοκρα
τία
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• Οι «ψυχασθενείς» ενάν
τια στο κεφάλαιο
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Η τιμή της Δυτ. Βηρυτού στο πολιτικό
χρηματιστήριο της Μέσης Ανατολής μέρα
με τη μέρα ανεβαίνει όλο και περισσότε
ρο. Κάθε ώρα «διαπραγματεύσεων» που
περνάει αυξάνει το ειδικό βάρος της από
φασης των ταμπουρωμένων μαχητών, Πα
λαιστίνιων και άλλων, να πεθάνουν αντί
να παραδοθούν στον εισβολέα. Η ανταλ
λακτική αξία αυτής της απόφασης μοιάζει
να πολλαπλασιάζεται σταθερά. Και συνά
μα για το Τελ Αβίβ, για τα αμερικανοδυτικά συμφέροντα στην περιοχή, για τους
παραλυμένους Ά ραβες μονάρχες, το κό
στος της στρατιωτικής κατάληψης τείνει
να καταστεί δυσβάστακτο. Απέχουμε αρ
κετά από την ημέρα που ο Αριέλ Σαρόν
«παραχωρούσε» προθεσμίες για να ρυθμι
στούν «οι τελευταίες λεπτομέρειες της ε
ξαφάνισης της ΟΑΠ»! Λες και κάπου τον
πρόδωσαν τα βιβλικά-του οράματα: η Δυτ.
Βηρυτός δεν είναι Ιεριχώ, και τα τείχη-της
θέλουν κάτι πολύ περισσότερο από εκφο
βιστικά σαλπίσματα για να καταρρεύσουν.
Είναι φανερό ότι σε μια μάχη για την κα
τάληψη της Δυτ. Βηρυτού, η αριθμητική
και οπλική υπεροχή του ισραηλινού στρα
τού θα έχει πολύ μικρότερη σημασία απ’
όσο στις συγκρούσεις σε αναπεπταμένο
πεδίο ή σε μικρές σχετικά πόλεις σαν τη
Σιδώνα και την Τύρο. Σε οδομαχίες και σε
συγκρούσεις από σπίτι σε σπίτι κι από τε
τράγωνο σε τετράγωνο, ενάντια σε 15.000
περίπου (τόσοι υπολογίζονται ότι είναι
συνολικά οι υπερασπιστές της Δυτ. Βηρυ
τού αν υπολογίσει κανείς και τους Σιίτες
της Αμάλ, και τους Αριστερούς Λιβανέζους και τους Σύρους) βαριά εξοπλισμέ
νους αντάρτες που δε θά ’χουν πια τίποτα
να χάσουν, μέσα σε μια εχθρική πόλη 500
χιλιάδων κατοίκων, οι ανθρώπινες απώ
λειες των Ισραηλινών θα είναι πολύ μεγά
λες. Κι αυτές οι απώλειες γίνονται πολύ

έντονα αισθητές σε μια ολιγάνθρωπη κοι
νωνία όπως η ισραηλινή.
'Ενα τέτοιο εγχείρημα από πλευράς Ισραηλινών θα κατέληγε επίσης σε φοβερό
λουτρό αίματος μεταξύ του άμαχου πλη
θυσμού, το οποίο μάλιστα θα παρατεινόταν επί αρκετές μέρες, μέχρις ότου ολο
κληρωθεί η κατάληψη της πόλης. Οι
Μπέγκιν και Σαρόν διστάζουν ν’ αναλάβουν αυτή την ευθύνη μόνοι-τους. Για κάτι
τέτοιο χρειάζεται η ανεπιφύλακτη συναί
νεση ολόκληρης της ισραηλινής κοινότη
τας, κι αυτή έχει πάψει νά ’ναι δεδομένη.
Οι πολιτικές δυνάμεις που καταδικάζουν
εκ των προτέρων τη στρατιωτική κατάλη
ψη της Δυτ. Βηρυτού αντιπροσωπεύουν
αυτή τη στιγμή το μισό περίπου του ισραηλινού πληθυσμού. Και το κυριότερο: υ
πάρχει ένας σημαντικός αριθμός ισραηλινών φαντάρων και αξιωματικών που εκδη
λώνονται ανοιχτά ενάντια σ’ ένα τέτοιο
εγχείρημα. Είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά
μετά το 1948 που το sine qua non για την
επιβίωση του Ισραήλ, η απόλυτη ομοψυ
χία των πολιτών-του, δοκιμάζεται δεινά.
Υπάρχουν, τέλος, και οι μακροπρόθε
σμες επιπτώσεις για τα δυτικά συμφέρο
ντα στην περιοχή από ένα ολοκαύτωμα
της Δυτ. Βηρυτού. Κανείς δεν αμφιβάλλει
για την αποσταθεροποιητική επίδραση
που θα είχε κάτι τέτοιο στις φυλοδυτικές
αραβικές χώρες. Κανείς δεν αμφιβάλλει
για το χαρακτήρα της καινούριας ΟΑΠ
που θα γεννιόταν από τις στάχτες της λιβανικής πρωτεύουσας. Η μεγάλη ευκαιρία
για τη Δύση σήμερα είναι να μπορέσει να
αποσπάσει από τα αραβικά καθεστώτα τη
νομιμοποίηση του ισραηλινού καρκινώμα
τος στην περιοχή-τους, προσφέροντας ως
αντάλλαγμα τη δική-της εκδοχή περί αυ
τοδιάθεσης σε μια τσακισμένη ΟΑΠ και σ’
ένα γονατισμένο παλαιστινιακό λαό. Μια

πρωτεύουσα;
ισραηλινή εισβολή στη Δυτ. Βηρυτό θα ε
ξανέμιζε αυτή την ευκαιρία, ανοίγοντας
το δρόμο προς έναν αραβοϊσραηλινό «Εκατονταετή Πόλεμο» με έκβαση εξαιρετι
κά αβέβαιη για την ύπαρξη του Ισραήλ.
Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η πολιορκημένη ΟΑΠ έχει ανακτήσει ένα μέρος από την
πολιτική-της πρωτοβουλία και διόλου δε
βιάζεται να συμφωνήσει σε αποχώρησήτης από τη Δυτ. Βηρυτό. Οχυρώνεται,
τραινάρει, παζαρεύει, προσπαθεί να φθεί
ρει τον εισβολέα στα μετόπισθεν. Φαίνε
ται αποφασισμένη και ικανή ν’ ανταλλάξει
την ενδεχόμενη μετακίνησή-της με το μάξιμουμ των πολιτικών παραχωρήσεων α
πό τον εχθρό. Και δεν είναι ακόμη βέβαιο
ότι θ’ αναγκαστεί τελικά ν’ απομακρυνθεί
από τη Βηρυτό. Από κει που τις πρώτες
μέρες της πολιορκίας το θέμα ήταν η «έ
ντιμη» αποχώρηση, σήμερα συζητιέται η
μεταφορά της έδρας του παλαιστινιακού
στρατηγείου στην Τρίπολη του Βορείου
Λιβάνου, ύστερα μάλιστα από την εξυπη
ρέτηση που ακουσίως προσφέρει ο Άσσαντ στην ΟΑΠ αρνούμενος να δεχθεί τις
παλαιστινιακές δυνάμεις στο έδαφος της
Συρίας.
Αλλα, βέβαια, η ΟΑΠ ως όλο, και οι ορ
γανώσεις που την απαρτίζουν δεν α
ντλούν τη δύναμή-τους από την οποιαδή
ποτε διπλωματική αναγνώριση ή διεθνή
βοήθεια αλλά από το γεγονός ότι αποτε
λούν το «νευρικό σύστημα» του μαχόμενου παλαιστινιακού λαού αντιπροσωπεύ
οντας μια διαρκή απειλή για την ασφάλεια
του Ισραήλ και των αντιδραστικών καθε
στώτων της περιοχής. Αν η ΟΑΠ έχανε
αυτό-της το χαρακτήρα, θα εκμηδενιζό
ταν πολιτικά. Και προς μια τέτοια πολιτική
εκμηδένιση κατατείνουν φυσικά όλες οι
προσπάθειες του «ειρηνόφιλου» δυτικού
κόσμου. Και αναπτύσσονται προς δύο κύ
ριες και συμπληρωματικές κατευθύνσεις.

του Φοίβου Αρβανίτη
Η μία, που συγκεντρώνει όλους τους προ
βολής της διεθνούς δημοσιότητας, εκδη
λώνεται στα παζάρια του Χαμπίμπ στο Λί
βανο. Αλλά εκεί, στο καθαρά διπλωματικό
επίπεδο, έχει βρει το μάστορά-του: η δια
πραγματευτική δεινότητα του Γιασέρ Αραφάτ είναι όντως απαράμιλλη.
Η δεύτερη κατεύθυνση, λιγότερο γνω
στή αλλά εξίσου σημαντική, έχει να κάνει
με την τύχη των εκατοντάδων χιλιάδων
Παλαιστινίων του Νότιου Λιβάνου. Στόχος
είναι η φυσική εξόντωση όσο το δυνατόν
περισσότερων μάχιμων Παλαιστινίων και
η απομάκρυνση, ο εξανδραποδισμός και η
διασπορά των υπολοίπων. Το ευγενές, αυ
τό έργο έχουν αναλάβει από κοινού τα ισραηλινά στρατεύματα κατοχής και οι Χρι
στιανοί πολιτοφύλακες του διαβόητου δο
λοφόνου Ταγματάρχη Χαντάντ. Ο ωμά νεοναζιστικός χαρακτήρας του σιωνιστικού
κράτους δεν εκδηλώνεται πουθενά αλλού
τόσο ανάγλυφα. Και όλοι καταλαβαίνουν
για ποιο λόγο το Τελ Aßiß δεν επιτρέπει ό
χι μόνο σε δημοσιογράφους (Ισραηλινούς
και ξένους) αλλά ούτε στον Ερυθρό Σταυ
ρό, ούτε στις διάφορες τεθλιμένες παρηγορήτριες του ΟΗΕ να πλησιάσουν στην
περιοχή. Αξίζει ν’ αναφέρουμε ενδεικτικά
ορισμένες σχετικές δηλώσεις και πληρο
φορίες:
• «Δε θέλουμε παλαιστινιακά στρατό
πεδα σε ζώνη βάθους 45 χιλιομέτρων από
τα σύνορά-μας. Τα στρατόπεδα είναι σχο
λές τρομοκρατών. Αν υπάρξουν έστω και
σκηνές, τότε θά ’χουμε στρατόπεδο και
τρομοκρατία». Η δήλωση ανήκει στον
βοηθό του ισραηλινού υπουργού οικονο
μικών κι έγινε στις 15 Ιουλίου.
• Ο ταγματάρχης Χαντάντ δήλωσε πριν
από μια βδομάδα ότι σκοπεύει ν’ αυξήσει
την αριθμητική δύναμη της πολιτοφυλακής-του, από 2.000 σε 50.000 άνδρες!
• «Κύριε διευθυντά,

ΕΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑ

Ά λίξανίρος Άργιιρίοο · Γ '.Γοργοί Ίωάννου
Σρρατής Ταίρχας · Ντίνος Χρκπιανόπουλορ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «nOAYtriTO.

Ύστερα από τον αδίστακτο και αδιάκρι
το βομβαρδισμό τόσων πόλεων και χω
ριών, υπάρχουν σοβαρά στοιχεία ώστε να
υποθέσει κανείς ότι κάτι πολύ χειρότερο
συμβαίνει στο Νότιο Λίβανο. Να τι έγραψε
ο πολεμικός ανταποκριτής της Γεντιόθ Αχρονότ (σ.σ. Ισραηλινή εφημερίδα) στις 18
Ιουνίου: «Οι στρατιώτες του Χαντάντ έ
χουν ενεργοποιηθεί μετά την έναρξη της
επιχείρησης «Ειρήνη στη Γαλιλαίο» και
μέχρι σήμερα είναι πολύ απασχολημένοι.
Και μη ρωτάτε με τι ασχολούνται». Μια άλ
λη μασημένη πληροφορία εμφανίστηκε
στις 11 Ιουνίου στην εφημερίδα Χααρέτζ:
«Οι στρατιώτες του Σαάντ Χαντάντ περνά
νε από σπίτι σε σπίτι στα χωριά που κατέ
λαβε ο ισραηλινός στρατός κι εξοντώνουν
τα εναπομείναντα δίκτυα τρομοκρατών».
Αν προσθέσουμε σ’ αυτά τις σχετικές
πληροφορίες που φτάνουν σε μας ανεπί
σημα, κι αν θυμηθούμε τις παλιότερες επι
δόσεις του Χαντάντ, στη γενοκτονία (το
1978, κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επι
χείρησης ώς τον ποταμό Λιτάνι, είχε δο
λοφονήσει εν ψυχρώ όλους τους κατοί
κους της κωμόπολης Χαγιάμ, η οποία είχε
καταληφθεί από τον ισραηλινό στρατό),
τότε προκύπτει η ακόλουθη εικόνα. Έ χει
αρχίσει και συνεχίζεται φυσική εξόντωση
των Παλαιστινίων, ανδρών ειδικά, του Λι
βάνου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί
από τους Παλαιστίνιους που «αιχμαλωτί
στηκαν» ή «εξαφανίστηκαν» δεν πρόκειται
να ξαναεμφανιστούν ποτέ, και το ότι κά
ποτε ζούσαν θα διαψεύδεται από τους
δράστες».
Ιερουσαλήμ
(σραέλ Σαχάκ
Η επιστολή αυτή ισραηλινού πολίτη δη
μοσιεύτηκε στο γνωστό για τις φιλοισραηλινές-του θέσεις «Economist», στις 10
Ιουλίου.
Δεν έχει άδικο ο Μπέγκιν που φοβάται
τις επιπτώσεις της πολιτικής-του πάνω
στη συνοχή της ισραηλινής κοινότητας.
Άλλωστε το δήλωσε σχεδόν καθαρά όταν
είπε προ ημερών ότι οι Αμερικανοί έχασαν
τον πόλεμο του Βιετνάμ επειδή βγήκε
στην τηλεόραση το Μάι Λάι.

«Επτά κείμενα
για τον Νίκο Καββαδία»
Γράφουν: Α λέξα νδ ρ ο ς Α ργυρίου,
Γιώ ργος Ιω άννου, Στρατής Τσίρκας
και Ν τίνος Χ ριαστιανόπουλος.
Μια έκδοση βασισμένη σε κείμενα ήδη
δημοσιευμένα στο ΑΝΤΙ.
Αλλά και δύο ανέκδοτες εργασίες:
Αλεξ. Αργυρίου, «Λούλης κατά Καββαδία»
και Ντίνος Χριστιανόπουλος,
«Ο Γάλλος ποιητής Η. J.-M. Levet
και η επίδρασή-του στον Νίκο Καββαδία»
M ia σ υ μ β ο λ ή σ τη γνω ρ ιμ ία του π οιητή
τω ν « μ α κ ρ ιν ώ ν ο ρ ιζό ντ ω ν »
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
ΔεΜοκράτους 131 τηλ. 72.29.237 - 72.32.713
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Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού
tou

Ν. Μητρόπουλου

κρίση του Τύπου είναι πανθομολογούμενη. Ομολογείται ε
δώ και καιρό από όλες τις πλευρές και ήδη έχει αναγγελ
θεί επίσημα η συγκρότηση αρμόδιας επιτροπής για την κα
τάρτιση νέου νομοσχέδιου. Υπάρχει δηλαδή μια συμφωνία στο
θέμα της κρίσης. Συμφωνία που δεν επιτρέπει σε καμιά πλευρά
να θίγει τις αιτίες της κρίσης, να μελετήσει τα προβλήματα, να
διατυπώσει προτάσεις, να ορίσει τελικά την κρίση. Και, από ό,τι
δείχνουν οι στατιστικές, η διάσταση εφημερίδων και αναγνωστι
κού κοινού θα μεγαλώνει, ενώ η ποιότητα του ελληνικού Τύπου
βαθμιαία χειροτερεύει.
Το ΑΝΤΙ είχε επισημάνει βασικές πλευρές της κρίσης στον Τύ
πο . Οι επισημάνσεις εκείνες και η κριτική είχαν στόχο να ανοίξει
ένας ουσιαστικός διάλογος για τον Τύπο, την σημερινή κρίση και
τις νέες πραγματικότητες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέχρι
σήμερα δεν μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι το θέμα «Τύπος» αντιμετωπίσθηκε με σοβαρό τρόπο. Και δεν εννοούμε εδώ μόνο την
κυβέρνηση και τους άμεσα ανδιαφερόμενους, τις εφημερίδες.
Κατά τη γνώμη-μας το θέμα αφορά όλους κόμματα κοινωνικές ορ
γανώσεις, πολίτες. Και η αντιμετώπιση των αιτίων που προκαλούν την κρίση στον Τύπο δεν είναι μόνο ζήτημα οικονομικής ενί
σχυσης και νόμων.
Η εισβολή της τηλεόρασης στην ενημέρωση εκτός από τις ανα
κατατάξεις που προκαλεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις συ
νέπειες που έχει για τον ημερήσιο Τύπο και το οικονομικό κενό
που προκαλεί στις εφημερίδες με την απορρόφηση μέρους των
διαφημίσεων, προβάλλεται σαν ένα — το κύριο — επιχείρημα για

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθημερινός και περιοδικός
Τύπος. Με το επιχείρημα όμως αυτό, καλύπτονται τα ουσιαστικά
προβλήματα και οι αιτίες της κρίσης στον Τύπο. Δεν μπορούμε
δηλαδή να εντοπίσουμε την σημερινή κρίση στις κοσμογονικές
μεταβολές των οπτικοακουστικών μέσων στη μαζική ενημέρωση,
παρ’ ό,τι πολλές εφημερίδες στον κόσμο έκλεισαν και για αυτό το
λόγο.
Με λίγα λόγια η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, αυτή που πε
ριγράφουν όλες οι εφημερίδες — τηλεόραση, ραδιόφωνο, οπτικοακουστικά μέσα, οικονομικά προβλήματα, μείωση διαφημίσε
ων, η «παλαιωμένη» είδηση στην εφημερίδα κτλ. — είναι αποδε
κτή, περιγράφει την κατάσταση, την εξηγεί εν μέρει, αλλά η κρί
ση δεν βρίσκεται εκεί. Πρέπει να εντοπισθεί στη σκοτεινή πλευρά
του φεγγαριού, στην ίδια τη λειτουργία του Τύπου σήμερα, στο
είδος της πληροφόρησης που προσφέρει, στην κριτική, στην αρθρογραφία, στο ρεπορτάζ, στην είδηση, στη σχέση-του με την ε
ξουσία, με το κράτος, με τα κόμματα, την αντιπολιτευτική ή την
συμπολιτευτική στάση, την έρευνα στις πηγές των γεγονότων,
στο σχολιασμό.
Να δούμε δηλαδή και τι γίνεται «εντός των τειχών». Γιατι και σε
τι συνίσταται η καχυποψία του αναγνώστη απέναντι στην εφημε
ρίδα.
Η συζήτηση για την κρίση στον Τύπο πρέπει να κινηθεί και σε
άλλα επίπεδα. Ήδη μια εφημερίδα ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ έ
κλεισε. Μια άλλη η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σε σχόλιο της κ. Ελένης Βλά
χου στις 27-28 Ιουνίου κατέληξε στη διαπίστωση: «Φτάσαμε σε έ·

Η «ΑΠ ΟΓΕΥΜ Α ΤΙΝΗ », ΤΑ ΙΙΡΟΒΑΗΜ ATA-THL ΚΑΙ ΟΙ
Αθήναι, 23.1 1982

Φίλοι,
Εν όψει των νέων προσπαθειών
που καλείται να καταβάλει η «Α»
για να διατηρήσει και να βελτιώσει
τη δεσπόζουσα θέση-της στον ελ
ληνικό Τύπο, θα ήθελα να διατυπώ
σω μερικές σκέψεις γύρω από τη
δουλειά-μας, την πρόσφατη και τη
μελλοντική.
Από τετραμήνου και πλέον η εφημερίδα-μας αντιμετωπίζει το δυ
σμενέστερο για το είδος-της πολιτι
κό κλίμα. Ο προεκλογικός φανατι
σμός, η ήττα της Δεξιάς, η σαρωτική νίκη του ΠΑΣΟΚ, η έντονη πολιτικοποιήση των πάντων δημιούργη
σαν ατμόσφαιρα εκτάκτως δυσμε
νή για τη φυσιογνωμία της εφημερί
δας αυτής που με τα κοινωνικά και
ανθρώπινα θέματά-της προσείλκυσε ένα μεγάλο κοινό και, με νέο δη
μοσιογραφικό στύλ, έδωσε από ε·
πταετίας μια άλλη διάσταση στην ε
ξέλιξη του ελληνικού Τύπου.
Χωρίς να παραιτηθεί από τον
προσανατολισμό-της αυτό η «Α» έ
δωσε και στις 18 Οκτωβρίου την πο
λιτική μάχη-της, όπως συνέβαινε
και στο παρελθόν με σοβαρές, αν
και αναμενόμενες, απώλειες κατά
την προεκλογική περίοδο, μέχρι
την ημέρα των εκλογών. Η διαφορά
μεταξύ των προηγουμένων πολιτι
κών μαχών και αυτής της τελευ
ταίας είναι ότι τότε εκέρδιζε η συ
ντηρητική παράταξη και το καθε
στώς ηρεμίας επανερχόνταν ύστε
ρα από λίγες μέρες, ενώ τώρα εκέρδισε μια νέα πολιτική παράταξη
που οι δομικές αλλαγές-της διατή
ρησαν και διατηρούν το έντονο πο
λιτικό κλίμα, με αποτέλεσμα:
Οι κατ’ εξοχήν πολιτικές εφημε
ρίδες, πρωινές και απογευματινές,
δεξιές και αριστερές, να κερδίσουν
φύλλα σε σύγκριση με την περσινή
περίοδο, ενώ ο «Α» παραμένει στα
ίδια κυκλοφοριακά επίπεδα, με αι
σθητό και πάλι το άγχος της διατη-
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ρήσεως της δεύτερης θέσης που
διεκδικούν η «Ελευθεροτυπία» και
το «Έθνος» και που έχει ζωτική ση
μασία από πλευράς γοήτρου και
διαφημίσεων, αλλά και με την δυνα
τότητα της ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟ
ΡΙΑΣ αν δώσει σωστά τη μάχη-της
στα προσεχή δύο χρόνια.
Στο ίδιο διάστημα, από το θάνα
το των αδελφών Μπότση, οι διοική
σεις των εταιριών της «Α» ξεπέρασαν διάφορα εσωτερικά προβλήμα
τα και βρήκαν λύσεις ομαλής λει
τουργίας ενώ το Ίδρυμα Μπότση
άρχισε τις δραστηριότητές-του με
πρώτη την αποστολή δημοσιογρά
φων στο εξωτερικό για μετεκπαίδευάη.
Βεβαίως σήμερα, αν και τα οικο
νομικά της επιχειρήσεως έχουν νοι
κοκυρευτεί, δεν υπάρχει πια η ίδια
οικονομική άνεση που υπήρχε προ
της κρίσεως του Τύπου. Οι εκδοτι
κές δαπάνες έχουν αυξηθεί πάνω
από 30% ενώ τα έσοδα παραμέ
νουν στάσιμα, λόγω κυρίως της γε
νικής πτώσεως των διαφημίσεων
κατά το τελευταίο εξάμηνο.
Παρά ταύτα η Διοίκηση της «Α» ό
χι μόνο υπήρξε συνεπής προς τις
υποχρεώσεις-της έναντι του προ
σωπικού της εφημερίδας αλλά και
υπερέβαλε σε έκτακτες παροχές
κάθε άλλη εφημερίδα. Ήδη όμως
καλούμεθα να συμμετάσχουμε εθε
λοντικά σ’ ένα πρόγραμμα καθημε
ρινών μικρών οικονομιών, το
προϊόν των οποίων θα επιστρέφει
στους εργαζόμενους.
Πανθομολογούμενο έξαλλου
πλεονέκτημα της εφημερίδας-μας
είναι και το καθεστώς εσωτερικής
δημοκρατίας και ασφάλειας που υφίσταται, αλλά και τα αμοιβαία φι
λικά αισθήματα ανάμεσα στα στε
λέχη και τους συντάκτες, τεχνικούς
και υπαλλήλους, που δύσκολα συ
ναντά κανείς σε άλλες εφημερίδες.
θα πρέπει να αναφέρω εδώ ότι η
Διοίκηση της επιχειρήσεως επεξερ

ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΙΛ ΠΟΥ:

γάζεται διάφορα σχέδια για νέες
εκδοτικές προσπάθειες μέσα στο
1982 που σκοπό έχουν να αυξήσουν
την δύναμη και το γόητρό-της και
συνάμα θα δώσουν ευκαιρίες απασχολήσεως στους εργαζόμενους
ώστε να μην καταφεύγουν αλλού
για να αυξήσουν τα εισοδήματάτους.
Σοβαρές επενδύσεις έχουν ήδη
γίνει για τη μετατροπή του πιεστηρίου-μας, μέχρι το Πάσχα, σε ημιόφσετ με το σύστημα Dllitho ενώ
μπαίνει σε εφαρμογή η νέα τεχνο
λογία της φωτοσυνθέσεως, με το
δάνειο που αναμένεται να δώσει το
κράτος στις εφημερίδες.
Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες
συνθήκες υπό τις οποίες εκδίδεται
σήμερα η «Α», με πανίσχυρους α
νταγωνιστές που βαδίζουν σε εμ
πορικότερη γραμμή, διαθέτουν α
νεξάντλητες οικονομικές πηγές,
σπαταλούν άφθονο και πανάκριβο
χαρτί, ξοδεύουν δεκάδες εκατομ
μυρίων σε διαφήμιση και — ιδίως οι
νεότερες εφημερίδες — επωφε
λούνται της δυνατότητας πιεστικού
και εκβιαστικού χειρισμού του συντακτικού-τους προσωπικού, ενώ
διατηρούν το βασικό εκδοτικό πλε
ονέκτημα της α ρ χ ή ς εκ τ ο υ μ η δ ε ν ό ς , οι προοπτικές-μας είναι από
καλές ώς άριστες γιατί πιστεύουμε
πως τελικά ο χρόνος εργάζεται υ
πέρ ημών σε όλα τα πεδία.
Όπως επανειλημμένα έχουμε
βεβαιώσει στο κοινό-μας, η «Α» θα
διατηρήσει τη σημερινή αδέσμευτη
και ανεξάρτητη γραμμή-της, εναλ
λάσσοντας τα « π λ ά ν α » ανάμεσα σε
πολιτικά και ανθρώπινα θέματα ή
συνδυάζοντας και τα δύο, ανάλογα
με την κρατούσα ατμόσφαιρα αλλά
και με τις ενδείξεις του δελτίου.
( Σ .Σ : Ε ν ν ο ε ί τ ο δ ε λ τ ίο κ υ κ λ ο φ ο 
ρ ία ς ).

Η πάγια φιλοσοφία-της όμως παρα
μένει όπως ήταν, συντηρητική και
συγκρατημένη στα θεμελιώδη εθνι

κά και πολιτικά θέματα, προόδευτική στα κοινωνικά. Ήταν και μένει
μια εφημερίδα φιλολαϊκή, βαθιά αν
θρώπινη, φανατικά προσηλωμένη,
στην είδηση, ελκυστική στο στύλτης, με καλή αίσθηση του χιούμορ,
χωρίς κομματικές εμπάθειες, με με
γάλη έμφαση στα σπορ, στις τέ
χνες, στις έρευνες μάχης, στο κους
- κους, στην ύλη εξυπηρετήσεως,
στους ζωηρούς τίτλους, στη συναρ
παστική φωτογραφία και σε μερι
κές νέες εφαρμογές που θα δούμε
παρακάτω.
Η μελλοντική τύχη της εφημερί
δας βρίσκεται φυσικά στα χέρια
των συντακτών-της, γιατί το χειρόγραφό-τους αποτελεί την πρώτη ύ·
λη·της και το πνεύμα-τους είναι το
ευγενές καύσιμό-της. Όσο υπερβο
λικό κι αν φαίνεται αυτό, είναι από
λυτα ρεαλιστικό.
Ας προσπαθήσουμε όμως να
προϊδουμε μερικές εξελίξεις βασι
σμένες στα σημερινά δεδομένα:
ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Δυστυχώς το έντονα
πολιτικοποιημένο κλίμα φαίνεται ό
τι θα συνεχισθεί για μακρύ χρονικό
διάστημα. Η προϊούσα φθορά της
σημερινής κυβερνήσεως, οι επερχόμενες δημοτικές εκλογές και τα
συζητούμενα ενδεχόμενα νέων
σχηματισμών, με υπαρκτή πάντοτε
την απειλή ελληνοτουρκικών Περι
πετειών, ενισχύουν την πρόβλεψη
αυτή. Οπωσδήποτε η «Α» θα έχει να
ωφεληθεί από τις όποιες εξελίξεις,
αν και όχι όσο θα ωφελείτο από ένα
ήπιο και ήρεμο πολιτικό κλίμα. Η
προοπτική όμως αυτή την υποχρε
ώνει να «λογαριαστεί» σοβαρά και
με την πολιτική και να αξιοπδιήσει
την επιρροή-της, πιθανώς και με έκ
φραση ΓΝΩΜΗΣ, οπωσδήποτε ό
μως με άριστη πολιτική ειδησεογραφία, με συνεντεύξεις και αναλύ
σεις διακεκριμένων συνεργατών,
με γελοιογραφίες που «τσούζουν».
ΤΥΠΟΣ: Σημειώνεται, ως αξιόλογο
φαινόμενο, η συνολική αύξηση των

ϊ

να σταυροδρόμι και η μελλοντική πορεία, τουλάχιστο της «Καθη
μερινής» θα εξαρτηθεί από την αναγνώριση — από όλους τους
αρμόδιους — των προβλημάτων που την οδηγούν σ’ αυτό το «έ
ντιμο τέλος» που όπως είναι σήμερα τα πράγματα, μοιάζει σχε
δόν αναπόφευκτο». Την επόμενη δε μέρα το κύριο σχόλιο της
πρώτης σελίδας στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ είχε το ίδιο θέμα.
Είναι καιρός πιστεύουμε να μιλήσουμε για τα ουσιαστικά προ
βλήματα της κρίσης στον Τύπο. Αυτό σημαίνει όμως να ασχολη
θούμε και με τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Αυτή που μέχρι
τώρα ήταν στο παρασκήνιο της κρίσης αν και εκεί πρέπει να ανα
ζητήσουμε τα αίτιά-της. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι σ’ αυτά τα ζητήματα τα συγκροτήματα έχουν το δικό-τους λό
γο...
Σήμερα δημοσιεύουμε στις σελίδες αυτές, ένα ενδεικτικό κεί
μενο, που αποτελεί είδος «εσωτερικής εγκυκλίου» της ΑΠΟΓΕΥ
ΜΑΤΙΝΗΣ, για το πώ ς μία από τις μεγαλύτερες σε κυκλοφορία ελ
ληνικές εφημερίδες «βλέπει» και αντιμετωπίζει τη θέση της εφη
μερίδας σήμερα και με τα νέα δεδομένα της πολιτικής κατάστα
σης στην Ελλάδα, αλλά, και με την κατάσταση στον Τύπο. Υπο
γράφεται από τον X. Πασαλάρη, διευθυντή της εφημερίδας και α
πευθύνεται στο συντακτικό-της προσωπικό.
Η «Α» αποτελεί μια ιδιόμορφη περίπτωση του ελληνικού Τύ
που. Παρακολουθείται από ένα ξεχωριστό αναγνωστικό κοινό,
προβάλλοντας ένα ιδιαίτερο στυλ γραφής και παροχής ειδήσε
ων. Συνεπώς ορισμένα από τα προβλήματα που θίγονται στο κεί
μενο είναι εξειδικευμένα. Για παράδειγμα, η «Α» δεν έχει να αντι
μετωπίσει μια άλλη εφημερίδα σαν «άμεσο ανταγωνιστή» του ί
διου αναγνωστικού κοινού. Έτσι απουσιάζουν οι συνεχείς ανα
φορές, συγκρίσεις αλλά και προτάσεις «πολεμικής» απέναντι
στον «αντίπαλο» που απασχολούν, αν δεν βασανίζουν, τις εσωτε
ρικές «ζυμώσεις» άλλων εφημερίδων.

Παρόλα αυτά μέσα από το κείμενο διαγράφονται ορισμένα από
τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Τύπος στην
Ελλάδα:
• Την προσπάθεια προσαρμογής στα δεδομένα που διαμορ
φώνει η παρουσία της τηλεόρασης και ο νέος τρόπος ζωής τόυ
πολίτη - αναγνώστη. Το κείμενο προτείνει την εφημερίδα γνώμης,
το πρωτότυπο ρεπορτάζ, την σύντομη περιεκτική γραφή, την
προβολή της εικόνας - φωτογραφίας και την «παροχή υπηρε
σιών».
• Οι τελευταίες μαζί με τις διαφημίσεις αποτελούν μεγάλη πη
γή εσόδων για τις εφημερίδες.
• Την ανυπαρξία ζωντανού αποκλειστικού ρεπορτάζ και ικα
νού δημοσιογραφικού δυναμικού και συνεπώς την κυριαρχία των
ειδήσεων - «καρμπόν».
Τέλος,
• Τα προβλήματα που σχετίζονται με την πολιτική συγκυρία
και την πολιτική των εφημερίδων απέναντι στη νέα κυβέρνηση.
Το κείμενο έχει γραφτεί τον Ιανουάριο. Από τότε φαίνεται ότι
μεσολάβησαν κάποιες αλλαγές.
Με την ευκαιρία του τέλους του «Ελεύθερου Κόσμου» η «Α» α
ναγκάστηκε μέσα από τις στήλες-της να παραδεχτεί ότι ακόμα
και η ίδια «έχει τώρα οικονομικά προβλήματα» αν δεν «διέρχεται
δεινή οικονομική κρίση».
Στο ίδιο φύλλο μετρήσαμε δύο γυμνές και τρεις φωτογραφίες
ερωτικών περιπτύξεων από «το ερωτικό κρυσφήγετο της Καρολί
νας και του Βίλας», παρ’ ότι το κείμενο κάνει την «αυτοκριτικήτου» για τις παλιότερες δημοσιεύσεις «σκληρού σεξ» που «κόλλη
σαν την ρετσινιά της πορνοφυλλάδας». Ίσω ς επειδή η απώλεια
της δεύτερης θέσης στην κυκλοφορία — που σύμφωνα με την
«εγκύκλιο» έχει «ζωτική σημασία» — είναι σήμερα πια πραγματι
κότητα...

ΜΙΑ 1.1 ΚΥΚΛΙ ΟΣ
αναγνωστών αΰηναικων εφημερί
δων κατά 20% (με παράλληλη αύ
ξηση της ακροαματικότητας των
δελτίων ειδήσεων στα ραδιοτηλεο
πτικά μέσα). Σήμερα πωλούνται
100.000 φύλλα εφημερίδων περισ
σότερα από πέρσι, στην περιοχή
πρωτευούσης. Εν τούτοις την κυ
κλοφορία, (αλλά και την διαφή
μιση), εξακολουθούν να μοιράζον
ται 15 αθηναϊκές εφημερίδες εκ
των οποίων οι 7 είναι βαρέως παθη
τικές και οι δύο μόνον καθαρά ε
νεργητικές, (Νέα και Απογευματι
νή). Υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμε
νο να κλείσουν ορισμένες, άλλες
νά αλλάξουν χέρια κι άλλες να με
ταβάλουν προσανατολισμό. Οποια
δήποτε εξέλιξη στον τομέα αυτό θα
ωφελήσει την «Α» δεδομένου ότι ο
ανταγωνισμός θα γίνει μεταξύ αντι
πάλων εφημερίδων του ίδιου ιδεο
λογικού στρατοπέδου. Άλλωστε τί
ποτε δεν μπορεί να την ζημιώσει,
περισσότερο από την πρόσφατη
περίοδο πολιτικής αιχμής, οπότε
και έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή, α
φού διατηρεί τα περσινά-της φύλ
λα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Ίσως είναι,ο πιο ε
νοχλητικός για την εφημερίδα-μας
τομέας, με σειρά προβλημάτων nou
οφείλονται σε εσφαλμένες νοοτρο
πίες, κακές συνήθειες, αξεπέραστη
δυσκινησία. Το τρόστ, το καρμπόν,
η πολυθεσία και το ωράριο εξακο
λουθούν ν’ αποτελούν σοβαρά ε
μπόδια για τις εφημερίδες, (ιδιαίτε
ρα τις απογευματινές), που περισ
σότερο από κάθε άλλη φορά έχουν
ανάγκη ελεύθερου ανταγωνισμού
και ανανεώσεων. Το αξιοσημείωτο
είναι ότι για τις νεογέννητες εφη
μερίδες («ΕΘΝΟΣ - ΑΥΡΙΑΝΗ») δεν
υφίστανται τα περισσότερα από τα
εμπόδια και συνεπώς μπορούν να
μας ανταγωνίζονται με 2-3 πλεονε
κτήματα που επαυξάνονται κάτω α
πό την απειλή «δεν μου κάνεις, σε
απολύω και άντε να δούμε που θα

βρεις δουλειά». Καλούμεθα λοιπόν
να εξισορροπίσουμε την κατάστα
ση αυτή επιστρατεύοντας όσες ικα
νότητες, εφευρετικότητα και πείρα
διαθέτουμε, επικαλούμενοι την φι
λοτιμία και ευσυνειδησία της πλειο
νότητας των συντακτών-μας και υ
πολογίζοντας στην εκ των προτέρων αποδοχή-τους σε ανώδυνες
αλλ’ εξαιρετικά ωφέλιμες «θυσίες»
στον καθαρά λειτουργικό τομέα.
Εφαρμόζοντας στην «Α» το μο
ντέρνο σχήμα «30-40-30», όπου, στα
βασικό-μας θέματα όλων των σελί
δων η αναλογία του χώρου-τους θα
είναι 30% τίτλος, 40% εικονογρά
φηση και 30% κείμενο, καλούμεθα
να βασανίσουμε τα χειρόγραφόμας κατά τρόπο πιεστικό, ώστε να
εξαλείψουμε τελείως τη φλυαρία.
Όποιος το δοκιμάσει θ’ ανακαλύ
ψει ότι με λίγο κόπο, μπορεί να πει
τα ίδια πράγματα με πολύ λιγότερες λέξεις...
Ακολουθούν υποδείξεις και ο
δηγίες για την μέθοδο και το στύλ
γραφής των άρθρων — τον τρόπο
δουλειάς των ρεπόρτέρς, των
στελεχών της εφημερίδας, και το
κείμενο συνεχίζει:
Η πείρα της δουλειάς-μας στην
«Α» μας έχει διδάξει (με σκληρά πα
θήματα) ότι κάθε ακρότητα φέρνει
καταστροφή, όπου κι αν γίνεται, εί
τε στο δημοσιογραφικό τομέα, είτε
στο διοικητικό, είτε στον τεχνικό.
Το σκληρό σεξ μας έκανε ζημιά,
μας κόλλησε τη ρετσινιά της «πορ
νοφυλλάδας» που δύο χρόνια τώρα
δεν μπορούμε να τη βγάλουμε. Οι
πολιτικοί εξτρεμισμοί της προεκλο
γικής περιόδου μας έκαναν ζημιά.
Ηαδέξια πολεμική-μας εναντίον με
γάλων επαγγαλματικών τάξεων
μας έκανε ζημιά. Οι μεταστροφέςμας, ακόμη και στις σελίδες των
σπορ, μας έκαναν ζημιά. Οι μεταφο
ρές των ενθέτων-μας από μέρα σε
μέρα μας έκαναν ζημιά.

Ας κρατήσουμε λοιπόν το «μέ
τρο» σε όλα, ας αποφύγουμε στο
μέλλον τις απότομες στροφές, τους
ενθουσιασμούς, την οργή, το πά
θος, τα ξεσπάσματα. Όλα αυτά
φέρνουν μέθη δυνάμεως αλλά κα
θηλώνουν το δελτίο και αδειάζουν
το ταμείο. Η ψυχραιμία είναι ασφά
λεια.
Σκιαγραφώντας τώρα μια μεσο
πρόθεσμη κυκλοφοριακή στρατηγι
κή θα ήθελα να συνοψίσω τους το
μείς δράσεως:
1. ΕΙΔΗΣΗ: Ν’ αποκτήσουμε μεγα
λύτερη πληρότητα σε όλους τους
τομείς και ιδιαίτερα στον πολιτικό.
Οι ειδήσεις-μας να είναι γραμμένες
σύντομα, ελκυστικό, ειδικό για την
«Α», έξω από καρμπόν, έξω από
τρόστ.
2. ΕΛΕΥΘΕΡΟ: Χρειάζεται να γίνει
πιο ζωντανό, πιο ανήσυχο, πιο ορε
ξάτο. Με δραστήρια παρέμβαση
στα θέματα του εξηρτημένου ρε
πορτάζ, με τακτικές έρευνες μάχης
σε επαγγελματικά και λαϊκό θέμα
τα, με συγκινητικές ανθρώπινες ι
στορίες και με αφιερώματα παρο
χής υπηρεσιών (όπως το αφιέρωμα
περί βουλευτών και περί ανθρώ
πων - κλειδιών), με προέκταση των
βασικών θεμάτων που συνήθως τα
εγκαταλείπουμε και τα ξεχνάμε την
επομένη.
3. ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Καλό εξοπλι
σμένο όπως είναι, αλλά με κάποια
ατολμία και έλλειψη φαντασίας,
βοηθάει μεν σημαντικά το ελεύθε
ρο, αλλά, αν και μπορεί δεν μας έ
δωσε ακόμη κανένα μεγάλο θέμα, ί
σως γιατί οι φωτορεπόρτερς-μας
δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι εί
ναι κι αυτοί αυτοδύναμοι και αυτό
νομοι ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ και οφείλουν
να βγάζουν μόνοι-τους ΕΙΔΗΣΗ με
το φακό-τους. Σ’ αυτή τη νέα φάση
της δουλειάς-μας περιμένουμε πολ
λά από το τμήμα αυτό που πολύ θα
το βοηθούσε η σκέψη τι θα έκανε
αν δούλευε «φρη λανς» και έπρεπε

να πουλάει τα θέματά-του.
4. ΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Εί
ναι ο ζωτικότατος τομέας που όλοι
παραγνωρίζουμε γιατί ελάχιστοι
και πολύ αθόρυβα εργάζονται σ’
αυτόν. Και είναι αφάνταστο πόσοι
άνθρωποι αγοράζουν σήμερα εφη
μερίδα:
,'
* για να βρουν διημερεύοντα φαρ
μακεία και γιατρούς,
* για να μάθουν που διανυκτερεύει βενζινάδικο,
* για να ψαρέψουν ευκαιρίες στις
Μικρές Αγγελίες,
* για να ιδούν τι καιρό θα κάνει
αύριο,
* για να πληροφορηθούν την κίνη
ση των μετοχών,
* για να διαβάσουν τα προγράμ
ματα TV και ραδιοφώνου,
* για να μην χάσουν πρεμιέρες, ε
πιδείξεις, εκθέσεις, διαλέξεις,
* για να διαλέξουν θέατρο, κινη
ματογράφο, ντίσκο, ταβέρνα..
Όλα τα ένθετα που περιέχουν
αυτές τις πληροφορίες, με ακρί
βεια, πληρότητα και νοικοκυριό έ
χουν επιτύχει γιατί αποτελούν το
«σέρβις» της εφημερίδας στον ανα
γνώστη και βασικό πλεονέκτημα έ
ναντι της TV...
Σ τ η σ υ ν έ χ ε ια αφού ασκείται ένα
είδος κριτικής για τις μόνιμες
στήλες της' εφημερίδας, καταλή
γει:

... Ό λες αυτές οι γκρίνιες δεν θα
ελέγοντο και δεν θα εγρόφοντο ε
δώ αν δεν υπήρχε η πεποίθηση ότι
τα κακώς κείμενα μπορούν και
ΠΡΕΠΕΙ να διορθωθούν. Σ’ αυτή
την εφημερίδα δεν έχουμε άλλη δυ
νατότητα προόδου παρά μόνο την
ελεύθερη, εθελοντική συμμετοχή
σε βελτιώσεις. Αν αλλού το κίνητρο
είναι ο φόβος εδώ δεν μπορεί να εί
ναι άλλο από το «μεράκι». Πιστεύω
ότι όλοι ανεξαιρέτως έχουμε αρκε
τό αποθέματα.
Ευχαριστώ
ΧΡΗΣΤΟΣ Π ΑΣΑΛΑΡΗ Σ

Κοινωνικοποίηση
ή
οικοπεδοποίηση
της
εκκλησιαστικής
περιουσίας;
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έο σκάνδαλο, αντίστοιχο με εκείνο της Μονής Βελλα, φαί
νεται ότι τεκταίνεται σε άλλο γεωγραφικό στίγμα, αλλά
πάλι, εκκολαπτόμε,νο απ’ την αδράνεια, τουλάχιστον, και
τις παραλείψεις του Υπ. Παιδείας.
Πρόκειται, συγκεκριμένα για την προσπάθεια διάφορων »παρα
γόντων» — που βρήκαν υποστηρικτές σε «παράγοντες» του Υπ.
Παιδείας — να μετακινήσουν την εκκλησιαστική σχολή Κρήτης α
πό την έδρα-της — λίγο έξω από τα Χανιά — σε άλλη τοποθεσία,
πολλά χιλιόμετρα έξω από την πόλη και σχεδόν κάτω από το πε
δίο βολής Κρήτης.
Αν αυτοί οι κύριοι καταφέρουν να μεταφέρουν την εκκλησιαστι
κή σχολή Κρήτης, τότε αυτοί οι ίδιοι θα ζημιώσουν τη σχολή, δη
λαδή το ίδιο το Δημόσιο, με ποσό πάνω από εκατόν πενήντα εκα
τομμύρια δραχμές(η σχολή είναι δημόσια σύμφωνα με τις διατά
ξεις του Ν. Διατάγματος 476/76 και του Π. Διατάγματος 1025/77).
Ταυτόχρονα, οι ίδιοι αυτοί κύριοι θα προσφέρουν ένα αμύθη
της αξίας θησαυρό στη μητρόπολη Κυδωνιάς και Αποκορώνου
(Χανιών).
Η πελώρια ζημιά της δημόσιας σχολής — που δεν έχει κανένα
οικονομικό πόρο εκτός από τα όσα καταβάλλει γι’ αυτήν το Δημό
σιο — και το ανυπολόγιστο κέρδος της πλούσιας Μητρόπολης
της Εκκλησίας της Κρήτης θα προκύψουν, αν εφαρμοσθεί ο όρος
μιας δωρεάς.

Ν

Ά θλιες οι συνθήκες στην Αγία Τριάδα
Η Ιερατική Σχολή Κρήτης στεγαζόταν πολλά χρόνια στη μονή
της Αγίας Τριάδας, όπου οι συνθήκες της λειτουργίας-της και της
διαμονής των μαθητών-της ήσαν άθλιες. Επειδή η κατάσταση εί
χε φτάσει σε σημείο απροχώρητο, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας
της Κρήτης αποφάσισε ομόφωνα να μεταφερθεί η σχολή από την
Αγία Τριάδα στην περιοχή της Μονής του Αγίου Ματθαίου και αυ
τή η μεταστέγαση να είναι οριστική.

Κ Υ Δ Ω Ν ΙΑ Σ ΚΑΙ Α Π Ο Κ Ο Ρ Ω Ν Ο Υ
Ειδικότερα, για τους απαράδεκτους όρους λειτουργίας της
σχολής στην Αγία Τριάδα αναφέρεται η Ιερά επαρχιακή Σύνοδος
της Εκκλησίας της Κρήτης, η οποία στο υπ’ αριθμ. 6228/2619 της 5
Ιουλίου 1974 έγγραφό-της προς το υπουργείο Παιδείας, γράφει
τα ακόλουθα:
«Η Ιερά επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης εις την
έκτακτον σύσκεψιν ταύτης της 4ης Ιουλίου 1974 ησχολήθη λεπτο
μερώς επί του θέματος της μεταφοράς της Ιερατικής Σχολής
Κρήτης εις Άγιον Ματθαίον και κατέληξεν εις την γνώμην, ότι
ορθώς επραγματοποιήθη η μεταφορά αυτής, διότι όντως οι όροι
λειτουργία ς αυτής εις την Μονήν της Αγίας Τριάδος ήσαν παντε
λώ ς απαράδεκτοι». Επίσης η Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης
στη συνεδρίαση-της στις 22 Ιανουάριου 1976 ασχολείται και πάλι
με τη μεταστέγαση της Σχολής στον Ά γιο Ματθαίο και στα σχετι
κά πρακτικά καταχωρείται η ακόλουθη απόφασή-της:
«Η Ιερά Σύνοδος αποφασίζει ομοφώνως, ότι η μεταστέγασις
της Ιερατικής Σχολής της Εκκλησίας Κρήτης εν Αγίω Ματθαίω
είναι οριστική, αποκλείει δε οποιανδήποτε επαναστέγασιν αυτής
εν τη Ιερά Μονή Α γίας Τριάδος».
Στην ομόφωνη απόφαση της Ιεράς Συνόδου μετέχει και ο μη
τροπολίτης Κυδωνιάς και Αποκορώνου κ. Ειρηναίος, ο οποίος
συμφωνεί και συνυπογράφει το πρακτικό της συνοδικής απόφα
σης.
Επίσης ο κ. Ειρηναίος, ως πρόεδρος της σχολικής εφορίας της
Ιερατικής Σχολής Κρήτης, καθώς και όλα τα μέλη της εφορίας
στην υπ’ αριθμ. 9 πράξη της σχολικής εφορίας (19 Ιανουάριου
1976) τονίζουν τα εξής:
1. Ό τι εξέλιπον οι ιστορικοί λόγοι της εις Αγίαν Τριάδα φιλοξε
νίας της Σχολής.
2. Ότι το συμφέρον των ιεροσπουδαστώ ν (κοινωνικόν, πνευμα
τικόν, μορφωτικόν) δεν δύναται να ικανοποιήσει η θέσις της Μο
νής της Α γίας Τριάδος.
3. Ό τι εκ των πραγμάτω ν αποδεικνύεται ο τόπος του Αγίου
Ματθαίου ιδεώ δης δια μαθητάς και Σχολήν.

j,

«Πειρασμός» τα εκατομμύρια του οικοπέδου
Πολύ μεγάλο πειρασμό — όπως φαίνεται — αποτελούσε για
τον «Άγιο» Κυδωνιάς και Αποκορώνου κ. Ειρηναίο Αθανασιάδη ο
όρος του δωρητηρίου συμβολαίου, που καθορίζει, ότι σε περί
πτωση μετακινήσεως της εκκλησιαστικής σχολής από την τοπο
θεσία Ά γιος Ματθαίος σε άλλη, η σχολή θα χάσει τον οικοπεδαγρό με την έκταση των 20,5 στρεμμάτων κι αυτή η έκταση — χρυ
σάφι θα περιέλθει στη μητρόπολη Κυδωνιάς και Αποκορώνου. Έ
τσι, ο κ. Ειρηναίος, που φαίνεται ότι είναι άνθρωπος πολύ έξυ
πνος, σκέφθηκε, ότι μπορεί πολύ εύκολα να γράψει στα παλιάτου τα παπούτσια τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη
σίας Κρήτης, να αλλάξει γνώμη και να ξεχάσει, όσα έχει πει (ο ί
διος εισηγήθηκε τη μεταφορά της σχολής από την Αγία Τριάδα),
έχει γράψει και έχει υπογράψει για τους λόγους, που επιβάλλουν
τη μετακίνηση της σχολής από την Αγία Τριάδα και την οριστική

-

Γιατί θα χάσει η σχολή και θα θησαυρίσει η Μητρόπολη;
Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. 2.547/15.7.1977 δωρητήριο συμ
βόλαιο του συμβολαιογράφου Χανιών Δημητρίου Μπαλωμενάκη
ο ιερός ναός «η Γέννησις της Θεοτόκου» Κουνουπιδιανών δωρί
ζει στην Ιερατική Σχολή Κρήτης ένα οικοπεδαγρό, που βρίσκεται
στη θέση Μάρες κι έχει έκταση είκοσι χιλιάδες τετρακόσια ενε
νήντα τετραγωνικά μέτρα μ ε τον απαράβατο όρο, ότι η ιερατική
σχολή θα εδρεύει στον Αγιο Ματθαίο, δηλαδή στη σημερινή-της
έδρα.
Το δωρητήριο συμβόλαιο στη συνέχεια υπογραμμίζει, ότι «εις
περίπτωσιν κατά την οποίαν η Ιερατική Σχολή της Εκκλησίας της
Κρήτης νυν Μέση Ιερατική Σχολή Κρήτης (Ν. Δ. 476/18.11.75) ήθελεν μεταφ ερθεί μονίμως και οριστικώς εν όλω ή εν μέρει εις άλ
λην περιοχήν' εκτός του Αγίου Ματθαίου Χανιών, ο δωρηθείς οικοπεδαγρός ή και ο εξ αυτού πιθανώς αποκτηθησόμενος εξ α
ντα λλαγής ή δ ι’ οιουδήποτε άλλου τρόπου θα ανήκει εις την πλή
ρη νομήν, κατοχήν και κυριότητα της Ιερός Μητροπόλρως Κυδω
νιάς και Αποκορώνου».

Αυτό το κτήμα θα καρπωθεί η Μητρόπολη...

συμφωνήσουν με τη γραμμή-του, ότι η σχολή πρέπει να μεταφερ
θεί στην Αγία Τριάδα και να αποδεχθεί τους όρους της «προσφο
ράς» της μονής Αγίας Τριάδας.
Ο κ. Ειρηναίος αποτάθηκε και στο συμβούλιο του ναού της Γεννήσεως της Θεοτόκου, για να δεχθεί και να αλλάξει τον όρο της
δωρεάς, ώστε και σε περίπτωση μεταφοράς της σχολής να παραμείνει ο οικοπεδαγρός στη σχολή.
Η απάντηση του συμβουλίου στο μητροπολίτη Χανιών είναι
σκόπιμα διατυπωμένη με τη δέουσα δόση αοριστίας και ασάφειας
και μοιάζει να λέει:
«Ας πάει πρώτα η σχολή στην Αγία Τριάδα — δηλαδή να χάσει
πρώτα τον οικοπεδαγρό — και μετά έχει ο Θεός για την τροπο
ποίηση του όρου της δωρεάς!».

Ο Δούρειος Ίππος «αγίων» αδελφών

Η μ ο ν ή Α γ ία ς Τ ρ ιά δ α ς n o n θα φ ιλ ο ξ ε ν ή σ ε ι τ η ν Ιε ρ α τ ικ ή Σ χ ο λ ή Χ α ν ιώ ν β ρ ίσ κ ε τ α ι
σε γ ε ιτν ία σ η μ ε τ ο Π ε δ ίο Β ο λ ή ς . Μ ε τ α β έ λ η σ η μ ε ιώ ν ο ν τ α ι τ α σ η μ ε ία π ου έ π ε σ α ν
τε λ ευ τα ία π ύ ρ α υ λ ο ι ( Η φ ω το γ ρ α φ ία π ρ ο έ ρ χ ε τα ι α π ό τ η ν ε φ η μ ε ρ ίδ α το υ Η ρ α κ λ ε ίο υ
« Ε λ ε υ θ ερ ία ν τ η ς 7 .7.82).

εγκατάστασή-της στον Ά γιο Ματθαίο, αφού με ένα δικό-του «εί
πα · ξείπα» και χάρη στην υποστήριξη κάτι φίλων-του θα μπο
ρούσε να κερδίσει η μητρόπολή-του ένα πραγματικά αμύθητης α
ξίας θησαυρό.
Επίσης ο κ. Ειρηναίος οπωσδήποτε θα έχει υπολογίσει, ότι, αν
η σημερινή αξία του οικοπεδαγρού της εκκλησιαστικής σχολής υ
περβαίνει τα 150 εκατομμύρια, η ίδια έκταση θα έχει πολύ μεγα
λύτερη αξία, όταν τη χάσει η σχολή και την κερδίσει η μητρόπο
λη, γιατί αυτός, ως μητροπολίτης Κυδωνιάς και Αποκορώνου, θα
την οικοπεδοποιήσει και κομμάτι - κομμάτι που θα πουλάει, θα ει
σπράττει, για την μητρόπολη, φυσικά, αστρονομικά ποσά.
Βέβαια, τον κ. Ειρηναίο δεν ενδιαφέρει το γεγονός, ότι με την
οικοπεδοποίηση των 20,5 στρεμμάτων σε μια περιοχή προνομια
κή, με θαυμάσια θέα προς τη θάλασσα, σε υγιεινότατη τοποθεσία
με ζηλευτό υψόμετρο, που βρίσκεται μόλις δύο χιλιόμετρα έξω α
πό τα Χανιά, θα καταστραφεί ολοκληρωτικά η ασύγκριτη ομορφιά
του τοπίου. Ο κ. Ειρηναίος ενδιαφέρεται για το «ψητό»...
Ο πειρασμός του τεράστιου κέρδους για τη μητρόπολη Κυδω
νιάς και Αποκορώνου κατανίκησε τελικά τον κ. Ειρηναίο, ο οποίος
άρχισε να κινείται για τη μεταφορά της εκκλησιαστικής σχολής
στην Αγία Τριάδα — την παλιά τοποθεσία με τις απαράδεκτες
συνθήκεςλειτουργίαςόπως ο ίδιος τόνιζε — ώστε η σχολή να χά
σει τον οικοπεδαγρό και να τον αποκτήσει η μητρόπολή-του.
Ο κ. Ειρηναίος έδινε εντολές σε υφισταμένους-του κληρικούς
και λαϊκούς να υποστηρίζουν τις νέες απόψεις-του για τη μεταφο
ρά της Σχολής, αλλά ταυτόχρονα, έδινε και εντολές για δήθεν οι
κονομική ενίσχυση της σχολής ή και για άλλες παροχές προς αυ
τήν, ώστε να μη φανεί ότι ζημιώνεται η εκκλησιαστική σχολή Κρή
της.
Τέτοιου είδους «συμπαράσταση» προς τη σχολή έδειξε, με ε
ντολή του κ. Ειρηναίου, η μονή Αγίας Τριάδας, που υπάγεται σ’
αυτόν, η οποία προσφέρθηκε να παραχωρήσει στη σχολή έκταση
60 ή και περισσότερων στρεμμάτων, για να ανεγερθούν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής στην τοποθεσία της Αγίας
Τριάδας, ως και να της παραχωρήσει κι άλλη έκταση, για την αντι
μετώπιση των εξόδων κατασκευής των νέων κτιρίων και με την
προϋπόθεση, ότι η σχολή θα εγκατασταθεί κάτω από το πεδίο βο
λής της Κρήτης (για να τρώνε, προφανώς, οι σπουδαστές τα ου
ρανόπεμπτα βλήματα στα κεφάλια-τους!).
Το ηγουμενοσυμβούλιο της μονής Αγίας Τριάδας, που ελέγχε
ται από τον κ. Ειρηναίο, έχει θέσει περιοριστικούς όρους για την
παραχώρηση εκτάσεων κλπ. που καθιστούν στην πραγματικότη
τα, το δώρο άδωρο.
Επίσης πρέπει να τονιστεί, ότι η αξία των 60 στρεμμάτων στην
περιοχή Αγίας Τριάδας δεν υπερβαίνει τα 6 εκατομμύρια δραχ
μές, ενώ η αξία του οικοπεδαγρού των 20,5 υπερβαίνει τα 150 ε
κατομμύρια. Κι αυτά τα 150 εκατομμύρια κινδυνεύει άμεσα να χά
σει η δημόσια σχολή, για να τα κερδίσει η μητρόπολη Κυδωνιάς
και Αποκορώνου. υπέρογκα ποσά!...
Επίσης ο κ. Ειρηναίος, ως πρόεδρος της σχολικής εφορίας της
εκκλησιαστικής σχολής, κατόρθωσε να πείσει τα μέλη-της να

Κάτω από την απόφαση του σκιώδους ηγουμενοσυμβούλιου
της Αγίας Τριάδας να προβεί σε παραχώρηση εκτάσεων στην εκ
κλησιαστική σχολή Κρήτης — απόφαση που είναι απόλυτα άκυ
ρη, γιατί υπάρχει απάγορευτική διαταγή της Πολιτείας — κρύβε
ται το σχέδιο μερικών «αγίων» αδελφών, που αποβλέπουν να πά
ρουν την έγκριση της Νομαρχίας Χανιών, ώστε η Μονή Αγίας
Τριάδας να εκποιήσει χιλιάδες στρέμματα — και μάλιστα παρα
λιακά — από τα οποία θα κερδίσει η Μονή αστρονομικά σε ύψος
ποσά. Η Μονή υπέβαλε κιόλας σχετική αίτηση στη Νομαρχία Χα
νιών.
Έτσι, η «παραχώρηση» έστω και 100 στρεμμάτων αποδεικνύεται, πως αποτελεί τον Δούρειο Ίππο, μέσα στον οποίο κρύβεται η
ασυγκράτητη ορμή κάποιων «αγίων» αδελφών να ξεπουλήσουν
την περιουσία της Μονής και να καταπατήσουν την απόφαση της
κυβέρνησης, που απαγορεύει την εκποίηση της μοναστηριακής
περιουσίας.
Ωστόσο, ορισμένοι υπεύθυνοι του υπουργείου Παιδείας θέ
λουν να αγνοούν την εξαγγελία του ΠΑΣΟΚ και τις προγραμματι
κές δηλώσεις του πρωθυπουργού κ. Α. Παπανδρέου για την κοι
νωνικοποίηση της μοναστηριακής περιουσίας και σπεύδουν να
συνεργαστούν με εκείνους, που τόσο προκλητικά υπονομεύουν
τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπέρ του κοινωνικού συνόλου.
Ο «Άγιος» Κυδωνιάς και Αποκορώνου, έχοντας βάλει στόχο να
κερδίσει για τη μητρόπολή-του τον οικοπεδαγρό της δημόσιας
σχολής, υπέβαλε επανειλημμένα αιτήσεις στο υπουργείο Παι
δείας, για να εγκρίνει τη μεταφορά της σχολής στην Αγία Τριάδα,
αλλά το υπουργείο της απέρριπτε, γιατί διασφάλιζε τα συμφέ
ροντα του Δημοσίου. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο πρώην υπουργός
Παιδείας κ. Α. Ταλιαδούρος διέταξε να τεθεί ο σχετικός φάκελος
με τις αιτήσεις του κ. Ειρηναίου στο αρχείο, γιατί, προφανώς είχε
καταλάβει τι κρύβεται πίσω απ’ αυτή την υπόθεση.
Με την κυβέρνηση της Αλλαγής φαίνεται πως ξεθάρρεψε ο μη
τροπολίτης κ. Ειρηναίος κι έτσι επανήλθε και μάλιστα δριμύτερος
— στο αίτημά-του.

Ποιος άναψε το πράσινο φως
Το πράσινο φως άναψε κι έλαμψε εκθαμβωτικά για τον κ. Ειρη
ναίο, όταν μπήκε στο υπουργείο Παιδείας ο κ. Αλ. Παπαδερός, ως
ειδικός σύμβουλος του πρώην Υπουργού Λευτέρη Βερυβάκη, ο κ.
Παπαδερός στήριξε τις επιδιώξεις του «Αγίου» και επέτυχε και
την κάλυψη του κ. Βερυβάκη.

Η αντίθεση του διευθυντή κι η οργή των «αγωνιστών»
Έντονη αντίθεση στις προσπάθειες του μητροπολίτη κ. Ειρη
ναίου, του κ. Α. Παπαδερού και των άλλων φίλων-τους για τη με
ταφορά της Σχολής στην Αγία Τριάδα εκδήλωσε και ο διευθυντής
της σχολής κ. Αντ. Πεζανάκης, ο οποίος έχει υποβάλει εκτενείς α
ναφορές στο υπουργείο Παιδείας, στις οποίες επισημαίνει την
πελώρια ζημιά που θα υποστεί η σχολή, αν αυτή μετακινηθεί στην
Αγία Τριάδα. Η αντίθεση του κ. Πεζανάκη προκάλεσε προσπά
θειες με σκοπό την εκπαραθύρωση-του Πρώτο βήμα ήταν η επι
λογή του αντικαταστάτη-του στη διεύθυνση της σχολής. Κι αυτή
την επιλογή την έκαναν οι διώκτες του κ. Α. Πεζανάκη με κριτήριο
και στόχο να βάλουν δικό-τους άνθρωπο ως διευθυντή, ο οποίος
θα συμφωνεί με όσα αυτοί θα του υπαγορεύουν. Έτσι προχώρη
σαν στην επιλογή.
Επιτυχέστερη εκλογή απ’ αυτή που έκαναν οι εκλέκτορες -μέσα κι έξω από το Υπουργείο Παιδείας ήταν αδύνατο να γίνει.
Κι αυτό, γιατί ο εκλεκτός-τους κληρικός — είναι αρχιμανδρητης,

δηλαδή άγαμος παπάς — συγκεντρώνει σπάνια χαρίσματα, δια
θέτει εξαιρετικά προσόντα, παρουσιάζει άπειρες ικανότητες αλ
λά και... αδυναμίες απερίγραπτες.

κ. Λ. Βερυβάκη, από τον οποίο και αξίωσε μια μέρα να γίνει το
γρηγορότερο η μετάθεσή-του, πως η σχολή δεν λειτουργεί καλά,
γιατί δεν είναι καλός ο διευθυντής-της.

Ανίκανος, απομονωμένος, και... καγκελόφρακτος!

«Να σταματήσεις τον έλεγχο!»

Ανίκανος να παρακολουθήσει τα μαθήματα στη Σχολή Χάλκης,
υπαίτιος σκανδαλισμού των πιστών, αλλά και απομονωμένος και
«καγκελόφρακτος» (τον κλείδωναν στο δωμάτιό-του και τον έδε
ναν στο κρεβάτι-του, για να μην κάνει... αταξίες και άλλα πολλά).
Έτσι χαρακτηρίζεται σε επίσημα και αναμφισβήτητου κύρους
έγγραφα ο μέλλων σχολάρχης της εκκλησιαστικής σχολής Κρή
της.
Συγκεκριμένα:
• Η θεολογική Σχολή Χάλκης, όπου φοιτούσε ο «οσιολογιώτατος ιερομόναχος», τον θεωρεί ανίκανο να παρακολουθήσει τα μα
θήματα και τον καλεί να διακόψει τις σπουδές-του σ’ αυτή. Τα ίδια
γράφει προς τον «οσιολογιώτατο» και ο μητροπολίτης Κυδωνιάς
και Αποκορώνου Α γαθάγγελος στην un’ αριθμ. 602/13.Θ.55 επιστολή-του.
• Η επισκοπή Κυδωνιάς και Αποκορώνου στην υπ’ αριθμ.
964/15.10.60 επιστολή-της στον ίδιο κληρικό του υπογραμμίζει, ό
τι με τις πράξεις-του «προκαλείται ο σκανδαλισμός των ευσεβών
Χριστιανών, και καταλήγει:
«Σοι απαγορεύομεν την τέλεσιν πάσης ιεροπραξίας και την κήρυξιν του θείου Λόγου εφ’ όσον θα παραμένεις εις την καθ’ ημάς
θεόσωστον επαρχίαν».
• Ο διευθυντής της εκκλησιαστικής σχολής Κρήτης στο δελτίο
ποιότητας του «εκλεκτού» κληρικού (ημερομηνία 15.7.1970) υπο
γραμμίζει και τα εξής:
«Είναι κατά τινα τρόπον διαβεβλημένος από αδελφούς της Μο
νής, οίτινες έχουν και εγγράφους μαρτυρίας.
Ωσαύτως ο πρώην διευθυντής της Σχολής τον είχεν απομονωμένον και καγκελόφρακτον εις το δωμάτιόν-του...
Είναι μεγάλη ζημία η παραμονή-του υφ’ οιανδήποτε ιδιότητα εν
τη Σχολή».

Καφεδάκι, κουβεντούλες και άλλα πολλά...
Ο «απομονωμένος» και «καγκελόφρακτος» αρχιμανδρίτης αι
σθανόταν πολύ άνετα στο γραφείο του ιδιαιτέρου του κ. Βερυβάκη, κ. Γ. Μαραγκουδάκη, που είναι και συμπατριώτης-του (μερικοί
λένε πως είναι και στενός συγγενής-του). Πηγαινοερχόταν συχνά
σ’ αυτό, έπινε το καφεδάκι-του, τα συζητούσαν με τον φίλο-του
και ιδιαίτερο του υπουργού Παιδείας και μιλούσε με τον υπουργό

Επίσης τον κ. Α. Πεζανάκη θέλουν να διώξουν από τη σχολή ό
σοι φοβούνται, ότι υπάρχουν παρανομίες στα οικονομικά της
σχολής. Εξάλλου ο κ. Α. Πεζανάκης ζήτησε να γίνει οικονομικός
και διαχειριστικός έλεγχος σ’ αυτή.
Ωστόσο, μόλις άρχισε αυτός ο έλεγχος στις 18 ΜαΤου ε.έ. και
ώρα 8.30 το πρωί από τον αρμόδιο επιθεωρητή κ. Νοδαράκη, μετά
από μισή ώρα ακριβώς ο ξάδερφος του υπουργού Παιδείας, ο κ.
Δημ. Βερυβάκης, τηλεφώνησε από το γραφείο-του (ήταν αποσπα
σμένος στο ιδιαίτερο γραφείο του κ. Λ. Βερυβάκη) και διέταξε τον
επιθεωρητή κ. Νοδαράκη να σταματήσει τον έλεγχο!...
Η διαταγή για την άμεση διακοπή του οικονομικού ελέγχου,
που θα άρχιζε από το 1975 και θα είχε αντικείμενο τη διαχείριση
μερικών διευθυντών της σχολής (αρχιμανδριτών κτλ.) φαίνεται ό
τι προήλθε από τις έντονες πιέσεις ενδιαφερομένων, για να μην
αποκαλυφθούν παρανομίες και άλλα πολλά. Αλλά όλα αυτά γρή
γορα θα ξεσκεπαστούν...
Ο υπουργός κ. Λ. Βερυβάκης δεν πρόφτασε να υπογράψει την
απόφαση για την εκπαραθύρωση του κ. Α. Πεζανάκη. Ωστόσο, λέ
γεται , ότι πρόφτασε να υπογράψει στις 2 Ιουλίου — τη μέρα της
παραίτησής-του από το υπουργείο Παιδείας — την «απόφαση»,
με την οποία διόρισε τον «ειδικό»-του σύμβουλο, τον κ. Α. Παπαδερό, στο υπηρεσιακό συμβούλιο εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως
του υπουργείου Παιδείας.
Και αυτό, βέβαια, σαν ανταμοιβή για τις προσφερθείσες υπηρεσίες-του!
Μετά τις σημερινές αποκαλύψεις και καταγγελίες του «ΑΝΤΙ»
που στηρίζονται σε επίσημα και αναμφισβήτητα στοιχεία — και
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του «Αγίου» Κυδωνιάς και Απο
κορώνου και των στενών-του φίλων κ. Α. Παπαδερού και Γ. Μαραγκουδάκη ως και άλλων ορατών και αοράτων συνεργατώντους, η εκκλησιαστική σχολή Κρήτης θα παραμείνει στη σημερινή-της θέση, στον Αγιο Ματθαίο.
Βέβαια, από τις αποκαλύψεις — καταγγελίες του «ΑΝΤΙ» θα χά
σει ανυπολόγιστα ποσά η μητρόπολη του κ. Ειρηναίου, αλλά δεν
θα ζημιωθεί εκατόν πενήντα εκατομμύρια δραχμές η δημόσια εκ
κλησιαστική σχολή Κρήτης κι ούτε το Δημόσιοα θα ρεζιλευτεί.
Αυτά για σήμερα...
Κώστας Β. Σακελλαρίου

ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΕΛΛΑΣ
• Από τέσσερα μέλη της Σχολι
κής Εφορείας της Σχολής Βελλάς
πήραμε το γράμμα που ακολουθεί
και αναφέρεται σε άρθρο του τχ.
208:

Στο τεύχος 208/25.6.82 του πε
ριοδικού «ΑΝΤΙ» διαβάσαμε το
άρθρο του δημοσιογράφου κ. Κ.
Β. Σακελλαρίου με τίτλο «Ο Α
ΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ Υ
ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ». Στο
άρθρο αυτό γίνεται λόγος και για
τη Σχολική Εφορεία της Βελλάς.
Φοβούμαστε ότι ο αρθρογράφος
σε αρκετά σημεία διατύπωσε α
πόψεις ανακριβείς διαστρεβλώ
νοντας έτσι την αλήθεια.
Ας έρθουμε όμως στα συγκε
κριμένα σημεία.
Συμφωνούμε αρχικά με τον αρθρογράφο ότι ο Μητροπολίτης
Ιωαννίνων παράνομα και αυθαί
ρετα κατακρατούσε και κατα
κρατεί τις προσόδους απ’ την πε
ριουσία της Βελλάς, και εκποίη
σε περιουσιακά-της στοιχεία.
Αυτήν την παρανομία την καταγ
γείλαμε' ζητήσαμε με εξώδικη
πρόσκληση την απόδοση των
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προσόδων στη Σχολή και κινή
σαμε όλη τη νόμιμη διαδικασία,
αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά
για την οριστική διευθέτηση του
θέματος. Σ’ αυτήν την περίπτωση
το λόγο και την ευθύνη τελικά θα
έχει η πολιτεία.
Καταλογίζει ο αρθρογράφος
στη Σχολική Εφορεία ότι παράλειψε «παράνομα και αδικαιολό
γητα» να διορίσει πληρεξούσιο
δικηγόρο για να παραστεί και να
ανακρούσει την αναγνωριστική
αγωγή που η Μονή Βελλάς είχε ε
γείρει κατά του Ιεροδιδασκα
λείου της Βελλάς. Αυτό είναι ψέ
μα. Δικηγόρος ορίστηκε, ικανό
τατος μάλιστα, ο κ. Ντίνος. Πα
ρουσιάστηκε και ζήτησε την ανα
βολή της συζήτησης στις 6.5.82,
μελετά την υπόθεση της περιου
σίας της Βελλάς με όλη την επι
βαλλόμενη σοβαρότητα και υ
πευθυνότητα. Το θέμα της ερημο
δικίας στη δίκη της 10 Ιουνίου
1982 που θίγει ο αρθρογράφος, εί
ναι ζήτημα καθαρά διαδικαστικό
και δε ζημιώνει καθόλου την υπό
θεση και τη δικονομική θέση του
Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς. Αυτά
ας τα αφήσει ο αρθρογράφος να

τα εκτιμήσουν οι δικηγόροι και
να τα κρίνουν τα δικαστήρια.
Δεν παράλειψε ο αρθρογράφος
να μεγαλοποιήσει τα πράγματα
μιλώντας για περιουσιακά στοι
χεία αξίας, «πάνω από πέντε δι
σεκατομμύρια». Σε πρόσφατη απογραφή της περιουσίας της Βελ
λάς, που έγινε από επιτροπή του
Δημοσίου (μέλος της επιτροπής
ήταν και ο κ. Κορακίδης) γίνεται
λόγος για περιουσία αξίας
414.000.000 δρχ. Το πρακτικό το
υπογράφει κι ο κ. Κορακίδης. Ε
μείς πιστεύουμε ότι η αξία της
περιουσίας είναι μεγαλύτερη απ’
αυτή που αναφέρει η επιτροπή.
Δυσκολευόμαστε όμως να συμ
φωνήσουμε με τον αρθρογράφο
που μιλάει για πέντε δισεκατομ
μύρια.
Στη συνέχεια ο αρθρογράφος
αναλαμβάνει την υπεράσπιση
του πρώην διευθυντή της Βελλάς
κ. Κορακίδη. Γράφει γι’ αυτόν ό
τι «εκπαραθυρώθηκε» και ήταν ο
μόνος που «αντιστάθηκε και πο
λέμησε τον Άγιο Ιωαννίνων». Κι
εδώ τα πράγματα είναι εντελώς
διαφορετικά.
Ο κ. Κορακίδης δεν εκπαραθυ

ρώθηκε. Μπήκε βέβαια στη Βελλά ως διευθυντής απ’ το παράθυ
ρο, με προκήρυξη - φωτογραφία
του προστάτη-του πρώην Υπουρ
γού Βαρβιτσιώτη, χωρίς να έχει
προϋπηρετήσει σε δημόσια σχο
λεία και χωρίς να έχει συνεπώς
τα ανάλογα προσόντα. Η απομάκρυνσή-του απ’ τη Σχολή έγινε
για διοικητικές και διαχειριστι
κές παραλείψεις που επισημάνθηκαν απ’ την πρώτη μάλιστα
συνεδρίαση της νέας σχολικής Ε
φορείας υπό την προεδρία του ί
διου του κ. Κορακίδη. Οι παρα
λείψεις αυτές είναι καταχωρισμέ
νες στα πρακτικά της σχολικής
Εφορείας. Επίσης η συμπεριφορά
του κ. Κορακίδη προς τα μέλη
της Σχολικής Εφορείας, μπρο
στά σε γονείς και καθηγητές, σε
σπουδαστές και μαθητές της
Σχολής υπήρξε αχαρακτήριστη.
Για τους λόγους αυτούς ζητήσα
με την απομάκρυνσή-του.
Λέει ο αρθρογράφος πως ο κ.
Κορακίδης πολέμησε τον Άγιο
Ιωαννίνων. Πώς όμως; Μήπως
με άσκοπες αναφορές και παρο
χή πληροφοριών προς τον Τύπο
που μπορεί να δημιουργούσαν ε-

ντυπώσεις, δεν έφεραν όμως α
ποτελέσματα; Και πως ο κ. Κορακίδης διασφάλιζε τα συμφέ
ροντα του Δημοσίου, τη στιγμή
που ως διευθυντής της Σχολής
και οικονομικός υπόλογος δια
χειριζόταν εκατομμύρια κάθε
χρόνο χωρίς προϋπολογισμό,
χωρίς βιβλία συσσιτούντων και
περιουσίας της Σχολής και με α
ναληθή στοιχεία εξαγωγής τροφί
μων; Απλούστατα λοιπόν με την
τακτική του κ. Κορακίδη δημιουργήθηκε σκόπιμα ένα τεχνη
τό κλίμα εχθρότητας ανάμεσα σ’
αυτόν και τον Δεσπότη - Πρόε
δρο της Σχολικής Εφορείας (μέ
χρι τον Απρίλιο 1982) που βόλευε
μεν και τους δυο, οδηγούσε όμως
τη Σχολή στο σημερινό-της κα
τάντημα. Αυτή είναι η αλήθεια
για τον «πόλεμο» που έκανε ο κ.
Κορακίδης.
*
Αναφέρεται τέλος ο αρθρογράφος στην «αποκαλυπτική αναφο
ρά» του κ. Κορακίδη προς το Υ
πουργείο Παιδείας. Για όσους
δεν ξέρουν την υπόθεση μπορεί η
αναφορά αυτή να προκαλεί εντυ
πώσεις. Εμείς όμως που ξέρουμε
καλά τα πράγματα διαπιστώνου
με και στην περίπτωση του κ.
Κορακίδη τη γνώριμη στον τόπομας τακτική: Αυτοί που βαρύνονται με κατηγορίες, παρουσιάζο
νται ως τιμητές και κατήγοροι,
προπαντός δε ως υπερασπιστές
των συμφερόντων του Δημοσίου.
Πολύ παράξενο, στ’ αλήθεια, το
ενδιαφέρον του κ. Κορακίδη για
τη Βελλά και το Δημόσιο! !
Τελειώνοντας θέλουμε να τονί
σουμε τούτο. Τα μέλη της σημε
ρινής Σχολικής Εφορείας, έκα
ναν, κάνουν και θα κάνουν στο
ακέραιο το καθήκον-τους. Γνω
ρίζουν την προσφορά της Βελλάς
στον Ηπειρωτικό και γενικότερα
τον ελληνικό χώρο. Ας μην ανη
συχούν λοιπόν ο αρθρογράφος
και προπαντός ο κ. Κορακίδης.
Ο τελευταίος δεν έχει κανένα δι
καίωμα να μιλάει για τη Βελλά.
Έκανε ό,τι μπορούσε για να οδη
γήσει τη Σχολή στα πρόθυρα της
διάλυσης.
»
Στον αρθρογράφο κ. Σακελλαρίου θέλαμε να υπενθυμίσουμε ό
σα τονίστηκαν σ' αυτόν από μέ
λος της Σχολικής Εφορείας, ό
ταν τον επισκέφτηκε στο γραρείο-του. Αναγνωρίζουμε τους
αγώνες-του για την περιουσία της
Βελλάς. Αν ο Δεσπότης ευθύνεται για την παράνομη αφαίρεση
των προσόδων της περιουσίας
απ’ τη Σχολή, ο κ. Κορακίδης ευθύνεται για πολλές διοικητικές
^ και διαχειριστικές παραλείψεις
που ζημίωσαν τη Σχολή και το
Δημόσιο. Αυτό πρέπει να το κα
ταλάβει, αν θέλει να βοηθήσει α
ποτελεσματικά στην ανόρθωση
της Βελλάς.
Με τιμή
Σπύρος Χουλιαράς
Ευάγγελος Φαρμάκης
Ευάγγελος Τζίμας
Σπύρος Εργολάβος
Μέλη της Σχολικής Εφορείας της
Βελλάς

• Ο συνεργάτης-μας Κώστας
Σακελλαρϊου, υπόψη του οποίου
θέσαμε την παραπάνω επιστολή,
παρακαλεί να δημοσιεύσουμε την
ακόλουθη απάντησή-του:
Δεν έχουν δικαίωμα οι κ. Σ.
Χουλιαράς, Ε. Φαρμάκης, Ε.
Τζίμας και Σ. Εργολάβος να ε
νεργούν και να εμφανίζονται ως
μέλη της σχολικής εφορείας της
σχολής Βελλάς, γιατί ο διορισμός-τους είναι απόλυτα παρά
νομος.
Συγκεκριμένα:
1. Η απόφαση του υπουργού
Παιδείας Ε. Βερυβάκη (υπ’ αριθ.
A 2/251/15.4.82) για τη συγκρό
τηση της σχολικής εφορείας είναι
παράνομη, γιατί στηρίχθηκε σε
ανύπαρκτη κοινή απόφαση των
υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Παιδείας.
2. Η νόμιμη κοινή απόφαση των
δύο παραπάνω υπουργών, η υπ’
αριθμ. 62 5/5/26.4.82, εκδόθηκε
και δημοσιεύθηκε την ίδια μέρα
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος 213 β της 26.4.82), δη
λαδή έντεκα μέρες μετά την άκυ
ρη απόφαση του κ. Ε. Βερυβάκη.
3. Η συγκρότηση της σχολικής
εφορείας της σχολής Βελλάς εί
ναι παράνομη, γιατί τα μέλη-της
δεν επιλέγησαν σύμφωνα με τις
διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης της 26.4.82, που καθο
ρίζει, ότι τα μέλη της σχολικής ε
φορείας τα προτείνει ο διευθυ
ντής της σχολής με συνεργασία
εκπροσώπων της τοπικής ένω
σης δήμων και κοινοτήτων.
• Γράφουν οι επιστολογράφοι,
ότι από τη σχολική εφορεία «δι
κηγόρος διορίστηκε, ικανότατος
μάλιστα, ο κ. Ντίνος. Παρουσιά
στηκε και ζήτησε την αναβολή
της συζήτησης στις 6 Μαΐου». Ω
στόσο, οι επιστολογράφοι σκόπι
μα αποκρύπτουν την αλήθεια και
τα ακόλουθα γεγονότα, τα οποία
συνιστούν και τη βαρύτατη αμέλειά-τους για τη διασφάλιση των
συμφερόντων της δημόσιας σχο
λής Βελλάς.
1. Ο διορισμός του κ. Ντίνου ως
νομικού συμβούλου της σχολι
κής εφορείας και της σχολής
Βελλάς έγινε στις 27 Απριλίου
1982 με την υπ’ αριθμ. 37/82 από
φαση της σχολικής εφορείας.
2. Ούτε οι επιστολογράφοι, ούτε
ο πληρεξούσιος δικηγόρος φρό
ντισαν — όπως έχουν στοιχειω
δώς καθήκον να πράξουν — να
προετοιμαστούν, για να αντικρούσουν την αναγνωριστική α
γωγή του «Αγίου» Ιωαννίνων κ.
Σετάκη κατά της σχολής, που εί
χε προσδιορισθεί να γίνει — εξ α
ναβολής — στις 6 Μαΐου 1982
στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Έ 
τσι, ο πληρεξούσιος κ. Ντίνος
παρουσιάστηκε ανέτοιμος στο
δικαστήριο και ζήτησε να ανα
βληθεί η συζήτηση της αγωγής.
3. Την παραπάνω αμέλεια των
υπεύθυνων της σχολής κλπ. εκ
θέτει ο ίδιος ο πληρεξούσιος δι

κηγόρος κ. Γ. Ντίνος στην αναφοριι-του (19 Ιουνίου 1982) προς
τη σχολική εφορεία της σχολής
Βελλάς για τον υπουργό Παι
δείας, στην οποία, αφού γράφει
ότι «η εντολή που μου δόθηκε τό
τε απ’ τον κ. Εργολάβο, σαν εκ
πρόσωπο της σχολικής εφο
ρείας, ήταν να ζητήσω αναβολή
(σ.σ. με ποιό δικαίωμα έδωσε τέ
τοια εντολή ο κ. Εργολάβος;)
γιατί αν θυμάμαι καλά επρόκειτο
να συγκροτηθεί νέα σχολική εφο
ρεία» στη συνέχιεα, προβαίνει ο
ίδιος ο κ. Ντίνος στις ακόλουθες
αποκαλύψεις:
«Στις 6 Μαΐου 1982 πράγματι
ζήτησα αναβολή της δίκης για
χρόνο μετά τις θερινές διακοπές.
Το δικαστήριο δεν δέχτηκε το αίτημά-μου και ανέβαλε για τις 10
Ιουνίου 1982 παρ’ ότι εξέθεσα ότι
δεν υπήρχε σχολική εφορεία να
με νομιμοποιήσει και <5εν είχα τα
στοιχεία του φακέλλου καθώς και
ανάλογη ενημέρωση για μια τόσο
σοβαρή υπόθεση».
Οι επιστολογράφοι γράφουν, ό
τι το θέμα της ερημοδικίας στη
δίκη της 10ης Ιουνίου είναι ζήτη
μα καθαρά διαδικαστικό και δεν
ζημιώνει καθόλου την υπόθεση.
Αυτή η άποψη των επιστολο
γράφων είναι απόλυτα αβάσιμή
κι ανακριβής κι αποτελεί μια ύ
πουλη προσπάθειά-τους να απο
κρύψουν την αλήθεια, η οποία,
ωστόσο, αποκαλύπτεται από τα
ακόλουθα: σε βάρος-τους στοι
χεία:
1. Μόλις το μεσημέρι της 9ης
Ιουλίου 1982 — δηλαδή λίγες ώ
ρες πριν από τη διεξαγωγή της δί
κης στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων
— και αφού είχαν περάσει 33 ο
λόκληρες μέρες από την αναβο
λή της δίκης (στις 6 Μαΐου) ξύ
πνησαν οι «υπεύθυνοι» της σχο
λής από τον βαθύτατο λήθαργότους (τεχνητό ή όχι) και θυμήθη
καν, ότι την άλλη μέρα έχουν δί
κη και μόλις τότε σκέφθηκαν, ό
τι πρέπει να βρουν και μερικά
στοιχεία.
2. Γι’ αυτή την εξοργιστική α
διαφορία γράφει ο διευθυντής της
σχολής κ. Ριζόπουλος στην αναφορά-του της 12 Ιουνίου 1982
προς το υπουργείο Παιδείας:
«Ο κ. Ντίνος αναμένοντας να
συνεννοηθεί με το γραφείο του κ.
Υπουργού (σ.σ. του κ. Ε. Βερυ
βάκη) μου είπε ότι ήταν ανάγκη
να φύγω αμέσως για τη σχολή και
να ερευνήσω για μερικά στοιχεία,
ενώ ήδη κατευθυνόταν στην από
φαση να ερημοδικήσει επειδή του
έλειπαν αυτά τα δυσεύρετα στοι
χεία...»
«Στη σχολή — συνεχίζει στην
αναφορά-του ο κ. Ριζόπουλος —
με τη βοήθεια του κ. Βεργωτή και
δύο σπουδαστών κατεβάσαμε ό
λο το υπάρχον αρχείο, αλλά δεν
βρήκαμε τα στοιχεία ιδρύσεως
του 1911 που μου ζήτησε ο κ. Ντί
νος».
Οι επιστολογράφοι αποφάσι

σαν να «προετοιμαστούν» για τη
δίκη, αφού το ΑΝΤΙ δημοσίευσε
τις σε βάρος-τους καταγγελίες
(25 Ιουνίου 1982) και αφού η αρ
μόδια υπηρεσία του υπουργείου
Παιδείας, με έντονα σημειώμα
τα, ενημέρωνε τους υπεύθυνους
για τις παρανομίες της σχολικής
εφορείας. Έτσι, μόλις στις 29
Ιουνίου, δηλαδή 18 ολόκληρες
μέρες μετά την ερημοδικία της
σχολής (για διαδικαστικούς λό
γους!) οι επιστολογράφοι αποφά
σισαν να προετοιμασθούν για τη
δίκη...!
Με την απόφασή-τους (πρακτι
κό 43/28.6.82) οι επιστολογράφοι
ζητούν από το υπουργείο Παι
δείας (αναφορά 29.6.82) να ερευ
νήσει και να συγκεντρώσει το α
ναγκαίο αποδεικτικό υλικό, που
έχει ζητήσει στις 19 Ιουνίου 1982
ο δικηγόρος κ. Ντίνος και ζητούν
από τον « Αγιο» Ιωαννίνων να
τους παραδώσει «όλο το αρχείο
της σχολικής εφορείας του μέχρι
το σχολικό έτος 1976-77 ιεροδιδα
σκαλείου Βελλάς και όλο το αρ
χείο της σχολικής εφορείας της α
πό το σχολικό έτος 1977-78 εκ
κλησιαστικής παιδαγωγικής ακα
δημίας και εκκλησιαστικού λυ
κείου Βελλάς στη σημερινή σχο
λική εφορεία, για να ερευνηθεί και
συγκεντρωθεί το αναγκαίο απο
δεικτικό υλικό. Το αρχείο τούτο
ζητήσαμε με το υπ’ αριθμ. Φ 11 -4/1128/11.6.82 έγγραφό-μας, αλ
λά δεν μας παραδόθηκε...
Από τα εκτεθέντα αποδεικνύεται, ότι οι επιστολογράφοι άρχι
σαν κάπως να ενδιαφέρονται για
την υπόθεση της αγωγής του «Α
γίου» Ιωαννίνων εναντίον της
σχολής, αφού προηγήθηκαν οι α
ποκαλύψεις του ΑΝΤΙ σε βάροςτους ενώ πριν απ’ αυτές δεν είχαν
προβεί στην παραμικρή ενέργεια.
Οι επιστολογράφοι, τέλος,
προσπαθούν να αμφισβητήσουν
την τεράστια αξία της περιου
σίας της σχολής Βελλάς, αλλά
φαίνεται ότι θέλουν να αγνοούν,
ότι στην περιουσία της σχολής α
νήκουν κι όλα τη κτήματα, που
αυθαίρετα και παράνομα, πώλησε σε τρίτους ο « Αγιος» Ιωαννί
νων καθώς και όλα τα εισοδήμα
τα της σχολής, που τόσα χρόνια
εισέπραττε ο κ. Σετάκης με τον
συνεταίρο-του γεωπόνο κ. Μάνι
κά (είχαν ιδρύσει και αφανή εμ
πορική εταιρεία) και δεν τα έδινε
στη σχολή!...
Όσα γράφουν οι επιστολογρά
φοι για τον κ. Α. Κορακίδη, αρ
μόδιος να απαντήσει είναι προ
φανώς ο ίδιος.
Κ. Β. Σακελλαρϊου
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Λουκιανός Κηλαηδόνης:
Δεν έχω κανένα σοβαρό λόγο για να δώσω συνέντευξη:
ΑΝΤΙ:
Κάπου, όταν δίνεις μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο παί
ζεις το παιχνίδι της δημοσιότητας, όταν βγάζεις δίσκο
είσαι και μέσα στο παιχνίδι του κυκλώματος παραγωγήδιανομή τραγουδιού κλπ. Εμείς μπορούμε να καταγρά
ψουμε απλά μια φιλική κουβέντα.
Λουκιανός Κηλαηδόνης:
Πάμε, Ντόλυ, λοιπόν...

Δε φιλοδοξώ να τρελάνω
το
ΣΤΗΝ συζήτηση που έγινε στο ΑΝΤΙ
ο Λουκιανός Κηλαηδόνης είπε τις
απόψεις-του για πρόσωπα και πράγμα
τα. Μίλησε για τις ανησυχίες-του, τον
τρόπο που δουλεύει, τα βιώματό-του,
τις δουλειές που έκανε και στάθηκαν
για αυτόν σημαδιακές, τις βραδιές που
τραγούδησε στο «ΑΝΤΙ-Φεστιβάλ», την
παραγωγή τραγουδιού, το ρεμπέτικο,
την πολιτική, τις εταιρείες, τη δική-του
ιστορία, την ιστορία ενός «φτωχού και
μόνου κάου-μπόυ...»
Λουκιανός Κηλαηδόνης: Κοίταξε να δεις...
Και οι δικές-μου δουλειές μπορεί να λειτουρ
γούν έτσι' μέσα σ’ αυτά τα κυκλώματα. Αλ
λά δεν είμαι μέσα σ’ αυτό το επάγγελμα μόνο
και μόνο για δημοσιότητα ή για τα λεφτά. Υ
πάρχει ένα μεράκι, μια τρέλα. Θέλω να πω ό
τι γράφοντας αυτά τα τραγούδια τα απευθύ
νω στους φανταστικούς φίλους και αυτούς
που καταλαβαινόμαστε. Δεν φιλοδοξώ ας
πούμε να τρελάνω το Πανελλήνιο’ σε καμιά
περίπτωση. Δεν νομίζω ότι κανένας από μας
μπορεί να κάνει τίποτε περισσότερο, από το
να καταγράψει αυτά που του συμβαίνουν. Ό 
σο πιο κοντά βρίσκεται σε ένα στυλ ανθρώ
πων μπορεί τελικά μέσω αυτών να εκφράζει
και κάποιους άλλους, που έχουν συναφή βιώ
ματα. Αυτό το έχω καταλάβει και το έχω δε
χθεί στη δουλειά-μου.

Με τα βιώματα της εποχής-του
Μεγάλωσα σε μια μεγά/.ιι πόλη, στην Α
θήνα, στην Κυψέλη, σε μια συνοικία, με ένα
ορισμένο τρόπο ζωής, με τα πάρτυ, μ’ όλες
αυτές τις καταβολές. Δεν νομίζω ότι ποτέ τα
τραγούδια που κάνω τώρα μπορούν να πούνε
κάτι στον αγρότη. Δεν έχω γλώσσα να μιλή
σω μαζί-του. Αυτά τα τραγούδια είναι σίγου
ρο ότι δεν λειτουργούνε σε μικρές πόλεις ή σε
χωριά, δεν έχουν τίποτε να πουν εκεί. Ούτε
το «δέκα μείον πέντε», το «αν σηκωθώ νωρίς
και θα παρκάρω νωρίς», ο ρυθμός και το ά
γχος, τα «θερινά σινεμά» και όλα αυτά.
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ΔΗΛΑΔΗ ο λόγος το λέει...
ΤΟ ΒΡΑΔΥ της ερχόμενης Τετάρτης
στις 28 Ιουλίου, στο Λυκαβηττό ο Λου
κιανός μαζί με την Αφροδίτη Μόνου και
τρεις μουσικούς θα συνεχίσουν ένα κύ
κλο συναυλιών, που ξεκίνησε από την ε
παρχία. Η Ντόλυ μάλλον δεν θα ανέβει.
Κόπου ξεχάσθηκε. Άλλαξε η πόλη, η Α
θήνα μεγάλωσε, η Ελλάδα έχει αλλάξει.
Ποιος ξέρει όμως τί μπορεί να συμβεί;
Ο ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ στα τραγούδια-του
αντιμετωπίζει τα προβλήματα της σημε

ρινής μεγαλούπολης, το άγχος, την κα
θημερινότητα, αλλά μέσα από εκεί νο
σταλγεί και το παρελθόν. Οι δεκαετίες
του ’60 και του 7 0 ήταν δεκαετίες που
σημάδεψαν την εξέλιξη της ελληνικής
κοινωνίας και τα τραγούδια του Κηλαηδόνη σχετίζονται και μ’ αυτές τις εξελί
ξεις.
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ έγινε με τη συμμετοχή
τεσσάρων συνεργατών του ΑΝΤΙ, που
στο κείμενο της συνέντευξης αναφέρονται ως A, Β, Γ και Δ.

Α: θέλω να ρωτήσω κάτι για την χρονική
συμβατικότητα που έχει η δουλειά-σου, αλ
λά και η δουλειά όλων των ομότεχνών-σου.
Ας πάρουμε τη μουσική του Χατζιδάκι, του
θεοδωράκη, του Σαββόπουλου, τη δικήσου. Νομίζω ότι είναι και χρονικά προσδιο
ρισμένη. Εξέφραζαν μια ορισμένη εποχή και
μια ορισμένη γενιά ο θεοδωράκης και ο
Χατζιδάκις. Αλλά αναρωτιέμαι, πόσο σή
μερα, λειτουργούν πραγματικά. Εκφράζουν
όμως μια ορισμένη γενιά' π.χ. τα τραγούδια
του Χατζιδάκι μπορεί να αρέσουν περισσό
τερο από εκείνα π.χ. του Σαββόπουλου, σ ’
αυτή την παλιότερη γενιά. Ο Σαββόπουλος
πάλι κάπου είναι πιο παλιότερος από σένα.
Η δική-σου δουλειά έρχεται πιο κοντά στις
μέρες-μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα τρα
γούδια όλων, δεν έχουν διαχρονική αξία ή
ότι δεν υπάρχει μια συνέχεια και μια ακο
λουθία...

τικούς λόγους απ’ αυτούς που φαντάζομαι ε
γώ.
Α: Λέγοντας ιστορικότητα και χρονική
συμβατικότητα δεν εννοώ αναγκαστικά α
ναφορά σε μια περίοδο, ή συγκεκριμένα ι
στορικά γεγονότα, αλλά σ ’ένα γενικό πλαί
σιο με αναφορές ιδεολογικές και συναισθη
ματικές' στο «κλίμα της εποχής», όπως λέ
με. Νομίζω ότι το κλίμα που δίνει ο Λουκια
νός είναι άμεσο, σημερινό. Και η απορία του
Ράλλη, «ποιος είναι αυτός ο Κηλαηδόνης,
και γιατί στις καταλείψεις τραγουδούσαν
Κηλαηδόνη» είναι, από μια άποψη, χαρα
κτηριστική. Και, από τη θέση-του δικαιολο
γημένη...

Το παράπονο για τη Μέντια Λουζ
Λ.Κ : Νομίζω ότι έχουν διαφορετικά επίπεδα
αναγνώσεως. Δηλαδή τα δικά-μου τραγού
δια μπορούν να αναγνωσθούν διαφορετικά
και όσο πιο κοντά είναι αυτός που τα ακούει
στη δική-μου πραγματικότητα, τόσο πιο
πολλά πράγματα βρίσκει μέσα σ’ αυτά. Αλ
λά είναι πιθανόν, να μπορούν να λειτουργή
σουν σ’ ένα πρώτο άκουσμα και σε πιο ευρύ
φάσμα. Μπορεί να αρέσουν και σε κάποια φί
λη της μάνας-μου αλλά, για τελείως διαφορε

Λ.Κ: Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Αλλά θέλω
να σας πω πώς έφτασα να κάνω εγώ τα τραγούδια-μου. Γύρω στο 70 ξεκίνησα με ελαφρολαϊκά τύπου «Όσο αγαπιώμαστε τα
δυο», «Μη χτυπάς» κτλ. Ήταν για μένα ένας
δρόμος θολός και ακαθόριστος, ήδη προδιαγραμμένος από άλλους και μάλιστα πολύ
καλά δουλεμένος, με τραγουδιστές σαν τον
Μητσιά, την Μοσχολιού και άλλους. Για
πρώτη φορά μου δίνεται η ευκαιρία με τα
«Μικροαστικά» του Νεγρεπόντη, να μπορέ
σω να διοχετεύσω βιώματα μουσικά μέσα σε
εικόνες γνώριμες και για μένα. Τα «Μικροα
στικά» μου ήρθανε κουτί. Χωρίς την προσδο
κία ότι θα βγουν σε δίσκο, τα δούλεψα με α
πόλυτη ελευθερία το 71, μέσα στη δικτατο
ρία. Το ελαφρό τραγούδι σφράγισε τη ζωή-

μου από το ’43 που γεννήθηκα μέχρι περίπου
το '60 που εμφανίσθηκε ο Θεοδωράκης. Αυτή
η εποχή, μετά την εμφάνιση του Θεοδωράκη
και του Χατζιδάκι έφυγε, ούτε σχολιάσθηκε,
σαν να μην υπήρχε ποτέ όλο αυτό το πράγμα,
μ’ όλες τις επιρροές και τον τρόπο ζωής που
ζυμωθήκαμε. Και τότε, με τα «Μικροαστι
κά» αρχίζουν να βγαίνουν οι προσωπικέςμου απόψεις. Προσπάθησα να σχολιάσω τί
σημαίνει βαλσάκι, να, αυτό το χαζοχαρούμε
νο «έχω δικά-μου δυο δωμάτια, χωλ και κου
ζίνα κτλ.», τί σημαίνει εμβατήριο, «οικονο
μία κάντε» γενικό σύνθημα και τίποτε άλλο.
Έτσι έγινε κάποιο πρώτο ξεκαθάρισμα. Στη
συνέχεια «τα απλά μαθήματα Πολιτικής Οι
κονομίας», μια δουλειά λιγότερο επιτυχημέ
νη. Απλά εξασκούσα τα εκφραστικά-μου μέ
σα. Μάθαινα και γω να μπορώ να μιλάω με
τη γλώσσα-μου. Πριν μιλούσα με τη γλώσσα
αλλωνών. Και με τη «Μέντια Λουζ», μια δου
λειά λίγο πιο κλειστή — και λιγότερο γνωστή
— πιο αφηρημένη, πιο ποιοτική δουλειά, εκεί
γύρω στο ’76, ξεκαθαρίζω και πάλι τις ιδέεςμου.
Α: Είναι η εποχή που έβγαλες μια πλακέττα
με ποιήματα, τους « Υδράργυρους» - <5εν εί
ναι και πολύ γνωστό πώς γράφεις στίχους.
Λ.Κ: «Μέντια Λουζ» και «Υδράργυροι»,
βγήκαν μαζί. Και κάπου εκεί συνειδητοποιώ
ότι δεν είναι δυνατόν όλη-μου τη ζωή να κά
νω τον ίδιο δίσκο, δηλαδή το '43 με το ’60,
την εφηβεία και τα παιδικά χρόνια. Είπα ότι
δεν θα ξανακάνω δουλειά νοσταλγικοκριτική πάνω σ’ αυτή την εποχή.

Γράφω για αυτά που μου
συμβαίνουν...
Α: Αυτή η προσαρμογή, για να βρίσκεσαι
μέσα στα πράγματα, πώς γίνεται;
Λ.Κ: Αποφάσισα να γράψω τραγούδια για
αυτά που μου συμβαίνουνε, σήμερα. Τί με
πειράζει εμένα; Με πειράζει που κλείνουνε τα
μπαρ στις 2, θα γράψω ένα τραγούδι. Η Ρίτα,
μια παλιά-μου συμμαθήτρια που είδα και είχε
γίνει... άστα, αγνώριστη. Θα γράψω κρι για
αυτή. Είπα, τώρα να μην κάθομαι να φαντά
ζομαι καταστάσεις. Να γράψω για υπαρκτές
και:οικείες.
Γ: Τελικά γιατί γράφεις;
- ,
Λ.Κ: Έχουν πει διάφοροι, διάφορα γιατί γρήφουν. Εγώ να, για την πλάκα-μου' για μένα
και δέκα φίλους που γουστάρουνε. Δεν έχω
δηλαδή σοβαρούς λόγους που γράφω.

Α: Για την «Αλλαγή» κάνεις τίποτε;
Λ.Κ: Όχι. Όπως και για το Ράλλη. Μού
’λεγαν κάνε... και έλεγα, πολύ του πάει τώ
ρα!
Β: Αντιμετωπίζεις δηλαδή την «Αλλαγή»
όπως και το Ράλλη;
Λ.Κ: Ναι. Δηλαδή τους γράφω κανονικά και
τους δύο...
Γ: Πολιτικά εσύ πού βρίσκεσαι;
Λ.Κ: Δεν είμαι ούτε με το ΠΑΣΟΚ ούτε με το
ΚΚΕ...
Δ: Αλλά τότε;
Λ.Κ: Ε! του «χώρου». Έτσι συμπαθών γενι
κά. Φλου πράγματα δηλαδή... "
'

Το ΑΝΤΙ-Φεστιβάλ
Β: Είπες ότι γράφεις για φίλους. Εμείς στο
ΑΝΤΙ σε αισθανόμαστε πολύ φίλο. Στο
ΑΝΤΙ-Φεστιβάλ όλα τα παιδιά, οι καλλιτέ
χνες ήρθαν για να τραγουδήσουν, να βοηθή
σουν, για παρέα. Με σένα υπήρχε στον τρό
πο συμμετοχής-αου, κάτι το ιδιαίτερο...
Λ.Κ: Αυτή η ατμόσφαιρα που φτιάχτηκε την
τελευταία μέρα ήταν καταπληκτική. Αυτές
οι ατμόσφαιρες δεν νομίζω ότι φτιάχνονται
με 500-600 άτομα. Είναι ατμόσφαιρα σπιτιού.
Δηλαδή εγώ την έχω ζήσει αυτή την κατά
σταση κατά καιρούς σε πάρτυ με φίλους. Έ 
χουμε κάνει παρόμοιες βραδιές σπίτι-μου κι
αλλού. Αλλά είμασταν 20-25 άνθρωποι όλο
κι όλο. Δεν μπορεί να φανταστείς ξαφνικά ό
τι μια τέτοια πλάκα γίνεται με τόσους πολ
λούς ανθρώπους. Αυτό ήταν το καινούριο ε
κείνης της βραδιάς. Και το ενδιαφέρον ότι
διαπιστώνει κανείς μέσα από αυτό την ανάγ
κη που έχόυν κάποια νέα παιδιά, που καθίσα
νε μέχρι τις 6 το πρωί, για κάτι πιο αυθόρμη
το, πιο ενδιαφέρον, πιο τυχαίο προκειμένου
να αισθανθούνε ένα πλησίασμα ένας με τον
άλλο. Δηλαδή εκεί που νοιώθεις, — ο καθέ
νας για πάρτη-του — ότι έχει απομονωθεί, έ
χει αποξενωθεί, η μοναξιά που λέμε και όλα
αυτά τα πράγματα, τελικά δεν είναι ένα ζόρι
που το τραβάς μόνο εσύ, είναι και ένας άλ
λος κόσμος που τραβάει το αντίστοιχο ακρι
βώς ζόρι με σένα...

Δεν έχω ύφος...
Δ: Πιστεύεις ότι γράφοντας για αυτά που
σου συμβαίνουν θα επηρεάσουν και το δικά
σου στύλ στη μουσική;
Λ.Κ: Φαντάζομαι ναι. Και εν πάση περιπτώσει νά ’ναι και τραγούδια πιο ρυθμικά

με εσωτερικό ρυθμό και όχι εξωτερικό.
Κάπου δηλαδή νά ’ναι και πιο κοντά σ’ ένα
«ξενόφερτο» τραγούδι με την έννοια ότι
μας αρέσει ένας τέτοιος ήχος. Και αυτοί
παρόμοια ζόρια αντιμετωπίζουν δεν είναι
τόσο μακριά από μας. Και σαν ήχος αυτό
που ακούμε σε ξένα συγκροτήματα μας α
ρέσει και είναι πιο ξεκούραστο. Μέσα από
αυτό μπορείς να πεις περισσότερα πράγ
ματα και να σε ακούσουνε, παρά να προ
σπαθείς τώρα μέσα από το ζεϊμπέκικο να
πεις καινούρια πράγματα. Παρένθεση τώ
ρα. Νομίζω ότι ο στίχος του Ρασούλη είναι
κάπου λάθος σε σχέση με τη μουσική. Ο
Ρασούλης, από τους νεότερους, μ’ αρέσει
πάρα πολύ σα στιχουργός. Έγραψε κά
ποια πράγματα πολύ σημερινά σαν αίσθη
ση που δεν νομίζω ότι αντίστοιχα βγήκε
μουσικά, πολλές φορές. Φαντάζομαι ότι
αυτός ο στίχος με μουσική Σαββόπουλου
θα έδινε μια άλλη διάσταση σε όσα περιέ
χει ο στίχος.
Γ: Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια
σχέση στη μουσική-αου με κάποιους άλ
λους; Έχεις κάποιο πρότυπο;
Λ.Κ: Όχι, γιατί βάζω τόσο ετερόκλητα
στοιχεία μέσα στη δουλειά-μου. Και αυτό
που λένε για μένα προσωπικό ύφος, είναι
νομίζω η παντελής έλλειψη ύφους... Δου
λεύω κατά καιρούς ότι μου κατέβει σαν ύ
φος. Δεν το φοβάμαι.

Το Αρχοντορεμπέτικο:
«Μπάσταρδο και φτιαχτό...»
Δ: Νομίζω ότι έχεις ένα πλεονέκτημα και
μια ιδιορρυθμία. Και αυτό είναι προσωπικό
ύφος. Υπάρχει σε σένα ένα χαρακτηριστι
κό, ότι όλα αυτά τα στοιχεία που χρησιμο
ποιείς κάπου τα παρωδείς. Είναι αλήθεια
αυτό; Αυτή η «μιξ κουλτούρα», του '50-’60
δηλαδή, όπου αντηχεί μέσα στα τραγούδιάσου είναι και λίγο παρωδία.
Λ.Κ: Υπάρχει αυτό το στοιχείο. Είναι δύο
πράγματα όμως. Κάπου τα παρωδώ, τα κο
ροϊδεύω, όταν πια μπόρεσα να δω τι είναι αυ
τά τα πράγματα, αλλά κάπου, καλώς ή κα
κώς, τα πονάω γιατί με αυτά μεγάλωσα. Έ 
χω δηλαδή και ο ίδιος μια αντιφατική σχέση
μ’ αυτό το γεγονός.
Αν τη δεις λογικά αυτή την εποχή δεν α
ντέχει, είναι φτιαχτή. Τί τραγούδια γραφότα
νε το ’47, ’48, ’49, μετά το δεύτερο αντάρτι
κο, τις δίκες... και να δεις αυτή την εποχή
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ποιό τραγούδι στήνανε, ποιο φούντωνε...
Παρ’ όλα αυτά δεν τα διάλεγες. Μ’ αυτά ό
μως διαμορφωνόσουνα, αυτά άκουγες, άκουγες ένα χύμα υλικό που σου ερχόταν από
παντού στη γειτονιά. Άκουγες καντάδες.
Ρεμπέτικο δεν άκουγες. Μετά άρχισε να το
ανακαλύπτει το αστικό κοινό. Και κει μέσα
είναι και όλη η ιστορία του αρχοντορεμπέτι
κου και τί ρόλο έπαιξε το αρχοντορεμπέτικο
για το ρεμπέτικο. Οι ελαφροί συνθέτες βλέ
ποντας ότι το ρεμπέτικο αρχίζει να το ανα
γνωρίζει όλο και περισσότερος κόσμος, — οι
Μωράκης, Μουζάκης, όλοι αυτοί που γράφα
νε τότε — προσπάθησαν να γράψουν μιμού
μενοι το ρεμπέτικο. Γράψανε καμιά σειρά
τραγούδια για να πιάσουν την αγορά, να επι
βιώσουνε. Πράγμα μπάσταρδο δηλαδή και
φτιαχτό, που δεν άντεξε.

Το ρεμπέτικο: «Ό πω ς το μπλουζ...»
Γ: Πώς την εξηγείς την αναβίωση του ρεμ
πέτικου;
Λ.Κ: Δεν έχω μια σίγουρη ερμηνεία πέρα από
το ότι αυτό το τραγούδι είχε μια έκφραση, ό
ταν γράφτηκε, με στίχο άμεσο, καθημερινό,
στα ίσα ειπωμένο και με μια μουσική απέρριτη' δεν έχει πολλές φιοριτούρες και τέτοια.
Δηλαδή είναι ένα τραγούδι γνήσιο την ώρα
που βγήκε όπως το μπλούζ. Έγινε κάποτε
και αντέχει ακόμα στο χρόνο. Και πραγματι
κά δεν έχουνε τα νέα παιδιά πολλές εναλλα
κτικές λύσεις με ένα αντίστοιχο και τόσο
στέρεο, καλό τραγούδι. Στις μέρες-μας, αυτό
το καλό και στέρεο τραγούδι, γίνεται όλο και
πιο δύσκολο να παραχθεί από την άποψη ότι,
όλο και περισσότερες συνιστώσες πρέπει να
συμπεριλάβει για να είναι καλό, σύγχρονο
και σημερινό. Πρέπει και να τραγουδιέται

θ α ξυπνήσω νωρίς
για να παρκάρω νωρίς...
και να βάζει και το σημερινό τρόπο ζωής
μιας και σήμερα αλλάζουμε γρήγορα και όλα
είναι τόσο σύνθετα. Είμαστε αλλιώς το πρωί,
αλλιώς με το σπίτι-μας, αλλιώς με τους φίλους-μας, αλλιώς με τη δουλειά-μας. Είμα
στε πολυπρόσωποι.

Το τραγούδι είναι βιοτεχνία
πολύ μικρή...
Δ: Υπάρχει μια αίσθηση για παλιότερα, στη
γενιά του νέου κύματος π.χ. ότι σε κάποιο
βαθμό υπήρχε μια επικοινωνία κάποια ο
μοιότητα κλίματος και μορφών μουσικών
ακόμα. Αυτό ενδέχεται να έχει και αρνητικά
στοιχεία. Διαμόρφωνε όμως εν πάση περι-
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πτώσει, ένα ρεύμα κάπως ενιαίο. Αυτό δεν
το ξαναζήσαμε πια. Εσύ πως το αντιμετω
πίζεις;
Λ.Κ: Θα ήθελα να ήξερα άλλους 2-3 ανθρώ
πους που να δουλεύουν με τον τρόπο που
δουλεύω εγώ. Ό χι να μοιάζουν οι δουλειέςμας. Απλά να κάνουμε την ίδια πλάκα όπως
λένε. Και κάποτε να μιλάμε πάνω σ’ αυτά τα
πράγματα. Οι μουσικοί μιλάμε για οτιδήποτε
άλλο, για ποσοστά, ποιος μας έριξε, ποιος
δεν μας έριξε, επί της ουσίας όμως καμιά
κουβέντα. Ο καθένας κάνει το κορόιδο. Τί
κάνεις εσύ, τι κάνω εγώ, τι ζόρια τραβάς, κα
νείς δεν ενδιαφέρεται. Κάπου το συνήθισα βέ
βαια, έμαθα να δουλεύω μόνος-μου και είπα
ότι ξέρεις το τραγούδι για μένα είναι βιοτε
χνία πολύ μικρή, έτσι όπως ο παλιός τεχνί
της που κάθεται και φτιάχνει για το δικό-του
μεράκι. Για τους δίσκους που δούλεψα ο ί
διος, και στίχο και μουσική και εκεί έχω την
όλη ευθύνη του πράγματος, είναι δουλεμένα
μ’ αυτό το τρόπο, με πολύ κέφι, με πολύ υπο
μονή.

Το Πανελλήνιο μόνιμα χωρισμένο
Α: Σε κάποιο περιοδικό δημοσιεύτηκε τε
λευταία ένα γράμμα ομότεχνου-σου για τη
δουλειά κάποιου άλλου. Ας συζητήσουμε
κάπως το θέμα της μεταξύ-σας επικοινω
νίας. Στη δική-σας δουλειά — γίνεται καίμε
όλα τα επαγγέλματα βέβαια — τα μέσα δη
μοσιότητας σας «τσιγκλάνε» πιο πολύ, σας
προβάλουνε ή ακόμη και σας χρησιμο
ποιούνε. Μερικά προβλήματα με σας είναι
πιο έντονα...
Α.Κ: Ναι, εκείνα τα «ανοιχτά χαρτιά», που
έγραφε ο Λευτέρης και έβγαινε ο καθένας
στα ΝΕΑ και έβριζε όλους τους προηγούμε
νους. Κατιναριό τελείως...
Α: Όταν είμαστε δέκα άνθρωποι σ ' αύτόν
τόν τόπο, αυτό δέν είναι κακό; Μπορεί δη
λαδή κάποιος νά είναι καλός καί κακός, να
έχει άσχημες πλευρές και καλές. Όπως γί
νεται όμως όλη αυτή η βαβούρα, δημιουργεί
ξαφνικά μια πόλωση και αυτό δεν συμβαίνει
μόνο στη μουσική. Αλλά αυτό δεν είναι δια
πάλη ιδεών, θέσεων και απόψεων. Κάπου
ξεφεύγει και μετατρέπεται σε ανταγωνισμό,
σε «φραξιονιστική πάλη χωρίς αρχές», ό
πως λένε και οι παλαιοκομμουνιστές.
Λ.Κ: Ναι κάπου γίνεται αυτό που λέει και ο
κόσμος, ποιος την έχει πιο μεγάλη...
Εγώ έχω γενικά καλές σχέσεις με τους συ
ναδέλφους. Σοβαρά το λέω αυτό. Μιλάω με
τον Μικρούτσικο, με τον Σαββόπουλο, με
τον Λοΐζο. Το γεγονός ότι δεν βρισκόμαστε
να μιλάμε πιο συχνά — παραπάνω από δύο
πολύ σπάνια μπορεί να βρεθούμε — νομίζω
ότι οφείλεται σ’ αυτή την «κλισέ» αντίληψη
για τον συνθέτη που κουβαλάνε μέσα-τους,
δηλαδή τον συνθέτη σαν ξεχωριστό ον που
δεν καταδέχεται... Αλλά δεν είναι όλοι έτσι.
Να... ο Μάνος ο Λοΐζος είναι μαλακό παιδί.
Είναι κάποιοι με μεγαλύτερους ανταγωνι
σμούς, οι οποίοι διεκδικούν κάποια ηγετική
θέση, ένα μπροστάρικο ρόλο και νοιώθουν ό
τι ο άλλος πάει να τους πάρει την ηγεσία.
Β : Αυτό με τη μουσική άρχισε κυρίως από
τον θεοδωράκη και τον Χατζιδάκι. Α ν και
αυτοί κάπου τα βρίσκανε οι δυό-τους, είχα
νε δηλαδή και τον αλληλοσεβασμό.

Ησυχία, Τάξη κι Ασφάλεια...
Λ.Κ: Και ακόμα αυτοί οι δυο τα βρίσκουνε
και τα χαλάνε όποτε θέλουνε.
Α: Αλλά υπήρχε μια εποχή που είχαν χωρι
στεί οι πάντες σε «Χατζιδακικούς» και
«θεοδωρακικούς».
Α.Κ: Το Πανελλήνιο μονίμως είναι χωρισμέ
νο. Βουγιουκλάκη - Καρέζη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Αβέρωφ - Παπανδρέου, έχει
δυο πόλους πάντα.

Φεστιβάλ, καλό τραγούδι
και Εταιρείες
Γ: Μετά τη μεταπολίτευση έχουν γίνει αρ
κετά στο χώρο της μουσικής. Μεταξύ αυ
τών και φεστιβάλ. Ο Μουσικός Αύγουστος
και το Φεστιβάλ στην Κέρκυρα. Μέσα από
αυτά μπορεί να βγει κάτι καινούριο, να αναδειχτούν νέες δυνάμεις και καινούρια ρεύ
ματα; Στο Φεστιβάλ της Κέρκυρας π.χ.
τους χωρίζουνε σε «Χατζιδακικούς» και
«Σαββοπουλικούς». Πώς τα βλέπεις αυτά!
Λ.Κ: Ήτανε και κάπως έτσι. Μπορεί να υ
πάρχουν και άλλα όμως. Μήπως επενέβη ο
Χατζιδάκις με τις ενορχηστρώσεις-του και
τά ’φερε όλα τα τραγούδια κάπου στα μέτρατου; Ή μήπως τα παιδιά αυτά ή τα μισά από
αυτά ή και τα πιο ομοφυλόφυλα, εκεί κάπου
πλέκονται και τα δυο, γιατί εκεί υπήρχε και
τέτοιο κλίμα και με την ευαισθησία του Χατζιδάκι βγήκε έτσι... Αλλά υπάρχει τόση α
νάγκη για τραγούδι σ' αυτόν τον τόπο, δηλα
δή τόσος κόσμος ψάχνει, που αν βγει ένα
παιδί και γράψει ένα τραγούδι θα φανεί, δεν
υπάρχει περίπτωση να χαθεί. Εδώ βγαίνουν
άσχετοι. Αυτά που λένε για τα στεγανά των
εταιρειών δεν τα πολυπιστεύω. Μια, δυο,
τρεις θα τον ακούσουν. Οι εταιρείες κάθονται
και ακούνε του κόσμου τις βλακείες και τις
βγάζουνε. Αν υπήρχε όμως καλό τραγούδι έ
ξω από τις εταιρείες θα έβγαινε. Τί φαντάζε
ται κανείς, ότι ο Μαρκόπουλος π.χ. πιέζει
την Κολούμπια, μην πάρετε καινούριους και
ότι έχει το φοβερό ταλέντο η Κολούμπια και
τους διώχνει, επειδή ο Μαρκόπουλος τους
λέει όχι;
I : Τί πιστεύεις για το στρατευμένο τραγού
δι;

Λ.Κ: Υπάρχει ακόμα αυτή η άποψη;

Με τρόμαξαν τα σχέδια πόλεως...
Α: Κάποτε είχες πει: Εγώ μια μέρα δούλε
ψα σαν αρχιτέκτονας και μετά τα βρόντηξα
και έφυγα. Πώς-ξεκίνησες; Δεν μπορείς τε
λικά να δεις με συμπάθεια τους συναδέλφους-σου αρχιτέκτονες; Και γιατί όχι και
τους γιατρούς, τους δικηγόρους κτλ.;
Λ.Κ: Όχι! τους μη καλλιτέχνες δεν τους
μπορώ. Δεν μπορώ να μιλήσω μαζί τους. Κα
λοί άνθρωποι είναι, εγώ να μην έχω παρτίδες
μαζί τους.
Α: Είσαι όμως καλλιτέχνης, τελοσπάντων
είσαι και αρχιτέκτονας, μπορούσες να τα
βρεις μαζί τους. Ή μήπως είχες από παλιά
το σκουλήκι της μουσικής και ήσουν έτοι
μος να τα παρατήσεις;
Λ.Κ: Κοίταξε να δεις, εγώ έκανα πιάνο από 5
χρονών. Εκεί στα 13 με 14 βρέθηκα να υπερα
σπίζομαι ένα τραγούδι που δεν ήτανε δικόμου, ήτανε ενός ξαδέρφου-μου, και άρχισα
να λέω ότι είναι δικό-μου. Η ιστορία έχει ως
εξής: Κάποιος ξάδερφός-μου που ζούσε έξω
είχε γράψει ένα τραγούδι. Ηρθε ένα καλο
καίρι και λέει θα σας παίξω και ένα δικό-μου
τραγούδι. Τό ’παίξε μια, δυο, τρεις. Εγώ τρε
λάθηκα με την ιδέα ότι αυτός έπαιζε δικό-του
τραγούδι. Κάποτε έφυγε. Μετά από λίγο άρ
χισα να λέω σε άλλο κύκλο πια: Τώρα θα σας
παίξω ένα τραγούδι δικό-μου, ξέροντας ότι
δεν θα μπορούσε να το διεκδικήσει κανείς,
παρά μόνον αυτός που έλειπε. Τό ’παιξα.
Μια, δυο, τρεις. Μετά μού ’πάνε. Ε! καλό αυ
τό, πές-μας και τίποτε άλλο. Οπότε μετά άρ
χισα να ψευτογράφω κάτι πράγματα που ή
ταν πλίνθοι και κέραμοι. Τα πάντα χύμα, ό,τι
μπορείς να φανταστείς. Όλα αυτά 14-15 χρο
νών, όντας άθλιος μαθητής στο Γυμνάσιο,
χρονιά - χρονιά μεταξεταστέος, άλλαξα 4 Γυ
μνάσια, με αποβολές απ’ το σχολείο, τελικά
τέλειωσα σ’ ένα ιδιωτικό στου Τυχόπουλου,
στην πλατεία Αμερικής.
Μέσα σ' αυτή τη θολούρα τελειώνω και
μου λένε: Δώσε στο Πολυτεχνείο για αρχιτέ
κτονας, λόγω θείου, θα σε βοηθήσει. Ήταν
καθηγητής. Ούτε ήξερα τί κάνουνε αυτοί εκεί
πέρα μέσα. Τότε στην Κυψέλη όλοι οι επίλε
κτοι της παρέας μπαρκάρανε. Αυτή ήταν η
λύση. Δίνω μια χρονιά, δεύτερη χρονιά, δεν
μπαίνω στη Θεσσαλονίκη —επάνω ήταν ο
θείος. Οπότε μπαρκάρω και γω. Πάω ένα
φεγγάρι στη θάλασσα, βλέπω ότι και εκεί δεν
είναι η περιπέτεια που φανταζόμουν, όταν
φτάνεις στα λιμάνια κτλ. Γυρίζω και μπαίνω
στο Πολυτεχνείο. Κάπου στο β'-γ' έτος ανα
καλύπτω την Αρχιτεκτονική και αρχίζω να
πιάνω μια καλή επαφή. Τελείωσα καλά και
μάλλον από τους «καλλιτεχνίζοντες» της τά
ξης. Στη Θεσσαλονίκη, το ’65-’66, δεν είχα
πιάνο, πήρα μια κιθάρα και δούλευα. Να, το
«Καλοκαίρι σαν θά ’ρθει» είναι εκείνης της ε
ποχής.
Τώρα για το ότι δούλεψα ένα πρωινό κτλ.
δεν είναι αυτό. Ξέρεις, με τρόμαξαν τα σχέ
δια πόλεως, οι ουρές..., εκείνη η αθλιότητα...
Σου δίνει την κάτοψη του οικοπέδου’ πόσα
δωμάτια θα βγούνε, είναι λυμένο το θέμα.
Και μετά, όλη η ευαισθησία είναι στο καγγελάκι ψηλά και στην είσοδο κάτω. Αν θα μπει
κανένα φυτό έξω από τη τζαμαρία, να ενώ
σεις τον έξω χώρο με τον μέσα και τα όμοια.

Και είπα, ωραία θέματα κάναμε στο Πολυτε
χνείο, τώρα, αυτά θα κάνουμε; Γιατί ξερεις,
δεν είχα και καμιά προοπτική να μπω σε κά
ποια ομάδα που κάνουνε μελέτες και διαγω
νισμούς. Θά ’πεφτα σ’ αυτά, άντε πήγαινε
στην οικοδομή, να δεις τον μαστρο-Γιώργο
γιατί μας την κοπανάει... Και την κοπάνησα
εγώ λοιπόν. Λέω δεν δουλεύω. Κουφάθηκαν
όλοι. Τί θα κάνεις; Πώς; Τί; Τίποτα! Καναδυό χρόνια πραγματικά δεν κάνω τίποτα. Με
τα χαρτζιλίκια απ’ το σπίτι.
Τότε έγραφα μουσική από προσωπικό α
διέξοδο. Μέσα από κει βγήκαν μερικά καλά.
Τ’ άκουσε ο Μπιθικώτσης και μου είπε ότίεί
ναι ωραία, γιατί δεν τα πας στην Κολούμπια;
Βρήκα έτσι μια διέξοδο και αρχίζω να προ
σανατολίζομαι προς τα εκεί. Δηλαδή σχεδόν
βρέθηκα εκεί, δεν είναι ότι το επιδίωξα.
Δ: Αν σ ' έπαιρνε κάποια «επιτροπή» και
σου έλεγε να γίνεις μουσικός, θα δραπέτευ
ες δηλαδή.

Γνωριμία με τις εταιρείες
Λ.Κ: Πριν τα «Μικροαστικά» είναι η «Πόλημας» και η «Κόκκινη κλωστή». Μερικά από
αυτά τα τραγούδια τ’ άκουσε ο Σταύρος ο
Πασπαράκης και μου λέει, είναι καλά αυτά,

γουδούσε επάνω, σε μια μπουάτ. Όταν κατέ
βηκε στην Αθήνα τον γνώρισα. Μετά πήγα
στην Κολούμπια, και πάλι στο περίμενε... Ύ
στερα γνώρισα την Κωστούλα Μητροπούλου, μου έδωσε στίχους και με τα πολλά
βγαίνει ο πρώτος δίσκος «Η Πόλη-μας» και
μπαίνω στο λούκι.

Τα «Μικροαστικά»
Σε λίγο, γνωρίστηκα με τον Νεγρεπόντη και
μου έδωσε τα «Μικροαστικά» και τα φτιά
χνω για πάρτη-μας, για το κέφι-μας. Στη δι
κτατορία κυκλοφόρησαν παράνομα σε κασέ
τες. Μου είχε πει ο Γιάννης να του δώσω μια
ταινία. Έδωσα μία σ’ έναν άλλο φίλο, από τη
Θεσσαλονίκη και σε μερικούς άλλους εδώ
και έτσι κυκλοφόρησαν.
Τα «Μικροαστικά» είναι τομή για μένα.
Όλος ο κόσμος λέει ότι είναι ο πρώτος-μου
δίσκος και τον νοιώθω και γω ουσιαστικά
σαν πρώτο, και τ’ αφήνω. Έκανα τα 11 τρα
γούδια που υπάρχουν στην ταινία. Μετά τ’ ά
κουσε ο Νεγρεπόντης, του άρεσαν και έγρα
ψε και άλλα. Η φάμπρικα αυτή κράτησε έ
ναν χρόνο. Μέσα από αυτά βγήκε κι ένα βι
βλίο του Νεγρεπόντη, που το εξέδωσε ο Αντώνης Καρκαγιάννης.
Όταν, λοιπόν, έγινε το «άνοιγμα» Μαρκεζίνη, λέμε, δεν στέλνουμε μερικά στη λογο
κρισία μήπως και μας τα περάσουν; Στέλ
νουμε μια φουρνιά, όχι με τα πιο σκληρά, τέ
λος πάντων... σκληρά τώρα, για να δεις, ό
πως: «Μου είπαν θα βγεις απ’ τη δουλειάσου, αν πας με την Αριστερά, το ζύγισα έτσι
κι αλλιώς και είπα πως είμαι δεξιός». Δεν το
στείλαμε αυτό. Στείλαμε τα άλλα, όπου κά
ποια μας τα απορρίψαν, σε κάποια διαγράψαν κάποιες λέξεις, σε άλλα, όπως εκεί που
λέγαμε «επαναστάτη βγάλαμε στην οικογένειά-μας...», βάλαμε "αντάρτη'’ και το περά
σανε. Ύστερα είναι τα «Απλά μαθήματα Πο
λιτικής Οικονομίας» αμέσως μετά τη μετα
πολίτευση.

Συναυλία Λυκαβηττού

Έναν αντάρτη βγά λα με
στην οικογένειά-μας...
θέλουν μια φωνή σαν τη δική-μου, θα σε πάω
στον Μάτσα. Και με πάει. Φτάνουμε στο ση
μείο να τα ηχογραφήσουμε. Δυο τραγουδά
κια. Αρχίζει ο Πασπαράκης να τα λέει. Δεν
τά ’λεγε καθόλου καλά. Λέει και ο Μάτσας,
άστο βρε Σταύρο, μια άλλη μέρα. Δοκιμάζει
μιαν άλλη μέρα. Δύσκολος τραγουδιστής,
προσπαθούσε να μοιάσει στον Μπιθικώτση.
Του λένε, Σταύρο, δεν είναι για σένα αυτά τα
τραγούδια. Ύστερα λένε σε μένα: Αυτά θα
τα πει ένας καινούριος τραγουδιστής, που έ
χει κάνει ένα δισκάκι εδώ, ο Νταλάρας. Τότε
ετοιμάζανε έναν μεγάλο δίσκο του Νταλάρα
με άλλους και βάλαν και αυτά τα δυο δικάμου μέσα.
Εκεί σταματάει η επαφή-μου με την εται
ρεία. Μετά η φίλη-μου η Χρύσα από τη Θεσ
σαλονίκη μου μίλησε για τον Μητσιά. Τρα

Α: Πές-μας τώρα πώς είδες το κοινό της ε
παρχίας στις συναυλίες-σου και πώς αντι
μετωπίζεις την εκδήλωση στο Λυκαβητ
τό.
Λ.Κ: Το κοινό της Επαρχίας δεν είναι πια το
«κοινό της Επαρχίας». Μιλάω για τις μεγά
λες πόλεις Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Πάτρα,
Ηράκλειο κτλ. Υπάρχουν Πανεπιστήμια,
σχολές και μάλλον τα πράγματα είναι αισιό
δοξα. Το κοινό που ήρθε στις δικές-μου συ
ναυλίες είναι το ίδιο μ’ αυτό που συναντάω
και εδώ. Απλά μπορεί να είναι πιο μαγκωμέ
νο από εδώ. Εδώ έχουμε μεγαλύτερη άνεση,
κάποιος θα φωνάξει κάτι, θα πει μια κουβέν
τα, κάπως θα σπάσει αυτό το καθιερωμένο.
Εκεί είναι ακόμη λιγάκι μαζεμένοι. Παρόλα
αυτά είναι λιγότερο παθητικοί.
Η συναυλία στο Λυκαβηττό είναι πανο
μοιότυπη. Η Αφροδίτη Μάνου και εγώ. Λέμε
35 τραγούδια οι δυό-μας, μαζί με τρεις μουσι
κούς...

□

Σκίτσα: Γ. Ματορίκου
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΣ:
Ένα χρόνο μετά
Σ υ μ π λ η ρ ώ θ η κ ε ήδη ένας χ ρ ό ν ο ς — 2 0 Ι ο υ λ ίο υ 1981
— π ο υ έ φ υ γ ε ο Δ η μ ή τ ρ η ς Χ α τ ζ ή ς . Ο σ υ γ γ ρ α φ έ α ς της
δ ικ ή ς -μ α ς Ε λ λ ά δ α ς , ο θ ερ μ ό ς φ ίλ ο ς κ α ι σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς του
« Α Ν Τ Ι » ι ο α κ ο ύ ρ α σ τ ο ς α υ τ ό ς μ ε λ ε τ η τ ή ς της ν ε ο ε λ λ η 
ν ικ ή ς γ λ ώ σ σ α ς κ α ι λ ο γ ο τ ε χ ν ία ς , ο α κ α τ α π ό ν η τ ο ς μ α 
χ η τ ή ς τη ς α λή θ εια ς , ο έ ν τ ιμ ο ς δ ά σ κ α λ ό ς -μ α ς .
Μ ια μ ικ ρ ή σ υ μ β ο λ ικ ή κ α τ ά θ εσ η σ τ η μ ν ή μ η -τ ο υ είνα ι
η δ η μ ο σ ίε υ σ η τ ω ν ε ν θ υ μ ή σ ε ω ν τ ω ν Α ν δ ρ έ α Φ ρ α γκ ιά
κ α ι Μ έ ν η Κ ο υ μ α ν τ α ρ έα .

Μια λεμονιά
Έ χω αυτή τη λεμονιά στο παράθυρό-μου! Είμαι περήφανος
για το απόκτημα, την ανάστησα από το τίποτα! Κάθε φορά
που τα φύλλα-της γέρνουν, εγώ στενοχωριέμαι, Κι όταν γυρίζω
κουρασμένος λυγίζουν σα να καταλαβαίνει πότε με σφίγγει η
απελπισία. Η συνεννόησή-μας πάει καλά. Και φοβάμαι μήπως
κοπεί η ανταπόκριση. Φύτεψα το κουκούτσι στη γλάστρα.·Να
δούμε..., είπα. Κι έπιασε. Καθόμουν ώρες κοιτάζοντας τη μι
κρή πράσινη φύτρα, σα να μπορούσα έτσι να της δώσω κουρά
γιο, να την προστατέψω, να βρεθεί σ’ ευνοϊκό περιβάλλον, να
νιώσει πόση ανάγκη την είχα. Έ βα λα το φυτό στο παράθυρο,
μα πίσω από τα διπλά τζάμια ο ήλιος δεν έχει τη ζεστασιά που
χρειάζεται. Αργότερα πέταξε δυο-τρία φυλλαράκια. Φέτος το
χειμώνα μου αρρώστησε. Ό τα ν τα χιόνια φράζουν το παράθυ
ρο και κρέμονται τα κρύσταλλα, βάζω δίπλα-του ένα μεγάλο
γλόμπο να του δίνει φως και να του κρατάει ζέστα. Ρώτησα γέ
ρους αγρότες τι πρέπει να κάνω κι αυτοί μ’ αποκρίθηκαν πως
δεν έτυχε ποτέ να μεγαλώσουν λεμονιά από σπόρο σε γλάστρα
μέσα από παράθυρο. Τη χάνω, είπα, είναι αφύσικο να θέλω μια
λεμονιά να μεγαλώνει κοιτάζοντας τον Δούναβη πίσω από το
τζάμι. Ρώτησα νέους γεωπόνους που σπουδάζουν εδώ. Γιατρέ,
τί θα κάνω με τη λεμονιά-μου; Σκέφτηκαν και μού ’δωσαν
φάρμακα. Έ τρεξα με τη συνταγή στο φαρμακείο. Λίγο α π ’ αυ
τό το φάρμακο παρακαλώ, ελάχιστο, μια σταλιά για ένα άρ
ρωστο δεντράκι πού ’χω σπίτι-μου. Με κοίταξαν παράξενα ό
ταν άκουσαν για τι δέντρο το ήθελα. Έ χει τέσσερα φύλλα!
τους είπα για να καταλάβουν πως δεν μιλούσα για κάτι ασή
μαντο. Έζησε, όμως, και τη δεύτερη χρονιά και τώρα μπήκε
στην τρίτη! Το κορμάκι-της είναι λυγερό και περήφανο. Μού
’ρχεται στο νου ένα δημοτικό τραγούδι, κρητικό είναι, και πα
γώνω όταν το θυμάμαι. Στο τραγούδι, ένας φυλακισμένος λέει
ποις όταν τον κλείσανε οι Τούρκοι, η μάνα-του τού ’πεμψε στη
φυλακή ένα μαντήλι με καρύδια από το δεντρί της αυλής-τους
κι αυτός φύτεψε ένα στην πόρτα του κελλιού-του. Πέρασαν
χρόνια, το δέντρο θερίεψε, του ίσκιωνε την πόρτα κι αυτός έ
μενε κει κι έτρωγε καρύδια από το δέντρο που φύτρωσε. Θα το
βάλω σε μια ηυλλογή με δημοτικά τραγούδια που ετοιμάζω, ό
σο κι αν φοβάμαι το νόημα της ιστορίας-του. Δεν ξέρω αν θα
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τ ο ύ Ά ντ ρ έα Φραγκιά
μου δώσει κι εμένα πικρά λεμόνια τούτο το δέντρο-μου, θα το
νοιάζομαι όμως όσο μπορώ. Σήμερα που βαδίζαμε στα δρομά
κια της παλιάς πόλης με το καλντερίμι και τη γαλήνια ευπρέ
πεια, λέγαμε ότι σ’ αυτούς τους δρόμους γεννήθηκε και περπά
τησε ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός, ενώ η μικρή-μας πόλη έμεινε
φτωχική και μαραμένη, δεν γνώρισε ποτέ της αυτή την αναγέν
νηση. Έ τσ ι είναι, δε. γίνεται αλλιώς. Ό τ α ν στέκομαι μπροστά
στην πρόσοψη μιας γοτθικής εκκλησίας, όσο κι αν την θαυμά
ζω, ξέρω ότι για να ζήσω πρέπει να καλλιεργώ ένα κομμάτι Ελ
λάδας. Σώνεται η ζωή-μου μόλις καταλαβαίνω πω ς λιγοστεύ
ουν τα ελληνικά-μου αποθέματα. Τα κρατώ και τα τροφοδοτώ
όσο γίνεται, αλλά φοβάμαι πως παλιώνουν, πω ς πάσχουν από
την αγωνία της διατήρησής-τους. Μου λένε πως ένας συγγρα
φέας μπορεί παντού να σταθεί, πουθενά δεν είναι ξένος. Εγώ ό
μως δεν είμαι μηχανικός να υπολογίζω κτίρια ή γέφυρες και να
στήνω ηλεκτρικούς σταθμούς. Αν γι’ αυτούς είναι αναγκαίο να
δουλεύουν στον τόπο-τους, σκέψου πόσο είναι για μένα που θέ
λω να ζω τις αλλαγές που παίρνει η κάθε λέξη, να νιώθω πώς
μεταβάλλονται οι άνθρωποι — αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρω
ποι — με το πέρασμα του χρόνου καθώς αλλάζει το κλίμα, ο
ρυθμός και οι ιδέες, πώ ς πλουτίζεται και τραυματίζεται η
γλώσσα, πώ ς τραγουδιέται κάθε φορά η αγάπη για τη ζωή. Έ 
νας φίλος μου υποσχέθηκε πω ς θα μού ’γράφε συχνά και πως
θα μού ’στελνε και διάφορα βιβλία. Γράφει μόνο δυο αράδες το
χρόνο και παραπονιέται πως βασανίζεται στο χάος της Αθή
νας. Σ’ αυτό το χάος, στον πανικό, στο λαχάνιασμα, σ’ αυτή
τη ρευστή αβεβαιότητα έχω ανάγκη να ζήσω κι εγώ για να πά
ρω δύναμη α π ’ τις μεταβολές που συντελούνται κι από την α
ναπνοή των καινούριων ανθρώπων. Πέρσι επιμελήθηκα τη με
τάφραση και την έκδοση μιας ανθολογίας νεοελληνικών διηγη
μάτων κι εφέτος μια συλλογή με ελληνικά παραμύθια. Και τις
δυο φορές, όταν γύρισα σπίτι, είδα το κλαράκι της λεμονιάςμου καμαρωτό και θαλλερό.

Κάπως έτσι μίλησε ο Δημήτρης Χατζής σε μια συζήτηση,
τον Οκτώβρη του 1964, στη Βουδαπέστη.

Ο άνθρωπος από την Ουγγαρία
Του Μένη Κουμανταρέα
ΘΑ ΗΤΑΝ ΓΤΡΩ στο 1976, όταν για πρώτη φορά γνώρισα τον Δημήτρη Χατζή. Είμασταν μια ομάδα λίγων ανθρώπων επιφορτισμένων να
δώσουμε νέα πνοή στο περιοδικό «Ηριδανός» που είχε βγάλει μερικά δει
λά τεύχη μες στη δικτατορία και που με τη μεταπολίτευση φιλοδοξούσε να
δώσει ένα,μέσα στα τόσα πράγματα που εφτά χρόνια είχαν λείψει από τον
τόπο — ένα λογοτεχνικό περιοδικό.
Εκτός από τον εκδότη, τον Παπακώστα που δεν ζει πια, παρόντες ήταν
ο κριτικός Δημήτρης Ραυτόπουλος υπεύθυνος για μερικές από τις καλύτε
ρες παρουσιάσεις πεζογράφων του μεταπολέμου, ο Αλέκος Αργυρίου, ο
Κώστας Κουλουφάκος, ο κριτικός τέχνης Πετρής, όλοι παιδιά της «Επιθε
ώρησης Τέχνης» που είχε αφήσει εποχή και που την απουσία-της στο βά
θος ήθελαν να υποκαταστήσουν. Νεότερος εγώ, κι ακόμα νεότερη η φίλη
Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου. Ο Βασίλης Διοσκουρίδης, ο μετέπειτα εκδό
της του «Εκηβόλου», είχε ήδη αποχωρήσει.
Ο Παπακώστας αιωνίως αισιόδοξος ήταν πρόθυμος ν’ ακούσει ολονών
τις γνώμες και να προχωρήσει. Φιλόδοξος, γενναιόδωρος, μαζί και άστα
τος, ήθελε όλα να τα προφτάσει. Ηταν ένας από τους λόγους, όχι ο μονα
δικός, που ο συμπαθητικός «Ηριδανός», στα νερά του οποίου ταξίδεψε α
νάμεσα σ’ άλλα κείμενα κι ένα κεφάλαιο από το «Διπλό Βιβλίο», δεν μπό
ρεσε τελικά να επιβιώσει. Έβγαλε μερικά τεύχη και τελείωσε.
Τότε ακριβώς, σε μία από κείνες τις πρώτες κι αποφασιστικές συνεδριά
σεις σ’ ένα διαμερισματάκι στη Δεξαμενή που κρατούσε ο εκδότης, εμφανί
στηκε για πρώτη φορά — και τελευταία — ο Χατζής.
Τον ήξερα από το «Τέλος της μικρής-μας πόλης», βιβλίο πολυδιαβασμένο και πολυσυζητημένο, θυμάμαι τις βραδιές στη Νέα Σμύρνη, παρέα
με το φίλο-μου ποιητή Νίκο Παναγιωτόπουλο να συζητάμε τον «Ντέτεκτιβ». Ακόμα ηχεί με τη φωνή του Νίκου η τελευταία φράση, εκεί όπου ο
Χατζής μιλάει για το τέλος του ήρωά-του και όλων των χαμένων ανθρώ
πων της μικρής-του πόλης — «... και δεν τους βλέπουμε, δεν τους ακούμε
που πέφτουν απάνω στους πάγκους, κατρακυλάνε κάποτε στο θάνατο».
Περισσότερο κι απ’ τα βιβλία-του, η φήμη τον ήθελε έναν ιδιόρυθμο ε
ξόριστο που ζούσε στην Ανατολική Ευρώπη και που παράλληλα με αγωνι
στής και συγγραφέας, είχε υπάρξει δάσκαλος, πανεπιστημιακός υφηγητής,
διευθύνων πνευματικού κέντρου στη Βουδαπέστη, εκπονητής μιας ιστορίας
της νέας ελληνικής λογοτεχνίας στα ουγγαρέζικα. Έργο που ακόμα μένει
ανοιχτό το θέμα της μετάφρασής-του.
Ήδη το 1973, στην καρδιά της δικτατορίας, ο πεζογράφος Νίκος Κάσ
δαγλης σ’ ένα καίριο άρθρο-του για το «Τέλος της μικρής-μας πόλης», έ
γραφε στο «Βήμα»: «Το βιβλίο έχει σταδιοδρομήσει στον ελληνικό χώρο
εδώ και πολύν καιρό, και το σημείωμα τούτο δεν φιλοδοξεί να κάνει κριτι
κή. Ξεκινάει από την έκκληση για την επιστροφή του λογοτέχνη στον
τόπο-του. Είναι μια πράξη αγάπης, για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζω —
εκτίμησης για τον σπουδαίο τεχνίτη. Και θέλει να δηλώσει μια στεγνή λο
γική διαπίστωση. Η απουσία του Δημήτρη Χατζή φτωχαίνει τον τόπομας».
Ακολουθούσε μια εξαιρετικά πυκνή σύνοψη του βιβλίου, που χωρίς να
παραλείπει τα τρωτά, έδειχνε καθαρά την αξία-του. Πρόκειται για μια
κρίση, που για μένα τουλάχιστον, ύστερα από τόσα χρόνια, εξακολουθεί
να παραμένει νηφάλια και οξυδερκής.
Σύσσωμη η διανόηση της εποχής εκείνης — με δακτυλοδεικτούμενες ε
ξαιρέσεις — μιλούσε για τον Χατζή άλλοι μ’ εκτίμηση, κι άλλοι με θαυ
μασμό. Ήθελαν την επιστροφή-του. Μπορεί να προβάλονταν λόγοι πολι
τικοί, αλλά η ουσία παρέμενε η ίδια. Ήταν ένας άνθρωπος, το ένιωθες,
που ετοιμαζόταν να εισχωρήσει στην περιοχή του μύθου. Ευάλωτος από
μικρός στους μύθους, σαν σύγχρονος έλληνας κι εγώ, περίμενα με δέος και
κάποια περιέργεια, να τον αντικρίσω.
Κι ο Χατζής μπήκε στη συνεδρίαση.
Ηταν μια μέρα ανοιξιάτικη, μα εκείνος έσερνε με το συντηρητικά κο
στούμι και το παλτό-του, έναν άνθρωπο που μόλις είχε αφήσει τα χιόνια

της Βουδαπέστης για τις λιακάδες της Αθήνας. Τα μάτια-του καστανά και
φωτεινά, σε κοίταζαν αυστηρά μ’ ένα χαμόγελο. Ευθύς αμέσως, μόλις μας
σύστησαν, με αγκάλιασε, με φίλησε, δηλώνοντας απερίφραστα ότι εκτι
μούσε τη δουλειά-μου.
Είχα μείνει εμβρόντητος, ότι αυτός ο Ουγγαρέζος έλληνας της διασποράς και ακαταπόνητος εργάτης, μου άπλωνε χέρι συναδελφικό, σαν ίσος
προς ίσον. Κι ακόμα ότι, ύστερα από τόσα χρόνια ξενητειάς μπορούσε να
είναι ενήμερος για τη νεότερη λογοτεχνία. Ο μύθος αντί να διογκωθεί ή να
συρικνωθεί, γινόταν συγκεκριμένος. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν απήχε
πολύ από τους ήρωές-του: επιβλητικός σαν τον Σαμπεθάι Καμπιλή, αφα
νής και ταπεινός σαν τον Σιούλα τον Ταμπάκο. Χωρίς να μου φύγει ο θαυ
μασμός, ένιωσα αμέσως ζεστά και οικεία.
Στη συνέχεια της συνεδρίασης, ο Χατζής διαφώνησε με τους στόχους
του περιοδικού. Για κείνον ο «Ηριδανός» παραήταν εκλεκτικός και μαζί
βαλκάνειος γι’ αυτό που εκείνος πίστευε ότι όφειλε να είναι ένα περιοδικό.
Ήθελε ένα όργανο που ν’ αγκαλιάζει ένα πλατύτερο κοινό και το ήθελε ό
χι τοπικιστικό. Πίστευε, όπως έλεγε, σ’ ένα περιοδικό, φορέα ενός καινού
ριου πνεύματος που θα επιχειρούσε μια άλλη ερμηνεία του νέου ελληνι
σμού και όπου θα δημοσιεύονταν μελέτες για τα πνευματικά φαινόμενα και
ρεύματα στον τόπο-μας. Κατά τον ίδιο τρόπο που πίστευε — κι αυτό το ά
φησε διακριτικά να εννοηθεί — ότι ένα μέλος συντακτικής ομάδας όφειλε
να έχει μια αμοιβή. Στην Ελλάδα έχουν παρεξηγήσει τα πράγματα, μας
είπε, δεν είναι ντροπή να ζει κανείς από την πένα-του, αντιθέτως το να αμοίβεσαι συνιστά ήθος. ,Δεν ξέρω αν αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια-του.
Πάντως ήθελε το περιοδικό με πλατιά πολιτικά κριτήρια, όπως το ήθελε
ένα όργανο χρήσιμο και όχι προς τέρψιν των φιλολογούντων. Νομίζω, αρ
γότερα ξεκαθάρισε τους στόχους-του βγάζοντας το «Πρίσμα», που μπορεί
να μη στάθηκε απόλυτα πιστό σ’ εκείνες τις ιδέες-του, αλλά που ωστόσο έ
δειξε το μέτρο της τολμηρότητας, μαζί και της αντισυμβατικότητας που
τον κατήχε. Κι ακόμα η συνεργασία-του με το «Αντί», όσο κράτησε, έ
μοιαζε να τον εκφράζει περισσότερο απ’ ότι μ’ ένα λογοτεχνικό περιοδικό,
πράγμα που σήμερα πια προσυπογράφω πέρα ώς πέρα.
Πρέπει να ομολογήσω ότι τότε με ξάφνιασε κάπως η θέση-του, κι ίσως
βιάστηκα να την βρω ακαδημαϊκή. Διαφώνησα μαζί-του. Διαφωνήσαμε
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σχεδόν όλοι τότε. Μέσο στην ευφορία της μεταπολίτευσης που ζούσαμε, *
δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που μας επιφύλασσε. Νομίζω
ότι αυτούς ακριβώς επισήμαινε ο Χατζής. Κι ακόμα, πιστεύω εκ των υστέ
ρων, ότι τον τρόμαζε η συνεργασία-του με τους παλιούς αριστερούς με τους
οποίους είχε κόψει γέφυρες. Αν ίσως για μένα, χωρίς πολιτικό παρελθόν,
μου ερχόταν ερεθιστικό να συνεργάζομαι με τους ανθρώπους της «Επιθεώ
ρησης Τέχνης», για κείνον που είχε ζήσει στην Ουγγαρία της Ευρώπης,
του ερχόταν άβολο να ξανακολλήσει με το παρελθόν. Κι αυτό φάνηκε κι α
πό τις παρέες-του, που αν εξαιρέσεις τον Δημήτρη Ραυτόπουλο που είχε κι
αυτός ζήσει εξόριστος τα χρόνια της δικτατορίας, περιορίστηκαν σ’ εκείνες
της Βουδαπέστης, όπως ο Μέμος Μακρής, με μόνο ξάνοιγμα στις νεότερες
ηλικίες της Αθήνας. Ποιος ξέρει, ίσως αυτές τελικά τον έθελξαν περισσότε
ρο και του έδωσαν νιάτα και κουράγιο να συνεχίσει.
Πάντως, εκείνο το ανοιξιάτικο απόγευμα στη Δεξαμενή διαχωρίσαμε
τις θέσεις-μας, χωρίς αυτό να χαλάσει σε τίποτα τις σχέσεις-μας. Διαφορε
τικά έβλεπε τα ελληνικά πράγματα από την Ουγγαρία και διαφορετικά τα
βρήκε στην Αθήνα. Κι εγώ από τη μεριά-μου, είχα μια τάση να δω ξεπε
ρασμένες τις θέσεις-του. Έχασα, βέβαια, την ευκαιρία να συνεργαστώ
μαζί-του. Κέρδισα όμως τη γνωριμία. Φεύγοντας μ’ έσφιξε πάλι στην
αγκαλιά-του και με διαβεβαίωσε ότι χαιρόταν. Δεν ήταν σχήμα λόγου.
Το ίδιο χαιρόμουν κι εγώ. Το περιοδικό είχε για την ώρα παραμερισθεί,
σημασία είχε η ανθρώπινη σχέση που μπορεί να μην έγινε ποτέ φιλία, αλ
λά κρατήθηκε σ’ αυτό που ήταν: αμοιβαία εκτίμηση, συντροφικότητα, πά
θος για την ίδια ενασχόληση. Ti άλλο στερεότερο να σε συνδέσει μ’ έναν
ομότεχνό-του και μάλιστα παλιότερης γενιάς;
Τη δεύτερη φορά που βρεθήκαμε με τον Χατζή ήταν στα πλαίσια κά
ποιας δημόσιου; συζήτησης τον Μάρτη του ’76 στον κινηματογράφο «Ίρι
δα», γωνία Ιπποκράτους και Ακαδημίας, στο ίδιο μέγαρο που στέγαζε και
την φοιτητική λέσχη. Ήταν και είναι ένα παμπάλαιο σινεμά με ξεφτισμένα
βελούδα, μ’ εκείνη τη φτωχική αρχοντιά που έχουν τα παλιά χτίρια πριν
κατεδαφιστούν. Απορώ πως στέκει ακόμα. Δεν θυμάμαι πια το θέμα που
μας ένωσε, τον Καμπανέλη, τον Χατζή, τον ζωγράφο Π. Γράββαλο, εμέ
να και τα παιδιά ενός συλλόγου πολιτιστικού με πολιτικές ανησυχίες. Αυ
τούς τους συλλόγους που φύτρωναν τότε στην Αθήνα όπως τα μανιτάρια σ’
ένα δάσος μετά από βροχή. Τποθέτω θα ήταν κάποια από τα θέματα που
ήταν φλέγοντα την εποχή στην οποία αναφέρομαι, όπως «Βιβλίο και Πο
λιτική», ή «Πολιτική και Τέχνη», κάτι τέτοιο. Ασυνήθιστος να μιλώ ε
μπρός σε ακροατήριο είχα ετοιμάσει, «φρόνιμα και ταχτικά» όπως θά
’λεγε κι ο Βάρναλης, μια εισήγηση που την στριφογύριζα στα χέρια.
Ο Χατζής, θυμάμαι, είχε έρθει τελευταίος κι ώσπου να τελειώσουν κά
ποιες διαδικασίες, καθίσαμε κι οι δυο στο βάθος της πλατείας. «Δεν ξέρω
αν θα μείνω ώς το τέλος», γύρισε και μου είπε σε μια στιγμή, «απόψε στο
ραδιόφωνο διαβάζουν ένα κείμενό-μου».
Δεν ξέρω αν ήθελε κι αν είχε τα μέσα να το ηχογραφήσει, πάντως το θε
ωρούσε σημαντικό. Δεν ήταν έπαρση, θα πρέπει να ήταν δικαιολογημένο
ενδιαφέρον, κι ακόμα ήταν σαφής κάποια συγκίνηση ότι, αυτόν αντιστα
σιακό διωγμένο, το επίσημο ραδιόφωνο της Αθήνας, επιτέλους, τον τιμού
σε. Δεν είχε συνηθίσει σ’ αυτά, και ίσως να μην το καλοπίστευε κιόλας.
Καθόμασταν στα τελευταία καθίσματα κουβεντιάζοντας ψιθυριστά και
με άνεση στον ενικό, κάτι που σε άλλες εποχές και με άλλους ανθρώπους
θα με είχε παιδέψει τρομαχτικά. Τώρα μάλιστα, μόλις συνειδητοποιώ ότι
χρειάστηκαν είκοσι χρόνια για να φωνάξω πρόσφατα ένα βράδυ σε σπίτι
φιλικό τον Τσαρούχη, και να τον πω Γιάννη. Ο Χατζής, παντού και σε ό
λα δημοκράτης, σ’ έβαζε αμέσως σε άνεση κι επιτέλους τον ένιωθα και με
ένιωθε ομότεχνό-του. Σαν τον Τσίρκα κι αυτός. Και δεν είναι τυχαίο ότι
οι δύο αυτοί άνθρωποι προπορεύονταν τότε και κρατούσαν τα ηνία. Μ’ αυ
τούς δεν υπήρχε η απόσταση που η κοινωνία άλλοτε επέβαλε στα νεότερα
μέλη-της, κι αυτό αναπόφευχτα μου θυμίζει την αριστοκρατική xat κάπως
υπεροπτική στάση της γενιάς του τριάντα — με λιγοστές εξαιρέσεις — σ’
εμάς τους εκκολαπτόμενους που, δειλά γύρω στο ’60, βγάζαμε τα πρώταμας βιβλία. Πάντως, εκείνο το βράδυ στην «Ίριδα», καθισμένος πλάιπλάι με τον Χατζή, ένιωθα ότι έπαιρνα πίσω μια παρτίδα.
Περιμέναμε τη σειρά-μας να μιλήσουμε, όταν ο Χατζής έσκυψε σε μια
στιγμή κοντά-μου. «Εγώ», μου είπε, «δεν έχω τίποτα να πω, ότι ήταν να
πω τό ’χω γράψει». Προσπάθησα να τον μεταπείθω, ξαφνιασμένος. Χα-

30

Μ ά ρ τ η ς 76. Κ ιν η μ α το γ ρ ά φ ο ς « Ί ρ ι ς » ' α π ' α ρ ισ τ ε ρ ά : Δ . Χ α τ ζ ή ς , Π . Γ ρ ά β β α λ ο ς ,
Ια κ . Κ α μ π α ν έλ η ς κ α ι Μ . Κ ο υ μ α ν τα ρ έα ς .

μογελούσε επίμονα, χωμένος στο κάθισμά-του, με τα πανέξυπνα μάτιατου που έπαιζαν παντού γύρω.
Σε λίγο, αραδιασμένοι σ’ ένα μακρόστενο τραπέζι στη σκηνή του θεά
τρου, πρώτα ο Καμπανέλης, έπειτα εγώ, είπαμε ο καθένας το μονόλογότου, εκείνος πιο έμπειρα οπωσδήποτε, κι εγώ με τις δυνάμεις-μου, αναλύ
οντας τις εκ των υστέρων πια γνωστές θέσεις γύρω από λογοτεχνία και πο
λιτική, το θέμα στράτευση — κάτι που τότε, στα 1976, ήταν ακόμα φλέγον. Σήμερα, κι ας επιμένει να το ανακινεί μια μερίδα προσκολλημένων ό
ψιμα στο άρμα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, έχει πια ξεφτίσει.
Κάποτε ήρθε η ώρα να σηκώσουν και τον Χατζή. Θυμάμαι χαρακτηρι
στικά ότι δεν ήρθε να καθίσει μαζί-μας στο στενόμακρο τραπέζι, κι ούτε θέ
λησε να τοποθετηθεί πίσω από τα μικρόφωνα που εμείς χρησιμοποιούσα
με. Στάθηκε όρθιος, αριστερά στη σκηνή όπως την αντικρίζει κανείς από
την πλατεία, με τα πόδια σε διάσταση, με το γκρίζο-του κοστούμι και τα
χέρια πλεγμένα εμπρός-του κρατώντας το καπέλο-του. Η φωνή-του, χω
ρίς μικρόφωνο, βγήκε με ευχέρεια καμπανιστή χωρίς προλόγους — ένας
άνθρωπος εθισμένος σε ακροατήριο. Εστειλε έναν χαιρετισμό στη νεολαία
που τον άκουγε και μίλησε για τέχνη και κοινωνικές συνθήκες. Ήταν αυτά
τα δύο που τον απασχολούσαν πάντα. Τόνισε πόσο αυτά είναι υποβαθμι
σμένα στην Ελλάδα. Μίλησε σα να τα είχε πει και άλλοτε, γι’ αυτό και εί
χα την εντύπωση ότι τα είχα ξανακούσει. Ωστόσο, κι αν υποθέσουμε ότι τα
λόγια-του ήταν μια ιδέα της περίστασης, όπως σ’ αυτές τις περιπτώσεις
κάποτε συμβαίνει, η φωνή-του είχε έναν τόνο ιδιαίτερο. Ήταν ζωηρά συγκινημένη, παλλόταν μες στον παλιό κινηματογράφο με τα ξεφτισμένα βε
λούδα, φέρνοντας μνήμες από κάποιες άλλες συγκεντρώσεις, τότε που α
κόμα υπήρχε μια πίστη κι ένα όραμα. Γι’ αυτό κι έβλεπες τα πρόσωπα ό
λων ξαφνικά ζωηρά και συγκεντρωμένα, η προσοχή-τους τεταμένη στον
άνθρωπο που μιλούσε με το καπέλο στο χέρι. Ακόμα διατηρώ στη μνήμημου τη φυσιογνωμία του Καμπανέλη δίπλα-μου, που τον κοιτούσε μισά α
πορημένος και μισά συνεπαρμένος. Εχω διατηρήσει στο αρχείο-μου μια
φωτογραφία από τις στιγμές αυτές που το επιβεβαιώνει.
Ξαφνικά, πριν τελειώσει η βραδιά κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτός δεν
ήταν ο οποιοσδήποτε γραφιάς, ένας ακόμα πόντικας μέσα στο χαρτομάνι.
Η απροθυμία-του να μιλήσει κι αμέσως η μεταστροφή-του σ’ ένα χείμαρ
ρο, πρόδινε έναν άνθρωπο μαθημένο στις αντιφάσεις, σ’ εκείνες τις υπεκφυ
γές που ένας συγγραφέας υποχρεώνεται από την τέχνη-του ν’ ακολουθή
σει. Έτσι, τουλάχιστον, ερμηνεύω σήμερα τη στάση-του. Μικροί και με
γάλοι είμασταν πιασμένοι στη γοητεία της άνεσης που μίλαγε, ενώ αντίθε
τα εκείνος έγραφε με μεγάλο κόπο κι όπως ο ίδιος έλεγε, η πρώτη γραφήτου ήταν σχεδόν παιδική. Κάτι που, εγώ τουλάχιστον, από πείρα καταλα
βαίνω. Ξαφνικά οι λέξεις εκείνη τη βραδιά έπαιρναν άλλη διάσταση. Από
τριμμένες και ξεφτισμένες, αποκτούσαν το βάρος κάποιου που τις χρησιμο
ποιεί επικά. Ήταν μια γλώσσα που είχε χρησιμέψει σε μια διαμάχη, και
που όταν οι άνθρωποι που την χρησιμοποιούσαν είχαν πια υποκύψει στον
αντίπαλο, οι λέξεις έμεναν ακόμα ματωμένες αλλά όρθιες. Ξαφνικά, είχα
εμπρός-μου το μείζον θέμα της μεταπολεμικής πραγματικότητας που ήταν
ο εμφύλιος και οι επιπτώσεις-του, η αγέρωχη ήττα που καθρεφτίζουν πολ
λές από τις σελίδες του Χατζή.

Η αίθουσα σείστηκε από χειροκροτήματα.
Πρόλαβα να τον δω όπως κατέβηκε από τη σκηνή και γλίστρισε σ’ έναν
διάδρομο χωρίς να περιμένει άλλο. Είχα την αίσθηση κάποιου μικρού ρά
φτη, όπως μας τον περιγράφει στον «Άη Γιώργη» ή κάποιου τεχνίτη που
ανήκει στο ξεχασμένο σινάφι των ταμπάκηδων, και που άπαξ και η
δουλειά-του τελείωσε, βγαίνει αθόρυβα από τη δράση. «Αντίο», πρόλαβε
να μου γνέψει βιαστικά. Και σαν κάποιο χαμόγελο, σάμπως πονηρό και
συνωμοτικό, να γράφτηκε στα αεικίνητα μάτεα-του.
Έκανα να ξαναδώ τον Χατζή μήνες.
Η τρίτη φορά που βρεθήκαμε ήταν σε μια σειρά παρουσίασης πεζογράφων στην αίθουσα της γκαλερί «Ώρα» στο Σύνταγμα, το 1977. Μιλούσα
με κάθε εβδομάδα διαδοχικά, στις οκτώ το βράδυ, οι μεταπολεμικοί συγ
γραφείς του τόπου, ο Τσίρκας, ο Ιωάννου, ο Κοτζιάς, θυμίζω μόνο μερι
κούς, στη φιλόξενη αίθουσα του Μπαχαριάν στο δεύτερο πάτωμα, μέσα
στους πίνακες των νέων ζωγράφων. Αν εξαιρέσεις τον Τσίρκα που είχε πο
λύ κόσμο, το δικό-μας κοινό κυμαινόταν γύρω στα 100 με 150 άτομα κάθε
φορά. Ακούγαμε κάποιους εισηγητές να μιλάν για το άτομό-μας — συνή
θως επαινετικά — διαβάζαμε αποσπάσματα από το έργο-μας και στο τέ
λος συζητούσαμε με το κοινό. Σηκωνόντουσαν, θυμάμαι, κάτι παιδάρια με
γυαλιά και γένια και σκασμένοι που τόση ώρα άκουγαν τους μονολόγουςμας, άρχιζαν, δίκαια κάποτε, να μονολογούν κι εκείνοι. Γινόταν, συνήθως
μια χάβρα των Ιουδαίων.
Όταν έφτασε η βραδιά Χατζή, μια Τρίτη βράδυ γύρω στο Φλεβάρη
του ’77, εφτάμιση με οχτώ παρά βρέθηκα Ξενοφώντος έξω από την γκα
λερί, όπου ένα πλήθος, νέοι οι περισσότεροι, πολιορκούσαν τις πόρτες.
«Μα γιατί δεν προχωράν; » ρώτησα ένα φίλο. «Γιατι δεν υπάρχει χώρος»,
μου αποκρίθηκε, «η αίθουσα γέμισε, στις σκάλες κρέμονται σαν
σταφύλια». Θα ήταν πάνω από 500 άτομα που σ’ αυτά σε λίγο θα προστέ
θηκαν άλλα 300 περίπου. Αριθμοί, από πρώτη όψη καθόλου εντυπωσια
κοί, μα που για τη βαλκάνεια λογοτεχνία-μας μοιάζουν αστρικοί. «Έλα
μαζι-μου», μου είπε ο ίδιος φίλος και παίρνοντάς-με απ’ το χέρι στριμω
χτήκάμε στο διάδρομο, ωσότου φτάνοντας στο πρώτο πάτωμα, εισχωρή
σαμε από μια πλάγια πόρτα σε μια δεύτερη σκαλίτσα κρυφή που έβγαζε
στο δεύτερο πάτωμα. Εκεί στοιβαχτήκαμε άλλοι μισοκαθιστοί σε καναπέ
δες και καρέκλες, κι άλλοι ξαπλωμένοι στο πάτωμα. Όλοι δεν βλέπαμε
τον Χατζή, αλλά οι πάντες άκουγαν τη φωνή-του. Ήταν εκεί ο Σινόπουλος, η Καίη Τσιτσέλη, οι Αναγνωστάκηδες, ο Κοτζιάς, ο Ιωάννου, ο
Γιάννης Κοντός και πολλοί άλλοι. Υπήρχε μια τεταμένη ατμόσφαιρα ανα
μονής και προσδοκίας. Ήταν η πρώτη επίσημη, κατά κάποιο τρόπο, εμ
φάνιση του Χατζή μετά την εξορία, κι οι περισσότεροι, ιδίως οι νεότεροι,
θα τον έβλεπαν για πρώτη φορά. Στις οκτώ και κάτι, η Μαντώ Αραβαντινού παρουσίασε τον Χατζή κάνοντας μια σύντομη εισήγηση στο έργο-του.
Αμέσως μετά, ο Χατζής άρχισε να διαβάζει.
θυμάμαι, διάβασε πρώτα από τη «Φωτιά». Η φωνή-του ήταν αυστηρή
και με κάποια ρητορικότητα που είχαν οι παλιότερες γενιές. Σαν τους πα• λιούς καλούς ηθοποιούς που θαυμάζουμε μα διαπιστώνουμε κάτι παρωχη
μένο στον τρόπο που μιλούν και παίζουν. Κανένα ισοπέδωμα, καμιά υπο
χώρηση στην προφορική απόδοση των κειμένων. Διάβαζε αργά και δυνα
τά, διάβαζε επικά. Μετά τη «Φωτιά» έπιασε τους «Ανυπεράσπιστους»
για να προχωρήσει ευθύς αμέσως στην τόσο αγαπημένη σε όλους «Μικρήμας πόλη». Διάβασε τον «Σαμπεθάι Καμπιλή» και τον «Ντέτεκτιβ» και
προχωρούσε. «Δεν θέλω να σας κουράσω», μας έλεγε, «αλλά νομίζω πρέ
πει να σας διαβάσω κι αυτό, να δείτε τι έκανα εδώ», και εξηγούσε τι είχε
προσπαθήσει και τι είχε καταφέρει.
Η αίθουσα κατάμεστη, οι σκάλες φίσκα, μια ζέστη που δεν ήταν μόνο α·
ί
πό την πολυκοσμία, άπλωνε τις φτερούγες-της κι αγκάλιαζε το ανθρώπινο
τοπίο που είχε έρθει να τον ακούσει. Ήταν μια βραδιά όπως ίσως την εί
χε ονειρευτεί πέρα εκεί στις πεδιάδες της Ανατολικής Ευρώπης, με τα ελ
ληνικά βουνά που αντιλαλούσαν κάποιον αχό μάχης, την πόλη με τη λί
μνη και τα συνάφια-της. Η Μαργαρίτα Περδικάρη, ο κύριος Καθηγητής
και η διαθήκη-του γέμιζαν τους χώρους, κυλούσαν τις σκάλες, περνούσαν
πάνω από τους μακρυμάλληδες νεαρούς κι έφταναν ως κάτω στην Ξενο
φώντος.
«Δεν θα σας κουράσω», έλεγε ο Χατζής, «θα σας διαβάσω ακόμα αυ
τό», και διάβαζε από το «Διπλό Βιβλίο». Είχε τη δίψα όλων όσων είχε
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στερηθεί. Λειτουργούσε όπως όταν γράφει χάνεις, οπότε η ώρα παύει να έ
χει σημασία, σημασία αποκτούν μόνο οι λέξεις, άπληστες στο να τοποθε
τηθούν πάνω στο χαρτί, αδιάλλακτες προκειμένου να βρουν τη σωστή θέ
ση. Αυτή η «τέλεια δολοπλοκία», όπως ο ίδιος κάποτε, σε μια συνέντευξη,
όρισε τη συγγραφική-του τέχνη.
Μια αίσθηση κούρασης είχε ήδη αρχίσει να βαραίνει σε μερικούς από
μας του συναφιού, επ’ ουδενί λόγω πάντως, πάνω στους νεολαίους. Αυτοί
είχαν υπομονή, είχαν και όρεξη, και τον άκουγαν με πελώρια αυτιά. Ο
Χατζής διάβαζε απτόητος και ακούνητος στην καρέκλα-του κάτω από κά
ποιον άσχετο πίνακα ημιαφηρημένης τέχνης, μέσα στο γκρίζο κοστούμιτου και με το καπέλο-του που το είχε τοποθετήσει σε μια διπλανή καρέ
κλα. Πότε-πότε, σήκωνε τα διαπεραστικά μάτια-του κοιτώντας αγαθά
γύρω-του όλους εμάς. «Απόψε», ήταν σα να μας έλεγε, «σας έχω επιτέ
λους μαζί-μου, δεν γλυτώνουμε ούτε εσείς ούτε εγώ». Αυτό το πείσμα που
έδειχνε, δεν θα μπορούσε να το έχει κερδίσει πουθενά αλλού, παρεκτός
στους κοινούς αγώνες που τον είχαν σημαδέψει, αυτόν γιο ενός αστού
Γιαννιώτη που άφησε την τοπική εφημερίδα-του για να γράψει διηγήματα,
τη βολή-του για ν’ ανέβει στο βουνό, και που τελικά είχε προτιμήσει την
εξορία σε μια Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα από την πολυτέλεια της επαρχιώτι
κης Αθήνας. Να τι ενδεχομένως σημαίνει η έννοια στράτευση, κι αναπόφευχτα μου πέρασε από το μυαλό ότι πολλοί από μας τους νεότερους, χω
ρίς άλλες ουλές εκτός από κείνες που μας άφησε η Δικτατορία, δεν είμασταν παρά πρόσκοποι της λογοτεχνίας. Κι ολοένα ο Χατζής διάβαζε με
την καμπανιστή φωνή-του, με τον παραδοσιακό, λίγο δασκαλίστικο από
πρώτη όψη τρόπο, μα που ήξερε να κάνει τα επίθετα να μπαίνουν στη
σωστή-τους θέση και με την κατάλληλη απόχρωση, και με το ρυθμό, κυ
ρίως το ρυθμό που μόνο ένας συγγραφέας ξέρει να δίνει στα κείμενά-του
και που το θέμα και η επεξεργασία-του, είναι αξεδιάλυτα δεμένα μ’ αυτόν.
Εκείνες τις λίγες εκ των υστέρων στιγμές όπως φαντάζουν τώρα σε
προοπτική, μα που τότε θα πρέπει να βάστηξαν κάπου τρεις με τρεισήμισι
ώρες, πρόσωπο και έργο, συγγραφέας και βιβλία, είχαν επιτέλους ενωθεί
και ήταν σαν το πλήρωμα του χρόνου να είχε έρθει, κι η εμφύλια διαμάχη
που είχε γεννήσει τις περισσότερες από τις σελίδες αυτές, να είχε, επιτέ
λους, κοπάσει. Έρρεε ένας γαλήνιος ποταμός καλωσύνης και πάνω-του έ
λαμπε — για να χρησιμοποιήσω μια δική-του φράση — «ένα νησί που τό
’φτιάξε ο ίδιος, τό ’στήσε αυτός στη μέση της θάλασσας, με τίποτα πάνω,
τον εαυτό-του μονάχα — κατάγυμνο. Και πήγαινε — γενναίος, δικαιω
μένος, ανένδοτος».
Η φράση είναι από τη «Νήσο Άνυδρο».
Μετά την ανάγνωση, αναπόφευχτα, άρχισαν οι ερωτήσεις. Ερωτήσεις
στην αρχή δειλές, έπειτα ολοένα πιο τολμηρές και που δεν άφηναν στον
συγγραφέα περιθώρια ησυχίας, θυμάμαι, σε μια στιγμή, έναν ξέμαλλο
χλωμό νέο που σηκώθηκε να ρωτήσει, «τί ενδεχομένως σημασία ή τί συ
γκεκριμένο μήνυμα μπορεί ένας συγγραφέας να περάσει μέσα από το έργοτου».
Ο Χατζής έμεινε μια στιγμή ακίνητος. Τα μάτια-του ζωηρά λαμποκο
πούσανε με νοημοσύνη. «Ένας συγγραφέας», εξήγησε, «κινείται από μια
προδιάθεση, υπάρχουν αναμφισβήτητα ορισμένα μηνύματα που περνούν
μέσα στο έργο-του, βέβαια αυτό γίνεται και χωρίς να το θέλει αλλά και ε
πειδή το θέλει». Το κοινό σιώπούσε, ήταν φανερό πως πίσω από την ερώ
τηση κρυβόταν κάποια πολιτική σκοπιμότητα.
«Για παράδειγμα», συνέχισε ο Χατζής, «υπάρχει στον Σαμπεθάι Καμπιλή» μια φράση που αφορά τον προστατευόμενό-του, τον Γιοσέφ. «Με
σίγουρο χέρι ο Σαμπεθάι Καμπιλής ξερίζωσε τ ’ άγριο φύτρο. Δεν ήταν και
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δύσκολο. Ο Γιοσέφ διώχτηκε σε λίγο από το σχολείο της «Αλλιάνς Φρανσαίζ». Και λίγο παρακάτω: «Ο Σαμπεθάι Καμπιλής αναρωτήθηκε τότες
μην είχε μαζί ξεριζώσει και την καρδιά τη δική-του». «Η φράση αυτή», εί
πε ο Χατζής «που από πρώτη όψη δεν δείχνει τίποτα προς τα έξω, ωστόσο
για μένα έχει κάποια σημασία». «Τί;» «Ποιά;» ρωτούσαν από κάτω εκα
τοντάδες μάτια. «Δείχνει το ξέκομμα από το σταλινισμό», συμπλήρωσε.
Δεν ξέρω αν ήταν έτσι ακριβώς τα λόγια-του, πάντως αυτό ήταν το νόημα.
Κι ήταν η ομολογία αυτή τόσο ξεκάθαρη, που έκανε το νεαρό να σωπάσει.
Η ώρα προχωρούσε. Αμαρτία εξομολογημένη, μαζί κι η κούραση. Με
τά τον Γιώργο Ιωάννου που έφυγε διακριτικά, γλίστρισα κι εγώ από την
αόρατη σκάλα που προνοητικά είχε εφεύρει για την γκαλέρί-του ο Μπαχαριάν, βρέθηκα στην πλατεία Συντάγματος μές στο πολύβουο πλήθος. Έ 
μειναν όμως οι άλλοι. Νέοι οι περισσότεροι, διαμαρτυρόμενοι για τις κά
ποιες ατέλειες της μικροφωνικής, που παρενέβαινε με παράσιτα, σαν εκεί
νος που την είχε τοποθετήσει να θέλησε, για μια στερνή φορά, να σαμπο
τάρει τον εξόριστο συγγραφέα.
Δεν θυμάμαι πια πότε ξανασυνάντησα τον Χατζή, θ α πρέπει να δια
σταυρωθήκαμε αρκετές φορές, κι οπωσδήποτε τηλεφωνηθήκαμε ευχαρι
στώντας ο ένας τον άλλον για τα βιβλία-μας που είχαμε ανταλλάξει. Εκεί
νος μου είχε στείλει δύο από τα τελευταία-του, το «Διπλό Βιβλίο» και τις
«Σπουδές». Στο μεταξύ, είχε ξαναπαντρευτεί κι είχε αποκτήσει μια κόρη.
«Πρέπει να έρθεις να με δεις», μου δήλωσε ένα βράδυ απ’ το τηλέφωνο,
«έχω τώρα μια μικρή Αφροδιτούλα», και τον ένιωθα απ’ την άλλη άκρη
να λαμποκοπά όλος χαρά. Σαν το θεό Δία, φαντάστηκα, που αφού γέννη
σε από το κεφάλι τη θεά Αθηνά, είχε τώρα φτιάξει από πηλό μια νεογέννη
τη Αφροδίτη.
Δεν τον ξανάδα. Τον καιρό που είχε πια μπει στο νοσοκομείο, είχα κι ε
γώ στο νοσοκομείο τον πατέρα-μου, κι όταν εκείνος πέθανε, σιγοπέθαινε κι
ο Χατζής. Τό ’χω σαν τύψη, γι’ αυτό ένιωσα στενάχωρα — κι όχι μόνο
γι’ αυτό — όταν μου ζητήθηκε να μιλήσω στην κηδεία σαν κάποια μεγάλη
τιμή και οφειλή απέναντί-του στην οποία μόλις κι ανταποκρινόμουν. Και
τί να έλεγα; Ήταν σα να τον είχα καθισμένο δίπλα-μου στη φοιτητική «Ί
ριδα» με τα περίεργα αιχμηρά μάτια-του, να μου λέει; «εγώ δεν έχω τί
ποτα να πω, να μιλήσω». Γ Γ αυτό και το μόνο που μπόρεσα εκείνη την η
μέρα ήταν να παραθέσω δυο τρεις αποσπασματικές μαρτυρίες, λίγο-πολύ
τις ίδιες που πιο εκτεταμένα αφηγούμαι εδώ, και που στο βάθος θέλουν να
υποκαταστήσουν αυτό που πραγματικά μου έλειψε: να γνωριστώ καλά
μαζί-του.
Έτσι, εκείνο το ζεστό Ιουλιάτικο απόγευμα του ’8 1, που τόσο θα του
άρεσε να είχε κάνει τον περίπατό-του κι αυτός, ξεπροβόδισα τον Χατζή
στον ίδιο χώρο — το Α' Νεκροταφείο — που πριν από ενάμιση χρόνο εί
χαμε αποχαιρετήσει και τον Τσίρκο. Ο περισσότερος κόσμος έλειπε σε κα
λοκαιρινές διακοπές, αλλά και πάλι η εκκλησία κι ο γύρω χώρος ήταν γε
μάτος. Ξεχώριζε μέσα στο πλήθος, ένα κεφάλι μπόι ο Θεοδωράκης, κι ή
ταν, βέβαια, παρόντες άνθρωποι απ’ τον ολόδικό-του Χώρο: από ποιητές ο
Αναγνωστάκης, xt από πεζογράφους ο Φραγκιάς.
Σ ’ αυτές τις κηδείες της οικογένειας των ανθρώπων που γράφουν, πε
ρισσότερο ίσως από παντού, νιώθω συχνά μια απόλυσή συνενοχή με τους
ομότεχνούς-μου. θαρρείς κι ο νεκρός να είναι μια αφ°Ρμή μόνο να συγκε
ντρωθούμε, παραμερίζοντας τα οποιαδήποτε μικροά“μφέροντα που μας
χωρίζουν, σαν μια υπόδειξη ότι αν όλων τα γραφτά 5εν παίρνουν τον ίδιο
δρόμο, σίγουρα οι σάρκες όλων κατατίθενται εδώ — στις κρύες πλάκες.
Σχολνώντας από το νεκροταφείο, το ίδιο απόγεύΚα, με πήρε ο Ταχτσής με το αυτοκίνητό-του, καθίσαμε στη βεράντα τθυ σπιτιού-του και
πίνοντας χυμό από σταφύλια μείναμε συζητώντας ως °<ργά. θυμάμαι, το
φλέγον θέμα ήταν οι επικείμενες εκλογές του Νεομβρί°υ του ’81 κι η ανα
μέτρηση της Δεξιάς με τις νέες δυνάμεις του τόπου. «£θυ ορκίζομαι», μου
είπε σε μια στιγμή ο Ταχτσής με την υπερβολή που τΟν χαρακτηρίζει, «αν
κάνουν που ξαναβγαίνουν αυτοί, εγώ θα σηκωθώ να ίόγω απ’ αυτόν τον
τόπο!» Καθώς βράδιαζε ο λόφος του Λυκαβηττού έπάιΡνε να μωβίζει, και
κάποια νέα παιδιά σφύζοντας από νιάτα, με τις αθλί)τΐκές στολές και τα
λαστιχένια άσπρα-τους παπούτσια έκαναν τζόκιγΧ. ΔίΑα-τους, σε αντίθε
τη φορά, στον ίδιο περιφερειακό δρόμο του Λυκαβηττό“, ένας ηλικιωμένος
κύριος κρατώντας στο χέρι το καπέλο-του, έκανε το βΡαδυνό-του περίπα
το.
□

Ιστορικό
των «ναρκωτικών»
του Μ. Γ. Στριγγάρη
Η χρήση ευφραντικών, διεγερτικών, μεθυστικών, ναρκωτι
κών ουσιών δεν ήταν και δεν είναι υπόθεση ατόμων, ούτε το
βασικό πρόβλημα είναι, ποιά από τις πάμπολλες αυτές ουσίες
και γιατί έχει τη μεγαλύτερη ή μικρότερη διάδοση, ούτε ποιά
είναι περισσότερο ή λιγότερο βλαβερή στην ψυχοσωματική υ
γεία των ανθρώπων. Η χρήση-τους συμπλέκεται άμεσα κυρίως
με πλατιά κοινωνικά ζητήματα, εθνικά, πολιτιστικά, ηθικά,
θρησκευτικά, οικονομικά, πολιτικά, νομικά, κρατικά, στρα
τιωτικά. Έ τσ ι εξηγείται, ότι οι ουσίες αυτού του είδους έχουν ι
στορία, μια ιστορία, που χάνεται στα βάθη των αιώνων.
Ο ι χαρακτηριστικές-τους ιδιότητες βρίσκονται όχι τόσο
στον τρόπο, με τον οποίο επιδρούν στον άνθρωπο, όσο στη
μοιραία σχέση-τους με τη ζωή και την ιδιομορφία των λαών.
Είναι συνυφασμένες με τα ήθη και τα έθιμά-τους, βρίσκονται
στους μύθους και τις παραδόσεις-τους, ταυτίζονται με πόλεις
και περιοχές, γίνονται σύμβολο πίστης και λατρείας. Ό μ ω ς οι
ουσίες αυτές δε συμμετέχουν μόνο παθητικά στη ζωή της κοι
νότητας. αλλά προκαλούν αντιδράσεις και δημιουργούν και
νούριες συνήθειες και κανόνες ομαδικής συμπεριφοράς. Ωστό-\
σο ανέκαθεν αντιμετωπίζονταν από τους ανθρώπους διχασμέ
να και αντιφατικά. Έ χουν ισχυρούς προστάτες και φανατι
κούς διώ κτες, η χρήση-τους επιτρέπεται και απαγορεύεται, υ
ποστηρίζεται φιλοσοφικά και περιφρονιέται κοινωνικά, γίνεται
ανομολόγητα και κρυφά ή συνοδεύεται με τελετές και ιεροτε
λεστίες, υμνολογείται και αφορίζεται.
Πρωτόγονοι τρωγλοδύτες και κυνηγοί ανακάλυψαν κάποτε
τυχαία και ξεχώρισαν ορισμένα φυτά, που η λήψη-τους προκαλούσε παράξενες μεταβολές στους ίδιους ή τις έβλεπαν στους
άλλους. Αυτοί, που ήξεραν την προέλευση και τον τρόπο πα
ραγωγής των ουσιών από τα φυτά, έκρυβαν τη «γνώση»-τους
σαν «μυστικό όπλο», που τους παρείχε δύναμη και εξουσία
πάνω στην κοινότητα. Κι αυτή η κρυφή «γνώση» έμενε στην οι
κογένεια από γενιά σε γενιά ή μεταδινόταν σε λίγους διαλε
χτούς μυημένους κάτω από αυστηρή σφραγίδα σιωπής' αυτοί
ήταν οι μύστες, μάγοι, γιατροί, ιερείς, βασιλιάδες, κάποτε όλα
αυτά συγκεντρωμένα σε ένα πρόσωπο. Στην κοινότητα οι κά
τοχοι του μυστικού παράσταιναν τις ουσίες αυτές μέσα σε μια
υπερφυσική αίγλη και τη «γνώση»-τους σαν θεοφώτιση. Ο Θε
ός όριζε τους «απαγορευμένους καρπούς», που η γεύση-τους
είχε για συνέπεια το θάνατο. Γι’ αυτό καλός ήταν ο Θεός, που
απαγόρευε τη «γνώση» και κακός ο δαίμονας, που πρόδινε το
μυστικό-της στους ανθρώπους. Παρόμοιο ήταν το ξεκίνημα
της ιστορίας στις περισσότερες από αυτές τις ουσίες. Για μερι
κές το μυστικό-τους χάθηκε για πάντα. Τέτοιο ήταν και το
«Σόμα», που πριν χιλιάδες χρόνια έπιναν οι ινδουιστές ιερείς
και ένιωθαν να μετουσιώνονται και να ταυτίζονται με το άπει
ρο και τη θεότητα, μυστικό έμεινε το «Νηπενθές» του Ομήρου,
που έφερε από την Αίγυπτο η Πολυδάμνα στην ωραία Ελένη
για να παρηγορήσει το Μενέλαο και τους φίλους-του για το χα
μό του Οδυσσέα.
Ό τα ν η γνώση έγινε με το πέρασμα των καιρών κοινό κτήμα
και μαθεύτηκε η προέλευση και ο τρόπος παραγωγής των ου
σιών αυτών, τότε ο κ ακ ό ς δαίμονας μεταβλήθηκε σε καλή θεό
τητα. Η «Κόλα» — καρπός τεράστιου δέντρου —, που τη λένε
και «σουδανέζικο καφέ» και τη μασάνε σε μεγάλες περιοχές
της Κεντρικής Α φρικής, ήταν κατά την παράδοση το φυτό της
προτίμησης του Δημιουργού' όταν αυτός μια μέρα ήρθε στη γη

μασσώντας Κόλα, για να δει τι κάνουν οι άνθρωποι, ξέχασε έ
να κομμάτι από τον καρπό. Έ να ς άνθρωπος το άρπαξε και το
έβαλε στο στόμα-του, μα ο Δημιουργός γύρισε να το πάρει, τον
είδε, τον έπιασε από το λαιμό και τον ανάγκασε να το βγάλει
πριν το καταπιεί' από τότε προβάλλει το «καρύδι» στο λαιμό
των ανδρών.
Η «Κόκα», που τα φύλλα-της μασούσαν οι λαοί του Περού,
της Χιλής, της Βολιβίας και μέχρι τη Βραζιλία και την Αργε
ντινή αιώνες πριν την ανακάλυψη της Αμερικής, ήταν δώρο
στους ανθρώπους από τα παιδιά του Θεού Ή λιου «για να χωρταίνουν οι πεινασμένοι και εξαντλημένοι και να ξεχνούν τα βάσανά-τους οι δυστυχισμένοι». Τα φύλλα της Κ όκας ήταν το έμ
βλημα των βασιλιάδων και τη βασίλισσα τη λέγανε «Μαμά
Κούκα»' ακόμα και στα είδωλα το ένα μάγουλο ήταν φουσκω
μένο σαν από μεγάλη μπουκιά. Σ’ όλες τις γιορτές και ιεροτελεστείες ήταν απαραίτητο το μάσιμα των φύλλων της Κόκας.
Στην εποχή των Ί ν κ α η καλλιέργειά-της ήταν υπόθεση του
κράτους. Οι ιεραπόστολοι, που πέτυχαν να εξαφανίσουν τον
πολιτισμό των Ίνκα, δεν κατόρθωσαν να τους κόψουν αυτή τη
συνήθεια, παρ’ όλες τις προσπάθειες, που έκαναν από τα μέσα
του 16ου αιώνα. Μέχρι σήμερα Ινδιάνοι στις Ανδεις, που πρε
σβεύουν μια θρησκεία παράξενη, ένα μείγμα από ειδωλολατρικά και χριστιανικά στοιχεία, εκτελούν τη θυσία στο μυστήριο
της κοινωνίας με φύλλα της Κόκα.
Το «Π ενότε» ή «Μ εσ κά λ» είναι ένα κάκ τος, που η χρήσητου ήταν ήδη διαδομένη στις φυλές της Κεντρικής Αμερικής,
πολύ πριν ανακαλύψουν οι Ισπανοί το Μ εξικό, όπου ο μεγάλος
πολιτισμός των Αζτέκων δεν είχε ζηλέψει τίποτα από τον Πα
λιό Κόσμο. Μπορεί οι χριστιανοί κατα κτητές να τον ξερίζω
σαν και να τον εξαφάνισαν τελείως, δεν μπόρεσαν όμως να
σταματήσουν τη χρήση του Πεϋότε, που αντίθετα απλώθηκε
σαν επιδημία, ιδίως μετά το 1890, στους Ινδιάνους της Β. Αμε
ρικής και μέχρι τον Καναδά. Έ μειναν σ ’ αυτούς και οι μύθοι
για την προέλευση του κάκτου: όταν οι εχθροί κυνηγούσαν τον
εθνάρχη-τους και άρπαξαν το θησαυρό-του, οι Θεοί μετέβαλαν
το θησαυρό σε Πεϋότε και του τον χάρισαν για να αποκτήσει
δυνάμεις και να αντέχει στην πείνα και στη δίψα. Α λλος μύ
θος λέει, ότι ο κ άκ τος δημιουργήθηκε από τα ίχνη, που άφηνε ο
ελαφόμορφος «Θεός του Πρωινού Αστρου». ΓΓ αυτό το λόγο
το Πεϋότε είναι η ενσάρκωση του Θεού με υπερφυσικές ιδιότη-
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τες. Οι άνθρωποι το σέβονται, μα και το φοβούνται μαζί σαν
θεία ουσία, σαν μεσολάβηση με τους Θεούς, αλλά και σαν
«διαβολόριζα». Ή τα ν αναπόσπαστο μέρος της θρησκείας και
της λατρείας, το μάζεμά-του γινόταν με καθορισμένο τελε
τουργικό τυπικό και οι ιεροτελεστίες γινόντουσαν σε ομαδικές
συγκεντρώσεις, με άφθονη χρήση πεϋότε, με χορούς και τρα
γούδια. Πίστευαν, ότι έδινε μαντικές και προφητικές ικανότη
τες, υγεία, θάρρος και δύναμη, ότι τα παράξενα φαινόμενα της
μέθης ήταν δαιμονική επενέργεια και ότι ήταν φάρμακο για ό
λες τις αρρώστιες. Στους εκχριστιανισμένους Ινδιάνους το
πεϋότε συμβολίζει τη σάρκα του Χριστού και έχει αντικατα
στήσει τον οίνο στη θεία κοινωνία. Μ άλιστα στα 1911 χτίστηκε
στην Ο κλοχάμα μια εκκλησία του Πεϋότε για τη σωτηρία της
ψυχής.
Το Ό πιο, ο οπός της «υπνοφόρου μήκωνος», ήταν γνωστό
στους λαούς του παλιού κόσμου τουλάχιστον 3.000 χρόνια
π.Χ. Πιθανή πατρίδα του φυτού είναι η Μ. Ασία, όμως από με
γάλο αριθμό αρχαιολογικών ευρημάτων διαπιστώνεται η ύπαρξή-του στην Αίγυπτο των Φαραώ, καθώς και σ ’ ολόκληρη την
Ελλάδα, νησιώτικη και ηπειρωτική της μινωικής και μυκηναϊ
κής εποχής. Πήλινα αγγεία, στολίδια γυναικών κ .ά. είχαν την
απεικόνιση ή το σχήμα της «μήκωνος», ειδώλια και αγάλματα
τη φορούσαν διάδημα ή την κρατούσαν στο χέρι. Κοντά στην
Κόρινθο υπήρχε μια πόλη, που την έλεγαν Μηκώνη για τη με
γάλη καλλιέργεια της παπαρούνας αυτού του είδους, την οποία
είχε μάθει στους κατοίκους-της, όπως λέει ο μύθος, αυτή η ίδια
η θεά - μητέρα Δημήτηρ. Α ρχικά φαίνεται, ότι η χρήση και η
διάθεση του οπίου βρίσκονταν στα χέρια των ιερέων και δεν έ
χουμε πληροφορίες για ευρύτερη κατανάλωση στον πληθυσμό.
Ωστόσο πολλοί αρχαίοι συγγραφείς, ποιητές και σοφοί, έλληνες και ρωμαίοι, αναφέρουν το όπιο. Ο Ό μ η ρ ο ς λέει στην Ιλιάδα:
Κι ω ς γέρνει δίπλα το κεφάλι-της στον κήπο η παπαρούνα
που την εβάρυνε η ανοιξιάτικη δροσιά για κι ο καρπός-της...
(Μετ. Καζαντζάκη-Κακριδή)
Πολλοί θέλουν να πουν, πω ς και το «Νηπενθές» της Οδύσ
σειας ήταν όπιο' γιατί όμως να το συγκαλύψει ο Ό μ η ρ ο ς φτιά
χνοντας αυτό το όνομα, αφού ήταν τότε γνωστό και μάλιστα
να εξαιρεί, ότι τό ’ φεραν από την Αίγυπτο;
Η διάδοση της «υπνοφόρου» παπαρούνας στους παλιούς
χρόνους φτάνει δυτικά ώς τις ελβετικές λίμνες, όπου σε καλυ
βόσπιτα σε πασσάλους βρέθηκαν κεφαλές και σπόροι-της. Ε
κεί όμως που η εξάπλωση της χρήσης πήρε μεγάλες διαστά
σεις, ήταν προς τα ανατολικά, στην Περσία, τις Ινδίες και την
Κίνα γύρω στα 1.500 π.Χ ., όπου και εδραιώθηκε στους κατοπι
νούς αιώνες ώ ς τη νεότερη εποχή.
Το Χ ασίς — η ουσία με τα εκατοντάδες ονόματα σ ’ όλο τον
κόσμο — παράγεται από την κάνναβη, που λέγεται ινδική, για
τί φαίνεται, ότι ήταν αρχικά ντόπιο φυτό στις χαμηλότερες ο
ρεινές περιοχές της Κεντρικής Ασίας. Οι παλιότερες πηγές για
τη χρήση του χασίς βρίσκονται στις Βέδες και στη ΖεντΑβέστα, τις ιερές γραφές των Ινδών και στην κινέζικη βοτανολογία του 15ου αι.π.Χ . Οι Κινέζοι το ονόμαζαν «Μα-γιο», οι Ιν
δοί «μπάνγι» οι Ασσύριοι «Κουνουμπού» ή «Κνάμπου», που
σημαίνει «καπνός» και πιθανώς ο Η ρόδοτος ελληνοποίησε την
ονομασία σε «κάνναβις» που έμεινε σαν επιστημονικός όρος
για το φυτό και την παράγωγή-του ουσία. «Χασίς» είναι αραβι
κή λέξη, σημαίνει «ξερόχορτο» και χρησιμοποιήθηκε τον 9ο
αι.μ.Χ . Έ τσ ι γίνηκε διάκριση από το Ό π ιο , γιατί και οι δυο ου
σίες λέγονταν «αφιόνι» (παραφθορά από το Ό π ιο ), αν και το
μπέρδεμα συνεχίστηκε ω ς τώρα στη Μέση Ανατολή και σε
μας.
Στις Ινδίες υπήρχαν πολλές μυθικές εκδοχές για την προέ
λευση του χασίς, όλες όμως σχετίζονταν με τους μεγάλους Θε
ούς. Έ να ς από αυτούς, ο τετράχειρος Βισνού, συμβούλεψε Θε
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ούς και δαίμονες να περιστρέφουν ένα βουνό μέσα σε θάλασσα
από γάλα για να δημιουργηθεί το αθάνατο νερό. Ο ίδιος μετα
μορφώθηκε σε τεράστια χελώνα και πάνω στη ράχη-της έγινε η
περιστροφή του βουνού. Έ τσ ι όμως ξεριζώθηκαν οι τρίχες από
τη ράχη της χελώ νας και η θάλασσα τις έφερε στις όχθες, όπου
ρίζωσαν και δημιουργήθηκαν τα φυτά. Ανάμεσά-τους το καννάβι, που είναι «πηγή ευτυχίας» και «δημιουργός του γέλιου».
Το μυστικό του φυτού είχαν αρχικά τα «ουράνια πνεύματα»,
που το μετέδωσαν σε μια από τις γυναίκες του βασιλιά των Θε
ών Ίντρ α . Αυτός απόκτησε αχόρταγη δίψα για το φυτό, που
του έδινε τις τεράστιες δυνάμεις να κάνει τα μεγάλα ανδραγα
θήματα στους αγώνες-του ενάντια στους δαίμονες, τους ε
χθρούς των ανθρώπων. Η «ζωοδότρα» ουσία ταυτίστηκε με
τον Ίντρ α και πρόσφερε το σώμα-της θυσία για να καταπολε
μηθεί ο θάνατος και για να αποκτήσουν οι άνθρωποι την αθα
νασία.
Το Χασίς διαδόθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους σε τε
ράστιες περιοχές, από τις Ινδίες στη Μέση Ανατολή, στην Αί
γυπτο και σ ’ ολόκληρη σχεδόν την Αφρική για να φτάσει από
κει στην Κεντρική και Νότια Αμερική με τους μαύρους σκλά
βους. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία για χρήση στον
πληθυσμό από την αρχαιότητα' ο Η ρόδοτος περιγράφει την ο
μαδική χρήση-του από τους Σκύθες και κατά όμοιο τρόπο από
τους Μ ασσαγέτες σαν κάτι το αξιοπερίεργο. Έ τσ ι είναι βέ
βαιο, ότι ποτέ δεν υπήρξε παραδοσιακή απολαυστική ουσία
και παρ’ όλο που γινόταν μέχρι το 1925 σε τεράστιες εκτάσεις
η καλλιέργεια της ινδικής κάνναβης για παραγωγή χασίς, αυτό
έμεινε για τους ντόπιους τελείως ξένο.
Στις Ινδίες και αλλού το χασίς δε χρησίμευε μόνο για από
λαυση' συμμετείχε σ' όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής και
οικογενειακής ζωής, ήταν το φάρμακο-πανάκεια, το έδιναν
στις χήρες, που ακολουθούσαν στην πυρά το νεκρό σύζυγο και
στα θύματα για τις ανθρωποθυσίες, που έτσι βάδιζαν αυθόρμη
τα στο σφαγείο. Πιστοί, μαστουρωμένοι με χασίς σε θρησκευ
τική έκσταση έπεφταν μπρος στα πόδια των ιερών ελεφάντων,
που έφεραν το ομοίωμα του Θεού και συνθλίβονταν από αυ
τούς' μόνο το 1806 υπολογίστηκαν σε είκοσι χιλιάδες, όσοι πέθαναν μ - αυτό το τρόπο. Μεγάλη ήταν ήδη η χρήση του χασίς
και στις αραβικές χώρες, όταν ο Μωάμεθ απαγόρεψε στους
οπαδούς-του μόνο το κρασί. Θρυλικοί έμειναν στην ιστορία οι
φανατικοί «ασσασίνοι» — δηλ. χασικλίδες —, τα τσιράκια του
ισμαηλίτη ηγέτη Χασάν γύρω στα 1050 μ.Χ. και το όνομάτους σημαίνει πάντα στις ευρωπαϊκές γλώσσες τους δολοφό
νους. Αντικειμενικά επιστημονικά στοιχεία για τη γενική, πα
ραδοσιακή χρήση του χασίς στους λαούς των Ινδιών και σω
στή κριτική εκτίμηση και τοποθέτηση περιέχει η έκθεση της
Βρετανικής Α ποστολής το 1894, καθώς και τη διάκριση ανά
μεσα σ' αυτή και στην περιπτωσιακή χρόνια κατάχρηση.
Ο Οίνος και η καλλιέργεια της αμπέλου είναι το δώρο του
Διόνυσου για να «ευφραίνει καρδίας ανθρώπων». Απειροι ύ
μνοι γράφτηκαν για το κρασί, από τον Α νακρέοντα μέχρι το
Βάρναλη. Η χρήση-του σε οικογενειακές και ομαδικές, γιορ
ταστικές ή κατανυκτικές συγκεντρώσεις, σε δημόσιες τελε
τουργίες, ο καθαγιασμός-του από τον Χριστιανισμό, η επίδρασή-του, αρνητική και θετική, στον ελληνο-ρωμαϊκό πολιτισμό,
οι προβληματισμοί της κατάχρησής-του, ο ρόλος-του στην ε
μπορική και οικονομική δραστηριότητα και γενικά η ιστορίατου είναι πράγματα αρκετά γνωστά. Είναι η παραδοσιακή ου
σία του «Δυτικού Κόσμου» και στη δική-του επεκτατική δρά
ση οφείλει την εξάπλωσή-της σε άλλες περιοχές. Είναι η μονα
δική ουσία από όλες τις άλλες αυτού του είδους, που η παρα
γωγή, διακίνηση και χρήση είναι τελείως ελεύθερες — με μία ε
ξαίρεση, την ποτοαπαγόρευση στις ΗΠΑ.
Η ιστορία όλων αυτών των ουσιών, νομίζω, ότι μπορεί να
χωριστεί σε δύο περιόδους:

Πρώτη περίοδος είναι η «φυσική» παραδοσιακή ανάπτυξη
της χρήσης σε ορισμένους πληθυσμούς και η παράλληλη συνέχισή-της μέχρι σήμερα, όπως τη σκιαγράφησα παραπάνω.
Δεύτερη περίοδος είναι η «τεχνητή» μετατροπή, παραγωγή
και επεκτατική διάδοση σε διαφορετικούς πληθυσμούς παλιών
και νέων «τοξικών» ουσιών. Αυτή η δεύτερη περίοδος θα μπο
ρούσε να χρονολογηθεί από τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας
με την ανακάλυψη από τους Αραβες της απόσταξης του Α λ 
κοόλ, που η χρήση-του διαδόθηκε στην Ευρώπη και πήρε γρή
γορα καταστροφικές διαστάσεις. Ά γνω σ τες ουσίες περιορι
σμένης ώ ς τότε χρήσης απλώνονται σ’ όλη την οικουμένη με
μορφή επιδημίας, ο καφές, το τσάι, ο «ταμπάκος» ή «κα
πνός». Από τον περασμένο αιώνα ιδίως ο ρυθμός της δραστη
ριότητας στον τομέα αυτόν επιταχύνεται. Γίνονται συστηματι
κές αναζητήσεις και έρευνες για την ανακάλυψη των δραστι
κών συστατικών στις ουσίες αυτές. Από την κόκα παράγεται η
κοκαΐνη, από το «μεσκάλ» γίνεται συνθετική παραγωγή της
μεσκαλίνης, από το όπιο βγάζουν με χημική επεξεργασία μια
σειρά από τα λεγάμενα «οπιάτα», ανάμεσά-τους τη μορφίνη
και την ηρωίνη. Ο αιθέρας αποκτάει τέτοια κατανάλωση, που
η μυρουδιά-του γίνεται αισθητή πριν φτάσει κανείς σε μια πόλη
ή σ’ ένα χωριό. «Τυχαία» χαρακτηρίζεται η ανακάλυψη του
LSD στα εργαστήρια μεγάλου φαρμακευτικού οίκου το 1943
και δεν αργεί η διακίνηση και κατανάλωσή-του. Ά γνω στος
παραμένει ο δημιουργός του χασισέλεου.
Καινούριες μρρφές παίρνει το εμπόριο των ουσιών αυτών και
γίνεται σε τεράστιες ποσότητες. Η Αγγλία, για την «ελευθερία
του εμπορίου» και την ανεμπόδιστη εισαγωγή του οπίου στην
Κίνα κάνει τον περασμένο αιώνα τους «πολέμους του οπίου»
και πετυχαίνει. Φορτία χιλιάδων τόνων αλκοολικών ποτών μεταφέρονται σ ’ όλα τα μέρη του κόσμου. Μετά τον πρώτο παγ
κόσμιο πόλεμο οι Ιάπωνες χτίζουν στη Μαντζουρία εργοστά
σια ηρωίνης για να αντικαταστήσουν στην Κίνα την οπιομανία.
Τον ίδιο καιρό ανοίγουν οι αποθήκες των στρατιών και τα απο
θέματα μορφίνης και ηρωίνης περνούν στην αγορά, μάλιστα οι
ουσίες αυτές δίνονται σαν «πολεμικές αποζημιώσεις»(!) και έ
χουν φυσικά τον ίδιο προορισμό. Στρατιωτικά επιτελεία χρη
ματοδοτούν με μεγάλα ποσά τις έρευνες για ανακάλυψη πιο
δραστικών ουσιών, που να παραλύουν ολόκληρους πληθυ
σμούς. Έ τσ ι ξαναγυρίζει το παλιό «μυστικό όπλο», τώρα δια
φορετικό και πιο φοβερό, όπως όλα τα σύγχρονα όπλα.
Ωστόσο οι «απαγορεύσεις» δεν έπαψαν να υπάρχουν. Στα
1795 ο Σάχης της Π ερσίας επέβαλε την ποινή του θανάτου σ’ ό
ποιον μεθούσε με χασίς και την ίδια ποινή ο μακρινός διάδο
χός-του, ο τελευταίος Σάχης και μέγας λαθρέμπορος... στους
λαθρέμπορους. Η ποινή του θανάτου είχε επιβληθεί και σε χώ
ρες της Ευρώπης για το απλό κάπνισμα και άλλες αυστηρές
ποινές στη Γερμανία σε κείνους, που κάπνιζαν στο δρόμο. Έ 
νας στρατηγός του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο έκοβε τις μύτες
και τα δάκτυλα όποιου κάπνιζε χασίς και έχτιζε τις πόρτες και
τα παράθυρα των τεκέδων, από φόβο μην απλωθεί η χρήση
στους στρατιώτες-του.
Πολλοί καμώνονται, πω ς δεν ξέρουν τι γίνεται τις τελευταίες
δεκαετίες με το τεράστιο κύμα ναρκωτικών, που πλημμύρισε
τις ΗΠΑ και ξεχύθηκε έπειτα στην Ευρώπη. Προσπαθούν να
ξεχωρίσουν τα «μαλακά» από τα «σκληρά» ναρκω τικά και ρί
χνουν τις ευθύνες... στους καταναλω τές και ιδίως στη νεολαία.
Για να το αποδείξουν, κάνουν βαθυστόχαστες ψυχολογικές α
ναλύσεις σκορπώ ντας πανικό. Έ να φανταχτερό περιοδικό με
γάλου φαρμακευτικού οίκου βρήκε τις αιτίες: «σίγουρα ωθούν
στη φυγή προς τους τεχνητούς παραδείσους το άγχος, η μονα
ξιά, οι έγνοιες. Συμβάλλει σ ’ αυτά η πλήξη από την αφθονία
των αγαθών και ο κορεσμός της υπερπροσφοράς-τους — κι α
κόμα η απελπισία της αδυναμίας να κυριαρχηθεί το όλο και
πιο πολύπλοκο σήμερα και αύριο...»
□
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ΣΚΩΤΙΑ :

THE COUNTIES AND MAIN TOWNS OF SCOTLAND

σημειώσεις
πάνω στην ιστορία ενός λαού
του Βασίλη Δρουκόπουλου
ε μια χρονιά που η νεο-ιμπεριαλιστική περιπέτεια στο
νότιο Ατλαντικό, η γέννηση του νέου διάδοχου του θρό
νου και η συνεχιζόμενη διακυβέρνηση μιας Βρετανίας —
που από καιρό έχει πάψει να είναι Μεγάλη — από τη «σιδηρά»
κυρία, το να γράφει κανείς για τη Σκωτία — το 1/3 περίπου
της έκτασης του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά μόνο το 9% του
πληθυσμού — μπορεί να θεωρηθεί εκκεντρικότητα και παρα
δοξολογία ή, γιατί όχι, στρουθοκαμηλισμός.
Στην ιστορία όμως των λαών, που ποτέ δεν κάνει βήμα ση
μειακόν, οι επιφανειακά ξεχασμένες υποθέσεις δεν είναι παρά
προσωρινές ανάπαυλες όπου ζυμώνονται τα μελλοντικά, πιο
γοργά κι’ εντυπωσιακά επεισόδια.
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Από τα πρώτα χρόνια ω ς τη δεύτερη ένωση
ι πρώτοι, όπως πιστεύεται, άνθρωποι της λίθινης εποχής
πρέπει να έφτασαν στη Βόρεια Βρετανία, τη χώρα που ο
νομάζουμε σήμερα Σκωτία, από τις Βαλτικές ακτές γύ
ρω στην 3η π.Χ. χιλιετηρίδα. Από το 1800 π.Χ ., και για πολ
λούς αιώνες μετά, νέα φύλα που ήξεραν να χρησιμοποιούν το
χαλκό, εγκαθίστανται στη Σκωτία. Αργότερα, τον 10ο π.Χ.
αιώνα εμφανίζονται άνθρωποι που μιλούσαν μία κελτική γλώσ
σα με προέλευση την περιοχή ανάμεσα στον Ρήνο και στον
Δούναβη. Τέλος τον 4ο π.Χ. αιώνα ένας άλλος κελτικός λαός,
οι Πικτοι — που ακολουθούσαν το σύστημα της μητρικής
γραμμής — φθάνουν, μάλλον από την Ιρλανδία, στη Δ. Σκω
τία.
Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τη Σκωτία βρίσκεται στο έρ
γο ενός ξένου, του Ρωμαίου ιστορικού Τάκιτου που είχε νυμφευθεί την κόρη του στρατηγού Αγκρίκολα, εισβολέα της Σκω
τίας (Καληδονίας, όπως την αποκαλούσαν οι Ρωμαίοι) το 81
μ.Χ. Οι Ρωμαίοι έμειναν στη Σκωτία τρισήμισυ αιώνες περί
που, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να την κατακτήσουν ολόκληρη
και να εμπεδώσουν την τάξη και τους νόμους-τους.
Στα μέσα του 3ου μ.Χ. αιώνα, ένας άλλος λαός κελτικής και
αυτός καταγωγής, οι Σκώτοι — που δίνουν και το όνομά-τους
αργότερα στη χώρα — περνούν από την Ιρλανδία και συγκρού
ονται αρχικά με τους Πίκτες, παρόλο που ύστερα από έναν
αιώνα συμμαχούν μαζί-τους και από κοινού με τους Σάξωνες
χτυπούν τους Ρωμαίους, που αναγκάζονται ν’ αποσυρθούν στα
τέλη του 4ου μ.Χ. αιώνα.
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Ο εκχριστιανισμός των κατοίκων της Σκωτίας διαρκεί περί
τους τέσσερις αιώνες (400 - 800 μ.Χ.). Προς το τέλος του 8ου
αιώνα οι Βίκιγκς καταλαμβάνουν τα νησιά στα βόρεια και βορειανατολικά της Σκωτίας, Όρκνεϋ και Σέτλαντ, και τις α
κραίες παραθαλάσσιες περιοχές επωφελούμενοι από την ανα
νεωμένη εχθρότητα μεταξύ Πικτών και Σκώτων.
Με τον Σκώτο βασιλιά Kenneth McAlpin που νικάει τους
Πίκτες το 841 μ.Χ., η χώρα — που τώρα αρχίζει ν’ αποκαλείται Σκωτία — αποκτάει τον πρώτο κοινό ηγεμόνα. Οι διάδοχοι
βασιλείς, δημιουργώντας διασυνδέσεις με τους Βίκιγκς και
τους Νορμανδούς, διοικούν για αιώνες. Οι απειλητικές όμως
διαθέσεις των Αγγλων, που οφείλονταν σε οικονομικούς και
πολιτικούς λόγους και αποσκοπούσαν στην προσάρτηση της
Σκωτίας στο τέλος του 13ου και τις αρχές του Μου αιώνα, οδη
γούν στη μάχη του Bannockburn (1314), όπου οι Αγγλοι ηττώνται.
Η Σκωτία στις αρχές του 16ου αιώνα, ήταν μία χώρα βασικά
φεουδαρχική και με χαμηλή εθνική πνευματική ζωή λιγοστά α
ναπτυγμένη σε αντίθεση με την Αγγλία, όπου η ζωή της πόλης
είχε αρχίσει να δημιουργεί μεσαία στρώματα και οι περιορι
σμοί που είχε επιβάλει η φεουδαρχία είχαν αρχίσει να υποχω
ρούν με τις οικονομικές αλλαγές του Μου αιώνα, ιδιαίτερα με
τά τις εξεγέρσεις των χωρικών1. Αξίζει να παραθέσουμε με πε
ρισσότερες λεπτομέρειες πληροφορίες για πρόσωπα και γεγο
νότα που έπαιζαν αποφασιστικό ρόλο στη διπλή ένωση (βασι
λείων και κοινοβουλίων) των δύο χωρών.
Η Μαργαρίτα Τυδώρ, κόρη του Ερρίκου 7ου της Αγγλίας,

παντρεύεται ίον βασιλιά iu K tu ß o 4ο της Σκωτίας (1503). Ο
γιος-του Ιάκωβος 5ος απορρίπτει την ιδέα του θείου-του Ερρί
κου 8ου να νυμφευθεί την κόρη-του και βλέπει τους Αγγλους
να ερειπώνουν τις νότιες περιοχές της χώρας-του (1544) και
τον προτεσταντισμό να πρωτοεμφανίζεται στη Σκωτία. Ο Εδουάρδος 6ος της Αγγλίας πεθαίνει χωρίς διαδόχους και με α
δερφές που κατά τη γνώμη της καθολικής εκκλησίας ήταν νό
θες. Έτσι η κόρη του Ιάκωβου 5ου, η Μαρία Στούαρτ, είναι
διάδοχος και του Αγγλικού θρόνου στο οποίον όμως ανεβαίνει
η Ελισάβετ, κόρη του Ερρίκου 8ου και της Αννας Μπόλεϋν,
που ασπάζεται τον προτεσταντισμό. Η Μαρία Στούαρτ παν
τρεύεται το διάδοχο και κατοπινό βασιλιά της Γαλλίας Φραγ
κίσκο 2ο που όμως πεθαίνει το 1560. Ύστερα από λίγους μή
νες, η Μαρία Στούαρτ μετά από απουσία 13 χρονών περίπου, ε
πιστρέφει στη Σκωτία όπου είχε πια επικρατήσει επίσημα ο
προτεσταντισμός. Μετά από δολοφονίες, φυλακίσεις, και συ
νωμοσίες ανάμεσα σε καθολικούς και διαμαρτυρόμενους και
μέλη της αριστοκρατίας και της βασιλικής αυλής, η Μαρία
Στούαρτ καταφεύγει (1568) στην ξαδέλφη-της, την Ελισάβετ
της Αγγλίας απ’ την οποία ζητάει άσυλο και προστασία. Ωστό
σο η τελευταία δίνει την άδεια — αν όχι την εντολή — για την ε
κτέλεση της Μαρίας Στούαρτ (1587). Η Ελισάβετ πεθαίνει το
1603 χωρίς ν ’ αφήσει απογόνους, με αποτέλεσμα ο Ιάκωβος
6ος της Σκωτίας, γιος της Μαρίας Στούαρτ, να ονομάζεται και
Ιάκωβος 1ος της Αγγλίας. Αυτός δήλωνε περήφανα ότι μπο
ρούσε να διοικεί τη Σκωτία με την πένα-του από το Αονδίνο ε
νώ οι πρόγονοί-του, που είχαν την έδρα-τους στο Εδιμβούργο,
δεν μπορούσαν ούτε με τα σπαθιά-τους. Φτάνουμε έτσι στην
πρώτη ένωση κάτω από το ίδιο στέμμα των δύο βασιλείων που
ωστόσο διατηρούν ξεχωριστά κοινοβούλια.
Η πρώτη απόπειρα για πλήρη ένωση των δύο χωρών γίνεται
το 1652 όταν ο Κρόμβελ διατάσσει την αποστολή τριάντα Σκώτων μελών του κοινοβουλίου, στο κοινοβούλιο της «κοινοπολι
τείας Αγγλίας Σκωτίας και Ιρλανδίας» του Ουεστμίνστερ.
Πώς έβλεπαν μία τέτοια ένωση οι Σκωτσέζοι; Ό πω ς χαρακτη
ριστικά είχε ειπωθεί: «Η ενσωμάτωση της Σκωτίας στην Αγ
γλία αντιστοιχεί με τον τρόπο που ένα μικρό πουλί ενσωματώ
νεται στο γεράκι που το έχει καταπιεί» (Glover, σ. 178).
Στις αρχές του 18ου αιώνα οι Αγγλοι βρέθηκαν για άλλη μια
φορά σε πόλεμο με τους Γάλλους και φοβήθηκαν μήπως οι
Σκώτοι, παλιοί σύμμαχοι των Γάλλων, παραχωρήσουν σ ’ αυ
τούς τα λιμάνια-τους. Φοβήθηκαν επίσης ότι η ανεξέλεγκτη οι
κονομική ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης Σκωτίας απειλούσε την
αποκλειστική εκμετάλλευση των ξένων αγορών και ναυτικών
οδών. Από την άλλη μεριά, οι Σκώτοι αντιμετώπιζαν οικονομι
κό αποκλεισμό από την αγγλική αγορά. Η πλήρης ένωση των
δύο χωρών φάνηκε σαν η μόνη λύση και τελικά πραγματοποιή
θηκε το 1707. Στην πλειοψηφία-του ο Σκωτικός λαός ήταν αν
τίθετος στην ένωση' η αριστοκρατία όμως, οι μεγαλογαιοκτήμονες, οι εμπορευόμενοι με την Αγγλία και η εκκλησία τάχθη
καν υπέρ. Ό πω ς ειπώθηκε: «Η ένωση ήταν μία εξαιρετικά ορ
θολογική επιλογή, ίσως η μοναδική περίπτωση που μία αστική
τάξη αποποιείται συνειδητά την ανεξαρτησία-της για να μπο
ρέσει να επιζήσει σαν αστική τάξη» (Dickson, σ. 87) (Κάποιος
1. Η διαδικασία για τη νομική αποφεουδαρχοποίηση της Σκωτίας άρχι
σε το 15ο αιώνα και συνεχίστηκε το 16ο. Τα χαραχτηριστικά-της ήταν
τα απόλυτα περιουσιακά δικαιώματα βασισμένα σε ρωμαϊκούς νόμους
και η ιδιοχτησία γης με δυνατότητα εμπορευματοποίησής-της και δη
μιουργίας καπιταλιστών γαιοκτημόνων. Ας σημειωθεί ότι η ίδρυση του
Πανεπιστημίου της Γλασκώβης το 1451 απόβλεπε στην εκπαίδευση νο
μικών και είχε οργανωθεί στα πρότυπα του Πανεπιστημίου της Μπολώνια, κέντρου διδασκαλίας του ρωμαϊκού δικαίου.
2. Το 1745 ο στρατός του Κάρολου Εδουάρδου, με άνδρες κυρίως από
τις ορεινές βορειοδυτικές περιοχές είχε φθάσει στην καρδιά της Α γ
γλίας και σε απόσταση 120 μιλιών από το Αονδίνο. Ας σημειωθεί επί
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μπαίνει στον πειρασμό να σκεφτεί ανάλογα για την είσοδο της
Βρετανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Kiernan, 1981, σ.
29). Reculer pour mieux sauter. Με τη συγχώνευση των δύο
κοινοβουλίων η λιγοπληθέστερη (πληθυσμός 1 προς 5), η φτω
χότερη (πλούτος 1 προς 38) και ασθενέστερη καπιταλιστικά
Σκωτία χάνει την πολιτική-της αυτονομία διατηρώντας ωστό
σο ένα αρκετά ανεξάρτητο νομικό, εκπαιδευτικό και θρησκευ
τικό σύστημα, την «κοινωνία των πολιτών» του Γκράμσι. Από
το 1707 και ως τις μέρες-μας η αγγλική πλειοψηφία στο Ουε
στμίνστερ αποφασίζει για τις πιό σημαντικές σκωτικές υποθέ
σεις.
Την ένωση του 1707 ακολούθησαν δύο αποτυχημένες αλλά
κι άτυχες απόπειρες (1715 και 1745) του καθολικού διαδόχου
των Στούαρτ, Κάρολου Εδουάρδου, να αναρριχηθεί στο βρετα
νικό θρόνο που είχε στο μεταξύ περιέλθει στη δυναστεία του
Ανόβερου2. Με τη μάχη του Culloden (1746), την τελευταία
μάχη σε βρετανικό έδαφος, κρίνεται οριστικά η τύχη της
Σκωτίας3. Η τελική απειλή από τα φεουδαρχικά κατάλοιπα
της Σκωτίας στο αναπτυσσόμενο καπιταλιστικό σύστημα της
Αγγλίας εξαφανίζεται και η Σκωτία μπαίνει αμετάκλητα στην
τροχιά της αγγλικής παντοκρατορίας.

Η Σκωτία της βρετανικής αυτοκρατορίας:
Τα πρώτα εκατό χρόνια
Με ταχτοποιημένο πιά το πολιτικό ζήτημα η οσμωτική θεω
ρία της οικονομικής ανάπτυξης — σύμφωνα με την οποία αν
μία χώρα ενωθεί με μία άλλη που αναπτύσσεται γοργά τότε και
αυτή θα βρεθεί στο δρόμο της προόδου — είχε γίνει η ιδεολογία
της ανερχόμενης αστικής τάξης στη Σκωτία4. Η ανάπτυξη αυ
τή δεν μπορούσε παρά να πάρει καπιταλιστική μορφή.
Η ένωση του 1707 βοήθησε πράγματι τον καπιταλισμό να ε
μπεδωθεί και ν’ αναπτυχθεί στη Σκωτία. Ο καπιταλισμός όμως
σης ότι η δυναστεία του Ανόβερου είναι η σημερινή βασιλική δυναστεία
της Βρετανίας που το 1917, για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, άλλα
ξε το όνομα στο πιό αγγλοπρεπές Ουΐνδσωρ.
3. Οι εξεγέρσεις αυτές δεν είχαν παν-σκωτικό χαραχτήρα ενάντια στην
«αγγλική τυραννία». Αντίθετα, πρέπει να νοηθούν σαν ένας εμφύλιος
πόλεμος, με τη βαρύνουσα συμμετοχή των Άγγλων, ανάμεσα σε δύο
κόσμους. Τον έναν που έδυε, καθολικό και παραδοσιακό, της απόλυτης
μοναρχίας και τον άλλο που αναδυόταν μαζί με τον ανερχόμενο καπιτα
λισμό.
4. Ώς το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα το επίπεδο ζωής της πλειοψηφίας των Σκώτων δεν είχε βελτιωθεί αισθητά.

Η μάχη του Culloden (1746). Πίνακας του David Morier. Φυλακισμένοι Σκωτσέζοι πολεμιστές χρησίμεψαν για μοντέλο του ζωγράφου.

δεν πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα προϊόν που εισχώρησε απότο
μα από την πιό προχωρημένη Αγγλία και που επιβλήθηκε de
haut en bas στους ανέτοιμους γηγενείς. Το εμπορικό κεφά
λαιο (όχι όμως το βιομηχανικό όπως στην Αγγλία) είχε ήδη αρ
χίσει ν ’ αναπτύσσεται και οι παράγοντες που συντελούσαν
στην αναπαραγωγή της φεουδαρχικής βάσης της νότιας Σκω
τίας είχαν καταστραφεί από τα μισά του Που αιώνα.
Ωστόσο, μόνον κατά το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα οι νέες
μέθοδοι (περισσότερο οργανωτικές παρά τεχνικές) αρχίζουν
να εφαρμόζονται σε μία γεωργία που ως τότε, με κανονικές σο
δειές, μόλις και κάλυπτε τις ανάγκες διατροφής του πληθυ
σμού. Ακόμα, ήταν πιό εύκολο στους Σκώτους γαιοκτήμονες
απ’ ότι στους Αγγλους να διώχνουν τους ακτήμονες εκμισθω
τές, γιατί αυτοί δεν προστατεύονταν ούτε από το νόμο ούτε α-
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5. Βλέπε και τις πληροφορίες για το κοινωνικό σύστημα της Ά νω Σκω
τίας που δίνει ο Ένγκελς στο κεφάλαιο «Το γένος στους Κέλτες και
τους Γερμανούς» στην''Καταγωγή της Οικογένειας, της Ατομικής Ιδιοχτησίας και του Κράτους.«
6. Ο Μαρξ μας δίνει αρκετές λεπτομέρειες για το κοινωνικό σύστημα
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πό έθιμο και, μόλις έληγε η προφορική συμφωνία-τους — συνή
θως για ένα ή δύο χρόνια — μπορούσαν να εκδιωχτούν χωρίς
πολλές διατυπώσεις. Αυτό μαζί με την αύξηση του πληθυσμού
και την κινητικότητα-του, άρχισε να δημιουργεί, ιδίως μετά το
1780, ένα σημαντικό αριθμό ακτημόνων που μετατρέπονταν σε
προλετάριους της υπαίθρου και των πόλεων και που γύρω στα
1820 αποτελούσαν την πλειοψηφία των Σκώτων. Η πρόοδος ό
μως κι όχι μόνο στη γεωργία, σταματούσε στα όρια των ορει
νών δυτικών και βορειοδυτικών περιοχών, τις Ανω Χώρες
(Highlands), άντρα του καθολικισμού, της Κελτικής γλώσσας
και των Στούαρτ σε μια αγγλόφωνη, διαμαρτυρόμενη Σκωτία
υποταγμένη σε ξένο βασιλιά. Σιγά - σιγά, οι Ανω Χώρες μετα
τρέπονταν σε μια εσωτερική αποικία των Κάτω Χωρών (Low
lands), σε μια υπο-οικονομία που δεν είχε άλλη παραγωγή ε
κτός από μερικές πρώτες ύλες και άφθονο και φτηνό εργατικό
δυναμικοί. Οι «εκκαθαρίσεις» (clearances), στο τέλος του
18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου, φάνηκε να ήταν το τελευ
ταίο χτύπημα που δεχόταν η περιοχή.
Με γη που ούτε πλούσιες σοδειές μπορούσε να δώσει, αλλά
ούτε να συντηρήσει και κτηνοτροφία μεγάλων ζώων οι γαιο
κτήμονες άρχισαν να βλέπουν ότι μόνον με τα πρόβατα θα ή
ταν δυνατό ν ’ αυξήσουν το εισόδημά-τους. Ο καπιταλισμός εί
χε ανάγκη από μαλλί και κρέας. Στην αρχή, ο πιό εύκολος
τρόπος της εκδίωξης των ακτημόνων καλλιεργητών ήταν η αύ
ξηση στα νοίκια. Αργότερα, αυτό το διαδέχτηκαν οι απειλές
και η βία με αποκορύφωμα τις εκκαθαρίσεις της ακρότατης
βορειοδυτικής επαρχίας, του Sutherland, ιδιαίτερα μεταξύ
1810 και 1820 όταν 15.000 άτομα αντικαταστάθηκαν από
131.000 πρόβατα56.
Η πιό πετυχημένη συσσώρευση εμπορικού κεφαλαίου στη
Σκωτία του 18ου αιώνα ήταν το καπνεμπόριο της Γλασκώβης.
Αυτό όφειλε την ανάπτυξή-του στους τεχνητούς περιορισμούς
που επέβαλε το Παλιό Αγγλικό Αποικιακό Σύστημα σύμφωνα
των Ά νω Χωρών και για τις εκκαθαρίσεις σε πολλά άρθρα-του καθώς
και στην ανάλυση της πρωταρχικής συσσώρευσης στο Κεφάλαιο. Το
άρθρο-του με την εκτενέστερη παρουσίαση είναι το «Elections — Fi
nancial Clouds — The Duchess of Sutherland and Slavery» που
δημοσιεύτηκε στη New York Daily Tribune στις 8.2.1853.

με το οποίο ορισμένα αποικιακά προϊόντα δεν μπορούσαν να
εξαχθούν σε άλλες αγορές παρά μόνον αν είχαν πρώτα φτάσει
σε λιμάνια της μητρόπολης. Και η Γλασκώβη έτυχε να βρίσκε
ται πιό κοντά κατά μερικές εκατοντάδες μιλιά στις ακτές του
Νέου Κόσμου (Maryland και Virginia) απ’ ό,τι το Μπρίστολ ή
το Λίβερπουλ (που εξάλλου ειδικευόταν στο πιό κερδοφόρο
εμπόριο σκλάβων)7. Το εμπόριο όμως κράτησε για πενήντα
μόνο χρόνια μέσα στον 18ο αιώνα ως τον Αμερικανικό πόλεμο
της ανεξαρτησίας του 1776.
Αναλογικά, όπως και σ’ άλλες χώρες η βιομηχανική επανά
σταση στη Σκωτία ήρθε με την υφαντουργία. Τα υφαντά από
λινάρι ήταν από τα πρώτα σημαντικά μη γεωργικά προϊόντα
της Σκωτίας. Αυτά δεν χρειάζονταν μεγάλες πάγιες επενδύσεις
και η παραγωγή-τους ήταν κατασπαρμένη σ’ όλη την ύπαιθρο.
Με την εκμηχάνιση της παραγωγής των βαμβακερών προϊό
ντων προς το τέλος του 18ου αιώνα, ο κλάδος των λινών μειώ
νεται ιδιαίτερα ενώ τα μάλλινα προϊόντα, στις περιοχές της νο
τιότατης Σκωτίας και στο Aberdeen, άντεξαν περισσότερο.
Τα βαμβακερά προϊόντα παρουσίασαν την πιό θεαματική άνο
δο στα τελευταία είκοσι χρόνια του 18ου αιώνα στη Σκωτία.
Εργοστάσια βαμβακουργίας, χειροκίνητα αρχικά εμφανίζον
ται ιδιαίτερα γύρω από τη Γλασκώβη. Γιά πρώτη φορά σημαν
τικός αριθμός εργατών, που κατοικεί σε ειδικά χτισμένες πο
λυκατοικίες, δουλεύει κάτω από την ίδια στέγη. Τις χειροκίνη
τες μηχανές — που αργούν να εκλείψουν, γύρω στα 1840, λόγω
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το υ Λ υ σ ικ ρ ά τ η α φ ιε ρ ω μ έ ν ο σ τ η μ ν ή μ η τ ο υ φ ιλ ό σ ο φ ο υ D . S t e w a r t (1753-1828). Σ τ ο
β ά θ ο ς δ ια κ ρ ίν ε τ α ι τ ο κ ά σ τ ρ ο μ ε κ τ ίσ μ α τ α το υ 14ου α ιώ ν α .

της υπερπροσφοράς φτηνής εργατικής δύναμης — τις διαδέ
χονται εκείνες που κινούνται από τη δύναμη του νερού και η α
περιόριστη ύπαρξη του τελευταίου στη Σκωτία καθυστερεί τη
γενίκευση της ατμοκίνησης (ο πατέρας της ατμομηχανής ήταν
ο Σκώτος Jam es Watt) που συντελείται πια μετά το τέλος των
ναπολεόντειων πολέμων. Το 1825, ο κλάδος της βαμβακουρ
γίας απασχολούσε περισσότερους εργάτες απ’ όλους μαζί τους
άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Η εκμηχάνιση είχε στο μετα
Χ ε ιρ ο κ ίν η τ ο ς α ρ γ α λ ε ιό ς , γ ύ ρ η ο τη ISSU
ξύ καταστήσει δυνατή την απασχόληση γυναικείου κι ανήλι
κου εργατικού δυναμικού. Τέλος, σε σχέση με τα υφαντουργικά προϊόντα αναπτύσσεται και η χημική βιομηχανία.
Δεν ήταν όμως μόνον τα υφαντουργικά προϊόντα που χαραχτήρισαν τη βιομηχανική ανάπτυξη της Σκωτίας. Το κάρβου
νο ήταν γνωστό από τη μεσαιωνική εποχή και το 1618 ένας άγγλος ταξιδιώτης έλεγε έκπληκτος για ένα ανθρακωρυχείο της
Σκωτίας: «Σε διάστημα 28 χρόνων έχουν σκάψει κάτω από τη
θάλασσα πάνω απ’ ένα αγγλικό μίλι έτσι ώστε όταν οι εργάτες
δουλεύουν εκεί κάτω, εκατό από τα μεγαλύτερα καράβια της
Βρετανίας μπορεί να πλέουν πάνω από τα κεφάλια-τους» (Glo
ver, σ. 254). Από το 1606 κι ως τα τέλη του 18ου αιώνα οι αν
θρακωρύχοι ήσαν στην πραγματικότητα σκλάβοι του ιδιοκτή
τη του ορυχείου, γιατί δεν μπορούσαν ν’ αλλάζουν δουλειά και
μεταβιβάζονταν στο νέο ιδιοκτήτη σε περίπτωση που το ορυ
χείο άλλαζε χέρια. Οι ιδιοκτήτες είχαν ελπίσει ότι με την κα
τάργηση της δουλείας θα έκαναν το επάγγελμα πιό ελκυστικό
και έτσι θα μπορούσαν ν’ αντιμετωπίσουν την έλλειψη εργατι
κού δυναμικού. Διαψεύστηκαν όμως οι ελπίδες-τους όταν το
μέτρο αυτό είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, μια και τώ
Ε ρ γ ο σ τά σ ιο υ φ α ν το υ ρ γ ία ς — α π ό τ ις π ρ ώ τε ς ε φ α ρ μ ο γ έ ς α τ μ ο κ ίν η σ η ς .
ρα πολλοί εργάτες, ελεύθεροι πιά, εγκατέλειπαν τα ορυχεία. Κι
αυτή η έλλειψη συνεχίστηκε ως το τέλος των ναπολεόντειων
πολέμων. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας σ’ όλη τη Βρετανία έ
δωσε μεγάλη ώθηση στην παραγωγή κάρβουνου στη Σκωτία, ι
διαίτερα μετά το 1830.
Η βιομηχανία χαρτιού και η τυπογραφία^καθίστανται στο
Εδιμβούργο, η σιδηρουργία στα δυτικά καί τα νάυπηγεία σε ό
λη σχεδόν την παραλιακή Σκωτία. Από τις αρχές του 19ου
αιώνα, και ιδιαίτερα μετά το 1815 που εκδηλώνεται μία υπερπροσφορά εργατικών χεριών, οι πολωτικές ταξικές διακρί
σεις, η οικονομική ανασφάλεια και η εκμετάλλευση της αυξα
νόμενης εργατικής τάξης στις πόλεις δημιουργούσαν κινδύ
νους για τις υπάρχουσες πολιτικές και οικονομικές δομές. Η
απειλή βέβαια δεν ήταν ποτέ εξαιρετικά σοβαρή, αλλά προκάλεσε πολλές φορές κρίση στο μηχανισμό της ταξικής εξου
σίας. Η δράση της εργατικής τάξης, σε απάντηση στην οικο
νομική και πολιτική καταπίεση, ταλαντευόταν ανάμεσα σε
7. Η διαδρομή από τα βόρεια της Ιρλανδίας ήταν όχι μόνο συντομότερη στενό επαγγελματικό συνδικαλισμό και σε πραγματική ταξική
συνείδηση και αλληλεγγύη, σε χλιαρές εκκλήσεις στις αρχές
αλλά και πιό ασφαλής σε μία εποχή συνεχών πολέμων.

Από το 1840 η Βρετανία, και πιό πολύ η Αγγλία, είχε κατα
ληφθεί από τη μανία του σιδηροδρόμου. Η Γλασκώβη, πριν α
πό το 1914, είχε αναδειχτεί στο μεγαλύτερο κέντρο κατασκευ
ής ατμομηχανών σ’ όλη την Ευρώπη και στο μεγαλύτερο κέ
ντρο εξαγωγής ατμομηχανών στον κόσμο. Η μεταλλουργία
και η σιδηροβιομηχανία, εγκαταστημένες στην περιοχή ανάμε
σα στα δύο ποτάμια, Clyde (στα δυτικά) και Forth (στ’ ανατο
λικά) — στον άξονα Γλασκώβης - Εδιμβούργου — πετύχαιναν
εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Το μεγαλύτερο μέρος των
προϊόντων της σιδηρουργίας — που για δέκα χρόνια περίπου
« T o 1870 η π α ρ α γ ω γ ή τ ω ν ν α υ π η γ ε ίω ν το υ C ly d e s id e έ φ τ α ν ε τ ο 2 / 3 τ η ς σ υ ν ο λ ικ ή ς
κ α θ έ λ κ υ σ η ς α τ μ ο π λ ο ίω ν σ τ η Β ρ ε τα ν ία » . Π λ ο ία σ τ ο ν π ο τ α μ ό C ly d e κ ο ν τ ά σ τ ο Govan — Π ίν α κ α ς το υ J a m e s K a y .

για επανόρθωση αδικιών και σε ταραχές και εξεγέρσεις, σε πο
λιτικό ριζοσπαστισμό και σε καταφυγή στη θρησκομανία. Σε
γενικές γραμμές όμως, ο σκωτικός ριζοσπαστισμός, οργανω
τικά αλλά και σε δράση, υστερούσε του αγγλικού και ιδιαίτερα
στους εργάτες της γης.
Το 1755 ο πληθυσμός υπολογιζόταν σε 1.300.000 κατοίκους
και σε λιγότερο από έναν αιώνα (1841) είχε διπλασιαστεί, παρόλή τη μετανάστευση που οφείλονταν είτε στη φτώχεια, είτε
στις ανάγκες της βρετανικής αυτοκρατορίας για επάνδρωση
της αποικιακής διοίκησης και γραφειοκρατίας. La carrière
Α ν θ ρ α κ ω ρ υ χ ε ίο γ ύ ρ ω σ τ ο 1842. Τ α π α ιδ ιά υ π ο β ο η θ ο ύ ν τ η γ υ ν α ίκ α π ο υ τρ α β ά το
κ α ρ ό τ σ ι.
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ouverte aux ta len ts8. Η μακρά περίοδος της βασιλείας της Βι
κτωρίας, της πιό αστής απ’ όλους τους μονάρχες, μόλις είχε
αρχίσει. Η Βρετανία γινόταν το εργοτάξιο του κόσμου.

Τα ώριμα χρόνια ώ ς τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο
Η βικτωριανή Σκωτία δεμένη στο άρμα της βρετανικής αυ
τοκρατορίας δεν μπορούσε παρά να παρακολουθήσει, αλλά
και να επηρεαστεί, από τις εξελίξεις-της. Δεν πρέπει όμως να
νομιστεί ότι αναπτυσσόταν «κατ’ εικόνα και ομοίωσιν» της
μεγαλύτερης συνεταίρου της. Ό πω ς θα φανεί πιό κάτω, η
Σκωτία κράτησε πολλές από τις ιδιαιτερότητες-της σε μια πο
ρεία «developm ent by invitation» για να μεταχειριστούμε την
πετυχημένη έκφραση του W allerstein.
Η γεωργία εκμηχανιζόταν γοργά, η κτηνοτροφία άνθιζε, η
γαλακτοκομία αναπτυσσόταν έντονα με την πύκνωση των συ
γκοινωνιών μεταξύ πόλεων και υπαίθρου. Ή ταν ωστόσο η α
νάπτυξη των μεταφορικών μέσων μεταξύ μητρόπολης και ξέ
νων αγορών που έκανε το σύστημα του Ελεύθερου Εμπορίου,
γύρω στα 1870, να φτάσει στο αποκορύφωμά-του, με αποτέλε
σμα η σκωτσέζικη γεωργία και κτηνοτροφία ν’ αντιμετωπίσει
μία βαθιά και μακρά περίοδο κρίσης. Το 1911 μόνον το 5% του
πληθυσμού εργαζόταν στη γεωργία. Μεγάλες εκτάσεις γης των
Κάτω Χωρών μετατράπηκαν σε βοσκές προβάτων κι έτσι, ό
πως και παλιότερα, η οικονομία των Ανω Χωρών ήταν πάλι η
χαμένη. Ταραχές ξέσπασαν στις Ανω Χώρες στις αρχές της
δεκαετίας του ’80 με τις γυναίκες συχνά στην πρωτοπορία. Τε
λικά, η νομοθεσία του 1886, αξιόλογο έργο αστικής πολιτικής
φρονιμάδας, δίνει στους εκμισθωτές της γης ασφάλεια νομής,
κάλυψη των εξόδων για έγγειες βελτιώσεις κι επιβάλλει ελέγ
χους στα μισθώματα.8
8. Από τους πολλούς Σκώτους που ακολούθησαν το διπλωματικό στά
διο ο πιό γνωστός-μας, χωρίς αμφιβολία, είναι ο 7ος κόμης του Elgin
που «ξαλάφρωσε» τον Παρθενώνα το 1800.
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και ώς το 1840 ήταν η πιό τεχνολογικά προοδευμένη σ’ όλη τη
Βρετανία — εξαγόταν στην Αγγλία αλλά και στο εξωτερικό
(π.χ. αμερικανικοί σιδηρόδρομοι). Τα ναυπηγεία του Clydesi
de είχαν εξελιχτεί στο μεγαλύτερο ναυπηγικό κέντρο της Βρε
τανίας και το 1870 η παραγωγή-τους έφτανε τα 2Λ της συνολι
κής καθέλκυσης ατμοπλοίων στη Βρετανία. Και όταν στο τε
λευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα ο χάλυβας αντικαθιστά τον σί
δηρο, του οποίου τα φτηνά ντόπια κοιτάσματα είχαν σχεδόν ε
ξαντληθεί, ένας νέος βιομηχανικός κλάδος αναπτύσσεται στη
Σκωτία.
Με την κήρυξη του αμερικανικού εμφύλιου πολέμου το 1861
η βαμβακουργία αρχίζει να παρακμάζει. Αλλά ο ίδιος πόλεμος
ήταν η αιτία που το Dundee φθάνει σε πρωτόγνωρα επίπεδα οι
κονομικής ευμάρειας. Τα εργοστάσια προϊόντων γιούτας δού
λευαν ασταμάτητα.
Οι ξένοι άρχιζαν να επενδύουν σε νέους βιομηχανικούς κλά
δους (π.χ. το εργοστάσιο δυναμίτιδας του Nobel, αμερικανικά
εργοστάσια καουτσούκ και ραπτομηχανών) και οι Σκώτοι άρ
χισαν να επενδύουν και να δίνουν δάνεια σε άλλες χώρες σε
βαθμό που κατά κεφαλή ξεπερνούσαν το αντίστοιχο αγγλικό
δείχτη για όλη την περίοδο 1870-1900. Αυτό συνέβαινε όχι βέ
βαια επειδή η φτώχεια της εργατιάς είχε εξαλειφτεί ή δεν υπήρ
χε άλλη ανάγκη για επενδύσεις, αλλά απλούστατα επειδή οι ε
πενδύσεις στο εξωτερικό, ιδιαίτερα μέσω των σκωτικών τράστ

Π α ιδ ιά π ο υ δ ο υ λ ε ύ ο υ ν
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επενδύσεων και χωρίς να χρειάζεται η μεσολάβηση του Λονδί
νου, έδωσαν στο σκωτσέζικο κεφάλαιο τη δυνατότητα να πλη
σιάζει στη μεγιστοποίηση του κέρδους-του.
Το εταιρικό σύστημα στη Σκωτία, όπως εξάλλου και σε όλη
τη Βρετανία, παρ’ όλη την ανάπτυξη της βιομηχανίας εξακο
λουθούσε να διακρίνεται από τη δομή των μικρών οικογενεια
κών επιχειρήσεων, εκτός από τους κλάδους των σιδηροδρό
μων, του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Πιό ειδικά
και σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στη Γερμανία και ΗΠΑ οι
συγχωνεύσεις έπαιρναν τη μορφή μιας holding com pany μ’ ε
λάχιστη αναδιοργάνωση στον τεχνικό και χρηματο
οικονομικό τομέα. Ας σημειωθεί ότι παρόλο που το τραπεζικό
σύστημα ήταν πολύ αναπτυγμένο, η ένωση του τραπεζικού με
το βιομηχανικό κεφάλαιο καθυστερούσε αρκετά. Το ίδιο καθυ
στερημένη ήταν και η διείσδυση του αγγλικού κεφαλαίου. Η
αυτονομία της σκωτικής οικονομίας πριν από τον Α' Παγκό
σμιο Πόλεμο ήταν σημαντική. Το αγγλικό κεφάλαιο άρχισε
αργότερα να ελέγχει τους σπουδαιότερους οικονομικούς κλά
δους της Σκωτίας.
Μία σύγκριση του επιπέδου ζωής ανάμεσα στις χώρες της
Βρετανίας το 19ο αιώνα έδειχνε ότι η Σκωτία ελάχιστα υπολει
πόταν της Αγγλίας αλλά ξεκάθαρα προηγείτο της Ουαλλίας
και Ιρλανδίας9. Αλλά αν αυτό ήταν σωστό για το κατά κεφα
λήν εισόδημα, άλλοι δείχτες φανερώνουν ότι η θνησιμότητα ή
ταν μικρότερη στη Σκωτία μόνον ως το 1870’ από τότε η Σκω
τία, και ιδιαίτερα η Γλασκώβη, κέρδιζαν τα πρωτεία της μεγα
λύτερης θνησιμότητας σε όλη τη Βρετανία. Επίσης, το 1911
σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Σκωτίας στεγαζόταν σε κατοι
κίες του ενός ή δύο δωματίων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για
την Αγγλία ήταν μόνον 8%. Ό λο το 19ο αιώνα δε χτίστηκαν
κατοικίες με χρήματα από το δημόσιο ταμείο.
Οι προσπάθειες για τη σύσταση εργατικών ενώσεων άρχισαν
στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, παρόλο που στην αρχή
δεν είχαν νομική αναγνώριση. Μετά τη συνέλευση των υφα
ντουργών το 1834 στη Γλασκώβη που ζητούσαν την καθιέρωση
κατωτάτων μισθών χωρίς τελικά να το πετύχουν, οι οικοδό
μοι, οι ανθρακωρύχοι, οι σιδηροδρομικοί και οι εργάτες της
βαριάς βιομηχανίας οργανώνονται και δραστηριοποιούνται,
τις περισσότερες φορές, σε τοπικές ενώσεις ώς τα 1870 περί
που. Αλλά ώς τα τέλη σχεδόν του 19ου αιώνα η οργανωμένη
εργατιά δεν φάνηκε να αποτελεί πραγματική απειλή για τη δυ
ναμική καπιταλιστική οικονομία του φιλελεύθερου κατεστημέ
νου της Σκωτίας και της θριαμβεύουσας αστικής μπουρζουα
ζίας που είχε το μονοπώλιο των μέσων επικοινωνίας,από τον
άμβωνα ώς τον Τύπο. Ό πω ς επιγραμματικά αναφέρει η Glov
er (σ.333) που κάθε άλλο παρά διακρίνεται για τις προοδευτι
κ ές ιδέες-της: «Είχαν πίσω-τους το κεφάλαιο ενώ οι απεργοί
δεν το είχαν' είχαν το νόμο και τους δικαστές στο πλευρό-τους
ενώ οι απεργοί δεν τα είχαν" μπορούσαν να σπάσουν τις απερ
γίες φέρνοντας ακόμα πιο πολλούς Ιρλανδούς εργάτες ενώ οι
απεργοί δεν είχαν ένα τέτοιο όπλο». Ό σ ο για τους πένητες και
το λούμπεν προλεταριάτο, αυτοί ζούσαν σε τέτοια αθλιότητα,
που δεν είχαν καν τη δύναμη να σκεφτούν τα περί Χαρτισμού,
που στη Σκωτία ήταν πιο ήπιος απ’ ό,τι το αντίστοιχο αγγλικό
κίνημα. Στην αδυναμία της εργατικής τάξης είχε συντελέσει το
γεγονός ότι πολυάριθμα μέλη-της, και ιδιαίτερα τα πιο καλο
πληρωμένα, είχαν αποδεχτεί τις βασικές αρχές του φιλελευθε
ρισμού τις οποίες προπαγάνδιζε η βιομηχανική αστική τάξη,
που, στα μέσα της βικτωριανής εποχής, είχε αναδειχτεί σε ηγε
μονικό κομμάτι της άρχουσας τάξης. Και όταν ακόμα δέχο
9. Ώς τη δεκαετία του '70, τα μεροκάματα των ειδικευμένων εργατών
στη Σκωτία είχαν σχεδόν εξισωθεί με τα αγγλικά και τα μεροκάματα
στη ναυπηγική βιομηχανία του Clydeside ήταν ψηλότερα.
10. Ενδειχτικά αναφέρουμε ότι αρκετά αργότερα, το 1924, το 40% των
μελών των εργατικών ενώσεων στη Σκωτία ανήκαν σε συνδικάτα με

Ν α υ π η γ ε ίο κ λ ίπ π ε ρ σ τ ο A b e r d e e n γ ύ ρ ω σ τ ο 1870.

νταν το αναπόφευχτο της σύγκρουσης στον τόπο εργασίας, έ
τειναν να συμμορφώνονται στα κελεύσματα της αστικής τά
ξης, αν όχι και στη συνεργασία μαζί-της, για τα γενικότερα
κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Και αυτό γιατί οι ελπίδες
και οι προσδοκίες-τους είχαν άρρηκτα συνδεθεί με τις τύχες
της κυριαρχίας του βρετανικού κεφαλαίου στην παγκόσμια οι
κονομία. Αλλοι λόγοι που συνέτειναν στην αναιμική παρουσία
του εργατικού κινήματος ήταν πρώτα το γεγονός ότι οι περισ
σότερες εργατικές ενώσεις είχαν συσταθεί από ειδικευμένους
εργάτες που έθεταν τα συντεχνιακά συμφέροντά-τους πριν απ’
εκείνα της τάξης-τους στο σύνολό-της. Δεύτερο, οι σκωτικές
εργατικές ενώσεις είχαν αρχίσει ν’ απορροφούνται από τις πιο
«υπεύθυνες» αγγλικές10. Τρίτο, η οικονομική κρίση του τελευ
ταίου τετάρτου του 19ου αιώνα είχε χτυπήσει τις εργατικές ε
νώσεις, που έχασαν χιλιάδες μέλη και πολλούς πόρους, και
πιο πολύ στο διάστημα 1875 - 1885. Τέταρτο, το γεγονός ότι οι
εργατικές ενώσεις δεν είχαν ακόμα αντρωθεί και παρ’ ότι κά
λυπταν μικρό χώρο είχαν πολύ μικρό συντονισμό. Μετά το
1890 στρέφονται προς μία πιο ανοιχτή πολιτική δράση. Και α
κολουθούν οι απεργίες (1908 -1912), πανβρετανικές ή αποκλει
στικά σκωτικές, των ναυτεργατών, φορτοεκφορτωτών, σιδη
ροδρομικών, ανθρακωρύχων, κι εργατών στα ναυπηγεία. Οι
περισσότερες οργανώθηκαν από επιτροπές απλών μελών αντί
θετα προς τις οδηγίες από τις επίσημες εργατικές ενώσεις.
Το δικαίωμα ψήφου στους άνδρες εργάτες δίνεται με δόσεις
το 1867 και το 1884*1. Ένας Σκώτος, ο Keir Hardie, πρωτο
στατεί στη δημιουργία του Εργατικού Κόμματος στη δεκαετία
του ’80 και εκλέγεται από τους πρώτους βουλευτές-του. Το μο
νοπώλιο της εξουσίας από τους Τόρυδες και τους Φιλελεύθε
ρους φάνηκε να ξεφτίζει. Μικροαστικά στρώματα αρχίζουν να
ρίχνουν την ιδέα της «αυτοδιοίκησης» (Home Rule). To 1885 ι
δρύεται Υπουργείο για τις Σκωτικές υποθέσεις με έδρα το Λον
δίνο που μόνον το 1939 μεταφέρεται στο Εδιμβούργο. Και σε α
πάντηση των σχετικά δειλών προτάσεων για την αναβίωση του
σκωτικού κοινοβουλίου ύστερα από δύο περίπου αιώνες, το
1894 δημιουργείται ειδική επιτροπή υπεύθυνη για τη συζήτηση
των σκωτικών υποθέσεων στη Βουλή.
Το 1911 ο πληθυσμός είχε φτάσει τους 4.800.000 κατοίκους,
η καθαρή μετανάστευση μεταξύ 1900 και 1920 είχε φτάσει το
50% της φυσικής αύξησης του πληθυσμού και ο πόλεμος του
1914 έδινε στη Σκωτία την ψευδαίσθηση ότι η οικονομία θα πή
γαινε καλά για αρκετό καιρό ακόμα.

________________

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Το Β' μέρος

έδρα-τους τη Σκωτία. Το 1947 το ποσοστό είχε πέσει στο 15%.
11. Το δικαίωμα ψήφου στα μεσαία στρώματα είχε δοθεί από το 1832.
Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι το 1821 σ ' έναν πληθυσμό
2.000.000μόνον 3.000 Σκώτοι είχαν το δικαίωμα ψήφου' λιγότεροι και
από τους Αονδρέζους της συνοικίας του Westminster!

επισημαίνουμε____
Το είδος της ενημέρωσης
Η αντικειμενικότητα στη συνολική παρουσίαση μιας είδησης και
στο σχολιασμό-της είναι μια έννοια σε τελευταία ανάλυση, σχετική.
Υπάρχουν όμως ορισμένες σταθερές με απόλυτο χαρακτήρα οι οποίες
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για σωστή και πλήρη ενημέρωση
των αναγνωστών μιας εφημερίδας.
Η περίπτωση του διαγραφέντος βουλευτή κ. Γ. Πέτσου και η αντιμε
τώπιση των δηλώσεών-του από τον Αθηναϊκό Τύπο είναι ενδεικτικά
φαινομένων και καταστάσεων του Τύπου. Έχουν δε να κάνουν με την
συνολική αντιμετώπιση παρόμοιων προβλημάτων, το ύφος, το ήθος,
την πολιτική στάση — συμπολιτευόμενη ή αντιπολιτευόμενη — αλλά
και τον κυκλοφοριακό ανταγωνισμό των εφημερίδων. Η ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΤΥΠΙΑ παρουσίασε το γεγονός. Και έπραξε σωστά. Με τρόπο όμως
που απευθυνόταν περισσότερο στον αναγνώστη-αγοράστή παρά στον
αναγνώστη-πολίτη. Δηλαδή με τρόπο κύρια εμπορικό και στόχο να
πείσει ότι είναι η καλά πληροφορημένη περί ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης.
Τα ΝΕΑ, στο αντίστοιχο ρεπορτάζ, έδιναν την εντύπωση ότι μπορεί
και να μην έγιναν οι δηλώσεις Πέτσου ή και να έγιναν μπορεί να μην αποδώθηκαν σωστά. Το ΕΘΝΟΣ δεν ανέφερε λέξη. Υποθέτουμε ότι ή
δεν πληροφορήθηκε τίποτε — πράγμα κάπως απίθανο — ή θεώρησε το
γεγονός ασύμφορο για το έθνος και εσιώπησε.
Ο αντιπολιτευόμενος δεξιός Τύπος τώρα. Στη ΒΡΑΔΥΝΗ έγινε το
κύριο θέμα, αποδεικτικό μόνο όμως για την πολιτική που υπηρετεί. Το
πώς εννοεί δηλαδή την αντιπολίτευση στην προκειμένη περίπτωση,
μέσα από τους κανόνες του κοινοβουλευτισμού, είναι ενδεικτικό. Οι υ
πόλοιπες δεν το ανέφεραν. Πριν όμως, έγραφαν αρκετά.
Αυτή η «πολλαπλότητα» της παρουσίασης του θέματος δείχνει μή
πως πλουραλισμό; Αποτελεί στοιχείο δημοκρατικής διαπαιδαγώγη
σης; Αμφιβάλλουμε. Αποτελεί, ο ιδιαίτερος τρόπος παρουσίασης από
κάθε εφημερίδα, μήπως, στοιχείο σεβασμού στην ενημέρωση και την
πληροφόρηση; Άσκηση κριτικής; Δεν μας πείθουν γι’ αυτό, ούτε οι
πρωτοσέλιδοι τίτλοι στις μισές εφημερίδες, ούτε η ανυπαρξία της είδη
σης στις υπόλοιπες μισές.
Πώς τη μία μέρα ένα γεγονός ασήμαντο που δεν αξίζει ούτε την κα
ταγραφή, μετατρέπεται την επόμενη σε σημαντικό γίνεται το κύριο θέ
μα; Ποιά είναι τα κριτήρια; Και αν το θέμα είναι τόσο σημαντικό για
συμπολιτευόμενο Τύπο (ΕΘΝΟΣ: «δούρειος ίππος», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥ
ΠΙΑ «ανταρσία Πέτσου»), αντιπολιτευόμενο (ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ «μέγα
ηθικό θέμα»), αλλά και την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ (διαγραφή Πέ
τσου) πώς στα ΝΕΑ και το ΒΗΜΑ καταχωρείται, απλά και μόνο, η
κυβερνητική ανακοίνωση;

• Διεθνές θεατρικό φεστιβάλ
«Γυναικεία Έκφραση»,
οργανώνεται από τη Θεατρική
Συντεχνία και θα
πραγματοποιηθεί στο θέατρο
«ΑΒΕΡΩΦ» από τις 2
Αυγούστου μέχρι τις 8
Σεπτεμβρίου. Στο φεστιβάλ
παίρνουν μέρος πρωτοποριακά
θεατρικά συγκροτήματα από
πολλές χώρες και τα θεάματα
που θα παρουσιάσουν αφορούν
τη γυναίκα. Πολλοί από τους
θιάσους αυτούς αποτελούνται
αποκλειστικά από γυναίκες,
όπως το ιταλικό «Teatro di
Roma», το γερμανικό θέατρο
«Θέσπις», ή το ισπανικό «Adria
Gual», άλλα έχουν επικεφαλής
γυναίκες, όπως το αργεντίνικο
μουσικό συγκρότημα
«Musicantes» και τέλος, άλλα
είναι μεικτά αλλά το θέμα-τους
αφορά τη γυναίκα, όπως ο
αγγλικός θίασος Rat ο
νορβηγικός «Saltkompagniet»
κ.ά. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν
και δυο Ελληνίδες σκηνοθέτιδες
η Μαρία Κλωνάρη και η
Κατερίνα Θωμαδάκη. Μεταξύ
των παραστάσεων θα γίνονται
προβολές πρωτοποριακού
κινηματογράφου από γυναίκες
σκηνοθέτιδες.
Το φεστιβάλ
πραγματοποιείται χάρη στην
οικονομική συμπαράσταση του
Υπουργείου Πολιτισμού, του
EOT και άλλων οργανισμών και
αποτελεί θετική συμβολή στους
αγώνες των γυναικών για
ισοτιμία και απελευθέρωση.
• Το τρίτο Συνέδριο Βιβλίου
θα συγκληθεί από τις 1 έως 4

Δεκεμβρίου 1982 στο Ζάππειο
Μέγαρο με απόφαση του Δ.Σ.
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εκδοτών-Βιβλιοπωλών.
Ανάμεσα στα θέματα που θα
συζητηθούν στο συνέδριο είναι:
η ιστορική διαδρομή της
πορείας του ελληνικού βιβλίου,
τα προβλήματα των δημιουργών
και των φορέων-του, η τεχνική
του βιβλίου, η διακίνησή-του, τα
προβλήματα ειδικών
κατηγοριών βιβλίου κτλ. Το
Συνέδριο θα γίνει με τη
συμπαράσταση του Υπουργείου
Πολιτισμού και Επιστημών.
• «Χνάρια» είναι ο τίτλος
περιοδικού που εκδίδει ο
πολιτιστικός σύλλογος
Εράτυρας στην Κοζάνη. Η ύλητου ενδιαφέρουσα, με έρευνες
για τα τοπικά προβλήματα, την
ιστορία του τόπου, το
πολιτιστικό πρόσωπο του
τόπου. Παλιά φωτογραφία
(1930) που αναδημοσιεύουμε
είναι από το παστάλιασμα του
καπνού στην αίθουσα του
παλιού Παρθεναγωγείου.
Η διεύθυνση του περιοδικού:
«Χνάρια», Γιάννης Τσιόμηνας,
Εράτυρα Κοζάνης.

Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.: Στον αστερισμό του χαφιεδισμού
Οκτώ μήνες μετά την κυβερνη
τική αλλαγή, στην Ανωτέρα Σχο
λή Τουριστικών Επαγγελμάτων
Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) εξακολουθεί να
επικρατεί ένα καθεστώς χυδαίου
έως γελοίου χαφιεδισμού, που
συνδυάζεται με ένα κλίμα αυταρχισμού απέναντι στους καθηγη
τές και τους σπουδαστές. Έτσι
αυτή την στιγμή έχουμε στα χέρια-μας ένα «πλούσιο υλικό» α
πό εμπιστευτικού χαρακτήρα
πρόσφατες αναφορές, τόσο του
Διευθυντή της ΑΣΤΕΡ κ. Δ. Καραχοντζίδη, όσο και ενός «συ
νεργείου» που κινείται γύρω απ’
αυτόν, και που προσπαθούν να
περιγράφουν στη Γενική Διεύθυν
ση των Σχολών (Δραγατσανίου
4, Αθήνα) κινητοποιήσεις και ε
νέργειες των συλλόγων καθηγη
τών και των σπουδαστών. (Αξίζει
να σημειωθεί ότι όπως λέγεται οι
περισσότεροι καθηγητές και
σπουδαστές στον σύλλογο πρόσκεινται στο... ΠΑΣΟΚ). Οι ανα
φορές αυτές όχι μόνο γίνονται α
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ποδεκτές από τον Γενικό Διευ
θυντή τον Σχολών κ. Σακελλαρίδη, απόστρατο συνταγματάρχη
που διορίστηκε στη θέση αυτή α
πό τη χούντα το 1967 και παρα
μένει πάντοτε πανίσχυρος στη
θέση-του, αλλά και χαρακτηρί
ζονται εμπιστευτικές και διαβι
βάζονται στο Διοικητικό Συμ
βούλιο των Σχολών που διορί
στηκε από τη σημερινή Κυβέρνη
ση. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς
αυτό το Δ.Σ. ανέχεται αστυνομι
κού χαρακτήρα ενέργειες, που
θυμίζουν μαύρες εποχές και εξο
βελίζουν κάθε έννοια δημοκρατι
κής νομιμότητας από τις παρα
πάνω Σχολές.
Οι ενδιαφερόμενοι πάντως κα
θηγητές και σπουδαστές υπο
γραμμίζουν ότι οι συνθήκες μέσα
στη Σχολή είναι αφόρητα φασι
στικές (π.χ. απαγορεύεται να μι
λούν τα κορίτσια στα αγόρια!)
και η ζωή-τους εκεί είναι μια ατε
λεύτητη αλυσίδα ανακρίσεων, τι
μωριών, δεσμεύσεων, απαγορεύ

σεων, όπου βέβαια η μάθηση εί
ναι στοιχείο άγνωστο.
Γέλια μέχρι δακρύων αλλά και
αφόρητη πίκρα προκαλεί η ανά
γνωση των χαφιέδικων κειμένων
αναφορών, που θα είχαν ίσως εν
διαφέρον για όποιον θα αρεσκόταν να αναλύσει το χαρακτήρα
των ατόμων που τα συντάσσουν,
ορμώμενα από λόγους ιδεολογι
κούς ή και βιοποριστικούς. Να
λοιπόν ένα τέτοιο κείμενο της
23.3.1982, με αναλλοίωτη την ορ
θογραφία:
Κύριε Διευθυντά,
Σήμερα κατά την υπηρεσίαμου και περί της ώρας 19.15' ήρ
θε ένα άμαξη του Κου σιμού και
σταμάτησε πίσω από τα δέντρα
όχι κοντά στον χώρο που συνή
θως παρκάρουμε όλοι τα αυτοκίνητά-μας μέσα ήτανε ο Κος Σι
μός και μερικοί άλοι σπουδα
στές.
Από το άμαξι κατέβηκε ο
σπουδαστής Γεωργούλας και

τρέχωντας ανέβηκε στα γραφεία
στ ου συλόγου-τους. Πήρε κάτι
χαρτιά και τρέχωντας πάλι μπή
κε στο αυτοκίνητο και φύγανε.
(Το κείμενο υπογράφεται από
τον θυρωρό των σχολών...).
Ο παραπάνω «επαγγελματίας»
ίσως είναι αρχάριος, γιατί όπως
θα παρατηρήσουν οι αναγνώ
στες, δεν αναφέρει ούτε ποιοι ή
ταν οι άλλοι σπουδαστές, ούτε τι
χρώματος ήταν τα ρούχα των ε
πωνύμων συνομωτών, πράγμα α
παράδεκτο για ένα «καθώς πρέ
πει» χαφιέ.
Πέρα από το γελοίο της ιστο
ρίας το Διοικητικό Συμβούλιο
των Σχολών, το διορισμένο από
το ΠΑΣΟΚ, χρεώνεται με ένα ε
ρώτημα: πώς ανέχεται, πέντε
τουλάχιστον μήνες μετά την ανά
ληψη των καθηκόντων-του, να
συμβαίνουν τέτοιου βάρους και
αντικειμένου γεγονότα;
Στάθης Χαϊκάλης

• Το Γ' Ανοιχτό Σχολείο
γίνεται φέτος στο Δίλοφο
Ζαγορίου από τις 1 μέχρι τις 7
Αυγούστου. Θα περιλαμβάνει
θέματα για τη συντήρηση έργων
τέχνης, την παράδοση του
βιβλίου και την ανάπτυξη
αναγνωστικών κέντρων, θέματα
»Ü επιστημονικής έρευνας, ημέρες
αφιερωμένες στο χωριό Ελάτη
και Κάτω Πεδινά κ.ά. Δηλώσεις
συμμεΐοχής μέχρι τις 15 Ιουλίου
ενώ για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεσθε. στα τηλέφωνα:
0651-32.686 και 0651-22.656
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• Ένα νέο περιοδικό με τίτλο
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ, θα κυκλοφορεί
την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα
με το σλόγκαν «ζωντανέψτε την
ώρα-σας... μην τη σκοτώνεται».
Με πολλές σελίδες με
σταυρόλεξα, γελοιογραφίες,
ακροστιχίδες, με διηγήματα, με
ειδικές σελίδες για τους
συλλέκτες, τους φίλους του
μπριτζ και τους φίλους του
σκακιού, ο «Λαβύρινθος» είναι
ένα πρωτότυπο στην κατηγορίατου περιοδικό, που εκτός από
την ψυχαγωγία και τη
συντροφιά στον αναγνώστη στο ·
πρώτο-του τεύχος διακρίναμε
και μια σειρά θέματα έξυπνα.,
δύσκολα και ζωντανά.
• Νεότεροι Κύπριοι ποιητές
1960-1982. Το ΠΑΠΟΚ και η
Λέσχη Γραμμάτων και Τεχνών
Β. Ελλάδας αφιέρωσαν σ’
αυτούς τη φετινή Β' Πανελλήνια
Ποιητική Συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε στις αρχές
Ιουνίου. Το κοινό της
Θεσσαλονίκης είχε την ευκαιρία
να γνωρίσει και να ακούσει τους
δεκαπέντε επιλεγμένους
Κύπριους ποιητές αυτής της
περιόδου: Θεοδόσης Νικολάου,
Θεοκλής Κουγιάλης, Φοίβος
Σταυρίδης, Κώστας Βασιλείου,
Πίτσα Γαλάζη, Έλλη
Παιονίδου, Κυριάκος
Χαραλαμπίδης, Ντίνα
Κατσούρη, Μιχάλης
Πασιαρδής, Πολύβιος
Νικολάου, Ανθος Λυκαύγης,
Γιώργος Μολέσκης, Νίκη
Μαραγκού, Αεύκιος Ζαφειριού,
Νίκος Ορφανίδης. Μια πλούσια
ποιητική παράδοση που
οδήγησε σε μία σύγχρονη
ποιητική δημιουργία ελάχιστα
γνωστή στο Ελλαδικό κοινό. Οι
εισηγήσεις έγιναν από τον
Γιώργο Κεχαγιόγλου και μετά
από τις αναγνώσεις
πραγματοποιήθηκε συζήτηση
των ποιητών με το κοινό.
• Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος,
έκτος της γενικής σειράς «Η
Ελληνική Ποίηση» που εκδίδει ο
οίκος «Σοκόλη» και επιμελείται
ο Αλικος Αργυρίου. Ο
προηγούμενος τόμος
παρουσίαζε τους νεότερους

ποιητές του μεσοπολέμου
δηλαδή τους πρώτους Έλληνες,
όπως σημειώνει στον πρόλογότου ο Α. Αργυρίου «οι όποιοι
έσπασαν την παράδοση της
προκαθορισμένης συμμετρικής
εκφοράς του ποιητικού λόγου
και έγραψαν τα ποιήματά-τους
σε ελεύθερο στίχο,
ακολουθώντας τα νέα ρεύματα,
που είχαν αναπτυχθεί στον
ευρωπαϊκό χώρο, και
ενσωματώνοντάς-τα στα
ελληνικά δεδομένα».
Ο νέος τόμος,
παρουσιασμένος με τα ίδια
κριτήρια, παρουσιάζει τους
ποιητές της επόμενης γενιάς.
Όλη η σειρά έχει εκδοθεί με
επιμέλεια και αποτελεί
ουσιαστική συμβολή στη μελέτη
των γραμμάτων-μας.

• Το τεύχος αρ. 33/34 του
περιοδικού Δευκαλίων, είναι
αφιερωμένο στους Ελεάτες.
Περιέχει όλα τα αποσπάσματα
των Παρμενίδη, Ζήνωνα,
Μέλισσου — στο αρχαίο
πρωτότυπο και σε νεοελληνική
μετάφραση του Ε. Ν. Ρούσου
—, καθώς και κείμενα των
Εενοφάνη, Ηράκλειτου και
Γοργία που είναι αναγκαία για
την κατανόηση της Ελεατικής
Φιλοσοφίας. Δημοσιεύονται
επίσης εργασίας των Ε. Ν.
Ρούσου, Α. Φ. Δ. Μουρελάτου,
J. Frère, Αλ. Νεχαμά και Ο.
Testudo πάνω στην Ελεατική
Φιλοσοφία. Το τεύχος
ολοκληρώνεται με αναλυτική
βιβλιογραφία για τους Ελεάτες.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Είναι η Ελλάδα
θεοκρατική χώρα;
• Από τον φίλο A. Ε. Μαργα
ρίτη πήραμε το σύντομο σημείω
μα που, οπωσδήποτε οι παρατηρήσεις-του, πρέπει να ενδιαφέ
ρουν την ΕΡΤ:
Ό τι η Ορθοδοξία συνέβαλε α
ποφασιστικά στη διατήρηση του
ελληνικού έθνους εις τα πλαίσια
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
επί τριακόσια περίπου χρόνια, εί
ναι μια άποψη που έχει γίνει κοι
νός τόπος. Δεν μεταβάλλει την
ουσία της απόψεως αυτής, το γε
γονός ότι ένας πολύ μικρός αριθ
μός ιεραρχών δεν συνειδητοποίη
σε την ανάγκη να βγει το έθνοςμας από τα πλαίσια αυτά, και α
κόμη λιγότερο να πάρει τα όπλα
κατά του κυρίαρχου.
Αυτό εξηγεί γιατί το πρώτο
σύνταγμα των επαναστατημένων
Ελλήνων, το «Προσωρινόν Πολί
τευμα της Ελλάδος» (1822), από
την πρώτη παράγραφό-του ανα
φέρει ότι «επικρατούσα θρη
σκεία... είναι η της Ανατολικής
Ορθοδόξου» και «ανέχεται ό
μως... πάσαν άλλην». Η ουσία
της διατυπώσεως αυτής παρέμεινε σε όλα τα επόμενα συντάγμα
τα μέχρι σήμερα. Μόνο που η «α
νοχή» προς τις άλλες θρησκείες
προβιβάσθηκε σε «ελευθερία»,
με τον περιορισμό αυτές οι άλλες
θρησκείες να είναι «γνωστές».
Υπήρχε και ένας πιο ειδικός
λόγος για τη συγκαταβατική «α
νοχή» κατά την περίοδο της Ε
θνεγερσίας. Στον επαναστατημένο ελληνικό χώρο οι Καθολικοί,
κάτω από την άμεση επίδραση
της παπικής Εκκλησίας, εχθρι
κής προς την Ορθοδοξία από την
εποχή του σχίσματος του 1054,
δεν ευνόησε την Ελληνική Επα
νάσταση. Οι κάτοικοι των λεγο
μένων «καθολικών» νησιών των
Κυκλάδων, πλην ελάχιστων εξαι
ρέσεων, ετήρησαν μια στάση α
διαφορίας και καιροσκοπισμού.
Οι Ισραηλίτες, στους οποίους η
Οθωμανική αυτοκρατορία είχε
προσφέρει άσυλο, ύστερα από
τους φοβερούς διωγμούς του ΙΕ'
και ΙΣΤ αιώνα, που είχαν υποστεί από την Ιερά Εξέταση, προ
πάντων στην Ισπανία, ήταν φυσι
κό να είναι πιστοί υπήκοοι του
τουρκικού καθεστώτος, και η
στάση-τους να είναι εχθρική
προς κάθε κίνηση που θα το ανέ
τρεπε.
Με τις διεθνείς διαφοροποιή
σεις, που ακολούθησαν τις επό
μενες δεκαετίες, σε συνδυασμό
με την τελική διαμόρφωση του
ελληνικού κράτους, αυτές οι ι
στορικές καταστάσεις σαρώθη
καν. Όσοι ζουν στη χώρα-μας εί
ναι αδιακρίτως πολίτες με τις ί
διες υποχρεώσεις και με τα ίδια
δικαιώματα. Στον τελευταίο πό

λεμο, όλοι πλήρωσαν βαρύτατα
το φόρο του αίματος για την Ελ
λάδα, ανεξάρτητα από την αριθμητική-τους αναλογία.
Τώρα, εάν τέτοιες διατάξεις
των συνταγμάτων-μας συμβιβά
ζονται με τις ραγδαίες εξελίξεις
της εποχής-μας, και εάν είναι πια
καιρός να χωρισθεί η Εκκλησία
από το κράτος, αυτό ανήκει
στους συνταγματολόγους να το
κρίνουν.
Όμως, το να ακούγεται κάθε
πρωί, στις 5.50, μετά τον Εθνικό
Ύμνο, το «Πάτερ ημών...» με
σχετική ψαλμωδία, από το κανά
λι της ΕΡΤ (το τέως «Εθνικόν
Πρόγραμμα»), είναι κάτι το απα
ράδεκτο!
Αυτό καθιερώθηκε μετά το
1961, όταν διευθυντής της ραδιο
φωνίας ήταν ο δημοσιογράφος
και συγγραφέας Κωστής Μπαστιάς, δραστήριος μεν και με
διοικητικές ικανότητες άνθρω
πος, αλλά που λίγο απείχε από τη
θρησκοληψία. Έκτοτε έχει καταδικασθεί η χώρα-μας να εμφα
νίζεται διεθνώς από τον κύριο
πομπό-της ως θεοκρατική, σαν
το Βατικανό, σαν το Ιράν. Και
κανείς έως τώρα δεν σκέφθηκε ή
δεν τόλμησε να καταργήσει την
αναχρονιστική αυτή εκπομπή!
Είναι καιρός πλέον να γίνει και
αυτή η αλλαγή. Για την ικανοποί
ηση των θρησκευτικών αναγκών
όλων των πολιτών, θα έπρεπε να
προγραμματισθούν, σύμφωνα με
την αριθμητική-τους αναλογία,
σε τακτές ώρες, εβδομαδιαίες
εκπομπές από το Β' πρόγραμμα,
που να απευθύνονται στους Ορ
θόδοξους, στους Καθολικούς,
στους Διαμαρτυρόμενους, στους
Ισραηλίτες, στους Μουσουλμά
νους, σε όλες τις «γνωστές» θρη
σκείες, σύμφωνα με τη διατύπω
ση του συντάγματος. Όσοι δεν
ανήκουν σε καμιά — απόλυτο δικαίωμά-τους —, απλούστατα τις
ώρες εκείνες δεν θα ανοίγουν το
ραδιόφωνό-τους. Ας χρησιμεύ
σουν ως υπόδειγμα οι εκπομπές
της Γαλλίας και άλλων χωρών.
Δεν είναι πολύς καιρός, που,
συμπτωματικά, παρακολουθή
σαμε στο Παρίσι από την τηλεό
ραση τελετουργίες διαφόρων
δογμάτων και θρησκειών.
Ο πρωινός χαιρετισμός της
ΕΡΤ με τογ Εθνικό Ύμνο απευ
θύνεται σε όλους τους Έλληνες.
Είναι πλέον «εκτός τόπου και
χρόνου», αμέσως κατόπιν, να α
κολουθεί μια μονομερής θρη
σκευτική εκδήλωση, που αναφέρεται σε μέρος του ελληνικού
πληθυσμού, έστω και αν αυτό αν
τιπροσωπεύει την πλειοψηφία.
A. Ε. Μαργαρίτης

Με τήν Εγγυημένη Επιταγή
τής Εμπορικής Τράπεζας
πΑηρώνετε σιή στιγμή
τούς πάντες καί τά πάντα
καί τά Λεφτά σας πιάνουν...τόκο!
Τώρα ή ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
εφαρμόζει στην 'Ελλάδα τόν θεσμό τής ’Εγγυημένης’ Επιταγής.
Είναι «χρήματα» μέ τά όποια πληρώνετε ή άγοράζετε ό,τιδήποτε, χωρίς νά τά εχετε
επάνω σας. Κι επι πλέον, τα λεφτά σας πιάνουν... τόκο!
Κι^ά^^μεΓτι^ς ^MrTO^?^HE^TI^A^EZAZ0K(fi θ^ υημένί?ν
° ' δποιοδήποτε
τήν ΚΑΡΤΑ Ε Μέ αυτήν ή ΕΜΠΟΡ ΚΗ ί ρ Α Π Ρ 7 Α
ΚαΡνε, έπΐταΧων και . , .
αναγράφεται ποσό μέχρι 5.000 δραχμές "Ετσι v V v ^
4 ^ Ι.τα.^ . σας στιην °ποια
πού θά καταθέσετε τά χρήματα γιά ν^ άνοιντεϊ À W ^
τΤ)
γιά σάς ό τόκος!
ανοιχτεί ό λογαριασμός, αρχίζει να μετράει
Μόνο ή ’Εγγυημένη ’Επιταγή σάς προσωέοε. r,W i
τοκο, πρόσθετο κύρος στις συναλλαγές σ α Λ 4 Τ ’ σΐγθυρ'α’
άγοραστική δυνατότητα, κάθε στιγμή.
ζ Κα αυ^Τ1Ρενη
Θά τό διαπιστώσετε καί οί ’ίδιοι.
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Αθέατη Ό ψ η
του Β.Β. King ή
η ανατροπή της «τάξης»
(με αφορμή και μέσα)
στη βροχήι
του Χρ. Κυριαζή
Πολλοί ήταν εκείνοι που διάλε
ξαν να παραστούν εύ-τακτα στο
θέαμα της συναυλίας του νέγρου
«μπλουζίστα»: ημέρες πριν, φρό
ντισαν να εξασφαλίσουν μια θέση
στο θέατρο του Λυκαβητοϋ, γνω
ρίζοντας ότι υπάρχει κάποιο άλ
λο κοινό (ή μήπως δεν είναι «κοι
νό»; ) που είναι συνεχώς κινούμενο και ιδιοποιείται πολλές φορές
έμπρακτα τον ορισμένο, διατεI ταγμένο και θέσμιο χώρο των εΜ κεί παραστάσεων' τούτο το ενδε
χόμενο, οι «κόσμιοι» το αναλαμ
βάνουν υπεύθυνα και προετοιμά
ζονται — χωρίς να αυτοδικούν —
ιδιαίτερα σε μια τέτοια συναυλία,
; όπως της Παρασκευής 9ης Ιου
λίου, όπου η φαντασιακή παρά
σταση περί «ροκ» που χαρακτη
ρίζει τους όψιμους ενδιαιτούντες
στο είδος νέους ενεργοποιεί, α
νενδοίαστα στις συνειδήσειςτους, συμπεριφορές που θυμίζουν
κάτι ανάμεσα σε πρώτη γενιά
«μπήτνι κ» και σε (κατά μίμηση
πάντα) χούλιγκανς. Γιατί, ως
προς τι ο «φτιαγμένος» ιδεοληπτικός του είδους μπορεί να βιώσει μια τέτοια συναυλία σαν πο
ρεία (αν είναι) προς την έκσταση,
τη στιγμή που υβρίζει τους συνδαιτημόνες και καταστρέφει τα
άψυχα αντικείμενα και το χώρο
επενδύοντας την όλη κίνηση, λό
γο και χειρονομία-του σε παρα
φθαρμένη κριτική — ή μήπως
«σνομπισμό»; Σε μια τέτοια συ
ναυλία, λοιπόν, κυριαρχεί εδώ,
στην Ελλάδα μια κατ’ εξοχήν φετιχιστική (στην αφετηρία-της) υ
λική ή συμβολική επιθετικότητα
(κανείς δεν λιποθυμά, δεν ψυχώ
νεται, κανείς δεν κάνει έρωτα, ό
πως αλλού, ας πούμε, αλλά διο^ χετεύει τον ψυχισμό-του σε επίθε
ση ή βία).
Αυτή είναι η μία πλευρά της
συναυλίας του Β.Β. King που μας
ενδιαφέρει εδώ από μια συγκε
κριμένη σκοπιά. Είναι, ας πούμε,
η αθέσμιτη, η εκτός τειχών πλευ
ρά που, όμως και θεσμοποιείται
και εισέρχεται στα τείχη ευκαι
ρίας δοθήσης, αρμοδίων, πάσης
φύσεως, βοηθούντων και καιρού
επιτρέποντος. Ακριβώς η δεύτε
ρη πλευρά της συναυλίας ήταν οι
» αρμόδιοι οργανωτές, υπεύθυνοι,
κτλ. και ο... καιρός.
Στην αρχή αυτού του σημειώ
ματος γράψαμε ότι ορισμένοι
φρόντισαν να εξασφαλίσουν μια
θέση, ημέρες πριν τη συναυλία.
Συγκαταλεγόμαστε στην κατη
γορία αυτή, αφού, ως φαίνεται, ο
τομέας δημοσίων σχέσεων του
Φεστιβάλ Αθηνών καρκινοβατεί,
είναι βραχυκυκλωμένος, ή έχει
έλλειψη γνώσης του αντικειμέ-
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νου-του, έτσι που μόνιμα και συ
στηματικά είμαστε απόντες από
τις όποιες εκδηλώσεις. Ήταν απόφασή-μας, ωστόσο, βγαλμένη
από το βίωμα κάποιων άλλων ε
ποχών της μπλούζ να βρεθούμε
στο χώρο του θεάτρου. Όμως,
κάποια στιγμή έβρεξε. Και η βρο
χή ανέτρεψε τη θεσμοθετημένη
τάξη του χώρου: καθένας καθό
ταν εκεί όπου θεωρούσε ότι'ήταν
προτιμότερα — παρά πολλοί χω
ρίς τίτλο εισόδου... πονηροί ή
«κοινωνικοί επικριτές»; — για
μια κατά το δυνατόν αρτιότερη
συμ-βίωση του μελλούμενου θεά
ματος. Αυτό είχε σαν αποτέλε
σμα να βρεθούμε με εισητήριο
και χωρίς θέση, ή καλύτερα να αηωλέσουμε το δικαίωμα χρήσης
αυτών που είχαμε εξασφαλίσει (οι
υπογραμμίσεις σημαίνουν ότι ό
λα αυτά τα αντιλαμβανόμαστε
σύμφωνα με τον κώδικα του α
στικού δικαίου, νόμιμα και αξιόπρεπα). Τυπικά, λοιπόν, αυτό
στοιχειοθετεί διάρρηξη της δια
τεταγμένης σχέσης-μας με το
χώρο των δρώμενων και δίνει δι
καιώματα ουκ ολίγα, από αστικά
έως και ποινικά (μήνυση, κλπ.).
Προτιμήσαμε βέβαια (...) να αποτανθούμε στον υπεύθυνο των εκ
δηλώσεων. Κατορθώσαμε να
βρούμε, τελικά, τον κ. Σπύρου
και του θέσαμε το πρόβλημα. Ο
κ. Σπύρου μας απήντησε ότι δεν
μπορεί να κάνει τίποτε και εμείς
σκεφτήκαμε την αυτοδικία, έ
ναντι πάντων εννοείται. Όμως,
υπήρχε η αστυνομία, οπλισμένη
μάλιστα, η οποία μπορεί να μη
φρόντιζε, ως τουριστική, για τη
διατεταγμένη κατανομή του κοι
νού (διότι, όπως μας είπε ο κ.
Σπύρου, ο επικεφαλής της δύνα
μης των αστυνομικών «είχε ση
κώσει τα χέρια» μετά τη βροχή),
αλλά παρ’ όλα αυτά έσπευδε να
αποκαταστήσει την οριοθετική
«γραμμή» πίσω από την εξέδρα,
στο χώρο γύρω από το θέατρο,
κάθε φορά που αυτοί οι οποίοι εί
χαν μείνει εκτός ήθελαν να κά
νουν εισβολή για να συναντήσουν
τους «εντός», πρώην «εκτός».
Και δικαιολογημένη η επιθυμία,
και βάσιμη, και θεμιτή. Γιατί, ό
πως είπαμε στον κ. Σπύρου, η
συναυλία ήταν μπλούζ του Β.Β.
King εν Ελλάδι και όχι Ριγκολέτο, αυτοί δε που έβλεπαν κά
ποιους ομοίους-τους να κάθονται
τώρα, δικαιολογημένα δεν μπο
ρούσαν να έχουν αδιατάρακτη
τη... συνειδήσή-τους περί δι
καίου... Και ύστερα, αφού είχε
πλέον ανατροπή ο διατεταγμέ
νος χώρος, ποιά διά-ταξη (τάξη)
των θέσεων και του χώρου να σε

βαστούν και για ποιό λόγο; Και
γιατί να μην απειληθούν επεισό
δια, αφού δεν υπήρχε αιτιώδης
συνάφεια ανάμεσα στο λειτούρ
γημα της τουριστικής αστυνο
μίας και στο συγκεκριμένο έργοτης εκείνη την Παρασκευή. Όσο
για τους ταξι-θέτες, ομολογουμένως δε θα θέλαμε να βρισκόμα
στε στη θέση-τους: Λίγοι και κόσμιοι καθώς ήταν, προσπαθού
σαν, στο τέλος, να διασώσουν,
αβοήθητοι, τη σωματική-τους α
κεραιότητα από τους εισβολείς.
Ανάμεσα, λοιπόν, στον θριαμβεύοντα τυχάρπαστο ωφελιμισμό
των νεοελλήνων (εδώ, «ροκά
δων») — διανθισμένο με ολίγη
δόση «ροκ» και. «αν-αρχίας» —
και στη βροχή που ανέτρεψε τά,ξη και ταξινομούντες, αφήνον
τας την αστυνομία να λειτουργή
σει, αν παραστεί ανάγκη, σα δύ
ναμη καταστολής στους τυχαία
απομείναντες εκτός, ανάμεσα
λοιπόν, σε «αυτά» τα δύο υπήρχε
ένας χώρος: πίσω από την εξέ
δρα, με αθέατη την όψη του Β.Β.
King, μπροστά από την αστυνο
μική αλυσίδα που συμπίεζε τις
γραμμές των «εκτός» Από εκεί
νοιώσαμε τους ήχους του νέγρου
«μπλουζίστα», έχοντας δίπλαμας ένα συνάδελφο, διευθυντή
κρατικού ιδρύματος, ο οποίος
συνάντησε κάποιες δυσκολίες
στην είσοδο όταν, κατόπιν εορ
τής, ελέγχανε τους εισερχόμε
νους και ο εκεί υπάλληλος του ε
πέτρεψε την είσοδο με ένα ύφος
συγκατάβασης (!), αμηχανίας
και απορίας. (Μετά, βέβαια, α
νθίζανε τις πόρτες και μπήκανε
όλοι μέσα, αλλά αυτό είναι άλλη
ιστορία, βαδίζει στην ίδια λογική
με το χάος κατόπιν βροχής).
Πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά
ανάμεσα στο κοινό «το μετά-τη
βροχή» και τους υπεύθυνους έχει
κάποιο κοινό τόπο αναφοράς και
μια κοινή συνισταμένη. Θα βρεί
τε και το ένα και το άλλο όταν
παρακολουθήσετε μια παρόμοια
εκδήλωση στο Λυκαβητό, πίσω
από την εξέδρα, με βροχή (ή ίσως
και χωρίς).
Υ.Γ. Αυτό το σημείωμα δεν εί
ναι πρόταση διαμαρτυρίας «αδι
κημένου θεατού» δεν έχει καμιά
σχέση με την ποιότητα του θεά
ματος και δεν αφορά παρά ορι
σμένες πλευρές από την παραγω
γή μιας συναυλίας, έτσι όπως ιδώθηκαν από τη σκοπιά του θεα
τή πίσω από την εξέδρα. Η χρή
ση που τυχόν θα του γίνει, θα
πρέπει να σεβαστεί τη διάταξη
παρουσίασης-του και να μην εί
ναι επιλεκτική. Ο νοών νοείτω.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩ
Πανεπιστημιακές και
άλλες εργασίες.
. Υπεύθυνη δουλειά,
πείρα.
Επιμέλεια εκδόσεων.
ΛΙΤΣΑ ΠΛΑΚΙΑ
τηλ. 921.362
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ- ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΧ
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Πρωτότυπο μυθιστόρημα
που με εξαιρετική δύναμη κι
ευαισθησία αποκαλύπτει το
ψυχικό τοπίο, την ηθική ιδιο
τυπία και τα πνευματικά αδιέ
ξοδα της νέας (μεταπολεμι
κής) μεσαίας τάξης στην Ελ
λάδα.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΒΟΣ
Αναξαγόρα 1, Αθήνα 112
Τηλ: 52.46.241

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ιδιαιτέρα μαθήματα
καθώς και σε ομάδες
τριών μαθητών
από πεπειραμένο καθηγητή
τηλ. 72.26.107

Άπουλήιος

Ô χρυσός γάιδαρος
ή oi μειαμοίχρώσεις

νεφελη
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βιβλίο-κριτική
Η Ιωάννα Νικολαΐδου
γράφει για το βιβλίο της
Κατερίνας Πλασσαρά,
«Η τελευταία Ιθάκη»,
Εκδόσεις Φιλιππότη,
Αθήνα 1981.
Συνήθως, η κριτική ενός λογο
τεχνικού κειμένου αρχίζει με μια
σύντομη περιγραφή του περιεχο
μένου. Ο παραδοσιακός κριτικός
(γιατί συνήθως είναι ο κριτικός
και όχι η κριτικός) χρησιμοποιεί
τις λογοτεχνικές-του ικανότητες
για να μεταφέρει ή καλύτερα να
μας μετα-φράσει αυτά που έχει ή
δη πει ο/η συγγραφέας. Κι αυτά,
συνήθως, με μια μεγάλη δόση φιλαρέσκειας και κάποια κρυφή ε
πιθυμία να επληρώσει τις δικέςτου λογοτεχνικές φιλοδοξίες.
Στη συνέχεια σπεύδει να επι
κροτήσει τα «θετικά» ή να επιπλήξει τα «αρνητικά» — πάντα
βέβαια σύμφωνα με ορισμένα
προκαθορισμένα κριτήρια που,
όμως, σπάνια αναγνωρίζονται ως
καθοριστικά και σπανιότερα α
κόμα παρατίθενται με σαφήνεια
μέσα στο ίδιο το κριτικό κείμενο.
Τέλος, θεωρώντας την αξιολόγιση αυτοσκοπό της κριτικής, το
ποθετεί το έργο σε μια ιεραρχία
και, επικαλούμενος την ειδικότη
τα του κριτικού, προσδίδει στα
κριτήριά-του κύρος, αντικειμενι
κότητα και καθολικότητα'. Όταν
η κριτική αναφέρεται σε γυναίκα
συγγραφέα, η αξιολόγιση μετατί
θεται συνήθως σε μια άλλη κλί
μακα βάση της οποίας γίνεται
(συνειδητά ή . ασυνείδητα) η ιεράρχιση της «λογοτεχνίας της
γυναίκας» τής οποίας τα χαρα
κτηριστικά έχει ο ίδιος ορίσει και
τις δυνατότητές-της οριοθετήσει.
Είναι συνεπακόλουθο των τά
σεων αυτών, η παραδοσιακή κρι
τική να αγνοεί, τόσο στη θεωρία
όσο και στην πράξη-της, την ι
διαιτερότητα του αναγνωστικού
κοινού, την έντονη και ενεργό
συμμετοχή-του ως καθοριστικό
παράγοντα στο κύκλωμα παρα
γωγής και κατανάλωσης του έρ
γου. Στη θέση-του τοποθετεί έναν
ιδανικό (ιδεατό) αναγνώστη που
δεν είναι παρά το αντικαθρέφτισμα του ίδιου του κριτικού: δη
λαδή αστός / διανοούμενος /
πρωτευουσιάνος / αρσενικός. Κι
όμως, ο κριτικός αυτός θα απορρίψει ή θα εγκρίνει και θα αξιολο
γήσει και για λογιαριασμό της ο
ποιοσδήποτε, για παράδειγμα,
μικροϋπαλλήλου ή εργάτριας / επαρχιώτισσας / γυναίκας!
Επιπλέον, η έκθεση ορισμένων
απόψεων γύρω από ένα λογοτε
χνικό κείμενο δε γίνεται ποτέ με
τρόπο αυθόρμητο και εντελώς
αυτόνομο. Μεσολαβεί πάντα ένα
στάδιο επιλογής και οργάνωσης.
Ο / η κριτικός διαλέγει τα θέμα
τα που θα θίξει, τον τρόπο που θα
τα συζητήσει, την έμφαση που θα
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δώσει σε μερικά εις βάρος άλ
λων, ακόμα και τη γλώσσα που
θα χρησιμοποιήσει. Η κριτική
λοιπόν, όπως και η ανάγνωση ε
νός κειμένου, δεν είναι ούτε πα
θητική, ούτε ιδεολογικά ουδέτε
ρη. Είναι πράξη με πολιτικό χα
ρακτήρα και στηρίζεται πάντα
σε ορισμένες επιλογές που σχετί
ζονται, έμμεσα ή άμεσα, με δύο
καθοριστικούς παράγοντες: την
ταξική θέση και το φύλο του /
της αναγνώστριας / κριτικού.
ΕΟΚ / Ελλάδα, γυναίκα / ά
ντρας, επαρχία / πρωτεύουσα.
Οι αντιθετικές αυτές δυάδες, οι
κάποτε οργανικές και συχνότερα
αντιφατικές-τους σχέσεις και, ο
τρόπος που λειτουργούν μέσα σε
ορισμένα από τα διηγήματα της
«Τελευταίας Ιθάκης» της Κατε
ρίνας Πλασσαρά, είναι το αντι
κείμενο της ανάγνωσης που ακο
λουθεί.
Το πρώτο διήγημα, με τίτλο
«Αίτηση για την ένταξη στην
ΕΟΚ», ανοίγει τη συλλογή με μια
αντιπαράθεση τόσο μορφική όσο
και θεματική. Στο πρώτο μέρος
περιγράφεται μια περίοδος ενός
σχεδόν αιώνα. Οι χρονικές ελλεί
ψεις — «Με τον καιρό το σπίτι
γέμισε νύφες κι εγγόνια», «έτσι
τους βρήκε, καλοστεκούμενους,
το τέλος του αιώνα», — δίνουν
την αίσθηση του χρόνου που κυ
λάει γοργά, με μεγάλες δρασκε
λιές και που ορίζεται από την α
ναπαραγωγή και τα αποτελέσμα
τα της παραγωγικής εργασίας
του ανθρώπου. Μέσα από την ι
στορία του κεντρικού προσώπου
συμπεραίνουμε την ιστορία ενός
λαού στο ξεκίνημά-του, στην
προσπάθειά-του να ριζώσει, να
βρει την ταυτότητά-του και να
δημιουργήσει" η εικόνα μιας Ελ
λάδας του παρελθόντος που συ
γκρούεται βίαια με μια άποψη
της σύγχρονης πραγματικότητας
στο δεύτερο μέρος του ίδιου διη
γήματος. Η σύγκρουση αυτή εκ
φράζεται με το ξαφνικό σπάσιμο
της πρότασης «σαν τα που» «λια
άγρια...» και το πέρασμα από
τον.ένα αφηγηματικό τρόπο (πα
ραδοσιακό) στον άλλο (νεωτερι
στικό). Σ’ αυτό το δεύτερο μέρος
του διηγήματος ο χρόνος παίρνει
διαφορετική έννοια και μορφή.
Παρατηρούμε ότι δεν σημαδεύε
ται από καμιά παραγωγική πρά
ξη: ο νεαρός ξυπνάει, λούζεται
και ξανακοιμάται.
Με τις μεταφορές-του, τις εικόνε.ς-του, τη σύνταξη, το ύφος,
την οργάνωση και την αντιπαρά
θεση του πρώτου με το δεύτερο
μέρος, το διήγημα κατορθώνει να
δώσει τη στασιμότητα και την α
δράνεια, την αποξένωση από αν
θρώπους και πράγματα, τον κα
τακερματισμό και την άγονη εν
δοσκόπηση — με μια λέξη την α
παλλοτρίωση που χαρακτηρίζει
τις «αναπτυγμένες» χώρες της

δυτικής Ευρώπης.
Συμπτωματικός αυτής της α
παλλοτρίωσης που αφαιρεί τη δυ
νατότητα κάθε ανθρώπινης επι
κοινωνίας, ακόμα και της καθα
ρά αισθησιακής, είναι και ο τρό
πος που ο νεαρός ήρωας αντιμε
τωπίζει τις σεξουαλικές σχέσεις
(και κατά συνέπεια τη γυναίκα)
και τις εκλογικεύει: «Εκείνος
προσφέρει γενναιόδωρα στέγη σε
όλους και το κρεβάτι-του σε ό
λους, δεν έχει αντίρρηση για κα
μιά και για κανένα, το γαμήσι έ
μεινε ο μόνος τρόπος κοσμικής
συναναστροφής στις μέρες-μας
— ας αρχίσουμε έτσι, για φιλίες
και έρωτες βλέπουμε ύστερα». Κι
όμως, αυτές ακριβώς είναι οι χώ
ρες που προσφέρονται ως πρότυ
πα «προόδου» και «ανάπτυξης»
στις λιγότερο αναπτυγμένες ή, ό
πως αποκαλούνται, «υπανάπτυ
κτες» χώρες. Μ’ αυτό τον τρόπο
το διήγημα υπονομεύει την κοι
νώς αποδεκτή και ενισχυμένη α
πό το status quo εξιδανικευμένη
εικόνα του δυτικού καπιταλι
σμού σα φορέα προόδου. Αναταράσσει τα νερά-της και σιωπηρά
θέτει το ερώτημα: Που πάμε; Για
ποια Ιθάκη έχουμε βάλει πλώρη;
«Ανάπτυξη» λοιπόν δεν είναι
μόνο θέμα οικονομικής προόδου.
Είναι επίσης, και κυρίως, θέμα
κοινωνικών σχέσεων. Αυτό ακρι
βώς εννοεί και ο Έγκελς όταν
λέει κάπου σε μια από τις μελέτες-του ότι, ο βαθμός καταπίε
σης της γυναίκας σε μια κοινω
νία είναι ο πιο αξιόπιστος δεί
κτης του κοινωνικού επιπέδου α
νάπτυξης της κοινωνίας αυτής.
Ας δούμε όμως πως ενσωματώ
νεται και «δουλεύεται» η ιδέα αυ
τή, στο διήγημα «Έξω από τα
Τείχη».
Χωρισμένο σε δύο άνισα μέρη,
το διήγημα αρχίζει με την ανα
δρομική αφήγηση, της ιστορίας
του σύντομου αλλά επώδυνου γά
μου, μιας νέας γυναίκας (εργατι
κής ή μικροαστικής προέλευσης)
σε μια άλλη (πρωτευουσιάνα).
Μέσα από τον ευθύ και άμεσο
λόγο-της, διαγράφεται ανάγλυφα
(χωρίς η ίδια να το συνειδητο
ποιεί) ο ρόλος που παίζουν οι θε
σμοί του γάμου και της οικογέ
νειας στη ζωή και ψυχολογική
διαμόρφωση της γυναίκας. Η οι
κογένεια έχει την ευθύνη όχι μόνο
της συντήρησης, αλλά και της
προστασίας των νεαρών μελώντης. Σε μια κοινωνία όμως — ό
πως η δική-μας — που θεωρεί και
αντιμετωπίζει τη γυναίκα σα σε
ξουαλικό αντικείμενο, η «προ
στασία» αυτή έχει για το κορίτσι
διαφορετικό και πολύ συγκεκρι
μένο και σαφή χαρακτήρα: να
την προετοιμάσει για το μελλοντικό-της ρόλο σα σύζυγο και
μητέρα (ένα ρόλο που θεωρεί αυ
τοσκοπό για τη γυναικεία ύπαρ
ξη) και να την προετοιμάσει για
την ώρα που θα περάσει από την
εξουσία του πατέρα,στην εξουσία
του συζύγου. Αυτή η διεργασία
(με όλες τις ιεροτελεστίες του
προξενιού, του αρραβωνιάσμα-

τος, του γάμου κτλ. που συνεπά
γονται), δεν είναι παρά η μορφή
μιας εμπορευματικής ανταλλα
γής μεταξύ πατέρα και μέλλον
τος συζύγου με αντικείμενο τη
σεξουαλικότητα της γυναίκας,
που για να διατηρήσει την αγοραστική-της αξία μέχρι τη στιγμή
της ανταλλαγής, πρέπει να παραμείνει άσπιλη και «αγνή» —
δηλαδή σε άρτια εμπορεύσιμη
κατάσταση. Όταν λοιπόν ο Γαβρίλης κακομεταχειρίζεται βά
ναυσα τη νεαρή γυναίκα-του χω
ρίς καν να προσφέρει ένα μίνι
μουμ οικογενειακής ζωής, παρα
βιάζει τους όρους της ανταλλα
γής και ενδεχομένως προκαλεί
τη βίαιη αντίδραση του πατέρα
που απαιτεί την επιστροφή της
ιδιοκτησίας-του. Οι δύο άντρες
κυλιούνται στο πάτωμα, παλεύ
οντας να υπερασπιστούν ο καθέ
νας τα δικά-του εξουσιαστικά δι
καιώματα. Κι έτσι η νεαρή γυναί
κα επιστρέφει σε μια αυστηρότε
ρη αστυνόμευση από προηγουμέ
νως, σε μια καταδυνάστευση της
προσωπικότητάς-της και πλήρη
καταπάτηση κάθε δικαιώματος
αυτονομίας.
Δε νομίζω ότι το διήγημα αμφι
σβητεί τη γνησιότητα της πατρι
κής αγάπης ή τη σημασία της οι
κογενειακής αλληλεγγύης. Καταγγέλει όμως τον καταπιεστικό
για τη γυναίκα τρόπο που αυτά
εκφράζονται και ασκούνται" έ
ναν τρόπο που, όπως επίσης δεί
χνει το διήγημα, βρίσκεται σε α
πόλυτη συμφμνία με τις καπιτα
λιστικές και πατριαρχικές σχέ
σεις που εμποτίζουν την προσωπική-μας ζωή.
Το δεύτερο μέρος του ίδιου διη
γήματος φέρνει στην επιφάνεια
μια άλλη πραγματικότητα που,
παρ’ όλη τη φαινομενική-της α
ντίθεση ως προς την πρώτη, δεν
είναι παρά η άλλη όψη του ίδιου
νομίσματος. Η «απελευθερωμέ
νη», «εξελιγμένη» νεαρή Τζένη,
κυκλωμένη από τα αόρατα τείχη
της συνοικίας του Κόλωνακιού,
ζει τη ζωή-της σε πλήρη άγνοια
του τι γίνεται έξω απ’ αυτά, ή κι
αν ξέρει, διαλέγει να το αγνοή- «
σει. Όπως βουλιάζει στο πίσω
κάθισμα του ταξί γελώντας, έτσι
βουλιάζει και σε μια εκλογίκευση
της δικής-της ύπαρξης που αλ
λοιώνει και συγκαλύπτει τα κενά
και τις αντιφάσεις-της.
Οι τυχαίες και επιφανειακές
σεξουαλικές σχέσεις που συνει
δητά και σκόπιμα προσπαθεί να
οδηγήσει σε ακρότητες, δεν προ
σφέρουν κανένα διέξοδο από τα
τείχη που την κυκλώνουν.
Αν, λοιπόν, ένα από τα βασι
κότερα αιτήματα του γυναικείου
κινήματος είναι και η σεξουαλι
κή απελευθέρωση της γυναίκας
— το δικαίωμα της αυτόνομης
σεξουαλικότητας, το ερώτημα
που θέτει το διήγημα είναι τούτο:
τι είδους σεξουαλική απελευθέ
ρωση ζητάμε και τι ριζικές κοι
νωνικές αλλαγές προϋποθέτει;
Σε ποια πρότυπα ξένα πάμε να
στηριχτούμε; Για ποιά «Ιθάκη»

ταξιδεύουμε;
Αντιπαράθεση αντιθέτων βρί
σκουμε και στο διήγημα με τίτλο
«Γουμενσλίμπ» όπου δύο λόγοι,
ο ένας ενός νεαρού υδραυλικού
και ο άλλος μιας νεαρής επαρχιώτισσας, δίνουν τη σκοπιά και
αντίληψη της πραγματικότητας
του καθενός. Επιπλέον, με έμμε\ οο και πολύ έντεχνο τρόπο, το
( διήγημα φέρνει στην επιφάνεια τη
λειτουργία της γλώσσας ως ιδεο
λογικού φορέα, δηλαδή την ενερ
γό συμμετοχή της γλώσσας όχι
μόνο στο αντικαθρέφτισμα της
πραγματικότητας, · αλλά και
οτην ιδεολογική-της οικοδόμη
ση. «Όχι που το λέω, αλλά η
θειά-μου είναι λεβέντισσα. Πενηνταπεντάρα γεροντοκόρη και
«τό ’χει λίγο στη ναφθαλίνη» που
λέει ο μπάρμπας-μου ο Λάκης, ε
μένα αυτές που τό 'χουνε στη να
φθαλίνη, δεν ξέρω γιατί, μου μυ* ρίξουν σπιτικό χαλβά, τι άλλο θα
: κάνουνε στο σπίτι-τους που κάί θονται, σκέφτομαι, χαλβά θα
; φτιάχνουν». Μ’ αυτή την κοινώς
αποδεκτή και πλατιά διαδεδομέ
νη παραδοσιακή εικόνα της «γε
ροντοκόρης» σα σεξουαλικά
στερημένης, κακομοιριασμένης
και αδρανούς — με μια λέξη ά
χρηστης για την κοινωνία γυναί
κας, αρχίζει την αφήγησή-του ο
; νεαρός υδραυλικός ο Σωτηράκης. Στη συνέχεια όμως και μέσα
[ από την ίδια-του την αφήγηση αI νακαλύπτουμε την πραγματική
£ και πολύ διαφορετική ταυτότητα
Ε της «γεροντοκόρης» θειάς: οδο
ί ντογιατρός το επάγγελμα και
I συγγραφέας στον ελεύθερο χρόνο-της, επαγγελματικά αποκα
ταστημένη και πετυχημένη, οίκο
ι νομικά ανεξάρτητη με εξίσου αΕ νεξάρτητη προσωπική ζωή και
πολύπλευρη προσωπικότητα, η
! «περίεργη» αυτή θεία έχει αυτοδι
καίως διαλέξει την αγαμία ως
! μια έγκυρη, συνειδητή προσωπιι κή επιλογή.
Πώς λοιπόν ο Σωτηράκης να
συμφιλιώσει αυτές τις αλληλοσυγκρουόμενες πραγματικότη
τες; Η γλώσσα που έχει στη διά, θεσή-του, η στερεότυπη έννοια
■* της «γεροντοκόρης» που του
προσφέρει, ενισχύει την αντίφα
ση και την αίσθηση απειλής που
του δημιουργεί η παρουσία αυτής
της παράξενης θειάς. Η «λύση»
που νομίζει ότι δίνει σ’ αυτό το
πρόβλημα είναι πέρα ως πέρα ι
δεολογική: «Πού να καταλάβει τί
είναι να πατάς τέρμα το γκάζι
και να βγαίνει η εξάτμιση!... εγώ
όταν είμαι πάνω στη μηχανή τότε
αισθάνομαι άντρας! — άντε να
*. καταλάβει τώρα η θεία Πιπίτσα
τι πάει να πει...» Με τον τρόπο
αυτό ο Σωτηράκης εκλογικεύει
την αντίφαση: όντας γριά και ε
πιπλέον «ιδιότροπη γεροντοκό
ρη», η θειά απλούστατα δεν «κα
ταλαβαίνει» τη σημερινή νεο
λαία' ο δυνητικός κίνδυνος που η
ζωή και οι ιδέες-της συμβολί
ζουν, εξουδετερώνεται. Στο δεύ
τερο μέρος του διηγήματος, ο
Σωτηράκης γίνεται ο ίδιος αντι

κείμενο αφήγησης ενώ ο λόγος
περνάει στη νεαρή επαρχιώτισσα' ένας λόγος φορτισμένος από
ιδεολογίες και αντιλήψεις «κοι
νής λογικής» («Βέβαια άντρας εί
ναι, δε λέω, και κάνει το κέφιτου») που αποτελούν τόσο για τις
γυναίκες, όσο και για τους άν
τρες, το κοινό ρεπερτόριο της
κυρίαρχης ιδεολογίας γύρω από
το τι σημαίνει άντρας, τι σημαί
νει γυναίκα, ποια είναι τα αποδεχτά σχήματα συμπεριφοράς που
αντιστοιχούν στον προκαθορι
σμένο ρόλο του κάθε φύλου.
Διαβάζοντας ώς εδώ, θα μπο
ρούσε κανείς να συμπεράνει ότι η
συλλογή δίνει μια αρνητική (και
καταθλιπτική) εικόνα της γυναι
κείας ψυχολογίας: η γυναίκα θύ
μα της καταπίεσής-της, παθητι
κή, παραδομένη στη «μοίρα»της. Όμως καμιά κυρίαρχη ιδεο
λογία (καπιταλιστική και πα
τριαρχική στην κοινωνία-μας)
δεν έχει τη δυνατότητα να επι
βάλλεται απόλυτα στα υποκείμενά-της. Πάντα δημιουργεί αντι
φάσεις που με τη σειρά-τους δη
μιουργούν ρωγμές και ανοίγμα
τα, χώρους όπου αντιστασιακά
κινήματα βρίσκουν τη δυνατότη
τα να διαμορφωθούν. Ένα τέτοιο
άνοιγμα, ένας τέτοιος χώρος που
η συλλογή προβάλλει έμμεσα αλ
λά σαφώς, είναι και ο γυναικείος
λόγος.
Στο δεύτερο μέρος λοιπόν, η
νεαρή επαρχιώτισσα εξιστορεί,
απ’ τη δική-της σκοπιά, τις περι
πέτειες του Σωτηράκη στο Δερ
βένι. Ενώ, όμως, μαντεύουμε τη
συνεσταλμένη κι επιφυλακτική ε
ξωτερική συμπεριφορά που έχει
μάθει να επιστρατεύεται προς ό
φελος της «σεμνότητας» και της
«θηλυκότητας» που «οι όροι του
παιχνιδιού» απαιτούν, ο εσωτερικός-της λόγος είναι ευθύς, σταράτος και κριτικός. Μέσα-του υποβράζει η επιθυμία να διεκδικήσει την ύπαρξή-της σαν άτομο (έ
στω κι αν αυτό γίνεται ασυνείδη
τα). Παρ’ όλες τις πομπώδεις και
φωνακλάδικες ρεκλάμες περί
«ανδρισμού» και «παλικαρισμού», ο Σωτηράκης φεύγει από
το Δερβένι σα βρεμένο γατί, έ
χοντας εισπράξει μια γερή δόση
ξύλου για μια κλοπή που δε διέπραξε και χωρίς να ξέρει ότι η νε
αρή επαρχιώτισσα, κατακρατώ
ντας το λόγο-της, χρησιμοποιώ
ντας την απουσία-·:ου σαν όπλο
(το μόνο που έχει στη διάθεσήτης) διεκδικεί και επιβάλλει την
ύπαρξή-της σαν άτομο.
Όπως αναφέραμε και πιο πά
νω, η γλώσσα δεν αντικαθρεφτίζει τόσο όσο οικοδομεί και οργα
νώνει την πραγματικότητα, προ
σφέρει όρους και ορισμούς που
προσδιορίζουν τα όρια της σκέψης-μας και της σκοπιάς-μας.
Τα βιώματα, τα αισθήματα και οι
ιδέες-μας, σα γυναίκες, για να
εκφραστούν δεν αρκεί μόνο η ε
πιθυμία ή η φραστική ικανότητα
να τα εκφράσουμε. Πρέπει να έ
χουμε στη διάθεσή-μας και το
κατάλληλο λεξιλόγιο, τις κατάλ

ληλες γλωσσικές κατηγορίες που
να έχουν τη δυνατότητα να «στε
γάσουν» την ιδιαιτερότητα των
δικών-μας εμπειριών και να αμ
φισβητήσουν ή να υπονομεύσουν
αυτές που αναπαράγουν στο χώ
ρο του ιδεολογικού εποικοδομή
ματος τον εξευτελισμό και την
καταπίεσή-μας.
Ας δούμε λοιπόν πώς, στο επό
μενο διήγημα, ο λόγος της συνει
δητοποιημένης, πια, γυναίκας γί
νεται όργανο και μέσο επιβολής
της ύπαρξής-της σαν άτομο με
ενδιαφέροντα και προσωπικότη
τα. Στο διήγημα αυτό, με τίτλο
«Το Μεγάλο Κρεβάτι», ένας νεα
ρός διανοούμενος έχει ν’ αντιμε
τωπίσει την άρνηση της γυναίκας
που φλερτάρει να υποταχτεί
στους όρους συμπεριφοράς που
ζητάει να της επιβάλει. Καταρχήν, δημιουργεί μια εικόνα της
γυναίκας αυτής που δεν είναι πα
ρά η προέκταση των δικών-του
ανεκπλήρωτων επιθυμιών, μια ει
κόνα που ανήκει στο πρότυπο
γυναίκα-μυστήριο / αιθέριο πλά
σμα / παρθένα / παναγία. Το μυ
στήριο που την περιβάλλει ερεθί
ζει τη φαντασία-του σε βαθμό σε
ξουαλικής έξαρσης. Η σεξουαλι
κή έξαρση πηγάζει από την
επιθυμία-του να εξερευνήσει το
«ανεξερεύνητο» που την περι
βάλλει, να το κάνει κτήμα-του,
να υποτάξει, να δαμάσει, να ε
ξουδετερώσει τον κίνδυνο και
την απειλή που γεννά κάθε παρε
κτροπή από τα καθιερωμένα
πρότυπα.
Όταν όμως ο νεαρός ήρωας
του διηγήματος βρίσκει τον
εαυτό-του αντιμέτωπο με μια
πραγματική γυναίκα που αρνείται να υποταχτεί στους όρους του
ενός ή του άλλου πρότυπου, που
παίρνει την πρωτοβουλία του λό
γου και διεκδικεί το δικαίωμα
της άρνησης και της αμφισβήτη
σης του ανδρικού κατεστημένου,
νιώθει απειλημένος και ανασφα
λής' φεύγει τρέχοντος. Πώς να
συμφιλιώσει μια πραγματικότη
τα άγνωστη γι’ αυτόν μέχρι τώρα
κι επιπλέον απειλητική για την
ανδρική-του υπόσταση όντας ε
γκλωβισμένος σε μια μονοδιά
στατη, αφαιρετική και υποβιβαστική αντίληψη για τη γυναίκα;
Η «λύση» που νομίζει ότι βρίσκει
— η τιμωρία — είναι χαρακτηρι
στική του φύλου και της τάξης
που έχει συνηθίσει να νομοθετεί
και να δικάζει.
Αλλά φυσικά ο γυναικείος λό
γος, ο προφορικός και ο γρα
πτός, που στις μέρες-μας παλεύει
ν’ ακουστεί, δεν είναι κανένα νε
ογέννητο φαινόμενο’ υπάρχει α
πό τότε που η πατριαρχία και ο
καπιταλισμός εγκαθιδρύονται
στην εξουσία, εκτοπίζοντας και
αποσιωπώντας το μισό πληθυ
σμό της γής. Μόνο στις μέρεςμας όμως, με τις καλύτερες συν
θήκες ζωής και ορισμένα στοι
χειώδη δικαιώματα που έχει κερ
δίσει, η γυναίκα είναι σε θέση να
διεκδικήσει και να εκπληρώσει
τις ριζικές κοινωνικές αλλαγές
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«Πρόκειται για ένα από τα με
γαλύτερα μυθιστορήματα του
αιώνα-μας. Θα βρει ο αναγνώ
στης στο βιβλίο αυτό ίο κλειδί
για ό,τι ο ιστορικός δεν ξέρει ή
αποσιωπά».
L. ARAGON
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΒΟΣ
Αναξαγόρα 1, Αθήνα 112
Τηλ: 52.46.241
που είναι απαραίτητη προϋπόθε
ση τόσο για τη δική-της απελευ
θέρωση, όσο και για την ουσια
στική πρόοδο του κοινωνικού συ
νόλου.
Βρισκόμαστε ακόμα στην αφε
τηρία. Μια αφετηρία όμως που ό
πως μας λέει το τελευταίο διήγη
μα της συλλογής («Αφετηρία»)
δεν είναι δυνατό να οριστεί από
κανένα ξένο πρότυπο, γιατί έχει
τις ρίζες-της βαθιά μέσα στην ι
στορία αυτού του τόπου και συ
γκεκριμένα στην ιστορία της δι
πλής καταπίεσης της γυναίκας.
«Είμαι μια γλάστρα με ρίζες φυ
τών που μεγάλωσαν κι απειλούν
τα τοιχώματα» λέει η νεαρή φοι
τήτρια που κομμάτι - κομμάτι
προσπαθεί να συνθέσει την ιστο
ρία της ηλικιωμένης. Κι αν αυτό,
όπως λέει η ίδια «μοιάζει σα δύ
σκολη γέννα» είναι γιατί είναι
πράγματι· μια γέννα: μια γυναίκα
φέρνει στον κόσμο την εμπειρία
της ζωής και μιαςάλληςγυναίκας
όλων των γυναικών που έζησαν
και πάλεψαν στην αφάνεια και
στη σιωπή. Στ’ όνομά-τους διεκδικεί το δικαίωμα του λόγου ενώ
συγχρόνως χαράσσει το δικό-της
καινούριο δρόμο.
Με τον ίδιο τρόπο όπως και η
ηρωίδα-της, η Κατερίνα Πλασσαρά αγωνίζεται για να κερδίσει
το δικαίωμα του λόγου- να δώσει
φωνή στη διπλή καταπίεση της
γυναίκας' να καταγγείλει τους
θεσμούς και τις κοινωνικές δο
μές που διαιωνίζουν την καταπίεσή-της' και να απαιτήσει η φωνή
αυτή ν’ ακουστεί.
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Το σκηνοθετικό έργο του Νίκου Χαραλάμπους

Μια «θέση» -*■ «αθέτηση»
τοϋ Γιώργου Βέλτσου
• Ο σκηνοθέτης Νίκος Χαρα
λάμπους, αθέτησε πάλι τους συμ
βατικούς σκηνοθετικούς κανό
νες. Και με μια ευμεγέθη, αχρονική παράσταση των Τρωάδων του
Ευριπίδη, κατάργησε το Βασί
λειο του σημαινόμενου νοήματος,
ζητώντας και παίρνοντας αντ’
αυτού ένα ά-λογο-σημαίνον. 'Ε
ναν Πήγασο, με τον οποίο η. πα
ράσταση και μαζί-της οι θεατές,
πετούν οριστικά προς την πρώ
τη, απερίσταλτη, προλογική Ει
κόνα, χώρο ή «χώρα», του πολ
λαπλού, όπου μόνο εκεί θεμελιώ
νεται το συμβάλλειν όλων των υ
ποτιθέμενων λογικά αντι-θέτων.
Μόνον δηλαδή στην Εικόνοπαράσταση επιτρέπεται και ευδο
κιμεί η συμβολή διαφορετικών
τύπων θεάτρου όπως π.χ. η τρα
γωδία και το ιαπωνικό θέατρο
No.
Και είναι φυσικό. Γιατί στην
Εικόνα παράσταση, τίποτα δεν υ
πάρχει ως καθοριατικότητα και
όλα επιτρέπονται παντού, εφό
σον το νόημα δεν επιβάλλεται α
πό κάποιο υπερβατικό σημαινόμενο — τον συγγραφέα ή τον Θεό
— αλλά από την ίδια την ανυπό
τακτη και ασεβή εικόνιση, πρόταγμα υλοποιημένο του Χαρα
λάμπους, αλλά και δικό-μας.
Ο Χαραλάμπους έτσι, με μια
μη-σκηνοθεσία που παραπέμπει
επιστημολογικά θεωρημένη στο
«κατά της μεθόδου» του Paul
Feyerabend, δεν αντέταξε α
πλώς μια αντίθετη πρόταση στη
λογοκεντρική — γερμανίζουσα,
νεοελληνική σκηνοθετική αντί
ληψη που ευλογούν γηραιοί κριτι
κοί, αλλά προχώρησε σε μιαν άλ
λη οργάνωση της παράστασήςτου που προϋποθέτει έναν απανθρωπισμό.
Δηλαδή, μια συνάντηση του σώ
ματος με το σώμα, χωρίς τη μεσο
λάβηση του λογικού - ουμανιστι
κού ανθρώπινου προσώπου, φο
ρέα νοήματος αλλά και φορέα ε
ξουσίας.
Η ανούσια φωνή, στα όρια της
κραυγής ή της ωρυγής και όχι τα
περιούσια πρόσωπα, το ζωομορφικό και όχι το ανθρώπινο και
ανθρωποκεντρικό, οδηγούν στην
προπολιτισμική αιμομικτική τε
λετή - παράσταση. Κι αυτό ακρι
βώς ανέδειξε ο Χαραλάμπους ως
«γίγνεσθαι - ζωώδες», μέσα από
την «πολυειδία φωνών» που πέ
τυχε το ζητούμενο: την «ηχητι
κή» ως προς τον ψευδο-ουμανιστικό έλλογο, τρόπο εκφοράς,
«παρωδίά».
• Εξ άλλου πώς αλλιώς εισάγεται η απανθρωποποίηση παρά μ'
έναν αποκεφαλισμό — ακρωτι48

ριασμού του έναρθου - αρθρωμέ
νου.
«Βλέπουμε τα πράγματα με το κε
φάλι ενός ανθρώπου και δεν μπο
ρούμε να το κόψουμε. Η ερώτηση
όμως είναι να πούμε τί θα έμενε αν
κόβαμε αυτό το κεφάλι»
(Φ. Νίτσε)
Ένας αποκεφαλισμός λοιπόν,
που αν δεν γίνει, το πρόβλημα
του ουμανισμού θα παραπέμπει
πάντοτε στον λογοκεντρισμό,
την αφαίρεση, την οντο-θεολογία
και τη μεταφυσική: την τελειώτερη βία.
Η «ΘΕΣΗ» — «ΑΘΕΤΗΣΗ»
• Εξηγούμαι όμως περισσότε
ρο.
Η «θέση» — «αθέτηση» του Νί
κου Χαραλάμπους και στις τρεις
τραγωδίες που ευτύχησα να δω
από το Θεατρικό Οργανισμό Κύ
πρου και το Εθνικό, τους ηθο
ποιούς και τους μόνιμους συνεργάτες-του τον «. Κολώτα, τον
Γ. Ζιάκα και τον Μ. Χριστοδουλίδη, δεν είναι παρά προτροπή
για να πέσει «το κεφάλι του βασί
λειά»' (Φουκώ).
• «Θέση» — «αθέτηση» πολιτι
κή, με το πρώτο νόημα του όρου.
Ένα νόημα φόνου. Ας το πω: πα
τροκτονία. Πατέρας, είναι βέβαια
εδώ ο Λόγος (λόγος του Πατρός)
στο ευσταθές, χρονολογημένο
και άθικτο ανάκτορό-του (ή την
μετωνυμία των «ανακτόρων»του, από το Εθνικό της Αγίου
Κωνσταντίνου μέχρι και τον ίδιο
τον Θ.Ο.Κ.)
Η «θέση» — «αθέτηση» του
σκηνοθέτη είναι λοιπόν — ή γίνε
ται — διασπορά που κατά τα ειωθότα, οφείλει να συνδέει το σεβά
σμιο κείμενο της τραγωδίας με
τα γεωμετρημένα δρώμενα ή με
ευνόητες θεατρικές καταστά
σεις.
Αναφέρομαι ενδεικτικά στην
παραδομένη λειτουργία του Χο
ρού, στην πανοπτική-του θέση
στην ορχήστρα ως δημοσίου
βλέμματος. Για τον Χαραλά
μπους, αντίθετα ο Χορός κατα
κερματίζεται, φεύγει, παρακάμ
πτει τους θεαματικούς άξωνες,
άλλοτε εισέρχεται τελετουργικά
ακυρώνοντας την θεατρική οικο
νομία της εισόδου, άλλοτε εμφα
νίζει από τους κόλπους-του,
σάρξ εκ της σαρκός-του θεότη
τες όπως την Αθηνά και τον Ποσειδώνα στις Τρωάδες άλλοτε
ντύνει τον βασιλέα, στους Επτά
επί Θήβας. Ο Χορός στον Χαρα
λάμπους μονίμως καταφθάνει από
ένα απέραντο εκτός δράματος και
εκτός χρόνου.
Αυτή η σκηνοθετική φιλοδοξία

ασφαλώς δεν είναι προσωπικός
ναρκισσισμός αλλά δια-στροφή,
δηλαδή παρέκκλιση από την
κληρονομημένη ομοιομορφία της
θεατρικής οντολογίας.
«ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ»
• Ο Χαραλάμπους προσβάλ
λοντας τις τρεις βασανιστικές
βεβαιότητες που στηρίζουν την α
ναπαράσταση ως αντιγραφή και
όχι ως αναβίωση, χτυπώντας δη
λαδή στην καρδιά-τους:
την Αιτία, σαν το αναγκαίο πρώτερο
τον Χρόνο, σαν εξέλιξη γραμμι
κή
το Υποκείμενο, σαν προσωποπα
γή πηγή νοήματος και ψυχισμού,
αποδιοργανώνει την κατεστημένη
θεατρική οργάνωση και γίνεται
ακατανόητος για όσους το βλέμ
μα είναι διαλεκτική σχέση θεατή
- θεώμενου, άρα: κυρίου - σκλά
βου. Σχέση, και όχι βέβαια κατα
στροφή και των δυο. Δηλαδή κά
ψιμο.
Καίγεται το βλέμμα στην πα
ράσταση - αναβίωση γιατί είναι
«παράσταση από ένα τίποτα πα
ράστασης» και όχι από κάτι τι.
Καίγεται, επαναλαμβάνω, σαν α
ναίτια, αντιοικονομική κατα
στροφή του πολυτιμότερου. Σαν
θυσία. Θυσία του Αλλου, δηλαδη
λύτρωση.
«ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ»
• Είναι ή όχι το ζητούμενο κάθε
στρατηγικής που ζητά να αποδομήσει τον Λόγο υπέρ της Εικό
νας, (Urbild) η θέση ενισχύει —
δηλαδή η σκηνοθεσία — ενός τί
ποτα αντί του νοήματος;
Φυσικά, για να βιώσουμε — ό
χι να αντιληφθούμε — την σημα
σία της πρώτης, Εικόνας ως
αυτο-νόητης και αυτο-σήμαντης
παράστασης, δεν μπορούμε πα
ρά να προσβλέψουμε στην ίδια
την Εικόνα. Αν αναζητήσουμε

νόημα έξω από αυτήν, ακόμη και
στον «λόγο» του Ευριπίδη που υ
ποτίθεται ότι ο Χαραλάμπους
«προδίδει», αν δηλαδή δεν κατα
νοήσουμε ότι η θεατρική παρά
σταση δεν μπορεί να διαμορφω
θεί παρά μέσα στην Εικόνα και α
πό την Εικόνα, τότε παιζόμαστε
απο τον Λόγο, το σημαινόμενο
και τον υποβολέα συγγραφέα, α
κόμη κι όταν εμφανιζόμαστε να
τον παρακάμπτουμε με τεχνά
σματα λογικά.
Γι' αυτό υποστηρίζω πως ο Χα
ραλάμπους σκέφτεται και απο
φασίζει μια μη-σκηνοθεσία, έτοι
ώστε την στιγμή που τίθεται σαν
σκηνοθέτης να αίρεται πολλαχώς. (Τι ρίσκο, η Ανδρομάχη στη
σπαραξικάρδια σκηνή της τύχης
του Αστυάνακτα) να μην τον αγ
γίζει καν. Και τι σημαντικό η Ε
λένη να εμφανίζεται χωρίς πρό
σωπο, σωστή ευριπίδεια «νεφέ
λη», ή «πουκάμισο αδειανό».
• Από αυτή την άποψη ο Χαρα
λάμπους όπως και ο φιλόσοφος
που στοχάζεται και μαρτυρά —ή
τρελένεται — για το άνοιγμα της *
δυτικής τελειωμένης μεταφυσι
κής κλειστότητας, δηλαδή του α
διέξοδου πολιτισμού-μας, από
αυτή λοιπόν την άποψη ο Χαρα
λάμπους είναι ένας σκηνοθέτης ■
αγύρτης.
Όλοι, όλοι-μας, που δεχόμα
στε πως εν αρχή ήν η Εικόνα και
όχι ο Λόγος, όλοι όσοι προτάσ
σουμε το ομοίωμα αντί του πράγ
ματος, το σημαίνον αντί του σημαινόμενου, από τον Αρτώ έως
τον Μπέκετ και από τον Μπόρχες ως τον Χειμωνά που θεωρούν
την πράξη της γραφής και συνε
πώς την αναπαράσταση, ως «αυ
θόρμητη λειτουργία αισθητηρια
κή», υπολογίζουμε πολύ — ας
κάναμε κι αλλιώς — στην άλλη
νιτσεϊκή πρόταση: «Για μας τα Ο
μοιώματα. Ας είμαστε οι αγύρτες
και οι εξωραϊστές της ανθρωπό
τητας».

Βιβλίο-παρουσίαση
νας. Δίπλα στη μαχητική σύντροφό-του Τατιάνα ΓκρίτσηΜιλλιέξ ζει τις μικρές και μεγά
λες στιγμές του πολέμου και της
αντίστασης και δίνει με ζωντάνια
την οπτική ενός Γάλλου πατριώ
τη απέναντι στον αντιφασιστικό
αγώνα του ελληνικού λαού.

ΝΑΘΑΝΙΕΑ ΜΠΡΑΝΤΕΝ
Ρομαντική Αγάπη
Μετ: Θεόδωρος Παραδέλλης
Εκδ: Aquarius, 1981
Ο Ναθάνιελ Μπράντεν, ψυχο
λόγος και ψυχοθεραπευτής στο
Λος Αντζελες, περιγράφει το ι
δεώδες της «Ρομαντικής Αγά
πης» την οποία ορίζει σαν «ένα
παράφορο πνευματικό - συναισθη
ματικό - σεξουαλικό δεσμό μετα
ξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας,
που διέπεται από αμοιβαίο σεβα
σμό προς την προσωπική αξία
του καθενός».
Ύστερα από μια κοινωνικοιστορική επισκόπηση της διαδι
κασίας που οδήγησε τον Δυτικό
Κόσμο σ’ αυτήν την αντίληψη για
την αγάπη, στρέφεται στην ψυχο
λογική ανάλυση, «από τη σκοπιά
του αχρονικού παρόντος, από τη
σκοπιά της ανθρώπινης φύσης».
Τέλος εξετάζει τα θέματα «τι εί
ναι αγάπη» και «γιατί γεννιέται»
καθώς και «γιατί η αγάπη άλλοτε
ακμάζει κι άλλοτε πεθαίνει».
ΡΟΖΕ MlΛ AIES
Ημερολόγιο και μαρτυρίες του πο
λέμου και της κατοχής
Εκδ: θεμέλιο, 1982
Ο συγγραφέας, μ' αυτό το βι
βλίο, καταθέτει τη δική-του προ
σωπική μαρτυρία για τα δύσκο
λα χρόνια που έζησε στην υπο
δουλωμένη Αθήνα όπου ζούσε νε
αρός, τότε, καθηγητής και από
το 1941 βοηθός διευθυντής του
Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθή

MAPI ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ
Πίσω στις ρίξες-μου
Μετ: Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ
Εκδ: Κέδρος, 1982
Το μυθιστόρημα αυτό είναι ένα
προσωπικό αφήγημα της Μαρί
Καρντινάλ, Γαλλίδας από οικο
γένεια αποίκων της Αλγερίας,
που ύστερα από χρόνια αποφασί
ζει να ξαναγυρίσει στα πατρικά
χώματα. Βιώματα, παιδικές και
νεανικές μνήμες, η αγάπη για τη
γη και τους ανθρώπους η στέρη
ση της πατρίδας, η αντίφαση της
αποικιοκρατικής ατμόσφαιρας
και της παιδικής ευαισθησίας, η
γνωριμία με τη σημερινή πραγμα
τικότητα τέλος, περιγράφονται
με την άμεση και διεισδυτική μα
τιά της Καρντινάλ και τη ζωντα
νή και εύστοχη μετάφραση της
Τατιάνας Γκρίτση-Μιλλιέξ.
ΑΓΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΑΟΥΣΧΟΙΝΑ
«Επιλογή»
Αθήνα, 1981
Λιτότητα εκφραστικών μέσων,
ποιητική μετάπλαση ενός ανα
γνωρίσιμου, καθημερινού λές λό
γου, απόπειρα εξοικονόμησης
μιας περιγραφικής, εικονιστικής
γλώσσας: σημεία όλα μιας ποίη
σης που από το πρώτο-της δείγ
μα («Μια γυναίκα μονάχη»,
1963) μέχρι το τελευταίο, την «Ε
πιλογή» έχουν επιλεγεί από την
ποιήτρια για να σαρκώσουν μια
θεματική που κινείται σε δύο, βα
σικά, άξονες: στην αίσθηση του
«υπαρξιακού κενού» μέσα από
την τραυματική βίωση του χρό
νου και το α-πλήρωτο των κατακλυσμικών επιθυμιών, και σ’ έ
ναν «άμετρο», εγωκεντρικό, αψι-

μύθιαστο, «ασελγή» κάποιες φο
ρές ερωτισμό — όπως γράφει και
ο Τάσος Λειβαδίτης, για το πρώ
το-της βιβλίο, «η ποίησή-μας α
πέκτησε κι ένα θηλυκό Καβάφη».
Κοντά σ’ αυτά, η ανάκληση στη
μνήμη τόπων («Ιωνία») και προ
σώπων αλλιώτικα ερωμένων
(«Μάνα», «Στον πατέρα-μου»,
«Στην αδελφή-μου Τότα»), έρχε
ται να ολοκληρώσει τους κό
σμους και τις παραστάσεις ενός
ώριμου λυρισμού της νοσταλ
γίας, μιας αίσθησης ανεπανάλη
πτης και ανεπίστρεπτης γαλήνης
και αρμονίας.
Κ. ΚΑΣ1ΜΑΤΗ, Γ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ, Γ. ΚΡΑΒΑΡΙΤΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α. Κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ, Β. ΦΙΛΙΑΣ, Z. ΧΡΟΝΑΚΗ
Ο φάκελος της Ισότητας
Εκδ: Οδυσσέας, 1982
Συλλογή επτά άρθρων πάνω
στο θέμα της ισότητας ανδρών
και γυναικών στη σημερινή Ελ
λάδα. Οι 4 από τους 7 συγγραφείς
προσεγγίζουν το θέμα από νομι
κή σκοπιά και αναφέρονται στα
σχέδια τροποποίησης του Αστι
κού Κώδικα (Γ. Κουμάντος),
στην ερμηνεία των συνταγματι
κών διατάξεων που ρυθμίζουν
την ισονομία ανδρών και γυναι
κών (Γ. Παπαδημητρίου), στην
κοινωνική πολιτική που αποτελεί
τη βάση για την υλοποίηση της
αρχής της ισότητας (Γ. Κραβαρίτου - Μανιτάκη) και στην ιδεολο
γική λειτουργία του οικογενεια
κού δικαίου (Α. Παπαχρίστου).
Από διαφορετική κοινωνιολογι
κή σκοπιά προσεγγίζουν το θέμα
ο Β. Φιλίας (σε μια γενική επι
σκόπηση για τη «θέση της γυναί
κας σήμερα») και η Κ. Κασιμάτη
(σχετικά με τους παράγοντες που
επηρεάζουν τη συμμετοχή της γυ
ναίκας στην αγορά εργασίας και
την επαγγελματική-της θέση). Το
βιβλίο κλείνει με τις σκέψεις της
Ζ. Χρονάκη - Παπαμίχου (αυτοορίζεται ως «φεμινίστρια που με
τέχει ενεργά στο γυναικείο κίνη
μα του τόπου-μας σήμερα») πά
νω στο θέμα «οι γυναίκες σήμε
ρα».
Τα άρθρα είναι σχετικά σύντο

μα αλλά — τα περισσότερα —
παρουσιάζουν ενδιαφέρον γιατί
προσφέρουν μια συστηματική
διαπραγμάτευση του θέματος
που εξετάζουν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ
Ιδεολογία, τεχνική και οικονομι
κές διακυμάνσεις στην παραγωγή
του βιομηχανικού αντικειμένου
Το κάθισμα στη δεκαετία του 1920
Διδακτορική διατριβή — Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης,
1981
Η μελέτη εξειδικεύεται στο
μοντέρνο κάθισμα,ξεκινά από τις
αρχές του 19ου αιώνα και εξετά
ζει τις περιόδους 1795-1873 και
1873 — Α' παγκόσμιο πόλεμο για
να καταλήξει στη διεξοδική ανα
φορά στους όρους και σχέσεις
παραγόντων των σχεδιαστών του
μοντέρνου καθίσματος στη δεκα
ετία του 1920, οπότε εμφανίζεται
και η μαζική αγορά. Ο συγγραφέ
ας κάνει διαδοχικές αναφορές σε
δύο επίπεδα: στο ιστορικοκοινωνικό επίπεδο ιδεολογικών τάσε
ων και καλλιτεχνικών ρευμάτων
και στο επίπεδο της ειδικότερης
μορφολογικής αναζήτησης ορι
σμένων προσώπων, και προσπα
θεί να διασυνδέσει τα δύο επίπε
δα, έτσι ώστε τα στυλ, οι μόδες,
τα κινήματα, να μπορούν να ερ
μηνευτούν με βάση το γενικό ιδε
ολογικό περιεχόμενό-τους.
ΕΡΡΙΚΟΣ ΧΑ ΤΝΕ
Οι εξόριστοι θεοί
Μετ: Δ. Ολυμπίου
Εκδ: Κάλβος, Αθήνα 1982
Ο Ε. Χάινε, από τους μεγαλύ
τερους λυρικούς ποιητές της Γερ
μανίας και ένας από τους πιο
γνωστούς σατιρικούς όλων των
αιώνων. Το έργο-του, όπως και ο
ίδιος όσο ζούσε, γνώρισε το διωγ
μό των ανελεύθερων καθεστώ
των, με πιο χτυπητή την περίπτω
ση της ναζιστικής Γερμανίας. Το
βιβλίο «οι εξόριστοι θεοί» είναι
χαρακτηριστικό του Χάινε. Ανά
μεσα στα άλλα γνωστά πεζά που
έγραψε ξεχωρίζουν οι «Ταξιδιω
τικές εικόνες», «περί της Γερμα
νίας»,' «Η ρομαντική σχολή»,
«Το ταξίδι στο Χάρτς» και τα
«Απομνημονεύματα».

• Φωτοστοιχειοθετήσεις
• Λιθογραφικές αναπαραγωγές
• Τυπογραφική επιμέλεια
Ευσυνείδητη δουλειά
και επαγγελματική
επάρκεια

nonvTvm
Δεινοκράτους 131, Αθήνα (τ.τ. 601)

Προς τους φίλους
συνδρομητές

Επειδή πολλοί συνδρομη
τές του περιοδικού-μας κα
θυστερούν την ανανέωση
της συνδρομής-τους τους
παρακαλούμε να τακτο
ποιηθούν ταμειακά εμβάζοντας το ισόποσο της αξίας-της.
ΤΟ «ΑΝΤΙ»

τηλ. 72.29.237 - 72.32.713 - 72.32.819
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ θ. ΤΣΑΤΣΟΣ
Συνταγματικό Δίκαιο
Εκδ: Α,.Σάκκουλα, Αθήνα 1982
Πρόκειται για τη δεύτερη έκ
δοση των «εισηγήσεων Συνταγ
ματικού Δικαίου» του καθηγητή
Δ. Τσάτσου. Η πρώτη μεταβολή
στη δεύτερη έκδοση αφορά την
προσαρμογή του γλωσσικού τύ
που των κειμένων στη γραμματι
κή του Μ. Τριανταφυλλίδη. Ο
συγγραφέας, ο οποίος είχε την
ευθύνη της Γενικής εισήγησης εκ
μέρους ολόκληρης της Αντιπολί
τευσης στη Συντακτική Βουλή
του 1974-75, με το έργο αυτό α
πευθύνεται στο μελετητή του ισχύοντος Συνταγματικού Δι
καίου αλλά και στον πρακτικό:
στο δικαστή, στο διοικητικό λει
τουργό, στο νομοθέτη, στον πρα
κτικό πολιτικό. Όπως σημειώνει
και ο ίδιος στον πρόλογο, «δεν υ
ποχρεώνει», το έργο, «σε συμφω
νία», δε θέλει να υποτάσσει τη
σκέψη στους ορισμούς που χρη
σιμοποιεί. Η χρήση, του έργου, έ
χει νόημα μόνο ως έναυσμα για έ
ρευνα και σκέψη, ως αφετηρία
σπουδής, όχι βέβαια ως ολοκλή
ρωσης». Είναι μια χρήσιμη, κα
τατοπιστική και κριτική εργασία
όχι μόνο για τους φοιτητές των
Νομικών Σχολών και τους δικη
γόρους, δικαστές κλπ. αλλά για
τον κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται για την πορεία, και την
παρακολούθηση της δημόσιας
ζωής και των πολιτικών εξελίξε
ων γενικότερα.
MAN. TPIANTΑΦΥΛΑΙΔΗΣ
Τα οικογενειακά-μας ονόματα
Προλεγόμενα, επεξεργασία κειμέ
νου, σχόλια Ε. Σ. Στάθης
Αριστοτ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 1982
Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης κυκλοφόρησε αυ
τόν τον τόμο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη που θα μπορούσε να
θεωρηθεί ο τελευταίος (ένατος)
τόμος των «Απάντων»-του. Στον
πρόλογό-του ο επιμελητής του
τόμου εξηγεί τα σχετικά με την ε-

περγασία του κειμένου, με τα
προβλήματά-του και με το σκο
πό της έκδοσης. Στο κύριο σώμα
του βιβλίου ο Τριανταφυλλίδης ε
ρευνά τα οικογενειακά-μας ονό
ματα ανάλογα με την προέλευσήτους, δηλαδή τα πατρωνυμικά ή
μητρωνυμικά, τα εθνικά, τα ε
παγγελματικά, τα παρατσού
κλια, ακόμα και τα ξενικά ονό
ματα. Σημαντικό επίσης είναι το
μέρος όπου εξετάζεται συστημα
τικά η μορφή των οικογενεια
κών, δηλ. η παραγωγή και η σύνθεσή-τους, η γλωσσογεωγραφίατους, ο εξαρχαϊσμός, ή ο εξελληνισμός-τους. Στο βιβλίο περιέχονται ακόμη επιλεγόμενα του
Τριανταφυλλίδη^ σχόλια του επε
ξεργαστή και πλούσιο ευρετήριο
ονομάτων.

Τα ποιήματα του Corso που
παρουσιάζονται σ' αυτό το βιβλίο
είναι μια επιλογή από συλλογές
που πρωτοδημοσιεύθηκαν το
1958, το 1960 και το 1962. Ο Cor
so δεν εξέδωσε τα ποιήματά-του
παρά κοντά στο τέλος της δεκα
ετίας του '50 και αφού είχε γνωρί
σει τον A. Ginsberg. Χαρακτηρι
στικό αυτό που σημειώνει ο μετα
φραστής κ. Γιαννουλόπουλος
στην εισαγωγή του βιβλίου, για
τη beät ποίηση του Corso: «ο
μη-στημένος κόσμος, να μην
μπορεί παρά να περπατάς στην
άκρη λίγο πριίΗην πτώση, πράγ
μα που κομματιάζει την ομιλία
(γιατί υστερεί αυτής) και αποδί
δει τη γνώση σαν παραδοξότητα
σαν τη καθεμιά μετα-γραφή του
κόσμου».

ΤΣΑΚ ΛΟΝΤΟΝ
Μάρτιν Ήντεν
Εκδ: Αντ. Λιβάνης «ΝέαΣύνορα»
Αθήνα, 1982
Το μυθιστόρημα του Τζακ
Λόντον, «Μάρτιν Ήντεν» ανήκει
στη σειρά η Παγκόσμια Λογοτε
χνία του εκδοτικού οίκου «Νέα
Σύνορα». Ο Λόντον δημιούργησε
έναν ήρωα που αποτελεί μια υψη
λή ποιητική έκφραση της κρίσης
του νεότερου αστικού πολιτι
σμού. Ό πως σημειώνει χαρακτη
ριστικά στον πρόλογό-του ο Λ.
Φιλιππάτος: «Στον Τ. Λόντον α
νήκει η τιμή ότι δημιούργησε τον
πρώτο σύγχρονο υπαρξιακό ή
ρωα. Του ανήκει ακόμα η τιμή ό
τι αντίθετα με τους άλλους συγ
γραφείς, όι οποίοι θα εκφράσουν
με δύναμη και πρωτοτυπία το α
κατανόητο της ύπαρξης, όχι μό
νο δεν θα αδιαφορήσει για τις αι
τίες που διαμόρφωσαν αυτήν την
κατάσταση, αλλά θα τις αναλύ
σει και θα πολεμήσει την πραγ
ματικότητα που τις δημιουργεί».
Την μετάφραση έκανε η Αγγελι
κή Φιλιππάτου.
GREGORY CORSO
Ποιήματα
Μετ: Κ. Γιαννουλόπουλος και
Φώτης A θέρος.
Εκδ: Νεφέλη, 1982

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
Τρία Πρόσωπα
Ε. ΡοΤδης, Κ. Π. Καβάφης, Κ.
Βάρναλης
Εκδ: Ιωλκός, Αθήνα 1980
Ο συγγραφέας επιχειρεί εισα
γωγή στην εποχή και το έργο του
Ε. Ροΐδη, Κ. Π. Καβάφη και Κ.
Βάρναλη. Καταγράφει τα βασικά
έργα των προηγούμενων και πε
ριγράφει σύντομα την εποχήτους δίνοντας τη δική-του εκδο
χή για τα γενικότερα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα της καθε
μιάς.

θ

Κ. ΚΙΝΙΑ - Σ. ΣΤΑ ΥΡΟΥ
«Μεταφορά τεχνολογίας και ανά
πτυξη»
Βερολίνο 1982
Πρόκειται για συλλογή κειμέ
νων από ειδικούς των προβλημά
των που δημιουργεί η εξαρτημένη
ανάπτυξη των χωρών της περιφέ
ρειας του καπιταλισμού. Φιλοδο
ξούν να αποτελέσουν ένα ερέθι
σμα θεωρητικού και πρακτικού
χαρακτήρα για σχετικούς προ
βληματισμούς. Τα περισσότερα
κείμενα εκκινούν από μια μαρξι
στική σκοπιά.
Η συλλογή κειμένων έχει ένα ι
διαίτερο ενδιαφέρον για την Ελ
λάδα που η τεχνολογική εξάρτη

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Στο έργο αυτό ο Edwin Berry
Burgum, σπουδαίος στοχαστής
του αιώνα-μας, διεισδύει, αναλύει
και κρίνει το έργο και την προσω
πικότητα των πιο σημαντικών Ευ
ρωπαίων συγγραφέων: Προυστ,
Τζόυς, Κάφκα, Μαν, Γούλφ και
Ντάρρελ. Με τολμηρή και πρωτό
τυπη σκέψη θέτει σε αμφισβήτη
ση η και απορρίπτει καθιερωμέ
νες απόψεις, καταδείχνει επίσης
τους βαθύτερους κοινωνικούς
καθορισμούς της τέχνης και
εμπλουτίζει την κριτική της τέ
χνης με την ψυχανάλυση.

EDWIN BERRY BURGUM

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΜΩΜΑ

Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
Προύστ.Τςόυς. Κάφκα, κΛ.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ
Ζ. Πηγής 17,τηλ. 36.24.187

ση από το εξωτερικό σε όλους
τους τομείς της οικονομίας είναι
σχεδόν πλήρης.
Η αναζήτηση των προϋποθέσε
ων που θα διευκολύνουν την επι
τόπια παραγωγή «προσαρμοσμέ
νης τεχνολογίας» είναι βέβαια έ
να ερώτημα που περιμένει την απάντησή-του.
Α Ν ΑΣΤΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ
Χίλιους μήνες...
Εκδ: «Διάλογος», Αθήνα 1978
Συλλογή με διηγήματα. Ο συγ
γραφέας έχει γράψει επίσης και
το μυθιστόρημα «καταδικασμέ
νοι σε θάνατο» και το θεατρικό
«οι προσκυνημένοι». Στον τόμο
αυτό περιέχονται οκτώ διηγήμα
τα. Γραμμένα με ιδιαίτερο, προ
σωπικό ύφος κρατούν το ενδια
φέρον του αναγνώστη μέχρι το
τέλος και σε πολλά διακρίνονται
εμπειρίες και βιώματα του συγ
γραφέα. Παλιότερα κυκλοφόρη
σε και άλλη συλλογή διηγημάτων
με τίτλο «οι εμπόλεμοι».
ΕΡΣΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η φάρσα
Εκδ: Κέδρος, Αθήνα 1982
Είναι το δεύτερο μυθιστόρημα
της νεαρής συγγραφέως και ποιήτριας, Έρσης Σωτηροπούλου.
Η φάρσα εξελίσσεται σε πολλά
επίπεδα. Σε μια πρώτη ματιά η υ
πόθεση φαίνεται απλή. Δύο φίλες
κλεισμένες σ’ ένα διαμέρισμα
κάνουν τηλεφωνικές φάρσες. Ε
δώ φάρσα είναι, τα λεκτικά παι
χνίδια, οι κοροϊδίες και τα α
στεία που αποτελούν το συγκε
κριμένο περιεχόμενο των τηλε
φωνημάτων. Σιγά - σιγά και μέσα
από μια συνεχή διάψευση η φιλία
των δύο γυναικών, οι παιδικές α
ναμνήσεις, η ίδια η ζωή-τους, φα
νερώνονται σαν μέρος μιας γενικευμένης φάρσας. Η απάτη προ
σδιορίζει το σύνολο του κοινωνι
κού χώρου,γίνεται στίγμα, εθνικό
χαρακτηριστικό. Σε τελική ανά
λυση φάρσα είναι αυτό το μυθι
στόρημα, η καθαυτή περιπέτεια
της γραφής. Φάρσα είναι η λογο
τεχνία.

!

foç-διάλογος
• Από το πλήθος των γραμμά
των που πήραμε, δημοσιεύουμε
σήμερα πάλι συνοπτικά, θέματα
και προβλήματα που θίγουν οι αναγνώστες-μας.
Πολλά από τα γράμματα είναι ε
κτεταμένα και αρκετά δεν είναι
τώρα πια επίκαιρα. Αυτό μας α
ναγκάζει τελικά, να επισημάνουμε
τα χαρακτηριστικά σημεία των θέ
σεων και απόψεων που αναφέρονται στις επιστολές.
ΠΑΣΟΚ
ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

• Ο Θεοφάνης Βώκοςττχετικά
με την ύλη του τεύχους 203, σχο
λιάζει το θέμα των μεγάλων μετα
τοπίσεων ψηφοφόρων από εκλο
γές σε εκλογές και τη θέση του
ΑΝΤΙ στο θέμα του Μητροπολί
του Κεφαλληνίας. Να ποιές είναι
οι παρατηρήσεις-του στο πρώτο
θέμα:
Κατά την γνώμη-μου, δίνει
πολλή αισιοδοξία το γεγονός ότι
γίνονται μεγάλες μετατοπίσεις
ψηφοφόρων από εκλογές σε ε
κλογές. Τούτο σημαίνει ότι ένα
μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων
(στις τελευταίες εκλογές 23%) εί
ναι κομματικώς αδέσμευτο και
δίνει κάθε φορά την ψήφο-του
στο κόμμα που κατά την γνώμητου συγκεντρώνει τις περισσότε
ρες πιθανότητες να κυβερνήσει
για το γενικό καλό. Στις τελευ
ταίες εκλογές οι ψηφοφόροι του
23% που έδωσαν την πλειοψηφία
στο ΠΑΣΟΚ προέρχονταν, α
ναμφισβήτητα σχεδόν στην ολότητά-τους, απο το Κέντρο .και
την ΝΔ και έλαβαν αφορμή για
την αποσκίρτησή-τους 1) Από τις
δηλώσεις υπουργών της ΝΔ —
που ανήκαν μάλιστα στο Κέντρο
— ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι
ώριμος για καινοτομίες. 2) Από
τις καταγγελίες περί δωροδο
κιών της Διοικήσεως που έμειναν
ατιμώρητες. 3) Από την διαπί
στωση ότι η ΝΔ ήταν κυβέρνηση
μιας παρατάξεως και όχι όλων
των Ελλήνων, όπως πολύ έξυπνα
διεκήρυξε ό,τι θα είναι το ΠΑ
ΣΟΚ (Τώρα, το ότι το ΠΑΣΟΚ
δίνει την εντύπωση ότι παρά τις
εξαγγελίες-του, ετοιμάζει κομμα
τικό κράτος, τούτο σημαίνει ότι
αν πραγματοποιηθεί τελικά κάτι
τέτοιο, αυτό θα ήταν μια ίδια α
φορμή για την αφαίρεση στις ε
πόμενες εκλογές αυτού του 23%
από το κόμμα του κ. Παπανδρέου). Το γιατί αυτοί οι προοδευτι
κοί της συντηρήσεως που όπως
είπαμε ανήκαν σχεδόν όλοι στην
Κεντροδεξιά, δεν ενίσχυσαν το
ΚΟΔΗΣΟ, του οποίου το πρό
γραμμα περιελάμβανε τις ίδιες
καινοτομίες, εξηγείται από την
μετεκλογική στάση του κ. Πεσμαζόγλου, ο οποίος αντί να α
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ποκολληθεί από την θέση της ΝΔ
που ζητούσε ισόκυρο πολιτικό
και θρησκευτικό γάμο και να εμμείνει στην επικράτηση του πολι
τικού γάμου, ευθυγραμμίσθηκε
στο τέλος με την ΝΔ και εζήτησε
ισοκυρία. Δεν χρειαζόταν άλλη
απόδειξη τα 23% υπέρ της ορθό
τητας της γνώμης-τους και της
διαίσθησής-τους, ότι το ΚΟΔΗ
ΣΟ είναι η ουρά της ΝΔ θα πείτε:
Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ εδέχθηκε την ισοκυρία δεν αποδεικνύει την ορθότητα της στάσεως
του ΚΟΔΗΣΟ; Κατ’ εμέ, όχι.
Διότι όπως καλά γνωρίζετε, το
ΠΑΣΟΚ επιέσθηκε από παρά
γοντες έξω από την παράταξήτου για να λάβει αυτή την απόφα
ση, με τους οποίους σε ενάντια
περίπτωση έπρεπε να έλθει σε α
ναπόφευκτη σύγκρουση, ενώ, για
τον κ. Πεσμαζόγλου δεν εγεννάτο τέτοιο θέμα αφού δεν ήταν κυ
βέρνηση και, έπρεπε να αποδεί
ξει στους οπαδούς-του και γενι
κώς στους ψηφοφόρους των προ
σεχών εκλογών, ότι αυτός παρα
μένει σταθερός προοδευτικός πο
λιτικός, διατεθειμένος να εφαρ
μόσει όλες τις καινοτομίες που
δεν ετόλμησε ή δεν μπόρεσε ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν κα
θιέρωσε το ΠΑΣΟΚ.
• Ο Βασ. Ανδρέου φοιτητής από
την Πάτρα γράφει για την κριτική
που ασκεί το ΚΚΕ στην κυβέρνη
ση. Να ποιές είναι οι απόψεις-του
μεταξύ άλλων:
Ο εργαζόμενος λαός βλέπει
και κρίνει:
— Την αναγνώριση της Εθνικής
Αντίστασης'
— Την καθιέρωση της ψήφου
στα 18'
— Την κατάργηση του παλιού
και την δημιουργία νέου επανα
στατικού θεσμικού πλαισίου στις
εργατικές σχέσεις (αντί-330)'
— Το επαναστατικό θεσμικό
πλαίσιο για την λειτουργία της
δημόσιας διοίκησης'
— Την πολιτική παροχών της
κυβέρνησης όπως εκφράζεται με
την καθιέρωση της Αυτόματης
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής,
τις αυξήσεις στους μισθούς και
τα μεροκάματα, τον νέο τρόπο
Φορολογίας'
— Την περήφανη στάση στα ε
θνικά θέματα όπως φαίνεται μέ
σα από συγκεκριμένες ενέργειες,
τόσο στις διάφορες συνόδους του
ΝΑΤΟ όσο και στην απάντηση
στις τούρκικες προκλήσεις και
στην αντιμετώπιση των Νατοϊκών ασκήσεων'
— Την μάχη και την επιτυχία της
κυβέρνησης στην ΕΟΚ για τις τι
μές των αγροτικών προϊόντων.
Ο λαός έχει κάνει την επιλογήτου το έδειξε στις 18 του ΟκτώI βρη, το δείχνει κάθε μέρα συμπα-

ρατασόμενος με την σοσιαλιστι Κορινθίας είναι αγανακτιβμένοι
κή κυβέρνηση στον κοινό αγώνα
με την καταπληκτική αυτή από
ενάντια στην ολιγαρχία και τον
φαση του Υπουργείου Γεωργίας,
πολιτικό εκφραστή-της την ΝΔ.
και θα κατέβουν σε συλλαλητή
Απομένει να κάνετε κι εσείς
ριο διαμαρτυρίας, απαιτώντας
την δική-σας. Γιατί τα πράγματα
κατάργηση αυτών των μέτρων
τώρα τελευταία δεν" είναι και τό
και τιμή ασφαλείας στα βερύκο
σο καθαρά. Από τη μια έχετε αυκα που να αφήνει και λίγο κέρδος
τοαναγορευτεί στους μοναδικούς
στους παραγωγούς.
και γνήσιους εκφραστές της ερ
• Τέλος ένα ακόμα γράμμα του
γατικής τάξης και από την άλλη
Δ. Παπακωνσταντή, με τις απόυποθάλποντας συντεχνιακά αι
ψεις-του για το ΠΑΣΟΚ και την
τήματα συμμαχείτε με τους κάθε
αλλαγή:
είδους εργατοπατέρες, αναθεω
ρητές, «ανεξάρτητους» κλπ. πά Αγαπητό «ΑΝΤΙ»,
Είσαι η τελευταία-μου ευκαιρία
νω στον κοινό άξονα του αντικυβερνητισμού και υποκινείτε κα για να δημοσιευτούν αυτές οι
θαρά πολιτικές απεργίες που έ απόψεις-μου. Μερικές αδέσμευ
τες εφημερίδες εκώφευσαν. Ψή
χουν σαν στόχο την ανατροπή
φισα ΠΑΣΟΚ και έλπιζα σε αυ
της εισοδηματικής πολιτικής της
τό: Το ψήφισα γιατί έλεγε έξω οι
κυβέρνησης και κατά συνέπεια
βάσεις του θανάτου, έξω από το
της ίδιας της κυβέρνησης.
ΝΑΤΟ και έξω από την ΕΟΚ. Δυ
Ξακαθαρίστε λοιπόν τη στάσηστυχώς όμως εγκαταλείφθηκαν
σας για το δικό-σας κυρίως το
αυτές οι θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ ψά
καλό, μιας και ο λαός με την
χνει να βρει ειδικές ρυθμίσεις για
ετυμηγορία-του σας έχει βάλει
στο περιθώριο των πολιτικών ε τα ανωτέρω. Μου θυμίζει τις πόρ
νες που παζαρεύουν το κορμίξελίξεων.
τους. Έμαθα βέβαια ότι οι βιομήΠρος το παρόν αυτά
χανοι δεν είναι προνομιούχα τά
Ανδρέου Βασίλης
ξη!.·.
• Πήραμε ακόμη γράμματα από
Ίσως φταίει ο «τρίτος δρόμος»
τον Γ. Κατσιούνη με περιεχόμενο
που στηρίζεται στην ιδιωτική
σύγχρονα προβλήματα που δεν
αντιμετωπίζονται από την Αριστε πρωτοβουλία (sic). Θα ήθελα να
μάθω, όταν μία κυβέρνηση δεν
ρά. Από την Ελένη Δασκαλούδη
τηρεί τις προεκλογικές διακηρύέμπορο για το ΚΚΕ εα. Από τον
ξεις-της, τί πρέπει να κάνει ο α
Αλέκο Κομνηνό από τη Στιμάγκα
νώνυμος λαός που την ψήφισε
Κορινθίας στο οποίο καταγγέλονται οι γιορτές μίσους .μ' αφορμή και κοροϊδεύεται με «εφικτό» «ο
ράματα» και ευχολόγια.
«εκδήλωση» της ΕΝΕΚ που έγινε
Το «εδώ και τώρα» το έλεγε το
στο χωριό. Από τον Γιώργο ΛειΠΑΣΟΚ
ναι ή όχι; Σχετικά με
βαδιώτη μέλος του Δ.Σ. του Συν
δικάτου Εργατοϋπαλλήλων Κλω την απεργία στις τράπεζες και
στοϋφαντουργιών Βόρειας Ελλά τις συγκοινωνίες η αντίδραση
της κυβέρνησης μου θύμισε Πο
δας στο οποίο καταγγέλει «αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις στελε λωνία... «Φταίνε οι συνδικαλι
στές»! Είχε δίκιο ο Μπρέχτ «Αν
χών της ΕΣΑΚ-Σ» στο εργατικό
δεν αλλάζει η κυβέρνηση, αλλά
κέντρο Θεσσαλονίκης σχετικά με
ζουμε τον λαό...».
«τη μορφή των κινητοποιήσεων
Ευχαριστώ
των εργαζομένων για το εργατικό
Δ. Παπακωνσταντής
νομοσχέδιο». Από τον Α. Βοχαΐτη από την Κορινθία ο οποίος γρά
• Ο Φίλιππος Πουλημένος με α
φει για την αλλαγή. Μεταξύ άλ φορμή τη δημοσίευση άρθρων του
λων και τις απόψεις-του για τα
Τ. Δήμου στο ΑΝΤΙ (τχ. 196 και
προβλήματα των αγροτών - παρα 200) στην επιστολή-του απευθυ
γωγών βερύκοκων που είναι οι ε
νόμενος στο ΑΝ ΤΙ γράφει μεταξύ
άλλων:
ξής:
Οι αγρότες, το στήριγμα του
Αν το ΑΝΤΙ ήθελε να καταδείΠΑΣΟΚ άρχισαν να δυσφορούν
ξει τις πιθανές ζυμώσεις καίΌυδεν βλέπουν να στηρίζεται το ει- γκρούσεις μέσα στο ΚΚΕ, ύστε
σόδημά-του, δεν βάζουν καλές
ρα από το φιάσκο του 17% και το
τιμές ασφαλείας στα προϊόνταπολωνικό, θα ήταν προτιμότερο
τους, ούτε τιμή κόστους. Μάλι να ζητήσει τη γνώμη ενός από τα
στα στα βερύκοκα δεν έβαλε κα χιλιάδες μέλη που διαγράφτηκαν
μιά τιμή ασφαλείας για να οργιά ή αποχώρησαν απ’ τις Κάβες —
σει η εκμετάλλευση των εξαγω θα ήταν πιο ειλικρινής η μαρτυγών και των βιομηχάνων κομπό ρία-του. Ο κ. Τ. Δ. έχει χάσει την
στας σε βάρος των παραγωγών.
αξιοπιστία-του, — κι αλήθεια να
Και μάλιστα, πράγμα πρωτοφα λέει τώρα δεν μπορεί να πείσει
νές επιβάλλει στους παραγωγούς
κανέναν — τί έκανε επί 4 χρόνια
να κάνουν την διαλογή σε τρεις που ήταν στα μέσα και στα έξω;
ποιότητες στα βερύκοκά-τους Τώρα θυμήθηκε τον «Παρακομστα χωράφια-τους, πράγμα αδύ ματικό Μηχανισμό» ή μήπως δηνατο, για να ελαφρώσει τους εξαμιουργήθηκε επί των ημερών-του;
Νομίζω πως πρέπει να γίνει αυ
γωγείς από την διαλογή που γινό
τανε και πρέπει να γίνεται στη τοκριτική, όχι βέβαια από τον κ.
συσκευασία. Όλοι οι παραγωγοί Τ.Δ. αλλά από το ΑΝΤΙ, σχετικά
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Στο πεδίο της γλώσσας η ορθο
γραφία είναι το προπύργιο του
κοινωνικού συντηρητισμού.
Marcel Cohen
Να απλουστέψουμε στα έσχατα
δυνατά όρια.
Κώστας Βάρναλης

μ’ αυτό το ολίσθημα — ελαφρύ
βεβαίως».
• Ο θουκιδίδης Ταβασόπουλος
γράφει για την κρίση της Αριστεράς. Η κρίση εμφανίζεται από τα
πρώτα χρόνια της συγκρότησήςτης και συνίσταται κύρια στην ανικανότητά-της να κινητοποιήσει
τις μάζες πάνω σε μια αντικαπιταλιστική βάση, τονίζει ανάμεσα σε
άλλα στη μακροσκελή επιστολήτου.
• Ο Γρηγόρης Γιαννέλος σε ε
κτεταμένο άρθρο-επιστολή, γρά
φει τις απόψεις-του για τα πολω
νικά και τις εξελίξεις στην Αρι
στερά.
• Ο Κώστας Αυγερινός διαμαρ
τύρεται για την απόφαση της Εται
ρείας Ελλήνων Λογοτεχνών να
σταματήσει από τις 5 Φεβρουά
ριου τις λογοτεχνικές βραδιές στα
πλαίσια των εκδηλώσεων «Αυγέρειος Κύκλος», κι ενώ είχαν προγραμματισθεί και αναγγελθεί πα
ρουσιάσεις ποιητών και μέχρι τις
25 Ιουνίου 1982.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΒΟΣ
Αναξαγόρα 1, Αθήνα 112
Τηλ: 52.46.241
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• Από το Σύλλογο Σπουδαστριών της Σχολής Μαιών «Βιργινία Σκυλίτση» μας γράφουν για
τα προβλήματα της σχολής-τους.
Εκτός από την μόρφωση και την
επιστημονική κατάρτιση που είναι
υποτυπώδης τονίζουν χαρακτηρι
στικά στο γράμμα-τους για τις
συνθήκες που επικρατούν στη
σχολή τα εξής:
Από την πρώτη μέρα που θα
μπούμε στην Σχολή μας τονίζουν
ότι αυτά τα 4 χρόνια είμαστε
στρατιώτες και πρέπει να ξεχάσουμε τον έξω κόσμο, τα προβλήματά-μας, την οικογένειάμας και άτι μητέρα-μας είναι η
Διευθύνουσα και οι προϊστάμενες
και οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε
μπορούν να μας το λύσουν και
πρέπει να το αναφέρουμε. Φυσι
κά αυτό κολλάει αλλού. Στην
πλήρη περιφρούρηση και την δη
μιουργία καρφιών
Γίνεται έλεγχος της αλληλο
γραφίας, τα γράμματα παραδί
νονται στην Γραμματεία του
Μαιευτηρίου και από κει στην
Διευθύνουσα όπου γίνεται έλεγ
χος και από κει πάνε στις σπουδάστριες...
• Ο θ . Αναγνώπουλος από το
Λάνθι Ηλείας με αφορμή το άρθρο
του Λ. A ποστολίδη στο ΑΝΤΙ τχ.
199 για το συνδικαλιστικό κίνημα
τονίζει:
Αγαπητό «ΑΝΤΙ»,
Το πρόβλημα δεν είναι να κα
λύπτουμε την πραγματικότητα.
Δεν είναι να την εξωραΐζουμε, να
την ωραιοποιούμε. Όποιοι εφαρ
μόζουν τέτοια ταχτική σίγουρα
προσφέρουν αρνητικό ρόλο στη
πορεία για το σοσιαλισμό.
Και καταλήγει το γράμμα-του,
με την άποψη:
Τώρα που είναι νωρίς χρειάζε

ται συνειδητοποίηση, επαγρύ
πνηση και δυνάμωμα του μαζι
κού λαϊκού κινήματος για να α
ποφευχθεί η εκσυγχρονιστική για
τα μονοπώλια λύση.
Αναγνώπουλος Θ.
• Η Κόλλια Μαρία και η Κατσίκη Ελευθερία σε γράμμα - καταγ
γελία, αναφέρονται στη στάση της
διεύθυνσης της Εταιρείας «Π.Ν.
ΓΕΡΟΛ ΥΜΑ ΤΟΣ» που τις απέ
λυσε εμποδίζοντας έτσι την προ
σπάθεια για το στήσιμο σωμα
τείου.
• Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η
καταγγελία της Τοπικής Οργάνω
σης ΠΑΣΟΚ Βαρνάβα Αττικής.
• Ο Α. Σεφερλής επανέρχεται
για το δρόμο της Αράχωβας διαμαρτυρόμενος επίσης για τον τρό
πο που καταχωρήθηκαν στις στή
λες του «Διαλόγου» προηγούμε
νες επιστολές-του.
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

• Από τον καθηγητή της Οικο
δομικής στο ΕΜΠ, αρχιτέκτονα
Αλέκο Ζάννα, πήραμε την ακό
λουθη επιστολή:
Αγαπητέ κ. Διευθυντά,
Μονολογώντας πάνω στο Νό
μο Πλαίσιο (Αντί, τχ. 207) η Κυ
ρία (ή δεσποινίς) Φραγκουδάκη
δεν ενδιαφέρθηκε να αποδείξει
πόσο καλά κατέχει το πρόβλημα
της κατάντιας της ανώτατης εκ
παίδευσης στη χώρα-μας, όπως
οι τόσοι άλλοι «γνώστες» που
τώρα τελευταία κάνουν αμέσως
τη διάγνωση της ρίζας του κακού
που θα αντιμετωπιστεί τάχατες
ριζικά κι αποτελεσματικά με κά
ποιον νέο Νόμο.
Έτσι έπεισε μερικούς από μας
που τη ζούμε από κοντά την κα
τάσταση των ΑΕΙ, πως ξέρει το
πόσο πολύπλοκο είναι το θέμα
για όσους όπως αυτή, θελήσουν
να το εξετάσουν χωρίς προκατα
λήψεις. Μήπως για να φανεί πως
η διάγνωση δεν είναι απλή και
πως τα φάρμακα που προτείνονται δεν εξασφαλίζουν σίγουρα
τη θεραπεία, μήπως θά ’πρεπε να
θυμηθούμε πως η υποβάθμιση
των σπουδών στα πανεπιστήμια
δεν είναι φαινόμενο αποκλειστι
κά ελληνικό και πως έχει ανα
στατώσει κι άλλες χώρες, λιγότε
ρο ή περισσότερο γειτονικέςμας, με παράδοση κι οργάνωση
παιδείας πολύ πιο παλιά και στέρεη απ’ τη δική-μας;
Δε θά ’πρεπε να δούμε μήπως
σε μερικές περιπτώσεις ορισμένη
γνώση που έχει ήδη παραχθεί αξί
ζει να εισαχθεί και είναι περιττό
να την παράγουμε απ’ την αρχή,
αν πρόκειται μάλιστα η παραγω
γή αυτή της γνώσης να βασιστεί
στη μέθοδο του.’σφάλμα και κρί
ση («trial and error») και να κο
στίσει κόστος βαρύτατο;
Βέβαια έχουμε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά-μας γνωρίσμα
τα και προβλήματα. Πόσα απ’

αυτά διορθώνονται με νόμους;
Η κ. Φραγκουδάκη ανάμεσα
στ’ άλλα αναφέρει τη δικαιολο
γημένη «δυσπιστία» των σπουδα
στών. Θα συμπλήρωνα τη δι
καιολογημένη αλλά και την καλ
λιεργημένη δυσπιστία. Και αν θελήσουμε αυτό και μόνο το φαινό
μενο να το εξετάσουμε θα γίνου
με ακόμα πιο απαισιόδοξοι για
την αποτελεσματικότητα των νό
μων που θα μας αναδομήσουν.
Όσον καιρό βαστούσε το ανε
λεύθερο και τυραννικό καθεστώς
της χούντας, οι σπουδαστές εί
χαν αναπτύξει ελεύθερη κρίση, κι
αγνή διαίσθηση που τους καθο
δηγούσε με σιγουριά. Στη σημερι
νή δημοκρατική Ελλάδα μοιά
ζουν δεσμευμένοι κι ανελεύθεροι
στις επιλογές-τους. Οι προτιμήσεις-τους, τα πάθη και τα μιση
τούς είναι συχνά προκατασκευασμένα. Η δυσπιστία-τους καλ- |
λιεργείται εδώ και χρόνια συστη
ματικά κι από τα κόμματα κι απ’
τα μέσα ενημέρωσης. Στην καλ
λιέργεια αυτή έχουν συχνά ζήλο
υπερβάλλοντα και πρόσωπα
που, όπως λέει ο Θεόγνις, αλλά
ζουν χρώμα ανάλογα με την περί
σταση όπως το χταπόδι. Πότε
γαλάζια, άλλοτε κόκκινα, τώρα
πράσινα προσπαθούν και μένουν
κολλημένα με τις βεντούζες και
τα πλοκάμια-τους στην οποιαδή
ποτε εξουσία.
Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν με
το νέο νόμο να λύσουμε μαζί, δι
δάσκοντες και διδασκόμενοι, όλα-μας τ’ άλλα τα προβλήματα
χωρίς εμπιστοσύνη; Κινδυνεύω ό
μως με τα πολλά-μου λόγια να
κάνω Διάλογο με το Μονόλογο
για το νόμο πλαίσιο, ενώ η
πρόθεσή-μου ήταν να πω πως ε
κτίμησα ένα κείμενο πάνω στα
προβλήματα της ανώτατης παι
δείας και πως βρήκα μια διάθεση
αντικειμενικότητας που έχει γίνει
σπάνια τώρα τελευταία. Εγώ ο
Αλέξανδρος Ζάννας που επί πολ
λά χρόνια ήμουνα προοδευτικό,
δημοκρατικό, αντιστασιακό με
αναμφισβήτη επιστημονική αξία
και κατάρτιση μέλος της ΕΔΠ
του Πολυτεχνείου, και στις 12
και 40' κάποιας ημέρας του ’75 ι
μεταβλήθηκα σε αντιδραστικό,
καταπιεστή, εξαρτημένο απ’ τα
μονοπώλια κατεστημένο, απαρ
χαιωμένο, φεουδάρχη της Έ!
δρας-μου Καθηγητή.
Αλέξανδρος Ζάννας
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

• Για τις μεταγραφές από πα
νεπιστήμια του εξωτερικού στην
Ελλάδα γράφουν φοιτητές, αλλά
και υπογράφουν αντίστοιχοι φοι
τητικοί φορείς. Η μεγάλη έκταση
των επιστολών δεν μας επιτρέπει
να τις δημοσιεύσουμε ολόκληρες.
• Η πρώτη προέρχεται από το
Σύλλογο Ελλήνων Σπουδαστών
Πάντοβας «Δ. ΓΑΗΝΟΣ». Οι

γεγραμμένοι στο 6ο έτος κατά
συνέπεια στο 5ο, 4ο, 3ο, 2ο και α
φού έχουν «περάσει» όλα τα μα
Αγαπητό ΑΝΤΙ,
θήματα μέχρι το τέλος του ακα
...Κατανοώντας τα προβλήμα δημαϊκού έτους.
τα που αντιμετωπίζει η σημερινή
ε) Αιτήσεις για λόγους υγείας,
κυβέρνηση, προτείνουμε για την
διαπιστωμένοι από τους τοπι
επιστροφή και τη συνέχιση των
κούς συλλόγους, σε συνεργασία
σπουδών στη χώρα-μας όλων με γιατρούς που υποδεικνύονται
%των ενδιαφερομένων δημοκρα απ’ αυτούς, γίνονται δεκτές αλλά
τών, λύση δίκαιη και δημοκρατι έξω απ' τα πλαίσια του ποσοστού
κή όσο και ρεαλιστική.
μεταγραφομένων.
1. Μεταγραφές στα αντίστοι
Ο έλεγχος των παραπάνω κρι
χα ελληνικά ΑΕΙ, των φοιτητών τήριων περνάει οπωσδήποτε μέ
εξωτερικού, σε ποσοστό 20% επί σα απ’ τους συλλόγους και εγκρίτου συνόλου των εγγεγραμμένων νονται από τις Γενικές Συνελεύ
στο πρώτο έτος σπουδών του α σεις.
καδημαϊκού έτους 81-82, στα ελ
Θεωρούμε απαραίτητη τη δέ
ληνικά ΑΕΙ. Ανεξαρτήτου σχο σμευση της κυβέρνησης για την
λής και για κάθε έτος σπουδών.
μέσα σε τρία χρόνια ολοκληρωτι
Οι κενές θέσεις που προκύπτουν
κή μεταφορά όλων των φοιτητών
από περιορισμένο αριθμό αιτήσε εξωτερικού, στα ελληνικά ΑΕΙ.
ων σε μερικές σχολές, συμπληΣυμπληρωματικές διευκρινί
I ρώνονται και κατανέμονται ισό σεις:
μετρα στις σχολές που υπάρχει
Θεωρούμε το σύστημα των εξε
με 'άλος αριθμός αιτήσεων. Το ί τάσεων που ίσχυε μέχρι τώρα,
διο ισχύει και στο εσωτερικό κά αντιδημοκρατικό και εξαντλητι
θε σχολής, όταν υπάρξουν κενές
κό για τους ενδιαφερομένους για
θέσεις σε κάποιο έτος (σε ποσο μεταγραφή (...).
στό 20% πάντα) και πληθώρα αι
Με τούτη την πρόταση απο
τήσεων σε άλλο έτος,
φεύγουμε την ταλαιπωρία για χι
ί 2. Οι μεταγραφές να γίνουν σ' λιάδες φοιτητές η οποία μετα
όλα τα έτη σπουδών, εκτός του φράζεται σε οικονομικά, ηθικά
πρώτου' απαραίτητα ο ενδιαφε και σπουδαστικά ωφέλη, αφού οι
ρόμενος για μεταγραφή να εχει ενδιαφερόμενοι θα ξέρουν από
!«περάσει» τα μαθήματα του τον τόπο που φοιτούν, εάν μετα
!πρώτου έτους σπουδών που στην γράφονται κι έτσι «μετακομί
!Ιταλία καθορίζονται από το Pia- ζουν» μόνο οι επιλεγμένοι με τα
Ino di studio (σχέδιο σπουδών)
καθολικά κριτήρια που παραπά
των αντίστοιχων σχολών.
νω αναφέρουμε.
! 3. Οι μεταγραφέντες νά 'χουν
Η πρόταση είναι δεσμευτική
δικαίωμα μεταφοράς μαθημάτων για τους φοιτητές της πόλης-μας,
στο επόμενο έτος σπουδών, τό ο δε σεβασμός και η πραγματοσων, όσων ορίζει η νομοθεσία για
ποίησή-της, από το μέρος-μας,
τους φοιτητές των ελληνικών δείχνουν ωριμότητα και πολιτική
ΑΕΙ.
υπευθυνότητα.
( 4. Να κατοχυρηθούν τα μαθήΤούτο το κείμενο και η πρότα
I ματα που έχουν «περάσει» οι με- ση, μελετήθηκε από επιτροπή,
I ταγραφέντες στα ΑΕΙ του'εξωτεπροτάθηκε και εγκρίθηκε στη γε
ί ρικού, με αντίστοιχα ή παρόμοια νική συνέλευση του συλόγουs μαθήματα που υπάρχουν στα ελ- μας, στις 3-5-82.
! ληνικά τμήματα και σχολές.
• Για το ίδιο θέμα γράφει ο
Ι 5. Οι μεταγραφές να γίνουν
φοιτητής της Ιατρικής Τ. Γεωργαί χωρίς εξετάσεις αλλά να ισχύκόπουλος. Μεταξύ άλλων τονί
I ουν, για τη συμπλήρωση του προ- ζει:
§ τείνομενου ποσοστού, τα παρα Αγαπητό Αντί,
κάτω κριτήρια.
... Η ενέργεια της ελληνικής
α) Η κοινωνική κατάσταση
κυβέρνησης, να μειώσει τη βάση
. του φοιτητή. Αναφερόμαστε
σε 27 μονάδες και να πάρει «με
; στους ορφανούς και στους παρικούς» ακόμα απ’ αυτούς πού
! ντρεμένους που έχουν τουλάχι'δωσαν τούτη τη χρονιά εξετά
στον ένα παιδί.
σεις βάζει όλους-μας σε μεγάλη
β) Η οικονομική κατάσταση
ανησυχία, για την άνιση αυτή με
, της οικογένειας του ενδιαφερομέ ταχείριση και τη σκοπιμότητά νου. Λαμβάνεται υπόιμη η βε της. Κι αυτό, ενώ μας λένε πως
ι βαίωση της εφορίας αλλά όχι κα τα ελληνικά ΑΕΙ έχουνε πρόβλη
ί θοριστικά.
μα απορρόφησης και όσων περ
ί γ) Τα πολιτικά κριτήρια. Ε- νάνε κανονικά τις εξετάσεις. Τι
I νοούμε τα μέλη των δημοκρατιλοιπόν έσπρωξε την κυβέρνηση
I κών συλλόγων και γενικά όλους
σ' αυτή την «χειρονομία»; Σε μια
Γ τους δημοκράτες' αποκλείονται χειρονομία που άφησε μόνο 280
οι φασίστες οι χουντικοί και οι άτομα έξω από τα Ελληνικά
: χαφιέδες των προξενείων, όπως
ΑΕΙ.
I προκύπτει απ' τα στοιχεία και τις
Αλλά, κι απ’ την άλλη μεριά,
: καταγγελίες που υπάρχουν στους
το ζήτημα των μεταγραφών γενι
! τοπικούς συλλόγους.
κότερα έχει μείνει στάσιμο. Του
δ) Αποτελεί κριτήριο για μεταλάχιστο από πλευράς Υπουρ
; γραφή το έτος σπουδών. Προηγείου Παιδείας.
I γούνται οι αιτήσεις των f uorl cor
Γιατί στην Ιταλία η ΠΑΣΠ
so (εκτός έτους σπουδών) για
πρότεινε να ισχύσουν «κοινωνι
την Ιταλία και ακολουθούν οι εγ
κά κριτήρια» (εδώ βρωμάει, που
κροτάσεις-τους απευθύνονται στο
Υπουργείο Παιδείας.

λένε) χωρίς να ξέρει κανείς τις
διαθέσεις του Υπουργείου Παι
δείας. Στο συνέδριο της ΕΦΕΕ,
δεν ήταν δυνατό να συζητηθεί
κάτι σοβαρά. Μα ούτε και στο
συνέδριο της ΟΕΦΣΙ έγινε κά
ποια σοβαρή συζήτηση. Αλλά, υ
πάρχει και το ζήτημα των φοιτη
τών από τις «Σοσιαλιστικές χώ
ρες» (Ρουμανία, Βουλγαρία,
Γιουγκοσλαβία κτλ.). Εκεί υπάρ
χει τελείως διαφορετική δομή
στα πανεπιστήμια. Άλλο σύστη
μα, άλλες συνθήκες. Με τι κριτή
ρια θα εκτιμηθούν αυτοί οι συνά
δελφοι;
Κανείς δεν ξέρει ακόμα τι
«μέλλει γενέσθαι». Ο καιρός περ
νάει. Αρχίζει περίοδος εξετάσε
ων. Οι φοιτητές θ’ απορροφηθούν
από τα διαβάσματα, τους διαγω
νισμούς. Μπορεί, τώρα να έρθει
κάποια φαεινή ιδέα στους υπεύ
θυνους. Ποιά όμως; Τι διακανο
νισμοί και μαγειρέματα θα γί
νουν; Γιατί το Υπουργείο δεν δη
μοσιοποιεί τις προτάσεις-του;
Σαν σε όνειρο βλέπουμε την πρά
σινη Αλλαγή. «Ακόμα τούτη την
άνοιξη ραγιάδες, ραγιάδες...»
Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι.
Αν θέλει το Υπουργείο νά ’ναι τί
μιο και καθαρό απέναντι στους
φοιτητές, να πάρει όσους απόμειναν απ’ τις φετινές εξετάσεις, και
να ξεκαθαρίσει τη θέση-του, για
τη μελλοντική διαδικασία. Δια
φορετικά θα μας αναγκάζει ν’ α
ναφωνούμε, όπως ο ψάλτης το
τροπάριο:
«Μυστήριο ξένον
ορώ, και παράδοξο...».
Όμως καθόλου παράδοξο!...
Ευχαριστώ
Τάκης Γεωργακόπουλος

Προς
τους φίλους
του «ΑΝΤΙ»
Σχετικά με τη βιβλιοδεσία
των τευχών
του περιοδικοϋ-μας,
σας πληροφορούμε ότι:

• Τα παραδιδόμενά για βι
βλιοδεσία τεύχη θα πρέπει να
αντιστοιχούν προς τους ζη
τούμενους τόμους, δηλαδή ο
αναγνώστης-μας που θέλει να
ανταλλάξει τα τεύχη-του με
τον Α' τόμο π.χ., θα πρέπει να
μας φέρει τα τεύχη από 1-9.
Για τον Β'τόμο τεύχη από 10-22
Γ ...........................
23-35
Δ '...........................
36-48
Ε '...........................
49-61
Σ Τ ...........................
62-74
Ζ '...........................
75-89
Η '........................... 90-102
θ ' ............................ 103-115
Γ ............................ 116-128
ΙΑ '............................ 129-141
ΙΒ '............................ 142-154
ΙΓ '............................ 155-167
ΙΔ '............................ 168-180
ΙΕ '............................ 181-195

• Μία ακόμη επιστολή από το
Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών της
Φιλαδέλφειας, από τις ΗΠΑ, για
την παραπαιδεία, τις διαφημίσεις
για σπουδές στο εξωτερικό και τα
πτυχία στα «σπουδαιότερα Πανε
πιστήμια του κόσμου». Να τι καταγγέλουν για ένα από αυτά:
Κύριε Διευθυντά,
Είναι γνωστό πόσο μεγάλος εί
ναι ο αριθμός αυτών που θησαυ
ρίζουν από την παραπαιδεία
(παντός είδους φροντιστήρια,
σχολές, κτλ.). Φαίνεται όμως
πως γίνεται μεγαλύτερος.
Καθημερινά τον τελευταίο χρό
νο δημοσιεύονται στις εφημερί
δες διαφημίσεις για σπουδές στο
εξωτερικό. Διαφημίζονται γρα
φεία και σχολές στην Ελλάδα
που εξασφαλίζουν εισαγωγή, φοί
τηση και πτυχία στα «σπουδαιό
τερα Πανεπιστήμια του κό
σμου»!
Ένα απ' αυτά είναι το EmbryRiddle. Τί είναι όμως το EmbryRiddle; Είναι κολλέγιο, αποκλει
στικά και μόνο, με τμήματα περί
την αεροναυτική! Παραπλανητι
κά στις διαφημίσεις αναφέρεται:
Μπορείτε να διαλέξετε Manage
ment, Business Administra
tion, Computers, Pilots, Avio
nics..., ενώ καμία από τις παρα-

• Εξυπακούεται ότι τα τεύ
χη που θα μας παραδίδονται
θα πρέπει να είναι σε πολύ
καλή κατάσταση (χωρίς γρα
ψίματα, σχισίματά, κτλ.), ό
πως άψογοι είναι οι παραδιδόμενοι τόμοι. Θεωρήσαμε α
παραίτητη αυτή την ενημέρω
ση των αναγνωστών-μας, ελ
πίζοντας στην κατανόηση και
την α γά π η -τους για το
«ΑΝΤΙ», γιατί ήδη αντιμετωπί
ζουμε πρόβλημα επάρκειας
των παλιών τευχών και, ιδιαί
τερα, εκείνων που αφορούν
τους τόμους Α' μέχρι και Ζ'.
•

ΤΙΜΗ ΚΑΘΕ ΤΟΜΟΥ:
600 δρχ.
• Ζ' και ΙΈ ΤΟΜΟΣ 650 δρχ.
• ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ:
(με παράδοση των αντί
στοιχων τευχών):300 δρχ.
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:
60 δρχ.
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καλβος

ΚΥΚΛΟΦ ΟΡΗΣΕ

η δεωρια
τη$ αργοσχολι 75
ια ξ η ί

THORSTEIN VEBLEN

Κλασικό κι επίκαιρο έργο που
μαστιγώνει την κενότητα της
καπιταλιστικής φιλοσοφίας και
την απανθρωπιά των κάθε λογής εξουσιαστών.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΒΟΣ

Αναξαγόρα 1, Αθήνα 112
τηλ.: 52.46.241

'Ισ το ρ ίες τοϋ αριστερού είδου ς.
Μυθιστόρημα.Ιόν φιλμ.Μυθιστόρημα.
Μ'αγαπάς;
Στη κουζίνα καθισμένος ό Στάλιν.
Ζοΰνε τοτέμ σ'αυτά τά σ π ίτια .
Ράιχ-Ρυτιδιασμένος Μάο-Κρυ(τοαναρχικέ
ΤΟΤΕΜ.
Μυθιστόρημα. Σάν φίλμ.Μυθιστόρημα.
Ι9 0 8 -Ι9 8 Ι

πάνω κατηγορίες δεν διδάσκεται
ξεχωριστά από τις σπουδές για
την αεροναυτική. Ποιοι διδά
σκουν αυτά τα μαθήματα; Είναι
χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν ε
λάχιστοι καθηγητές με διδακτο
ρικό δίπλωμα (PHD), ενώ οι υπό
λοιποι είναι απόστρατοι αξιωμα
τικοί, πιλότοι, διευθυντές επιχει
ρήσεων κτλ. Όσο για τα πτυχία.
Το ίδιο το ενημερωτικό φυλλάδιο
του Πανεπιστήμιου λέει πως ζη
τάει για κάθε φοιτητή την έγκρι
ση του διπλώματός-του από την
επιτροπή αναγνώρισης πτυχίων
Μηχανικής και Τεχνολογίας, κά
τι που δεν γίνεται βέβαια για κα
νένα από τα έγκυρα Πανεπιστή
μια της Αμερικής. Τέλος, για να
μην υπάρχει αμφιβολία για τον
χαρακτήρα του εν λόγω κολλέγιου ας δούμε που στεγάζεται: 1)
στο Daytona Beach Campus
στη Φλόριντα, 2 χιλιόμετρα από
το τοπικό αεροδρόμιο, 2) στο
Prescot Campus στη Φλόριντα
στο τοπικό αεροδρόμιο, και... 3)
στο International Campus που
βρίσκεται σε αμερικανικές στρα
τιωτικές βάσεις στις ΗΠΑ και
την Ευρώπη!!!
ΓΛΩΣΣΙΚΑ

• Από τον Γιάννη Καλιόρη πή
ραμε το γράμμα που ακολουθεί
σχετικά με τον πρόλογο του πε
ριοδικού που συνόδευε το άρθροτου στο τχ. 208:
Αγαπητό «Αντί»,
Στο τεύχος-σου 208 (11 Ιου
νίου) δημοσιεύεται το μελέτημάμου «Γλώσσα και λαϊκισμός», το
οποίο εισάγεις με σχόλιό-σου που
υποστηρίζει ότι επαναφέρω το
ζήτημα «σ’ ένα ιδεολογικό πλαί
σιο που έχει πια εκπέσει».
Αυτό με άφησε ελαφρώς εμ
βρόντητο διότι το εγχείρημά-μου
(και από χρόνια) είναι εντελώς το
αντίθετο: και σ’ αυτό-μου το κεί
μενο και σε άλλες εργασίες-μου
διαπιστώνω ότι στο όλο ζήτημα
επιβιώνουν (και στα τελευταία
μάλιστα χρόνια αναβιώνουν έν
τονα) «πλαίσια ιδεολογικά» παρελθούσης χρήσεως, που και τη
γλώσσα έβλαψαν πολύ και γενι
κότερη ζημιά προξένησαν, και ό
τι θα πρέπει επιτέλους να βγούμε
κάποτε απ’ αυτά ώστε να πάψει
συν τοις άλλοις, και η μοναδική
στον κόσμο αθλιότητα να χαρα
κτηρίζεται προοδευτικός όποιος
λέει «επίδρασης» και αντιδρα
στικός όποιος λέει «επιδράσεως».
Ευχαριστώ
Γιάννης Καλιόρης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
• Με αφορμή άρθρο του Χρ. Παπαγεωργίου στο ΑΝΤΙ (τχ. 208) ο
Θ. Γεωργιάδης φοιτητής στην επιστολή-του αναφέρεται στην τε
χνολογία και τη στάση της Αρι
στερός στο πρόβλημα:
Κύριε Διευθυντά,
Η δημοσίευση στο «ΑΝΤΙ» του
άρθρου του Χρ. Παπαγεωργίου
«Τεχνολογία και Ανάπτυξη —
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προς τη μεταβιομηχανική επο
χή» με έκανε να ανατρέξω τόσο
στο άρθρο του Στ. Χαϊκάλη που
αναφέρεται, όσο και στα πρακτι
κά του Συνέδριου του ΤΕΕ που θί
γεται. Έτσι, μου γεννήθηκε ένα
ερώτημα: έπρεπε να γραφεί η —
λίγο γκρινιάρικη έστω — κριτική
του Στ. Χαϊκάλη για να θυμηθεί ο
Χρ. Παπαγεωργίου και μαζί με
αυτόν η ομάδα του ΤΕΕ, ότι η τε
χνολογία δεν είναι η πανάκεια
αλλά ένα εργαλείο, που αν δεν το
χρησιμοποιήσεις σωστά μπορεί
και να κοπεί; Ή είναι ψέματα ότι
τα περισσότερα σημερινά δεινά
της ανθρωπότητας προέρχονται
από την αλόγιστη χρήση της τε
χνολογίας;
Μήπως τελικά η ανεπιφύλακτη
λατρεία των λεγομένων «προο
δευτικών δυνάμεων» προς την
πρόοδο τις κάνει να αγνοούν μό
νιμα τί συντείνει σε μια ανθρωπι
νότερη κοινωνία και τί όχι;
Τέλος απευθύνω ένα «εύγε»
στο «ΑΝΤΙ» γιατί βάζοντας τέ
τοια θέματα μπήγει το μαχαίρι σε
νέα προβλήματα, που η επίσημη
Αριστερά τα αγνοεί αφιερώνο
ντας σελίδες ολόκληρες του Τύπου-της σε περελθοντολογίες και
ζητήματα ανούσια. Και κάτι ευ
χάριστο: ο διάλογος για την άλλη
ανάπτυξη ήταν άψογος, έστω και
αν το άρθρο του Στ. Χαϊκάλη ή
ταν λίγο γκρινιάρικο και το άρ
θρο του Χρ. Παπαγεωργίου απέ
φυγε να αντιμετωπίσει ορισμένες
σοβαρές πτυχές του προβλήμα
τος.
Θανάσης Γεωργιάδης
Φοιτητής Φυσικού τμήματος

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Αθήνα 601
Τηλ: 72.32.713 - 72.32.819
• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
Αθήνα 601
• Υπεύθυνος τυπογραφείου:
Ιωάννης Δημητρόπουλος
Σπαρτάκου 9, Καλλιθέα
• Καλλιτεχνική επιμέλεια:
ΝΕΝΗ ΡΑΤΣ
• Μοντάζ:
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
• Δημόσιες σχέσεις
Διαφημίσεις:
ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΤΤΗΣ
• Φωτοστοιχειοθεσία:
"ΠΟΛΥΤΥΠΟ” ΕΠΕ
Δεινοκράτ^ >ς 131
Τηλ 72.29.237
•

Α να π α ρ α γω γή
« Π Ο Λ Υ Τ Υ Π Ο ··

Δεινπκρατοιι
Τηλ 72.29.237

φιλμς:
ΕΠΕ
131

• Εκτύπωση:
«Εκδοτικοί επιχειρήσεις»
Ν. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ» Α.Ε.
Πειραιώς 52, Μοσχάτο
Τηλ. 48.12.558.48.22.779
• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκ
φ ρ άζει την προσωπική άποψη
του ουγγραφέα-του.
• Χ ειρ ό γρ α φ α δεν επίατρέφονται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού

• Με το θέμα της μετάδοσης του
Μουντιάλ από την τηλεόραση, ασχολείται ο αναγνώστης-μας κ.
Αλεξόπουλος. Ιδού πως επιχει
ρηματολογεί υπέρ της άποψήςτου:
Αγαπητοί φίλοι του ΑΝΤΙ,
Ήταν απαραίτητο η ελληνική τη
λεόραση να μεταδόσει τις ποδο
σφαιρικές συναντήσεις και ψέτος;
Είναι αλήθεια ότι το άθλημα
αυτό έχει πολλούς θαυμαστές
στη χώρα-μας, θαυμάστριες ό
μως απ’ όσο γνωρίζω δεν έχει, Κι
αν έχει θα είναι ελάχιστες.
Σας τα γράφω αυτά για να α
ποκρούσω απ’ την αρχή το επι
χείρημα των αδαών: «Μα το θέ
λει η πλειοψηφία του λαού».
Ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε
πως, οι ποδοσφαιρόφιλοι διακρίνονται για την χοντροπετσιάτους και την έλλειψη ευαισθη-,
σίας. Αν θέλετε μπορούμε να
τους βαφτίσουμε, με πολύ επιεί
κεια, κάφρους.
Γεννιέται το ερώτημα: Η νέα
διοίκηση της τηλεόρασης έ**έι
σκοπό να εκπολιτίσει τους κά
φρους ή να τους εξαγριώσει πε
ρισσότερο;
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Α.Κ. Αλεξόπουλος

Εξαμ. 500 δρχ. - Ετήσια 1.000
Ετήσια Οργανισμών
Τραπεζών, κτλ: 3,000 δρχ.
Φοιτητική έκπτωση 15%

Εξωτερικού
Ευρώπη · Μεσογ. χώρες:

εξάμηνη:............. ,απλήδολ. 18
»
αεροπ.δολ. 20
ετή σ ια :....................... απλήδολ.36
“
αεροπ.δολ. 40
Η.Π.Α. - Καναδάς - Αν. Ασία:

εξάμηνη:............. ..απλήδολ. 18 1
» ............... αεροπ. δολ. 27
ετή σ ια :....................... απλήδολ.36
»
αεροπ.δολ. 53
Αυστραλία - Ωκεανία:

εξάμηνη:............. .απλήδολ.
“
αεροπ.δολ.
ετή σ ια :............... απλήδολ.
»
αεροπ.δολ.
•

18
35
36
70

Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους βο, ΑΘΗΝΑ 601

• ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ;

δρχ.40
δρχ. 60

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Στα γραφεία γ0υ «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους ΘΟ, ,ηχ. 7232.713
• για τα βιβλιοπωλεία
Β. ΕλλήΡος;
Βιβλιοπωλείο
Μ. Κοτζιά κς, Σια ο.Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη
•
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Έχετε 28+1 λόγους νά ταξιδέψετε
• με την Όλυμττιακή στο εξωτερικό
Ή Ό λ υ μ τ τ ι α κ ή ’Α ε ρ ο π ο ρ ί α π ε τ ά ε ι σ έ 2 8 δ ι ε θ ν ε ί ς π ρ ο ο ρ ι σ μ ο ύ ς .
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Σιμόν ντέ Μπωβουάρ

Ή δύναμη
των
Πραγμάτων
Ό τρίτος τόμος
άπό τά περίφημα ημερολόγια
τής Σιμόν ντέ Μπωβουάρ

I

Ή δύναμη των πραγμάτων είναι ή είλικρινής έξιστόρηση
τής ζωής τής Σιμόν ντέ Μπωβουάρ μέ τόν Ζάν-Πώλ Σάρτρ
άπό τό 1945 καί μετά, τά χρόνια μέ τά μεγαλύτερα
φιλολογικά έπιτεύγματα,* Τό δεύτερο φύλο καί Οί Μανδαρί
νοι. 'Ο Ζενέ, ό Λεντίσα, ό Μοράβια, ό Τζιακομέττι, ό
Καϊσλερ, ό Ά ρ ό ν καί άλλες κορυφαίες προσωπικότητες
καί οί Ιδέες του παρουσιάζονται άπό τίς σελίδες του τρίτου
αύτού τόμου των ήμερολογίων τής Σιμόν ντέ Μπωβουάρ.
*Η Μπωβουάρ θά τολμήσει άκόμα ν ’ άποκαλύψει τίς
αίτιες καί τήν έκταση τής περίφημης διαμάχης του ΖάνΠώλ Σάρτρ μέ τόν Καμύ. *0 ψυχρός πόλεμος, τό Βιετνάμ,
τό Σουέζ, ή Κούβα, ό άγώνας των Ά λγερ ινώ ν καί τόσα
άλλα γεγονότα πού σφράγισαν τήν έποχή μας, δλα θά τά
δρϊ κ·«ί θά τά κρίνει ή Μπωβουάρ μέ πνεύμα βαθύ καί
ητο. Πάνω άπ' όλα θά μιλήσει μέ συγκινητική
-εια καί μοναδική ένόραση γιά τά πιό ένδόμυχα^
ματά της καί γιά τίς σκέψεις της· γιά τη δύσκολη
ιί τόσο καταπληκτική μέση ήλικία, γιά τό δεσμό
ό Ν έλσον ’ Αλγκρέν, γιά τήν άντισυμβατική σχέση
:ό Ζάν-Πώλ Σάρτρ («ή μόνη άναμφίβολη έπιτυχία
\ μου»)· γιά τή ζωή, τό θάνατο, τόν έαυτό της καί
λους ττις.
ΐολόγια τής Σιμόν ντέ Μπωβουάρ χωρίζονται σέ
ς αύτοτελεΐς τόμους. Μέ χρονολογική σειρά είναι:
Οί άναμνήσεις μιας καθωσπρέπει κόρης
Ή δύναμη τής ζωής
Ή δύναμη των πραγμάτων
"Οσα είπαμε κι όσα κάναμε
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