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Εξωτερικού : Ετήσ ια  Δολ. 8.—

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Η Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η ............................Ή κληρονομιά του 1821 (άρθρο)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ . . . Όταν ό Λαός πολεμούσε... (μελέτη)
ΑΓΙΣ Θ Ε Ρ Ο Σ ........................... Τό κλέφτικο τραγούδι—Βαρλάμης
Κ. Π............................................... Τό χρονικό τής σκλαβιάς και τής λευτεριάς

(έπιλογή κειμένων)
ΝΙΚΟΣ Β Ε Η Σ ........................... Ό  Γρηγόριος Παπαφλέσας καί ή Φιλική 'Ε τα ι

ρεία
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ . . Δύσκολες ώρες—Μιά «συνωμοσία» (χρονικό)
ΝΙΚ. ΚΛ. Α Α Ν ΙΤΗ Σ................Λαϊκές Τέχνες τής Κύπρου
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΥΛΙΩΤΗΣ . . Πρέπει (Κυπριακή ποίηση)
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ . . Σολωμός—Τό μεγάλο μάθημα
ΕΥΑΝΘΙΑ Κ Α Ψ ΡΗ ................Μιά έκκληση γυναικών του 21
Σ. Κ Α Λ Λ Ε Ρ ΓΗ Σ................... ΟΙ ζωγραφιές του Μακρυγιάννη—Ιερή Εθνική

παρακαταθήκη (μελέτη)
Ν. Γ. Σ Β Ο Ρ Ω Ν Ο Σ ................Σκέψεις γιά μιά Εισαγωγή στη Νεοελληνική

Ιστορία (μελέτη)
X. Θ ΕΟ ΔΩ ΡΙΔΗ Σ................... Τό πρόβλημα Καποδίστρια (Απ'Αφορμή ένός

βιβλίου)
ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΜ1ΚΟΥ................Τρία έγγραφα άπό τά ’Εθνικά Αρχεία τής Γαλ

λίας γιά τήν Ελληνική ’Επανάσταση
Σ. ΚΑΡΑΝΤ1ΝΟΣ I Λαϊκή παράδοση. Κοινό καί ή Τέχνη (συνεν-
ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ J * * τεύξεις).

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ—Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ: Ό  διωγμός του πνεύ
ματος—Ή άρνηση τής Ιστορίας μας—Τό Εθνικό θέατρο—Ή άπεογία τών 
’Εκπαιδευτικών—Γιά ένα λαϊκότερο γιορτασμό— Η έκδοτική προχειρότητα— 
Μια έπιστολή—Άγνωστο έπεισόδιο τήν ήμέρα τής θανής τοϋ Κωστή Παλαμά.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ: Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ό  Σ υ ν έ δ ρ ι ο  σ τ ή ν  Α θ ή ν α  — 
Ό  Κ α ζ α ν τ ζ ά κ η ς—Ψ ή φ ι σ μ α τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Ή ο α κ λ ε ί ο  υ—Μ ι ά  
λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ή  δ ί κ η .
ΚΡΙΤΙΚΕΣ: 1) Βιβλίο: ΤΑΣΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ : Γ ι ά ν ν η  Κ ο ρ δ ά τ ο υ :  Τ ’ Άμ- 
πελάκια κΓ ό μύθος γιά τό συνεταιρισμό τους. Φ ι λ ί π π ο υ  Ή λ ι ο υ :  
Ά πό τήν άλληλογραφία τοϋ Κοραή. Ά ν τ ώ ν η  Σ α μ α ρ ά κ η :  «Ζητείται 
έλπίς...» Μά ξ .  Α. Ά π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο υ :  Κόκκινα Τριαντάφυλλα, ποι
ήματα. ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΣ: Γ. θ  έ μ ε λ η : Δεντρόκηπος, ποιήματα. 
2) Θέατρο : Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ : θ έ α τ ρ ο  Τ έ χ ν η ς :  Ζ. Πώλ Σάρτρ : «Κε- 
κλεισμένων τών θυρών» καί Βόλφ Μάνκεβιτς : «Πανωφόρι έπί παραγγελία» 
Κ ε ν τ ρ ι κ ό ν :  « ’Ερωτική τρικυμία» κωμωδία. 3) Κινηματογράφος: ΑΝΤ. 
ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ : Τά φώτα τής Ράμπας—Τό μεροκάματο τοϋ τρόμου—Τό λ ι
μάνι τής Αγωνίας—Τό όγδοον θαϋμα. 4) Μουσική: Β. Π αΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : 
Τό κουαρτέτο «Γιάνατσεκ»—ΟΙ συναυλίες τής Κρατικής — Έ ργα σέ πρώτη 
Ακρόαση. 5) Εικαστικές Τ έχ ν ες : Κ. : ’Εκθέσεις ζωγραφικής : Μάρθα, Νάκη, 
Καλμούχου, Α γλα ΐας Παπά, Παπαθεοδώρου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: Λογοτεχνικά Νέα—Φιλοσοφία—Καλλιτε
χνικά Νέα—Φιλολογικά δημοσιεύματα.— ΞΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΙΗ : Γαλ
λία, ^Ελβετία , Ρωσσία, ’Αγγλία. ’Ινδίες. Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ: Κέρκυ
ρα. ^άνθη, Ζάκυνθος.

; ’Αλληλογραφία — Βιβλία πού λάβαμε.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ :
Λ τιο ίο « * / . ' . λ 

«"Αλο^η  -.τ;*; Πόλη;-»

« . . .  φαίνεται ό 1*»)γας Π εΙεοτινος, ι ό  άγαΰό παιδί 
τής πατρίδας, καί βαστάγει ενα σακουλάκι με τον 
σπόρο τής λευτεριάς καί σπέρνει αυτόν τον σπόρον. . . >

(11 '-οιγεαφη τής εικόνας από το Μ ακρνγιάννη)



Η Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α  Τ Ο Υ  1821

‘Η 'Επέτειος τοϋ 21 παίρνει ιδιαίτερο νόημα σήμερα. Οί πα
τέρες μας πού έχυσαν τό αίμα τους κι’ έγιναν όλοκαύτωμα καί 
πάλαιψαν μέ την ψυχή στό στόμα γιά νά μας δώσουν Λευτεριά, 
έδιναν ένα πλατύ περιεχόμενο στήν έπιδίωξή τους : έθνικός ξεσκλα- 
βωμός, κοινωνική Απελευθέρωση, ισονομία καί δημοκρατία, πνευμα
τική προκοπή. Αύτά έκψράσανε μέ τό Λόγο τους οί πρόδρομοι, κι’ 
αυτά έπισφραγίσανε μέ τό αίμα τους οί Αγωνιστές τής Μεγάλης 
Πράξης.

Μά τό 21 δέν τελείωσε μέ τό θρίαμβο τών λαϊκών έπιδιώξεων, 
δπως ξεκίνησε, κι’ άλλες δυνάμεις άπό έκεΐνες πού κίνησαν κι’ έγ ι
ναν ό μοχλός τής ’Επανάστασης έπικρατήσανε. Κι’ έκατόν τριάντα 
χρόνια ό 'Ελληνικός λαός λαχτάρησε νά ίδεΐ όλοκληρωμένους τούς 
πόθους του, κι' άν ήρθαν στιγμές πού συνεπαρμένος άπό ένθουσια- 
σμό άγγιξε τά ιδανικά του, ήρθαν πάλι άλλες στιγμές πού μέ σπα
σμένα τά φτερά του, είδε τό σκοπό του νά άπομακρύνετσι. Μ’ άν 
σήμερα, οί Αρχές καί οί σκοποί τοϋ 21 θεωρούνται άπό μερικούς 
ξεπερασμένα, ή Δικαιοσύνη ουτοπία, κΓ ή Δημοκρατία όπισθοδρό- 
μηση, ή μεγάλη Κληρονομιά τού 21 ύπάρχει πάντα, γιά κείνους πού 
έχουν «πάντ’ Ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τά μάτια τής ψυχής τους». 
CH μεγάλη κληρονομιά τού 21, μέ τό σημερινό γιορτασμό τής έπετεί- 
ου του, δίνει τήν πιό έπιτιμητική άπάντηση σ’ έκείνους πού τό Ιδεώ
δες τής έθνικής Ανεξαρτησίας τό θεωρούν Αναχρονισμό καί πρόληψη-

Χρέος τών πνευματικών Ανθρώπων είναι νά νοιώσουν βαθειά 
τά διδάγματα τής κληρονομιάς αυτής, νά νοιώσουν βαθειά τό νόημα 
τού 21, νά πάρουν παράδειγμα άπό τούς πνευματικούς Ανθρώπους 
τής Μεγάλης ’ Εποχής, πού είχαν κάνει τό λόγο τους σπαθί, καί 
αύτοί νά γίνουν καί πάλι οί προφήτες τής Λευτεριάς κι’ οί κήρυκες 
της μέ τόν άστραφτερό τό Λόγο. Τό 21 περιμένει πάντα τήν όλο- 
κλήρωσή του.
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Ο Τ Α Ν  Ο Λ Α Ο Σ  Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ Σ Ε

Του Γ Ι Α Ν Ν Η  Κ Ο Ρ Δ Α Τ Ο Υ

« * / /  Ιστορία πρέπει να λαγαρίζη το ιστορικό αίσθημα 
τον λαόν, μαθαίνοντας τον την αλήθεια>.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Β Α Α Χ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η Σ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ έχουν γραφτεί πολλά. 'Ωστόσο οί 
πιό πολλοί Ιστορικοί προσπάθησαν νά κρύψουν τήν άλήθεια άπ* τό λαό. 

Παρουσιάσαν τόν Εθνικό Σηκωμό σάν έργο άποκλειστικά του Κλήρου 
καί τών ’Αρχόντων. Ό  λαός έδωσε τό αίμα του, μά δέν έπαιξε ρόλο πρω
ταγωνιστή στόν άπελευθερωτικόν ’Αγώνα. Τέτοια πάνω - κάτω είναι ή άπο
ψη τών «άναγνωρισμένων» ιστορικών μας. Ή άποψη δμως αύτή είναι λαθε
μένη ή πιό σωστά είναι παραποίηση τής ιστορίας.

’Από τά άπομνημονεύματα τών ’Αγωνιστών καί άπό άλλα κείμενα πού 
στό άναμεταξύ είδαν τό φως τής δημοσιότητας, βγαίνει, πώς έξόν άπό λ ι
γοστές έξαιρέσεις. ό άνώτερος Κλήρος καί οί Κοτζαμπάσηδες καί Φαναριώ- 
τες άλλοι μέν άθελά τους πήραν μέρος στήν Επανάσταση καί άλλοι τήν 
πρόδωσαν.

Δέ λέω ύπήρχαν καί μερικοί άλλοι Έ λληνες πού έμεναν στό εξωτερικό 
πού άπό καλή πίστη ήταν δισταχτικοί καί άναβλητικοί. Τέτοιος ήταν ό Κο- 
ρ α ή ς  πού ζούσε στό Παρίσι καί πού ό πατριωτισμός του ήταν άγνός. Δέν 
ήξερε όμως τ ί γίνονταν στήν σκλαβωμένη Ελλάδα. Τό βογκητό τών ραγιά
δων δέν τό άκουγε. Κλεισμένος στό γραφείο του διάβαζε τούς άρχαίους 
έλληνες συγγραφείς καί έπηρεασμένος άπό μερικούς φίλους του Χιώτες καί 
άλλους μέ τούς οποίους άλληλογραφούσε, σχημάτισε τήν πεποίθηση πώς 
έπρεπε πρώτα οί έλληνες νά μορφωθούν καί ύστερα νά πάρουν τά δπλα. 
ΤΗταν τής γνώμης πώς γύρω στά 1850 θά έπρεπε νά γίνει ή ’Επανάσταση. 
ΤΗταν σοφός ό μακαρίτης Κοραής καί πατριώτης άγνός μα οΐ τέτοιες γνώμες 
του έδειχναν πώς δέν μπόρεσε νά καταλάβει δτι ε ίχε έλθει ή ώρα.

Τό Σεπτέμβρη του 1820 δταν έμαθε τή στάση του Ά λή Πασά κούνησε 
τό κεφάλι του καί είπε λυπημένος : «δέν εΐμεθα είς κατάστασιν νά ώφε?.ηθώμεν, 
διότι εΐμεθα άκόμη άγουροι». Ύστερα πάλι άπό μερικούς μήνες δταν στή 
Μολδοβλαχιά άκούστηκε τό πρώτο σάλπισμα του Εθνικού Σηκωμού πάλι ό 
Κοραής έγραφε «άπορώ άν έπιστεύσατε ποτέ δτι ό Ύψηλάντης έκινήθη όφ’ 
έαυτού». Δέν έπίστευε πώς ό Ύψηλάντης ήταν όργανο τής Φιλικής Ε τ α ι
ρείας άλλά δργανο τού Τσάρου καί γ ι ’ αύτό ήταν δύσπιστος.

'Όμως άργότερα έπαψαν οί Ιερεμιάδες του καί έγραφε κάθε μέρα καί 
έδινε συμβουλές. Ούτε μιά μέρα δέν έπαψε νά γράφει καί νά συμβουλεύει. 
"Ολες οί συμβουλές του καταλήγανε σένα πράμα. ΟΙ Έ λληνες διώχνοντας 
τούς Τούρκους, νά Ιδρύσουν πολιτεία δημοκρατική πέρα ώς πέρα.

Ό  Κοραής δμως πού πριν τού ’Εθνικού Σηκωμού συμβούλευε «νά πε
ριμένουν οί Έλληνες τό πλήρωμα τού χρόνου» διότι πρώτα πρέπει τό Γένος 
ν’ άποχτήσει «παιδείαν Ικανήν ϊνα όργανίση καί διατάξει (=συντάξει) τήν 
νέαν Πολιτείαν», έπεφτε έξω όχι μόνο στό δ ,τι οί έπαναστάσεις δέν γίνον
ται κατά παραγγελία καί μέ έφόδια μόνο τις γραμματικές καί Ιστορικές 
γνώσεις, άλλά έκανε καί τό μεγάλο λάθος να μήν ύπολογίζει πόσο κακό 
έκαναν οί Φαναριώτες. οί άνώτεροι Κληρικοί καί οί κοτζαμπάσηδες. ΕΙν* 
άλήθεια πώς τούς μισούσε δλους αύτούς, τούς κατάκρινε καί τούς στιγμάτιζε 
κάθε φορά πού τού δίνονταν εύκαιρία.

Μά ή πολεμική του δέν ε ίχε κανένα πραχτικό άποτέλεσμα. Κάθε τόσο
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σέ κάθε κρίσιμη γιά τό ’Έθνος στιγμή» οΐ προδότες άπό τις  τάξεις αυτές 
ήταν πολλοί. ’Ακόμα άπ ’ τόν καιρό τού Ρήγα Βελεστινλή τό Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, οί Φαναριώτες κσί οΐ κοτζαμπάσηδες όχι μόνο κατατρέξανε τό 
θεσσαλό έθναπόστολο καί κάψανε τις πατριωτικές προκηρύξεις καί τό θο ύ 
ριο του άλλά καί κάνανε τό παν γιά νά μή διδάσκονται στά σχολεία τά 
άνώτερα μαθηματικά, οί φυσικές έπιστήμες καί ή φιλοσοφία.

’Αργότερα, όταν ή Φιλική Ε τα ιρεία  συνεχίζοντας τό έργο τού Ρήγα, 
έβαλε σέ ένέργεια τά άπελευθερωτικά της σχέδια, όσοι άπ* τούς Φαναριώ
τες καί κοτζαμπάσηδες, έμαθαν πώς όργανόνονταν ή έθνική έξέγερση. άλλοι 
άπό καιροσκοπισμό κράτησαν ούδετερότητα, άλλοι με τό νά πιστέψουν πώς 
πίσω άπ’ τη Φιλική Ε τα ιρεία  ήταν ό Τσάρος, πήραν μέρος στήν Επανάστα
ση καί άλλοι πήγαν στούς Τούρκους καί μαρτύρησαν τά όσα έμαθαν.

Ένας άπ’ αέτούς ήταν ό Σ ω κ ρ ά τ η ς  Κ ο υ γ ι ά ς ,  ό πιό μεγάλος 
προύχοντας του Μωρία. Ή έπαρχία Γριπολιτζάς ήταν σχεδόν δική του. Καί 
οί Τούρκοι άκόμα τόνε φοβούντανε γ ιατί ε ίχε καί μεγάλη περιουσία καί στήν 
Πόλη τρανούς Τούρκους φίλους του. Στις άρχές του Δεκέμβρη Ί820 οί 
Φ ιλ ικο ί τού Μωρία άποφάσισαν νά τόν μυήσουν οτή Φιλική Ε τα ιρεία . Πολ· 
λοί άντέδρασαν γ ια τί ήξεραν πώς ήταν τουρκόφιλος, μά, έπικράτησαν έκεϊ- 
νοι πού νόμιζαν πώς ή Επανάσταση δέν μπορεί νά γίνει άν οί τρανοί πρού
χοντες δέν πάρουν μέρος. Γ ι ’ αύτό άναθέσανε στόν Κανέλλο Δεληγιάννη νά 
πάει νά τόν βρει καί νά τόν κατηχήσει. 'Όμως ό Κανέλλος Δεληγιάννης 
άρνήθηκε : «Τό μυστήριο, είπε, δέν τό φανερώνω στόν Κουγιά, γιά νά γίνω 
κ ’ έγώ (άθελά μου) προδότης, γ ια τί αύτός άμα τό μάθει εύθύς θά τό μαρ
τυρήσει στόν Νακίπ Έφέντη τόν τουρκο καί φίλο του, ώς καί στούς λο ι
πούς άγάδες. οί όποιοι μανθάνοντάς το θά μάς θανατώσουν όλους καί τό 
Γένος προσέτι θά χαθή». Επειδή δέ δέχθηκε ό Δεληγιάννης έστειλαν στόν 
Κουγιά τόν Παναγιωτάκη Ζαφειρόπουλο προεστό του Φαναριού. Ό  Ζα- 
φειρόπουλος πήγε καί του είπε όλα τά σχέδια. Ό  Κουγιάς τόν άκουσε καί 
άμα τοδπε ό Ζαφειρόπουλος νά όρκισθεΐ, σηκώθηκε έβαλε τά καλά του καί 
πήγε τά ίσ ια  στό φίλο του τούρκο Νακίπ. Τά είπ ε όλα, μέ τό νί καί μέ 
τό σίγμα. Ό  Νακίπ ειδοποίησε τόν άντικαταστάτη του Χουρσήτ πασά. Μά 
πριν άρχίσουν οί έρευνες καί οί συλλήψεις ήρθε άπ’ τό Χουρσήτ έντολή νά 
μήν πειράξουν τούς Χριστιανούς πριν έχουν άποδείξεις γ ιατί οι διαδόσεις 
πώς υπάρχει Ε τα ιρεία  καί έτοιμάζεται κίνημα τών ραγιάδων έχουν πηγή 
τους τά Γιάνενα. Ό  άντάρτης Ά λής τά διαδίδει αύτά γιά νά μεταφερθεί 
στρατός στό Μωριά καί ξαλαφρώσει αύτός. ‘Ωστόσο πρόσταξε νά βάλουν 
σέ κίνηση τούς Χριστιανούς τσασίτηδες (πληροφοριοδότες) νά πάρουν καί 
ώρισμένα μέτρα. Νά καλέσουν στήν Τριπολιτζά τούς Δεσποτάδες καί τούς 
τρανούς κοτζαμπάσηδες ά τ ’ όλο τό Μωριά καί νά τούς κρατήσουν.

’Απ' τήν άλλη μεριά, οί Έ λληνες προύχοντες πού έμαθαν τά σχέδια 
τής Φιλικής Ε τα ιρεία ς καί δέ συμφωνήσαν, άποφάσισαν νά δολοφονήσουν 
τόν «κερατόπαπα» Παπαφλέσσα, μά αύτός πρόλαβε καί κρύφτηκε. Στό άναμε- 
ταξύ τά κατάφερε ν’ άνάψει τό ντουφεκίδι. Φυσικά ώς τήν «τελευταία στιγμή» 
προσπάθησαν μερικοί <νά σβήσουν τή φωτιά», μά οί Τούρκοι άγρίεψαν καί 
άρχισαν νά πιάνουν τούς κοτζαμπάσηδες καί τούς δεσποτάδες—αύτό ήταν τό 
μεγάλο τους σφάλμα—καί νά παίρνουν όμήρους, ένώ στό άναμεταξύ οί λα ϊ
κές μάζες ξεσηκώθηκαν καί χτυπούσαν τούς Τούρκους.

ΓΠ αύτό πολλοί κοτζαμπάσηδες, τραβούσαν τά μαλλιά τους, έκλαι- 
γαν καί φώναζαν «μάς πήραν στό λαιμό τους ό Παπσφλέσσας καί ή παρέα 
του». Ήταν όμως άργά. Οί Τούρκοι δέν τούς πίστευαν. Ένας άπ* τούς μεγα- 
λοχτηματίες τής Κορινθίας ό Νοταράς, όταν έμαθε πώς τά Καλάβρυτα έπα- 
ναστάτησαν, έγινε πυρ καί μανία καί προσπάθησε νά κρατήσει τήν έπαρχία 
του ύποταχτική. Καβάλλα στό άλογό του γύριζε άπό χωριό σέ χωριό καί 
έλεγε :

«Ανάθεμα στούς ψευτοκαλαβρυτινούς, έπήραν τόν κόσμο στό λαιμό τους· 
κάμνουν καί τώρα όπως έκαμαν καί στήν άλλη επανάσταση ( =  1770). Έγώ, 
είπε, δέν μπορώ νά γυρίσω πίσιο* έσυγχωρέθηκα μέ τή φαμελιά μου καί πη
γαίνω (στήν Τριπολιτζά) γιά νά λυτρώσω τον κόσμο καί τό κεφάλι μου νά 
μή χαθούν. Νά τούς πεις (σιούς επαναστάτες) πώς ό ραγιάς καλά περνά, καί 
νά καθήσουν ήσυχα». (Φ ω τ ά κ ο υ : ’Απομνημονεύματα A, 70).

Μά καί ό μπέης τής Μάνης, ό Μ α υ ρ ο μ ι χ ά λ η ς  πού ε ίχ ε  φέ
ουδό του όλη τή Μάνη, άθελά  του πήρε μέρος στήν Επανάσταση. Πίστεψε 
πώς Θσρχονταν ρωσσικά καράβια καί στρατός καί θάφερναν μιλλιούνια φλω- 
ριά καί θά τόν έκαναν πασά τού Μωριά ! Έ τσ ι τού είπαν οί Φ ιλικοί καί
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τάχαψε. Μά δταν έμαθε πώς ό Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε' άφώρισε τήν- 
Έπανάσταση, πώς ό Τσάρος άποδοκίμασε τόν Ύψηλάντη καί πώς οΐ Τούρ
κοι κράτησαν τό γυιό του στήν Τριπολιτζά όμηρο, παρ* δλα τά άξιώματα 
που τούδωσαν οί Φιλικοί μετάνοιωσε καί άρχισε νά σκέπτεται πώς θά μπο
ρούσε νά τά ξαναψτιάξει μέ τούς Τούρκους προδίνοντας τούς Έ λληνες καί 
σκοτώνοντας τόν Κολοκοτρώνη.

Αφού σκέφτηκε πολλά πήρε τήν άπόφαση νά στείλει στην πολιορκη- 
μένη Τριπολιτζά τόν έμπιστό του, τόν παπά Γ ε ρ ά σ ι μ ο  Π α π α δ ό
π ο υ  λ ο, (πού οί Τούρκοι τόν άγαπούσαν καί ήξεραν πώς ήταν δικός 
τους), γιά νά άνακοινώσει στόν τοϋρκο Καϊμακάμη τής Τριπολιτζάς τά σχέ
δια τής προδοσίας του·

Σάν άντάλλαγμα ζητούσε νά άφίσει τό γυιό του πού ήταν φυλακισμέ
νος καί νά του δώσουν άμνηστεία.

’Άν καί στήν Καλαμάτα οί Έλληνες τόν άνεγνώρισαν άρχηγό καί τού 
φέρνονταν καλά, αυτός σάν άλλος Ιούδας, πήρε τήν άπόφαση νά γίνει προ
δότης. Νά τί γράφει ένας άγωνιστής, ό Μ. Οικονόμου γιά τόπροδοτικό αυτό 
φέρσιμο τού Μαυρομιχάλη.

«‘Ο Πετρόμπεης (Μαυρομιχάλης), ένφ οί υιοί καί συγγενείς του καί πάν 
τες οί Έλληνες έμάχοντο ώς επαναστάται, αυτός μένιον, ώς εϊρηται, εϊς Κα" 
λάμας, υποχειρίους εχων καί φυλάττων ιόν Άρναούτογλου καί λοιπούς Τούρ
κους, κατά τα μέσα Απριλίου περί τής σωτηρίας του έν Τριπόλει (φυλακΓ 
σμένου) υιού του μεριμνών, άπέστειλε τόν ιερομόναχον διδάσκαλον Γεράσιμον 
(ΙΙαπαδόπουλον) τόν έκ Ζατούνης... εις Τρίπολιν ίδιορρύθμως μέ έπιστολι- 
μαίαν πρότασιν περί ανταλλαγής των είρημένων Τούρκων μετά των έν φυ
λακή ήμετέρων (χάριν τού υιού του Αναστασίου καί τής των λοιπών σωτη
ρίας), έχοντα δέ μυστικήν εντολήν νά βεβαιιόση τόν (τούρκον) Καίμακάμην 
καί λοιπούς (τής Τριπολιτζάς), ότι αυτός ών εις τό Δοβλέτι (εις τήν Τουρκική 
Κυβέρνηση) ήτο καί είναι ενάντιος τής Έπαναστάσεως ή μάλλον των έκ τής 
φυλακίσεως των προυχόντων άρχιερέων προκληΟεισών ταραχών καί προσπαθεί 
νά καταπαύση αυτός* ό δέ (Γεράσιμος) είσελθών άδεια καί των πολιορκητών 
(Ελλήνων), αός έπιΟυμούντων μεν καί αυτών τήν ελευθερίαν των έν φυλακή 
(Ελλήνων), άγνοούντων δέ τήν μυστικήν παραγγελίαν, έγχειρίσας (ούτος) τήν 
επιστολήν καί άνακοινώσας τοίς Τούρκοις τά τής μυστικής παραγγελίας, έκ- 
φράσαντος πλείστας ευχαριστίας καί εύχάς υπέρ τού Δουβλετίου... καί λαβών 
(από τούς Τούρκους) άντεπιστολήν έςήλθε. Περιείχε δέ αύτη υποσχέσεις καί 
παραγγελίας (προς τόν Μαυρομιχάλη) νά μή μεριμνά περί τής περιποιήσεως 
καί άσφαλείας τών έν φυλακή, (άλλα) προτροπάς προς έκτέλεσιν τών παρηγ- 
γελμένων, καί έπαγγελίαν κληρονομικής διαδοχής τής ήγεμονίας (έν Μάνη) 
καί άλλων αμοιβών καί ωφελειών, έάν καταπαύσας τάς ταραχάς, κ α τ ο ρ- 
θ  ώ σ η μ ά λ ι σ τ α  κ α ί  ά π ο κ τ ε ί ν η τ ό ν  Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η  ν·. 
Ό  δέ Γεράσιμος έξελθών καί απαντηθείς άπ* τόν υιόν τού Ιίετρόμπεη (Μαυ
ρομιχάλη) ΊΙλίαν, έκεί άκων ένεχείρηοεν αύιφ τήν άπάντησιν (τών Τούρκων). 
Ό  δέ άποσφραγίσας αυτήν καί άναγνώσας έξεπλάγη* ζητησάντων δέ καί τών 
άλλων νά ίδωσι τό περιεχόμενον, ό Ήλίας κρίνας ανάξιον τού πατρός του 
τό πράγμα καί λυπηθείς, ςεσχίσας μετά μεγάλης οργής τήν έπιστολήν εις μ ι
κρότατα τεμάχια, έςηφάνισεν αύτήν* καί ό Γεράσιμος έπιπληχθείς καί άπει- 
ληθείς, μή κακοποιηθείς δέ χάριν τού Ήλία, καί άπελθών διηγήθη προφορι- 
κώς τφ Πετρόμπεη, δσα είδεν, ήκουσε καί έπαθεν. Έκτος δέ τούτου ό Πε
τρόμπεης (Μαυρομιχάλης) έγραφε συχνά καί προς τούς έν ταϊς έπαρχίαις προ
κρίτους πολιτικούς τε και στρατιιοτικούς. ζητών χρήματα διά τούς έν στρα- 
τεία Μανιάτας, απειλών ότι άλλως θέλουν επιστρέφει (στή Μάνη) καί δέν 
θέλουν έκστρατεύσει πλέον». (Μ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ :  Ιστορικά τής Ε λλην ι
κής ΙΙαλλιγγενεσίας, Άθήναι 1873, σ. 150—151).

Ευτυχώς πού τά προδοτικά σχέδια τού Μαυρομιχάλη ματαιώθηκαν.
Έδώ όμως πρέπει νά κάνουμε λόγο γιά τόν έμπιστό του Γ ε ρ ά σ ι- 

μ ο  Π α π α δ ό π ο υ λ ο  πού στήν περίοδο αυτή έπαιξε ρόλο τσασίτη 
(^πληροφοριοδότη). ΤΗταν ώς τό κόκκαλο τουρκόφιλος. "Ηξερε κάμποσα 
γράμματα. Είκοσιτεσσάρων χρονών φόρεσε τά ράσα καί έχτισε στήν Καλα
μάτα γυναικείο μοναστήρι τού 'Αγίου Κωνσταντίνου. Μάζεψε φτωχοκόριτσα 
άπ* τά γύρω χωριά. Τά έκανε καλογριές καί έφτιαξε μεγάλο έργαστήρι πού 
έφτιαχνε υφαντά μεταξωτά. Παραδόπιστος καί έκμεταλλευτής καί πόρνος 
ζούσε μέσα στό χαρέμι του σάν πασάς. ΕΤχε πλουτίσει καί ή έπιρροή του 
ήταν μεγάλη σ ’ δλη τήν περιοχή τής Καλαμάτας καί τής Μάνης.

'Όταν άκούστηκε τό έγερτήριο σάλπισμα τής Εθνεγερσίας, όχι μόνον
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δέν συγκινήθηκε. άλλά άπ’ τήν πρώτη μέρα έπαιξε τό ρόλο του προδότη.
’ Αφισε μάλιστα και άπομνημονεύματα (*) στά οποία δέν κρύβει τήν 

προδοσία του. Γράφει λοιπόν σ ’ αυτά ό προδότης πώς τρία χρόνια πριν γ ί
νει ό ιιενάλος Σηκωμός έμαθε τά σχέδια τής Φιλικής Ετα ιρεία ς άπό κάποιο 
άνεψιό του μυημένο. Αυτός μάλιστα του έδωσε καί διάβασε ένα έγγραφο τής 
Ε τα ιρεία ς πού έλεγε πώς τόν «άρμόδιον καιρόν» θά δοθεί τό σύνθημα νά 
«κτυπήσουν πανιού τούς Τούρκους καί Κοτζαμπάσηδες». Ό  καλόγερος «έφρι- 
ξε> καί είπε στόν άνεψιό του : «Πσι£ί μου αύτά τά λόγια νά μή μεταβγουν
άπ’ τό στόμα σου· κι* αύτά τά γράμματα νά τά ρίξεις στή φωτιά γ ιατί ε ί
ναι ευρήματα Διαβόλου».

Ό  Ιδιος γράφει άκόμα πώς δταν έμαθε πώς μπήκε στήν Ε τα ιρεία  κα* 
ό Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, πήγε καί τούπε πώς δέν έκανε καλά. ΚΓ όταν 
άρχισε ή Επανάσταση του ύπόδειξε πώς ποέπει νά κάνει τό παν γιά νά 
σβήσει ή άνταρσία. ΓΓ αύτό πήγε στήν Τριπολιτζά καί έπαιξε τό ρόλο του 
προδότη καί χαφιέ.

Στήν Πόλη —γράφει— «κάποιοι παμπόνηροι (όπως ήταν όλοι σχεδόν 
οΐ πρωταίτιοι τής Έπαναστάσεως) του Διαβόλου κατοικητήρια καί όργανα» 
έμπλεξαν τόν Μαυρομιχάλη. Επίσης χαρακτηρίζει τόν Παπαφλέσσα «κάκι
στον ψευδόπαπαν», τούς έπαναστάτες «συγχυσθέντας Έλληνας» καί τό με
γάλο Είκοσιένα «θεόργιστον Επανάσταση» καί «φρικωδέστερον καί άπανθρω- 
πότατον καί θεομίσητον έργον».

Βρίζει τούς πάντες καί τά πάντα. Συκοφαντεί καί κατηγορεί τό λαό 
τού Μωρία πώς πήρε τά όπλα γιά νά σφάξει τούς άρχοντες καί γιά  ν ’ άρ- 
πάξει τις περιουσίες τών Τούρκων. Τούς Μανιάτες τούς λέει άνανδρους καί 
πλιατσικολόγους. Καί γιά νά δικαιολογήσει τά γραφόμενά του, άραδιάζει 
εύαγγελικά κείμενα πού δικαιολογούν τήν τυραννία των Τούρκων. Σύμφωνα 
μέ τό κείμενα αύτά όποιος πάρει τά όπλα κατά τής κάθε είδους Εξουσίας 
δέν είναι χριστιανός ! Αν ό Χριστός ήθελε νά καταλυθεϊ ή Εξουσία τού 
Σουλτάνου θά έδιωχνε τούς Τούρκους χωρίς πόλεμο, χωρίς αίματα !

Αργότερα —στό μεταξύ είχε λιποταχτήσει καί βρέθηκε στά Εφ τά 
νησα— όταν Ιδρύθηκε τό Ελληνικό Κράτος, αύτός πού ύμνολογούσε καί δο
ξολογούσε τήν Τουρκική Εξουσία «ώς θεόσταλτον», άρχισε νά όργανώνει 
στασιαστικά κινήματα. Φανερά έλεγε πώς τό Ελληνικό Κράτος είναι έργο 
καί όργανο τού Διαβόλου άφού θέλει νά καταργήσει *τάς Ιερός Μονάς» (*). 
ΓΓ  αυτό τόν έπιασαν καί τόν έκλεισαν στό Μοναστήρι τού Βουλκάνου ένώ 
τού έπρεπε κρεμάλα (1 2 3).

Τέτοιοι σάν τόν Παπαδόπουλο ήταν πολλοί. ’ Αν θέλαμε νά Ιστορή
σουμε τίς προδοσίες τους θά γεμίζαμε τόμους όλόκληρους.

θά  κλείσουμε όμως τό σημείωμά μας μέ τά προδοτικά φερσίματα με
ρικών κοτζαμπάσηδων τού Πηλίου. Ε κ ε ί άρχισε ή Επανάσταση στίς 7 του 
Μάη 1821. Δέν κράτησε 0μα>ς παραπάνω άπό ένα μήνα γιατί οί προύχοντες 
άντιδράσανε άπό τήν πρώτη μέρα. "Αν κρατούσε ή ’Επανάσταση στόν Κίσ- 
σαβο καί στό Πήλιο καί παράλληλα ξεσηκώνονταν τόν Ιδιο καιρό, τά χωριά 
τού Ολύμπου, ή Νιάουσα, ή Βέρροια. οΐ Σέρραις καί ή Χαλκίδα, ή άνταρ
σία τού *Αλή Πασά στήν Ήπειρο δέ θάσβυνε. Έ τσ ι ό Μωρίας καί ή Ρούιιελη 
θά μπορούσαν νά όργανώσουν ταχτικό στρατό καί νά δώσουν άποφασιστικό 
χτύπημα στούς Τούρκους.

ΟΙ προύχοντες όμως τής Θεσσαλίας, τής Μακεδονίας καί τής Εύβοιας 
άντιδράσανε. Μόνο σε μιά γωνιά τού Πηλίου στήν περιοχή τού Τρίκερι βά-

1. Τά χειρόγραφά τον τά τύπωσε τά 1897 στήν ' Αθι)να ό θαυμαστής τον καλόγε
ρος Κ. Λ ο ν χ ά χ η ς [ά το>» τίτλο που είχε βάλει 6 Γεράσιμος Παπαδοπούλας : 
< Πνευματική Τράπεζα* και με τον υπότιτλο βαλμένυν απ' τον Δουκάκη : *Τά ενρεθέντα 
’Εκκλησιαστικά και λοιπά συγγράμματα του διδασκάλου ίερομονάχου Γερασίμου Παπα- 
δοπονλον ίδρντοΐ* τής εν Καλάμαις Ίεράς των Γυναικών Μονής, βιβλίον ψνχωφελ,έστα- 
τον τ. Λ '* ( ' Αθήνα ι 1897). ' Η ' Ιερά Σύνοδος όμως τά μάζεψε όλα αυτά τά βιβλία 
και τά κατέστρεψε γιά νά μή μάθει ύ κόσμος ποιος ήταν ό προδότης. Στις εδώ δημό
σιες βιβλιοθήκες δεν υπάρχει. "Οσο ξέρω ό Γιάννης Βλαχογιάννης είχε ένα αντίτυπο 
καθώς και ό Φ. Μιχαλόπονλος.

2. Πρέπει νά βρεθεί τό *ψνχοφελέοτατον» βιβλίον < Πνευματική Τράπεζα* καί νά 
δημοσιενθονν άλλη μιά φορά τά κηρνγματατα του Γεράσιμον Ιΐαηαδόπονλον.

3. Τά παραπάνω στοιχεία τά παίρνω απ' τά < Προπύλαια* τον Γιάννη Β).αχο
γ ιάννη, Ά θ . 1900—1908, σελ. 115 καί πέρα.
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στάξε ή φλόγα τής ’Επανάστασης ώς τό 1823. Μά έσβυσε άπό τό φιλοτουρ- 
κισμό τών κοτζαμπάσηδων καί τοΟ άνώτερου Κλήρου.

Στήν Εθνοσυνέλευση του 1823 καί στή συνεδρίαση τής 25 Μάη διαβά
στηκε άναφορά σταλμένη άπ’ τούς πατριώτες του Πηλίου πού μαζί μέ άλλα 
έλεγε καί τόνιζε πώς ό κοτζαμπάσης τής Ζαγοράς Κασσαβέτης, τής Δράκιας 
Λογοθέτης, τοΟ Κατωχωριου Στίβας, παρακινούσαν τούς έπαναστάτες πηλιο- 
ρείτεςνά παραδώσουν τά όπλα καί νά υποταχθούν. Κ ι’ έπειδή οΐ πατριώτες 
δέν τούς άκουσαν, οί προδότες αύτοί κατέβηκαν σχό Κάστρο τού Βόλου, 
όπλίστηκαν καί μαζί μέ τούς άλλους ψιλότουρκους χτύπησαν τά έπαναστατη- 
μένα χωριά (βλ. Α ρ χ ε ί α  Έ λ λ η  ν. Π α λ ι γ γ ε ν ε σ ί α ς  τ. Β \  45—46).

Τόν Ιδιο καιρό καί ό άρχηγός τών Επαναστατών τού Τρίκερι Καρα- 
τάσος έγραψε στήν Ελληνική Κυβέρνηση :

«...Επειδή αυτοί (οί κοτζαμπάσηδες) έτυψλώθησαν καί τούς οφθαλμούς 
των έκαμμυσαν καί τί λέγω, βοήθειαν εις ημάς καί δέν λέγω ζημίας φανε- 
ράς, δπου τά στρατηγήματα τών εχθρών γίνονται 6Γ αυτών, τών Όθωμανο- 
φρονούντων θετταλομαγνήτων :» (II ε ρ ρ  α ι β ο ύ : ’Απομνημονεύματα, Β, 18).

‘ Υπάρχουν δμως καί άλλα κείμενα. Ένας πατριώτης άπ’ τά χωριά 
τού Πηλίου γράφει στόν άδερφό του πού ήταν στήν έπαναστστημένη 
'Ελλάδα.

«...Όσοι τών 'Ελλήνων έφωτίσθησαν άπ* τό πνεύμα τού πατριωτισμού καί 
τής έλευΟερίας, αύτοί καταφρονήσαντες τά πάντα άδραςαν πρυΟύμως τά 
δπλα καί έκινήθησαν ενάντια τών Τούρκων... Όσοι έμειναν αφώτιστοι —άπ’ 
τούς προύχοντες— οί τοιοΰτοι ούτε όπλα έδραζαν, ούτε κανένα χρήσιμον έδει
ξαν εις τό Γένος, άλλ’ εύρίσκονται εισέτι ραγιάδες μέ άκραν την εύχαρίστη- 
σιν τυραννούμενοι υπό τού (τουρκικού) ζυγού. Οί τοιοΰτοι ωστόσο παρηγο- 
ρούνται άναμεταξύ τ<ον μέταντα τά λόγια : « ’ Εμείς έκάμαμε καλώ, όπου δέν
έσηκωθήκαμεν νά λάβωμεν δπλα, επειδή αυτή ή δουλειά οπού έκαμαν οί Έ λ 
ληνες δέν είναι καλή, αυτή είναι κλέφτικη καί όχι βασιλική...»

’ Αλλος πάλι πηλιορείτης στιγμάτιζε τούς κοτζαμπάσηδες του Πηλίου 
γράφοντας :

«. .Σείς μερικοί πώς έξεπέσατε νά γίνετε έσχατοι ; τούς οποίους σάςήξευρα 
κατά τούτο ώς πριότους (νοικοκυραίους) όταν ήμην εις αυτά τά μέρη ακόμη. 
Τί δυστυχία μεγάλη. Οί υιοί τών γελαόαρέων καί αστικών καί γεωργών έιρε- 
ζαν ταχύτερον άπ* τούς υιούς τών πλουσίων καί αρχόντων εις τούτο τό μένα 
δείπνον τής κοινής ημών μητρός. Καί αυτοί (οί φτωχοί) προσπαθούσαν νά τήν 
βγάλιοσι άπ’ τόν βόρβορον καί νά τήν παστρέψωσι μέ τό αίμα τ(υν. Δέν ε ί
δες σύ ό ίδιος κδν όφθαλμοψανώς τοσούτους καί τηλικούτους νέους καί γέ
ροντας νά πολεμούν έν ανδρεία ψυχής καί αγαλλιάσει μέ τούς κυρίους σας 
’Οθωμανούς εις τόν κατά Τρίκερι πόλεμον ; υί όποιοι ήψάνισαν (*) σχεδόν 
δύο χιλιάδας εχθρών :...*

Όπως είπαμε ύπάρχουν πολλά κείμενα. Ά νοΐξτε τά άπομνημονεύματα 
του Φωτάκου. του Κολοκοτρώνη, του Σπηλιάδη, του Μακρυγιάννη, του Κα· 
σομούλη καί άλλων καί Θά ψρίξετε άπ’ όσα Θά ίδείτε νά γράφουν γιά τούς 
προδότες καί δοσιλόγους του Μωρία, τών νησιών, τής Ρούμελης. ’Ηπείρου, 
Θεσσαλίας καί Μακεδονίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ 1

1. Τά παραπάνω κείμενα είναι ανέκδοτα και βρίσκονται στη χειρόγραφη Συλ
λογή : Ο ι κ ο ν ό μ ο υ  Ί  ω ά ν ν ο υ του Λαοισαίου, που την κατέχει σήμερα 6
γιατρός Γ ι ά ν ν η ς  ' Α ν τ ω ν ι ά δ η ς .
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ΤΟ ΚΛΕΦΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

β α ρ λ α μ η ς
του Α Γ I Θ Ε F Ο Υ

Σά μνημόουνο τών ηρωικών κλεφτών μας, 
με την ευκαιρία της 'Εθνικής μας εορτής.

Η ΕΡΕΥΝΑ και το ξεκαθάρισμα των κειμένων των δημοτικών μας τραγου- 
διών, δηλαδή των στίχων των δλοκληρωμένων ή των αποσπασματικών, 

έγινε καί γίνεται ολοένα απ* τούς λαογράφους μας. μέσα στα πλαίσια πού χάραξε 
ό Νικόλαος Πολίτης. Ή αισθητική όμως ανατομία τους κι ή προβολή του πνεύ
ματός τους του εσώτερου βαδίζει άργόπορα.

Αν δεν σφάλλω, τέσσερες έως τώρα ερευνητές, μέ μελέτες τους ειδικές, 
έκαταπιάστηκαν μέ τήν κριτική ανάλυσή τους καί τά αισθητικά τους στοιχεία. 
Δύο γενικά για τό δημοτικό τραγούδι, ό Τέλλος "Αγρας κι ό νΑλκής Θρύλος και 
δύο ειδικά γιά τό κλέφτικο, ύ Γιάννης Άποστολάκης, κι ό Πέτρος Σπανδιονίδης. 
Τον πρώτου ή σύντομη μελέτη, δημοσιευμένη στο παλιό περιοδικό «Νέος Κόσμος* 
είναι γραμμένη κάπως πρόχειρα. Καί παράδειγμα α': Λέει ότι δεν έχουν ποικιλία 
στίχων καί βεβαιώνει ότι τρία είναι τά μέτρα των. Ό  Ιόσύλλαβος, ό 12σύλλαβος 
καί ό Βσύλλαβος. Ένώ αποδείξαμε μέ τά «Τραγούδια τών Ελλήνων» (τ. Α' σ. 40— 
47), ότι τά κύρια στιχουργικά μέτρα είναι 10. κι άλλα τόσα σχεδόν λιγοσύλλαβα 
ή άνάμιχτα. Παράδειγμα β': Χαραχτηρίζει τά ποιητικότατα Μανιάτικα μοιρολόγια 
«αντιποιητικά» καί ότι τά έκαναν «άμουσοι καί χωρίς ποιητικήν φαντασίαν». Ό  
δεύτερος, ενώ εκδηλώνει τό θαυμασμό του σέ πολλά, έχει Αντιρρητική διάθεση 
γενικά. Καί τον έπέκρινε γιά τούτο ό Φώτος Πολίτης. Οί δύο άλλοι μέ μελέτες των 
ειδικές, ανάλυσαν πολ/.ά κλέφτικα τραγούδια. Ό  * Αποστολάκης, μέ τή συνειθι- 
σμένη του αρνητική μέθοδο, μονοτόβολα καί δογματικά, ό Σπανδωνίδης μέ κριτή
ρια αισθητικά, απάνω σέ συστηματικό πλάνο εργασίας, αποδείχνοντας τήν «Αρχαϊ
κή τέχνη» του κλέφτικου τραγουδιού.

’Αλλά, πιστεύω, ότι δεν πρέπει νά λογιάζουμε τά δημοτικά μας τραγούδια 
αποκλειστικά καί στενόψυχα γιά κείμενα «λαογραφικά* νεκρά, πού συντηρούν τήν 
«επιβίωση» τών πρωτόγονων πνευματικών έκδηλίόσειον τού ψυχικού κόσμου τού 
λαού μας.

Γιατί μεγάλες ομάδες άρτιων κι αποσπασματικών ακόμη ποιημάτων αξί
ζουν καί μπορούν ν’ άντιμετρηθοϋν νικηφόρα μέ διαλεχτά ποιήματα μεγάλων ή 
δόκιμων ποιητών, καί δικών μας καί ξένιον ακόμα.

"Εγραψα κι άλλοτε, ότι τό δημοτικό μας τραγούδι πρέπει νά τό κατατά
ξουμε γραμματολογικά σέ ειδική υποδιαίρεση τής λυρικής ποιήσεως στόν πίνακα 
τής λογοτεχνικής μας παραγωγής. Γιατί στέκει τουλάχιστον ισότιμο καί ίσόβαρο 
μέ τό ποίημα τών καλών μας ποιητών.

Καί τώρα, μέ τήν ευκαιρία τής Εθνικής μας εορτής, σάν μνημόσυνο άγνω
στου απ’ τήν Ιστορία κλέφτη, θά παρουσιάσουμε άπ’ τον κύκλο τού κλέφτικου 
τραγουδιού μας ένα πεντάστιχο, αριστούργημα στίχου, νοήματος καί μεγαλόπρε-
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πης λιτότητας πού ζωγραφίζει επιγραμματικά τον κλέφτη Βαρλάμη, πού έβγαλε 
τ ’ άρματά του και ξαπλώθη ν’ άνασάνει απ’ τον αγώνα του. κάτου απ' τά πλάτανα· 

Το ποίημα αυτό (πού από συνήθεια άρνήσεως καί δυσπιστίας θεωρεί ύπο
πτο «λόγιο» ύ Άποστολάκης), μάς τό παράδωκε πρώτος ο Πάσσοβ, από χειρόγρα
φη συλλογή τού πεθερού του Ούλριχ, πού ήξερε τή δημοτική καί είχε ταξίδεψε1 
στήν 'Ελλάδα.

Τρία πλάτανα, τά τρία αράδα—αράδα, 
κι ένας ηλάχανος, παχυν ϊακιον όπώχει ! 
Στα κλωνάρια του οπαϋιά είναι κρεμαομένα 
και οχη ρίζα τον τουφέκια άκονμπιομέί’α 
κι άποκάτω τον 6 Παρλάμης ξαπλωμένος.

Ό  Γκαίτε, θαυμάζοντας τό μεγαλείο άλλου τραγουδιού μας, έκανε προκή
ρυξη διαγωνισμού για τή σύνθεση ζωγραφικού πίνακα πάνω στό θέμα του. Φαν- 
τάζουμαι ότι ή καταπληκτική αυτή εικόνα τού Βαρλάμη κάτω απ’ τά τέσσερα πλά
τανα ξαπλωμένου, θά ήτανε λαμπρό θέμα γιά ανάγλυφο πού ν’ αποδίδει πιστά 
τούς πέντε στίχους. ’ Αναλύοντας σύντομα τό ποίημα παρατηρούμε ότι: α') Δέν 
έχει κανένα φόρτωμα, κανένα επίθετο, καμμιά παρομοίωση, καμμιά περιττολογία» 
β') παρουσιάζει πληρότητα συνθέοεως μέσα στούς λίγους στίχους του, γ') ό πρώ
τος στίχος δείχνει άπλα καί ςάνοιγμα, μέ τή συνήχηση τών δέκα α. μέσα σέ δώ
δεκα ουλλαβές καί δ') έχει σύνολο δεμένο σφιχτά κι αρμονικά Γιατί ό ποιητής 
φαντάζεται τά τέσσερα πελώρια πλάτανα, τά κρεμασμένα κι άποθεμένα άρματα 
(σημαντικό στοιχείο) καί τό Βαρλάμη, πελώριο κι αυτόν, ξαπλιομένον κάτου απ’ τό 
δέντρο, νά γιομίζει τον τόπο, όσο τον γιομιζουν τά τέσσερα πλάτανα.

Τό ποίημα τούτο, άξιο μεγάλου τεχνίτη τής Λύρας, θυμίζει κάπως από αι
σθητική άποψη, μέ τήν ζωγραφικήν απλότητα τής συνθέσεώς του. τήν «’ Επιστολή 
στό Δέ - Ρώσσση* τού Σολωμού, ένα άπ' τά αριστουργήματα τής νέας μας ποιή- 
σεως. πού είναι κι αυτό μια επιστολή απλή, δίχως επίθετο κανένα, δίχως κανένα 
στολίδι, κι όμως μάς δίνει βαθύτατη συγκίνηση.

Α ΓΙΣ  ΘΕΡΟΣ

Κ Λ Ε Φ Τ Ι Κ Ο

* 0  πλούσιος έχει τά φλωρίά, έχει ό φτωχός τά γλέντια. 

“ Αλλοι παινάνε τόν πασά και άλλοι το βεζίρη, 

μά γώ παινάω τό σπαθί τό τουρκοματωμένο, 

τό ’χει καμάρι ή λεβεντιά κι δ κλέφτης περηφάνεια.



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Ι Α Σ

Τό 21 είναι ή κατάληξη και το κορύφωμα μιας επίπονης πορείας, με άλματα 
και με πιαωγνρίοματα, πού βάσταξε αιώνες. Ή  πορεία αυτή άποτνπώθηκε στα πνευ
ματικά δημιουργήματα τον νεοελληνικού ' Εθνους. νΑλλα απ' αυτά δείχνουν τί/ν προσ
πάθεια για την πρόοδο και άλλα καθρεφτίζουν τα εμπόδια πού έμπαιναν στο δρόμο. Το 
τΧρονικό τής Σκλαβιάς και τής Λευτεριάςπροσπαθεί, σταχνολογώντας από τ αδιάφορα 
κείμενα, τα δημοτικά τραγούδια κτλ, νά δόσει αυτή την πορεία.

1. ΕΘ Ν ΙΚ Ο Ι 1 ΙΡ 0 Δ Ρ 0 Μ 0 Ι

Στη Βενετιά οπον είχε συγκροτηθεί στις αρχές τον 16ου αΙώνα ή 'Ελληνική 
κοινότητα, από εμπόρους και λογίονς, ακούστηκαν οι πρώτες *Εθνικές Φωνές. Στά 
1529 6 Δημ. Ζήνυς εβγαλε σε δημοτική μετάφραση τή «Βατραχομυομαχία» και λίγο 
αργότερα τό «Πένθος Θανάτου> οπού στον πρόλογό τον, απ' οπού είναι οί στίχοι πού 
δημοσιεύουμε, ξεχωρίζει οτι ανήκει στη «γενεά τών Γραικών». Τριάντα χρόνια αργό
τερα, 6 Σοφιανός θά μιλήσει πιο καθαρά για τό Γένος και θά έκδόσει γραμματική τής 
δημοτικής γιά τ ή μόρφωση τών ραγιάδων. Ό  Σοφιανός Ιχει αρκετά σαφή ιδέα του 
*Εθνους, και συναφής μ ' αυτό είναι ή ανάκληση τών προγόνων, πού &ά παίξει προ
οδευτικό ρόλο οτήν τουρκοκρατία.

Διά νά μάθετε λοιπόν ’σ τ ί τόπον έτυπώθη 
πόνος και δεξιότητι καί ποιος τό άναλώθη 
Δημήτριος κατ’ όνομα, Ζήνος τό έπινόμι 
έτοϋτο έτυπώθηκε μέ τή δική μου γνώμη.
Γραικών Οπάρχω γενεά, Ζακύνθου πατριώτης, 
στή Βενετία έγένετο τό άνθος τής όλότης.

Δημήτριος Ζήνος

"Ας μη βαρυγκομήσει τινάς άν έκεΐνα πού εις πολλούς χρόνους, μέ 
κόπους καί δασκάλους μαθαίνονται, τωρινά τά βλέπουν εις τέτοιαν γλώσσαν 
κοινήν, δπου καί οί γυναίκες σχεδόν νά την γροικούν, δτι καί διά τούτο οί 
νέοι θέλουν αφήσει νά μηδέν σπουδάζουν στά μαθήματα τά 'Ελληνικά, άλλα 
μάλιστα τούτη θέλει είσται αρχή καλή, νά παρακινηθούν καί νά πάρουν πό
θον... Ε π ε ιδ ή  είς τέτοιαν κακήν τύχην κατήντησε τό πάλαι ποτέ μακαρι
στόν ήμών γένος τών Γραικών, ότι μόλις ευρίσκεται τώρα διδάσκαλος δπου 
νάναι ικανός νά διδάξει τούς νέους κάν τήν γραμματικήν τέχνην, πόσον μάλ
λον ρητορικήν καί λογικήν, γεωμετρίαν καί άστρονομίαν καί τάλλα τής φιλοσο
φίας μέρη... Ά ς  μάς δώσει 6 θεός άνάπαυσιν καί ίιγείαν, δλα τά θέλομεν δώ
σει εις ταύτην τήν χυδαίαν καί κοινήν γλώσσαν... διότι οί έπιστήμες μαθαί- 
νονται δχι μόνον μέ τήν Ε λλην ικήν  γλώσσαν, άμή καί μέ πάσαν άλλην... 
πόσον μάλλον ή έδική μας όμιλία, ή κοινή λέγω, έπόχει τέτοιαν εύταξίαν καί 
αρμονίαν καί καλλωπισμόν... Καί μέ πολλούς άλλους δπου έτυχαν έδώ, είχα 
συμβουλευθεΐ εις ποιον τρόπον ήθελεν διορθωθεί τό πάθος τούτο τής άπαιδευ- 
σίας καί νά γυρίσουν εις τό καλόν. Καί δλοι άπό μίαν γνώμην ήσαν δτι, άν
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ήθελαν διαβάσει καί νά γροικήσουν τά βιβλία βπου άφήκαν οί παλαιοί καί ένά- 
ρετοι εκείνοι άνδρες... Διά τήν μακράν καί πικροτάτην δουλοσύνην, τό ήμέ* 
τερον γένος έξέπεσε καί ουδέ κ ίν  άναθυμάται τήν προκοπήν δπου είχαν οί 
πρόγονοί μας...

Σοφιανός

2. ΑΤΙΟΓΟΗΤΕΓΣΗ

.Στά 767/ ό δεσπότης Γρικχάλων Διονύσιος δ Φιλόσοφος — Σκυλόαοφος όπως 
τον είπαν οί έχ&ροί του χ Γ  όπως έμεινε στην ιστορία — ξεσήκωσε τήν αγροτιά των 
Ίωαννΐνων. 'Η  εξέγερση πνίχτηκε στο αίμα. Το δη μ . τραγούδι πού δημοσιεύουμε δεί
χνει τή απογοήτευση πού έπεκράτησε υστέρα άπό τήν καταστολή τής εξέγερσης τοΰ 
Σχυλόαοφο ν.

Δεσπότη μου τί σήκωσες τδν κόσμο στδ σεφέρι 
καί ρήμαξαν τά Γιάννενα καί ρήμαξεν ό τόπος ;
Μεΐναν τά σπίτια - ν - αδειανά, γέμισαν τά χαντάκια 
κ ι’ ό Τούρκος δεν απόσωσε νά κόβει καί νά κάνει.
’ Εδώ αρπάζουν κόρακες κ ι’ έκεΐ οί Γιαουντήδες.
Χάνουν οί μάνες τά παιδιά καί τά παιδιά γονέους.
Κ ι’ εσένα τδ τομάρι σου τδ στείλανε στήν Πόλη 
νά τρων οί κότες πίτουρα, νά νταβιυλάν οί Γύφτοι 
γιά νά ξυπνάει ή Τουρκία νά κάνει ραμαζάνι.

Δημοτικό

3. ΚΎΡΙΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΡΗΣ

Ό  Κύριλλος Αούχαρης, μιά μεγάλη φυσιογνωμία τής Τουρκοκρατίας, αγωνί
στηκε γιά τον πνευματικά διαφωτισμό των ραγιάδων. 'Έφερε τυπογραφείο στήν Πόλη 
και έβγαλα μετάφραση τής Γραφής στή δημοτική (πρώτο τέταρτο 17ου αιώνα). Οί εκπρό
σωποι τής πνευματικής αντίδρασης τον χτύπησαν μ'ε λύσσα. Ό  Αούχαρης κρεμάστηκε. 
Το επίγραμμα που δημοσιεύεται το έφτιαξε κάποιος εχθρός του.

Εΐκονομάχον έχετε τδν ψευδοπατριάρχην 
καί παλαιάς αίρέσεως τδν άκαδημιάρχην 
καί πώς τδν τρισεπίβουλον πάντες ού διασπάτε 
καί Φινεές τδν ένθεον ζήλον ούχί τολμάτε;
Έγείρεσθε, όπλίσθητε, ούκ άμαχος δ δράκων 
καί αποσκορακίσατε τήν ρίζαν τών φαρμάκων.

4 . Η Κ Α ΕΦ ΤΟ ΓΡΙΑ

'Η  Κλ,εφτουριά, ξεκίνησε σαν ατομική διαμαρτυρία κ ι’ εξελίχτηκε αέ μαζικά 
ένοπλο κίνημα τής σκλαβωμένης ' Ελληνικής αγροτιάς, με στόχο τούς ξένους τύραννους 
καί τούς ντόπιους καταπιεστές.

Παιδιά μ ’ άν θέλτε λεβεντιά καί λεύτερα νά ζήτε 
βάλτε τσιλίκι στήν καρδιά καί σίδερα στά πόδια, 
κρασί ποτέ μήν πίνετε, ύπνο μήν άγαπάτε.
'Ο δπνος είναι θάνατος καί τδ κρασί είναι πλάνος.

Δώδεκα χρόνους έκαμα στους κλέφτες καπετάνιος, 
ζεστδ 'ψωμί δέν έφαγα, δεν πλάγιασα σέ στρώμα, 
τδν Οπνο δέν έχόρτασα, τοΰ ΰπνου τή γλυκάδα 
τδ χέρι μου προσκέφαλο καί τδ σπαθί μου στρώμα 
καί τδ καριοφυλάκι μου σάν κόρη αγκαλιασμένο.
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"Οσο χρονίζουνε βουνά καί λουλουδίζουν κάμποι 
κΓ έχουν οί ράχες κρύα νερά, Τούρκους δεν προσκυνάμε.

— Μώρ’ τί έχεις περδικούλα μου, πού σκούζεις, πού φωνάζεις : 
μήν ε ίν ’ τ* αυγά σου μελανά καί τά φτερά σου μαύρα;
—  Λεν ε ίν3 τ ’ αυγά μου μελανά καί τά φτερά μου μαϋρα, 
μόν κλαίω για την κλεφτουριά, για τούς καπεταναίους 
πού τούς χαλάει Ά λ ή  · πασσας, στα Γιάννενα, στη λίμνη.

Καλά τρώμε καί πίνουμε καί λιανοτραγουδάμε 
δεν κάνουμε κΓ ένα καλό, καλό για την ψυχή μας ;
Νά πάμε νά φυλάξουμε τής Τρίχας τό γεφύρι 
πού θά περάιει ό Βόϊβοντας με τούς άλυσσωμένους 
νά κόψουμε τούς άλυσσους νά δγνυν οί σκλαβωμένοι;

Καί σά διαβεί τά δεκανιά καί γίνει* παλληκάρι 
έλάτε νά ξεθάψετε τά δόλια τάρματά μου 
πού τά χωσα στην έκκλησιά, μέσα στο άγιο βήμα 
νά μη τά πάρουν τά σκυλιά κΓ ά Τουρκοκωσταντάκης

Άγράφων άγρια βουνά, άγράφων κορφοβούνια 
τ: κάματαν τό γιόκα μου, τόν καπετάν Άστρίκο 
που είναι καί δε φαίνεται τούτο τό καλοκαίρι ;
Ανάθεμά σας γέροντες κΓ έσένα Καραγιώργη 

έσεις τό γιό μου διούξαταν, τόν πρώτο τό λεβέντη

5. ΤΟ 1789 ΚΑΙ Ο ΡΗ ΓΑ Σ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η Γαλλική 'Επανάσταση είχε τεράστια απήχηση στο σκλαβωμένο Γένος. ‘ Ο Ρή
γας με τά τραγούδια τον, με τό Σύνταγμά τον και με την πολιτική διακήρυξη, κηρύ- 
χνει τις Ιδέες τον 1789. Τό ϊδιο και 6 Κοραής. *Εναντίον τον Ρήγα και των γαλλικών 
ιδεών ξεσηκώθηκαν ό κ/.ήρος καί οί αντιδραστικοί λόγιοι Φαναριώτες. 'Ο Καλφόγλον 
γράψει ποίημα γιά νά άντικρούσει τις γαλλικές ιδέες. Ό  καλ.όγερος Κύριλλος 
Λανριώτης γράφει λίβελ.λο κατά τού Ρήγα. Ό  * Αθανάσιος Πάριος εγραψε φυλλά
διο με εντολή τον Πατριάρχη Γρηγορίον τον Ε ' γιά νά χτυπήσει τις ιδέες τής Γαλλι
κής Επανάστασης και τον Ρήγα. Τό φυλλάδιο είχε τόν τίτλο «Πατρική Διδασκαλία> 
και κυκλοφόρησε με τό όνομα τον Πατριάρχη *Ιεροσολύμων νΑνθιμον, πού εκείνον τόν 
καιρό ήταν άρρωστος βαρειά και περί μεν αν πώς θά πεθάνει. * Ο Κοραής απάντησε οτήν 
«Πατρική Διδασκαλία» με τήν « *Αδελφική Διδασκαλία».

Ά ρ θ ρ ο  5. "Ολοι οί συμπολΐται ήμποροϋν νά έμβουν εις αξίας καί 
δημόσια όφφίκια...

Ά ρ θ ρ ο  7. Το δίκαιον τοϋ νά φανερώνωμεν τήν γνώμην μας καί 
τούς συλλογισμούς μας, τόσον μέ τήν τυπογραφίαν, δσον καί μέ άλλον τρόπον* 
τό δίκαιον του νά συναθροιζόμεθα είρηνικώς* ή έλευθερία κάθε είδους θρησκείας, 
Χριστιανισμού, ΤουρκισμοΟ, Ιουδαϊσμού καί τά λοιπά οέν είναι έμποδισμένα 
είς τήν παρούσαν διοίκησιν.

"Οταν έμποδίζωνται αυτά τά δίκαια, είναι φανερόν πώς προέρχεται τού
το από τυραννίαν, ή πώς είναι ακόμη ένθύμησις τοϋ έξοστρακισθέντος δεσπο- 
τισμοϋ, δπου άπεδιώςαμεν.

Ά ρ θ ρ ο  22. Ολοι χωρίς έξαίρεσιν έχουν χρέος νά ήξεύρουν γράμμα
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τα. 'Η  πατρίς έχει νά καταστήσει σχολεία εις δλα τά χωρία διά τά άρσενικά 
καί θηλυκά παιδία...

“Α ρ θ ρ ο  2ό. 'Η αυτοκρατορία (=κυριαρχία) είναι θεμελιωμένη είς 
τόν λαόν αύτή είναι μία, αδιαίρετος, απροσδιόριστος καί άναφαίρετος. Ήγουν 
δ λαός μόνον ήμπορεΐ νά προστάζει καί δχι Ενα μέρος ανθρώπων ή μία πόλις* 
καί ήμπορεΐ νά προστάζει δΓ δλα χωρίς κανένα έμπόδιον.

“ Α ρ θ ρ ο 34. "Οταν Ενας μόνος κάτοικος τοΰ βασιλείου (= τ ή ς  Επικρα- 
τείας) τούτου άδικηθεί, άδικείται δλον τό βασίλειον καί πάλιν δταν τό βασί- 
λειον αδικείται ή πολεμεΐται, αδικείται ή πολεμεϊται κάθε πολίτης. Διά τοΰτο 
δέν ήμπορεΐ ποτέ κανείς νά είπή, δτι ή τάδε χώρα πολεμεϊται, δέν μέ μέλει, 
διότι έγώ ήσυχάζω είς την ίδικήν μου' άλλ’ έγώ πολεμώμαι δταν ή τάδε χώ
ρα πάσχει, ώς μέρος τοΰ δλου δπου είμα ι' δ Βούλγαρος πρέπει νά κινείται 
δταν πάχει δ Έ λ λ η ν  καί τούτος πάλιν δι’ έκεϊνον καί άμφότερο: διά τόν 
Αλβανόν καί Βλάχον.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟ ΙΚΙΙΣΙΣ

“ Α ρ θ ρ ο  1. Ή Ε λλη ν ικ ή  Δημοκρατία είναι μία, μ ’ δλον δπου συμ
περιλαμβάνει εις τόν κόλπον της διάφορα γένη καί θρησκείας.

Ά ρ θ ρ ο  5. Χάνει τά δίκαια τοΰ πολίτου έκεΐνος... δπου δέχεται δφ- 
φίκιον ή δούλευσιν, ή χαρίσματα άπό χέρι τυράννου...

Ά ρ θ ρ ο  7. Ό  αύτοκράτωρ (=κυρίαρχος) λαός είναι δλοι οί κάτοικοι 
τοΰ βασιλείου τούτου, χωρίς Εξαίρεσιν θρησκείας καί διαλέκτου, "Ελληνες, Α λ 
βανοί, Βλάχοι, Άρμένηδες, Τοϋρκοι, καί κάθε άλλο είδος γενεάς.

Ά ρ θ ρ ο  119. Οί "Ελληνες οέν άνακατεύονιαι είς την διοίκησιν τών 
άλλων Ε θ νώ ν  άλλ’ ούτε είναι είς αυτούς δυνατόν νά άνακατευθοϋν άλλα είς 
την ίδικήν των...

Ά ρ θ ρ ο  124. 'Η  κήρυξις τών δικαίων τοΰ ανθρώπου καί ή νομοθετική 
αύτή πράξις νά χαραχθή έπάνω είς χάλκινας πλάκας καί νά στέκεται είς τόν 
τόπον τής συναθροίσεως τοΰ Νομοθετικού Σώματος· νά γένουν τοιαΰτα αντί
τυπα καί νά στηθούν είς δλας τάς πόλεις, χώρας καί χωρία τής Δημοκρατίας, 
είς τά μεσοχώρια, δπου κάθε ώραν νά βλέπει κάθε πολίτης, είς τ ί συνίσταται 
δ θησαυρός τής φιλτάτης Ελευθερίας του.

Ρήγας

'Η  ζωή τοΰ αληθούς πολίτου πρέπει νά τελειώνει ή διά τήν Ελευθερίαν 
του ή μέ τήν Ελευθερίαν του.

"Ενας Ενάρετος, δπό τής δουλείας πρέπει Εξ ανάγκης νά πάσχει. Καί 
Εςακολούθως, δποιος δέν πάσχει όπό τής δουλείας, δέν είναι Ενάρετος.

‘Ελληνική Νομαρχία

'Ο Ρήγας Φεραίος Εστάθη δ μέγας ευεργέτης τής φυλής μας, τό μελάνι 
του θά είναι πολύτιμο Ενώπιον τοΰ Θεού, δσο τό αίμα του άγιο, Εγραψε τρο
πάρια άλλο <ίόί...

Έφάνη καί δ Κοραής Επειτα άπό τό Ρήγα, άνθρωπος μέ νοΰ, οιατί Επαρα- 
κίνησε τούς σοφούς σάν αυτόν νά γράφουν άπλά ν’ ακούει ό κόσμος καί νά 
μήν είναι ή σοφία τους ήλιος βασιλευμένος.

'Η Γαλλική Έπανάστασις καί δ Ναπολέων Εκαμε ν’ ανοίξει τά μάτια 
τοΰ κόσμου.

Θ. Κολοποτρώνης

174



Δεν πηγαίν' el; έκκλησίαν, γαλλικόν βς έχει φως 
...καί είς τήν Πόλιν πολλοί νέοι άρχισαν νά φωτισθοΰν 
άπό γάλλους άθείας, λίμπερα νά διδαχθούν 
...Μιραμπώ, Ρουσσώ, Βολταίρου, έγκαυχώνται μαθηταί.

Καλφόγλου

θοίνη προσήκουσα (είναι ό Ρήγας) τοΐς έν τώ ποτάμιο Ίσκριρ ϊχθΰσι 
( = φ α ί πού χρειάζονται τά ψάρια τοϋ ποταμού °1στρου).

Κύριλλος Λανριώτης

Έδώ δμως πάλιν, αγαπητοί χριστιανοί, πρέπει νά ίδώμεν καί νά θαυ- 
μάσωμεν τήν άπειρον τού θεού πρός ημάς αγάπην. Ίδέτε λαμπρότατα τι 
οϊκονόμησεν 6 άπειρος έν έλέει καί πάνσοφος ήμών Κύριος, διά νά φυλάξει 
καί αύθις άλώβητον τήν αγίαν καί όρθόδοξον πίστιν ήμών τών ευσεβών καί νά 
σώσει τούς πάντας. Ήγειρεν έκ τού μηδενός τήν ίσχυράν αύτήν βασιλείαν τών 
'Οθωμανών, αντί τής τών Ρωμαίων ήμών βασιλείας, ή όποια είχεν αρχίσει, 
τρόπον τινά, νά χωλαίνη εις τά τής όρθοοόξου πίστεως φρονήματα, καί ύψωσε 
τήν βασιλείαν αυτήν τών 'Οθωμανών περισσότερον από κάθε άλλην, διά νά 
απόδειξη άναμφιβόλως, δ τι θείω έγένετο βουλή μάτι, καί όχι μέ τήν δύναμιν 
τών άνθρώπων καί νά πιστοποιήση πάντας τούς πιστούς, δτι μέ αύτόν τόν 
τρόπον εύδόκησε νά οίκονομήση, μέγα μυστήριον, τήν εύκαιρίαν δηλαδή είς 
τούς εκλεκτούς του λαούς.

Κατέστησε λοιπόν έφ3 ήμάς ό παντοδύναμος Κύριος αύτήν τήν υψηλήν 
βασιλείαν (= τ ώ ν  Τούρκων) διά να είναι είς μέν τούς Δυτικούς ωσάν ένας χα
λινός, είς δέ τούς ’ Ανατολικούς ήμάς πρόξενος σωτηρίας.

Πατρική Διδασκαλία

Καί επειδή δλα ταύτα καί άλλα μύρια κακά προέρχονται άπό τήν πα
ράνομον τών Τούρκων διοίκησιν, ψεύδεται άναισχύντως ό ψευδώς υπό τό Ονομα 
τού 'Ιεροσολύμων κρυπτόμενος φιλότουρκος συγγραφεύς, όταν λέγη δτι «ή  
υποταγή είς αύτήν τήν διοίκησιν δεν προξενεί κανένα έμπόοιον ή βλάβην είς 
τήν ψυχικήν σωτηρίαν...

Ψεύδεται πρός τούτοις δταν ονομάζη τήν ελευθερίαν «έπινόησιν τού πο
νηρού διαβόλου, έναντίαν είς τήν θείαν γραφήν καί άποστολικήν διδασκαλίαν»...

*Αδελφική διδασκαλία

6. Ο Φ Ω Τ ΙΣΜ Ο Ί Τ Ο Ϊ  Γ Ε Ν Ο Γ Σ

01 προοδευτικοί λόγιοι τον ' Εϋνονς αγωνίστηκαν για τη μόρφωση τών ραγιά
δων. Οί αντιδράσεις που σιψόντησαν, δεν ήταν τυχαίες. *0  δάσκα/.ος τον Γένους Οικο
νόμος 6 εξ Οικονόμων, καταγγέλλει τους <ψωράρχοντες>, που φοβούνται τη μόρφωση 
τον λ.αον. 'Η  *Ελισάβετ Μαζά - Μαρτινέγκον, μια από τις δυο πρώτες ' Ελληνίδες πε- 
ζογράφους, (γεννήθηκε και πέϋανε στη Ζάκυνθο— 1801- 1832), κλειόμενη μέσα στο 
σπίτι της, εκφράζει παρόμοιες ιδέες.

Οί λεγόμενοι άρχοντες, μοχθηροί, κηφήνες, μισομανεϊς καί φωτοσβέσται 
ού μόνον τά ίδια τέκνα, αλλά καί τών λοιπών κατοίκων έκράτουν από φθόνον 
είς αμάθειαν παχυλήν καί Τνα μή έκπαιδεοθέντες οί χωρικοί καταφρονοΰσι τούς 
ψωράρχοντας.

Οικονόμος ό εξΟΙκονόμων

Έπάνο) είς αυτό τό ήθος έγώ έκαμα εναν συμπερασμόν, δ όποίος είναι
τούτο.
Έ  έλευθερία, μάλιστα δε καί τά γράμματα δίδουν είς τόν άνθρωπον μεγάλην 
αύτολμίαν, μήτε τόν αφήνουν νά σύρνεται ωσάν ζώον άπό τήν γνώμην τών άλλων.

*Ελισάβετ Ματζά Μαρτινέγκον
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7. 01  Ξ Ε Ν Ε Σ  Λ Ο ΓΧ Ε Σ

Γράμμα τον Προέδρου τής Έπχανηοιαχής Γερουσίας, προς τούς Ρωοοοτούρ- 
χους, οχαν, σύμφωνα με τή συνθήκη, θά αποχωρούσαν από τά 'Εφτάνησα, που είχαν 
άναχηρυχθεΐ ανεξάρτητο κράτος (1801—1806).

Έ  άπαισία είδησις τής άποχωρήσεώς σας ένέσκηψεν έπί των ψυχών 
ήμών ώς κεραυνός. Μάς κατέπληξεν άπαντας. Μάς κατεζάλισε. Μάς έρριψεν 
εις τήν φρικωοεστέραν απελπισίαν. Τά έσωτερικά μας οΰτε έστερεώθησαν, ούτε 
συνεπήχθησαν, οΰτε έτελειοποιήθησαν. Ενταύθα, έν Κέρκυρα, τό άχαλίνωτον 
τών χωρικών είσέτι δέν περιεστάλη. Έ  Κεφαλληνία σπαράσσει ύπό τάς χεί- 
ρας της κυβερνήσεως προσπαθούσης να τήν έπαναφέρη είς τήν τάξιν καί ήσυ- 
χίαν καί υπ’ έκείνας τών έπιδιωκόντων Τνα έκ νέου τήν ώθήσωσιν είς τήν τα
ραχήν καί άναστάτωσιν. Έ  Ζάκυνθος διατελοΰσα υπό τό κράτος τών μή πει- 
θαρχούντων τηρεί είσέτι τήν έπαναντατικήν δψιν. Τά Κύθηρα είναι έρμαια της 
αναρχίας...“ Ηδη έγγίζομεν πρός τήν πλήρη άναμόρφωσιν της έπικρατείας, άρ- 
κεϊ μόνον νά ένισχύση τάς προσπάθειας μας ή μόνη δυναμένη νά έπιβάλη, 
παρουσία τών ρωσσικών δπλων>.

Έ μ μ . θεοτόχης

8. 1821

Α'. ΤΟ ΕΕΣΙΙΑΣΜΑ

Σε γνωρίζω από τήν κόψη 
τού σπαθιού τήν τρομερή 
σέ γνωρίζω από τήν όψη 
πού μέ διά μετράει τή γή.

Δ . Σολωμός

Β \  ΤΟ ΛΑ-Ι ΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

*0  ’ Εϋνικολαϊκός άγωνιοτής Δημήτριος Μπάλής άπό τήν Ανδρο δίνει οε μια 
προκήρυξή τον στους πατριώτες τον, τό κοινωνικό περιεχόμενο τον 21. ' Η Ευανθία 
Καΐρη, ή άδε/.φή τον Θεόφιλον Καΐρη, ή άλ.λ.η αυτή γχη·αίκα, που μαζί με τή Μαρ
τίνε γκου ανοιξαν τό δρόμο τής νεοελληνικής γυναικείας πεζογραφίας, δίνει τό δημοκρα
τικό τον περιεχόμενο. Τό άπόοπαομά της πον δίνουμε είναι από τό θεατρικό της Έργο 
*Νικήρατος>.

«Τό έθνος μας έπηρε τά δπλα κατά τών τυράννων του. Τετρακόσιους 
χρόνους είμεθα σκλάβοι τών 'Οθωμανών καί τώρα έγίναμεν έλεύθεροι δώσαν- 
τες τό αίμα μας διά τήν έλευθερίαν της πατρίδος Είς δλα τά μέρη οί Γραικοί 
πολεμούν διά τήν έλευθερίαν των καί μόνον είς τά νησιά οί κοτζαμπάσηδες 
δέν είδαν μέ καλό μάτι τήν άνάστασιν τού Γένους. Αυτοί είχαν πάντα τό Ινχ 
τους καί νιτερέσα μέ τούς ’Οθωμανούς. Μαζί μέ τούς μπέηδες καί πασάδες 
μάς καταπίεζαν, μάς έπαιρναν τό βιος μας, μάς καταφρονούσαν, μάς έγδυναν, 
μάς ρουφούσαν τό αίμα μας, τσερεμέτιζαν καί έ πλούτιζαν άπό τόν ιδρώτα μας.

Ό  καιρός τής έλευθερίας μας ήλθεν, ας άποτινάξωμεν λοιπόν τόν ζυγόν 
καί άς καταργήσωμεν τά προνόμια τών αρχόντων μας. "Ολοι οί Γραικοί θά 
έπικροτήσουν τήν πράξιν μας καί θά μάς συντρέξουν είς τήν άποφασίν μας 
αύτήν. Ήλθεν ή ώρα νά καταργήσωμεν τήν αθλιότητα, νά άπαλλάςωμεν τήν 
κατάντια μας καί νά δώσωμεν τό παράδειγμα καί είς τούς λοιπούς νησιώτας 
καί τούς άλλους Γραικούς όπού στενάζουν άπό τήν αγροτικήν σκλαβιάν. Ή  γή
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άνήκει εις ήμάς τούς δουλευτάς της καί όχι εις τούς όλίγους τουρκάρχοντας 
πού την νέμονται μέ τό δικαίωμα του ίσχυροτέρτυ.

Ό  ’ Εθνικός αγών μας διά νά πάρη ούσιαστικήν σημασίαν, πρέπει νά 
δλοκληρωθεΐ μέ τήν κατάργησιν κάθε προνομίου καί κάθε δικαιώματος τά 
όποια ύποβιβάζουν τήν πλειονότητα των γεωργών εις τήν κατάστασιν τού 
δούλου.

Δημήτρίος Μτταλής

‘ Η προθυμία... τοϋ νά σώση όλόκληρον τήν Ελλάδα, νά έλευθερώση 
ίσον ήμπορεϊ περισσοτέρους αδελφούς του, νά τούς κάμη ισονόμους καί άνε- 
ξαρτήτους, παραπέμπει τά ονόματα μέ εύκλειαν εις τούς μεταγενεστέρους.

Ευαν&Ια Καΐρη

Γ \  ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ 21

Ψυχή μεγάλη καί γλυκεία, μετά χαράς στό λέω’ 
θαυμάζω τις γυναίκες μας καί στ' όνομά τους μνέω

Καί βλέπω πέρα τά παιδιά καί τις αντρογυναίκες 
γύρω στή φλόγα π’ άναψαν καί θλιβερά τή θρέψαν 
μ ’ αγαπημένα πράματα καί μέ σεμνά κρεβάτια , 
ακίνητες, άστένακτες, δίχως νά ρίξουν δάκρυ’
Καί γγ ίζ ’ ή σπίθα τά μαλλιά καί τά λειωμένα ρούχα.

Δ, Σολωμός

Μα οί άνδρες όλοι έλείπασι...
Μόνα τά γυναικόπαιδα 
καί γέροντες ανώφελοι 
γιατ’ ήτο θέρος βρέθεσαν 
μέ τά δρεπάνια στά λουριά.
Καθόλου δέ δειλιάσασι 
καθόλου δεν τρομάξασι 
μόν’ έδωσαν τήν είδηση 
στόν Κωνσταντίνο μέ πεζόν.
Κ ι’ έκεΐνος ώς πολέμαρχος 
έσύναξ’ όλα τά χωριά.
Γράφει καί στέλνει στ’ 'Αρμυρό 
κ ι’ έδραμε κατά τό Δηρό.
Βλέπει γυναίκες νά χεροΰν 
καί τά δρεπάνια νά κρατούν 
τούς Άραπάόες νά κτυποΰν.
Εύγε σας, μεταεϋγε σας 
γυναίκες, άνδρες γίνετε 
σάν ανδρειωμένες μάχεσθε 
σάν ’ Αμαζόνες κρούετε.

Δημοτικό

Εις τούτον τόν καιρόν, δηλαδή τή 25 Μαρτίου 1821 τήν ήμέραν τού 
Ευαγγελισμού, έρχεται ό ποτέ διδάσκαλός μου Θεοδόσιος Δημάδης καί μάς 
κάμνει γνωστόν μέ πολλήν του χαράν πώς οί Γραικοί άνήγειραν τά όπλα 
έναντίον των ’Οθωμανών, πώς ή Πάτρα καί οί πλησίον της χώρες ήδη είχον 
σείσει τόν ζυγόν τής σκλαβίας καί πώς οί έπίλοιπες χώρες, κατά τήν συμφω
νίαν ίσως, είχαν τότε καμωμένον τό ίδιον, αλλά ώς πλέον μακράν, ακόμη ή
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εΐδησις δεν ήχο φθασμένη εις τήν Ζάκυνθον. Οδτως είπεν δ μαύρος, διότι τέ
τοια ήχον ή φήμη δπου παρευθύς Ιτρεξεν. Έ γώ  εις τά λόγια του ακόυσα τό 
αίμα μου νά ζεσταίνει, έπεθύμησα από καρδίας να ήθελεν ήμπορώ νά ζωστώ 
άρματα, έπεθύμησα από καρδίας νά ήθελε ήμπορώ νά τρέξω διά νά δώσω 
βοήθειαν είς ανθρώπους, όπου δΓ άλλο (καθώς έφαίνετο) δέν έπολεμοΰσαν, 
παρά διά θρησκείαν καί διά πατρίδα καί διά έκείνην τήν ποθητήν έλευθερίαν, 
ή  δποία καλώς μεταχειριζομένη, συνηθά νά προξενεί τήν αθανασίαν, τήν δό
ξαν, τήν ευτυχίαν τών λαών. ’ Επεθύμησα, είπα, από καρδίας, αλλά έκύτταξα 
τούς τοίχους τού σπητιοΰ δπου μέ έκρατούσαν κλεισμένην, έκύτταξα τά μα/.ρά 
φορέματα τής γυναικείας σκλαβίας καί ένθυμήθηκα πώς είμαι γυναίκα καί 
περιπλέον γυναίκα Ζακυνθία καί αναστέναξα, άλλά δεν έλειψα δμως από τό 
νά παρακαλέσω τόν Ουρανόν διά νά ήθελε τούς βοηθήση καί τοιούτης λογής 
νά άξιωθώ καί έγώ ή ταλαίπορος νά ίδώ είς τήν Ελλάδα έπιστρεμμένην τήν 
Έλευθερίαν καί μαζί μέ αυτήν έπιστρεμμένας είς τάς καθέδρας τους τάς σε- 
μνάς Μούσας, από τάς όποιας ή τυραννία τών Τούρκων τόσον καί τόσον και
ρόν τάς έκρατούσε διωγμένας.

’Ελισάβετ Μουτζα Μαρτινεγχον

Δ'. Η ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ

Σέ δέκα ήμέρες περάσαντας, τούς έγραψα εις τό Λεοντάρι, δτι «νά έλ- 
θητε νά πιάσουμε τό Βαλτέτσι». Καί τότε έκίνησε ό Μπεϊζαντές, οί Πετρο- 
βαϊοι, καί Μεσσήνιοι χίλιοι διακόσιοι, ΙΙαπατσώνης. Έ πήγα καί έγώ είς τό 
Βαλτέτσι, τούς λέγω : «Νά φτιάσετε ταμπούρια κλειστά. Είς τήν άκρη τού 
χωριού ήτον μία έκκλησιά, νά γίνει ταμπούρι, καθώς καί δύο καταράχια, πού 
έδιαφέντευαν τό χωριό, δπού άν έλθουν οί Τούρκοι νά κλεισθήτε μέσα». Μού 
άπεκρίθη καν έκείνο ι: «Χανόμεθα.».— « Ε σ ε ίς  κλεισθήτε καί έγώ σάς έρχο
μαι μεντάτι, σάς παίρνω είς τό λαιμό μου»...

Ά νοιξε ό πόλεμος τού Βαλτετσιού. Τούς δικούς μας τούς πολιόρκησαν 
οί πέντε χιλιάδες. Άνοίγοντας τό τουφέκι έφθάσαμε καί ήμείς είς ταίς πλάταις 
τών Τουρκών, ρίξαμε μιά μπαταρία νά έμψυχωθοΰν οί μέσα καί οί μέσα έχά- 
ρηκαν καί έρριξαν κ ι’ έκείνοι, έρριξαν καί οί Τούρκοι, οί έμπροστινές φύλαξες 
περίμεναν νά φύγουν οί "Ελληνες, καρτερώντας δύο ώραις καί άκούοντας φρικτό 
πόλεμο όπίσω, έπείκασαν, δτι οί "Ελληνες έκλείσθησαν καί πολεμούν. ’ Ηλθαν 
καί έκείνοι είς τήν πολιορκίαν τών Ελλήνων, έπιασαν ένα καταράχι δέκα 
μπαϊράκια καί έμπόδιζαν τήν κοινωνία μας μέ τούς μέσα. Ή μείς  οί οκτακό
σιοι έδυναμώσαμε τόν τόπο, γιά νά μή μάς πάρουν τά όπίσθια οί Τούρκοι. "Ο 
Κεχαγιάς έκαρτέρεσε καί αυτός, δέν είδε τίποτες, ήλθε είς τό Βαλτέτσι μέ δύο 
κανόνια. Πολεμούν οί "Ελληνες οί κλεισμένοι. Έφθασε καί ό Κολιόπουλος, 
έκλεισε τόν Ρουμπή μέ τούς πέντε χιλιάδες καί δέν ε ίχε άνταπόκριση μέ τούς 
άλλους Τούρκους. Τούς έβαλε (δ Ρουμπής) τό κανόνι, πλήν δέν τούς έκανε 
ζημία. Ό  πόλεμος έστάθη σφοδρός δλην τήν ήμέραν. Οί Τούρκοι έπρόσμεναν 
μέ τά ψηφώματα νά άδειάσουν τό Βαλτέτσι οί κλεισμένοι, καί ήμείς άκαρ- 
τερούσαμεν νά φύγουν οί Τούρκοι. Τά βράδυ παίρνω μερικούς καί πάγω είς τό 
καταράχι, δπου ήτον οί σημαίες τών Τουρκών. 'Επήγα κοντά, τούς τουφέκισα, 
μέ δίδουν τέσσερα τουφέκια—οί Έλληνες όπίσω δέν έκατάλαβαν— :

«Ζωντανούς θά σάς πιάσω, έγώ είμαι δ Κολοκοτρώνης». «Τ ί είσαι σύ ;» 
« 'Ο  Κολοκοτρώνης !»  "Αδέιασαν τόν τόπο. Τότε έμβήκαμεν είς τό Βαλτέτσι, 
έδώσαμε φυσέκια, ψωμί, δ,τι άναγκαία ήτον είς έκείνους.

Είς ταίς δύο ώραις τής νυκτός ήλθαν διακόσιοι έδικοί μας καί έρριξαν 
μία μπαταρία· ένομίζαμε δτι είνε Τούρκοι, καί ήλθαν "Ελληνες. Έξενυκτή- 
σαμε καί τά δύο μέρη, δ ένας πώς θά φύγη δ άλλος. Εξημερώσαμε είς τόν
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πόλεμο. Βάνω τδ κυάλι καί τηράω, βλέπω τούς Τούρκους εις ένα μέρος, δ 
Ρούμπας ήχον αποκλεισμένος. Τήν αδγή δ Κεχαγιάς έβαλε ιδ  κανόνι εις χδ 
χαμπούρι χοΰ Μπεϊζαντέ χοΰ Ή λία. Τδ κανόνι προσπέρναε χδ χαμπούρι χοΟ 
Ήλία καί έπαιρνε χδ ταμπούρι τού Ρουμπή. "Αν χδ χαμήλωνε θά χδν έπαιρ 
νε. *0  Ρουμπής έσχενοχωρήθη νά γυρίση μέ γιουρούσι ανάμεσα τών δύο χαμ- 
πουριών τών Ελλήνω ν. Έπείκασα δχι θέλει νά φύγη, τδν έζυγώσαμε κονχά. 
Κάνει γιουρούσι δ Ρουμπής—άπδ τήν τρομάρα τους άφίνουν τουφέκια. Πέ
φτουν ανάμεσα χών δύο, χοΰ σκοτώνουν ως τριακόσιους, ήμεΐς άπδ πίσω. Έ πέ- 
σαμε άπδ κοντά, έπετάχχηκαν καί οί κλεισμένοι “Ελληνες, τούς μάσαμε μπλα- 
σχοί, τούς μονομεριάσαμε τούς ακολουθούσαμε. Οί “Ελληνες έπεσαν εϊς τα λά
φυρα καί είς τούς σκοτωμένους καί δέν άκολουθοϋσαν μέ προθυμία. * 0  Ν ικη- 
ταράς έντεσε νά ήταν είς τά Βέρβενα μέ οχτακόσιους- έρχεται, δέν έφτασε είς 
ώρα, τούς έκυνηγήσαμε έως πού τούς έβγάλαμε είς τδν κάμπο. Ε κ είνο ς  δ 
πόλεμος έστάθη ή εύχυχία τής ΙΙατρίδος. "Αν έχαλιόμεθα, έκινδυνεύαμε νά μην 
κάμομε δρδί πλέον.

Θ. Κολοχοτρώνης

Ε \  Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Κ ι* ’ Εσύ άθάνατη, Έσύ θεία 
πού δ,τι θέλεις ήμπορεΐς 
είς τδν κάμπο Ελευθερία 
ματωμένη περπατεϊς.

Δ. Σολωμός

9. Ο ΕΠ ΙΛ Ο ΓΟ Σ

Παχρίς, νά μακαρίζεις γενικώς δλους τούς “Ελληνες, δχι θυσιάστηκαν 
διά σένα νά σ’ άνασχήσουνε, νά ξαναειπωθείς άλλη μία φαρά έλεύτερη πα
τρίδα, δπού ήσουνε χαμένη καί σβησμένη άπδ τδν κατάλογο τών έθνών. 
“ Ολους αυτούς νά τούς μακαρίζεις. “Ομως νά θυμάσαι καί νά λαμπρύνεις έκεί- 
νους, δπού πρωχοθυαιάστηκαν είς τήν Αλαμάνα, πολεμώντας μέ τόση δύναμη 
Τούρκους, κι έκείνους, δπού άποφασίστηκαν καί κλείστηκαν σέ μιά μαντρούλα 
μέ πλίθες, άδύνατη, είς τδ χάνι τής Γρα,3ιάς, κι έκείνους, δπού λυώσανε τόση 
τουρκιά καί πασάδες είς τά Βασιλικά κι έκείνους, δπού άγωνίστηκαν σά λιον
τάρια εϊς τή Λαγκάδα τοΰ Μακρυνόρου δπού πολεμήθηκαν συγχρόνως σέ αύ- 
τές τές δύο θέσες, δποΰναι τά κλειδιά σου, ένα ή Πόρτα τοΰ Μακρυνόρου, 
καί τ ’ άλλο τών θερμοπύλων. Κι άφοΰ πήγανε κι άπδ τά δυδ μέρη ν’ άνοί- 
ξουνε δρόμο οί Τοΰρκοι, έκεΐνοι οί αθάνατοι τόσοι δλίγοι, δγδοήντα ένας, είς 
τή Λαγκάδα, γιόμοσαν τδν τόπο κόκαλα έκ εί. Καί τούς καταδιάλυσαν έκεί- 
νοι οί όλίγοι στ’ άλλο τδ μέρος τών θερμοπύλων κι άλλοΟ. Αύτοίνοι σέ άνά- 
στησαν, (πατρίς), καί δέ μπήκε δύναμη καί ζαϊρέδες καί πολεμοφόδια. Αύ- 
τοίνοι ψύχωσαν έκείνους, δπού πολιορκούσαν τούς ντόπιους Τούρκους καί 
φρουρές. Καί νηστικούς κι άδύνατους τούς περιλάβαν καί τούς σφάξαν σάν 
τραγιά. Καί τέλος πάντων, πατρίδα, αύτοίνοι κατατρέχονται άπδ τούς Έ κ- 
λαμπροτάτους, άπδ τούς Έξοχοτάτους, άπδ τδν κυβερνήτη σου κι άόελφούς 
του. *0  Άγουστίνος κι δ Βιάρος αύτοίνων τών σκοτωμένων τις γυναίκες καί 
κορίτζα κυνηγοϋν. Αυτούς τούς άγωνιστάς κατατρέχουν καί τούς λένε νά πά
νε νά διακονέψουν. «Ποιος σάς είπε, τούς λένε, νά σηκώσετε άρματα, νά δυ
στυχήσετε;». "Εχουν δίκαιο- δτι δ Ζαίμης χρώσταγε τών Τούρκων ένα μι- 
λιούνι γρόσια καί οί Ντεληγιανέγοι καί οί Λοντέγοι καί άλλοι- κι δ Μεταξάς, 
κόντες τής πιάτζας, χωρίς παρά- κ ι δ Κωλέτης, ένας γιατρός- δ Μαυροκορ
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δάτος, τζιράκι τής Κωνσταντινουπόλεως. Τούς φειάσαν αύτοίνοι οί διακονια- 
ρέγοι, οί άγωνισταί, Εκλαμπρότατους, τούς λευτέρωσαν από τούς Τούρκους 
κι άπό τά χρέη, όπου χρώσταγαν τών Τούρκων, κ ι έγιναν τώρα μεγάλοι καί 
τρανοί. Γύμνωσαν καί τούς Τούρκους παίρνοντας τό βιό τους καί τό έθνος τό 
γύμνωσαν καί τό αφάνισαν. Γιόμοσαν φατρίες καί κακίες τούς ανθρώπους 
τού άγώνος. Τούς καταδιαιρούν γιομόζουν αύτοίνοι άγαθά. Καί οι Κολοκο· 
τρωνέγοι, οί φίλοι τους, τά καλλίτερα ύποστατικά καί πλούτη της πατρίδος.

"Εμειναν οί άγωνισταί διακονιαρέοι. Τούς κατατρέχει ό κυβερνήτης μας 
κι δ Άγουστίνος κι δ Βιάρος. Καταφρονούν δλους. αύτούς καί βαθμολογούνε 
πολλούς, οπού 'παιζαν τό μπιλιάρδο μέσα στους καφενέδες καί τώρα είναι 
σπιγούνοι τού Κυβερνήνη καί τών άλλουνών. Αύτοίνοι βαθμολογιώνται, αύτοί- 
νοι πληρώνονται βαριούς μιστούς. Οί άγωνισταί δυστυχούν. Τών σκοτωμένων 
τις φαμελιές, δποια είναι νέα, τή θέλει ό τάδε, σά να λέμε δ Βελήπασας, δ 
Μουχτάρπασας, βτι δέν έχει ή φτωχή νά φάγει. Λευτερώθηκαν κάμποσες 
σκλάβες Μεσολογγίτισες κι άπό άλλα μέρη, τις λευτέρωσαν οί φιλάνθρωποι 
καί διακονεύουν έδώ εις τ ’ "Αργος καί εις τ ’ Άναπλιοϋ τούς δρόμους. Τών 
άγωνιστών οί άνθρωποι διακονεύουν καί γυρεύουν νά πάνε πίσου εις τούς 
Τούρκους. Τούς είχανε αύτοίνοι σκλάβους, τούς ντύνανε, τούς συγυρίζανε καί 
τρώγαν. Εις την πατρίδα τους ξιπόλυτοι καί γυμνοί διακονεύουν. ’Από δλα 
αύιά, καημένη πατρίδα, δέ θά σωθούνε τά δεινά σου, βτι σιδερώνουν την άρε- 
τή έκεΐνοι, δπού σέ κυβερνούσαν καί σε κυβερνούν καί τώρα κατατρέχουν τό 
δίκαιο καί την άλήθεια καί μέ ψέματα θέλουν καί μέ σπιγούνους νά σέ λευτε
ρώσουνε. Μήτε τώρα είσαι καλά, μήτε διά τά μέλλοντά σου, μέ τούς ανθρώ
πους, δπού σέ τριγυρίζουν, πολιτικούς, σπιγούνους καί τοιούτους αξιωματικούς.

Μαχρυγισννης 
(Επιλογή Κ. Π.)



Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑΣ 
ΚΑ Ι Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑ ΙΡΕ ΙΑ

Τοϋ Καθηγητή ΝΙ ΚΟΥ ΒΕΗ 
τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ τής φιλικής Εταιρείας κατά τά χρόνια 1818—1821 είχανε 
στήν Πελοπόννησο μεγάλη διάδοση. Μέλη τής Φιλικής Ετα ιρείας ήσανε 

κληρικοί καί λαϊκοί, ‘Έλληνες άνώτερης καί κατώτερης τάξης. 'Από τούς κληρι
κούς έμάθανε τά κρυφά τής Φιλικής Εταιρείας καί Πατριάρχες, όπως ό ’Αλε
ξάνδρειάς Θεόφιλος καί Μητροπολίτες, όπως ό Παλαιών Πατρών Γερμανός, πού 
κρατούσε άπό τή Δημητσάνα. Καί άλλοι πολλοί Μητροπολίτες δέν έγίνανε 
μόνο μέλη τής Φιλικής Εταιρείας, άλλά καί πιδέξιοι άπόστολοι τής Εταιρείας, 
τών Φιλικών.

Προκομμένος Κατηχητής τής Φιλικής Εταιρείας στάθηκε ό Γρηγόρης 
Δίκαιος ό λεγάμενος καί Παπαφλέσας (*).

Γεννήθηκε (*) ό Παπαφλέσας στήν Πολιανή τής Μεσσένιας (1 * 3 4 5 6). ΟΙ γονιοί 
rou (*) τόν είχανε τάξει σέ μοναστήρι, καί δόκιμος στάλθηκε στή Σχολή τής 
Δημητσάνης, όπου δίδασκε τότε ό σοφός ’Αγάπιος Άντωνόπουλος. Γραμμα
τικές γνώσεις δέν άπόχτησε ποχές του ό Παπαφλέσας, άν καί έγινε 'Αρχιμαν
δρίτης* καί τά παπαδικά του γράμματα—καθώς φαίνεται— ήσαν πολύ πτωχά. 
Συχνά τόν κυρίευε άράπικος θυμός καί στό στόμα τοϋ Άρχιμαντρίτη πρόχειρη 
ήταν ή βρισιά καί ή βλαστήμια. ’Από τήν άλλη μεριά θαυμαστή ήτανε ή 
έξυ.τνάδα, ή παλληκαριά καί ή φλογερή φιλοπατρία του Άρχιμαντρίτη* τδδειξε 
κιόλας στό Μανιάκι (δ).

"Οντας ό Παπαφλέσας, μοναχός στό Μοναστήρι τής Βελανιδιάς, (κοντά 
στήν Καλαμάτα) πιάστηκε μέ τό Δεσπότη Μονοβάσιας καί Καλαμάτας, (β)

1. Ετούτο τό πχρατσούκλι τό πήρε ό Δίκαιος, γιατί αναγνώστης τής ’Εκκλη
σίας όντας διατάχθη άπό τό διάκο του ν' άναγνώσει τό Εύαγγέλιο : Προς Έ φ εσ ΐ-  
ους * Επιστολής..., όμως ό νιός καί λιγογράμματος Γρηγόρης ξεφώνησε : Πρός 
Φλεσίονς 'Επιστολής..., κι' έτσι, οί χωριανοί του τόν έβγάλανε : Φλέσας : καί 
Παπαφλέσας (*).

* Βλέπε : «Βίος τού Παπαφλέσα συγγραφείς μέν υπό Φωτάτου, πρώτου υπα- 
σπ»στού τοϋ Γέρου Κολοκοτρώνη, έκδοθείς δέ υπό Σ . Καλχανδή. ’Εν Άθήναις. Τυπ. 
τής Νομιμότητος 1868». Βλ. «Νεοελληνική Βιβλιοθήκη—Άπαντα, Τερτσέτη Άπαν. 
τα» Τομ. Γ' Τά κατάγραφα.., Άναστύλωσε Γ . Βαλέτας. ΕΙσαγωγτ» Νίχον A. Βέη...
1953», σελ. λ'.

2 Απά/ω-κάτω: 1788.
3. Στα χρόνια τής Τούρκικης Σκλαβιάς, έτούτο τό χωριό πήγαινε στήν Επαρ

χία Λιονταριού.
4. Οί Δίχα ιοι ή Φλάσιοι τής Πολιανής ήσανε παλαιική καί πίσημη γενιά τοϋ 

Μόριά. Βλ, Φο>γ/οι; Χρνσαν&οπούλον ή Φωτάχου, Βίοι Πελοποννησίων άνδρών... 
« ‘Εκδοθέντες... υπό Σταύρον ' Ανδροπούλον... Έν Άθήναις.., «1888» σελ. 86.

5. Κοντά στό χωριό Μανιάχι (τής επαρχίας Πυλίας, τής κοινότητας Παπα· 
φλέσσα, πού τώρα εχει 300 φυγές) επεσε ό Γρηγόρης Διχαΐος Παπαφλέσας τό 
1825, Μάη μήνα, ημέρα 20. κ ι’ επεσε ηρωικά πολεμώντας τόν Μπραΐμη πασά. Μαζί 
του σκοτωθήκανε καί οί περισσότεροι άπό τούς συντρόφους του I άπό τούς σκοτωμέ
νους πολλοί ήσανε άπό τήν πόλη καί τήν έπαρχία Τροπολιτσάς—"Ας σημειωθή κι’ 
εδώ, πώς τό όνομα Μανιάχι μάς θυμίζει τόν παλιό Βυζαντινό στρατηγό, τόν ήρωϊκό 
Γεώργιο Μανιάχη ( f  1043). Ό στρατηγός αύτός έπολέμησε νικηφόρα τούς Άραβες 
τής Συρίας καί τούς Φράγκους Νορμανδοϋς στή Σικελία, πέθανε κοντά στό ’Όστροβο, 
βαδίζοντας ενάντια τοϋ αύτοκράτορα Κωνσταντίνου τού Μονομάχου.

6. Ήτανε ό Χρύσανθος Παγώνης ; έκεϊνος πέθανε στά 1821 στίς φυλακές τής 
Τριπολιτζάς, όμηρος τών Τούρκων.
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κι έφυγε άπό κεϊ καί πήγε να μονάσει ατό μικρομονάστηρο τής Ρεχίτσας (άνά- 
μεσα Μυστρά καί Λιοντάρι). Νέα μαλώματα μέ Τούρκους κι ‘Έλληνες έκάμανε 
τόν Παπαφλέσα νά φύγει άπό τή Ρεκίτσα κι όλο τόν κατακαημένο τό Μόριά. 
Τόν κυνηγούσε κιόλας καί ή τούρκικη έξουσία. Φεύγοντας ό Παπαφλέσας 
βροντοφωνοϋσε στούς διώχτες του : «Νά ξέρετε πως θά ξαναγυρίσω πάλι στο 
Μόριά ή Δεσπότης ή Πασάς».

Άπό τό Μόριά φεύγοντας ό Παπαφλέσας, πέρασε στή Ζάκυνθο, δπου 
βρήκε ύποδοχή άπό τούς Ζακυνθηνο-Μοραΐτες, πού τότες είχε γιομίσει τό νη
σί. "Επειτα άπό τά πολλά τών πολλών τράβηξε στήν Κωνσταντινούπολη.

Γιά τή ζωή του Παπαφλέσα στήν Κωνσταντινούπολη, πληροφορίες μερι
κές βρίσκουμε στήν άνέκδοτη αύτοβιογραφία (») του καλού Ρουμελιώτη Δημή- 
τρη Αίνιάνος τοϋ Ζαχαρία (*). Τό Β' κεφάλαιο τής λεγάμενης Αύτοβιογραφίας 
έχει τόν τίτλο: «Προοίμιο τής Εταιρείας τών Φιλικών»: «Ό  άδελφός μου Γε
ώργιος—γράφει ό Δημήτρης Αίνιάνος, του Ζαχαρία—είχε συνδέσει στενάς σχέ
σεις μέ τόν Τ [ωάννην] Πολυχρονιάδην, δστις ήτο τό κέντρον δλων τών Λογίων 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή άνεξάντλητος άποθήκη δλων τών φιλολογικών 
ειδήσεων καί νεωτερισμών. Επειδή δέ ήμείς έκατοικούσαμεν εις θεραπεία ό 
Πολυχρονιάδης ή καθ’ έβδομάδα ή είς δύο έβδομάδας άπαξ άφεύκτως σχεδόν 
ήρχετο είς τήν κατοικίαν υας καί εΤμεθα έν γνώσει δλων τών φιλολογικών δια- 
τρεχόντων καί έν Κων]πόλει καί καθ’ δλην τήν Εύρώπην. Επειδή δέ οδτος, ώς 
είπον, ήτο τό κέντρον τών λογίων, πάντοτε σχεδόν, όσάκις ήρχετο είς τήν κα
τοικίαν ήμών έσυνοδεύετο καί άπό ένα λόγιον τόν όποιον ή έφερε νά συστήση 
εΥς τινα οικίαν ώς διδάσκαλον ή άπλώς νά γνωρισθή μέ τόν αδελφόν μου λό
γω φιλολογικών σχέσεων.—Καθ’ δλας τάς φιλογογικάς συνδιαλέξεις έπρεπε νά 
γίνηται λόγος καί περί τής Ελευθερίας τής Πατρίδος* άλλά κατ’ άρχάς μέν 
διά γενικών καί άφηρημένων έκφράσεων, άκολούθως δέ καί δΓ ώρισμένα άντι- 
κείμενα. Πολλάκις έγευμάτιζεν είς τήν οικίαν μας* τό τέλος τών τοιούτων γευ
μάτων συνωδεύετο άπό άσματα πατριωτικά του Ρήγα Φεραίου καί άλλα καί πολ
λάκις τά άσματα ταϋτα έψάλησαν ύπό τήν σκιάν τών δένδρων, εις τάς όμπέ- 
λους καί είς άλλας τερπνάς καί εύαρέστους θέσεις τών θεραπειών. Μίαν ήμέ- 
ραν έλθών ό Πολυχρονιάδης έσύστησε είς τόν άδελφόν μου Γεώργιον έναν νέον 
Πελοποννήσιον άπό χωρίον τί τών Καλαμών, ό όποιος είχε μεγάλην έπιθυμίαν 
νά σπουδάση άλλά δέν είχε τά μέσα. ΕΙχεν όλίγας άρχάς ελληνικής, δέν ήτο 
δμως ικανός νά διδάξη ούδ* εις άρχαρίους μαθητάς, έπομένως δέν ήτο δυνατόν 
νά τοποθετηθή είς οικίαν τινά άρχοντικήν διά νά έβγάζη τά έξοδά του καί νά 
διδάσκεται είς τήν Ελληνικήν Σχολήν τών θεραπειών. 5 Ο άδελφός μου παρα- 
συρόμενος άπό τήν έπιθυμίαν τοϋ νά φανή ώφέλιμος είς ένα νέον δεικνύοντα 
τοιοϋτον ζήλον πρός τήν παιδείαν, άνεδέχθη τήν προστασίαν αύτου καί τοϋ 
έχορήγησε ένα θάλαμον έντός τής ιδίας ήμών οικίας καί τροφήν έως οδ εύρεθή 
τρόπος άποκαταστάσεως αύτου. — Δέν παρήλθε πολύς καιρός καί έρχεται είς 
τόν νέον τούτον Πελοποννήσιον είς 9Αρχιμανδρίτης ονομαζόμενος Γρηγόριος 
Δίκαιος, επικαλούμενος δέ x a l Παπαφλέσας, δστις είχε σχέσεις φιλίας καί γνω
ριμίας μετ’ αύτου. ών άπό τής αύτής πατρίδος* ήρχετο δέ ό Γρηγόριος είς 
Κωνσταντινούπο>ιν ζητών τύχην, διότι καί διά τούς Ιερωμένους τό μόνο στά- 
διον ήτο τότε ή Κωνσταντινούπολις. Έκυριεύετο άπό σκοπούς φίλοδόξους καί 
ήρχετο είς τήν Κωνσταντινούπολή μέ τήν ιδέαν του νά έπιτύχη έπισκοπήν τινα, 
άλλ* αΐ προσδοκίαι του ήρχισαν κατ’ όλίγον νά ματαιοϋνται διότι δύο τρόποι 
ήσσν τότε δΓ ών ήδύνατό τις νά φέρη τοιοϋτον σκοπόν είς έκβασιν. Νά έχη 
χρήματα ικανά καί δΓ αύτών νά άποκτήση προστάτας ισχυρούς, εΤτε ’Οθωμα
νούς εΤτε άρχοντας Φαναριώτας καί νά έμβη είς ύπηρεσίαν παρά τούς Α ρχ ιε
ρείς τής Συνόδου καί μετά πολύχρονον ύπηρεσίαν νά έπιτύχη τόν σκοπόν αύ- 
τοϋ διά τής προστασίας τοϋ γέροντος προστάτου του. —Ά λ λ ’ ό Γρηγόριος δέν 
είχεν ούδέν τών μέσων τούτων διότι ήτο είς παντελή άφορίαν χρηματικήν καί 
δέν ήτο συμβιβαστικού χαρακτήρος. Ζήσσς δλον τόν καιρόν του είς τήν Πατρί
δα του μεταξύ χωοικών καί όμοιων κατά τήν τάξιν άνθρώπων, έσυνήθισε νά 
άπαιτή έν είδος υπεροχής, τήν όποίαν συνήθως τοϋ άπέδιδον ώς έκ τοϋ Ιερα
τικού αύτου σχήματος. Μ’ δλην δέ τήν ένδειαν αύτοϋ είχεν έν είδος άλσζο- 
νείας, ώστε νά μή ταπεινώνηται ένώπιον τοϋ πλούτου καί τής έξουσίας. Μ* δλα 1 2

1, Γιά δαύτη μίλησα στήν 'Ακαδημία μας τών ’Επιστημών στά I960.
2. θείου τοϋ μακαρίτη... στρατηγοί Μαζαράκη Αϊνιανος. Λίγους μήνες προτού 

νά πεθάνει δ λεγάμενος στρατηγός, μέ φώναξε καί μου δωκε τό χειρόγραφο μέ τήν αυ
τοβιογραφία του θείου του Λημήτρη Αίνιάνος. του Ζαχαρίου. θέληση του μακαρίτη 
Στρατηγού ήτανε νά τυπωθεί χωρίς άλλο Αύτοβιογραφία μέ δική μου έπιστασία. Ή 
θέλησή του μου είναι μιά ιερή παραγγελία.
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ταΰτα ή άνάγκη τόν έβίασε τέλος νά ζητήση νά τεθή ύπό τήν προστασίαν τού 
Μητροπολίτου Φέρκων, άλλ’ οδτος έκ πρώτης δψεως δέν τόν έδέχθη. Φαίνεται 
δτι ό Γρηγόριος δέν ήθέλησεν ή δέν ήδυνήθη νά μεταχειρισθή εις τήν πρώτην 
έντευξιν τήν ύποκλινή συμπεριφοράν τήν όποιαν συνήθως άποδίδουν οίκατωτέ- 
ρας τάξεως κληρικοί εις τούς προϊσταμένους των. Ό  Γρηγόριος λοιπόν άπο- 
τυχών νά τοποθετηθή παρά τω Μητρολίτη [Φέρκων) διέμεινεν όμοΟ μέ τόν συμ
πατριώτην αυτού, δπου άπελάμβανε ήδη'ώφελείας τινάς διότι μετήρχετο τό δι
δασκαλικόν έργον, ήδύνατο νά συνδράμη αυτόν καί ουτω ζώντες όμοϋ έδιδά- 
σκοντο κοινώς καί εις τά ’Ελληνικά διότι καί ό Γρηγόριος συνέλαβε τήν Ιδέαν 
νά κατασταθή διδάσκαλος έν αποτυχία τών πρώτων σχεδίων του. —'Όταν διε- 
λυθησαν τά κατά τήν 'Επτάνησον ύπό τήν Αγγλικήν Κυβέρνησιν Ελληνικά Σώ
ματα, δύο τών άξιωμαιικών αύτών, ό γνώστης Πατιαγεωργίου ή ’ Αναγνωστα- 
ράς, έκ Μεσσηνίας καί ό Ήλίας Χρυσοσπάθης, έκ Σπάρτης, έστοχάσθησαν νά 
μεταβώσι εις Πετρούπολιν πρός άναζήτησιν τύχης C1 2), καί τούτο ήτο τό τελευ
ταίο καταφύγιο τών ’Ελλήνων, δοοι δέν ήδύναντο πλέον νά ζήσωσι εις τάς ιδίας 
αύτών πατρίδας ή δέν είχον ούδεμίαν άλλην τύχην άνά χείρας. Διαβαίνοντες 
οδτοι άπό Κων]πολιν ήλθον καί είς τούς συμπατριώτας καί φίλους των εις θερα- 
πειά. Οδτοι τούς έσύστησαν είς τόν άδελφόν μου καί Ικανάς ήμέρας διέμειναν 
παρ’ ήμΐν. Μεταβάντες οδτοι είς 'Οδησσόν έπανήλθον αδθις μετά τινα καιρόν, 
καί εχοντες ήδη Ικανός μετά του άδελφου μου σχέσεις, διέμειναν είς τήν οίκίαν 
ήμών. Οδτοι εδρον είς 'Οδησσόν σχηματισθείσαν ήδη τήν Εταιρείαν τών 
Φιλικών καί μετά κατήχησιν έστάλησαν ’Απόστολοι αύτής. Μυστήρια τής 
Ετα ιρείας διεκοινώθησαν καί πρός ήμάς καί πρός τόν Γρηγόριον καί τον συ
νέταιρον αύτοϋ [τόν Γεώργ. Αίνιάνα). Ά λλ* είς τόν Γρηγόριον τά Μυστήρια 
[τής Φιλικής Εταιρείας] ένέπνευσαν νέαν ζωήν καί άνέλαβε μέ πολλήν δρα
στηριότητα τήν ένέργειαν τής κατηχήσεως... 1 οιαύτη ήτο ή προθυμία τού Γρη- 
γορίου πρός τήν κατήχησιν καί τοιούτος ό ζήλος τών ‘ Ελλήνων εις τό νά πα- 
ραδέχωνται τά Μυστήρια τής Εταιρείας, ώστε είς ολίγον διάστημα χρόνου ή 
κατήχησις έκαμε μέγιστος ιΐροόδους είς όλας τάς τάζεις τής Κοινωνίας καί είς 
τάς κατωτάτας.

Ό  Γρηγόριος έβελτιωσεν ήδη Ικανώς τήν κατάστασίν του [ώφελούμενος 
άπό τάς συνεισφοράς τών κατηχουμένων). (2) Ενοίκιασε ήδη [έν Κων)πόλει) 
χωριστήν οίκίαν, ένεδύθη εύσχήμως πρώτον, λαμπρώς δέ καί μεγαλοπρεπώς 
όταν έπανήλθεν άπό έν ταξείδιον τό οποίον έκαμεν είς Βλαχίαν. Μεγίστη συρ
ροή άνθρώπων ύπήρχε συνήθως είς τήν κατοικίαν του καί πολλοί τών είς αυ
τόν έρχομένων συνιοτώντο καί πρός ήμάς, όταν ήσαν όπωσοϋν τάξεως άνωτέ- 
ρας άνθρωποι, ώς λόγιοι τής άνωτέρας τάξεως τών κατηχουμένων. Ό  Γρηγό
ριος έκαμε διασκεδάσεις καί συνεχώς γεύματα είς τάς έξοχάς, όπου οι συνερ
χόμενοι διεσκέδαζον συνήθως μέ τά άσματα τής ’Ελευθερίας. Ό  τρόπος τού 
ζήν τού Γρηγορίου καί τής όλης άπροφυλάκτου κατηχήσεως αύτού, ήρχισεν 
ήδη νά μάς έμπνέη άνησυχίας καί ώς πρός τήν [καταχρηστικήν] διαγωγήν 
αυτού...» (3 * *).

Ό  Παπαφλέσας στήν Κωνσταντινούπολη έκαμε καί μερικές κακοδουλιές, 
πού τή μνήμη του πολύ τή λερώνουνε. Ό  Παναγιώτης Άναγνωστόπουλος, πού 
κρατούσε άπό τήν Άνδρίτσαινα (τού Φαναριού) κ* έμπασε καί τόν Παπαφλέσα 
στά Φιλικά, φαίνεται, πώς δέν τού φανέρωσε, τού Παπαφλέσα, όλους τούς 
βαθμούς τής Εταιρείας. Κι* έπειδή ό Φιλικός Παν. Άναγνωστόπουλος έδίστα- 
ζε νά φανερώσει στόν Παπαφλέσα όλα τά Μυστικά τής 'Εταιρείας, ό Ά ρχι- 
μαντρίτης μ* ένα μαχαίρι στό χέρι έπετέθηκε τού Παν. Άναγνωστόπουλου, 
φοβερίζοντάς τον, ότι θά τόν σφάξει καί θά προδώσει στή Σουλτανική έξουσία 
όλα τά 'Εταιρικά. Ωστόσο ό Παπαφλέσας έγινε πολύ έπικίνδυνος είς τούς 
'Έλληνες τής Πόλης καί πολλοί άπ* αύτούς ήρθανε στή σκέψη, πώς πρέπει νά 
σκοτωθεί γιά τό καλό τής Πατρίδας. Ή Τουρκική Αστυνομία πολλές φορές 
τόν έπιασε στήν Πόλη, άλλ’ οί παράδες τόν άφήκαν. Ό  Οικουμενικός Πατρι-

1. Ό 7Αναγνωσταράς κΓ ό Χρυσοσπάθης πήγανε στή Ρουσσιά γιά ν’ άνταμω- 
θούνε μέ τόν Καποδίστρια καί τόν Άλεξ. Ύψηλάντη καί γιά νά πάρουνε τους μισθούς 
τους Απέναντι τής θητείας των, που κάνανε στά 'Εφτάνησα, όταν έκεΐ κρατούσε Ρούσ· 
σικη Κατοχή.

2. Τά : ( ] άνήκουνε στό συγγραφέα.—Ό συγγραφέας τής Αυτοβιογραφίας
τού Δημητρίον Αΐνιανος είναι καθαρευουσιάνος.

ο. Έδώ τελειώνει τό απόσπασμα άπό τήν Αύιοβιογραφία τού Δημ. ΑΙνιάνος (Βλ·
παραπάνω σελ. 182).

183



άρχης Γρηγόριος ό Ε' καί μερικοί άλλοι Μωραΐτες τόν περιμαζέψανε τόν Πα
παφλέσα καί τόν έστείλανε μ* ένα ύδραίϊκο καράβι οτά Πίδαυρα* (*)

Στά 1819 βρίσκουμε τόν Παπαφλέσα καί πάλι ατό Μόριά, είναι καί πά
λι φλογερός άπόστολος τής Φιλικής Εταιρείας. Τήν ίδια χρονιά πήρε έντολή 
άπό τό κέντρο τής Ιδιας Εταιρείας νά κατηχήσει όλους τους προύχοντες καί 
διαβασμένους του τόπου. Καί τήν έντολή του τήν τέλειωσε μέ μεγάλη πιτυχία.

‘Ο Παπαψλέσας πέρασε άπό τά Καλάβρυτα πηγαίνοντας στά Λαγκάδια 
(τής έπαρχίας Καρίταινας) μέ σκοπό έκεΐ νά κατηχήσει τήν οικογένεια τών Δε- 
ληγιανναίων (1 2 3 4 5) πού ή ρίζα τους κρατεί άπό τά Λαγγάδια. Όταν 6 Παπαφλέ- 
σας πάτησε τό σπίτι τών Δεληγιανναίων στά Λαγγάδια, αύτός έγνώριζε, ότι ό 
πατέρας τους είχε στά 1816 άποκεφαλιστεί μέσα στό Ιδιο σπίτι του, μέ Σουλ- 
τάνικη διαναγή. Κι* άλλα μέλη τής φαμίλιας τών Δεληγιανναίων ήξερε· καί τόν 
’Αναγνώστη Δεληγιάννη, πού ήτανε Βεκίλης τού Μόριά στήν Κωνσταντινού
πολη, τόν έγνώριζε προσωπικά ό παντογνώστης Παπαφλέσας. ’Από τούς ά λ
λους όκτώ Δεληγιανναίους τότες λείπανε καί ό πιό μικρότερος ό Νικολάκης' 
καί ό Θοδωράκης πού έμενε πάντοτε κάθε χρόνο πολύ καιρό στήν Τριπολιτσά, 
όντας Μοραγιάννης του τόπου. "Ετσι ό Παπαφλέσας μόνο στοάς πέντε άπό 
τήν όκτάδα τών Δεληγιανναίων είχε νά μιλήσει, και μίλησε ό Παπαφλέσας μέ 
τόν τρόπο του, σιγαλά πρώτα κ ι’ έπειτα δυνατά καί άπειλητικά, μ ’ εύχές, μέ 
όνειρα καί ψεύτικες δουλειές. Άπό τούς άλλους Δεληγιανναίους μόνος ό Κα- 
νέλλος Δεληγιάννης δέχτηκε γκαρδιακά τά λόγια του Παπαφλέσα. Τ’ άλλα 
του άδέρφια μέ μεγάλο φόβο άκούσανε τόν Παπαφλέσα καί άρνηθήκανε νά όρ- 
κισθουνε εις τά ’Επαναστατικά. Ό  Παπαφλέσας έφυγε άπό τά Λαγγάδια κά
πως όργισμένος καί φοβισμένος τράβηξε γιά τή Δημητσάνα. ’Εκεί συνάντησε ό 
Παπαφλέσας τόν Κοτζαμπάση Θανάση Άντωνόπουλο, πού ήτανε άλλοτε πρα
ματευτής στή Σμύρνη, κ' είχε παντρετεΐ τήν Κόρη του Μορογιάννη (*).* Ό  κυρ 
Θανάσης Άντωνόπουλος έδέχτηκε χωρ.ς άλλο τήν *Επαναστατική κατήχηση, 
άλλ’ έπεισε καί τόν Κανέλλο καί τό θοδωράκη, τούς δυό Δεληγιανναίους, νά 
όρκιστουνε γιέ τήν ’Επαναστατική κατήχηση, (ΐ) Ο Δεληγιανναίοι φροντίσανε 
καί γιά τήν παρακάτω περιοδία του Παπαφλέσα, (ό) πού είχε μεγάλη πιτυχιά 
σ’ όλο τό Μόριά.

’Όντας στή Μολδοβλαχία ό Παπαφλέσας κατήχησε πολλούς Μωραΐτες 
ξενητεμένους καί στήν Πόλη καί σ' άλλα μέρη. "Ετσι τόν Δημηχσανίτη Πανα
γιώτη *Ανδρόνικο ( \  Γενάρη 1 8 2 0 )  τόν έκανε φιλικό. Άτός του έκανε καί 
άλλους 'Έλληνες πατριώτες Φιλικούς. ’Επίσης άπό τόν Παπαφλέσα μπήκανε 
στή Φιλική Εταιρεία τ’ άδέρφια Παναγιώτης Διογενείδης πού ήτανε στό Γιάσι 
κι' ό Βελισσάριος Δ ι ογενείδης πού ήτανε στήν Πόλη (6).

Τελευταίοι μήνες του 1820—άνοιξη του 1821. Κοχλάζει ό Αγώνας. Ό  
Παπαφλέσας έχει γιά δεύτερη φορά γυρίσει του Μόριά τά μερίσματα. Μπήκε 
καί στήν Τριπολιτσά, τήν πρωτεύουσα του Μόριά, καί μπήκε στήν Τριπολιτσά 
μέ ντυσίματα ζητιάνου (7) καί καμώματα ζητιάνου (8).

Τώρα τά κηρύγματα του Παπαφλέσα είναι ολωσδιόλου άστοχα : «Μιλ-
λιούνια ρούβλια &ά ξεδέψουνε οι Ροΰσσοι γιά τήν *Ελληνική 'Επανάσταση», 
«Ό  Τσάρος τής Μόσχας είνα ι άπό πίσω μας», « ‘Ο Σουλτάνος &ά σκοτωϋ'ή 
μόλις άρχίση τό ρεμπελιόη, «Θά πάρουμε τήν Πόλη καί &ά πάμε ώς τήν Κ όκ
κινη Μ ηλιά*, κι’ άλλα παραμύθια.

Ό  Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών, ό Δημητσανίτης Γερμανός, ψυχή τής 
Φιλικής Εταιρείας στό Μόριά, έκαμε σύναξη άπό δεσποτάδες καί άρχόντους(9).

1. Βλ. Ν . Σπηλιάδη Απομνημονεύματα, τομ. Α' Άθήναι 1851 σελ. 8. κι έ.
2. Πρωτύτερα άπό τήν Επανάσταση τού 1821 οί Δεληγιανναίοι γραφόσαντε Πα- 

παγιαννόπουλοι.
3. ’Αδερφή τών Δεληγιανναίων.
4. Ό Αναγνώστης Δεληγιάννης στά τέλη του 1820 εγινε Φιλικός.
5. Γιά τήν κατήχηση πού έκανε ό Παπαφλέσας στους Δεληγιανναίους κοίταξε 

τις σχετικές γραφές : «Δοκίμιον ιστορικόν περί τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως.„> 
Τομ. Α' σελ. 352.

6. Βλ. τό βιβλίο τού Μακαρίτη Βαλέριου Γ . Μεξη ( j  1937). Οί Φιλικοί.— Με
γάλος Απόστολος τής Φιλικής Εταιρείας άπό τούς Μωραΐτες στάθηκε ό Στεμνιτσιώ- 
της Δντώνης Πελοπίδας.

7. νΕτσι χόν είδε, εξω άπό τήν Τριπολιτσά ό Ζατουνίτης ό Σσέφανος Στεφ α - 
νόπουλος Ρολογάς, Βλέπε τουτουνού « Απομνημονεύματα τινά τού 1865*, σελ. 24.

8. Καί σχό κατώγι τού πάππου μου Γιάννη Σκάγιαννη, στήν Τριπολιτσά. κοι
μήθηκε τότες ό Παπαφλέσας σάν ζητιάνος.

9. ’Απάνω-κάτω 1820-1821 στή Βοστίτσα (Αίγιο).
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Σκοπός τής Σύναξης ήτανε : τί θάπρεπε νά γίνει, άν άξαφνα καί άπροετοίμα- 
στα ξέσπαζε τό αεψέρι (*). Στή σύναξη κείνη καλεστήκανε περισσότεροι κι* 
ήρθανε λιγότεροι. Παραστάθηκε στή Σύναξη κι ό Παπαφλέσας. σάν άντιπρό- 
σωπος τής άρχής τών Φιλικών. Στις 26 του Γενάρη 1821 ό Παπαφλέσας μίλησε 
καί είπε δσα πρωτύτερα έλεγε, ξεχωριστά σέ καθένα, καί διάβασε γραφές του 
Άλέξαντρου Ύψηλάνιη. ‘Ο Ά ντρέας Ζαΐμης  κΓ ό "Αγιος Παλαιών Πατρών 
πολύ άντιλογήσανε στά παραπάνω πρόσωπα.

Στό μεταξύ οί Τούρκοι φοβερίζουνε νά σκοτώσουνε τούς Χριστιανούς 
τής Τριπολιτσάς καί νά κάνουνε σφαγές στις έπσρχίες, δπου δέν ήσανε Τούρ
κοι. ΟΙ Τούρκοι φυλακίζουνε τούς 'Αρχιερείς καί τούς Προκρίτους του Μόριά.

1821. Μήνας Μάρτης. 23 : βρίσκεται ό Παπαφλέσας στόν ‘ Αη-Λιά τής 
Καλαμάτας μαζί μέ πολλούς καπεταναίους, κι άπό κεϊ, άφοΟ ήρθε κΓ ό Πε- 
τρόμπεης, κηρύχθηκε πίσημα ή 'Επανάσταση (ί).

ΝΙΚΟΣ ΒΕΗΣ 1 2

1. Επανάσταση. *
2. Βλ. Σταύρου X. Σχοπετέα «ή Καλαμάτα κι' ή Επανάσταση τοϋ 21 κείμενα 

κα». δοκίμια». Έκδ. Συλλόγου προς διάδοσιν των γραμμάτων.



Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ε Σ  Ω Ρ Ε Σ

Μ Ι Α  " Σ Υ Ν Ω Μ Ο Σ Ι  Α ί(
Τ ο υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Η  Φ Ω Τ Ι Α Δ Η

Τδ κομμάτι που δημοσιεύουμε είναι απόσπασμα από άνέχ~ 
δοτή εργασία του Δημήτρη Φωτιάδη για τον Καραϊσκάκη

Σ Τ ΙΣ  16 ΤΟ Γ ΜΑΗ τού 1826 φτάνουν τ ’ χπομεινάρια τής δοξασμένης 
φρουράς τού Μεσολογγίου στ’ Ά νάπλι. Τρέχει δλος ό λαός νά δει τά 

κοσμοξάκουστα παλληκάρια, όσο που τά κανόνια τοΰ νΙτσ - Καλέ καί τοϋ 
Παλαμηοιοΰ βροντάνε για νά τους τιμήσουν. "Ως έμπαιναν στην πολιτεία «δά
κρυα χαράς καί θαυμασμού έκυρίευζν τόν κόσμον, δταν παρατηρούσαν την 
μορφήν τής φρουράς καί των σωθέντων γερόντων» γράφει δ Κασομούλης.

Μά ίσο πέρναγε δ καιρός ξεχνιόταν ή μεγάλη ώρα όπου ζήσανβ στό 
Μεσολόγγι καί πού τούς κράταγε ίσαμε τότες μονοιασμένους. Είχαν αρχίσει 
δά κ ’ οί πολιτικάντηδες νά κάνουν τή δουλειά τους, βάζοντας λόγια άνάμεσά 
τους νά τούς χωρίσουν κ ’ έτσι πιό εύκολα νά βρούνε στήριγμα σ’ αυτούς. Καί 
δεν είταν δύσκολο νά τά καταφέρουν γιατί ποτές οί Σουλιώτες κ ’ οί Ρουμε
λιώτες καπεταναίοι δέν τά πάγαιναν καλά. Σπάζει, λοιπόν, ή ένωση πού είχαν 
κάνει καί χωρίζουνται στά δυό. Καί τδ χειρότερο δέ θένε νά βγούνε από τ ’ 
Ά νάπ λι, γιατί ξέρουν πώς μονάχα αυτού, σιμά στη Διοίκηση, μπορούσε νάχει 
πέραση δ λόγος τους καί κάτι νά πετύχουν.

Στις 8 τοϋ Ίούνη ό δάσκαλος Γεννάδιος βγάζει ένα λόγο στην πλατεία 
τ ’ Άναπλιοϋ, άνεβασμένος στό πεζούλι τό χτισμένο ολόγυρα στό περίφημο 
τότες πλατάνι. Κάνει έκκληση σ’ όλους δσους μαζεύτηκαν στην πολιτεία νά 
βγούνε νά χτυπήσουν τόν έχθρό. Καί γιά νά οίκονομηθεΐ ή περίσταση δίνει 
συνεισφορά τις τελευταίες του πέντε λίρες. Οί αγωνιστές κι ό κοσμάκης πού 
είχαν μαζευτεί έκεί καί τόν άκουγαν, δίνουν κι αυτοί δ,τι πιό ακριβό ε ίχε δ 
καθένας πάνω του.

—  Στρατιώται! φωνάζει, μάς χρειάζονται καί άλογα διά νά σχηματίσο- 
μεν μίαν καβαλαρίαν. "Αλογα είναι πολλά καί καλά εις τό Χαύπλιον, τά 
δποΐα χρησιμεύουν σέ μερικούς διά σεργιάνι. Κ ι αύτοί δέν έβγαίνουν είς τόν 
πόλεμον. Νομίζω, λοιπόν, καλόν νά τά ζητήσομεν νά μάς τά δώσουν νά κά- 
μομεν καβαλαρίας. ’ Από δσους δέν μάς τά δώσουν, τά παίρνουμε;

— Τά παίρνουμε! αποκρίνονται δλοι μέ μιά φωνή.
— Τά παίρνουμε ; ξαναρωτά.
— Τά παίρνουμε!
—  Τά παίρνουμε ; ρωτά καί γιά τρίτη φορά.
— Τά παίρνουμε ! ξαναφωνάζουν.
"Οταν ακούστηκε τούτη ή κατακραυγή στήν πολιτεία, δσοι είχανε άλο

γα τά φέρανε, μαζί μέ τά τακίμια τους, στόν πλάτανο. Ξαναλέει δ Γεννάδιος : 
— Στρατιώται ! συνεισφορά έγινε διά τήν έξοικονόμησιν καί θά κάνομε 

καί καβαλαρία. Τώρα θά σάς έρωτήσω I θά  έκστρατεύσομεν κατά τών έχθρών ; 
— θά  έκστρατέψουμε, βγήκε ανάρια κι ανόρεχτη φωνή.
Ό  Γεννάδιος ε ίχε μαζέψει τά παιδιά τού σκολειού σέ μιάν άκρη τής πλα

τείας. Γυρίζει κατά κεΐ καί λέει :
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— Παιδιά μου, δποιος δεν έκστρατεύσει τί νά γίνει ;
— ’ Ανάθεμα! βγάζουν κραυγή τά παιδιά καί τδ άθώο αίμα μας νά 

πέσει ατό κεφάλι τους !
Σάν άκουσαν οί άπλοι άγων ίσιες τούτη τή φωνή τών παιδιών, άρχισαν 

νά κλαΐνε καί νά φωνάζουν :
— ’Εκστρατεύουμε, παιδιά μας, έκστρατεύουμε !
Μά τούτον τδ λαϊκά κι άγνδ ένθουσιασμδ δέν άργησαν, μέ τις άντιζη- 

λίες τους, νά τόν σβύσουν οί μεγάλοι, πού είταν χωρισμένοι σέ τρία τοπικά 
κόμματα, τδ Ρουμελιώτικο καί τδ Σουλιώτικο καί σέ τρία ξένα, τό Ε γ γ λ έζ ι
κο, τδ Ρούσικο καί τδ Γαλλικό. Τδ πρώτο τδ έκπροσωποΰσαν δ Κουντουριώ- 
της καί ξέχωρα δ Μαυροκορδάτος, τδ δεύτερο ό Κολοκοτρώνης καί τδ τρίτο δ 
Κωλέττης. Μά κ ’ οί καινούργιοι μικοοκαπετάνιοι, δσοι άναδείχτηκαν πολεμών
τας, θένε νά χωρίσουν τά τσανάκια τους από τούς παλιούς καί ν’ άποχτήσουν 
ανεξαρτησία. Οί άπλοί, πάλι, αγωνιστές δέν έμπιστεύουνται πιά κανένα, γιατί 
βλέπουν πώς δλοι τούς κοροϊδεύουν.

Σέ λίγο φτάνει στ’ Ά νάπλι κι δ Καραϊσκάκης. ’ Αφού συνέφερε λίγο 
άπδ τήν αρρώστια του, γυρεύει νά μονοιάσει τούς Ρουμελιώτες καί τούς Σου
λιώτες, γιά νά έκστρατέψουν στή Στερεά Ελλά δα  δλοι μαζί. Τά μισοκατα- 
φέρνει, μά δεν άργεϊ νά καταλάβει πώς ή Διοίκηση δέ βλέπει με καλό μάτι 
τούτη τήν ένωση. Γιά νά τρομάξει τούς πολιτικάντηδες νά πάψουν τις διάβο
λέ; τους, σκαρώνει μιά θεατρική συνωμοσία. Μιά μέρα δπου βρίσκονταν μαζε
μένοι στδ σπίτι του κάμποσοι καπεταναΐοι καί κουβέντιαζαν, ξαφνικά λ έε ι:

—  Κάνουμε ώρέ μιά δουλειά ;
— Τ ί δουλειά ; τόνε ρωτάνε.

Να μπούμε ένας - ένας στδ Μπούρτζι, (*) νά διώξουμε δλους αυτούς 
πού κυβερνάνε καί νά βάλουμε άλλους, πού ξέρουν τις ανάγκες μας "Άν μάς 
άντισταθούν τούς σκοτώνουμε καί γλυτώνουμε άπδ τά σκάνταλά τους. Γ ιατί 
δσο έχουμε αύτούς κεφαλή στδ έθνος. θά χάνουμε στδν πόλεμο.

'Ο Καραϊσκάκης ήξερε πώς ό Γιωργάκης Κίτσου, πού είταν κι αύτδς 
έκεϊ, θάτρεχε νά τά πεϊ δλα στδν Ζαΐμη. Γυρνά καί τόν ρωτά:

— Τ ί λές, καπετάν Γιώργη, σ’ αρέσει τούτη ή δουλειά;
*0  Κίτσου τρομάζει καί πετιέται πάνω τινάζοντας τή φουστανέλα του :
— "Αμ πώς μπορούμε νά βάλουμε χέρι στή Διοίκηση, δπού είναι διορι

σμένη άπδ τό έθνος;
— Τίποτες δεν μπορεί νά καρτερεί κανείς άπδ σένα, τού κάνει δ Κα- 

ραϊσκάκης
Σιμά στδν Κίτσου καθόταν δ Φωτομάρας.
— Τ ί λές έσύ, ώρέ καπετάν Χρίστο ; τόν ρωτά.
— Τδ πράμα είναι κάμποσο βαρύ καί χρειάζεται συλλογή.
— Βρέ άιντε κ ’ έσύ, Χρίστο - πόρδα, δέ βγαίνει δουλειά κι άπδ σένα,
Γυρίζει δεξιά δπου καθόταν δ Κίτσος Τζαβέλας:
—  Τ ί λές έσύ, καπετάν Κίτσο ;
‘Ο Τζαβέλας, πού μπήκε μέ μιάς στδ νόημα, τού άποκρίνεται:
— Τδ κάνουμε νά γλυτώσει ή πατρίδα.
’Αγκαλιάζει τδν Τζαβέλα, τδν φιλά καί τού λέγει I
— Χά μοΰ ζήσεις, ώρέ μ π ίρ ! (1 2)
Έ π ειτα  ρωτάει τδ Βαλτινό:
— Ά μ  έσύ, δπου θά σέ βάλουμε καί στή Διοίκηση ;

1. Τό γνωστό μικρό νησάκι στ' Άνάπλι, όπου είχε τότε άποτραβηχτεΐ ή Λιοί- 
κηση γιά πιότερη σιγουριά.

2. Γ ιί μου.
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— Κ ’ έγώ, μ ’ δλα χά γερατιά μου, συμφωνώ για να διορθωθεί ή πα
τρίδα.

— ΙΙάει καλά! Ά μ  έσύ, καπεχάν Γιαννάκη ;(*)
— Π άμε! φτάνει να τ ’ αποφασίσουμε και κάνω έγώ την άρχή καί τούς 

ξεσχίζω.
—Ά μ  έσύ ; ρωτά τόν Κασομούλη.
— Κ ’ έγώ τό μερδικό μου δέν τ ’ αφήνω' φτάνει δπου θά γίνει Ενα καλό.
"Οσοι μπήκαν στό νόημα, κρυφογέλασαν με τό κόλπο τού Καραϊσκάκη

καί μέ τό φόβο καί τή σαστισμάρα πού φανέρωνε δ Γιωργάκη; Κίτσου.
Μέ τα πολλά καταφέρνει 6 Καραϊσκάκης νά μονοιάσει τούς Σουλιώτες 

καί Ρουμελιώτες. ’ Αποφασίζουν νά βάλουν κοινή φρουρά στό ΙΙαλαμήδι, γιά 
νά είναι ασφαλισμένοι άπό τή Διοίκηση, ν' οί άλλοι νά τραβήξουν στή Ρού
μελη νά πολεμήσουν. ’Ανεβαίνουν, λοιπόν, στό Παλαμήδι γιά νά κανονίσουν 
τά καθέκαστα. Μά ό θεοοωράκης Γρίβας, πού είχε άλλα σχέδια στό νοΰ του 
κ ’ έκανε πώς συμφώναγε γιατί νόμιζε πώς δλ’ αυτά είχανε λόγια τού αέρα 
καί δε θάβγαινε τίποτα, άμα είδε πώς είχαν έτοιμοι νά τά ταράξουν, χαλά 
τή  συμφωνία.

— Καραϊσκάκη, λέει, έμεΐς έδώ πάνω είμαστε καβάλα σ’ άτι, δέν κατε
βαίνουμε γιά ν’ ανεβούμε σέ γαϊδούρι.

— "Αμ τότες, τού αποκρίνεται, αφού έχετε σκοπό νά βαστάξετε τό κά
στρο, τί μάς ανεβάσατε έδώ πάνω ; Μπορείτε καί νά μάς ξεκάνετε κιόλας, 
αφού μάς κρατάτε στδ χέρι.

— Ά ν  φτάσουμε στήν ανάγκη κι αυτό τό κάνουμε, τού άπαντά δ Γρίβας.
— Σηκωθήτε, βρε αδέρφια, νά φύγουμε! λέει στούς άλλους δ Καραϊ- 

σκάκης. Ετούτοι ε ίν ’ δλοι παλαβοί κι ας κρατήσουν κληρονομικά τό κάστρο. 
"Αντε νά κατεβούμε νά κοιτάξουμε τί γινόμαστε.

Χάλασε ή συμφωνία κι δ Γρίβας φώναζε πώς αύτός δεν καταδέχεται νά 
δουλέψει κάτω από τις προσταγές ένός μούλου.

Σ τ ’ αναμεταξύ δ Κιουταχής, μην έχοντας πιά κανένα νά τού άντιβγεϊ, 
αρχίζει τό μπλόκο τής ’Αθήνας, αφού πριν ανάγκασε δλόκληρη τή Ρούμελη 
νά προσκυνήσει. «*Η  φιλοτιμία» γράφει ό Κασομούλης «δέν άφινεν τόν μέγαν 
άνδραν Καραϊσκάκην νά περιμένη περισσότερον». (1 2) Χωρίς καμιά βοήθεια άπό 
κανέναν, έξόν πού τέλος ή Διοίκηση, γιά νά λείψει άπό τό μπελά του, τόν 
όνόμασε άρχηγό στή Ρούμελη, ξεκινά, στις 20 τού ’ Ιούλη τού 1826, μέ 660 
παλληκάρια, γιά νά γράψει τό αθάνατο έπος τής ’ Αράχοβας, δπου ξολόθρεψε 
τόν πρώτο ταχτικό στρατό πού είχε φτιάσει, έχοντας πρότυπο τούς Εύρω- 
παίους, δ Σουλτάνος.

ΛΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

1. Γιαννάκης Σουλτάνης.
2. Σ’ όλο του τό έργο ό Καοομούλης κανέναν άλλον δέν ονομάζει «μέγαν 

άνδραν».
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Λ Α Ϊ Κ Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ε Σ ΤΗΣ Κ Υ Π Ρ Ο Υ
Του Ν I Κ. Κ Λ. Λ A Ν I Τ Η

ΕΚΕΙΝΟΣ πού έπισκέπτεται τήν Κύπρον, πού διατρέχει τήν νήσον, πού 
μιλά ξεχωριστά μέ τήν άγροτιά καί τόν λαόν, έκεΐνος πού άκούει τά 
λαϊκό της τραγούδι, πού σάν νερό κελαριστό βγαίνει άπό μέσα στή γή της, 

όποιος άκούει τούς θρύλους πού διατρέχουν τούς κάμπους καί τά βουνά της, 
έκεΐνος πού γυρίζοντας τό νησί σταματά κάθε λίγο μπροστά σέ άρχαίους 
βωμούς καί σέ άρχαΐα στάδια καί σέ σεβάσμια ρημάδια παλαιών άνακτό- 
ρων, έκεΐνος πού άκούει δυνατόν τόν παλμόν του νησιού σέ αίωνόβιες πό
λεις καί χωριά άδύνατον νά μή φωνάξη «Έδώ είναι Ελλάδα». Ε λλά δα  40 
αιώνων, άπό τής θαμβής έποχής τών μύθων καί τών θρύλων τών Ελληνικών 
μέχρι χθές καί μέχρι σήμερον. Πηγή άληθινή Ελληνικού πνεύματος. Ε λ λ η ν ι
κής τέχνης. Ελληνικής άλκής, 'Ελληνικής ζωής. Αυτήν τήν πηγήν έπεβου- 
λευθησαν Πέρσαι, Σαρακηνοί. φρικτοί καί άγριοι κουρσάροι, αρπαγές Ε ν ε 
τοί, Τούρκοι, Βρετανοί. Καί διά νά έπαναλάβω ένα στίχον τού Παλαμά άπό 
τόν ύμνον τής Κύπρου.

Στοιχειό ώργισμένο τήν πηγή βαθειά τήν καταχώνιασε,
w χέρι όνειρευτό,

πού πάντα σέ προσμένουμε, ξεσκέπασε καί γέρε μας
τό αθάνατο νερό.

Γνώρισμα χαρακτηριστικόν τής φυλής είναι ή ταυτότης τών παραδό
σεων τών ήθών καί έθίμων, τών θρύλων, τής δημοτικής ποιήσεως. Δέν γράφω 
σήμερον μελέτην ή πραγματείαν. 'Αποδεχθείς παράκλησιν τής Έπιθεωρή- 
σεως Τέχνης χαράσσω λίγες γραμμές γιά τήν λαϊκήν τέχνην τής Κύπρου. 
Εις τήν λαϊκήν Κυπριακήν τέχνην μίαν ξεχωριστήν θέσιν κατέχουν τά περί
φημα εις δλον τόν κόσμο Αευκαρίτικα, οΐ όνομαστές δηλαδή Κυπριώτικες 
δαντέλλες. Κυρίως οί δαντέλλες αύτές γίνονται εις ένα μεγάλο χωριό, κω- 
μόπολιν σήμερον, τά Αεύκαρα (Λευκά "Ορη) καί τήν περιοχήν των είς τήν 
έπαρχίαν Αάρνακος, είς τό μέσον τού δρόμου μεταξύ Λεμεσού καί Λευκω
σίας. ΕΓναι έξαιρετικής τέχνης δαντέλλες, έπιτραπέζιες, διακοσμητικαί φο
ρεμάτων, διά σινδόνια, κουρτίνες κλπ. Είναι περιζήτητες είς δλον τόν κόσμον. 
Οί Λευκαρίτες γυρίζουν τήν ύφήλιον, δλας τας Ηπείρους καί τούς λαούς. 
ΔΓ αύτό παρουσιάζεται τό περίεργον φαινόμενον είς ένα χωριό φανατικώς 
Ελληνικόν δτι όμιλούνται δλαι αί γλώσσαι τού κόσμου.

Ω ραία Ελληνική τέχνη εΓναι καί τά «άσημικά» τής Κύπρου. 'Ορισμέ
να άπό αυτά τά άσημικά τής Κυπριακής Ελληνικής τέχνης είναι άπαραί- 
τητα έξαρτήματα τής προικός π.χ. τό καπνιστήρι, διά τού όποιου θυμιάζον
ται μέ ώρισμένο λιβανωτό αί εικόνες τών ‘Αγίων είς τά προσκυνητάρια τών 
σπιτιών, οι έπιτάφιοι, οί λιτανευόμενοι Αγιοι καί ιδιαιτέρως τό ζεύγος 
τών νεονύμφων δταν άνταποδίδει τάς γαμήλιους έπισκέψεις. Μαζί μέ τό κα- 
πνιστήρι είναι καί ή μερρέχα (είς μίαν λέξιν είς τά προικώα καπνιστηρο- 
μέρρεχον» διά τής όποιας ρένουν ροδόσταμον ή άνθόνερον τήν ώρα τού θυ
μιάματος. Ενα έντελώς ίδιάζον Κυπριακόν άσημικόν είναι τό χανάπι, είδος 
Μπόλ, κοΐλον άπό κάτω διακοσμημένον μέ τόν δικέφαλον άετόν τού Βυζαντίου. 
Τελευταίως χρησιμοποιούν καί άλλας διακοσμήσεις ά λλ ’ ό δικέφαλος, ώς 
είναι φυσικόν, είναι περιζήτητος καί κυριαρχεί. Ή λέξις είναι Γαλλική. Τήν 
συνήντησα είς Γάλλον χρονογράφον τών Μέσων αίώνων (ΗΑΝΑΡ).

Λαϊκή τέχνη άξία λόγου είναι οί μεγάλοι Καλαμένοι δίσκοι (Τσέστοι) 
διακοσμούμενοι συνήθως μέ ποικιλόχρωμα μικρά φιογκάκια, οί όποιοι ή κρέ
μονται διακοσμητικώς είς τούς τοίχους ίδίως κατά τούς γάμους ή χρησιμο
ποιούνται δι* άποξήρανσιν ζυμαρικών είς τόν ήλιον ή διά κεράσματα ή καί 
διά φαγητό. Επίσης λόγου άξία λαϊκή τέχνη είναι ή Κεραμεική. Ή Κεραμεική 
έν Κύπρω είναι παλαιά βιοτεχνία, ή παλαιοτέρα ήτο χονδρή. Τελευταίως έξει-

• 189



λήχθη είς ώραίαν διακοσμητικήν τέχνην ιδίως εις Λάπηθον, τής όποΐας τά 
κατασκευάσματα εΓναι περιζήτητα.

Περίεργος καί άξιοπαρατήρητος λαϊκή τέχνη είναι αί ποικίλαι διακο
σμήσεις είς τά φλασκιά, διακοσμήσεις άναφερόμεναι καί εις τούς παλαιοτά- 
τους μυθικούς χρόνους καί είς τήν σύγχρονον έποχήν.

‘Υπάρχουν βεβαίως έκδηλώσεις λαϊκής τέχνης όμοιάζουσαι ή συνδεό
μενοι μέ τήν έκασταχού τοΟ έθνους λαϊκήν τέχνην. Έδ<£> άνέφερα μόνον με
ρικά είδη συγχρόνου λαϊκής Κυπριακής τέχνης. Τόσον ή ποίησις δσον και 
ή λαϊκή τής Κύπρου τέχνη άποδεικνύουν μίαν ψυχικήν άνωτερότητα του Κυ
πριακού λαού, λαμπράν συνέχειαν τού πνευματικού καί ψυχικού πολιτισμού 
τόν όποιον έκληροδότησεν είς τήν Ίστορικωτάτην τών χωρών τής γής τό μα- 
κρόν Ιστορικόν αύτής παρελθόν.

Άλλοίμονον ! αύτή ή νήσος, ή κατ’ έξοχήν Ελληνική, ή κατ’ έξοχήν 
πολιτισμένη, είναι άκόμα δούλη τών "Αγγλων παλαίουσα άπεγνωσμένον 
άγώνα νά ζήση έλευθέρα καί ήνωμένη μετά τής Ελλάδος. Ό  άγών της εΓ
ναι άγών όλοκλήρου τού "Εθνους· "Ας πιστεύσωμεν δτι είναι πλησίον 
ή λαμπρή.

ΝΙΚ. ΚΛ. ΑΑΝΙΤΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Π Ρ Ε Π Ε Ι

Α Χ Ι Λ Λ Ε Α  Π Υ Λ Ι Ω Τ Η

Ά  ! είναι δύσκολο νά περπατάς μέ; τό σκοτάδι 
είναι δύσκολο νά κουβεντιάζεις μυστικά 
κ ’ είναι σκληρό νά παλαίβεις μέ δεμένα χέρια.

Πού είναι λοιπόν δ ίπποτισμός
ποϋ είναι οί πολιτισμένοι τρόποι
νά μάς πούνε νά διαλέξουμε δπλο
νά μάς άφήσουνε νά διαλέξουμε τόπο καί χρόνο
νά μάς άφήσουνε νά βρίσουμε τούς μάρτυρες ;

"Ητανε νόμος τών παλληκαριών νά μή χτυπούν ξαρμάτωτους
βρίζε ή τιμή  νά μή χτυπούν στις πλάτες
καί στήθος - στήθος έπαλαίβανε, μέ δίκαιους χτύπους.

Μά βλα τούτα πιά περάσαν
*Ολα τούτα ήταν γιά τά παλληκάρια καί τούς τίμιους — καθώς τούς έλεγαν 
κι αύτοί φύγαν από πολύν καιρό
φύγανε μιάν αυγή πού δέν έβγαινε πιά γ ι’ αυτούς ήλιος, 
μιάν αύγή πού δέν ευλογούσε πιά ό θεός τις πράξεις τους, 
φύγαν δλοι καβάλλα πάνω στ’ άλογο κάποιου 'Ισπανού 
κι αφού πάλαιψαν μέ τούς μύλους, αλλάξανε τρόπους.
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Τώρα ρίχνουνε μέ τά πιστόλι πάνω στή λάμπα 
στήνουνε καρτέρι μές τά σκοτεινά
τώρα σοΰ δένουνε τά χέρια καί τά στόμα γιά νά μή τούς πεϊς αύτά πού φοβοΰντ-ι 
γιά νά μή τούς π ε ις : φύγετε.

νΑ ! είναι δύσκολο νάσαι δεμένος καί νάναι σκοτάδι.
Κι όμως πρέπει νά περπατήσουμε — μάς περιμένουν άνοιχτές αγκαλιές 
μάς περιμένουν αθέριστοι κάμποι.
Πρέπει νά παλαίψουμε— είναι κάτι πουλ.ά μέσα μας 
πού θέλουν νά πετάξουν.

f

Πρέπει νά μιλήσουμε — γιά νά μή μάς δουν τά παιδιά μας
χωρίς φωνή, χωρίς τραγούδια τήν άνοιξη, δίχως ιστορίες τά χειμώνα.
Τί θά πουν υστέρα τά παιδιά μας ;
Καί τί θά πουν οί φίλοι μας πού μάς άνεμίζουνε τά μαντήλια τους ;

Πρέπει ν’ ανοίξουμε δρόμο ανάμεσα στά σκοτάδι 
πρέπει νά φτάσουμε
σάν τά ποτάμι πού πάντα φθάνει στή θάλασσα, 
σάν τά ποτάμι πού κυλάει πάνω στή γή, 
σάν τά ποτάμι πού κυλάει κάτ’ απ’ τή γή, 
σάν τά ποτάμι πού ποτέ δέ σταματά.

* Η σημαία μας πρέπει νά μείνει στά κοντάρι της καί τή νύχτα 
νά φτερουγά καί νά φωτά τά δρόμο τής πάλης μας.
Εμπρός· άνοίχτε τις καρδιές σας.
Χτυπάτε δλες τις καμπάνες. Χτυπάτε τά ταμπούρλα.
Φυσεΐξτε Εγερτήριες σάλπιγγες.
— Τά θούρια των προγόνων μας δέν Ιπαψαν νά ζοΰν μές τήν πνοή μας.

4

Τί ώραΐα τώρα πού μονιάσαμε’ έμπρός,
ξεσχίστε τά φίμωτρα κι άρπάχτε τά σύνεργα τής πάλης.
Μά πρώτα έλάτε ν’ αγκαλιαστούμε κάτ’ απ’ τόν ήλιο μας, 
έλάτε νά φιληθούμε κάτ’ άπ’ τάν ξάστερο ουρανό μας, 
νά γεμίσει δ αγέρας μας χαρά καί δύναμη.

«Λόξα σοι δ θεάς» νά ποΰν οί μάνες μας 
βγάζοντας τις μαύρες τους μαντήλες,
«άντε βρέ» νά ποΰν κ ’ οί γέροι μας 
χτυπώντας μας στις πλάτες.

„  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΥΛΙΩΤΗΣ
Σεπτέμβρης 1954
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ΣΟΛΟΜΟΣ - ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΘΗΜΑ
T o G  Κ ΩΣ Τ Α  Β Α Ρ Ν Α Λ Η

Η ΖΑΚΥΝΘΟ, στήν άρχή του περασμένου αιώνα, έδωσε στην άγωνιζομέ- 
νην Ελλά δα  τούς δυό μεγαλύτερους πνευματικούς όδηγούς της : τό Σο

λωμό καί τόν Κάλβο. Λέγω : «όδηγούς» κι όχι ποιητές, γ ια τί τό «τραγούδι» 
τους δέν εΐτανε διασκέδαση παρά μάθημα, μάθημα όλο αϊματα καί φωτιά* 
Κ’ έπειδή άπό τότες ό άγώνας δέν τέλειωσε, τά δυό μεγάλα αύτά τέκνα τής 
Ζακύνθου έξακολουθουνε νδναι όδηγοί. Ό  ένας νά μάς διδάσκει την άγάπη 
τής έλευθερίας καί μέ τ ις  τρεις μορφές της κι ό άλλος τό μίσος έναντίον των 
τυράννων μέ όποιον όνομα κι άν παρουσιάζονται. Στους σημερινούς μάλι
στα καιρούς, πού ή έλευθερία διώχνεται άπό παντού κ* ή τυραννία όλο 
κΓ άπλώνεται περισσότερο, τό κάλεσμα τών δυό μεγάλων ποιητών άκούγε- 
ται πιό βροντερό μέσα στήν ψυχή του έθνους.

*
*  *

Ά λ λ * άς περιορίσουμε τό θέμα στό Σολωμό. Ή τοποθέτησή του στόν 
άγώνα τής έλευθερίας είναι τό μεγαλύτερο μάθημα, πού δίνει σ’ όλες τις 
γενιές τών πνευματικών άνθρώπων. Ό  Σολωμός εΐτανε άριστοκράτης, άλλά 
δέν έμεινε μέ τήν τάξη του. Πήγε μέ τό σύνολον. μέ όλους τούς λαούς τής 
τοτινής Εύρώπης, πού ό ένας υστερ* άπό τόν άλλον ξεσηκωνόντουσαν έναν
τίον τοϋ ντόπιου ή του ξένου τυράννου. *Avji δηλαδή νά τραγουδά τώ «κλέα» 
τών «κυρίων» ή τών «προγόνων»· άντί νά περιψρονεί τό λαό καί τή γλώσσα 
του κι* άντί νά μισεί τήν έλευθερία καί νά θέλει τή διατήρηση τών «καλώς , 
έχόντων»· κι* άντί νά θεωρεί τούς άγωνιστές του έθνους «ρέμπελους», τήν 
έπανάσταση «προδοσία», τούς Τούρκους «παληκάρια» καί τούς ξένους βα
σιλιάδες «προστάτες», πήρε τή λύρα του καί τράβηξε μπροστά τό δρόμο, 
τού ‘Ήλιου.

«Τό χάραμα πήρα 
τοϋ *Ηλιον τό δρόμοΛ 
κρεμώντας τη λύρα 
τη δίκαιη οτόν ώμο 
κ ι* άτι* δπου χαράζει 
ώς όπου βν&ά,

Τά μάτια μου δεν είδαν τόπο ενδοξότερο [άπό τούτο τό άλωνάκι*.

Τό «άλωνάκι» εΐταν τό Μεσολόγγι* κ* εΐτανε όλ* ή Ελλά δα * κ' εΐτανε 
κ ’ είνα ι όλος ό κόσμος σ ’ όλους τούς καιρούς. Κι* ό ποιητής πού μέ τή δί
καιη λύρα ξεκίνησε γιά  ν* άνταμώσει τήν Έλευθερία καί τή Δόξα, έκει καί j 
θά είναι σ ’ όλους τούς καιρούς καί τούς τόπους 6 άλη&ινός ποιητής.

Στό ή «Γυναίκα τής Ζάκυνθος» ή προσωποποίηση τής φεουδαρχικής άν- < 
τίδρασης νά πώς έβριζε τις μεσολογγίτισσες προσφυγίνες :

«Καί τ ί σάς έλειπε ; Καί τ ί κακό είδατε άπό τόν Τούρκο :... Σάς είπα 
έγώ νά χτυπήσετε τόν Τούρκο, πού έρχόστενε τώρα σ ’ έμέ νά μού γυρέψε- ι 
τε καί νά μέ βρίσετε ;... Καί πώς έμπόρειε ποτέ του νά ύποφτευθεΐ (ό Τουρ- j 
κος) τέτια  προδοσία; Τδ&ελε ό Θ εός;... Αύριο πέφτει τό Μεσολόγγι, βάνουν 
σε τάξη την *Ελλάδα τη ζουρλή οί βασιλιάδες, ε ις  τους όποιους εχω όλες μου 
τ ις  ελπ ίδες».

*
*  *

Δυό κόσμοι. Τό φώς καί τό σκοτάδι. Ή άνθρωπιά καί τά προνόμια. *Η1 
πρόοδο κ’ ή Αντίδραση. Δυό κόσμοι καί χτές καί σήμερα. Οσο οι δυό 
αύτοί κόσμοι τού ’Αριμάνη καί τού Ώροσμάδη θά συγκρούονται ό άληθινός 
ποιητής ξέρει πού είναι τό χρέος του.

Ο Σολωμός μέ τό δυνατό του καλλιτεχνικό ένστιχτο καί τό δυνατό του 
στοχασμό έδωσε τή λύση, πού τήν έχουνε δώσει άπό καταβολής όργανωμέ-



νης ποοκονίας δλ- ο ί ζωντανοί. άλ' ο ΐ Αληθινοί (μεγά λο ι και μικροί) ’δημιουρ
γοί του ,ώραίου.

"Ο ΣΙολωμός, όπως είπα στήν Αρχή, τήν έλευθερία τήν* είδε, την 
Αγάπησε κα£ προσπάθησε νά τήν πραγματοποιήσει και μ ε τις τρεις αορ· 
φές της ώς έλευθερία ε& τική, πνευματική και ή&ική. Έπρεπε πρώτα 
τό έθνο< νά σπάσει τις άλυσίδες του τής σκλαβιάς καί· νά διώξει 
τή «μισόχραστη σπορά»- Έ πρεπε νά σπάσει κατόπιν καί τ ις  πνευμα
τικές του άλυσίδες : νά λυτρωθεί άπό τήν ψεύτικη, τήν άντεθνική γλώσσα 
τών σοφολογιωτάτων.. 'Αλλά γιά νά φτάσει αύτούς τους δυό μεγάλους σκο
πούς έπρεπε τό έθνος νά μάθει νά θυσιάζει τή ζωή του πειθαρχώντας στόν 
ήθικό τό Νόμο — και μόνον έτσι θά μπορούσε νά νικά πάντα τό θάνατο καί 

• τήν ένάντια Μοίρα. Αυτή ή τελευταία ήθική έλευθερία είναι ή Ιδέα  πού έν- 
<χκοματώνεται στοάς άγώνες τών «Ελεύθερων Πολιορκημένων».

Στόν περίφημο γιά τή διαύγειά του καί τήν εύθυκρισία του «Διάλογο» 
ύ Σολωμός βάζει τόν Ποιητή νά λέγει τούτα τά θερμά καί σοφά λόγια :· 

σοφολογιώτατοι, σάς δίνω τήν είδηση, ότι έτέλειωσε τό βασίλειόν σας. 
εις τήν 'Ελλάδα μέ τών Τουρκών τό βασίλειο. Έτέλειωσε καί ’ίσως άνα&ε-· 
ματίσετε τήν ώρα τής έπαναστάσεως. *Αμ, όχι I Ή Εύρώπη όπου έχει προ
σηλωμένα εις έμάς τά μάτια της γιά νά (δει τ ί κάνουμε τώρα, όπού συν
τρίβουμε τις άλυσες τής σκλαβιάς, δέν θέλει μάς ίδ ε ί ποτέ νά υποταχθού
με είς τριάντα ξύλινους τυράννους».

Ή Εύρώπη—οΐ λαοί τής Εύρώπης κΓ όχι οΐ κυβερνήσεις τους—μέ συμ
πάθεια κοιτάζανε τόν Αγώνα τού έθνους μας, άλλά κανένας (μήτε ό Σολω
μός !) ίδέν θά τό φανταζότανε, πώς οΐ άλυσίδες θά μένανε καί στό κορμί 
#α1 στό πνεύμα τού έθνους.

** *
"Αν κοιτάξουμε στά έλληνικά Γράμματα, μετά άπό τό Σολωμό (καί 

τόν Κάλβο) δέ θά βρούμε αύτήν τήν τριάδα τών σολωμικών έλευθεριών ν ’ 
Αποτελεί τή ζωοδότρα πνοή τών περισσοτέρων στιχουργημένων πατριωτι
κών φλυαριών—όπου ύπάρχει, πατριωτισμός. Κανένας σχεδόν άπό τούς «μα
θητές» τού Σολωμού δέν κατάλαβε τό μάθημα τού «Δασκάλου». Τό Σολ ωμό 
τόν άντιθέτουνε μέ τούς άλλους ποιητές γιά τή στιχουργική του άριστοτε- 
χνία καί τόν Ιδοοκσμό του. Δέν είδανε πώς ό Σολωμός δέν είταν ένας άφη- 
ρημένος ώραιολόγος τού γραφείου παρά ένας μεγάλος οδηγός τού έθνους 
του στή Μεγάλη Πρ&ξη, πού είναι ό Αγώνας γιά τήν έλευθερία τού έθνους 
του... ΟΙ σημερινοί διανοούμενοι καί συγγραφείς κάνουν έντελώς τό Αντίθε
το. Α λλά πριός ΤΡύς λογαριάζει γιά διανοούμενους καί συγγραφείς !

Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Πτώοη της ΙΙόλης



ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ "ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ,, 
ΑΠΟ ΤΟΝ Ι ΔΙ Ο ΤΟΝ ΜΑ Κ Ρ Υ Γ Ι Α ΝΝΗ

« ... Εις τ ’ άλλο κάδρο είναι ή Κωνσταντινούπολη ζωγραφισμένη καί 
ή  θέση της. Είναι δ πρώτος Σουλτάνος, όπου την κυρίεψε, ζωγραφισμένος, 
κι δ θρόνος του, δπού κάθεται καί πίνει τδ ναργιλέ του’ καί οί σωματοφυλα
κές του καί οί ’πασπισταί του γύρα· καί οί πρόκριτοι καί τδ γερατεΐον, δπού 
τοΰ προσφέρνουν τα δώρα καί τά κλειδιά, τοΰ Σουλτάνου. Αύτδς τούς λέγει 
διά μέσου ένοΰ ’πασπιστού. «Δέν έχω ανάγκη νά μοϋ προσφέρουν δώρα καί 
κλειδιά· τούς κυρίεψα μέ τδ σπαθί μου (καί τούς δείχνει τδ σπαθί καί τούς 
λέγει). Μέ τδ σπαθί μου κυρίεψα αύτούς· καί τά δώρα τους καί τά κλειδιά 
δέν Ιχω άνάγκη νά μοΰ τά προσφέρουν αύτηνοι». Καί προστάζει καί τούς ρά
νουν εις τδν ζυγόν, είς την τυραγνίαν. Τότε αφού είδαν αύτούς είς τόν ζυγδν 
ένα μέρος πήρε τά βουνά. Λέγει δ ’πασπιστής είς τδν Σουλτάνο. «Καλά, έβα
λες αύτούς είς τδν ζυγόν’ οί άλλοι πήραν τά βουνά». Τότε άφοΰ τούς είδε 
δ Σουλτάνος, διατάττει πεζούρα καί καβαλαρία καί πολεμούν μέ την μαγιά 
της λευτεριάς (δπού την βάστηξαν ξυπόλητοι καί γυμνοί τόσους αιώνες είς τά 
βουνά κι* έρημιές νά μην χαθεί, καί σκότωναν οί τύραγνοι καί οί τουρκοκο- 
τζαμπασηδε; έναν άπδ αύτούς καί γένονταν δέκα. Καί είχαν συντρόφους δλοι 
αύτηνοι τ ’ άγρια θεριά καί φίδια δπου συνκατοικούσανε μαζί, καί προστάτη 
μόνον τδν θεόν. Καί τροφή είχαν τδ κρέας τών τύραγνων Ρωμαίγων, δσος 
ήσαν σύνφωνοι μέ τούς Τούρκους, καί Τούρκων καί τδ αίμα τους κρασί). 
Τότε είς ένα μέρος είναι ή Ε λλά ς αλυσωμένη καί κατεβαίνουν άπδ τά βουνά 
τρεις με τά δπλα τους καί γκεζεροϋν τις πολιτείες καί λένε τών ανθρώπων. 
«Ε μ ά ς  μάς τρώγει ή γύμνια καί ή ταλαιπωρία τόσους αιώνες δι’ αύτήνη την 
πατρίδα—δέν την βλέπετε δπού είναι αλυσωμένη καί καταφρονεμένη’ τά παρά
σημά της πεταμένα* καί σείς ακόμα σίγρι κάνετε ; Ώς πότε τουρκοραγιάδες, 
ώς πότε νά σάς βυζαίνουν οί Τούρκοι καί οί δπαδοί τους κοτζαμπάσηδες καί 
τουρκοκαπεταναΓγοι;» ’ Αφού αύτηνοι οί τρεϊς ’θουσίασαν τούς πολίτες, φαί
νεται δ Ρήγας Βελεστίνος, τδ άγαθδ παιδί της πατρίδας, καί βαστάγει ένα 
σακουλάκι μέ τδν σπόρο της λευτεριάς καί σπέρνει αύτδν τόν σπόρον...*.

Μαχρνγιάννης
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ΜΙΑ Ε Κ Κ Λ Η Σ Η  ΓΥΝΑΙΚΩΝ TOY 21
Ε Υ Α Ν Θ Ι Α Σ  Κ Α Ϊ Ρ Η

Στα 1825 ή Ευανθία Καΐρη έούνταξε, υπό τύπον επιστολής, 
μιαν εχχληοη, πού την υπόγραψαν οί επιφανέστερες ' Ελλ,ηνίδες (χό· 
ρες χαϊ γυναίκες αγωνιστών). 'Η  έκκληση απευθύνεται στις Φιλελ· 
ληνίδες ολον του κόσμον. Τυπώθηκε και κυκλοφόρησε σε φυλλάδιο, 
πού είχε τον τίτλο : «*Επιστολή *Ελληνίδων τινών, προς τάς Φι· 
Ιελληνίδας, σννταχθεΐσα παρά τίνος των σπουδαιότερων Ελληνίδων 
— 1825, ix  τής εν "Υδρα Ελληνικής Τυπογραφίας*. *Η έκκληση
άποτελεΐ ένα τρομερό κατηγορώ εναντίον τών Ευρωπαίων πού πο· 
λ εμονσαν την *Ελληνική ’ Επανάσταση.

Φίλαι τής 'Ελλάδος,

Η ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΙΣ και αί φλόγες τών Κυδωνιών, ή απάνθρωπος και ώμοτάτη 
τών Χίων σφαγή, ή άνέλπιστος τής Κρήτης, τής Κάσου, τής Εύβοιας αιχμα
λωσία, ή απροσδόκητος τών Ψαρρών καταστροφή, αί πυρπολήσεις και οί ανδραπο

δισμοί διαφόρων τής Ελλάδος χωρίων καί πόλεων καί τά εξ αυτών ελεεινά 
θύματα, είναι ακόμη ζωηρά είς την φαντασίαν μας. Εϊδομεν δλαι σχεδόν ημείς 
μητέρας άποθνησκούσας εις τάς άγκάλας τών θυγατέρων των, θυγατέρας παρα- 
διδούσας τάς ψυχάς tcoy πλησίον είς τούς θνήσκοντας γονείς των, νήπια θηλά- 
ζοντα άκόμη τάς νεκράς μητέρας των. Ή γυμνότης, ή πείνα, τό ψύχος, ό έξ αυ
τών θάνατος, είναι τά μικρότερα καί ελαφρότερα κακά, τά όποια έπαρησιάσθη- 
σαν πολλάκις είς τούς πλήρεις δακρύων οφθαλμούς μας* έχάσαμεν πολλαί άδελ- 
φάς καί αδελφούς' έμείναμεν άλλαι όρφαναί καί χωρίς καμμίαν καταφυγήν. Δέν 
ύπήρξεν, ίσως, δυστυχία είς τον κόσμον τήν οποίαν νά μην ύπεφέραμεν ή ημείς 
ή άλλαι ομογενείς μας. Καμμία ποιητών φαντασία, νομίζομεν, δέν ήμπορεί νά 
πλάση κακά μήτε τόσον σοβαρά, μήτε τόσον έλεεινά, όσον ημείς πραγματικώς 
καί τά εϊδομεν είς άλλας καί τά έδοκιμάσαμεν αί ΐδιαι.

Ά λλ* ώ Φίλαι τής Ελλάδος, Σάς βεβαιώνομεν ότι κανέν από τά δεινά ταύτα 
δέν διεπέρασε τόσον τάς καρδίας μας, όσον ή άπανθρωπία, διά νά μην εϊπωμεν 
θηριωδία, τήν οποίαν έδειξαν είς τό έθνος μας πολλοί άπό τούς καυχωμένους ότι 
έγεννήθησαν είς τήν σοφήν Ευρώπην, ότι άνέγνωσαν πολλά άξια θαυμασμού ηθικά 
βιβλία καί τό θαυμασιώτερον άκόμη, ότι είναι μαθηταΐ τού Ευαγγελίου καί ήκρο- 
άσθησαν τούς ένδοξωτέρους κήρυκας τής ’Αρετής.

Ναί, ώ φιλελληνίδες, εκείνα τά δεινά είναι τωόντι μεγάλα, είναι τρομερά. 
’Αλλά μά τήν ελευθερίαν τής Πατρίδος μας, ή απαραδειγμάτιστος γενναιότης μέ 
τήν οποίαν πολλαί άπό τάς δμογενείς μας άπεφάσισαν καλύτερα νά ριφθώσιν είς 
τάς αβύσσους, νά παραδοθώσιν είς τάς φλόγας, νά γίνωσι βρώμα τών θηρίων, 
παλαίουσαι μέ τήν πείναν είς τάς ερήμους καί είς τά σπήλαια, παρά νά ύποφέ- 
ρωσι πάλιν τήν άπάνθρωπον τών Τούρκων δουλείαν, ή ίδέα ότι τά ύπεφέραμεν 
όλα διά τήν ανάγκην τής Πατρίδος μας, τά κατέστησαν όχι μόνον υποφερτά είς 
ημάς αλλά τρόπον τινά καί άρεστά είς τάς θλίψεις μας. Καί έπειτα δέν ήτον τό
σον θαυμαστόν νά πάθωμεν τοιαϋτα άπό τοιούτους εχθρούς δεινά.

Τις όμως, δέν λέγομεν άπό τούς ομογενείς μας, άλλά καί απ’ αυτούς τούς 
ίδιους Τούρκους, ήλπιζε νά ίδή ποτέ υπέρ τά εκατόν εκατομμύρια Χριστιανών 
νά βλέπωσι μέ άνήκουστον άδιαφορίαν, ώς είς ρωμαϊκόν άμφιθέατρον, όλα τά 
τουρκικά έθνη σύμφωνα καί σύμμαχα νά όρμώσιν εναντίον ολίγων χριστιανών μέ
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τό πϋρ καί μέ τόν σίδηρον εις τάς χείρας διά νά τούς έξαλείψωσι ; καί διατί ; 
διότι άπεφάσισαν νά έλευθερώσωσι την πατρικήν των γην καί νά έμποδίσωσι τάς 
τουρκικός τίγρεις από το νά σπαράττωσιν είς τό έξης τά σπλάγχνα των ; Τις έφαν- 
τάζετο ποτέ νά Ιδη τό Κοράνιον δτι ισχύει περισσότερον νά κάμη τούς Τούρκους 
συμφώνους εναντίον μας, παρ’ ό,τι ϊσχυσαν έως τώρα δλων των σοφών τής Ευ
ρώπης αί φωναί καί τών κηρύκων τοϋ Ευαγγελίου αΐ νουθεσίαι, νά κινήσωσιν 
είς συμπάθειαν τούς χριστιανούς δ ι' δσα έπάθομεν καί πάσχομεν δεινά ;

Αλλά την άδιαφορίαν ταύτην, ή, καθώς την όνομάζουσιν ουδετερότητα, εν
δέχεται νά άπαιτή ή όρθή τής Ευρώπης πολιτική, ή τών Ευρωπαϊκών δυνάμεων 
ή ίσορροπία, καθώς ζητούσι νά μάς βεβαιώσωσι καί πολλοί από τούς σοφούς 
τοϋ έθνους μας, άν καί ημείς έως τώρα άλλην δεν ένομίζαμεν ορθήν πολιτικήν> 
παρά νά βοηθή τις τούς άδίκως καταπιεζομένους καί άπανθρώπως κατατυραν- 
νουμένους καί βασανιζόμενους καί μάλιστα εγώ δύναται νά τά κάμη χωρίς την 
παραμικρόν βλάβην καί μέ την μεγίστην ευκολίαν.

Πλήν τίς καί άφ* ου δοθή ή άδιαφορία ή ή ούδετερότης αυτή δεν άδημονεί 
βλέπων πολλούς Ευρωπαίους αντί άδιαφόριον ή ουδετέρων θεατών, συμβουλεύον
τας μάλιστα τούς Τούρκους, βοηθοϋντας τούς Τούρκους, προφθάνοντας τά πολιορ- 
κούμενα από ημάς καί κινδυνεύοντα κάστρα, ενώ μάλιστα κατασφάζουσι τούς είς 
αυτά άθιόους αδελφούς μας οι θηριώδεις εχθροί μας, συμμαχούντας καί συναυμα- 
χούντας μέ τούς Τούρκους, ώς νά μην ήσαν ικανά δλα τά Τουρκικά έθνη νά πα- 
ρορμήσωσιν εναντίον τών ευαρίθμων στρατιωτών τοϋ'έθνους μας, μήτε δλοι οί 
στόλοι νά άνιιπαραταχθώσιν έναντίον τών ευθραύστων καί αδυνάτων πλοιαρίων 
μας. Τίς δέν φρίττει, βλέπων τον σταυρόν νά συμμαχή μέ τό μηνοειδές έναντίον 
μικρού έθνους χριστιανικού, ενώ μάχεται μάλιστα υπέρ αυτού τοϋ Σταυρού ; 
Ποιος ήμπορεί νά ύποφέρη χωρίς νά λυπηθή καί νά άγανακτήση, δταν ακούη, 
δτι πολλοί από τούς λεγομένους Ευρωπαίους συγκροτοϋσι χορούς καί κάμνουσι 
συμπόσια, δταν μάθωσι μάλιστα καμμίαν δυστυχίαν μας ;

Δέν ήξεύρομεν πώς ή ιστορία θέλει περιγράφει την άκατανόητον ταύτην τής 
Ευρώπης απάθειαν. Στοχαζόμεθα δμως, δτι δέν θέλει ποτέ εύρεί λέξιν εκφραστι
κήν τής κακίας τών αλλόκοτων τούτων καί ασπόνδων εχθρών μας, οϊτινες αντί 
άδιαφόριον καί ουδετέρων χριστιανών θεατών, μετεβλήθησαν ανελπίστως είς θη
ριώδεις Τούρκους καί ήγρκόθησαν περισσότερον απ’ αυτούς έναντίον τοϋ έθνους 
μας. Καί τωόντι νά μάς μισώσι καί νά μάς βλάπτωσι μέ παντοίους τρόπους περισ
σότερον από τούς Τούρκους άνθρωποι ομόθρησκοι, τούς οποίους ένομίζομεν αδελ
φούς καί τούς οποίους ούτε έκακοποιήσαμεν ποτέ, ούτε δυνάμεθα νά κακοποιήσω- 
μεν, είναι εξίσου άκατανόητον καί άνέκφραστον.

“Αν φοβώνται μήπως έλαττωθώσιν οί Τούρκοι, καί διά τούτο τούς υπερα
σπίζονται. άς συλλογισδώσιν δτι περισσότεροι εύρίσκονται είς τήν Ασίαν καί είς 
τήν ’Αφρικήν παρ’ δ,τι είναι δλοι οί χριστιανοί εις δλον τον κόσμον. νΑν στοχά- 
ζωνται, δτι θέλουσιν έχει τούς Τούρκους φίλους βοηθούντες τους, άς μάθωσιν, 
δτι οί Τούρκοι τούς μυκτηρίζουσι, τούς ίιβρίζουσι, τούς όνομάζουσιν απίστους καί 
προδότας, καί ασπόνδους εχθρούς των, άποροϋσι δέ καί μέ τήν άλλόκοτον ταύτην 
κακίαν των καί γελώσι μέ τήν άνοησίαν των, καυχώνται δέ καί δικαίως, δτι ενώ 
τόσοι χριστιανοί κατατρέχουσι καί προδίδουσι τούς ολίγους ομοθρήσκους των, άγω- 
νιζομένους διά τήν πίσαν καί πατρίδα των, δέν εύρέθη ακόμα κανείς Τούρκος, 
νά κατατρέξη ή νά προδοίση, δέν λέγομεν Τούρκους, αλλά ένα μόνον Τούρκον.

ΙΙώς λοιπόν νά μ ή μάς φαίνεται δεινότερος καί δυσβαστακτότερος ό παρά- 
ςενος ουτος τών ανέλπιστων εχθρών μας καταδιωγμός, από οσα έως τώρα οί 
Ιοϋρκοι μάς έπροξένησαν κακά ; ΙΙώς νά μήν πονή περισσότερον ή πληγωμένη 
καρδία μας, ενώ βλέπομεν, δτι είς τοιαύτην δεινήν περίστασιν, δχι μόνον δέν 
|ΐας ευσπλαχνίζονται οί ομόθρησκοί μας, δχι μόνον δέν φαίνονται, καθώς κηρύτ- 
τουσιν αδιάφοροι ή ουδέτεροι, αλλά καί μάς καταδιώκουσιν άνηλεώς καί μάς προ-
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δίδουσιν άπανθρώπως, και μάλιστα οσάκις στοχάζονται δτι βύρισκόμεθα εις έσχά- 
την ανάγκην ; Διότι τότε γίνονται αγγελιοφόροι των Τούρκων εναντίον μας, τότε 
τούς συμβουλεύουσι καθ’ ημών, τούς μεταφέρουσι τροφάς καί πολεμικά έφόδια, 
τούς μετακομίζουσι στρατεύματα, τούς όδηγούσι, τότε έξαιρέτως συνερίζονται με 
αυτούς, τίς πρώτον νά καταφέρη την καιρίαν πληγήν καί νά μάς έξολοθρεύση.

Έλύσσασαν πλέον καθ’ ημών. Δέν τούς κάμπτουσι ούτε αί δυστυχίαι μας, 
ούτε τά βάσανά μας, ούτε κανέν άπό τά άπαραδειγμάτιστα δεινά μας. 'Οσον οί 
εχθροί μας έτοιμάζουσι περισσότερα στρατεύματα καί μεγαλύτερους στόλους, τό
σον περισσότερον καί αυτοί άποθηριώνονται εναντίον μας. Οί Τούρκοι είναι συγ
γενείς των, είναι φίλοι των, είναι όμόπιστοί των, είναι τό μόνον έθνος καθώς 
λέγουσι, τό οποίον πρέπει να βασιλεύη έπί τής 'Ελλάδος. Καί διατί ; Διά νά 
χορτάση ή άπληστος αυτών επιθυμία άπό χρυσόν καί ή άπάνθρωπος αυτών και 
σκληρά καρδία άπό ωμά καί θηριιυδη θεάματα.

Εις όλα όμως αυτά τά δεινά λαμβάνομεν όλίγην άνεσιν, στοχαζόμεναι, ότι 
όσα οί παράλογοι εχθροί μας, καί λέγουσι καί πράττουσι καθ’ ήμών, είναι διό
λου άγνωστα εις τούς ηγεμόνας των. Διότι δέν δυνάμεθα νά φαντασθώμεν ποτέ, 
ότι είναι γνωστόν εις αυτούς, ότι οί υπήκοοί των άτιμάζουσι τόσον καί τό έθνος 
των καί την κεφαλήν των καί ότι κάμνουσι μισητόν τό Ευρωπαϊκόν όνομα καί 
βδελυκτόν τό χριστιανικόν. Δέν ήμποροϋμεν νά πεισθώμεν ποτέ, ότι τά ήξεύρουσι 
καί δέν τά έμποδίζουσι.

Πλήν ή ά?.ηθινή παρηγορία μας είναι ότι μεταξύ τόσων άδιαφόρων εις τά 
δεινά μας θεατών, εύρέθησαν καί άνδρες άξιοι τού έθνους, τού οποίου φέρουσι 
τό όνομα, άνδρες, οϊτινες άπό μόνην την προς τούς "Ελληνας άγάπην κινούμενοι, 
όχι μόνον δέν παρέβλεψαν την Ελλάδα υπέρ τής ελευθερίας καί άνεξαρτησίας 
της άγωνιζομένην, άλλά καί την έθάρρυναν κινδυνεύουσαν καί τήν ύπεβάσταξαν 
κλονιζομένην άνδρες, οϊτινες έλαττά>νουσι τρόπον τινά τό έκ τής άδιαφορίας τών 
άλλων όνειδος.

Ναί, γενναίαι ψυχαί, άν είναι δυνατόν νά έξαλειφθή ή πενταετής τής Εύ- 
ρο>πης κηλίς, Σείς θέλετε τήν έξαλείψει. "Αν είναι δυνατόν νά άποπλυθή ό πεντα
ετής τού χριστιανικού σώματος ρύπος, Σείς θέλετε τον άποπλύνει. Εις ’Εσάς, γεν
ναίοι άνδρες, τό "Εθνος μας χρεωστά τήν καρδίαν του. Εις αυτήν είναι έγκεχα- 
ραγμένη ή είκών Σας. Τά όνόματά Σας θέλουσι προφέρεσθαι μέ σέβας άπό τής. 
'Ελλάδος τά τέκνα. Καί οί άπόγονοί Σας θέλουσι καυχάσθαι, ότι ηύτύχησαν νά 
έχωσι τοιούτους προγόνους.

Άλλά ποιαν παραμυθίαν έλάβομεν εις τάς θλίψεις μας, ποιαν άνεσιν εις 
τά δεινά μας, όταν έμάθομεν ότι εύρίσκονται καί γυναίκες, αϊτινες έδάκρυσαν 
εις τάς δυστυχίας μας, καί έχάρησαν είς τάς εύτυχίας μας καί έπαρακίνησαν πολ
λούς εις τήν άγάπην τού "Εθνους μας καί συνέτρεξαν είς τήν σωτηρίαν του !

Ναί, φίλαι τής Έ?*λάδος, ή δι* ημάς θλίψις Σας, ελάφρυνε πολλάκις τήν 
ίδικήν μας’ τά υπέρ ήμών δάκρυά Σας ολιγοστέυσαν τά ίδικά μας· ή διά τάς ν ι
κάς τής 'Ελλάδος ύπερβάλλουσα χαρά Σας, ηύξησαν όχι ολίγον τήν άγαλλίασίν 
μας.

Είμεθα βέβαιαι ότι θέλει σωθή ή Πατρίς μας, άν καί καταδιώκεται άπό 
τόσους φανερούς καί άπό τόσους άδικους καί παραλόγους άφανείς εχθρούς. Έλπί- 
ζομεν είς τήν θείαν πρόνοιαν, ότι δέν θέλει τήν έγκαταλείψει. Θαρρώμεν είς τον 
ζήλον όλων τών άληθινών τέκνων της, είς τήν φρύνησιν τών διοικητών της, είς τήν 
ανδρείαν τών στρατηγών της καί στρατιωτών της, είς τήν γενναιότητα τών ναυάρ
χων καί ναυτών της, είς τήν εύτολμίαν τών πυρπολητών της καί είς τήν άγάπην 
τών άληθινών φίλων της, ότι θέλει στήσει τρόπαια, κατά τών άσπονδων εχθρών 
της, καί ότι θέλει θριαμβεύσει κατ’ αυτών. ’Ενδέχεται όμως νά μην έπιζήσωμεν 
ημείς νά ίδωμεν τήν λαμπράν εκείνην καί επιθυμητήν ημέραν, είς τήν οποίαν ή 
* Ελλάς θέλει λάβει τήν τελείαν ελευθερίαν καί άνεξαρτησίαν της. Πλήν καί μέ
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οσα ΰπεμείναμεν δεινά. άποθνήσκομεν ευχάριστα, διότι άποθνήσκομεν υπέρ τής 
Πατρίδος μας έλεύθεραι, καί όχι πλέον δούλοι των άπανθριοποτέρων τυράννων, 
θέλομεν δέ διαδόσει, πριν κλείσωμεν τούς οφθαλμούς, εις τάς ευτυχείς μεταγενε- 
οτέρας μας, ότι, άν καί εύρέθησαν ωμοί καί παράλογοι εχθροί μας, οΐτινες κατε- 
δίωξαν άπανθρώπιος τό νΕθνος μας υπέρ τής ελευθερίας του άγωνιζόμενον, έφάνη- 
οαν όμ(ος καί άνδρες οί όποιοι έδειξαν καί μέ λόγον καί μέ έργον δτι είναι αληθινό1 
φίλοι τής ‘ Ελλάδος, θέλομεν τάς κάμει να μάθιοσιν μάλιστα, ότι υπήρξαν καί γυναίκες 
φιλελληνίδες, αΐτινες δεν έλειψαν ποτέ καί νά λέγωσι καλά υπέρ τής άγιονιζομέ- 
νης 'Ελλάδος καί νά την βοηθώσι τό κατά δύναμιν αλλά καί συνέχαιραν μέ τάς 
Έλληνίδας διά τάς νίκας τής Πατρίδος των καί συνελυπούντο μέ αύτάς εις τάς 
δυστυχίας της καί ένί λόγω έγιναν καί αύταί αυτόχρημα Έλληνίδες, ώς προς τής 
'Ελλάδος την τύχην.

Θέλομεν άφήσει συμβουλήν εις τάς μετά ταϋτα ομογενείς μας, ότι εις τούς 
άλλοκότους έκείνους καί χωρίς αιτίαν εχθρούς μας νά άπεύχωνται, όχι ποτέ κανέν 
κακόν, άλλα νά ζώσιν καί νά βλέπωσι τήν τόσον δεινώς καί άλόγως καταδιω- 
χθείσαν ύπ’ αυτών 'Ελλάδα, τροπαιοϋχον καί θριαμβεύουσαν. Διότι αρκετήν τιμω- 
ρίαν στοχαζόμεθα δι* αυτούς τον έλεγχον τού συνειδότος, τήν δυσφημίαν τοϋ ονό
ματος των, καί τήν κακήν καί άδοξον καί άτιμον κληρονομιάν, τήν οποίαν άφίνου- 
σιν εις τά τέκνα των.

Εσάς δέ, ώ γενναίαι φίλαι τής 'Ελλάδος, θέλομεν τάς παραγγείλει νά εύ- 
λογώσι καί νά εύφημώσι πάντοτε διά τήν προς αυτήν άγάπην Σας, νά μήν λη- 
σμονήσωσι δέ ποτέ τήν προς εσάς ευγνωμοσύνην των, νά μεταδώσωσιν καί εις 
τάς θυγατέρας των τό γλυκύ τούτο τής καρδίας συναίσθημα. Καί ημείς, άν καί 
δεν δυνάμεθα κατά τό παρόν νά φέρωμεν είς τό στήθος μας τήν περιπόθητον ει
κόνα Σας μέ τήν περιγραφήν «φιλελληνίδες», έχομεν όμως αν τήν γεγραμμένην 
είς τά φύλλα τής καρδίας μας, καί τό άγαπητόν όνομά Σας δέν θέλει λείψει ποτέ 
ενόσω ζώμεν από τό στόμα μας.

' - Τή 17 ’Απριλίου 1825

Αί εύγνωμονοϋσαι φίλαι Σας
A. Ν. (ή Συντάκτις)

'And Αιγαίου Πέλαγους

‘ Ελένη ’Αθανασίου 
Θεοδώρα ’Αθανασίου 
Ελένη Παναγιώτου 
Μαριγώ Λημητρίου 
Ελένη Γειοργίου 
Κωνσταντία Γειοργίου 
’Αναστασία ’Αθανασίου

* And " Υδρας

Βασιλική Λαζ. Λ. Τσαμαδού 
Κυριακή Γ. Γκιώνη 
Ιϊ^νβγιούλα Νικ. Σ. Μπουντούρη 
Ειρήνη Λημ. Α. Μιαούλη 
Μαρία ’Εμμανουήλ Τουμπάξη 
Μαρία ’ Ιακώβου Τουμπάζη 
Κυριακή ’Αντωνίου Κριεζή 
Ελένη Γεωργίου Σαχίνη 

Ζαφυρώ ΙΙανιελή Γκίκα 
Μαρδίτσα Ίωα. Φ. Καλαφάτου 
Κιάρα Ιωσήφ Κιάππε

'And Σάλωνων
Τασούλα Άναστ. Ίερέως Μπογιαντζή 
Άσιμώ Άναγνιοστυυ Λαχανά

*A n d  Χ ί ο ν
Άνθίππη Ζ. Δράκου 
Μαριγώ Νικ. Ζαχαράνη 
’Αργύριο Γ. Πολιτάκη

Ειρήνη Μελιδώνη Κρήσσα 
Ευφροσύνη Ρεντέ, έκ Κωνσταντινουπλ.

Άπο ’Αθηνών
Αίκατερίνα X. Γεωργίου Σκουξέ 
Ντουντοϋ Θωματζίκου ΑογοΟέτου

'And Αεβαδείας
Ροζάνη Ίωάννου Κουλουρίδη 
Ελισάβετ Λάμπρου Χάκυυ 
Σμαραγδώ Λειο\αρδιάδη Κατράκη 
'Ελένη Άναστ. Άναγν. έκ Λιδιορικίου
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ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ' 
ΙΕΡΗ ΕΘΝΙΚΗ Π Α Ρ Α Κ Α Τ Α Θ Η Κ Η

ΙΕΡΗ παρακαταθήκη του, (3) όνόμαζε ό έμπνευστής τους τά «κάδρα του 
πολέμου» πού πέρασαν στήν Ιστορία σάν «ζωγραφιές τού Μακρυγιάννη». 

Ό  χαρακτηρισμός είναι βέβαια σωστός. 'Ιερή παρακαταθήκη του "Εθ
νους, έξακολουθούν νά είναι καί θά είναι οι ταπεινές καί ξεχασμένες αύτές 
ζωγραφιές μέ τό λαϊκό ύφος. Γιατί άπηχούν μέ ειλικρίνεια καί δύναμη τήν 
έθνικοαπελευθερωτική φωνή του 21 στις καλλίτερες στιγμές του, όταν έβαζε στό 
προσκήνιο τής Ιστορίας τά μεγάλα προβλήματα τής νεολληνικής ζωής καί ζη
τούσε νά τά λύσει έπαναστατικά. Γιατί άκόμα άπηχοϋν τήν άσυμβίβαστη θέ
ληση τών ζαντανών κινητήριων δυνάμεων του 21, νά μήν ύποταχθούν στήν 
προδοσία του, παρά νά προωθήσουν τις ήρωϊκές πρόσφατες παραδόσεις του.

Αύτού βρίσκουνται οΐ Ιδεολογικές ρίζες πού έθρεψαν τό έργο, βαθειά 
χωμένες μέσα στήν ζωντανή πραγματικότητα τού καιρού του, πού τό γεννούσε 
μέ μιάν άναγκαιότητα τέτοια καί τόση, 6σο κανένα άλλο έργο τής νεοελληνι
κής μας τέχνης. Ανάμεσα σ’ δλα τά έργα τής ζωγραφικής τού 19ου αΙώνα 
μας. στό μέτρο πού καταπιάστηκαν μέ τό Μεγάλο' θέμα, άντάξια ή όχι, άπό 
τό Βρυζάκη ίσαμε τό Βολονάκη, τόν Γκύζη, τό Λύτρα, οΐ ζωγραφιές τού Μα- 
κρυγιάννη καί τού Παναγιώτη Ζωγράφου ξεχωρίζουν.

Κανένα άλλο έργο δέν ήρθε τόσο στήν ώρα του καί δέ θέλησε ν ’ άγκα- 
λιάσει σέ τόσο πλάτος τήν έθνική Ιστορία. Κανένα δέν έταξε γιά τόν έαυτό 
του. καθαρά κΓ άμεσα τόσο ύψηλές προθέσεις: νά γίνει ό άληθινός καθρέφτης 
τής Επανάστασης. Τέτοιους σκοπούς: νά επηρεάσει ένεργητικά καί θετικά τήν 
προοδευτική κίνηση τής έποχής του, νά φωτίσει, νά φρονιματίσει καί νά τονώ
σει τις συνειδήσεις, νά έξοπλίσει Ιδεολογικά τό έθνος, καί δέ ζήτησε νά τά 
πραγματοποιήσει αισθητικά παρά μέ τά μέσα καί τούς τρόπους πού οί Ιστορι
κοί όροι έπιτρέπανε στό λαό νά διαθέτει.

Αύτού βρίσκεται ή Ιδιοτυπία  τού έργου. Σάν τέτοιο, άγγιξε τήν ούσία 
τών μεγάλων προβλημάτων τής ζωγραφικής μας, πού άπ’ αυτά, άλλα έθεσε 
μά άφησε άνοιχτά κι* άλλα έλυσε Αποφασιστικά μέ τό παράδειγμά του. ’Ανά
μεσα σ’ άλλα, νά μερικά τουλάχιστο άπ’ αύχά τά προβλήματα.

Τό πρόβλημα της σχέσης του περιεχομένου μ έ τη μορφή στή συγκεκρι
μένη περίπτωση τής Ελληνικής ζωγραφικής (Ζωντανό, προοδευτικό, περιεχό
μενο - έθνική μορφή).

Ή έντολή πού μάς άφησαν οί ζωγραφιές είναι : Νά ζητούμε τό ζωντανό 
(προοδευτικό) περιεχόμενο στήν έποχή μας καί στόν τόπο μας καί νά τό ένσω- 
ματώνουμε στήν εθνική μορφή του. ΟΙ ζωγραφιές άντιμετώπισαν αύτό τό πρό
βλημα, μέσα στά πλαίσια τών Ιστορικών συνθηκών ζωής, συνείδησης καί α ι
σθητικού έπιπέδου τού λαού μας.

Ό  Π. Ζωγράφος καταπιάστηκε τολμηρά, μέ τό πιό συνταραχτικό καί 
πιό σπουδαίο θέμα τής έποχής του, μά καί τό πιό δύσκολο, καί τό πραγματο
ποίησε αισθητικά, μέ τις φτωχές δυνατότητες πού δίνουνταν στό λαό γιά νά 
ξετυλίξει τήν καλλιτεχνική του Ιδιοφυία. Μέσα σ’ αύτά τά πλαίσια είχε νά 
λύσει πολύπλοκα συνθετικά—κι’ όχι μόνο συνθετικά —προβλήματα, χωρίς νάχει, 
φυσικά, στή διάθεσή του ένα τόσο πλούσιο τεχνικό έξοπλισμό, όσο ή «έντεχνη» 
ζωγραφική μπορούσε νά διαθέτει. Ό  Ζωγράφος ήταν ύποχρεωμένος νά συνο
ψίσει τήν ώς τά τότε πείρα τής λαϊκής μας ζωγραφικής έκφρασης καί νά τήν 
συμπυκνώσει σ ’ ένα έργο άπρόοωπο καί μαζί προσωπικό, πού θάπερνε τήν 
έκταση ζωγραφικής έποποιΐας. τελευταίο μεγάλο δείγμα τής λαϊκής Ιδιοφυίας 1 2

1 .  Μ π ο ρ ε ί  ό κ α θ έ ν α ς  ν ά  δ ε ι  τ ι ς  ζ ω γ ρ α φ ι έ ς  σ τ ή ν  π ρ ο σ ω ρ ιν ή  έ κ θ ε σ η  τ ή ς  Ε θ ν ι κ ή ς  
Π ι ν α κ ο θ ή κ η ς  στό Ζ ά π π ε ι ο .

2 .  « Φ ί λ ο ς  του  Α α ο δ »  2 2  Δ δ γ ο ύ σ τ ο ο  1 8 4 0 .
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στόν εικαστικό τομέα, άπό τότες ίσαμε σήμερα. Καί σύγχρονα είχε νά συνται
ριάσει αύτή τήν έκφραση, μέ τό «στοχασμό» του Μακρυγιάννη, πού καθοδη
γούσε κάθε λεπτομέρεια, μέ τόν άγρυπνο νού του καί το άγρυπνο μάτι τουζ1). 
Ό  Π. Ζωγράφος άντιμετώπισε μέ τό δικό του τρόπο τήν έλλειψη «σοφής» τε
χνικής καί πολέμησε γιά τό σκοπό του, άς μάς έπιτραπεΐ μιά παραβολή, πο
λέμησε κλέφτικα μέ τό καριοφύλι του λαού. ΟΙ ζωγραφιές του μυρίζουν μπα
ρούτι καί παληκαριά, μυρίζουν Είκοσιένα. (2).

Αύτά δμως δέ συμφωνούν καθόλου μέ τή λαϊκιστική έκείνη άποψη—ού- 
σιαστικά φορμαλιστική—πού, «θαυμάζοντας» τ* άνεδαφικά πισωγυρίσμαια καί 
προβάλλοντας σάν πρότυπο καλλιτεχνικό, ένα στείρο καί μιμητικό πριμιτιβισμό, 
ταπεινώνει τή ζωγραφική ιδιοφυία του λαού. Γιατί, κυττάζοντας στατικά κΓ όχι 
Ιστορικά αύτή τήν Ιδιοφυία, τή θεωρεί άναπόσπαστα δεμένη μέ τήν κα
θυστέρηση, άνίκανη νά άφομοιώσει τις μεγάλες πολιτιστικές καταχτήσεις κΓ 
άνίκανη νά συγχρονιστεί. Στό βάθος αύτή ή άποψη ξεκινά άπό μιά ήττοπαθή 
άφετηρία, όσο ζητά ν’ άποσπάσει αύτή τήν ιδιοφυία άπό τήν πρόοδο καί νά 
τήν άπομονώσει άπό κάθε γόνιμη έπίδραση τής άνθρώπινης καλαισθησίας στις 
πιό καλές έποχές της.

'Όταν λέμε πώς ό στοχασμός του Μ. βρήκε τή μορφή του στό ζωγρα
φικό χέρι τού Π. Ζωγράφου, αύτό δέν έχει καμιά σχέση μέ κείνους τούς «στο
χασμούς» μερικών σύγχρονών μας «στοχαστών» πού βρίσκουν τήν έκφρασή 
τους στήν «καθαρή τέχνη». Δυστυχώς γΓ αύτούς, ή ένότητα στοχασμού καί εί- 
κόνας, περιεχομένου καί μορφής σ ΐίς  ζωγραφιές, δέν άτχοδείχνει καμιάν άντί- 
θεση τού Μ. πρός τή ρεαλιστική κατεύθυνση τής ζωγραφικής καί καμιά προτί
μηση πρός τά αισθητικά έκεϊνα στοιχεία πού θεωρεί σήμερα δικά της ή «καθα
ρή ζωγραφική». Τό άντίθετο άκριβώς συμβαίνει όπως δείχνουν τά γεγονότα.

'Όπως ξέρουμε, ό Μακρυγιάννης ήταν μιά άπό τις πιό ολοκληρωμένες 
μορφές, άνάμεσα στούς άγωνιστές έκείνους, πού στάθηκαν μέ συνέπεια πλάι 
στό λαό καί στό δημοκρατικό πνεύμα τού Είκοσιένα. Προικισμένος μ* έξοχες 
δυνατότητες, γεννήθηκε καί μεγάλωσε μέσα σέ κακουχίες καί κινδύνους. Μά ότι 
άποφασιστικά συντέλεσε στό νά διαμορφωθεί ή πολύπλευρη προσωπικότητά του, 
ήταν ή μέ συνέπεια συμμετοχή του στήν προπαρασκευή, τή διεξαγωγή καί προ
ώθηση τού 21. Σάν τέτοιος ήταν στενά δεμένος μέ τις άνόθευτες λαϊκές παρα
δόσεις τής έποχής τής σκλαβιάς καί τής ’Επανάστασης. Είναι γνωστή ή άγάπη 
του γιά τά δημοτικά, τά κλέφτικα τραγούδια, πού τά τραγουδούσε «καλά» καί 
τά θυμότανε πάντα στις κρίσιμες στιγμές, γιά νά έμψυχώνει καί τόν εαυτό 
του καί τούς άλλους. (1 2 3)

Ό  όγώνας του γενικά, μά καί Ιδιαίτερα τήν έποχή έκείνη στό πνευμα
τικό έπίπεδο, έπαιρνε, άντικειμενικά, ένα χαρακτήρα άντίθεσης βαθειάς πρός 
τήν κυρίαρχη Ιδεολογία τού μεγαλοϊδεατισμού, στήν πιό πλατειά του έννοια, 
πού δυνάμωνε καί όργανώνουνταν όλοένα, πάνω στή βάση τής όργανικής άνε- 
πάρκειας τού καθεστώτος, νά λύσει τά σοβαρά προβλήματα πού εΤχε ήδη θέ
σει ή Επανάσταση. Αύτή ή άντίθεση άποδείχνεται κΓ άπό τή δράση τού Μ. σ' 
άλλους τομείς μά καί στόν πνευματικό, πού Ιδιαίτερα έδώ μάς ένδιαφέρει. 
Εχθρός τού λογιωτατισμού καί τού «μολεμένου» φαναριωτισμού, πού άνατρά- 
φηκαν μέσα στή μεγαλοϊοεάτικη άγκαλιά, έδωκε δείγμα αίώνιο κΓ άνεχτίμητο, 
γλώσσας, ύφους, ήθους, συνείδησης κΓ άπόδειξε ώς πιό σημείο είχε άφομοιώ- 
σει κΓ είχε άφομοιωθεΐ μέ τις ζωντανές άρετές τού λαού του. "Εδωκε τ* 
’Απομνημονεύματά του.

'Όλα συντρέχουν ώστε νά πιστέψουμε, πώς τό ίδιο στενό δέσιμο καί 
τήν ίδια άγάπη ένοιωθε καί γιά τις γνήσιες λαϊκές παραδόσεις πού άφορού- 
σαν τις εικαστικές εκδηλώσεις. Ό  δεσμός του αύτός δυνάμωνε, όσο ό άγώνας 
του κατά τής πλαστογραφίας τού 21 ώρίμαζε κΓ έπερνε πιό συγκεκριμένη 
μορφή κι* όσο μεγάλωνε ή άντίθεση του πρός τό διαστρεβλωτή σκυταδιμό τού

1 .  « Έ τ ζ ι  ε ί ν α ι  ε κ ε ί ν η  ή  0έ σ η ,  ε τ ζ ι  έ κ ε ί ν η *  α ύ τ ό ς  6  π ό λ ε μ ο ς  ε τ ζ ι  έ γ ι ν ε *  α ρ χ η 
γ ό ς  ή τ α ν  τ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν  ε κ ε ί ν ο ς ,  των Τ ο ύ ρ κ ω ν  έ κ ε ι ν ο ς »  ( ’ Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α ) .

2 .  Τ ό τ ε  ή δ ύ ν α τ ο  νά  ε ί π η  ε ί τ ι ν α  ο ί ο ν δ ή π ο τ ε  χ ω ρ ι κ ό ν  « ψ ά λ ε »  κ α ί  ν ά  έ ν ω τ ι ο θ ή  
ά θ α ν ά τ ω ν  π ο ι η μ ά τ ω ν .  ’ Η δ ύ ν α τ ο  ν ά  ε ί π η  « γ ρ ά ψ ε »  κ α ι  νά  γ ί ν η  α ί τ ι ο ς  τ ή ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς  
α θ α ν ά τ ο υ  κ α λ λ ι τ ε χ ν ή μ α τ ο ς » .  Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η — Ε ι σ α γ ω γ ή  σέ  Ά π .

3 .  Τ ρ α γ ο ύ δ ι  τ ο ύ  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η .  Ά π ο μ .  Έ κ δ .  Β .  τ ,  Α '  σ. 2 8 5 .
Β λ α χ ο γ ι ά ν ν η — Ε ι σ α γ ω γ ή ,  « Έ κ  τ ο ύ  δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ  ό Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η ς  ώ δ η γ ή θ η  ε ι ς

τ ή ν  ε ν  τ ω  Σ τ ρ α τ .  Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ψ  φ υ λ α κ ή ν  α υ τ ο ύ .  Κ α θ ’ οδόν ,  π λ η σ ι ά ζ ω ν  π ρ ό ς  τ ο ύ ς  κ ά 
τ ω θ ι  τ ή ς  Ά κ ρ ο π ό λ ε ω ς  τ ό π ο υ ς  κ α ί  ά π ο β λ έ π ω ν  π ρ ό ς  α ύ τ ο ύ ς  ή ρ ς α τ ο  α δω ν ά ρ μ α τ ω λ ι κ ό ν  
τ ι  τ ρ α γ ο ύ δ ι ο ν  δ .ά  φ ω ν ή ς  κ α θ α ρ ά ς  κ α ί  ά τ ρ ο μ ο υ  σ υ γ κ ι ν ή σ α ς  τ ο ύ ς  α κ ο ύ ο ν τ α ς  μ έ χ ρ ι  
δ α κ ρ ύ ω ν » .
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καιρού του. ΤΗταν έπόμενο Ετσι, νά δύσπιστε! και πρός Εκείνους τούς τρόπους 
τής ζωγραφικής, πού έκδηλώνουνταν μέ τά άντιρεαλιστικά. κούφια, πομπώδικσ, 
ψευτορωμαντικά ρεύματα του καιρού καί πού τόσο πρόθυμα ευρισκαν άσυλο* 
στή χώρα μας, Επίσημα άφοπλισμΕνη ιδεολογικά καί προπαρασκευασμενη άπό 
τήν μεγαλοϊδεάτικη πόζα, κενότητα, ρητορία. Αυτά άκριβώς τά ρεύματα, πού 
έρχουνταν καί καλλιεργούνταν μαζί μέ τήν ξενοκρατία. Ό  Μακρυγιάννης, τό 
πιθανότερο, ν* άναγνώρισε αύτόν περίπου τόν τρόπο στή «σοφό» ζωγραφική 
του «φράγκου» (*), όταν τόν Εδιωξε, όχι άπό μισαλλοδοξία (*), παρά γιατί δΕν 
του άρεσαν τά «κάδρα» πού αυτός Εφτιαξε καί γιατί δέ γνώριζε τή γλώσσα 
του (κυριολεχτικά κι* όχι μεταφορικά). "Οπως καί νάναι, Εκείνο πού στό ση
μείο αυτό Εχει σημασία, εΐναι τό δτι ό Μ, ήθελε νά δώσει στό Εργο μιά μορφή, 
πού νά Εναρμονίζεται, δσο αύτό ήταν μπορετό, μέ τό περιεχόμενο καί τούς 
σκοπούς του άγώνα, γιά τόν όποιο τό προόριζε. Αύτή άκριβώς ή άνάγκη άπαι- 
τουσε μιά. δσο τό δυνατό, στενώτερη συνεννόηση καί συνεργασία άνάμεσα 
στόν Εμπνευστή καί στό ζωγράφο, μιά συνεργασία κυριολεχτικά συναγωνιστική.

Ετσι Εφερε τόν άγωνιστή Παναγιώτη Ζωγράφο άπό τή Σπάρτη κι* Ετσι 
τό Εργο πήρε τή μορφή του, λαϊκή κι* Εθνική στή βάση καί στήν ούοία, στόν 
καιρό του καί μέσα στις Ιστορικές συνθήκες πού γεννήθηκε. ΟΙ ζωγραφιές, 1 2

1. « . . . Κ ι '  έ ρ χ ο ν τ α ς  έ δ ώ  σ τ ή ν  Α θ ή ν α  π ή ρ α  Ενα ζ ω γ ρ ά φ ο  φ ρ ά γ κ ο  κ α ί  τ ό ν  ε ί χ α  
νά μ ο υ  φ κ ι ά σ ε ι  σ έ  ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ί ε ς  α ύ τ ο ύ ς  τ ο υ ς  π ο λ έ μ ο υ ς .  Λεν γ ν ώ ρ ι ζ α  τ η  γ λ ώ σ σ α  τ ο υ .  
• Ε φ χ ι α σ β  δυό τ ρ ε ι ς ,  δ ε ν  ή τ α ν  κ α λ έ ς ·  τσν  π λ ή ρ ω σ α  κ ι ’ έ φ υ γ ε .  Α φ ο ύ  έ δ ιω ξ α  α ύ τ ό ν  τόν  
ζ ω γ ρ ά φ ο ,  έ σ τ ε ι λ α  κ ι ’ έ φ ε ρ α ν  ά π ό  τ ή  Σ π ά ρ τ η  Ενα α γ ω ν ι σ τ ή ,  Π α ν α γ ι ώ τ η  Ζ ω γ ρ ά φ ο  τόν  
έ λ ε γ α ν *  έ φ ε ρ α  α ύ τ ό ν  κ α ί  μ ι λ ή σ α μ ε ν  κ α ί  σ υ μ φ ω ν ή σ α μ ε ν  τό  κ ά θ ε  κ ά δ ρ ο ν  τ ή ν  τ ι μ ή ν  του  . »

2. *Π  δ ε ύ τ ε ρ η  κ α τ ά  σ ε ιρ ά  ζ ω γ ρ α φ ι ά  ε ί ν α ι  α φ ι ε ρ ω μ έ ν η  στους  Φ ι λ έ λ λ η ν ε ς .

Η ΖΩΓΡΑΦΟΥ Π ό λ ε μ ο ς  τ ω ν  Β α σ ι λ ι κ ώ ν  
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έλυσαν έτσι ένα πρόβλημα πού ή πραχτική λύση του βασανίζει σήμερα τή ζω
γραφική μας καί στάθηκαν ένα τολμηρό παράδειγμα.

Χρέος στή σύγχρονη ζωγραφική μας Αφήνουν, νά λύσει κι* αύτή μέ τή 
κσειρά της τό ϊδιο πρόβλημα, μά μέσα στούς σημερινούς συγκεκριμένους Ιστο
ρικούς δρους τής σύγχρονής μας ζωντανής πραγματικότητας καί τής προοπτι
κής πού αύτή μάς Ανοίγει. Γιά μάς, σήμερα, τό περιεχόμενο παραμένει προο
δευτικό , μά πάνω σέ μιά σύνχρονη βάση έξέλιξης τών κοινωνικών σχέσεων καί 
ώρίμανσης τών νέων πρωτοποριακών δυνάμεων τής κοινωνίας. Γιά μάς, σή
μερα, ή μορφή παραμένει έϋ·νική> μά στό έπίπεδο τής ώριμότητας καί του 
έμπλουτισμοϋ μας άπό τήν άνώτερη μέθοδο τοΟ σοσιαλιστικού ρεαλισμού, τή 
μόνη πού μπορεί νά άξιοποιήσει σωστά τήν έθνικολαϊκή κληρονομιά, νά τήν 
πλουτίσει, νά τή συγχρονίσει καί νά τήν προβάλλει στό μέλλον.

Αύτή νομίζουμε πώς θά πρέπει νάναι ή Απάντηση στόν κοσμοπολιτικό 
σκοταδισμό, πού συνεχίζει στις μέρες μας νά πλαστογραφεί αύτή τήν κληρο
νομιά, όπως ό Ήσαΐας τότε τις ζωγραφιές του Μακρυγιάννη καί ή φατρια
στική Ιστοριογραφία τών λογιώτατων τής πρώτης ’Οθωνικής μοναρχικής περιό
δου, τό Είκοσιένα.

mΕνα άλλο πρόβλημα αφορά τό περιεχόμενο. ΟΙ ζωγραφιές γεννήθηκαν 
άπ' τήν ανάγκη ν’ άποκατασταθεΐ ή πλαστογραφημένη άλήθεια γιά τό Είκο
σιένα, παραμορφωμένη δχι μονάχα άπό τή σχετική Ιστοριογραφία (*-j παρά 
καί στή ζωή.

‘Όπως είναι γνωστό, τά κυριώτερα προβλήματα πού ή Ιστορία έθεσε 
στήν ’Επανάσταση νά λύσει, ήταν τό έθνικό (Απελευθέρωση άπ’ τόν Τούρκικο 
ζυγό, Ανεξαρτησία), τό άγροτικό (κατανομή τής Υής), τό πολιτικό (δημοκρατική 
έξουσία), τό πολιτιστικό (Ανάπτυξη τού νέου έθνικοϋ πολιτισμού). Είναι άκόμα 
γνωστή ή μετεπαναστατική διαμόρφωση τής ζωής μέσα στήν Απελευθερωμένη 
χώρα. Οί σκοποί προδόθηκαν καί οι προοδευτικές δυνάμεις τού ’Αγώνα δέν 
μπόρεσαν νά έπιβληθούν στόν άστικοκοτζαμπάσικο συνασπισμό καί στήν ξένη 
προστασία του. Στήν τέταρτη δεκαετία τού αιώνα, τότες πού είδανε τό φώς οί 
ζωγραφιές τού Μακρυγιάννη, είναι πιά όλοφάνερη ή άντιδραστική φυσιογνωμία 
τού καθεστώτος. *Η άπελευθερωμένη χώρα καταντούσε ένα άμάντρωτο χωράφι, 
δπου άλώνιζαν οι ξένες έπεμβάσεις κι* έπιρροές. Α ντί γιά δημοκρατική έξου
σία, έπιβάλλεται ή ξενοκίνητη Άντιβασιλεία τού ’ Αρμανμπεργκ καί ή Αντιλαϊκή 
όθωνική μοναρχία. Πλακώνει ή βαυαροκρατία, καί έπιβάλλει ένα τερατώδικο 
διωγμό στή μάζα τών άγωνιστών (2) πού, έξαθλιωμένοι, ξεκάρφωτοι, κατατρεγ
μένοι, ξεσηκώνουνται καί ζητούν δικαιοσύνη, ψωμί, γής (3). Πάνω σέ τέτοια 
βάση ζωής δέ λύθηκε, φυσικά, καί τό πνευματικό πρόβλημα. Αντίθετα. ' Ο σκο
ταδισμός κυριαρχούσε έπίσημα, ή κούφια άρχαιολατρεία κΓ ό λογιωτατισμός 
πλαστογραφούσε τή γλώσσα κι* ό άναλφαβητισμός ήτανε γενικός.

Μέ θαυμαστή όξυδέρκεια, μέ πικρία κΓ Αγανάκτηση βλέπει ό Μακρυ- 
γιάννης τις συνέπειες τής κατάπτωσης, σέ προοπτική βαθειά γιά τήν έποχή 
του. Βλέπει τόν παραμερισμό κάθε τι γνήσια έθνικοΰ καί λαϊκού στή ζωή καί 
στις συνειδήσεις. Στιγματίζει τούς φορείς τού ξενόδουλου πνεύματος, πού, 
διαστρέφοντας τό Είκοσιένα. σφετερίζουντσι τώρα θέσεις, προνόμια, γής, 
περιουσία, Ιστορία, Αγώνες, δόξα, ένω «οί άγωνισταί όπού πολεμούσαν γιά τή 
λευτεριά τής πατρίδας... καταπληγωμένοι κουβαλούν πέτρες... καί φκιάχνουν 
τών νέων άφεντάδων τά σπίτια καί τά ύποστατικά».

Σ ’ αυτούς πού στάθηκαν «ή μαγιά τής λευτεριάς» στά χρόνια τής σκλα
βιάς, στόν άπλό Αγωνιστή «δπού φύλαγε τή λευτεριά τής πατρίδας του, τό
σους αιώνες, νυστικός καί γυμνός εις τά χιόνια σάν εκείνο τό καλό σκυλί πού 
φυλάγει τά πρόβατα άπό τό λύκο· (*) σ' αυτούς πού κάνανε τις μεγαλύτερες 
θυσίες στόν ’Αγώνα καί τώρα τούς τρώνε οί «χάψες» κι* ή «τζελατίνα» (γκιλο- 
τίνα) σ’ αυτούς στήριζε ό Μακρυγιάννης τις έλπίδες του δσο ώρίμαζε τό 43. 
Αύτοί ήταν ή μαχητική πρωτοπορία τών λαϊκών μαζών, ένσαρκωτής τού νοή-

1 .  « Κ α ί  δ ι ά  τ ί ς  ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ ί ε ς  ό π ο υ  ά ρ χ ι σ α  ά π ό  τ ά  1 8 3 6  κ α ι  σ τά  1 8 3 9  τ ι ς  τ ε 
λ ε ί ω σ α — δ ι α τ ί  τ ι ς  έ φ κ ι α σ α  ; Ν ’ α π ο δ ε ί ξ ω  α ύ τ η ν ώ ν  τ ί ς  ψ ε υ τ ι έ ς  κ α ί  χ α μ έ ρ π ε ι ε ς  τ ο υ ς  κ α 
τ ά  δ ύ ν α μ ι ν » .  ’ Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α .

Κ ύ τ τ α  κ α ί  σ χ ε τ ι κ ό  ά ρ θ ρ ο  σ τ ή ν  έ φ η ι ε ρ ί δ α  « Φ ί λ ο ς  του  Λ α ο ύ »  2 2  Α ύ γ ο υ σ τ ο υ  1 8 4 0 .
2 .  « . . . Κ α ί  ε ί ν α ι  τ ό σ ο ι  κ ο μ έ ν ο ι  κ α ί  ό λ α  τ ά  μ π ο υ ν τ ρ ο ύ μ ι α  κ ι ’ ο ί  χ ά ψ ε ς  γ ι ο μ ά τ ε ς .  

Κ α ί  π ο ι ο ι  ε ! ν ’ α ύ τ ο ί  π ο ύ  σ κ ο τ ώ ν ο ν τ α ι  κ α ί  ε ί ν α ι  φ υ λ α κ ι σ μ έ ν ο ι  ; " Ο λ ο  ο ι  ά γ ω ν ι σ τ α ί » .
3 .  « Μ ά ς  π ή ρ α ν  τ ή  μ α τ ο κ υ λ ι σ μ έ ν η  μ α ς  γ ή ς ,  τ ή ν  α γ ό ρ α σ α ν  ά π ο ν α  γ ρ ό σ ι  τό  σ τ ρ έ μ 

μ α  κ α ί  β ά λ α ν  ε μ ά ς  μ έ  τ ’  α λ έ τ ρ ι  κ α ί  τ ρ α β ο ύ μ ε  τ ό  γ ε ν ί  κ α ί  β γ ά ν ο υ μ ε  τ ώ ν  σ υ γ γ ε ν ώ ν  
μ α ς  τ ά  κ ό κ κ α λ α » . —  Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α .

4 .  θ έ μ α  ζ ω γ ρ α φ ι ά ς  μ έ  « π ε τ ρ ά δ ι α »  στό π ε ρ ι β ό λ ι  τού  Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η .
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ματος τοΟ Είκοσιένα, ήταν « ’Εμείς κι* όχι τό Έγώ» τής Επανάστασης,, 
φορείς του "Ηθους «πού μάς έδωσε τήν έλευθερία». Αυτούς θέλησε ν’ άποκα- 
ταστήσει στην έθνική ζωή καί συνείδηση «εις τάς παρούσας γενεάς καί εις τάς 
έπερχομένας».

Τις δυνάμεις τούτες τις άντιπαρατάσσει οτούς «Εκλαμπρότατους» πολι- 
τικάντες, στους «γενναιότατους» κοτζαμπάσηδες καπετανέους πού συμβιβά
στηκαν, ατούς «μολεμένους» φαναριώτες μεγαλοϊδεάτες, πού δλοι μαζί, άντι- 
προσώπευαν τή στρογγυλοκαθισμένη έξουσία καί. καθ’ ένας στόν τομέα του, 
μέ τή βοήθεια τών Βαυαρεζων, έκοβαν μαζί μέ τό κεφάλι τοΟ άγωνιστή καί τή. 
συνέχεια τοΟ Είκοσιένα.

Ό  Μ· ήθελε ν’ άποκαταστήσει έτσι τήν άλήθεια, πώς ή λευτεριά βγήκε 
άπ* τις συνολικές θυσίες στήν ’Αλαμάνα καί στή Γραβιά, στά Ντερβένια καί 
στό «Κάστρο τής ’Αθήνας» στό Μεσολόγγι καί στήν Τριπολιτσά, στούς Μύ 
λους καί στά Βασιλικά, σάν άνάγκη έθνικοαπελευθερωτική καί δημοκρατική 
κι* όχι σάν κούφιο μεγαλοϊδεάτικο παραμύθι.

«ΚΓ αύτήνα ή πατρίδα δέ λευτερώθηκε μέ παραμύθια· λευτερώθη μ* α ί
ματα καί θυσίες».

Τό ν’ άποδείξει «τις ψευτιές καί τις χαμέρπειες» τό ν’ άποδείξει τά 
«Εμείς» τής Επανάστασης, σήμαινε τότε πώς ήθελε ν* άποκαταστήσει τό έθνικό 
«γίγνεσθαι» πάνω στόν άξονα πού χάραξαν οΐ άνάγκες, ή Ιστορία, τό αΤμα„ 
οί πόθοι τοΟ λαού πού τό δημιούργησαν.

Αύτή νομίζουμε πώς είναι ή αντικειμενική βάση τον περιεχομένου στίς 
ζωγραφιές του Μακρυγιάννη.

Κατάλαβε τήν Επανάσταση μέσα στά δρισ πού μπορούσανε τότε νά τήν 
καταλάβουν οΐ πιό προοδευτικοί δημιουργοί της. Καί μέ τό περιεχόμενο τών 
«κάδρων» πλησίαζε έτσι τήν άντικειμενική άλήθεια του κσιροΟ του, μέ τόλμη,, 
μέ πάθος καί μαζί μ* αύτή τήν άντικειμενικότητα, πού μόνο σ’ έκείνους τούς 
δημιουργούς είναι δυνατή, σ’ όσους στέκουν σταθερά στή σκοπιά τής προόδου.

Μέσα στά πλαίσια τών δυνατοτήτων πού έδινε μιά τεχνική ειλικρινής 
κΓ άπλή, μά σχετικά φτωχή άπό πολλές πλευρές, σ’ έκφραστικό πλούτο, άνα- 
πτύσσει ό Μακρυγιάννης μαζί μέ τόν Παναγιώτη Ζωγράφο, τις ιδέες, τά συναι
σθήματα τής άγροτιάς καί τών τσομπάνηδων, τών ναυτών, τών χειροτεχνών, τών 
νοικοκυραίων καί τής μάζας τών καπετανέων, συμπυκνώνοντας καί χαράζοντάς 
τα πάνω σέ προσωπική σφραγίδα. Στίς νεκρές κυρίαρχες Ιδέες τής έποχής του,, 
τά φατριαστικά πάθη τών ξενοκίνητων κομμάτων, στίς ίδεαλιστικές άντιλήψεις 
γιά τή λευτεριά, τόν ήρωα—άτομο, ξεκομμένο άπό τις πραγματικές συνθήκες, 
άντιπαρατάσσουν οί ζωγραφιές τή δική τους άντίληψη γιά τόν ήρωϊσμό, τή 
λευτεριά, τό ήθος, τήν πίστη στή ζωή καί τήν άγάπη στήν πατρίδα. Μιά σύ
γκριση, άπό τούτη τήν άποψη, μέ τις ψευτορωμαντικές άντιλήψεις του καιροΟ 
πού τις βρίσκουμε, γιά παράδειγμα, στά άνισης άξίας έργα δυά καλλιτεχνών 
τής έποχής. στόν βαυαρό Πέτρο Έ ς  καί στό δικό μας Βρυζάκη, είναι άπό 
πολλές άπόψεις διαφωτιστική. ‘Όμως, σήμερα, θά άγγίξουμε μόνο τό θέμα χω
ρίς νά τό άναπτύξουμε,

Στίς γνωστότατες ζωγραφιές μέ σκηνές άπό τό Είκοσιένα, του Έ ς (*) , ή 
συνθετική του προσπάθεια στρέφεται σχεδόν άποκλειστικά, γύρω άπό τόν* 
"Ηρώα-"Ατομο, ξεκομμένο άπό τούς σκοπούς όπως κΓ άπό τις συνθήκες καί τά 
περιστατικά πού τόν ύποχρεώνουν νά ένεργεί. Ό  « ‘Ήρωας» σιδερωμένος, άθι
χτος άπό μπαρούτι, κάθε άλλο παρά μέ «λερή φουστανέλλα», πολλές φορές 
Ιστορικά πλαστογραφημένος, έξω άπό τόπο καί χρόνο, βρίσκεται χωρισμένος 
άπότή μάζα. Τό πολύ-πολύ, λίγα πρόσωπα τόν τριγυρίζουν γιά νά συμπληρώ
σουν τή σύνθεση, πού, πιότερο παίζουνε τό ρόλο κομπάρσου. Τόν ένδιαφέρεί 
τό «έπεισόδιο» τοΟ ’Αγώνα πού θά δώσει τήν εύκαιρία στό πινέλλοτου νά χρω
ματίσει, νά τονίσει, νά συνθέσει. Γίνεται ένα έπεισόδιο μά κάτω άπό ποιές 
συνθήκες. ποΟ, πότε, πώς ; Ό  Έ ς κάνει μιάν ίδεαλιστική «γενίκευση». Στέκε
ται στό καθιερωμένο, στό έπίσημο, πιστεύει σ ’ αύτό πού δίνεται άπό τά πάνω.. 
Τό πολύ, βλέπει, σάν ένας βαυαρός «άφ’ ύψηλοϋ» φιλέλληνας, ύπήκοος του 
Λουδοβίκου.

Στίς ζωγραφιές μας συμβαίνει άκριβώς τό άντίθετο. Βλέπουμ* έδώ άμέ- 
σως τό πάθος γιά τήν άλήθεια τήν πραγματική, τήν Ιστορική. Ή συνθετική τους, 
είναι πλατιά, γιά ν ’ άγκαλιάσει τις μάζες πού συγκρούονται καί παλεύουν, 
πού παρατάσσουνται καί κινιουνται ταμπουρώνονται κΓ έξορμουν. Ά π* αύτό 
τό πάθος πηγάζει ή τάση του γιά τήν άκριβολογία πού σχετίζεται μέ τόν τόπο

a » e *  Γ ε ρ μ α ν ό ς  ζ ω γ ρ ά φ ο ς  πο?> σ’  α υ τ ό ν  ά ν έ θ ε σ β  τ ό  1 8 2 7  ό β α σ ι λ ι ά ς  τ ή ς  Β α υ α ρ ί α ς  
ο υ σ ο β ΐχ ο ς  ν ά  ζ ω γ ρ α φ ί σ ε ι  σ κ η ν έ ς  ά π *  τ ή ν  Ε π α ν ά σ τ α σ η .
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και τό χρόνο, τά πρόσωπα ένα-ένα, τούς άρχηγούς καπετανέους. Σ τ ις  ζωγρα
φ ιές του Μ· τό κύριο πρόσωπο που δρά είνα ι ή μάζα, είνα ι τό *Εμεϊς· Αύΐό 
φέρνει σέ πρώτο καί τελευταίο πλάνο κΓ δταν άναδείχνει τους άγνοημένους 
κι* όταν όνοματίζει μέ ύπότιτλους τήν άνώνυμη άνθρώπινη δύναμη τής ’Επανά
στασης. 'Εκεί σαφηνίζεται ή εύρυτερη ταχτική τοϋ πολέμου καί τής μάχης, ποΟ 
έγινε, σέ ποιάν έποχή, ποιοι τήν έκαναν, ποιοι σκοτώθηκαν, ποιοι άνδραγάθη- 
σαν, λύγισαν ή νίκησαν : αυτοί δ'λοι.

Μέσα στις ζωγραφιές, ή άντίληψη γιά τόν ήρωϊσμό, έκδηλώνεται οάν άν- 
τίθετη μ ’ έκείνη του μεγαλοϊδεάτικου ρωμαντισμου. ΟΙ άνθρωποι πού δροϋν 
στόν 'Αγώνα δέν είναι ούτε θεοί ούτε ήμίθεοι. Είναι οΐ άπλοι άγρότες καί τσο
μπάνηδες πού δέ δροϋν ξεκινώντας, σέ τελευταία άνάλυση, άπό κάποια «’Ιδέα» 
(κι* αύτή άνεδαφική, νεφελώδικη, άδεια) παρά άπό όνάγκες ζωής πού γεννούν 
τά ιδανικά. Κάτω άπό όρισμβνες συνθήκες καί μέσα στά περιστατικά τού 
άγώνο, βάζουν σκοπούς καί τούς πιστεύουν, τούς ύπερασπίζουνται καί πεθαί
νουν, συμπυκνώνουν τή θέληση τών πολλών, άλλάζουν, γίνουνται ήγήτορες ή 
ήρωες.

Καί τό πολύ γενικό αυτό άγγιγμα μερικών μόνο σημείων του περιεχομέ
νου στις ζωγραφιές τού Μακρυγιάννη, έπιτρέπει, νομίζουμε, νά συνοψίσουμε 
τό δίδαγμα πού αυτές άφήνουν κι' άπό τήν πλευρά αύτή, στή σύγχρονη ζω
γραφική μας :

Νά ζητά καί νά λέει αύτή μέ πάθος τήν 'Αλήθεια γιά τήν ζωντανή 
πραγματικότητα, νά βγάζει άπ* αύτή τό ούσιαστικό καί νά τό ένσωματώνει σέ 
εικόνες· πράγμα πού μπορεί νά τό πετύχει άν στηρίζεται μέ πίστη, μέ θέρμη 
κ ι’ άποφασιστικότητα σ’ αύτό πού άναπτύσσεται μέσα στή ζωή καί στή συνεί
δηση τών άνθρώπων κι’ άν τοποθετεί τά (δανικά της πάνω στόν άξονα τών 
πραγαατοποιήσιμων προοδευτικών σκοπών πού ή Ιστορία βάζει. Νά βασίζεται 
στις ζωντανές κινητήριες δυνάμεις του καιρού της, στις προοδευτικές ιδέες τους, 
στά πλούσια, βαθειά, γόνιμα συναισθήματα πού συνοδεύουν τις δημιουργικές 
πράξεις τών άνθρώπων, τήν κίνηση καί τή βούληση ν' άλλάξουν τή ζωή πρός 
τό καλλίτερο.

ΟΙ ζωγραφιές τού Μακρυγιάννη έβαλαν κι' έλυσαν άκόμα στόν καιρό 
τους, μέ τόν τρόπο καί τά μέσα τους, τό πρόβλημα τών οχοπών τής ζωγρα
φικής μας.

ΟΙ εικονογραφίες ξεπήδησαν σαν ιδιόμορφος τρόπος αγώνα, μέσ’ άπ* τά 
γεγονότα έκεΐνα πού όλοένα κατευθύνανε δλη τήν πολύμορφη δραστηριότητα 
τού έμπνευστή τους, πρός τό συγκεκριμένο σκοπό, νά άποκαταστήσει τόν 
'Αγώνα, στή ζωή καί στή συνείδηση τών «γενεών*. Σηκώνοντας άπό κάτω τήν 
πεταμένη σημαία τού Είκοσιένα (τής άνεξαρτησίας, τής λευτεριάς, τής δημο
κρατίας), τήν έκανε Πράξη, Όρκο, Λόγο, Ζωγραφιά καί στ’ όνομά της έδιωξε 
τούς Βαυαρούς τό 43.

Οί ζωγραφιές θέλησαν νά φωτίσουν, νά τονώσουν τις συνειδήσεις, νά 
τις κάνουν Ικανές νά συναισθανθούν τις εύθύνες τους νά καταλάβουν τό ρόλο 
τους καί νά πάρουν μιάν ένεργητική στάση άντικρυ στήν πραγματικότητα τού 
καιρού τους μέ σκοπό νά τήν άλλάξουν ( ι).

Τό φιλότεχνο πνεύμα τού Μ. συνετέλεσε, βέβαια, στή δημιουργία τών 
«κάδρων», χωρίς αύτό νά σημαίνει καθόλου πώς οί ζωγραφιές ήταν μιά «πε
ρίεργος έπίχείρησις» πού χαρακτήριζε άπλώς «τήν φιλότεχνον τάσιν τού πνεύ
ματός του». Γιά τούς δημιουργούς τους δέν ύπήρχε ζήτημα καθαρής καλλιτε
χνικής δημιουργίας, πού θ' άπασχολούσε μιάν «Ιστορία τής τέχνης» ξεκομμένη 
κι* άσχετη άπ’ τήν κοινωνική κι* εθνική ιστορία. Τέτοια ξεκάρφωτη Ιστορία τής 
τέχνης δέν ήξεραν. Ήξεραν μόνο κάτι πολύ καλλίτερο πού τούς τό έδίδαξεν ή 
'Ανάγκη, ή Πράξη, ή Λογική καί τό Πάθος τού 'Αγώνα : Πώς ή λευτεριά βγαί
νει άπ* τά κόκκαλα τών 'Ελλήνων καί πώς, δταν κΓ δσο καταπιάστηκαν μέ τή

1. « Φ κ ι ά ν ο ν τ α ς  τ ά  κ ά δ ρ α  τ ο ύ  π ο λ έ μ ο υ  έ ρ χ ο ν τ α ν  ο ί  ά γ ω ν ι σ τ α ί  κ α ί  μ ό λ ε γ α ν ,  
« Τ ’ ε ί ν α ι  α υ τ ά  τ ά  κ ά δ ρ α  ;  Τ ο υ ς  έ λ ε γ α *  « ' 0  τ ά δ ε ς  ό π ό λ ε μ ο ς ,  ό τ ά δ ε ς  ό π ο υ  ά γ ω ν ι ζ ό -  
σ α σ τ α ν  έ σ ε ι ς  κ α ί  π λ η γ ω ν ό σ α σ τ ε  δ ι ά  νά  ί δ ή τ ε  τ ή ν  π α τ ρ ί δ α  σας έ λ ε ύ τ ε ρ η » .  Κ α τ ε β α ί ν α -  
μ ε ν  κ ά τ ο υ ,  β λ έ π α ν  κ α ί  τ ι ς  π έ τ ρ ε ς ·  κ α ί  υ σ τ έ ρ α  ά λ λ ο ς  κ ο υ β ά λ α γ ε  χ ώ μ α τ α ,  ά λ λ ο ς  π έ 
τ ρ ε ς ,  ά λ λ ο ς  έ κ α ν ε  χ ω ρ ά φ ι .  " Α λ λ ο ς  α ν α σ τ έ ν α ζ ε  κ ι ’ ά λ λ ο ς  έ κ λ α ι γ ε ·  τ ο υ  έ λ ε γ α  τ ο υ  κ α θ '  
έ ν ο ΰ  « Μ η ν  κ λ α ΐ ς  κ α ί  ε ί ν α ι  τ ρ ό π ο ς  ν ά  γ ε λ ά σ η ς  έσ υ  κ α ί  γ ε ν ι κ ώ ς  ή  π α τ ρ ί δ α » .  Τ ό ν  έ π α ι ρ 
να  ε ι ς  τό  σ π ί τ ι ,  τ ρ ώ γ α μ ε ν .  Τ ό τ ε  του  έ λ ε γ α .  « Ν ά  σου μ ι λ ή σ ω  φ ο β ώ μ α ι  ά π ό  τ ή ν  τ ζ ε λ α -  
τ ί ν α  τ ώ ν  Μ π α υ α ρ έ ζ ω ν ,  μ έ  κ ό β ο υ ν » .  Τ ο υ ς  ό ρ κ ι ζ α ,  τ ο υ ς  έ λ ε γ α  π ώ ς  ν ά  έ ν ω θ ώ μ ε ν . . . » —  
« Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α » ,



ζωγραφική, αύτή δέ μπορεί νά μείνει άπαθής κι* άνεύθονη μπροστά στήν Ιστο
ρία πού ξετυλίγουνταν μπροστά στά μάτια τους.

Νά πώς οι ζωγραφιές δίδαξαν τή ζωγραφική μας δτι, σέ τελευταία άνά- 
λύση, σκοπός της πρέπει νάναι ή έξυπηρέτηση τού λαού, μέ τό δικό της αισθη
τικό τρόπο.

Κι* αύτή είναι μιά έντολή πού συνοψίζει δλες τις άλλες καί πού ή ση
μασία της θά μεγαλώνει δσο δ λαός θά ζητεί άπ* τή ζωγραφική μας νά τού 
δείξει τή μορφή του κόσμου πού αύτός δημιουργεί κι* δσο ή ζωγραφική μας θ’ 
άναζητεί τήν άνανέωσή της στις ζωντανές , πηγές αύτού του κόσμου πού δημιουρ
γεί ό λαός.
f * Σ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΔΥΟ ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

«Βασίλη, κάτσε φρόνιμα, νά γίνεις νοικοκύρης, 
γιά ν’ άποχτήσεις πρόβατα, ζευγάρια κ ι’ άγελάδες, 
χωριά κ ι’ αμπελοχώραφα, κοπέλια νά δουλεύουν.
— Μάννα μου έγώ δέν κάθομαι νά γίνω νοικοκύρης, 
νά κάμω αμπελοχώραφα, κοπέλια νά δουλεύουν,
καί νάμαι σκλάβος τών Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους. 
Φέρε μου τάλαφρό σπαθί καί τό βάριό τουφέκι, 
νά πεταχτώ σάν τό πουλί ψηλά στά κορφοβούνια, 
νά πάρω δίπλα τά βουνά, νά περπατήσω λόγκους, 
νά βρω λημέρια τών κλεφτών, γιατάκια καπετάνων 
καί νά σουρίζω κλέφτικα, νά σμίξω τούς συντρόφους, 
πού πολεμούν μέ τήν Τουρκιά καί μέ τούς ’ Αρβανίτες». 
Πουρνό φ ιλεΐ τή μάννα του, πουρνό ξεπροβοοιέται.
«Γε ιά  σας βουνά μέ τούς γκρεμνούς, λαγκάδια μέ τις πάχνες !
—  Καλό στο τάξιο τό παιδί καί τάξιο παλληκάρι».

*

Έ χ ετ ε  γειά ψηλά βουνά καί κάμποι μέ τά ρόδα, 
δροσιές μέ τά χαράματα, νύχτες μέ τό φεγγάρι, 
καί σεις, μωρέ κλεφτόπουλα, πού είσαστε παλληκάρια, 
δέ σάς τρομάζει ό πόλεμος, πηδάτε σά λιοντάρια.
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Σ Κ Ε Ψ Ε I Σ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΟΤΡΙΑ

I ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
« ..."Εννοιαν μεν γάρ ΧάβεΤν άπό μέρους χών όλων δυνατόν, 

επιστήμην δε και γνώμην άτρεκή εχειν, αδύνατον. Λιδ παντελώς 
βραχύ τι νομιοτέον ουμβάλλεσϋαι την κατά μέρος ιστορίαν προς την 
των όλων εμπειρίαν και πίοτιν. *Εχ μέντοι γε τής απάντων προς 
αλληλα συμπλοκής και παραϋέσεως, έτι δ* όμοιότητος και διαφοράς 
μόνως αν τις εφίκοιτο και δυνη&είη, κατοπτεύσας, αμα και το χρή· 
σιμόν και το τερπνόν έκ τής ιστορίας λαβεΐν».

Πολύβιος I, IV, 9~~11

Σ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ τής Ιστορίας κάθε τόπου καί κάθε έποχής, ό Ιστορικός κα- 
τευθύνεται, συνειδητά ή μή, άπό μιά γενική θεωρία, άκόμα κι’ όταν γράφει 

άίίλή χρονογραφία. Πολύ περισσότερο, όταν έπιχειρεϊ έρμηνευτική Ιστορική με
λέτη καί προσπαθεί, Οστερ* άπό τή διαπίστωση τών γεγονότων, όλων τών γε
γονότων πού του παρέχουν οΐ πηγές του, νά τά συνδέσει αίτιολογικά, νά τά κα
τανοήσει καί νά συλλάβει τό σωστό τους νόημα.

‘Όταν ό Ιστορικός προβάλλει ένα νόημα, πού άνακαλύπτει σ’ ένα σύμ
πλεγμα γεγονότων, θέλει νά πή πρώτα - πρώτα δτι προσπάθησε, μέ τήν Ιστο
ρική άνάλυση καί κριτική, νά τοποθετήσει όλόκληρο τό σύμπλεγμα τούτο στήν 
Ιστορική άλυσίδα τών αίτιων καί αίτιατών, νά βρή δηλαδεί τις αίτίες πού τό 
γέννησαν καί τ ’ άποτελέσματα πού μέ τή σειρά του προκάλεσε, κι' έπειτα δτι 
διαβλέπει στή σειρά τών έπί μέρους γεγονότων πού τό άπαρτίζουν καί πού 
φαίνονται στήν άβασάνιστη ματιά άσύνδετα ή άντιφατικά, μιά δεσπόζουσα κα
τευθυντήρια γραμμή, ένα προσωρινό τέρμα (καί συγχρόνως άφετηρία νέων μελ
λοντικών έζελίξεων), ένα σκοπό, στόν οποίον όδηγεϊ όλόκληρη μία κοινωνία, 
ένα λαό ή ένα έθνος ό άνταγωνισμός τών όμάδων πού τό άπαρτίζουν.

Ή προβολή ένός νοήματος μ’ αύτή τήν έννοια, προβάλλει μέ τή σειρά 
της στούς συγχρόνους του, έμμεσα ή άμεσα, τό θέλει ή δέν τό θέλει ό Ιστο
ρικός, μιά σειρά άξιολογικών κρίσεων μέ βάση τήν Ιστορική πορεία τής σύγ
χρονης έποχής.

Είναι σωστό πώς τό πνεύμα τοΟ Ιστορικού δέν άντιμετωπίζει ποτέ πα
θητικά, άλλά ένεργητικά τήν «άψυχη» Ιστορική υλη, γιατί τήν όργανώνει σύμ
φωνα μέ τή γενική θεωρία πού άκολουθεί. Ό  τρόπος αύτός — καί δέν ύπάρ- 
χει άλλος — δέν διαφέρει ποιοτικά άπό τόν τρόπο τής δουλειάς του έρευνητή 
τών έπιστημών τής φύσης, παρ' δλες τίς άντιρρήσεις πού διατύπωσε ή κριτική 
φιλοσοφία τής Ιστορίας άπό τόν Dilthey (1883) ώς τά σήμερα. ‘Η διαφορά έδώ 
είναι μόνο στό βαθμό καί όχι στήν ούσία, καί τό βαθμόν αύτόν τείνει νά τόν 
έλαττώσα ή εισαγωγή στις Ιστορικές έπιστήμες μαθηματικών μεθόδων μέ τή 
μεγάλη έκταση πού παίρνει ή χρησιμοποίηση τής στατιστικής.

Η χρησιμοποίηση μιας γενικής θεωρίας μέ τόν τρόπο πού τήν διατύπω
σε ή θετική σχολή καί πού τήν πλούτισαν καί έξέλιξαν στήν έφαρμογή τά έργα 
μιας σειράς μεγάλων Ιστορικών, δέν έλαττώνει καθόλου τήν άντικειμενικότητα 
τοϋ Ιστορικού, δπως δέν έλαττώνει τήν άντικειμενικότητα του έρευνητή τής φύ
σης, δτσν μάλιστα ή γενική θεωρία πού χρησιμεύει σάν βάση δέν εΤναι αύθαί- 
ρετο έπινόημα τού νοΟ. άλλ* άντανάκλαση περισσότερο ή λιγώτερο πιστή τών 
πραγματικών άντικειμενικών σχέσεων, κι* δταν ό Ιστορικός, έχοντας άνοιχτά 
πάντα κι* άγρυπνα τά μάτια τής ψυχής του, ύποβάλλει τή θεωρία πού διάλεξε 
σάν πιό σύμφωνη μέ τό ρυθμό τής Ιστορικής έξέλιξης στόν άδιάκοπον έλεγχο 
τής Ιστορικής κριτικής.

Γιατί ή Ιστορική έπιστήμη, δπως καί κάθε έπιστήμη, διαθέτει δίπλα στή
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γενική της θεωρία μιάν αυστηρή καί σχολαστική τεχνική, πού ό Ιστορίζων δια
νοούμενος δέν φαίνεται νά υποψιάζεται, καί πού τά βασικά της τουλάχιστον 
στοιχεία μένουν άνεξάρτητα άπό τήν όποιαδήποτε θεωρία καί γ* αυτό κοινά 
σ' δλους τούς πραγματικούς έπαγγελματίες Ιστορικούς πού σέβονται τή δου
λειά τους, μολονότι στό σύνολό της ή τεχνική αύτή δέν μένει άνεπηρέαστη άπό 
τή γενική θεωρία πού έξυπηρετεί.

Ή σχετική αύτή άνεξαρτησία τής τεχνικής άποτελεϊ καί τό φραγμό σέ 
κάθε αύθαιρεσία καί έλαττώνει τόν κίνδυνο τοϋ ύποκειμενισμοϋ πού καραδο
κεί τόν ιστορικό κάθε στιγμή πού ένα σύμπλενμα γεγονότων μιας Ιστορικής 
στιγμής — κι' έννοώ έδώ κάθε έποχή κι' δχι μόνον τή σύγχρονη — τοϋ κινούν 
τις συναισθηματικές δυνάμεις τής ψυχής του. Γιατί ό Ιστορικός πού σέβεται τό 
έπάγγελμό του ξέρει ότι τά συμπεράσματά του ύπόκεινται στόν έλεγχο τοϋ 
κοινού λόγον, πού χωρίς αύιόν κάθε έπιστήμη είναι άδύνατη. Τοϋ κοινοϋ λό
γου πού, Ελευθερώνοντας τόν άνθρωπο άπό τά υπολείμματα τών προλογικών 
καταστάσεων, τοϋ έπιτρέπει νά μήν άντιμετωπίζει μερικές λέξεις καί έκφρά- 
σεις, όπως: άστική τάξη, κεφαλαιοκρατία, έργατική τάξη, πάλη των τάξεων 
καί τά παρόμοια, πού έγιναν σήμερα άπλοι τεχνικοί όροι γενικά παραδεχτοί 
καί χρησιμοποιούμενοι άπ* όλη τήν Ιστορική έπιστήμη, σάν ένα είδος ταμπού 
πού θάπρεπε νά τά έξορκίση μέ τρόμο.

Οί παραπάνω εισαγωγικές γραμμές δέν έχουν σκοπό νά διαπραγματευ
τούν τό μεγάλο καί δύσκολο πρόβλημα τής δημιουργίας τών Ιστορικών θεωριών 
καί τής Ιστορικής μεθοδολογίας, οϋτε τή σχέση τους μέ τήν Ιστορικήν άλήθεια 
καί τήν έφαρμοσμένη Ιστοριογραφία. "Εχουν σκοπό μονάχα νά διατυπώσουν — 
κατ' άνάγκη άφοριστικά — μερικές γενικές άρχές άπό τις όποιες ξεκινάμε γρά
φοντας τις γραμμές αύτές καί νά δικαιολογήσουνε γιατί πιστεύουμε ότι ή έκ- 
λογή μιας θεωρίας, όπως τήν διατύπωσα παραπάνω, δέν άφαιρεϊ τήν άντικει- 
μενικότηια ένός έργου.

Έδώ πρέπει νά τονίσουμε ότι κάνουμε πλήρη διάκριση άνσμεσα στήν 
επιστημονική αντικειμενικότητα  καί στόν αφελή άντικειμενισμό, πού, όσο κι* 
άν είναι χρήσιμος όταν περιγράφει, δέν έξηγεί τίποτε καί δέν άποτελεί έπιστή
μη, άλλά προπαρασκευαστικό ύλικό γιά τόν ιστορικό, ή τον υποκριτικό άντι- 
κειμενισμό , ένα είδος «καθωσπρεπεισμοϋ» στήν έπιστήμη, πού προβάλλει ά^ιώ- 
σεις ερμηνευτικές, άλλά καταλήγει σέ μιά πολλαπλότητα αιτιών χωρίς όργάνω- 
ση καί κυρίως χωρίς Ιεράρχηση καί εισάγει, «τεχνηέντως», ή μή, συνεχείς μετα
θέσεις προβλημάτων πού οδηγούν σ’ ένα χάος χωρίς κέντρο καί έπίκεντρα.

Ό  άντικειμενισμός όφκλει νά φθάοη ώς τόν Ιστορικό άγνωστικισμό καί 
τήν άρνηση τής Ιστορίας σάν επιστήμης γιά νάχει συνέπεια καί λογικήν έντιμό- 
τητα. Αυτός άλλως τε είναι καί ό άνομολόγητος σκοπός μερικών σημερινών 
ρευμάτων.

Οί παραπάνω γραμμές θέλουν άκόμα νά ύποδηλώσουν ότι ή θέση καί ή 
έξέταση μερικών προβλημάτων Νεοελληνικής Ιστορίας πού άκολουθεΐ, στηρί
ζεται σέ μιάν όρισμένη θεωρία καί μεθοδολογία πού τή νομίζουμε δοκιμασμέ
νη άπό τήν κριτική K°i σάν τήν πιό γόνιμη καί πιό πλαιειά ώς τά σήμερα ιστο
ρική μέθοδο. Γιατί εξασφαλίζει σιόν Ιστορικό τήν πραγματική έλευθερία τής 
έρευνας, πού τήν περιορίζει μονάχα ή υπεύθυνη φροντίδα νά πλησιάση όσο 
μπορεί τήν άντικειμενική άλήθεια καί ν* άποφύγη τήν θελκτική ή κερδοσκοπική 
άνευθυνότητα τής έπιδίωξης τής πρωτοτυπίας.

*
*  *  #

ΟΙ γνωστές λοιπόν βασικές άρχές : ότι ή ύλική ζωή τής κοινωνίας είναι 
καί ή πρώτη αίτια τής Ιστορικής πορείας· ότι ή βαθύτερη αίτια τών κοινωνικών 
άλλαγών πρέπει νά ζητηθή στίς παραγωγικές δυνάμεις καί στις παραγωγικές 
σχέσεις· ότι ή πνευματική ζωή καί ή ιδεολογία μιας έποχής έξαριάται άπό τή 
σύνθεση καί τή δυναμική τής κοινωνίας τής έποχής αύτής, πού άποτελείται άπό 
τάξεις άνταγωνιστικές* καί ότι ή πάλη τών κοινωνικών τάξεων άποτελεί τό 
κέντρο καί τή γενεσιουργό αίτια τών Ιστορικών έξελίδεων— όλες αύτές οί βα
σικές άρχές νομίζουμε ότι άποτελοϋν τή βάση γιά μελέτη τής Νεοελληνικής 
Ιστορίας, όπως, καί κάθε Ιστορίας, κάθε λαοϋ καί κάθε περιόδου.

ΚΓ έδώ άκριβώς φθάνουμε στήν καρδιά τοϋ προβλήματος πού μάς άπα- 
σχολεί. 'Άν οι παραπάνω άρχές Ισχύουν γιά κάθε έποχή καί κάθε λαό, θά 
πρέπει νάχουν σέ κάθε λαό ειδική έφαρμογή, γιατί άλλοιώτικα ή μηχανική 
έφαρμογή τους θάδινε σάν άποτέλεσμα μιά σχηματική καί μονότονη εικόνα 
άπελπιστικά σχηματικών έπαναλήψεων, πού προδίδει τήν άνυπόταχτη ποικιλία 
τοϋ άντικειμενικοϋ κόσμου.

Ή θεμελιώδης άρχή πού ό Ιστορικός όφείλει νά μήν ξεχνά ούτε μιά στιγ
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μή, δταν άσχολεΐται μέ τήν Ιστορία ένός λαού σέ μιά όρισμένη χρονική περίο
δο είναι τούτη: δτι τό παιγνίδι τών άλληλεπιδράσεων άνάμεοα στήν «υλική 
βάση» (οικονομία — παραγωγικές δυνάμεις — παραγωγικές σχέσεις) καί στδ 
«ύπεροικοδόμημα» (Ιδεολογία — πνευματικές δυνάμεις) έχει άρχίσει κάμπο
σους αιώνες πριν άπό τήν περίοδο μέ τήν όποιαν άσχολεΐται καί δτι σ' αυτό 
τό μακρόχρονο διάστημα έχουν κρυσταλλωθή όρισμένες καταστάσεις, πού πα
ρουσιάζουν άντιμέτωπα καί πολλές φορές παράλληλα καί μέ Ιση δύναμη έπιρ- 
ροής στήν Ισιορικήν έξέλιξη πλέγματα παραγόντων πού άνήκουν σέ κατηγο
ρίες πού ή θεωρία τις παρουσιάζει ύπάλληλες.

'Αντίθετα άπό τόν κοινωνιολόγο, δταν αύτός άσχολεΐται μέ τήν άνατο- 
μία τής κοινωνίας άνεξάρτητα τό«του καί χρόνου (έστω κι* άν άκολουθεί τήν 
ιστορική σχολή), ό ιστορικός ένός λαού καί μιας όρισμένης έποχής άρχίζει τήν 
έρευνά του in medias res, κΓ έπομένως ή άφετηρία του άποτελεΐ ήδη ένα σύμ
πλεγμα παραγόντων καί καταστάσεων πού υπερβαίνει τό άπλό καί καθαρό 
σχήμα τό δοσμένο άπό τήν όφαιρεμένη θεωρία.

Αν ή παρατήρηση αύτή ισχύει γιά τήν Ιστορία κάθε λαοϋ, πολύ περισ
σότερο ισχύει γιά τήν Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, γιατί έδώ πρόκειται για 
ένα λαό πού έχει διατρέξει τρισχιλιετή Ιστορική πορεία κΓ έζησε μιάν Ιστορι
κήν ύπαρξη τέτοιας έντασης, ώστε ν' άναγνωρίζεται άπ* δλους τούς Ιστορικούς, 
σ' όποιαόήποτε σχολή κι* άν άνήκουν, δτι μαζί μέ τούς Εβραίους (Ισως καί 
κανα - δυό άλλους λοούτ) έσφράγισε άνεξίτηλα τήν Ιστορία του άνθρώπινου 
πνεύματος. Τό γεγονός αύτό είχε καί έχει βαρειές συνέπειες στή διαμόρφωση 
τής Νεοελληνικής συνείδησης καί στή Νεοελληνική Ιστοριογραφία, συνέπειες 
πού θά μάς άπασχολήσουν παρακάτω.

Ή άναγνώριση τής θεμελιώδους σύτής άρχής σημαίνει δτι ό Ιστορικός 
πού θ ’ ώσχοληθή μέ τή Νεοελληνική Ιστορία θά θεωρήση — άν μοϋ έπιτρέπεται 
μιά μαθηαατική εικόνα — τις παραπάνω γενικές θεωρητικές άρχές σάν μαθημα
τικές στα&ερες πού συμπλέκονται μέ μιά σειρά παραμέτρων (μεταβλητών) δ ια
φορετικών ποιοτήτων καί διαφορετικών ρυθμών. Η διαφορά τής ποιότητας 
καθορίζει τή θέση τους στήν Ιεραρχία του δυναμισμού τών Ιστορικών παρα
γόντων καί ή διαφορά του ρυθμού — άπό τόν πιό βραδύ, πού προσδίδει σέ 
μερικές παράμειρες ένα χαρακτήρα πού πλησιάζει στή σταθερότητα, ώς τόν 
πιό γοργό—προκαλεΐ μιά σειρά αναστολών καί επιταχύνσεων πού έξηγούν τόν 
Ιδιαίτερο, άνώμαλο ρυθμό τής Νεοελληνικής Ιστορίας.

Σταθερές λοιπόν γενικές μεθοδολογικές άρχές καί παράμετρες ειδικές 
άρχές επιβαλλόμενες άπό τό ίδ ιο  τό άντικείμενο συμπλέκονται σέ πολλα
πλές καί πολύπλοκες συναρτήσεις. Τό κύριο έργο τού 'Ιστορικού είναι ή δσο 
τό δυνατόν πληρέστερη διατύπωση καί άνάλυση τών πολύπλοκων αύτών 
συναρτήσεων καί κυρίως—έχοντας άπάνω-κάτω δοσμένες τις σταθερές του— 
ή άναζήτηση τής σειράς τών μεταβλητών πού μέ τή βοήθειά τους καί μόνο 
θά κατορθώσει νά πλατύνει καί νά πλουτίσει τό Ιστορικό του σχήμα, νά 
τού δώσει νεύρα καί αΓμα, άξια αντικειμενικά έρμηνευτική. Έ τσι μόνον τό 
έργο του άποφεύγοντας τόν κίνδυνο τού δογματισμού θ' άντικαθρεφτίζει 
τήν πραγματική δυναμική τής ζωής και μπορεί ν' άποτελέσει ίσχύουσα βάση 
γιά  προοπτική τού μέλλοντος.

Ή δύσκολη αύτή προσπάθεια είναι έργο μακροχρόνιο πολλών ιστορι
κών. Ό  καθένας έχει νά προσφέρη τις άναζητήσεις του καί νά παρουσιάση 
μερικές γενικές άπόψεις ή καθοδηγητικές γραμμές γιά προώθηση τών έρευ- 
νών, υποθέσεις γιά έπαλήθευση πού βγαίνουν επαγωγικά άπό τις είδικές 
έρευνες πού έχουν γίνει άπό τόν ίδ ιο  ή άπό τούς άλλους, κ ι' όχι εκ τών 
προτέοων άπό κάποια διάθεση φιλοσοφικής θεώρησης καί νά ύποβάλει τις 
σκέψεις αύτές στόν έλεγχο καί τή θετική κριτική δλων τών έρευνητών, άνε
ξάρτητα άπό ποιές γενικώτατες θεωρίες ξεκινά ό καθένας στήν έρευνα του.

Τέτοιο νόημα έχουν καί οί κάποιες σκέψεις πού παρουσιάζονται στό 
άρθρο τούτο.

II. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1. Θέση τού προβλήματος. Σάν πρώτη άνάγκη νομίζουμε τήν προσπά

θεια άνάλυσης τού Ιδιου δρου Νέος 'Ελληνισμός. Ολοι οί Ιστορικοί. Έ λλη 
νες καί ξένοι, χρησιμοποιούν τούς δρους Νέος €Ελληνισμός, Νέα 'Ελλάδα, 
Νεοελληνική eΙστορία σέ άντίθεση μέ τούς δρους Μεσαιωνικός cΕλληνισμός, 
'Αρχαία cΕλλάδα καί τά παρόμοια. Ποιό είναι τό νόημα τής άντίθεσης αύ- 
τής ; Ή πρώτη παρατήρηση πού οί Ιδιοι οί δροι μάς έπιβάλλουν είναι δτι 
οί έκφράσεις αύτές πού τις θέλουμε διαφορετικές έχουν ένα κοινό βασικό 
στοιχείο. Πρόκειται δηλαδή γιά τόν *Ελληνισμό  πού τόν διαφοροποιούν τά 
έπίθετα 'Αρχαίος, Μεσαιωνικός, Ν έος.
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Είναι άπλά ποοσδιοριστικά του χρόνου τά επίθετα τούτα και ύπο- 
νοοϋν δτι ό 'Ελληνισμός θεωρείται σέ τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές, 
που ή κάθε μιά τους άποτελεΐ ένα συγκροτημένο καί κλειστό σύνολο συνθη
κών. διεπόμενο άπό όρισμένα δεσπόζοντα χαρακτηριστικά, πού τό Ιδιο μέν 
μεταβάλλεται άπό τή μιά περίοδο στήν άλλη, άλλά ή μεταβολή αύτή δέν 
συνεπιφέρει άλλοίωση στήν ούσία του 'Ελληνισμού, πού, σάν κάποια μετα
φυσική όντότητα, σάν ένα είδος «πράγμα καθ' εαυτό», μένει άμέτοχος στή 
μεταβολή ένός περίγυρου καί θεωρείται έπομένως συνεχής, ταύτός έαυτώ 
καί ποιοτικά άναλλοίωτος ;

”Η άντίθετα, τά έπίθετα *Αρχαίος, Μεσαιωνικός, Νέος έχουν, έκτός 
άπό τή χρονική τους σημασία, καί ποιοτική προσδιοριστική δύναμη καί ση
μαίνουν, δτι άκριβώς τό συγκροτημένο σέ κάθε έποχή σύνολο ορισμένων 
συνθηκών καί καταστάσεων δέν άποτελεί άπλώς ένα περίγυρο, μιά περιρρέ- 
ουσαν άτμόσφαιρα, άλλ* άναπόσπαστο μέρος τής ουσίας τού 'Ελληνισμού, 
πού τού δίνει κάθε φορά τό περιεχόμενό του, ταυτίζεται μαζί του καί τόν 
εκφράζει έτσι πού ή έκάστοτε μεταβολή τών συνθηκών αύτών νά συνεπιφέ
ρει καί μεταβολή στήν ούσία του ; Μέ άλλα λόγια οΐ δροι 'Αρχαίος 'Ελλη
νισμός. Μεσαιωνικός Ελληνισμός, Νεώτερος Ελληνισμός εκφράζουν τρεις 
καταστάσεις ποιοτικά διαφορετικές, μολονότι καί τις τρεις διαπερνά καί 
συνέχει ένα συνδετικό στοιχείο, πού έναπόκειται στόν Ιστορικό νά τό δια
κρίνει καί νά καθορίσει τή λειτουργία του ;

Αύτό είναι τό πρώτο καί τό βασικό πρόβλημα τής Νεοελληνικής Ισ το 
ρίας. Ή θαμπή έμφάνιση τής ιδέας των σχέσεων άνάμεσα στις τρεις Ε λ λ η 
νικές ενότητες ταυτίζεται μέ τήν ϊδ ια  τή γέννηση τής Ιστορικής όντότητας 
πού όνομάζουμε Νέον 'Ελληνισμό καί ή συνειδητή θέση τής ίδέας αύτής σάν 
Ιστορικού προβλήματος έσήμσνε καί τήν άπαρχή τής μελέτης τής Νεοελλη
νικής Ιστορίας.

Ή σχέση τού Νέου Ελληνισμού μέ τις παλιότερες ένότητες τής Ε λ 
ληνικής Ιστορίας, πριν διατυπωθεί σάν πρόβλημα, στό όποιο ό καθένας 
έδινε καί δίνει διαφορετικές λύσεις, εΤχε ήδη άρχίσει νά γίνεται π εριεχό
μενο συνείδησης ένός λαού, πού οι ιστορικές συνθήκες τόν έσπρωχναν δλο 
καί περισσότερο νά ξεχωριστεΐ άπό τήν πλατειά ύπερεθνική ένότητα τής 
Βυζαντινής Αύτοκρατορίας καί νά πάρει όλοένα καί πιό βαθειά συνείδηση 
τής ιδιαίτερης ενότητας πού άποτελεΐ καί νά συγκροτηθεί σέ ε&νος. Μ’ άλ
λα λόγια, ή άνασύνδεση τούτη τού Ελληνισμού τής Βυζαντινής αύτοκρατο
ρίας μέ τήν 'Ελληνική ιδέα άποτελεΐ καί τή βασική ίδεολογία τής νέας 
Ιστορικής περιόδου πού άρχίζεί, τής περιόδου τής διαμόρφωσης τής Νεοελ
ληνικής έ&>ότηζας.

νΑν ή διαπίστωση τούτη είναι σωστή, στό σημερινό ιστορικό τού 
Ελληνισμού προβάλλονται δυό βασικές άπόψεις γιά τή μελέτη τού ζητήμα
τος πού μάς άπασχολεί :

Αο) Η άνάλυση καί ή διαγραφή τής πορείας τού περιεχομένου τού 
Ελληνισμού, άπό τή στιγμή πού άρχίζει νά συγκροτείται σέ έθνος καί ή προ
σπάθεια άνάλυσης τών ιστορικών καί κοινωνικών παραγόντων πού καθόρι
σαν τό περιεχόμενο τούτο σέ κάθε στιγμή τής πορείας του.

Βο) Ή μελέτη τών λύσεων ή απλώς τών κατευθύνσεων πού έπρότει- 
ναν οΐ διάφοροι ξένοι καί έλληνες Ιστορικοί ή άλλοι στοχαστές άπ’ τή 
στιγμή πού ό Νέος Ελληνισμός καί ή σχέση του μέ τό παρελθόν τέθηκε σάν 
Ιστορικό πρόβλημα καί ό καθορισμός των κοινωνικών καί πολιτικών παρα
γόντων πού προσδιόρισαν τήν όπτική τους γωνία.

Ή διαφορά τών δύο αύτών άπόψεων πού άποβλέπουν στό ίδ ιο  περί
που άντικείμενο καί στόν ϊδ ιο  σκοπό καί πού μόνο μεθοδολογικές άνάγκες 
έπιβάλλουν τήν ξεχωριστή τους έξέταση είναι τούτη :

Στήν πρώτη περίπτωση ό σημερινός ερευνητής θά ζητήσει νά βρει όλα 
τά στοιχεία ή δσα περισσότερα οί πηγές του καί ή διεισδυτική του δύναμη 
του έπιτρέπουν, πού κάθε στιγμή άπαρτίζουν ; 1. Τό περιεχόμενο τού 'Ελ
ληνισμού πού άναζητάει μιά σχέση μέ τό παρελθόν. 2. Τό περιεχόμενο πού 
δίνει στήν Ελληνική ιδέα μέ τήν οποία θέλει νά έκφραστεϊ καί στήν όποια 
βρίσκει τό θεμελιώδες του χαρακτηριστικό. Καί 3. Ποιά είναι τ ' άλλα τυχόν 
στοιχεία, πού μολονότι ή Ιδια ή έποχή δέν ε ίχε κάν υποψιαστεί τήν ύπαρ
ξή τους καί τό ρόλο τους στήν Ιδια τήν πορεία της, δμως ύπάρχουν, κινούν 
τή δράση κι* άποτελούν, έστω καί λανθάνοντα, άναπόσπαστο μέρος τής 
ιδεολογίας της.

*Η άφελής κατάφαση, ή γεμάτη πίστη, μιας ίδέας άπό μιά ιστορική 
ο τ ιΥμή, δσο κ ι’ άν προβάλλεται άπό τήν ίδ ια  τήν έποχή σάν ίδέα-δύνσμη,
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σάν σύνθημα γιά δράση, δέν σημαίνει, ότι έκφράζει όλόκληρη τή δυναμική 
της πραγματικότητας. Εκφράζει μόνο τήν Ιεράρχηση τών άξιών μιας έπο- 
χής. *Η πίστη τοΟ διανοούμενου, του νησιώτη ή στεριανού αγωνιστή τής 
Επανάστασης δτι βρίσκεται σέ άμεση σχέση μέ τόν Περικλή καί τό Λεω
νίδα, δέν σημαίνει δτι είναι καί Ιστορική πραγματικότητα. Έδώ ή συμβολή 
τών κοινωνικών ήγετικών τάξεων είναι καθοριστική. Κατά συνέπεια, ή Ιστο
ρική άνάλυση θά προσέξει τήν ιδιαίτερη ιδεολογία τής κάθε κοινωνικής όμά- 
δας τού Ελληνισμού, τόν ιδεολογικό πόλεμο πού άντικαθρεφτίζει τις κοινω
νικές αντιθέσεις, άλλά καί τή συνισταμένη δλων αύτών τών άντιρρόπων δυ
νάμεων πού καθορίζει τό ρυθμό τής Ιστορικής πορείας.

Γιά νά κάταλήξουμε σ ’ ένα συμπέρασμα, στήν πρώτη αύτή περίπτωση 
ό Ιστορικός έχει νά παρακολουθήσει τό δρόμο μιας συνείδησης πού διαμορ
φώνεται νομοτελικά κάτω άπό τήν έπίδραση όρισμένων παραγόντων καί 
άνεξάρτητσ άπό τή βούληση τών φορέων της.

Στή δεύτερη περίπτωση, ό σημερινός έρευνητής έχει νά έξετάσει τή 
θέση ένός Ιστορικού προβλήματος στις διάφορες έποχές. Έ χ ει δηλαδή ν* 
άντιμετωπίσει τή βούληση τοϋ Ιστορικού ή δποιου άλλου στοχαστή τού Ε λ 
ληνισμού κι* έχει έπομένως νά κάμει μέ μιά κατ’ έξοχήν συνειδητή λειτουρ
γία, πού δσο κι* άν ύπόκειται κι* αύτή σέ κάποια νομοτέλεια, έχει ταυτό
χρονα ένα μεγάλο περιθώριο έλευθερίας καί έκλογής μιας άξιολογικής βά
σης, έκλογής πού τείνει σέ κάποιο σκοπό καί πού έκφράζει μιά θέληση 
δημιουργίας καί κατεύθυνσης κάποιας κοινής γνώμης.

Μ* αύτή τήν έννοια ή δεύτερη τούτη άποψη μπορεί νά θεωρηθεί σάν 
είδική περίπτωση τής πρώτης. Χρειάζεται δμως ,νά μελετηθεί ξεχωριστά* 
γ ιατί έδώ οι μεθοδολογικές άποχρώσεις είναι πλουσιώτερες. Ό  Ιστορικός 
καί γενικά ό διανοητής, δίχως καί ό πολιτικός, έμφανίζεται στήν περίπτω
ση αύτή σάν ένας άπό τούς πιο υπεύθυνους παράγοντες πού πλάθουν ένα 
(δανικό—κίνητρο Ιστορικό, καί τό έργο τους γίνεται δράση πολιτική καί κοι
νωνική, όχι βέβαια μέ τήν περιφρονητική σημασία πού δίνει στούς όρους αύ- 
τούς ό καθώς πρέπει άντικειμενισμός, άλλά μέ τήν έννοια τής κοινωνικής 
καί πολιτικής παιδείας, δπως τή συνέλαβε ό έλεύθερος πολίτης τής ’Αθηναϊ
κής Δημοκρατίας.

Ή παιδευτική αύτή σημασία τού Ιστορικού έργου καί ή δυνατότητα 
μιας σχετικής έλευθερίας τοποθέτησης τού διανοητή μέσα στά άντικρουόμε- 
να κοινωνικά ρεύματα προσδίδει στήν έξέταση τοϋ παράγοντα τούτου ιδ ια ί
τερη άξια καί άπαιτεί προσεκτικώτερη άνάλυση. ' Ο σημερινός Ιστορικός όφεί- 
λει νά καθορίσει πότε ή Ιδια ή θέση ένός ιστορικού προβλήματος καί οΐ προ- 
τεινόμενες λύσεις του άντανακλούν άμεσα τά συμφέροντα μιας κοινωνικής 
τάξης καί δέν άποτελοΰν παρά έκφραση τής Ιδεολογίας της, κατάφαση καί 
κατοχύρωση θεωρητική τών έπιδιώξεών της, καί πότε ό διανοητής, όντας 
πάντοτε τοποθετημένος στή μιά ή τήν άλλη κοινωνική παράταξη, βρίσκεται 
σέ συνεχή αγώνα μέ τό έπιβεβλημένο σύστημα ίδεών ή σέ συνεχή διάλογο 
μέ τό δυναμικό σχήμα τοϋ Ιδιου τοϋ δικού του κοινωνικού περίγυρου καί 
πολλές φορές μέ τόν Ιδιο του τόν ψυχικό καί πνευματικό κόσμο πού τοϋ 
έχει διαμορφώσει ή ιδιοσυγκρασία του ή ή παιδεία του. Διάλογο πού έπι- 
βάλλει καί κινεί ή κρούση τής Ιδιας τής πραγματικότητας, άπ’ τήν όποια Λ 
εύαισθησία του καί ή κριτική του δύναμη ή άκονισμένη στήν τεχνική τής έπι- 
στήμης του, άποσπά 6λο καί περισσότερα λανθάνοντα στοιχεία, πού μέ τήν 
έπιστηιιονική έπεξεργασία πλουτίζουν τήν κοινή συνείδηση.

Μ' αύτά τά κριτήρια θά κριθεΐ καί ό ρόλος τοϋ Ιστορικού έργου μιας 
έποχής στή δημιουργία τής ιδεολογίας της καί θά δ ε ιχ τε ί κατά πόσο ένα 
έργο, έκφράζοντας τή συντήρηση ή τήν όπισθοδρόμηση μιας ήγετικής όμά- 
δας, διαταράσσει τήν καθαρότητα τοϋ προγράμματος τής κοινής συνείδη
σης πού είχε άρχίσει νά δημιουργείται σέ έποχές προόδου, κι* άποτελεΐ 
έπομένως φραγμό στήν Ιστορική πορεία, ή, έκφράζοντας τούς πόθους μιας 
όμάδας άγωνιστικής, τονίζει τήν ένάργεια τής συνείδησης αύτής καί. σέ συ
νεχή διάλογο μαζί της, πλουτίζει μέ νέες άποχρώσεις, έκφραστικές νέων 
πραγματικών σχέσεων, τό σχήμα πού καθοδηγεί τή δράση γιά τό άνοιγμα 
καινούργιων δρόιιων. *

Ν. Γ. ΣΒΟΡΩΝΟΣ

* Τό άφαιρεμένο μεθοδολογικό όχημα πού δίνεται παραπάνω θά συγκεκριμενο
ποιηθεί σε ενα άλλο άρθρο που θ ' ακολουθήσει, οπού θα. προσπαθήσουμε να διατυπώ
σουμε μερικες προτάσεις γιά τήν ερευνά μιας λύσης τοϋ βασικού αύτοϋ προβλήματος 
τής Νεοελληνικής Ιστορίας.—Λ ./\2 .
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τ ο  ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ

(ΑΠ' ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ)

Τοϋ καθηγητή X. Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ι Δ Η

Σ ΤΟΧ ΤΟΠΟΝ αυτόν έγινε μια επανάσταση. Νά τό θυμούμαστε και νά τό 
φωνάζουμε σ’ εκείνους πού παν νά τό ξεχάσουν είναι πολιτική αρετή. Κάθε 
γνήσια επανάσταση —ή έλληνικήτοϋ 21 εϊτανάπό τις γνησιότερες—σημεκόνει μεγάλη 

πράξη τής άνθριόπινης φυλής, τον αγώνα γιά τόν ανθρωπισμό. Είναι όμως κάμποσοι 
κι εΐταν πάντα τέτοιοι, πού θέλουν νά ξεχάσουν την επανάσταση ή νά τής δώ
σουν άλλο νόημα. Τά παιδιά των πολεμιστών του 21, έγραφε ό Ροΐδης, μεταβλή
θηκαν σέ κάστορες, πού χτίζουν σπιτάκια στην * Αθήνα.

Οί φλόγες πού ξετινάχτηκαν άπό τις φουρτούνες των ιμπεριαλιστικών πο
λέμων τού αίίόνα μας φώτισαν τά γύρω και μάς έφεραν πιο κοντά στο 21. Οί όρα- 
ματισμοί τών Φιλικών, ηρωισμοί καί θυσίες ζωντάνεψαν μέσα μας κι έκαναν νά 
νιώσουμε τη ζωή καί τή δράση μας σά συνέχεια τοϋ μεγάλου έργου εκείνων.

Τά περασμένα ζοϋν καί περπατούν μαζί μέ τούς ζωντανούς, παίρνουν τή 
μορφή καί τήν αξία τους ανάλογα μέ τις διαθέσεις καί τις αντιλήψεις τής κάθε 
γενιάς. Ή γενιά πού πέρασε καί περνά άπό τό σκολιό τής φρίκης τών τελευταί
ων χρόνων έχει δυνατότερη -προδιάθεση ν* αξιολογήσει τό μεγάλο δράμα πού 
παίχτηκε στά βουνά καί στά πελάγη μας κατά τή δεύτερη δεκαετία τοϋ περασμέ
νου αιώνα. Μέ πιο καθαρά μάτια κοιτάζουμε στις μέρες μας τό φιοτεινό εκείνο 
μετέωρο κι είναι πολύ δικαιολογημένη ή σκέψη πώς ή διάθεση αυτή μπορεί νά 
γονιμοποιήσει τήν έρευνα γύρω στις δοξασμένες εκείνες πράξεις.

"Ό.τι έγινε ώς σήμερα πάνω στο μεγάλο θέμα δεν είναι χωρίς άλλο ικανο
ποιητικό. Δεν καταφέραμε κάν νά έκδώσουμε μέ σύστημα τά μνημεία, όπως τό 
έκαμαν τά δικά τους μέ μάθηση κι* επιμέλεια καί σέ τόμους αμέτρητους, οί προ
χωρημένοι λαοί.

Γ ι ’ αυτό πήρα στό χέρι μέ στοργή κι αναμονή τήν πραγματεία πού κυκλο
φόρησε ό ’Αλέξανδρος I. Δεσποτόπουλος μέ τόν τίτλο : Ό  Κυβερνήτης Καποδί- 
«τριας καί ή απελευθέρωση τής Ελλάδος, Άθήναι, 1954:, σ. 221 κι άφοϋ πέρασα 
μερικές σελίδες πρόφερα σιγανά τό «καλή αρχή». Είναι στό ενεργητικό τής Φιλο
σοφικής Εχολής πού τή δέχτηκε γιά διδακτορική διατριβή.

Δέν είμαι ειδικός. Μά έχω ένα μέτρο γιά νά κρίνω τά γραπτά. Αν αυτό πού 
διαβάζεις σέ ζεσταίνει καί σέ υψώνει, σέ κάνει νά γυρίζεις μ’ ευχαρίστηση κι 
αναμονή τή σελίδα, είναι γραμμένο άπό άνθρωπο, πού έχει φλόγα στή ψυχή καί 
φτερά στή φαντασία. Ό  συγγραφέας είναι συνεπαρμένος άπό τό θέμα του. Πρό
σωπα καί πράματα τά ζεΐ σά σέ παραίσθηση. Έ χει κάτι άπό τό Βαλαωρίτη, 
ίταν έγραφε τά Μνημόσυνα. Ό  Βαλαωρίτης είναι δυσανά?.ογα μεγαλύτερος άπό 
τι£ μι^εριες τής καθαρής ποίησης καί τής τέχνης γιά τήν τέχνη. "Οποιος δέ νιώ- 
Φβι επανάσταση ή δέν τή συμπαθεί δέν μπορεί νά φτάσει τό ύψος τοϋ λεβέντη 
τραγουδιστή τού Βλαχάβα καί τοϋ *Αλή πασά. "Όταν ό Δεσποτόπουλος γράφει γιά
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την παρουσία του νέου Καποδίστρια στο «ιδιαίτερον στρατόπεδον των Σουλιωτών 
καί των είς ένίσχυσιν άφιχθέντων, προσκλήσει αύτοΰ, Κλεφτών τής ’ Ηπείρου καί 
τής Ρούμελης, εν μέσψ ατμοσφαίρας ομηρικής... Μεταξύ αυτών δέ ό Κατσιόνης, 
ό Φώτος Τζαβέλας, ό Κίτσος Μπότσαρης καί άλλοι, κατεχοντες σήμερον δέσεις 
ήμιθέων έν τή ήρωική έποχή τής νέας Ελλάδος» (σ. 5), οί ήρωες εκείνοι βρίσκον
ται άναστημένοι στη δική του τή διάνοια καί στο δικό του πάθος. "Εχει μεγάλη 
οίκειότητα μαζί τους, ζεί μαζί ξεχνώντας τό δικό μας τον κόσμο. Μέ την ίδια 
άνεση κι αγάπη κινιέται μέσα στις πηγές. "Εχει τό χάρισμα νά νιώθει τό ιστορικό 
κλίμα, νά βρίσκει τό καίριο στις πηγές μέ τό αισθητήριο ακονισμένο από όσα 
ζήσαμε καί νκυσαμε εμείς στις δικές μας τις μέρες.

’ Εκείνο όμως πού έδωσε άφορμή στό σημείωμά μου είναι ή ξεκάθαρη κι 
αποφασιστική θέση του ν ’ άποκαταστήσει τον Καποδίστρια, νά προβάλει τόν προ
οδευτικό πυρήνα στον άντρα. Ή άποψή του συγκεφαλαιιόνεται στ’ ακόλουθα :

Ό  Καποδίστριας δέχτηκε στά νιάτα του ζωηρή επίδραση από τή Γαλλική 
Επανάσταση. Ε κ ε ί, δηλαδή στήν ΙΙαβία τής Ιταλίας όπου πήγε νά σπουδάσει 
γιατρική, φιλοσοφία καί φιλολογία «έν μέσω τής ζωηράς ατμόσφαιρας του ΙΙανε- 
πιστημίου καί τής φοιτ7)τικής ζωής έδέχθη καί τόν ισχυρόν άνεμον τής Γαλλικής 
Έπαναστάσεο>ς έκ τής οποίας θά κρατήσει μέχρι τέλους τής ζωής αύτοΰ ό,τι 
προσηρμόζετο είς τήν ηθικήν καί διανοητικήν φύσιν αύτοΰ* τόν ανθρωπιστικόν 
παλμόν αύτοΰ καί τό μήνυμα τής άμετακλήτου μεταβολής τοΰ παλαιού καθε
στώτος».

Ό  Καποδίστριας όμως δοκίμασε τή μοίρα τής γενεάς του άνάλογη μέ τής 
δικής μας, μάλιστα σ’ έντονότατο βαθμό, καθώς βρέθηκε σε υπεύθυνη ΰψιστη 
πολιτική θέση. Οί δεσμεύσεις ενός υπουργού των εξωτερικών πής Ρωσικής αυτο
κρατορίας, τήν εποχή τής 'Ιερής Συμμαχίας — στόχου μάλιστα τών αντίζηλων 
Ρώσων διπλωματών καί όλων τών αντιδραστικών Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων— 
εϊταν ασύγκριτα βαρύτερες.

Καί όμως ό Καποδίστριας τόλμησε πάρα πολλά από τή θέση τοΰ υπουργού 
τών ’Εξωτερικών τής Ρωσίας. Εκφράζονταν κατά κανόνα μέ γλώσσα συντηρη
τική, γιά νά μπορεί νά σταθεί στή θέση του, αλλά δρούσε πάντα προοδευτικά. 
'Υπήρξε μέσα στήν 'Ιερή Συμμαχία ό μεγαλύτερος αντίπαλος τής 'Ιερής Συμμα
χίας καί τής πολιτικής της. Στά χρόνια (1S1G—1828) πού διηύθυνε τήν Ιξωτερική 
πολιτική τής Ρωσίας, ή δεσποτική Ριοσική Αύτοκρατορία εϊταν, στις σχέσεις 
τΐ)ς μέ τό εξωτερικό, τό φιλελευθερότερο κράτος τής 'Ιερής Συμμαχίας, ό πρ 
στάτης τών μικρών λαών καί τών φιλελεύθερων κινημάτων, ό στυλοβάτης τής 
εύρωπαϊκής Ειρήνης. Ή  Ρωσία διά τού Καποδίστρια είσηγείται τό 1816 γενικό 
αφοπλισμό τών Μεγάλων Δυνάμεων καί επιχειρεί άργότερα, στό Συνέδριο τού 
"Ααχεν (1818) καί στό Συνέδριο τού Τροππάου (1820) τήν ισότιμη συμμετοχή στήν 
αντιδραστική Πενταπλή Συμμαχία όλων τών μικρών κρατών τή* Ευρώπης, τή διά
λυση έτσι κατ’ ούσίαν τής Πενταπλής Συμμαχίας καί τή δημιουργία μιας Πρώτης 
Κοινωνίας τών Εθνών. Ιδιαίτερα σκάνδαλο γιά τήν εποχή εϊταν ή στάση τού 
Καποδίστρια στήν Επανάσταση τής Νεάπολης.

Φυσικά, ή πολιτική αύτή στοίχισε στον Καποδίστρια τήν έχθρότητα ιδιαί
τερα τής Αυστριακής καί τής Αγγλικής διπλωματίας καί άγρια πολεμική από 
μέρος τους. Γ ι ’ αύτούς ό Καποδίστριας εϊταν «αληθινός επαναστάτης», «ό μυστι
κός αρχηγός τοΰ ’Επαναστατικού Διευθυντήριου τών Παρισίων» καί παρακολου- 
θούνταν σέ κάθε βήμα του από ποικίλους πράχτορες τών Εύρωπαϊκών ’Αστυνο
μικών καί ιδιαίτερα τής Αύστριακής. Μόνο χάρις στήν εξαιρετική διπλωματική 
του ευστροφία καί τήν προσωπική επιρροή στό Ρώσο Αύτοκράτορα, κατώρθωσε 
νά κρατηθεί επί εφτά χρόνια στό Ρωσικό υπουργείο τών ’Εξωτερικών άπ* όπο 
καί απομακρύνθηκε τελικά τόν Αύγουστο τοΰ 1822 εξ αιτίας τής πολιτικής τον 
αύτής καί γιά τή στάση του υπέρ τής Ελληνικής ’Επανάστασης. Παράλληλα δια-
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πιστώνεται από περιγραφές και παραθέσεις πώς άσχετα με τις τάσεις του ό Κα- 
ποδίστριας είταν εξαιρετική φυσιογνωμία, Ανθρωπος προικισμένος μέ νουν, μόρ- 
φίοση κ ι’ αγωγή, σωστός εύρωπαίος, μέ ικανότητες στη δράση καί στην έκφραση.

Καθώς τό κύριο θέμα τής μελέτης είναι ή συμβολή του Καποδίστρια στην 
τελική επιτυχία τοϋ απελευθερωτικού αγώνα καί τήν αναγνώριση από τις Δυνά
μεις ’Ανεξάρτητου 'Ελληνικού Κράτους, ή εσωτερική πολιτική μόλις θίγεται. Καί 
μέ τά λίγα όμως πού σημειώνονται, δίνεται ή ίδια εικόνα τοΰ Καποδίστριω. ’Επι
φάνεια συντηρητική — για νά μή διαβληθεί κυρίως προς τις αντιδραστικές Ευρω
παϊκές Δυνάμεις, απ’ όπου κρέμονταν ακόμα ή τύχη τής χώρας — πραγματικό
τητα προοδευτική, φιλολαϊκή. ΟΙ πρόκριτοι τής ΓΙελοποννήσου καί τής "Υδρας, 
βαρύτατα υπεύθυνοι στή συνείδηση τοϋ Καποδίστρια για τά ατυχήματα τοϋ αγώ
να καί τήν κακοδαιμανία τής χώρας, διορίζονται πρόεδροι των Έπιτροπών 
τού «Πανελληνίου», παίρνουν δηλαδή για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας — εμφά
νιση πρός τό ’ Εξωτερικό καί επίτευξη εθνικής ένότητος στο εσωτερικό — τις τι
μητικότερες θέσεις. Ή πραγματική όμως εξουσία μένει στον ίδιο τόν Κυβερνή
τη, στή Γραμματεία του και στούς "Εκτακτους Επίτροπους, πού έστειλε στις 
Επαρχίες «προστάτες τού Λαού κατά των προκρίτων». Καί αυτή είναι ή ουσία 
τής πολιτικής τού Καποδίστρια στην 'Ελλάδα, πολιτική πού ζητεί νά λυγίσει τή 
μισοφεουδαρχική κατάσταση καί τήν οικονομική καί κοινωνική καθυστέρηση.

Ή πολιτική αύτή φωτίζεται καί από τά εσωτερικά γεγονότα των ετών 
1830 — 1831. Οί πρόκριτοι τής Πελοποννήσου σέ συμμαχία μέ τούς μεγαλοκεφα- 
λαιούχους τής Υδρας προσπαθούν νά ανατρέψουν βίαια τόν Καποδίστρια καί νά 
πάρουν πάλι τήν εξουσία. Καθώς δεν έχουν λαϊκό βάθρο αποτυγχάνουν καί κατα
λήγουν στήν άγρια δολοφονία του, πού τή θρήνησαν κυρίως οί λαϊκές μάζες.

Γ ι’ αυτά όμως, τήν εσωτερική πολιτική τού Καποδίστρια, τις κατευθύνσεις 
της καί τις κοινωνικές δυνάμεις πού βοήθησαν τόν Καποδίστρια κι εκείνες πού 
στάθηκαν αντιμέτωποι του ο συγγραφέας ετοιμάζει ειδική εκτεταμένη εργασία. 
Ή κυριότερη συνεισφορά τής δημοσιευμένης μελέτης είναι ή συστηματική έκθε
ση των πολεμικών γεγονότων των ετών 1828 — 1829 όπου άποδεικνύεται, ότι οί 
ένοπλες δυνάμεις τού έθνους, πού οί κυβερνήσεις τών προκρίτων κατάφεραν νά 
ρίξουν επανειλημμένα σέ εμφύλιες συγκρούσεις καί νά τις διαλύσουν σχεδόν στό 
τέλος τοϋ 1827, άνασυνταγμένες τώρα, μέ ενθουσιασμό καί ορμή, σέ σειρά από 
λαμπρές επιχειρήσεις, απελευθέρωσαν μέ τό αίμα τους, χωρίς τή βοήθεια τών ξέ
νων, ολόκληρη τή Στερεά 'Ελλάδα. Ακόμα δείχνει πώς οί ξένες Δυνάμεις 
λίγο σκοτίζονται γιά τό καλό τής 'Ελλάδας, ενώ ό Κυβερνήτης μέ δεξιότητα αν
τίκρισε τά Πρωτόκολλά τους, ώσπού κατάφερε τελικά ν’ αναγνωριστεί ή ανεξαρ
τησία της μέ σύνορα τόν Κόλπο Βόλου — Κόλπο "Αρτας. Πού άποδεικνύουν 
πώς ή ελευθερία τής Ελλάδας δεν είταν έργο ή δώρο τών ξένων Δυνάμεων, παρά 
κατόρθωμα τοϋ έλληνικού λαού.

Ή τέτοια εικόνα τού Καποδίστρια μ ’ έκανε νά σκεφτώ έντονο τά χρόνια 
τής ζωής του. Γεννήθηκε τό 1776. Είταν 13 χρόνων όταν ξέσπασε ή Γαλλική ’Ε 
πανάσταση. Τόν καιρό πού σπούδαζε στήν ’Ιταλία μεσουρανούσε ακόμα ή έξέ- 
γερση μέ ηγέτη τό Ναπολέοντα, πού οί λαοί τόν είχαν γιά ένσάρκωτή της. "Οπως 
οί περισσότεροι τής ηλικίας του καί σέ πλατιές εκτάσεις τής οικουμένης, γαλουχή- 
θηκε μέ τά κηρύγματα της. Άργοξύπνητα από τή βαθιά τους νάρκη τά πλήθη 
προσμεναν κάτι μεγάλο πού θά έρχονταν. Ρήγας καί Κολοκοτριόνης, ό πρώτος 
πολύ μεγαλύτερος στήν ηλικία, ένιωσαν βαθιά τήν ανατριχίλα από τό λεβέντικο 
καί γοητευτικό τραγούδι της.

"Ομοια είναι ή τύχη τών συνηλικιωτών του στή Γερμανία. Ό  Hegel τόν 
περνούσε έξη χρόνια. Γεννήθηκε τό 1770 καί πέθανε τήν ίδια χρονιά μέ τόν Κα- 
ποδίστρια, τό 1831, έκείνος από χολέρα, ό Κυβερνήτης από δολοφόνο βόλι. Ό  
Schelling είταν πέντε χρόνια μικρότερος του, ό Holderlidg τής ίδιας ή?.ικίας.
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Είχαν νιώσει τή μέθη πού σκόρπαγαν στά πλήθη τής διαφορετικής τότε Γερμα
νίας τα μηνύματα από τό έπαναστατημένο Παρίσι. Οί παραρήνιες ιδιαίτερα πό
λεις, πιο κοντά στη Γαλλία και πιό προοδευμένες, με ακμαιότερο αστικό πληθυ
σμό, πανηγύριζαν. Οί τρεις φίλοι Χέγκελ, Σέλλιγκ, Χόελντερλιν χόρεψαν γύρω 
στό δέντρο τής λευτεριάς, πού φυτεύονταν τότε από τούς μεθυσμένους φίλους
τής έπανάστασης. Ή  επαναστατική Συνέλευση τού Παρισιού άνακήρυξε γάλλο πο
λίτη τό Σίλλερ. Ή διανόηση τής Γερμανίας πού από νεαρή ηλικία είχε μορφω
θ ε ί μέ τά κηρύγματα τού γαλλικού Διαφωτισμού κερδίστηκε γιά τις καινούρ
γιες ιδέες.

*0  ζήλος τους όμως πήγε νά παγώσει όταν στραβομουτσούνιασαν οί κορυ
φές. Ή  επανάσταση πρόσβελνε τά ιερά καί τά όσια, δηλαδή τά φεουδαρφικά δι
καιώματα. Ή Εθνοσυνέλευση τά κατάργησε στήν περίφημη νύχτα τής 4ης Αύ· 
γούστου. 'Ηγεμόνες καί ηγεμονίσκοι τής Γερμανίας, μέ στέμμα ή μέ μίτρα, είχαν 
τά τσιφλίκια και τά είσοδήματά τους στη Γαλλία. Ό  αύτοκράτορας κι ύ βασι
λιάς τής Πρωσσίας κινητοποιήθηκαν. Ό  Γκαίτε κρατούσε συντροφιά στό έκστρα- 
τευτικό σώμα, πού είχε άσχημα ξεμπερδέματα στό Βαλμύ.

'Ύστερα ή επανάσταση πρόδωσε τον εαυτό της. Ό  Ναπολέων άρχισε τις 
ληστρικές επιδρομές, πόνεσε τή Γερμανία. "Υστερα νίκησε ή αντίδραση. 'Ιερά συμ- 
μαχία, Πενταπλή, Μέττερνιχ κάθησαν βραχνάς στό στήθος τής Ευρώπης. Ινάθε 
σκέψη διαφορετική άπό τό αυταρχικό δόγμα περνούσε γιά «δημαγωγική ραδιουρ
γία». Τά ελεύθερα πνεύματα κι οί άνυπόταχτες φύσεις εζησαν τήν κόλασή τους. 
Μέσα σ' αυτά τά περιστατικά ό Hegel πρόβαλε στό Βερολίνο σάν ό λιβανισμένος 
καθηγητής κι υμνητής τής πρωσσικής μοναρχίας.

Στις μέρες μας υποστηρίζεται ζωηρά πώς στό βάθος εΐταν πολύ διαφο
ρετικός απ’ ό,τι τον έδειχνε ή επίσημη εμφάνισή του. Πονούσε μάλιστα γιά τήν 
τέτοια προβολή καί τό έμπιστεύουνταν σ’ έμπιστους μαθητές ή φί?.ους ή άφινε 
νά φανεί σέ μερικά θεληματικά σκοτεινά ή διφορούμενα χωρία τού έργου. Αυτό 
θέλει νά δείξει κι ή όνομαστή σήμερα μελέτη τού Georg Lukacs ό νέος Hegel. 
Ό  Μάρξ κι ό "Ενγκελς εκφράστηκαν δριμύτατα σ’ επιστολές τους ένάντια στό 
Wilhelm Liebktiecht, γιατί είχε χαρακτηρίσει τό Hegel σάν υμνητή τής «πρωσ- 
σοβασιλικής ιδέας». νΕχουμε μαρτυρίες κι άπό τό άνάστρο καί μέ τήν άντιστρο- 
φή τής παροιμίας : «πές μου ποιοι δέ σέ χωνεύουν, γιά νά σού πώ ποιος είσαι». Τό 
Hegel δέν ήθελαν νά τον ακούσουν οί Χιτλερικοί, όπως τό έγραψα σέ άλλο ση
μείωμά μου. Γ ια τί τήν κίνηση τού κόσμου και τής ιστορίας τή δέχονταν σά λογι
κή κι όλη τήν κοσμική λειτουργία σάν άνάπτυξη τού νού μέ τελικό σκοπό τήν 
ελευθερία. Όλο του τό σύστημα φαίνεται εμπνευσμένο άπό τήν κεντρική ιδέα 
τού Διαφωτισμού : κυριαρχία τού λογικού, τής raison.

Στή ζωή καί στή δράση τού Καποδίστρια τέτοια κέντρα δέ λείπουν. Ό  βα
θύτερος πυρήνας, ό σχηματισμένος στά νιάτα του, άντιδρά πολλές φορές ε ίτε  
στήν πλατιά ευρωπαϊκή διπλωματία είτε μέσα στά ρημάδια τής ελευθερωμένης 
'Ελλάδας. Νιώθει πώς ή ολιγαρχία τού τόπου, φεουδάρχες τού Μωριά κι έφοπλι- 
στές τής "Υδρας, είναι οί κακοί δαίμονες τής χώρας κι ή δράση τους πάει νά 
στραφεί έναντίο τους. ’Ίσως γιατί τον άντιπολιτεύονται. Αντίθετα φαίνεται νά 
συμπαθεί τον εργαζόμενο λαό, γεωργούς καί τεχνίτες. Αυτό προβάλλει σά κύ
ριο γνώρισμα τής εσωτερικής πολιτικής του. Ό  Σπ. Τρικούπης στον Δ' τόμο, 
σ. 278 τής 'Ιστορίας του γράφει, πώς ό Καποδίστριας «μόνο τούς χωρικούς καί 
τούς βιομήχανους (=έργάτες καί βιοτέχνες) έθεώρει άξιους τής αγάπης καί τής 
στοργής του, καί έλεγεν άναφανδόν οτι προς τό συμφέρον μόνον αυτών άπέ- 
βλεπεν ή Κυβέρνησίς του». Πώς μπορούσε ένας πού έλεγε τέτοια νά μή περάσει 
γιά βέρος γιακωβίνος ;

Μά ένας πού καμώνεται μια ζωή κινδυνεύει τό κάμιομα νά τού γίνει έξη 
καί τελειωτικά νά τού κολλήσει σά φύση. Μάς τό δίδαξαν μέ τό παραπάνω οί μέ-
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« ε« «ουζησαμε ανάλογες σέ δλα καθώς είπα μέ τά χρόηα τού Hegel καί τού 
Καποδιστρια. Δε σε άφινει «Ιδερφέ °  πειρασμός. Θέσεις, λεφτά, διαμέρισμα στο 
Κολωνακι, κούρσα, τ ονομα σου στήν εφημερίδα, στις υψηλές δεξιώσεις. Σε άλλα 
τόσα σημεία, περισσότερα ίσως καί βαρύτερα, σταματάει ό έρευνητής τού Hegel 
και του Ιναποδιστρια. που μαρτυρούν τό αντίθετο καί παρουσιάζουν την άλλη όψη- 

Είναι όμως κάμποσοι σέ κάθε έποχή καί σέ κάθε χώρα πού τούς λείπει 
η προσαρμοστική Ικανότητα κι αύτών ή μοίρα είναι διαφορετική. Ένώ ό Hegel 
λάμπει στην έδρα και μέσα στους δυνατούς τής μέρας, ή διανόηση τής εποχής 
αποδεκατιζεται Αυτοκτονεϊ ο Kleist τό 1881, πεθαίνει ό Lenz τό 1792 τρελίός 
ο Holderlm το 184ο, τρελλός άπό τό 1803, πεθαίνει ό B urger τό 1794 πειραγμε’ 
νος κι αυτός στο μυα/.ο. αυτοκτονεϊ ή Gunderode κλπ. όπως παρατηρεί ή Anna 
segh er, ΥΟ«ΦΟ„«5 α,ο Georg L a k e s .  Μ4 4  Γχαί,ε, , ημ8,ώ ϊί. ή »  | ; w  
μαχροτατη 1»η  »«1 <ηιμ«Ιη«ωοί το έ„γ„ ,ον. δηλαδή φρά,εες νύο,ι,
" η ν ί  Γερμανούς ίου να μη ρλέαοαν αέρα. Ό  Ι5,ο=, ί  δ ,η μ α ο μ ^ .* ( V y l-  
Φρονας, ομπουργος μια ; αυλής, ά ρμδμ,,,ής ^  δεν Ιο ,,.λ ,

Ζ ™ ·  Γ  Γ ε  ’ ,5· ” “ ,<!iSas ~  “ '· -ονοχείρη γιο .ο „ Αίγοαατο, xoi
τ  r ° m m  °  ; r  * · « « < > » · *  « » .  - < w , -  Yevv<° ”
« ... ανήσυχο μμα,.ο μας „  μεγάλος εύρ,υχαϊαμένος άν,ρας Κα,οδία,ρεα,. θ ΐ  είν“  
ααο εα εμχαρ.σεα αν ,, α,α *,ρ α  μελέεη ,ού Δεσχο,όαονλομ άχοδείξε. .ό ένανείο.

X. ΘΕΟΛΩΡΙΔΗΣ



ΤΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΓΤΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Γ ΙΑ  ΤΗΝ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

Τής Ε Λ Ε Ν Η Σ  Μ Π Ι Μ Π Ι Κ Ο Υ

Τά έγγραφα πού δημοσιεύουμε έδώ προέρχονται άπό τή σειρά F Po
lice G6nerale τών Εθνικών Αρχείων τής Γαλλίας. ’Αποτελούν μέρος ένός 
συνόλου ντοκουμέντων για τήν έλληνικήν υπόθεση, μέ πολύ ένδιαφέρον, γ ια 
τί έγγράφονται σέ μιά περίοδο πού ό άσύνειδος καί συγκεχυμένος διανοου- 
μενίζων φιλελληνισμός τριών, τουλάχιστον, αίώνων γίνεται συγκεκριμένο 
όμαδικό μαχητικό κίνημα καί ουσιαστικά, μόνον αυτό έχει δικαίωμα στό 
όνομα «φιλελληνισμός». Ό ,τι προηγήθηκε καί 6 ,τι έπακολούθησε θά ήταν σω
στότερο νά τά χαρακτηρίζαμε σάν φιλελληνικές τάσεις.

Ή μεταβολή αυτή δέν όφείλεται μόνον στό γεγονός αυτό καθαυτό 
τής κήρυξης τής Ελληνικής ’Επανάστασης, άλλά καί στήν διαπαιδαγώγηση 
τής διεθνούς κοινής γνώμης, καί Ιδιαίτερα τής γαλλικής, σύμφωνα μέ τις 
Ιδέες τής Γαλλικής Επανάστασης γιά αυτοδιάθεση των λαών καί συγκρό
τηση άνεξάρτητων έθνικών κρατών.

Ο! Ιδιαίτερες πολιτικές συνθήκ&ς πού έπικρατούσαν τότε στή Γαλλία 
όχι μόνον ευνόησαν τόν προσανατολισμόν αυτό, άλλά του έδωσαν θετικό καί 
πραγματικό περιεχόμενο. 'Η άπόβαση τού Ναπολέοντα στόν goife Juan , τό 
1814, καί ή πορεία του στό Παρίσι έγινε άντικείμενο έκδηλώσεων ένθουσια- 
σμοϋ πού, γιά τόν πολύ κόσμο, εξέφραζε μόνον τήν άπέχθεια γιά τό Παλιό 
Καθεστώς καί τήν άγανάκτηση γιά τήν έθνική ταπείνωση στήν οποίαν υπέ
βαλαν τήν Γαλλία οί σύμμαχοι μέ τήν ύπογραφή τής συνθήκης ειρήνης, τό 
1814. Υστερα άπό τις Εκατό Μέρες ήρθαν τά άντίποινα τής Δεύτερης Πα
λινόρθωσης. πού διψασμένη άρχισε τήν καταδίωξη τών βοναπαρτιστών. τών 
φιλελευθέρων, τών προτεσταντών καί διέκοψε τήν προσπάθεια γιά έκπόνηση 
ένός συντάγματος πού θά βασιζόταν στήν άρχή τής λαϊκής κυριαρχίας. 
Τέλος, τό συνέδριο τής Aix-la-Chapellc, μέ τήν άνοιχτή διακήρυξή του ότι 
ή Ιερή Συμμαχία έχει τό δικαίωμα νά έπεμβαίνει γιά τήν καταστολή τών 
έσωτερικών επαναστατικών κινημάτων, όλοκλήρωσε τό κλίμα μέσα στό όποιο 
έγινε ή διαπαιδαγώγηση τής γαλλικής κοινής γνώμης καί ή αυτόματη συνέ
νωση τών φιλελευθέρων όλόκληρης τής Ευρώπης, γιά τήν προάσπιση τών δ ι
καιωμάτων τών έθνών ή τών συμφερόντων τής άστικής τάξης.

Κάθε κίνημα έναντίον τής άπολυταρχίας. σ ’ όποιοδήποτε σημείο τής 
γής, άποχτάει Ιδιαίτερη σημασία καί γίνεται δικό τους. *Η κήρυξη τής Ελ
ληνικής Επανάστασης τούς βρίσκει έτοιμους νά άγκαλιάσουν τήν έλληνικήν 
υπόθεση καί τούς δίνει τήν δυνατότητα νά πάρουν μαζί τους, γΓ αυτό τό 
είδικό σημείο, τούς πολλούς φίλους τής Ελλάδας, άνεξάρτητα άπό κοινω
νική προέλευση καί πολιτική Ιδεολογία.

Δίνουμε, σήμερα, έλάχιστα άπό τά πολλά παραδείγματα πού θεμελιώ
νουν τή θέση γιά τήν πρωτοβουλία τών φιλελευθέρων στήν φιλελληνική κί
νηση καί δείχνουν τό ένδιαφέρον τών γάλλων για τήν έλληνικήν υπόθεση, 
πολύ περισσότερο άπό τό ένδιαφέρον τους γιά τήν έλληνική γλώσσα, φτά
νει νά άναφερθουμε στό έγγραφο τής άστυνομίας μέ ήμερομηνία 27 Ιου
νίου 1826.

Grenoble, 8 Αύγουστου 1821.
Ό  Νομάρχης τού νομού Is£re
Πρός τόν Γενικό Διευθυντή τής ’Αστυνομίας.

Ή  φήμη γιά τήν ανάσταση τού Βοναπάρτη, γιά τήν οποία σας μίλησα στά 
δυό προηγούμενα γράμματά μου θεωρώντας την ένα απ’ αυτά τά παράλογα πα~
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ραμύθια πού γλιστράνε χωρίς νάφήσουν ίχνη, προκαλεΐ αίσθηση. Έ να άρθρο 
στη χθεσινή Journal des d£bats μέ την επιγραφή : Ζάκυνθος, στο όποιο μιλούν 
για την άφιξη στην Ελλάδα ένός μυστηριώδους προσώπου, χρησιμεύει για νά 
τήν επικυρώσει. Μεγάλος άριθμός αντιγράφων του άρθρου αυτού εστάλη στην 
νπαιθρο και σήμερα τό πρωί τό μοιράζουν στους χωρικούς πού πηγαίνουν για 
δουλειές τους στην άγορά. Όπως τό άρθρο δεν είναι άρκετά σαφές, φροντίζουν 
νά προσθέσουν ότι τό πρόσωπο πού αποβιβάστηκε στην Ελλάδα, άφού ξέφυγε 
τήν καταδίωξη μιας Αγγλικής περιπολίας, δεν είναι άλλο άπό τον Βοναπάρτη.

Κατά τά άλλα ή διαβεβαίωση αυτή, μολονότι συνοδεύεται άπό περιστάσεις 
πού ευνοούν τήν επιτυχία της, δεν θά έχει στό νομό μου άλλο Αποτέλεσμα άπό 
τού νά δώσει μιά καινούργιαν Απόδειξη γιά τήν κακή θέληση των εχθρών τής 
δημόσιας ησυχίας.

Μετά τιμής καί βαθυτάτης ύπολήψεως 
(υπογράφει ό νομάρχης Βαρώνος Mauny)

Τό έγγραφο πού δίνουμε παρακάτω είναι ένα άπό τά πολλά πού άνα- 
ψέρονται στό ζήτημα τής στρατολογίας γιά τήν Ε λλά δα  καί πού τό φωτί
ζουν ουσιαστικά.

Παρίσι, 18 Φεβρουάριου 1826 
Ό  νομάρχης στον 'Υπουργό των 'Εσωτερικών.

Σύμφωνα μέ τις εκθέσεις τις όποιες έλαβα καί στις όποιες μπορώ νά έχω 
έμπιστοσύνη, έδώ καί μερικές ημέρες γίνεται στρατολογία γιά τήν 'Ελλάδα στού 
κ. Ternaux, μέλους τής Ελληνικής 'Επιτροπής Παρισιού. Τά άτομα πού παρου
σιάζονται πρέπει, όπως λένε, νά Αποδείξουν ότι υπηρέτησαν τήν αυτοκρατορία 
καί κυρίως ότι είναι πιστά στήν υπόθεση τής 'Ανεξαρτησίας καί άφοσιωμένα 
στό φιλελεύθερο κόμμα. Όσα συγκεντρώνουν αύτές τις ιδιότητες βρίσκουν θαυ
μάσια υποδοχή καί γίνονται Αμέσως δεκτοί.

Λένε πώς δύο παλιοί στρατιωτικοί μπήκαν τελευταία σ’ ένα δημόσιο γραφείο 
γιά νά ετοιμάσουν τις αιτήσεις τους. Ό  ένας Απ' αυτούς πού έκαυχάτο ότι έπήρε 
μέρος στή συνωμοσία τού στρατηγού Berton, έλαβε τήν υπόσχεση — λ έε ι— νά 
υπηρετήσει μέ βαθμό λοχαγού. Ό  άλλος. Αντίθετα, είχε πολύ λίγες έ?«.πίδες καί 
οι υπηρεσίες του στούς Βουρβόνονς, τις όποιες νόμισε ότι μπορούσε νά παρου
σιάσει ώς τίτλους, είχαν σάν Αποτέλεσμα μιά πρώτη άρνηση Από μέρους τών προ- 
σ(ί>πο>ν πού είναι επιφορτισμένα μέ τήν εξέταση τών ‘ Υποψηφίων.

Αύτές είναι, Έξοχώτατε, οί εκθέσεις τις όποιες έλαβα καί ένόμισα ότι 
έπρεπε νά σάς Ανακοινώσω.

Δια τελώ μετά τιμής καί σεβασμού 
(υπογράφει ό νομάρχης)

Παρίσι, 27 'Ιουνίου 1326.
Ό  νομάρχης
πρός τον ‘Υπουργό τών Εσωτερικών.

‘ Η 'Εξοχότητά σας θά έχει ίσως πληροφορηθεϊ ότι έχουν Αναρτηθεί άνα- 
κοινο>σεις σέ διάφορα σημεία τής συνοικίας Σορβόννης γιά δωρεάν μαθήματα ‘Ελ
ληνικών πού θά άρχιζαν στις 22 τού μηνός, στήν οδό Saint - Jacques, Αριθ. 
145. Ένόμισα ότι έπρεπε, μέ τις σημερινές συνθήκες, νά θέσο> υπό παρακολού
θηση αυτό τό νέο ίδρυμα. ’Αλλά, όπως βγαίνει άπό τις εκθέσεις πού λαβαίνω, 
αυτά τά δωρεάν μαθήματα δέν φαίνεται νά όργανιυθηκαν καθόλου, όπως θά μπο
ρούσε κανείς νά υποθέσει, μέ σκοπό τή δημιουργία συγκεντρώσεων κατά τή διάρ
κεια τών οποίων θά επιζητούσαν νά διαδώσουν Ανατρεπτικές ιδέες στούς νέους 
τής Λατινικής χώρας.

Φαίνεται ότι Αναγγέλλοντας αυτά τά δημόσια μαθήματα, ό καθηγητής, τού 
οποίου Αγνοώ Ακόμη τό όνομα, Αλλά πού είναι, όπως λένε, φτωχός, δέν είχε 
άλλη πρόθεση παρά νά γίνει γνωστός καί νά βρει ιδιωτικά μαθήματα. Μέχρι 
σήμερα έχει διδάξει μόνο τρεις φορές Αλλά δέν παρακολουθεί σχεδόν κανείς τό 
μάθημά του· μ* όλο πού τήν πρώτη φορά είχε πολυάριθμο Ακροατήριο. Ό  καθη
γητής περιορίστηκε αυστηρά στά στοιχεία τής γλώσσας πού διδάσκει καί κανένας 
άπό τούς μέχρι σήμερα λόγους του δέν φαίνεται νά πρέπει νά επισύρει τήν προ
σοχή τών Αρχών.

Διατελώ μετά σεβασμού 
(υπογράφει ό νομάρχης)
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Τό κράτος έχει την υποχρέωση νά κατα
λάβει πώς πρέπει νά ένδιαφερθεί για την 
συγκέντρωση, την ταξινόμηση και την 
έκδοση του ιστορικού υλικού, τού σχε
τικού μέ τό 21. "Ενα ειδικό Ινστιτούτο, 
« 'Ιστορίας τού 21», θά μπορούσε νά 
δόσει αξιόλογα αποτελέσματα. Ρίχνουμε 
την ιδέα. "Ας ελπίσουμε πέος οί αρμό
διοι θά γιώσουν τό χρέος τους.

ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»

Στον μήνα πού μάς πέρασε, τό ένδια- 
φέρον τού θεατρικού κόσμου συγκεντρώ
θηκε στις συζητήσεις πού έγιναν στην 
Βουλή καί στόν Τύπο για τό «Ε θνικό  
Θέατρο». Μέ ελάχιστες εξαιρέσεις σχε
δόν όμόψωνες είναι οί γνώμες, πέος ή 
σημερινή διοίκηση τού «Εθνικού» οδή
γησε τό κρατικό αυτό ίδρυμα έξω απ’ 
τον προορισμό του. σ’ ένα αδιέξοδο 
καλλιτεχνικό καί ηθικό, χωρίς προη
γούμενο. ΟΙ πάρα πάνω διαπιστώσεις 
στις λεπτομέρειες τους είναι αρκετά 
γνιυστές πού δέν χρειάζεται νά τις έπα- 
ναλάβουμε. ’Απ' τον άλλη μεριά όμως 
αυτοί πού προορίζονται ν’ αντικαταστή
σουν την άποδοκιμασμένη διοίκηση τής 
κρατικής σκηνής, υπόσχονται νέι φέ
ρουν άληθινή κοσμογονία. Θά καλέσουν, 
είπαν, νά συνεργαστούν μαζί τους τά 
καλύτερα στελέχη τού θεάτρου μας (ΓΙα- 
ξινού, Μινωτής, Κατράκης, Καρούσος, 
Διαμαντυπουλος, Χόρν, Μανω/ίδου, 
Λαμπέτη, ’Αλκαίου κ λ.π.) θά υπογρά
φουν μέ τούς ηθοποιούς τριετή συμβό
λαια ώστε ν' άξιοποιηθεΐ ό θεσμός τού 
εναλλασσόμενου ρεπερτορίου καί το 
σπουδαιότερο, θά ιδρύσουν δεύτερη σκη
νή μέ αποκλειστικό σκοπό νά παρουσιά
ζει τέι νέα ελληνικά έργα. Σ ’ αυτό τό 
τελευταίο επιμένουν ιδιαίτερα οί υπο
ψήφιοι διευθυντές τού «Εθνικού Θεά
τρου». Θεωρούν πρώτιστο καθήκον τους 
τήν άνάπτυξη τής ντόπιας δραματικής 
παραγωγής. ’Επίσης άναγγέλουν πέος θέι 
εγκαινιαστούν καλλιτεχνικές περιοδείες 
στά επαρχιακά κέντρα πού ώς τιάρα 
είχαν περιφρονηθεί άπ’ τις ώς τά τώ
ρα διοικήσεις τού «Εθνικού».

Φυσικά, μέ τις επαγγελίες των νέων 
διευθυντών δέν πιστεύουμε νά υπάρχει 
κανείς πού νά διαφωνεί — αγκαλιάζουν 
Ολόκληρο τό μεγάλο πρόβλημα. Μένει 
βέβαια τό πιό σημαντικό : Νέι γίνουν
τά λόγια πράξη. Παραμερίζοντας κά
θε προκατάληψη θά περιμένουμε νά 
δούμε καί νά κρίνουμε. Γιατί κι οί 
νέοι διευθυντές κατά τό παρελθόν βρέ
θηκαν στη Διοίκηση τής κρατικής 
σκηνής μέ βαρύνουσα γνώμη γιά τήν 
πορεία τού ιδρύματος καί δέν είδαμε 
νά πραγματοποιούν καμμιά από τις τε
λευταίες τους επαγγελίες. Δικαιολογη
μένα λοιπόν θά πρέπει νά διατηρήσου
με τις επιφυλάξεις μας. Μακάρι λάχου

με μια καλή έκπληξη ! Θά τη χαιρετί
σουμε άνυπόκριτα.

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ή  απεργία των καθηγητών, θύμισε 

γΓ άλλη μια φορά καί μέ δραματική 
μορφή, τήν τραγική κατάσιαση τής 
Παιδείας καί των λειτουργών της. Ε 
κατόν τριάντα χρόνια έπειτα από τό 
21, τό 'Ελληνικό κράτος, όχι μόνον 
δέν έλυσε ιό εκπαιδευτικό πρόβλημα, 
παρά τό Αντίθετο, τώρα τελευταία μά
λιστα, τού δίνει αλλεπάλληλα χτυπήμα
τα. Σχολικά κτίρια ακατάλληλα καί αν
θυγιεινά. έλλειψη άπαιτουμένου διδακτι
κού προσωπικού, ανυπαρξία εποπτικών 
μέσων, σκοταδιστικό πρόγραμμα διδα
σκαλίας, άντιπαιδαγωγικές μέθοδες καί 
πάνου άπ’ όλα μεσαιωνικό πνεύμα καί 
άπό τήν άλλη μεριά, εξαθλιωμένοι, πα
ραπετάμε νοι. περιφρονημένοι δασκάλοι 
καί καθηγητές, νά μέ μερικά χτυπητά 
χρώματα ή εικόνα τής 'Ελληνικής ΙΙαι- 
δείας. Μπροστέι σ’ αυτή τήν κατάστα
ση, οί εκπαιδευτικοί, μέ τήν τελευταία 
τους κίνηση, ζήτησαν τήν αναμόρφωση 
τής Παιδείας καί τήν οικονομική καί 
κοινωνική βελτίωσή τους. Στόν αγώνα 
τους αυτό, ολόκληρος ό πνευματικός 
κόθμος δέν μπορεί παρά νά έκφράσει 
ολη του τή συμπάθεια καί τή συμπα
ράσταση. Γιατί στήν ουσία του είναι 
αγώνας γιά τό μέλλον τού "Εθνους, 
γιά τή μόιφωση των νέων, γιά τό φώς.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΑΪΚΟΤΕΡΟ ΓΙΟΡΤΑΣΜΟ
Ό  τρόπος γιορτασμού τής επετείου 

τού Είκοσιένα μέ μόνη τήν παρέλαση 
τού στρατού καί λίγων οργανώσεων 
μπροσιά στούς επίσημους, αποτελεί μια 
ακατανόητη άρνηση τυύ δικαιώματος 
τού λαού νά μετάσχει ενεργά καί πα
νηγυρικά στήν γιορτή του. Γιατί είναι 
κοινός τόπος νά έπαναλάβουμε πώς αυ
τός ό λαός πού στριμώχεται στέι πεζο
δρόμια καί κυττάζει τά τάνκς καί τις 
παράτες ενώ πάνω άπ* τό κεφάλι του 
σφυρίζουν δαιμονισμένα μερικά άεριο- 
προωθούμενα, είναι ό μεγάλος πρωτερ
γάτης καί ήρωας τής ’Επανάστασης τού 
21. Αυτός ό παραγκωνισμός κ ι’ ή ά- 
ποσκόπηση τής λαϊκής συμβολής για 
τήν ’Εθνική απελευθέρωση στούς πα- 
νηγυρικούς λόγους των έπίσημων, τού 
μειώνει μέχρις αδιαφορίας τή συγκίνηση 
πού τού φέρνει ή ανάμνηση τού ’Ε θ ν ι
κού Σηκωμού.

Καί γενιέται τό έριάτημα : πώς οί 
άνθρωποι πού στοχάζουνται, πού κά
νουν τέχνη σ’ αυτό τον τόπο δέν νιώ
σανε τήν Ανάγκη νά διαλαλήσουν αυτή 
τήν άλήθεια καί νά γίνουν σέ συνεργα
σία μέ τό Κράτος οί ίδιοι οί οργανω
τές γιά ένα παλλαϊκό γιορτασμό τής 
’Εθνικής ’Επετείου ;
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Νά σχηματιστεί μια επιτροπή μέ 
• συμμετοχή τόσο του Κράτους δσο καί 
τών λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών σω
ματείων καί άλλων λαϊκών οργανώσε
ων μ* επικεφαλής τόν Δήμαρχο, καί ν* 
αναθέσουν σέ ζωγράφους και άλλους 
καλλιτέχνες τή διακόσμηση τών δρόμων 
μέ αναπαραστάσεις τής μεγάλης Επο
ποιίας, νά δώσουν τά σχέδια πομπών 
καί συμβολικών συγκεντρώσεων στις 
πλατείες τής πόλης, όπου σέ κάδε τέ
τοια συγκέντρωση άντρες καί γυναίκες 
μέ τις φορεσιές τού 21 δ ’ άναπαριστά- 
νουν με συνδετικό, άν όχι πιστό, τρόπο 
τις διάφορες εκδηλώσεις τού ελληνικού 
λαού τής Επανάστασης για λευτεριά, 
δημοκρατία πολιτική καί κοινωνική καί 
Ανεξαρτησία τού έδνους. Κι* ενώ δά 
ξετυλίγονται οι συμβολικές αυτές παρα
στάσεις ό λαός ολόκληρος νά τραγουδά 
καί νά χορεύει δίνοντας την προέχταση 
τού συμβόλου στήν σημερινή φιλελεύ- 
τερη ελληνική ζωή.

Τό υπόδειγμα τού γιορτασμού τής 
Γαλλικής Επετείου τής 14 * Ιουλίου, μέ 
τό λαϊκό καί πανηγυρικό χρώμα πού 
παίρνει κάδε χρόνο μπορεί νά χρησι
μέψει γιά μιά ανάλογη καί προσαρμο
σμένη στήν ελληνική Επανάσταση ορ
γάνωση τής έδνικής γιορτής.

Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ

Ή  αυξημένη εκδοτική κίνηση τών 
τελευταίων καιρών κινδυνεύει Από δε
τικό νά καταλήξει οριστικά σέ αρνητικό 
φαινόμενο στον έκπολιτισμό μας. *Η 
άνευδυνότητα, ή προχειρότητα καί τό 
κακό γούστο κυριαρχούν καί πάνε νά 
διαμορφώσουν μιά κατάσταση πολύ δυ
σάρεστη στον τομέα τής επαφής τού 
έλληνικού κοινού μέ τήν ξένη πνευμα
τική δημιουργία, τόσο τήν κλασσική 
όσο καί τή σύγχρονη. Μέ τό κριτήριο 
«εμπορικότητα» Αριστουργήματα τής 
παγκόσμιας φιλολογίας Αποκλείονται, 
ένω αμφίβολης ποιότητας ή μέτρια έρ
γα γνωρίζουν αλλεπάλληλες εκδόσεις 
καί συγγραφείς δεύτερης σειράς έχουν 
γίνει απίθανα «δημοφιλείς». Οί μετα
φράσεις είναι τις περισσότερες φορές 
όλέδριες γιά τό πρωτότυπο — άψού ε ί
ναι όσο τό δυνατόν πιο κακοπληρωμέ- 
νες — χωρίς πνοή, ανεξέλεγκτες και βια
στικές. "Αν σκεφτεί πάλι κανείς ότι 
πολλές από τί^ μεταφράσεις αυτές έρ
χονται γιά πρώτη φορά νά αντικαταστή
σουν παλιές καθαρευουσιάνικες μετα
φράσεις στή γλώσσα μας κλασσικών έρ
γων, καταλαβαίνει τόν κίνδυνο νά συ
νεχιστεί ακόμα περισσότερο τό γούστο 
τού κοινού καί νά κλείνει αποφασιστι
κά πρός τήν έλαφρή φιλολογία. "Οσο 
γιά τή σύγχρονη ξένη φιλολογία καί τά 
μυνήματά της αγνοείται στό μεγαλύτερο 
μέρος της καί μόνο συμπτωματικά καί

άκριτα έπιλέγεται. "Υστερα Απ’ όλα αύ- 
τά τό νά μιλήσει κανείς γιά τήν αφρον
τισιά καί τήν Ακαλαισδησία τών εκδό
σεων δά ήταν σά νά ζητάει φύλους στ* 
άχερα.

Ό  κίνδυνος είναι σοβαρώτερος άπ* 
ότι φαίνεται μέ τήν πριυτη ματιά. *Η 
αύξηση τής κυκλοφορίας τού βιβλίου 
κινδυνεύει νά καταλήξει σέ ζημιά, τού 
κοινού καί τής λογοτεχνίας. Καί όμως, 
δά μπορούσε νά γίνει ή βάση γιά τήν 
προσέγγισή τους αν γινόταν σοβαρή εκ
δοτική προσπάθεια μέ μέθοδο καί ευ
θύνη πού δά έδινε έλεγμένες μεταφρά
σεις—σέ σειρές—τών κλασσικών καί αν
τιπροσωπευτική επιλογή από τήν σύγ- 
χρονη φιλολογία.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
’Αγαπητή « *Επιθεώρηση Τέχνης»

Στό τελευταίο τεύχος οου είδαμε 
τήν κριτική του ζωγράφου κ. Κανέλλη 
γιά τήν έκθεση τού κ. Γουναρόπουλου. 
"Ισως μιά κριτική σάν αυτή πού έκαμε 
ό κ. Κανέλλης δημοσιευμένη σ’ ένα ό- 
ποιοδήποτε άλλο έντυπο νά μ ή πρόκα· 
λούσε Ιδιαίτερη αίσθηση, όμως απ’ τις 
στήλες τής «Ε. Τ .» πού είναι, καθώς 
θέλουμε νά πιστεύουμε, ένα περιοδικό 
αρχών, μιά τέτοια τοποθέτηση καί αξι- 
λόγηση τού κ. Γ. αποτελεί, κατά τή 
γνώμη μας, παραμόρφωση ενός έστω 
καί στοιχειώδους κριτήριου πού θά επι
χειρούσε τήν έξέταση τού έργου τέχνης 
στή σωστή του συνάρτηση μέ τά φαινό
μενα τής ζωής.

Νομίζουμε ότι δέν φαίνεται μονάχα 
παράξενος, όπως λέει ό κ. Κ., παρά ε ί
ναι κιόλας, ό ισχυρισμός ότι ή τέχνη 
τού κ. Γ. έχει μιά βάση «μέσα στήν 
πραγματικότητα». ’Εκείνο πού ακριβώς 
τής λείπει είναι ή όποιαδήποτε βάση 
μέσα στή ζωντανή πραγματικότητα. Ί Ι 
τέχνη τού κ. Γ. είναι μιά τέχνη όλότε- 
λα άτομικιστική. Δέν δίνει διέξοδο σέ 
τίποτα άλλο έξω απ’ εκείνο τό προσω
πικό «όραμα» τού ζωγράφου πού όπιοσ- 
δήποτε δέν έχει καμμιά σχέση μ* ό,τι 
δά πραγματοποιούσε ό άνθρωπος «άν 
έφτιαχνε τόν κόσμο όπο>ς δά τόν ήθε
λε*. ’Αλήθεια, πού βρίσκει ό κριτικός 
τής «Ε . Τ .» τήν αντιστοιχία ανάμεσα 
στό «όραμα» τούτο τού κ. Γουναρόπου
λου καί στήν σαφή πιά καί συγκεκριμέ
νη επιδίωξη τών άνθριόπων γιά μετα
βολή πρός τό καλύτερο τού κόσμου μέ
σα στόν οποίο ζούνε : Γ ιατί δέν παρα
θέτει αναλυτικά τά χαρακτηριστικά τής 
τέχνης τού κ. Γ. πού θεμελιώνουν τού
τη τήν αντίληψη συγγένειας; "Ισως 
γιατί κι* ό ίδιος ό κ. Κ. αντιλαμβάνε
ται οτι έκεϊ ακριβώς κουτσαήει ή τέ
χνη τού κ. Γ. καί γ ι’ αυτό μέ τήν κρι
τική του επιθυμεί Απ’ αυτήν ειδικά τήν 
κατηγορία νά τήν προστατέψει.
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Ή  τέχνη τού κ. Γ . γεννήθηκε 
την εποχή πού στη χώρα μας άρχιζε νά 
διαμορφώνεται ή ψυχολογία τής φυ
γής. Ή πολεμική καταστροφή τής 
Μικρασίας μέ τή διάψευση τών συ
ναφών «μεγάλων ιδανικών» μαζύ μέ 
τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις καί 
τή σύνδεση τής χώρας με τις δυτικοευ- 
ρο>παίκές πηγές τής τέχνης, εδραίωσαν 
τούτο το κλίμα πού φυσιολογικώτατος 
καρπός του είναι ή ζίογραφική τού 
κ. Γ.

Μέ τον μεταφυσικό της χαραχτήρα, 
μέ την ολοκληρωτική της απομάκρυνση 
από τά κοινωνικά ενδιαφέροντα τού 
ανθρώπου άπ* τά πράγματα τής καθη
μερινής του ζωής, βυθισμένη στο από
μακρο καί στο υπερβατικό, τελματωμέ- 
νη μέσα στην άδιάκοπη επανάληψη τών 
ίδιων αρχικών μορφολογικών ευρημά
των, έδώ καί κάμποσα τώρα χρόνια, ή 
ζωγραφική αυτή αποτελεί γιά τή χώρα 
μας τό κ?.ασσικώτατυ παράδειγμα έκεί-

νου πού συνήθως ονομάζεται «τέχνη.* 
φνγής».

Είδικώτερα ή στατικύτητα καί ή 
ομοιομορφία πού παρουσιάζουν τά έρ
γα τους, μέ τήν άδιάκοπη επανάληψη 
τών ίδιων πάντα μοτίβων, ή έλλειψη 
μιας αισθητής ανανεωτικής κίνησης 
στον τομέα τών άναζητήσεων τής φόρ
μας, οί πλάγιες μεταθέσεις τών τυπο
ποιημένα^ χρωματικών .καί σχεδιαστι- 
κών του στοιχείων, από πίνακα σέ πί
νακα, δέν δημιουργούν τήν ψευδαίσθηση 
μιας δημιουργικής καλ/.ιτεχνικής πο
ρείας, ξεφτίζουν τήν αρχική ποιότητα 
τού ταλέντου τού κ. Γ. ο' ε \α μοντερνι
σμό πού δέν θάπρεπε νά περιμένει σή
μερα καμμιά δικαίωση καί φανερίόνυυν 
τήν απουσία κάθε όργανικότητας άπ* 
τό έργο του, μειώνοντας άκόμα καί τό 
μορφολογικό ενδιαφέρον πού θά μπο
ρούσε νά παρουσιάζουν οί πίνακες του.

Φιλικά 
Γ· X.

Μ ΕΛΕΤΕΣ

Γιάννη Κορδάτου, Τ' Άμπελάκια 
κι’ ό μύθος για τό συνεταιρισμό 
τους. "Εκδοση "Πολικός,, ’Αθή
να 1955.

"Ένας από τούς πιό καταναλώσιμους 
μύθους τής τοπικής Ιστοριογραφία μας, 
εκατό κοντά χρόνια τώρα, είταν κι ό 
μύθος γιά τό «συνεταιρισμό» τών Θεσ- 
σαλικών Άμπελακίων. ’Από τήν εποχή 
τού Παπαρρηγόπουλου ώς τις μέρες 
μας ό άκριτος ιστοριοδιφικός νεοπλου
τισμός μας θέλησε νά παρουσιάσει τό 
νεοελληνικό έμποροβιοτεχνικό κεφάλαιο 
νάχει καταχτήσει όλες τις πηγές καί τά 
μέσα παραγωγής πριν από τό ευρωπαϊ
κό. ώστε μέσα άπό τούς κόλπους του 
νά προβάλλουν κι’ οί αντίστοιχες αμυν
τικές οργανώσεις στά καταστρεπτικά 
αποτελέσματα τού κεφαλαιοκρατισμού, 
όπως είναι οί ουνειαιρισμοί μέ τις 
γνωστές σήμερα μορφές τους (παραγω
γικοί, καταναλωτικοί, πιστωτικοί).

Φυσικά, γιά όσους μπορούν ν ’ άντι- 
ληφθούν τή στοιχειώδη λειτουργία τής 
κεφαλαιοκρατικής οργάνωσης παραγω
γής καί ανταλλαγής, κάθε ισχυρισμός 
γιά ύπαρξη συνεταιρισμού στά Ά μπε
λάκια ανάμεσα στά 1770 ώς τις παρα
μονές τού αγώνα, δέν είναι παρά μιά 
άρχοντοχωριάτικη έπίδειξη άνύπαρχτων

συνεταιριστική οργάνωση ειταν άγνω

στη στήν Ευρώπη, είναι τουλάχιστο 
φαιδρό νά ισχυρίζεται κανείς :δτι στήν 
{•πόδουλη 'Ελλάδα μέ τήν έμβρυιόδη 
καί άνιοόμερη άνάπτυξη τής οικονομί
ας της, μπορούσε νά βλαστήσει ή συνε
ταιριστική ιδέα.

Άπό τήν κοινωνική καί οίκολομική 
ιστορία τής χώρας μας στήν Τουρκο
κρατία, ξαίρουμε πώς στα θεσσαλικά 
Άμπελάκια σημεκυθηκε μιά αξιόλογη 
βιοτεχνική καί εμπορική άνάπτυξη γύ
ρο) άπό τήν κατεργασία τού βαμπακιυύ 
καί τήν κατασκευή καί τή βαφή κόκ
κινων νημάτιον στις τελευταίες δεκαε 
τίες τού 1$ου αιώνα ώς τίς παραμονές 
σχεδόν τού 21. Ό  πληθυσμός τους 
(GO00 κάτοικοι περίπου) καθώς καί τά 
22 χωριά τής περιοχής, γνώρισαν, χάρη 
στή βιοτεχνική καί εμπορική επίδοση, 
λαμπρές ημέρες, τόσο άπό τήν πλευρά 
τής άνάπτυξης τού βιοτικού επιπέδου 
τών κατοίκων όσο καί άπό τήν πλευρά 
τής εκπολιτιστικής διαφοροποίησης.

Ή γοργή άνθιση τών Άμπελακίων 
καί τό γρήγορο πέρασμα άπό τίς απλές 
μορφές τής σπιτικής χειροτεχνίας στήν 
οργανωμένη βιοτεχνική παραγωγή πού 
δουλεύει πιά γιά τήν αγορά, συντελέ- 
στηκε μέσα στά πλαίσια τών άπαρχών 
τής άστικής αλλαγής, στό μεταίχμιο τού 
1$ου προς τό 1ί)ο αιώνα. Ή οικονομι
κή αυτή διαφοροποίηση—συνέπεια τής 
κοινωνικής—πού παρατηρείται στόν ελ
ληνικό χώρο γιά πρώτη φορά μέσα στό 
λεγόμενο τρίγωνο τής μεγάλης χειροτε
χνίας (Θεσσαλία, "Ηπειρος, Μακεδονία) 
έχει σάν άποτέ/.εσμα τήν άποδέσμευση 
τής οικονομίας τής περιοχής άπό τόν 
κλειστό χαραχτήρα της καί τήν τροπή



της πρός την έμπορενματική παραγωγή, 
μέ Ανάλογα φαινόμενα μιας πρώτης 
κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης: Ή  όλη 
τούτη διάρθρωση πού αποτελεί ένα τε
ράστιο προοδευτικό βήμα για την οικο
νομία τής υπόδουλης * Ελλάδας καί τή 
φέρνει μέ σίγουρο βήμα πρός τό 21, 
δεν έκτιμήθηκε ώς τώρα από την έρευ
να Από την πλευρά τής αξίας τής προ
σφοράς της, αλλά άναζητήθηκαν για 
την έομηνεία τού φαινομένου σχήματα 
ξένα ως πρός την πραγματική της υπό
σταση. όπως είναι ό μύθος τού συνε
ταιρισμού. Κι έπρεπε νά ρθεί ό Κορ* 
δάτος μέ τή σίγουρη μεθοδολογία του 
καί τό οξύ ιστορικό του αισθητήριο 
για να οδηγήσει την έρευνα στό σωστό 
της δρόμο.

♦* *

Τόσο οί ελληνικές όσο καί οί ξένες 
πηγές μαρτυρούν ρητά ότι πριν υπάρξει 
μια κοινή «συντροφιά των Άμπελακί- 
ων. υπήρχαν πρώτα πέντε ή έξη χωρι
στές, μέ Αποτέλεσμα τον άγριο ανταγω
νισμό ιιεταξύ τους καί άμεση συνέπεια 
την πτώση των τιμών. Ό  λόγος αυτός 
— μαζύ μέ μια πρώτη κεφαλαιοκρατι
κή συσσώρευση έξ αιτίας τής πλατείας 
εξαγωγής καί κατανάλωσης των προϊ
όντων τους στην Κεντρική Ευρώπη — 
φαίνεται ότι παρακίνησε τις «συντρο
φιές» νά ενωθούν σέ μια ισχυρότατη 
ετερόρρυθμη εταιρία, τή λεγάμενη «Κοι
νή», κάτι ανάλογο μέ τά σημερινά βιο
μηχανικά τραστ. Τούτο πρέπει νά γίνη- 
κε πριν από τό 1780, γιατί τό Ιδρυτικό 
καταστατικό δεν διασώθηκε. Σώθηκαν 
μόνο δυο, ένα τού 1780 κι* ένα τού 
1795 από τά όποια προκύπτει ότι τό 
εταιρικό συμβόλαιο ανανεώνονταν κάθε 
τριετία από τή γενική συνέλευση τών 
μετόχων. Απολογισμός τής εταιρίας 
δινόταν κάθε χρόνο.

'Εσωτερικά ή μεγάλη ετερόρρυθμη 
έταιρία τών Άμπελακίων εϊταν δια ι
ρεμένη κατά κλάδους απασχόλησης καί 
παραγωγής. Υπήρχε ή «αγροτική συν
τροφιά», πού έπόπτευε καί ασχολούν
ταν μέ την παραγωγή τών πρώτων υλών 
(βαμπακιοΰ, φυτικών βαφών) καί ή 
«εμπορική καί βιομηχανική συντροφιά», 
πού είχε σαν έργο της την παραγωγή 
και τή διάθεση τών προϊόντων. Τή γε
νική έποπτεία είχε ή Κοινότητα τών 
Άμπελακίων, που διοιχούνταν από 
τους προεστούς κι* όχι, όπως Ισχυρίστη
καν οί ερευνητές πριν από τον Κορδάτο, 
άπό λαϊκούς αντιπροσώπους πού εκλέ
γονταν τάχα μέ τήν κοινή ψήφο τών 
εργατών καί τών Αγροτών. Τά καθή
κοντα καί ή δράση τής Κοινότητας δεν 
είναι καθόλου διαφορετικά άπό τά ανά
λογα τών άλλων ελληνικών κοινοτή
των. τήν κατανομή δηλαδή καί τήν

είσπραξη τών φόρων γιά λογαριασμό 
τών Τούρκων, καί τή διαχείριση τών 
εσωτερικών υποθέσεων τών Άμπελα- 
κιωτών. Κι εδώ όπως κ ι’ Αλλού, ή 
τόσο διαφημισμένη κοινοτική αυτοδιοί
κηση, είναι υπόθεση τών Αρχοντικών 
τζακιών κι όχι τού συνόλου τον πλη
θυσμού. ’Επίσης ή τόσο διαφημισμένη 
Αρχή τής Κοινότητας τών Άμπελα
κίων· σύμφωνα μέ τήν οποία ένα μέρος 
Από τά κέρδη πήγαινε στά θρησκευτι
κά καί τά εκπολιτιστικά ιδρύματα, σάν 
Απότοκη τάχα ενός ιδιότυπου σοσιαλι
στικού σχεδίου, είναι γνοοστότατη σ’ 
όλες τις ελληνικές κοιλότητες τής Τουρ
κοκρατίας κι ιδιαίτερα στήν *Ύδρα, 
τήν κατ’ έξοχή κοτζαμπάσικη κοινό
τητα.

Δυό ειδών είταν οί συνέταιροι τής 
«Κοινής» τών Άμπελακίων : οί προνο
μιούχοι. οΐ πρώτοι, όπως τούς έλεγαν 
καί οί προοτατευόμενοι, μέ τήν εγγύη
ση τών πρώτων Γ) τών μεγαλοκαλλιερ- 
γητών ή τής ίδιας τής εταιρίας. Στήν 
κατηγορία αυτή Ανήκαν οί μεγαλοϊδιο- 
χτήτες χωραφιών ή οί ειδικευμένοι τε
χνίτες. *Η τρίτη κατηγορία πού είταν 
καί ή πολυπληθέστερη. Αποτελούνταν 
Από τούς βιοτεχνικούς εργάτες ή τούς 
άκτήμονες εργάτες γής. Δεν έπαιρναν 
συνεταιρική μερίδα, όπως Ισχυρίζον
ταν οί παλιότεροι ερευνητές. Αλλά άμοί- 
βονταν μέ τον ακόλουθο τρόπο : ’Αφού 
πληρώνονταν οί μερίδες τών μετόχων, 
τών πρώτων καί τών προστατεύομε- 
νων, τό υπόλοιπο Από τά κέρδη διαι
ρούνταν μέ τον αριθμό τών εργασίμων 
ημερών όλης τής συντροφιάς καί ό 
αριθμός πού πρόκυπτε, αντιπροσώπευε 
τήν Αξία τού εργατικού μεροκάματου. 
Κάθε εργάτης λοιπόν έπαιρνε σάν αμοι
βή τό ποσό τού μέσου ημερομίσθιου, 
πολλαπλασμένο μέ τόν αριθμό τών ερ
γάσιμων ημερών του.

Τήν εποχή τής ευημερίας υπήρχαν 
στ’ Άμπελάκια κάπου 24 βιοτεχνικά 
έργαστήρια με 2000 εργάτες καί μέ ετή
σια παραγωγή 3000 μπάλ/ες νήματος 
άπό 123 κιλά τήν καθεμιά. Τά κεφά
λαια ξεπέρασαν γρήγορα τά 20.OUO.iXJO 
γρόσια/Η εταιρική μερίδα κυμαίνονταν 
άπό 5000—20.000 γρόσια καί Απόδινε ένα 
15ο)ο τό χρόνο σάν τόκο τής κατάθε
σής της στό κοινό ταμείο τής συντρο
φιάς. Επίσης 12 ο)ο Απέφεραν οί κα
ταθέσεις στό κοινοτικό ταμείο. Τό κέρ
δος άπό τήν εμπορία τών νημάτων 
υπολογίζεται σέ 00—100 ο)ο.

Ή Ακμή τών Άμπελακίων κάλυψε 
περισσότερα από τριάντα χρόνια. Στη 
δεύτερη όμως δεκαετία τού 19ου αιώνα 
Αρχίζει ή πτώση, πού οδήγησε σέ μια 
τέλεια εξαφάνισή τους. Λόγοι: ή έλλει
ψη ενότητας στήν εσωτερική οικονομία 
τής χιυρας, ή Ανυπαρξία σοβαρής εσω
τερικής Αγοράς, ή στέρηση τής κεντρι-
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κοευρωπαϊκής αγοράς έξ αιτίας τών 
Ναπολεόντειων πολέμων, ή τεράστια 
Ανάπτυξη κι* ή μηχανοποίηση τής αγ
γλικής νηματουργίας καί ό σοβαρός αν
ταγωνισμός στις διεθνείς αγορές. Ακό
μα, ή χρεωκοπία τής Τράπεζας τής 
Βιέννης, όπου είταν κατατεθειμένα τα 
κεφάλαια τής «συντροφιάς» καί ορισμέ
νες εργατικές εξεγέρσεις στ* *Αμπελά- 
κια οδηγούν στην οριστική παρακμή. 
Ό λη τούτη την οικονομική δυσπραγία 
τήν πληρώνουν πρώτοι οί εργάτες, πού 
τούς αντικαθιστούν μέ φτηνά γνναικεία 
χέρια : «Τάς γυναίκας όπου θέλετε
πάρει διά τό γνέσιμον — γράφει αυτή 
τήν έποχή ό αντιπρόσωπος τής συντρο
φιάς στή Βιέννη — πρέπει νά είναι δυ
νατές διά νά γυρίζουν τούς τροχούς ήδέ 
διά τό άμπόλιασμα καί τό τιλυγάδια- 
σμα παίρνουν οί γυναίκες τά κορίτζια 
τους. Κοιτάξτε όπου μη δώσετε περισ
σότερα μερομίστιον παρά 2U ε'ο>ς 25 
παράδες τήν ημέραν. Αυτές τόσους πα
ράδες δεν έβγάζουν καί πρέπει νά ευ
χαριστηθούν νά παίρνουν τή βδομάδα 
τόσους παράδες». Κι οί εργάτες απαν
τώντας στά μέτρα τούτα άντέδρασαν 
καί δέν έβγαζαν «ούτε μια οκά πράγμα 
τήν ημέρα»...

*♦  *

Όλα αυτά τά προβλήματα πού γεν
νήθηκαν γιά τήν έρευνα στο θέμα Άμ- 
πελάκια. ό Κορδάτος τά λύνει κατά 
τρόπο επιστημονικό, χαράζοντας τις 
μεγάλες τομές τους μέ τή γνωστή καί 
φωτισμένη μεθοδολογία του. Έτσι τό 
βιβλίο του τούτο, αποτελεί ένα καινού
ριο ακρογωνιαίο λίθο στήν έρευνα τής 
κοινωνικής καί οικονομικής ζωής τού 
νεοελληνικού έθνους τήν έποχή πού 
προετοίμαζε τήν επική του πορεία προς 
τό 21.

Φιλίππου Η. Ήλιου, ’Από την άλ- 
ληΥραφία τοϋ Κοραή. ’Ανέκδοτα και 
ξεχασμένα γράμματα. ‘Αθήνα 1953.

Ό  Κοραής είναι ή μεγαλύτερη φυ
σιογνωμία τού νεοελληνικού διαφωτι
σμού. Σάν επιστήμονας, σά στοχαστής 
ή σάν πολιτικός νους στάθηκε πάντοτε 
κοντά στήν προοδευτική επιταγή τής 
εποχής του κι* ή κάθε του ενέργεια ε ί
ταν βασικά προσανατολισμένη στή στα
θερέ) του θέληση νά ώφελήσει τό έθνος 
του. Ένας από τούς βασικότερους το
μείς τής πνευματικής του δραστηριότη
τας είταν ή αλληλογραφία, ένα φιλολο
γικό γιά τήν έποχή του είδος, πού γνώ
ρισε τεράστια καί ιδιότυπη ανάπτυξη σ’ 
όλη τήν Ευρώπη. ‘ Η αλληλογραφία τού 
Κοραή δέν είταν μια ιδιωτική του υ
πόθεση, αλλά μιά δημόσια εκδήλωση 
καί μέσα στις γραμμές της άνακινούν-
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ται όλα τά προβλήματα πού Αντιμετώ
πισε ό μεγάλος αυτός στοχαστής κι* ό 
περίγυρός του, από τά ειδικά επιστη
μονικά ώς τά πλατύτερα τής Απελευθέ
ρωσης τής Ελλάδας καί τού πνευματι
κού εξοπλισμού τού λαού της.

Πάνω από ενενήντα είναι σήμερα οί 
τυπωμένες καί ανέκδοτες συλλογές επι
στολών τού Κοραή. Όλος τούτος 6 θη
σαυρός είναι ένα ελάχιστο ποσοστό 
μπροστά στήν πλημμύρα τών γραμμά
των πού ό σοφός Χιώτης έστειλε σέ φί
λους του, συναδέλφους του καί μαθη
τές του από τό 1774 ώς τό 1838. Τό 
μεγαλύτερο ποσοστό απ' αυτά κατα
στράφηκε (ό ίδιος τό ζητούσε επίμονα 
από τούς άποδέχτες) κ ι’ άλλα βρίσκον
ται θαμένα στά διάφορα Ιδιωτικά ή οι
κογενειακά αρχεία.

Όπως όλα τά έργα τού Κοραή, έτσι 
καί τά γράμματά του είναι προγραμμα
τισμένα, «Στις γραμμές τους—γράφει ό 
ΊΙλιού—θέλησε όχι Απλά νά μεταφέρει 
έντυπιόσεις καί νά ιστορήσει τά όσα 
ασύλληπτα συμβαίνουν στήν ‘ Εσπερία, 
αλλά νά κρίνει, νά φιλοσοφήσει, νά πα
ραδειγματίσει. ’Έτσι τά γράμματά του 
άποχτοΰν μιά ιδιαίτερη σημασία καί 
συντελούν, όσο σχεδόν καί τά έργα του, 
στήν προώθηση τού διαφωτισμού στον 
τόπο μας καί στήν έκφραση τών μεγά
λων αλλαγών πού συντελούνται μέσα 
στό σώμα τής νεοελληνικής κοινωνίας»·

Πραγματικά τά γράμματα τού Κο
ραή είναι μνημεία εθνικού καί δημο
κρατικού φρονηματισμοϋ, όταν δέν ε ί
ναι καί ιστορικά ντοκουμέντα, όπως 
εκείνα πού περιγράφει τήν κηδεία τού 
Βολταίρου ή τήν καρατόμηση τού Λου
δοβίκου ΙΣΤ'. Μέσα στήν υπόδουλη 
‘ Ελλάδα κυκλοφορούν Από χέρι σέ χέρι 
διαβάζονται Αχόρταγα ή Αντιγράφον
ται γιά τήν παραπέρα διάδοσή τους. 
Ό  ίδιος, μαθαίνοντας στό Παρίσι, τή 
δημοσιότητα πού παίρναν τά γράμματά 
του, παραπονιέται στό φίλο του Αωτο, 
πρωτοψάλτη τής Σμύρνης: «άλλο δέν 
έλειψε παρά νά τήν τονίσης (τήν επι
στολή του) καί νά τήν ψ άλλης έπ* εκ
κλησίας εις τον όρθρον, Αντί τού πολυ
ελέου». 'Ακόμα γιά νά κατανοηθεί ή 
σημασία τής Αλληλογραφίας τού Κ. σάν 
ντοκουμέντου εθνικής διαφώτισης, πρέ
πει νά σημειωθεί ότι ή Ανάγκη τής έκ
δοσής τους παρουσιάστηκε πολύ νωρίς 
καί πραγματώθηκε γιά πρώτη φορά 
στή διάρκεια τής επανάστασης, «Μέ κά- 
μνεις νά τρέμω—γράφει στό φίλο του 
Ιάκωβο Ρώτα στήν Τεργέστη, ένα Αφο- 
σιωμένο οπαδό του—όταν μέ λέγεις πε
ρί έκδόσεως τών επιστολών μου». ‘Ω
στόσο, ενώ Ακόμα ζούσε, είδε πολλά 
γράμματά του νά δημοσιεύονται...

‘ Η άλληλογραχία τοϋ Κοραή δείχνει 
Ανάγλυφα τά ιδεολογικά, εθνικά καί 
επιστημονικά του ενδιαφέροντα. Ακόμα
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καί δταν διαχειρίζεται στενά γραμματο
λογικά θέματα, απαντώντας σέ απορίες 
καί ερωτήματα μεγάλων ξένων ελληνι
στών, δέν ξεχνάει ποτέ την υπόδουλη 
πατρίδα του. Έτσι, γράφοντας ατά 1791 
στο γάλλο ελληνιστή Ντ' Ά νς ντ? Βι- 
λουαζόν δέν ξεχνάει δτι εκεί κάτω στήν 
πατρίδα ό Λάμπρος Κατσώνης μάχεται 
στή θάλασσα τόν Καταχτητή, όπως δέν 
ξεχνάει ν' απευθυνθεί, δταν ξέσπασε ό 
’Αγώνας, στον ’Αμερικανό Έβερετ, 
ζητώντας τή συμπαράσταση των έπιγό- 
νων τού Ούάσιγκτον έίπέρ των μαχομέ- 
νων Ελλήνων καί βάζοντας νά συνυπο
γράψουν το γράμμα του τούς Ν. Πίκ- 
κολο και τον έλληνοσλάβο Ά . Βογορί- 
δη (Νάτσκο Στογιάννου).

*» *

Ό νέος ερευνητής τής εθνικής μας 
φιλολογίας Φίλιππος Ήλιου μάς έδωσε 
ενα λαμπρό δείγμα επιστημονικής δου
λειάς, τυπώνολτας τά ανέκδοτα γράμ
ματα τού Κοραή πού είχε τήν τύχη νά 
βρει άνάμεσα στά χειρόγραφα τής Γεν- 
ναδείου βιβλιοθήκης καί τής βιβλιοθή
κης Χίου. Στήν όλη εργασία του προ
τάσσει μιά έμπεριστατοηιένη εισαγωγή 
καθώς καί πλήρες βιβλιογραφικό ση
μείωμα των παλιότερων έκδόσε<»ν επι
στολών τού Κοραή. Στον τόμο του δη-

όποϊα 23 είναι τού Κοραή (κατά πλειο- 
ψηφία σέ ξένους φιλόλογους), τέσσερα 
προς τόν Κοραή, ένα έχει θέμα τόν 
Κοραή καί τό εικοστό εννατο είναι αν
έκδοτο απόσπασμα από τή βιογραφία 
του. Τό τελευταίο είναι καί τό πολυτι
μότερο κομμάτι τής συλλογής, γιατί 
αποκαλύπτονται σ’ αυτό άγνωστες ώς 
τά τώρα ενέργειες τον μεγάλου σοφού 
στο Ναπολέοντα για τήν απελευθέρωση 
τής Ελλάδας : ΙΙροβλέπων τήν επιθυ
μίαν τον Ναπολέοντος νά άποσπάση 
από τούς Τούρκους καί νά κυριεύση 
τήν Ελλάδα, καί φοβούμενος μή αί 
τόσαι του εύεργεσίαι πρός εμέ μ* άνα- 
γκάσωσι ποτέ νά τόν υπουργήσω υπέρ 
τό πρέπον εις τήν έλπιζομένην απ' αυ
τόν ελευθερίαν τής Ελλάδος, της ο
ποίας την πλήρωσιν εζήτησα απ' αυτόν 
δ ι ’επιστολής, όταν ήτον έτι στρατηγός 
ελευθέρου έθνους εις τήν'Ιταλίαν (1797) 
καί μετέπειτα διά τού έκδοθέντος κατά 
τό 180U Σαλπίσματος πολεμιστήριου , 
ταύτα λέγω φοβούμενος, έπεθύμησα ν* 
αποβάλλω τάς ευεργεσίας του». 'Ο Κο- 
ραής, σάν συνεπής δημοκράτης, στήρι
ξε πολλές ελπίδες για τήν απελευθέρω
ση τής χο>ρας του στις νικηφόρες 
στρατιές τής γαλλικής δημοκρατίας, 
καί στο Χαπολέοντα σάν αρχηγό τού 
γαλλικού στρατού καί έντελοδόχο τού 
γαλλικού λού. Όταν όμως ό Ναπολέων 
σφετερίστηκε τήν εξουσία, ή στάση τού

Κοραή απέναντι του γίνηκε άδιάλλαχτα 
εχθρική καί τόν ονομάζει απερίφραστα 
«δυστυχή* άνθρωπο καί «εχθρό τής 
ελευθερίας», πού τό καθεστώς του στη
ρίζεται σέ «κατασκόπους καί ώτακου- 
στάς».

Συγκινητικό είναι ακόμα ένα γράμ
μα τού Κ. στόν Άντρούτσο στά 1824* 
πού δείχνει πόσο ανησυχούσε ό γέρος 
πιά σοφός γιά τούς εσωτερικούς σπα
ραγμούς, πού συντάραζαν τό άγωνιζό- 
μενο έθνος. Ό  Κ. καταλάβαινε πολύ 
καλά ότι μόνο μέ τήν εθνική ενότητα 
θά μπορούσε νά θριαμβεύσει ή ’Επα
νάσταση. «Μέ φοβίζουν τόν ταλαίπω
ρο ν γέροντα — γράφει — τά έκ τών δι- 
χονοιών ενδεχόμενα κακά. "Αλλο μέ
σον νά τά φύγετε δεν σας έμεινε πλήν 
ό Ιερός καί αδιάσπαστος δεσμός τής 
όμονοίας τών στρατηγών όλων μετά 
τών άντιπροσιόπων καί τών κυβερνη
τών. Ε ίθε πριν κλείσω τούς οφθαλ
μούς, ν* ακούσω τήν χαρμόσυνο ν αυτήν 
αγγελίαν, διά νά καταβώ παρηγορημέ- 
νος εις τόν τάφον, άφίνων καί εύχόμε- 
μενος είς όλους σας τής αυτονόμου 
ελευθερίας τά αγαθά».

Ή εργασία τού Τίλιού συνοδεύεται 
καί από λεπτομερή σχόλια, άπαραίτητα 
γιά τήν όλη κατανόηση τών επιστολών 
καί γιά τό ξεκαθάρισμα τών επί μέρους 
προβλημάτων πού προκύπτουν στή φι
λολογία τής κοραϊκής αλληλογραφίας. 
'Αδίσταχτα μπορεί νά πει κανείς δτι ή 
όλη έκδοση έγινε άπό τό νέο έρευνητή 
μέ άξιοπρόσεχτη επιστημονική ώριμότη- 
τητα, μιά ωριμότητα πού προοιωνίζει 
εξαιρετική τή θέση το\» στις νεοελλη
νικές σππυδές. Εχω νά κάνω μόνο μιά 
παρατήρηση : Τούς καρπούς τής νεοελ
ληνικήν ερευνάς δέν πρέπει νά τούς 
προορίζουμε γιά ένα στενό κύκλο συ
ναδέλφων μας ειδικών, αλλά καί γιά 
κάθε μή ειδικευμένο αναγνώστη πού 
διψά γιά μάθηση. "Ετσι όπως είναι 
τυπωμένα τά γράμματα τού Κ., γαλλι
κά καί εγγλέζικα στήν πλειοψηφία τους, 
είναι απρόσιτα γιά τό μ ή γλωσσομαθή. 
Καλό θάταν λοιπόν νά συνοδεύονταν 
άπό μετάφραση, ώστε νά μπορέσουν νά 
γίνουν χτήμα τού πλατύτερου αναγνω
στικού μας κοινού, πού μέ λαχτάρα εν
διαφέρει αι τά τελευταία χρόνια γιά 
τά κείμενα τής νεοελληνικής μας πα
ράδοσης».

Π ΕΖΟ Σ ΛΟΓΟΣ

Άντώνη Σαμαράκη, «Ζητείται ελ
πίς...», διηγήματα· Άδήνα, 1954.

"Ενα ρεύμα σκοτεινής απελπισίας 
διαπερνάει πέρα γιά πέρα τά 12 διηγή
ματα τού νέου πεζογράφου κ. Άντώνη 
Σαμαράκη. Οί ήρωές του είναι άνθρω
ποι βουτηγμένοι στή μοναξιά. Άντιμε-
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τωπίζουν τις κοινωνικές αντιξοότητες 
μέ την απ' τά πρίν, θάλεγε κανείς, 
απόφαση νά νικηθούν κι αυτό φαίνε
ται νά τούς δίνει μια ιδιαίτερη ψυχική 
ευφροσύνη. Κ ι* όμως ό κ. Σαμαράκης 
περιγράφει πολύ καλά τις κοινωνικές 
αυτές αντιξοότητες, την ανεργία, την 
πείνα, τόν πόλεμο, τη βρώμικη υποκρι
σία των αυτόκλητων σωτήριον τής ήθ;- 
κής κ ι’ άλλες παρόμοιες καταστάσεις 
πού ατιμάζουν την ανθρωπιά. Ωστόσο 
οί ήρωές του δεν συμπορεύονται μέ τή 
ζωή, μένουν πολύ πίσω καί κατά κανό
να νικιούνται χωρίς μάχη. Σε μερικές 
περιπτιόσεις, όπως στο διήγημα «Σ’ ένα 
συνοριακό σταθμό» ή απελπισία του 
έγγίζει τά όρια τής καβαφικής : « Ε ί
πες &ά πάγω σ' άλλην γην, #ά πάγω 
σ ’ άλλην θάλασσαν» γιά νά τελειώσει 
μέ τό ίδιο απαισιόδοξο μοτίβο : «έτσι 
που χη ζωή σου ρήμαξες έδώ, στην 
κώχη τούτη τή μικρή, σ' 8λη τή γή 
τή χάλασες..·»·

Ό  κ. Σαμαράκης έχει φλέβα πεζο- 
γράφου, αλλά γιά την ώρα τον αδικεί 
ό ελαττωματικός φωτισμός πού δίνει 
στα θέματα του.

ΤΑΣΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ

Π Ο ΙΗ Σ Η

Μάξ. Α. Άποστολόπουλου, Κόκκι
να Τριαντάφυλλα, ποιήματα. * Αθήνα, 
1955.

Κατανόηση ζητάει ό Άποστολόπου- 
λος από τόν άναγνιυστη του γιά τά ποι
ήματα του. ΙΙώς είναι δυνατό όμως νά 
τού παραχωρηθεί καί γιατί : Μήπως
επειδή, σέ εποχή σαν τή δική μας, πού 
καί ή πιο απλή μορφή τέχνης εξυπα
κούει τήν ομαδική μέθεξη, ό Ά π. μάς 
διηγείται τις ερωτικές του απογοητεύ
σεις ή γιά τήν πλαστή καβαφική τε
χνοτροπία του καί τήν ακόμα πιο πλα
στή καθαρεύουσα των στίχων του : Δεν 
είναι, λοιπόν παρά μιά ποίηση αδι
καίωτη καί επομένως άχρηστη. Ό  χα
ράκτης Τάσσσος πού διακοσμεί τήν 
πλακέττα, στενεμένος στά άσφυχτικά 
περιθώρια τού θέματος, δείχνεται φορ- 
μαλισνής.

ΤΑΣΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ

Γ· Θέμελη : «Δεντρόκηπος», ποι
ήματα, Θεσσαλονίκη 1955.

*0  κ. Γ . Θέμελης είναι ένας ώρι
μος ποιητής, ιό έργο του έχει πάρει 
μιά θέση στη λογοτεχνική προσφορά 
τής μεταπολεμικής γενιάς. Καταχτημέ
νη λιτότητα στά εκφραστικά μέσα, υπο
βλητικό βάθος καί παροχή δυνατοτή
των, στον αναγνώστη, γιά δημιουργικές 
προεκτάσεις. Κι ό τόνος του, εσωτερι
κά οργανωμένος, φανεροίνει τόν επιδέ

ξιο μάστορα. Όλα τούτα τά στοιχεία 
υπάρχουν καί στό καινούργιο του βι
βλίο. "Όμως φοβάμαι πέος ό «Δεντρό
κηπος» του θά δυσκολευτεί νά σταθεί 
πλάϊ στά παλιότερα επιτεύγματα του. 
Κι αύιό όχι γιατί τού λείπει τεχνική 
άρτιότητα. Κάθε άλλο. Μά είναι κοινός 
τόπος πως μόνη αυτή δέ φτάνει γιά να 
δώσει τό άρτιο έργο. Εκείνο πού, κα
τά τή γνοήιη μου, λείπει είναι ή ζων
τανή άνάσα τής υγείας ή τής άνάρρω- 
σης ή έστω κι ή άσθματική άνάσα μιας 
χειροτέρεψης. Δείπει ύ εσωτερικός ε
κείνος σάλος πού μεταδίνεται καί συγ
κλονίζοντας θερμαίνει καί κινεί.
* / /  ξενητειά είναι μιά δνοχολη αγγαρεία' \ 
Σηκώνεις τά ερείπιά σου, σέρνεις τά ερεί
πιά σου. | Νά ζής και νά μή ζής :  ν' ά-
πουοιάζης. | . . . .

'Η  ξενητειά ε ίνα ι σάν ένας ξένος που ερ- 
χετα ι. ( I )

Κυρίαρχο στοιχείο παντού, σ’ όλο 
τό βιβλίο, ή κατάθλιψη κι ή άπυξέν<·>- 
ση. ’Αποξένωση κι άπ* τήν ίδια τήν 
άγωνία γιά κείνο πού συμβαίνει κι ε
πέρχεται. Μήτε ή προσπάθεια νά φυ
λαχτείς, μήτε ή γαλήνια ετοιμότητα νά 
τό δεχ ιείς  μ ’ ανοιχτή αγκαλιά. Μόνο 
ένας φόβος παθητικής προσμονής. Ά ν  
εϊταν νά δώσω στό βιβλίο ένα επίθετο 
θά τδλεγα γερασμένο. ’Ακόμα κι εκεί 
πού πάει νά εκδηλωθεί μιά κίνηση, ό
πως σ’ ορισμένα κομμάτια τού I μέ
ρους.

· · · ·  *  ·  # · · · · · · · ·

Ε ίν α ι που γίνεσαι δρόμος έσυ Μέ φωνές, 
αμάξια και μεθυσμένους........................... ( I )
ή τού II μέ τόν εσωτερικό διάλογο, β ι
βλικά χρωματισμένο άπό τούς παρένθε
τους στίχους, ή κίνηση αυτή περνάει 
«σάν άλλοτινός άντίλαλος» δίχως νά 
προωθεί πουθενά, δίχως νά στεριώνει 
τίποτα. Κανένας θεός δέ γενιέται πραγ
ματικά. Κανένας θεός δεν πεθαίνει.

Όλα ψυχρά καί παγωμένα λιμνά
ζουν σέ μιά γεροντική, πεισμωμένη αύ- 
τοκατάλυση.
'Ακούω φωνή άπ ’  τ ό  λιμάνι, | φωνές πνι- 
γομένο)ν και δέ λυπάμαι. | Νά πνίγουν οί 
πνιγιιένοι, νά εκβραστούν.
(Τάς ϋνρας / . . .  Τάς θνρας ! . . . )  ( I I ]

Κι ή άποιελμάτωση γίνεται εντατι
κότερη, (δέν μπορώ Λα πώ έντον(ότερη) 
στά ποιήματα πού ακολουθούν. Βέβαια, 
έχει κι αυτή τήν τραγικότητα της. Ε ί
ναι ίσιος ή πλουσιότερη σέ τραγικά 
στοιχεία κατάσταση. Μά μένει κατάστα
ση.  Δέ γίνεται ενέργεια, λύτρωση, φως. 
Κι αυτό αδικεί καί τό βιβλίο καί τήν 
ψυχική κίνηση πού τό γέννησε.

Κάνω τή σκέψη, πώς ίσως δέν πήρα 
μήτε μυρουδιά άπό κείνο, πού είναι 
πραγματικά τό βιβλίο. Τίποτα δέν άπο- 
κλείεται. Μά επιμένω λά πιστεύω πέος
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καθοριστικά στοιχεία του είναι κομμά
τια δπως αύτά :
*  Ε ίδ ες  πότες σον σπ ίτ ια  μαρμαοωμένα 
στον νπνο σον η στο ξύπνιο ;

• · · · ·  · · · · · · 
Κανένας δεν τά κατοικεί, εχονν olot 
ταφή σε μαρμαρένιονς τάφους.
Μ πορείς να τούς έπιοκεφϋής  
όπως επισκέπτεσαι τά Μ ουσεία .
"Ε χ ε ι ό καθείς  τ '  όνομά τον στην έτικέττα  
τον αοιθμό τον, το ήθος τον, τά δνειοά τον,

.................................... ~ I " )
Οπόν πηγαίνω , ανοίγω καί ψάλλω  

των παθών μου τον νμνο, την ταφή.
( I l l  α' Ίντερμεδιο)

Σ ιγά  σιγά περνούμε προς την έξοδο ( I X )  

Ε ίδα με τον εαυτό μας σάν εναν άλλο.

Καθίσαμε καί μεΐς έκεΐ μαζί με τονς ά/./.ονς, 
μαζί με τις παλιές εικόνες πού κρατούσαμεt
Κοιτάζοντας με μάτια ασάλευτα προς το

[κιγκλίδωμα. (X )
ΚΟΣΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΣ

Θέατρο
Ζάν Πύλ Σάρτρ: «Κεκλεισμένων

των Ουρών», και Βόλφ Μάνκεβιτς 
«Πανωφόρι έπι παραγγελία» δυο 
μονόπρακτα στο «Θέατρο Τέχνης» 
— «’Ερωτική τρικυμία» κωμωδία στο 
«Κεντρικόν».

"Αν τό «θέατρο Τέχνης» άνέβαζε 
πριν άπό 9 -1 0  χρόνια τό μεγάλο μο
νόπρακτο του Ζάν Πώλ Σάρτρ «Κε- 
κλεισμένων τών θυρών» θά μπορούσε 
κανείς μ* όλες του ύτίς έπιψυλάξει 
γιά τή χρησιμότητα αύτου του έργου 
στήν έξέλιξη τής θεατρικής μας τέ
χνης, νά τό δεχτεί σάν μιά άπόπειρα 
νά ένηαερωθουμε γύρω άπό τις «τά
σεις του συγχρόνου πνεύματος». Γιατί 
τότε διατηρούσε τό μονόπρακτο του 
Σάρτρ τό στοιχείο τής έπικαιρότητας 
πού του έδινε κάποιο — σχετικό πάν
τα— ένδιαφέρον. ΤΗταν άκριβώς ή έ- 
ποχή τής προβολής του ύπαρξισμοϋ 
μέ άρκετή τυμπανοκρουσία. Μά δέν 
σντεξε γιά πολύν καιρό. Γρήγορα τό 
ύπαρξιστικό «κίνημα» έσβησε, (δέν έ
γινε ποτέ κίνημα) φάνηκε άνίκανο ν’ 
άγγίξει τήν ψυχή του σύγχρονου άν- 
θρώπου, πού μετά τή φριχτή πολεμι
κή δοκιμασία διψούσε γιά συναδέλ
φωση καί ειρήνη κΓ δχ·. νά μπλεχτεί 
στό άδιέξοδο μιας σκέψη; μηχανιστι
κής, έξω άπό τήν πραγματικότητα. ΚΓ 
άν έτσι άδοξα χτύπησαν στό κε
νό οΐ ύπαρξιστικές «θεωρίες», ή προ
σπάθεια έφαρμογής τους άπό μερι

κούς έξαλλους νεαρούς είναι γνωστό 
πόσο τις γελοιοποίησαν — καί δέν 
μπορούμε αύτό τό γεγονός νά τό χα
ρακτηρίσουμε τυχαίο. "Αλλωστε κΓ ό 
Ιδιος ό Σάρτ σήμερα, έγινε φλογερός 
ύπερασπιστής τής ειρηνικής συνεργα
σίας τών άνθρώπων. κάτι πού θέλει 
μάλλον νά τό άποκλείσει τό «Κεκλει- 
σμένων τών θυρών». περιορισμένο αύ- 
στηρά νά κοιτάζει μόνο τις άρνητικές 
πλευρές τής ζωής, ειδικών μάλιστα 
περιπτώσεων.

ΕΓχε όμως ξεχωριστό δραματικό 
ένδιαφέρον αύτό τό μονόπρσχτο ; Χω
ρίς νά παραγνωρίζουμε τις δραματι
κές Ικανότητες του Σάρτρ — πολλοί, 
δικαίως, περισσότερο σάν δραματο- 
γράφο τόν άξιολογουν δέν νομίζουμε 
πώς τό «Κεκλεισμένων τών θυρών» ά- 
ποτελεϊ κατάκτηση του θεάτρου. 'Α
νήκει στις πρώτες προσπάθειες του 
συγγραφέα νά δώσει στις φιλοσοφι
κές του θεωρίες δραματική μορφή κΓ 
αύτές κυριάρχησαν όλοψάνερα σέ βά 
ρος τής δεύτερης. Τά πρόσωπα έδώ— 
δυό γυναίκες κΓ ένας άντρας—δικαιο
λογούν τήν παρουσία τους γιά νά έκ- 
θέσουν Ιδέες, καταδικασμένα έτσι άπό 
τήν Ιδια τήν φύση καί τήν θέση του 
«δράματος» σέ καταθλιπτική άδράνεια. 
Δέν έχουν αισθήματα, έπιδιώδεις, πό
θους, σάρκα.Είναι αύθαίρετα σχήματα, 
μαθηματική εξίσωση καθορισμένη άπς> 
τά πριν. Πραγματικά χρειάστηκε ό 
Σάρτρ νά μεταφέρει τά πρόσωπά του 
στό υπερπέραν, νά τά κλείσει σ' ένα 
δωμάτιο μ" έπίπλωση «δευιέρας αύτο- 
κρατορίας», νά τούς άφαιρέσει κάθε 
άνθρώπινη ύπόσταση, νά τά παρου
σιάσει μ* ένα έγκλημα στό μητρώο 
τους. ΚΓ αύτά όλα γιά νά πειστούμε 
πώς έτσι έχουν τά πράγματα καί κά
τω στήν γή : « ‘ Η κόλαση είναι οί γύ
ρω μας». Ά π ' τήν πλευρά τών θεα
τών άπαιτουνται νά γίνουν δεκτές έ
να σωρό προϋποθέσεις, μόλις κιόλας 
άνοίξει ή αύλαία. Συγκεντρώνονται τά 
τρία πρόσωπα καί δέν περιμένουν τί
ποτα νά γίνει, θά  βρίσκονται στήν 
«κόλαση» αιωνίως. Αύτό θά τό μά
θουμε πολύ γρήγορα καί δέν μάς μέ
νει τίποτ* άλλο παρά νά έντείνουμε 
τήν προσοχή μας γιά νά δούμε σέ τί 
συμπέρασμα θά φτάσουν οΐ συζητή
σεις τών «κολασμένων». Βέβαια ύπάρ- 
χει ή δεξιοτεχνία του Σάρτρ γιά νά 
δημιουργήσει ώρισμένους ερεθισμούς 
στήν περιέργεια, μά δέν είναι πάντα 
μιά δεξιοτεχνία άποτελεσματική κΓ 
όταν είναι λυγίζει άπό τό βάρος τών 
«θεωριών» χωρίς ν’ άφίνει έστω τήν 
σφραγίδα του συμβόλου. "Ελειπε λοι
πόν κσί τό ξεχωριστό δραματικό έν
διαφέρον άπό τό «Κεκλεισμένων τών 
θυρών» πού άνέβασε τό «θέατρο Τέ
χνης». ΚΓ άναρωτιόμαστε : Γιατί δι
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δάχτηκε τήν στιγμή πού ή θεατρική 
μας ζωή περνάει άπό χρόνια τραγική 
ηθική κρίση καί περιμένουν όλοι άπό 
ένα θέατρο μέ φιλοδοξία νά παίζει 
καθοδηγητικό ρόλο, νά έπιβάλει ζων
τανά τήν παρουσία του ; Στό κάτω - 
κάτω όσοι θά ήθελαν άκόμα νά γνω
ρίσουν τό «Κεκλεισμένων τών θυρών», 
μπορούσαν κάλιστα νά τό διαβάσουν, 
βέβαιοι πως δέν χάνουν τίποτα άν 
δέν τόβλεπαν σέ παράσταση.

’Αντίθετα, θά κέρδιζαν-θά είχαν 
τήν άνεση νά «σταθούν» σέ μερικούς 
διαλόγους όπου χρειαζόταν γιά νά 
τούς «χωνέψουν» καλύτερα, πράγμα 
άδύνατο νά γίνει στό θέατρο. Καί κά
τι άλλο : Τό κοινό του «θεάτρου Τέ
χνης* δέν τ* άποτελοΟν μόνο οί «φιλο
λόγου ντες». Πηγαίνουν κι άνθρωποι 
μπουχτισυένοι άπό τις γνωστές φαρ
σοκωμωδίες καί ζητουν έδώ νά κερ
δίσουν μιά ψυχική καί πνευματική ά- 
νάταση.

Κι’ αυτοί, πολύ φοβόμαστε, τελει
ώνοντας τό έργο τοΟ Σάρτρ, θά αι
σθάνονταν πχρισσότερο έναν πονοκέ
φαλο παρά τις συγκεχυμένες ύπαρξι- 
στικές «θεωρίες» όπως τις άκουσαν, 
κάπως έλλειπτικά διατυπωμένες, γιά 
νά πειθαρχήσουν κι* σύτές κατά τό 
δυνατόν, στις θεατρικές άνάγκες...

Κι’ άλλοτε μάς δόθηκε ή εύκαιρία 
νά σημειώσουμε πώς ή πορεία του 
«θεάτρου Τέχνης* τά τελευταία πρό 
παντός χρόνια, τόσο στήν επιλογή τών 
έργων, όσο καί στήν έρμηνεία τους, 
τείνει νά έκφράσει αισθητικά τό πνεύ
μα τής παρακμής καί τής αύτοδιά- 
λυσης, δχι σάν προσπάθεια νά δείξει 
τήν καταδίκη ένός κόσμου χρεωκοπη- 
μένου —ίσως θά ήταν κι’ αύτό μιά 
θετική προσφορά— μά προβάλλοντας 
αύτόν άκριβώς τόν χρεωκοπημένο κό
σμο μέ τήν άξίωση ν ’ άναστηθεί στή 
ζωή. νά έπιδράσει άποφασιστικά σέ 
κάθε κοινωνική καί καλλιτεχνική δρα
στηριότητα. ’Έτσι όμως άπομονώνεται 
μαζί του καί τό «θέατρο Τέχνης», γ ί
νεται θέατρο μέ σαφέστατη Ιδεολογική 
κατεύθυνση πού άντιμάχεται τήν πρό
οδο, δέν άπηχεΐ κανέναν παλμό άπό 
τις τόσες ζωντανές δυνάμεις αύτοϋ 
του τόπου, τροφοδοτεί σάπιες ρίζες 
άνίκανες ν’ άποτελέσουν τώρα και 
στό μέλλον περισσότερο, μιά καλλι
τεχνική παράδοση. Στά χρονικά του 
θεάτρου μας θ* άναφέρεται όπως καί 
είναι ήδη? σάν θέατρο παρακμής.

** *

Ό  σκηνοθέτης κ, Κούν στό «Κεκλει- 
σμένων τών θυρών» βρέθηκε σέ γνώρι
μη άτμόσφαιρα, έδωσε τό άγχος τοΟ 
έογου καί τήν κατάθλιψη, χρησιμο
ποιώντας πλαστικά όλόκληρο τό ύλι-

κό του. Ή άνοιχτή σκηνή άπό τις 
τρεις πλευρές, είναι κατάλληλη γιά 
περιορισμένον άριθμό έργων, ώστόοο 
έδώ διατηρήθηκε ή συνοχή στήν παρά
σταση, δέν «προδόθηκε» ό άνοιχτός 
χώρος. Κ ι’ οί τέσσερις νέοι ήθοποιοί 
πού λαβαίνουν μέρος σ’ αύτό τό μο
νόπρακτο, ό Γ. Λαζάνης, ό Π. Φυσ- 
σουν, ή Α. Πανταζοπούλου κι* ή Β. 
Ζαβιτσάνου, κάθε φορά κερδίζουν καί 
μιά σημαντική μάχη γιά νά ώριμάσει 
τό ταλέντο τους. Παραμονεύει όμως 
πάντα ό κίνδυνος, άναγκασμένοι ν’ 
άνασσαίνουν στό ίδιο κλίμα είτε Πι- 
ραντέλλο έρμηνεύουν είχε... Λόρκα, 
νά «τυποποιηθούν», νά μήν άποκτή- 
σουν εύκολα τήν άπαραίτητη γιά έναν 
άληθινό ήθοποιό έξοικείωση μέ τήν 
Ιδιαίτερη προσωπικότητα του κάθε 
ρόλου. Ό  Γ. Λαζάνης π.χ. πού ή έμ- 
φάνισή του στό θέατρο χαιρετίστηκε 
άνεπιφύλακτα, σέ πολλές στιγμές, 
στήν κίνηση καί στήν φωνή, μάς θύμι
ζε τόν Β, Διαμαντόπουλο. Δέν ήταν 
μιά ηθελημένη μίμηση. Ό  τρόπος τής 
γενικώτερης διδασκαλίας έφερε αυτό 
τό άποτέλεσμα.

Μέ τό μονόπρακτο του Σάρτρ τό 
«θέατρο Τέχνης παρουσιάζει κ ι’ ένα 
δεύτερο μονόπρακτο χωρισμένο σέ 
πολλές μικρές είκόνες, τό «πανωφόρι 
έπί παραγγελία» του Βόλφ Μάνκε- 
βιτς. Ή κάπως κινηματονραφική τε
χνική του, δέν τό ζημιώνει τόσο στήν 
σύνθεση. Διαποτίζεται άπό μιά διάθε
ση σαρκασμού καί πικρόχολης είρω- 
νείας πού ιιάς έπιτρέπει νά μεταπη
δάμε μέ άνεση άπό τήν μιά εικόνα 
στήν άλλη. ’Έχει κι* αύτό κάποια σχέ
ση μέ τό ύπερπέραν. ώστόσο κυριαρ
χεί ένας άνθρώπινος τόνος πού χω
ρίς νά διεκδικεΐ μεγάλες κατακτήσεις 
του πνεύματος, συγκινεΐ καί διασκε
δάζει. Ό  Δ. Χατζημάρκος έπαιξε 
μέ θαυμαστή εκφραστικότητα τόν γ έ
ρο Φέντερ. τόν φουκαρατζίκο άποθη- 
κάριο μιάς βιομηχανίας «έιοίμων έν- 
δυμασιών» πού δέν κατάφερε ώς τόν 
θάνατό του ν’ άποκτήσει ένα καινούρ
γιο πανωφόρι γιά νά μήν κρυώνει. Μ* 
έπιτυχία ερμήνευσε κι* ό κ. Κ. Μπά
κας τόν Ράντιγκ, μιά καρικατούρα ά- 
φεντικου καθώς κι* ό Μ. Χρηστίδης 
τόν ρόλο του ράφτη Μόρρυ. Ή μετά
φραση του Ά λ . Σολομού κι’ ό σκηνι
κός διάκοσμος του Ν. Νικολάου βοή
θησαν πολύ τήν φροντισμένη παρά
σταση καί στά δυό μονόπρακτα.

** *

Ό  θίασος Φωτόπουλου —Ήλιόπου· 
λου στό «Κεντρικό» άνέβασε τήν Ούγ- 
γαρέζικη κωμωδία «Ερωτική τρικυ
μία». ένα έργο πού δυσκολεύεται νά 
έκπληρώσει καί τόν περιβόητο προο
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ρισμό του «θεάτρου—μαγαζιού», νά 
βγάλει γέλοιο καί πιό πολύ χρήμα. 
Μέ τήν «έρωτική τρικυμία» αύτός ό 
θίασος «κλείνει» τήν χειμερινή περίο
δο μέ τρία έργα, τό ένα πιό άσήμαν- 
το άτι* τό άλλο. Ό  μεγάλος άριθμός 
παραστάσεων κι* άς προβάλλεται σάν 
άπόδειξη θριάμβου, δέν πρέπει νά μάς 
έμποδίσει νά χαρακτηρίσουμε απαρά
δεκτη τήν τακτική πολλών «πρωταγω
νιστών» μας πού έφτασαν νά Εκμεταλ
λεύονται μέ συνειδητή πιά επιδίωξη, 
τήν έμπιστοσύνη τού κοινού καί τό 
πνευματικό χάος τών χαλεπών καιρών 
μας. Σ ' αυτό εύθύνονται κι* οί υπεύ
θυνοι «παράγοντες» του θεάτρου. Κα
λοσυνήθισαν αύτούς τούς πρωταγο'»- 
νιστές μέ τό νά τούς όνομάζουν γιά 
ψύλλου πήδημα «διαλεχτούς καλλιτέ
χνες», ένώ δέν καταβάλλουν ούτε μιά 
προσπάθεια, μιά φορά τόν χρόνο, γιά 
νά δώσουν σάν μικρό άντάλλαγμα 
τούλάχιστον, στό κοινό τους, δχι Σαίξ- 
πηρ, Αίσχύλο, ή Μολιέρο, κάτι όμως 
πού νά μή χαλάει τό γούστο καί νά 
έποικοδομεί κάποια αισθήματα εύγέ- 
νιας στις ψυχές. Σέ καμμιά περίπτω
ση δέν δικαιολογούνται οί μεγάλες 
«φίρμες» γιά τήν στάση τους αύτή. Μέ 
τόσους συγγραφείς συνεργάζονται. 
"Αν τούς έλεγαν νά τούς γράψουν ή 
νά τούς βρούν ένα έργο ξένο πού νά 
έχει ώρισμένα βιώσιμα στοιχεία, δέν 
νομίζουμε πώς θο... έξαφανιζόταν τό 
κοινό. Ίσα-ίσα οΐ συγγραφείς παραπο
νιούνται πώς οΐ θίασοι ζητούν συνεχώς 
έργα «έμπορικά» μέ τήν χυδαιότερη 
σημασία τού όρου. Αληθινά, άν τό κοι 
νό ύπήρχε τρόπος νά πληροφορηθεϊ 
μέ τί χλευασμό μιλούν γι' αύτό μερι
κοί «διαλεχτοί καλλιτέχνες» στά πα
ρασκήνια—τά δσα «παίζουν» σχή σκη
νή διαφέρουν μόνο σέ διατύπωση κι* 
άποτελούν τήν καλύτερη άπόδειξη— 
δέν ξέρουμε «πόσα άπίδια θάπιανε 
ό σάκκος» μερικών «δημοφιλών». "Οσο 
γιά τό «έπιχείρημα» ότι εμείς φταίμε, 
δουλεύουμε σ’ έπιχειρηματία. κι* αύ
τός μάς άναγκάζει νά σαχλαμαρίζου
με άπό σκηνής γιά νά θησαυρίζει, 
θάχαμε ν’ απαντήσουμε πώς πάντα 
ύιιάρχει τρόπος, μιά μεγάλη «φίρ
μα» όταν έχει καλή διάθεση νά 
περισώσει— έστω είπαμε μιά φορά 
τόν χρόνο, έστω σ’ έκτακτες άπογευ- 
ματινές παραστάσεις—τούς «τίτλους» 
καί τήν άξιοπρέπειά της. Κι’ άν «αύ- 
τά θέλει ό κόσμος» — άλλο τροπάρι— 
αύτοί πού θέλουν νά όνομάζονται 
καλλιτέχνες έχουν χρέος νά κάνουν 
καί θυσίες γιά νά τόν όδηγήσουν καί 
συγχρόνως νά έξελιχθούν κι’ οί ίδιοι.

Μιά τέτοια κατάσταση τού θεά
τρου μας θάπρεπε άπό καιρό νά στι
γματιστεί άπό τούς άρμοδίους άντί 
νά τήν άνέχονται μοιρολατρικά όταν

δέν τήν χειροκροτούν άπό... άνία. Ε ί
ναι άχαρο έργο νά μιλάει κανείς έξω 
άπό τά δόντια, μά είναι νομίζουμε 
κι’ άνάγκη νά παραμεριστούν τά χα ϊ
δολογήματα ή οί παρατηρήσεις μέ 
διάθεση γκρίνιας, γιά νά σταματήσει 
αύτός ό κατήφορος τού θεάτρου μας 
καί μερικά στελέχη του, μέ τόσα προ
σόντα, νά παραμείνουν δημοφιλή—καί 
νά τ' άξίζουν...

Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ

^ινΗΜατοχοάφο^
«Τά φώτα τής ράμπας» Σ  χ η ν ο-

& ε σ t a , σ ε ν ά ρ ι ο ,  μ ο υ σ ι κ ή :  
Τσάρλυ Τσάτιλιν. * Η & ο π ο ι ο ί  :
Τσάρλν Τσάτιλιν ( Καλβέρο)* Κλαίρη 
Μ ήλον μ  (Τέρρυ), Σ ίνζνεϋ Τσάτιλιν 
(Ν εβ ιλ ), Ά νζρέ *Εγχλέβσχν ('Α ρλε· 
χινος). Μτιάσζερ Κήζον.

Στό προηγούμενο φύλλο κάνοντας 
μιά σύντομη ανασκόπηση τών ταινιών 
του πρώτου μέρους τής φετεινής κινη
ματογραφικής χρονιάς ύποσχέθηκα ένα 
σημείωμα ξεχωριστό γιά τά «Φώτα τής 
ράμπας». "Ισιος τό σημείωμα αυτό νά 
θεωρηθεί καθυστερημένο. "Όμως πι
στεύω πώς τά «Φώτα τής Ράμπας 
είναι ένα έργο μοναδικό, σάν αυτά 
πού σπάνια παρουσιάζονται στην Τέ
χνη γενικά, και πού δικαιολογημένα 
παίρνουν τόν τίτλο του αριστουργήμα
τος. Καί γιά ένα αριστούργημα ποτέ 
δέν είναι αργά νά μιλήσει κανείς.

Τά «Φώτα τής Ράμπας» είναι έργο 
αντιπροσωπευτικό τής εποχής μας. Καί 
δλο τό έργο τού Τσάρλυ Τσάπλιν αντι
προσωπεύει τήν εποχή του γιατί βγαίνει 
άμεσα άπό τήν πραγματικότητα τής κά
θε περιόδου του καί τήν εκφράζει. "Ι
σαμε σήμερα ό τρόπος πού μεταχειρί
στηκε γιά νά Εκφραστεί ό μεγάλος αύ
τός καλλιτέχνης ήταν ή σάτυρα. Άπό 
τις πρώτες, τις πιό πιό αβέβαιες ακόμα, 
δημιουργίες του ίσαμε τόν χτεσινό «Κύ
ριο Βερντού». τήν έστρεψε άμείλιχτα 
καταπάνω σέ κάθε κακό, σέ κάθε σά
πιο πού εχει ή σημερινή κοινωνία. 
Ήταν οί τύποι της, οί άνθρωποι πού 
μέ τά ήθη της δημιουργεί στην πρώτη 
σειρά τών μικρού μήκους ταινιών του. 
Ήταν τά ίδια τά ήθη της κι οί αξίες 
της : ή δίψα τού κέρδους, ή αναλγησία 
της γιά τόν άνθρωπο κι ό ψευτοφι- 
λανθρωπισμός της, ή ανελέητη εκμε
τάλλευση τού εργάτη κι* ή μετατροπή 
του σέ μηχανή στη δεύτερη σειρά τών 
μεγάλων έργων του, στό «Χρυσόθήρα», 
στά «Φώτα τής πύλης», στους «Μοντέρ
νους Καιρούς», ή μεγαλαυχία κι ή 
κουφότητα τών τυράννων στό «Διχτατο- 
ρα». 'Ολοκλήρωσε τη σάτυρά του στον 
«Κύριο Βερντού» -ταινία πού δυστυ
χώς δέν είδαμε στην * Ελλάδα—βάζον
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τας κατο) άπ' τό νυστέρι της το ίδιο 
τύ αξίωμα δπου απάνω στηρίζεται ή 
σημερινή κοινωνία, το αξίωμα τού ατο
μισμοί) έξώθημένο ώς τις άκρότατες 
συνέπειες τον. Όμως στα «Φώτα τής 
ράμπας» αφήνει πια τή σάτυρα Άφή- 
πιά τον κοσμοαγάπητο τόπο τον «Σαρ- 
λώ» ή τήν αντιστροφή του πού είναι 
ό «Κύριος Βερντού». Δέ γίνεται πια νά 
μιλήσει με νύξεις καί υπονοούμενα. 
Ό  κόσμος αυτός πού μόλις βγήκε από 
ένα πόλεμο κι αίσθάνεται απάνω του 
καταθλιπτική την απειλή ενός άλλου, 
μοιάζει νάχει χάσει τό . δρόμο του. f Η 
νεολαία του, τό μοναδικό, τό μεγάλο 
μέλλον έχει τσακισμένα τα φτερά της. 
Είδε την αδερφή της στό πεζοδρόμιο, 
γ ι’ αυτήν ή ζωή δεν έχει πια νόημα. 
Κι έρχεται ό μεγάλος αυτός καλλιτέ
χνης, όπως ακριβώς σήμερα είναι, μέ 
τό αληθινό του πρόσο>πο, μέ τ' άσπρα 
μαλλιά του νά τής μεταδο')οει τήν αισιο
δοξία του, τήν πίστη του στή ζωή. στό 
μέλλον, στον άνθρωπο.

Ποτέ ταινία δέν είχε μια τέτοια 
καΟολικύτητα. Τό αύτοβιογραφικό στοι
χείο είναι καθαρό—τί σημασία έχει Λν 
ό Καλβέρο δέν αναπαράγει τόν τύπο 
τού κλόουν — Σαρλώ παρά ένα τύ
πο τής πα/*ηάς αγγλικής έπιθβώρη- 
σης : Λεν παύει νά είναι ό γερασμέ- 
νος καλλιτέχνης πού διατηρεί άσόυστη 
μέσα του τήν πίστη στή ζωή.—Όμως 
δέν είναι περιωρισμένο, δίνεται σέ συ 
νάρτηση μέ τήν πραγματικότητα τού 
έξω κόσμου. Στήν ήρωιδα τού έργου — 
όπου στρέφεται όλη ή στοργή τού δημι
ουργού του—άντιπροσιοπεύεται ένα με
γάλο, τό μεγαλύτερο ίσως κομμάτι τής 
σημερινής νεολαίας.

Εκφράστηκαν πολλές κατηγορίες 
γιά τά «Φώτα τής Ράμπας». Μίλησαν 
γιά άτεχνη, παληωμένη σκηνοθεσία, 
γιά ρητορεία, γιά μελοδραματισμό. Σά- 
μπως νάναι κινηματογράφος μονάχα οί 
σκηνοθετικοί ακροβατισμοί τού Χίτσ- 
κοκ ή σά συνταραχτικά φωτογραφικά 
κοντράστα των γκαγκστερικών ή των 
γκρανγκινιολίστικων ταινιών καί νά μή 
χρωστάει ή τεχνική νά υπηρετεί τυφλά 
τό μύθο καί τό πνεύμα τού έργου. Βρί
σκουν γιά ρητορεία τ' ό,τι ό αδιόρθω
τος όροματιστής Καλβέρο προσπαθεί 
νά μεταδιόσει τήν πίστη του στή ζωή 
στήν απελπισμένη κοπέλλα. Όμοος ό 
ίδιος Καλβέρο σηκώνει τούς ώμους του 
ξέροντας πώς τά λόγια δέν έχουν καί 
πολύ σημασία όταν ή φύση αρχίζει νά 
συντελεί τό έργο της κι όταν αναγκά
ζεται νά σκαμπιλίσει τήν Τέρρυ γιά 
νά τήν απαλλάξει από τό ψέμμα πού 
τήν τσακίζει δέν ξοδεύεται σέ ρητο
ρείες παρά ρίχνεται γονατιστός πίσω 
από ένα σκηνικό παρακαλτόντας τό Θεό 
—όποιος κ ι’ αν είναι—νά τή βοηθήσει. 
Γιατ' είναι πολύ άνθρωπος. Κατηγο

ρούν τήν υπόθεση σά μελοδραματική. 
Μά δέν είναι ή υπόθεση τό έργο κι ή 
ίδια υπόθεση στά χέρια ένός μέτριου 
καλλιτέχνη θά μπορούσε νά γίνει μελό
δραμα άκριβώς όπως κι ot υποθέσεις 
των έργων τού Μολιέρου θά μπορού
σαν νά γίνουν Καραγκιόζης. Καί ποιος 
κινηματογραφικός δημιουργός, κατώτε
ρος απ’ τόν Τσάρλυ Τσάπλιν δέ θ ’ α
φηνόταν, στή σκηνή τού θανάτου, νά 
παρασυρθεί σέ άπειρα συγκινητικές 
σκηνές γιά ν' άποσπάσει εύκολα δάκρυα, 
βάζοντας τήν Τέρρυ νά πέφτει στήν 
αγκαλιά τού δασκάλου της, σπαραγμένη 
πού τόν βλέπει νά σβύνει. Όμως στήν 
ταινία ύ Τσάπλιν έδωσε, μ* αυτή τήν 
εικόνα, μιά βαθύτερη συγκλονιστικότε
ρη ακόμα δημιουργία. Ό  γέρος καλλι
τέχνης πεθαίνει. Στήν εικόνα κυριαρχεί 
ή μορφή του, κουρασμένη, σβυσμένη. 
"Ενας άνθρωπος σκεπάζει τό νεκρό μ* 
ένα άσπρο σεντόνι. Ή  μορφή τού Καλ
βέρο—ή μορφή τού Τσάπλιν—χάνεται 
άπ* τήν εικόνα. Κι άξαφνα στό πρώ
το πλάνο, μέσ’ στό ρυθμό τού χορού 
της, περνάει ή μορφή τής χορεύτριας. 
Δέ δείχνει καμμιά συγκίνηση, για τ' 
ό.τι συμβαίνει γύρω της. Τό πρόσωπό 
της, τρομαχτικά αδιάφορο, είναι δλό- 
τελα άπορροφημένο στή δημιουργία της. 
Γιατί έτσι είναι, είναι ό νόμος τής 
ζωής. Τά γερατειά κάνουν τόπο στά 
νειάτα. Τόν παληό καλλιτέχνη τόν δια
δέχεται ύ νέος. Κι εκείνος πού φεύγει 
δέν έχει κανένα δικαίωμα, ούτε καν μέ 
τό θάνατό του, νά γίνει εμπόδιο σέ κεί
νον πού έρχεται. Ή  αποστολή του ήταν 
μόνο νά τόν οδηγήσει στά πρώτα του 
αβέβαια βήματα. Καί στήν εικόνα αυτή 
συμπυκνώνεται όλο τό νόημα τής ται
νίας. Μελοδραματισμός δέν υπάρχει. 
Ρομαντισμός ναί. "Ομως όχι ό άρρω- 
στημένος ρομαντισμός πού φεύγει στά 
περασμένα ή στά έξωπραγματικά παρά 
ό γεμάτος υγεία καί δύναμη ραμαντι- 
σμός πού αντλεί αισιοδοξία από μιά 
αίσθηση σωστή τής ζωής. Γιατί αλλοί
μονο άν θά πά-ψουμε νά πιστεύουμε 
πώς μπορούν δυό νέοι αγνοί νά συναν
τηθούν καί νά ενώσουν τήν τύχη τους, 
πώς υπάρχει αγνός έρωτας ή πώς υπάρ
χουν καλλιτέχνες τόσο δοσμένοι στήν 
τέχνη τους ώστε νά τής θυσιάζουν καί 
τή ζωή τους.

Ή σκηνοθεσία τού Τσάρλυ Τσάπλιν 
όπως καί πριν άναφέρθηκε. υπηρετεί 
πιστά τό μύθο χωρίς νά επιζητεί έπι- 
δειχτικά έφφέ καί δεξιοτεχνίες. "Ισως 
ή αριστοτεχνική παρουσίαση τού άδειου 
δίομάτιου. τής αναίσθητης νέας, ώς τήν 
είσοδο τού μεθυσμένου καλλιτέχνη νά 
πείσει τούς δύσπιστους γιά τ’ ό,τι ό 
παλαίμαχος δημιουργός κατέχει άριστα 
τήν κινηματογραφική τεχνική μά δέν 
επιδίωξε νά θαμπο>οει μ* αυτήν. Τό 
παίξιμό του, άποχτημένο στή μεγάλη
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σχολή τού βουβού τής τελευταίας πε
ριόδου, μπορεί νά εκφράσει μέ απλές 
κινήσεις τού προσώπου και τά λεπτότε
ρα συναισθήματα. ΙΙλάϊ στό μεγάλο δά
σκαλο. οί συνεργάτες του στέκουν επά
ξια. Ή Κλαίρη Μπλούμ είναι μια νέα 
αποκάλυψη. Ξεχωριστά αξίζει νά ση
μειωθεί τό όνομα τού Άντρέ Έγκλέβ- 
σκυ για την υπέροχη δημιουργία τον 
στό χορό τού ’Αρλεκίνου.

'Ο παλαίμαχος καλλιτέχνης, χαρί
ζοντας και την τελευταία Ικμάδα τής 
ζωής του στην τέχνη του — στό κοινό 
πού μόνο γΓ αυτό υπάρχει ή τέχνη του
— πεθαίνει. Τ* άσπρο σάβανο σκεπάζει 
την κουρασμένη μορφή του. Στην είκόνα 
περνάει τώρα καί κυριαρχεί ή μορφή 
τής χορεύτριας. Λεν εκφράζει καμμιά 
συγκίνηση για τά γύρω της. Είν* ολό- 
τελα δοσμένη, άπορροφημένη στή δική 
της δημιουργία. Ό  παλαίμαχος Τσάρ- 
λυ Τσάπλιν στέλνει τό μεγάλο του μή
νυμα στους νέους. Ό  καιρός ό δικός 
μου πέρασε, ήρθε ή ώρα σας. Σταθεί
τε άξιοι.

Τό μεροκάματο του τρόμου Le
saiai re de la pen r) Σ ε ν ά ρ ι ο  — Σ  κη-  
v ο θ  ε σ ί  a : Άνρύ Ζώρζ Κλουζώ. 
* Η & ο τζ ο ι ο ί  : 4 νβ Μοντάν, Σάρλ 
Βανέλ, Βέρα Κλουζώ, Φόλκο Λούλλι. 
Ά  τι ό τ ο  ο μ ώ ν υ μ ο  μ υ θ ι 
σ τ ό ρ η μ α  τ ο υ  Ζ ώ ρ ζ  Ά  ρ ν ώ.

Σαν έργο τό «Μεροκάματο τού Τρό
μου» τού Ζώρζ Άρνώ ερμηνεύει την 
άγιυνία, πού φτάνε* ώς την κατάθλιψη, 
μιας ώρισμένης κατηγορίας ανθρώπων 
—των τυχοδιωκτών πού ξέπεσαν σέ α
λήτες—μπροστά στό απλό γεγονός ό,τι 
ενώ διαθέτουν τά ίδια προσόντα —τή 
σκληρότητα, τόν άκρατο αρριβισμό, τό 
χωρίς όρια έγοησμυ — των αρχόντων 
τού πλούτου, από συνεργία των περι
στάσεων βρίσκονται παραγκωνισμένοι, 
σπρωγμένοι στήν εξαθλίωση. Ή αγω
νία αυτή, έντελώς πργματική μετατοπί
ζεται σέ μεταφυσικά επίπεδα κι’ εκφρά
ζεται σέ ιδέες γιά μοίρα, πεπρωμένο, 
fatal ιΐύ. Βέβαια οί ήρωες αυτοί τού βι
βλίου άποχτούν ενα είδος συμπάθειας 
άπό τή στιγμή πού άντικρύζυυν τό 
θάνατο, κι αυτό είναι πού μα; κά
νει νά δίνουμε ενδιαφέρον στην περιπέ- 
τειά τους, όμως, καθώς οί πράξεις τους 
είναι απόλυτα εγωιστικές καί δεν οδη
γούν σέ κανένα σκοπό πλατύτερο, τό έρ
γο παραμένει κενό, στεγνό, χωρίς ανά
ταση, χωρίς νόημα.

Ό  Κλουζώ κατανοώντας τό βασικό 
αυτό ελάττωμα τού βιβλίου προσπάθη
σε, μέ φτηνά άλλωστε μέσα, όπως τό 
τελευταίο εισιτήριο τού μετρό, τή νο
σταλγία τής πατρίδας κλπ. νά δώσει 
στους ήριοες του κάποια ανθρωπιά γιά 
νά τούς κάνει συμπαθείς. Όμως μέ τήν 
άλ?.αγή αυτή των χαραχτήρο>ν νοθεύ

τηκε τό νόημα των πράξεων τους—όπως 
ή προσπάθεια τού καθενός νά παραγ
κωνίσει μέ τά πιό έπαίσχυντα μέσα 
τούς άλλους στό διαγωνισμό γιά τις 
θέσεις, ή αναλγησία τού Μάριο στό 
επεισόδιο όπου χτυπάει μέ μιά πέτρα τό 
φίλο του καί στό λάκκο μέ τό πετρέ
λαιο όπου τού λυώνει τό πόδι—είναι α
νόητη ή δικαιολογία ότι δέ μπορούσε νά 
σταματήσει—καί τό περισσότερο έγινε 
ακατανόητη ή λύση τού έργου μέ τό 
σκοτωμό καί τού μόνου πού κέρδισε, 
λύση πού είναι συνεπέστατη στό μυθι
στόρημα όπου οί πράξεις τών ήρώων, 
εγωιστικές καί συχνά ανελέητες οέν ο
δηγούν πουθενά. Ξέχωρα απ' όλ’ αυτά 
ό Κλουζώ αντικαθιστώντας, γιά ευκο
λία του, τά ευρήματα τού συγγραίρέα 
μέ δικά του φτηνά ευρήματα φτώχυνε 
στό έλάχιστο τήν περιπέτεια. Άπό τά 
τρία στοιχεία πού μάχονται τούς ήριοες 
στήν προσπάθεια τους, τή νύχτα, τό 
δρόμο καί τή νιτρογλυκερίνη έμεινε μό
νο τό τελευταίο. Γενικά ή ταινία είναι 
πολύ κατώτερη άπό τό μυθιστόρημα — 
ή σκιά του μόνο—κι ούτε καταφέρνει 
ν’ άποχτήσει όπως κι εκείνο καμμιά 
ανθρωπιά κι* ανώτερη συγκίνηση.

«Τό λιμάνι τής αγονίας» (on tge
waterdronl)

Σ κ η ν ο θ ε σ ί α :  Ήλία Καζάν Ή- 
θ ο π ο ι ο  Μ ά ρ λ ο ν  Μπράντο, Εύα 
Μαρί - Κλαίρ.

Ό  τρόπος πού καταπιάνεται ό Ήλία 
Καζάν μέ τά μεγάλα κοινωνικά θέματα 
είναι ήδη γνωστός άπό τό «Βίβα Ζα- 
πέτα» όπου σέ συνεργασία μέ τόνΣτάϊ- 
ϊνμπεκ νόθεψαν τήν ολόψυχη έφεση 
τών Μεξικανών γιά ελευθερία. Όμως 
άν στό «Ζαπάτα» πρόβαλλε αδρή ή μορ
φή τού μεγάλου ηγέτη καί τό πλήθος 
ήταν συντονισμένο ψυχικά μαζί του στό 
«Λιμάνι τής άγωνίας» τό πλήθος είναι 
άγνωμο κ ι’ άβουλο καί, τό χειρότερο, 
δέν υπάρχει ηγέτης. Οί λύσεις πού δί
νει ό Καζάν είναι ψεύτικες κι* έντελώς 
έξω απ’ τήν πραγματικότητα. Πολύ Αλ
λόκοτη αλήθεια αυτή ή μορφή τού πέος 
πά - μπολέρ κι* είναι πολύ άπίθανο πα- 
ή άστυνομία μπορεί νά ρυθμίσει τήν 
κατάσταση πού παρουσιάζει ό σκηνοθέ
της. Τό μόνο πού προσφέρει ή ταινία 
είναι ό,τι μας μαθαίνει πώς υπάρχει 
ένα καινούργιο είδος γκαγκστερισμού — 
ή Ικμετάλλευση τών συνδικάτων άπό 
τρουμπούκους κ ι’ απατεώνες. Όσο γιά 
κάποια—ελάχιστα άλλίοστε— σκηνοθε- 
τικά ευρήματα-όπως τό βούϊσμα τής 
σειρήνας πού εμποδίζει ν’ ακουστεί ή 
ομολογία τής ανοχής τού νέου άπό τήν 
κοπέλλα πού δέ θέλει νά τήν ακού
σει—καί τό άπαράμιλλο παίξιμο τού 
Μάρλον Μπράντο είναι ανίκανα νά 
δοίσουν ζωή καί συγκίνηση σ* ενα ψεύ
τικο καί κούφιο περιεχόμενο.
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«Τό δγδοον θαύμα». (The Biggest 
show on earth. Σ χ η ψ ο & ε σ ί α :  
Σεσίλ ντε λΐίλλ. Ή & ο το ο ι ο ί ' .  Τσάρ- 
λτον *Ηστον, Κόρνερ Γουάΐλντ, Μπέτ- 
τυ Χιούτον, Γκλόρια Γκράχαμ, Τζαίημ 
Στιούαρτ. Ό τ ο ε ρ α τ έ ρ :  Τζώρτζ
Μπάρνες.

Ίσαμε σήμερα, σ’ όλες τις ταινίες 
του, ό Σεσίλ ντε Μίλλ έπεδίωξε. μέ την 
αέναη καί μαεστρική κίνηση χιλιάδων 
κομπάρσων, μέ τις τεράστιες σκηνογρα- 
φικές κατασκευές, μέ τά πλούσια κι' 
εκτυφλωτικά χρώματα, νά συναρπάσει, 
να θαμπώσει, νά πρυκαλέσει τό θαυμα
σμό, την κατάπληξη αδιαφορώντας για 
τή συγκίνηση, για την αλήθεια τον πε
ριεχομένου του. Τά έργα του, μεγαλεια- 
κά βέβαια, γοήτευαν τά μάτια, δεν άγ
γιζαν όμως την καρδιά. Τό «"Ογδοο 
θαύμα», χωρίς νά υστερεί καθόλου σε 
σκηνοθετική μαεστρία και θεαματικό
τητα είναι πολύ ανώτερο σέ ποιότητα 
από τις παληότερες δημιουργίες του. 
Όλο αυτό τό πλήθος τών ακροβατών, 
των ζουγκλέρ, τών παληάτσων, τών χο
ρευτριών πού υποβάλλονται σέ μύριους 
κόπους κι* άντικρύζουν καθημερινά 
μέ τό θάνατο γιά νά κερδίσουν τό ψω
μί τους γεμίζει τό έργο από ζεστή άν- 
θριοπιά καί συγκίνηση. Τό σενάριο, 
γραμμένο μ ’ αληθινή έμπνευση, κατα
φέρνει πέρα άπ’ τις ιδιαίτερες, ατομι
κές ιστορίες, ν ’ άναδείξει τή ζωή τού 
πλήθους. Υπάρχουν σκηνές μεγαλεια- 
κές όπως τό σκήσιμο τής τέντας κ ι' άλ
λες ύπέροχα συγκινητικές όπως ή έξοδο 
τής πολιτείας πού έρχεται νά εκδηλώσει 
τή συμπάθειά της στο τσίρκο, στούς άν- 
θρώπους αυτούς πού θυσιάζονται τόσο 
γιά νά τής προσφέρουν ένα θέαμα, καί 
νά τούς ένισχύσει στην άτυχία τους. 
Ή  ήθοποιΐα είναι λαμπρή. Ό  Τσάρλ- 
τον ΊΙστον δίνει έξαίρετα τόν τύπο τού 
ιμπρεσάριου πού έχει τάξει τή ζωή του 
στην εξυπηρέτηση τού συνόλου τών συν
άδελφων του. 'Ίδια λαμπροί είναι κ ι’ ό 
Κόρνερ Γουάΐλντ κι* ή Μπέττυ Χιούτον 
στούς ρόλους τών ακροβατών κι' ό 
Τζαίημς Ττιούαρτ σαν παληάτσοι. Γε
νικά τό «"Ογδοο θαύμα» άποτελει μια 
απ’ τις λίγες καλές ταινίες τής φετει- 
νής κινηματογραφικής χρονιάς.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ

Τό Κουαρτέττο «Γιάννατσεκ»
Ένα έξαίρετο συγκρότημα μουσι

κής δωματίου, τό περίφσμο κουαρ
τέττο τής Πράγας «Γιάνατσεκ», έμ- 
φανίστηκε στά μέσα του περασμένου

μήνα στό «Κεντρικό», σέ δύο κον- 
τσέρτα.

Στούς φίλους τής καλής μουσικής 
δόθηκε ή εύκαιρία όχι μόνο νά έχτι- 
μήσουν ένα άρτιο καί άριστο, άπό 
κάθε άποψη, σύνολο, μά καί νά νοιώ
θουν παράλληλα τό θέλγητρο, τήν 
αισθητική άπόλαυση καί τήν ψυχική 
άνάταση, πού μάς προσφέρει ή μου
σική δωματίου — τό πιό έκλεπτισμέ- 
νο. τό πιό ραφινάτο είδος μουσικής 
—δοσμένο άπό καλλιτέχνες μεγάλης 
άξίας·

Οί Τσεχοσλοβάκοι μουσικοί πού 
άποτελουν τό κουαρτέττο «Γιάνατ
σεκ», τιμώντας έκείνους πού θεμέ- 
λιωσαν καί λάμπρυναν μέ τά έργα 
καί τή δράση τους τήν έθνική Τσε
χοσλοβάκικη σχολή—μιά άπό τις πιό 
πρωτότυπες καί ρωμαλέες έθνικές 
σχολές—παρουσίασαν συνθέσεις γιά 
κουαρτέττο έγχορδων, του Σμέτανα, 
Ντβόρζακ καί Γιάνατσεκ.

Ό  Φρειδ. Σμέτανα (1824-1884) είναι 
ό πρώτος πού έθεσε τό θεμέλια τής 
μουσικής οχολής του τόπου του, καί 
πριν άκόμη ή πατρίδα του βρει τήν 
έθνική καί πολιτική της άνεξαρτησία, 
αύτός μέ τό έργο του διακήρυξε τό 
μεγαλείο τής έθνικής Τσεχοσλοβάκι
κης μουσικής. Στή τεχνοτροπία του 
νεορομαντικός, χρησιμοποιεί παράλ
ληλα τήν ιδιότυπη φυλετική γλώσσα 
έκφράζοντας τά πλούσια καί βαθειά 
συναισθήματα τής λαϊκής ψυχής.

Τό κουαρτέττο του σέ μί μινόρε 
(«άπό τή ζωή μου»), πού τόσο άρι- 
στουργηματικά άπέδωκαν οί τέσσα- 
ρες Τσεχοσλοβάκοι μουσικοί, έμφα- 
νίζει συμπυκνωμένα δλα τά χαραχτη- 
ριστικά γνωρίσματα τής τέχνης του 
Σμέτανα.

Τά λυρικά μέρη του έργου αύτοΟ 
έρμηνεύτηκαν μέ τόση θερμή έκφρα
ση καί δύναμη, πού ώς τά κατάβα- 
θα άγγιζε τόν ψυχικό κόσμο τοϋ ά- 
κροατή. "Ενας παλμός βαθειά άνθρώ- 
πινος μετουσιωμένος σέ ήχους άνα- 
πηδουσε άπό τά δοξάρια τών έκτε- 
λεστών, Τό πνεύμα τής λαϊκής δη
μιουργίας— άριστοτεχνικά μεταπλα- 
πλασμένο καί άπόλυτα άφομοιωμένο 
άπό τό συνθέτη—δόθηκε άπό τούς 
μουσικούς του κουαρτέττου μέ συ
ναρπαστική λαμπρότητα, ιδιαίτερα 
στό σημεία εκείνα πού έπικρατούσε 
τό χορευτικό στύλ.

Ό  Α. Ντβόρζακ (1841-1904) καί ό 
Λ. Γιάνατσεκ (1854-1928) άκολουθών- 
τας τό δρόμο πού χάραξε ό Σμέτα
να, χρησιμοποιούν στά έργα τους 
τήν έθνική παράδοση. Ό  πρώτος στή 
μουσική του γλώσσα έμφανίζει πιό 
χαραχτηριστικά κι άπό τό Σμέτανα 
τό λαϊκό στοιχείο καί στήν τέχνη 
του βρίσκουμε διάχυτο καί πιό έντο
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νο τό έθνικό χρώμα καί τό χαραχτή- 
ρα τής μουσικής του τόπου του. Ρο
μαντικός ό Ντβόρζακ στή τεχνοτρο
πία του, άκολουθεί, κατά κάποιο τρό
πο, σέ μερικά έργα του—Ιδιαίτερα 
στή μουσική δωματίου—τά πρότυπα 
τής κλασσικής φόρμας.

Ό  Γιάνατσεκ άσχολήθηκε περισσό
τερο κι* άπό τούς δυο προηγούμε
νους μέ τήν λαϊκή μουσική. Μεθοδι
κά και μέ έπιστημονική άκρίβεια με
λέτησε τό έθνικό ψολκρόρ καί εργά
στηκε έντατικά γιά τήν άξιοποίηοή 
του. Στις  καθαυτό προσωπικές δη
μιουργίες του, παρουσιάζει έξαιρε- 
τική πρωτοτυπία καί δύναμη.

Τό κουαρτέττο τής Πράγας ερμη
νεύοντας τά έργα του Ντβόρζακ καί 
τού Γιάνατσεκ όχι μόνο παρουσίασε 
μιά τέλεια  ένότητα, τεχνική καί αι
σθητική, μά έδωκε καί άνάγλυψο τό 
προσωπικό στύλ του κάθε συνθέτη, 
πού είναι συνυψασμένο καί συνται
ριασμένο μέ τήν πνοή τής έθνικής 
παράδοσης.

Στό «Κουαρτέττο σέ ρέ ματζόρε, 
τού Χάϋδν όπως καί «Κουαρτέττο 
οόλ μινόρε» του Ντεμπουσσύ, οί Τσε
χοσλοβάκοι αρτίστες έδωσαν και 
πάλι τό μέτρο τής μεγάλης καλλιτε
χνικής τους άξίας. Στό έργο του Χάϋ- 
δν, 6 ,τι χαραχτηρίζει τό στύλ τού 
μεγάλου Βιεννεζου δασκάλου, τή λ ι
τότητα τής φόρμας του, τό θέλγητρο 
καί τό πνεύμα τής κλασσικής μουσι- 
σικής, δόθηκε με άπαράμιλλη μαε
στρία. Στό Κουαρτέττο τού Ντεμ
πουσσύ—έργο κλασσικό στό είδος 
του καί μέ μεγάλες αξιώσεις—οι έρμη- 
νευτές δείξανε πιό περίτρανα τή μου
σική τους ευαισθησία, τήν καλλιτε
χνική καί πνευματική τους ώριμότη- 
τα. ‘ Η τόσον λεπτολόγος, ή ευαίσθη
τη καί πνευματώδική προσωπικότητα 
τού Γάλλου συνθέτη, διαγράφηκε κα
θαρά μέσα άπό τή κλίμακα τών λε
πτών μουσικών άποχρώσεων.

Οι συναυλίες τής Κρατικής Έργα 
σέ πρώτη ακρόαση

Δύο μεγάλες συμφωνικές δημιουρ
γίες πού (Αντιπροσωπεύουν τή Σοβιε
τική τέχνη, δόθηκαν σέ πρώτη άκρό- 
αση άπό τήν Κρατική μας όρχήστρα 
κατά τό τελευταίο διάστημα.

€Η «Συμφωνία άρ. 5» τού Σέργιου 
Προκόψιεφ πού παρουσίασε ό μαέ
στρος κ. Α. Παρίδης, είναι τό πιό 
άντιπροσωπευτικό έργο τής προοδευ
τικής τέχνης μέσα στήν τελευταία 
δεκαετία. ‘Η συμφωνία αυτή γράφη
κε στήν περίοδο όπου ή έπική πάλη 
τής έλεύθερης άνθρωπότητας έβαινε 
πρός τήν τελειωτική νίκη καί τό θρί
αμβο, συντρίβοντας τό τερατώδικο

καί άπάνθρωπο Χιτλερικό καθεστώς. 
Ό  Προκόφιεφ δίχως προκαθωρισμέ- 
νη προγραμματική τάξη, άνύψωσε έ- 
να ρωμαλέο ήχητικό οικοδόμημα, με
στό άπό πλούσιες ιδέες καί αισιό
δοξα συναισθήματα. Στό έργο αύτό 
τό προσωπικό στύλ καί τό καλλιτε
χνικά βιώματα τού συνθέτη—μέ τις 
ώραίες λυρικές εικόνες, τό χιουμορι
στικό, τό σκωπτικό πνεύμα, τή 
ζωντάνια τού ρυθμικού στοιχείου— 
προβάλλουν άνάγλυφα. Μερικά κατά
λοιπα μουσικού φορμαλισμού, πού 
ό Προκόφιεφ δέν ε ίχε κατορθώσει 
ν ’ άποβάλλει έντελώς, έμφανίζονται 
σάν μειονεκτήματα τού έργου.

Ή άπόδοση τής Συμφωνίας τού 
Προκόφιεφ άπό τήν όρχήστρα, άνά- 
λογα μέ τις πολλαπλές δυσκολίες 
πού παρουσιάζει τό έργο αύτό καί 
μάλιστα σέ πρώτη έκτέλεση, στάθη
κε περισσότερο άπό Ικανοποιητική.

Ό  έτερος άπό τούς κορυφαίους 
σοβιετικούς συνθέτες Δημήτρης Σο- 
στάκοβιτς, παρουσίασε τή Πέμπτη 
του Συμφωνία τό Νοέμβρη τού 1937 
στή Μόσχα, σάν μιά προσφορά τής 
Σοβιετικής μουσικής πρός τό μεγάλο 
οικοδόμημα τού Σοσιαλισμού, πού 
γιόρταζε τότε τήν εικοστή του επέ
τειο. Τή Συμφωνία αύτή άκούσαμε 
άπό τήν Κρατική όρχήστρα στις άρ- 
χές τού Φλεβάρη, μέ διευθυντή τόν κ. 
θ . Βαβαγιάννη.

*Από τά πιό όλοκληρωμένα συμφω
νικά έργα τού Σοστάκοβιτς ή «Πέμ
πτη», πού σήμερα κατέχει έξέχουσα 
θέση μέσα στήν παγκόσμια μουσική 
φιλολογία, έξακολουθεΐ νά παραμέ
νει ίσως τό πιό άγαπητό καί τό πιό 
συχνό έκτελούμενο έργο σ ’ όλόκλη- 
ρη τή Σοβιετική Ένωση.

CH ερμηνεία τού έργου άπό τόν κ. 
Βαβαγιάννη, παρά τις άναπόφευκτες 
άτέλειες μιας πρώτης έκτέλεσης, 
στάθηκε σ’ ένα έξαιρετικό έπίπεδο. 
Γιά τό λόγο αύτό τό άκροατήριο τής 
συναυλίας τού έπεφύλαξε. όπως καί 
στούς άξιους μουσικούς τής όρχή- 
στρας μας, θερμότατη ύποδοχή, ύ
στερα άπό τήν ακρόαση τής Συμφω
νίας.

Δύο άκόμη ξένα έργα παρουσίασε 
γιά πρώτη φορά ή Κρατική όρχή
στρα : Τό «Ντιβερτιμέντο» γιά έγχορ
δα τού Ούγγρου συνθέτη Μπέλα 
Μπάρτοκ (1881-1945) ύπό τή διεύθυν
ση τού κ. Α. Παρίδη, καί τή «Δευτέ
ρα Συμφωνία» τού 'Αμερικανού συν
θέτη Πώλ Κρέστον, μέ διευθυντή τής 
όρχήστρας τόν κ. X. Μίτσελ.

’Από τις μεγαλύτερες μουσικές 
προσωπικότητες τού καιρού μας ό 
Μπάρτοκ, παρουσιάζει στό όλο δη
μιουργικό του στάδιο μιά χτυπητή
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άντινομία. πού προκύπτει άπό δύο 
βασικά άντιτιθέμενα καλλιτεχνικά 
του βιώματα :

Τό έθνικό φολκλόρ άπό τή μεριά, 
ό διανοητικός φορμαλισμός άπό τήν 
άλλη. Μέ τό πρώτο άσχολήθηκε έν- 
τατικά πολλά χρόνια καί ήρθε σέ ά
μεση έπαφή μέ τό πνεύμα τής λ α ϊ
κής δημιουργίας. Ό  φορμαλισμός 
άντίθετα τόν παρασύρει πρός τις πε
ριοχές ιιιάς άγονης καί στείρας τέ
χνης.

Στό «Ντιβερτιμέντο» του γραμμένο 
τό 1939, ό Μπάρτοκ χρησιμοποιεί— 
όπως στά παλαιότερα έργα του— 
πλατειά τό φολκλόρ καί παρουσιά
ζει μιά τεχνοτροπία πιό καθαρή, πε
ρισσότερο κατανοητή, σέ σχέση μέ 
άλλα του έργα ιιού εΤναι σκοτεινά, 
στριφνά κι άκατανόητα.

‘Ο κ. Παρίδης. έρμηνεύοντας τό 
«Ντιβερντιμέντο, δέν κατόρθωσε, πα
ρά τις προσπάθειές του, ν ’ άποδώ- 
σει έκεϊνο πού άπαιτουσε τό πνεύμα 
τοϋ έργου.

Ή «Δευτέρα Συμφωνία* του Κρέ- 
στο, γραμμένη στά 1944, είναι μιά 
σύνθεση πού τής λείπ ει—κατά κύριο 
λόγο—τό βαθύ, τό ουσιαστικό περιε
χόμενο, έκεϊνο δηλαδή πού ακριβώς 
χαραχτηρίζει τά άληθινά έργα τέ
χνης. Μιά έπιφανειακή ευαισθησία ά- 
πλή καί συνηθισμένη, δίχως κανένα 
έσωτερικό παλμό, καί μιά τεχνοτρο
πία κλασσικίζουσας μάλλον μορφής, 
αυτά, σέ γενικές γραμμές, παρου
σιάζει ή Συμφωνία τοϋ Κρέστον.

Β. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ε Κ Θ Ε ΣΕ ΙΣ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Μάρθα, Νάκη, Καλμουχου, 'Αγλαΐ
ας Παππά, Παπαθεοδώρου

Πολλές φορές έχουμε τήν αίσθηση, 
δταν βλέπουμε εκθέσεις ακόμα καί αρ
κετά σημαντικών ζωγράφων, ότι πολλά 
έγιναν γιά νά συμπληρώσουν τόν άπαι- 
τούμενο αριθμό ή επειδή ό καλλιτέχνης, 
μιά πού έχει ώρισμένες τεχνικές Ικανό
τητες, έφτιαξε έργα πού ενώ εξωτερικά 
είναι όμοια μέ τά υπόλοιπα, ουσιαστι
κά, ποιοτικά ανήκουν σέ μιάν άλλη κα- 
τηγορία.

Αυτή τήν αίσθηση δεν τήν έχουμε 
ποτέ μπροστά στά έργα τού κ. Μάρθα. 
Αυτό δέ σημαίνει πώς τά έργα του βρί- 
σκονται όλα στό ίδιο επίπεδο. Μπορού
με μάλιστα νά πούμε ότι μάς παρουσιά
ζεται πολύ άνισος. αλλά ποτέ κουρασμέ
νος ή αντιγράφοντας τόν εαυτό του. 
Γιατί ό κ. Μάρθας δουλεύει πάντα ό

ταν πραγματικά έχει διάθεση νά ζω
γραφίσει, είτε όταν έχει ανάγκη νά έκ- 
φράσει μιά συγκίνηση, είτε γιατί επιθυ
μεί νά δοκιμάσει καί νά χαρεΐ ένα τρό
πο ζωγραφίσματος.

Ανικανοποίητος πάντα ψάχνει γιά 
νάβρει τόν βαθύτερο εαυτό του καί τήν 
τεχνική πού ταιριάζει σέ κείνο πού 
έχει τήν ανάγκη νά πει. Τό δίχως άλλο 
ό κάθε τρόπος καί τό κάθε υλικό έχει 
τις δικές του δυνατότητες καί γιά τί
ποτα ό κ. Μάρθας δέν έμεινε αδιάφο
ρος. "Εχει αναμφισβήτητα ζωγραφικά 
χαρίσματα καί σέ πολλά έργα του χαι
ρόμαστε τή στερεή αρχιτεκτονική, τή 
χρωματική ένταση, τήν ατμοσφαιρική 
ενότητα ή τήν αρμονική παράθεση χρω
ματικών επιφανειών πού ξεπερνούν τήν 
ευχαρίστηση πού δί\ει ή διακόσμηση 
επειδή εκφράζουν πάντα μιά συγκίνη
ση. Μερικά έργα του βέβαια, παραμέ
νουν άδιάφορα, είτε γιατί δέν μπόρε
σαν νά ξεπεράσουν τό στάδιο τού πει
ραματισμού είτε γιατί ή θέληση τής 
έντάσεως τούς έδωσε μιά χρωματική 
όμότητα.

Εκείνο  πού είναι έπιταχτικό στόν 
κ. Μάρθα είναι ν' ανακαλύψει τις βα
θύτερες ανάγκες του καί νά βρει ποιά 
άπό τά μέσα πού μεταχειρίζεται μπο
ρούν νά τις πραγματοποιήσουν. Τότες 
αύτόματα θά γίνει τό απαραίτητο ξε- 
καθάρισμα καί θά δημιουργήσει ένα 
έργο οπού πολλά, ίσως, θά έχουν θυσια
στεί μά θά έχει τήν απαραίτητη ενότη
τα τή* τέχνης.

— Μερικά παιδικά κεφάλια τού 
Κ. Νάκη πού είναι φτιαγμένα σέ μιά 
χαμηλή χρωματική κλίμακα, κρύβουν 
μιά τρυφερότητα καί μιά ανθρωπιά 
πού φαίνεται τόσο άπό τήν έκφραση 
πού δίνει στά πρόσωπα όσο καί άπό τή 
γνήσια λιτότητα τού σχεδίου καί τού 
χρώματος. Σ ' αυτά δέν υπάρχει τίποτα 
τό θεατρικό ή τό έπιδειχτικό. Περίπου 
τά ίδια χαρίσματα υπάρχουν καί σέ 
μερικές μεγαλύτερες φιγούρες του. "Ο
που όμως μέ τή θέλησή του πάει νά 
κάνει έργο δυνατό, τά χροηιατά του 
άποχτούν μιά σκληρότητα, χάνουν τήν 
αρμονία τους καί τό σχέδιό του γίνεται 
ακίνητο.

Ό  κ. Νάκης μοιάζει νά είναι μιά 
διακριτική κι* ευγενική φύση καί γι' 
αυτό πετυχαίνει εκεί ακριβώς όπου ε ί
ναι πιό προσεχτικός καί πιό ταπεινός 
μπροστά στόν άνθρωπο καί τή φύση. 
’Αλλά καί στά λιγώτερο επιτυχημένα 
έργα του, ό κ. Νάκης, διακρίνεται γιά 
τήν επιμέλεια, τήν ευσυνειδησία του καί 
γιά τήν έλλειψη πόζας καί θεατρικό
τητας πού τόν κάνουν νά μή θέλει πο
τέ νά κάνει έργα ψεύτικα κι' εντυπω
σιακά.

—'Από τις υδατογραφίες τού κ. Καλ- 
μούχου λείπει ή άνθρόϊπινη μορφή, άλ-
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λά υπάρχει σχεδόν πάντα ή παρουσία 
τής ανθρώπινης θερμότητας. Έχτός 
από έλάχιστες εξαιρέσεις ό κ. Καλμού· 
χος έχει ένα κέφι και μια δροσιά πού 
δίνουν ζωντάνια στα έργα του. Μερικές 
υδατογραφίες του εκφράζουν έντονα ζω
γραφικά μιά φευγαλέα, αλλά εξαιρετική 
καί χαρακτηριστική στιγμή τής φύσης. 
Τό χρώμα του είναι σχεδόν πάντα αρ
μονικό καί ή αρχιτεκτονική τόσο τού 
πίνακα σά συνόλου όσο καί των πραγ
μάτων σωστή. Έχτός από 3-4 υδατο
γραφίες όπου τά δέντρα είναι άδικαιο- 
λόγητα καί εύκολα σχηματοποιημένα, 
στις υπόλοιπες κατορθιύνει μέ πολύ λ ι
τά μέσα νά δίνει τήν αρχιτεκτονική των 
δέντρων δίχως ν ’ άφαιρεϊ τό άέρινο καί 
ζωντανό στοιχείο τους. Κι' αυτή ή έπι- 
τυχία του δέν είναι μικρή. Γ ενικά στο 
|ργο του υπάρχει ένας τόνος αισιοδο
ξίας καί μιά αντιμετώπιση των πραγ
μάτων γεμάτη υγεία καί θάρρος.

Ό  κ. Καλμούχος έχει χρόνια πολλά 
νά εκθέσει στήν 'Αθήνα καί μιά πλη
ρέστερη έκθεση πού θά επιτρέψει νά 
εκτιμήσουμε αντικειμενικά τή συμβο
λή του στήν ελληνική ζωγραφική.

Τά βότσαλά του είναι ενδιαφέροντα 
καί μάς φέρνουν τό μήνυμα τής χαράς 
τού ά\θρο>που πού ζεί κοντά στο καλο
καιριάτικο Αιγαίο.

—Ή κ. Παππά βλέπει τον κόσμο 
πραγματικά μέ χρώμα, αλλά καί μ* ένα 
τρόπο δοσμένο εκ των προτέρων πού 
μερικές φορές γίνεται τόσο τυραννικός 
ώστε δίνει στά έργα της μιά συμβατικό
τητα πού τά χαρίσματά της αν δέν ύ- 
πήρχε αύτή ή δέσμευση θά τής είχαν 
έπιτρέψει νά τήν ξεπεράσει.

Τά πορτραΐτα της είναι καλά σχε
διασμένα, σιοστά στημένα καί αρμονικά 
χρωματισμένα. Οί άνθρωποί της οί πιό 
πολλοί είναι άνθριοποι πνευματικοί άρ- 
κετά καλά χαραχτηρισμένοι. Οί μονο
τυπίες της, ως επί τό πλείστον λουλού
δια, ανθισμένα κλαδιά, μελωδικές καί 
ποιητικές. 'Ωστόσο καί κυρίως στις έ- 
λαιογραφίες της συχνά υπάρχει μιά 
ατμόσφαιρα συμβατικότητας. Ή  κ. 
Παππά δουλεύει μέ συνέπεια μιά τε
χνική πού πιστεύει ότι αποτελεί τό κλει

δί πού ανοίγει τό μυστήριο τής ζωγρα- 
φικότητας των πραγμάτων. Κανένα σύ
στημα όμως ποτέ δέν είναι δυνατό νά 
εξασφαλίσει τήν πραγματοποίηση ενός 
έργου τέχνης. Γιατί κάθε έργο τέχνης 
είναι ένας οργανισμός τόσο πολυσύν
θετος πού απαιτεί τήν παρουσία ολό
κληρου τού ψυχικού κόσμου μας συνει
δητού καί μή. Είναι παράλογο νά ζη
τούμε νά κάνουμε τέχνη μ' ένα σύστη
μα λογικοποιημένο.

Ή κ. Παππά έχει αναμφισβήτητα 
ζωγραφικά χαρίσματα καί̂  θά ήταν ω
φέλιμο νά χρησιμοποιεί τή λογική όχι 
τόσο στήν τεχνική μέ τήν οποία ζω
γραφίζει όσο στήν απόκτηση ενός ελέγ
χου πού θά τής έπιτρέπει νά μήν πέ
φτει κάποτε σέ μιάν εύκολη γλυκύτη- 
τα καί φιλολογία όπως στις μονοτυπίες 
μέ τό Χριστό καί τή μεγάλη έλαιογρα- 
φία τής χορεύτριας.

Ή  κ. Παππά θέλει νά κινείται σ' 
ένα υψηλό επίπεδο τέχνης καί έχει αρ
κετά δικαιώματα γιά νά τό κάνει αυτό. 
Συγχρόνως όμως μάς δίνει καί μάς τό 
δικαίωμα νά είμαστε αυστηροί απέναν
τι της.

— Ό  κ. Παπαθεοδώρου δίνει εξαι
ρετική σημασία στή ζωγραφική ύλη. 
Αυτό τό άνακάτωμα τής πάστας πού 
ιριδίζει άπό ένα σωρό συζεύξεις χρω
μάτων όπου ή τύχη παίζει ενα κεφα
λαιώδη ρόλο δημιουργεί σέ μερικούς 
πίνακές του ένα μυστικοπαθή καί ρω- 
μαντικό χώρο.

Ό  κ. Παπαθεοδώρου θυσιάζει συ
χνά τή μορφή στή ζωγραφική ύλη. 
Μοιάζει νά φοβάται νά ξαναγυρίσει 
γιά νά διόσει νόημα στά σχήματά του, 
μήπως καταστρέψει τή χρωματική α ί
σθηση.

Καί ό κόσμος του όμως δέν είναι α
ληθινός. Είναι μιά ηχώ έργων εύρω- 
παίων ζωγράφων, ή προέρχεται άπό 
μιάν ανάμιξη ζωγραφικών εντυπώσεων 
καί φιλολογικής αίσθησης τής ζωής. 
Μοιάζει πολύ συχνά ψεύτικος καί κα
τασκευασμένος όσο κι* άν οί χρωματι
κές προσμίξεις του είναι ευχάριστες ή 
γοητευτικές.

Κ.

ΠαρακαλοΟνται δσοι άπ' τούς συνδρομητές —έσωτε- 
ρικοΰ και έξωτερικοΰ— καθυστερούν τή συνδρομή τους, 
νά τήν έμβάσουν τό συντομώτερο στή νέα διεύθυνση τοΰ 
Περιοδικού: Γαμβέτα 6.—’Αθήνα.
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Π Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Α

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α

Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΙ
* Ο μήνας που μας πέρασε μπορεί να 

χαρακτηριστεί σά μήνας διαμαρτυριών για 
τή θέση που πήρε ή Εκκλησία απέναντι 
στο έργο τον μεγάλου "Ελληνα συγγραφέα 
Νίκου Καζαντζάκη. 'I I  ανάμιξη τής Ε κ 
κλησίας σε λογοτεχνικά ζητήματα και ή 
απαίτησή της νά απαγορευτούν από την 
Κυβέρνηση τά έργα τον Καζαντζάκη, προ- 
κάλεοαν ζωηρότατη αγανάκτηση στους φ ι
λολογικούς κύκλους και στο πλατύτερο 
κοινό. νΕτσι έκτος από τις διαμαρτυρίες 
τής Εταιρίας 'Ελλήνων Λογοτεχνών, τής 
« ’ Ενώσεως τών δικαιωμάτων τον ανθρώ
που και τον πολίτου>, τή συμπαράσταση 
όρισμένης μερίδας τον 9Αθηναϊκού Τύ
που, τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας έφθα- 
σαν στην Κυβέρνηση και άπό τά Δημοτι
κά Συμβούλια τών Δήμων Ηρακλείου, 
Ρεθύμνου και Χανιών.

Παρακάτω δημοσιεύουμε ολόκληρη τή 
διαμαρτυρία πού μάς έστειλε 6 Δήμος 'Η 
ρακλείου :

Ψήφισμα
Τό Δηυοτικόν Ζυμβούλιογ 

’Ηρακλείου Κρήτης
Λαβόν υττ* όψιν έν τή σημερινή συ

νεδρία αύτού είσήγησιν του Προε- 
δρεύοντος Αντιπροέδρου κ. Γεωργ. 
Κ. Καρούζου λαβόντος τόν λόγον 
πρό τής ήμερησίας διατάξεως καί 
έκθέσαντος δτι έπ ιχειρεϊτα ι κατ’ αυ
τός άνόσιος διωγμός κατά του πνεύ
ματος καί άνίερος πόλεμος τής έπι- 
σήμου άτυχώς Ελληνικής Εκκλησίας 
κατά ενός έξέχοντος συμπολίτου μας, 
τοΟ Νικολάου Μιχ. Καζαντζάκη, ό 
όποιος τιμά τά Ελληνικά Γράμματα 
καί είναι σήμερον εις τήν Παγκόσ
μιον Κοινότητα τών διανοουμένων τό
σον εύφήμως γνωστός δσον ούδείς 
άλλος άπό τούς ζώντας ‘Έλληνας 
συγγραφείς, εΤναι γέννημα καί θρέμ
μα τής πόλεως Ηρακλείου, τό δέ 
προκάτοχον Δημοτικόν Συμβούλιον 
δΓ άποψάσεώς του κατά τό παρελ
θόν έτος μετωνόμασε με τό όνομά 
του τήν όδόν δπου εύρίσκεται ή οι
κία εις τήν όποιαν έγεννήθη καί έζη- 
σε τά νεανικά του χρόνια ό σήμερον 
διωκόμενος μέγας συγγραψεύς καί 
συμπολίτης μας, καί διά τόν όποιον 
ένώ ό νϋν ’Αρχηγός τών Φ ιλελευθέ
ρων κ. Γ. Παπανδρέου ε ίχε προτείνει 
πρό έτών νά άνακηρυχθή ’Ακαδημαϊ
κός διά διατάγματος, τουναντίον ή 
Σύνοδος τής Ελληνικής ’Εκκλησίας 
διά προσφάτου άποφάσεώς της έζή- 
τησεν άπό μεν τήν Ελληνικήν Κυβέρ-

νησιν νά άπαγορεύση τήν κυκλοφο
ρίαν τών βιβλίων του καί νά κατά- 
σχη αύτά, .άπό δέ τό Πατριαρχεΐον 
Κω'ν)πόλεως νά έπιβάλη κυρώσεις 
πνευματικός κατά του συγγραφέως, 
ώς ύπαγομένου εις τήν δικαιοδοσίαν 
του Πατριαρχείου, έφ* δσον ή Ιδιαι
τέρα του Πατρίς, ή Κρήτη, υπάγε
ται έκκλησιαστικώς είς τό Πατριαρ- 
χεΐον. Καί διά μέν τήν άπαγόρευσιν 
τής κυκλοφορίας τών βιβλίων του 
Καζαντζάκη καί τήν κατάσχεσιν αύ- 
τών δύναται νά προεξοφληθή άπό 
τοΟδε δτι δέν θά άποδεχθή ταύτην ή 
Ελληνική Δικαιοσύνη, μόνη άρμοδία 
κατά τό Σύνταγμα διά νά λάβη άπό- 
φασιν έπί του θέματος. Ά λ λ ' ώς 
πρός τό ζήτημα τών πνευματικών κυ
ρώσεων έκ μέρους τής Εκκλησίας άς 
εύχηθώμεν χάριν του κύρους τής 
Εκκλησίας νά μή έπαναληφθοΟν τά 
άτυχή προηγούμενα τών άφορισμών 
καί άναθεματισμών τοΟ Θεοφίλου 
Καΐρη, του Άνδρέου Λασκαράτου,τοΟ 
'Εμμανουήλ Ροΐδη, του ’Ελευθερίου 
Βενιζέλου έκ τών νεωτέρων καί τό
σων άλλων παλαιοτέρων τούς όποιους 
έδικαίωσεν ή Ισ τορ ία  καί ή ’Εκκλη
σία έκ τών ύστέρων.

Ά λ λ ’ δ .τι καί άν γίνη άπό τήν 
Εκκλησίαν καί τό Κράτος οι συμπο- 
λ ίτα ι του διωκομένου σήμερον Κα
ζαντζάκη όφείλομεν νά διαμαρτυρη- 
θώμεν κατά τών Μεσαιωνικών Ίησουϊ- 
τικών μεθόδων τών έν τώ προσώπω 
αύτου διωκτών τής πνευματικής ’Ε
λευθερίας κατά τό δεύτερον ήμισυ 
του 20ου αίώνος καί νά έκδηλώσω- 
μεν διά ψηφίσματος τοΟ Δημοτικού 
Συμβουλίου δλην μας τήν συμπάθειαν 
καί τήν ήθικήν μας συμπαράστασιν 
πρός τόν διωκόμενον συμπολίτην μας.

'Ακόυσαν καί τάς συμφώνους άγο- 
ρεύσεις καί προτάσεις τών κ. κ. Δη
μάρχου Γεωργίου Ά λεξ . Γεωργιάδου 
καί Δημοτικών Συμβούλων Αάμπη Δα- 
μιανάκη, Εύαγγέλου Χριστοφοράκη 
καί Μιχαήλ Γαρεφαλάκη, ύπερθεμα- 
τισάντων είς δσα προέτεινεν ό κ. Α ν
τιπρόεδρος.

ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
Διερμηνεύει τήν πάνδημον διαμαρ

τυρίαν τών Δημοτών Ηρακλείου Κρή
της διά τόν άδικον διωγμόν τού πρώ
του διανοουμένου Έλληνος καί συμ
πολίτου μας Νικολάου Μιχ. Καζαν
τζάκη καί έκφράζει τήν ήθικήν συμ- 
παράστασιν τής ‘Ολομέλειας τού Δη
μοτικού Συμβουλίου καί τής γενετεί- 
ρας του πόλεως Ηρακλείου πρός 
αύτόν.

Εκφράζει τήν πεποίθησιν δτι ή 
'Ελληνική Διναιοσύνη θά άπορρίψη 
τήν πρότασιν τής 'Εκκλησίας περί 
άπαγορεύσεως τής κυκλοφορίας τών

242



βιβλίων τοΟ Νικολάου Καζαντζάκη καί 
περί κατασχέσεως αύτών, ώς άνελευ- 
θέραν, άντισυνταγματικήν καί παρά
νομον.

Εύχεται, ϊνα τό Σεπτόν Πατριαρ- 
χειον Κων)πόλεως αίρόμενον εις τό 
Πνευματικόν "Υψος Του άρνηθή νά 
άκούση τά ώς άνω εΐρηται θλιβερά 
παραδείγματα άφορισμών, άναθεμα- 
τισμών καί οίωνδήποτε άλλων πνευ
ματικών κυρώσεων, καταδικασθέντων 
άμετακλήτως υπό τής 'Ιστορίας καί 
άνακληθέντων έκ τών ύστερων ύπ’ 
αυτής τής Εκκλησίας.

Α ίτείτα ι άρμοδίως νά άνακηρυχθή 
ό Νικόλαος Μιχ. Καζαντζάκης 'Ακα
δημαϊκός ε ϊτε  δΓ άποφάσεως τοΟ 
Σώματος τής 'Ακαδημίας ε(ς την ύ- 
πάρχουσαν κενήν θέσιν Γραμμάτων 
καί Τεχνών ε ϊτε  διά Βασιλικού Δ ια 
τάγματος κατά τήν πρότασιν τοΟ 
Α ρχηγού τών Φιλελευθέρων, έξου- 
σιοδοτουμένης είδικώς τής Ένώσεως 
τών Ελλήνων Λογοτεχνών νά προω- 
θήση τό θέμα τούτο τής Άκαδημαί' 
κής έδρας.

Αποφασίζει νά έντειχισθή άναμνη- 
στική πλάξ εις τήν οικίαν όπου έγεν- 
νήθη καί έζησε τά νεανικά του έτη ό 
Νικόλαος Καζαντζάκης καί νά γίνουν 
τά άποκαλυπτήρια τής πλακός ταύ- 
της καί τών πινακίδων τής έπ’ όνό- 
ματί του όδοϋ, έν έπισήμω τελετή 
προσδιορισθησομένη υπό τοΟ κ. Δη
μάρχου, παρουσία άπάντων τών με
λών του ΔημοτικοΟ Συμβουλίου 'Η
ρακλείου καί όλων όσοι τιμούν τήν 
πνευματικήν άζίαν του έργου τοΟ με
γάλου συμπολίτου μας.

Καί έξουσιοδοτεϊ τόν κ. Δήμαρχον 
Ηρακλείου καί τόν κ. Πρόεδρον του 
ΔημοτικοΟ Συμβουλίου νά άποστεί- 
λουν τό παρόν ψήφισμα.

1. Εις τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χείον Κων)πόλεως, 2. Είς τήν Ίεράν 
Μητρόπολιν Κρήτης, 3. Είς τήν Ίε- 
ραν Σύνοδον τής Εκκλησίας τής Ε λ 
λάδος. 4. Είς τήν Σεβ. Κυβέρνησιν 
('Υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών 
καί Προεδρίας τής Κυβερνήσεως), 5. 
Ε ίς  τόν κ. Πρόεδρον τής Βουλής τών 
Ελλήνων, τούς κ. κ. ’Αρχηγούς τών 

Κομμάτων καί τούς κ. κ. Βουλευτάς 
Κρήτης, 6. Είς τήν Ελληνικήν Α κα
δημίαν, 7. Είς τούς κ. κ. Εισαγγελείς 
καί Προέδρους Ά ρείου Πάγου, Έ- 
φετών καί Πλημ)κών Αθηνών, 8. Είς 
τήν έν Άθήναις "Ενωσιν Ελλήνων 
Λογοτεχνών καί λοιπά Σωματεία 
Συγγραφέων καί Διανοουμένων, 9. Είς 
άλας τάς έφημερίδας καί. λογοτεχνι
κά Περιοδικά Αθηνών καί Κρήτης 
καί 10. Είς τόν τιμώμενον συμπολί
την μας Νικόλαον Μιχ. Καζαντζάκην, 
έλάχιστον δείγμα τής έκ μέρους μας 
άναγνωρίσεως του πνευματικού του

έργου καί τού άδικου κατ' αυ
τού διωγμού τής έπισήμου Εκκλη
σίας.

Έν Ήρακλείω τή 1η Μαρτίου 1955
Ό  Προεδρεύων 'Αντιπρόεδρος 

τού Δημοτ. Συμβουλίου 
ΓΕΩΡΓ. Κ. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

Ό  Δήμαρχος 'Ηρακλείου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΓΕΩΡΙΊΑΔΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
* Από τις 2—5 τον * Απρίλη θά οννέλ- 

θει στην * Αθήνα ενα απ'aura τα μικρότερα 
Συνέδρια Φιλοσοφίας πού συνήθισαν νά 
τά λεν γαλλικά Htitrellens εϊτε Collo
quium ή και Σομπόσιο.

Τό Συνέδριο Φιλοσοφίας, Conqr^S 
International de Philosoqhie είναι θε
σμός, που λειτουργεί από τό 1000. ’ Ιδρύ
θηκε με γαλλική πρωτοβουλία, ιδιαίτερα 
του δραστήριου κι οργανωτικού διευθυντή 
τής Revue de Metaphysique et de 
Morale Xavier L£on. Συνήλθε κάθε 
τέοσαρα χρόνια σέ διάφορες πόλεις αρχί
ζοντας από τό Παρίσι. Μεταπολεμικά 
άποφασίστηκε νά συνέρχεται κάθε πέντε 
χρόνια.

Τά τελευταία Συνέδρια, 8ο—11ο, έγιναν 
στην Πράγα 1034, Παρίσι, Congr6s 
Descartes. 1037, wΑμστερνταμ 1048, 
Βρνξέλ.λες 1903, κανονικά τέλος Αύγου
στου. 'Η  προσέλευση στο συνέδριο όλο 
και πληθαίνει. * Ενώ οι εργασίες τής Πρά
γας περιλήφτηκαν σ' Ενα τόμο από 1103 
σελίδες, τον Παρισιού έφτασαν τά 12 τεν- 
χη από 200 κάπου σελίδες, τών Βρυξελ
λών πέρασαν τά 13 άπό 200 σελίδες. Οι 
ανακοινώσεις πού παρουσιάστηκαν στο τε
λευταίο έφτασαν τις 500.

* Αφού τό διάστημα ανάμεσα στα μεγά
λα συνέδρια ορίστηκε πέντε χρόνια, απο
φάσισαν στο διάστημα αυτό νά γίνονται 
μικρότερα, με όρισμένα θέματα συνέδρια. 
Τέτοιο είναι τό συνέδριο τής Αθήνας, 
που Εχει γιά θέμα €διάλ.ογοι και διαλε- 
χτική». Στην πρώτη γραμμή Εννοούν τό 
διάλογο και τή διαλεχτική στήν *Αρχαιό
τητα, στον Πλάτωνα Ιδιαίτερα. Μά ή ερ
μηνευτική εγκύκλιος Εδωσε μεγαλύτερο 
π/.άτος στις Εννοιες.

* Από τό 1937, στο συνέδριο τον Πα
ρισιού, δημιουργήθηκε κεντρικό όργανο 
τών Συνεδρίων, τό Διεθνές Ινστιτούτο 
Φιλοσοφίας ,Instiuit International de 
Philosophic, I I. P., πού Εχει Εδρα τή 
Σορβόννη κι έκτος άπό τις άλλες εργασίες 
Εβγαλε άπό τότε τή Βιβλιογραφία τ>)ς Φ ι
λοσοφίας, Ενα τόμο κάθε εξάμηνο άπό 250 
κάπου σελίδες. Πριν άπό λίγα χρόνια ορ
γανώθηκε ή Διεθνής *Ομοσπονδία τών 
εταιριών τής φιλοσοφίας, P6d6raliOn In
ternationale des So c ie ty  de Philoso- 
phia. βραχυγραφικά F. I. S. P., πού 
Εχει Εδρα τις Βρυξέλλες.
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Στη γενική συνέλευση τον Ινστιτού
του, πού έγινε στις Βρυξέλλες, στη Βελ
γική ’Ακαδημία, με την ευκαιρία του 
11ου Συνέδριου, τέλος Αύγουστου 1953, 
όριστηκε τόπος για το 12ο συνέδριο, τον 
1958, ή * Ιταλία και για τδ μεθεπόμενο 
πιθανότατα τδ Μεξικό.

Ό  καθηγητης θεοδωρίδης που άπδ 
χρόνια ανήκει στη δύναμη των Συνεδρίων 
κι είναι μέλος τον Διοικητικού Συμβού
λιου τού I. I. Ρ ., πρόβαλε στη συνέλευση 
τδ παράπονο, γιατί ένώ δ θεσμδς των 
Συνέδριων τής Φιλοσοφίας λειτουργεί πά
νω άπδ μισδ αιώνα, δε σκέφτηκε την *Α
θήνα, τήν πατρίδα τής φιλοσοφίας. ' Η  
παρατήρηση βρήκε απήχηση κι είχε για 
αποτέλεσμα ν* άποφασιστεΐ τδ Συμπόσιο 
τής * Αθήνας τδ 1955. 01 ' Ολλανδοί μάλι
στα πού είχαν προτεραιότητα γι αύτδ τδ 
χρόνο, τον παραχώρησαν με χειροκροτή
ματα στην ' Ελλάδα. Καταλληλότερη έποχή 
για μας εδώ είναι τδ Πάσχα και λογάρια
σαν πρδς τά μέσα τού ’Απρίλη. Χρειάστη
κε όμως να συνδυαστεί με τδ Εθνικά 
Συνέδριο Φιλοσοφίας> των Ιταλών πού 
συνέρχεται στη Νεάπολη άπδ τις 18—22 
τού Μάρτη, έγιναν οί σχετικές συνεννοή
σεις μέ τον εκλαμπρότατο πρύτανη τού 
Πανεπιστημίου τής Μπολόνιας Felice 
Battaglia.

Κυκλοφόρησε ή δεύτερη εγκύκλιος τού 
I. I. Ρ., πού όρίζει τις λεπτομέρειες τού 
συνέδριου τής * Αθήνας. Τδ Σάββατο πρωΐ 
2  * Απρίλη, θά γίνει ή επίσημη έναρξη 
στδ Πανεπιστήμιο, θά συνεχιστούν οί ερ
γασίες τήν Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, 
άπδ τις 9—13 και 15—19. Τήν Τετάρτη 
6 ' Απρίλη θά γίνει εκδρομή στούς Δελ
φούς.

'Η  συρροή δέ θά είναι βέβαια όπως 
στά μεγάλα συνέδρια, όπως 800—1000 
στις Βρυξέλλες. * Αλλά τδ όνομα τής 'Ε λ
λάδας θά τραβήξει πολλούς. ’ Αρχικά υπο
λόγιζαν ώς 30—35 ξένους. *Ώς τώρα δη
λώθηκαν πάνω άπδ 70.

’Επίσημες γλώσσες είναι τά γαλλικά 
και τ’ αγγλικά. *Επειδή όμως τδ συνέ
δριο γίνεται στήν 'Ελλάδα, θά δοθεί θέση 
καί στά ελληνικά. €Όριο γιά τήν κάθε 
ομιλία άποφασίστήκε 20 λεπτά.

Πρέπει νά προσθέσουμε πό>ς μέ τήν 
ευκαιρία τού συνέδριου, αφού πολλά μέλη 
των Συμβουλίων θά βρεθούν οτϊχν * Αθή
να, θά γίνουν γενικές συνελεύσεις τού 
1. I. Ρ. καί τής F . I. S. Ρ.

ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΘΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

*Η είδηση του θανάτου του Κωστή 
Παλαμά στις 27 Φεβρουάριου 1943 α
κούστηκε από τό στόμα μιας κοπέλλας.

Σ ’ ενα κρυφό και σκοτεινό υπόγειο 
δπου λειτουργούσε τότε ή Λέσχη τού 
Πανεπιστημίου, οί λιγοστοί καί άγνω
στοι σχεδόν μεταξύ μας φοιτητές, απρό

σμενα, δεχτήκαμε τό μήνυμά της. Σαν* 
ένα νεύμα τύψης καί οδύνης κυριάρχη
σε για λίγα δευτερόλεπτα άνάμεσά μας 
κι* ίδια τό βλέμμα υλών μας έκύλησε 
οργισμένο μέσα στο πονεμένο βλέμμα 
ιής νέας κοπελλας. Ό  λόγος της, 
αγωνιζόταν να κλείσει μέσα του τό 
ίδιο τό φοβερό νόημά του, τήν ίδια τη 
δική μας, αποστροφή, καθώς προσπα
θούσε νά μάς βεβαίιόσει :

Ά π έ θ α ν ε  ό Π α λ α μ ά ς .
Τά χρόνια πού πέρασαν δέν δυνήθη- 

καν νά δαμάσουν τ' οργισμένο βλέμμα 
εκείνης τής στιγμής, γιατί γνωρίζαμε 
τότε καλά, γιατί είδαμε κιόλας τον 
Ποιητή, νά φεύγει από κοντά μας, πέρ- 
νοντας φορτίο στούς κουρασμένους ώ
μους του τήν άσήκιοτη έκείνη συφορά 
τού έθνους μας.

Αυτός ! ό έξοχώτερος τού έλληνικοΰ 
πνεύματος, θά περνούσε, έστω καί για 
μιά ακόμα στιγμή μαζί μας, έστω καί 
νεκρός στά χέρια μας, τό πυκνό κι* α
διαπέραστο δάσος, μέ τ' αγρίμια τού 
Βορρά καί τήν ομίχλη τού μίσους, σε 
μιαν ώρα δειλινού πού όλους μάς σκέ
παζε ό φοβερός χειμώνας τής κατοχής.

Ή  ασύγκριτη φωνή τής κοπελλας 
μάς προσκαλούσε πιά ν ’ άκολουδησου- 
με όλοι μας τή νεκρική πομπή τού ΙΙοι- 
ητή.—"Οχι, βέβαια, σά μιά θανή βε
βαιωμένη, άλλα σ’ αυτή τή γνωστή μας 
« ’Ακολουθία» τής Χριστιανοσύνης, αλ
λά σ’ αυτό τον « ’ Επιτάφιο* τής Μεγα- 
λοβδομάδας, δπου, μετά, τό κατέβασμα 
στόν τάφο (τήν απόλυτη μαθητεία ζωής 
καί θανάτου), σέ μιά καινούργια ’ Α
νάσταση θά μάς φέρει: ‘ Ο Παλαμάς
άπέθανε* όμως, ζεί ό Ποιητής !

Μαζέψαμε, λοιπόν, δ,τι ό καθένας 
μας είχε άπ* τό υστέρημά του, πήραμε 
λίγα λουλούδια άπ’ έκεΐνα τ ’ ανθρώπι
να λουλούδια τής άττικής γής* κι* άκο- 
λουθήσαμε τή θανή τού Κωστή Πα
λαμά.

"Αν έμεί; δέν γνωρίζαμε τότε χίλια 
τραγούδια λευτεριάς άπ* τό δικό του 
χέρι σμιλεμένα τούτο τό άγνωστο έπει- 
σόδιο, τούτο τό «γεγονός» τής μέρας 
δπου θά Ιστορήσω εδώ, δέν θά γινόταν 
ό μαγνήτης τής ματιάς μας, δέν θά έ
δενε μέ τό αιώνιο τήν ψυχή μας!

"Αν πάλε καί τ* οργισμένο χέρι τού 
Κωστή Παλαμά δέν έπαιρνε τή «Φλογέ
ρα τού Βασιλιά» άπ’ τό μακάβριο στό
μα ενός σκελέθρου— τού Βασιλιά Βα
σιλείου τού Βουλγαροκτόνου — όπου· 
στά χρόνια τού Μιχαήλ Παλαιολόγου 
γιά νά τό διαπομπέψουν είχαν ξεθάψει 
κι* άγνωστα, καθώς λένε, κ ι’ ανόσια 
χέρια τού είχαν βάλει μιά φλογέρα στήν 
κόχη πού τ)ταν άλλοτε τό στόμα, άν ό 
Παλαμάς, λέγω, δέν έπαιρνε μέ τ* οργι
σμένο χέρι του γιά τή φριχτή ασέβεια, 
τή μακάβρια έκείνη φλογέρα, γιά νά 
τήν κάνει σουραύλι τού μαγικού λόγου
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αου, νά «πλάσει ξανά την ιστορία», την 
αληθινή Ιστορία του γένους του,
« Τον περίγελον και τής βριοιάς φλογέρα, 
χάνω το ϋάμα μον άξαφνα οτά χείλη οον

[για πάντα
χι* άρχίζω και σκορπώ και λέω τον κό-

[ομον ενα τραγούδι. 
Πλάϋω ξανά την Ιστορία...»
σ' εμάς πού ακολουθήσαμε τη νεκρική 
πομπή του, δέν θ* άποκαλύπτονταν σέ 
δλο της τό μεγαλείο, έκείνη ή μεγάλη 
τής λευτεριάς κι* ήφαιστειακή μέρα τής 
θαλ^ής του.

'Αλλά, νάτην ή εικόνα της.
Όλοφώτεινο, στο σκηνικό της μέ

ρας, ξαναζωντανεύει τό τραγούδι τής 
«Φλογέρας τού Βασιλιά*... Έ κεϊ, στή 
στροφή τού δρόμου πρός τό Α' Νεκρο
ταφείο τής 'Αθήνας, ένας τυφλός ζη
τιάνος παίζει μέ τή φ?.ογέρα του τον 
«Ύμνον εις τήν Ελευθερίαν» τού Σο
λωμού, ενώ επίσημα διαβαίνει «νεκρός» 
κ ι’ ό Σικελιανός κρατεί τις χρυσές 
σάλπιγγες τής φυ?*ής μας.

*0  Σολωμός, ό Παλαμάς, ό Σικε- 
λιανός !

Σέ μια δύσκολη, όσο έξοχη κ ι’ αδι
αίρετη στιγμή τού λαού τους ! 01 τρεις 
Μεγάλοι τής Μούσας, μαζί* κι* όλοι 
τους μαζί μας I...

Δέν μπορεί νάναι αύτό ένα τυχαίο 
περιστατικό. "Οχι ! ’Εκεί, στή στροφή 
τού δρόμου κι* επάνω ακριβώς στή γέ
φυρα πρός τό κοιμητήριο, εκεί στή με
γάλη στροφή τού δρόμου άπ’ τή ζωή 
στο θάνατο, ένας ζητιάνος τότε, άλλα 
ξαναζωντανεμένος βασιλιάς, παίζει στή 
φλογέρα του τήν πίστη του στήν Ιστο
ρία και στό μεγαλείο τού ένδοξου γέ
νους.

Ό  κύκλος τής ζωής είχε πληρωθεί* 
κι* εμείς ακολουθήσαμε μέ άνάμιχτα 
αίσθημα τα οργής καί οδύνης τή νεκρι
κή πομπή, ώς τό σημείο τό άκρότατο 
οπού έδυε ό ήλιος... Κ ι’ έμενε ό ‘Ήλι
ος, ό παντοτεινύς, τής Παλαμικής Δη
μιουργίας.

ΙΑΣΩΝ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

Φιλοδοξία της «Έπ. Τέχνης» καί απαίτηση των Ανα
γνωστών της —καθώς μάς γράψουν— είναι νά καλύψει τό 
κενό πού υπάρχει στον τομέα των γραμμάτων καί τεχνών 
τοΰ τόπου μας. Αυτή τήν ύποχρέωση τήν Αναλαμβάνει 
μέ ένθουσιασμό ή «Ε. Τ.» καί υπόσχεται πολύ σύντομα νά 
καλλιτερέψει τεχνικά καί ποιοτικά, ν’ Ανεβάσει τήν υλη 
της στά έπίπεδα πού ή αποστολή της στον πνευματικό 
χώρο απαιτεί. "Ομως παράλληλα καί οι Αναγνώστες της 
—πού πρώτ’ απ' όλα τούς θεωρεί συνεργάτες— έχουν 
χρέος νά τήν βοηθήσουν στό δύσκολο δρόμο της. Νά τήν 
βοηθήσουν μέ συνεργασίες, Ανταποκρίσεις, ένημέρωση γιά 
τήν πνευματική κίνηση τής περιοχής τους κ.λ.π., καί πρό 
παντός μέ φανατισμό νά δουλέψουν γ ιά  τό Α ν έ β α -  
σμα τής  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α ς  της. Κάθε αναγνώστης τοΰ 
πρώτου καί δεύτερου τεύχους π ρ έ π ε ι  νά έξασφαλίσει 
άλλον ένα γιά τό τρίτο καί κάθε συνδρομητής—Αφοΰ κι’ ό 
ίδιος μάς Αποστείλει τήν καθυστερούμενη συνδρομή του — 
πρέπει νά έγγράψει άλλον ένα. “Ετσι μέ τήν Αγάπη όλων 
μας καί τή στενή συνεργασία Αναγνωστών καί συντακτών 
ή «Έπ. Τέχνης» σύντομα θά Ανταποκριθεΐ στήν Αποστολή 
πού οι σημερινές Ανάγκες τής πνευματικής μας ζωής έπι- 
βάλλει.
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ΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
Τόν περασμένο μήνα στό Πενταμε

λές Έφετείο δικάστηκε ό ποιητής Τά
σος Λειβαδίτης γιά τό ποιητικό του 
i p γο «Φυσάει στά σταυροδρόμια τού 
κόσμου» καί ό κ. Άνδρέας Πάγκαλος 
γιά τήν μετάφραση καί έκδοση του 
βιβλίου του Στάλιν «ΟΙκονομικά προ
βλήματα τοΟ σοσιαλισμού στήν ΕΣΣΔ.» 
Ή δίκη αυτή συγκίνησε βαθύτατα τήν 
κοινή γνώμη γιατί τό έργο του νέου 
ποιητή Λειβαδίτη διαβάστηκε πλατιά 
κι άγαπήθηκε άπό τό έλληνικό κοινό. 
Γ ι ’ αυτό πολλές προσωπικότητες 
τών γραμμάτων καί τεχνών μά καί 
άπλοι άνθρωποι του λαού έσπευσαν 
νά παρακολουθήσουν τή δίκη καί νά υ
περασπιστούν τόν διωκόμενο ποιητή. 
Τέσσερα μέλη του Διοικητου Συμβου
λίου τής Έταιρίεας Ελλήνων Λογο
τεχνών, ό κ. "Αγις θέρος άντιπρόε- 
δρος του Δ. Σ ., καθώς καί οί λογοτέ
χνες Στρατής Δούκας, Λέων Κουκού
λας καί Χρήστος Λεβάντας μέλη τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Ε τ α ι
ρείας, προσήλθαν στό δικαστήριο σάν 
μάρτυρες ύπεράσπισης καί μίλησαν μέ 
τόν πιό θερμό τρόπο γιά τό φιλειρηνικό 
περιεχόμενο τού «ύπό κατηγορίαν» 
ποιητικού έργου τονίζοντας γενικά 
τήν έθνική άνάγκη ν’ άφεθει Ελεύθερη 
ή καλλιτεχνική δημιουργία στόν τόπο 
μας. Ό  κ. "Αγις θέρος άφού είπε 
γιά τό βιβλίο τού ποιητή Λειβαδίτη, 
δτι πρόκειται γιά «ένα υπέροχο λυρι
κό κομάτι γεμάτο άνθρωπισμό», κατέ
ληξε στή διαπίστωση : «δέν ξαίρω
άν έχουμε άληθινή δημοκρατία στήν 
Ελλά δα ». Επίσης ό κ. Δούκας παρα
τήρησε πώς «μέ τό σύστημα τής άπο- 
σπάσεως στίχων καί ξεκομένων φρά
σεων καί τό ίδιο τό Ευαγγέλιο θά 
μπορούσε νά χαρακτηριστεί Επαναστα
τικό». Τό ίδιο οί κ. κ. Κουκούλας καί 
Λεβάντας χαρακτήρισαν τό έργο σάν 
ύμνο πρός τήν είρήνη καί έκφράσανε 
τόν πόθο όλων τών πνευματικών άν- 
θρώπων νά τεθεί τέρμα στή δίωξη τής 
σκέψης καί τού λόγου.

Τό σημαντικώτερο δμως γεγονός 
στήν υπόθεση αυτή στάθηκε ή κατά
ληξή της μέ τήν δημοκρατική καί φι
λελεύθερη άπόφαση τού Έφετείου, 
πού άπάλλαξε τόν ποιητή καί τόν με
ταφραστή καί διέταξε τήν άπόδοση 
τών κατασχεμένων βιβλίων. Στή λογο
τεχνική αυτή δίκη δύο φωτεινά σημεία 
πρέπει ιδιαίτερα νά σημειωθούν. ‘ Η 
συναίσθηση άπό μέρους τού δικαζό
μενου ποιητή τής σημασίας τής υπό
θεσής του γιά τήν πνευματική καί καλ
λιτεχνική ζωή τού τόπου, πού έκδηλώ- 
θηκε μέ τή* ζεστή άπό άνθρωπιά. ά- 
ξιοπρέπεια καί πνευματική εύθύνη ά- 
πολογία του, κι* άπό τήν άλλη μεριά.

ή άγόρευση τού Εισαγγελέα Έφετών 
κ. Λάσκαρη πού μέ άπόλυιη έπίγνω 
ση τής υψηλής άποστολής του μπρο
στά σέ μιά τέτοια δίκη πνευματικού 
χαρακτήρα, έγινε ή πιό γνήσια καί 
φλογερή φωνή τής δημοκρατίας ποό 
δέχτηκε πλήγμα γιά μιά άκόμα φορά 
μέ τήν άνελεύθερη δίωξη ένός ποιητή.

Ό  ποιητής κ. Λειβαδίτης, όρχίζον- 
τας τήν άπολογία του τόνισε τή μεγά
λη σημασία τής δίκης, γιατί καθώς ε ί 
πε : «δέν δικάζομαι γιά κανένα συγ
κεκριμένο άδίκημα, άλλά γ ι ’ αύτή. 
τήν ίδια τήν ποιητική μου Ιδιότητα». 
Καί συνέχισε : «’Ακριβώς γ ι’ αυτό τό 
λόγο θεωρώ σάν ούσία τής ύποθέ- 
σεως ν* άναφερθώ δσο μπορώ πιό 
σύντομα στό θέμα τής καλλιτεχνικής, 
δημιουργίας. Ή καλλιτεχνική δημιουρ
γία είναι μιά άπ* τις πιό δύσκολες 
καί πολύπλοκες έκδηλώσεις τού άν- 
θρώπινου πνεύματος. Γιά νά δημιουρ- 
γηθεί ένα έργο τέχνης δέν φτάνει 
οί έξωτερικές παραστάσεις νά γίνουν 
άντιληπτές άπό τόν καλλιτέχνη καί 
άπλώς ν* άντιγραφούν άπ* αύτόν, μά 
πρέπει αύτές οί παραστάσεις, δλο· 
αυτό πού λέμε μέ μιά λέξη πραγμα
τικότητα, νά διοχετευτεί στή καλλι
τεχνική συνείδηση, νά ύποστεΐ έκεΐ ένα 
πλήθος μεταβολές καί άλλοιώσεις. νά 
ύποστεί μιά άληθινή ζύμωση, ώς δτου 
κάποτε νά γεννήσει τήν καλλιτεχνική 
συγκίνηση πού θά γίνει άφορμή καί 
κίνητρο στή δημιουργία τού καλλιτε
χνικού έργου. Γιά νά δημιουργηθεΐ 
αυτό τό έργο πού ό άναγνώστης τό 
παίρνει καί τό διαβάζει γιά ένα βρά
δυ, ό συγγραφέας του μόχθησε καί 
βασανίστηκε καί μάτωσε, καί πολλές, 
φορές έκλαψε, γιά χρόνια».

‘Ύστερα μιλώντας γιά τό περιεχό
μενο τού βιβλίου του είπε δτι : «προ
σπάθησα νά δείξω τή φρίκη καί τήν 
άθλιότητα πού έπισωρεύει ό πόλεμος. 
Νά δείξω τή δραματική πείρα τών 
δυό παγκόσμιων πολέμων». Καί δτι 
«κάθε πόλεμος μαζί μέ τις φρι
καλεότητες πού διαπράτει, μαζί μέ 
τούς χιλιάδες σκοτωμένους, τή διατα
ραχή πού φέρνει στήν οικονομία τών 
χωρών, τήν έκλυση τών ήθών καί γε
νικά μέ τήν άναστάτωση στήν ψυχο
λογία τών άνθρώπων πούχει σάν έπα- 
κόλουθο, φέρνει συγχρόνως μαζί του 
κι* ένα Ισχυρό άντιπολεμικό ρεύμα, 
πού έκδηλώνεται σ’ δλους τούς το
μείς τής άνθρώπινης δραστηριότητας. 
"Ετσι μαζί μέ τά έκατομμύρια ξύλι
νους σταυρούς πού φύτεψαν στή γή 
οί δυό τελευταίοι πόλεμοι, σκόρπισαν 
συγχρόνως καί τούς σπόρους γιά μιά 
πλούσια άνθιση τής άντιπολεμικής λο
γοτεχνίας.

Αύτό τό άντιπολεμικόρεύμα δέν είναι 
μιά θεωρητική άρνηση τού πολέμου άλ-
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λά μιά φυσιολογική άνθρώπινη άν- 
τίδραση άπέναντι σ ’ έναν κίνδυνο. Ε ί
ναι. θά μποροΟσε κανείς νά πει, ή έξέ- 
γερση του παγκοσμίου ένστικτου αύ- 
τοσυντηρήσεως μπροστά στόν άφανι- 
σμό καί τήν καταστροφή». Κι’ άφοΟ 
μίλησε γιά τά έργα αύτής τής λογο
τεχνίας πρόστεσε : «άνάμεσα στά έρ
γα αύτά φιλοδόξησα έστω καί σέ μιά 
μικρή θέση πλάϊ τους νά μπει καί τό 
δικό μου έργο». 'Ύστερα άναφέρθηκε 
πλατιά στό θέμα τοΟ διωγμού του 
πνεύματος πού παρατηρεΐται στή χώ
ρα μας τόν τελευταίο καιρό — μέ 
κατασχέσεις βιβλίων καί διώξεις συγ
γραφέων καί κατέληξε υπογραμμίζον
τας τό πόσο μιά χώρα έχει άνάγκη 
άπ* τήν τέχνη όπως έπίσης τό πόσο ή 
τέχνη έχει άνάγκη άπό έλευθερία γιά 
ν* άναπτυχτεί. Καί άκόμα πώς άπό 
κάθε Ιστορική πρερίοδο δέν μένουν 
παρά τά έργα τέχνης καί τά έργα 
πολιτισμού καί δτι τό ποσοστό του 
πολιτισμού μιας χώρας είναι άνάλο- 
γο μέ τό ποσοστό τής πνευματικής 
έλευθερίας πού ύπάρχει σ’ αύτή τή 
χώρα. Άνάφερε σάν παράδειγμα 
τήν άρχαία 'Ελλάδα «πού τά μεγάλα 
καλλιτεχνικά της άριστουργήματα τά 
χρωστάει στήν έλευθερία του λόγου 
καί τής συνειδήσεως—άξια πού οΐ άρ- 
χαιοι ‘Έλληνες τήν τοποθετούσαν στή 
κορμφή τής πυραμίδας δλων τών άν- 
θρωπίνων άξιών».

Τελειώνοντας παρατήρησε πώς τό 
ιδανικό τής Ειρήνης—πού είναι θέμα 
τοϋ έργου του—άποτέλεσε πάντοτε 
ένα άπό τά πιό ισχυρά καλλιτεχνικά 
κίνητρα. «Δέν ύπάρχει καλλιτέχνης 
άπ* τόν καιρό πού έμφανίστηκε ό γρα
πτός λόγος πάνω στόν πλανήτη μας 
πού νά μήν άφιέρωσε τις πιό δημιουρ
γικές του δυνάμεις στήν έξύμνηση τής 
Ειρήνης» όπως είπε χαρακτηριστικά. 
Καί συνέχισε «μέ τό βιβλίο μου αύτό 
προσπάθησα νά προσφέρω κι* έγώ τις 
ύπηρεσίες μου στήν Ειρήνη. Προσπά- 
θημα νά δείξω τούς χιλιάδες ξύλινους 
σταυρούς. Νά δείξω τά συρματοπλέ- 
γιιατα, τά κρεματόρια, τό φόβο. Νά 
δείξω τή φωτιά καί τόν θάνατο. Καί 
πλάι σ’ αύτά νά τραγουδήσω τήν έλ- 
πίδα καί τό μέλλον. Καί ?τήν άκλόνη- 
τη άπόφαση τών άνθρώπων ν’ άγωνι- 
στοϋν γιά τήν ειρήνη. Τό μεγάλο αύτό 
θέμα, βαρύ γιά τούς ώμους ένός νέου 
ποιητή, τό σήκωσα μ* δσο πάθος καί 
σεβασμό διαθέτω. Έχω ήσυχη τήν 
καλλιτεχνική μου συνείδηση δ.τι έκα
να τό καθήκον μου σάν ύπερασπιστής 
τής Ειρήνης... Γιατί ό ποιητής ήό συγ
γραφέας άπ* τή στιγμή πού θά χαρά
ξει τήν πρώτη φράση του πάνω στό 
χαρτί είναι δεμένος μέ όρκο άκατάλυ
το, νά ύπερασπίσει δτι πιό άξιο έχει 
ή ζωή : τή δικαιοσύνη, τήν άλήθεια,

τήν όμορφιά, τήν Ειρήνη». Καί έκλεισε 
τήν άπολογία του μ ’ αύτά τά λόγια : 
«'Απευθύνομαι λοιπόν πρός έσάς κ. κ. 
Δικασταί γιά νά ζητήσω, όχι άπλώς 
μιά δικαστική άπόφαση, μά τήν συμ
παράστασή σας, τόσο στήν προστα
σία τής έλευθυερίας του πνεύματος, 
δσο καί στήν υπεράσπιση τής Ειρή
νης. Τελειώνοντας θάθελα νά τονίσω, 
γιά μιά άκόμα φορά τή μεγάλη σημα
σία τής σημερινής δίκης, δπως έπίσης 
καί τήν πεποίθησή μου δτι ή άπόφασή 
σας θάναι ύπέρ τής πνευματικής Ελευ
θερίας του τόπου μας καί ύπέρ τής 
Ειρήνης».

‘Όταν τέλειωσε ή άπολογία του 
ποιητή Τάσου Λειβαδίτη, έπακολούθη- 
σε σέ λίγο ένας άλλος ϋμνος στό 
ιδανικό τής πνευματικής έλευθερίας. 
Εϊταν ή άγόρευση του Εισαγγελέα κ. 
Λάσκαρη.

Ό  κ. Εισαγγελέας άφοΟ στήν άρ- 
χή χαρακτήρισε «άτυχεστάτην έμπνευ- 
σιν* τή δίωξη βιβλίων, έκανε μνεία 
τών έλληνικών Συνταγμάτων πού 
δλα άνεξαίρετα προστατεύουν τήν 
έλευθερία τής σκέψης καί του Τύ
που σάν «κορωνίδα τών έλευθε- 
ριών», καί πού γΓ αύτό «σεμνύνεται 
ή πατρίς». Τόνισε δτι «καί προπολε- 
μικώς καί στά τελευταία χρόνια κυ
κλοφορούν έλευθέρως στήν Ελλάδα 
βιβλία, διατυποϋντα θεωρίας καθαρώς 
έπαναστατικάς τών Έγκελς, Μάρξ, 
Λένιν, Στάλιν κ.λ.π. Ή Ελληνική πο
λιτεία όρθώς πράττουσα, έπιτρέπει νά 
κυκλοφορώσι τά βιβλία ταυτα, διότι 
οϋτω δυνάμεθα νά λαμβάνωμεν γνώ- 
σιν καί νά άντικρούομεν, άλλά καί 
έάν είναι δυνατόν νά διδαχθώμεν καί 
κάτι, νά τό διδαχθώμεν καί νά τό πά- 
ρωμεν». 'Αναφέρει κατόπιν δτι ή δίω
ξη τών βιβλίων έφερε πάντοτε τό άν- 
τίθετο άποτέλεσμα καί έκανε διάση
μους τούς συγγραφείς των, δπως τόν 
Ροΐδη καί τόν Καζαντζάκη καί τονί
ζει δτι οΐ νόμοι πρέπει νά έφαρμόζον- 
ται μόνον «έκεί δπου ύπάρχει ή πρό
δηλος παραβίασίς των», διότι «είναι 
δύσκολο νά διακρίνωμεν έάν πρόκει
ται περί παραβάσεως ή άπλής κριτι
κής. έκτός έάν είναι έμφανής ή περί- 
πτωσις».

«Πρέπει νά διώκωνται. δηλαδή, αί 
περιπτώσεις δπου έμφανώς προτρέπον- 
ται οί πολίται είς τήν βιαίαν άνατρο- 
πήν του πολιτεύματος ή είναι έκδηλος 
ό σκοπός». Τό βιβλίο τοϋ Στάλιν «Οι
κονομικά προβλήματα του σοσιαλι
σμού στήν ΕΣΣΔ» ό κ. Εισαγγελέας 
τό χαρακτήρισε οικονομολογική μελέτη 
καί έπιστημονικό έργο πού κυκλοφορεί 
έλεύθερα σέ δλες τις χώρες καί δέν 
είναι δυνατόν νά χαρακτηρισθεϊ «άνα- 
τρεπτικόν». Γιά τό βιβλίο τού Λειβα- 
δίτη τονίζει δτι τό έδιάβασε καί βρί
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σκει δτι τό περιεχόμενό του κατά 
99% έξυμνεΐ τήν ειρήνη καί τις προ
θέσεις του χαρακτηρίζει «λαμπρός». 
Ό  κ. Εισαγγελέας σέ συνέχεια κατα
δικάζει τόν έπιθετικό πόλεμο, άλλά 
παρατηρεί πώς υπάρχουν καί δίκαιοι 
πόλεμοι : οι άμυντικοί και οι άπελευ- 
θερωτικοί. «Τοιούτους—συνέχισε—διε
ξάγουν δλα τά έθνη. Καί ή πατρίς 
του σημερινού κομμουνισμού πράγμα
τι ήμύνθη ήρωϊκώς έναντίον τών ε ι
σβολέων της καί έμεϊς ήγωνίσθημεν 
κατά τών έπιτίθεμένων και ήγωνίσθη
μεν τό 182] διά τήν έλευθερίαν».

*0  κ. Εισαγγελέας έτόνισε κατό
πιν δτι ή ιδεολογική τοποθέτηση ένός 
πολίτη καί τό άν είναι ή όχι κομμου
νιστής δέν έχει καμμιά σημασία γιά 
τόν ποινικό νόμο διότι δέν διώκονται 
οί ιδέες. Άναφέρθηκε υστέρα στήν 
«υποψία» πού προκαλεί ή «πηγή» του 
κινήματος τής είρήνης, διότι ·ή χώρα 
έκ=ίνη αυξάνει τούς έξοπλισμούς», καί 
πρόσθεσε δτι «ή διαπίστωσις τής κοι
νωνικής άθλιότητος είναι κάτι, πού 
τό κάνουν δλοι οΐ συγγραφείς», άρ- 
κεΐ νά «μήν σκοπήται ή έκμετάλλευσις 
τής δυστυχίας διά λόγους ιδεολογι
κούς», καί κατέληξε ζητώντας τήν 
άπαλλαγή καί τών δύο κατηγορουμέ
νων.

Ή άγόρευση αύτή του κ. Εισαγ
γελέα δημιούργησε μεγάλη Ικανοποί
ηση στό πυκνό Ακροατήριο πού παρα
κολουθούσε τή δίκη. Κι* δταν τις άπο- 
γευματινές ώρες τής ίδιας ήμέρας, υ
στέρα άπό σύντομη διαδικασία τό δι
καστήριο άπάλλαξε τούς δύο κατηγο
ρουμένους καί διέταξε τήν άπόδοση 
τών κατασχεμένων βιβλίων, τό γεγο
νός αύτό προκάλεσε τά πιό εύμενή 
σχόλια στούς πνευματικούς κύκλους 
τής Πρωτεύουσας. ΟΙ Ιδιοι κύκλοι τό
νιζαν δτι ή Απόφαση τού Πενταμελούς

Έφετείου πρέπει νά βάλει έπί τέλους 
τέρμα σέ μιά άφόρητη γιά τόν πνευ
ματικό κόσμο τής χώρας, κατάσταση.

Μέ τή δίκη αύτή Ασχολήθηκε καί ό 
ήμερήσιος τύπος. ‘Η έφημερίδα μάλι
στα «Τά Νέα» στό κύριο άρθρο τής 11 
Φεβρουάριου μέ τόν τίτλο «Ή δίωξις 
τών βιβλίων», μεταξύ τών άλλων γρά
φει : « ’Αξίζει νομίζομεν νά έξαρθή Ι
διαιτέρως ή σημασία μιας παρατηρή- 
σεως τήν όποιαν έκαμεν ό Είσαγγε- 
λεύς τού Πενταμελούς Έφετείου * Α
θηνών δταν έζήτησε νά Απαλλαγούν 
οί κατηγορούμενοι διά τήν έκδοσιν 
δύο «κατασχεθέντων βιβλίων». Καί ή 
έφημερίδα παραθέτει ώς έξής τήν περι
κοπή άπό τήν άγόρευση τού Εισαγγε
λέα κ. Λάσκαρη : «'Η δίωξις τών βι
βλίων —έτόνισε μέ μίαν παρρησίαν ή 
όποια είναι πρός τιμήν του καί κατ* 
άντανάκλασιν πρός τιμήν τής Ε λ λ η 
νικής Δικαιοσύνης— Αντιβαίνει εις τάς 
δημοκρατικός παραδόσεις τής χώρας 
μας». Καί συνεχίζει ή έφημερίδα : 
«'"Ητο Ανάγκη νά λεχθή τούτο καί άπό 
τήν έδραν ένός Ελληνικού δικαστη
ρίου, νά βροντοφωνηθή μάλιστα».

Στήν Ιδια έφημερίδα «Τά Νέα» ό 
κ. Δ. Ψαθάς σέ χρονογράφημά του 
σχολιάζει μέ τόν πιό ζωηρό τρόπο τό 
Ιδιο θέμα τής δίωξης τών βιβλίων μέ 
τήν εύκαιρία τής λογοτεχνικής δίκης 
τού Πενταμελούς Έφετείου. Γρά
φει λοιπόν ό κ. Δ. Ψαθάς γιά τήν ά
παλλαγή τών δύο κατηγορουμένων : 
«Εύτυχώς. Γιατί αύτή ή Ιστορία τής 
κατάσχεσης βιβλίων καί τού διωγμού 
συγγραφέων ή έκδοτών παράγινε τόν 
τελευταίο καιρό».

Καί καταλήγει «ή άπόφαση αύτή 
πρέπει νά χρησιμεύση άπό δώ καί πέ
ρα σάν οδηγός γιά τούς Ανθρώπους 
πού διαθέτουν έξουσία καί κάνουν 
τού κεφαλιού τους...»

Στο έπόμενον τεΟχος ή «Επιθεώρηση Τέχνης» θά 
δημοσιεύσει συνεργασία τού Γάλλου άρχιτέκτονα Lecor- 
busier.

Ή συνεργασία αύτή δημοσιεύεται γιά πρώτη φορά, 
κατά παραχώρηση τοΰ συγγραφέα στό περιοδικό μας, προ
τού δημοσιευθεΐ στη Γαλλία.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ

Ή Ακαδημία 'Αθηνών προκειμένου 
νά συμπληρώσει τη χηρεΰουσα λογοτε
χνική έδρα της, άνεκήρυξε ώς υποψη
φίους τούς : Γ . ’Αθήνα, Π. Παπαχρι- 
στοδούλου, Μαρίνο Σίγουρο, Στ. Σπε- 
ράντζα και Ά γ ι Θέρο. Μέ πρόταση 
τού ακαδημαϊκού κ. Μπαλάνου στόν 
πίνακα περιελήφθη καί δ Στρατής Μυ- 
ριβήλης.

— Στήν 'Ιταλία κυκλοφορεί μία σύν
τομη Ιστορία τής νέας ελληνικής λο· 
γοτεχνίας τοΰ κ. Λαβανίνι. Στις 200 
σελίδες τοΰ βιβλίου παρουσιάζεται ή 
Ιστορική Εξέλιξη τής νεοελληνικής λο
γοτεχνίας άπό τό άκριτικόν έπος ώς 
σήμερα. ’Ιδιαίτερο κεφάλαιο θά είναι 
αφιερωμένο στόν Παλαμά καί στους 
Δροσίνη, Κρυστάλλη, Γρυπάρη, Χατζό- 
πουλο, Μαλακάση, Πορφύρα, Παπαν- 
τωνίου, Μαβίλη. Σέ άλλο κεφάλαιο θά 
τοποθετούνται οί δημιουργίες των Σι- 
κελιανοΰ, Καρυωτάκη, Μαρίας Πολυ- 
δούρη, Ούράνη, Βάρναλη, Καζαντζάκη 
καί τέλος θά περιλαμβάνονται καί όρι- 
σμένοι άπό τούς νεωτέρους.

—Ή ομάδα των «Δώδεκα> ύστερα 
άπό πολυήμερες συνεδριάσεις απένειμε 
τό βραβείο τού φετεινού της διαγωνι
σμού στό βιβλίο τοΰ κ. Α. Βλάχου «Ό  
κύριός μου ό ‘Αλκιβιάδης».

—'Ετοιμάζεται έκθεση Ελληνικού 
βιβλίου στήν Κωνσταντινούπουλη καί 
τουρκικού στήν 'Αθήνα.

—- Ό ποιητής Άθάνας παρέδωσε σέ 
γνωστό έκδόιη τή νέα του ποιητική 
συλλογή «Ευδοκία».

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Αυτές τις μέρες θά κυκλοφορήσει 
σέ δεύτερη έκδοση ή Εισαγωγή στή 
Φιλοσοφία τού καθηγητή Κ. Θεοδωρί- 
δη. Τό βιβλίο είναι πανελλήνια γνω
στό, ώστε νά μή χρειάζεται ιδιαίτερη 
σύσταση. Ή νέα έκδοση μέ περισσό
τερες άπό 500 σελίδες θά είναι όλότελα 
συγχρονισμένη.

Ή πολύ χρήσιμη Ιστορική έπισκό- 
πηση μέ τήν επιγραφή: Ή φιλοσοφική 
πραγματικότητα ξαναγράφτηκε σχεδόν 
όλόκληρη. Ή ελληνική φιλοσοφία προ
σαρμόστηκε στις νέες απόψεις τού συγ
γραφέα, πού τις άιάπτυξε στόν ’ Επί
κουρό του. Δίνεται μιά στρογγυλεμένη 
έκθεση τής έγελιανής φιλοσοφίας. Ή  
κίνηση ανάμεσα στούς δυό πολέμους κι 
ώς σήμερα, φαινομενολογία στις δυό 
της μορφές, Hussere καί Scheler, υ
παρξισμός στί ποικιλίες του, ό γερμα
νικός κι ό γαλλικός, άρχίζοντας μέ ει
σαγωγή στο Κίρχεγκοορδ, ό Νεοποζιτι-

βισμός τοΰ κύκλου τής Βιέννης, οΐ 
έπιστημολογίες κι οί ερμηνείες τής 
ιστορίας, ή φιλοσοφία τής Δυτικής 'Εκ
κλησίας, ό Νεοθωμισμός κι ή Διαλε- 
χτική θεολογία, ή φιλοσοφία τού Ε θ ν ι
κοσοσιαλισμού καί τού διαλεχτικού κι 
Ιστορικού υλισμού πήραν τή θέση πού 
τούς έπρεπε.

Ξαναγράφηκε καί συγχρονίστηκε ή 
βιβλιογραφία, μέ ιδιαίτερη προσοχή σέ 
ότι έγινε άπ’ τό 1945. Ε ίνα ι πάλι κατα
τοπιστική κι οδηγητική. Στίς, πάνω άπό 
40 σελίδες της, άρχίζοντας άπό τά βι
βλιογραφικά δελτία, περιοδικά, Εγχει
ρίδια, Ιστορίες τής φιλοσοφίας, δίνει τά 
έργα, τις εκδόσεις τών κυριότερων φι
λοσόφων, τή μελέτη πάνω σ' αυτούς 
άπό διάφορες κατευθύνσεις. Θά προ
σφέρει αύτή χωρίς άλλο τήν Ιδια ύπε- 
ρεσία πού πρόσφερε ή παλαιότερη.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ

—Πέρασε κι ό Φεβρουάριος καί ή 'Ε 
πιτροπή γιά τό γιορτασμό τών 100 χρό
νων άπό τή γένηση τού μεγάλου Χα
λεπά δέν άνήγγειλε —όπως είχε ύπο- 
σχεθεί— ποιό θά είναι τό πρόγραμμα 
καί οί έκδηλώσεις πού θά γίνουν στή 
μνήμη τού δημιουργού τής «Κοιμω- 
μένης*.

— Στήν τελευταία συνέλευση τοΰ δι
εθνούς Συνεδρίου τής Αμερικής Εξε- 
λέγη τακτικό μέλος καί ό "Ελληνας 
ζωγράφος Γιαννακό.

— Ή "Ένωση Φοιτητών τού Πανε
πιστημίου ’Αθηνών αποφάσισε νά όρ- 
γανώσει στήν αίθουσα τού Εντευκτη
ρίου τής Παν)κής Λέσχης Εκθέσεις ζω
γραφικής καί γλυπτικής. Ή διοίκηση 
τής ΕΦΠΑ απευθύνθηκε στούς καλλι
τέχνες Μόραλη, Μπουζιάνη, Παππά, 
Τσαρούχη, Κοντόπουλο κ. ά. καί ζή
τησε νά Ενισχύσουν τήν προσπάθειά 
τους.

— Ψηφίστηκε νομοσχέδιο γιά τήν 
Ιδρυση στήν Τήνο Προπαρασκευαστι
κής Επαγγελματικής Σχολής Καλών 
Τεχνών.

—'Από 22 ζωγράφους καί γλύπτρι- 
ες Ιδρύθηκε γυνακεία καλλιτεχνική καί 
Επαγγελματική οργάνωση μέ τον τίτλο 
«Καλλιτεχνικό Σωματείο Έλληνίδων» 
μέ σκοπό τή δημιουργία Εκθέσεων, τήν 
Εκπροσώπησή τους σέ ξένες Εκθέσεις 
καί τή συνεργασία καί Επικοινωνία μέ 
παρόμοιες οργανώσεις τού Εξωτερικού.

—Στίς 16)3 έφτασαν στήν 'Ελλάδα 
έξι σοβιετικοί καλλιτέχνες, γιά μιά σει
ρά παραστάσεων στήν Αθήνα καί 
στή Θεσσαλονίκη. Οί καλλιτέχνες ού- 
τοί είναι ή πρώτη χορεύτρια τού θεά
τρου «Μπαλσόι» τής Μόσχας Σοφία
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Γκαλόφκινα, ό πρώτος χορευτής του 
ίδιου θεάτρου Λεαν'ιτ Ζντάνωφ, ή 
πρώτη σοπράνο τής όπερας του Κίε
βου Έλισάβει Τσαβσντάρ, ό βιολιστής 
Βόρις Γκολστάϊν κι ό πιανίστας, κα
θηγητής του ’Ωδείου τής Μόσχας Να- 
ούμ Βάλτερ.

Ε Κ Θ Ε ΣΕ ΙΣ

—Σιόν «Παρνασσό» συνεχίζεται ή 
εκθεση του ζωγράφου κ. Νάκη μέ 8ϋ 
περίπου έλαιογραφίες, παστέλ, σχέδια 
καί σκίτσα.

—Στήν αίθουσα «Κνωσσός» παρου
σιάζει έργα του ό ζωγράφος Μπάμπης 
Τσιμιγκάτος. Στήν Ιδια αίθουσα θά 
έκθέσει τον Απρίλιο και ή κ. Δώρα 
Ποτεράκη.

—"Έληξε ή έκθεση του νέου σκη
νογράφου κ. Δικάκη πού παρουσίασε 
περί τά 90 σχέδια στήν αίθουσα «Ίλισ- 
σός».

—Στήν ίδια αίθουσα άνοιξε έκθεση 
τού ζωγράφου κ. Τάκη Καλμούχου.

— Στή γκαλερύ «ΑΔΕΛ» συνεχίζε
ται ή έκθεση τών 60 έργων τού ζωγρά
φου καί αρχιτέκτονα κ. Τάκη Μάρθα.

— Στήν ίδια αίθουσα θά παρουσιά
σει κατόπιν έργα ό χαράκτης κ. Πα- 
παδημητρίου.

—Ώς τό τέλος Μαρτίου στήν α ί
θουσα «Παίην» θά παραμείνη ή έκθε
ση τής γλυπτρίας καί ζωγράφου κ. *Αλ. 
Μυλωνά.

— Στό «Κεντρικόν» άπό τις 3 Μαρ
τίου ή έκθεση τής ζωγράφου κ. ’Αγλα
ΐας Παππά.

—Ώς τό τέλος Μαρτίου ή Θάλεια 
Φλώρα—-Καραβία παρουσιάζει έκθεσή 
της στό έργαστήριό της, δπως συνή
θως, στήν οδό Γ' Σεπτεμβρίου 139.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Στό «ΒΗΜΑ» τής 29 Φεβρουάριου 
ό κ. "Αγγελος Τερζάκης παίρνοντας 
αφορμή άπό τήν «Κολόμπ» του Ά - 
νούϊγ διατυπώνει ορισμένες σκέψεις 
σχετικά μέ τό άν ένα έργο Θεατρικό 
πρέπει, τελικά, νά δίνει τή λύτρωση 
ή όχι καί καταλήγει : «άπό ένα δρά
μα μέ «λύτρωση» πού δέν είναι λύ
τρωση, άλλά αισιοδοξία ψεύτικη καί 
ταπεινά κολακευτική, χ ίλ ιες φορές 
πιό άξιοσέβαστο είναι τό ζοφερό άλ
λά περήφανο δράμα». Ό  κ. Δημαράς 
στό φύλλο τής 3)2, στήν επιφυλλίδα 
του «περί μισαλλοδοξίας» μάς πλη
ροφορεί ότι «δέν είναι άτομικιστής 
ό λαός του όποιου κάθε μέλος μόλις 
γεννηθεί έχει νά συμπληρώσει μα- 
κρότατο έρωτηματολόγιο άναφορικά 
μέ τις πεποιθήσεις του γιά τήν Ιστο
ρία, γιά τήν παιδεία και κατόπιν 
προωθείται σέ κάποιο κοπάδι. Ίσως 
όλίγος άτομικισμός, στό έπίπεδο τών

θεωριών, δέν θά μάς έκανε κακό». 
Στό φύλλο τής 13)2 ό κ. Γ. Φτέρης 
στήν έπιφυλλίδα του «Ένα σήμα κιν
δύνου» άσχολείται μέ τήν περίπτωση 
ένός σύγχρονου Ιστορικού τής Μεθώ
νης του κ. Τάκη ΔεμοδοΟ καί δημο
σιεύει άποσπάσματα άπό έπιστολή 
του στήν όποια έξιστορεί πώς άπό- 
κτησε «φάκελλο» : «Γράφω—λέει 6
κ. Δεμοδός—στό Σύνδεσμο Ελλήνων 
Λογοτεχνών (άντιπρόεδρος Σολωμο- 
νίδης) πού ήμουν μέλος του, άλλά 
βλέπω δτι δέν έχει κανένα νόημα νά 
είμαι μέλος ένός σωματείου πού μέ
νει άσυγκίνητο έμπρός στήν πιό άνή- 
κουστη συκοφαντία πού έχει γιά στό
χο ένα άπό τά μέλη του. Φωνή βοών- 
τος έν τή έρήμω ! Φωνή ένός άνθρώ- 
που πού πνίγεται μέσα σέ μιά θά
λασσα μαύρη άπό πάθος και συμφέ
ροντα καί πού μάταια φωνάζει βοή
θεια !» Καί συμπεραίνει ό έπίφυλλι- 
δογράφος : «Φαντάζεται κανένας τ ι 
δράματα δημιουργοϋνται μέ τούς 
φακέλλους, στούς άλλους άνώνυμους 
άνθρώπους, στούς παρακατιανούς !»

Στήν «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ό κ. Πέτρος 
Χάρης στήν έπιφυλλίδα του «Α π ορί
ες φίλων —συγγραφείς καί κοινόν» 
άναρωτιέται—διά μέσου κάποιου έπι- 
στολογράφου—γιατί δέν έχει πολ
λούς άναγνώστες ή έλληνική λογο
τεχνία καί διά μέσου του Ιδιου δίνει 
τήν άπάντηση : «Φοβάμαι πώς συμ
βαίνει στή λογοτεχνία μας δ,τι συ
χνά παρουσιάζεται καί στή ζωή. Πό
σοι δέν ταυτίζουν τό σκυθρωπό μέ 
τό σοβαρό. Οί λογοτέχνες μας σί
γουρα κάτι άνάλογο παθαίνουν», 
Στό φύλλο τής 10)2 ό κ. Χάρης ξανά 
άσχολείται μέ τό Ιδιο θέμα καί μάς 
λέει δτι ό κάθε άληθινός συγγραφέας 
πρέπει νά θεωρεί ώς άπολύτως άπα- 
ραίτητο μέσα στό έργο του τό «δια- 
σκεδαστικό στοιχείο». Αύτή είνα ι ή 
άπάντησή του στό γ ια τί ή έλληνική 
λογοτεχνία δέν έχει πολλούς άνα
γνώστες.

Στήν «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 3)2, ό κ. 
Αίμ. X. άνάμεσα στ’ άλλα στήν έπ ι
φυλλίδα του «Τά διηγήματα του Πα- 
παντωνίου» δίνει καί τόν έξής όρι- 
σμό : «Ό  άληθινός ουγγραφεύς πλά
θει, γ ια τί άγαπά· Καί σκοπός τής 
τέχνης είναι αύτή τήν άγάπη, τήν 
ύποκειμενική. νά τήν μεταδώσει καί 
στόν τρίτο, δηλαδή νά τήν κάμει μέ
γεθος μέ αισθητική άξία άντικειμενι- 
κή. Νά, λοιπόν, πώς αύτά νά σκιάχ- 
τρα πού έταλαιπώρησαν έκπαλαι τήν 
κριτική, ό ύποκειμενισμός καί ό άν- 
τικειμενισμός, στήν ούσία δέν έχουν 
καμμιά διαφορά, τουλάχιστον άπά 
τήν άποψη τής αισθητικής άποδοχής 
των»,

—Στήν «ΑΥΓΗ» ό έξόριστος συγ
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γραφέας θέμος Κορνάρος σέ άρθρο 
στις 4)2 μέ τίτλο «Λογοκρισία καί 
στους άναστεναγμούς» μεταξύ άλλων 
γράφει : «Πρώτη φροντίδα τής έξου- 
σίας έχει γίνει τό πώς νά παραβιά
ζει τό Σύνταγμα καί νά ξεγελάει τήν 
κοινή γνώμη. 'Ακόμη καί γιά νόμους 
ή διαταγές πού έκδίδει ή ίδ ια  έχει 
τήν έγνοια νά βρίσκει προκαταβολι
κά καί τούς τρόπους τής παράβασής 
τους... Ό  έξόριστος θά σάς άπαν- 
τήσει : Περιφρουρώ τό Σύνταγμα καί 
τούς γραφτούς καί άγραφτους Νό
μους τής Χώρας πού μιλούνε γιά τήν 
έλευθερία του στοχασμού, τή λ ε ι
τουργία τής Σκέψης καί τήν έκδήλω- 
ση τών αισθημάτων. Τά υπερασπίζω 
άπό τήν καταπληκτική μανία τών 
«άρμοδίων». Καί δέν δέχομαι λο
γοκρισία στούς άναστεναγμούς, στόν 
πόνο ή στήν άγόπη μου γιά τόν συν
άνθρωπο...».

Στά φύλλα τής 8ης καί 9ης Φε
βρουάριου δημεσιεύονται δύο άρθρα 
τού Κώστα Βάρναλη μέ τίτλο «Νά 
καταργηθϋν τά μοναστήρια».

Ό  Μάρκος Αόγέρης σέ έπιφυλλί- 
δα του στις 13) 2 μέ τίτλο «Μιά ά- 
θωωτική άπόφαση» άπ* άφορμή τήν 
άθώωση τού ποιητή Λειβαδίτη άπό 
τό Πενταμελές ζΕφετεΐο γράφει : «'Έ
να κάστρο άπό σκοτάδι καί θάνατο 
κλείνει τήν έλληνική ζωή κι* ίσως 
ν&ναι ή άπόφαση αύτή τό πρώτο 
ρήγμα. Οί λευκές θεότητες τής Ε 
λευθερίας. τής Είρήνης καί τού ‘Αν
θρωπισμού θ* άρχίσουν ίσως κάπως 
ν* άναπνέουν : “Ας τό ευχηθούμε».

Ό  Γιάννης Κορδάτος σέ τρεις 
έπιφυλλίάες του άπό 17)2—18)2 κα
ταπιάνεται μέ τήν «άντιστασιακή 
ποίηση στά άγγλοκρατούμενα Ε φ τά 
νησα».

Στις  22 τού μηνός ό συνεργάτης 
τής έφημερίδας κ. Κ. Πορφύρης σέ 
σημείωμα του μέ τίτλο «Συγγραφείς 
καί κοινό» άπαντώντας σέ δύο έπι- 
φυλλιδογράφους πρωινής έφημερί
δας πού άσχολήθηκαν μέ τό ίδ ιο  θέ
μα. καταλήγει : «Διάσταση κοινού
καί συγγραφέα υπάρχει δταν ό τε
λευταίος δέν έκφράζει τά (δανικά έ- 
νός λαού. 'Αντίθετα σήμερα στήν πα
τρίδα μας—όπως άλλωστε καί πάν
τοτε καί σ* ολον τόν χόσμο—οί συγ
γραφείς πού έκφράζουν τά σύγχρονα 
(δανικά, πού μ’ αύτά ζεί καί άνα- 
πνέει ό Λαός μας, έχουν άμεση άν- 
ταπόκριση μαζί του, έμπνέονται άπ* 
αύτόν καί τόν έμπνέουν».

Ό  Δημήτρης Φωτιάδης σέ άρθρο 
πού δημοσιεύθηκε στις 24)2 μέ τίτλο 
«*Η άνθρωπότητα κινδυνεύει. Τό κα
θήκον τών Ελλήνων διανοουμένων 
καί έπιστημόνων» μιλάει γιά τό φά
σμα τής καταστροφής όχι μόνο τού 
πολιτισμού μά καί τού άνθρώπινου
γένους άν χρησιμοποιηθούν τά άτο- 
μικά δπλα καί καταλήγει : «ΚΓ δμως 
οί δικοί μας έπιστήμονες καί πνευ
ματικοί άνθρωποι σωπαίνουν. Σωπαί
νουν γιατί φοβούνται μή τυχόν καί... 
«παρεξηγηθούν». Τ ί ντροπή...».

Στις 25)2 ό Γιάννης Κορδάτος άπ* 
άφορμή μιά μελέτη τού κ. Π. Ένεπε- 
κίδη στό Δελτίο τής «'Ιστορικής καί 
Λαογραφικής 'Εταιρίας τών θεσσα- 
λών» δημοσιεύει μελέτη μέ θέμα : 
«Νέες έρευνες γιά τή δράση τού Ρή
γα καί τών συνεργατών του».

Στις 27 τού μηνός δημοσιεύεται 
άρθρο τού ποιητή Λειβαδίτη μέ τήν 
εύκαιρία τά δώδεκα χρόνια άπό τό 
θάνατο τού Παλαμά καί μέ τίτλο 
«Ό  Παλαμάς ποιητής τού Λαού».

Ξ Ε Ν Η  Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η
ΓΑΛΛΙΑ

—Ή «Κομετί - Φρανσαίζ» άπαγό- 
ρευσε τήν παράσταση τού γνωστού 
έργου τού Μπέρναρ Σώ «τό έπάγ- 
γελμα τής κυρίας Γουάρεν». Τά κρι
τήρια τής άπαγόρευσης αυτής δέν 
φαίνεται νά ήσαν άποκλειστικά καί 
μόνο αίσθητικά. Τόν ίδ ιο  καιρό ή έ- 
θνική σκηνή τής Γαλλίας ενέβασε 
δυό έργα θρησκευτικού περιεχόμενου 
τό «Πόρ - Ρουαγιόλ» τού Άνρύ ντέ 
Μουτερλάν καί τό «ό Ευαγγελισμός» 
τού Πώλ Κλωντέλ,

— Ό  θάνατος τού Πώλ Κλωντέλ 
στάθηκε άφορμή γιά μιά σειρά θριαμ
βολογιών γύρω άπό τό πρόσωπο καί 
τό έργο του, Μέσα σ ’ ένα κλίμα όρ-

γανωμένου λιβανίσματος λίγοι μόνο 
τόλμησαν καί τό ύποπτο παρελθόν 
τού ποιητή νά ύπενθυμίσουν καί γιά 
τήν άξια τού έργου του νά έκφράσουν 
άμφιβολίες.

— Άπογοητευτική ή θεατρική δια
σκευή τού γνωστού μυθιστορήματατού 
Ά ντρέ Μαλρώ «Ή ανθρώπινη κατά
σταση»—μέ θέμα του τήν Κινεζική 
έπανάσταση—άπότόν άρθρογράφο καί 
κριτικό Τιερρύ Μωλνιέ.Μιά σειρά σκο
πών δέν άρκοΰνγιά νά συνθέσουν θε
ατρικό έργο —(δίως δταν τό περιεχό
μενό τους είναι τόσο ψεύτικο,

—’Αντίθετα έπιτυχία μεγίστη έση- 
μείωσε ή πρώτη παράσταση τού θεα
τρικού έργου «“Ανθρωπος γιά άν
θρωπο» του Γερμανού ποιητή Μπέρ-
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τολτ Μπρέχτ. Τ6 «έπικό» θέατρο τοΟ 
Μπρέχτ άφού έμεινε άγνωστο είκοσι 
τώρα χρόνια, γνωρίζει σήμερα στή 
Γαλλία  μιά τεράστια έπιτυχία πού 
•άφετηρία της στάθηκε τό άνέβασμα 
τοΟ «θεατρικού χρονικού» του « ‘Η 
μάννα θάρρος και τά παιδιά της» 
άπό τό θίασο του Ζάν Βιλάφ. Ό  
Μπρέχτ, πού διευθύνει σήμερα τό 
κρατικό θέατρο τής ’Ανατολικής Γερ
μανίας, θά έμψανίσει σύντομα στό 
Παρίσι τό νέο του έργο.

—θόρυβο πολύ προκάλεσε ή νέα 
έκθεση ένός νέου ζωγράφου «Ή φρί
κη τού πολέμου» τού Μπερνάρ Μπου- 
φρέ. Ό  Μπουφρέ ήταν ώς τώρα γνω
στός μόνο γιά τά τοπεϊα του, μά μέ 
τή νέα του έκθεση καταλαμβάνει θέση 
μεταξύ τών πρώτων Γάλλων ζωγρά
φων τού καιρού μας.

—Μιά όμάδα Ισπανών ζωγράφων 
—άνάμεσά τους ό Πικασσό, ό Χουαν 
Πρίς κ.ά.—και γλυπτών παρουσίασαν 
μία όμαδική έκθεση έργων τους, σάν 
φόρο τιμής στή μνήμη τού μεγάλου 
ποιητή καί φίλου τού Αόρκα, ’Αντώ
νιο Ματσάντο.

—Μέ μεγάλο ένδιαφέρον άναμέ- 
νονται τά έγκαίνια μιας ομαδικής 
έκθεσης τών καλλιτεχνών τής σχολής 
τού «νέου ρεαλισμού» μέ τόν τίτλο 
«ΟΙ ζωγράφοι μάρτυρες τής έποχής 
τους».

— Τά έλληνικά μπαλλέτα τής κυ
ρίας Ντόρας Στράτου δέν φαίνεται 
νά προκάλεσαν στό Παρίσι τόν έν- 
θουσιασμό πού περίμεναν οι όργανω- 
τές τής περιοδείας τους. Ή πρώτη 
των έμφάνιση έγινε δεκτή, κατά τό 
ήμι-επίσημο «Μόντ», μέ μιά άδιαφο- 
ρία πού συγγένευε μέ τήν έχθρότητα.

—«ΟΙ διαβολικές» ή νέα ταινία 
«τρόμου καί άγχους» τού Κλουζώ 
προκάλεσε άφθονα σχόλια. Κανείς 
βέβαια δέν άμφιβάλει δτι πρόκειται 
γιά τό τελειότερο τεχνικά έργο τού 
σκηνοθέτη άλλά μαζί δέν ξεφεύγει 
τήν προσοχή τού ειδικού τό γεγονός 
δτι ό Κλουζώ καταλήγει σ ’ ένα άδι- 
έξοδο καθώς στενεύει τούς όρίζοντές 
του καί ξεφεύγει άπό τό κλίμα τού 
ρεαλισμού.

ΕΛΒΕΤΙΑ

—"Η κυρία Ντόρα Στράτου ση
μείωσε, άντίθετα άπ’ δ.τι έγινε στό 
Παρίσι, μεγάλη έπιτυχία μέ τήν έμ
φάνιση τού μπαλλέτου της στή Λω- 
ζάνη. *Η κριτική στάθηκε έξαιρετικά 
εύνοϊκή γιά τό θέαμα πού τής προσ- 
φέρθηκε.

—‘Ο διάσημος έλληνιστής, καθη
γητής στό πανεπιστήμιο τής Λωζάν- 
-νης καί βραβείο Στάλιν τής ειρήνης 
’ Αντρέ Μποννάρ κυκλοφόρησε μιά

πλατειά του μελέτη μέ τίτλο «Ό  
• έλληνικός πολιτισμός». Ό  κ. Μπον

νάρ είναι γνωστός άπό προηγούμε
νες μελέτες του πάνω στην Ε λλά δα  
καί ιδίως άπό τήν «Σαπφώ» καί τήν 
«Τραγωδία καί άνθρωπος».

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Τό πανεπιστήμιο τών Παρισίων 
προκάλεσε τόν άκαδημαϊκό Β. Βι- 
νογκράντωφ γιά νά δώσει σειρά δια
λέξεων έπί τών άρχών τών κανόνων 
τής γραμματικής τής ρωσικής γλώσ
σας καί έπί άλλων θεμάτων τής συγ
χρόνου γλωσσολογίας.

—Σέ διάφορες περιοχές τής Σο
βιετικής Ενωσης κατά τό τρέχον έ 
τος θά έπιδειχθούν 30 κινητές καλλι
τεχνικές έκθέσεις έργων ζωγραφικής, 
γραφικής τέχνης, καί γλυπτικής καλ
λιτεχνών τής Ρωσίας καί τής Δ υτι
κής Εύρώπης.

Τά μεγαλύτερα μουσεία τής χώ
ρας παίρνουν μέρος στήν όργάνωση 
τών κινητών έκθέσεων. Τις μέρες αυ
τές άνοιξε μια έκθεση στήν πρωτεύ
ουσα τής Λευκής Ρωσίας, τό Μίνσκ. 
Στήν έκθεση αύτή έχουν έκτεθεί πά
νω άπό 100 πίνακες ζωγραφικής, έρ
γων γλυπτικήςς καί χαλκογραφίες, 
ξυλογραφίες καλλιτεχνών τής Δυτικής 
Εύρώπης του 15ου καί 16ου αιώνα.

—'Αναμένονται έπίσης έκθέσεις 
ρωσικής χαλκογραφίας καί ξυλο
γραφίας στις πόλεις Ίρκούτσκ, Χαμ- 
πάροβσκ καί Βλαδιβοστόκ.

Κινητές έκθέσεις όργανώνονται έ
πίσης καί στις περιοχές τής υπαί
θρου. Τή χρονιά αύτή π.χ. οί έκθέ- 
σεις αυτές θά σταλούν στήν Κεντρι
κή ’Ασία, στό Καζσχτσάν καί ιό  Ά λ- 
τά ϊ, δπου τώρα γίνονται μεγάλες έρ- 
γασίες γιά τήν άξιοποίηση παρθένων 
έδαφών,

—Στή διάσκεψη τών άντιπροσώ- 
πων έκδοτικών, τυπογραφικών καί 
λιθογραφικών έπιχειρήσεων δλης τής 
Σοβιετικής Ένωσης πού έγινε στή 
Μόσχα άπό 15 μέχρι 19 Φεβρουάριου 
άναφέρθηκαν τά έξής στοιχεία γιά 
τήν κατάσταση καί τήν παραπέρα άνά- 
πτυξη τής έκδοτικής έργασίας στήν 
Σοβιετική Ένωση :

Ά πό τό 1918 μέχρι τό 1954 έξε- 
δόθησαν 1675 βιβλία ξένων συγγρα
φέων σέ 300 περίπου έκατομμύρια 
άντίτυπα. Μεταξύ αυτών έκδόθηκαν 
καί 30 άρχαίοι Έ λληνες συγγραφείς 
καί ποιητές.

—‘Υπάρχει μεγάλη ζήτηση βιβλίων 
ξένης φιλολογίας καί ό άριθμός τών 
έκδόσεων τών βιβλίων αύτών αυξά
νει συνεχώς άπό χρόνο σέ χρόνο. 
Έ τσ ι τό 1955 θά εΓναι έτοιμες οί έκ- 
δόσεις τών έργων τού Ρομαίν Ρολ-
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λάν, τοϋ Ραμπυτρανάθ Ταγκώρ, τοϋ 
Τζάκ Λόντον και πολλών άλλων.

ΑΓΓΛΙΑ
θόρυβο κΓ άγανάκτηση ατούς «έ- 

πίσημους» κύκλους προκαλεί τό έργο 
τοϋ Ρίτσαρντ Ά λντιγκτον «Ό  Λώ- 
ρενς της ’Αραβίας» δπου ξεσκεπάζε
ται Λ πραγματική προσωπικότητα 
τοϋ γνωστού τυχοδιώκτη και πρά
κτορα τής Ίντζέλλιτζενς Σέρβις. Πα
ραμυθάς. ψεύτης, ομοφυλόφιλος, σα
διστής ό Λώρενς ε ίχε περάσει ζων
τανός άκόμα στόν κόσμο τοϋ μύθου 
κΓ ε ίχε έπιβληθεΐ άπό τήν έπίσημη 
άγγλική προπαγάνδα σάν μιά μεγά

λη μορφή τοϋ αΙώνα μας.

ΙΝΔΙΕΣ
Είς τό Δελχί τήν 20 Φεβρουάριου- 

άνοιξε έκθεση τής Βιοτεχνικής καί 
έπαγγελματικής τέχνης τών Λαών 
τής Σοβιετικής "Ενωσης. Ή έκθεση 
όργανώθηκε άπό τήν Πανινδική ‘Ε
ταιρεία διακοσμητικών καί καλών τε
χνών σέ συνεργασία μέ τόν Ίνδο- 
σοβιετικό Σύνδεσμο Μορφωτικών*
σχέσεων. Στήν έκθεση ύπάρχουν πά
νω άπό 500 έκθέματα : καλλιτεχνικά, 
χειροτεχνήματα, τάπητες, κοκκάλινα 
καί ξύλινα είδη κ.ά.

Η Κ Ι Ν Η Σ Η  Γ Η Σ  Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ
ΚΕΡΚΥΡΑ.

Ή Κέρκυρα καταβάλλει προσπά
θειες γιά νά φανεί άξια τής πνευ
ματικής καί καλλιτεχνικής της παρά
δοσης, σάν φορέας τοϋ Λόγου καί 
τής Τέχνης μέσα στό «σήμερα».

Ή Ε τα ιρ ία  Κερκυραϊκών Σπου
δών τελευταία έδειξε μιά άξιόλογη 
πρωτοβουλία μέ τό νά έγκαινιάσει τό 
σύστημα τών είσηγήσεων πάνω στό 
έλληνικό βιβλίο, ώστε ό άκροατής νά 
έκφέρει καί τις δικές του άπόψεις καί 
κρίσεις γιά τό έργο τοϋ συγγραφέα 
καί τήν όμιλία τοϋ είσηγητή. Τήν άρχή 
έκανε ό λογοτέχνης κ. Γερ. λυτήρης 
γιά τό βιβλίο τοϋ Κερκυραίου διηγη- 
ματογράφου Σπύρου Πλασκασοβιτη 
«Τό γυμνό δέντρο», πού προκάλεσε 
ευμενέστατες έντυπώσεις.

Στον ίδιο πνευματικό χώρο άρχισε 
άπό τις 3 Μαρτίου ένας κύκλος μαθη
μάτων μέ γενικό τίτλο : «ΕΙσαγωγή
στις ουμανιστικές σπουδές» μέ ομιλη
τή τό φιλόλογο κ. Κ. Γράλλια. Πα- 

άλληλα στήν πνευματική ζωή τών τε- 
ευταίων μηνών περιλαμβάνονται καί 

τέσσερες διαλέξεις μ ’ ένδιαφέροντα 
θέματα. Ή λογοτέφνισσα δ. Άγάθη 
Νικοκάβουρα μίλησε μέ θέμα : « Ε 
ταιρίες καί Άκαδημίες στά 'Εφτάνη
σα», ό κ. Τάσος Πικοκάβουρας μέ θέ
μα : «άθάνατες άγαπημένες μεγάλων 
μουσικών καί συνθέσεις έμπνευσμένες 
άπ* τόν έρωτα», ό υποφαινόμενος μέ 
θέμα : «Τό είδύλλιο στή νεοελληνική 
ποίηση καί τήν έποχή μας», καί ή δ. 
Άγάθη Νικοκάβουρα γιά «τό άρχαϊο 
έλληνικό θέατρο».

Ώ ς πρός τήν καλλιτεχνική πλευρά 
μεγάλη έπιτυχία σημείωσε ή συναυ
λία τής Χορωδίας καί Μανδολινάτας 
τοϋ ’Ωδείου Κέρκυρας. Έ ξ άλλου δό
θηκε ή συναυλία τής φιλαρμονικής έ- 
ταιρίας «Μάντζαρος» μέ συμμετοχή

τοϋ έρασιτέχνη τοϋ τραγουδιοΰ κ.. 
Δημ. Κιτούτση. 'Ιδιαίτερη έπιτυχία ση
μείωσε ή συναυλία τής μικρής όρχή- 
στρας τής παλαιάς Φιλαρμονικής, υπό 
τήν διεύθυνση τοϋ μαέστρου κ. Σ. Με· 
ταλληνοϋ.

Στόν τομέα τής ζωγραφικής ή Κέρ
κυρα δέν έχει τίποτα νεώτερο, έκτός 
άπό τήν πληροφορία 6τι ό νέος ζω
γράφος κ. Στεφ. Σγοϋρος πρόκειται 
πολύ σύντομα νά έκθέσει έναν σημαν
τικό άριθμό έργων του στήν αίθουσα 
τής «Φιλαρμονικής ‘ Εταιρίας». ’Επί
σης έκανε έκθεση ή ζωγράφος Κα ‘ Ε
λένη Γκάτ - Βούλγαρη.

Τελειώνοντας κάνω γνωστό δτι ό 
Κερκυραϊος ποιητής Ίάσων Δεπούντης 
βρίσκεται στήν 'Αθήνα καί, σάν έκ- 
πρόσωπος τής Εταιρίας Κερκυραϊκών 
Σπουδών δέχεται τήν κάθε εύγενική 
προσφορά βιβλίου, γιά τόν πλουτισμό 
τής λογοτεχνικής βιβλιοθήκης πού κα
ταρτίζει ή έν λόγω ‘Εταιρία, στή διεύ
θυνση Σολωμοϋ 23.

Κλείνοντας αυτό τό σημείωμα τονί
ζω Ιδιαιτέρως μιάν άποτελεσματική 
έκδήλωση τοϋ πνεύματος, πού παρέ- 
λειψά ν’ άναφέρω στήν άρχή : τήν έκ
δοση τοϋ 5ου τεύχους τοϋ λογοτεχνι
κού περιοδικού «Τό πρώτο σκαλί» στό 
όποιο έκτός άπό τούς νέους συνεργά
τες του, προσφέρουν δ,τι καλλίτερο 
μπορούν δλοι οι πνευματικοί άνθρω
ποι τοϋ νησιοϋ μας.

Σ η ΰ ρ ο ς  Κ α ζσ Ιμ η ς

ΞΑΝΘΗ
Πριν τρία χρόνια Ιδρύθηκε ή «Φι

λοπρόοδος ‘Ένωσις —άνθης» μέ σκο
πό «τήν άνύψωση τής πολιτιστικής καί 
μάλιστα τής πνευματικής στάθμης τής 
πόλεως καί τής περιφερείας —άνθης».

Καί νά τί έκανε ώς τά σήμερα : "Ι
δρυσε ’ Ινστιτούτο τής άγγλικής γλώσ
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σας που έχει πάνου άπό 200 μαθητές 
άπ* δλα τά έπαγγέλμστα καί τις ήλι- 
κίες. "Εχει άνδρική χορωδία καί μ ι
κτή, πού τόν Ιανουάριο έκανε τήν 
πρώτη της έπίσημη έμφάνιση μέ έργα 
έλλήνων καί ξένων συνθετών. “Ίδρυσε 
Λαογραφική ’Εφορία, μέ σκοπό τή 
συγκέντρωση καί τή μελέτη τών λαο- 
γραφικών θησαυρών τής περιφέρειας.

Εγκαινίασε άκόμα ή Φ.Ε.—. έξορ- 
μήσεις στό ύπαιθρο κάνοντας άρχή 
άπ’ τήν πατρίδα του Δημόκριτου καί 
Πρωταγόρα, τά Άβδηρα, μέ έμφάνι- 
ση τής χορωδίας της καί όμιλία. Τέ
λος σέ μιά εύρύχωρη, πλούσια φωτι
σμένη καί μέ άριστη θέρμανση αίθου
σα στεγάζεται ή ’Αναγνωστική Βιβλιο
θήκη τής Φ.Ε.Ξ. πού έχει 1600 τόμους. 
Εξακόσιοι είναι οΐ γραμμένοι άνα- 
γνώστες της. Εβδομήντα κατά μέσον 
δρο έργατόπαιδα, άπόφοιτοι καί μα
θητές Γυμνασίου μά καί τοϋ Δημοτι- 
κοΟ, συγκεντρώνουνται καθημερινά καί 
διαβάζουν στό άναγνωστήριο τής β ι
βλιοθήκης.

Στις μελλοντικές έπιδιώξεις τής 
Φ.Ε.Ξ. περιλαμβάνεται· ή 'ίδρυση ’Ω 
δείου, ή όργάνωση θεατρικών παρα
στάσεων, ή άξιοποίηση τών άρχαιολο- 
γικών χώρων τοϋ Νομοϋ καί κυρίως 
τών Άβδήρων, τής πατρίδας τοϋ πα
τέρα τής άτομικής Επιστήμης.

Σ. I.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
’Από τήν έρειπωμένη Ζάκυνθο μάς 

έρχεται ή πληροφορία δτι συγκροτή
θηκε Σωματείο γιά τήν περισυλλογή 
τών Ιστορικών καί καλλιτεχνικών θη
σαυρών τοϋ νησιοϋ Συμμετέχουν ό 
δικηγόρος Στ. Παπσδάκης, ή ιατρός 
Τ. Παρπαρία, ό φαρμακοποιός Ν. 
Βαρβιάνης κ.λ.π.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΠΟΙΗΣΗ

Κ . Καρθαίου : Ό κήπος τοϋ Μελχι· 
σεδέκ, Ποιήματα, ’Αθήνα, "Εκδοση «Πνευ
ματικής Ζωής».

Σταύρου Καραχάση: Όρχματισμοί,
Κάιρο, 1954.

Δημ. Δούχαρη: Καλλίστη Θήρα, Ποι
ήματα, ’ Αθήνα 1953.

Δημ , Δούχαρη: Καθολικός Μεσάζων, 
Ποιήματα. ’Αθήνα 1955.

Γιάννη Άνδριν,οπούλου: ’Αποχωρι
σμός—'Εκδόσεις «Φωνής του Αιγαίου».

Στεφ . Τ ηλ ιχ ίδη : Δημοτικά Μοτίβα,
Θεσσαλονίκη 1953.

Σαπφώς Σζαθοπούλου : Ερωτικά
άνακρούσματα, ’Αθήνα.

Ίάσωνα Ίω αννίδη: Φωνές άπό τήν 
πέτρα καί τόν άνεμο, ποιήματα, Εκδό
σεις «Κ-Μ*.

ΜΕΛΕΤΕΣ
Δημ. Σερεμέζη : Ό Παπαδιαμάντης

καί ή Κοινωνία, Θεσσαλονίκη 1955.
Μπάμπη Κλάρα : Τό πιστεύω ενός 

απλού ανθρώπου, Αθήνα 1954.
H0l6ne Constantinidi — Bibicou : Les 

originesdu philhellenisme Frangais. 
Ανάτυπο άπό τό Hellenisme Con- 

temporain», Alhfcaes 1953.
ΠΕΖΑ

Σπύρου Καζσίμη : Ό Ηλίθιος, διηγή
ματα. Κέρκυρα, 1954.

Άλέχου Δούχα : Στην πάλη, στά νειά- 
τα—Μελβούρνη, Αυστραλία 1953.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Νέα Πορεία, Τεύχος 1, Θεσσαλονίκη, 
Μάρτιος 1955. Κυκλοφόρησε τό νέο αύτό 
λογοτεχνικό Περιοδικό μέ συνεργασίες 
τών Γ. θέμελη. Ήλ. Κωτσογιάννη, Γ. θ. 
Βχφοπούλου, Γ. Στογιαννίδη. Ραφαήλ 
Άλμπέρτι, Τ. Βαρβιτσιώτη, Ν. Γ. Πεν- 
τζίκη, Σαράντου Παυλέα, Γιώργου Κιτσό- 
πουλου, Άνθου Παγωνίδη, Ίάσωνος Βε- 
λισσαράτου. Γιωργ. Ζωγραφάκη, Γιώργου 
Καφταντζή, Μπάμπη Νίντα, Πέτρου Κόρ- 
φη και Τάκη Γκασιόπουλου.

« Η  Νίχαια». Τεύχος 2, Φεβρουάριος 
1955. Συνεργάζονται, 2. Άκογλου, Σ. 
Εύστρατιάδης, Ν. ’Αντωνόπουλος. Α. Εύ· 
γενίδη. Α. Τριανταφύλλου, κ. ά. Στό τεύ
χος αύτό ποίημα τού Α. Σικελιανού καί 
Κ. ΙΙχλαμά καί κριτική Βιβλίου.

« Τό Πρώτο Σ χα λί», Κέρκυρα, Τεύχος 
5. Ιανουάριος 1955. Συνεργασία τών Κλ. 
Μαρκίνα, Ιάσωνος Δεπούντη, Μαρίνου 
Σίγουρου, Γ. Χυτήρη, Μήτσου Λυγίζου. 
Επίσης περιλαμβάνει κριτική Βιβλίου, 
ζωγραφικής, μουσικής κ. ά.

Ερευνα*, Καβάλλα. Τεύχος 35, ’Ια
νουάριου 1955. καί τεύχος 36, Φεβρουά
ριου 1955. Στά τεύχη αύτά συνεργασίες 
τών Άπ. Γκισδαβίδη. Δημ. Μπακοπούλου, 
Δ. Άλέτρα, Κ. Καλάνη, Βασ. Κούλη, Ίω. 
Μπουκουβάλα-Άναγνώστου, Κ. Μπαστιά 
κ, ά.

< Πνευματική Γενιά», Αθήνα. Τεύχος 
3. Ιουλίου - Α ύγούστου 1954, Τεύχος 4, 
Σεπτέμβρη · Όκτώορη 1954, Τεύχος δ, 
Νοέμβρη - Δεκέμβρη 19ύ4. Συνεργασίες 
τών Γ. Παπακώστα. Μίμη Μακρή, Στ. 
Σκιαδα, Κυρ. Μητσοτάκη, Γερ. Αικιαρδό- 
πουλου, Φοίβου Άνθέμη, Καρόλου Ρού, 
Εύαγγ. Σταματίοο, Άνθούλα Ζόλδερ, X. 
Λαγοπάτη, "Λλκη Παπά, Άντςγόνη Γα- 
λανάκη - Βουρλέκη, κ. ά.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Άτιό το τεύχος αύτδ συνεργασίες, 
εμβάσματα, έπιστολές και δτι άλλο αφόρα 
το περιοδικό θά  απευθύνονται στη νέα 
διεύθυνση τού περιοδικού : οδός Γαμ- 
βέτα άρ. 6  *Αθήνα ·

Μαρ. Δαρζ. Στην προσπάθεια σας
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Υπάρχει αίσθημα καί πάθος, λεπτή ψυ
χολογική παρατήρηση και κάποια τε
χνική ευχέρεια. Άλλα ή ισεορία τής 
«άρρωστημένης» είναι κοινή, θά λέγα
με. ή τουλάχιστον δέν ανανεώνεται. 
Στο τέλος μάλιστα αποκαλύπτεται ότι 
δεν υπήρξε οΰτε έρωτας, έστω καί ά- 
ταίριαστος, πού θά δικαίωνε τήν ήρωί- 
δα. "Η λύση έρχεται εύκολη καί δχι 
τόσο πειστική. Δηλαδή ή μεταστροφή 
της δέν δικαιολογείται άρκβτά καί τήν 
παρουσιάζει σά ρηχή. Πρέπει νά ξέ
ρετε πώς οί πραγματικές Ιστορίες δέν 
είναι τις πιο πολλές φορές, κατάλλη
λες γιά δραματοποίηση, τουλάχιστον 
έτσι δπως είναι. Στείλτε μας ή φέρετε 
κάτι άλλο —καί μέ γενικώτερο ένδια- 
φέρον καλύτερα— αφού τό δουλέψετε 
περισσότερο.

Ν ικ. Σγοντ. Τό διήγημά σας άρκε- 
τά καλό. Δείχνει έξαιρετικά άφηγημα· 
τικά χαρίσματα καί γλωσσικό πλούτο. 
Νομίζουμε ότι ή κεντρική ιδέα σας δέν 
έξυπηρετείται κα?-.ά από τό μύθο πού 
διαλέξατε. Γιατί ή κλοπή σέ βάρος των 
Γερμανών καταχτητών, όσο κι* άν δι
καιολογείται από τήν περίσταση, δέν 
ήταν βέβαια ή χαραχτηριστική πράξη 
αντίστασης καί πάλης γιά τήν έπιβίω- 
ση τού λαού μας στήν κατοχή. 'Επίσης 
υπάρχει κάποια τάση νατουραλισμού 
στο γραφτό σας πού πρέπει νά τήν κα
ταπολεμήσετε. Πάντως τό διήγημά σας 
δέν παύει νά είναι ωραίο καί τό κρα- 
τάμε. άν καί είναι κάπως μεγάλο. Συμ* 
φωνάτε ν* άλλάξουμε τον τίτλο, άν τό 
δημοσιέψουμε —είναι κάπως κινηματο
γραφικός— καί δυό-τρεΐς λέξεις στο 
κείμενο ; Περάστε άπό τά γραφεία 
μας.

Βασ. Πατζαντ., Τρίπολη. —Θά έπρε
πε νά απαντήσουμε λεπτομερειακά οτήν 
ανταπάντησή σας, μά δυστυχώς ή έ- 
χταση καί ή αντοχή αυτής τής στήλης 
είναι ακατάλληλη γιά εξαντλητική συ
ζήτηση. Τό καλύλερο θά ήταν νά τά 
λέγαμε άπό κοντά καί θάξιζε χωρίς 
άλλο, μά γιά τήν ώρα πρέπει νά σάς 
πούμε ότι παρανοήσατε μερικά σημεία 
τής άπαντήσής μας καί ίσως—τό χει
ρότερο—νά παρανοεΐτε καί μερικά ση
μεία τής αισθητικής θεωρίας πού άκο- 
λουθείτε. Λέμε ίσως γιατί μια πιό α
ναλυτική συζήτηση άνάμεσά μας μάλ
λον θά άπόδειχνε ότι υπάρχουν ατυ
χείς ή τουλάχιστον ασαφείς έκφράσεις 
στό γράμμα σας καί πώς συμφω>άμε 
πέρα γιά πέρα. Πώς άλλιώς θά μπο
ρούσαμε νά καταλάβουμε τήν άποψή 
σας γιά τή σχέση ανάμεσα στή ζωή καί 
τή φιλολογία ; "Οσο γιά τή σχέση άνά- 
μεσα στό περιεχόμενο καί τή μορφή, 
μπορείτε νά δείτε τό άρθρο τού 
Μάρκου Αύγέρη : «θεωρητικά στοιχεία 
τής κριτικής» πού δημοσιεύτηκε στό Ιο 
μας τεύχος. Πιστεύουμε πώς κάνετε

λάθος, λέγοντας ότι έκεΐνο πού χρειά
ζεται σήμερα στό λαό μας είναι ή δυ
νατή κραυγή καί ότι κάθε τί πού δέν 
είναι δυνατή κραυγή είναι λόγια τρο
μοκρατημένου άτόμου. Τέλος βεβαιω
θε ίτε  ότι αυτός πού γράφει τοϋιες τις 
γραμμές δέν είναι γέρος άπό κάθε ά
ποψη.

*Arv· Ά νζω ν. Παρίσι.— Άπό τά δυό 
διηγήματα πού μάς στείλατε φαίνεται 
ότι έχετε πεζογραφικά χαρίσμανα καί 
ταμπεραμέντο διηγηματογράφου. Ξέρε
τε νά δί\ετε τό ντύμα ένός μύθου στό 
στοχασμό σας καί έχετε τήν αίσθηση 
τού περιτού. *Η αφαίρεση όμως παρα
τραβάει κάποτε καί μαζί μέ τήν ονει
ρική ατμόσφαιρα πού έπικρατεί καί 
στά δυό διηγήματα σπάνε τήν καθαρό
τητα εκείνου πού θέλετε νά έκφράσε- 
τε. Καί στά δυό κομμάτια, ύπάρχει αυ
τή ή ιμπρεσιονιστική τάση, στή «Γνω
ριμία» μάλιστα έπικρατεί. 'Υπάρχουν 
καί μερικά άλλα άρνητικά σημεία. Στον 
«πατέρα τού Άλέκου» ξεχωρίζει αμέ
σως μια ανισότητα στά διάφορα μέρη 
— υπάρχουν κομμάτια πού τό διήγημα 
πέφτει πολύ—κάποια εκζήτηση καί α
στάθεια στό ύφος, πού δείχνει ότι δέν 
έχετε αφομοιώσει έντελώς ξένες έπι- 
δράσεις (Στρ. Τσίρκας ;) καί μερικά ά- 
πίθανα ευρήματα. Ακόμα υστερεί τό 
διήγημα τεχνικά ή —άν θέλετε—στήν 
αρχιτεκτονική του. Παραβιάζει δηλαδή, 
όχι δικαιολογημένα, τήν κλασσική τε
χνική τού διηγήματος απλώνοντας τό 
μύθο του σέ μεγάλη χρονική έχταση, 
μέ περισσότερα άπό ένα επεισόδια ισό
τιμα μεταξύ τους. Ή «γνωριμία» είναι 
τεχνικά άρτιώτερη, αλλά έδώ έπικρα
τεί απόλυτα τό ονειρικό στοιχείο καί 
τό σύμβολο. 'Οπωσδήποτε είναι βέβαιο 
ότι θά γράψετε πολύ ωραία διηγήμα
τα. "Ένα άπ’ αυτά περιμένουμε γιά νά 
σάς παρουσιάσουμε μέ κάτι αναμφισβή
τητα καλό.

Θεοδ. Στνλιαν . Τό ποίημά σας «Μιάν 
άνοιξη» καλό. Τό κρατάμε.

Γεωργ. Λνκιαρδ. Τά ποιήματα σας 
τά διαπνέει ένας απελπισμένος σαρκα
σμός. "Εκφράζετε μονάχα τις πτώ
σεις τής σημερινής ζωής. "Ολα σκοτει
νά γύρω σας, πουθενά μιά ζωογόνα 
πνοή : Νά ένα δείγμα απ’ αυτή τή διά
θεση σ’ ένα άπό τά καλύτερα κομμά
τια άπ* δσα μάς στείλατε, τήν «Προ
σμονή»..

Περιμένεις... και Ουνή&ως δεν ερχεται

Και τότε δεν είσαι τίποτ’ άλλο
άπό μιά εναγώνια μάταιη προσμονή
αοϋχει μουχλιάσει πάνω στους σκαρμούς
κάποιου αιώνια αραγμένου πλοίου.
*Η ίδια διάθεση υπάρχει καί στό 

«Σινιάλα» : «δέν είδες τά μάτια μου | 
πούιαν άδεια άπό όράμαια | κΓ έπρό- 
σμεναν έσέ νά τά γεμίσεις». Καί στον
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«Βίκοστό ΑΙώνα» : «Δέν είμαστε άν
θρωποι πια». Κι* δμως ε ισάστε νέος 
καθώς μάς αφήνει νά καταλάβουμε τό 
γράμμα σας. Περιμένουμε λοιπόν άπό 
σάς πού διαθέτετε μιά έντονη ορμή έκ
φρασης νά μάς προσφέρετε καί κάτι 
άπό τις προσδοκίες τών σημερινών νέ
ων πού κλείνουν στά στήθεια τους τις 
πιο όμορφες παρακαταθήκες άπό τήν 
άδικαίωτη γενιά πού φεύγει.

Δημ. Καλεμ. Τό «Καθυστερημένο 
Τσοπανόπουλο» είναι ιστορία «αυτού
σια», δεν είναι δμως διήγημα. Τής 
λείπει ή οικονομία, ή τεχνική, μά καί 
κάτι πιό ουσιαστικό: ή πειστικότητα. 
’Αρχίζει μ* ένα τρόπο τεχνητό καί τό 
ίδιο συνεχίζεται με λίγες ευτυχισμένες 
στιγμές, χωρίς τελικά νά παρασέρνει 
τον άναγνώστη, νά άναπαραγάγει τή 
συγκίνηση πού πρέπει νά σάς έσπρωξε 
νά τό γράψετε. Αύιό έξηγείται μέ δυό 
τρόπους : ή ή διάθεσή σας ήταν καθα
ρά έγκεφαλική καί ή Ιστορία άπό δεύ- 
τευρο χέρι ή ή συγκίνησή σας είναι 
πολύ άμεση καί δέν μπορέσατε νά τήν 
κυριαρχήσετε.

Τό ποιηματάκι σας« Λευτεριά» πάει 
νά έκφράσει τήν πιό μεγάλη άνθρώπινη 
λαχτάρα, τό πιό τρανό ιδανικό μέ πολύ 
τριμένο λυρικό τρόπο. *0  στίχος του 
ωστόσο κυλάει στρωτά κι* ό ζωηρός 
ρυθμός του άκούγεται ευχάριστα-

Ν ιχ. Παναγ. Πειραιά.— Δέν έγκαι- 
νιάσαμε άκόμη στήλη κριτικής ξένου 
βιβλίου γιατί, δπως καταλαβαίνετε, τό 
πράγμα προϋποθέτει τεράστια εποπτι
κή ευθύνη καί οργάνωση. Μιά συμ- 
πτωματική λύση γιά τό τεύχος καί γιά 
ένα βιβλίο—καί μάλιστα τέτοιο—δέν 
είναι βέβαια ή καλύτερη. "Οσο γιά τή 
μετάφραση τής εισαγωγής τού Freville 
θά θέλαμε νά τό συζητήσουμε προφο
ρικά μαζί σας άν δέν έχετε αντίρρηση. 
Περάστε άπό τά γραφεία μας ένα βρά

δυ. Πάντως σάς ευχαριστούμε πολύ 
γιά τό ενδιαφέρον σας καί σάς θεω
ρούμε δικό μας.

Σ τεφ . Τηλιχ .— Πήραμε καί τά νέα 
ποιήματα πού μάς σιείλατε. Δυστυχώς 
δέν προσθέτουν καμιά νέα έντύπωση 
στά δσα σάς είπαμε στο προηγούμενο 
τεύχος μας γιά τά πρώτα. Μάλλον πέ
φτουν.. Στρωτός δημοτικός στίχος πού 
υστερεί δμυ>ς στό κύλισμα τού θέμα
τος. "Αν πάρετε ένα δημοτικό τραγού
δι άπό τή Συλλογή τού X. Πολίτη καί 
τό παραβάλετε μ* ένα δικό σας θά δεί
τε αύτη τή διαφορά κίνησης καί σα
φήνειας μύθου.

Α. Γ ιανν .— Τό γράμμα σας πολύ τό 
χαρήκαμε μέ τήν έχταση τών σκέψεων 
πού διατυπώνει. Δέν νομίζουμε δμως 
ούτε πώς ή κακή ποίηση, πού άναφέ- 
ρετε έκανε τήν ποίηση σάν μορφή, 
άχρηστη, ούτε πάλι πώς τό μειωμένο 
ένδιαφέρον τών νέων γιά τήν ποίηση 
οφείλεται στον κινηματογράφο.

Ή καλή ποίηση’καί στήν έποχή μας 
διαβάζεται πλατιά καί μέ δίψα. Παρά
δειγμα : ό νέος κι* άγνωστος ως πρό- 
περσυ ποιητής Τάσος Λειβαδίτης μέ 
δυό του ποιητικά βιβλία έγινε ευρύτα
τα γνωστός καί τά βιβλία του μέσα 
σέ λίγους μήνες είχαν εξαντληθεί. Ή 
ποίηση συνεπώς δέν περνάει περισσό
τερη «κρίση» άπ* δση καί οί άλλες ά
ξ ιες  στις καθυστερημένες κοινωνικά 
χώρες. ’Αλλά ή «κρίση» αυτή είναι κα
τάσταση ώρισμένων μονάχα ποιητών 
πού είτε σώπασαν γιατί δέν έχουν τί 
νά πουν είτε πού έκφράζουν άσήμαν- 
τα γιά τό κοινό πράγματα.

"Όσο γιά τό νέο σας ποίημα ό συμ
βολισμός του είναι πολύ άφηρημένος, 
ένώ ή εΙκόνα τού πλάτανου καί κισοϋ 
τραβάει καί χαλαρώνει τήν δλη μορφή 
τού ποιήματος.

Τό πολύκροτο βιβλίο τού Βρετανού Άρχιδικαστοΰ :
LORD RUSSELL O F LIVERPVOL

Η ΜΑΣΤΙΞ ΤΟΥ ΑΓΚΥΛΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
(THE SCOURGE OF THE SWASTIKA)

Προλογίζουν οί κ. κ. Δ. ΓΟΝΤΙΚΑΣ τέως Πρόεδρος τής Βουλής.
Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΣ πλοίαρχος δικαστικού τού Β.Ν.

Κυκλοφορεί τήν 25ην Μαρτίου εις έκδοσιν έπιμελημμένην υπό τής 
εκδοτικής έπιχειρήσεως «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ».

Μέ 25 φωτογραφίας άπό τά ανέκδοτα άρχεΐα τής δίκης τής Νυρεμ
βέργης καί άλλων παρομοίων δικών.

Τό βιβλίον πού έσημείωσε καί τρίτην έκδοσιν έντός τού πρώτου 
μηνός τής κυκλοφορίας του εις ’Αγγλίαν.

Μετάφρασις καί είσαγωγή ΚΩΝΣΤ. ΚΑΔΛΙΓΑ δημσιογράφου
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ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΙΕ Ο ΙΟΣ ΤΟΜΟΙ
A N D R E  L A L A N D E

Μέλους τής Γαλλικής 'Ακαδημίας—Καθηγητοϋ τής Σορβώνης 
Επίτιμου Προέδρου τής Γαλλικής Φιλοσοφικής 'Εταιρείας.

ΛΕ5ΙΚ0Η ΤΗΙ ΦΙΠΟΙΟΦΙΑΓ
'Αναθεωρημένο άπό τά μέλη τής Γαλλικής Φιλοσοφικής 'Εταιρείας 
καί δημοσιευμένο μέ τις διορθώσεις καί τις παρατηρήσεις τους.

Ε Κ Τ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η

"Εργο βραβευμένο από τη Γαλλική 'Ακαδημία

ΟΡΙΣΜΟΣ—ΑΝΑΛΥΣΗ -  ΕΡΜΗΝΕ1Α-ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ 
ΕΝΝΟΙΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ —ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ολες οΐ άρχαίες καί λατινικές φιλοσοφικές εκφράσεις στό πρωτότυπο*
Όλοι οί φιλοσοφικοί οροί στις τέσσερεις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Γαλλικά, ’Αγγλικά, Γερμανικά, 'Ιταλικά

ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΟΝΟΣ
ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟ. ΤΟ ΣΑΦΕΣΤΕΡΟ. ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 1400 ΣΕΛΙΔΩΝ

Ολοι οί όροι, τά σύμβολα καί οί έννοιες τής Λογικής, τής Ψυχολογίας, ιής Αισθητικής 
και τής Κοινωνιολογίας. Όλα τά θέματα τής Βιολογίας, τής Γενικής Φυσικής καί τών

Μαθηματικών, πού συνάπτονται μέ τή Φιλοσοφία.

'Επιμελητής καί μεταφραστής

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ

ι
θά  κυκλοφορήση ΜΟΝΟΝ μεταξύ συνδρομήΤών

'Ολόκληρον τό ίργον έκ 10 χορτοδέτων τόμων Δρχ. 500. Προκαταβολή (τουλάχιστον) 
Δρχ. 50. Τό υπόλοιπον θά καταβληθή διά μηνιαίων δόσεων έκ Δρχ. 50.
Είς τούς συνδρομητάς Θά παραδίδεται κάθε μήνα 1 τόμος χαρτόδετος. 160 σελί 

ων, σέ χαρτί πολυτελείας.

Ή βιβλιοδεσία του Λξικου Θά γ.’νη είς 2 πολυτελεστάτους χρυσοδέτους τόμους, 
σύμφωνα μέ τις υποδείξεις τών συνδρομητών, μέ δέρμα ή πανί.

Έγγραφα! συνδρομητών γίνονται είς τά γραφεία τής 'Επιστημονικής ‘ Εταιρείας 
«ΠΑΠΥΡΟΣ», Λεωφ. Έ λ. Βεν^έλου 46 (είσοδος «Ίντεάλ») τηλ. 614.598 καί είς όλα τά 
μεγάλα βιβλιοπωλεία Αθηνών καί ’Επαρχιών, καθώς καί διά τών είδικώς έξουσιο- 
δοτημένων άντιπροσώπων.

Εμβάσματα έπαρχιών διά ταχυδρομικής έπιταγής ή συστημένης έπιστολής πρός
την διεύθυνσιν του «Παπύρου».



ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ

" Γ  ΑΜΠΕΑΑΚΙΑ ΚΓ 0 ΜΥΘΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΟ Υ Σ,,

Ή μελέτη αύτή τού κ. Κορδάτου μέ άγνωστο ώς τά 
σήμερα άρχειακό υλικό άνατρέπει την έπικρατουσα άντί 
ληψη πώς στά θεσσαλικά Άμπελάκια λειτούργησε στό τέ
λος του προπερασμένου α(ώνα συνεταιρισμός (κοπερατί- 
βα). 'Επί πλέον έρευνάται ή οικονομική καί κοινωνική Ιστο
ρία τής 'Ανατολικής Θεσσαλίας στά χρόνια τής τουρκο
κρατίας καί μέ νέα κριτήρια δίδονται άπαντήσεις είς ώρι- 
σμένα προβλήματα τής παλαιάς θεσσαλικής Ιστορίας.

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι
"Ενα άπό τά άριστουργήματα τής Γαλλικής φιλολο

γίας, άσύγκριτο σέ χιούμορ, γλαφυρότητα καί άνθρωπιά

Α Ν Ρ Υ  Μ Υ Ρ Ζ Ε  "ΟΙ ΜΠΟΕΜ„
ΕΚΔΟΣΕΣ "ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ,.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΠΟίΗΤιΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 

Τ Α Σ Ο Υ  Λ Ε Ι Β Α Δ Ι Τ Η

Φ Υ Σ Α Ε Ι  Σ Τ Α  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Α Ρ Ο Μ Ι Α  Τ Ο Ϊ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

Μετά την άρση τής κατάσχεσηί, κυκλοφόρησε σέ δεύτε
ρη έκδοση τό φιλειρηνικό αυτό ποιητικό βιβλίο πού του 
έκανε την πιο ένθουσιώδη υποδοχή ή έλληνική καί ξένη 
κριτική.

Τό βιβλίο τού Τάσου Λειβαδίτη κυκλοφόρησε ήδη καί 
στό έξωτερικό σέ μετάφραση γαλλική, ρωσσική καί ρου
μανική καί άνατυπώθηκε στην Κύπρο.


