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Κ A Ρ A Τ  Σ Κ A Κ Η Σ
Τού Δ Η Μ Η ΤΡΗ  ΦΩΤΙΑΔΗ

Τό κομμάτι πού δημοσιεύουμε είναι άπό την ανέκδοτη βιογραφία τον Κα- 
ραϊσκάκη, τον Δημήχρη Φωτιάδη. 7* απόσπασμα είναι παρμένο από τό κεφάλαιο 
<Κορύφωμα τής τραγωδίας» όπου σ' αυτό 6 συγγραφέας άνιστορει τη δραμα
τική σύγκρουση τον Καραϊσκάκη με τον Τσώρτς, και τον Κόχραν, πού οδή
γησε στο ϋάνατο τον ήρωα.

II Ο A Ε Μ Τ Κ 0  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ο  ΤΣΩ ΡΤΣ προσκαλάει τήν άλλη μέρα, 14 τοϋ 'Απρίλη, τόν Καραϊσκάκη 
καί τούς πιό σημαντικούς καπεχαναίους πάνω σχή γολέτα χοΰ καπεχάν Γιάννη 
* Σπαρτιάτης » , δπου είχε στήσει τό στρατηγείο του, νά κάνουνε συμβούλιο. 
Τούς λέει πώς έπειτα από τη χτεσινή έπιτυχία, τόσο ή έξοχότητά του δ ναύαρ
χος Κόχραν δσο κι’ 6 ίδιος, έπιθυμοΰνε νά γίνει ό «αιφνιδιασμός» άπό τούς 
Τρεις Πύργους νά λευτερώσουν τήν Α θήνα. Πρώτος του απαντάει έ Καραί- 
σκάκης.

«Τήν ώρα πού έφτασα πάνω στή γολέτα», γράφει ό G eorge  C ochrane 
«δ Καραϊσκάκης μίλαγε μέ μεγάλη έξαψη. Τά μάτια του πέταγαν σπίθες 
κάθε φορά πού άνάφερνε τ ’ ονομα τοϋ δχτροϋ. Τό συμβούλιο εΐταν σχετικό μέ 
τό κίνημα πού θάκαναν καί γιά τόν τ§όπο πού θά τό έχτελοΰσαν. Ό  Καραϊ- 
σκάκης άλλοτες αποτεινόταν στόν αρχιστράτηγο κι άλλοτες σέ κάποιον άπό 
τούς συμπατριώτες του. Άφοϋ μίλησε ώς είκοσι λεπτά, σώπασε. Σ τ ’ αναμε
ταξύ τό τσιμπούκι του πού κράταγε είχε σβήσει. Τδδωσε σ’ έναν υπηρέτη νά 
τοϋ τ ’ άνάψει, τράβηξε τέσσερις βαθιές απανωτές ρουφηξιές ξεφυσώντας τόν 
καπνό κάβε φορά μέ δύναμη, ωσάν νάθελε νά υπογραμμίσει μέ τούτες τις 
Ομοβροντίες τοϋ άθόρυβου πυροβολικοί), τή σημασία τών δσων είπε»(1).

Ναί, ή χτεσινή μέρα στάθηκε ευτυχισμένη. Αέν έπρεπε δμως νά πάρουν 
τά μυαλά τους άέρα. 'Η  τύχη στόν πόλεμο δέν είναι ποτές φανερή γιά κανένα. 
"Ενα τίποτα κάποτες φτάνει γιά νά χαθεί δ νικητής. Κι άν χαλαστεί τούτο

1. George Cochrane «W anderings in Greece», τ. λ '., a. 66. *0 George 
C ochrane εΐταν σαγγενής κ’ ύπααπιστής τού ναυάρχοο Κόχραν.

289



τ’ ασκέρι, τό καλύτερο άπ’ δσα είχε ώς τότες έ τόπος, χάνεται κ ’ ή Ε λ λ ά 
δα. Για δ,τι αποφασίσουν νά κάνουν πρέπει νάναι σίγουροι, πώς δέ θά Λάθουν, 
έξόν κι άν είναι άλλη ή θέληση τοΰ θεοΟ, κανένα αδιόρθωτο κακό.

"Οχι, δέ δεχόταν μέ κανένα τρόπο νά κινηθεί πρός τά μπρός δσο πού 
στις πλάτες τοΰ ασκεριού θά μέναν οι Τοϋρκοι στό μοναστήρι. "Αν κάτι δεν 
πάγαινε καλά, τότες τούτο τ ’ ασκέρι τού οχτρού μπορούσε νά τούς χτυπήσει 
από πίσω καί ν’ άκολούθαγε ή συμφορά.

“Οχι, δέ δεχόταν νά κάνει τήν έπίθεση άπό τούς Τρεις Πύργους. Αφού 
δέν ήθελαν ν' ακολουθήσουν τό μόνο σωστό σχέδιο, νά κλείσουν τόν Κιουταχή 
άπό στεριά καί θάλασσα καί νά τόν αναγκάσουν νά παρατήσει τήν Αθήνα καί 
νά φύγει, τότες έπρεπε άπόνα μονάχα μέρος νά προχωρήσουν, τό πιό ασφαλι
σμένο άπ’ δλα, τόν ελαιώνα. Μέσα σ’ αυτόν δέν είχανε φό^ο άπό τήν τούρκικη 
καβαλαρία.

“Οχι, δέ δεχόταν νά κάνει ούτε κι αυτό τό κίνημα, άν πριν δεν προμή
θευαν στ’ άσκέρι δλα τά χρειαζούμενα τσαπιά, φτυάρια καί παλούκια γιά νά 
κάνουν τά ταμπούρια καθώς θά προχωρούν. Φρόνιμα λόγια πού φανερώνουν, πώς 
δέν εϊταν μονάχα τό παληκάρι πού στήν ώρα τής μάχης ριχνόταν πρώτος μπρο
στά άδιαφορώντας γιά τόν κίνδυνο, μά κι ό αρχηγός πού τά λογάριαζε δλα.

Έ π ειτα  μίλησε ό Χικηταράς. «Είπε τή γνώμη του», γράφει ό G eorge 
C ochrane, «πολύ σύντομα. “ Ετρεφε μεγάλο σεβασμό στόν Καραϊσκάκη, γιά 
νά φανερώσει κρίση διαφορετική άπό κείνον. Τό παρουσιαστικό του μοΰκανε 
μεγάλη έντύπωση. Είταν ένας άντρας ψηλός, αδύνατος, κοκκαλιάρης μ’ έκ- 
φραστική φυσιογνωμία καί με τρόπους γεμάτους ντομπροσύνη. Έ  ντυσιά του 
μοραΐτικια, έξόν πού δέ φόραγε κόκκινο φέσι, μά ένα τουρμπάνι πού τούδινε 
εύγενικιά καί πολεμόχαρη έκφραση. ΟΙ Τούρκοι τόν είχαν πάρει άπό μεγάλο 
καί σχεδόν δεισιδαίμονα φόβο. Πρόσεξα πώς ό στρατηγός Τσώρτς τόν παρα
κολουθούσε, δσο μίλαγε, με μεγάλη προσοχή. "Οταν τελείωσε άκούμπησε τό 
πηγούνι του πάνω στό μακρύ τσιμπούκι του περιμένοντας τήν απάντηση πού 
θάδινε ό στρατηγός Τσώρτς στά δσα είπε (...) “Επειτα άπό λιγόλεφτη άνά^ 
παύλα, πού δλοι κάπνισαν, ό Χοταράς άπόθεσε ήρεμα τό τσιμπούκι δίπλα του, 
σταύρωσε τά πόδια κι αφού άκούμπησε τά χέρια πάνω στό γόνατό του άρχισε 
νά μιλά. ’Αποτεινόταν ξέχωρα στόν στρατηγό Τσώρτσ κι δπως ό παλιός Νέ- 
στορας, έκανε κι αυτός μιά μακριά ανασκόπηση τού πολέμου, μνημονεύοντας 
τις μάχες πού πήρε μέρος. Κάθε φορά πού άνάφερνε τούς Τούρκους πρόσθετε 
μέ βαθιά περιφρόνηση τή λέξη οί «άπιστοι». 'Γποστήριζε πώς μέ τό στράτευ
μα πού είχαν τώρα στό Φάληρο μπορούσαν νά τολμήσουν τό καθετί. Ό  Νο- 
ταράς μίλαγε μέ μεγάλη ευκολία καί χάρη, φανερώνοντας μέ τήν άνεση πού 
έκφραζόταν, πώς κάτεχε καλά τό θέμα του. Είταν ένας άντρας μέ μέτριο άνά- 
στημα κ" οί τρόποι του δείχνανε πώς καταγόταν άπό τήν άνώτερη κοινωνική 
τάξη».(·)

Παίρνουν τέλος τήν απόφαση νά μήν κινηθούν, πριν αναγκάσουν τούς 
’Αρβανίτες πού κλείστηκαν στό μοναστήρι νά ρίξουν τ ’ άρματα. Οί δικοί 
μας σωστά είπαν στόν ’Εγγλέζο, πώς δέ θά μπορούσαν νά βαστάξουν οί 
μπλοκαρισμένοι όχτροί πιότερο άπό τέσσερις πέντε μέρες, δπως ούτε τροφές 
θάχαν ούτε νερό.

Ο ΘΓΜΟΣ TOT ΚΟΧΡΑΧ

"Οταν έμαθε έ Κόχραν τούτη τήν απόφαση γίνηκε θεριό. Δέν ήθελε 
μήτε μιά μέρα, μήτε μιά ώρα νά καθυστερήσουν τή γενική έπίθεση. “Αρχισε

1. G. Cochrane op. Cit. τ. α' σ. 66—9.
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νά ξερνάει πάλι δλο τό μίσος του Ενάντια στους "Ελληνες φωνάζοντάς τους 
δειλούς κι ανίκανους για πόλεμο. ΙΙαίρνει τότες τήν απόφαση νά στείλει άπο- 
σταλμένους στούς μπλοκαρισμένους Τούρκους τοϋ μοναστηριού, νά τούς προ
τείνει νά βγούνε μέ συνθήκες. Μπαίνουν σέ μιά βάρκα ό Μάσον κι άλλοι Εγ
γλέζοι άξιωματικοί, ανεβάζουν άσπρη παντιέρα καί τραβούν γιά τήν ξηρά. Μά 
δταν σίμωσαν ώς τριάντα όργιες από τ ’ ακρογιάλι, τούς ρίχνουν μιά μπαταριά 
οί οχτροί καί πληγώνουν Εναν από τούς αξιωματικούς, θυμώνει τώρα 6 Κό- 
χραν μέ τούς Τούρκους καί προστάζει τά καράβια του, πού βρίσκονταν αρα
γμένα μέσα στό λιμάνι τού ΙΙειραιά, νά χτυπήσουν μ’ δλες τις μπούκες τους 
τό μοναστήρι. Τούρκοι κι "Ελληνες παύουν τόν πόλεμο στά ταμπούρια κι δλοι
καρφώνουν κατακεΐ τά 
μάτια τους νά δούνε τί 
θά γίνει.

« ’Ενθυμούμενοι » 
γράφει ό Κασομούλης 
«τούς λόγους τού κ. Μά- 
σσωνος, δτι έν ροπή οφ
θαλμού θά τό ίδοΰμε τό 
μοναστήρι εις τά σύννε
φα όμοΰ καί τούς Εχθρούς 
δλοι έπιθυμούσαμεν νά 
εύρισκόμεθα μέ τά τη 
λεσκόπια εις τάς χέΓρας, 
νά ίδούμεν τήν Εκρηξιν 
τής μηχανής Εκείνης ΙΤε - 
ριμέναμεν περίπου άπό 
τρεις ιοραις εις τόν ήλιον, 
φοβερίζοντας τούς Τούρ
κους δτι παντού θά τούς 
καύσωμεν άκούγαμεν 
καί βλέπαμεν έλονέν τόν
άκατάπαυτον πυροβολι
σμόν καί τήν καταδάφι- 
σιν τών τειχών ενός πύρ
γου εύρισκομένου εις τήν 
άκρογιαλιάν, απέναντι

Καραϊσκάκης (Παλιά λιθογραφία)

τού Μοναστηριού, καί τής περιοχής τού Μοναστηριού κτισμένης μέ ασβέστην. 
“Αφέθημεν πλέον νά Ελπίζωμεν τήν μετεώρισίν των καί άρχίσαμεν νά συλλο- 
γιζώμεθα τί βλάβην ήμπορούσεν νά προξενήση δ κανονιοβολισμός. "Οσοι Εγνώ- 
ριζαν τό κτίσμα τούτο μάς πληροφορούσαν δτι είχεν θέσεις νά κρύπτωνται αρ
κετοί Εκτός Εάν ήσαν πολλοί». (Χ)

cO μπομπαρδισμός άπό τά καράβια ξακουλούθησε δλη τή μέρα. Οί ’Αρ
βανίτες δμως οέ δείχναν κανένα σημάδι παράδοσης μ’ αύςαιναν τήν Επιμονή 
τους. Κατάφεραν μάλιστα νά στείλουν τή νύχτα Ενα μαντατοφόρο στόν Κιου- 
ταχή, πού πέρασε ανάμεσα άπό τά πόστα μας, νά παραστήσει στό σερασκέρη 
τις Ελλείψεις τους καί νά τού ζητήσει μέ κάθε τρόπο νά τού; συντρέξει. Κ ι’ δλη 
τή νύχτα, μ ’ άκρα σιωπή, φτιά/ανε τά γκρεμισμένα ντουβάρια γιά ν' άντι- 
βγοΰν καλύτερα.

'Ο  Κόχραν μηνάει στόν Καραϊσκάκη, πώς τήν άλλη μέρα θά βαρέσει 1

1. Καοομοϋλης «Στρατιωτικά ένθομήματα», τ. 6'., σ.486.
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I

πάλι τό μοναστήρι άπό τή θάλασσα xt αύτός να κάνει ρεσάλτο από τήν ξηρά 
καί νά τό πάρει. Ό  Καραΐσκάκης τοϋ παριστάνει πώς άδικα θά χαθοΟν τόσοι 
άνθρωποι, άφοΰ έτσι ή άλλιώς οί κλεισμένοι θ’ αναγκαστούν από μόνοι τους 
νά ρίξουν τ ’ άρματα. Ό  ναύαρχος δμως, άμα άκουσε τούτη τή γνωστικιά 
απόκριση, γίνηκε πάλι θεριό. Βρίζει καί φωνάζει πώς 5ν δεν τό πάρουν μέ 
γιουρούσι αύτός τούς παρατάει καί φεύγει. 'Η  τιμή του, λέει, δέν τόν αφήνει 
νάχει πιά δοσοληψίες μ’ Ενα δειλό ασκέρι. "Οταν μαθεύτηκαν στό στρατόπεδο 
τούτα τά λόγια του, ξέσπασε μεγάλος βρασμός. Οί καπεταναΐοι τόν κατηγο
ρούνε γιά παλαβό κι ό Καραΐσκάκης, δπου τόν έπνιγε ή οργή, λέει:

— Βλέπω πώς κακά θά τά πάμε μέ τούτους τούς Φράγκους· φοβάμε 
πώς θά μάς φάνε μέ τήν άβασταγιά τους.

ΣΓΝΘΗΚΕΣ
Τήν άλλη μέρα, 15 τού ’Απρίλη, ξημερώνοντας άρχισε πάλι δάκατάπαυ- 

στος μπομπαρδισμός άπό τή θάλασσα. "Οσο δμως οί πέτρες σωριάζονταν, τόσο 
καλύτερα προφυλάγονταν οί οχτροί. Χυμάει καί τ ’ ασκέρι άπό τή στεριά νά 
πάρει τό μοναστήρι, μά οί ’Αρβανίτες, καλά ταμπουρωμένοι, ανοίγουν τέτοια 
φωτιά στους δικούς μας, πού τούς αναγκάζουν νά πισωγυρίσουν.

Ή ρθε ή νύχτα, οί δχτροί δέν είχανε πιά μήτε γουλιά νερό νά πιοΰν καί 
καθώς δέ βλέπανε τούς άλλους Τούρκους νά έτοιμάζουνται νά κινηθούν νά τρ ί
ξουν μιντάτι, άν κι δ τόπος πού τούς χώριζε δέν είτανε πιότερος άπό μιάμιση 
φορά τίρο ντουφεκιού, κάνανε σύναξη κι άποφασίζουν νά πέσουν σ’ δμιλίες μέ 
τούς δικούς μας, νά βγούνε μέ μουτακερέδες ( k).

Μόλις χάραξε ή αύγή, 16 τού ’Απρίλη, στέλνουν κάποιον Ταίραγα, νά 
δει τόν Καραϊσκάκη καί τούς δυό μεγάλους ’Εγγλέζους νά κουβεντιάσει μαζί 
τους τό πρόβλημα.

— Έπειοής, τούς λέει ό Ταίραγας, δ Κιουταχής δέν τούς σύντρεξε κα
θώς χρωστούσε, ζητάμε νά βγούμε άπό τό μοναστήρι, μ’ δλο μας δμως τό 
ίρτζι (*) μια κ ’ είμαστε κ’ έμεϊς παληκάρια, δπως είσαστε κ ’ Εσείς. Σάς γυ
ρεύουμε λοιπόν νά μάς δώσετε τό λεύτερο νά βγούμε μέ τ ’ άρματά μας κι δλ.α 
μας τά χαλαμπαλίκια.

Ό  Καραΐσκάκης δέχεται τό πρόβλημα.
— Ά ς  πάρουν καί τά παλιοτσάρουχά τους μακάρι ! λέει.
Οί άλλοι δμως δέ συμφωνάνε.
— Γιατί, τόνε ρωτάνε, νά τούς άφήσουμε νά βγοΰν μέ τ ’ άρματά τους 

κι δ,τι άλλο έχουν ;
— Γιατί, τούς αποκρίνεται, πρέπει νά οικονομήσουμε τούς Φράγκους.
Οί ’Αρβανίτες, γνώριμοι άπό τά χρόνια τού Ά λ ή  πασά μέ τούς Σουλιώ

τες κ ’ έχοντας Εμπιστοσύνη στή μπέσα τους, γυρεύουν τό χαρτί πού θά κά
νουν γιά τούς μουτακερέδες νά τό ύπογράψουν κι αυτοί. Οί Σουλιώτες τό δέ- 
χουνται Εξόν άπό τόν Κώστα Μπότσαρη, πού ξεκαθαρίζει πώς δέν έχει τή βε
βαιότητα πώς τ ’ άσκέρι θά φυλάξει τή μπέσα.

— Είτε νά τούς πάρουμε, λέει, μέ τό σπαθί μας, είτε νά τούς κλείσου- 
με άπό παντού, γιά νά κινηθούμε Ενάντια στήν ’Αθήνα.

Μηνάει μάλιστα στόν Μαυροκορδάτο, πού βρισκόταν πάνω στά καράβια 
μέ τούς ’Εγγλέζους, τούτους τούς φόβους του. 1 2
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"Ενα πρώτο ρώτημα' γιατί αυτή ή υποψία του Κώστα Μπότσαρη ; 
Κάτι, ώς φαίνεται, θάχει μυριστεί.

ε’Επειοή, άδετο», γράφει 6 Κασομούλης, «δτι ήσαν άπειρα πλούτη μέσα 
εις τό Μοναστήρι, πράγματα πολύτιμα και άλλα, καί δτι οί Τούρκοι δλοι είχαν 
γιομάτα τά κεμέρια φλωρί» καί για νά μή νομίσει τ ’ ασκέρι πώς καταχράστηκαν 

. οί αρχηγοί καί πήρανε πεσκέσια από τούς κλεισμένους καί τούς άφησαν νά 
βγούνε μέ τ ’ άρματα καί τά είδίσματά τους, (Χ) ξεκινάει 6 Καραϊσκάκης καί 
πάει άπό πόστο σέ πόστο καί ξηγάει σ’ δλους γιατί έπρεπε μιά ώρα άρχήτερα 
νά ξεμπερδέψουν μέ τούς Τούρκους τού μοναστηριού. Τούς είπε, γιά νά τούς 
ήσυχάσει, ακόμα καί πράματα πού δεν πίστευε.

— Παιδιά, τούς έλεγε, ή τύχη στόν πόλεμο δεν είναι μέ κανέναν αλλά
ζει μέρα μέ τή μέρα. Ποτές δέν πρέπει νά μπιστευόμαστε στό τώρα καί νά 
παίρνουν αέρα τά μυαλά μας. Σήμερα είμαστε νικητές καί τούς έχουμε στενα- 
χωρέσει γιά καλά τούς Τούρκους. Μά νά, ακούστηκε ένας λόγος—δέν ξέρω δά 
κι 5ν είναι αλήθεια—πώς ό Μπραίμης έτοιμάζεται νάρθεΐ μιντάτι σϊόν Κιου- 
τάγια, δπως έκανε καί στό Μισολόγγι (8). Καί τότε τί γινόμαστε ; ’Ανάγκη 
πάσα νά τούς προλάβουμε νά βοηθήσουμε τό πιό γλήγορα τούς κλεισμένους 
στό κάστρο τής ’Αθήνας, γιατί άλλοιώς χάνουνται.

Φτιάνουν κ ’ ένα χαρτί όρκιστικό, δπου σ’ αύτό τάζανε οί καπεταναϊοι 
στους ’Αρβανίτες, πώς θά τούς άφήσουν νά βγούν μ’ δλη τήν ασφάλεια, παίρ
νοντας μαζί τους δ,τι πράματα κι άν είχαν, έξόν άπδ τά μπαϊράκια τους πού 
θά τά παράδιναν, απόδειξη πώς φεύγουν νικημένοι. Τό στέλνει ό Καραϊσκά- 
κης καί στόν Κόχραν καί στόν Τσώρτς νά δώσουν τήν έγκρισή τους. ‘Ο 
Τσώρτς δέχεται νά βγούνε οί κλεισμένοι μέ συνθήκες, δχι δμως κι δ Κόχραν 
πού επιμένει νά τούς πάρουν μέ γιουρούσι. Στέλνει μάλιστα τόν υπασπιστή καί 
συγγενή του G eorge C ochrane στήν ξηρά νά. βρε! τόν συνταγματάρχη 
U rq u h a rt καί νά τόν προστάξει νά συνάξει βλο τό σώμα του άπό νησιώτες 
στήν Καστέλλα, μακρυά άπό τό μοναστήρι.

Λεύτερο ρώτημα : Γιατί τούτη ή προφύλαξη ;
Παίρνει τό χαρτί ό Γιαννάκης Λογοθέτης, παλιός γνώριμος άπό τά Γιάν

νενα τού ’Αρβανίτη άρχηγού, τού Χατζή Ίμέρη, καί πάει καί τό δίνει στους 
μπλοκαρισμένους.

— 'Ο Καραϊσκάκης μού είπε νά σάς πώ, τούς λέει, πώς έχετε τό λεύ
τερο νά ζητήσετε γιά ρεέμια (1 2 3) δποιονε θέτε.

Ευχαριστήθηκαν τόσο οί ’Αρβανίτες, πού ύποσχέθηκαν, μέ δρκο, πώς 
«έπειδής ό χαίνης (4) βεζίρης τους δέν τούς σύντρεξε, άν καί πολέμαγαν μπρο
στά στά μάτια του. θά πάρουν δλους τούς συγγενείς τους κι δσους άκόμα στρέ- 
ξουν νά τούς άκολουθήσουν καί θά φύγουν.

— Βάλαϊ - μπίλαϊ, λένε, κακό βόλι νά μάς βρε! στό κεφάλι, άν ξαναρί- 
ξουμε ντουφέκι σέ Ρωμιούς.

Γυρεύουν γιά ρεέμια τόν Κίτσο Τζαβέλα, τόν Γιαννάκη Λογοθέτη καί 
τόν Κώστα Μπότσαρη. "Οπως δμως ό τελευταίος αυτός δέ δέχτηκε μέ κανένα 
τρόπο γιατί, καθώς είπαμε, είχε τις δποψίες του, τούς παρουσιάζουν τόν ξά
δερφό του, τόν Σταυρογιωργάκη, σταλμένον τάχα άπό κείνον στή θέση του.

1. Αποσκευές.
2. Τή φήμη αυτή, πού εϊτανε ψεΰτικια, είχαν φροντίσει νά τή διαδώσουνε στό 

στρατόπεδο ό Κόχραν κι ό Τσώρτς, θέλοντας Ιτσι νά εκβιάσουν τήν απόφαση τοϋ Κα- 
ραΊσκάκη γιά μιά άμεση κατά μέτωπο έπίθεση.

ο. "Ομηρους πώς θά κρατηθούν πιστά οί συνθήκες.
4. 'Αχάριστος.
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Καί για νά ξεγνοιάσουν δλότελα, τούς λένε πώς δ ίδιος δ άρχηγός, δ Καραϊ- 
σκάκης, θά μπεϊ ρεέμι άν καί δεν τδν ζήτησαν. Σαν τ’ ακόυσαν εύχαρισσή- 
θηκαν τόσο, πού δε γύρεψαν πιά τίποτις άλλο για νά σιγουρευτούν.

Τούς ρωτάνε τότες οί δικοί μας άν θέλουν νά μπαρκαριστοΰν από τή 
θάλασσα.

— Τζάνουμ, γ ια τ ί; τούς άπαντοΰν. 'Έ πειτα από τόσα πιστά πού μάς 
δώσατε Εχουμε Εμπιστοσύνη νά πάμε από ξηρά.

Η Σ Φ Α Γ Η

"Οσο πού άρχισαν νά έτοιμάζουνται οί ’Αρβανίτες γιά νά βγουν, δ Καραϊ- 
σκάκης βάζει την καβαλαρία σέ δυό γραμμές καθώς κι άλλους αγωνιστές, άπό 
τούς πιό άφοσιωμένους σ’ αυτόν, γιά νά περάσουν ανάμεσα οί κλεισμένοι. Τούς 
προστάζει πώς άν κανείς κάνει ν’ απλώσει χέρι σέ οχτρό, νά τόν βαρέσουν δί
χως λύπηση. "Ωσπου νά γίνουν δλ’ αυτά ειταν πιά απομεσήμερο.

Βγαίνουν οί Αρβανίτες. Ειταν ίσαμε τρακόσιοι νοματαίοι. Μπαίνουν 
στις πρώτες γραμμές τά ρεέμια καί μαζί μ’ αύτά δ Καραϊσκάκης. Κινιέται ή, 
κολώνα πρός τά μπρός. "Οταν κάπως αλάργεψε, τρέχουν άπό τά γύρω πόστα, 
μπαίνουν στό μοναστήρι καί ψάχνουν στά κελιά νά πετύχουν κανένα πλιάτσι
κο, μά δέ βρίσκουν μήτε μπάλωμα. Χύνουνται όξω κι άρχίζουν νά παίρνουν 
άπό κοντά τούς.’Αρβανίτες, πού προχώραγαν περιτριγυρισμένοι άπό την καβα
λαρία μας.

Ή  κεφαλή τής κολώνας φτάνει στό ρέμα, δπου βρισκόταν πρόχειρο γε- 
φύρι μέ τρία ξύλα μοναχά. Μόλις χώραγαν δυό νοματαίοι νά διαβοΰν κι άρχι
σαν νά χασομεράνε. ΙΙέρα άπ’ αυτό, τά Τούρκικα πόστα είτανε μοναχά ώς 
τρακόσιες δρασκελιές τόπο άκόμα. "Οταν κάμποσοι πιά περάσανε, τότες Ενας 
δικός μας, άπ’ δσοι χάλευαν γιά κανένα πλιάτσικο, γυρεύει νά πάρει άπόναν 
Γκέκα τό ντουφέκι του, πού τόχε κρεμασμένο άπό τόν ώμο του μέ λουρί, 
λέγοντας δτι τό γνώρισε πώς ειταν κάποιου συγγενή του. *0 Γκέκας άντιστέ- 
κεται, πιάνουνται στά χέρια κι δ άρβανίτης ντουφεκά καί χτυπάει τόν δικό 
μας. Αύτό ειταν ! «Έ ν ροπή οφθαλμού, χωρίς νά ήξεύρη κανένας, άρχισαν 
νά κτυπώνται οί Τούρκοι καί Έλληνες χωρίς νά περιμένουν πλέον» (*)·

Τούτη στέκεται ή «Επίσημη εκδοχή» γιά τό πώς άρχισε ή σφαγή. Κι 
δμως φαίνεται πώς δέν είναι ή άληθινή, μά ειπώθηκε γιά νά ξαλαφρώσει κά
πως την ευθύνη τών δικών μας, δπως σύμφωνα μ’ αυτή Ενας άπό τούς ’Αρβα
νίτες, άδιαφόρετα άν είχε δίκιο ή άδικο, πρωτόριξε ντουφέκι. Ό  Παν. Ποΰλος 
στό «'Ημερολόγιό» (3) του γράφει πώς πρώτα ντουφέκισε Έλληνας Εναν ’Αρβα
νίτη καί πώς τότε, κάποιος άπό τούς καβαλάρηδές μας χτύπησ3 τόν δικό μας 
νά τόν τιμωρήσει. Ά ν  Ετσι γίνηκε τό κακό, δπως φαίνεται καί πιό σωστό, 
τότες μεγαλώνουν οί υποψίες πώς κάποιος Εβαλε τούτο τό παλιοτόμαρο νά 
χτυπήσει τόν ’Αρβανίτη.

Οί Σουλιώτες κι δ Νικηταράς, πού τά ταμπούρια τους ειταν σιμά Εκεϊ, 
σάν είδαν τό τί γινόταν πηδάνε όξω νά προστατέψουν τούς ’Αρβανίτες. Τά 
πράματα δμως μπερδεύουνται άκόμα πιότερο, γιατί οί Τούρκοι, άπό τ’ άντι- 
κρυνά τά πόστα τους, βλέποντας πώς βάλανε οί δικοί μας λεπίδι στούς κλει
σμένους, άνοίγουνε ψιλή καί χοντρή φωτιά χτυπώντας στό σωρό. Μάταια &■ 
Καραϊσκάκης, ό Τζαβέλας καί τ ’ άλλα ρεέμια, καθώς κ’ οί καβαλάρηδες μας,

1. Κασομοϋλης. Op, cit. τ. 6 \ σ. 491.
2. Αθηναϊκόν άρχε -ον> τ · * °· 235.

294



φωνάζουν καί φοβερίζουν γυρεύοντας νά σταματήσουν τδ κακά. Ποιδς νά τούς 
ακούσει; Καί τότες δ Καραϊσκάκης, πού τδν πλάκωσε σύννεφο μαύρο ή ντρο
πή, λέει στους 'Αρβανίτες αρχηγούς :

— Σκοτώστε με, δπως σάς σκοτώνω! Τό βλέπετε πώς δέν μπορώ νά 
κάνω τίποτα πιότερο για σάς !..

Αδτοί δμως δεν ξεκάνουν τούς δμηρους, μά τούς αγκαλιάζουν έλπίζον- 
τας έτσι νά σωθούν. "Ενα κουβάρι θάνατος γίνουνται δλοι. Χτυπιούνται άπδ 
μέσα, άπδ μπρός, άπδ τά πλάγια, άπδ φίλους κι δχτρούς. Τέλος ίσαμε έβδο- 
μήντα ’Αρβανίτες κατορθώνουν τρέχοντας νά χωθούν στά τούρκικα πόστα καί 
νά σωθούν. "Ολοι οί άλλοι σφάχτηκαν. Ά π δ  τούς δικούς μας σκοτώθηκαν ώς 
δέκα νοματαίοι. Ό  Καραϊσκάκης, ό Τζαβέλας, δ Λογοθέτης σώθηκαν. ΙΙές το, 
άν θές, θαύμα.

Στ’ αναμεταξύ οί νησιώτες πού τούς διοικούσε δ U rq u h art, βλέποντας 
τούτη τή σφαγή καί τούς άλλους νά παίρνουν τά πλιάτσικα, λογαριάζουν πώς 
δλ’ αύτά ειταν άπδ πριν έτοιμασμένα γι αύτδ καί τούς κράτησαν μακριά. Π ε
ριτριγυρίζουν τούς Εγγλέζους άξιωματικούς τους μ’ άγριες διαθέσεις. Έ νας 
άρχιμαντρίτης μάλιστα φωνάζει τή λέξη «προδοσία!». Μόλις πού σώθηκαν οί 
ξένοι κι δ Κόχραν μοιράζει την ίδια κείνη μέρα στά μισθοφορικά αύτά στρα
τεύματα τρεις χιλιάδες τάλαρα, νά πάψουν νά βαρυγκομάνε ένάντιά του πού 
δέν τούς άφησε νά πάρουν μέρος στή ρεμούλα.

Τούτη ή σφαγή ειταν προετοιμασμένη; Ίσω ς. Καί λέμε Ισως γιατί 
δέν έχουμε πιότερες άποδείξεις γιά νά τδ βεβαιώσουμε. Πρόσφερνε μιά μονα
δική εύκαιρία νά λείψει άπδ τή μέση δ Καραϊσκάκης δίχως κανείς κανέναν νά 
μπορέσει νά κατηγορήσει. Ά ν  σώθηκε τδ χρωστάει στούς Αρβανίτες άρχη- 
γούς, πού βλέποντας πώς δχι μονάχα δέν έφταιξε σέ τίποτα, μά καί κινδύ
νευε κι αυτό; τό Ιδιο δπως κ’ έκεϊνοι κ’ έκανε δ,τι μπορούσε νά τούς σώσει, 
τδν σεβάστηκαν καί δέν τον άγγιξαν.

ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΑ ΒΑΡΓΚΈΦΑΛΑ Μ ΑΣ!..

Ό  Καραϊσκάκης «τόσην λύπην αίσθάνθη διά τήν βάρβαρον καί άπάν- 
θρωπον ταύτην πράξιν, ιόστε τού ήτο προκριτώτερον νά χαθή παρά νά έπι- 
ζήση εις έργον, τδ δποΐον έμελλε ν’ ά μ α υ ρ ιί^  τήν ύπόληψιν δλου τού στρα
τοπέδου. Τδ μέγεθος τής θλΤίψεώς του ήδύνατό τις νά τδ συμπεράνη άπδ τά 
παράξενα και μανιώδη κινήματά του’.^ ί1)

Τρέμοντας άπδ τό θυμό καί βγάζοντας άφρούς άπδ τδ στόμα, έτρεχε 
πάνω - κάτω ορίζοντας καπεταναίους καί παλληκάρια. Αναθεμάτιζε τήν ώρα 
καί τή στιγμή πού γίνηκε άρχηγδς κ ’ έλεγε δ,τι άλλο έρχόταν στδ νού του 
μέσα στήν οργή του. Φτάνει τέλος στδ τσαντίρι του.

— Ρίξτε το κάτω ! φωνάζει. Φεύγω ! Δέ θέλω πιά νά κυβερνάω τέτοιο 
άσκέρι.

Προστάζει καί τδ γραμματικό του νά γράψει τούτη δώ τή διαταγή 
καί τή στέλνει στούς Ρουμελιώτες πού ειταν στή ράχη τής Καστέλλας: «Δέν 
υποφέρω πιά νά δουλεύω μ’ ένα τέτοιο άπιστο άσκέρι. Ό ποιος είναι πιστός 
στδν δρκο του άς μ’ άκολουθήσει».

Ό ταν στ’ άνάστατο στρατόπεδο μαθεύτηκε πώς φεύγει ό Καραϊσκάκης, 
τρέχουν άπδ παντού δικοί καί καπεταναϊοι καί τδν βρίσκουν νά στέκεται 1

1- Λ. ΑΙνιάνα «Καραίικάκης», ο. 101—2.
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μπροστά στη μισοριχμένη σκηνή του τρέμοντας πάντα άπό θυμό. Στέκουνται 
αμίλητοι γύρω του, μέ κατεβασμένα τά λυπημένα τους κεφάλια. Σιγά σιγά 
οί πιό σημαντικοί αρχίζουν μέ τρόπο νά τόν παρακαλάνε νά μη γίνει αιτία
νά χαλάσει τό στρατόπεδο.

—’Ας έξετάσουμε, τοΰ λένε, νά βρούμε τούς φταίχτες κι δποιοι κι αν 
είναι ας τούς ντουφεκίσουμε στη μέση τοΰ δρδιοΰ αντίκρυ στούς οχτρούς.

Τούτη ή ιδέα κάπως τόν μαλάκωσε κι άρχισε νά ξετάζει.
— ’Από ποιόν νταϊφά, ώρέ, εΐταν αυτός δ κερατάς όπούκανε την αρχή ;

ρωτά. ·
— ’Από τοϋ Γιάννη Χοταρά, τοΰ άποκρίνουνται.
Ό  Γιάννης Νοταράς εΐταν άπό λίγες μέρες πριν γαμπρός του, δπως 

τούχε τάξει νά τοΰ δώσει την κόρη του. Γυρίζει, τόν κοιτά καί πετώντας
σπίθες άπό τά μάτια τοΰ λέει :

— Είσαι σέ φύλαξη καί δέν μπορείς νά σπαράξεις αποδώ άν δέ μοΰ 
παραδώσεις πριν τόν φταίχτη ! Κ’ έσεΐς, ώρέ, όποΰσαστε στό νταϊφά τουτου· 
νοΰ, είτε τόν άνθρωπο θά μοΰ βρείτε είτε θά καταδικαστείτε μαζί μέ τόν άρ*
χηγό σας.

Ρωτάει έπειτα ποιά τά σουσούμια τοΰ φταίχτη. Τοΰ λένε πώς εΐταν 
ένας μέ μαΰρο πεσλί καί καπνιστή μπιστόλα καί τ ’ άραδιάζουν τά χαραχτη- 
ριστικά τοΰ προσώπου του. Προστάζει τούς μπουλουξήοες νά πάνε νά τόν 
βροΰν καί νά τόν φέρουν. Μάταια ψάχνουν δέν μποροΰν πουθενά νά τόν πε-
τύχουν. Γίνηκε άφαντος.

Καί νά, πάνω στην ώρα πού δλοι οί καπεταναϊοι είχαν τό φαρμάκι στά 
χείλια καί κοίταζαν μέ κάθε τρόπο νά ησυχάσουνε τόν άρχηγό, φτάνει κά
ποιος άποσταλμένος άπό τόν Τσώρτς καί τοΰ φέρνει ένα γράμμα. Τ ’ άνοίγει 
καί τό δίνει στό γραμματικό νά τό διαβάσει φωναχτά νά τ’ άκούσουν δλοι. 
Στριμώχνουνται δλόγυρα νά δοΰν τά γραφόμενα. Κι άκοΰνε πώς δ Τσώρτς δια
μαρτυρόταν στόν Καραϊσκάκη γιά δσα γίνηκαν, σά νάτανε αυτός δ φταίχτης. 
Δέν είχε φτάσει ως τή μέση δ γραμματικός διαβάζοντας τό γράμμα κι δ θυμός 
τοΰ άρχηγοΰ ξεσπάει τώρα ένάντια στούς ξένους, πού μέ τά καμώματά τους 
εΐταν οί πραγματικοί αίτιοι δλου τοΰ κακοΰ.

— Σταμάτα, τοΰ φωνάζει, δέ θέλω ν’ άκούσω παρακάτω ! Δέ φτάνει 
δπού παλεύουμε μέ τόσους διαβόλους στην ξηρά, έχουμε καί τό μπελά τών 
φράγκων άπό τή θάλασσα ! Χάχει τάχατες κουκούτσι γνώση στό κεφάλι του 
δπού μάς γράφει αυτά άπ’ τή γολέτα ; Καί δέν έβγαίνει 5ξω νά ίδεΐ μέ τά 
μάτια του τί γίνεται ; Κάθουνται, τρώνε καί πίνουν πάνω στά καράβια καί 
μάς πειράζουν κιόλας ! Ά ς  βγοΰν πριν δξω νά πολεμήσουν κ’ έπειτα μάς ζη
τούν καί τά ρέστα ! ’Εμείς φταίμε δμως! ’Ανάθεμα τά βαρυκέφαλά μας ! Οί 
ξένοι βρίσκουνται μέ τόν Μπραΐμη καί τόν Κιουτάγια καί μάς πελεκάνε 
κ ’ έμείς φέραμε ξένους νά μάς κυβερνάνε ! "Αν άπ’ αυτούς θά πάρουμε τή λευ
τεριά μας, κάλλιο νά λείψει ! θάναι φράγκικη καί μπάσταρδη ! Τή λευτεριά 
μας, άδέρφια, μονάχα μέ τά σπαθιά μας θά τήν πάρουμε ! Έ χουμε τόσους 
άντρειωμένους καπιτάνους κ ’ έκείνοι έκεί οί προκομμένοι κυβερνήτες μας, μάς 
κουβάλησαν ένα Τσούρτζ νά μάς προστάζει άπ’ τή γολέτα ! Έ χουμ ε τόσους 
θαλασσόλυκους κι αυτοί μάς φέρανε τόν Κόχραν ! Πέστε μου εσείς, δπου τούς 
γνωρίζετε καλύτερα τούς εύρωπαίγους, εΐν’ δλοι τους τέτοιοι ;

Καί μιά κ ’ ή γλώσσα του λύθηκε, έσουρε τόν άναβαλόμενο στούς ουό 
’Εγγλέζους. Καί καθώς δ άποσταλμένος τοΰ Τσώρτς έμενε έκεί σύξυλος, μή 
τολμώντας λέξη νά βγάλει, τοΰ λέει :

— Τί καρτεράς ; Πές του πώς ναί, έγώ τδκανα καί δέν έχω νά δώσω
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λογαριασμό σε κανέναν ! Ά ιν τε  χώρα, γύρνα μας τήν πλάτη σου καί τράβα !
Σάν έφυγε ό άποσταλμένος, ό Καραϊσκάκης καλμάρισε, δπως ξέσπασε 6 

θυμός του ένάντια στους πραγματικούς αίτιους, τούς ξένους. Γυρνάει τότες καί 
λέει στούς καπεταναίους :

— "Ο,τι γίνηκε, γίνηκε... Καθένας νά πάει στό πόστο του καί νά οοΰμε 
τώρα τί κάνουμε νά ξεπλυθοΰμε άπ’ τή ντροπή.

Καί προστάζει νά ξαναστήσουν τή σκηνή του νά ησυχάσει λίγο.

ΔΗ Μ ΙΙΤΡΗ Σ ΦΩ ΊΊΑΔΗΣ
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ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Κ Λ Ε Φ Τ Ι Κ Ο

"Εχετε γειά , ψηλά βουνά καί κάμπο ι μέ τά  ρόδα, 
δροσ ια ίς μέ τά  χα ρ ά μ α τα , νύχτες μέ τό φεγγάρι, 
καί σείς μωρέ κλεφτόπουλα, πού είσαστε παληκάρια. 
δέ σάς τρομάζει ό πόλεμος, πηδάτε οά  λ ιοντάρια .

Τ Ο Ϊ ΛΑΒΩΜΕΝΟΓ ΚΛΕΦΤΗ

Φ άτε καί πιέτε, βρέ π α ιδ ιά , χαρήτε νά χαρουμε, 
κι έγώ  δέν έχω  τίποτε π α ρ ά  εΤμαι λαβω μένος.
Πικρή πού είναι ή λα β ω μ α τιά , φαρμακερό είν* τό βόλι !
Γιά πάρτε με και σύρτε με ψηλά *ς τόν "Αη - Θ ανάση, 
πούνα ι τά  δέντρα  τά  δασ ιά  μέ τούς π α χε ίς  τούς Ισκιους* 
Κόφτε κλαριά  καί στρώστε μου. κλαριά  νά μέ σκεπάστε* 
καί ’ς τή δεξιά μου τή μεριά ν* άφήστε παρεθύρι, 
νά μπαινοβγαίνει τό πουλί, νά φέρνει τά  χα μ π έρ ια .

Τ’ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΓ Τ ΑΡΜΑΤΑ
Τ ’ άντρειω μένου τ ’ άρματα  δέν πρέπει νά  πουλειώ νται, 
μόν πρέπει τους στήν έκκλησιά κ ’ έκεί νά  λειτουργειώ νται, 
πρέπει νά κρέμωνται ψηλά *ς άραχνιασμένο πύργο , 
νά τρώει ή σκουριά τό σίδερο κι ή γη τόν άντρειω μένο,

Η ΑΓΑΠΗ Τ Ο Ϊ ΚΛΕΦΤΗ

Παίρνουν ν ’ άνθίσουν τά  κλαριά  κ' ή πάχνη δέν τ* άφήνει* 
θέλω κ* έγώ  νά σ ’ άρνηθώ καί δέ μ* άφήνει ό πόνος.

Σ άν πα ίρνεις  τόν κατήφορο, τήν άκρη τό ποτάαι, 
μέ τό π λ α τύ  πουκάμισο, μέ τάσπρο σου ποδάρι, 
χαμήλω σε τή μπόλια σου καί σκέπασε τά φ ρύδια , 
νά μή φανοϋνε τά φ ιλ ιά , νά μή σέ καταλάβουν, 
καί σέ ζηλέψουν τά πουλιά  τής άνοιξης τ ’ άηδόνια.

Σύρε νά είπής τής μάνας σου, νά μή μέ καταργιέτα ι, 
τί θά τήν κάμω πεθερά , τί θά τήν κάμω μάνα.

"Αειντε καί βάνε τάρματα , κ ’ έλα στήν Κρύα Βρύση, 
νά  περπα τά μ ε στά βουνά, στής Λ ιάκουρας τά  χιόνια ,



νάσαι τς α ύ γο ύ λα ς ή δροσιά  καί του Μ αγιού ή πάχνη , 
καί μέσα στό λημέρι μου νά λά μ πεις  σάν τήν Πούλια.

Μ 0  I Ρ  0  Λ Ο ·Ι·

Τό νιό πού συνεβγαίνουμε τί εχουμε νά του πούμε ; 
που 'το ψηλός σάν ά γγελος, λ ιγνός σάν κυπαρίσσι, 
που ’χε τό Μάη στις πλά τες  του, τήν άνοιξη στά στήθη, 
τ ’ άστρα καί τόν αυγερινό στά  μ ά τια  καί στά φρύδια* 
που ’τον στους κάμπους τό βιολί, στήν έκκλησιά καντήλι, 
εΤτανε καί στό σπίτι του καράβι άρματω μένο .
Καί τό βιολί τσακίστηκε, καί τό καντήλι έσβύστη, 
καί τό καράβι τ* όμορφο καί κείνο άπικουπίστη.

Φ. Τλούπχ : Γιωργάκης ’Ολύμπιος
("*Αγαλμα από κολητη λαμαρίνα)
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άζετο έναν κατάλληλο  άντιπρόσω πό του οτή ρωσική πρωτεύουσα γιά  νά ιχνη
λ α τε ί τά διπλω ματικά παρασκήνια τής τσαρικής Α υλής. Σάν τέτιον έδιάλεξε 
τόν Λ έπτζέλτερν καί ένήργησε επειγόντως τή μετάθεσή του ώς πρεσβευτοϋ άπό 
τή Ρώμη στήν Π ετρούπολη (τό Μ άρτη του 1816). Τή φιλοφροσύνη τοϋ Τσάρου 
Α λεξάνδρου, ό όπο ιος τό 1819 έτίμησε τό Λ έπτζέλτερν μέ τό παράσημο τής 
‘Α γίας Ά νν η ς  πρώτης τάξεως, έσπευσε νά τήν άνταποδώ σει ό αύτοκράτω ρ τής 
Α ύστρίας Φ ραγκίσκος μέ τήν άπονομή του σταυρού τού 'Α γίου  Στεφάνου στόν 
Κ αποδίστρια. Τό 1823 ό Λ έπτζέλτερν ήλθε σε γάμο μέ τήν κόμησσα τής Ρωσίας 
Ζεναΐδα Λ αβάλ. Αύτό τό  συνοικέσιο τό ύπεστήριξε ό ίδιος ό Μ έττερνιχ γ ια  νά 
μπορεί ό συνεργάτης του νά εισέρχεται εύκολώτερα στους κύκλους τής ρωσικής 
άρ ιστοκρατίας καί δ ιπλω μ α τία ς. Στή θέση έκείνη έδρασε ό Λ έπτζέλτερν μέ έπ ι. 
τυ χ ία  μέχρι τό 1826, πάνω άπό δέκα χρόνια. ·Ασφαλώς θά παρέμενε πολύ περισ
σότερο, έάν ό σύζυγος τής γυναικαδέλφης του πρίγκηψ Τρουμπέτζκοϊ δέν ε ίχε  
άναμιχθε· στο κίνημα τών Δεκεμβριστών (14—26 Δεκεμβρίου 1825) καί δέν έζη- 
τούσε άσυλο στο σπίτι τού Λ έπτζέλτερν. Π ροτού νά φύγει άπό τήν Π ετρούπολη 
έπαρασημοφορήθη άπό  τόν τσάρο Νικόλαο μέ το μεγάλο παράσημο τού 'Α λεξάν
δρου Νέβσκυ καί ύστερα άπό λ ίγο  μετετέθη στή Ν εάπολη · τής Ιτ α λ ία ς , δπου 
παρέμεινε ώς .πρεσβευτής έπί 18 χρόνια  μέχρι τό 1844 καί όπου πέρασε ίδιωτεύων 
τά  τελευτα ία  δέκα χρόνια  τής ζωής του  μέχρι τό 1854.

ΟΙ πολιτικές πεποιθήσεις καί ή διπλωματική γλώ σσα καί τακτική τού 
Λ έπτζέλτερν άποτελοΰν τήν ήχώ τής πολιτικής τού  Μ έττερνιχ, μέ τή διαφορά 
ότι ό μαθητής δέν ε ίχε  τήν σατανικότητα .καί τόν κυνισμό τού δασκάλου του· 
Αύτό τό βλέπουμε καί στα  λ ίγα  δοκουμέντα. πού δημοσιεύονται κατωτέρω, δπου 
ό Λ έπτζέλτερν φαίνεται κάπως έπηρεασμένος άπό τή φλογερή φυσιογνωμία τού 
Ή π ίτη  καί γενικά άπό τό δίκιο πόθο του έλληνικού λα ού  γ ιά  τήν οριστική άπο- 
τίναξη τού τουρκικού ζυγού . Δέν παραλείπει μάλιστα  νά τονίσει τό γεγονός 
αύτό στήν άναφορά του πρός τόν Μ έττερνιχ καί νά συστήσει νά μή συμβεί κα
νένα κακό στόν ένθουσιώδη 'Έ λλη να . ’Ακριβώς ή σύσταση αύτή δείχνει δτι καί 
απλή  ύποψία έπαναστατικότητας ήταν άρκετή γ ιά  νά πέσει κανείς θύμα τής τρο
μερής άράχνης, πού ε ίχε  άπλώ οει τά  δ ίχτυα  της καί έξω άπό τά  σύνορα τής 
μεγάλης αύστριακής αύτοκρατορ ίας.

Καί τώ ρα γεννάτα ι τό έρώτημα :
Τί δουλειά  ε ίχε  ό Ή π ίτη ς στήν αύστριακή πρεσβεία στήν Π ετρούπολη;

9 Ή  προχειρότερη άπάντηση θά ήταν ή εξή ς: Έφ* όσον κα τ’ έντολή τού Ύψη- 
λάντη έπρόκειτο νά ταξιδέψει στήν 'Ε σπερία  γ ιά  να προκαλέσει φιλελληνική 
σταυροφορία , έχρειάζετο  θεώρηση τού διαβατηρίου του  γ ιά  νά περάσει άπό  τις 
χώ ρες τής αύστριακής μοναρχίας. Αύτό είνα ι πολύ πιθανό, ά λ λά  δέν δ ικα ιολο
γε ί τήν έπίσκεψή του στο σπίτι τού Λ έπτζέλτερν καί πρό παντός δέν δ ικα ιολο
γ ε ί τήν λεπτομερή έκθεσή του γ ιά  τήν έπαναστατική προετοιμασία τού ελληνι
σμού κάτω άπό  τήν καθοδήγηση τής Φιλικής Ε τ α ιρ ε ία ς . Ό  'Η πίτης έπίστεψε, 
φαίνεται, στόν ψευτοφιλελληνισμό τού Λ έπτζέλτερν καί γ ι’ αύτό  τού άνοιξε τήν 
καρδιά του  καί γ ι’ αύτό έκαμε άρχή τής φιλελληνικής προπαγάνδας του ά πό  
έκεί. Α σ φ α λώ ς έκαμε πολύ κακή άρχή  καί μπορεί νά τού καταλογισθεί άσυγ- 
χώρητη άφέλεια νά  παρασυρθε- άπό  τή λυκοφιλία τού αύστριακοΰ διπλωμάτη 
καί νά έκθέσει σέ κίνδυνο τήν τύχη  τού Ε λ λη ν ικ ο ύ  Έ θνους. Σέ ένα τέτιο 
σφάλμα δέν θά έπεφτε ποτέ ό Κ αποδίστριας. ’Α λλά  ό Ή π ίτης, όπως φαίνεται, 
ήταν περισσότερο τύπος ρωμαντικός καί ένθουσιώδης πατριώ της καί όλιγώ τερο 
νηφάλιος και όξυδερκής προπαγανδιστής καί διπλωμάτης· μέ ά λ λ α  λό γ ια  ήταν 
πιστό άντίγραφ ο τού άρχηγοΰ  του  ’Α λεξάνδρου Ύ ψηλάντη. Τήν αύταπάτη  τού 
Ή π ίτη  γιά  τήν δήθεν προσωπική φ ιλία  άπέναντί του καί τό δήθεν φ ιλελληνισμό 
τού Λ έπτζέλτερν δείχνει πολύ περισσότερο ή έπιστολή του (Σ επτεμ . 1821) μετά 
τήν έπιστροφή του στήν ’Οδησσό ά πό  τό ταξίδ ι του στή Γερμανία, Γ α λλ ία ,
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'Ο λ λ α νδ ία  καί 'Α γγλ ία . Ή  συμπάθεια του Ή π ίτη  πρός τή Βιέννη, τήν πόλη τών 
φοιτητικών του χρόνων, δέν έσβησε π α ρ ' ολον τόν άνθελληνικό ρόλο τής πολ ι
τικής του Μ έττερνιχ καθ’ δλη ,τή  διάρκεια του έλληνικοϋ Αγώνα. "Ενα μικρό 
τεκμήριο τών αίσθημάτων εύγνωμοσύνης καί τής Ανταπόδοσης τών τροφείων είναι 
δυό ά ντίτυπ α , τής Ανωτέρω άναφερομένης πρα γμ α τεία ς του «Notice s u r  les 
ba in s... d ’O dessa» (1829), που κατέχουν ή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου καί ή 
•Εθνική Βιβλιοθήκη τής Βιέννης ώς (donum  a u c to r is  ) δώρο τοϋ συγγραφέα 

Τά δοκουμέντα, πού Ακολουθούν, είνα ι ψήγματα Αρχειακής έρεύνης προ . 
ωρισμένα γιΑ τόν βωμό τής Αληθινής Νεοελληνικής Ισ το ρ ία ς . Α ύτό τό μεγάλο 
χρέος τών υπηρετών τής ’Α λήθειας, τό διετύπωσε ό Σ ίλλερ . δταν στα  1789 ώς

9

καθηγητής τής Ισ το ρ ία ς , ε ίπε στόν έναρκτήριο λόγου  του έπ ιγρ α μ μ α τικ ά : «Τι 
μεγαλύτερο έχει ό άνθρωπος στόν άνθρωπο· να δώσει έκτός Απ’ τήν Αλήθεια ;»·

Βιέννη, ’Ιούλιος 1955 ΓΕ Ω ΡΓ . ΛΆ Ι Ό Σ

*Ιδού τά σχετ ικά  έγγρα φ α  :

Ιο

Σ υνομ ιλ ία  τού Λ έπτζέλτερν μέ τόν Έ λ λ η ν α  'Η πίτη  έπί τής παρούσης κα 
ταστάσεω ς τής ’Ε λλά δος καί τών σχέσεών της μέ τή Ρωσία.

Π ετρούπολη (19 Ίουν.) 1 Ιο υ λ ίο υ  1820

Π ρίγκηψ μου !
Ό  έπωνομαζόμενος Ή π ίτη ς , γεννη

θ ε ίς  σχό Βουκουρέστι, σπουδάσας 'Ι α 
τρική στη Βιέννη καί έφωδιασμένος μέ 
τά καλύτερα πιστοποιητικά, ήρθε καί 
μου συστήθηκε καί εγώ τόν έδέχτηκα 
εύγενώς σαν άνθρωπο προικισμένο μέ 
μεγάλη μόρφωση συνδυασμένη μέ ζωηρή 
καί ποιητική φαντασία. Π ριν από ενα 
χρόνο εύρίσκεται στή Ρωσία, δπου έπή- 
ρε τήν άδεια νά άσκεί τό επάγγελμα τού 
ιατρού καί ήλθε εδώ από τήν Κωνσταν
τινούπολη, δπου μέ ζήλο έμελέτησε τήν 
πανώλη, τά συμπτοίματά της καί τά φάρ
μακα γιά  τήν καταπολέμησή της. Έ π ρ ό - 
κειτο νά αναχωρήσει γ ιά  τό ΙΙαρίσ ι καί 
γ ιά  τό Λονδίνο καί έδειξα τή διάθεση, 
νά τού παράσχω κάποια εκδούλευση. 
’Επειδή έγνώριζα δτι έπρόκειτο νά επ ι
στρέφει στο Βουκουρέστι καί επειδή μέ 
έξέπληξε αυτή ή αιφνίδια αλλαγή, τόν 
παρεκάλεσα νά περάσει από τό σπίτι 
μου. Α ύτό  τό ε π έ τυ χ α  δείχνοντας μ ε * 
γάλο ένδιαφέρο γιά ζην τύχη  τών €Ε λ 
λήνων και χρησιμοποιώ ντας  μ ερ ικά  
τ ε χνά σ μ α τα , ώστε μπόρεσα λίγο  - λίγο  
και μ έ  δυσκολίες νά τοϋ πάρω  π λ η 
ροφορίες, ci όποιες  μου  φαίνονται π ώ ς  

οτεροννται εντελώ ς ενδ ιαφέροντος . 
Τά έκπαιδευτήρια, μού είπε, σ τή ν 'Α θή 
να. στό Πήλιον "Ορος κοντά στόν Ά θ ω  
καί στά Γ ιάννινα, στή Μάνη, επάνω 
στό δρος τής Σπάρτης, πού στήν αρχαι- 
οτητα ωνομάζετο Ταΰγετος, στή νήσο 
Χ ίο, στή νήσο Πάτμο, στή Σμύρνη, στις 
Κυδωνιές, τέλος στό Βουκουρέστι καί 
σ*° μαρτυρούν τις προσπάθειες
τών 'Ελλήνων νά δώσουν στή νεολαία

τους μιά εξαιρετική μόρφωση. Τά απο
τελέσματα τών περισσοτέρων από τά 
εκπαιδευτήρια αυτά είνα ι γνωστά—πα 
ράλληλα μέ τις επιστήμες καί μέ τή 
σπουδή τών κλασικών συγγραφέων εμ
πνέουν στούς μαθητάς τή φρίκη τού 
ζυγού πού τούς καταπιέζει καί τήν αγά
πη πρός τήν Ε λευθερ ία  καί τήν ανε
ξαρτησία. Ό  πόθος τών 'Ελλήνων νά 
αποκτήσουν μιά πολιτική οντότητα ε ί 
ναι γενικός καί φυσικός. Α ισθάνονται 
τόν εαυτό τους ικανό νά  άναλάβουν μό
νοι τους έναν έπω φελή αγώνα ενάν
τια  στήν Τουρκία χω ρίς τή βοήθεια 
άλλων δυνάμεων, αρκεί νά μή βάλει 
κανείς προσκόμματα στις επιχειρήσεις 
τους. "Εχουν τή γνώμη πώ ς δέν χρειά
ζονται παρά μονο όπλα καί χρήματα. 
Γενικά θεωρούνται, είπε, οί Έ λληνες 
άνθρω ποι δειλοί, ασταθείς, νευρικοί 
καί ανίκανοι νά επιχειρήσουν μόνοι 
τους μ ιά  έπανάσταση, πού θά  απαιτού
σε πολύ περισσότερο θάρρος, σταθερό- , 
τητα, καρτερικότητα καί αποφασιστι
κότητα. Α λλ ά  μήπως αυτός ό χαρακτή
ρας έπί τού οποίου στηρίζουν μερικοί 
αυτήν τή γνώμη δέν οφείλεται στήν τα
πείνωσή τους κάτω από μιά κυβέρνηση, 
πού επιδιώκει πάντοτε νά τούς κατα
πιέζει ; καί μήπως άλλες περιστάσεις, 
ή ελπίδα τής ελευθερίας, ό εθνικός 
ενθουσιασμός, πού τούς έμφυσάται, δέν 
θ ά  άλλαζε αμέσως τό χαρακτήρα τους : 
Αύτό δέν είναι άραγε ένα παροδικό 
φαινόμενο τού είδους τής σκλαβιάς, δ
που βρίσκονται, στερημένοι από τά πιο 
προσφιλή δικαιώματα τού α ν θ ρ ώ π ο υ ;

Τό μεγαλύτερο κόμμα τών Ε λλήνω ν
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επ ιθυμ εί νά ιδρύσει μ ια  συμπολιτεία, 
όπως οί 'Η νωμένες Π ολιτείες. Έ ν α  
κόμμα αρκετά σημαντικό επ ιθυμεί ένα 
είδος συνταγματικού πολιτεύματος υπό 
την κυριαρχία τού αύτοκράτορος τής 
Ρωσίας εξ α ιτία ς τής αναλογίας τών 
θρησκειών.

Έ ν α  άλλο κόμμα αποκρούει αυτήν 
την άποψη, υπενθυμίζοντας πρώ τα-πρώ 
τα δ τι ή δύναμις αυτή, αφού εξέθεσε 
τούς 'Έλληνες τρεις φορές σέ κίνδυνο 
καί έπειτα τούς έγκατέλειψε, τούς έπρο- 
ξένησε ανεπανόρθωτες συμφορές, καί 
μάλιστα τήν τελευταία φορά, στο κίνη
μα του Ό ρλώ φ , τούς άφησε στη διά
θεση τών Τούρκων, πού κατεκρεούρ- 
γησαν τύ ήμισυ τού πληθυσμού. Στη 
Μολδοβλαχία οί Έ λλη νες κλίνουν προς 
τό συνταγματικό καθεστώς υπό τήν κυ
ριαρχία τής Αυστρίας, πού τό κύρος 
της έχει άνάμεσά τους μεγάλη διάδοση 
καί ή κυβέρνησή της τούς προσφέρει 
περισσότερη σταθερότητα καί δικαιοσύ
νη. Τό μόνο σημείο, στο όποιο συμφω
νούν δλοι οί Έ λληνες, είναι να συντρί
ψου ν τον Τουρκικό ζυγό, γιατί αύτό 
είναι ή μεγαλύτερη ανάγκη, πού τήν 
α ισθάνονται άμεσα. *Η εξέλιξη τών γε
γονότων θά αποφασίσει έπειτα  γ ιά  τήν 
τύχη τους.

Τα επ ιθετικά  μέσα στήν περίπτωση 
μ ιας επανάστασης, πού θεωρείται ανα
πόφευκτη καί προσεχής, είναι ήθικά καί 
υλικά. Πρώτα-πρώτα ή αγάπη τους γιά  
τήν ελευθερία, ή αγανάκτηση πού τούς 
προξενεί ή ταπείνωση, στήν οποίαν 
τούς έχουν καταδικάσει οί Τούρκοι, ό 
ενθουσιασμός τους, θρεμμένος άπό τις 
μεγάλες αναμνήσεις τής Ά ρχαιότητος, 
πού ή μελέτη τής ιστορίας συνεχώς 
τις ξαναζωντανεύει μέσα στήν ψυχή τών 
Ε λ λ ή νω ν  πάσης ηλικίας. Έ ν α ς  δεσμός  
τους ενώνει και τους συνδέει γιά τον  
ϊδιο σκοπό. Α υτός  ό δεσμός είναι μ ια  
μ υ σ τ ικ ή  εταιρεία , που  λέγετα ι  'Ε τ α ι 
ρεία τών Φιλικών, τόσο διαδομένη σή
μερα, πού περιλαμβάνει δχι μόνο τις ά- 
νώτερες τάξεις, αλλά καί τις τάξεις 
τού λαού. Αυτή ή Ε τ α ιρ ε ία  έχει όρ
κους, μεταξύ τών οποίων καί έναν, πού 
απαιτεί ποτέ κανείς νά μή ζητεί νά μά
θει τούς αόρατους καί άγνωστους αρ
χηγούς πού τή διευθύνουν. Οί λόγιοι, 
οί κεφαλαιούχοι, οί ιδιοκτήτες πολυα
ρίθμων πλοίων, πού ταξιδεύουν στή Με
σόγειο καί στον ’Ατλαντικό, ό λαός, οί 
πολεμιστές, όλοι είνα ι τόσο στενά δε
μένοι με ένα μυστηριώδη δεσμό, πού 
κάνει νά μεγαλώνει ό ενθουσιασμός τους 
καί ή αφοσίωσή τους στήν υπόθεση 
αυτή·

Σχετικώς μέ τά υλικά μέσα υπολογί
ζουν στήν περιουσία μερικών Ιδιωτών. 
Έ νο πλες δυνάμεις : στήν Κρόϊα 4000 
πολεμιστές, στό Π ήλιον "Ορος 6000, 
στή Μάνη 7—8000 υπό τούς αρχηγούς

Φαρμάκη, Πετρόμπεη. Ά ναγνωσταρά· 
Οί ΙΙαργινοί καί οί Σουλιώτες, πού 
στήν αρχή κατέφυγαν στά Ε φτάνησα , 
(άλλα οί "Αγγλοι δεν μπόρεσαν ή μάλ
λον δεν θέλησαν νά τούς χρησιμοποιή
σουν) καί πού άπό τότε άποσύρθηκαν 
στή Μάνη, όπου πνέουν μένεα καί με
ταδίδουν τό π\εύμα τής εκδίκησης, 6 — 
6000. Οί Σφακιανοί, ελεύθεροι "Έλλη
νες τής νήσου Κρήτης, περίπου 10.000. 
Αυτοί είνα ι στήν Κρήτη δπως οί Μα
νιάτες στήν Πελοπόννησο, δηλαδή ελεύ
θεροι, καί πληρώνουν μέν στήν Πύλη 
τό χαράτσι, αλλά κυβερνώνται μόνοι 
τους, χω ρίς νά πατάει στόν τόπο τους 
ούτ* ένας Τούρκος. ΟΙ "Ελληνες τής 
Μ ολδοβλαχίας, όπου εύκολα θά μπο
ρούσε κανείς νά τούς οργανώσει καί νά 
τούς συγκεντρώσει σέ ένα σώμα άπό 
20.000, όλοι ένοπλοι. Οί Σέρβοι έτοιμοι 
νά ενωθούν σέ μιά δύναμη άπό 20.000, 
άλλ' απ’ αυτούς δεν έχουν νά περιμέ
νουν οί Έ λληνες μεγάλα πράματα. Τέ
λος οί Έ λληνες της Κ ωνσταντινουπό
λεως, 50.000 τον αριθμό, πού στήν α
νάγκη θ ά  μπορούσαν νά πάρουν τά ό
πλα, αν δεν φοβόντουσαν άντίποινα έκ 
μέρους τών Τούρκων κα ί αν δεν ήταν 
οί ίδιοι φοβισμένοι. Θέλουν νά π ι
στεύουν ότι ό άγγλος στρατηγός Ύ όρκ, 
πού στόν τελευταίο πόλεμο είχε υπό 
τάς διαταγάς του τό μισθοφορικό σώμα 
τών * Ελλήνων, πάει νά ζητήσει τήν α
ποστράτευσή του, γιά νά άποσυρθεί στή 
Μάνη. ’Αλλά αύτό δεν είνα ι παρά απλή 
διάδοση, πού δεν πιστοποιείται άπό 
πουθενά. "Ανδρες υπάρχουν λοιπόν αρ
κετοί, αρκεί νά ήταν όπλα μέ πολεμο
φόδια τόσο έφωδιασμένοι, δσο είναι μέ 
θάρρος καί άποφασιστικότητα, νά ύπο- 
στούν κάθε δοκιμασία, γ ιά  νά διώξουν 
τούς Τούρκους μακρυά μέσα στήν 'Α 
σία.

Σύμφωνα μέ τή γνώμη τών πολλών 
ή επανάσταση πρόκειται νά αρχίσει άπό 
τήν Κρήτη. Αυτή ή νήσος, πού πρώτη 
έγνώρισε τήν ελευθερία όταν την κυ
βερνούσαν ό Μίνως κι* ό Ραδάμανθυς, 
αυτή θ ά  έπρεπε και σήμερα νά πρωτο
στατήσει στήν εξέγερση, καί τό παρά
δειγμά της θά είχε τεράστια επίδραση 
σέ δλη τήν Ε λ λ ά δ α . Ή  μυστική εται
ρεία καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες 
νά κερδίσει τούς Κρητικούς καί τό επ ι
τυγχάνει. Έ ν α ς  άπό τούς κυρίους άρ· 
χηγούς τών κοψιμάτων είναι ό αρχιμαν
δρίτης "Ανθιμος Γαζής, άνθρωπος μέ 
δυνατό χαρακτήρα.

Έ  Ρωσία, τής οποίας ή πολιτική 
στάση επιβάλλει μεγάλη επιφυλακτικό - 
τητα στά ζητήματα τής Ε λ λά δ ο ς, ουδέ
ποτε θά  βοηθήσει φανερά τούς Έ λ λ η 
νας ούτε θ ά  τούς παρακινήσει σέ εξέ
γερση. Ε π ίσ η ς  δέν θά  ά ναμ ιχθεϊ ποτέ 
στις υποθέσεις τους, έκτος εάν κατα
φέρουν μέ τις επιτυχίες τους νά άνοί-
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ξαυν to  δρόμο για μια καλύτερη τύχη 
καί συγκροτήσουν ενα όποιαδήποτε κρά 
τος. Ό  κύριος Ή π ίτη ς  πιστεύει έπίσης 
ότι πρός τό παρόν οί "Ελληνες δέν έ- 

• χουν νά ελπίζουν καμιά βοήθεια άπ* 
αυτήν την πλευρά, άλλα δεν αμφιβάλ
λει ότι ή Ρωσία θά  τούς υποστηρίξει 
από τή στιγμή πού θά  κινηθούν μόνοι 
τους κατά τρόπον πού νά προλέγει μιά 
επιτυχία- Ε ίνα ι άλλωστε εκτός συζητή- 
σεως ότι ή Ρωσία χρησιμοποιεί όλα τά 
πλάγια  μέσα, πού διαθέτει, γιά  νά αναρ
ριπ ίζει τις ελπίδες των 'Ε λλήνω ν, γιά 
νά τούς δείχνει τήν εύνοιά της και νά 
δελεάζει έτσι τ ις  διαθέσεις τους. Ή  
έκταση, πού έχουν πάρει, τά πλούτη 
πού έχουν επισωρεύσει, τό εμπόριο πού 
ασκούν υπό τήν προστασία τής Ρ ω 
σίας, καί επί πλέον ή έξαιρετική μόρ
φωση πού παίρνει ή νεολαία, πρέπει 
φυσικά καί αναπότρεπτα νά φέρουν αύ· 
τόν τό λαό στο σημείο, ώστε νά άποτι- 
νάξει τόν ταπεινωτικό καί αβάσταχτο 
ζυγό τής άμάθειας καί τού βαρβαρικού 
δεσποτισμού. 'Α πλή ενθάρρυνση τών 
περισσοτέρων ά π ’ αυτές τις προϋποθέ
σεις γ ιά  τήν επέκταση τού κύκλου τής 
μόρφωσης καί τήν έμμεση αύξηση τών 
άποιελεσμάτων της, είνα ι σάν νά προ- 
παρασκευάζεται ή επανάσταση καί αυτή 
θά  γίνει μόνη της* τά υλικά μέσα έρ
χονται πά ντο ιε  συν τφ  χρόνο). Ό  αύ- 
τοκράτωρ τής Ρωσίας παρεχώρησε ήδη 
σημαντικά ποσά στά περισσότερα εκπαι
δευτήρια κα ί μόλις πρό ολίγου έδωσε 
400 δουκάτα στούς απεσταλμένους τού 
Πετρόμπεη και άλλων αρχηγών γιά  τό 
εκπαιδευτήριο τής Μάνης (*). Τό παρά
δειγμα τού αύτοκράτορος τό έμιμήθη- 
καν καί πολλοί ιδιώτες καί έτσι οί απε
σταλμένοι έμάζεψαν κάπου 2JOO δου
κάτα .

Ό  δόκτιορ Ή π ίτη ς , έκπληκτος άπό 
τό γεγονός ότι εγώ ήξερα γ ι ’ αυτήν τήν 
αποστολή (καί άλλο δεν μπορούσα νά 
ξέρω παρά αυτό πού ήταν πιθανό νά 
φαντασθώ), μού ώμολόγησε στο τέλος 
ότι αυτό δεν ήταν παρά τό πρόσχημα 
τής αποστολής, ή οποία, όπως έπίστευε, 
ήταν επιφορτισμένη νά βολιδοσκοπήσει 
τις διαθέσεις τού αύτοκράτορος σ* αυ
τήν τήν πλεονεκτική μάλιστα στιγμή 
γιά  τούς "Ελληνας, οπότε ή ΙΙύλη είχε 
περιπλοκή μέ τόν Ά λ ή  πασά. *Ίσως 
ακόμα ήρθε νά ζητήσει βοήθεια γιά  
όπλα καί χρήματα, αλλά δεν έγιναν δε
κτοί σέ ακρόαση καί έπήραν άπάντηση 
πολύ πιο επιφυλακτική άπ* ό,τι υπέ
θετα. (Τού είπα  ότι στούς απεσταλμέ
νους έδόθη άπάντηση, ότι ή Ρωσία ηύ- 
χετο τήν ευτυχία  τών 'Ελλήνων, αλλά 
οί πολιτικές συνθήκες δεν τής επ ιτρέ
πουν νά δράσει φανερά πρός χάριν τους 
καί νά εκτεθεί μέ κανένα τρόπο, καί 
οτι ά π ’ αυτούς τούς ίδιους καί άπό τήν 
εξέλιξη τών γεγονότιυν έξαρτάται, νά

τού; αποδείξει μιά μέρα τήν εύνοιά 
της). *0 κύριος Ή π ίτ η ς  μέ διεβεβαίω- 
σε ότι σύμφωνα μέ τις παρατηρήσεις 
του ουδέποτε είχε κάμει μιά τόσο ευνο
ϊκή συνομιλία σάν αυτή (πού αυτοσχέ
διασα στή στιγμή), ότι οί προτάσεις 
τών απεσταλμένων είχαν άπορριφθεί 
ασυζητητί καί αυτό τό γεγονός τό απέ
διδε στό ότι οί απεσταλμένοι ήταν άγνω
στοι καί οί έντυλείς τους είχαν  λ ιγο
στό κύρος. ’Εάν έβλεπε κανείς, είπε, 
τις υπογραφές τού Πατριάρχου καί με
ρικών κεφαλαιούχων ή μερικών όνομα
στών βογιάριον, αναμφίβολος θ ά  έπαιρ
ναν πολύ ευνοϊκότερη  άπάντηση.

Ό  δόκτωρ Ή π ίτη ς  ώμολόγησε μέ 
ειλικρίνεια ότι είνα ι ένας άπό τούς 
πιο θερμούς υποκινητές τής ελευθερίας 
τών * Ελλήνων, καί δεν άπέκρυψε ότι 
έχει γράψει πολλά γιά  νά κερδίσει ο 
παδούς γιά  τήν ιερή υπόθεση τής π α 
τρίδας του. ’Αφού ήλθε σέ γνωριμία μέ 
τούς άπεσταλμένους καί έπήρε πληρο
φορίες γιά  τήν όλη κατάσταση, έκρινε 
ότι ή παρουσία του στό Βουκουρέστι 
θά  ήταν χρήσιμη καί έπειτα θά  περ
νούσε στήν Κωνσταντινούπολη, τιυρα 
μάλιστα πού ήταν έφιοδιασμένος μέ 
πληροφορίες σχετικά μέ τούς Έλληνες 
πού έχουν εκεί επιρροή. Πρός τό πα
ρόν παρητήθη άπό αύτά τά ταξίδια γιά  
νά άφοσιωθή στούς πατριώτες του σέ 
μιά τόσο κρίσιμη στιγμή. Ό ταν τού έ- 
ξεδήλωσα τήν έκπληξή μου γιά  τό γε
γονός ότι οί Προεστώτες καί ό ΙΙατρι- 
άρχης δεν έφαίνοντο νά έχουν τό ίδ ιο  
ένδιαφέρο γιά  τήν υπόθεση αυτή, μού 
είπε ότι αυτό ώφείλετο στις τοπικές 
δυσχέρειες, στή δυσπιστία γιά  τις δια
θέσεις τών γειτονικών δυνάμειον. στήν 
άνάμνηση τής βαρβαρότητας τών Τούρ
κων καί στήν εγκατάλειψη τών 'Ε λλή 
νων σέ προηγούμενες εποχές. Τώρα ό
μως είναι όλοι δεμένοι (μέ όρκο) στήν 
υπόθεση αυτή καί αυτό άκριβώς τόν 
άναγκάζει νά πάει νά μιλήσει μαζί
τους.

Ό  Ά λ ή  πασάς πού ύπέστη επίθεση 
άπό ςηράς καί άπό θαλασσής έκοίταξε 
νά συγκεντριόσει πολλούς “Έλληνας κά
τω άπό τή σημαία του καί σύμφωνα μέ 
τις νεότερες ειδήσεις ό στρατηγός Ό -  
δυσσεύς κατέστρεψε ένα άρκετά σημαν
τικό τουρκικό σώμα. Οί “Έλληνες δέν 
ε ίχα ν  καμιά εμπιστοσύνη σέ ένα τόσο 
κακόπιστο άνθρω πο σάν τόν Ά λ ή  πα
σά, καί εάν συσπειρώνονται γύρω του 
αύτό τό κάνουν γ ια τ ί τόν βλέπουν σάν 
όργανο, πού τό μίσος έναντίον τών τυ
ράννων τους ξέρει νά τό επωφελείται, 
γ ιά  νά τό συντρίψουν άργότερα. Δέν 1

1. Στή συνθηματική αλληλογραφία τών 
φιλικών οί είσφορές γιά  τόν αγώνα ση
μειώνονταν σά δωρεές υπέρ δήθεν εκπαι
δευτηρίων.
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αμφέβαλλε ότι ό Ά λ ή  πασάς θά  έση- 
•μείωνε κατ’ άρχάς κι* άλλες λαμπρές 
επιτυχίες εναντίον ιώ ν  Τούρκων, αλλά 
δεν έπίστευε δτι θά  μπορέσει νά άντέ- 
ξει σέ ένα μακροχρόνιο πόλεμο παρά 
τούς θησαυρούς του (κάθε άντρας τού 
κοστίζει 30 πιάστρα τό μήνα καί έχει 
εκατό χιλιάδες πολεμιστές), εκτός έάν 
οί "Ελληνες φέρουν αντιπερισπασμό 
πρός χάριν του.

Ή  γνώμη δτι ό κόμης κύριος Καπο- 
δίστριας θ ά  ήταν ασφαλούς μέσα στην 
υπόθεση έξ αιτίας τής διπλωματικής 
θέσεως καί τής τιμής μέ την οποίαν τον 
περιβάλλει ό αύτοκράτωρ, ήταν τέτια. 
δτι έάν είχε αυτή τή φιλοδοξία θά 
μπορούσε νά παίξει τον πρώτο ρόλο 
στην 'Ελλάδα καί νά μπει έπί κεφαλής 
τού Έ θ ν ο υ ς . ’Αλλά ή θέση του έδώ 
καί ή άφοσία>ση του πρός τον αύτοκρά- 
τορα τον έκαναν δειλό καί δεν τού έπέ- 
τρεπαν νά ά να μ ιχθεΐ σ' αυτές τις υπο
θέσεις. ’Απέφευγε μάλιστα με τή μεγα
λύτερη φροντίδα καί νά άκούει νά γ ί
νεται λόγος γ ι ’ αυτό τό ζήτημα. ’’Αλ
λωστε ουδέποτε ε ίχε  μεγάλη εμπιστοσύ
νη στις διαθέσεις τού αύτοκράτορος 
καί μόνο έμμεσες ενδείξεις είχε έκ μέ
ρους του σχετικά μέ τή βοήθεια  ή τήν 
εύμένειά του γιά  τούς συμπατριώτες 
του.

Αύτό ήταν τό αποτέλεσμα τής συνο
μιλίας μου μέ τό δόκτωρα Ή π ίτη , χο>- 
ρίς φυσικά νά εγγυώμαι, άν τά λεγό- 
μενά του έχουν βάση αλήθειας. "Αλλω
στε σάς τον έπαρουσίασα σάν άνθρο>πο 
προικισμένο μέ ζωηρή καί ποιητική 
φαντασία καί στο τέλος μπορεί νά μού 
είπε ό,τι ήθελε. Ά πό  τήν άρχή τής 
γνωριμίας μας μού φάνηκε πολύ άφω- 
σκομένος στό αυστριακό Κράτος καί 
στή Βιέννη, δπου έσπούδασε, α π ’ εναν
τίας μάλιστα άσχημα διατεθειμένος α 
πέναντι τής Ρωσίας. Α φού κατώρθω- 
σα νά άποσπάσω αυτές τις έμπιστευτι- 
κές άνακοινώσεις άπό τον κύριο Ή π ί 
τη, κολακεύομαι νά πιστεύω, Πρίγκηψ 
μου, δτι δεν θά τού συμβεί σέ καμιά 
περίπτο>ση καί άπό καμιά πλευρά κα
νένα κακό ούτε καμιά ενόχληση, άλλα 
πάντως αξίζει τον κόπο νά τεθεί υπό 
παρακολούθηση. Λόγιος, μέ κλασική 
μόρφωση καί λάτρης τή ς  πατρίδας του, 
ομολογώ δτι ή συνομιλία μέ αύτό τό 
άτομο ε ίνα ι ενδιαφέρουσα. Τά αίσθή- 
ματά του άλλωστε είνα ι πολύ φυσικά, 
δταν βλέπει κανείς κάτω άπό ποιά κα 
ταπίεση ζοϋν οί συμπατριώτες του.

Δέν έπεκτείνομαι έδώ στα άπειρα ε
πακόλουθα, πού μπορούν νά έχουν γιά  
τή Μ οναρχία μας τά σχέδια τών ‘Ελλή
νων καί ή επιρροή, πού πιθανόν νά 
επιδιώ ξει νά ασκήσει ή Ρωσία επάνω τους 
στήν περίπτωση μιάς επανάστασης. Δέν 
θά έκθέσιυ έκ νέου δλα, δσα οί προκά- 
τοχοί μου καί εγώ έγράψαμε στις άναφο*

ρές μας γιά  τις πιθανότητες ενός πολέ
μου μεταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας, δταν ό 
αύτοκράτωρ απαλλαγεί από τούς τωρι
νούς δεσμούς. Ό ,τ ι  θά είχε κανείς νά 
παρατηρήσει σχετικά μέ τήν υπόθεση 
αυτή ε ίνα ι τόσο καλά γνωστό στή Ύ ψ η- 
λότητά σας, ώστε εμείς δέν θά μπο
ρούσαμε νά το έκθέσωμε καλύτερα. 
Ή  γεωγραφική θέση μας, τό πολιτικό 
συμφέρο, πού έχομε άπό τήν ύπαρξη 
τής I I ύλης στήν Ευρώπη, οί συνορια
κές έπαρχίες μας καί οί σχέσεις μας 
μέ τήν 'Α νατολή καθιστούν ασφαλώς 
αυτήν τήν υπόθεση γιά  μάς ζήτημα ί»- 
ψίστης σημασίας. Εύαρεστηθήτε νά 
δεχθήτε, ΙΙρίγκηψ  μου, τά ευπειθή σε- 
βάσματά μου.

Υ .Γ. Μετά τή σύνταξη τής παρούσης 
αναφοράς άσφαλείς είδήσεις άναφέρουν, 
δτι οί κατά ξηράν εχθροπραξίες δέν άρ
χισαν, δει ό ’Αλή πασάς ένισχύεται 
άρκετά μέ μεγάλο αριθμό 'Ε λλήνω ν, 
πού τούς τράβηξε μέ τό μέρος του. Κυ~ 
ρίαρχος τού Σουλίου καί τής ΙΙάργας 
δυναμιυνει τή θέση του καί εικάζεται δτι 
είνα ι οέ θέση όχι μόνο νά άντισταθεί 
κατά τών Τούρκων παρά νά δημιουργή
σει καί μεγαλύτερες ανησυχίες στό 
Τουρκικό κράτος, γ ιατί έχει πολλές σχέ
σεις στήν πρωτεύουσα, πράγμα πού δ ια 
πιστώνουν οί πυρκαϊές καί οί στάσεις, 
πού έξερράγησαν στήν Κωνσταντινούπο
λη. μόλις έγινε γνωστό δτι ό Τουρκικός 
στόλος έπρόκειτο νά άποπλεύσει γ ιά  νά 
τόν χτυπήσει.

Μέ διαβεβαίωσαν επίσης οτι δέν έ- 
φθασε έδώ καμιά τέτια αντιπροσω
πεία, γ ιά  τήν όποια μού άνέφερε δ κύ
ριος Ή π ίτη ς  καί επομένως δέν έδόθη 
καμιά τέτια  απάντηση, έφ* δσον δέν 
έτέθη καμιά σχετική ερώτηση. "Αν ή 
είδηση αυτή ε ίνα ι ψεύτικη ή αληθινή 
δέν μπορώ νά έγγυηθώ καί γ ι ’ αύτό 
πρέπει στό ζήτημα αύτό νά εντείνω π ε 
ρισσότερο τήν προσοχή μου.

Α έ η τζ έ λ τ ε ρ ν

2ο

Ό  Μ έττερνιχ πρός τόν καισαροβα- 
σιλικόν πράκτορα στό Βουκουρέστι 
ψόν Χάκενάου.

Βιέννη, 18 Α ύγουστου 1820
"Οπως πληροφορούμαι άπό έγκυρη 

πηγή, στις ηγεμονίες τής Βλαχίας καί 
τής Μ ολδαυΐας, στήν Κιονσταντινούπο- 
λη καί σέ άλλες περιοχές τού Τουρκι
κού Κράτους υπάρχουν μεταξύ τών 
Έλ,λήνων μυστικές εταιρείες μέ τό ό 
νομα Φιλικοί, πού έχουν διαδοθεί όχι 
μόνο ανάμεσα στή μορφωμένη τάξη αυ
τού τού έθνους, άλλα καί στις κατώ- 
τερες τάξεις καί κατά τά λεγάμενα κα
θοδηγούνται άπό άόρατους άνιοτάτους 
αρχηγούς. Ό  σκοπός αυτών τών ετα ι
ρειών είναι κυρίως ή αποτίναξη τού κα-
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ταθλιπτικού Τουρκικού ζυγού καί ή μυ
στική προπαρασκευή τών ήθικώ ν καί υ 
λικών μέσων γ ια  την εκπλήρωση τού 
σκοπού αυτού καί υποστηρίζονται από 
τη Ρωσία αν όχι φανερά, φυσικά από 
πολιτική σκοπιμότητα, πάντως όμως μέ 
μυστικές ένθαρρύ νοείς καί υπερβολικές 
υποσχέσεις τών πρακτόρων της, οί ό 
ποιοι ε ίνα ι διασκορπισμένοι παντού 
στήν ’Ανατολή.

Στο δοκιμασμένο υπηρεσιακό ζήλο 
σας θά  είνα ι άρκετή μιά απλή νύξη 
γ ιά  τήν έν λόγω άνατρεπτική δράση 
ενός "Έ θνους εκ φύσεως τόσο ανήσυ
χου καί μέ τήν τάση γιά νά ανυψωθεί 
όπως είναι οί "Ελληνες υπήκοοι τής 
Π ύλης, γιά  νά επιστήσω τήν προσοχή 
σας επί ένός άντικειμένου, τού όποιου 
ή σημασία, προ παντός γιά  τό αυστρια
κό γειτονικό Κράτος καί τις συνοριακές 
επαρχίες του, πού κατοικοϋνται από 
όχι μικρό αριθμό 'Ελλήνων, είναι ο φ 
θαλμοφανής.

’Ιδια ιτέρω ς όμως πρέπει νά καταστή
σω προσεκτική τήν ’Εξοχότητά σας γιά 
κάποιον κύριον Ή π ίτη , πού, όπως άνα- 
φ έρετα ι, ε ίνα ι εξαιρετικά δραστήριο 
στέλεχος τής μυστικής εκείνης επ α να 
στατικής δράσης καί πρόκειται εντός 
ολίγου νά έλθει από τήν Πετρούπολη, 
όπου διαμένει από τίνος χρόνου καί 
ασκεί τό επάγγελμα τού ιατρού, στό 
Βουκουρέστι γ ιά  νά τό έχει ώς κέντρον 
δράσης καί νά επιδιώκει από έκεί τούς 
σκοπούς του. ’Εάν ή έπιτηδειότης σας 
καταφέρει νά κερδίσει τήν εμπιστοσύνη 
αυτού τού νέου, ό οποίος έχει ταλέντο, 
εγκυκλοπαιδική μόρφωση καί φλογερή 
φαντασία καί ό όποιος έτελείωσε τις 
σπουδές του στή Βιέννη, τότε θά έχει 
ίσως ή Έ ξοχο  της σας τήν ευκαιρία νά 
πλπροφορηθεί άπο τόν ίδιον μερικά 
πράγματα, πού θά μπορούσαν νά ρίξουν 

’ κάποιο φώς επάνω στην πορεία καί στά 
κρυφά ελατήρια τού ανωτέρω μνημο- 
νευθέντος σχεδίου τών -Ελλήνων. Φυσι
κά περιττεύει νά τοη'σο) οτι οί παρα
τηρήσεις σας πρέπει νά γίνουν μέ τήν 
πιό μεγάλη περίσκεψη καί κατά τρόπο 
πού νά μή δώσει καμιά αφορμή σέ υ
ποψία, γιατί μόνο μέ τέτια  μέθοδο 
μπορούμε νά πάρωμε αξιόπιστες πληρο
φορίες.

Μ έττερν ιχ

3θ

Ό  ψόν Χάκενάου πρός τόν Μ έττερ- 
ν ιχ .

Βουκουρέστι, 2 Σεπτεμβρίου 1820 
Ε κλαμπρότατε Πρίγκηψ I

Μολονότι αυτή τή στιγμή δεν μου 
ε ίν α ι γνω στό τίποτα τό θετικό γιά  τήν 
πραγματική  ύπαρξη τών μυστικών εκεί
νων εταιρειών, έπί τών όποίιον ή Έ 
κλαμπροι ης σας μού έπέστησε τήν προ

σοχή διά τής σεβαστής διαταγής τής 
18ης Αύγουστου, έν τούτοις από πολύν 
καιρό ύπέπεσε στήν αντίληψή μου καί 
άπεκόμισα σχεδόν τή βεβαιότητα, ότι 
κάτω από τή μυστική επιρροή τής Ρω
σίας καί τή συνεργασία ρλων τών ρω
σικών διπλωματικών υπηρεσιών πού 
έχουν έγκατασταθή στήν ’Ανατολή κα
ταβάλλονται δραστήριες καί αδιάκοπες 
προσπάθειες μέ τό σχέδιο νά αυξάνουν 
μέρα μέ τήν ήμερα τή δυσαρέσκεια τών 
Τούρκων υπηκόων ενάντια στήν κυβέρ
νησή τους κα ί νά τούς προετοιμάζουν 
σ ιγά-σιγά γ ιά  μιά αλλαγή, πράγμα, πού 
δέν παρέλειψα νά τό άναφέρω εύσεβά- 
στως σέ πολλές άπό τις προηγούμενες 
αναφορές jiou. Τώρα όμως έκτελών τρό
πον τινα άνω τέρα διαταγή θ ά  διπλα
σιάσω τήν προσοχή μου επάνω στό ζή
τημα αυτό καί θ ά  προσπαθήσω νά διεισ- 
δύσω σιό βάθος τής ύποθέσεως αυτής.

Σχετικώς μέ τόν ιατρό Ή π ίτ η , αυτός 
μού είναι πάρα πολύ γνωστός, όταν 
πριν άπό λίγα  χρόνια ήρθε εδώ άπό τή 
Βιέννη καί έπειτα άπό μικρή παραμονή 
έταξίδεψε γιά  τήν Κωνσταντινούπολη, 
άπό όπου μετέβη στήν Π ετρούπολη. 'Ο  
Ή π ίτ η ς  ε ίνα ι γεννημένος στή Βλαχία 
καί είνα ι γυιός ένός ράφτη πού ζεί ά- 
κόμη εδώ στό Βουκουρέστι. "Αν έρθει 
ακόμα μιά φορά εδώ στό Βουκουρέστι, 
θά  καταβαλω τό παν, νά κερδίσο) τήν 
εμπιστοσύνη του καί ίσως άποκομίσω 
περισσότερο φώς σχετικά μέ τήν πορεία 
καί τά κρυφά ελατήρια τού ανωτέρω 
μνημονευθέντος σχεδίου τών Ε λλήνω ν. 
Παρακαλώ τήν Έ κλαμπρότητά  σας νά 
δεχθεί τή βεβαίο>ση τού βαθυτάτου σε
βασμού μου.

Φλ. φόν Χάχενάον

• 4ο

Ό  Ή π ίτη ς πρός τόν Λ έπτζέλτερν. 
Έ ξοχώ  τατε !

Δέν ήσαστε στήν Πετρούπολη κι* εγώ 
κατ’ αυτό τό διάστημα ήμουν ταξίδι 
στή Γερμανία , στή Γαλλία, στήν Ολ
λανδία καί στήν ’Αγγλία. Αυτοί ε ίνα ι 
μάλλον οί λόγοι, πού δέν σάς έγραψα 
παρά ό ενδοιασμός μήπως σάς γίνω  ε
νοχλητικός. Γιατί ή Έ ξοχότης σας μού 
έδωσε τήν άδεια νά σάς γράφω καί ή 
φιλοφροσύνη, πού δείξατε άπέναντί μου, 
δέν μού επιτρέπει νά αμφιβάλλω γιά  
τήν ειλικρίνεια αυτής τής άδειας. Ή  
δυστυχισμένη Ε λλά δα  είναι βαρειά πλη
γωμένη. Παντού γυρέψαν γιατρικά. Δυ
στυχώς όμίος, ή μεταφορά τους είνα ι 
απαγορευμένη. Χιλιάδες Έ λ λ η \ες  εκ
πατρισμένοι άπό τ ις  καταπιέσεις τών 
τυράννων τους, καί πολλοί Γάλλοι καί 
Γερμανοί, πού άφησαν τις εστίες τους 
γ ια  νά έλθουν νά μάς συνδράμουν, πε- 
ριπλανώ νται σέ χώρες πού έχουν φιλία 
μέ τούς Τούρκους καί πού στηρίζουν τή
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διατήρησή τους στόν Εξαφανισμό τών 
‘Ελλήνων. Αυτοί οί δυστυχείς άφοϋ διή- 
νυσαν εκατοντάδες λεύγες καί άφοϋ έ- 
ξήντλησαν δλα τά προς τό ζην, δ ιώ χτη
καν απάνθρω πα από τά σύνορα, πού 
ήλπιζαν νά περάσουν, καί χώνονται σχε
δόν δλοι από δυστυχία. Ά ντιθέτω ς 
όμως άλλοι ομόθρησκοι τών εχθρών 
μας υποστηρίζουν τούς Ό σμανλήδες, 
προμηθεύοντας τους κάθε τι πού χρειά
ζονται γ ια  νά μά; εξοντώσουν μέ τό να 
διαρπάζουν τά μεταγωγικά πλοία πού 
μεταφέρουν πολεμικό υλικό καί νά εμ
ποδίζουν τούς 'Α ργοναύτες μας νά κα
ταστρέφουν δλες τις ναυτικές δυνάμεις 
τών αγρίων δυναστών μας.

Οί Τούρκοι άφοϋ κατεκρεούργησαν 
60.000 "Ελληνες καί άφοϋ έρριξαν στην 
έσχάτη ένδεια άλλες 50.U00, δείχνονται 
αρκετά μεγαλόψυχοι γ ιά  νά μάς παρα
χωρούν άμνηστεία !!! Α μέσω ς ύστερα 
α π ’ αυτή τη διακήρυξη έδωσαν την 
άδεια στούς "Ελληνες νά έγκαταλείψουν 
τ ις  μεγαλουπόλεις καί νά πάνε \ά  έγ 
κατασταθούν δπου θελήσουν.

Μερικοί μωροί πιστεύοντας δυνατή 
τή συμφιλίωση ανάμεσα στούς λύκους 
καί στά πρόβατα έπίστεψαν σ ' αυτήν 
τήν διακήρυξη πού εξαπέλυσε ή μεγά?η 
τίγρις, ό Σουλτάνος, έγκατέλειψαν τις 
εστίες τους καί μόλις έπέρασαν τις πύ
λες τών πρωτευουσών κατασφάχτηκαν 
ή ρίχτηκαν στη θάλασσα. Τώρα πού 
αυτό τό είδος τής άμνηστείας ε ίνα ι πο
λύ καλά γνωστό, οί δυστυχείς "Ελληνες 
συλλαμβάνονται από τούς δημίους τους 
αιφνιδιαστικά τή νύχτα μέσα στά άσυ
λά τους καί θανατώνονται. Ε ίν α ι αλή
θεια , δτι τούς "Ελληνες τιάρα δέν τούς 
σκοτώνουν καί δέν τούς πνίγουν κατά 
μάζες όπως στούς προηγούμενους μήνες, 
τις γυναίκες τους καί τά πα ιδιά  τους 
δέν τά βγάζουν στή δημοπρασία όπως 
άλλοτε, καί έπομένως δέν τά ατιμάζουν 
δημοσία καί τά αφεντικά τους δέν τά 
μαχαιρώνουν αμέσως μετά τήν αγορά. 
Τά τουρκόπουλα από 8—10 χρόνων δέν 
τρέχουν στούς δρόμους τών πρωτευου
σών μέ τό πιστόλι ή τό χαντζάρι στο 
χέρι, γ ιά  νά αποτελειώσουν δλους εκεί
νους πού έτραυμάτισαν οί γονείς τους 
κτλ. κτλ. κτλ.

Ό μ ω ς παρ' δλα αυτά οί βάρβαροι 
εξακολουθούν νά θέτουν επί τό εργον 
αυτό πού ό Σουλτάνος Μαχμούτ έστα- 
μάτησε νά κάμει ήδη από πολύν καιρό. 
Κ ι' αλλοίμονο ! θά  φτάσουν στό σκοπό 
τους, εάν μερικές μεγάλες δυνάμεις δέν 
πάψουν νά τούς βοηθούν στό απαίσιο 
σχέδιό τους. Μάλιστα, κύριε Βαρώνε ! 
τό τέρας ό Μαχμούτ έπήρε τήν απόφα
ση σέ ιδιαίτερο συμβούλιο νά εξοντώσει 
δλους τούς "Ελληνες καί γιά  νά πρα- 
γματοποιήσει τήν απόφασή του εύρήκε 
εύλογοφανές πρόσχημα τήν επανάσταση 
τού πρίγκηπα Ύ ψηλάντη.

‘Ολοφάνερη απόδειξη γ ι ' αυτό τό 
προσχεδιασμένο πραξικόπημα άπο τό 
καταχθόνιο Διβάνι ε ίνα ι πρό παντός ή 
ακόλουθη ενέργεια, γνωστή από δλους, 
όσοι έμειναν τότε στήν ‘Ελλάδα κι* ε ί
χαν τά μάτια ανοιχτά. Έ νώ  έβασίλευσε 
πλήρης ειρήνη καί σέ δλη τήν Ευρώπη 
έπεκράτει τελεία ησυχία, 6 Σουλτάνος 
Μαχμούτ έδωκε διαταγή στούς ' Αλγέρι- 
νους καί στούς Τυνησίους νά εφοδιά
σουν καί νά εξοπλίσουν τά πλοία τους, 
στά όποια έπεβίβασε 7.000 άπό τά πο- 
λεμικώτερα καί άγριώτερα στρατεύμα
τα. Οί βάρβαροι αυτοί είχαν πάρει τή 
ρητή έντολή νά έπιπέσουν ξαφνικά κα
τά τού ελληνικού στόλου, νά τόν κατα
στρέφουν τελείως, νά σκοτώσουν δλους 
τούς καπετάνιους μας, δλους τούς πλου
σίους, δλους τούς σοφούς καί δλους τούς 
"Ελληνας, πού ήταν σέ θέση νά φέρουν 
δπλα.'Αλλά οί "Ελληνες, πού ώς έκ θ α ύ 
ματος δέν είχαν εντελώς αποκτηνωθεί 
(γιατί έθνη πεσμένα στή σκλαβιά χάνουν 
σχεδόν δλες τις αρετές τους), γνω ρίζον
τας ήδη τί έλαβε χώραν στό Διβάνι καί 
πρό παντός βλέποντας τις προπαρασκευές 
τών βαρβάρο>ν, έτέθησαν έν επιφυλακή 
καί τούς έδωκαν νά καταλάβουν δτι δέν 
θά  καθήσουν νά τούς σφάξουν σάν 
αρνιά παρά θά υπερασπιστούν τή ζωή 
τους σά λιοντάρια ! Π ράγμα, πού κά
νουν, κύριε, Βαρώνε ! καί θ ά  Εξακο
λουθήσουν νά κάνουν έστω κι* άν μ εί
νει μόνο ένας. ’Αλλά καί τότε δέν θά  
νποκύψωμε στούς βαρβάρους, γ ια τί οί 
λεγεώνες τών Εκπατρισμένων "Ελλήτων 
θά  υπερνικήσουν δλα τά εμπόδια καί 
θά  έπιπέσουν σάν κερανοί επάνω ιούς. 
Θά έχετε ίσως ακούσει δτι κανένας αρ
ματωμένος "Ελληνας δέν υποκύπτει 
προτού νά έχει ξαπλώσει καταγής του
λάχιστο μιά ντουζίνα βαρβάρους.

Στις πολεμικές επιχειρήσεις έχασα 
μερικούς συγγενείς καί πολλούς φίλους. 
Ζηλεύω τήν τύχη τους ! "Εχω πολλούς 
άλλους ακόμα. Δέν θρηνώ παρά τόν 
άοπλο πληθυσμό, πού *οί εχθροί μας 
άνανδρα κατακρεουργούν μέσα στις πό
λεις κα ί στά χωριά. ‘Η ‘Ελλάδα θά 
άποτινάξει τό ζυγό της. Ή  πρόωρη καί 
άκαιρη διακήρυξη καί πρό παντός ή 
μυστική συμμαχία μερικών ευρωπαϊκών 
καί χριστιανικών δυνάμεων μέ τ ις  ορδές 
τών άνθρωποφάγων τής ’Ασίας ενάντια 
στούς απογόνους εκείνων, στούς όποιους 
ό πολιτισμός οφείλει τό παν, δέν θ ά  
μπορέσει παρά νά επιβραδύνει γ ιά  λίγο 
τήν απελευθέρωσή της. Τί θλιβερό-— 
πίστεψε με κύριε Βαρώνε ! νά καταλά
βουν θέση μέσα στήν ιστορία αυτοί οί 
αντίχριστοι καί ανθέλληνες Ευρωπαίοι, 
πρό παντός όταν θά  άποδειχθεί άπό τά 
γεγονότα, δτι θά ήταν πολύ συμφερώ- 
τερο γ ι ' αυτούς καί γιά  τό έθνος τους 
νά βοηθήσουν μάλλον τ ις  έπιχειρήσεις 
τών Ε λ λ ή νω ν  παρά τών Τούρκων; Τ ί
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δόξα γ ια  τούς ξένους καί τούς ανθρώ
πους περιωπής, οί όποιοι έχοντας την 
οξυδέρκεια νά ατενίζουν την ιερή μας 
υπόθεση σαν υπόθεση όλων των πολι
τισμένων εθνών, θ ά  την ύπερασπισθούν 
μέ θάρρος καί αποφασιστικότητα ; Ή  
'Ε λλάς ευγνωμονούσα δεν θά  αργήσει 
νά βγάλει Φειδίες καί 'Ομήρους γιά  νά 
άποθανατίσουν αυτούς »τούς ευεργέτες ! 
"Οσο αφορά τον Ιαυτό μου... προς τό 
παρόν, καλοεγκατεστημένος εδώ καί 
άπό ενός μηνός πατέρας ένος εύρωστου 
αγοριού, ροκανίζω τά δεσμά μου καί 
καταριώμαι τή φύση πού σ ’ αυτές τις 
περιστάσεις δεν έχει παραχωρήσει στις 
Έ λληνίδες την ικανότητα νά φέρνουν 
στον κόσμο δυό φορές τό μήνα κα ί κά
θε  φορά άπό έφτά παλληκάρια, όλα άρ- 
ματωμένα καί ετοιμοπόλεμα γιά  νά κυ
νηγήσουν τούς βαρβάρους μέχρι τό Θ ι
βέτ καί μέχρι μέσα στό παλιό τους 
κρησφύγετο. Καταριέμαι έπίσης την κλί
ση μου στην τέχνη νά γιατρεύω τις άρ- 
ρώστιες τών ανθρώπων, πράγμα πού 
δεν μοϋ έδωσε τον καιρό νά σπουδάσου 
μάλλον την τέχνη νά γιατρεύω τις πα
θήσεις τών κοινωνιών. Τό μόνο πού κά
πως μέ παρηγορεΐ ε ίνα ι δτι οί οργανι

κές παθήσεις τών κρατών έχουν κάποια 
αναλογία καί συγγένεια μέ τις άρρώ- 
στιες τών άτόμων, συγκροτημένων σέ 
κοινωνία, καί επομένως τά θεραπευτικά  
μέσα δέν διαφέρουν πολύ.

Σάς στέλνω ένα έντυπο φυλλάδιο καί 
τέσσαρα παράσημα καί σάς υπόσχομαι, 
δτι μόλις ή 'Ελλάδα έξασφαλίσει την 
ανεξαρτησία της, θ ά  σάς στείλω κι* 
άλλα, άξια γιά  σάς νά τά  δεχθήτε καί 
γιά  μένα νά σάς τά προσφέρω.

Σάς έκούρασα αρκετά μέ τή μακρο
λογία μου. Συγχωρήστε με, κύριε Βα- 
ρώνε ! τό ξέρετε άλλωστε πόσο μου 
άρέσει νά συζητώ μαζί σας. Σάς ευχα
ριστώ γιά  τή φιλοφροσύνη σας απέναντι 
μου καί σάς παρακαλώ νά δεχθήτε τή 
διαβεβαίωση τής ειλικρινούς άφοσιώ- 
σεώς μου πρός τό πρόσωπό σας καί τής 
έξαιρετικής ύπολήψεως μέ τήν οποίαν 
έχω τήν τιμή νά διατελώ.

Ταπεινότατος
καί ευπειθέστατος δούλος σας 

Π . Ή π Ι τ η ς
Διδάκτωρ τής Ια τρ ικ ή ς

'Οδησσός. 22 Σεπτεμβρίου 1821 
στό σπίτι τού κυρίου Σεραφινού.

ΦΛΑΜ ΑΧΑΙΚΗ ΤΕΧ Ν Η

'Ιερώνυμος Μπός
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Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι ’
( ά π ό σ π α σ μ α )  .

Δ Η Μ Η Τ ΡΗ  ΛΟΥΚΑΡΗ

I I I .  Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
Έ σεΐς

πού ζήσαχε σέρνοντας
τά φαρδιά σίδερα,

χωρίς νά ψάχνει ή αυγή τά μάτια σας 
στό προσκεφάλι,
χωρίς ν’ ανακουφίζεται τό δείλι σας 
σ’ άναρτημένο μέτωπο*
’Εσείς

πού δέ ραγίσατε στή μνήμη σας 
τούς σκελετούς, 
δπως έσειόνταν

κάτ’ απ’ τά στεγνά σας τά χωράφια, 
καί τούς ποτίσατε

μέ τόν ιδρώτα τοΰ σταριού σας, 
καί τούς ραντίσατε

μέ τό παλιό λυπητερό τραγούδι σας·
Έ αεΐς

πού ανοίξατε αυτά τά βήματα
μές στην καρδιά μου,

μιλεΐστε, μιλεΐστε 
τώρα πού σάς κρένω

σ’ έτούτη τη γωνιά τής γής, 
πώς μάθατε τό δρόμο τού θανάτου ; 
γιατί βαστά δ λευκός Σταυρός τά σύννεφα 
κΓ άγάλλεται δ "Αη -Συμιός

τό μέγα μοναστήρι'
Μιλεΐστε, μιλεΐστε
τώρα πού βουλιάζω στή γρανιτένια στάχτη σας 
καί φέρνω τό μέτωπο πάνω στις πέτρες σας 
καί γέρνω τά χείλια μου εύλαβικά 
νά ψαύσω τόν αυχένα τής ψυχής σας·
’Εσείς

πού ζήσατε σέρνοντας
τά φαρδιά σίδερα,

κάτω από τόσα κυπαοίσσιαΓ
μέσα σ’ αύτό τό τείχος 
πέρ’ άπ’ αυτή τήν τάφρο

άπό απόγνωση,
’Εσείς

πού σβήσατε τά χώματα 
καί γράψατε

πάνω στήν Ιδέα τ ’ δνομά σας,
διδάξτε με

τό δρόμο τοΰ θανάτου.

Από τήν ανέκδοτη ποιητική οολλογή «'Ελληνικός Χώρος».



Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ  ΓΙ Α ΤΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥ ΑΑΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Των Ν. ΧΑ.ΤΖΗΔΗΜ ΟΥ—Γ. ΣΙΜ ΟΥ

|θ Λ Λ Ε Σ  μελέτες έχουν γρα φ εί γύρω  άπό τήν Ε λληνική  Ε πα νά σ τα σ η . 
Σ ’ αυτές τό έθνικό τούτο κίνημα έξετάζετα ι, τις περισσότερες φορές, άπό  τή 
στρατιω τική  καί πολιτική του πλευρά . Πολύ λ ίγο  όμω ς έχουν μελετηθεί οί συν
θήκες τής καθημερινής ζωής του λαού  στήν προεπαναστατική  περίοδο, πού κ α 
θορίζουν βασικά καί τή συναισθηματική του ζωή, καί έξηγοΰν Τσως καί όρι- 
σμένες Ιδιομορφίες καί τής σημερινής έλληνικής κοινωνικής πραγματικότητας.

Ε ίναι άλήθεια πώ ς έλάχιστες Ιστορικές πηγές μπορούν νά βοηθήσουν τήν 
έρευνα τούτη* έτσι οί λ ιγο σ τές  έργασ ίες πού έχουν γ ίνει, κάθε άλλο π α ρά  
έξαντλητικές μπορούν νά θεωρηθούν. Καθώς όλόκληρη ή χώ ρα  έγινε όλοκαύ- 
τω μα στό βωμό τού μεγάλου σκοπού, τά πιό σ πουδα ία  ιδιωτικά καί κοινοτικά 
ά ρ χε ία  καταστράφηκαν τότε καί χάθηκαν ανεπανόρθω τα . Μά κι ά π ’ δσα  γλύ 
τω σαν τήν πρώτη καταστροφή, έλά χισ τα  πάλι σώθηκαν τελικά καί μελετήθηκαν. 
"Ετσι λ ιγοστά  σ ίγουρα  σ το ιχεία  έφτασαν στά χέρ ια  μ ας. ’Ακόμα καί οί άπο- 
γραφ ές πού έγιναν, άμέσω ς υστέρα ά πό  τή συγκρότηση τού έλεύθερου κράτους 
(M a u re r  κλπ.), δέ μάς δίνουν στο ιχεία  άπόλυτα  έξακριβω μένα. Ό σ ο  γ ιά  τις 
περ ιγραφ ές πού μ ά ς άφησαν οί ξένοι περιηγητές, πού πέρασαν άπό τή σκλαβω· 
μένη χώ ρα, δέν ε ίνα ι π ά ντα  άληθινές. ΟΙ περιηγητές, μή ξέροντας τή γλώ σσα, 
δέν ε ίχα ν  άμεση έπαφή μέ τόν πληθυσμό, κι* έτσι τά δσα έβλεπαν ή ακόυαν 
τά  ερμήνευαν σύμφωνα μέ τ ις  προσω πικές τους πεποιθήσεις ή τό σκοπό τής 
άποστολής τους.

’Αποκτούν έτσι μεγάλη άξίσ  τά  ντοκουμέντα πού άφησε πίσω  του ό ίδ ιος 
ό λαός. Τό δημοτικό τραγούδι είνα ι μιά άπό  τις πολυτιμότερες πη γές. Φυσικά 
στό δημοτικό τραγούδι είνα ι λ ίγες οί λεπτομέρειες γ ιά  τήν καθημερινή ζωή τού 
λα ού , δμω ς ή σύνδεση τής συναισθηματικής μέ τήν καθημερινή ζωή γ ίνετα1 
συχνά φανερή. Μιά άλλη πηγή, τό ίδ ιο  σοβαρή, πού άποδίδει μέ πολλή αύθεν- 
τικότητα καί αύθορμητισμό τήν ά τμ όσφ α ιρα  τής έποχής. ε ίνα ι οί άνορθόγρα- 
φες, ά σ ύντα χτες, κακογραμμένες ένθυμίσεις, πού τ ις  βρίσκουμε συχνά στά ξώ 
φυλλα, τ ’ άγρά φ α  φύλλα καί τά περιθώ ρια  τών βιβλίων τής έποχής. ΟΙ ένθυ* 
μισείς α ύ τές  ε ίνα ι κυριολεκτικά πολύτιμες. Γ ιατί, έκτός ά πό  τις πληροφορίες 
πού μ άς δίνουν, διατηρούν έντονα χρω ματισμένο τό άμεσο βίω μα τών άνθρώ- 
πων τής έποχής έκείνης, τήν ύποκειμενική τους στάση μπροστά στά γεγονότα . 
ΟΙ πιό πολλές ένθυμίσεις ε ίνα ι γραμμένες πάνω  σέ έκκλησιαστικά βιβλία, άπό  
ά γρά μ μ α το υ ς κατώ τερους κληρικούς, πού ήξεραν λ ίγα  κολυβογράμματα , καί 
ε ίχα ν  σ ιή  διάθεσή τους βιβλία, τά έκκλησιαστικά τους δηλαδή τεφτέρια. Π αρό
λο, πού σάν κληρικοί βρίσκονταν σέ κάπω ς καλύτερη μ ο ίρα  άπό  τή μεγάλη 
μ ά ζα  τού υπόδουλου λαού, ε ίνα ι φανερό πώς ζούσαν άπό κοντά τό δράμα του, 
πώς ε ίχα ν  τούς ίδ ιους πόθους καί δοκ ίμαζαν τά ίδ ια  κα ρδιοχτύπ ια . Μ άς έδω 
σαν έτσι αφελείς, μά συγκινητικές κα ί α ύ θεντ ικ ές  στιγμές άπό  τή ζωή τού 
λαού, καί μ ά ς μετάδω σαν τόν παλμό της.

*Η είκόνα πού μάς δίνουν οί ένθυμίσεις αύτές ε ίνα ι ίσω ς πιό  άληθινή 
ά π ό  τις δ ιάφ ορες σ τατιστικές μελέτες, πού τά στο ιχεία  τους μπορούν συχνά 
νά άμφισβητηθούν βάσιμα. Γιά τόν Ιστορικό τής Ε π α ν ά σ τα σ η ς  έχουν άκόμα
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ιδιαίτερη σημασία, γιατί μάς δίνουν τό σωστό οίκονομικό περιβάλλον, καί κα
θρεφτίζουν έννονα τις βιοτικές συνθήκες, πού μέσα τους ώρίμασε ή έπ α να σ τα - 
τική ίδέα  καί ξέσπασε ό έθνικός ξεσηκωμός.

Κείνο πού προβάλλει χτυπητά  ε ίνα ι ή φτώχεια καί ή εξαθλίωση του πιό 
μ εγά λου  ποσοστού του ύπόδουλου λαού. 'Α γρά μ μ α το ι, γεμάτο ι προλήψεις (ι), 
στή δικα ιοδοσ ία  του κάθε Τούρκου, εΤτε στήν άρπαχτική διάθεση του κοτζάμ- 
παση, άγω νίζονταν νά ξεφύγουν τούς κατατρεγμούς (σκλαβιά , βαρειά  δ ο σ ίμ α 
τα , σ τρατολογία  στό άσκέρι τού δυνάστη, ά γγσ ρ ε ίες  κ .τ.λ .), νά γλυτώ σουν 
άπό τις καταστροφές (σιτοδεία, θα να τικά , σεισμοί κ.τ.λ.), καί νά  έξοικονομή- 
σουν τήν καθημερινή τους τροφή.

Τό μεγαλύτερο ποσοστό του έλληνικού πληθυσμού είναι ά γρότες. 'Ω σ τό
σο ή γης βρίσκεται στά χέρ ια  τών τούρκων τιμαριούχω ν. Ό σ η  άπομένει στούς 
ύπόδουλους ε ίνα ι πά λ ι μοιρασμένη*μέ μιά τρομερή άνισότητα. Ο ί κοτσ α μ π ά - 
σ ιδες, οί έκκλησιές, τά  μ εγά λα  μοναστήρια  έχουν στήν κατοχή τους τό πιό 
μεγάλο ποσοστό. Ή  μεγάλη  μ ά ζα  ε ίνα ι άκτήμονες, καί ζούν καλλιεργώ ντας 
τήν ξένη γή.

Οσοι ζούν στά τσιφλίκια  ε ίνα ι πραγματικο ί δουλοπάροικοι, μέ λιγότε- 
ρα δικα ιώ ματα  ά π ό  τούς εύρω παίους δουλοπάροικους τού Μ εσαίω να. Ή  ζωή 
τους είνα ι Ισως άσφαλέστερη καί σταθερότερη, γ ια τί οί τιμαριούχοι εΤχαν 
άνάγκη ά π ό  έργατικά  χέρ ια , δμω ς ε ίνα ι άπό  κάθε πλευρά ά θ λ ια . Δουλεύουν 
έντατικά . μά τό βιοτικό τους έπ ίπεδο  μένει ά φ ά ντα σ τα  χαμηλό. Χωρίς προ
οπτική προκοπής καί άνόδου, έχουν π ά ντα  μπροστά τους τό φ ά ομ α  τής κ α τα 
στροφής, τού έξανδραποδισμού. τής φυλακής, άν δέν κατάφερναν νά πληρώ· 
σουν τό χα ρ ά τσ ι καί τ ’ άλλα  δοσ ίματα .

Β έβαια, σ ’ όρισμένες περ ιοχές, κυρίως στις όρεινές, στά νησιά ή σέ τό
πους δπου ε ίχα ν  άποκτήσει προνόμια , ζοΰσαν καί άγρότες μέ πενιχρή ιδιοκτη
σ ία , πού τούς θεωρούσαν έλεύθερους. *Όμως τήν εικονική αύτήν έλευθερία τήν 
πλήρωναν μέ τήν έλλειψη προστασ ίας άτίό μέρους τού τιμαρ ιούχου , κι ήταν 
έτσι περισσότερο έκτεθειμένοι στις τρομερές αύθα ιρεσ ίες τού τούρκου ή τού 
ρ α γ ιά  φ οροεισπράκτορα. Ή  ζωή τους, μά καί ή ύπόσταση τής οίκογένειάς 
τους ήταν όλότελα  έπισφαλής.

Μά καλύτερα ά ς  δώσουμε τό λόγο  στόν ά γρά μ α το  έκεΐνον άνθρωπο τού 
λαού. Μέσα στό άδέξιο γραφτό του μ ιλά  μ ιά  ψυχή. Ε ίνα ι ή ψυχή τού  λαού, 
ό π ο υ  φύτρωσε τό καινούριο βλαστάρι, ό πόθος γ ιά  τή λεφ τερ ιά . Ας ρίξουμε 
λοιπόν μ ιά  γρήγορη ματιά  στό έδαφος πού ρίζωσε :

«1732... Ά πέθα νο ν  πολλοί άνθρω ποι εις δλον τόν κόσμον άπό  άνάγκην» 
(Λ αμπράκης, Δελτ. Χρ. Έ τα ιρ ., 1894). «1779—1783. Πείνα έγινε μεγάλη είς 
^ ο ΰ τ α  τά μέρη, δπου έπουλήθηκε τό καλαμπόκι τό λουτσέκι γρόσ ια  3 ... καί 
είς τής Ά λβ α νη τιά ς  τά μέρη έγινε τό χειρότερον, δπου έ π ο ύ λ η ^ ν  τά  ά ρ μ α τά  1

1. Πάρα πολλές ένθυμίσεις άναφέρονται σέ μετεωρολογικά φαινόμενα: «1734 — 
-Φευρουαρείου —14—ημέρα πευτη εφανησαν τρις ειλιη (ήλιοι) ω ένας κατά ανατολάς. ω 
ένας βορινά. ω αλος νοτινα κε η διω ηχαν ακτήνες οσαν εκηνες οπού εχι* a; κερά σε- 
λενι (τό ούράνιον τόξον) κε εβχσταξαν ορχν πολιν κε εχαθισαν».

(Χιακά Ά νάλεκτα, σελ. 379).

'Ά λλες πάλι φανερώνουν μιά ποιητική διάθεση και συγκίνηση μπροστά στή
φύση :

«1714 Αβουστο 29 ήμερα—ε ωρ. —9 εγεμισεν ο ουρανός ολος ανατολιν και διαιν 
συνεφα μικρά οσάν σακούλια ασπρα παρα πολα κοκηνα καπνερχ οσαν πρόβατα παρα 
πολα πηκνα πηκνα οσαν αστρα τήν αυτήν βραδιαν ήταν και αφεγγεια μα δησικα ήταν 
πολα κόκηνα ήταν και μελανα πολα».

(Κώδικας Καλαμωτής Χίου).
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τους καί τά  έφ α γα ν  καί έπούλησαν καί κορίτσια καί πα ιδ ιά  καί μ ετ’ αυτό 
έγλύτωσαν». (Σημ. τής Μονής Β αρλαάμ, Έ π ε τ . Παρν. Έ τ .  Σ Τ ', σελ. 145).

‘Έ ν α ς  μικροεπίσκοπος, ό Μ ιχαήλ ό του Γκόρας, π ιό  γρα μ μ α τιζούμ ενος, 
τραγουδά  μέ άτεχνους στίχους τή συμφορά :

«Διότι είς χιλ ίους έπτακοσίους καί σ α ρά ντα  
Φ ευ! Ρούμελην έπλάκω σαν τά κακά πάντα*
6ταν βασ ιλεύς σουλτάν Μ αχμούτης έβασίλευε 
άπό πείναν νά χαθή ή Μ ακεδονία έκινδύνευε.

» 'Ώ σ τε  περιπατουντες δέν έφθασαν δν ήθελαν τρόπον, 
πλήν σκοντάβονχες λιπόθυμοι έπεφταν μέ κακόν τόπον, 
ρ ο ύ χα  καί ύπάρχοντα  παρέδιδαν άτίμω ς...
»Σπιτια  τους έπί ταυτου πολλοί πτω χοί έχά λ α σ α ν  
καί χω ρίς τινα ξετίμησιν πάσαν ύλην έπούλησαν.
Τέκνα τους έπούλησαν γονείς ένεκ’ ά ργυρ ίω ν ...

(Μ ιχαήλ Γκόρας, 1740, Λβλτ. Ιστ. Έ bv. Έ τ. I , .  σ. 196).

Νά τι γ ίνετα ι στή Μ ακεδονία :
«1622. Έ γείνην  μεγάλη πείνα  είς τόν κόσμον καί είς τήν Μ ακεδονίαν καί 

έπωλήθη τό σ ιτάρι τό όκτάρι δι* ά σ πρα  ρξ ' καί τό κεχρί άπό ά σ πρα  ρ λ '.
»Τώ αύτω  χρόνω έπάγησεν ή θάλασσα είς τήν Πόλι καί δέν ήρχονταν 

καράβια , καί ά πό  τό άλλο μέρος καί ή άκρίβεια  καί έπωλήθη τό ψωμί άπό θ  
δράμ ια  διά ένα άσπρο , καί ήλθαν οί Π ολίτα ις είς μεγάλην στενοχώ ριαν καί 
τά έμίσια έφ α γα ν  δλα  καί πάλιν  λιμοκτονούσαν.

»Τώ αύτω  χρόνω άρχισε τό θανατικόν είς τά ς  Σ έρρας καί ήτον μ εγά λο ... 
Ά π έθ α να ν  ώς όκτώ χ ιλ ιά δ ες  άνθρω ποι.

»Τώ αύτω  χρόνω (#ζρ μ '= 1 6 3 2 ) Φ εβρουάριου κγ ' ήμέρα Σ ά ββα το  τών 
ψυχών έχά λα σ α ν  οί Τούρκοι τόν Ταξιάρχην τήν έκκλησίαν καί τούς κηρο- 
πω λητάδες είς τάς Σ έρρα ς καί δλ α ις  τα ϊς  είκόναις έσύντριψαν καί τήν άργυ- 
ροκαπνισμένη είκόνα τού Τ α ξ ιά ρ χο υ , και έλάλησαν μέσα καί έπροσκύνησαν, 
άκριτα τήν έχάλασαν, καί πολλά κακά έκαναν μέσα, καί άπόμεινε έρημη έως 
τήν σήμερον από Χ ριστιανούς. Ή  α ιτ ία  μέ το νά τζακόνουνται οι πρω τόγεροι 
ποίος νά γίνη πρω τόγερος.

»Τώ αύτω  χρόνω Δεκεμβρίου κζ' (Χρόνος ζρμ ζ—1637) ήλθεν ό Σκλάβος 
ντεβή σ τ ιγα ς  γ ιά  τό γενιτσ αρομάζομα  είς τά ς Σ έρ ρ α ς...

»Τω αύτω  χρόνω (1641) άπο τόν Σεπτέμβριον μήνα κα ί δλον τόν χειμώ να 
καί δλον τό  καλοκαίρι τοσον μεγάλον θανατικόν έγεινην είς τούς άνθρώ πους 
είς δλον τόν κόσμον, καί διέδραμεν Μ ισίρι, 'Α νατολή, Προύσσα, Πόλι, Νησιά, 
Ρούμελη, θ ε ττα λ ία , Θεσσαλονίκη, Σερβίαν, Β ουλγαρίαν, Φ ιλιππούπολιν, Μινε- 
λΐκον, Σ ιδηρόκαστρον, Δ ράμαν, Ζ ιχω χώ ρια , Σ έρρας καί δέν άφήκεν ούτε κά- 
στρη, ούτε χώ ρα ις ά β λα β α ις , ούτε όσπίτι.

(Τό χρονικό του Η απα Συναδινοϋ).

Μά καί ή Στερεά δέν πηγαίνει παρακάτω  :
ιΕ ίς  τά  1733 ήλθεν ακρίβεια μεγάλη καί ε ίχ ε  τό λουτζέκι γρόσ ια  είκοσι 

καί έστω  προς ένθύμησιν.
>1740. "Ηλθε χρονος δυστυχία  καί άκρίβεια  μεγάλη όποΟ τινά ς άπό  π α 

λα ιούς άνθρώ πους δέν ένθυμήθηκε. Τό σιτάρι ήρθε δύο γρόσ ια  τό λουτζέκι.
»1742. Έ γ ε ιν α ν  πολλοί λοιμοί έδώ καί είς τούς τόπους τούτους καί ξε

χω ριστά είς τόν Α λ μ υ ρ ό ν  είς τόν Π λάτανον, είς τούς Κ οκουτούς κα ί είς τήν 
Βρύνιννα. όπου ποτέ είς τήν Βρύνινα δέν έγεινε τέτοιο πράμμα.

»1774. "Ε γεινε μεγάλη άκρίβεια είς τό ψωμί, τό  σ ιτάρι τό έφεραν είς τόν 
γυαλό  Ύ δρεώ τικα καί Ψ α ρ ια νά  κα ΐκ ια , ώ στε οί άνθρωποι τό ήγόραζαν 27



καί 28 γρόσ ια  τό φόρτω μα. Διήρκεσεν ή άκρίβεια χρόνον ένα καί μισόν.
»1770. 'Α πρ ιλ ίου  6, δέν εύρέθησαν α υ γά  νά βάζουν διά  τήν λαμπρά*.

"Εγγραφα της Μονής Ξενίας 
(μικρή επισκοπή κοντά στό Ζιτούνι).

»1727. Έ ν  τω αψκη ήλθεν μεγάλη άκρίβεια  πανκόσμιος και ελειψις σήτου 
καί έπίγεν καί έπολητω τω σητάρι έως δεκατρείς πα ρά δες ή ούκά, βαστώ ντας 
καί έξεπείπτω ντας έως δέκα : καί επτά έως είς δυο χρόνους.

(Σημείωμα του Σκιάθου καί Σκοπέλου Ματθαίου).

Μά κανένα μέρος δέν έμεινε χω ρίς νά δοκιμάσει τέτιες συμφορές :
«1715—Έ π είρ α ν  τόν Μ ορέα, τή Τίνω, τήν Σ ούδα  καί τήν Σπίνα  Α όγκα 

κα ί έγινεν μ έγα ς έχμαλοτισμός».
(’Από κώδικα Άρεοπόλεως).

«"Ετος 1715—έπήραν οΐ τουρκοι τόν Μορέαν καί τά δσ α  κακά έκαμαν 
είς τήν Κόνθρο και είς τό Ά ν ά π λ ι τ ίς  ήμπορεΐ νά γράψει...»

(Χειρογραφ. σημείωμα τής Μονής 'Αγίου Νικολάου Ίωαννίνων).

«ϊ* 1729 μηνί Φ λεβαριο—2—εχηονίσεν χηονη πολύ οπού εσπρισεν ο κοσμος 
και πηνα οπού δεν εβρησκετο σηταρή και εβαστα ένας χω ριατης δηο ψομηα 
στην χορα  οπού τα  γορασεν δηά τα  πεδηά του και εζητισέν τον ένα ς Τούρκος 
τω ενα ψομή και δεν του το εδοσεν και εχτίπησέν τον με το μαχερή κα ί απέ- 
θανεν...»

( ’Από κώδικα Καλαμωτής Χίου).

«1739—Κατά τό αψ λ ', Μ αρτίου ιη', Κυριακή β' των νηστειών σημεΐον 
πυρω ειδές ώφθη έν τώ ούρανώ  κατά τό βόρειον μέρος περί τρίτην ώραν τής 
νυκτός.

Κ ατά τό αψ λθ ', Μ αρτίου κδ ', ήμέρα Π αρασκευήΤέις τα ΐς  δέκα δρα ις τής 
νυκτός έγινεν μ εγά λος σεισμός τόσον όπου έβάσταξε στιγμές πέντε, καί έσχί- 
στικαν δλ α  τά  όσπήτια τής Σμύρνης. Τή αύτή δρα έχόλασαν, καί οι Φ όκαις 
οι Π αλεα ΐς καί οι Ν έαις, έσκοτόθηκαν καί είς τό ψαρόχανον έως δεκατρής άν
θρωποι* μέ τόν ίδ ιον σεισμόν ήλθε καί μεγάλη βοή, καί μεγάλη βρόμα, καί 
έστω είς ένθύμησιν».

(Κώδικας Βιβλιοθ. Πάτμου).

«—Ε ίς τους 1740 Μ αρτι 11 (ήλ) έγινε δεγάλη άκρίβια  είς τά  νισιά καί 
Ρούμελι έπ ίγε τό άλεύρι έως έξ ασπρα  η λήτρα καί εκράτησε δλον τόν Ι ο ύ 
λιον».

(Κώδικας Έ θν. Βιδλιοθ. ’Αθηνών).

«—1746 εκαμεν αβρομηάν ω χέιμονος όλος κε ω ποταμ ός δεν εκάτεβήν 
κε τα  πηγαδηα-σστήρευσαν εώς τ α ς —20—του Α πριλλήου είμέρα Κηρηακή ώρά 
μεσήμέριού εκάμέν χα λ α ζά ν  δήνατήν μήάν πιθαμήν κε εκαυσέν τα  άμπέληα  κε 
εκατέβηκεν άερήκον κε έξεριξοσεν ρίζες συκηές εις του Χηλό το άμπελήν κε 
εκατεβην ω ςάν σπάθήν δήστομον ωςαν φω τηα κε εκαυσεν παντα».

(Χιακά Άνάλεκτα, σελ. 379),

€1770 : ΟΙ Ά ρ β α ν ίτα ις , ό Μ πάγος, έκαυσαν τά Τρίκκαλα, τό τζαρσί πα - 
τουντες καί όσπήτια τούρκικα καί ρω μαίϊκα  είς τα ΐς  14 : 'Ιουλίου ήμέρα τετρά- 
δι. ’ Ετι έπήραν πρόβατα καί γ ίδ ια  καί γ ελ ά δ ια  άπό τούς Σ τα γούς καί Κ αστρά- 
κι καί ά πό  τά  άλλα  χω ριά  του Κ άμπου. Τότε πολεμούσαν καί τόν Μωρέαν οΐ 
Ά ρ β α ν ίτα ις* .

(Χρονικό του Χριστοφόρου Βαρλαμίτου).
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«1795. Ία ν . 2 έπωλήθη ενα α ύγό  όρνιθίσιο πσρ. 8».
ι Χρονικά σημειώματα Φιλιππουπόλεως).

%

>1793—Κάτω θύμησις, όντας έγινε μεγάλη πείνα  καί *πάε τό σ ιτάρι τά 
κοιλό γρό(σια) 45. *Έγεινε άπό τόν Ά π ρ ίλ ι έως τόν θεριστή 1793. Ό  θεός νά 
μήν τό ματαδώ ση.

(Γραμμένο ο' ένα Τυπικό στον Αλμυρό).

*1756—αψ νς Μ αΐου λ* άρχισεν νά γίνη φθορά του θανατικού καί τής 
πανούκλας μεγαλονάχη.

(Κώδικας τής βιβλιοθήκης Ρουμ. Ακαδημίας στό Βουκουρέστι).

»1800 τους χήλους οκτακοσήους εγεινη ακρηβηια μεγάλη προς γροσηα 40 
τό λετζεκη.

/ π ’F.ftutvtrir ΒιβλιοθτδκτιτΥ

»1817 "Έγινε λιμός μ έγα ς καί ύπερβολικός, άκρίβια  σχεδόν εις δλην την 
οικουμένην. Τό σιτάρι α ΐ 100 οκάδες γρ : 80, τό καλαμπόκι γρ : 90 καί πολλο 
έκινδύνευσαν εις θάνατον.

(Στό περιθώριο εκκλησιαστικού βιβλίου Βοδενών).

»*Έτος 1835 θύμησις δταν έπάτησε τό Νεοχώρι ό Χ ουσ ιάδας καί πήραν 
γρ. χ ιλ ιάδες 300.

( Επιγραφικό χάραγμα στην μονή Ρεντίνης, Καρδίτσα),

Καί ή "Ηπειρος ζεϊ κάτω άπό τέτιο κλίμα. Α ς δώσουμε λίγη , μά χα ρ α - 
χτηριστική μαρτυρία .

» 1782 Μαρτήου α ' ήλθε ό ημπραήμ πεγης στα  ηωανηνα αντης νά φύλαξη 
το βιλαέτη και αυτός εβαλε φοτηα και την εσημπησε α πο  της τέσσερις αγ- 
γόνες πού σβησημο δέν έχει μονο ο θεός νά βαλη τό χέρι του και να καθηλα- 
ροση τα πά ντα .

*1783 "Εγινε εις τα  Ίω α ν ιν α  άκριβια μεγάλη ηχε το αλεύρι τό 'κ α θα ρ ιο  
ασπρα  γέρα  90 η δέκα λίτρες καί τό  αραποσ ιτο  ηχε ασ πρα  γέρα 66 και τοσο 
επαθε ο κοσμος οπού δεν απομηνε τίποτες στο σπίτι τους βιοσημο το επουλη- 
σαν ολο παρατιμης δ ια  να προφθασουν εκινη τη χ ρ ο ν ιά  δια  να μη απεθανουν 
άπο  τήν μπίνα .

»1828 ακριβια  πολι στο γενημα και είχε το τα γα ρ ι το αραποσιτη  γρ. 18 
τον μαγηον μήνα καί είς τά 1829 τό μάρτι μήνα πολι ακριβια το δεκάρι το 
αλεβρι το αραποσιτηκον γρ . 7 ητη επτά. Το καθαριο το δεκάρι γρ . 8 ητη οκτώ 
καί ακαταστασ ίες μεγάλες άπο  τους Τούρκους και απο τσαρβανιτες μ α ς χ ά 
λασαν και εφυγαμεν στους λογκους εκριβονταν ο κοσμος εφ υγαμαν απο  τα  
σπήτια μας...

. (Χρονικά σημειώματα άπό τά Γιάννενα).

»1764 έγινε άκρίβια  κακή και τ ’ άλεβρι 8 τό δεκάρι
(Σέ μηνιαίο τής Μοσπίνης).

»1794 ερθε άκριβια  μεγάλη οπού ηχε τό καθαριο αλεβρτο δεκάρι 37 πα- 
ράδες και το αραποσιτικο  26...

(Σέ μηνιαίο τής Μοσπίνης).

>1795 μας έκανα ο Αλη πασας στανικός καλάκι με συμφονια να του δι- 
δονι γρ. 2500 κεσημ κε το βασταξη πολλούς χρονους αυτό κε υστέρους το γυ - 
ρισεν και πήρε το σπυρί και λ ιπά

(Σέ βιβλίο τού χωριού Ανθοχώρι).

>1817 παη το δεκάρι το αραποσητικο γροσ ια  3 παραδες 15
(Σέ εξώφυλλο μηνιαίο Μοσπίνης).
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*1820 χαλάστηκε το χορηο μ ας κε εφηγαν ολοι πολύ πήγαν σε ά λα  χ ό 
ριά  κε κ α σ α π α δες  και η περισοτερη πήγαν εις τρ ικαλα  κι δεν ήταν μαθημένη 
ό κοσμος και απεθανσ ν ολοι εκεί και απο  την μεγάλη φτώ χεια που ηχαν τους 
έθαφταν στό στεληα (;) ο κοσμος οξεως θεε μου μεγαλοδυναμε τα  μη μας το 
δόσης άλη Φορά πλεροματα  καί ασκεργια  οπού έρχονταν χσλασαμαν

( Ι έ  βιβλίο της εκκλησίας χοΰ 'Ανθοχωρίου).

*1821 Ιο υ λ ίο υ  10. Δευτέρα πουρνό χά λ α σ α ν  τους Καλαρίτες>.
(ϋέ μηνιαίο Ά γ . Γεωργίου των Λιγγιάβων).

Βέβαια ό λαός άντιδρά  στους κατατρεγμούς καί στην πείνα  άπό νωρίς. 
Νά μερικές τέτιες  ένδείξεις :

Πάνω σ ’ ένα χαρτί πού βρέθηκε στήν Έ φ τάνησο ε ίνα ι γραμμένη στις 
άρχές του 18ου αιώ να τούτη ή θύμηση:

ι 'Ό μ ω ς  έρχόντος έσυνάχθεισαν όλοι ή χω ριάτα ις καί έκατέβηκαν εις τήν 
μεγάλην βρίσιν μέ στοχασμόν μήπος καί κάμουν φτάσι νά κοπουν τά ν τά π η α (;)  
και οι πάλες εί πολές όποΟ έπερναν ή ά ρ χω τα ις . . .

Νά κι ένα άκόμα άνάλογο  περιστατικό άπό τό Βουκουρέστι.
»,αψξε (1765). Μ αΐου  13. ήμέρα Παρασκευή τήν βαν ήμέραν τής Ά νσ λή - 

ψεως έγινεν έπανάστασ ις π α ρά  τών έν Βουκουρεστίω ρουφετίων εις τήν Μητρό- 
πολιν συναχθέντες μετά βοήν καμπάνων ζητώ ντας παρά  του Μ ητροπολίτου καί 
’Αρχόντων έλεος καί σ υγκατάβασ ιν  τού δοσ ίματος...

Μέ τήν ϊδ ια  λιτότητα είναι γραμμένες καί οι πρώ τες ά γγελ ίες  γ ιά  τήν 
Ε π α ν ά σ τα σ η  :

«1821 Φευρ. 29 άρχησαν έδώ είς τό Γιόσι, ή ρεβολούντζια  : οΐ Γραικοί 
κα ί άλλοι κάτοικοι κα τά  τής Τ ουρκίας...» .

(Χ ιαχά  Ά ν ά λ εχ τα , σελ. 386).

«1821 Μ αρτίου 25—ανιξε το σεφερην προτο εις στη Κ αλαματαν καί ει 
στεραν εις ς ’ωλον το κοσμο».

(Χειρόγρ. Έθν. Β-.βλιοθ. Αθηνών).

«1821 Σεπτεβρίου 23 εΥηνε τω ρεσσλτω  ςην Τ ριπολιτζα  και έγινε ταρα - 
χή μεγάλη».

(‘Από Κτηματολόγιο Μονής ΙΙρουσοϋ).

Ό μ ω ς  πριν άπό τό 21 κάθε τέτιο ξεσήκωμα ε ίχε  γ ιά  συνέπεια βαρύ
τα τες  κυρώσεις και τό μόνο καταφύγιο  ήταν ή ξενητειά. Πολλές περιοχές 
άδειάζουν  καί οΐ κάτοικοι τραβούν στά ξένα γυρεύοντας μ ιά  καλύτερη ζωή. 
"Ο σοι προκόψουν θά γίνουν οι φορείς του άστικού πνεύματος, μαζί μέ τούς 
καραβοκύρηδες καί πραματευτάδες* τής σκλαβωμένης πα τρ ίδα ς.

Πολύ χαρακτηριστική ε ίνα ι ή άκόλουθη περικοπή τής ε ίσ α γω γή ς του Κ α
ταστατικού  χάρτη τών προνομίων του Ζαγοριου πού ε ίχε  ύποβληθεΐ στή Βουλή 
τής Ρούμελης γ ιά  έπικύρωση :

«Α. 'Ε πειδή  καί ή ζωή σχεδόν δλως τών Ζαγορησίων, δ ιά  τήν τοπικήν 
των άκαρπίαν, καί ό δυνα μ ία ν  εύρέθη πάντοτε μέ τό Γκουρμπέτι (ξενητειά), διά  
τούτο μήν ήμπορώντας νά έξοικονομείται έν καιρώ ή άμεσος πληρωμή τών Β α
σιλικών, αύθεντικώ ν καί τοπικών τεκληφίων (φόροι) άπό τόν κάθε χανέ (οικο
γένεια ) άπεκατεστάθη καί εύρέθη άπό πα λα ιούς χρόνους, δπου οΐ εύρισκόμενοι 
χω ριανοί δ ιά  νά πληρώνουν διά δλους, σηκώνοντας τά διάνει άπό σουμπασάδες 
(έπ ισ τά τα ι μέ κοινόν μαλινά  τεφηλίκι δλου τού χω ρίου... "Ο ταν λοιπόν ένας 
χανές έπιφορτισθή μέ μπεκαγιά  (καθυστερούμενα)... χω ρίς έλπίδα νά ήμπορέσει 
νά τά πληρώσει τότε ή κοινότης τού χωριού συμφώνους έλευθέρως καί άνεμπο- 
δίστω ς έβγάζει δλην αύτήν τήν μ πά σ τινα  (άκίνητος ιδιοκτησία) τού χρεωμένου 
χα νέ ... είς τό κοινόν μεζάτι (δημοπρασία) τελ ιαλίζοντάς την».
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Μ αζί μέ τήν ξενιτιά , πού άποτελοϋσε στήν άγονη "Η πειρο, μαθαίνουμε 
άπό  δώ , πώς γ ιά  νά πληρωθούν τά καθυοτερούμενα  δοσ ίματα  οΐ χω ριανό 'ι 
βγάζουν ατή δημοπρασία τήν περιουσία  τοϋ χρεοφειλέτη.

Ό  λαός τραγούδησε πολύ πικρά τόν καϋμό τής ξενιτιάς :

«‘Η ξενιτιά  κι* ό θά να το ς άδέλψ ια λογιοΰντα ι» .

«Τήν ξενιτιά , τήν ά ρφ ανιά , τήν πίκρα, τήν άγάπη· 
Τά τέσσαρα τά ζύγιασαν, βαρύτερα είν* τά ξένα...»

«Π αρηγοριά έχει ό θάνατος κι* έλεημοσύνη ό Χάρος
Ό  ζω ντανός ό χωρισμός παρηγοριά  δέν έχει.
Χωρίζ* ή μάννα  τό πα ιδ ί καί τό πα ιδ ί τή μάννα ,
Σω ρίζονται τ ' άντρόγυνα  τά  πολυαγαπημένα...» .

%
Δέν χρειάζοντα ι άσφαλώ ς καμιά  πα ρα πά νω  έξήγηση καί έρμηνεία τά  

στο ιχεία  πού παρουσιάσαμε μέσα στά περιορισμένα πλα ίσ ια  τού περιοδικού. 
’Ελπίζουμε νά μ άς δοθεί σύντομα ή εύκαιρία *γιά μιά πληρέστερη άντιμετώ πιση 
τοϋ μεγάλου καί βασικού αύτοϋ προβλήματος πού θά φωτίσει μερικές πλευρές 
τής τότε ζωής κσί θά έξηγήσει Ισω ς καί μερικές σημερινές ιδιομορφίες δπω ς 
είπαμε.

θ ά  κλείσουμε μ* ένα άλλο δημοτικό τραγούδι. Ν ομίζουμε πώ ς έχει κι 
αύτό τή θέση του σάν κατακλείδα  στή μικρή τούτη συμβολή μας.

~Αφησ’ ό Γιάννης τήν κλεψιά κι έπιασε τό ζευγάρι, 
φτιάνει τ ' άλέτρι άπό μηλιά καί τό ζυγό  άπό  δάφνη, 
φτιάνει καί τό βουκέντρι του κλωνάρι κυπαρίσσι.
Δυό έσπερνε, δυό θέριζε, τρ ία  τα γά ρ ια  σπόρο.
Τόνα χρωστούσε τδδωκε, τ* άλλο τό πήρ* ό ΤοΟρκος.
Έ να τοϋ μαύρου άπόμεινε καί πάει νά τ’ άλέσει.
Βρίσκει τό μϋλο χά ρβ α λο  καί τό νερό κομμένο.
Ό σ ο  νά βάλει τό νερό νά φτιάσει καί τό μόλο 
ό πόντικας άπό μεριά τόφαγε τό σακκοϋλι...

X. Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Ο Σ - Γ. ΣΙΜ Ο Σ

/ 317





ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ,,
(ά π οα πά σ μ α τα )

Του Χ ΡΗ ΣΤΟ Υ  Μ ΑΝΕΤΤΑ

. . . . .Αοερφια μου 
ή λησμονιά
είναι ή άρώστεια χοϋ ϋπνου
καί μεΐς έγρηγοροΰμε στά πεζοδρόμια
στά δμαδικά νεκροταφεία
στους συνοικισμούς.
*Η λησμοσύνη πέφτει στους χορτάτους 
καί μεΐς πεινάμε.
’Εμείς τρυγάμε άπδ τ ’ αμπέλια την αγάπη 
πυροβολώντας τό θάνατο μέ τραγούδι 
παραβιάζοντας τήν πόρτα τής Ζωής 
μ’ ένα ντουφέκι οπλισμένο ’Αθανασία.

*
* *

"Αχ μωρέ Λάμπρο δέ σέ ξέχασε ή καρδιά μας
πύρινη μνήμη δ Χάρος δέν τή σβύνει
ή πίστη μας είναι τό Γκρα πού έκρυψες στον Πλάτανο
γράφοντας στδ κοντάκι του τήν ιστορία τοΰ τόπου
τό δράμα τής πορείας των έςορίστων
πάνου από πέτρες πιό σκληρές κι’ άπ’ τήν οργή.

Πώς να σέ λησμονήσουμε αδερφέ 
πού σήκωσες ψηλά τή λευτεριά μας 
σαν ένα τραυματία
σάν τή μητέρα πού αγωνίζεται νά σώσει 
τό μονάκριβό της.
“Ετσι γίνεται στον τόπο μας ’Αδερφέ μου 
έκατόν τριάντα χρόνια·
Μπορείς νά τά μετρήσεις δίχως νά σέ πιάσει ζάλη ; 
κΓ δμως έκατόν τριάντα χρόνια 
έκατόν τριάντα αιχμάλωτες Ζωές 
μιά πίσω από τήν άλλη
γνωρίζουν δλα τά βουνά μέ τό μικρό στυφό τους δνομα
δλα τά μονοπάτια μέ τά αίμάτινα συνθήματα
δλα τά παράνομα τυπογραφεία
πού τύπωσαν τά συμβόλαια γιά ζωή
τις φυλακές πού θάψανε τά νειάτα.
Έκατόν τριάντα χρόνια δέν ξεχνιούνται

Δέ μάς μιλήσανε ίιοτές γιά τό φονιά σου 
γιά δυναμίτες πού τούς βγάλαν τά καψούλια



#

νά μή τινάξουνε τη νύχτα στόν άέρα
γιά τό βουβό τής μάνας μοιρολόι
για τόν άγέρα πού φυσούσε απ’ τις κορφές
άπό τις γειτονιές κι* από τά κάστρα
γιά τό Γέρο πού ήθελε πατρίδα
δίχως προσκυνημένους

Τά σπίτια μας φουσκώσανε από δόξα 
φωτογραφίες άπό αμούστακα παιδιά 
σκεπάσανε τούς τοίχους, 
θ ά  ξέρεις γιά τό Γλέζο- "Ενα βράδυ 
δταν σιωπούσε ή ανθρωπότητα θλιμένη 
δίχως νά βλέπει αστέρια ούτε φεγγάρι 
δρασκέλισε τού φόβου τό κατώφλι 
και μ’ ένα σπίρτο περηφάνειας καί θυμού 
άναψε στην ’Ακρόπολη φωτιά 
νά χαρεΐ δ Άντρούστος την Ελλάδα

Ή  δύναμή σου είναι ένας ώκεανός
ή θέλησή μας ένα Ζάλογγο, μιά Πίνδος
καί ή μνήμη σου αδερφέ μου μιά πυξίδα
στην δμίχλη τού καιρού
ένα φυλαχτό βγαλμένο άπό κόκκαλα κλεφτών
ένα βιβλίο μέ τραγούδια φλογισμένα
μέ τή σωστή γραμμή τής θέλησής μας
ένα βιβλίο ανοιχτό στά γόνατα τού άρματωλού
νά ‘τρίζουν οί σελίδες του σάν πόρτες
νά λευτερώνεται δ αιχμάλωτος Λαός

Οί πατρίδες είναι οί χαμηλές στέγες τών σπιτιών
οί έξώπορτες το θέρο πού μαζεύονται οί γυναίκες
καί μιλάνε γιά τις τιμές καί τόν έρωτα
ένας μαβύς στό γέρμα τού ήλιου ούρανός
κΓ οί φωτεινές έπιγραφές στά μαγαζιά
μά έσύ πατρίδα μου είσαι προδομένη
δέν έχεις ούτε στέγες ούτε ξώπορτες
ούτε μαβύ ουρανό στό γέρμα τού ήλιου.

Ε κ α τό ν  τριάντα χρόνια ένα τσιφλίκι
ένα ορυχείο δάκρυα καί χρυσάφι
κορμί τεμαχισμένο. "Ενα μεράδι
μέσα στά τόσα δλου τού κόσμου τά κομμάτια
πού έχει σπαράξει τό κοράκι τής σκλαβιάς.
θ ίθελα  νά ήμουν ή φωτιά πού θά ζεστάνει
τά χαμηλά σπίτια τού τόπου μας
πού θά ξεμουδιάσει τις καρδιές
άπό τό κρύο κΓ άπ’ τό φόβο
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νάμουν μονάχα δσο χρειάζεται ή φωτιά 
ώσπου ναρθεΐ τό καλοκαίρι 
κι’ ύστερα νά ζεστένομαι στόν ήλιο πού θαβγεΐ 

. άπλ5, μ' δλους χοΰς φίλους 
μέ τήν άγαπημένη μου στό πλάϊ 
νά λέω μιά καλημέρα άληθινή 
νά τήν κρατάω από τό χέρι τρυφερά 
τόσο πολύ
πού κοιτάζοντας με νά μοϋ λέει 
—Έ χ ε ι τελειώσει;
Χαί. "Ολα έχουν τελειώσει 
καί ή θητεία
καί οί κρΰες νύχτες. Καί ή κομμένη αναπνοή 
καί ή διάρκεια τού θανάτου 
βλα έχουν τελειώσει.
Τώρα στά χέρια μου θ’ άναβλύσουν τά ρυάκια τής τρυφερότητας 
στά χείλη μου οί χρυσοί στίχοι πού τόσο αγάπησες 
έχουμε τόσο καιρό νά μιλήσουμε γιά έρωτα

Μ̂ή μού πεις τώρα πώς αργήσαμε 
οί τελευταίες δδομαχίες τής λευτεριάς 
κοντεύουν νά τελειώσουνε δπου γής.

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  Μ ΑΝΕΤΤΑΣ

Πικασό (Λιθογραφία)



Ο Ν Τ Ο Σ Τ Ο Γ I Ε Φ Σ Κ Η
Τού Μ ΑΡΚΟΥ Λ Υ ΓΕ ΡΗ

Σ υ μ π λ η ρ ώ θ η κ α ν  εβδομήντα πέν
τε χρόνια από τό θάνατο τού Ντο?το- 
γιέσφκη καί μ* αυτή την αφορμή γίνον
ται στήν πατρίδα του καί σ* δλο τον κό
σμο μνημόσυνα τιμητικά καί νέα θεώ ρη
ση τού έργου του.

Τό θέμα Ντοστογιέφσκη είναι μέσα 
στα παγκόσμια γράμματα ένα από τά 
μεγάλα καί πολύπλοκα θέματα. Μά 
εμείς εδώ θ ά  δώσουμε σ* ένα συνοπτι
κό περίγραμμα μόνο μερικά σημεία του.

Ό  Ντοστογιέφσκη είναι ένας από 
τούς μεγαλύτερους μυθιστοριογράφους 
τού κόσμου, μ* όλο πού ή φιλοσοφία πού 
κρύβεται πίσο) από τό έργο του κριτικά- 
ρεται από πολλές πλευρές Οί ανθρώπινες 
συνθέσεις του κ* οί παράστασες ζωής 
πού δίνει τό έργο του θ ά  λογαριάζον
ται πάντα μέσα στά μεγάλα ανθρώπινα 
δημιουργήματα. Γ0  Ντοστογιέφσκη κ ι’ 
ό Τολστόϊ ονομάσθηκαν «ελέφαντες τής 
ρωσικής γής» γιά  τό τεράστιο ανάστημά 
τους, πού τούς τοποθετεί μέσα στούς 
μεγάλους δημιουργούς όλων των τόπων 
κ ι’ όλων των καιρών. Μ* αυτούς καί μέ 
τις άλλες μεγάλες δόξες της ή ρωσική 
λογοτεχνία προστεσε στό παγκόσμιο 
πνευματικό κεφάλαιο έναν πλούτο απα
ρομοίαστο, νέες ευαισθησίες, ένα πρω- 
τόφαντο ηθικό πάθος, έναν νέο ούμανι- 
σμό. ανακάλυψε κι* έξερεύνησε νέες πε
ριοχές τής ανθρώπινης ψυχής καί νέους 
κόσμους. Τό έργο της έχει κάτι από την 
άπεραντωσύνη τής ρωσικής γεωγραφίας.

Ό  Ντοστογιέφσκη είνα ι ένας συγ
γραφέας ανθρωποκεντρικός οσό λίγοι, 
τόν απασχολεί αποκλειστικά ό άνθρω
πος κ* ή τύχη του. Ή  εξωτερική φύση 
σπάνια παρουσιάζεται στις περιγραφές 
του καί δίνεται πάντα μέ λίγες φράσες. 
Οί άνθρωποι τού Ντοστογιέφσκη κι- 
νιούνται τό περισσότερο μέσα σέ περιυβ
ρισμένους χώρους, μέσα στις μεγάλες 
καταχνιασμένες πολιτείες, στά εφιαλτικά 
βάθη  τους, όπου βρίσκεται ή μεγάλη 
δυσ τυχία , στούς βρώμικους δρόμους 
τους, στά σκοτεινά καταγώγια καί στις 
τρώγλες τους. Τά πένθιμα αυτά τοπία, 
όπου κυκλοφορούν οί κατώτερες λαϊκές 
τάξες, τά περιγράφει μέ μεγάλη δύναμη 
κ* είναι σά νά τά συνταιριάζει μέ τις 
ψυχές καί τή σκοτεινή ζωή τών άνθρώ- 
πων πού τά συχνάζουν.

Μά οί νέοι κόσμοι, πού ανακαλύπτει 
ό Ντοστογιέφσκη, είνα ι οί κόσμοι τής 
ψ υχής, οί κόσμοι τών εγκάτων, τών ψυ
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χικών βυθών. Στήν εξερεύνηση αυτών 
τών κόσμων δέν έχει τόν όμοιο του μέ
σα στήν παγκόσμια λογοτεχνία. Γιά την 
ψυχολογική του διεισδυτικότητα και τ ις  
ψυχολογικές ίου ανακαλύψεις θαυμάζε
ται άπό τούς σημερινούς επιστήμονες 
ψυχολόγους, τούς έ γκ λη μ ατολόγο υς καί 
τούς ψυχοπαθολόγους.

"Όπως ό Ντάντε στήν κόλασή του, 
κΡ ό Ντοστογιέφσκη μάς κατεβάζει στο 
βασίλειο τού πόνου, όχι σέ μιά φαντα
στική κόλαση, παρά στήν κόλαση τής 
ίδ ια ς  τής ζωής, στήν κόλαση τών εξα
θλιωμένο) ν ανθρώπων, τών παραμορφισ
μέ νων άπό τις συνθήκες τής ζωής, στό 
βασίλειο τών παθών καί τής αγωνίας, 
στό κράτος τού ζόφου, όπου περισσεύει 
τό έγκλημα κ ι’ ό άνθρώπτνος ξεπεσμός.

Ό  Ντοστογιέφσκη μάς δίνει έναν κό
σμο. πού βρίσκεται στήν τελευταία του 
κρίση. Ε ίνα ι ό κόσμος τής εποχής του 
πού*τόν βάραιναν πολλαπ?.ές δουλείες 
καί παράδερνε μέσα σ ’ αδιέξοδα. *Η 
κρίση του είταν φυσική, μά ό Ντοστο
γιέφσκη τή βλέπει μεταφυσικά. Ή  κρ ί
ση αυτή συνεχίζεται σήμερα σ* άλλες 
περιοχές τού αστικού κόσμου, γιά  τούς 
ίδιους σχεδόν λόγους καί μένει σέ κα τα 
στάσεις πού παρουσιάζουνε την ίδ ια  οξύ
τητα. Γ Γ α ύ τό  οί εφιαλτικές εικόνες 
ζωής κ* οί καταστάσεις ανθρώπινης α 
θλιότητας, πού γεμίζουν τό έργο τού 
Ντοστογιέφσκη, ε ίνα ι γιά μάς πάντα 
επίκαιρες καί ζωτικής σημασίας. Ζωτι
κής σημασίας είνα ι καί τά προβλήματα 
πού θέτει ό Ντοστογιέφσκη, μά ή μετα
φυσική λύση πού τούς δίνει δέν άντα- 
ποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες 
τής ζωής μας. Αυτή ή μεταφυσική το
ποθέτηση τών προβλημάτων αποτελεί 
καί τή διαμφισβητούμενη φιλοσοφία 
τού Ντοστογιέφσκη πού κρύβεται πίσω 
άπό τό έργο του.

Δυο είναι τά κύρια προβλήματα πού 
απασχολούν όλο σχεδόν τό έργο τού 
Ντοστογιέφσκη, τό πρόβλημα τού κακού 
και τό πρόβλημα τής ανθρώ πινης ελευ
θερ ίας. Ό  Ντοστογιέφσκη. θεωρεί τό 
κακό σάν ενα μεταφυσικό όργανο δοκι
μασίας καί σάν αναγκαία μύηση γ ιά  τό 
καλό. Βλέπει τή ζωή μιας πάσχουσας 
ανθρωπότητας καί πιστεύει, πώς μέσα 
στήν κόλασή της συντελείται καί τό έρ
γο τής σωτηρίας της. Ή  αντίληψη βέ
βαια αυτή είναι αντίθετη μέ τό πνεύμα 
τού αιώνα μας, πού δδΥ ανέχεται καμιά
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κόλαση κι* αγωνίζεται να λιγοστέψει τό 
κακό μέσα στην Ανθρώπινη ζωή όσο ε ί
ναι μπορετό. Ό  Ντοστογιέφσκη ζητάει 
τή λύτρωση τού ανθρώπου μέσα στον 
πόνο κι* από τον πόνο. «Οί τεθλιμένοι, 
οί πεπονημένοι καί οί κοπιώντες» θά 
σωθούν. ΙΙιστεύει πώς με τό κακό ό άν
θρωπος δοκιμάζεται καί κρίνεται καί ή 
σώζεται ή χάνεται. Ό  Ντοστογιέψσκη 
βλέπει τή ζωή σαν ένα είδος θεοόι- 
κίας, σά μια δοκιμασία «διά τού πυρός».

Ε ίνα ι πολύ γνωστό το θεολογικό 
πρόβλημα τού κακού κ’ ή λύση πού 
δίνει σ* αυτό ή χριστιανική φιλοσοφία. 
Στο έριότημα, γ ια τί ό άνθρωπος, θείο 
δημιούργημα, κάνει τό κακό, ά π α ντά : 
«στον άνθρωπο δόθηκε απόλυτη έλευ- 
θερία  νά συμπεριφέρεται κατά τή θέλη
σή του, γ ια  νά κρ ιθεί άπό τις πράξεις 
του». Μά ή χριστιανική αυτή φιλοσο
φ ία  όχι μόνο δεν αποκλείει τό διαφω 
τισμό καί τήν πνευματική καθοδήγηση 
στις συνειδήσεις, παρά αντίθετα , τά 
θεω ρεί αναγκαία.

*0 Ντοστογιέφσκη όμως είναι α ν τ ί
θετος μέ κάθε τέτια ξένη επέμβαση 
καί μέ κάθε εξωτερική οργάνωση, πού 
επιβάλλει πειθαρχίες καί κανόνες στην 
ανθρώ πινη αγωγή.* Θ εωρεί αναγκαία 
τήν απόλυτη ελευθερία, γιά  νά δοκιμα
στεί ό άνθρωπος καί νά κρ ιθεί. Ό  Χι- 
κόλας Μ περντιάεφ, ό γνωστός ρ.υσος 
χριστιανός φιλόσοφος, πού θαύμαζε τυ 
Ντοστογιέφσκη. αναγνώριζε ωστόσο πώς 
ή φιλοσοφία του ήταν ένας «αναρχικός 
χριστιανισμός».

Καταδικάζοντας ό Ντοστογιέφσκη κά
θε έςο>τερικό περιορισμό πού καταστρέ
φει στη ζωή το σχέδιο τής θεοδικίας, 
στρέφεται ενάντια σ ' όλες τις οργανω
τικές δυνάμεις πού επιχειρούν νά πετύ- 
χουν την ευτυχία τού ανθρώπου μέ τή 
λογική διαρρύθμιση τής ζωής. Έ τ σ ι κα
ταδικάζει τόν καθολικισμό, καί σάν κο- 
σμική καί σάν οργανωτική δύναμη που 
κατευθύνει τις συνειδήσεις. Γ ιά  τόν ίδιο 
λόγο καταδικάζει καί τή βυζαντινή εκ
κλησία. Ά πυδοκιμάζει τις κοινωνικές 
θεωρίες καί τούς κοινώνιστές πού επι
διώκουν μέ τή λογική οργάνωση ν* αλ
λάξουν τις συνθήκες τής κοινωνικής 
ζωής. Κι* άποστρέφεται τόν αστισμό 
πού κ ι’ αύτός οργανώνει τή ζω ή. Μά 
αυτόν τον άποστρέφεται καί σάν ψυχική 
καί πνευματική κατάσταση. Τόν καταγ
γέλλει γ ιά  τόν εγωκεντρισμό καί τήν 
πλεονεξία του καί γ ιά  τό υπολογιστικό 
πνεύμα του. Σύμφωνα μέ τις εντυπώσεις 
του άπό τό πρώτο ταξίδι του στήν Εύ- 
ρώπη, βλέπει στις μεγάλες δυτικές πο
λιτείες νά λατρεύεται ό Θεός Βάαλ. 
Σ ’ άλλες σημειώσεις του γράφει : «ή
Δύση έχασε τό Χριστό άπό λάθος τού 
καθολικισμού, γΓ αυτό καί μόνο τό λό
γο ή Δύση σιγοπεθαίνει».

Μά στά πρώ τα του έργα, πού ό Ν το

στογιέφσκη έγραψε πριν άπό τήν εξορία 
του, κινιέται μέσα στο φυσικό κόσμο, 
χω ρίς μεταφυσικές προεκτάσεις. Τό με
ταφυσικό φόντο τής σκέψης του παρου
σιάζεται στά έργα, πού εγραψε ύστερα 
άπό τό γυρισμό του από τήν εξορία. 
•Υστερα άπό τις δοκιμασίες τής δίκης 
καί τής καταδίκης του, όταν ήρθε σ ’ 
επαφή μέ τό θάνατο μπροστά στο εκτε
λεστικό απόσπασμα, αφού έζησε τέσσερα 
χρόνια στό κάτεργο κι* άλλα έξη στήν 
εξορία, ένοιωσε όλη τήν έκταση τοΰ 
κακού πού κυριαρχούσε στη ζωή. Κι* ή 
απάνθρω πη  αυτή πείρα τού έδωσε τήν 
πυρετική παράσταση τού κόσμου πού 
παρουσιάζει στά κατοπινά μεγάλα έργα 
του. Τό πρόβλημα αυτό τοΰ κακού πού 
ορθώνεται παντού μπροστά του φέρνει 
τή σκέψη του σέ τέτια αμηχανία , πού 
προσπαθεί νά τό λύσει μέ μαγικά μέσα, 
μέ τηΥ επέμβαση άπό έξωανθρίύπινες 
κι* έξωφυσικές δυνάμεις, τοποθετεί τό 
κακό μέσα στό σχέδιο τής θε ία ς οικο
νομίας. *0 Ντοστογιέφσκη σάν καλλι
τέχνης βρίσκεται βέβαια στήν κορφή 
τής εποχής τον, μά σάν πολιτική καί 
κοινωνική συνείδηση επηρεάζεται άπό τή 
δεσπόζουσα ιδεολογία τής απολυταρχι
κής Ρωσίας καί στη φιλοσοφία του κα
θρεφτίζεται ή καθυστερημένη πολιτική 
καί κοινωνική αντίληψη πού επικρατούσε 
στό αύτυκρατορικό καθεστώς όπου ζουσε.

Στά πρώτα του νεανικά χρόνια ή ψυ
χική του διάθεση ήταν πιο πολύ λυρική 
και τόν τραβούσαν τά μεγάλα ποιητικά 
πρότυπα* εκστασιαζόταν μπροστά στό 
Σίλλερ κι* ονειροπολούσε νά γράψει 
τραγωδίες σάν κα· κείνον, διάβαζε τόν 
Κορνήλιο καί τό Ρακί να, θαύμαζε τόν 
Οΰώλτερ Σ κότ, τόν συγκινούσε ό Λα- 
μαρτίνος, ό Βύρωνας, κι* ό Βίκτωρας 
Ούγκό). αγαπούσε μέ πάθος τόν ΙΙού- 
σκιν. Έ γρ α φ ε  μάλιστα στίχους, κατα
γινόταν νά γράφει τραγωδίες, μέ με
γαλόπρεπους ιστορικούς ήρωες, πού 
τις διηγόταν στον αδελφό του Μιχαήλ. 
Λίγο αργότερα διάβαζε τή Γεωργία Σάν- 
δη, καί έπερίμενε ανυπόμονα νά πάρει 
τά νέα της βιβλία, διάβαζε καί θαύμα
ζε το Μπαλζάκ καί μετάφρασε μάλιστα 
τήν «Εύγενία Γκραντέ». Ε ίχε γνωρίσει 
τό γαλλικό ρεαλισμό, διάβαζε τό Σταν- 
τάλ καί τό Φλωμπέρ. Μά όταν στράφη
κε πρός τή ζωντανή σύγχρονη του ζωή 
τής Ρωσίας, επηρεασμένος κι* άπό τήν 
κριτική τού Μπελίνσκη, πού ώδηγούσε 
τό ρωσικό ρεαλισμό πρός τό λαό κΓ 
έβαζε σά χρέος τής λογοτεχνίας νά π ε 
ριγράφει τή ζωή τού λαού καί νά φα- 
νερτόοει τις δυστυχίες του, τότε τό με
γάλο του πρότυπο έγινε ό Γκόγκολ. Μά 
ακολούθησε τήν τέχνη καί τόν κόσμο 
τού Γκόγκολ μόνο στά πρώτα τά πριν 
άπό τήν εξορία έργα του. Ό μ ω ς  καί 
σ’ αυτό τόν κόσμο βάζει τή δική του 
σφραγίδα.
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Μά δταν π ια  στα μάτια του παρου
σ ιάζεται τό δικό του τρικυμισμένο ό
ραμα του κόσμου, πού πολλές φορές 
πα ίρνει στη συνείδησή του έφιαλτικές 
όψεις, τότε χρησιμοποιεί πολλούς τε
χνικούς τρόπους, για  νά έκφράσει χαο
τικές καταστάσεις, πολύπλοκες ψ υχο
λογίες κι* α ινιγματικές ανθρώπινες μορ
φές;

"Ενα άπό τα πιο σπουδαία χαρα
κτηριστικά στην τεχνική του Ντοστο- 
γιέφσκη είναι ό διάλογος, πού τον χρη
σιμοποιεί μέ άφταστη ικανότητα. Στα 
περισσότερα έργα του όλη ή κίνηση, οί 
χαρακτηρισμοί των ανθρώπων, ή ψυχο
λογία τους, γ ίνοντα ι μέ τό διάλογο και 
μέ ελάχιστες περιγραφές. Ξεφυλλίζοντας 
κανείς τά έργα τού Ντοστογιέφσκη βλέ
πει τό διάλογο νά πιάνει τόσο χώρο σά 
νάχε μπροστά του θεατρικό έργο. Σέ με
ρικά άπό τά έργα του, όπως στο «’'Ε γ 
κλημα καί Τιμωρία», στον «Atcimo σύζυ
γο», σέ κομμάτια άπό τούς «’Αδελφούς 
Καραμάζωφ» κι* άλλου, χρησιμοποιεί 
μ ιά  τεχνική πού συγγενεύει μέ τό σημερι
νό άστυνομικό μυθιστόρημα. Ό  Ντοστο
γιέφσκη δανείζεται τεχνάσματα άπό τά 
μυθιστορήματα τρόμου, πού είναι τής 
μόδας στις άρχές τού 19ου αιώνα, όπως 
είνα ι λ.χ. τό μυθιστόρημα τής «Ά ννα ς 
Ράντκλιφ»,«τά μυστήρια τού’ Αντόλφου», 
πού λένε πώς τον επηρέασαν, ή όπως 
ή τα ν τά  φανταστικά διηγήματα τού Χόφ- 
φμαν καί τά διηγήματα τού *Έν· 
τγκαρ Πόου, πού τεχνικά κι α ισθητι
κά στέκονται βέβαια σέ ψηλότερο έπί- 
πεδο.

Α πάνω  σ ’ αυτό μπορούμε νά πούμε 
σά σέ παρένθεση καί κάτι πού ενδιαφέ
ρει πιο άμεσα τη λογοτεχνία μας* δέν 
ξέρουμε δηλαδή καί γιά  τη «Γυναί
κα τής Ζάκυνθος» τού Σολωμού μέ τό 
έφιαλτικό κι* δραματικό ύφος τής ’Α πο
κάλυψης, μέ τό σατανισμό καί τις εικό
νες φρίκης πού τη γεμίζουν, άν δέν έ
χει επηρεαστεί άπό την τέχνη αυτή τού 
φανατικού καί φρικιαστικού τής εποχής 
εκείνης, πού τό άντίστοιχό της τό βρί
σκομε καί στή ζωγραφική τού Γκόγια. 
Ή  τεχνική αυτή βοηθάει κάποτε τό 
Ντοστογιέφσκη νά δημιουργήσει άτμό- 
σφαιρα άνησυχίας, κατάλληλη νά έκ- 
φράσει τό βουβό αίσθημα άγωνίας, πού 
συνοδεύει συχνά τά πρόσωπά του. Τό 
τρομερό καί τό έφιαλτικό τό χρησιμο
ποιεί μέ τήν ίδ ια  δύναμη όπως καί ό 
Σαιξπήρος.

Τό πρώτο του έργο «Φτωχοί άνθρω
ποι» ό Ντοστογιέφσκη τόγραψε σέ ηλι
κ ία  23 ετών κ ι ’ είνα ι τό καλύτερο άπ* 
όσα έγραψε πριν άπό τήν εξορία του. 
Ε ίνα ι μιά απλή Ιστορία πού στηρίζεται* 
στις σχέσεις δυό άνθρώπων, τού Ντιε- 
βούσκιν, ενός φτωχού άξιολύπητου 
υπαλλήλου, κάπως ηλικιωμένου, καί τής 
Βάρεγκας, μιας νέας γυναίκας. Τό έρ

γο είνα ι γραμμένο σέ έπιστολική μορ
φή καί δείχνει τό πάθος, τή δίψα γιά  
ευτυχία, τά>ν δυο αυτών δυστυχισμένων 
άνθρώπων. Στο τέλος ή Βάρεγκα παν
τρεύεται μ ’ έναν πλούσιο γέρο καί γλυ
τώνει άπό τή φτώχεια της. *Η τελευ
ταία έπιστολή πού τής στέλνει ό Ντιε- 
βούσκιν είνα ι μιά κραυγή άπόγνωσης 
γιά  τό χωρισμό. Τής έκφράζει μέ άδέ- 
ξιες φράσεις πόσο τού ήταν πολύτιμη 
καί σέ τί άγρια έρημιά τον αφήνει. Ζη
τάει άπελπισμένα νά μήν τόν ξεχάσει, 
νά τού γράφέι, γ ιατί αυτή ήταν τό μό
νο του άγαθό.

*Η Ιστορία αυτή στήν απλότητά της, 
μέ τις άνθρώ πινες καταστάσεις, τις 
δραματικές καί γελοίες μαζί, είναι γε
μάτη άπό τήν κατήφεια τής ζωής τών 
φτωχών άνθριόπων. Ό  Μπελίνσκη, δ 
μεγαλύτερος κριτικός τής Ρωσίας κ ι’ δ 
Νεκράσωφ, δ ποιητής τών άδικουμένων, 
ένθουσιάστηκαν άπό τό έργο αυτό κ ι’ 
άναγνώρισαν στο νεαρό συγγραφέα ένα 
μεγάλο τάλαντο, πού θά  συνέχιζε τό έρ
γο τού Γκόγκολ.

Μέσα σ ’ αυτό τό έργο παρουσιάζε
τα ι τό περίεργο ερωτικό σύμπλεγμα, 
πού έπαναλαβαίνεται ύστερα καί σ ’ άλ
λα έργα τού Ντοστογιέφσκη. *0 ήρωας 
τού έργου, ό έρωτευμένος Χτεβούσκιν, 
βοηθάει τήν άγαπημένη γυναίκα, τή Βά
ρεγκα, στή σχέση της μέ τόν ευτυχισμέ
νο άντίπαλο, θυσιάζοντας τό δικό του 
αίσθημα γιά  τήν ευτυχία της. Τό ίδιο 
σύμπλεγμα παρουσιάζεται καί στό έργο 
«Ταπεινωμένοι καί Καταφρονεμένοι», 
στό «ΧωριόΣτεπαντσίκοβο» καί στό εξα ί
ρετο διήγημα «Λευκές Νύχτες». Τό σύμ
πλεγμα αυτό, μέ παράδοξο τρόπο, πραγ
ματοποιήθηκε καί στήν ίδ ια  τή ζωή τού 
Ντοστογιέφσκη* όταν άγαπούσε τήν προ')· 
τη του γυνα ίκα , τή Μαρία Ν τμητρίε- 
βνα, πριν τήν παντρευτεί, αυτή άγα
πούσε τό δάσκαλο Βεργκούνωφ. Ό  Ν το
στογιέφσκη τότε παραιτήθηκε άπό τά 
δικό του αίσθημα κι* άνάλαβε νά βοη
θήσει τούς ερωτευμένους νά συνεννοη- 
θούν.

Τό ερωτικό αυτό μπέρδεμα ικανο
ποιεί βαθύτερες αισθηματικές κλίσεις 
τού Ντοστογιέφσκη, πού γίνονται στοι
χε ία  τής σκέψης του, κλίσεις πρός τόν 
πόνο καί τήν ταπείνωση. Θάλεγε κανείς 
πώς τό α ίσθημα  αυτό είνα ι ένας ερω
τικός μαζωχισμός, μιά νοσηρή ερωτική 
τάση τού Ντοστογιέφσκη. Μά ό πόνος 
κ* ή ταπείνιοση παίρνουν πλατύτερη θ έ 
ση μέσα στό γενικό σύστημα τής σκέψης 
τού Ντοστογιέφσκη. Τόν πόνο τόν βλέ
πει μέσα στό θ ε ίο  σχέδιο τής ζωής κ* 
είναι θεμελιακό στοιχείο τής φιλοσο
φ ίας του, πού ε ίνα ι μιά φιλοσοφία τού 
πόνου.

*0 Ντοστογιέφσκη έγραφε πάντα κά 
τω άπό τήν πίεση άμεσων άναγκών κ* 
έγραφε γρήγορα* πολλές φορές προπου-
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λούσε τά έργα του κ ’ έπρεπε νά τά πα- 
ραδιοσει μέσα σέ προθεσμία. Γ ι’ αυτό 
τό λόγο πάντα παραπονιόταν, πώς δεν 
είχε τον καιρό νά δουλέψει τό γράψιμό 
του δσο χρειαζόταν καί ζήλευε τον 
Τουργκένιεφ καί τόν Τολστόη. πού ε ί
χαν δλη την άνεση νά κάνουν πιο φρον
τισμένη δουλειά. Τόν «Παίχτη», λόγου 
χάρη, τόν σύνθεσε δλον υπαγορεύοντας. 
Μά και τά πιό βιαστικά έργα του, τά 
γραμμένα γ ιά  νά οικονομήσει μιά δύ
σκολη περίσταση, παρουσιάζουν εικόνες 
ζωής, καταστάσεις, Ανθρώπινους τύ
πους, πού δείχνουν' τό μεγάλο συγγρα
φέα. Στά δευ ιερότερα αυτά έργα τής 
ανάγκης λογαριάζονται : « Ό  διπλός άν
θρωπος», « Ή  σπιτονοικοκυρά», πολλά 
από τά διηγήματα πού έγραψε πριν από 
την εξορία του, όπως κ* οί «Ταπεινω
μένοι καί Καταφρονεμένοι», «Τό χωριό 
Στεπαντσίκοβο»,«Ό  παίχτης», « Ό  α ιώ 
νιος σύζυγος», πού τάγραψε σά γύρισε 
από την εξορία του.

Οί «Ταπεινωμένοι καί Καταφρονε- 
μένοι» είνα ι ένα έργο μορφολογικά συγ- 
χισμένο καί μέ πολλά άλλα ελαττώμα
τα. Ο ύτε κι* ή κριτική, ούτε κι* ό Ντο- 
στογιέφσκη το θεωρούσαν σπουδαίο. 
'Ωστόσο κι* αυτό δίνει καταστάσεις κι* 
ανθρώπινους τύπους βαθειά  ψυχολογη
μένους καί περιγραμμένους με δύναμη. 
'Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είνα ι κ* οί 
μορφές των δύο ερωτευμένων γυναικών, 
τής Νατάσας καί τής Ν έ/λης. πού πα
ρουσιάζονται μέσα σ ’ αυτό τό έργο. ΟΙ 
δυό αυτοί γυναικείοι τύποι, μαζί μέ τή 
Νάστιενκα, την ερωτευμένη κόρη μέσα 
στις «Λευκές Νύχτες», την αινιγματική 
ήρωίδα μέσα στο διήγημα «Μιά γλυκειά 
γυναίκα», τή Σόνια, τή μικρή πόρνη 
στό «"Εγκλημα καί τιμωρία», τή Ντού- 
νια, τήν αδερφή τού Ρασκόλνικωφ στό 
ίδιο έργο, λογαριάζονται από τ ις  πιό 
γοητευτικές γυναικείες μορφές μέσα στήν 
παγκόσμια λογοτεχνία, γιά  τή μυστη- 
ριακή θηλύτητα πού ακτινοβολούν, γ ιά  
τή σταθερότητα των αισθημάτων, τή 
νεανική δροσιά καί τήν ψυχική τους α
γνότητα.

Στό «Χωριό Στεπαντσίκοβο», έχει ένδια- 
φέρο ό βαθειά υποκριτικός τύπος τού 
παρασίτου, πού είναι κι* ό κύριος η
ρώα ς τού έργου.

Στόν«Παίχτη», έξω α π ’ τό ερωτικό πά
θο ς τού ήρωα καί τ ' αντιφατικά αισθή
ματα τής γυναίκας πού αγαπά, ζω γρα
φ ίζετα ι μ* εξαιρετική δύναμη ό τύπος 
τής πλούσιας γριάς, πού παίζοντας στη 
ρουλέτα μέ δαιμονισμένο πάθος, χάνει 
δλη τήν περιουσία της καί πεθαίνει 
στό τέλος από συγκοπή. Ή  γριά  αυτή 
είναι από τούς τύπους τού Χτοστογιέφ- 
σκη μέ τά βίαια πάθη , πού συνεπαίρ- 
νονται ασυγκράτητοι και χάνονται μέσα 
σ ’ αυτά. Στά δευτερότερα έργα τού Χτο- 
στογιέφσκη λογαριάζεται κ ι ' ό «Αιώνιος

σύζυγος» πού ενδιαφέρει περισσότερο 
γιά  κάποιες σελίδες του εφιαλτικές πού 
θυμίζουν αστυνομικό μυθιστόρημα.

*Ύστερα άπό το γυρισμό του από τήν 
εξορία ή πρώτη μεγάλη επιτυχία τού 
Ντοστογιέφσκη, πού καθιέρωσε οριστι
κά τήν αξία .του μέσα στή Ρωσία ήταν 
«Τό σπίτι των νεκρών». Μέσα στό κά
τεργο ό Ντοστογιέφσκη συλλαμβάνει τό 
νέο του νόημα τής ζω ής, δπου τήν κό
λαση καί τό μαρτύριο τά συνδέει μέ τή 
χριστιανική έννοια τής σωτηρίας. Μέσα 
στό έργο αυτό, κ ι’ άπό δώ καί πέρα, κ* 
οί πιό ξεπεσμένοι άνθρωποι γιά  τό Ντο
στογιέφσκη κρύβουν στά βάθη τους κά
τι τό αδιάφορο, πού είνα ι ό πυρήνας 
τής τελικής τους λύτρωσης καί τής σω
τηρίας τους. Μέσα στό έργο ή ζωή των 
καταδίκων δίνεται μέ μεγάλη δύναμη 
καί δραματικότητα. Θαυμάζονται οί σκη
νές τού λουτρού, μέ τά γυμνά παραμορ
φωμένα σιόματα των καταδίκων καί μέ 
τά ξουρισμένα κεφάλια τους, πού όπως 
γυρίζουν μέσα στούς βρώμικους αχνούς 
τού λουτρού, σέ μιά φανταστική ατμό
σφαιρα, φέρνουν στό νού εικόνες άπό 
τήν κόλαση τού Ντάντε. Μέ δραματική 
δύναμη δίνονται κ* οί σκηνές τού νο
σοκομείου, τής μαστίγωσης κ ι' άλλες.

Τό έργο «’Απομνημονεύματα γραμ
μένα μέσα σ* ένα υπόγειο» τό θεωρούν 
άπό τά πιό ερμηνευτικά γιά  τή φι?*οσο- 
φία τού Χτοστογιέφσκη. Ε ίναι ένας μο
νόλογος έξαλλος, δπου φανερώνεται ένας 
εκρηκτικός ηθικός μηδενισμός. *0 ή· 
ρωας, ένας άθλιος άνθρωπάκος, επανα
στατεί μέσα στήν τρύπα του, ένάντια 
σ’ δλη τή φυσική κ ι' άνθρώπινη τάξη, 
πού ορθώ νεται γύρα του καί τόν κλεί
νει σά σέ φυλακή’. Α υτή ή λογική τής 
ζωής, αυτό τό δύο καί δύο κάνουν τέσ
σερα, αυτά τά σύνορα άνάμεσα στό 
μπορετό καί στό άνεμπόρετο, α ύ ιός ό 
τοίχος τού αισθητού Απ’ δπου δέν υ 
πάρχει διέξοδο κι* άλλη πιό πέρα προο
πτική, είνα ι ένα μεγάλο Μηδενικό. Μέ
σα σ ' έναν τέτιο κόσμο καλό καί κα 
κό, ά λή θεια κ α ί ψέμμα, δλα είναι λέξεις 
χωρίς κύρος καί δικαίωση. Σ* αυτό τόν 
κόσμο δλα επιτρέπονται, «άς πίνω  εγώ 
τό τσάι μου κάθε πρω ί κ ι' ό κόσμος 
άς καεί», αυτό είνα ι τό συμπέρασμά 
του.

Ό  άνθρωπος τού υπογείου είναι ένα 
ήθικό τέρας, πού διαλύεται καί χάνει τήν 
άνθριόπινη υπόστασή του μέσα στό μηδε- 
νιστικό εγωκεντρισμό του. "Ασχετα μέ 
τις μεταφυσικές προθέσεις τού συγγρα
φέα πού θέλει νά πει, πώς ένας κόσμος, 
χω ρίς μεταφυσικές συνδέσεις, ε ίνα ι μιά 
τερατωδία δπου δλα επιτρέπονται, στό 
πνεύμα τού υπογείου ό Ατομισμός φτά
νει στις έσχατες λογικές του συνέπειες. 
Ε ίνα ι σύμβολο γιά  τήν ηθική Αποσύν
θεση τού άτομιστικού κόσμου, πού ο 
εγωισμός του τόν οδηγεί σ’ Απάνθρωπες
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καταστάσεις. Ε ίνα ι στη φύση τοΰ ά το ' 
μιστικοΰ κόσμου νά γεννά παρόμοια 
η θ ικ ά  τέρατα, πού στα τελευταία χρό
ν ια  ακούστηκε πολλές φορές, από το 
στόμα της ή απαίσια φωνή «γαΐα πυρί 
μιχΟήτω». Ό  Ντοστογιέφσκη εκφράζει 
τό ενδόμυχο αίσθημα του από το άτομι · 
κό πνεύμα, πού άρχισε ν* αγριεύει έκεί 
κατά τά μισά τού 19ου αιώνα. Μα ή τε
ρατοποίηση τού άτομιστικού κόσμου συν- 
τελέστηκε στον τραγικό αιώνα τό δικό 
μας καί προκάλεσε δυο παγκόσμιους 
πολέμους, μέ ογδόντα κι* απάνω  εκα
τομμύρια σκοτωμένους καί σακάτηδες. 
Π οιά  δεινά έχει ακόμα νά γνωρίσει ή 
ανθρωπότητα, ώπου νά έξαφανιστεί ό 
άτομιστικός ά νθρω πος;

Π ιό πέρα Ανάπτυξη τής ίδ ια ς  σχε
δόν ιδέας, μ* άλλη μορφή καί μέ πολλά 
παρακλάδια, είνα ι καί τό έρ γο : «"Εγ
κλημα καί Τιμωρία». Τό έργο αυτό έ
καμε τή φήμη τού συγγραφέα νά μ ε 
σουρανήσει καί νά έπιβληθεϊ παγκό
σμια, ε ίνα ι ένα από τά παγκόσμια αρ ι
στουργήματα, μέ πλούτο από καταστά
σεις,'ανθρώπινες μορφές, βαθειές ψυχο
λογικές αναλύσεις, εικόνες ζωής καί 
πολυάνθρωπη κίνηση.

Ό  άνθρωπος πού έχει κέντρο τον 
εαυτό του καί δέ θέτει άπάνω από τον 
εαυτό του καμιά άλλη αρχή, πού στη
ρίζεται μόνο στο λογικό του και δέν 
αναγνωρίζει καμιά άλλη εξωτερική αυ
θεντία , πού κανένας ηθικός χαλινός δέν 
τον συγκρατεί στις επιδιώξεις του, αυ
τός θ ά  φτάσει μοιραία  στό έγκλημα, 
θ ά  γνωρίσει τό μαρτύριο καί μέ τον 
πόνο θ ά  λυτρωθεί. Τήν ιδέα αυτή εκ
φ ράζει τό «"Εγκλημα καί Τιμωρία».

Ενας φτωχός φοιτητής, ό Ρασκόλ- 
νικωφ, κάνει ένα έγκλημα καί τιμω ρεί
ται. Αυτός είνα ι ό πυρήνας τής υπόθε
σης; πού γύρω της κινιέται ολόκληρος 
κόσμος μέσα στη βουή καί τήν παρα
ζάλη. Νά, πώς σκέφτεται ό Ρασκόλνι- 
κωφ : οί ήρωες τής ιστορίας, σάν τον
Ναπολέοντα λ. χ. κάνουν μεγάλα κ ι ’ 
απανωτά εγκλήματα, χωρίς νά τούς π ιά
νει ό ανθρώ πινος νόμος. Οί ήρωες δη
μιουργούν τούς δικούς τους νόμους, οί 
δυνατές ψυχές στέκονται πέρα από τό 
καλό καί τό κακό. Ή  θεω ρία  αυτή 
θυμ ίζει τήν Αριστοκρατική θεωρία τού 
Νίτσε γιά  τούς ανώτερους ανθρώπους. 
*0 Νίτσε ήταν μεγάλος θαυμαστής τού 
Ντοστογιέφσκη, γιά  τήν ψυχολογική του 
δύναμη, μά καί γ ιά  πολλές ιδέες του. 
*0 άλαζονικός Ρασκόλνικωφ, όπως ό 
σατανικός Σταβρόγκιν των «Δαιμονισμέ
νων», κι* όπως ό Κυρίλωφ, ό Σιάτωβ 
κι* ό Βερκοβένσκι στό ίδ ιο  έργο, όπως 
ό Ιβάν Καραμάζωφ στούς «'Αδελφούς 
Καραμάζωφ», έχουν μεγάλη ιδέα γιά  
τήν δύναμη τού νού καί τής θέλησής 
τους, γ ιά  τό θάρρος τής άρνησης καί 
τήν απαλλαγή τους από κάθε άλλη ανώ

τερη αρχή. Παρουσιάζονται σάν είδος 
υπεράνθρωποι.

Ό  Ρασκόλνικωφ έχει ανάγκη από 
χρήματα γιά νά τελειώσει τις σπουδές 
του καί νά διαπρέψει σάν ανώτερη δ ιά 
νοια. Τ ί αξία εχει μπροστά σ’ αυτόν 
καί γ ιά  τή ζωή μιά γριά τοκογλύφος 
πού γδέρνει τούς φτωχούς ανθρώ πους 
μέ τό ενεχυροδανειστήριό της : Α π ο φ α 
σίζει λοιπόν νά τή σκοτώσει καί τή 
σκοτώνει μ* έναν μπαλτά. Μά αμέσως 
ύστερα άπο τό έγκλημα αρχίζει ή εσω
τερική δηλητηρίαση, τόν κυνηγάει τό 
έμμονο όραμα τού φόνου κι* οί εσωτε
ρικές έριννύες. Τόν κυνηγάει τό α ίμ α , 
όπως λέει ό λαός γ ι ’ αυτή τήν κατά
σταση. Ή  ανησυχία κι* ή Αγωνία του 
φτάνουν στήν Αλλοφροσύνη, καί καθώς 
τό μαρτύριό του μεγαλώνει ολοένα αναγ
κάζεται νά παραδοθεΐ στό νόμο καί νά 
δεχτεί τήν τιμω ρία του. /

Το θέμα «έγκλημα καί τιμωρία» ε ί 
ναι ένα αιώνιο θέμα μέσα στήν πα γ
κόσμια λογοτεχνία. Μιά Οψη του μάς 
είνα ι πολύ γνωστή από τήν αρχαία τρα
γωδία. Ά πάνω  σ* αυτό τό θέμα ό Ντο
στογιέφσκη πλησιάζει τό Σαιξπήρο, πού 
στό «Μάκβεθ» Αναπτύσσει τήν ίδια  
σχεδόν ιδέα. Καί κεί έγινε ένα έγκλημα, 
πού τό ακολουθεί ή τιμαιρία. Καί κεί ό 
ήρωας εμπιστεύεται στό λογικό του καί 
στις εγωιστικές του επιδκοξεις καί δέ 
λογαριάζει καμιά έξωτερική αυθεντία . 
Καί κεί τό έγκλημα τό ακολουθεί ή 
ίδια εσωτερική δηλητηρίαση, πού ρίχνει 
τόν ήρωα από βυθό σέ βυθό, ώσπου 
βγαίνει ή έσχατη απαρηγόρητη κραυγή 
του γιά  τό ανεπανόρθωτο τής πράξης 
του : «Τόν ύπνο, τόν έσκότωσες, τόν
αθώο τόν ύπνο». Μά ενώ ό Ντοστο
γιέφσκη θεωρεί Αναγκαία τήν ελεύθερη 
άναρχούμενη κίνηση καί ζητάει μέσα 
σ ’ αυτή τήν Ανθρώπινη σιοτηρία, ό 
Σαιξπήρος ζητάει μιαν ηθική τάξη γ ιά  
τ ’ Ανθρώπινα. Θέλει νά βασιλεύει ένας 
ηθικός νόμος, πού νά κανονίζει τις 
Ανθρώπινες πράξεις, νά επιβάλλεται μιά 
έξωτερική αυθεντία, πού νά χαλιναγω
γεί μέ τό κύρος της, τόν άναρχούμενο 
άνθρωπο.

Μέσα σ ’ αύτό τό έργο βρίσκονται οί 
πιο εντυπωσιακές φυσιογνωμίες κ ’ οί 
πιό δραματικές καταστάσεις άπ’ όσες έ
πλασε ό Ντοστογιέφσκη. Σ ’ αύτό συ
ναντούμε καί τήν πιό φωτεινή από τις 
γυναικείες μορφές του τήν αγγελική Σό- 
νια, τή μαρτυρική πόρνη, πού γιά  νά 
σώσει τήν οίκογένειά της από τήν πείνα 
βγαίνει στό δρόμο καί πουλάει τό κορ
μί της, μά σ' όλη αυτή τή δοκιμασία 
ή ψυχή της διατηρεί άγγιχτη τήν παρ- 
θενική  αγνότητα τής ψυχής της. Ε ίνα ι 
από τ ίς  πιό απίθανες κι* όμως από τις. 
πιό πειστικές μορφές πού έπλασε ό Ντο
στογιέφσκη. Ό  Μαρμελάδωφ, ό πατέ
ρας ιη ς, κ* ή Κ ατερίνα Ίβάνοβνα , ή
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μητέρα της, ε ίνα ι από τ ις  εξαθλιωμέ
νες εκείνες μορφές, πού ό Χτοστογιέφ- 
σκη ζωγραφίζει μ* άφταστη δύναμη. Μά 
σύμφωνα μέ τό πνεύιια τού Χτοστογιέφ- 
σκη, καί σ' αυτόν τον πιό χαμηλά πε- 
σμένον κόσμο, βρίσκεται πάντα ενα έ- 
σωτερικό φέγγος, μ ια  κρυμμένη ψυχική 
ευγένεια, μια γωνιά τής ψυχής άνέγγι- 
χτη από την αθλιότητα. 'Ο  μέθυσος 
Μαρμελάδωφ, μέσα στην ταβέρνα έξο- 
μολογιέται μέ συντριβή τήν αθλιότητα 
του, αύτοκαταδικάζεται καί ζητάει τα
πεινώνοντας τόν έαυτό του τή συγγνώ
μη καί τή συμπάθεια των συνανθρώ
πων του. Κ* έδώ μέσα στον πόνο καί 
στην αύτοτιμωρία συντελείται τό έργο 
τής σωτηρίας, με τήν ήθική  έξαρση καί 
τόν πόθο τής λύτρωσης. Π άντα οί ου
ρανοί χαίρονται περισσότερο γ ιά  έναν 
αμαρτωλό πού σιόζεται παρά γ ιά  εκατό 
αθώους. Ό  Χτοστογιέφσκη μέσα στα 
τέσσερα χρόνια τής ζωής του στό κά
τεργο διαποτίστηκε β α θειά  από τό μυ- 
στικόπαθο ανθρωπισμό τού ευαγγελίου, > 
πού ήταν τό μόνο του ανάγνωσμα κ ’ οι 
μεταφυσικές έννοιες γιγαντώ θηκαν μέσα 
στ ή σκέψη του.

’Ονόμασαν τό Φώλκνερ, Χτοστογιέφ
σκη τής ’Αμερικής. Καί κείνος, πραγ
ματικά, περιγράφει μια ζωή—κόλαση 
κι* ανθρώπους πού κολάζονται. Μά 
στην κόλαση αυτή, ά ν ιίθ ετα  μέ τήν 
κόλαση τού Χτοοτογιέφσκη, δέν υπάρχει 
κανένα φως, καμιά ελπίδα λύτρωσης, 
κανένα όνειρο καί νοσταλγία γιά  τήν 
άνθροιπινη ακεραιότητα. 'Ο  ούμανισμός 
τού Χτοστογιέφσκη συνοδεύει μέ τόν 
οίκτο του τά πλάσματά του μέσα σ’ 
όποιο τους πέσιμο. Σ ’ όλες τις μορφές 
τής ζωής πού π/.άθει ό Χτοοτογιέφσκη 
υπάρχει ή θέρμη τής ανθρώπινης συμ
πάθειας. Κατά το Χτοστογιέφσκη όλα 
τά πλάσματα τού Θεού θά βρουν συ
χώρεση κοντά του κι* όλοι θά σωθούν 
μέ τά δάκρυα καί τόν πόνο. "Ολοι δ ι
ψούν γιά  ζωή, έλκονται ακατανίκητα 
από τή ζωή, καίονται μέσα στη φλόγα 
της. κι* αυτό είναι ή δικαίωσή τους. 
Τό πάθος τής ζωής σιυζει τούς ήρωας 
τού Χτοστογιέφσκη από τήν κατάρα τής 
ζωής κι* από τήν τελική καταδίκη. Τό 
«κρίθηκε, σιυθηκε», ή ιδέα πού ό Γκαϊ- 
τε βάζει στό τέλος τού πρώτου Φάουστ, 
είναι κ ’ ή τελική κρίση τον Χτοστογιέφ
σκη γ ιά  τούς δικούς του αμαρτωλούς, 
σοΥΐονται «ότι πολύ αγάπησαν» τή ζωή. 
Ο ’ άνθρωποι των παθών βρίσκουν χά
ρη, όπως καί στό Χτάντε, πού τούς α ν 
θρώπους χωρίς πάθη τούς βάζει σέ μια 
ουδέτερη ζώνη, έξω κ ι’ από τήν κόλαση 
κι* από τόν παράδεισο.

Στό έργο «'Ο  ηλίθιος», ό ήρωας ε ί 
ναι από τις πιό αινιγματικές καί μυστι
κοπαθές μορφές τού Χτοστογιέφσκη.’Ε ν 
σαρκώνει σέ παρασταση ζωής τό ευαγ
γελικό ρητό «μακάριοι οί πτωχοί τώ

πνεύματι, ότι αύτών έστιν ή βασιλεία 
των Ουρανών». *0 Μ ίσκιν, ό ήλίθιος, 
ψυχοπαθής κ* επιληπτικός, παρουσιάζε
ται μέ μια αγαθότητα  καί μια αθωό
τητα αγγελική, ένώ γύρα του βράζει ή 
κόλαση τών παθώ ν. Δέν είναι ήλίθιος, 
ε ίνα ι πιό πολύ αγνός στήν καρδιά κι* 
άκακος. Παρόμοιος μ* αυτόν, μά περισ
σότερο ανθρώπινος, είναι κι* ό Ά λέξης, 
ό μικρότερος από τούς αδερφούς Καρα- 
μάζωφ.

Τ 'α νθ ρ ω π ισ τικ ά  αισθήματα, ή συμ
πόνια γιά  τούς ταπεινούς, τούς φτω
χούς κ ι ’ αδύνατους, γιά  τούς αγαθούς 
καί τούς ήμερους ανθρώπους πού τούς 
αδικούν, είνα ι μια στάση λογική καί 
φυσική, σύμφωνη μέ τό πνεύμα τής κοι
νωνικής κ ι’ ανθρώπινης άλληλεγγύης, 
σύμφωνη ακόμα μέ τήν αντίληψη τής 
δικαιοσύνης πρός όλους τ«»ύς ανθρώ 
πους. Μά ή έκσταση, το αίσθημα τής 
μακαριότητας, αυτή ή μυστικοπαθή ποί
ηση, πού άναδίδεται από τό «μακάριοι 
οί πτωχοί τώ πνεύματι», «μακάριοι οί 
πενθούντες» δέν ανήκουν πιά στό είδος 
τών λογικών αισθημάτων.Α ύτό τό ώσαα- 
νά, ή ευλογία κ* ή αγιότητα γ ιά  όλους 
τούς λειψούς διανοητικά καί σωματικά, 
τούς παράωρους καί τούς άδικημένους 
από τή φύση, ανήκουν στ* άρχέγονα α ι
σθήματα καί στις πρώτες ασιατικές κα
ταβολές τον ευαγγελίου. Τό ευρωπαϊκό, 
δηλαδή τό ελληνικό πνεύμα, πού επε
ξεργάστηκε αυτά τά πρώτα άλογα ασια
τικά στο ιχεία , δέν κατόρθωσε νά τ* 
αφομοιώσει μέσα στό λογικό του σύστη
μα καί διατηρούν πάντα τό μυστηριακύ 
χαρακτήρα τους. Πίσω άπ* αυτά τά αι
σθήματα δέν κρύβεται τυ πνεύμα ενός 
ευαίσθητου ατόμου, μά τό πνεύμα ενός 
λαού Μπαίνουμε από δώ στη θρησκεία 
τού πόνου, στήν ηδονή τής οδύνης, στον 
έξαγιασμό τού μαρτυρίου.

Πολλοί ασιατικοί λαοί πιστεύουν, 
πώς οί άνθρωποι οί φτωχοί στό πνεύ
μα, ε ίνα ι οί άλαφροίσκιωτοι πού έπι- 
κοινωνούν αέ τις αόρατες δυνάμεις. Οί 
ψυχικά πφ ριασμένοι, οί επιληπτικοί, οί 
ηλίθιοι κ* οί μισότρελλοι, έχουν γιά  με
ρικούς ασιατικούς λαούς κάτι τό ιερό. 
*0 Μίσκιν, ό επιληπτικός ήρωας στον 
« Η λ ίθ ιο »  έχει μιά άθιοότητα, πού τόν 
φέρνει σ ’ επικοινωνία μέ τήν πνευματι
κότητα τής ζωής. Ε ίναι γνωστό πώς ή 
επιληψία γιά  τούς μωαμεθανούς ξίναι 
ιερή νόσος. Γ ι' αύτό βλέπουν τούς επι
ληπτικούς στήν κρίση τους μέ σεβασμό 
καί θρησκευτικό δέος. Πιστεύουν, πώς 
καί στό Μ ωάμεθ, ό θεός τού φανερώ
ν ο υ ν  μέσα στις επιληπτικές προσβολές 
του. Τή μυστικοπαθή αυτή συγκίνηση 
τήν ένοιωθε κι* ό Ντοστογιέφσκη κι* 
έλεγε, πώς λίγο πριν από τήν επιληπτι
κή κρίση του ένοιω θε μέσα σέ μιά ανέκ
φραστη ευφορία τήν αρμονία καί τό βα
θύτερο νόημα τού κόσμου. Τή μυστικο-
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πάθεια αυτή, πού είνα ι πολύ διαδομένη 
σ’ δλο τό μωαμεθανικό κόσμο τής ’Α
σίας καί τής 'Α φ ρικής, θά  την είχαν 
χω ρίς άλλο κ* οι ασιατικοί πληθυσμοί 
τής παλιάς Ρωσίας, κι* ανθρώπους μέ 
τέτια  αισθήματα μπροστά στις νοσηρές 
καταστάσεις τής ψυχής θά  γνώρισε κι* 
ό Ντοστογιέφσκη στη φυλακή του. Οί 
εξαθλιωμένοι λαοί βρίσκουν γενικά  πα- 
ρηγοριά στην πίστη, πώς ό πόνος εξα
γιάζει καί πώς τά ψ υχικά νοσήματα α 
παλλάσσουν την ψυχή από τό βάρος τής 
σάρκας καί κάνουν τον άρρωστο ικανό 
νά βλέπει τ ’ αόρατα.

Καί στον « Η λ ίθ ιο · , ό κόσμος είνα ι 
χαοτικός. ’Από τις πιο ενδιαφέρουσες 
φυσιογνωμίες μέσα στο έργο είναι κ* ή 
Ναστάξια Φιλιππόβνα, πού τή χαρακτη
ρίζουν σάν τή Μαντάμ - Μπωβαρύ τής 
Ρωσίας. “Ύστερα άπό τον «"Εφηβο» ό 
«’Η λίθιος» είναι άπό τά πιό ώμορφα έρ
γα τού Ντοστογιέφσκη.

Τό έργο «Οί δαιμονισμένοι» είναι 
ένα δριμύ κατηγορητήριο τού Ντοστο
γιέφσκη γιά  τις νέες ιδέες πού έθέρμαι- 
ναν τή ρωσική νεότητα τής εποχής 
του. Κατά τή γνώμη του οί ιδέες αυτές 
τούς οδηγούσαν στο μηδενισμό. Τό έργο 
πραγματικά δίνει πολλούς σκληρούς κι* 
αρνητικούς τύπους καί φανερώνει τήν 
αναταραχή καί τή σύγχυση των ιδεών 
εκείνης τής εποχής.

Τό έργο «ό "Εφηβος» δίνει κι* α υ 
τό έναν τύπο, πού δεν αναγνωρίζει άλ
λη αυθεντία  έξω άπό τον εαυτό του. 
Δέχεται χίλιες ταπεινώσεις χωρίς δ ια 
μαρτυρία καί περιμένει τήν ώρα του ν* 
άναδειχτεί μέ τή δύναμη τού νού καί 
τή θέλησή του. Τό ιδανικό του ε ίνα ι ό 
πλούτος, θέλει νά γίνει ένας παντοδύ
ναμος άνθρωπος τού πλούτου σάν τό 
Ρότσιλδ. Μά τό ιδανικό αυτό καί ό 
τρόπος πού τό επιδιώκει τόν δείχνουν 
άρκετά γελοίο. Ό  υπεράνθρωπος εδώ 
είνα ι ένας κωμικός τύπος. Ή  ιδιοτυπία 
του είνα ι πώς βρίσκει κ ι’ αυτός ηδονή 
στήν ταπείνωση, ένα μαζωχιστικό χαρα
κτηριστικό, πού όπως παρατηρήσαμε 
κι* άλλού τό συναντά κανείς σέ πολλά 
άπό τά πρόσωπα τού Ντοστογιέφσκη.

Στο έργο «Οί αδερφοί Καραμάζωφ» 
κορυφώνεται ή τέχνη κι* ή σκέψη τού 
Ντοστογιέφσκη. Κι* οί ανθρώ πινοι τύ
ποι κι* οί καταστάσεις δίνονται μέ τή 
μεγαλύτερη ένάργεια καί σκληρότητα, ό 
πλούτος τής ζωής κι* ή παραστατική 
δύναμη τού έργου είναι μοναδικά. Ό λ η  
ή οικογένεια άπό τό γέρο Καραμάζωφ, 
τό μεγαλύτερο γυιό του τό Δημήτρη, τό 
δεύτερο γυιό τόν Ί β ά ν  Καραμάζωφ, 
τό νόθο γυιό Σμερδιακώφ, πού γεννή
θηκε άπό μ ια  μουγκή υπηρέτρια κι* ε ί
ναι μέσα στό .σπίτι σάν καμαριέρης, 
όλοι τους είνα ι παραδομένοι στά πάθη 
τους, μέ διαφορετικό τρόπο ό καθένας. 
Ά νάμεσά τους τρ ιγυρίζει σά χρυσή .πε

ταλούδα ή Γκρούσιενκα, μιά νέα κοκό
τα , πού όλοι τήν επιθυμούν, μά περισ
σότερο ό γέρος κ ι ’ ό γυιός του ό Δη- 
μήτρης, ικανοί νά σκοτωθούν γι* αυ
τήν μεταξύ τους. 'Ωστόσο τόν γέρο τόν 
σκοτώνει μιά νύχτα ό διαστρεμμένος 
Σμερδιακώφ. 'Ενοχοποιείται γ ιά  τό φό
νο ό Δημήτρης καί καταδικάζεται κι* 
έξορίζεται στή Σιβηρία. Δέχεται τήν 
έξορία σάν έναν εξαγνισμό γιά  τά πάθη 
του, μ* όλο πού δεν ήταν ένοχος. Ή  
πιό φωτεινή φυσιογνωμία μέσα σ ’ αυ
τούς τούς χαλασμένους τύπους ε ίνα ι ό 
μικρότερος γυιός, ό Ά λέξης Κ αραμά
ζωφ, πού είναι, μιά νεανική διάφανη 
ψυχή. Ό  Ίβ ά ν  Καραμάζωφ ε ίνα ι ό 
διανοούμενος, άπό τούς άδερφούς άρνη- 
τικό καί μηδενιστικό πνεύμα, πού πα 
θαίνει παρακρούσεις καί πάει τελικά 
προς τήν τρέλλα.

, Μέσα σ ' αυτά  τά πρόσωπα ή ·ρωσ- 
σική κριτική βρίσκει τά χαρακτηριστικά 

• μιάς ηθικής άρριόστειας πού τήν ονό
μασε «Καραμαζώφκινα» άρρώστεια τών 
Καραμάζωφ, εικόνα τής ήθικής εξάρ
θρωσης τής ανώτερης ρωσικής τάξης.

Στό έργο αυτό βρίσκεται ό περίφη
μος διάλογος τού Ιεροεξεταστή  μέ τό 
Χριστό, όπου ό 'Ιεροεξεταστής κατηγο
ρεί τό Χριστό, πώς χαλάει τήν (οργα
νωμένη πνευματική κι* ήθική τάξη, πού 
δημιούργησε ή καθολική ’Εκκλησία γιά  
τήν ευτυχία καί τή σωτηρία τών π ι
στών της* καί φτάνει στό συμπέρασμα, 
πώς γι* αυτό τό λόγο ό Χριστός πρέπει 
νά ξανασταυρωθεί. Ό  διάλογος είναι 
άπό τά πιό ερμηνευτικά κομμάτια γιά  
τ ις  ιδέες τού Ντοστογιέφσκη.

Ά π ό  τά πιό περίεργα κομμάτια πού 
έγραψε ό Ντοστογιέφσκη είναι κι* ή 
παράκρουση τού Ί β ά ν  Καραμάζωφ, πού 
βλέπει τό Σατανά καί μι?.άει μαζί του. 
Ό  Σατανάς είναι μ ιά  άλλη υψη τού 
Ίβ ά ν  Καραμάζωφ, όπου ενσαρκώνεται 
ό χειρότερος εαυτός του, ή άρνησή του.

Ό  Ντοστογιέφσκη καί σ’ άλλα έργα 
του παρουσιάζει ανθρώπους μέ διπλή 
προσωπικότητα. Μάλιστα ένα άπό τά 
πρώτα του έργα: «Ό  Διπλός άνθρωπος», 
ά^ασχολείται ολόκληρο μ* έναν άνθρω
πο μέ διπλή προσωπικότητα. Ό π ω ς  ε ί
ναι γνωστό, τό τέχνασμα αυτό τό χρη
σιμοποίησε στά χρόνια μας σέ κάποια 
δραματικά έργα του κι* ό Ευγένιος Ο* 
Νήλ, όπου τό δεύτερο πρόσωπο παρου
σιάζεται σάν πραγματικός εαυτός μας 
πού δέν εμποδίζεται άπό τις κοινωνικές 
συμβάσεις κι* είναι άπροσποίητος. Στό 
Ντοστογιέφκη τό δεύτερο, τό κρυφό 
πρόσωπο, είναι πάντα τό χειρότερο, ε ί 
ναι ή άντίφαση κι* ή άρνηση τού φα
νερού Στό Ντοστογιέφσκη τό δεύτερο 
αυτό πρόσωπο, δέν είνα ι κο ί τόσο 
τέχνασμα, έχει πραγματικώτερη υπόστα
ση, εκφράζει τόν εσωτερικό διχασμό τού 
συγγραφέα καί τήν αντιφατική ψυχή
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του. Ό π ω ς  ό ϊδιος έξομολογεΐται, ποτέ 
δεν έπαψαν νά παλεύουν μέσα του ή π ί
στη κι* ή απιστία, ή έφεση στό καλό κι* 
ή παρόρμηση στό κακό. *Η αδιάκοπη 
αυτή πάλη άνάδειχνε, όπως έλεγε, τήν 
άξία τής νίκης του θετικού στον αρνη
τικό εαυτό του, τής πίστης στην απιστία 
του. Μια τέτια αντίληψη γιά  τήν α 
διάκοπη αυτή εσωτερική πάλη είχε κι* 
ό Πασκάλ, κι* ό Κιρκεγκόρ, ό Δανός 
θεολόγος και φιλόσοφος, πού θεω ρείται 
ό γενάρχης τού υπαρξισμού, αναπτύσσει 
κι* αυτός μια τέτια αντίληψη. Καί σ* 
άλλα σημεία ή σκέψη τού Χςοστογιέφ- 
σκη συμπέφτει μέ τις ιδέες τού υπαρ
ξισμού, όπως λ.χ. στην αντίληψή του 
γιά  τόν παραλογισμο τής ζωής χωρίς 
τήν ύπαρξη τού θεού. Γι* αυτό οί ση
μερινοί ύπαρξιστες λογαριάζουν τό Ντο- 
στογιέφσκη σαν εναν άπό τούς δικούς 
τους, σαν έναν θρησκευόμενο ύπαρξιστή, 
πού τό κύριο πρόβλημα τής σκέψης του 
είναι ή άνθρώπινη ύπαρξη.

Στούς «άδελφούς Καραμάζωφ» βρί
σκονται καί δυό ήθ ικά  προβλήματα πού 
έχουν προκαλέσει έως τιάρα πολλές συ
ζητήσεις. Ό  Ντοστογιέφσκη βάζει τόν 
Ίβά ν  Καραμάζωφ, το σατανικό διανο
ούμενο, νά θέτει αυτά τά προβλήματα.

Τό πρώτο πρόβλημα είναι : «Μπορεί 
νά δεχτεί κανείς τήν άνθρώπινη αρμο
νία πού θά  στηριζότανε στά δάκρυα καί 
στό μαρτύριο κι* ενός μικρού παιδιού;»

Τό πρόβλημα προβάλλεται βέβαια σάν 
υπόθεση, μά ή συγκίνηση πού προκαλεί 
στόν ή δικά ευαίσθητο κάνει τό πνεύμά 
του νά μουδιάζει μπροστά σ* ένα τέτιο 
ενδεχόμενο καί νά γίνεται δισταχτικό 
γιά κάθε ιστορική μετακίνηση. ‘Υπάρ
χει μέσα στή διατύπωση αυτή ένας πα
θητικός ούμανισμός πού παραλύει τήν 
ενέργεια κι* οδηγεί στήν άδράνεια.

‘Η πραγματικότητα θέτει αυτό τό 
πρόβλημα, μά τό θέτει μέ διαφορετικό 
τρόπο : «Πώς μπορεί νά γίνει ανεκτό 
μιά μερίδα τής άνθρωπότητας νά στη
ρίζει τήν ευτυχία της καί τόν πολιτι
σμό της στά δάκρυα καί στό μαρτύριο 
έκατομιιυρίων παιδιώ ν :» Καί πρόβλημα 
αυτό τής πραγματικότητας παρουσιάζε
ται στή συνείδησή μας επιτακτικό καί 
καθημερινό. "Ετσι τό ήθικό αυτό αίτη
μα παύει νά ε ίνα ι παθητικό καί γίνε
ται ενεργητικό. Στή συνείδησή μας προ
βάλλεται ή ευθύνη μας πού ζητάει τήν 
επέμβασή μας.

Τό δεύτερο ήθικό πρόβλημα πού μάς 
θέτει ό *Ιβάν Καραμάζωφ, διατυπώνε
ται έτσι : « Ό τα ν  δέν υπάρχει ό Θεός, 
δέν υπάρχει άνοότερη αυθεντία πού νά 
κυρώνει τό καλό καί τό κακό, όλα επι
τρέπονται».

’Απάνω σ’ αυτό ή έπιστημονική ά-

νωνική συνείδηση κανονίζουν κι* έγκρί- 
νουν ή καταδικάζουν τήν ήθική άγιογή 
τού καθενός. Οί άντιλήψεις πάνω στό 
καλό καί στό κακό κ ι’ οί ηθ ικές έννοιες, 
δέν ε ίνα ι έννοιες «έξ άποκαλύψεως» 
παρά ιστορικοί σχηματισμοί. "Αλλη ήταν 
ή άντίληψη τών πρωτογόνων γ ιά  τό κα
λό καί τό κακό κι* άλλη ή άντίληψη τών 
σημερινών πολιτισμένων άνθριόπων. Οί 
έννοιες αυτές εξελίσσονται μαζί μέ τις 
κοινωνίες. Ό τ α ν  ή κοινωνία άλλάζει, 
αλλάζουν και πολλές άντιλήψεις άπάνω 
σ* αυτά πού επιτρέπονται καί σ* αυτά 
πού άπαγορεύονται.

Σάν τελικό συμπέρασμα μπορεί νά 
σημειώσει κανείς, πώς ό Ντοστογιέφσκη. 
κατά βάθος, βλέπει τή ζωή σά θρησκευ
τική τραγωδία, όπως λύεται τό πρόβλη
μα τής σωτηρίας ή τής καταδίκης τού 
άνθρώπου. Ή  θεολογία τού Χτοστο- 
γιέφσκη είναι σύνθεση άπό παλιά κλη
ρονομημένους τρόπους σκέψεις κι* άπό 
καθυστερημένες έννοιες, πού ευνοούσε 
ή ασιατική νοοτροπία ή ή ζωή τής α 
γίας αύτοκρατορικής Ρωσίας. Οί έν
νοιες αύτές δέν έχουν γενικώτερη άξια 
γιά  τό νεώτερο άνθρωπο πού δημιουρ- 
γιέται σήμερα. Μά ό άνθρωπισμός τού 
Νιοστογιέφσκη, ή άπέραντη συμπάθειά 
του γιά  τούς άνθρώπους πού υποφέρουν, 
γ ιά  τούς νικημένους τής ζωής καί τούς 
πεσμένους, ή μεγάλη ήθική ευα ισ θη 
σία του μποστά στις καταστάσεις πού 
παραμορφώνουν τόν άνθρωπο, αυτός ό 
άνθρωπισμός κλείνει μέσα του μόνιμες 
ήθικές άςίες καί θά συγκινεί πάντα τις 
καρδιές τών άνθροάπων.

*Η άνήσυχη άνθρωπότι^τα πού περ ι
γράφει ό Ντοστογιέφσκη, αυτή ή άτμό- 
σφαιρα τής άβεβαιότητας καί τής άγω- 
νίας πού υπάρχει μέσα στό έργο του, 
είναι μιά άντανάκλαση άπό τήν άτμό- 
σφαιρα τής εποχής του, άπό τήν άνη- 
συχία καί τ ις  κρυφές κα ί φανερές ζυ
μώσεις, πού γίνονταν μέσα σ ' αυτή, 
άπό τή δυσφορία μιας πλατείας φιλελεύ- 
θερης τάξης διανοουμένων πού πίστευε 
πώς τό άπολυταρχικό καθεστώς κ ι ’ ή 
κατάσταση τού λαού άτίμαζε κ ι ’ αυτούς 
καί τή Ριοσία. ‘II άτμόσφαιρα αυτή 
έχει πολλές άναλογίες μέ τήν άνήσυχη 
άτμόσφαιρα τών καιρών μας. Ό  Ντο
στογιέφσκη μέ τήν οξεία ευαισθησία 
του, βρισκόταν στό κέντρο τής άγωνίας 
ενός κόσμου, πού ένοιωθε πώς τό έδα
φος σαλεύει κάτω άπό τά < πόδια του. 
Ωστόσο στήν εποχή τού Ντοστογιέφσκη 
ή δράση τών εργατικών μαζών δέν είχε 
άκόμη παρουσιαστεί στή Ρωσία. Μόνο 
μ ιά  φορά γίνεται λόγος μέσα στούς 
«Δαιμονισμένους» γιά  μιά μικρή εργα
τική κίνηση, όταν οί εργάτες άπο τό ερ
γοστάσιο Σπιγκούλ πάνε νά διαμαρτυ- 
ρηθούν στό διοικητή τής περιφερείας 
γιά  τις αύθαιρεσίες τού άφεντικού τους. 
"Ενας κριτικός σημειιόνει πώς ό Ντο-
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στογιέφσκη ένοιωθε τό νόημα αυτής τής 
κίνησης, όπου οί εργαζόμενοι δεν πε
ριορίζονταν πια στις ικεσίες καί στις 
δέησες, παρά απαιτούσαν ενεργητικά 
τό δίκιο  τους. Μά μ* όλο πού ή εργα
τική κίνηση ήταν έμβρυο στην εποχή 
του, ό Ντοστογιέφσκη ένοιωσε από τότε 
τό δρόμο πού θάπαιρνε κάποτε α ύ cή ή 
κίνηση καί στον τόπο του και ο ’ όλες τις 
χώρες. Ό  Ντοστογιέφσκη είχε περισσό
τερο μπροστά του τις ιδεολογικές ζυμώ
σεις πού γίνονταν μέσα στή σπουδάζου- 
σα νεολαία, πού όσο ήταν σ ιή  βάση 
τους ουτοπικές τόσο περισσότερο ήταν 
έξτρεμιστικές. Ό τ α ν  κάποτε ο αδερφός 
τής δεύτερης γυναίκας τού Ντοστογιέφ
σκη έπισκέφτηκε τό ζευγάρι στή Γερ
μανία, όπου βρίσκονταν τότε, οί πληρο
φορίες του για την «ιδεολογική κίνηση 
μέσα στους κύκλους των σπουδαστών 
έκαναν μεγάλη εντύπωση στο Ν τοστο
γιέφσκη.

'Α πό τις πληροφορίες αυτές παρακι
νημένος καταπιάστηκε αμέσως να γρά
φ ει τούς «Δαιμονισμένους».

"Εχει γραφεί πολλές φορές στο δυ
τικό τύπο, πώς ό Ντοστογιέφσκη είχε 
παραμερισθη κι* είχε πέσει πολύ ή εκ τ ί
μησή του στή μετεπαναστατική Ρωσία. 
Μά ή φιλοσοφία τού Ντοστογιέφσκη 
πάντα κριτικαριζόταν κι* όχι μόνο στή 
Ρωσία. 'Αμέσως από τήν αρχή τής στα
διοδρομίας τον. οί τάσεις τής σκέψης 
cou άποδοκιμάσθησαν από τόν Μ πιελίν- 
σκη και τό Νεκράσωφ, πού ήταν οί 
πρώτοι πού αναγνώρισαν καί άνάδειξαν 
τήν αξία του. Α ργότερα αυτή ή φ ιλο
σοφία άποδοκιμαζόταν κι* από τήν κρι
τική τού Τσερνισιέφσκη καί τού Ντο- 
μπρολιούμπωφ, κι* από πολλούς άλλους 
σπουδαίους λογοτέχνες καί κριτικούς. 
Τις ιδέες τού Ντοστογιέφσκη τις κατα
δίκαζε καί ό Γκόρκυ πού ήταν ωστόσο 
μεγάλος θαυμαστής τής τέχνης του. Ό  
Χι κόλας Μπερντιάεφ, όπως είδαμε, 
θαυμαστής κ ι ' αυτός τού Ντοστογιέφσκη 
καί κάθε άλλο παρά κομμουνιστής, χα
ρακτήριζε τις χριστιανικές Ιδέες του 
σαν αναρχικές. Μά τό πώς ό καλλιτέ
χνης Ντοστογιέφσκη είναι καί σήμερα 
γ ιά  τή Ρωσία ζωντανό πνευματικό κε
φάλαιο καί τήν απασχολεί, αποδείχνε
ται κι* όπό το πλήθος τις μελέτες πού 
έχουν γραφεί στο μεταξύ γι* αυτόν. Καί 
πολλοί από μάς θά θυμούνται ίσως τή 
ρωσική κινηματογραφική ταινία, πού 
πριν από κάμποσα χρόνια είχε προβλη- 
θ ή  κα ί στην ’Αθήνα καί σχολίαζε τή 
ζωή του. Ή  σοβιετική Ρωσία, πού έν- 
διαφέρεται κι* άναδείχνει όλες τις με
γάλες πνευματικές προσωπικότητες τού 
κόσμου καί μεταφράζει καί τυπώνει τά 
έργα τους σ ' εκατομμύρια αντίτυπα, θά  
ήταν περίεργο νά μην ένδιαφερόταν μό
νο γιά  τό μεγάλο δικό της τέκνο πού 
ε ίνα ι μιά παγκόσμια δόξα.

Ό  Ντοστογιέφσκη απασχόλησε κι* α
πασχολεί πάντα τούς μετεπαναστατι- 
κούς νέους λογοτέχνες, πού βρίσκουν 
σ’ αυτόν έναν μεγάλο καλλιτέχνη καί 
δάσκαλο. Μάλιστα από τους μειεπανα
στατικούς μυθισιοριογράφους καί διη- 
γηματογράφους, ό Αεονίντ Λεόνωφ, πού 
ό Γκόρκυ τόν εκτιμούσε πολύ, παρου
σιάζεται σά μαθητής ιού Ντοστογιέφ
σκη. Φυσικά ή μ α θ η ιε ία  κοντά στό Χτο- 
στογιεφσκη δεν είναι εύκολο πράγμα, 
όχι μόνο- γιατί είναι ένα σκληρό, βα- 
θειά  πολύπλοκο καί ίδιόιυπο τάλαντο, 
παρά καί γιατί οί ζρφερές καταστάσεις 
πού απασχολούν τό έργο του, δέν υπάρ
χουν π ιά  στή σημερινή Ρωσία. Αυτός ε ί
ναι ό λόγος, πού δέν μπορούν τώρα νά 
έχουν όση διάδοση είχαν άλλοτε μέσα 
στό λαό τά έργα τού Ντοστογιέφσκη.

Στή  Σοβιετική ”\ νιυση. μέσα στά νέα 
κοινωνικά πλαίσια, δημιουργήθηκαν 
νέες καταστάσεις καί νέοι άνθρω ποι, 
πού βρίσκονται πολύ μακρνά από τόν 
κόσμο καί τις καταστάσεις τού Ντοσιο- 
γιέφσκη. "Εχουν μπροστά τους νέα προ
βλήματα καί νέα ενδιαφέροντα. 'Αλλά 
τά τέρατα των ψ υχικώ ν βυθών πού ανε
βάζει στήν επιφάνεια ύ Ντοσςογιέφσκη. 
βρίσκονται σαν έμβρυα στά βάθη όλων 
τών ανθρώπων, κι* όσο κι* αν είνα ι δα 
μασμένα, ε ίνα ι ζωντανά κ ι ' άκούμε συ
χνά τις πνιγμένες υποχθόνιες φωνές 
τους. Αυτή ή απόμακρη ανησυχητική 
συγγένεια μέ τις μορφές τού Ντυστογι- 
έφσκη. αυτό τό άντίκρυσμά του; πού 
μάς ταράζει, αυτά τά αόριστα γνωστά 
μας θηρία πού ό Ντοστογιέφσκη ανοί
γει τό κλουβί τους καί τα βγάζει στό 
φως τής ημέρας, ξυπνούν τό ένδιαφέρο 
μας καί μάς τραβούν. Θά μάς ταράζει 
πάντα ό κολαζόμενος κόσμος τού Ν το
στογιέφσκη. Σ ’ αυτό τό στοιχείο κρύβε
ται μια καθολικότητα καί υπάρχει μιά 
γενικώτερη σχέση μέ τ ' ανθρώπινα.

Ό σ ο  γ ιά  τό απέραντο κακό, πού ό 
Ντοστογιέφσκη έβλεπε γύρω του μέσα 
στήν αύτοκρατορική Ρωσία, αυτό κυ
ριαρχεί καί σήμερα σέ μεγάλες περι
οχές τού κόσμου καί μάλιστα βρίσκεται 
σέ οξύτητα. Γ ιά  μάς τό κακό αυτό ε ί 
ναι πάντα  ζωντανό κ ι' επίκαιρο. Οί 
καταστάσεις πού παραμορφώνουν τούς 
ανθρώπους, τό θέαμα τής αθλιότητας 
καί τού ανθρώπινου ξεπεσμού, θα  μάς 
συγκινούν μέ τήν οδυνηρή παρουσία 
τους. Γιά μάς λοιπόν ό Ντοστογιέφσκη 
έχει περισσότερο άμεσο ενδιαφέρον.

Μά κι* όσοι ένδιαφέρονται απλά γιά  
τήν τέχνη καί γιά  τις αισθητικές αξίες, 
καί στή Ρωσία καί παντού, θά  στέκον
ται πάντα μέ θαυμασμό μπροστά σ' αυ
τόν τό μεγάλο δημιουργό, πού μέ τόση 
δύναμη τις εντυπώσεις καί τις συγκινή
σεις του άπό τή ζωή τις ματασχηματίζει 
σέ ζωντανή αισθητική παράσταση.

Μ ΑΡΚΟΣ Α Υ Γ Ε Ρ Η Σ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Τού  R A L P H  Μ A Y E R

(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Τ Η Σ  Τ Ο Ι Χ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

Ό  δρος το ιχογραφ ία  δέν σημαίνει α π λά  ένα έργο μεγάλω ν διαστάσεω ν 
πού έκτελεΐτα ι πάνω  σ’ ένα το7χο  άντί στό συνηθισμένο κινητό μουσαμά, ή 
χα ρ τ ί. Ε κ τ ό ς  άπ* αύτό . ό δρος το ιχογραφ ία  έξυπονοεί ένα σαφώς ξεχωριστό 
«μνημειακό» αίσθημα πού διαμορφώνεται πα ίρνοντας ύπ* δψη του δλες τίς 
αίσθητικές καί τεχνολογικές άπαιτήσεις πού δημιουργούνται έξ α ίτ ία ς τής μόνι
μης θέσης του έργου σάν άναπόσπαστου  κομματιού όλόκληρου τού  οικοδομή
ματος.

Ή  το ιχογραφ ία  πρέπει νά έκπληρώνει δλες τίς άπαιτήσεις πού Ισχύουν 
γενικά γ ιά  δ λ α  τά  είδη ζωγραφικής (λ .χ . λά δ ι, τέμπερα κλπ.). Ε κ τό ς  δμως ά π ’ 
αύτές τ ίς  γενικές πρέπει νά άνταποκρίνεται καί στις άκόλουθες :

1. Ή  το ιχογραφ ία  πρέπει όπωσδήποτε νά διατηρηθεί δσο χρόνο θά δ ια 
τηρηθεί καί τό οικοδόμημα, σ τούς.το ίχους τού όποιου έκτελεΐτα ι. Αύτό σημαίνει 
δτι πρέπει νά παίρνονται πάντα  ύπ* δψη οί συνθήκες στις οποίες θά εΐνα ι έκτε" 
θειμένο* τό έργο καθώς καί ή άνάγκη νά πλένεται καί νά καθαρίζεται ό το ίχο ς  
άπό καιρό σέ καιρό.

2. Ή  έπιφάνειά της πρέπει μετά τήν τελική έπεξεργασία νά μή γυαλίζει, 
ώστε νά μπορεί κανείς νά τή βλέπει άπό όποιαδήποτε γωνία .

3. Τό σχέδιο καί γενικό ή εικόνα πρέπει νά έκτελεστει μέ βάση τήν άντί- 
ληψη δτι ό θεατής θά είναι μάλλον διερχόμενος, κι όχι στάσιμος.

4. Τό έργο πρέπει νά έχει έκείνη τήν Ιδιαίτερη ποιότητα ώστε νά τα ιρ ιά 
ζει στούς το ίχους. Τό χαρακτηριστικό αύτό, ένώ είναι σαφές δέν είνα ι σχεδόν 
ποτέ χεροπιαστό , καί έχει σχέση μέ τήν άρχιτεκτονική καί τή λειτουργία  γιά  
τήν οποία  προορίζεται ό ζω γραφίζόμενος χώ ρος. Αν ή το ιχογραφ ία  πρόκειται 
νά γίνει σ* ένα έτοιμο (τελειωμένο) οικοδόμημα πρέπει νά σχεδιαστεί έτσι πού 
περισσότερο νά ταιριάζει μέσα στό άρχιτεκτονικό σχέδιο κι όχι τόσο γ ιά  νά δί
νει τήν έντύπωση δτι ά ποτελεί ένα έπιφανειακό στολίδ ι. Δέν μπορούμε νά έπε- 
κταθούμε περισσότερο πρός τήν κατεύθυνση αύτή γ ια τ ί έτσ ι θά μπαίναμε στό 
χώρο τής αισθητικής, πού βρίσκεται έξω ά π ’ τή σφαίρα τών μαθημάτων αυτών* 
Πάντως μιά γενική συμβουλή πού συνήθως δίνεται είναι ή έξή ς: Τό έργο  σάν 
σύνολο, πρέπει νά διατηρε7 τήν αίσθηση τών διαστάσεων. Τά θέματά του, είτε 
ζωγραφικά ε ίτε  διακοσμητικά μπορούν βέβαια να δοθούν προοπτικά ά λ λ ά  όχι 
σέ βαθμό πού νά δημιουργούν «τρύπες» στόν το ίχο . ’Ορισμένοι μεγάλοι ζω γρά
φοι δέν πήραν ύπ* δψη τους αύτόν τόν κανόνα.

Τ Ο Φ Ρ Ε Σ Κ Ο

Μέ τόν δρο Φρέσκο, έννοούμε τήν πατροπα ράδοτη  μέθοδο ζωγραφικής 
(παλιότερα τή λέγαν buon fresco), σύμφωνα μέ τήν οπο ία  τό ζω γράφισμα γί-

Μεγάλο κίνδυνο γ ια  τή συντήρηση μιας εξωτερικής (δηλ. σέ άνοιχτό χώρο) 
τοιχογραφίας αποτελεί ό γενικά ακάθαρτος άέρας τών πόλεων, πού περιέχει  καπνιά, 
άτμους οξέων κλπ.
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νετα ι πάνω σέ ύγρ<5>, πρόσφατα σοβαντισμένο μέ άοβεστοκονίαμα το ίχο , μέ χρώ 
ματα  δ ια λυτά  μόνο στό νερό. ‘Ό τα ν  ό σουβάς ξεραίνεται τά  χρώ ματα  ξερα ί
νονται μαζί του, ένσωματώνονται σ’ αύτόν κι άποτελουν άναπόσπαστο  μέρος 
τής έπιφάνειας. Ή  μικροσκοπική έξέταση έδειξε ότι τά  σω ματίδ ια  τής χοω στικής 
ουσίας εισχωρούν άνάμεσα σ τά  σω ματίδια  τών συστατικών τοΟ σουβά καί σχη
ματίζουν μικτά συγκροτήματα.

Ο Τ Ο I X Ο Σ

ΕΤναι φανερό πώς ό το ίχο ς  του κτιρίου θά πρέπει νάναι ά π ό λυ τα  στε
ρεός καί νά μήν ύπάρχει περίπτωση συστολής, κατακαθίσματος κλπ.

Αυτό πού έχει μεγάλη σημασία καί πού συνήθως ά π α σ χο λεί πολύ τό μη
χανικό ή τό χτίση, είνα ι τό δτι ή ύγρασ ία , πού όφ είλετα ι ε ίτε  σέ διαρροή άνά
μεσα άπό τούς πόρους τών υλικών, ε ϊτε σέ διάχυση άνάμεσα άπό  συγκολλήσεις, 
γωνίες ή οικοδομικά έλα ττώ μ α τα  πρέπει νά άποκλείετα ι έντελώς. ‘ Ο ταν ή ύγρα
σία  περνάει έναν το ίχο  πού έχει καλυφθεί μέ τά  συνηθισμένα έξωτερικά χρ ώ μ α 
τα , προκα λεί ξεφλούδισμα τού χρώ ματος.

Ή  ύγρασ ία  διαλύει τά  ά λ α τα  τών οικοδομικών ύλικών καί καθώς διαρρέει 
καί άργότερα  στεγνώ νει τά  άποθέτει στήν έπιφάνεια μέ τή μορφή μιάς άσπρης 
σά μουχλιασμένης μεμβράνης. Αύτό είναι πολύ  κακό γιά  τό συνηθισμένο έπί- 
χρ ισμα  μέ στόκο ή πηλάσβεστο ά λ λ ά  γ ιά  την το ιχογραφ ία  είναι καταστρεπτικό. 
*Η ύγρασ ία  κάνει τό υπόστρω μα νά φουσκώνει, τό χρώ μα νά ξεφλουδάει καί 
δλο  τό σουβά νά πέφτει.

Τά περισσότερα έγχειρ ίδ ια  το ιχογρα φ ία ς άσ χολουντα ι λεπτομερειακά μέ 
τό ζήτημα τής κατασκευής του το ίχου  άπό πέτρα ή τούβλο πάνω σέ θεμέλια πού 
άνο ίγοντα ι βαθειά μέσα στή γή. Ό  σημερινός το ιχογράφ ος δμως, πιο συχνά ζω 
γραφίζει πάνω σέ μιά έπιφάνεια. πού ούσιαστικά είναι ένα είδος γύψινου π α ρα 
πετάσματος στηριγμένου σέ ένα σκελετό ά πό  μπετόν άρμέ άπομονωμένου άπό 
τ ις  τραχειές συνθήκες πού περιέβαλλαν τούς παλιότερους τύπους το ίχου. βΗ 
έπίδραση του άέρα ήταν ένας άκόμη πα ρά γοντα ς, τελείω ς άγνω στος στούς τεχ 
νίτες τού 19ου καί τής άρχής τού 20ου αιώ να, καί οΐ δροι κάτω άπό τούς 
οποίους μιά το ιχογραφ ία  ένός μοντέρνου κτιρίου, μπορεί τώ ρα νά προφυλαχθεΐ» 
άποτελουν μιά άξιόλογη πρόοδο άν συγκριθουν μέ τούς δρους τής παλιότερης 
έποχής.

Παρ* δλο πού ή το ιχογραφ ία  άναπτύχθηκε τήν έποχή πού οί οίκοδομές 
γ ίνονταν μέ πέτρα καί τούβλο, έξακολουθεΤ νά είναι πολύ  κατάλληλη γ ιά  τή 
διακόσμηση έσωτερικών τοίχω ν. ’Α π’ τήν άλλη  μεριά, οί σημερινές έξωτερικές 
συνθήκες, ιδ ια ίτερα στις μεγάλες πολ ιτείες, όδήγηοαν στήν άναγκαοτική  κατάρ
γηση τής έξωτερικής το ιχογραφ ίας καί στήν άντικατάσταοή  της μέ κάτι ά λλο  
~Ισως στό μέλλον νά βρεθεί ένας τρόπος συντήρησης τών έξωτερικών το ιχο 
γραφιών.

Ό  πρώ τος κανόνας γ ιά  κάθε είδους σοβάτισμα το ίχου , δπως καί γ ιά  τά 
περισσότερα έπ ιχρ ίσμ ατα  έπιφανειών είναι πώς ή ύγρασ ία  πρέπει νά άποφεύγεται 
δσο γ ίνετα ι πιό πολύ. Δεύτερο, ό σουβάς πρέπει νά προφ υλάσοετα ι άπό τ ις  
άπότομες έναλλαγές θερμοκρασίας, έτσι πού ή συστολή καί ή διαστολή νά μη 
γίνοντα ι πολύ άπότομα.

Μιά ά πό  τις  πιό άποτελεσματικές μέθοδες προφύλαξης γ ιά  τό  σκοπό αύτό 
είναι νά ύπάρχει ένα είδος άεροθαλάμου άνάμεσα στήν τοιχογραφούμενη έπι- 
φάνεια καί τόν πραγματικό  το ίχο  του κτίριου. Δηλ. ή το ιχογραφ ία  γίνετα ι πάνω 
σ ’ έναν ψεύτικο το ίχο  πού δέν έφάπτεται τού άληθινου.

Ό  άπομονω τικός ρόλος τού άεροθαλάμου κάνει πιό ήπια τήν έπίδραση 
τών ά λλα γώ ν  τής θερμοκρασίας· έμποδίζει τ ις  άπότομες συστολές καί δ ιαστο
λές. Ε π ίσ η ς  έλαττώ νει στό έλά χισ το  τ ις  ζημιές άπό τήν ύγρασ ία  καί άπό τ ις



μηχανικές πιέσεις, που ύφ ίστατα ι ένας κοινός το ίχο ς  μέ τό  πέρασμα του χρό 
νο υ. Ό  Αεροθάλαμος αυτός στά  συνηθισμένα κτίρ ια  πρέπει νά  έχει πά χος 
1 1/,—2 %  πόντους. Τό πά χος του  δμως καλύτερο θ&ταν νά υπολογίζετα ι Ανά
λο γα  μέ τ ις  Ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε κτίριου.

‘Ό λ α  τά  υλικά τής οίκοδομής, δπως καί ή πέτρα  καί τό έδαφος, πού πάνω 
του στηρίζετα ι τό κτίριο, συστέλλοντα ι καί δ ιασ τέλλοντα ι συνεχώ ς. "Ε νας σο- 
βαντισμένος το ίχ ο ς  έχει μιά άρκέτά μεγάλη ελαστικότητα , καί σ ' ένα καλοχτι- 
σμένο κτίριο δπου τέτιες Α λλαγές συμβαίνουν πολύ σπάνια  καί έπιδροΰν πιό 
μαλακά, ό το ίχο ς  άποκτάει μιά πλαστικότητα πού παρακολουθεί αύτές τ ις  Αλ
λα γές. "Ο ταν πρόκειται νά ρίξουμε τό βουβό τής το ιχογραφ ίας κατ' εύθείαν 
Απάνω σ’ έναν το ίχο  ά πό  τούβλα, καί ό το ίχ ο ς  είνα ι πα λ ιός πρέπει νά έξε- 
τασθεί καλά  μήπως έχει μηχανικά έλα ττώ μ α τα , καί νά  γίνει δσο μπορεί πιό 
όμοιόμορφος. "Ο λα τά  χα λ α ρ ά  ή τά  Ακανόνιστα τούβλα καί ή πηλάσβεστος 
πρέπει νά άντικατασ τα θουν δπω ς καί τά τυχόν  ξένα τούβλα πού μπορούν νά 
παρουσιάσουν διάφορο βαθμό Απορροφητικότητας. Ό π ο υ  έχουν χρησιμοποιηθεί 
διάφορα όξέα ή ά λ λ ες  καθαριστικές διαλύσεις πρέπει νά στεγνωθούν πολύ προ
σεχτικά καί οί λ ιπαροί ή λαδεροί λεκέδες νά σβυστούν ά πό  τούς τούβλινους ή 
τσιμεντένιους το ίχο υ ς μέ όξυϋδρική φ λόγα . Ή  έσωτερική του το ίχου  όψη πρέπει 
νά είναι έπίπεδη καί κατακόρυφη, καί ή έπιφάνειά της τρα χειά  ή πορώδης, ίσως 
μάλιστα χρειαστεί νά τήν «χωρήσουμε» λ ίγο  μέ κανένα είδος καλεμιού γ ιά  νά 
κάνει δόντια  ώστε νά στέκει πάνω της ό σουβάς.

Ο Α Σ Β Ε Σ Τ Η Σ

Ό  κάθε είδους Ασβέστης είνα ι όξείδια Ασβεστίου (CaO). ΟΙ άνθρωποι έδώ 
καί χιλ ιάδες χρόνια  τό παρασκευάζουν θερμαίνοντας σέ ύψηλή θερμοκρασία τό 
όρυκτό Ανθρακικό Ασβέστιο (C a COz) σέ ειδικά άσβεστοκάμινα. Σ τούς Ασβέστες 
πού κυκλοφορούν στό έμπόριο ύπάρχουν καί διάφορες ξένες ούσίες Α νάλογα 
μέ τή σύνθεση τών πρώτων ύλών πού χρησιμοποιήθηκαν γιά  τήν παρασκευή του. 
Οί μεγάλης καθαρότητας Ασβέστες (90 μέχρι 95%  ή καί περισσότερο) εΤναι 
γνωστοί σάν άσβεστοι «ύψηλής περιεκτικότητος είς άσβέστιον» καί είναι οί πιό 
κατάλληλοι γ ιά  τ ις  το ιχογραφ ίες. Οί Ασβέστες πού περιέχουν άπό 5 μέχρι 30%  
μαγνήσιο όνομάζονται μαγνησιακοί Ασβέστες καί είνα ι γνω στοί σάν φτω χοί 
άσβέστες. Σ τό  έμπόριο ο! πιό καθαρές ποικιλίες (95—98% ) λέγοντα ι πα χε ίς  ή 
πλούσιοι άσβέστες. Μά κατά  προσέγγιση μέση Ανάλυση τών ξένων ούσιών σέ 
Ασβέστη Ανώτερου βαθμού θά έδειχνε σίδερο καί όξείδιο άλουμίνιου, χα λ α ζ ία  
καί μαγνήσιο τό καθένα σέ ποσοστά  μικρότερα άπό 1% .

ΤΟ  Σ Β Υ Σ ΙΜ Ο  Τ Ο Υ  Α Σ Β Ε Σ Τ Η

Ο ταν ό Ασβέστης ά να μ ιχθε ί μέ νερό, προκαλείτα ι μιά χημική Αντίδραση 
πού βγάζει ύδροξείδιο τού Ασβεστίου Ca (0 Η )2 γνω στό σάν σβυσμένος Ασβέ
στης. θεω ρητικά ό Ασβέστης Αναμιγνύεται μέ τό νερό σέ ποσοστό 32,1% κατά 
βάρος. ΟΙ συγκολλήσεις τών τούβλω ν άπό  πηλάσβεστο δέν πρέπει νά έξέχουν 
άπό τό τούβλο· εάν κάπου συμβαίνει αύτό, πρέπει νά Ισοπεδωθεί, διαφορετικά 
θά προκαλέσουν έλαφρά σημάδια στό πρώτο στρώμα. Ά π ό  τήν άποψη τής τ ε χ 
νικής τά  σημάδια αύτά  θά είναι πολύ έλαφρά, θά έχουν δμως διαφορετική Απορ
ροφητική Ικανότητα άπό τήν ύπόλοιπη έπιφάνειά.

Ά ν  πρόκειται νά χτ ισ τεί καινούριος το ίχο ς  είδική προσοχή πρέπει νά 
δοθεί στήν έκλογή τών κατάλληλω ν τούβλων καί τού άπομονωτικοΰ ύλικοΰ 
έπάλειψης.

ΟΙ το ίχο ι οί καμωμένοι άπό τσιμέντο έχουν τήν Ιδιότητα νά βγάζουν μιά 
γαλακτώ δη πηχτή ούσία. Τό φαινόμενο αύτό  μπορούμε νά τό έμποδίσουμε άν 
χαράξουμε τόν το ίχο . Στήν πράξη δμως ή θερμότητα πού δημιουργείται άπό  τό
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οβύσιμο τοΟ άσβέστη έξατμίζει μιά άρκετά  μεγάλη ποσότητα νερού, καί έπειέ 
χρειάζετα ι πάρα  πολύ νερό γιά  νά άναμιχθεΤ ό ύδατουχος σε μιά διαλελυμέν 
κολλοειδή ουσία, πού θά έχει άκριβώς τ ις  σωστές άπαιτούμενες πλαστικές ίδιο 
τητες. συνήθως χρησιμοποιούμε διπλάσ ιο  περίπου βάρος νερού ά π ’ δσο ή πι 
πάνω ποσότητα.

Ε ίναι άπαραίτητο  νά προστίθετα ι τό νερό δλο  μαέί καί νά ά να κ α τώ νε^  
γρήγορα μέ όλόκληρη τήν ποσότητα τού άσβέστη. Ό  άσβέστης πού σβύνετο 
πολύ γρήγορα έχει τήν τάση νά παίρνει κολλοειδή σύσταση ένώ δταν σβύνετε 
άργά  γίνεται κρυσταλλικός. Είναι άδύνατο νά δοθεί μέ άκρίβεια μιά συνταγι 
γ ια τ ί οί δροι αύτής τής χημικής άντίδρασης ποικίλουν πάρα πολύ  σέ κάθε περ 
πτώση. Μ πορούμε δμως νά πούμε δτι πέντε γαλόνια  νερού, περίπου, χρειάζο> 
τα ι γ ιά  κάθε πενήντα λ ίτρες άσβέστη. Τό π ά ρα  πολύ νερό θά προκαλέσει έν 
ά ρα ιό  μ ίγμα άντί γ ιά  τήν πλαστική μάζα πού ζητάμε. Τό πά ρα  πολύ λ ίγο  θ' 
προκαλέσει καύση τού άσβέστη ή δέ θά .δόσει τό  σφιχτό δέσιμο τών μορίων, πο 
θέλουμε.

Κ αλύτερο είναι νά χρησιμοποιούμε γ ια  τό οβύσιμο άπεσταγμένο νερό, γ ια ι 
έτσι άποκλείουμε τά  ευδιάλυτα  ά λ α τα  πού συνήθως ύπάρχουν μέσα στό νερό

Πριν χρησιμοποιήσουμε τό σβυσμένο άσβέστη ε ίνα ι άπαραίτητο νά τό 
άψήσουμε νά παλιώ σει, μ* αύτό τόν τρόπο καί θά καλυτερεύσουν οί πλαστικέ 
ιδιότητες. Ό  φρεσκοσβυσμένος άσβέστης περιέχει άσβυστα μόρια άσβέστοι 
Τά μόρια αύτά  θά άνακατωθούν μέ τήν ύγρασ ία , κατά τό σοβάντισμα τού τοί 
χου  προκαλώ ντας ένα έλά ττω μ α  πού οί σοβατζήδες τό λένε χτύπημα.

ΤρεΤς ώς έξη μήνες χρειάζοντα ι τό λιγότερο, όπως άναφέρθηκε άπό τού 
συγγράφεις γ ι’ αύτό  τό ζήτημα· οί περισσότεροι τοιχογράφοι θά προτιμούσα 
ένα χρόνο καί πιό πολύ .

Φ αίνεται δτι δέν ύπάρχει οριο στή καλυτέρευση τής πλαστικότητας ποι 
γίνετα ι μέ τόν καιρό. Αύτή ή καλυτέρευση όφείλεται, χω ρίς άμφιβολία. έν μέρε 
σέ μιά ά λ λ α γή  στή σύσταση τής μάζας.

Ό  Π λίνιος άναφέρει δτι οί σοβατζήδες τού καιρού του ζητούσαν άσβέστι 
σβυσμένο πριν άπό  τρ ία  χρόνια  γ ιά  ν’ άποφύγουν τό ράγισμα τού το ίχου. Πολ 
λές φορές συμφέρει ή προμήθεια, άπό καιρό σβυσμένης μάζας, άπό τούς έμπό 
ρους οικοδομικών ύλικών. Ό  άποθηκευμένος άσρέστης πρέπει νά προφυλάσσε 
τα ι άπό τήν παγωνιά πού μπορεί νά καταστρέφει έντελώς τή χρησιμότητά του 
Γι’ αύτό τό λόγο  σκάβουν πηγάδια κάτω  άπό τό ψυχρό στρώμα τής γής γ ιά  vc 
τόν άποθηκεύσουν.

Ό  άσβέστης πού εΤναι καμωμένος άπό  καλά  διαλεγμένες πρώ τες υλεί 
είναι λεπτή σκόνη, ό καμωμένος άπό  χονδρούς όγκους άσβεστόλιθου είναι χο ν
δρά κομμάτια. ’Α λλά  πολύς άπ* αυτόν τόν χονδρό άσβέστη γίνεται σκόνη πρί\ 
έκτεθεί στήν άγορά .

R A L P H  M A Y ER
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Η Σ Ι Ω Π Η  Ε Ι Ν Α Ι  Χ Ρ Υ Σ Ο Σ
(’Α πόσπασμα άπό Σενάριο)

Του ΡΕΝ Ε Κ Λ Α ΙΡ/

"Οταν πριν τρεις μήνες είχε έρθει στην *Αθήνα 6 γάλλος σκηνοθέτης τον 
κινηματογράφον Ρενε Κλαίρ. προβλήθηκε στην Κινηματογραφική λέσχη ή παλαιό· 
τερη ταινία τον « ' / /  Σιωπή είναι Χρυσός». Ο Ρενε Κλαίρ είχε τήν ευγένεια νά 
μάς παραχωρήσει ένα απόσπασμα άπό το οενάριο τής ταινίας αυτής μαζί με ένα 
επεξηματικό τον σημείωμα. Δημοσιεύουμε το απόσπασμα τον σεναρίου μέ τήν 
πεποίθηση πώς δίνουμε στ6 αναγνωστικό μας κοινό ενα δείγμα τον είδους.

Οπως λέει όμως κ ι' ό ίδιος ύ Ρενε Κλαίρ, ιό σενάριο δεν γράφεται για νά 
διαβαστεί και συνεπώς ι) φιλολογική τον αξία είναι μειωμένη.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι ή σκηνή που δίνουμε είναι μια άπό τις κα/,ες 
τον φιλμ καί άπό τις καλύτερες του κινηματογράφου. Παρ’ όλα τά μειονε
κτήματα πού παρουσιάζουν γενικά τά σενάρια στον άνσγνιί)στη, στο άπόσπασμα 
πού δημοσιεύουμε μπορεί νά ξεχωρίσει κάνεις μερικά άπό τά χαρακτηριστικά 
του Ρενε Κλ.αίρ, τό μπριλλάντικο πνεύμα, τή λεπτότητα των αισθημάτων και των 
χαρακτήρων, τό σπινθηροβόλ.ο διάλογο. Τά έργα τού Ρενε Κλαίρ είναι συχνά ένα 
παιχνίδια μα. Πίσω όμως άπ’ αυτό τό παιχνίδισμα κρύβεται μιά βαθύτερη ά/.ήθεια 
και άνθοωπιά, ένας διάχυτος λ.υρισμός κ ι* άπό δώ γεννιέται ή έντονη συγκίνηση 
πού χαρίζουν μαζί με τό γέλιο.

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ε Σ  ΤΟΥ Κ ΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦ ΙΚΟΥ ΑΦΗΓΗΜ ΑΤΟΣ

Αν ήταν άνάγκη νά φωτίσω μ* ενα καινούργιο παράδειγμα  τή διαφορά 
τοΟ κινηματογραφικού άπό τό θεατρικό θέαμα, θάφτανε νά θυμίσω πώ ς. άπό 
πά ντα , τά  έργα  του θεάτρου τυπώ νονταν, ένώ τά  έργα  πού προορίζονται γ ιά  
τήν όθόνη, σχεδόν ποτέ, δεν προσφέρονται στόν άναγνώ οτη.

Ό  λόγος αυτής τής ά νω μ α λ ία ς είνα ι άσφαλώς πώ ς ή μορφή δπου είναι 
γραμμένο τό κινηματογραφικό έργο κάνει δύσκολη τήν άνάγνωσή του. Ή  τα ινία , 
όσο κι* άν είναι ομιλούσα, μένει ένας τρόπος έκφρασης πού χτυπάει πιό ζωηρά 
τό μάτι παρά τό αύτί. Κι* άν ή φ αντασ ία  του άναγνώ στη μπορεί νά συγκινηθεί 
άπό διαλόγους, πού^τούς δανείζει τον ήχο τής άνθρώπινης φωνής, άρνιέται νά 
συγκινηθεί μέ τήν περιγραφή κινήσεων, φυσιογνωμικών έκφράσεων, ντεκόρ καί 
δλων τών όπτικών λεπτομερειών τής δράσης πού συχνά είναι τά  πιό δραματικά 
στο ιχεία  της.

Ο ταν διαβάζουμε ένα θεατρικό έργο, μαθαίνουμε σέ λ ίγες γραμμές που 
καί πότε ξετυλίγετα ι ή Ιστορία. Π αράδειγμα : «Μιά β ίλλα  στή νορμανδική άκτή. 
Είναι καλοκαίρι. Σ τό  βάθος μιά βεράντα πού βλέπει στή θάλασσα κ.λ.π.». Δ ια 
βάζοντας αυτές τις φράσεις, ό άναγνώ στης, χω ρίς νά νοιαστεί περισσότερο γιά  
τό διάκοσμο ή τήν έποχή, συγκεντρώνει τό ένδιαφέρον του στά  πρόσωπα πού 
ξέρει πώς θάρθουν τήν ίδ ια  ώ ρα καί στό μέρος πού περιγράφτηκε γ ιά  νά μιλή
σουν γ ιά  τις μικρές ή μεγάλες υποθέσεις τους.

Ό μω ς, μέσα στό κείμενο ενός έργου  γραμμένου γ ιά  τήν όθόνη, πόσες καί 
πόσες παγίδες γιά  έναν άπληροφόρητο ! *Η δράση κινείται ευλύγιστη μέσα στό
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χώ ρο καί ατό χρόνο. Κανένα ντεκόρ δέν τήν κρατάει α ιχμάλω τη , κανένα μέτρο 
δέ ρυθμίζει τή διάρκεια της. θ υ μ ά μ α ι μιά βουβή τα ιν ία  τής καλής έποχής όπου 
ό Μ πάστερ Κήτον έπα ιζε τό ρόλο ένός μηχανικού προβολής τοΟ Κινηματογρά
φου. Κοιμόταν τήν ώρα τής δουλειάς του, καί γλυστρώ ντας πάνω στή φωτεινή 
ά χτ ίδ α  πού έβγαινε άτι* τή μηχανή του, έμπαινε στήν όθόνη δπου άνακατεβόταν 
μέ τά  πρόσωπα τής τα ιν ία ς. ’Α π’ τή στιγμή αυτή, ό κοιμισμένος μηχανικός βρι
σκόταν μπερδεμένος μέσα σ ’ ένα κόσμο πού οί εικόνες του ά λλα ζα ν  γύρω του 
μέ μιά άναπάντεχη  άκολουθία . Βουτουσε ψηλά άπό ένα βράχο γ ιά  νά σώσει μιά 
ξανθειά ήρωΐδα πού πάλεβε μέ τά  κύματα . Π ροσγειωνόταν πάνω στήν άμμο 
μιάς έρήμου καί κάτω  ά π ' τό έκπληκτο βλέμμα ένός λιονταριού . ’Έ τσ ι, ό άνα- 
γνώστης ένός κινηματογραφικού έργου, άν δέν προσέχει στις ά λ λ α γές  τού χρό
νου κα ί τού  τόπου κινδυνεύει νά περιπλανηθεί σέ μιά Ιστορία πού θά τού φανεί 
άσυνάρτητη, ένώ, άσφαλώ ς δέ θά βρεϊ καμιά  άσάφεια στήν τα ιν ία  πού διηγιέ- 
ται αύτή τήν ιστορία στήν όθόνη.

Τήν έλευθερία πού έχει ό κινηματογραφικός δημιουργός νά κινείται άδέ- 
σμευτα στό χρόνο καί στό χώρο τήν χρησιμοποιεί κι* ό μυθιστοριογράφος. Στό  
μυθιστόρημα, δπως καί στήν τα ιν ία , μιά βραδυά μπορεί ν ' άπασχολήσει δλο τό 
έργο , μπορούν δμως νά περάσουν καί π ο λ λά  χρόνια , σέ μερικές γραμμές στό 
πρώ το, σέ μερικά δευτερόλεπτα στό δεύτερο. Οί μεταβάσεις γίνονται μέ τήν
Ιδια  ευκολία. 'Ό τα ν , γ ιά  παράδειγμα , διαβάζουμε στό τέλος ένός κεφαλαίου τής• *
Α ι σ θ η μ α τ ι κ ή ς  δ ι α π α ι δ α γ ώ γ η σ η ς :  «Τό πρόσωπό του τού
προσφερόταν μές στόν καθρέφτη. Βρήκε τόν έαυτό  του  ώρα·ο κι’ έμεινε γ ιά  μιά 
στιγμή νά κοιτάζεται». ΚΓ ύστερα, στήν άρχή  τού πιό κάτω κεφάλαιου: «Τήν 
άλλη  μέρα τό πρω ί είχε άγοράσει ένα κουτί μέ χρώ ματα , πινέλα, ένα καβαλέ
το...». Βλέπουμε πώ ς τό πέρασμα άπό τή μιά σκηνή στήν άλλη  γίνεται μέ τήν 
ίδ ια  άνεση δπως καί στήν τα ινία  καί περιφρονώ ντας τις ενότητες χρόνου καί 
τόπου.

Π αρ’ δλ ’ αυτά , τό μυθιστόρημα, πού προορίζεται γ ιά  ένα άναγνώ στη πού 
μπορεί νά κλείσει τό βιβλίο δποτε θέλει κι’ δταν ή προσοχή του άρχίζει ν ' άδυ- 
νατίζει. δέν ύποτάζετα ι στούς κανόνες τού θεάματος, πού ό συγγραφέας του πρέ
πει νά συγκρατεί άδιάσπαστο  τό ένδιαφέρον άπό τήν άρχή ώς τό τέλος του. 
Στήν τήρηση αυτών τών κανόνων ό συγγραφέας ταινιών δέν διαφέρει άπό τόν 
θεατρικό συγγραφέα, δσο διαφορετικές κι’ άν είναι οί τεχνικές πού χρησιμοποιεί 
ό καθένας τους. Γι’ αυτό μπορούμε νά πούμε, άν θέλουμε νά προσδιορίσουμε 
συγκριτικά τόν χαρακτήρα τού κινηματογραφικού άφηγήματος. πώς στήν κ α τα 
σκευή του συγγενεύει μέ τό θέατρο καί στή φόρμα του μέ τό μυθιστόρημα.

ΡΕ Χ Ε  ΚΛΑΙΡ

'Η  νπόϋεση τής ταινίας ξετυλίγε
ται στις αρχές τον αΙώνα μας, στή 
γραφική εποχή τών <σκαπανέων> 
τον κινηματογράφον. Το απόσπασ
μα είναι άπό τή μέση του σεναρίου. 
' 0  Ζάκ, ένας άτολμος νεαρός που 
μόλις τελείωσε τό στρατιωτικό τον 
— φοράει ακόμη τή στολή—έφυγε 
απόψε άπό τό στούντιο οπού είναι 
ταυτόχρονα ηθοποιός, μηχανικός, 
βοη&ός ντεκορατέρ καί πολλά άλ
λα, με τό σκοπό νά κάνει μιά κα- 
τάκτηση. 'Η  τύχη τον τόφερε νά 
πέσει πάνω στή Μαντελέν, μιά χα
ριτωμένη νέα (Μαρσέλ Ντερριέν) 
που τήν εχει ερωτευτεί τ '  άφεντι-

κό τον 6 κύριος Έ μ ιλ  (Μωρίς 
Σεβαλιέ), ένας μεσόκοπος γλεντζές 
που σνμπα&ει πολύ τόν Ζάκ κ ι’ 
αίσϋάνεται φιλία γ ι' αυτόν. Ό  
Ζάκ, άγνοώντας τό αΐσ&ημα, και 
τή γνωριμία άκόμη, τον κ. Έ μιλ  
προς τήν Μαντελέν, εφαρμόζει τά 
μα&ήματα που τον είχε δώσει 6 
φίλος τον γιά νά κατακτά τις γυ
ναίκες και μάλιστα άποτελεσματι- 
κά. *Η  απλή αύτή γνωριμία &ά 
οδηγήσει σέ κάτι βα&ύτερο που &ά 
φέρει σέ σύγκρουση τούς δύο φ ί
λους, τελικά όμως &ά νπερισχύ- 
σει ή φιλία. Και τά γερατειά ΰά 
κάνουν τόπο στά νειάτα·



Οί τεχνικοί οροί <μέτριο πλά
νο> € γενικό πλάνο* κλπ. σημαί
νουν περισσότερο τό χώρο που 
κρατούν τά πρόσωπα στην εικόνα. 
"Ετσι στο π ρ ώ τ ο  π λ ά ν ο τά 
πρόσωπα φωτογραφίζονται από τη 
/ιέση τον στήθους και πάνω, στο 
μ έ τ ρ ι ο  π λ ά ν ο  φωτογρα
φίζονται ολόκληρα και στο γ ε
ν ι κ ό  π λ ά ν ο  φωτογραφίζον
ται ομάδες προσώπων και σύνολα 
ντεκόρ. *0 οροζ ά ν σ α ι ν έ  ση
μαίνει τη μετάβαση από τη μια 
σκηνή σε άλλη με διπλοτυπία οπού 
οί τελευταίες εικόνες τής πρώτης 
σκηνής σβύνουν αργά για νά προ
βάλλουν οί πρώτες εικόνες τής ε- 
πόμενης.

* Ε ξώ σ τη ς  λεω φορείου

Μ έτριο  πλάνο . ' Η  νέα φτάνει στον 
εξώστη και κάθεται ανάμεσα σέ δυο επ ι
βάτες. Ο Ζάκ, αποθαρρυμένος, ψάχνει νά 
βρει μιά άλλη θέση. Τό λεωφορείο ξεκι
νάει. *0 Ζάκ πηγαίνει και κάθεται κοντά 
σε μιά άλλη κοπέλλα.

Μ έτριο  πλάνο. Είναι ή Μαντελέν. ‘Ο 
Ζάκ τ ψ  κοιτάζει, τή συγκρίνει μέ την 
πρώτη. * Ασφαλώς ή Μαντελέν είναι καλύ
τερη. Διστάζει, την κοιτάζει και πάλι, 
προσπαθεί νά θυμηθεί τά μαθήματα του 
κ. *Εμίλ, υστέρα αποφασίζει νά μιλήσει.

ΖΑΚ.—Μέ συγχω ρεϊτε δεσποινίς, ά- 
πό  δώ είναι τό πάρκο Μ ονσουρί;

Μ ΑΝΤΕΛΕΝ.—Δέ νομίζω κύριε.
ΖΑΚ.—Δέν έχει σημασία. Δεν πηγα ί

νω στό πάρκο Μονσουρί. "Ηθελα μόνο 
ν* άκούσω τή φωνή σας. Μέ θυμώσα- 
σ τ ε ;

Μ ΑΝΤ.— ('Α φού ρίξει μιά ματιά στον 
Ζάκ). 'Ό χ ι  κύριε, δέ νομίζω. (Γυρίζει 
άλλον τό κεφάλι).

ΖΑΚ.—Μή ψοβώσαστε. Δέν είμαι ά- 
πό κείνους τούς νεαρούς πού μιλούν 
σέ γυνα ίκες πού δέν γνωρίζουν.

Μ έτριο  πλάνο. ' Ο εϊοπράκτορας έρχε
ται κοντά τους.

Ο ΕΙΣΠ ΡΑ Κ ΤΟ ΡΑ Σ.—Είσιτήρια π α 
ρακαλώ.

ΖΑΚ στη Μαντελέν.—Που πηγα ίνετε;
Μ ΑΝΤ.—Μ πουλεβάρ Μ ονμάρτρ.
ΖΑΚ, στον εισπράκτορα.— Δύο Μπου- 

λεβάρ Μ ονμάρτρ.
Μ ΑΝΤ.—Κύριε, σάς παρακαλώ .
ΖΑΚ.—Σω πάστε. θ ά  νομίσει πώς δέν 

γνω ριζόμαστε. (' Ο είσπράκτορας δίνει τά 
εισιτήρια και φεύγει).

Μ ΑΝΤ.—Μά... που μ* έχετε δ ε ι ;
ΖΑΚ.—‘Υπάρχουν πρόσωπα πού δέν 

μπορεΓ κανείς νά τά  ξεχάσει. Μή δ ια 
μαρτύρεστε. Τό δικό σας είνα ι έ ν α τέ -  
τιο πρόσωπο. Σ ά ς τδχουνε πεί π ο τ έ ;

Μ ΑΝΤ.—Ποτέ.
ΖΑΚ.—Μή διαμαρτύρεστε. (Διστάζει, 

δυσκολεύεται νά θυμηθεί, νοτερά γρήγορα)»

Μήν πείτε κανένα ά π ’ α ύτά  τά  λόγ ια  
πού λένε οΐ ά λ λες  γυναίκες. Δε μοιά
ζετε μέ τις ά λ λες  γυναίκες...

5Α ν σ α ιν ε  αργά  σέ  
Τ α ρ ά τσ α  κ α φ ε ν ε ίο υ .  Μ έρα ,

Π ρ ώ το  πλάνο .— Ο πλανόδιος βιολιστής 
καθώς παίζει ένα πολύ αισθ?]ματικό σκοπό.

Π ρ ώ τ ο  π λ ά ν ο .— Ό  Ζάκ και ή Μαντε
λέν καθισμένοι ο* ένα τραπεζάκι.

ΖΑΚ.—...Κι* όταν θά βρίσκομαι στή 
Σ α χά ρα , μονάχος, τό βράδυ, θά θυμά
μαι αύτή τήν υπέροχη ώρα πού μιά 
ώ ραία  άγνωστη καταδέχτηκε νά πα ρα 
χωρήσει σ* ένα δύστυχο στρατιώ τη.

Μ ΑΝΤ.—Φεύγετε α ύ ρ ιο ;
ΖΑΚ.—Αύριο πρω ί. ΚΓ Ισως νά μήν 

ζανάρθω πιά... Μέ τό στρατό  δέν ξέρει 
κανείς ποτέ ···

Μ ΑΝΤ.— Σ ά ς εύχομαι καλή τύχη. 
Καί τώ ρα πρέπει νά πηγαίνω. (Σηκώνε
ται. Ο Ζάκ τή μιμείται).

ΖΑΚ. — Μιά στιγμή. ‘Ό σο  νά μοΟ 
άπαντήσετε σέ μιά έρώτηση.

(Ξανακάθεται. Τής πιάνει τό χέρι. Ε 
κείνη φοβάται μήπως οί διπλανοί δούνε 
τήν κίνησή του και κάθεται κι* αυτή).

Μ ΑΝΤ.—Σ ά ς άκούω.
ΖΑΚ.—Γιατί δέ θέλατε ναρθείτε σ’ 

αύτό τό καφενείο ; ( Ή  Μαντελέν δέν 
άπαντα). Ε ίχα τε  έρθει κΓ ά λλη  φορά, 
δέν εΐν* έ τ σ ι ;

Μ Α Ν Τ .-Ν α ί.
ΖΑΚ.—Μέ κάποιον ά λ λ ο ν ;
Μ Α Ν Τ .-Ν α ί.
ΖΑΚ.—*Ά! (Παύση). "Υπάρχει κά

ποιος ά λ λ ο ς  στή ζωή σ α ς ; Τόν άγα- 
πάτε ;

ΜΑΝΤ. (Ζωηρά).—"Ο χι. (Συνέρχεται). 
Τόν συμπαθώ μόνο.

ΖΑΚ.—"Ετσι λένε συνήθως. Καί κεί
νος σάς ά γ α π ά  ;

Μ ΑΝΤ.—Νομίζω.
ΖΑΚ.—Είναι καλύτερος άπό  μ ένα ; 

( 'Η  Μαντελέν τόν κοιτάζει). Τ έλος πάν
των, θέλω νά πώ. Ε ίναι ώ ρ α ίο ς ;

Μ ΑΝΤ.—~Α ! όχι.
ΖΑΚ.—Νέος ;
Μ ΑΝΤ.—"Α ! όχι.
ΖΑΚ.—Τ ό τε ; Ε ίνα ι πλούσ ιος;
Μ ΑΝΤ. (Χαμογελώντας).—’ A ! όχι.
ΖΑΚ.—Πώς ; Ούτε ώ ραίος, ούτε νέ

ος. ούτε πλούσιος κΓ έχει τό θράσος... 
Και θέλει νά σάς π α ν τρ ευ τε ί;

ΜΑΝΤ. Σηκώνεται. Σηκώνεται και 6 
Ζ ά κ .—"Ισως.

ΖΑΚ.—Καί θά του πεΤτε, να ί ;
Μ ΑΝ Τ.—"Ισως.
( Ό  Ζάκ συλλογίζεται. Τό βιολί εξακο

λουθεί ν* άκούγεται. *Ακοννε κ ι* οί δύο. 
Ξαφνικά, 6 Ζάκ θυμάται τό τελευταίο μά
θημα. Ξανακάθεται. *II  Μαντελέν τόν μ ι
μείται).

ΖΑΚ. — "Ερχομαι πάνω  στήν ώρα. 
Δέν είνα ι θαύμα πού συναντηθήκαμε
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ά π ό ψ ε ; θ ά  παντρευόσαστε χω ρίς εύ- 
τυχ ία , χω ρίς άγάπη... Μή δ ιαμαρτύρε
στε. χω ρίς άγάπη, τό μαντεύω. Τ ου
λά χισ το  χω ρίς αυτή τήν άγάπη που 
μιά φορά μόνο τή βρίσκουμε στή ζωή 
μας. Μήν περιμένετε. Έ πω φεληθείτε 
άπό  τά  έφήμερα ν ιά τα  σας. «Κόψτε τό 
ρόδο πριν μαραθε7». Ό  Ρονσάρ τό 
λέει αυτό. Έ ν α ς  ποιητής...

Μ έτριο π λ ά ν ο .— 0  βιολιστής γεμάτος 
αισθηματική έξαρση.

Ά ν σ α ιν ε  σε
ενα ύπαί& ριο εσ τια τό ρ ιο . Ν ύ χ τα .

Μ έτριο  πλάνο .— Μια τσιγγάνικη ορχή
στρα παίζει ενα σκοπό ακόμα πιο αισθη
ματικό από τον προηγούμενο .

Π ρώ το πλάνο. — 0  Ζάκ καί η Μαν
τελέν (αν φας) καθώς δειπνούν.

ΖΑ Κ .— Ό λ *  α ύτά  σάς τάχουν  ξα- 
ναπεί ;

Μ Α Ν Τ.—'"Όχι.
ΖΑΚ.—Δέν σάς εΓπαν ποτέ πώς εΐ- 

σαστε όμορφη ;
Μ Α Ν Γ.—Μοΰ τό είπε μιά φορά.
ΖΑΚ.— Π οιός ; Ό  γέρος ; (Συνέρχε

ται). Μέ συγχω ρείτε. Ό  ...άρραβωνια- 
στικός σ α ς ;

ΜΑΝΤ. — Δεν είμαστε άρραβω νια- 
σμένοι.

ΖΑΚ.—Ε λ π ίζω  νά μήν άρραβωνια- 
σαείτε ποτέ. Οί γέροι ε ίχα ν  τόν καιρό 
τους. Τώρα είναι ή σειρά μας. Αν θέ
λετε νά παντρευτείτε, οπω σδήποτε, 
παντρευτείτε έμένα.

ΜΑΝΤ. {Χαμογελώντας).—Αύριο φεύ
γετε

ΖΑΚ.—Ε ίναι άλήθεια  ! Ό  σ τρατός, 
ή ’Αφρική... Τ δχα  ξεχάσει. Κοντά σας 
ξεχνάω  τά  πάντα...

Ά ν σ α ιν ε  στό
Μ ουλέν ν τε  λά Γ καλέτ.

Μ έτριο  π λά νο .— *// ορχήστρα του κέν
τρου .

Γ ενικό  πλάνο . — Η  ορχήστρα και τα 
ζευγάρια που χορεύουν. Ό  Ζάκ και ή 
Μαντελέν καθώς χορεύουν.

Μ ΑΝΤ.—Τί ώρα ε ίνα ι;
ΖΑΚ.—Δέν ξεχνάτε τίποτα . Έ γ ώ  δέν 

είξερα π ιά  αν ύπάρχει ώρα, αύριο, 
μέλλον ή παρελθόν...

Μ ΑΝΤ.—Σ ά ς ε ίπ α  πώς πρέπει νά 
γυρίσω  πριν τά  μεσάνυχτα.

ΖΑΚ.—Ή  βραδυά μόλις άρχισε. Μό
λ ις  άρχισε γ ιά  μάς ή ζωή.
(Σταματούν μιά στιγμή γιά νά προσπερά- 

σει ενα ζευγάρι πού έπεσε πάνω στή 
Μαντελέν. 9Υστερα προχωρούν σε μιά 
άνθοπώλιδα γιά νά ρωτήσουν τήν ώρα. 
Πίσω απ' τήν πλάτη τής Μαντελέν, 6 
Ζάκ δείχνει στή γυναίκα τά εννιά δά
χτυλα τού χεριού του.

Π ρώ το πλάνο. 'Η  άνθοπώλις καταλα
βαίνει τά νοήματα τού Ζάκ.

Η Α Ν Θ Ο Π Ω Λ ΙΣ.—'Έ ν α . δυό, τρ ία ,

τέσσερα... Ε ίναι έννέα ! (Νομίσματα πέ
φτουν στό καλάθι της).

Μ έτριο πλάνο .—"0 %άκ παίρνει τά 
λουλούδια.

ΖΑΚ.—Τώρα δέν έχεις τίποτ* ά λλο  
νά πουλήσεις. Πήγαινε νά κοιμηθείς. 
(Γυρίζει προς τή Μαντελέν). θ ά  τά  κρα
τήσετε ώς αύριο τουλά χισ το , ξέρετε  
πώς τό καθένα τους σημαίνει μιά λέ
ξ η ; (Δίνει ενα μπουκέτο) Μή (ένα δεύτε
ρο) μέ (τό τρίτο) ξεχνάτε.

Μ ΑΝΤ.—Εύχαριστώ .
ΖΑΚ.—Μπορούν νά πουν καί περισ

σότερα άκόμα μέ τρείς συλλαβές. Κοι
τάξτε. (Δείχνοντας με τή σειρά τά τρία 
μπουκέτα πού κρατάει ή Μαντελέν). Σ ' ά... 
(Τή σφίγγει ελαφρά και λέει τις 0νό άλλες 
συλλαβές οΓ αντί της. Απομακρύνονται 
χορεύοντας).

Ά ν σ α ιν ε  σε
Μ ιά γω νιά έ ν ϊς  δρόμου. Ν ύχτα .

Γ ενικό  πλάνο . — ΤΕνας πλανόδιος τρα
γουδιστής κ % ένας βιολιστής. 9Ενας κύκλος 
από περίεργους γύρω τους. Τραγουδούν. 
Μακρυά, στό πεζοδρόμιο, περνούν 6 Ζάκ 
καί ή Μαντελέν μπράτσο μέ μπράτσο. Στα
ματούν κοντά οέ μιά πόρτα.

Μ έτριο π λά νο .— Ό  Ζάκ καί ή Μαν
τελέν.

ΖΑΚ.—Τό βρίσκω πολύ φυσικό νά 
μέ φωνάζετε Ζάκ. Καί σείς ;

Μ ΑΝΤ.—Τό βρίσκω πολύ φυσικό.
Ζ Α Κ .—Γιά μένα δέ μπορεί νάσαστε 

π ιά  ή κυρία ή ή δεσποινίς... Ό χ ι .  Εί- 
σαστε ή...

ΜΑΝΤ. —Μ αντελέν.
ΖΑΚ. — Έ τ σ ι είνα ι. Ό σ ο  καί νά- 

ψ αχνα  δέ θάβρισκα πιό ώραίο όνομα. 
Νά όπως τώρα πού μιλάμε στόν πλη
θυντικό. Ας ύποθέσουμε πώς αύριο μι
λάμε στόν ενικό. Ας ύποθέσουμε πώς 
λ έ μ ε : «Είσαι καλά  ; Μ* ά γα πά ς ; Πό
σο είσαι όμορφη!». Ά ς  ύποθέσουμε! 
Τότε δέ θά μπορούμε νά πιστέψουμε 
πώ ς υπήρχε έποχή πού μιλούσαμε στόν 
πληθυντικό. Δέν ε ΐν ’ ώρα»α νά μπορείς 
νά λές. «Ε ΐσαστε όμορφη» κι ύστερα 
άπό μιά ώρα νά ρ ω τ ά ς ; «Μ* ά γα π ά ς  ;»

'Η  Μαντελέν συγκατανεύει μέ κίνηση 
τού κεφαλιού.

Γενικό π λ ά ν ο . — Ό  Ζάκ καί ή Μαντε
λέν μακρυά. Στό πρώτο πλάνο ό κύκλος 
των περιέργων κΓ  ό τραγουδιστής πού α
πομακρύνεται ενώ βλέπουμε ένα <ϊπίτι άπό 
τό ισόγειο ώς τό τελευταίο πάτωμα.

*Α ν σ α ι ν ε  σ ε
εν α  π α ρ ά & νρο  π α ρ μ έ ν ο  α π '  εξω . Ν ύ χ τ α .

Μ έ τ ρ ιο  π λ ά ν ο .  — Τό παράθυρο είναι 
ανοιχτό. ' Η  Μαντελέν ακουμπισμένη στό 
πρεβάζι. Πίσω της ό Ζάκ προβάλλει απ' 
τό σκοτάδι. 'Α π ' τό δρόμο ανεβαίνει ό 
ήχος του τραγουδιού πού άκουγόταν στήν 
προηγούμενη σκηνή.
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ΖΑΚ.—Βλέπετε. Ε ίναι αά νά έχω  τό 
Πάνθεον καί τόν Πύργο του "Αϊφελ 

•στήν κάμαρά μου. Κι* δλους τούς δρό
μους τοΟ Π αρισιού, κι* δλα  τά  φώτα. 
{Περνάει τό μπράτσο του οτόν ώμο τής 
Μαντελεν). θ ά  μπορούσαμε νά ζήσουμε 
χρόνια  χω ρίς νά συναντηθούμε σ' ό
λο υ ς αύτούς τούς δρόμους. Μιά μέρα 
θά  βρισκόσαστε στό Έ το υ ά λ  κι’ έγώ 
στό  Βοτανικό κήπο. Μιά άλλη  μέρα 
έγώ  θάμουν στό Μονρούζ καί σεϊς στήν 
π λ α τε ία  Κλισύ. θ ά  μπορούσαμε νά 
ζήσουμε είκοσι χρόνια  έτσι, θ ά  μπο
ρούσαμε νά πεθάνουμε χω ρίς νά  γνω 
ριστούμε... (Σ φίγγει την Μαντελεν ολυ 
και τιιο κοντά τον. Τό ρολόϊ μιας εκκλη- 
οίας χτυπάει μακρνά τις ώρες). ΚΓ ύστε
ρα... ή τύχη είναι καλή... πού συναν
τηθήκαμε άπόψε.

Μ ΑΝΤ.—Καί μοΰ είπατε πώς ε ίχ α 
με ξανασυναντηθε7 κι* ά λλοτε .

ΖΑΚ.—Ν αί. ’Έ τσ ι σάς είπα . Δέν ή
τα ν  δμως άλήθεια . Σ ά ς  έβρισκα όμορ
φη κι ήθελα νά σάς μιλήσω. Μού θυ
μώνετε ;

Μ Α Ν Τ.—’Ό χ ι .  ( Ό  Ζάκ πιάνει τό κε
φάλι τής Μαντελεν και ϋέλει νά τή φιλη
θεί. *Η  Μαντελεν που άκουγε τούς ήχους 
τον ρολογιού τόν άπομακρννει). Δέκα, έν
τεκα, δώδεκα... Ε ίνα ι μ εσ ά νυ χτα !

ΖΑΚ.—Δέ μετρήσατε καλά.
Μ ΑΝ Τ.—Μέτρησα κάθε χτύπο.
ΖΑΚ.—’Εγώ δέν ακόυσα κοινένα.

I -

Μ ΑΝΤ.—Μού ε ίχα τε  πεί πώς δέν 
ήταν ά ρ γ ά !

ΖΑΚ.'·—Δέν ήθελα νά σάς χάσω .
Μ έτριο  τζλάνο. — Στη διάρκεια αυτής 

τής σκηνής ?) Μαντελεν προχωρεί προς 
την πόρτα, 6 Ζάκ την άχολον&εϊ.

Μ ΑΝΤ.—Μή μέ κρατάτε.
ΖΑΚ.—Δέ θά σάς κρατήσω άν μού 

ύποσχεθήτε πώς θά ξανάρθετε αύριο·
Μ ΑΝΤ.—Αύριο φεύγετε.
ΖΑΚ.—νΟ χι μένω.
Μ ΑΝΤ.—*Έτσι μού ε ίχα τε  πβΐ.
ΖΑΚ.—Ε ίπ α  ψέμματα.
Μ ΑΝΤ.—Κι’ ό σ τρ α τό ς ; Ή  'Α φρική;
ΖΑΚ.—Τά ε ίπ α  δ λ ’ α ύ τά  γ ιά  νά σάς 

κρατήσω μιά στιγμή περισσότερο.
Μ ΑΝΤ.—Καί πότε δέν είπατε ψέμ

ματα  ά π ό ψ ε ;
ΖΑΚ·—Τό ξέρετε καλά.
Μ ΑΝΤ.—Μείνετε έδώ. θ έ λ ω  νά φύ

γω  μόνη.
ΖΑΚ.—θ ά  ξα να ρ θ ε ίτε ;
Μ ΑΝΤ.—Ώ ρεβουάρ .
ΖΑΚ.—θ ά  ξαναρθείτε. Αύριο βράδυ 

θά σάς περιμένω έδώ. C Εχουν φτάσει 
στό κεφαλόσκαλο. * Η Μαντελεν κατεβαίνει 
τή σκάλα. Διστάζει. Σταματά). Μ αντελέν, 
δέ λέω  π ιά  ψέμματα. ΕΤναι ή πρώτη 
φορά πού πέρασα μιά τόσο ώ ραία βρα- 
δυά. Καί σεις ;

Μ ΑΝΤ.—Είναι ή πρώτη φορά.
0  Ζάκ, την πλησιάζει και τή φιλάει.

Η Μαντελεν άποσπαται απαλά καί φεύγει.
Ρ Ε Ν Ε  Κ Λ Α ΙΡ 

(Μεταφρ. Ά ν τ . Κ .)

Γερμανική ξυλογραφία του 15ου αιώνα
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Ν Α Π Ο Λ Ε Ω Ν  Β Ο Ν Α Π Α Ρ Τ Η Σ
( Ν ο υ β έ λ λ α )

Τού Χ Α Λ ΛΝ ΤΟ Ρ ΛΑΞΝΕΣ 
(Βραβείο Νόμπελ 19δδ)

(Συνέχεια  άπό  τό προηγούμενο)

Κ α ι  ΝΑ πού μιαν ώραίαν ήμέρα, πατά τά τέλη τοΰ αίώνος, μιά δουλεύ- 
τρα της ένορίας τοΰ Τζοκουλσαρνταλούρ είχε καταπιαστεί, από πολύ ένωρίς 
έκεΐνο τό πρωί τοΰ τέλους τοΟ καλοκαιριού μέ άρμεγμα των προβάτων, στό 
μέρος πού ήταν γ ι’ αυτή τή δουλειά.

"Οπως ξέρουν δλοι οί Ίσλανδέζοι τό Τζοκουλααρνταλούρ είναι Ινα πέρα
σμα για τις ψηλές έρημες καί παγωμένες περιοχές τής άνατολικης μεριάς τού 
τόπου. Παλιά κείμενα λένε πώς τό παλιό μονοπάτι τής παγωμένης περιοχής 
περνούσε άπό έκεΐ κ ’ έπήγαινε στά χωριουδάκια τής νοτιοανατολικής μεριάς 
τοϋ τόπου περνώντας άπό τά βορεινά τοϋ Βατναγιοκούλ, ανάμεσα στό Γιοκούλ 
καί στις ήφαιστειώδικες πλαγιές τοΰ Όθάνα. Σέ πολύ παλιά χρόνια υπήρχανε 
έκεΐ πολλά βοσκοτόπια, πού άπό πολύν καιρό οί καταιγίδες τά είχαν κάνει 
έρημους τόπους. Τό μονοπάτι είχε νά χρησιμοποιηθεί πολλούς αιώνες καί 
ήταν βέβαιο πώς χρειαζόντανε πάνου άπό δχτώ ήμέρες γιά νά πάει κανείς 
άπό τό ένα χωριουδάκι στό άλλο, περνώντας άνάμεσα άπό τις παγωμένες πε
ριοχές καί άπό γκρεμισμένα βράχια, θά  μου έπιτραπεΐ νά πώ πώς ένας μονά
χα  ξένος είχε πάρει μέ άλογο τό μονοπάτι έκεΐνο. Φαίνεται πώς ό άνθρωπος 
αυτός είχε δηλώσει πώς δέν τόν έγνιαζε άν θ’ άφηνε έκεϊ τή ζωή του ή όχι. 
*0 μόνος του σύντροφος ήτανε τό άλογό του καί τις έλάχιστες φορές πού είχε 
ξαπλώσει νά κοιμηθεί δενότανε καλά άπό τά μπροστινά πόδια τοΰ άλόγου. 
Λένε πώς είχε άπάνου του ένα πιστόλι γεμισμένο γιά νά σκοτώσει τό άλογό 
του καί τόν ίδιο τόν εαυτό του άν τδφερνε ή άνάγκη. Μ’ άλλα λόγια τό μονο
πάτι έκεΐνο ήτανε πολύ έπικίνδυνο.

Ξαφνικά τό σκυλί άρχισε ν’ άλυχτάει κι δταν ή δουλεύτρα έβαλε τό 
χέρι της άπάνου άπό τά μάτια της γιά νά τά προστατέψει άπό τό θαμπωτικό φώς, 
άντιλήφθηκε έκπληκτη έναν άνθρωπο πού κατέβαινε άπό τό βουνό. Γιά μιά 
στιγμή έμεινε σ’ αυτή τή στάση, δίχως νά μπορεί νά ξεκολλήσει άπ’ αύτόν τά 
μάτια της, γιατί κανένας δέν περίμενε νά ίδεΐ νά έρχεται άνθρωπος άπό έκείνη 
τή μεριά. Στήν πραγματικότητα, δέν ήταν καθόλου μπορετό νά δώσει σ’ έκείνη 
τήν ύπαρξη τήν ονομασία τοΰ δίποδου άνθρώπου, γιατί προχωρούσε μέ τήν 
κοιλιά. Ό  σκΰλος γαύγιζε σάν δαιμονισμένος. Ό  άνθρωπος βάλθηκε μέ πολλή 
έγκαρτέρηση σέ κάθε άναποδιά, νά κατεβεΐ άργά καί κοπιώδικα τή βραχώδι- 
κη πλαγιά. Δέν έκανε προσπάθεια νά σταθεί δρθιος ούτε δταν έφτασε σέ ίσιω
μα. Σερνόταν μέ τήν κοιλιά πρός τό μαντρί. Καί μονάχα δταν έφτασε έκεΐ 
κοντά σηκώθηκε στά δυό. Στηρίχτηκε στά μαδέρια τής πόρτας τοΰ μαντριού, 
κοίταξε τις προβατίνες πού άναχαράζανε κι ύστερα κάρφωσε τά μάτια του καί 
στή δουλεύτρα. Κι ή δουλεύτρα κοίταζε κι αυτή τρομαγμένη τόν ξένο. Τά 
ρούχα του ήτανε κουρελιασμένα, ήτανε ξυπόλυτος, βρώμικος καί σκονισμένος, 
τά χέρια καί τά πόδια του ήτανε ματωμένα, ξεσκούφωτος, μέ γένεια μαύρα 
καί πικγωμένα, μέ τά χείλια φριγμένα καί μέ μάτια πού έβγαζαν φωτιές.

"Ητανε μικροκαμωμένος, μπορεί καί νέος ακόμα, σάν ένας άνθρωπος
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πού δέν είχε φτάσει τήν πλέρια του ανάπτυξη. 'Η  γυναίκα δέν μπόρεσε να 
μή σκεφτεί πώς ήτανε Ενα παιδί πού μόλις γεννήθηκε τό είχανε πετάξει καί 
είχε μεγαλώσει κατόπιν μέ χίλια στανιά. Ό  άνθρωπος κάτι τραύλισε. Μ' αυ
τός δέν μπόρεσε νά καταλάβει ούτε λέξη τόσο πού νόμισε πώς μπορεί νά ήτα- 
νε κανένας Άρμένης από Εκείνους πού είχαν καταφύγει Εκείνη τήν Εποχή στόν 
τόπο, φεύγοντας τούς Τούρκους. Τούδωσε γάλα.

Αυτός δοκίμασε στήν αρχή πολλή δυσκολία νά ρουφήξει τό κατάπαχο 
προβατίσιο γάλα καί τόπινε μικρές - μικρές γουλιές. .Κάθισε κατά γής, άνοιξε 
τις γάμπες του καί κάρφωσε τά μάτια του στά κουρασμένα του ποδάρια. 
“Ηπιε πάλι μιά γουλιά. Ή  δουλεύτρα δέν είχε πιά καμιάν ανησυχία.

— Μέ τό συμπάθειο, ποιός είσαι; τόν ρώτησε.
Αύτός δέν κατάλαβε αμέσως - αμέσως. Στό τέλος απάντησε δίχως νά 

βγάλει τά μάτια του άπό τά καταματωμένα του ποδάρια:
— Τόνομά μου είναι Ναπολέων Βοναπάρτης.
— Καλά, καλά, είπε ή δουλεύτρα πού δέν είχε άκουσμένο νά μιλούν 

ποτέ γι αύτόν τόν άνθρωπο.
— Κ’ Ερχεσαι άπό μακρυά;
— Ά π ό  τήν άλλη μεριά τού Βατναγιοκούλ.
— Κακομοίρη, είπε ή δουλεύτρα, τί σούτυχε;
— Είμαι αύτοκράτορας, είπε δ άνθρωπος.
— Τί;  Εκανε ή δουλεύτρα.
— Παλινόρθωσα τό Χριστιανισμό στή Δανία, είπε.
— Καλά, καλά, είπε ή δουλεύτρα.
— Κ’ Ενίκησα τούς Τούρκους, είπε αύτός.
— Τούς Τούρκους; ρώτησε ή δουλεύτρα.
— Χαί, είπε Εκείνος, καί τώρα πάει τέλεψε, δέν θά ξανακούσει κανείς 

νά μιλάνε γι αυτούς.
— Καλά, καλά, είπε ή δουλεύτρα. Μού φαίνεται τώρα πώς πρέπει νά 

πάμε νά μιλήσουμε στόν Εφημέριο. Αύτός δέν Εβγαλε τά μάτια του άπό τά 
ποδάρια πού τόν είχαν κουβαλήσει δλον Εκείνο τόν κοπιαστικό καί μακρύ δρό
μο. CH δουλεύτρα ξανάρχισε τό άρμεγμα. "Οταν τέλειωσε, δ άνθρωπος καθό
ταν πάντα στήν ίδια θέση.

Καί λοιπόν, ό Εφημέριος ήρθε νά ίδεΐ τόν ξένο. Ή τα ν  Ενας καλός γέρος 
Εφημέριος, θέλησε νά καλέσει τόν ξένο σπίτι του καί νά τόν περιποιηθεΐ. Μά 
δ άνθρωπος ήτανε άκόμα τόσο Εξαντλημένος, πού δέν μπορούσε νά σταθεί όρ
θιος καί τό μόνο πού κατάφεραν ήταν νά τόν κάνουν νά συρθεί μέ τήν κοιλιά 
μέχρι τήν παράγκα στήν άκρη τής αύλής τής φάρμας. Χρειάστηκε νά τού φέ
ρουν Εκεί νά φάει. Τις πρώτες μέρες Ετρωγε λίγο κ ’ έπερνούσε τις ήμέρες του 
κοιμούμενος μέσα στό στάβλο δπου τού συγυρίσανε μιά γωνιά Εκεί πού τρώ
γανε τά ζώα. Μά γρήγορα άνοιξε ή όρεξή του. Τήν τρίτη μέρα δ πάστορας 
τούδωσε Ενα δικράνι κι αύτός, δίχως νά πει λέξη βγήκε κ’ Επήγε μέ τούς 
ανθρώπους πού λίχνιζαν τά στάχυα. Αύτοί καταλάβανε πώς ήτανε μεγάλη 
διασκέδαση νάχουν για τό λίχνισμα τόν αύτοκράτορα Ναπολέοντα καί θέλη
σαν νά μάθουν περισσότερα σχετικά μέ τήν παλινόρθωση τού Χριστιανισμού 
στή Δανία καί μέ τή νίκη Ενάντια ατούς Τούρκους. Μά τήν ώρα τού φαγητού, 
δ άνθρωπος Επήγε κ ’ Εκατσε κάμποσο μακρυά, γύρισε τήν πλάτη σ’ βλον τόν 
κόσμο, δέν Εδινε καμιάν άπάντηση στις ανώφελες Ερώτησες κ* Εχαψε τό φαί 
του δίχως νά βγάλει λέξη. Μέσα στά μάτια του Εβλεπε κανείς κάτι άπό τό 
κυνηγημένο, ανυπεράσπιστο ζωντανό. ‘Ο Εφημέριος Εσύστησε σ’ όλους νά είναι 
εύγενικοί μέ τόν Χαπολέοντα Βοναπάρτη. “Ελεγε πώς δ Χαπολέων Βοναπάρ
της ήταν Ενας δυστυχισμένος. Κατά βάθος βέβαια κανένας δέν ήθελε κακό γιά 
-ιό Χαπολέοντα Βοναπάρτη. Γιά εύκολία τόν Ελέγανε Πάρτη. Ό Πάρτης λοι
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πόν δέν Επλησίαζε πολύ κανέναν άνθρωπο, ποτέ. Ό  Πάρτης δβν άνοιγε ποτέ 
αυτός πρώτος κουβέντα. Ό  Πάρτης δέν είχε ποτέ λόγο σκληρό, ακόμα καί 
γιά τό σκύλο. Δέν μπορούσε νά φανταστεί κανείς πιό ειρηνικό άνθρωπο άπ’ 
αυτόν τόν πρώην αύτοκράτορα - πολεμιστή. Χρησιμοποιούσε τα αγροτικά Ερ
γαλεία χωρίς νά τού δείξει ποτέ κανείς τόν τρόπο καί έβγανε πέρα τη δουλειά 
του κανονικά καί σκεφτικά. Ποτέ δμως δέν πείστηκε νά μπεϊ μέσα στό σπίτι 
τού έφημέριου. Κατοικούσε πάντα στό στάβλο. 'Η  γυναίκα τού πάστορα τού 
έστειλε μερικά έσώρρουχα καί Ενα ζευγάρι ίσλανδέζικα πέτσινα ποδήματα.

"Υστερα από τό λίχνισμα κατάλαβαν πώς θά ήτανε σάν ύπηρέτης πολύ 
χρήσιμος στη φάρμα. Διόρθωνε δ,τι πήγαινε στραβά, ταχτοποιούσε τά πάντα, 
διατηρούσε καθαρή τήν αύλή τής φάρμας κ’ έβοηθούσε στό στάβλο.

"Οταν χειμώνιασε έγινε μόνος του υπηρέτης στό στάβλο τού έφημέριου. 
"Ο,τι έκανε τό έκανε ήρεμα καί καλότροπα. Δέν ύπόφερε δμως νά τού δίνουν 
έδηγίες γιά τη δουλειά του κι ούτε νά τού ζητούν νά κάνει κάτι. Σέ τέτιες 
περιπτώσεις γινόταν παράξενος, άρχιζε νά σφυράει καί νά ξεφυσάει καί στό τέ
λος κραύγαζε: «Είμαι ό Ναπολέων Βοναπάρτης»! Μιά μέρα ρίχτηκε σ’ ένα 
μεροκαματιάρη τού έφημέριου γιατί τοϋδωσε διαταγή γιά τη δουλειά του. Ό  
Εφημέριος άπαγόρεψε νά δίνουν όποιαδήποτε διαταγή στόν Ναπολέοντα Βονα- 
πάρτη. «Είναι φιλοξενούμενος τής φάρμας καί κανείς δέν μπορεί νά τού πεί 
τίποτα». Τού Επιτρέψανε νά διαλέγει μόνος του τή δουλειά πού θά ήτανε λιγό
τερο κοπιαστική. Κι αύτός δέν έμενε ποτέ αργός. Μιά μέρα Ενας μεροκαματιά- 
ρης άρχισε νά τόν λέει Τζών. Στήν αρχή δ Ναπολέων έκανε πώς δέν άκουσε. 
Ό  άλλος δμως δέν έκανε νά σταματήσει καί τότες αύτός άρχισε νά σφυράει 
καί νά φωνάζει :

— Είμαι ό Ναπολέων Βοναπάρτης!
— Ό χ ι, είπε δ άλλος, τό δνομά σου είναι Τζών Γκούντμουντσον.
Ό  Πάρτης έγινε τρελλός από τή μανία καί φώναξε:
— Τώρα θά Εδεΐς παλιάνθρωπε! "Ηθελε νά τόν μαχαιρώσει.
Ό  Εφημέριος είπε τότε νά μήν τόν λένε άλλοιώς άπό δπως ήθελε αύτός. 

"Αν καί δ πάστορας άπευθυνότανε πάντα σ’ αυτόν μέ δλόκληρο τό δνομά του : 
«Βοναπάρτη» έλεγε.

"Οταν δ Εφημέριος κατάλαβε πώς δ Βοναπάρτης δέν θά πατούσε ποτέ 
τό ποδάρι μέσα στό σπίτι, είπε νά τού χωρίσουν μέ σανίδια μέσα στό στάβλο- 
μιά γωνιά καί νά τού ανοίξουν Ενα παράθυρο. Ε κ ε ί έβαλε τό κρεββάτι του. 
Ή  γυναίκα τού πάστορα τού έδωσε λίγο κερί γιά νά φωτίζεται τή νύχτα. 
’Αργότερα φτιάξανε καινούριο στάβλο στόν περίβολο τής φάρμας κι δ Ναπο
λέων Βοναπάρτης είχε τόν παλιό μόνον γιά τόν Εαυτό του. Τό καλοκαίρι 
τοϋφτιαςε καινούρια σκεπή. Ε ίχε γίνει κάτοχος Ενός σουγιά, μιάς γαβάθας κ’ 
Ενός κουταλιού. "Οταν έφτανε ή ώρα γιά τό γιόμα παρουσιαζότανε μέ τή γα
βάθα στό κατώφλι τής κουζίνας κ’ Επερίμενε απέξω ίσαμε νά τού τή γιομί- 
σουν. Τού τάβαζαν δλα μαζί μέσα στή γαβάθα, τή σούπα καί τό κρέας ή τό 
ψάρι. "Αν αργούσαν πολύ νά τού δώσουν τό φαί του, έφευγε. Μά τότες ο: γε
λάδες δέν θά είχανε σανό τό βράδυ, γιατί σέ τέτια περίπτωση δέν κούναγε 
τό δαχτυλάκι του νά κάνει τίποτα τήν υπόλοιπη ήμερα. Γι αύτό δ πάστορας 
πρόσεχε νά μήν τόν κάνουν νά περιμένει μέ τή γαθάθα καθόλου.

Μιά φθινοπωριάτικη μέρα έφτασε στή φάρμα Ενας άνθρωπος πού Ερχό
τανε άπό τά ακριανά χωριά τού βορρά. Ε ίχε δουλειές μέ πολλούς σέ διάφο
ρους τόπους τής κοιλάδας, ανάμεσα σ’ άλλους καί μέ τό Ναπολέοντοο 
Βοναπάρτη.

— Καλημέρα αγαπητέ μου Νούντ, τού είπε.
(Τό τέλος στό έπόμενο) ΧΑΛΛΝΤΟΡ Λ Α ΞΝ ΕΣ

(Μετάφραση Κ. Π .)
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Α Π Ο  Μ Η Ν Α  Σ Ε  Μ Η Ν Α

25 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ

Τη Μ ε γ ά λ η ν  'Η μ ε ρ α  τη  γ ιό ρ τα σ ε  ε φ έ τ ο ς  6 4Ε λ λ η ν ι κ ό ς  Λ α ό ς  μ ε  έ& νικήν  
έ ν τ α σ η , π ο ύ  & ύ μ ισ ε  το υ ς  κ α τ ο χ ικ ο ύ ς  γ ιο ρ τα σ μ ο ύ ς  : ή σ ύ λ λ η ψ η  α π ό  τ ο υ ς  w Α γ -
γ λ ο υ ς  του  α ρ χ ι ε π ι σ κ ό π ο υ  Μ α κ α ρ ίο υ  κ α ι  τω ν  ά λλω ν  Κ υ π ρ ί ω ν  ίερωιχένων κ ι  ή 
έ κ τ ό π ι σ ή  το υ  σ '  έν α ν  ξερόβραχο, χ α μ έ ν ο ν  σ τη  μ έ σ η  το ύ  α π έ ρ α ν τ ο υ  * Ι ν δ ικ ο ύ  
'Ω κεα νο ύ ,  η τρ ο μ ο κ ρ α τ ία  π ο ύ  έ χ ε ι  έ ξ α π ο λ ύ σ ε ι  σ τ η ν  Κ ύ π ρ ο  6 Κ ά ρ τ ι γ * ,  οι συλ -  
λ ή ψ ε ις  α γ ω ν ισ τώ ν  το ύ  Κ υ π ρ ι α κ ο ύ  άγώ νος ,  οΐ  ε κ τ ε λ έ σ ε ι ς ,  ή δ ιά λυ σ η  ο ρ γ α ν ώ 
σεων. τό κ λ ε ί σ ι μ ο  ε φ η μ ε ρ ί δ ω ν , οι β α ν δ α λ ισ μ ο ί  τ ή ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η ς  κ α ί  
τ ή ς  Σ μ ύ ρ ν η ς . οι α π ε ι λ έ ς  τ ω ν  «σ υ μ μ ά χ ω ν » Τ ο ύ ρ κ ω ν  γ ια  π ό λ ε μ ο  κ α ι  ή επ ί& ε -  
σή τ ο υ ς  ε ν α ν τ ίο ν  το ύ  4Ε λ λ η ν ικ ο ύ  π λ η θ υ σ μ ο ύ  τ ή ς  Κ ύ π ρ ο υ , ή έ χ & ρ ό τη ς  τ έ λ ο ς  
τω ν  ά λλω ν  «σ υ μ μ ά χ ω ν » τη ς  ' Α τ λ α ν τ ι κ ή ς  Σ υ μ μ α χ ί α ς  α π έ ν α ν τ ι  σ το  δ ίκα ιο  α ί τ η 
μ α  τω ν  Κ υ π ρ ί ω ν  γ ια  τ η ν  έ& ν ικ ή  τ ο υ ς  Α π ο κ α τά σ τα σ η ,  έδω σα ν  Ιδ ια ί τ ερ ο  νόημα  

β σ τ η ν  Ε & ν ικ ή  Ε π έ τ ε ι ο . Έ τ ό ν ι σ α ν  π ώ ς  ό έ& νικός  α γώ ν α ς  τ ω ν  Κ υ π ρ ί ω ν  ε ίνα ι  
α γώ να ς  ολου το ύ  4Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Λ α ο ύ  ε ίνα ι  ό α γώ ν α ς  ο λό κλη ρο υ  το ύ  " Ε θ ν ο υ ς .  Γ ι '  
αυτό  κ ι ’ ολό κλη ρο  τό  ”Ε& νος έ σ κ υ ψ ε  ε φ έ τ ο ς  α π ά ν ω  σ τ ο υ ς  τ ά φ ο υ ς  τω ν  η ρ ώ ω ν  . 
το υ  το ύ  21, γ ια  νά π ά ρ ε ι  κα ινο ύ ρ ιο  &άρρος κα ι  κ α ινο ύ ρ ια  π ί σ τ η  κα ί  π ρ ο  π ά ν 
τω ν  νά ά ν α β α φ τ ι σ τ ε ϊ  μ έ σ α  ο τή  δ ικ ή  το υ ς  & υσία  κα ί  ατά  δ ιδ ά γ μ α τα  το υ ς  κ * ε ίδ ε
τ ι ς  μ ο ρ φ έ ς  τους  ό δη γο ύ ς  σ το  σ η μ ερ ιν ό ν

ΟΙ ΔΕΚΑ «ΔΩΔΕΚΑ»
Ό τα ν  ένας οργανισμός, μια ομάδα, 

υψώνει τον εαυτό της σε θέση αθλοθέ
τη καί κριτή πνευματικών έργων ή ευ
θύνη της ε ίνα ι βαρύτατη καί ή κρίση 
της ύπόκειται στον πνευματικό έλεγχο. 
Τό έργο πού βραβεύεται πρέπει νά είνα ι 
τουλάχιστον υγιές άπό εθνική καί κο ι
νοτική άποψη, γιατί είνα ι αδύνατο νά 
διαχωρισθούν οί ιδέες του βιβλίου άπό 
τήν αισθητική τους μορφή. ’Από αυτή 
τήν άποψη είναι αχαρακτήριστη ή βρά
βευση άπό τούς «Δώδεκα» ενός βιβλίου 
απολογητικού τής έθνοπροδοσίας, πού 
όχι μόνο συκοφαντεί καί υβρίζει τήν 
Α ντίσταση τού Ε λ λη ν ικ ο ύ  Λαού άλλα 
καί ήρωποιεί τούς συνεργάτες των κα- 
τακτητώ ν. Τό βραβείο όμως δεν θά  με
γαλώσει τήν αξία  ένός άποτυχημένου 
καί κακού βιβλίου, ενώ χαρακτηρίζει 
αυτούς πού τό έδωσαν καί οί όποιοι 
δέν είνα ι ευτυχώς ούτε μιά ντουζίνα.
Η Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ε Υ Σ Η  
ΣΤΗ Ν  Μ Π ΙΕΝ Α Λ Ε

Δέ μπορούμε νά θεωρήσουμε ιδιαί
τερα βαθυστόχαστη τήν απόφαση τής 
αρμόδιας επιτροπής, πού πήρε τήν άπό-

Έ & ν ι κ ό ν  'Α γώ ν α .

φάση νά εκπροσωπηθεί ή νεοελληνική 
ζωγραφική στή διεθνή έκθεση τής Βε
νετίας, τή Μ πιενάλε, μονάχα άπό τό 
χαρσχτικό έργο τού Δ. Γαλάνη. Τό έρ
γο τού Γαλάνη, όποιο καί άν είνα ι, κι 
αυτό δέν τό εξετάζουμε εδώ, άνήκει ο
ριστικά στή γαλλική τέχνη. Ή  Γαλλία 
πού τόν έχει κα ί υπήκοό της καί μέλος 
τής ’Ακαδημίας τής πρωτεύουοάς της, θ ά  
μπορούσε νά τόν στείλει γιά  δικό της 
εκπρόσωπο. ’Επιτροπές, πού έχουν δη- 
μ ιουργηθει γ ιά  νά παρουσιάζουν στο ε
ξωτερικό τίι νεοελληνική τέχνη, έκπλη- 
ρούν πολύ λίγο τόν προορισμό τους, μέ 
τέτιες άποφάσεις. Μ αζί μέ τις συνθή
κες μαρασμού καί τις κάθε λογής άντι- 
^oo in^c  πού ή σημερινή κατάσταση δη
μιουργεί γιά  τήν ανάπτυξη τής τέχνης 
μας, ή άφάνεια όπου τήν καταδικάζουν 
οί επίσημες επιτροπές, ε ίνα ι ίσως τό 
πιο καίριο πλήγμα πού θ ά  μπορούσαν 
νά τής δώσουν.

ΟΙ Λ Ο ΓΟ Τ ΕΧ Ν ΙΚ ΕΣ Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΕ ΙΣ
Τόν τελευταίον καιρό παρατηρείται 

μιά ύφεση στή δραστηριότητα τών συ
ν εργαζομένων λογοτεχνικών οργανώ
σεων γιά  τήν επίλυση τών έπαγγελμα-
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τικών ζητημάτων τών λογοτεχνών. Ή  
οργάνωση τής πλατιάς έκθεσης τού βι
βλίου, ή ημέρα Μνήμης τών Ποιητών, 
είναι βέβαια μέσα στον κύκλο τών εν
διαφερόντων τών οργανώσεων, μα αυτά 
όλα δεν πρέπει νά τις κάνουν νά λη

σμονούν πώς τά επαγγελματικά ζητήμα
τα (ατέλεια χαρτιού, συντάξεις κ.λ.) μέ
νουν από χρόνια άλυτα καί ότι μόνον 
μέ τις συντονισμένες καί συνεχείς καί 
επίμονες ένέργειές τους θ ά  λυθούν.

ΣΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟ Υ ΑΛ. ΣΒΩΛΟΥ
I I  «Ε .Τ .» αντί άλλο μνημόοννο δημοσιεύει τον χαιρετισμό που απην&ννε στους 

φοιτητές ο Αλέξανδρος Σβώλος όταν άπολΰΟηκε τδ 11)35 άπδ το Πανεπιστή
μιο . Τδ κείμενο αντδ παραχωρήϋηκε ευγενικά άπδ τδ αρχείο τής δικηγόρου 
Κας 'Αγνής Ρουσσοπονλου. 'Ως γνωστδν δ *Αλ. Σβώλος άφησε την επιστημονική 
του βιβλιοϋήκη στδ ΙΙανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τδ εδώ σπίτι του στδν 
*Οίκο τον Φοιτητή».

Χ Α ΙΡΕ Τ ΙΣΜ Ο Σ
Π ΡΟ Σ ΤΟΥΣ Μ ΑΘ ΙΙΤΑ Σ ΜΟΥ.

Α γ α π η τ ο ί  μ ο υ  φ ίλο ι .
#Η τόσον βιαστική άπομάκρυνσίς μου 

από τό ΙΙανεπιστήμιον δεν μού έδοοσε 
τον καιρόν νά Σάς άποχαιρετίσο).

Έ π ερ ίμ ενα , κατόπιν, νά άρθή ή 
λογοκρισία, διά νά ήμπορέσω νά επ ι
κοινωνήσω ελεύθερα μαζύ Σας. Διότι 
α ισθάνομαι τήν ανάγκην αυτήν. Ό  δε
σμός τής εξαετούς μου σχέσειος πρός 
τήν πανεπιστηιπακήν νεότητα δεν δ ια 
λύεται τόσον εύκολα, ώστε νά Σάς εγκα
ταλείπω  χωρίς νά Σάς πώ δύο τελευ
ταία ?.όγια.

Δεν πρόκειται νά Σάς μιλήσω διά 
τήν άπόλυσίν μου. Κανείς Σ ας δεν έπί-

στευσεν, ούτε πιστεύει, ότι ή διαγωγή 
οίουδιμιοτε από τούς έως χθες καθηγη- 
τάς Σας εμπίπτει εις τούς λόγους άπο- 
λύσεως τών ισοβίων καί τών μονίμων 
υπαλλήλων, πού ορίζουν αί «συντακτι
κοί πράξεις». *Ως πρός εμένα, μάλιστα, 
ή Κυβέρνησις δέν έκαμεν άλλο παρά 
νά πραγματοποιήση παλαιάν απειλήν 
τών άντιπάλων της. Διότι, όπως είναι 
κοινώς γνωστόν, προ τεσσάρων ήδη 
ετών αυτός ούτος ό τότε Πρωθυπουργός 
κ. Βενιζέλος, είχεν απειλήσει από τού 
βήματος τής Γερουσίας ότι θά  κατήργει 
τήν έδραν τού Συνταγματικού Δικαίου, 
δ ιά  ν* απολυθώ άπό τό ΙΙανεπιστήμιον, 
ούτως ώστε νά μή ένοχλήται τό Κρά
τος άπό τάς επιστημονικός γνώμας μου, 
οσάκις δέν θά  τού ήσαν εύχάριστοι. 
Καί πράγματι, ή αλήθεια καί ή ανε
ξαρτησία τής γνώμης τών ακαδημαϊκών 
επιστημόνων ενοχλούν πάντοτε τούς κυ
βερνώντας. Καί δΓ αυτό εις τον κολα
σμόν της ευχαρίστως συναντώνται φίλοι 
καί εχθροί.

Ας μ ή μιλάμε, λοιπόν, δΓ αυτά. Ας 
μιλήσουμε καλύτερα διά Σάς, διά τό 
μέλλον Σας, διά τά σημερινά καθήκον
τα  καί διά τά ιδανικά Σας. "Ας μιλή
σουμε δι* ό,τι ήμπορεί ν* άποτελέση 
διαρκή ψυχικόν μεταξύ μας σύνδεσμον.

Τά λόγια μου α υτά —λόγια ενός με
γάλου φίλου Σας —είναι σύνοψις καί 
άπήχησις τού πνεύματος τής μέχρι χθες 
επικοινωνίας μας. Θά ήθελα νά φ θά- 
σουν έως τάς ψυχάς Σας καί νά μεί
νουν εκεί, διά  νά Σάς συ\οδεύουν εις 
τον δρόμον τής νεότητος, ώς στοργική 
κατήχησις. Ε ίνα ι ή έλαχίστη άνταπόδο- 
σις τής μεγάλης αγάπης πού μού έδεί- 
ξατε ώς τήν τελευταίαν στιγμήν.

* **
Μέ όσην δύναμιν διαθέτω  θά  ή θ ε

λα νά Σάς τονίσιυ διά μίαν ακόμη φο- 
φάν ότι τό ώραιότερον χρέος Σας είνα ι 
ν* άφοσιωθήτε εις τήν 'Επιστήμην, μέ 
πνευματικήν πειθα ρχία ν , μέ σύστημα
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κα ί επιμονήν καί προ παντός μέ αγνό
τητα καί ανιδιοτέλειαν. "Ετσι μόνον θά  
ήμπορέσετε νά την κατακτήσετε, άλλα 
καί νά την προαγάγετε. Ή  απλή κα- 
τάκτησις τής γνώσεως διά τούς πρακτι
κούς σκοπούς της έχει δευτερεύουσαν 
αξίαν. ΔΓ αυτό Σάς ζητώ  νά διατηρή
σετε την επιστημονικήν φιλοδοξίαν πού 
έπροσπάθησα νά Σάς έγκεντρίσω μέ 
τό Φροντιοτήριον τού Συνταγματικού 
Δικαίου, όπου καί έπέρασα τάς ώραιο- 
τέρας συγκινήσεις τής πανεπιστημιακής 
μου ζωής, παρακολουθών τά πρώτα 
πνευματικά Σας πτερυγίσματα, καθο- 
δηγών τήν άνήσυχον σκέψιν Σας καί 
φιοτιζόμενος καί ό ίδιος πολλάκις από 
τά ευρήματα της.

Ό π ω ς δέν έπαυσα νά Σάς τονίζω, ή 
Ε πιστήμη είνα ι ή μεγάλη Δημοκρατία 
εις τήν οποίαν όλοι είναι κλητοί. Κάθε 
επιστήμων πρέπει νά αισθάνεται τό κα
θήκον νά συνεισφέρη τήν μικράν του 
συμβολήν εις τήν πρόοδον τής Γνώσεως.

Πρέπει καί Σ είς νά συνειθίσετε εις 
τήν άντίληψιν ότι ή καλλιέργεια τής 
Ε π ισ τή μ η ς δέν είναι δικαίωμα καί ύπο- 
χρέωσις μόνον τών ακαδημαϊκών της 
αντιπροσώπων, άλλ* ε ίνα ι αφιερωμένη 
εις τήν αγάπην όλων τών ‘Ελλήνων.

* **
Συνδεθήτε βαθύτερα καί δημιουργι- 

κώτερα μέ τό Πανεπιστήμιόν Σας. Προ
σπαθήστε νά συντελέσετε εις τήν τε- 
λειοποίησίν του. Μ ή ζητείται μόνον ευ
κολίας έξετάσεων. Ε ίνα ι ανάξιον τών 
ελπίδων πού παρέχει ή νεότης Σ 'ΐς . Ζη
τείτε, τουναντίον, διαρκώς περισσότερός 
ευκαιρίας εργασίας καί μορφώσεως. 
Ζητήστε Σπουδαστήρια, όπου νά ήμπο- 
ρειτε νά έργάζεσθε άνετα καί δημιουρ
γικά. Ά μυνθήτε τής ελευθερίας τής 
Ε π ισ τήμης καί τής διδασκαλίας της, 
διότι χωρίς αυτό δέν υπάρχει Ε π ισ τή 
μη, αλλά μόνον τό άψυχον ομοίωμά της. 
Ζητήστε τήν ισότητα ενώπιον τής Ε π ι 
στήμης, τήν ισότητα τής αφετηρίας διά 
τήν κατάκτησιν καί τήν προαγωγήν τής 
Γνώσεως. Δέν υπάρχει μεγαλύτερον 
στίγμα του πολιτισμού, διά τον όποιον 
καυχώμεθα. όσον ό αποκλεισμός τού 
πτωχού νέου από τήν άνωτέραν πνευμα
τικήν καλλιέργειαν. Ό σον δήποτε πε- 
ριωρισμένη καί άν είναι, εντός τής συγ
χρόνου κοινωνίας, ή δυνατότης τής επ ι
στημονικής μορφώσεως τών παιδιών τών 
ασθενέστερων τάξεων, έν τούτοις, όπως 
ή παγκόσμιος πείρα  πείθει, υπάρχουν 
τρόποι σοβαράς ένθαρρύνσεως αυτών 
μέ διάφορα συστήματα αύτοβοηθείας, 
εις τά όποια πρωτοστατούν αί οργανώ
σεις τών φοιτητώ ν. ’Ιδού ένα θέμα 
πού πρέπει νά τό κάμετε σημαίαν 
τών διεκδικήσεών Σας. Ζητήστε από τήν 
Δημοκρατίαν νά εξασφάλιση εις όλους 
ελεύθερον τό πεδίον τών πνευματικών

καταχτήσεων, διότι αυτό επαγγέλλεται 
καί αυτό είνα ι τό χρέος της.

*  **
*Η κατάρτισις Σας εις τήν Νομικήν 

καί τά ς Π ολιτικάς Έ π ιστήμας θ ά  Σάς 
έπιτρέψη μίαν ήμέραν νά διεκδικήσετε 
τά πλείστα τών αξιωμάτων τού δημο
σίου βίου. Διά τής ‘Επιστήμης Σας θά 
γίνετε πράγματι «ήγέτις τάξις». ‘Αλλ* 
ή άσκησις τής Ε πιστήμης χρειάζεται 
καί άνάλογΟΥ ήθος διά νά είναι υπη
ρεσία καί πρός τήν κοινωνίαν καί προς 
τήν εαυτόν Σας.

Συνειθείστε από τιόρα εις τήν άντίλη- 
ψ ιν, ότι όλα τά έργα Σ ας, ή δικηγορία, 
ή δικαστική υπηρεσία, ή δημοσία υπαλ
ληλία, ή πολιτική, ή καλλιέργεια τής 
Ε π ιστήμης, είναι λειτουργήματα πού 
πρέπει νά ασκούνται μέ αυταπάρνηση*1, 
μέ θάρρος καί άνεξαρτηόίαν πνεύματος, 
μέ αλληλεγγύην πρός τούς αδυνάτους, 
μέ αξιοπρέπειαν καί υπερηφάνειαν πρός 
τούς δυνατούς καί προ πάντων μέ άκ- 
μαίαν ευσυνειδησίαν.

Μήν έμπιστεύεσθε εις όσους Σάς ε ϊ-  
πουν ότι ύπ* αύτούς τούς όρους δέν θά 
έπιτύχετε εις τήν ζωήν. Έ π ιτυ χ ία ι πού 
εξαγοράζονται μέ ή θ ικά ς μεηόσεις ούτε 
αξίαν έχουν, ούτε διαρκούν. Τουναντίον, 
συνειθείστε νά στηρίζεσθε πάντοτε είς 
τάς δυνάμεις Σας, μή θυσιάζετε 6Γ 
οίανδήποτε τιμήν τάς άρχάς Σας, δια
τηρήστε άπρόσβ?..ητον, όχυράν τήν συ- 
νείδησίν Σας.

Θά Σ άς συμβή ίσως, ενώ θ ά  έχετε 
κάμει μέχρι κεραίας τό καθήκον Σας, 
νά Σάς αδικήσουν. Ά ρκεσθήτε τότε είς 
τον έπαινον τών ολίγων ή καί μόνης 
τής συνειδήσεώς Σας, μείνετε είς τόν 
καλόν δρόμον πού θ ά  έχετε χαράξει έξ 
αρχής, καί ή νίκη θ ά  είναι ίδική Σας, 
γρήγορα παρά αργά.

Μόνον άν ε ίνα ι έτσι ηθικώ ς άρτιοι 
οι επιστήμονες δικαιούνται, ώς ολίγοι, 
νά διεκ δικού ν τήν ηγεσίαν τών πολλών.

♦ **
Είς τό περιεχόμενον τής διδασκα

λίας μου τήν πρώτην θέσιν είχαν, όπως 
είνα ι φυσικόν, αί θεμελιώδεις άρχαί 
τού πολιτεύματος μας, ή ελευθερία, ή 
δικαιοκρατία , ή δημοκρατία. Ά νταπο- 
κρίνονται, κάθε μία, είς ένα ιδανικόν, 
τό οποίον, ακριβώς διότι ή πλήρης έπα- 
λήθευοίς του προσκόπτει είς τούς 
ίσχύοντας κοινωνικούς όρους, πρέπει νά 
καλλιεργηθή βαθύτερα διά νά όλοκλη- 
ρίβθή μίαν ήμέραν. Ε ίς δέ τήν μεταβα
τικήν αυτήν περίοδον πού διανύει ή 
κοινωνία, α ί άρχαί ρύτα ί τού πολιτεύ
ματος είναι πολύτιμα ερείσματα τής 
προόδου, διότι εξασφαλίζουν τό έλάχι· 
στον όριον τής αξίας τού ανθρώπου, 
τήν διατήρησιν τού πολιτισμού του καί 
τήν άβίαστόν έξέλιξίν του.
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Τά ατομικά δικαιώματα καί Ιδίως ή 
ελευθερία τής πνευματικής καί τής ομα
δικής κινήσεως, είναι τά αμυντικά όπλα 
αυτής ταύτης τής πολιτικής ελευθερίας 
και των κοινωνικών κατακτήσεων των 
ασθενέστερων τάξεων. Χωρίς αυτά δέν 
υπάρχει κίνησις ιδεών καί χωρίς αυτήν 
ή δημοκρατία είναι λέξις κενή, διότι 
ταυτίζεται μονίμως πρός την απόλυτον 
εξουσίαν μιας μερίδος τού λαού έπί τού 
συνόλου. Κοινωνικοί κατακτήσεις, έξ άλ
λου, ανευ ατομικών ελευθεριών, δέν ε ί 
ναι δυνατόν μέσα είς την σύγκρουσιν τών 
συμφερόντων νά διατηρηθούν, διότι δ ια 
τηρεί κανείς μόνον δ ,τ ι ήμπορεί νά υπε
ρασπιστή νομίμως. Δι* αυτό καί ή 6ι- 
καιοκρατία , ώς συμπλήρωσις καί έγ- 
γύησις τής ελευθερίας, δέν είναι μόνον 
το  ύψηλότερον κρατικόν Ιδανικόν, αλλά 
καί ή πρακτική άσφάλεια τού ανθρώ 
που. Καί αυτή· ή εθνική ελευθερία α 
ποκτά καί διατηρεί τήν σημασίαν της 
μόνον διά  τής όργανώσεως κράτους Δ ι
καίου : «Τό δύσκολον τής έπιχειρήσεως 
—έγραφε προ εκατόν καί πλέον ετών ό 
Κοραής—στέκει όχι μόνον είς τήν σύν- 
τριψ ιν τού τυραννικού ζυγού, αλλά πο
λύ πλέον είς τήν σύνδεσιν καί συνάρμο- 
σιν νέας πολιτείας, τοιαύτης οποίας οί 
πολίται μήτε νά ύποτάσσωνται, μήτε 
νά κινδυνεύωσι τού λοιπού νά ύποτα- 
χθώσιν είς άλλον ζυγόν, παρά τον ζυ 
γόν τών νόμων».

Ή  κατάπτωσις τής ελευθερίας καί 
τής δικαιοκρατίας, είναι κατάπτωσις 
τής θέσεως τού άνθρώπου. Ε ίν α ι αρχή 
ύποδουλώσεως, τήν οποίαν ό πολίτης 
πρέπει νά συναισθανθη ζωηρά, διά ν* 
άναμετρήση τήν σημασίαν της.

"Οσον αφορά τήν δημοκρατίαν, ή 
έννοιά της έχει άπέραντον βάθος. Δέν 
είναι απλούς τύπος. Καί όσονδήποτε 
καί αν ή ίσότης καί τό «εν μέρει άρχε- 
σ θα ι καί άρχειν» δέν είνα ι δυνατόν υπό 
τούς ϊσχύοντας κοινωνικούς ορούς νά 
πραγματοποιούνται πλήρως, πάντως ή 
δημοκρατία είνα ι τό αξιοπρεπέστερον 
διά τόν άνθρωπον πολίτευμα τής σημερι
νής κοινωνίας καί τό γονιμοότερον δ ι’ 
αυτήν. Δ ιότι επιτρέπει άβιάστως εύρείαν 
περαιτέριο έξέλιξιν πρός όλοκλήρωσιν, 
πράγμα τό όποιον αποτελεί κέρδος τού 
λαού. Ή  άμυνα υπέρ τών αρχών αυτών 
άνταποκρίνεται σήμερα είς επιτακτικήν 
ανάγκην καί είς τό συμφέρον τών πολλών, 
διότι τόν κόσμον απειλεί ή έπικράτησις 
τής β ίας. Ό  άνεμός της φυσά μέ αύ- 
ξουσαν λύσσαν. Καί αν δέν εύρη δλην 
τήν πνευματικήν άντίστασιν, τήν οποίαν 
έχομεν χρέος νά δημιουργήσωμεν, θ ά  
μάς φέρη είς ήθικήν καί πνευματικήν 
βαρβαρότητα, τήν εκτασιν τής όποιας 
δέν θά έφανταζόμεθα εάν δέν τήν έ- 
βλέπαμεν είς γνωστά παγκόσμια παρα
δείγματα. Ε ίς τά σύγχρονα δικτατορικά 
καθεστώτα ή ελευθερία τής συνειδήσεως

καί τής σκέψεως ιδίως, έχουν καταπνί
γει είς μεγαλύτερον βαθμόν καί συστη- 
ματικώτερα παρά είς τόν Μεσαίωνα καί 
τάς έποχάς τής απολύτου μοναρχίας.
Αν σήμερα δέν καίω νται άνθρωποι διά 

τάς ιδέας των, καίονται τά βιβλία των. 
Καί ή συνείδησις ολοκλήρων τάξεων 
ανθρώπων πιέζεται καί στρεβλώνεται 
μέ δλα τά μέσα τής έπιδράσεως, μέ τήν 
έξώνησιν, μέ τό ψεύμα, μέ τήν έκβίασιν, 
μέ τόν τρόμον.

Π ιο στυγνή α π’ αυτήν προοπτική τής 
αύριον δέν ήμπορεί νά ύπάρξη διά κά
θ ε  πολίτην καί διά τόν αληθινόν έπι- 
στήμονα.

Ξεύρω ότι τό κήρυγμα τής δικτατο
ρίας υπόσχεται ιδιαιτέρως είς τούς νέους 
περισσοτέραν δράσιν καί εύκολώτερον 
μέλλον. 'Αλλά καί αν ή ύπόσχεσις είναι 
είλικρινής, τούς αποκρύπτει τό τίμημα. 
Καί τό τίμημα τής επιτυχίας τών νέων 
υπό τά ανελεύθερα καθεστώτα ε ίνα ι 
βαρύ : Θά υποταχθούν άνευ όρων. Θά 
μεταβληθούν είς αυτόματα σκέψεως. Καί 
έπί πλέον θά  γίνουν διά βίου ευτελείς 
κόλακες, θά  καταστείλουν τήν ύπερηφά- 
νειάν των καί μέ μίαν λέξιν, θά έγκα- 
ταλείψουν τήν προσωπικότηιά των.

Ή  ελευθερία, τουναντίον καί ή δη
μοκρατία, όσονδήποτε ανεπαρκείς καί 
αν είνα ι, Σάς επιτρέπουν νά διεκδική- 
σετε, μέ την κεφαλήν υψηλά, δ,τι είναι 
δυνατόν νά έπιτύχετε από τήν ζωήν, 
υπό τούς κρατούντας ορούς, χω ρίς νά 
έξανδραποδισθήτε. Διά ν ’ άνέλθετε υπό 
τό καθεστώς τής έλευθερίας καί τής δη
μοκρατίας αρκεί, πολλάκις νά είσθε ι
κανοί. Διά ν ' αναδειχθήτε υπό τήν δ ι
κτατορίαν θά  πρέπη πάντοτε νά είσθε 
«ευνοούμενοι».

Αυτή καί μόνη ή ήθική διαφορά 
είναι τόσον ουσιώδης, ώστε ανεξαρτή
τως πάσης άλλης σκέψεως, πρέπει νά 
κάνη τήν ψυχήν Σας, τήν ψυχήν τών 
νέων, νά σκιρτά διά τήν ελευθερίαν. 
’Α γαπητοί μου φίλοι,

Πρός τό Πανεπιστήμιον μέ είλκυσε 
προπάντων ή αγάπη τής διδασκαλίας 
καί τής νεότητος. Καί δ ι ' αυτό  ή μόνη 
τώρα θ λ ϊψ ίς  μου είνα ι δτι αποχωρί
ζομαι ’Εσάς. Θά είμαι ευτυχής εάν δ ι
ατηρήσετε τήν άνάμνησίν μου. Άλλ* 
ακόμη περισσότερον εάν δέν λησμονή
σετε τό πνεύμα τής διδασκαλίας μου. 
Θά είμαι ευτυχής εάν ένστερνισθητε τά 
αισθήματα πού έπροσπάθησα νά Σάς 
μεταδώσω* έάν Σάς ίδώ νά αγαπάτε 
τήν ’Επιστήμην καί τήν ’Ελευθερίαν, 
τά δίνεσθε όλοψύχως είς τήν καλλιέρ- 
γειαν αυτών, έάν Σάς ίδώ νά άγωνίζε- 
σθε δι* αύτάς. Τότε θά  είσθε οί άρτιοι 
επιστήμονες καί οί άριστοι πολίται.Κ αί 
τότε θά  είμαι καί έγώ υπερήφανος δ ι’ 
*Εσάς.

’Αθήναν, Μάιος 1935
A. I . ΣΒΩΛΟΣ



Η Δ Ι Κ Η  Τ Ο Υ  Μ Ε Ν .  Λ Ο Υ Ν Τ Ε Μ Η

Στις 13 Μαρτίου στο Λ ' Τριμελές έγινε ή δίκη τον εξόριστου συγγραφέα Μενέ
λαου Λουντέμη και των επίσης εξόριστων τριών εκδοτών τον βιβλίου τον «Βουρ
κωμένες Μέρες» κατηγορουμένων για €προπαρασκεναστικες πράξεις έσχατης προ
δοσίας». Ε πειδή  ή δίκη αυτή είχε γενικώτερο ενδιαφέρον γιατί ε&εσε άλλη μια 
φορά ίπ ι τάπητος τό πρόβλημα τής πνευματικής έλευ&ερίας, δίνουμε πιο κάτω 
μια ενρεΐα περίληψη των πρακτικών.

'Α πό πολύ ένωρίς πλήθος κόσμου 
πού  ανάμεσα του ήταν και πολλοί άν
θρω ποι των γραμμάτων και τής τέχνης 
βρισκόταν στην α ίθουσα  τού Α ' τριμ- 
μέλους.

Ot μάρτυρες κατηγορίας κ.κ. Καρα- 
χάλιος και Γραμμένος πού κλήθηκαν 
πρώτοι υποστήριζαν ότι μέ τό βιβλίο 
του «Βουρκωμένες μέρες», ό συγγρα
φέας «προπαγανδίζει τάς πολιτικός του 
Ιδέας, θ ίγε ι την έννοια τού Κράτους, 
κλονίζει την έμπιστοσύνη τού λαού 
στη Δικαιοσύνη, καλλιεργεί τό μίσος 
μεταξύ των μαζών κλπ·».

’Α ντίθετα  οί μάρτυρες ύπερασπίσε- 
ως, όλοι α π ’ τούς πιο σημαντικούς έκ- 
προσώπους τής πνευματικής μας ζωής 
οΐ κ.κ. νΑγΐΓ Θέρος, Γ. Θ εοτοκάς, θ .  
Συναδινός, Κ. Βάρναλης, Στρ. Δούκας, 
Α. Πανσέληνος καί Κ. Κ οτζιάς, υπο
στήριξαν ότι τό βιβλίο τού Λουντέμη 
είναι ένα έξαιρετικό λογοτεχνικό έργο 
γεμάτο αγάπη γιά τόν άνθρω πο καί 
πίστη στήν πορεία του πρός τό μέλλον.

Ό  κ. "Α γις Θέρος τόνισε ότι ό 
Λουντέμης θεω ρείτα ι άπό τούς καλύ
τερους συγγραφ είς μας καί ότι το βι
βλίο του δεν κάνει τίποτ' άλλο παρά 
νά απεικονίζει την πραγματικότητα. 
Ό  κ. Θεοτοκάς υπογράμμισε ότι ό 
συγγραφέασ δείχνει μέσα στο βιβλίο 
του την ίδ ια  ανθρωπιστική διάθεση 
πρός όλους τούς άνθρώπουτ τής,γής, 
ανεξάρτητα αν είνα ι Ρώσος ή ’Αμερι
κανός. *0 κ. Συναδινός αφού μίλησε 
γιά τό έργο τού Λουντέμη τό όποιον 
χτυπάει—όπως ε ίπε—ορισμένα κακώς 
κείμενα τής κοινωνίας, άναφέρθηκε 
στήν έλευθερία τής σκέψης καί τελείω 
σε τονίζοντας πώς «έπιλήψιμα* σημεία 
μπορούμε νά βρούμε καί σ’ αυτό τό 
Ε υαγγέλ ιο  ακόμα. Στο ίδ ιο  πνεύμα ή 
ταν καί οί καταθέσεις τών υπολοίπων 
μαρτύρων ύπερασπίσεως.

Τ ελευτα ίος έξετάσθηκε ό ποιητής 
Κ. Βάρναλης. «’Εδώ δέν έρχομαι γιά  
νά υποστηρίξω απλώς τόν Λουντέμη — 
ε ίπ ε—άλλα τή λειτουργία τή ς  σκέψης. 
Γ ια τ ί αν άναρμόδιες αρχές έξακολου- 
θήσουν νά επεμβαίνουν σε ξένα εδάφη, 
τότε δέν αποκλείεται νά συλληφθεί κ* 
ένας έπιστήμονας πού μπορεί νά πει 
π .χ . ότι ή άτομική βόμβα θ ά  κ α τα ρ

γήσει τά σύνορα». Καί συνέχισε : « 'Ε 
να έργο τέχνης πρέπει \ά  άπαντά  στα 
έξής τρία έρω τήματα : Είναι καλογραμ
μένο ; Λέει τήν α λ ή θ ε ια ; "Ε χει κοι
νωνική άποτελεσματικότητα ; Γ ιατί τό 
έργο τέχνης πρέπει ν’ ανεβάζει τόν 
άνθρω πο καί νά τόν κάνει καλύτερο. 
Ό  Λ ουντέμης άπαντά καί στά τρία 
έρωτήματα».

Κ ατόπιν άπολογήθηκε ό Μενέλαος 
Λουντέμης. "Αρχισε κάνοντας μια μ ι
κρή άναδρομή στή δυστυχισμένα π α ι
δικά του χρόνια. Ό τ α ν  τά παιδάκια 
μάθαιναν τά γράμματα με τό ζόρι, έγώ 
τά άγόραζα με τό α ίμα  μου άπό 7 
χρονώ παιδί σκλαβάκι σέ ξένα χέρια. 
’Οχτώ χρονώ ήμουν παραγιός σ ’ ένα 
φαρμακείο, σκούπιζα, έκανα όλες τις 
δουλειές τού μαγαζιού, κι ύστερα τό 
άφεντικό μου μ ’ έστελνε νά κάνω τά 
■φατνία τής κυρίας, νά σφουγγαρίζω καί 
νά κουβαλώ κάρβουνα. Τό άγόρι τών 
άφεντικώ ν μου είχε τή «Διάπλαση τών 
Παίδων» κ ' έγώ τή διάβαζα κρυφά, 
γιατί δε μ ’ άφηναν νά διαβάζω. Μιά 
μέρα πού μέ πιάσανε ξαφνικά νά τή 
ξεφυλλίζω, μέ χτυπήσανε.,.».

Κι ό Λουντέμης συνέχισε νά έξι- 
στορεί τά δραματικά χρόνια τής πα ιδ ι
κής του ηλικίας, ενώ τό πυκνό άκροα- 
τήριο παρακολουθούσε συγκινημένο. 
"Υστερα άναφέρθηκε στήν κατοχή, 
στούς αγώνες τού λαού μας στήν 
απελευθέρωση καί στά σκληρά χρόνια 
πού έπακολούθησαν.

«Στό βιβλίο μου μιλάω$γιά τή Μ ακρό
νησο καί γιά τή φυλακή πού είχα  ζή- 
σει» τονίζει. Καί σέ συνέχεια διαβάζει 
άπό τή συλλογή του «Κραυγή στά πέ- 
ρατα» ποίημα «S tabat M ater»  πού ά- 
ναφέρεται στα μαρτύρια τής γυναίκας 
του καί τής κορούλας του στήν έξορία.

Σέ παρέμβαση τού προέδρου ό όπο ι
ος τού λέει ό τ ι : «άν πράγματι ένοιωθε 
στοργή γιά τό πα ιδί καί τή γυναίκα 
του θάπρεπε νάχε κάμει δήλωση» ό 
Λουντέμης άπαντάει : «Χρειάστηκαν ε
κατομμύρια χρόνια γιά νά γίνουν τά 
τέσσερα πόδια δυό. Δέ θά τά κάμω 
πάλι τέσσερα έγώ».

Κ ατόπιν άπολογήθηκαν οί τρεις 
συγκατηγορούμενοι εκδότες τού βιβλίου 
Ν. Ά μ πα τιέλος, Ί .  Ταμπέλας καί X.
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Χριστοδουλάκτις, καί πήρε to  λόγο ό 
είσαγγελβύς. Ζήτησε νά κηρυχθούν ένο
χοι όλοι οΐ κατηγορούμενοι.

Α π ’ τούς συνηγόρους ύπερασπίσεως 
πρώτος μίλησε ό κ. Ή λ ιο υ . « Ό  Λουν
τέμ η ς,— είπε, μεταξύ των άλλων—από 
τό μαγειρεΐον τής Α θ η ν α ϊκ ή ς  Λέσχης, 
όπου τον τοποθέτησε τότε ό ποιητής 
Μαλακάσης, διαγνιυσας τό ταλέντο του 
κατώρθωσε νά παρουσιάσει τό 1937 
έργο πού κατέπληξε και έλαβε τό A 
βραβείο πεζογραφίας». Μίλησε κατόπιν 
γιά την Πολιτεία πού πολύτιμους α ν 
θρώ πους σαν τό Λουντέμη τούς μετα
χειρίζονται μ* αυτό τον απάνθρω πο 
τρόπο, ένώ άποτελοΰν αληθινό κεφά
λαιο τοϋ έθνους καί συνέχισε: «Ή  ση
μερινή δίκη δεν ένδιαφέρει απλώς τήν 
τύχην ενός ή τεσσάρων κατηγορουμένων 
άλλα τήν τύχην τών δημοσίων έλευθε- 
<>ιών στην ‘Ελλάδα, καί τήν τύχην τής 
έλευθερίας τής καλλιτεχικής δημιουρ
γίας*. ’Αναφέρθηκε κατόπιν στή γεν ι
κή έπίθεση έναντίον τού πνεύματος τά 
τελευταία χρόνια, πού έκδηλώθηκε με 
κατασχέσεις βιβλίων άκόμα καί τού 
Μπαλζάκ, τοϋ Ουγκώ καί τοϋ Ντοστο- 
γιέφσκυ, μ* έκτοπίσεις καί δίκες πνευ
ματικών ανθρώπων, καί κατέληξε : 
«ΟΙ ιδέες ε ίνα ι σάν τά καρφιά. “'Οσο 
τις χτυπάς τόσο βαθύτερα ριζώνονται».

'Ο  ποιητής καί δικηγόρος κ. Ν. 
Π αππάς άρχισε τήν αγόρευσή του τονί
ζοντας πώς «δέν προσήλθε σάν έπαγ- 
γελματίας δικηγόρος, αλλά ώς συνά
δελφος τού Λουντέμη* καί συνέχισε 
«στα 1954, ακριβώς όταν ό Λουντέμης 
βραβεύονταν σε πανευρωπαϊκό διαγω
νισμό γιά  ποίημα αφιερωμένο στην 
κόρη του, κρατικά όργανα τον όδηγού- 
οαν καί πάλι στήν έξορία. Πότε θά  
σταματήσει ούτή  ή ιστορία ; Πότε θ ά  
μπορεί ό κάθε πολίτης νά ωεύγει τό 
πρωί άπ* τό σπίτι του βέβαιος ότι θ ά  
γυρίσει τό βράδυ Ή  σημερινή δίκη 
έχει μεγάλη σημασία. Δικάζεται τό δ ι
κα ίω μα νά γράφει ό λογοτέχνης ή νά

μή γράφει στήν “Ελλάδα».
Ό  τρίτος άπ* τούς συνηγόρους κ. 

Γαλέος άφοϋ έξυμνεϊ ιό  βιβλίο τοϋ 
Λουντέμη ότι «σε λίγες σελίδες περιέ
χει όλη τή φρίκη τού έμφυλίου πολέ
μου* έπ ιτ ίθ ετα ι έναντίον τού είσαγ/ε- 
λέως : «ό κ. είσαγγελεύς είπε ότι οί
λογοτέχναι δεν ε ίνα ι είς θέσιν νά κρί
νουν τά λογοτεχνικά έργα. Τότε ποιός 
ε ίνα ι : Τά κρατικά ό ρ γ α ν α ; Π ρέπει 
νά προσέξετε κύριοι δικασταί, ή π α 
ρούσα δίκη δέν αφορά μόνον τό Λ ουν
τέμη μά όλους τούς “Έ λληνας».

Τέλος ο κ. Θεοτοκάτος, άφοϋ άνέ- 
λυσε τήν έννοια τής έσχάτης προδοσί
ας καί άπόδειξε ότι δεν υπάρχει άδί- 
κημα στή συγκεκριμένη περίπτωση, έ- 
ξιστόρησε ύστερα τή σκληρή ζωή πού 
οχτώ χρόνια τώρα ζε ϊ ό Λουντέμης 
στήν έξορία, χωρίς καμιά κατηγορία 
νά τόν βαραίνει. Καί γιά νά δείξει τήν 
άλλοπρόσαλλη κατάσταση πού υπάρχει 
σήμερα στή χώρα μας διηγήθηκε τό έ- 
ξής περιστατικό πού τοϋ συνέβη.

« Ή λ θ α ν , Κύριοι, δύο γυναίκες είς 
τό γραφείο μου. Ή  μία είχε τό παιδί 
της χρόνια στήν έξορία, κατά παράβα- 
σιν τοϋ Νόμου, πού άπαγορεύει τήν 
πέραν τής δ ιετίας έκτόπισιν έν καιρώ 
είρήνης. «Γιατί δεν ήρθε τό παιδί 
μου :* με ρώτησε ή γυναίκα. «Γιατί 
έχουμε πόλεμο», τής είπα. Με κύτταξε 
κατάπληκτη, καί συμπλήρωσα : «ΧΕ τσι 
είπε τό Συμβούλιον Ε π ικ ρ ά τε ια ς» . 
Ή  άλλη γυναίκα ήθελε νά πάρει σύν
ταξιν έπειδή τό παιδί της πάτησε μία 
νάρκη καί σκοτώ θηκε. Τ ής ε ίπα  ότι 
δέν πρόκειται νά πάρει. « Γ ια τ ί;», μέ 
ρώτησε. «Γιατί έχουμε Ειρήνη, τής ε ί 
πα. “Έ τσ ι ε ίπε  τό Ε λεγκτικόν  Συνέ- 
δριον». Φυσικά καί αί δύο γυναίκες 
έφυγαν με τήν πεποίθησιν ότι τις κο
ροϊδεύω».

Τήν επομένη στις 5 τό άπόγευμα 
τό Δικαστήριο έκήρυξε άθώους τούς 
κατηγορουμένους άλλά διέταξε τή δή 
μευση τοϋ βιβλίου.

Φ Ε Ρ Ν Α Ν  Λ Ε Ζ Ε
ΟΙ Α θη να ίο ι ε ίχα ν  τήν ευκαιρία 

νά  δουν μιά πολύ ένδιαφέρουσα έκθε
ση. Στή σ ά λα  τού Γαλλικού Ιν σ τ ιτο ύ 
του έκτέθηκε, γ ιά  πρώτη φορά στή 
χώ ρα  μ ας, μιά μεγάλη σειρά άπό  έρ
γ α  τοϋ γνωστού γά λλο υ  ζω γράφου 
Φερνάν Λεζέ, πού πέθανε τόν περασμέ
νο χρόνο στή Γαλλία .

Δέ χω ρει καμιά  ά μ φ ιβολ ία , πώ ς 
έργο τόσο προσωπικό καί τόσο προ
χωρημένο, ε ΐνα ι κάπω ς άπρόσιτο στό 
μεγάλο κοινό τής Α θ ή ν α ς , όπου λ ε ί
πει ή σχετική προπα ίδεια  γ ιά  τήν έρ-

μηνεία του. Μιά στήλη έλληνικής κρι
τικής κείνο πού πάνω  άπ* δλα  έχει νά 
κάνει ε ίνα ι νά βοηθήσει τό κοινό της 
νά  νοιώσει τί κρύβει μέσα του ένα τέ- 
τιο έργο, π ιά  ε ΐνα ι ή σημασία  του, 
που έγκειτα ι τέλος πάντων ή ά ξ ια  του.

Ό  Φερνάν Λεζέ ξεκίνησε άπό τό 
μ εγά λο  κίνημα τοϋ κυβισμοϋ. ‘Ό μ ω ς  
δέν άκολούθησε κανέναν άπό  τούς 
γνω στούς τρόπους τής τάσης αυτής. 
Πολύ νωρίς άκολούθησε έναν δικό του, 
έναν προσω πικό τρόπο έκφρασης. Γ ιά 
τόν έκφραστικό του αύτόν τρόπο δού
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λεψε πολύ κοπιαστικά καί πολύ ευσυ
νείδητα. Αύτό τό έργο πού συχνά φ α ί
νεται τόσο λιτό ώστε νά σου προξενεί 
καί μιά φ ευγαλέα  έντύπωση πριμιβιτι- 
σμου ε ίνα ι έργο μεγάλου μόχθου καί 
ύπομονής.

Ό  Λεζέ ε ίχε  ένα δικό του κόσμο 
νά  έκφράσει. Εναν κόσμο δυναμικό, 
γ εμ ά το  κίνηση κ ’ ένεργητικότητα. Γεν
νημένος στή Ν ορμανδία άπό  άγροτική 
γεν ικ ά , μάς δίνει, μ* δλο του τό 
έργο , τή δική του φυσιολογική καί
ψυχική ρω μαλαιότητα.
Ποτές του δέν νοιάστη
κε συνειδητά γ ιά  τή φι
λοσοφ ία  τώνμορφών του.
Δ ούλεψ ε δμω ς δσο κ α 
νείς γ ιά  νά του δώσει 
τήν έκφραστική του ολο
κλήρωση γ ια τ ί ό κόσμος 
α ύτός τόν ένδιέφερε β α 
θύτα τα . Γ ιά  νά τραβήξει 
μπροστά  ήταν ά πα ρα ί- 
τητο νά ύποτάξει τά μ έ 
σα του, καί γ ιά  νά τό 
πετύχει αύτό άκολούθη- 
σε τό μοναδικό τρόπο 
πού έχει ένας ζω γράφ ος 
στή διάθεσή του : Σ π ο ύ 
δασε β α θειά  τό υλικό 
του καί συνειδητοποίησε 
τά  έκφραστικά του μέσα.

Τό σχέδιο του ε ίνα ι 
δουλεμένο καί φτασμένο 
σέ μιά σ ιγουρ ιά  κλασική.
Ή  σύνθεσή του είνα ι 
σοφή. ’Α κολουθεί τούς 
γνω στούς τρόπους γ ιά  
νά  τήν καταχτήσει κα ί 
δέν έχει καθόλου τήν έν
τύπωση πώ ς μπορεί ό δυ 
ναμικός του έκείνος κό
σμος νά έκψραστεϊ δ- 
πω ς λά χει. Π ατά  γερά 
στήν παράδοση γ ιά  νά  ε ί 
ναι σ ίγουρος γ ιά  τήν 
κατά χτηση των μορφών 
του. ’Έ ντονη ε ίνα ι ή π α 
ρουσία  μ ιάς άρχιτεχτονι- 
κής τάσης μέσα σ ’ δλο 
του τό έργο. Αύτό δ ί
νει μιά στερεότητα στις μορφές του, 
κάνει τις συνθέσεις του πιό κλασικές. 
ΟΙ μορφές του, στηριγμένες έτσι πάνω  
σέ γερά  δοκάρια, στήν κλασική άρχι- 
τεχτονική τους δομή, ά ποχτουν  μ ιά  
καταπληχτική κίνηση. ΕΤναι κι αύτό 
άλλο ένα κλασικό στοιχείο τής ζω 
γραφ ικής του. Δέν ύπάρχει τίποτα  τό 
στατικό στις συνθέσεις του. ‘Έ ν α ς  ό- 
λόκληρος κόσμος κ ινείτα ι, συμπλέκε
ται κι αποδίνει τό βασικό α ίτημα τής 
τέχνης του Α εζέ : τό πά θος του γ ιά  τή 
ζωή, τήν άγάπη  του γ ιά  τόν άνθρωπο.

Δέν είνα ι, βασικά, λιγώ τερο κλασι

κός στήν άντίληψη του χρώ μ ατός του· 
ΕΤναι άλήθεια  πώς ό ζω γράφ ος α ύ 
τός. τόσο βαθειά  δυναμικός καί τόσο 
γερά  στηριγμένος στήν άρχιτεχτονική 
τών μορφών του, άφήνει συχνά τό 
χρώ μα του σέ δεύτερα μοίρα. ΚΓ δμω ς 
άκόμα καί στήν άφ ίσα  του, ή δταν 
γεμίζει έπιφάνειες, μονοκόμματα, μέ 
τό Ιδιο χρώ μα, βρίσκει τρόπο ν’ άπο- 
δώσει ζω γραφ ικές άξιες μέ τό άσπρο 
του καί μέ τό μαύρο του. Καί τότε 
άκόμα τό χρώ μα του δέν μένει ούδέ-

Λεζέ : Ά δ ά μ  καί Ευα (λεπτομέρεια)

τερο. ΟΙ τρόποι του ε ίνα ι πολλοί. Κά
ποτε φωτίζει στα κέντρα, σ πάζει τό 
χρώ μα του μέ τις σκιές του καί τά 
συνδυάζει έτσι μέ τις μορφές του πού 
πετυχα ίνει ν* άποδώ σουν δλη τους τήν 
άναγλυφικότητα. ‘Η κύρια δμως τάση 
του. αύτή πού κυριάρχησε Ιδίως στήν 
τελευτα ία  του περίοδο, ε ίνα ι άλλη. Μ ' 
έναν δικό του τρόπο έπ ιχειρεί μ ιάν 
άνάλυση του φ ω τός, καί τό φάσμα 
αύτό τής άνάλυσής του, μ άς τό π α 
ρουσ ιάζει μέ άλλεπάλληλες ζώνες ή 
κηλίδες. Δέν άκολουθεΐ φυσικά τό 
πραγμ ατικό  φάσμα. ΟΙ ζώνες του αύ-

Φερνάν
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τές, κάθετες, όριζόντιες, παράλληλες 
ή άλληλοτεμνόμενες, συμβάλουν κι αύ- 
τές, έκτός ά π ό  τήν άπόδοση τής χρω 
ματικής έντύπωσης, τέτ ια ς  όπω ς τή 
θέλησε ό ζω γράφ ος, στήν ά ρχιτεχτό- 
νηση του πίνακα. Συνήθως οΐ χρω μ α 
τιστές αυτές παρουσ ίες εΓναι όργανι- 
κά άρχιτεχτονικά  στο ιχεία  ένός συνό
λου. Στή χρωματική του άντίληψη ε ί 
να ι πά λ ι μέσα στά πλα ίσ ια  τών π α ρ α 
δεδεγμένων άξιώ ν. Δουλεύει τά  θερμά 
καί τά  ψ υχρά, μοναχά  τους ή σέ συν
δυασμό, γ ιά  νά έκψράσει τήν άντίλη- 
ψή του. Λ ουρίδες ά πό  κόκκινο καί 
πρά σ ινο  συγκλίνουν γ ιά  νά δώσουν 
τήν πρώτη θέση σ ’ ένα θερμό κίτρινο, 
κι άλλες φορές τό κίτρινό του ψ υχραί
νεται μέσα σ* ένα όργιο  άπό  χρώ μα 
πού τό άποτελοΟν μιά λουρ ίδα  π ρ ά σ ι
νη καί μ ιά  μαβ ιά . Τό χρώ μα του α υ 
τό  ε ίνα ι πά ντα  πολύ  καθαρό καί δυ 
ναμικό. θ α ρ ρ ε ίς  καί βγήκε έτσι, κείνη 
τήν ώρα άπό τό σωληνάριό του, κι 
όμως δέν είνα ι ποτέ άνάμικτο. Τό 
φόντο του ε ίνα ι συνήθως άσπρο, ούδέ- 
τερο, καί κεί πάνω  άναδίνοντα ι πιό 
καθαρά οι χρω ματικές του άξιες. Π ά
νω άπό  τήν παράθεση τών χρωμάτων 
του έχουμε μιά γερά σχεδιασμένη φ ι
γούρα  μέ μαύρο, πού κι αύτό μέ τή 
σειρά του είνα ι συμπληρωματικό χρ ω 
ματικό στοιχείο στόν π ίνακα. Σ πά ν ια  
έχουμε δυό τόνους του ίδ ιου  χ ρ ώ μ α 
τος στόν Τδιο π ίνακα. ‘Έ να  κίτρινο 
κλιμακώνεται μέ μαύρες σκιές σέ άρ- 
κετούς τόνους, όπω ς κ' ένα κόκκινο 
ή ένα μαβί. Κ άποτε μ ά ς παρουσ ιάζει 
έντονα χρω ματιστά  φόντα, μά σπάνια  
ε ίνα ι δ ίχρ ω υ α . Έ ν α  καί μοναχό χρώ 
μ α , γκρίζο ή κόκκινο τού εΤναι άρκετό.

"Αν μέ τόν όρο άφηρημένη τέχνη 
έννοούμε τήν τέχνη έκείνη πού δημι
ουργεί μορφές πού δέ μπαίνουν κάτω 
ά πό  κανένα λογικό έλεγχο , πού δέ 
μοιάζουν δηλ. μέ τά φυσικά άντικείμε- 
να , ένα σημαντικό μέρος τής π α ρ α γω 
γής του, άνήκει σ ' α ύτό  τό ε ίδο ς  τής 
τέχνης, θ ά  πρέπει μόνο νά σημειώσου
με πώ ς σπανίω ς χρησιμοποιεί όλότελα  
αύθα ίρετα  σχήματα. Σ υχνότερα  χρησι
μοποιεί σχήματα, πού ά πό  τή φυσική 
τους κατάσταση θά μπορούσαν νά θεω 
ρηθούν άφηρημένα : ρίζες καί κού
τσουρα, κύβους καί κλα διά . Καί κον
τά  σ ' αύτά  ύπάρχουν κάποτε άλλες 
μορφές πολύ γερά  σχεδιασμένες, Ιδίως 
φ ιγούρες άνθρώπινες κα ί πουλ ιά , πού 
δέν είνα ι άφηρημένες.

Έ κ τό ς  άπ* αύτό, π ρ ο χω ρεί καί σ' 
άπλουστεύσεις σέ χρώ μα  καί σέ σχέ
διο, κάποτε πολύ τολμηρές. ‘Ό μ ω ς  ή 
άπλούστευση αύτή δέν χά νει ποτέ τό 
σκοπό της. Τό χρώ μα του άποδίδει 
όλη του τή ζω γραφικότητα καί τό σχέ
διό του κρατά όλη τήν ούσία τού 
σχήματος. Μέ λ ίγα  λό γ ια  ό Λεζέ μέ

νει καί τότε  κοντά στήν ούσία  τής 
πραγματικότητας. Ε π ιχ ε ιρ ε ί μ ιάν ά 
πλούστευση πού στήν πράξη είνα ι μιά 
συμπύκνωση.

Έ να  άκόμ α  στοιχείο  τής ζω γρα φ ι
κής του, είνα ι τό ότι δέν δίστασε νά 
μπάσει στό έργο του πρ ά μ α τα  πού  
ώς τά  τότε θεωρούντανε άνα ισθητικά , 
άν όχι καί κακόμορφα. ΟΙ μηχανές, 
τά έργαλεία  κ ' έξαρτήματα  ε ίνα ι τά  
κύρια σ το ιχε ία , στήν τελευτα ία  του 
κυρίως περίοδο. Αύτή ή υγιής Ιδιοσυ
γκρα σ ία , ή άμεσα πυρωμένη άπό τά  
πρά μ α τα  ένοιωσε τό βασικό ρόλο πού 
οΐ μηχανές πα ίζουν στή ζωή μας καί 
δέν δίστασε νά τά βάλει στούς πίνα- 
κές του. Δέν ε ίχε  νά φοβηθεί τ ίπ ο τα , 
γ ιατί ε ίχε  καταχτήσει τά μέσα νά τά 
στηρίζει γερά  καλλιτεχνικά  κ ' έτσι θά 
τά  άφηνε νά ζήσουν μέ τή δική τους 
ζωή. ’Εγινε έτσι ζω γράφος τής έποχής 
μας, μ ά ς έδωσε τή δική της ποίηση 
πού ε ίχε  τά μέσα νά τήν άποκαλύψει 
σ* όλες τις σύγχρονες μορφές πού μάς 
περιβάλλουν, ά πό  τήν μηχανή ώς τόν 
ούρανοξύστη.

Ε ίνα ι γνωστό πώ ς στήν τελ ευ τα ία  
της περίοδο ή τέχνη τού Φερνάν Λεζέ 
έγινε καί συνειδητά κοινωνική. Αύτό 
όμως δέν έγινε άπό τή μ ιά  μέρα στήν 
άλλη. 'Α πό  νωρίς υπήρχε μέσα του 
μ ιά  έφεση γ ιά  κοινωνικότητα στήν τέ
χνη του. Δέν είνα ι τυχα ίο  τό ότι έκ α 
νε το ιχογρα φ ίες, τό 8 u  έπεδίωκε νά 
πεί στόν πολύ κόομο τά ένδιαφέροντά 
του. Κι ή ιανε ένας ά πό  τούς πιό με
γά λους ζω γράφ ους αύτοΰ  τού είδους, 
γ ια τ ί ε ίχ ε  βα θειά  τήν αίσθηση τού 
μνημειώδους κι ήξερε, αύτός, ό πιό 
γερός ά ρχιτέχτονας, νά ύποτάσσεται 
στή δομή τών χώρων πού ε ίχ ε  νά δ ι
ακοσμήσει. Μιά ά πό  τις  βαθειές έπ ι- 
θυμίες του ήτανε νά διακοσμήσει ένα 
μεγάλο υδροηλεκτρικό φ ράγμα , καί 
κανείς δέν θά ήτανε περισσότερο άπ* 
αύτόν κατάλληλος γ ιά  ένα τέτιο  τολ
μηρό έγχείρημα. Γνωστά ε ίνα ι άκόμα 
τά  διακοσμητικά πανώ  του στό ποδη
λατοδρόμιο πού έκανε πα λιά  γ ιά  
τ ις  συγκεντρώσεις τής Γενικής Σ υνο
μοσπονδίας 'Ε ργα τώ ν τής Γαλλίας. 
Ίσ ω ς  ή τάση του αύτή νά άφησε α ύ 
τόν τόν κάπω ς διακοσμητικό χαρα χτή - 
ρα πού έχει ολόκληρο σχεδόν τό έργο 
του.

'Υ πάρχει ό σύγχρονος κοινωνικός 
προβληματισμός μέσα στό έργο αύτό ; 
ΕΓναι δύσκολο νά δώσει κανείς μ ιά  
γενική άπάντηση σ ' ένα τέτιο  ρώ τη
μα. 'Α ναλύσαμε π α ρα π ά νω , όσο γ ιν ό 
τανε πιό σύντομα καί π ιό  ά π λά  τά  
γενικά χαραχτηρ ισ τικά  τού έργου 
α ύ το ύ  . θ ά  πρέπει νά  συμπληρώ 
σουμε πώ ς παρόλο πού ύπάρχουν 
καί φορμουλιστικά πειρά μ α τα , τό 
σημαντικότερο μέρος τής πα ρα γω γής

350



του £χει ένα άνθρώπινο περιεχόμε
νο. Ε ίνα ι ή συγκίνησή του άπό  τά 
π ρ ά μ α τα , άπό  τις μηχανές, άπό τόν 
άνθρω πο πού τήν δουλεύει, άπό τόν 
άνθρω πο, πού προτιμά νά μήν τόν χ α -  
ραχτηρίσει γ ια τ ί θέλει νά  τόν π ρ ο β ά 
λει σά σύμβολο άπό τή γη 'κ α ί τό 
τοπεΐο  του. Ε ίνα ι ή τρυφεράδα του 
μπροστά  στα πουλιά πού περνάν σάν 
άστραπή  μέσα άπό τόν έκρηχτικό δυ 
ναμισμό τών άψηρηιιένων σχημάτων 
του. Μά δέν μένει ώς έκεί. Ά π ό  τό 
1945 πού γυρίζει στή Γ α λλ ία , υστέρα , 
ά πό  πεντάχρονη παραμονή στήν Α μ ε 
ρική, ε ίνα ι έτοιμος γ ιά  τό μεγάλο έρ
γο . Τά έργα  τής τελευτα ίας του πε
ρ ιόδου, άνήκουν άπό κάθε μεριά στήν 
μεγάλη τέχνη πού ε ίνα ι στήνύπηρεσία  
του άνθρώ που. Ε ίνα ι ή έποχή τοϋ 
τσίρκου καί τής σειράς τών οίκοδό
μων. Α κολουθούν οί έκδρομεις καί οΐ 
κάθε λογής χορευτές. ΟΙ τεχνικές του 
καταχτήσεις έδ<2> δικα ιώ νοντα ι κ’ έδώ 
άποχτούν τήν καθολική τους σημασία .

** *
Π αρόλο πού στήν έκθεση τού Γαλ 

λικού Ινσ τιτούτου  δέν ύπήρχε κανένα 
μ εγά λο  έργο τού Λεζέ, ό θεατής μπό
ρεσε ν ’ άποχτήσει μ ιάν οπωσδήποτε 
άκριβή Ιδέα γ ιά  τόν ζω γράφ ο, μέ τις 
λ ιθογραφ ίες, τις γκουά ς καί τά  σχέ
δ ιά  του. Ά φ ίσ ε ς  καί διακοσμήσεις β ι
βλίου συμπλήρωναν τά  έκθεμα ca. Τά 
έργα  τούτα  προερχόταν σχεδόν άπ* 
δλες τ ις  έποχές τής δημιουργίας τού 
ζω γράφ ου . Ό  έπισκέπτης μπορούσε 
νά μορφώσει γνώμη καί ν ’ άντιληφτει 
πώ ς ό Αεζέ μένει μέσα σέ μ ιά  μόνο 
περιοχή. Κ ινείται βέβαια, μέσα σ ' α υ 
τήν μέ μιά καταπληχτική άνεση καί 
δεξιοτεχνία , μένει δμω ς π ά ντα  περ ιο 
ρισμένος μέσα σ ’ αυτήν. Φαινόμενο 
πολύ  μερικότερο άπό  τόν Π ικασό, 
πού ή καθολικότητά του τού έπιτρέ- 
πει νά  κ ινείτα ι ά νετα  σ ' δλες σχεδόν 
τ ις  περιοχές τής καλλιτεχνικής δημι
ουργίας, μένει πά ντα  ένα  σοβαρό δ ε ί
γμ α  καλλιτεχνικής εύσυνειδησίας κ' 
ένός δυναμικού πάθους, γ ιά  τή ζωή 
κα ί γ ιά  τόν άνθρωπο.

Γ. Π ΕΤΡΗ Σ

Τό βι βλί ο

Π Ο ΙΗ Σ Η

Κ λ ε α ρ έ τ η ς  Δ ί π λ α  Μ α λ ά μ ο υ  I «Οί 
δρ ό μο ι  τ ή ς  ζω ής»  π ο ι ή μ α τ α ,  * Α & ή ·
να  1 9 6 6

Ε κ ε ίν ο  πού, περισσότερο άπό κά θε 
τι άλλο χαρακτηρίζει τά  ποιήματα τής

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΙ

Πολλά παράδοξα ακούστηκαν στήν 
πρόσφατη συζήτηση πού έγινε στην 'Α 
θή να , πάνα) σε ζητήματα τέχνης, μέ 
τήν ευκαιρία τής άφιξης ένός ξένου α ι
σθητικού. Έ νας ζωγράφος λ .χ. όταν 
γινότανε λόγος γ ιά  κρατική ενίσχυση 
των καλλιτεχνών, είπε, πώς τό μόνο 
πράμα πού ζητούν οί έλληνες καλλιτέ
χνες άπό τό κράτος είνα ι νά τούς άφή· 
σει ήσυχους νά δουλέψουν ! Ε ίνα ι άμ- 
φίβολο άν ό ζωγράφος αυτός ήταν ε
ξουσιοδοτημένος νά μιλήσει έτσι, και 
έκ μέρους τών καλλιτεχνών εκείνων πού 
είναι άναγκασμένοι νά έργάζονται σ ' 
ένα σωρό άλλες δου/.ειές έξω άπό τήν 
ειδικότητά τους γ ιά  νά οικονομήσουν τή 
ζήση τους, ή έκ μέρους εκείνων πού λι
μοκτονούν κυριολεχτικά γιά  νά μπορέ
σουν νά διόσουν τά έργο τους, μ ή θ έ 
λοντας νά ξεπουλήσουν τήν τέχνη τους 
καί τήν άξιοπρέπειά τους. ‘Όσο γιά  η
συχία. άλλο τίποτα ! Έ χουν  άρκετή οί 
έλληνες καλλιτέχνες. Φτάνει εις τό ση
μείο νά μπορούν ήσυχοι νά πε&άλουν 
καί άπό τήν π ε ίν α  !

Τό άλλο παράδοξο πού άκούστηκε 
στή διάρκεια τής ίδ ιας συζήτησης, προ
ερχότανε πάλι άπό τό διευθυντή τής 
βιβλιοθήκης. Ό π ω ς  τήν προηγούμενη 
φορά, πού έκανε τή δημόσια έμφάνισή 
του, ξέγραψε μέ μιά μονοκοντηλιά ολό
κληρη τή νεοελληνική τέχνη, μέ τήν ί
δια ευκολία. Τώρα άνακάλυψε πώς ή 
ελληνική τέχνη υπάρχει ή ίδια  άπό πολ
λές χιλιάδες χρόνια , πώς έχει ιδ ια ίτε
ρα, δικά της χαραχτηριστικά, τόσο πού 
κάθε εκδήλωσή της στο διεθνές πεδίο, 
γιά  νά γίνετα ι κατανοητή, χρειάζετα ι 
ιδιαίτερα σχόλια. Μαζί μ ’ αυτό άκού- 
στηκαν άπό τόν ίδιο καί κάτι οριστικοί 
καί τελεσίδικοι χρησμοί γ ιά  τήν εθνικό - 
τητα τής τέχνης. Ε ίνα ι πραγματικά ν ’ 
άπορεί κανείς. Υ π ά ρ χει καί ό σωστός 
δρόμος άνάμεσα σ ' αυτές τις άκατανόη
τες άκρότητες, καί τόν διδάσκει ή ι
στορία τής τέχνης. Έ ν α ς  διευθυντής 
πινακοθήκης, τί διάβολο, θά  πρέπει νά 
σκέφτεται πριν ν ' άποφασίσει νά μι
λήσει !

Κ ας Μαλάμου είναι ή λεπτότητα αισθη
μάτων, ή συγκρατημένη ευαισθησία καί 
ή τρυφερή συγκίνηση, πού χωρίς διόλου 
νά λιγοστεύουν τήν ποιητική ένταση 
προσδίνουν στο έργο της μιά ξεχωριστή 
έκφραστική ευγένεια. Κύριο θέμα  στο 
πρώτο μέρος τοϋ βιβλίου ε ίνα ι ό έρω
τας, σ ’ όλες του τις εκδηλώσεις άπό τις 
πιο πνευματικές ώς τις πιο αισθησιακές. 
'Α λλά ό έρωτας τούτος δέν εκφράζεται 
απλά σάν άποκλειστικά συναισθηματική
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δόνηση. Δ ιαχέεται στην γύρω ατμόσφαι
ρα σαν μαγική άχλύ φωτίζοντας τά αν
τικείμενα κι έξιδανικεύοντάς τα.
Σένα συλλογιζόμουνα κ’ είχαν γλυκεία ή

[δραδυά.
Ε ίχε ή Καστέλλα κεντηθεί μέ φώχα σαν

[αστέρια.
(Φαληρικη βραδνά).

"Έχει κανείς εδώ την εντύπωση πώς 
ή βραδυά είνα ι γλυκεία μόνο καί μόνο 
χάρις στην αναπόληση τού έρωτα, πού 
ανάβει φώτα πάνω στην Καστέλλα, δί
νοντας έτσι έναν εορταστικό τόνο γενι
κής συμμετοχής τών πραγμάτων στό 
α ίσθημα .

"Αλλά κ* εκεί πού κυριαρχεί όχι πια 
τό συναισθηματικό άλλα τό καθαρά αι
σθησιακό στοιχείο, ή ποιήτρια καταφ έρ
νει χάρη στην υποβολή νά κρατηθεί μέ
σα στό χώρο τού πάθους δίχως νά κατα- 
φύγει σέ εκφραστικές ακρότητες πού θά 
παρουσίαζαν βέβαια ωμότερα τήν έντα
σή του αλλά θά  τού άφαιροϋσαν τήν 
εύγένεια :
Στήν πόρτα μου σταμάτησε—είναι καιρός

[πολύ;—
περιβολάρης όμορφος μέ φρούτα ενα πα

νέρ ι.
Τήν πιθυμιά τους έδιωξα κι ώς σήμερα νά

[ιδείς.
ή δίψα τους μέ τυραννά χειμώνα καλο

κ α ίρ ι.
("Ενας περιβολάρης).

Έ ν α  τετράστιχο ε ίνα ι όλο κι όλο τό 
ποίημα κι όμως μάς υποβάλει μέ τον 
πιό άιιεσο τρόπο τόσο τήν έλκυστικότη- 
τα  τού πειρασμού, καί τήν αντί στάση 
σ’ αυτόν όσο καί τήν μ ή οριστική ύ- 
περνίκησή του, τή· διάρκεια του μέσα 
στό χρόνο καί τό μαρτύριο πού δημιουρ
γεί αυτή ή διάρκεια. Πίσω α π ' τούς 
λιτούς στίχους μπορούμε νά· υποψιαζό
μαστε όλο τό πάθος πού κοχλάζει κι 
όλη τήν πίκρα τής μεταμέλειας γιά  τήν 
μή ικανοποίησή του, πράγματα πού μό
νο στήν ποίηση ενός Ιναβάφη βρήκαν 
ευτυχέστερο χειρισμό. Ε ίνα ι κρίμα μό
νο πού δέν ε ίνα ι ολόκληρο το βιβλίο 
στό ίδιο επίπεδο. Πολλά ποιήματα δέν 
ξεπερνούν τό μέσο όρο τών μέτριων πα
ραδοσιακών ποιημάτων. "Αλλά ή Κα 
Μαλάμου δέν περιορίζεται μόνο στόν έ
ρωτα καί στήν περιοχή τών ατομικών 
συγκινήσεουν. Σάν αληθινή ποιήτρια 
συμμετέχει στις συγκινήσεις τής εποχής 
μας καί άφιερόίνει σ’ αυτές ένα σημαν
τικό μέρος τού βιβλίου της. "Οσο κι άν 
ό γενικός τόνος εδώ είναι σχετικά «έ- 
λάσσων» σέ σύγκριση μέ τό συγκινησια
κό δυναμικό τών θεμάτων, ή Κα Μα
λάμου διατηρεί πάντα τή λεπτή α ίσ θη 
ση τών πραγμάτων καί τήν ψυχική θέρ
μη της.

Δ ημήτόη Δονχαρη. «Κ αλλΙστη  Θή

ρα» ’ Α&ήνα 196 3 —«Κα&ολιχός Μ ε *
σάζων»—«Τά πρόσω πα  του Π ύργον» 
9 Α&ήνα 1 9 5 6 .

Ό  κ. Δούκαρης έχει μιάν αναμφι
σβήτητη αρετή. 'Ε ταξε στόν εαυτό του 
ένα σκοπό καί γιά τήν πραγμάτωσή του 
δουλεύει μ’ επιμονή κ ’ ευσυνειδησία. 
Έ χ ε ι  αυτό πού λέμε «Καλλιτεχνική 
Συνείδηση», πράγμα πσύ σημαίνει πρώ
τα άπ* όλα τή γνο>ση, πώς γιά  νά κα
ταχτήσει κανείς μιάν όποια θέση στόν 
πνευματικό χώρο, χρειάζεται, εκτός ά π 5 
τό ταλέντο.—τό όποιο ταλέντο—ό άγρυ
πνος, καθημερινός κι άσταμάτητος μό
χθος. Καί στά βιβλία τού κ. Δούκαρη 
ό μόχθος αυτός είνα ι ολοφάνερος. Γι 
αύτό και ή πρόοδος στήν τεχνική του 
είνα ι σημαντική κα ί υπολογίσιμη. "Αρ
κεί νά συγκρίνει κανείς έστω καί επ ι
πόλαια τό πρώτο βιβλίο του «Προσευ
χές», μέ τά δυο τελευταία γιά  νά τή 
διαπιστώσει. Τήν δεξιυτεχνία του αυτή 
τήν χρησιμοποιεί γ ιά  νά έκφράσει μέ 
ποιητικό τρόπο ένα σύστημα ιδεών, τού 
οποίου τά συνθετικά μέρη θά  μπορού
σαν νά αναλυθούν, μέ συντομία ώς έ
ξ η ς : *0 κ. Δούκαρης έχει τή φιλοδοξία 
νά ε ίν α ι!  α) Έ ν α ς  προοδευτικός ποιη
τής καί μ α λ ισ ια  τοποθετημένος στήν 
πρώτη γραμμή τών ανθρώπων πού αγω
νίζονται γ ιά  τήν κοινωνική εξέλιξη καί 
μεταβολή. Αυτή του ακριβώς τήν ιδιό
τητα θέλει νά τονίσει άφιερούνοντας τό 
τρίτο βιβλίο του «Στους φίλους τής αν
τίστασης, τής "Ικαρίας, τής Μακρονή
σου». β) 'Έ ν α ς  «πανελληνικός» ποιητής 
πού ζε ί καί ανασαίνει εκτεταμένος σ ’ 
όλο τό μήκος τής Ε λλη νικ ής ιστορίας 
καί σ ’ όλο τό γεωγραφικό πλάτος τού 
ιστορικά ελληνικού χιόρου. Έ ν α ς  θεμα- 
τοφύλακας τού Ε λληνικού  πολιτισμού 
σ ’ όλα τά στάδια καί τις διακυμάνσεις 
του. γ) "Ενας ποιητής πού μελετά καί 
εκφράζει τό σύγχρονο άνθρωπο σ’ οτι 
άναφέρεται στήν έσιυτερική του ζωή καί 
στις άντιδράσεις του αντίκρυ σ’ ορι
σμένα φαινόμενα οπιος ιή ψευδαίσθηση, 
ό φόβος, ό θάνατος κλπ. Φυσικά όλες 
αυτές οί προθέσεις είναι πρός τιμήν 
του. Καί γ ιά  νά αρθεί κάθε παρεξήγη
ση πρέπει νά τονιστεί ότι πεποίθησή 
μας ε ίνα ι πώς πιστεύει σ* αυτές μέ ει
λικρίνεια καί παρησία. "Ενώ όμως κα
νείς, ακόμα κι ό πιό κακόπιστος, δέ 
θ ά  μπορούσε νά έχει καμιάν αντίρρη
ση γι αυτές έτσι όπως παρουσιάζονται 
στήν ανάλυση, τά πράγματα μπερδεύον
ται όταν ερχόμαστε στό πώς οί προθέ
σεις αυτές παρουσιάζονται μέσα στή 
σκέψη του καί στό τί πραγμάτωση βρί
σκουν μέσα στήν ποίησή του. ‘Ο κ. 
Δούκαρης συνθέτει τό σύστημα ιδεών 
του κατά έναν όλότελα αυθα ίρετο  τρό
πο, αδικώντας έτσι καί ΐ ίς  ιδέες καί τον 
εαυτό του. Π ιστεύει—όπως είναι τό 
σωστό—οτι ό προοδευτικός άνθρωπος
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είνα ι, και πρέπει νά είνα ι, ό αληθινός 
κληρονόμος και θεματοφύλακας τού 
παρελθόντος. Α υτή την κληρονομιά καί 
θεματοφυλακή όμως την αντιλαμβάνε
ται, πολύ επιπόλαια, σαν υποχρέωση νά 
εκφράζει τα σύγχρονα γεγονότα και αι
τήματα μέ σύμβολα παρμένα άπό τό 
παρελθόν.

"Ετσι λ.χ. τό σημερινό α ίτημα για 
την αγωνιστική περιφρούρηση τής εί- 
ρήνης καί τις διώξεις πού ενεργούν οί 
εχθροί της σέ βάρος των άγωνιστών τα 
εκφράζει μέ τό σύμβολο τού άρχαίου 
άθηναίου Λυκίδη, ό όποιος συνιστούσε 
στούς συμπολίτες του νά ... υποταχτούν 
στον Μαρδόνιο. κ* έκείνοι φυσικά τον 
λιθοβόλησαν. 'Υ πάρχει όμως τεράστια 
διαφορά ανάμεσα στην άποψη τού Λυ
κίδη καί στο σημερινό α ίτημα  γιά  Ε ι
ρήνη. Ό  Μαρδόνιος ζητούσε νά κατα
χτήσει την ’Αρχαία 'Ε λλάδα γ ιά  νά την 
κάνει μιά κοινή επαρχία στο άχανές 
κράτος των Περσών. Κ ' είνα ι γνιυστό 
πώς άν επικρατούσε ή γνώμη τού Λυ
κίδη, ή ’Αθήνα δέ θ ά  γνώριζε την οι
κονομική άνθιση καί τήν ελευθερία πού 
υπήρξαν οί βάσεις γ ιά  τή δημιουργία 
τού άρχαίου πολιτισμού (αυτού τού πο 
λιτισμού, θεματοφύλακα τού οποίου θε- 
ίορεϊ μόνο τόν εαυτό του ό κ. Δούκα- 
ρης). Οί σημερινοί υπερασπιστές τής 
ειρήνης αντίθετα , είναι κηρυγμένοι ε
νάντια σέ κάθε κατάχτηση, υποστηρί
ζουν τήν άπελευθέρωση των ήδη υπό
δουλων. θεωρούν ότι ή εθνική ανεξαρ
τησία ε ίνα ι άπαραίτητος όρος γιά  τήν 
ύπαρξη πολιτισμού, καί στρέφονται ε
νάντια στόν πόλεμο πού ζητάν οί ιμπε
ριαλιστές τόσο γ ιά  τις άσκοπες κατα
στροφές πού προκαλεϊ όσο καί γιατί 
διευκολύνει τήν υποδούλωση των λαών. 
'Υ πάρχει όμως καί ή περίπτωση, 
όπως ή δική μας τό 11>40 στην ’Α λ
βανία , ή αντίστασή μας στην κα
τοχή, κι ό αγώνας των Κυπρίων σήμε
ρα. Σέ τέτιες περιπτιόσεις οί φίλοι τής 
ειρήνης όχι μόνο δεν αντιδρούν άλλα 
ίσα ίσα υποστηρίζουν μέ κάθε μέσο τόν 
ένοπλο αυτόν αγώνα. Ή  «άρχαιολα- 
τρεία» τού κ. Λούκαρη δεν τόν αφήνει 
νά δει τις διαφορές αυτές κ ’ έτσι ή 
είρηνοφιλία του άστοχα παρουσιασμένη 
μ* ένα άτυχο σύμβολο καταντάει ρηχό
τατος πασιφισμός. ’Αλλά κι άν ακόμα 
τό σύμβολο ήταν επιτυχημένο πάλι τά 
πράγματα δέ θ* άλλαζαν καί πολύ. 'Α 
πλώς στήν ειρηνόφιλη επιχειρηματολο
γία  θά  είχε προστεθεί ένα ακόμα στοι
χείο . Ά λλ α  ό 'Ελληνικός πολιτισμός δέ 
θά κέρδιζε τίποτα.

(Διάλεξα τό ποίημα «Λυκίδου Λ ιθο
βολία» τού κ. Δούκαρη όχι γιατί ε ίνα ι 
τό μόνο άλλα, γιατί είναι προσφορώτε- 
ρο σαν παράδειγμα καί μπόρεσα νά τό 
συζητήσω μέ λιγότερα λόγια. Α νάλογα  
θά  μπορούσε κανείς σ ’ ένα πλατύτερο

γραφτό νά δείξει τό άστοχο όλων τών 
ποιημάτων τής κατηγορίας αυτής).

Ό  κ. Δούκαρης ξεχνάει πυ>ς άληθι- 
νός κληρονόμος καί συνεχιστής ενός πο- 
λιτισμού δέν είναι ό συντηρητής τού 
μουσείου, αλλά κυρίως ό συνεχιστής του. 
Καί 6 πολιτισμός δέ συνεχίζεται ποτέ 
μέ τό να αναμασάμε απλώς τό παρελ
θόν, νά καυχιόμαστε γ ι αυτό καί νά 
χρησιμοποιούμε τά έτοιμα σύμβολα πού 
μάς παράδοσε. Συνεχίζεται μέ τή μελέ
τη τού περιεχομένου τών πολιτιστικών 
αξιών τού παρελθόντος, μελέτη πού θ ά  
μάς βοηθήσει όχι να τις αντιγράφουμε 
αλλά νά δημιουργήσουμε τις δικές μας 
σύγχρονες πολιτιστικές αξίες. Κι όσα 
μουσεία δέν είνα ι ρυθμισμένα έτσι πού 
νά βοηθάν στη μέ τέτιο πνεύμα μελέ
τη είναι κακά μουσεία. Χρέος μας είναι 
όχι νά εκφράζουμε τό σημερινό άνθρω 
πο μέ σύμβολα ά π ’ τις άλλοτινές επο
χές (σύμβολα πού όσο λαμπρά κι άν 
είνα ι, δέν μπορούν ποτέ νά τόν έκφρά- 
σουν) άλλα νά δημιουργήσουμε τά δικά 
μας σύμβολα, νά υψώσουμε τό σημερι
νό άνθρωπο ώς τό επίπεδο τού συμβό
λου. Μόνο άν ή τέχνη μας, δίπλα στόν 
Ά χιλλέα , τόν Διγενή, τόν Γέρο Δήμο 
κλπ. στήσει ισότιμα τόν φαντάρο τής 
Α λβανίας ή τόν αγωνιστή της αντίστα
σης καί τής Κύπρου, θ α  έχουμε τό δι- 
καίιομα νά μιλάμε για  κληρονομιά καί 
αληθινή συντήρηση καί συνέχιση τού ελ
ληνικού πολιτισμού- Τό έργο τού κ. Δού
καρη μας δίνει τό δικαίωμα νά τού πα
ρατηρήσουμε ότι συγχίζει στό μυαλό του 
τά πράγματα. Κ ι αυτή  ή σύγχυση ιδεών 
έχει βλαβερά αποτελέσματα πάνω στήν 
ίδια  τήν ποίησή του. Πραγματικά, σ’ 
όλα τά ποιήματα του—έκτος α π ’ τά «ε
ριστικά» στον «Καθολικό Μεσάζοντα» 
τή ‘«δίκη» στήν «Καλλίστη Θήρα» καί 
τά ανάλογά τους —ύπάρχει τόσος φόρ
τος άπό έτοιμα σύμβολα, τόση ηθελημέ
νη ακαταστασία στη σύνθεση τών δια
φόρων Ιστορικών επιπέδων, τόση έκκω- 
φαντική μεγαλοστομία, ώστε παρά τήν 
επιμελημένη τεχνική του (ή μάλλον 
καί έξ α ιτίας της) αυτά νά φαίνονται 
περισσότερο σάν επιτηδευμένα κείμενα 
εγκεφαλικής εκζήτησης καί λιγότερο 
σάν περίσσια αισθήματος καί βιωμάτων. 
Α ντ ίθ ετα , στά ποιήματα όπως τά ερω
τικά, όπου ό κ Δούκαρης μιλάει μέ τήν 
άμεση γλώσσα τής σημερινής εποχής, 
γ ιά  τά προσιοπικά του αίόθήματα βλέ
πει κανείς, παρά τ ις  όποιες αντιρρήσεις 
του γιά  ώρισμένα στοιχεία, (όπως λ.χ. 
ή ανύψωση τού θανάτου καί τού φό
βου σέ περιωπή καθολικών νόμων ζωής)
τόν αληθινό άνθρωπο πού όχι μόνο πά 
σχει, δοκιμάζεται, αγαπά ή εξυμνεί μά 
καί τόν άνθρωπο πού ξέρει νά εκφρά
ζεται, δηλ. τόν γνήσιο ποιητή. Ά ν  ό κ. 
Δούκαρης ακολουθήσει αυτό τό δρόμο
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είνα ι βέβαιο πώς θά  μάς διόσει πολύ ά
ξια ποιήματα.

Δημήτρη  Χαρίζου  « ' Ιστορία τον  
'Α π ρ ίλ η »,— * Α&ήνα 1 9 5 6

Λυρικό αίσθημα καί εκφραστική ά
νεση δίχως μεγάλα πετάγματα, ε ίνα ι τά 
προσόντα του κ. Χαρίτου, όπως παρου
σιάζονται στό βιβλίο του. θ έμ α  καί 
των δεκαεφτά κομματιών τής « 'Ιστορίας 
τού ’Απρίλη» είναι αποκλειστικά ό έ
ρωτας. 'Έ νας έρωτας έφηβικός, αδιάφο
ρος γ ιά  κάθε τι άλλο έξω α π’ τον εαυ
τό του, πού περνάει σάν φευγαλέο όρα
μα μέσα σ’ ένα περιβάλλον αμμουδιάς, 
δέντρων, πηγών καί πεφτάστερων, δηλ. 
πραγμάτων πού προσφέρονιαι περισσό
τερο γιά  μιά σχετικά εύκολη ύποβολή. 
’Α π’ τύ θέμα αυτό ό κ. Χαρίτος κατα
φέρνει μέ τή λεπτή παρατήρηση διαφ ό
ρων συναισθηματικών διαβαθμίσεων καί 
χρησιμοποιώντας αρκετά επιδέξια τά 
χρο>ματικά στοιχεία νά διόσει ένα συμ
παθητικό βιβλίο. Ά π ό  τόν τρόπο πού 
χειρίζεται το υλικό του δείχει πώς δεν 
τού λείπει μήτε ή αίσθηση τού βάρους 
τών λέξεων μήτε ή γενικότερη εκείνη 
εύαισθησία καί καλλιέργεια πού οδη
γεί σε μιά σωστή ισορρόπησή τους μέ
σα στό ποίημα. Έ ν  τούτοις εχω μιάν 
—αδικαιολόγητη ίσως—επιφύλαξη κυ
ρίως γ ια τί τό βιβλίο δέν αφήνει νά δει 
κανείς άν υπάρχει ένα μέλλον. Λεν προ
διαγράφει μιά πορεία ή μάλλον μιά συ
νέχεια. Ε ίναι κατά κάποιο τρόπο μιά 
κομψή απεικόνιση ενός συναισθηματικού 
φαινομένου πού κλείνει τόν κύκλο του 
δίχως νά μάς αφήνει νά δούμε τίποτα 
παραπέρα απ’ αυτό. Κ* έτσι όμως πα
ραμένει ένα βιβλίο πού τό διαβάζει κα
νείς ευχάριστα.

Θόδωρον Πατρικαρέα, ιιΚιάρο Σκον-  
ρο» Ά& ήνα 1955

Α ντ ίθ ετα  τό βιβλίο τού κ. Π ατρι- 
καρέα, μ* όλο πού δέν έχει μήτε ένα 
ξεκάθαρο προσανατολισιιό, μήτε την 
ισορροπημένη συγκρότηση και τήν εκ
φραστική άνεση τής πιό πάνω συλλογής 
δίνει τήν εντύπωση πώς είναι μόνο ένα 
προανάκρουσμα καί πώς αργότερα ίσως 
θά  ακολουθήσει κάτι πιό σημαντικό. 
"Ισως αυτό νά οφείλεται στό γεγονός 
ότι ό κ. Π ατρικαρέας παρουσιάζεται 
τολμηρότερος στην αναζήτηση τών εκ
φραστικών μέσων, (πού μερικά μάλιστα 
δανείζεται άπό τήν ιατρική ή τήν γύρω 
μας πραχτική ζωή) πράγμα πού δείχνει 
ότι οί ανησυχίες του είναι οπωσδήποτε 
μεγαλύτερες. 'Ακόμη οι χώροι όπου κ ι
ν ε ίτα ι ποικίλουν περισσότερο καί τά 
θέματά του—όσο κ ι’ άν τά περισσότε
ρα χαρακτηρίζονται άπό έναν ανικανο
ποίητο έγιοκεντρισμό καί μ ιά  διάθεση 
φυγής —έχουν πάντως μεγαλύτερο ειδικό 
βάρος. "Ισως άν ό κ. Πατρικαρέας δου

λέψει μέ επιμονή καί υπομονή άξιοποι- 
ώντας τις δυνατότητές του καί μελε
τώντας βαθύτερα τή ζωή νά μάς διόσει 
ενδιαφέροντα πράγματα.

Βασίλη Τ ε ρ τ ίπ η , άφυλλα Φωτός», 
Ά & ή ν α  1955

Ό  κ. Τερτίπης κυριαρχείται άπό τήν 
ευγενική φιλοδοξία νά δώσει έργο δυ
νατό καί αληθινό. Κι ά π ’ ότι φαίνεται 
στό βιβλίο τυυ τά προσόντα δέν τού 
λείπουν. Συνδυάζει μιάν (ορισμένη π ε ί
ρα ζωής, μέ μιά π?.υύσια φαντασία καί 
θεληματικότητα. ’Εκείνο όμως πού τού 
λείπει ε ίνα ι ή οργάνωση τών στοιχείων 
αυτών καί ή εκφραστική δεξιότεχνία 
πού θά  τού έπέτρεπαν νά πραγματο
ποιήσει τις λαιιπρές προθέσεις του. Αυ
τή ακριβώς ή έλλειψη οργάνωσης κάνει 
μέρη τού βιβλίου νά μήν ηχούν πειστι
κά, καί νά φαίνονται περισσότερο σάν 
νοητικά αθροίσματα παραστάσεων καί 
λιγότερο σαν υλοποίηση ένός α ισθή
ματος.

Φυσικά αυτό ισχύει γ ιά  τά μέρη ε
κείνα όπου ό κ. Τερτίπης θελει νά πε- 
ριλάβει καθολικές καταστάσεις καί πα γ
κόσμια οράματα. ’Α ντίθετα  στά μέρη 
πού εκφράζει προσωπικά βιώ ματα, τό 
ταλέντο του τόν οδηγεί σωστά. Στά μέ
ρη αυτά ή αίσθηση τής γης του καί 
τού μόχθου του δίνεται μ* εναν απέ
ρ ιττο  τρόπο πού αγγίζει τή μεγαλοπρέ
πεια.

Τελειώνοντας, νομίζω πώς ύ κ. Τερ- 
τιπης πρέπει νά δουλέψει ακόμα πολύ, 
ξεκινώντας άπό τά γεγονότα και τ ις  
καταστάσεις πού ό ίδιος έχει ζήσει καί 
βαθμιαία  προχωρώντας μέ προσοχή 
πρός τις γενικεύσεις καί τ ις  καθολι- 
κεύσεις. Ε ίνα ι βέβαιο πώς μέ τήν α
σταμάτητη δουλειά καί τόν άγρυπνο 
έλεγχο θά  μάς διόσει στό μέλλον πολύ 
αξιόλογα πράγματα.

Κωνσταντίνον  Ν . Κατσαοννη,  «ΟΙ 
’Εσζανρωμένοι». Ά & ή ν α ι  1955

*0 άνθρω πος πού πραγματικά π ι
στεύει στά διδάγματα τής Χριστιανικής 
θρησκείας καί στό ανθρω πιστικό τους 
περιεχόμενο δέν μπορεί παρά νά εξορ
γίζετα ι μπροστά στην κοινωνική αδικία 
καί αθλιότητα. Αυτή ή διάθεση αποτε
λεί καί τό θέμα τών «’Εσταυρωμένων* 
τού κ. Κατσαούνη! ό οποίος ταυτίζον
τας τόν εαυτό του καί τούς άλλους αδ ι
κημένους μέ τόν εσταυρωμένο ’Ιησού 
στηλιτεύει τις κοινωνικές πληγές σάν 
προσβολές ενάντια στό θρησκευτικό αν
θρωπισμό. Τό βιβλίο δείχνει πώς ό συγ
γραφέας του δ ια θ έτε ι θερμό αίσθημα 
καί πληθωρικότητα. Έ ν  τούτοις ό κ. 
Κατσαούνης δέν καταφέρνει πάντα νά 
κυριαρχήσει πάνω στά εκφραστικά του 
μέσα καί συχνότατα παρασύρεται άπό 
τή συγκίνησή του σέ εξαντλητικές άνα-
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λύσεις. To μειονέκτημα δέ θά  ήταν τό- 
όο σοβαρό για  τον ποιητή, αν οί εσταυ
ρωμένοι ήταν το πρώτο του βιβλίο, γ ια 
τί θά  περίμενε κανείς πώς στο δεύτερο 
ή στό τρίτο θά  διορθώνονταν· Ό  κ. 
Κατσαούνης όμως βρίσκεται ήδη στό 5ο 
βιβλίο του καί αύτή ή έλλειψη τεχνικής 
αρτιότητας πρέπει νά τόν ανησυχήσει 
σοβαρά άν θέλει νά δημιουργήσει κάτι 
περισσότερο από ένα σύνολο στίχων 
πού απλώς μιλάν γιά  καίρια ζητήματα

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΣ

‘Ο κινηματογράφος
Ό  Δράκος : ταινία έλληνική του

Ν ίκο υ  Κοννόονοον.  Σ ενά ρ ιο : ' Ιά κ ω 
βον Κ α μπα νέλλη .  Ό περα ιέρ  : Κώστας  
Θεοδωρίδης. Μουσική : Μάνου Χαντζ ι-  
δάκη.  Π ρωταγωνιστούν : Ν τϊνο ς  Ή λ ι - 
ότιουλος, Γ ιάννης 'Α ργυρής ,  Μ αργαρί
τα Π αηαγεω ργ ίον , Μαρίκα Αεκάκη.

• Δύο είνα ι τά θ έμ α τα  πού διακρί
νουμε στό «Δράκο». #Από τη μιά μεριά 
ό Θ ωμάς, ό ταπεινός άνθρω πάκος πού 
έζησε ώς τιύρα μιά ρουτινιέρικη ζωή 
γραφιά καί πού, από μιά τυχαία  ομοι
ότητα μ* ένα έγκληματία, βλέπει ξα 
φνικά τον έαυτό του ήριοα—έστω καί 
τού αστυνομικού δελτίου — κ ι’ άπό 
την άλλη ό υπόκοσμος ·ή, άν θέλει ό 
κ. Κυύνδουρος, ό κόσμος αυτός πού 
μάς τόν παρουσιάζει πολύ περίεργα 
πότε σάν συμβολική απεικόνιση ένός 
άλλου κόσμ··υ πραγματικού, πότε σάν 
παρωδία τού υπόκοσμου καί πότε σάν 
βαθύτερη, έμπρεσσιονισιικά ύπερτονι- 
σ μ έ 'η  έκφραση πάλι ιού υπόκοσμου. 
Τό σφάλμα ε ίνα ι πού τά δύο αυτά θ έ 
ματα  δέ μπόρεσαν ν ' άρμονιστούν, υ 
πάρχουν ανεξάρτητα τό ένα άπό τ ' ά λ 
λο, κι* άλληλοεμποόιζονται στην ανά
πτυξή  τους *Η ιστορία τού Θωμά, πού 
τής ανήκει κι* ή έντρίγκα, εμπόδισε τό 
δεύτερο θέμα νά πάρει γλαφυρότητα 
καί σαφήνεια, ένώ ή επιμονή στην α λ 
λόκοτη αύτή  περιγραφή τού υπόκοσμου 
άφαίρεσε άπό τό πρώτο θέμα τή συγ
κίνηση καί τήν ανθρωπιά πού θ ά  μπο
ρούσε νάχει. "Ενα δεύτερο σφάλμα ε ί 
να ι ή αλλόκοτη καί αλλοπρόσαλλη α ύ 
τή περιγραφή. Στό πρώτο θέμα βρί
σκουμε περισσότερο τόν κ. Καμπανέλ- 
λη , ένώ στό δεύτερο τόν κ. Κούνδουρο.

Ά π ό  τή «Στέλλα» ήδη μάς ε ίνα ι 
γνωστή μιά κάποια στάση τού κ. Κ α
μπανέλλη α πένα ντι στή σημερινή πραγ
ματικότητα. ’Α ντιλαμβάνεται καί συγ- 
κ ιν ε ίτα ι άπό ορισμένα προβλνμιατα, δέ 
θέλει όμως νά τά δει στή σωστή βάση 
τους καί τά ώ θεί σέ αφύσικες, δ ια 
στρεβλωμένες διεξόδους, ή, όπως έδώ, 
σέ αδιέξοδο. "Ετσι στή «Στέλλα» ό πό- 
θ σ ς  τής γυνα ίκας γιά ανεξαρτησία το

πο θετε ίτα ι στά χέρια  μιας ξετραχηλι- 
σμένης κοκόττας καί γίνεται διεκδίκη
ση μιάς διεστραμμένης ασυδοσίας στόν 
έρωτα. Αυτό έκανε τόν παρεπιδημοϋν- 
τα άνά τάς Εύρώπας κ. Ά δ ω ν ι Κυρ ου 
νά βλέπει τή «Στέλλα» σάν έκφραση τού 
«αναρχικού χαραχτήρα τού Ελληνικού 
λαού» καί κάποιο Γάλλο κριτικό νά τή 
θεω ρεί, ύστερα άπό τήν καταστροφή 
τής ήρωΐδας άπό τή σύγκρουσή της μέ 
το εγω ιστικό αντρικό ένστιχτο κατο
χής, σάν Σοφόκλεια τραγιυδία !!! Κ άτι 
παρόμοιο έχουμε καί στό «Δράκο». Ό  
καταπιεσμένος, περιορισμένος σέ μιά 
άθλια , στερημένη άπό έξαρση καί Ιδα
νικό χαμοζωή σημερινός άνθρω πος (6 
τύπος τού Θωμά ε ίν α ι έξαιρετικά α ν 
τιπροσωπευτικός κ ’ ή περίπτωσή του 
έχει πολλή καθολικότητα) βρίσκει διέ
ξοδο, ενδιαφέρον κ ’ έξαρση, στόν υπό
κοσμο. Χωρίς τήν παρεμβολή τού κ. 
Κούνόονρου ό «Δράκος» θά ήταν ένα 
κοινό πεσσιμιστικό δράμα σάν πολλά 
άλλα πού έχουν φ ανεί στή λογοτεχνία, 
στό θέατρο καί στην οθόνη , Ό  Θ ω 
μάς, ξένος στό περιβάλλον όπου βρέθη 
κε. επόμενο ε ίνα ι ν ' αφανιστεί. Τό 
πρόβλημα τοποθετείτα ι, ή λύση πού δί
νεται αποδείχνεται σφαλερή, επομένως 
δέν υπάρχει λύση. Ό  κ. Καμπανέλλης 
δέ θέλει νά δει λυτρωτικές δυνάμεις 
μέσα στή αημεριι ή πραγματικότητα.

"Ισιος ό κ. Κούνδουρος ξεκίνησε νά 
διόσει μιά σατιρική ή συμβολική εικό
να άπό τή σημερινή’ κατάσταση στή 
χιόρα μας. Κ άποιες %ύξεις του, όπως 
τό ξεπούλημα τών στύλων τού αρχαίου 
ναού, ή μετατροπή τού «"Ενα καράβι 
άπό τή Χιό* σέ μπούκι - μπούκι, ή έλ- 
ληνοαιιερικανική ορχήστρα τής ειρή
νης, τά W EL L C O M E  κλπ., αφήνουν 
νά διαφανεί μιά τέτια πρόθεση. "Ο
μως οί νύξεις έμειναν τόσο μακρυνές 
κ* είναι τόσο στενές οί συνδέσεις τού 
κόσμου πού παρουσιάζει μέ τόν πρα
γματικό υπόκοσμο (τό αντικοινωνικό 
μίσος, ή υποταγή σ’ ένα ανώτερο έγ- 
κληματία, τό φονιά, πού προσωποποιεί 
αυτό τό μίσος—συζητήσιμο έδώ γιατί 
πρόκειται γιά ένα έκφυλο, σεξουαλικό 
έγκληματία— ή μοιρολατρία, τά μα- 
χαιροβγάλμαια, τό σερετιλίκι, ό ρεμ
πέτικος χορός) ώστε τό αντικείμενο τής 
σάτιρας χάθηκε κι οί προθέσεις, άν 
υπήρχαν, έμειναν απραγματοποίητες. 
Μένει μόνο μιά διάθεση παρωδίας πού 
κάνει τό έργο νά μοιάζει μέ έγκεφαλι- 
κό παιχνίδι, παιχνίδι απαράδεκτο καί 
εξοργιστικό τις περισσότερες φορές γ ια 
τί ε ίνα ι έξοργιστικό καί απαράδεκτο 
νά δανείζονται στόν υπόκοσμο εκδη
λώσεις καί χαρακτήοες τού έλληνικού 
λαού—ή λεβεντιά, ή αύτοθυσία καί ή 
περιφρόνηση στό θά να το . (Οί αλήτες 
καί οί χασικλήδες ξυρίζονται καί στο
λίζονται γιά  ν ’ άντικρύσουν ωραίοι τό
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■θάνατο !!! Γλεντούν και χορεύουν όπως 
τά  παλληκάρια τού 21 πριν άπό τή μά
χη !!! Περιβάλλουν μέ τή λατρεία τους(!Ι!) 
τό Δράκο πού παρουσιάζεται οά λαϊκός 
ηγέτης 1!!). Ό μ ω ς  ό η. Κούνδουρος έ
χε ι προχωρήσει ακόμα πάρα-πέρα. "Ε 
χε ι έπιχειρήσει μια βαθύτερη έκφραση 
τού υποκόσμου μέ τήν πρόθεση ίσως 
νά τόν κάνει εικόνα τού σημερινού κό
σμου. ’Εδώ βοηθάει πολύ και ό κ. 
Χ ατζιδάκης. Ή  απαίσια κα ταθλ ιπτική  
μουσική του, τό άποτροπιαστικό ρεμ
πέτικο μπαλέττο—τόσο τό γυναικείο ό
σο καί τό άνχρικό —είναι πράγματα 
πού μόνο μιά άρρωστημένη φαντασία 
θ ά  μπορούσε νά δώσει. Είναι τό σούρ
σιμο, ή συστροφή τού φιδιού, όχι χο 
ρός ανθρώ πινος. Ό  άνθρω πος ξεπέ
φτει όχι πιά  στην κατάσταση τού ζιόου 
άλλα πιο χαμηλ,ά ακόμα, στήν κ α τά 
σταση τού έρπετού. Κι άν ακόμα ύπσρ- 
χει ή πρόθεση συμβολικής απεικόνισης 
ή εικόνα πού δίνεται είναι φριχτά 
καταθλιπτική , στερημένη άπό άέρα καί 
φως.

“Έ τσ ι πού παραδέρνει ανάμεσα στη 
σάτιρα, στήν παρωδία, στό έγκεφαλικο 
πα ιχνίδι, στόν έμπρεσσιονισμό καί στό 
ρεαλισμό ό «Δράκος» δε μπορεί νά ε ί
να ι καλλιτεχνικό έπίτευγμα. Ούτε καί 
σκηνοθετικά μπορεί νά θεω ρηθεί σάν 
κάτι πετυχημένο. Ό  κινηματογράφος 
θέλει τό «σκηνοθέτη» καί νά κυριαρ
χε ί τέλεια στά ετερόκλητα στοιχεία  
πού χρησιμοποιεί καί νά πλά θει ζωή. 
Κ άτι τέτιο δέ δείχνει ό κ. Κούνδου
ρος. Γ ια  τό πρώτο μιλήσαμε άρκετά. 
Γ ιά  τό δεύτερο σημειώνουμε μόνο πώς 
ή κεντρική ιστορία παραμένει Ισχνή, 
ό κεντρικός ήρωας άπλαστος καί χωρίς 
καμιά  έξέλιξη άπό τήν αρχή ώς το 
τέλος κι οι άλλοι χαρακτήρες όταν δέν 
ε ίν α ι σχηματικοί ε ίνα ι απίθανοι. ( ’Α πί
θα νη  αυτή  ή κοπέλλα πού έχει μεγα- 
λίόσει και ζε ί μέσα σ’ αυτό τό βούρκο, 
δείχνει τά στήθη της καί χορεύει σάν 
κοκότα κι ε ίνα ι πάναγνη σάν τό κρίνο).

Τ ί μένει άπό το Δ ράκο; Ε ίναι α 
ναντίρρητα ένα τεχνικό έπίτευγμα. μιά 
αληθινά  κινηματογραφική ταινία. Γιά 
προηη,φορά στήν ’Ελλάδα έχουμε νά 
κάνουμε μ* ένα τόσο κιντμιατογραφικά 
έπεξεργασμένο σενάριο. Γ ιά  πρώτη φο
ρά ό φακός χρησιμοποιείται μέ τόσο 
μεθοδικό καί συνείδητό τρόπο. Ξεκόβει 
κομμάτια άπό τή δράση εικόνες πού 
σφίζουν άπό κίνηση καί ένταση καί 
πού συρράβονται στό μοντάζ μέ ρυθμό 
καί μέ μέτρο. ’Εκτός άπό τήν αίσθηση 
τής εικόνας πού δέν ε ίνα ι πιά στατικά 
πλαστική όπως στή «Μαγική Πόλη» αλ
λά δυναμική, πιό κινηματογραφική, 
ώ στε τό κάθε πλάνο ν ' αποτελεί ένα 
κύτταρο ζωντανό τής τα ιν ία ς  βρίσκου
με σ ιόν κ. Κούνδουρο καί τήν αίσθηση 
τής μουσικότητας τού μοντάζ. Ά κόμ ο ,

οί κινήσεις τής μηχανής, τά τρυκά ζ, 
έχουν τή σωστή τους χρησιμοποίηση,, 
σκοπιμότητα καί νόημα. ’Υπάρχουν έξ 
άλλου κ’ ένα πλήθος σκηνοθετικά ευ
ρήματα. Α ξ ίζ ε ι ένας έπαινος στον κ. 
Θεοδωρίδη πού βοήθησε τόσο ιό  σκη
νοθέτη στήν πραγμάτωση τού έργου 
του. Ε ίνα ι ό όπερατέρ πού χρειοζεται 
σήμερα έπιταχτικά ό έλληνικός κίνημα 
τογραφος γιατί ξέρει νά τυλυά Ό  κ. 
Ή λιόπουλος αποδείχνεται . ένας λαμ
πρός κωμικός — τραγικός ισάξιος μέ 
πολλούς, καί τυύς καλύτερους ξένους 
τού είδους του. Ή  δίς Πιιπαγειυργίυυ 
άν καί μέ άνισο, προσποιητό κάποτε 
πα ίξιμο, έχει ώραιότατες στιγμές. Λ αμ
προί έπίσης καί ό Γ ιάννης Ά ργύρης— 
λίγο μονοκόμματος —καί ή Μαρίκα Λε- 
κάκη. Ό  κ. Χ ατζιδάκης έχει δουλέψει 
μέ περισσότερη επιμέλεια α π ’ ο ιι στή 
«Στέλλα» όμως καί πάλι ή μουσική του 
περνάει τήν εΙκόνα.

Ή  έφετεινή κινηματογραφική χ ρ ο 
νιά μέ τή «Στέλλα» τού κ. Κακογιάν- 
νη και ιιέ τό «Δράκο» τού κ. Κούνδου- 
ρου» ε ίνα ι αναμφίβολα ή χρονιά πού ό 
ελληνικός κινηματογράφος γίνεται τέ
χνη αυτόνομη κι ανεξάρτητη, βασι
σμένη αποκλειστικά στά δικά της έκ· 
φραστικά μέσα. Ό μ ω ς , γιά νά προσαρ 
μόοω στά δικά μας πράγματα μια φρα- 
ση πού ε ίχε  για σύνθημα ό Γάλλος 
θεωρητικός καί έξοιρειιχός σκηνοθβ· 
της τού βουβού Λουϊ Ν τελλύκ, ό ελ 
ληνικός κινηματογράφος πρεπει νά ε ίνα ι 
καί κινηματογράφος >αί ελληνικός. Δέν 
πρόκειται νά κάνω έκκληση στό Αγα
θ ά  αισθήματα τ ώ '  κ.κ. Κακογιάννη, 
Καμπανέλλη καί Κούνδουροτ», πού έ
χουν ασφαλώς καί οί τρεις  τους πολύ 
ταλέντο, νά παρατήσουν τούς ακροβα
τικούς έλιγμούς τους γύρω άπό την α 
λήθεια καί νά στραφούν αποφασιστικά 
προς τήν ελληνική πραγματικότητα. 
"Αν τούς αρέσουν τα τςιιου  είδους έ* 
ξαμβλώματσ, δικαίωμά τους. Θάρθουν 
άλλοι πού χρησικοποιώντας τά τεχνικά 
τους διδάγματα θά  βγάλουν έργα πιό 
αληθινά, πιό ζω ντανά καί πιό μεγάλα. 
Κι αυτοί θά  δώσουν στό έλληνικό κοι
νό τόν κινηματογράφο του πού λ α χ τα 
ράει.

CB  Ζ ούγκλα  τον μανροττίναχος  
(B lackboard  Ju n g le ) τα ιν ία  αμερικα
νική τού Ρ ίτσαρντ  Μ προνχς.

Ό  Ρίτσαρντ Μ προύκς πιστεύει βα- 
θ ε ιά  στόν άνθρω πο. "Αν έπιασε αυτό 
τό θέμα τής εγκληματικότητας καί τής 
διαφθοράς των ανηλίκων δέν τόκανε 
γιά νά μάς περιγράφει μονάχα ένα κα
κό καί νά μάς μπουκώσει μέ κλάψες 
γιά  τήν κατάντια τής κοινωνίας μας 
αλλά γιά νά μάς έμπνεύσει τήν αγάπη 
στούς συνανθρώπους μας, νά μάς το
νώσει τό α ίσθημα  τής ευθύνης κρί νά
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μας αναστηλώσει την πεποίθηση πώς 
έχουμε τή δύναμη νά τό θεραπεύσουμε. 
Ό  ήρωάς του διαπνέεται από τά ωραι
ότερα α νθρώ πινα  συναισθήματα, τήν 
αυτοθυσία, τήν αφοσίωση όχι απλά σ ’ 
ένα τυπικό καθήκον αλλά σ ' ένα μεγά
λο σκοπό πού ε ίνα ι τό πλάσιμο των 
ανθρώπων.

Έ χ ε ι  τις απογοητεύσεις του, χάνει 
κάποτε τό θάρρος του, ε ίνα ι κι αυτός 
άνθρω πος. Δέν έρχεται μέ κανένα προ
καθορισμένο πρόγραμμα, ψάχνει ψηλα
φητά, βρίσκεται ξαφνικά μέσα σε μια 
κατάσταση κι άναζητάει τούς τρόπους 
για νά τήν ά>τιμετωπίσει, μέ μόνο ο 
δηγό τήν αγάπη του. Και βλέπουμε, 
μέσα άπό τή θαυμαστά λιτή άφήγηση 
τού Μπρούκς ένα · ένα τ ’ αποτελέσμα
τα τής προσπαθειάς του, τις ψυχικές 
έξελίξεις των παιδιών ώσπου νά φ τά 
σουν ν ' άποχιήσουν συνείδηση τής αν
θρω πιάς τους και ν* άρνηθοΰν τή 
ζούγκλα πού τούς κληρονόμησε ό πό
λεμος κι ή αθλιότητα. Νά μιλήσουμε 
για  σκηνοθεσία : Μά τ* αληθινά έργα 
δέν έχουν σκηνοθεσία. Δίνονται άβία- 
στα όπως δίνει ή πηγή τή δροσιά της.

ΣΗ Μ .—*Η τα ινία  αυτή είναι έκείνη 
πού απαγόρεψε στό φεστιβάλ τής Βε
νετίας ή πρέσβειρα των 'Ενω μένω ν 
Πολιτειών στή Ρώμη κ. Κλαίρη Μ πούθ 
Α ιούς. 'Ε νώ  αντίθετα  θάπρεπε νά 
πάνε δ υ ό -δ υ ό  τά παιδιά στή σειρά 
γιά νά τή δούν. Φαίνεται όμω. πώς τ ’ 
άμεριχανόπαιδα έχουν αρκετή πνευμα
τική τροφή μέ τά γκαγκστερικά κόμικς. 
Ό σ ο  γιά τά έλληνόποιδα τά πήγαν 
δυό -δυό  καί είδαν τήν «’Οδύσσεια». Κι 
ίσω ς νά τά πήγαιναν και στον «Τρωι
κό πόλεμο» άν δέν ξεσηκωνόταν τόση 
φασαρία οτόν τύπο.

' Ε π α ν α σ τ ά τ η ς  χ ω ρ ί ς  a iv ta  (Rebel 
w ith o u t a  cau se) ταινία  αμερικανική 
μ έ  τον  Τ ζ α ί η μ ς  Ν τ η ν .

Αν αναφέρω αυτή τήν ταινία είνα ι 
μόνο καί μόνο γιά  νά φανεί ή α ντ ίθ ε
ση μέ τήν προηγούμενη. * Α γγίζει τό 
ίδ ιο  θέμα τής έγκληματικότητας των α 
νηλίκων—κ ’ έχει γ ι αυτό ενδιαφέρον 
σάν ντοκυμανταΐρ τής αμερικανικής 
ζωής—όμως τό χρησιμοποιεί γιά νά 
φτιάξει ένα σπαραξικάρδιο δράμα μέ 
κάμποσες συναρπαστικές σκηνές. ’Α ξί
ζει νά τό δει κανείς. Θά μάθει μερικά 
πράγματα γιά τις συνήθειες τής αμερι
κανικής νεολαίας καί θ ά  σκεφτεί γιά 
τ ις  αίτιες πού τις γεννούν. Θά σκεφτεί 
μόνος xot* γ ιατί ό σκηνοθέτης τής τα ι
ν ία ς δέν έκανε τον κόπο νά σκεφτεί 
πά ρα  πέρα άπό τήν παμπάλαιη γνώμη 
πώς φ τα ίνε  οί γονείς πού δέν προσέ
χουνε τά παιδιά τους. Σάμπως φ τα ίνε 
ο ί γονείς  πού το μόνο Ιδπνικό πού δ ί
νεται στούς νέους ε ίνα ι ό μακκαρθι- 
σμός κι* ό πόλεμος. "Η γιά  τήν ψύχω- 
07] πού δημιουργούν τά άντιατομικά γ υ 

μνάσια στα σχολεία  κι οί μετάλλινες 
ταυτότητες πού πρέπει νά φορούν τά 
παιδιά στό λαιμό τους γιά  τήν περ ίπτω 
ση ατομικής έκκρηξης ώστε νά βρεθεί 
κάτι άπό δαύτα. "Αν δέ λυώσουν βέβαια 
κι αυτές·..

Α Ν Τ. Μ Ο ΣΧ Ο Β Α Κ Η Σ

Η μουσική
Μ α ν.  Κ α λ ο μ ο ίρ η  : Σ υ μ φ ω ν ί α  ά ρ .

3  ( Π α λ α μ ι π ή ) .

Τό δημιουργικό έργο τού Μανώλη 
Καλομοίρη άπό τήν εποχή πού ό "Έλ
ληνας αυτός συνθέτης εμφανίστηκε στή 
μουσική ζωή τού τόπου μας μέχρι σή
μερα* εξακολουθεί νά είναι «σημεϊον 
αντιλεγόμενον». ’Ανάμεσα σέ θαυμα
στές καί αρνητές του, ανάμεσα σ’ εκεί
νους πού πιστεύουν στήν άξια του καί 
στούς άλλους πού απορρίπτουν τό με
γαλύτερο μέρος μ ιάς πολύμορφης συν
θετικής δουλειάς, αναγνωρίζοντας μόνο 
λίγα έργα σάν άληθινά δημιουργικά επι
τεύγματα, ή διαμάχη φανερή ή συγκε- 
καλυμμένη ύφίσταται. Θά ήταν παρα
κινδυνευμένο νά προδικάσει κανείς τί 
θ ’ άπομείνει άπό ενα ποσοτικά μεγάλο 
συνθετικό έργο—όπως αυτό τού Μανώ
λη Καλομοίρη—πού μια μακρόχρονη, 
αδιάκοπη κ* εντατική δουλειά έχει 
σωρεύσει. Μέ τό πέρασμα τού χρόνου, 
θ ά  πάρει κάποτε καί τό έργο τού Κ α
λομοίρη τήν ανάλογη, τήν πρέπουσα 
θέσΐ] μέσα στή μουσική ιστορία τού τό
που μας.

'Αλλά, κι άν ακόμη δεχτούμε πώς 
ελάχιστα θ* άποιιείνουν άπό κείνα πού 
ό Καλομοίρης πάσχισε νά δώσει άθά - 
νατί] δημιουργική πνοή, πάλι γ ιά  τον 
έλληνα μουσικό θ ' άπομείνει μεγάλη 
τιμή τό πώς στάθηκε σ ’ όλη του τή ζωή 
ένας άπό τούς πρωτοπόρους αγωνιστές 
γιά  τό θεμελίωμα καί τήν πρόοδο τής 
εθνικής μας μουσικής σχολής. Ό τ α ν  
ολοκληρωθεί, μέ τον καιρό, τό οικοδό
μημα τής ελληνικής—μνημείο περίλαμ- 
προ καί ακατάλυτο— ένας άπό τούς 
ακρογωνιαίους του λ ίθους θά  μαρτυρεί 
τό πέρασμα τού Καλομοίρη.

Μέ τήν ευκαιρία τού καινούργιου του 
έργου —«Συμφωνία άρ. 3* (Π αλαμική)— 
πού ή Κρατική μας ορχήστρα παρου
σίασε στις 22)1)56 μέ τή διεύθυνση του 
κ. Ά νδρέα  Παρίδη, ό Καλομοίρης θέ- 
λΐ]σε νά μάς διόσει καί μερικές σκέψεις 
του γύρω άπό τήν τελευταία του αυτή 
6ΐ]μιουργία, πού καί γενικώτερα εκφρά
ζουν τό μουσικό του «πιστεύω». Οί θ έ 
σεις καί οί απόψεις του σχετικά μέ τα 
προβλήματα της ελληνικής μουσικής 
όπως έμφανίζονται σήμερα, ξεκινούν 
άπό τήν ακράδαντη πίστη του στήν ι
δέα τής εθνικής μας μουσικής κουλτού
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ρας. Ή  εμπειρία του μας προσκομίζει 
στοιχεία πολύτιμα και ωφέλιμα πού θα  
πρέπει οί δικοί μας συνθέτες, και ιδ ια ί
τερα οί νέοι, γά τά προσέξουν. Π ρα
γματικά δέ μπορούμε στην εποχή μας να 
καταφεύγουμε σέ μεταγραφές δημοτικών 
μας τραγουδιών ή σέ συμφωνικές ανα 
πτύξεις βασισμένες σέ θεματικούς πυ
ρήνες αυτού τού ε ίδο υ ς—τις περισσότε
ρες μάλιστα φορές κακότεχνες καί ολέ
θριου γούστου—για  νά προσδιόσουμε 
τάχα κάποια χροιά «Ελληνικότητας» 
στά έργα μας. Αύτό γιά  μάς σήμερα 
πρέπει νά είνα ι ξεπερασμένο. Δέ βρι
σκόμαστε πιά  στη βρεφική ηλικία τής 
εθνικής μας σχολής οπού Αναγκαστικά 
στά πρώτα της βήματα ακολούθησε αύτό 
τό δρόμο—όπως άλλωστε καί οί άλλες 
έθνικο-λαϊκές μουσικές σχολές. Μ ή ξε
χνάμε ακόμη πώς τά τελευταία χρόνια 
ή ντόπια ελαφριά μουσική ανέλαβε, κον
τά στά άλλα, νά κακοποιήσει μέ κάθε 
τρόπο καί τή λαϊκή μας μουσική παρά
δοση, μέ τις διάφορες «συμφωνικές δ ια 
σκευές» καί τ ις  «ελληνικές φαντασίες» ! 
"Ετσι τό είδος αύτό έχει από πολλές 
πλευρές ξευτίσει. Ό  έλληνας συνθέτης 
σήμερα θά  πρέπει νάχει σαν αφετηρία 
τό πνεύμα τού λαϊκού μας τραγουδιού, 
αφού προηγούμενα τό μελετήσει κι α 
φομοιώσει ψ υχικά  σ’ όλη του τή διάρ
θρωση, γιά  νά δημιουργήσει ύστερα έρ
γο. «κατά προέκταση καί επέκταση τής 
απλής καί απέριττης λαϊκής δημιουρ
γίας».

Ενα άλλο τώρα σημείο από τις σκέ
ψ εις τού Καλομοίρη παρουσιάζει μεγά
λο ενδιαφέρον, γιατί θέτει περισσότερο 
ζήτημα ιδεολογικού περιεχομένου. «Δυ
στυχώς εμείς οί μουσικοί άπορροφημένοι 
κατά καιρούς άπό τό άντικαθρέφτισμα, 
πότε τής Ιτα λ ικ ή ς , πότε τής Γερμανι
κής μουσικής δόξας ή τού Γαλλικού 
εμπρεσιονισμού τή μαγεία, δέν είχαμε 
τήν ικανότητα νά συντονίσουμε την έμ
πνευσή μας μέ τούς τζαλμουζ τού ε - 
&νονς». (Δική μας υπογράμμιση). Π ρα
γματικά παλαιότερα οί διάφορες ξενικές 
επιδράσεις όχι μόνο νόθεψαν τήν έντε
χνη ελληνική μουσική - αλλά καί σέ όχι 
λίγες περιπτώσεις τήν ξεστράτισαν άπό 
τήν ορθή κατεύθυνση τόσο πολύ, ώστε 
νά εμφανίζεται ξεκομμένη άπό τό πνεύ
μα τής λα ϊκής μας παράδοσης κα ί τά 
άμεσα ενδιαφέροντα τής εθνικής μας 
ζω ής. "Αν όμως οί επιδράσεις αύτές 
στό παρελθόν είχαν κακό αποτέλεσμα, 
σήμερα εμφανίζονται περισσότερο επ ι
κίνδυνες κι ολέθριες γ ιά  τήν ελληνική 
μουσική. Κι αύτό ακριβώς θάπρεπε πιό 
πολύ νά τονίσει ό Καλομοίρης.

Τά «καινά δαιμόνια» τού δωδεκά- 
φθογγου καί γενικώτερα ο .τ ι ανάγεται 
στό πνεύμα τού διανοητικού φορμαλι
σμού—καρποί τής κοσμοπολίτικης αντι
δραστικής τέχνης—δέ μπορούν νάχουν

σχέση καμιά, ούτε μέ τήν εθνική μας. 
παράδοση, ούτε μέ τό ζωντανό κι αλη
θινό νόημα τής τέχνης. Καί πολύ πε
ρισσότερο μέ τά πρόσφατα συγκλονι
στικά γεγονότα τού τόπου μας—πόλε
μος, κατοχή—καί τά αιτήματα τής 
εποχής μας. Τό εγκεφαλικό κατασκεύα
σμα ιού δωδεκάφθογγου συστήματος,- 
κοντά στά άλλα, βά ζει—όπως σωστά 
ε ίχε  παρατηρήσει 6 ’Αρθούρος Χόνεγ- 
κερ —δεσμά στην έμπνευση, χειρότερα 
άπο τούς παλιούς σχολαστικούς κανό
νες. Καί ακριβώς εκεί πού λείπει ή έμ
πνευση καί τό ιδεολογικό βάθρο, ξεφυ
τρώνει ό δωδεκαφθογγισμός. Αύτό τό 
είδος «καθαρής τέχνης» προπαγανδί
ζουν στόν τόπο μας όχι μόνο οί Αντι
δραστικοί τύποι, μά καί μερικοί άξιο- 
&ρήνητοι ψεντοπροοδεντ ιχο ι .

Τήν «Τρίτη του Συμφωνία» ό Καλο
μοίρης έχει έμπνευστεΐ—όπως ό ίδ ιος 
άναφέρει στό πρόγραμμα—άπό τό πο ι
ητικό έργο τού Κωστή ΙΙαλαμά, καί 
δια ίτέρα άπό τό «Δωδεκάλογο τού Γύ
φτου». Κοντά όμως στήν πρωταρχική 
αυτή πηγή έμπνευσης, ό συνθέτης κλεί
νει μέσα στό έργο του αύτό «καί πολ
λές άπό τις νοσταλγίες τών περασμέ
νων», κι Ανάμεσα σ ' αύτές «Τό χαμένο 
όραμα τής μεγάλης Ε λλά δα ς» . *Ετσι 
ή «Παλαμική Συμφωνία» δέ μπορεί νά 
χαρακτηριστεί σάν ένα μουσικό έργο 
μέ αύστηρά καθορισμένη προγραμματι
κή τάξη. Ή  συσσώρευση μάλιστα τό
σου ιδεολογικού κα ί συναισθηματικού 
πλούτου στή δημιουργία αυτή. Αποτε
λεί, κατά τή γνώμη μας, τό πρώτο καί 
βασικό της ελάττωμα. Ό σ ο  κι άν ή 
μουσική μπορεί νά έκφράζει τά συναι
σθήματα καί τ ις  ιδέες, μ ή ξεχνάμε πέος 
ή τέχνη τών ήχων μιά πού δέ βασίζεται 
στό λόγο, γ ιά  νά γίνει καταληπτή καί 
νά δημιουργήσει στούς Ακροατές τις 
Ανάλογες έντυπώσεις, θά  πρέπει νά μή 
βαρύνεται άπό μιά συναισθηματική ή 
Ιδεολογική Ακαταστασία. 'Ακόμη ή μορ~ 
φολογική συγκρότηση ενός έργου καί ό
ταν Ακόμη δέν Ακολουθεί μιά άπό τις 
καθιερωμένες μορφές, θά  πρέπει νά 
εμφανίζει σαφήνεια, καθαρότητα, έτσι 
πού νά συντελεί στήν κατανόηση τού 
έργου. Ή  μορφική άσυδοσία εμφανίζει 
πολλές φορές ένα μουσικό έργο σάν ένα 
Ασυνάρτητο ήχητικο κατασκεύασμα. Τό 
πολύπτυχο πάλι Αρχιτεκτονικό σχέδιο — 
όπως θ ά  μπορούσαμε νά χαρακτηρίσου
με τή Συμφωνία τού Καλομοίρη—δυσκο
λεύει πολύ τόν άκροατή στό νά μπο
ρέσει Ανετα νά παρακολουθήσει μία 
συμφωνική σύνθεση στό ήχητικό της 
ξετύλιγμα. Καί σέ όχι λίγες περιπτώ
σεις χάνει κανείς τό νήμα τής εξέλιξης 
κάθε πρωταρχικής ιδέας, κι όταν Ακό
μη έχει έμπειρη κα ί έξασκημένη Ακοή.

Μεστή, πλούσια στή σύλληψη κάθε 
θεματικού στοιχείου εμφανίζεται ή τε
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λευταία δημιουργία τού έλληνα μου
σουργού. Μένει κανείς κατάπληκτος 
μπρο ϊτά σιή ζωτικότητα τού Καλομοίρη 
πού στά Τό του χρόνια κατορθώνει να 
δώσει τόσο ζωντανές, τόσο παραστατι
κές μουσικές ιδέες, πού άναβλύζουν από 
τον έσιόιερο ψυχικό του κόσμο, καί ε
πισφραγίζονται από τό πνεύμα τής δη
μοτικής μας παράδοσης. Αύτο και μόνο 
Οά μπορούσε να σταθεί σαν υπόδειγμα 
γιά  πολλούς ελληνες συνθέτες καί πε
ρισσότερο γ ια  τούς νέους. Πόση χάρη 
κ* εκφραστική θέρμη περικλείουν τα 
θεματικά στοιχεία στό δεύτερο μέρος 
(Σκέρτσο), τί πάθος καί στοχαοτικότητα 
στό τρίτο, καί πόσο υποβλητική παρα
στατικότητα εμφανίζουν στό «φινάλε».

Ό μ ω ς, όπως είνα ι γνωστό, σ’ ένα 
συμφωνικό έργο δέν αποτελεί τό άπαν- 
το ή σύλληψη μιας έστω πλούσιας Ι
δέας. Αυτή θ ’ άποτελέσει τό κύτταρο, 
τό σπόρο, πού στά χέρια ενός εμπνευ
σμένου καί ικανού τεχνίτη θ '  ανθοβο
λήσει καί θά καρποφορήσει. Τά έργα 
των μεγάλων δασκάλων μάς έχουν δά>- 
σει πάνω σ* αυτό τόσα θαυμαστά πα
ραδείγματα.

Ή  αδυναμία πού υπάρχει στή Συμ
φωνία τού Καλομοίρη ε ίνα ι τό πώς κά
θ ε  θεματικός πυρήνας δέν εξελίσσεται, 
ας μά- έπιτραπεί ή έκφραση, φυσιολο
γ ικά . Τά θέματα συνθλίβονται ή διαφο
ροποιούνται κάτω  από ιό  καταθλιπτικό 
όρχηστρικό βάρος. Τά πολυποίκιλα ου- 
νηχητικά μέσα, ή παραφοριωμένη πα- 
λέττα τής ορχήστρας κ ά . , δέν αφήνουν 
τις πρωταρχικές θεματικές ιδέες ν ’ ά- 
ναπνεύσουν. ν* Αναπτυχθούν καί νά δ ια 
γράψουν σαφή την εικόνα τής πορείας 
τους. Ό σ η  καθαρότητα υπάρχει στην 
έκθεση των θεμάτων—α π ’ αυτό ό ακρο
ατής προβλέπει καί προσδοκά μια ω
ραία συμφωνική ανάπτυξη— τόση ασά
φεια δημιουργέίτια στην περαιτέρω έξέ- 
λιξη.

Ό σ ο  γιά  τη χρησιμοποίηση στό έργο 
αυτό στοιχείων άπό τό δωδεκάφθογγο 
σύστημα, είνα ι πραγματικά περίεργο 
πώς ό Καλομοίρης έπεσε σ ’ ένα τέτιο 
ολίσθημα μιά πού ό ίδιος, παλαιότερα 
καί πρόσφατα, «πρώτος έρριψε τον λ ί
θον του άνα θέματος», κατά τού δίοδε- 
καφθογγισμού.

Β. ΓΤΑΙΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εικαστικές τέχνες
ΕΚ Θ ΕΣ ΕΙΣ
Σώ ζος Πατιαοπυρόπουλος

Θ ά πρέπει νά χαιρετίσουμε μέ ιδ ι
αίτερη ικανοποίηση την πρόοδο πού 
σημε.ώνει στήν ερ γα σ ία  του νέου α υ 
τού ζω γράφ ου ή έκθεσή του στή μ ι
κρή α ίθο υσ α  τού Π αρνασσού.

Ό  Π απασπυρόπουλος έχει πρ α γμ α 
τικά  νά μάς π ε ι μερικά πολύ σοβαρά 
πράματα . "Εχει ένα έντονο αίσθημα, 
μιά δυνατή έφεση πρός τήν άνθρώπινη 
ούσία  τών πραγμάτω ν. Τά τοπ ία  του 
δέν είνα ι καθόλου φυσιολατρικές έντυ- 
πώ σεις. Ε ίνα ι ή γης ή ποτισμένη μέ 
τόν Ιδρώτα καί τό μόχθο τού άνθρώ- 
που. Καί γ ιά  νά δώσει τό αίσθημά 
του αύτό άγω νίζεται νά ύποτάξει τά 
ύλικά του μέσα, νά βάλει τά  μορφι
κά του στοιχεία  στήν ύπηρεσία τού 
αισθήματος του. Ή  δομή ιού πίνακά 
του ε ίνα ι άρκετά  στέρεη, ά ποδ ίδει τή

ρω μαλαιότητα  τών μορφών του άρκε
τά πετυχημένα· οσο καί αν ή παλέ- 
τα  του, στά παλιότερα  ιδίω ς έργα  
του, κ ρ α τά  μιά ψυχρότητα πού ζη
μιώνει τό έργο του, υπάρχει έν τού- 
τοις ένας σοβαρός χρωματικός προβλη
ματισμός πού τείνει στό νά συνειδη
τοποιήσει τό χρώμα του καί νά  τό*ύ- 
ποτάξει μέ πολύν κόπο.

Ό  π ιό  μ εγά λος κίνδυνος γιά  τή 
δουλειά  του. είνα ι αναμφισβήτητα τό 
διακοσμητικό στοιχείο  πού έπιζητεί 
κάποτε νά δώσει στό έργο του. Τά χω 
ράφ ια  του μέ τις σλεπάλληλες χρ ω μ α 
τιστές ζώ νες πού μ ιλούνται. όπως λ έ
γει ό ίδ ιο ς , τά  χω ριάτικα  τα γά ρ ια , δέν 
τά  δημιουργεί καμιά βαθύτερη έκφρα- 
στική άνάγκη, ούτε κάν τά  έπιβάλουν 
οι τεχνικές άναγκα ιότητες πού τό κά 
νουν άναπόφ ευγα  στό λα ϊκ ό  υφαντό. 
"Α λλες ε ίνα ι οΐ αξιώ σεις τής ζω γρ α 
φικής καί διαφορετικές ε ίνα ι οΐ τεχνικές
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της δυνατότητες. Αυτής τής διακοσμη- 
τικής τάσης γένηιια ε ίνα ι καί οί φη- 
γουρες του  μέ τό πλακάτο  χρώ μα τους. 
"Αν ό Π απασπυρόπουλος ά π α λλ α γε ι 
άπό  τέτιες παρανοήσεις νά άφήσει έλεύ- 
θερο τό α ίσ θημ ά  του νά εκφραστεί, 
αυτό μαζί μέ τ ις  τεχνικές του προσ 
πάθειες. πού έχουν ά ρ χές  ιιά δέν έ 
χουν  τέλος, τότε θά μ άς δώσει στό 
μέλλον έργο άξιο  ένός άληθινου καλ
λιτέχνη.
Μαρία Σ η ε ν τ ζα

Ή  α ίθο υσ α  Παίην στέγασε την 
πρώτη έκθεση μ ιας νέας ζω γράφου 
τής Μ. Σ πέντζα , πού μάς πα ρουσ ιά 
στηκε μέ μιά σειρά  άπό  λάδια . Α ναμ
φίβολα ή δουλειά  τούτη δέν βρίσκεται 
στό  σωστό δρόμο. rH παρουσ ία  του 
Μ όραλη είνα ι καταθλιπτικά  έντονη σ ’ 
όλόκληρη τήν πα ρα γω γή  της. Δέν ύ- 
πά ρχει κανένα έκφραστικό της στοι
χείο  πού νά μήν ε ίνα ι ά π ’ εύθείας 
δανεισμένο άπό αύτόν. Δέν θάταν 
ύπερβολή σάν λέγαμε πώ ς ή ύπόθε- 
ση αύτή φτάνει ώς τήν άκρητη μ ετα 
φορά στοιχείων πού δέν τά  δ ικ α ιολο 
γ ε ί καμιά άπ* τις ά νά γκ ες πού τό έ- 
π ιβά λουν  στό έργο Μόραλη. Τ ά  στοι
χεία  αύτά  πού πα ίρνει ά π ’ τό Μ όραλη 
ά λ λ α  έπα ναλαμβάνοντα ι α ύτούσ ια  σάν 
καλά μαστορεμένες λύσεις, πού τις 
έχει όμως πετύχει άλλος καί πού ή 
ζω γρ ά φ ο ς τις βρήκε έτοιμες, σάν τήν 
έναλλαγή τών έπιπέδων καί τά  χ ρ ω 
ματικά  έφέ. κι άλλες περιορίζονται 
α ναγκασ τικά  στή δυνατότητα τής νέας 
ζω γράφ ου , δπ ω ς π .χ . τό σχέδιο, πού 
συχνά είνα ι πολύ κάτω  κι άπό  τό μέ
τριο.

Ή  πιό μεγάλη όμως έλλειψη της 
ζω γράφου, ε ίνα ι ή παραγνώ ριση , ή 
περιφρόνηση θά έλεγε κανείς, τών κα
θαυτό ζω γραφικώ ν στοιχείων. Σέ κ ά 
θε έργο της υπάρχουν άπλώ ς έπιφά- 
νιες άπό  βαμμένο μουσαμά μέ τό α 
πα ρα ίτητο  περ ίγραμμα  πού δίνει κά- 
π ιο  έφέ, εύκολο όμως, κ ’ έτσι τό άν- 
τικείμενο μένει σέ δυό μόνο δ ια σ τά 
σεις. Τό χρώ μα, εύκολα βγαλμένο άπό

τή ρετσέτα του δάσκαλου, έχει άναμ- 
φ ίσβήτητα μ ιά  χάρη , όμως θά τα ίρ ια 
ζε περισσότερο σέ άφ ίσα. Κι αύτό κα
ταλήγει φυσικά σέ βάρος τής ύλικής 
ούσίας τών άντικειμένων πού πα ρ ο υ 
σ ιά ζοντα ι στό έργο της. Τά π ρ ά μ α τα  
έδώ ύπάρχουν σά βαμμένες επιφάνειες, 
σά χρω ματιστές κηλίδες.

Ε ίνα ι πραγματικά  κρίμα τά  δπο ια  
προσόντα  αύτής τής ζω γράφου νά π ε 
ριορίζονται στήν άπλή έπανάληψη ένός 
μαθήματος. "Αν θέλει νά κάνει ζω 
γραφική θά πρέπει νά άρχίσει π ά λ ι 
ά π ’ τήν άρχή. Νά παρατήσει τ ις  ρ ε
τσέτες καί νά χρησιμοποιήσει τό δ ί
δα γμ α  του Μ όραλη σά μέσο γ ιά  νά 
άξιοποιηθουν οΐ δικές της δυνατότη
τες. "Αν περιορίσει τή ζω γραφική της 
σέ τέτιες έπαναλήψ εις σύντομα δέν 
θά έχει κανένα ένδιαφέρον. ούτε κάν 
σάν μαθητικό γύμνασμα . Ή  ευκολία  
δπου καταφεύγει σέ τούτη της τήν έκ
θεση κι ή έλλειψη εύθύνης γ ιά  τό δτι 
κάνει, ε ίνα ι ό χειρότερος έχθρός ένός 
καλλιτέχνη πού θά ήθελε νά τραβήξει 
μπροστά .

"Εκτω ρ Δούκας

Στή μεγάλη α ίθουσ α  του Π αρνασ
σού, ό "Έκτωρ Δ ούκας παρουσίασε 
μιά σειρά άπό λά δ ια  του. Ό  γνω στός 
α ύτός ζω γράφος μ άς έδωσε έργα του 
καμω μένα μέ τήν Τδια έμπρεσιονιστι- 
κή του τεχνική, δμως τή φορά τούτη 
ή ποιότητά τους ήταν πολύ κατεβα- 
σμένη. Τό χρώ μα του ε ίχε  κάπω ς λ ε
ρώσει, ένώ άρκετά  έργα του  θά δ υ 
σκολευότανε, ε ίμαστε βέβαιοι, νά  τά 
ύπογράψ ει σ ’ άλλη περίοδο τής δου 
λειάς του. Μ ερικές νατύρ καί λ ιγώ τε- 
ρα τοπία  του κράτησαν κάτι άπό τήν 
π α λ ιά  του χρωματική ποιότητα. Σ υχνά  
καί τό σ χέδ ιό  του ήταν παραμελημένο. 
Τό πα ιδά κ ι μέ τό  κόκκινα κ* ένα τσαρ
δάκι κράτησσν μιά περιεκτικότητα. Ή  
τάση του βασ ικά  έμεινε ή Ιδ ια . Ή  
δηυ ιουργία  διακοσμητικών πινάκων, ή 
έλειψη κάθε α ίσθήαατος έξω άπό μ ιά  
φωνή καλαισθησίας καί μιά φυσιολα-

Κ. Πανιάρα : Πίνακας
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τρική έντύπωση. Ό  άνθρω πος καί οΐ 
κσϋμοί του λείπουν όλότελα  άπό τό 
έργο τούτο.

’Αλέχος  Παηηηλιόπουλος  θ ά  πρέ
πει μάλλον νά ύποθέσουμε πώ ς ό ζω 
γράφ ος τούτος βιάστηκε νά π α ρ ο υ σ ιά 
σει έργα του καί μάλιστα τόσο π ο λ 
λ ά . ‘Η ζωγραφική του ήταν μάλλον 
μαθητικά γυμνάσμα τα  που τό  Ιδανικό 
τους ήταν νά παρουσ ιάσουν γλυκερές 
φυσιολατρικές έντυπώσεις. Έ ν  τούτοις 
ένα δυό τοπ ία  το υ ε ίχα ν  ά π α λ λ α γε ϊ 
άπ* τίς βασικές του άδυναμίες. 'Εκεί 
υπήρχε μιά κάποια  χρωματική αΓσθηση 
πού θά μπορούσε νά του γίνει άφετη- 
ρ ία . Α κ ό μ α  μερικά μικρά σχεδιάκια 
του μέ φ ιγούρες διατηρούσαν μ ιάν 
αΓσθηση τής πραγμ ατικότητα ς,

Κ ώ στας  Λ ινάχης  'Υ πάρχουν μερι
κά συμπαθητικά στοιχεία  στή δουλειά 
τοΟ Αινάκη, πού παρουσίασε τό έργο 
του στήν α ίθουσα Ζ αχαρίου . Τό χρώ 
μα του ε ίνα ι διακριτικό, πού φτάνει 
ώς τό άβέβα ιο  καί κάποτε κυριαρχεί 
μ ιά  τάση γ ιά  σχηματοποίηση τών ό γ 
κων του πού δίνει κάπο ια  ρω μαλαιό- 
τητα σέ ιιερικά έργα  του. Ή  έπιδίω - 
ξή του ε ίνα ι νά πα ρουσ ιά σ ει μιά κομ
ψή, κοσμική όψη τής ζωής, μένει όμως 
μακρυά, άκόμα κι άπ* αύτή του τήν έ- 
πιδίωξη. Μ ερικά του τοπεία  έχουν 
μιάν άξιοπρόσεχτη ίσορόπιση τόνων 
πού τήν δημιουργεί ή έκμετάλλευση 
τών χρωματικών έφέ πού δίνει ένα πο- 
λό ρευστό χρώ μα άπλωμένο στόν προ- 
παρασκευασμένο μουσαμά. Τό πα ιχνίδ ι 
αύτό δίνει κάποτε μιά δ ιαφάνεια  στό 
χρώ μα καί δημιουργεί τονικές άξιες 
πού πολλές φορές βγα ίνουν άπ* τό πι- 
νέλλο κι όχι άπό μιά συνειδητή άνα- 
ζήτηση τοϋ ζω γράφ ου . ΟΙ φ ιγούρες 
του ε ίνα ι άτονες, ένώ τό κορίτσι πού 
χορεύει, πού ε ίνα ι καί τό έργο μέ τίς 
περισσότερες άπαιτήσεις διατηρεί σχε- 
διαστικά ένα βάρος, παρόλη την προ- 
σ πά θειά  του νά δημιουργήσει μ ιά  σκέ
τη κομψή φ ιγούρα .
'Α ρ γ υ ρ ή ς  Πετρ ίδης

Στή μεγάλη σ ά λλα  τού Π αρνασ
σού ό βολιώτης τεχνίτης Α. Πε
τρίδης μάς παρουσ ίασε μ ιά  σειρά άπό  
ά γ ιογρα φ ικές συνθέσεις καί προσω πο
γραφ ίες, βιβλικών καί βυζαντινώ ν π ρ ο 
σώπων. Τ ά ψηφιδωτά του τά  κατα
σκευάζει ά π ό  ψηφίδες πού τ ίς  κάνει ό 
Τδιος άπό φυσική πέτρα  καί αύτό τού 
δίνει τά μέσα νά κινείται μέσα σέ μιά 
μεγάλη  χρωματική καί τονική κλίμακα. 
Καθώς μ άλισ τα  έχει μιά σοβαρή χρω 
ματική αΓσθηση μ ά ς  έδωσε κάποτε ά- 
ποτελέσματα, πού θά τά  έλεγες βγαλ- 
μένα άπό τήν παλέττα  ενός εύσυνείδη- 
του ζω γράφου. ‘Η κύρια όμως προσω
πική του προσφορά, βρίσκεται στό ότι

μπόρεσε, π α ρ ά  τή βυζαντινή τυπολο
γ ία  τών μορφών του, νά τ ίς  ζω ντανέ
ψει μέ μ ιά  σύγχρονη πνοή, νά μ ά ς τίς 
φέρει πιό κοντά στό  δικό μας τό α ί 
σθημα. *Η Έ σθήρ μ ά λ ισ τα  ήταν μιά 
σύγχρονη ρεαλιστική μορφή. "Ο πως 
καί νάνα ι, τό έργο του κρατήθηκε μ α 
κριά ά π ' τή σύγχρονη  ζωή καί ή ση
μασ ία  του ήταν άντικειμενικά περ ιο 
ρισμένη, Ό  καλλιτέχνης θά  πρέπει ν ’ 
ά π α λ λ α γ ε ϊ στό μέλλον ά π ' τ ίς  παλιές 
ρετσέτες καί νά μάς δώσει έργα  σημε
ρινά. Αύτή καί μόνο ή προσφορά θά 
τού δώσει τή θέση του άνάμεσα  στούς 
σύγχρονους ζω ντανούς καλλιτέχνες.

Δημ. Κ ράζης  Στή μεσιανή α ίθ ο υ 
σα τού Π αρνασσού ό ζω γράφ ος α υ 
τός  μ ά ς παρουσ ίασε μιά μεγάλη σ ε ι
ρά άπό λα δομ πογιές, πού ή ποιότητά 
τους ήταν δυσανάλογη  μέ τήν π ο σ ό 
τητά  τους. ’Α μέλεια στό σχέδιο καί 
στό χρώ μα έκαναν τό έργο τούτο νά 
ε ίν α ι έξω καί ά πό  τήν άπλή δ ιακο- 
σμητική.

Γιάννης Χ α τζηχω νσζαντής  Στή μ ι
κρή α ίθο υσ α  τού Π αρνασσού ό Γ. 
Χατζηκωνσταντής εξέθεσε έλα ιο γρ α - 
φ ίες καί άκουαρέλλες, πού φ αίνετα ι 
νά τίς έβγαλε πολύ πρόχειρα . Ή  έπι- 
δίωξή του νά κατασκευάζει ά νά γλυφ α  
λουλουδάκια  άπό πηχτή λα δομ πογιά  
καί νά τά  κολλά πάνω στήν έπ ιφ άνεια  
τού πίνακα ε ίνα ι έξω ά πό  τό νόημα 
τής ζω γραφικής.

Κατερ . Χ αρ ιάτη  Γιά πρώτη φορά 
παρουσ ίασε έργο της ή Χ αριάτη, σέ 
μ ιά  άτομική της έκθεση στήν κάτω α ί 
θουσα τού Α τελ ιέ . *Η ζω γράφ ος α ύ 
τή, μαθήτρια  τού γνω στού ζω γράφου 
Γ. Μ πουζιάνη, φαίνεται νά  έχει άφο- 
μοιώσει άρκετά άπ* τά  δ ιδά γμ α τα  τού 
δασκάλου της, καί πατώ ντας σ’ αύτή 
τήν τεχνική πείρα της, προσπαθεί σή
μερα νά μάς πει τό δικό της τό λόγο . 
Σέ τούτο τό  πρώ το της πα ρουσ ίασ μ α  
βρίσκεται σ’ έναν ένδιάμεσο χώ ρο καί 
θά  ήταν πρόωρο νά πει κανείς πού 
θά καταλήξει. Μέ τήν Τ αβέρνα  καί τό 
Ρέμμα της μάο έδωσε σύνολα πειθαρ- 
χημένα, όπου διηύθυνε τά  έκφραστικά 
της μέσα μέ άρκετή δεξιότητα. Στό 
σχεδισστικό της έργο, πού ε ίνα ι πιό 
άμεσα ουγκινημένο άπό  τά πράματα , 
ε ίνα ι φανερή μιά άνθρώπινη ζεσ τα σ ιά , 
ένα βίωμα δραματικό. Ή  εύσυνειδησία 
της, τό α ίσθημα εύθύνης μπροστά στή 
δουλειά  της καί ή κατάρτισή  της θα 
πρέπει νά  θεωρηθούν άρκετές έγγυή- 
σεις πώς ή Χ αριάτη θά δουλέψει άκό
μα πολύ  γ ιά  νά δικαιώ σει τίς πρ ο σ δο 
κίες μας.
*Α τελ ιέ

ΟΙ α ίθουσ ες τού ’Ατελιέ στεγάζουν 
πά λι τό όμαδικό παρουσ ίασμα  μ ιάς
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ό μ ά δα ς καλλιτεχνώ ν. Τό πρωτότυπο 
έργο του Τ. Ά γ γ ελ ίν η  ε ίνα ι άναφι- 
σβήτητα ή πιό ένδιαφέρουσα πλευρά 
τής έκθεσης. Τά σύνολά του υ π ο τα γ 
μένα χρω ματικά σέ μ ιά  κλίμακα μου
ντή καί άρκετά άρχιτεκτονημένα. εΐνα ι 
δοσμένα μ ’ έναν πριμιτιβισμό πού έχει 
ένα  ούσιαστικά λα ϊκό  ϋφος καί κρα
τά  πολύ άπό  τό ύλικό βάρος τών πρά- 
γμ ά τω ν. Τόσο τό Γκάζι δσο καί ό 
Π ανούσης ε ίνα ι τέτιες ά ξ ιόλογες στι
γμ ές . Ό  ζω γράφ ος αύτός βοίσκεται 
μέσα σ ’ ένα σωστό δρόμο, θά πρέπει 
νά  περιμένουμε άκόμα πιό σοβαρά 
του  έπ ιτεύγμ α τα . Τό υπόλοιπο έργο 
του ε ίνα ι άντιγραφές άπό  ά ρ χα ϊες  τοι
χογραφ ίες καί σχέδια  ά γγείω ν , όλα 
ά π ό  τήν προκλασική περίοδο. Καθώς 
τό χρώ μα  του είνα ι πλακάτο  του π α 
ρέχετα ι ή δυνατότητα νά κάνει ένα π ο 
λύ καθαρό χρώ μα, πού στήν υπόθεση 
αύτή  ε ίνα ι ή κυριώτερη προσωπική του 
προσφορά.

Ό  άργεντϊνος Λόπεθ Μ άλλο π α 
ρουσιάζει λ ίγα  έργα  πού δείχνουν 
πλούσια χρωματική φαντασία  πού δέν 
καταλήγουν όμως πά ντα  σέ ισάξια  
άποτελέσματα , ένώ ή γνωστή ζω γρ ά 
φος Σ οφ ία  Λ ασκαρίδου έδωσε μ ερ ι
κούς εύσυνείδητους πίνακες καμω μέ
νους μέ τή γνω7τή πρωτοεμπρεσιονιστι- 
κή της τεχνοτροπία . ‘Ό σ ο  καί άν μ έ 
νουν μακρυά άπό  τό  σύγχρονο α ίσ θη 
μα μερικά έρ γα  της, σάν τήν κυρία 
μέ τά  γκρίζα  έχουν μ ιά  κάποια  τεχνι
κή ποιότητα.
Κ ώ στας  Πανιάρας

Ή  στήλη τούτη βρίσκετα ι στήν εύ- 
χάριστη θέση νά χα ιρετίσ ει τήν έμφά- 
νιση ενός νέου ζω γράφου τού Κ. Πα- 
νιάρα, πού έκθέτει τό έργο του στήν 
α ίθουσ α  Παίην. Τό έργο αύτό μ α ρτυ 
ρεί μ ιάν άληθινά ζωγραφική εύαισθη- 
σ ία . Ζεί μέσα σ ’ έναν χώ ρο, δπου χ ω 
ρίς ν* άκολουθά π ιστά  τήν π ρα γμ α τι
κότητα, δέν άπομακρύνεται ούσ ιαστι
κά ά π ' αύτήν κι’ έπ ιχειρεϊ μ ιά  συμπύ

κνωσή της πού κάποτε φτάνει σέ άξιό- 
λογα  άποτελέσματα . *Η καταγω γή τών 
στοιχείων του δέν ε ίνα ι ίσω ς άγνω 
στη. Ό μ ω ς  ύπάρχει ά σ φ αλώ ς μ ιά  δ ι
κή του, προσωπική προσφορά. Τά 
στοιχεία  του περνούν μέσα άπό μ ιάν 
άληθινά καλλιτεχνική Ιδιοσυγκρασία 
καί στό άποτέλεσμα δέν λείπει έκείνος 
ό κραδασμός πού ε ίνα ι ά παρα ίτητος 
γ ιά  τή δημιουργία  έργου  τέχνης. Τ ε
χνικά ό Π ανιάρας δέν είνα ι π ά ντα  όρ- 
θόδοξος. Πολύ συχνά σπάζει τις κλί- 
μακές του. ’Ο ργανώνει όμως, συνή
θως, ζω γραφικά τις έπιφάνειές του μ’ 
ναν τρόπο τολμηρό καί μαζί μελετη
μένο. Γενικά δέν περιφρονεί τό ζω γρ α 
φικό στο ιχείο . Τό έργο του ε ίνα ι κύ
ρια  πλαστικό.

Αύτό βέβαια  δέν θά πει, πώ ς δέν 
έχει καί τις άδύνατες πλευρές του τό 
έργο τούτο. ’Εκτός άπό τις χρω μ ατι
κές του άνισότητες, ή άφαίρεσή του 
δέν ε ίνα ι πά ντα  τόσο δυναμική ώστε 
νά συμπυκνώνει π ά ντα  τό νόημά του. 
Κάποτε ά πλώ ς φ τω χαίνει τή φόρμα 
του. 'Α κόμα δέν προσέχει δσο πρέπει 
τό σχέδιό του καί άρκετά ά τό  τά  μορ
φικά του στοιχεία  δέν έχουν δ ικα ιο 
λογία . Τό έργο του σ ταματά  σέ μιά 
διακοσμητική διάθεση. Αύτό είνα ι Τσως 
κι ή πιό έπικίνδυνη πλευρά τού έρ
γου του.

Ό  Π ανιάρας είνα ι πολύ νέος. Α ύ
τό ε ίνα ι μαζί προτέρημα καί μειονέ
κτημα. γ ιά  ένα  ζω γράφ ο. Ε ΐνα ι άναμ- 
φισβήτητο πώ ς έχει κάτι νά μ άς πει. 
"Αν βιάστηκε νά μ άς τό π ε ί μήπως ή 
βιασύνη δέν είνα ι ά π ’ τά  χαραχτηριστι- 
κά συστατικά τής νειότης ; 'Έ ν α  ε ίνα ι 
γεγονός. ’Από τήν ώρα πού θά υ π ο τά 
ξει τό ύλικό του, τό έργο του θά  κ α 
ταχτήσει μ ιά  σοβαρή θέση στήν κ α λ λ ι
τεχνική μ ας πα ραγω γή . Ό  δρόμος δέν 
εΐνα ι εύκολος κι ά πό  τό έργο του δεί
χνει νά  τό γνω ρίζει κι ό ίδ ιο ς  άρκετά 
καλά .

Γ. Π Ε Τ Ρ Η Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
‘Ο διαγωνισμός λογοτεχνίας καί  

ε ικαστικώ ν τεχνώ ν στη Θεσσαλονίκη .
Στη Θεσσαλονίκη τήν Κυριακή 1η 

’Απριλίου, έγινε επίσημη τελετή κα τά 
τήν οποία άπενεμήθησαν τά βραβεία 
του προκηρυχθέντος υπό τού Δήμου 
Θεσσαλονίκης διαγωνισμού -ποίησης, 
πεζογραφίας, δοκιμίου καί εικαστικών 
τεχνών.

Προ τής απονομής μίλησε ό Δήμαρ
χος Κ. Πατρίκιος. Έ τόνισε τήν δ ιάθε

ση δλου τού Δημοτικού Συμβουλίου νά 
τονιοσει τήν πνευματική κίνηση τής 
συμπρωτεύουσας. Έ π ε ιτ α  έλαβε τον λό
γο ό πρόεδρος τής Λογοτεχνικής Ε π ι 
τροπής Βραβεύσεως κ. Πανάγος πού 
αιτιολόγησε τήν κρίση τής επιτροπής. 
Κατόπιν ό καθηγητής Πανεπιστημίου 
κ. Π ανταζόπουλος, πρόεδρος τής Ε π ι 
τροπής Βραβεύσεως Εικαστικών Τεχνών 
άνέπνυξε τό δλον θέμα τής δημιουργίας 
πνευματικών εστιών στη Μακεδονία.

362



Ό  Δήμαρχος ένεχείρισε τόν Α ' έ
παινο ποίησης>στόν κ. Σαράντο ΓΙαυλέα, 
τόν Β ' στον κ. Πάνο Θασίτη, τόν Γ ' στόν 
κ. Γεώργιο Τσιτσιμπΐκο. Τό βραβείο 
πεζού λόγου μοιράστηκαν ό κ. Γιώργος 
Δέλιος και ό κ. Γιώργος Κιτσόπουλος. 
Ό  κ. Χρηστός Φράγκος έλαβε έπαινο 
διά co δοκίμιο. Τόν Α ' έπαινο Ε ικ α 
στικών Τεχνών έλαβε ό κ. Χρηστός Λε- 
φάκης γ ια  τήν έλαιογραψία του «Κό
ρες», τόν Β' ό κ. Γιώργος Π αραλής 
για  τήν τέμπερα «Τοπίο τής Χαλκιδι
κής», τόν Γ ' ή δις Ά λικη  Χατζή για  
τό γλυπτό «Κορμός». Οι βραβευθέντες 
θά  λαβουν καί χρηματικά έπαθλα από

3—5 χιλιάδες δραχμές. Ή  κρίση των 
έπιτροπών έπροκάλεσε ευμενή σχόλια 
στούς πνευματικούς κύκλους τής Θεσ
σαλονίκης.

Μετά τήν πρωτοφανή επιτυχία  τού 
διαγωνισμού γίνονται σκέψεις εκ μέρους 
τού Δήμου Θεσσαλονίκης νά έπεκτα- 
θοΰν τά βραβεία και στο θεατρικό έρ
γο κα ί στο βιολί, πιάνο, τραγούδι. Ά ς  
σημειωθεί δτι ό Δήμος Θεσσαλονίκης 
είνα ι ό πρώτος στην 'Ε λλάδα πού προ- 
κήρυςε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς, 
καί καταβάλλει προσπάθειες γ ιά  τήν 
ίδρυση στή Θεσσαλονίκη μόνιμης Π ινα
κοθήκης ’Ορχήστρας καί Θεάτρου.

ΞΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
I  Α Π Ω Ν I  Α

• Πριν άπό τόν πόλεμο ή Ιστορική 
έπιστήμη στήν Ια π ω ν ία  προσπαθούσε 
νά δικαιολογήσει τό γιαπωνέζικο μ ιλ ι
ταρισμό και εθνικισμό καί τ ις  Αποικια
κές κατακτήσεις. Ε ίχαν παρουσιαστεί 
όμως καί μερικοί Ιστορικοί, άξιοι του 
όνόματος αυτού καί οί περισσότεροι 
ε ίχ α ν  συγκεντρωθε7 στήν Ε τ α ιρ ία  τής 
Ισ τορ ικής Ε π ιστήμης, πού τά  τελευ
τα ία  όμως προπολεμικά χρόνια  βρι
σκότανε σχεδόν σέ διάλυση.

Τό 1945, ή ήττα τοΟ γιαπωνέζικου 
ιμπεριαλισμού, άνοιξε τό δρόμο γ ιά  
τήν έλεύθερη Ιστορική έρευνα. Δημο- 
σιεύθηκαν τά  βασικά θεωρητικό κλασ ι
κά έργα  τής υλιστικής Αντίληψης τής 
Ιστορίας καί τό γεγονός αυτό ξεσήκω
σε μεγάλο ένδιαψέρον σέ πολλούς πα- 
λ ιότερους μά κυρίως στούς νεώτερους 
γιαπω νέζους ιστορικούς. Σ τά  1946 ξα- 
ναβγήκε ή «Εφημερίδα τών Ιστορικών 
σπουδών», όργανο τής 'Ε τα ιρ ία ς  τής 
Ιστορικής Ε π ισ τή μ η ς—πού ή έκδοσή 
της ε ίχε  διακοπεί κατά τόν πόλεαο— 
καί Ιδρύθηκε ή «’Επιθεώρηση τής Ισ τ ο 
ρίας», όργανο τού ιστορικού τμήματος 
τής 'Ε τα ιρ ία ς  Δημοκρατικών Δ ιανοου
μένων.

Τά χρόνια  1945-1949, ή γιαπω νέζι
κη Ιστοριογραφία Ασχολήθηκε μέ τή 
διαίρεση σέ περιόδους τής γιαπω νέζι
κης Ιστορίας. Έ γκατέλειψ ε τήν πα λιά  
διαίρεση κατά  Δ υναστείες κι Ακολού
θησε τήν καινούρια έπιστημονική δια ί
ρεση κατά  κοινωνικά συστήματα : πρω
τόγονη κοινότητα, δουλοκτησία, φεου
δα ρχία , καπιταλισμός. Οί έργασίες τών 
γιαπωνέζων Ιστορικών τής περιόδου 
αυτής, παρουσιάζουν έξαιρετικό ένδια- 
φέρον γ ιά  τό λόγο  Ακόμα πώ ς προ 
σπαθούν νά έρευνήσουν καί νά μελε
τήσουν τό δεσμό τής αύτοκρατορικής 
έξουσίας μέ τόν ιμπεριαλισμό.

Τό 1949. μέ τ ις  νίκες τής κινέζικης 
δημοκρατίας, σημειώθηκε καινούρια 
στροφή στή γιαπωνέζικη Ιστοριογρα
φία. ’Ά ρ χ ισ α ν  νά τήν Α πασχολούν ή 
ή Ιστορική έρευνα καί ή κοινωνιολογι
κή έξέταση τών προβλημάτων τής Α 
σίας γενικώτερα. Τό 1951 ή γιαπω νέ
ζικη Ε τ α ιρ ία  τής Ιστορ ικής ’Επιστή
μης, Αφιέρωσε ένα ειδικό τεύχος τής 
«Έφημερίόας τών Ιστορικών σπουδών» 
στή μελέτη τών «μεταβολών στήν 
Ά σ ία » . Σ τό  τεύχος αυτό ύπάρ- 
χουν Αξιοσημείωτες έργασίες τού 
Σ. Ό κα μ ότο  γ ιά  τήν Ανάπτυξη καί 
τήν παρακμή τής π α λ ιά ς  κινέζικης κοι
νωνίας καί ν ιά  τήν έξέγερση τού Τάϊ- 
Πίγκ. τού Μ. Σουζούκι γ ιά  τήν έξέ
γερση τών Ινδ ιώ ν τών ετών 1857- 
1859. τού Ί .  Ίγκούτσ ι γ ιά  τήν Ιστορική 
σημασία τής έξέγερσης τών «μπόζερς», 
τού Ύ . Νοζάβα, γ ιά  τή συγκρότηση 
τών τάξεων κατά  τήν έποχή τής κινέζι
κης έπανάστασης τού 1911.

Τό 1952 δημοσιεύθηκε σοβαρή έρ- 
γασία  γ ιά  τ ις  Αγροτικές κοινότητες τής 
Κίνας. Α κολούθησαν πολύτομ α  Ιστο
ρικά έργα μέ θέματα τή «Μ άχη τού 
Είρηνικού» (1953-54), τό «Γιαπωνέζικο 
καπιταλισμό» (1953 -1955), καί ολοκλη
ρώθηκε ή έκδοση ένός μνημειώδους Ιστο
ρικού έργου, τής «Ε γκυκλοπαίδειας 
τής Π αγκόσμιας Ισ το ρ ία ς» , σέ 23 τό 
μους, στήν οποία  συνεργάστηκαν οί 
κυριώτεροι γιαπωνέζοι Ιστορικοί.

Ή  Ε τ α ιρ ία  'Ιστορικής Ε π ισ τήμης 
έξ ά λλου , όργανώνει κάθε χρόνο Ιστο
ρικά συνέδρια, όπου γίνονται σοβαρές 
Ιστορικές Ανακοινώσεις καί συζητήσεις 
καί παίρνουν υέρος Ιστορικοί άπό  δλα  
τά  μέρη τής ’Ιαπωνίας. Τό κεντρικό θέ
μα τού Ιστορικού σμνεδρίου τού 1951. 
πού προκάλεσεζω ηρές συζητήσεις, ήταν 
«τό πρόβλημα τών έθνών στήν Ιστορία» 
καί τό θέμα φωτίστηκε ά πό  πολλούς 
Ιστορικούς πού χρησιμοποιούν τήν ίστο-
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ρικοϋλιστική μέθοδο. Τά έπόμενα συνέ
δρια (1952-53) ε ίχα ν  γ ιά  θέματα τις  
σχέσεις του κινέζικου καί του γ ιαπω 
νέζικου πολιτισμού, τόν Ιστορικό ρόλο 
τοΟ κομφουκιανισμου, τά  δημοτικά γ ια 
πωνέζικα τραγούδια , τήν ηθική Αντίλη
ψη τής γιαπωνέζικης φεουδαρχίας κλπ. 
Τ έλος σ τις συζητήσεις τοΟ συνεδρίου 
του 1955, κεντρική θέση ε ίχε  τό θέμα 
«ή ιστορία καί ό λαός».

Ή  γιαπωνέζικη ιστοριογραφία, τά  
τελευτα ία  χρόνια , έχει βρεΤ τό δρόμο 
της καί τόν βαδίζει μέ σιγουριά κι* ο I 
έ'ρευνές της κι* οί μελέτες της Αποτε
λούν κιόλας σοβαρή συμβολή στήν 
παγκόσμια  Ιστορία. Μά σέ υποσχέσεις 
πού δίνει είναι Ακόμα πιο σοβαρές.

Κ.

ΒΙΒΛΙΑ -  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΔΟΚΙΜΙΟ

Δ. Γληνοϋ : Ή  τριλογία τού πολέ
μου — Οί μονόλογοι του ερημίτη τής 
Σαντορίνης, Ε κ δό σ εις  «Φλόγα», ’Α θή
να 1956.

Ν. Πολ. Καράμτζελα I Ποιος ό 
πρώτος Καλαματιανός ποιητής (μελέτη- 
μα), ανάτυπο από τά «Μεσσηνιακά 
Γράμματα», Καλαμάτα 1956.

Γρηγορίον Δ. * Α νδροντσοπονλον— 
Ίω ά ννον  Γ . Λουχά : Ά ντιφ ώ ν ό σοφι
στής. Ά θή να ι 1956.

Κονλας Ξηραδάχη : Ευανθία Καΐρη 
(1799 - 1866), ’Αθήνα 1956.
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Πάνου Κοράλη:  Ό  Χτούτσε... ξε
σπαθώνει, 'Εκδόσεις «Μέλισσα», Α 
θήνα.

Κ. Ν. Κατσσοννη  : Είρήνΐ] ν* Αν
θ ίζε ι, Ά θ ή ν α ι 1956.

Γιώργου Θοάβαλον : Τό χαμένο αύ
ριο, 1956, (Εικονογράφηση Ε. Σ πυρί
δωνος).

Σω τήρη  *Ιορδάνου : Ή  ζωή μας ε- 
γινε πικρή, διηγήματα, Κάϊρο 1955.
ΠΟΙΗΣΗ

Στέλιον Γεράνη : "Ενας καιρός ε
τοιμοθάνατος, Ε κ δό σ εις  «Δίφρος», ’Α 
θήνα  1956.

Π άτης  Τσ ιτοεχλή , *Ελένης  Πατζα- 
δόγιαννη, Τ ίτας  Κριεζή  : 1, 2, 3. Α θ ή 
να 1956.

Πάνου Φύλλη : Ταξίδι στα Κύθηρα, 
’Α θήνα 1956.

Γ εγγ ίνα ς  Παγονλάτον : Ρ ιά  σένα,
γςά μένα, γ ια  όλο τόν κόσμο, ’Αθήνα 
1956.

Μέμον Παναγιωζότιουλου: ’Εκεί
πού καλημέρισα τόν ήλιο. Τόμος πρώ
τος. * Α θήνα 1956/

"Ay* Θ έρο ν: ‘Ο μέγας πόθος Δ ί
φρος 1956 —* Η * Ηρω ική διλογία Ή  Έ -  
κάλη — Τ ’ άλογο τ* Ά κρ ιτη , 'Αετός, Α 
θήνα  1953.

"Αρη Διχταίου : «Π οιήματα 1935— 
1953· 'Εκδόσεις Κ. Μ. 1954. Πολιτεία 
’Εκδόσεις Κ.Μ. 1956.

Μηνά Δημάχη  Στο Τελευταίο Σύ
νορο, Ποιητική Τέχνη, ’Α θήνα 195U— 
«Φύλλα Τέχνης» Τά πρώτα ποιήματα, 
Βιβλίο πρώτο, 'Α θήνα  1951.

Δημήτρη  Δούχαρη : «Τό γυμνό χώ
μα».

Ν. Δ. Καρονζον  : Διάλογοι, 'Ε κδο 
τική φιλολογική 'Ε τα ιρ ία , ’Αθήνα 1956.

Α ιλ ίχας  Ταβερνάρη  : «Περαστικέ σέ 
χαιρετώ» 'Α λεξάνδρεια 1956.

Ι .Α .Σ .  Δεηοννζη  : « Ά π ό  τή θάλασ
σα» Μέρος Β '. 'Εκδότης τό Ή λιοστάσιο 
Κέρκυρα 1954.

Χρνσαν&ης Ζ ιζσέας  : «Λυρικοί δρό
μοι» 1955.

Λεωνίδα Ζενάχον  : «Ταίναρο» ’Εκ
δόσεις Γκοβόστη.

Τάχη Καρβέλη : «Σήματα». Π οιήμα
τ α — 'Α θήνα 1656.

Θέμη Γαλανού  : Βαλτονεριές : Μαυ- 
ρίδης.

"Αγγελον  Παρ&ένη : *Όρθρος—Α 
θή να  1955.

Σ π ν ρ ο υ  Κοχίνη : « Ό  δρόμος τής 
Π ατρίδας μου» Α θ ή ν α  1956.

Στενρου Κ αζσ ίμη  : « Ό  Νάρκισσος» 
— Κέρκυρα.

Κώνον. Ν.  Καζσαοννη  : Οί καημοί 
τών Ρηγικών Π αλατιών, 'Α θήνα 195ο.

Γεω ργίας  Α εχά χη  : Λυρικοί Τόποι
Ποιήματα, Δεκέμβριος 1954.

Κώστα Ξ. Σ ιμόν  : 'Αμαρτωλοί, Κ ά ι
ρο—1955.

Μαν. Κονρίνον : Χρυσές Ανταύγειες.
Βάσον Καλογιάννη : « Έ ν  Τούτω

Νίκα» Λάρισα.
Θανάση Παλαιολόγον : ’Εποχές, 'Α 

θήνα 1955.
' Ηλίας Κνζηράχος  : ’Ενδείξεις— 

Ποιητική Τέχνη.
ΑΝΘΟΛΟΓΙΕΣ

Μ αγδ^ληνής  2Γ.- Τσάχωνα  : Γιά τή
Μάνα, ’Εκδόσεις Μαρή. Α θ ή ν α  1956.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Ά λ έ ξ η  Τολσνόϊ : Μέγας Πέτρος, με
τάφραση Κ. Μερτβάγου, ’Εκδόσεις «Χα
ραυγή» .
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

'Ητζειρωζιχή Ε σ τ ία , τεύχος 46, Φε
βρουάριος. Συνεργάζονται : Ά γγελ ο ς
Σικελιανός, Μ αρία Λοβέρδου, Κ. Μέρ- 
τζιος, Γ. Οικονόμου, Κ. Δ ιαμαντή κ.ά .

Νέα Πορεία , τεύχος 13, Μάρτιος. 
Συνεργάζονται : Χρ. Ντάλιας, Ζωή Κα- 
ρέλλη, Μαρ. Σ ίγουρος. Μ. Δημάκης, Γ. 
Θέμελης, Γ . ΚότΉρας κ.ά.

Παιδεία χα ι Ζωή,  Μάρτιος 1956. 
Συνεργάζονται : Τ ζ . Χέντερσον, Ούώλ- 
τερ Σέρφ, Ε. Π . ΙΙαπανοντσος, Θ. Ξύ- 
δης. Φ ωτεινήζΤζωρτζάκη κ.ά.

Κρηζιχή  ' Ε σ τ ία , τεύχος 58, Φε-
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»

βρουάριος. Συνεργάζονται : Μ αρίκα
'Α ρναουτάκι, Κυρ. Μητσοτάκις, Μ. 
Γρηγοράκης, I. Κουνιωτάκις κ.ά .

Τό βουνο ('Ελληνικός ‘Ορειβατικός 
Σύνδεσμος), ’Ιανουάριος-—Φεβρουάριος. 
Συνεργάζονται : Ή  λ. Χ ικόπουλος, Δ. 
Λουκίσας κ.ά.

Γ/H irrie r du  C en tre  In te rn a iio n a l 
d ’ E tudes P oetiques, B ru x e lle s .

Π νευμα τ ική  Πορεία  άρ. 12, Μάρ
τιος. Συνεργάζονται : Κρ. Ά θανασού-
λης. Γ. Ά σημακόπουλος, Ν Β ελιώ της, 
Ρ ίτα Βελιώτου, Σ τ. Γεράνης, Λ. Γ ια- 
τράκος κλπ.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ό  Πάροικος του (Κ άιρου). Π ελο
πόννησος, Φωνή τού Αίγιου, Κ ορινθία , 
"Έρευνα (τής Καβάλλας), Ε λεύθερη  
Θράκη, Εύβοϊκός Κήρυξ, Ινερκυραικά 
Νέα, Δημοκρατικόν Βήμα (τής Κ έρκυ
ρας), Προοδευτική (τής Ζακύνθου). 
Π αχρίς (του Η ρ α κ λ ε ίο υ ), Ταχυδρόμος 
(Βόλου), Ή  Αυγή (τού Πύργου ’Ηλείας).

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Β α σ . ’Ακροπολ.  Παρά τήν επιθυμία  

μας δεν θά  μπορέσουμε. "Οπως ό ίδιος 
ξέρετε ή παραδοσιακή ποίηση δεν ανέ
χεται μήτε τή χασμωδία μήτε τό χωλό 
βάδισμα των στίχων, προπάντων στό 
δεκαπεντασύλλαβο. Δυστυχώς καί τά 
τρία ποιήματά σας πάσχουν α π ' αυτά 
τά δυό ελαττώματα.

Νείλο Π αλμ . Π εράστε οπωσδήποτε 
από τά γραφεία μας. Ό  συνεργάτης 
πού αναφέρετε θά  χαρεί πάρα πολύ να 
σάς δει.

Νικ. Βλάχ.  *Η αλληγορία τού Κά
στρου στην «παραίνεση» είναι πολύ κα
λή ιδέα. "Ομως τό περιγραφικό μέρος 
μακραίνει υπερβολικά μέ τις αλλεπάλλη
λες παραθέσεις επεξηγήσεων, προσδιο
ρισμών, επιχειρημάτων κ* έξαρτημένθ)ν 
προτάσεων. *Η γνώμη μας θά ήταν νά 
τό ξαναδουλεύατε προσπαθώντας νά το 
συμπυκνώσετε στό μισό. Καί πά λ ι..

Κα&ηγ. Α .Ε .Κ .  Τό ποίημά σας στόν 
Μεν. Αουντέμη παρουσιάζει αληθινή 
συγκίνηση, κι απλότητα. Κοντά όμως 
στις αναμφισβήτητα καλές στιγμές του 
υπάρχουν καί άλλες όπου κυριαρχεί κά
ποιος ρητορισμός ή απλοϊκότητα. "Ετσι 
σάν σύνολο παρουσιάζει—λιγότερες βέ
βαια, όμως ίδ ιες  ποιοτικά—τις αδυνα
μίες πού υπήρχαν καί στην παλιότερη 
συνεργασία σας.

Θ. Ράνο  : Ε ίναι κρίμα πού έχει πε
ράσει τόσος καιρός άπο τότε πού σκο
τώθηκε ό Ά χμ έτ  Νοκρού. Ά λλοιώ ς θά 
τό δημοσιεύαμε. Τό «’Αστέρι» καλό αλλά 
λείπει ό προσωπικός τόνος.

Βαγγ. Τσακ. : «"Ενα «πάμε» διεγεί
ρει τό ε ίνα ι μου»... αλλά καταστέλει 
κάθε ποιητική έξαρση. Κρίμα, κι υπάρ

χουν τόσοι καλοί στίχοι στό κομμάτι 
πού μάς στείλατε. Ξαναδουλέψετέ το.

Κ. Χατζή. Θεσ]νικη  : Στείλτε μας 
ακριβή διεύθυνση νά σάς απαντήσουμε 
ιδιαιτέρως.

ΠΟΙΗΣΗ
Νικ. Α στ .  Τά ποιήματά σας υστε

ρούν πολύ σέ τεχνική, Ιδιαίτερα τό « Τ ’ 
αδέρφια σου». Τό σπουδαίο θέμα δεν 
αρκεί μόνο του. ’Α παιτεί ισάξια έκφρα
ση για  νά δίκαιο)θεί καί ν ’ άναδειχτεί. 
Διαφορετικά προδίδεται αλλά γιατί νά 
στείλετε τά «μέτρια» κι όχι τά «καλλί
τερα» :

Κωσ. Θαλ. Τό « 'Α νεργία Μηδέν» 
όχι καλό. Τό άλλο έχει αρκετές καλές 
στιγμές λ.χ. «Μητέρα | χτές φτιάξαμε 
ένα σπίτι αντίκρυ στόν ήλιο | τού διόσα- 
με όνειρα | τού δώσαμε όνομα | τό ζε
στάναμε στό χνώτο τής πίστης | Απόψε, 
| βρήκαμε ένα σπίτι στραμμένο στή δύ

ση... | θά  ξενυχτίσωμε γυρεύοντας τήν 
κόκκινη μπογιά | τών λαϊκών ενθουσια
σμών... | απόψε θά σπάσω τό βράχο τής 
σιωπής | φιονάζοντας^ τά δ ίκ ια  μας». 
Δυστυχώς δεν είνα ι όλο στό ίδιο επίπε
δο. Πολλά μέρη μένου\ άμετουσίωτα. 
Ξαναδουλέψτε το.

Δημ. Καλ. Σο)στά αποκλείετε τήν 
υπόθεση πώς ίσιος υπήρχε κάτι προ
σωπικό μαζί σας. Ή  σάτυρα είναι τό 
δυσκολώτερο είδος ποίησης. Καί δυστυ
χώς τά ποιήματά σας δέν φτάνουν ώ ς 
τις απαιτήσεις της.

Δημ. Κ α ρ . ΙΙροσπαθεϊστε περισσότε
ρο καί πάνσ> σέ πιο χειροπιαστά θέμα
τα. Τό «κενό* είναι επικίνδυνο καί για 
νά γ ίνει ποίημα απαιτεί, αν όχι τ ί
ποτε άλλο, τρομερή πρωτοτυπία στην 
έκφραση. Στην περίπτωσή σας δέν συμ
βαίνει ούτε αυτό.

A . ' Αντων.  Τα τελευταία τετράστι
χα στά ποιήματά σας «τής αγάπης» καί 
«Γειά σας> δείχνουν άνθρο>πο πού κάτι 
έχει νά πει. Δουλέψτε μέ πείσμα καί 
μην ίκα\οποιεϊστε εύκολα.

Ν ίκ .  Δ ιαμαντ.  Τό ποίημα σας «Γιά 
τούς άνθριόπους τών γκρεμισμένων χω 
ριών» α ρχίζει μέ μια ζεστή λυρική διά
θεση, αναπτύσσεται σωστό ώς τή μέση 
αλλά από κεΐ καί πέρα εμφανίζεται έ 
να στοιχείο φιλολογικό πού όσο πάει 
καί δυναμώνει ώσπου στό τέλος κυριαρ
χεί. Κρίμα γ ια τί υπάρχουν καί πολλές 
καλές στιγμές, (...κ* είμαι ένα βαθύ 
ποτάμι (τόσο κοντά πού βρίσκομαι στην 
αγάπη τών ανθρώπων). Α γα π ώ  στή 
μορηή σου τό λ ιθάρ ι καί τό χόρτο καί 
τή γή μου. (Χαϊδεύω τά όνειρά σου 
στις δίσεχτες νύχτες, κ.ά.).

A. Κ . *Ηλ.— Κ ύ π ρ ο ς . Ό  Φονιάς 
κι ό Ά ρά πης δέν καταφέρνουν ν ’ αδελ
φω θούν—ποιητικά—μέσα στό παραμιλη
τό μιας «μαθημένης καρακάςας», όσο 
κι αν τό λέτε. Κι αυτό γιατί όλο σας
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το ποίημα «’Επάνοδος» δεν έχει καμιά 
εσωτερική συνοχή. Τήν ούσιαστικώτα- 
τη μάλιστα ετούτη έλλειψη τήν κάνει 
ακόμα πιό εμφανή ή συνεχής σχεδόν 
πεζολογικύτητα—έξω από τούτη τή μ ι
κρή στροφή πού γίνεται ποίηση : «Πε
ριβάλλομαι (χρυσά, σγουρά στάχυα). 
Λρασκελώ (χρυσά, στεριά χώματα) τής 
πατρίδας».

’ Ασκραϊον.  Μέ τό ψευδώνυμο αυτό 
έχουμε λάβει δυό επιστολές μέ τόν ίδιο 
γραφικό χαρακτήρα αλλά μέ διαφορετι
κό όνομα αποστολέα. Τί συμβαίνει ; 
*Η πρώτη έχει μεταφράσεις ποιημάτων 
του G a s to n -H e n ry  Aufv&ve καί τής 
Li Π the L ovvaine , ή δεύτερη πρωτότυπα 
ποιήματα. ’Απαντούμε καί στις δυό ζη 
τώντας όμως καί κάποια εξήγηση. Οί 
μεταφράσεις είνα ι καλές, δεν νομίζουμε 
όμως ότι τά ποιήματα πού διαλέχτηκαν 
είνα ι από τά πιό αντιπροσωπευτικά τής 
σύγχρονης ξένης ποίησης. "Αλλωστε γιά  
νά δημοσιεύσουμε μ ια  μετάφραση ‘θ έ 
λουμε νά ’χουμε πάντα καί τό πρωτό
τυπο γιά  τόν απαραίτητο έλεγχο. Ό σ ό  
γ ιά  τήν δεύτερη επιστολή, καί τά τρία 
ποιήματα πού περιέχει, έχουν συγκίνη
ση κ* έκφραση μεστή. Ό μ ω ς  ή ανάπτυ
ξη τής ποιητικής τους ιδέας παραμένει 
πολύ περιορισμένη έτσι πού, νά μήν 
παίρνουν ένα σαφές σχήμα. Γι αυτό καί 
τά τρία τελειώνουν εντελώς απότομα 
καί διόλου πειστικά. Ξεχωρίζει τό «ΤΩ 
Πήγασε» ιδιαίτερα ώς καί τήν τρίτη 
στροφή. ’Ανάλογες παρατηρήσεις θ ά  ε ί

χαμε νά κάνουμε καί γιά  τά «Δίτομα» 
πού λάβαμε προ ημερών.

Γ. Ν ικ .  Τό «Τί ζητάω» έχει δρο
σιά. τό σημείο όμως τής αποκάλυψης 
τής αλήθειας, πού είνα ι καί τό σημαντι
κότερο, δεν πείθε ι καθόλου· Ό  «Χω
ρισμός» πολύ αδύνατος.

Δ. Καλεμ.  Ή  καθυστέρηση τών α
παντήσεων οφείλεται στή μεγάλη συσ
σώρευση επιστολών καί στήν στενότητα 
τού χώρου. Μ ή σάς περνάν άλλες ιδέες. 
Άπ* τά χιουμοριστικά σας τό « Ό ρ ι 
στέ» έχει πνεύμα, δέν θά μπορούσε ό
μως νά πει κανείς πώς χάρη στο μέτρο 
καί τις ρίμες έγινε καί ποίημα. 'Α πλώς 
παραμένει ένα έμμετρο αφηγημένο ανέ
κδοτο. Τό ίδιο  αφηγηματικό στοιχείο 
είναι καί κυριαρχεί καί στά άλλα σας 
κομμάτια. Ξεχωρίζει τό «Ποταμάκι» 
πού πλησιάζει σ ’ ένα λυρικό τόνο.

Ν. Βουργ. Δ ϊγ ιον .  Τό ποίημά σας 
«Στον ξενητεμένο αδερφό» θυμ ίζει τό
σο πολύ στίχους από γνωστά ποιήματα 
τού Ρίτσου ώστε κινδυνεύει κανείς νά 
σάς καταλογίσει μίμηση. Σ τε ίλ τ ε  μας 
κάτι πιό προσωπικό.

Σ π .  Μηλ. Κέρκυρα.  Δυστυχώς ούτε 
κα ί τούτη τή φορά τά ποιήματά σας 
καταφέρνουν νά δώσουν στά λαμπρά θέ
ματά τους άρτια έκφραση.

Δη μ. Κλεαν.  Στήν «Καινούργια Π ο
λιτεία» υπάρχουν δυό τρεις καλοί στί
χοι. Αλλά σάν σύνο/.ο δέν διαφέρει 
από εκατοντάδες πανομοιότυπα σχεδόν 
πού έρχονται καθημερινά στά γραφεία.

Κυκλοφορεί μέσα στο μήνα

Η

Α Υ Τ Ο Β ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ
Τ Η Σ

ΙλΙΙΑΒΕΤ ΜΘΪΤΪΑΝ-ΗΑΡΤΙΝΕΓΚΟΪ
"Ενα προοδευτικό και ζων

τανό κείμενο, γραμμένο άπό την 

πρώτη Έλληνίδα πεζογράφο

«γιά να ωφελήσει την άνθρώπινη 
Εταιρεία».

Ε ισαγω γή  — 'Ιστορικές  Σ ημε ιώ σε ις

Κ. Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Η

Κυκλοφόρησε και πωλείται 
σ' όλα τά βιβλιοπωλεία

Τό νέο βιβλίο 

Τ ο ϋ
Ζ Η Σ Η  Σ Κ Α Ρ Ο Υ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
Μερικά α π ' τά περιεχόμενα του :
Μ ατιές  α π '  ζην κορφή του Σλόσ-  
μ π ε ρ γ κ  — Ή  Πέρδικα του Σβάρ-  
τσ α — Μια συζήτηση  γιά τήν τέχνη  
στους δρόμους τής  Β ιέν ν η ς— Κάτω  
ά π * τα τε ίχη  του Χ ό χενσαλτσμ πουρκ  
Το ορυχείο μας  είναι πολύ  π α λ ιό — 
Ό  νΙζαρ είναι π ά ν το τε  κα ινούρ
γ ιος— ’Αντίλαλοι του Τυρόλου— €Η  
σινιορίνα μ έ  τούς  κόκκινους κ ρ ί 
κ ο υ ς— CH  λ ίμνη  μ έ  τ ι ς  β ίλλες—Βε-  
νετιά  — Δώστε τά χέρια.
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¥

" Δ Α Ι Δ Α Λ Ο Σ . ,

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚό ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σ Ε  Λ Ι Γ Ε Σ  Μ Ε Ρ Ε Σ  0 1  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  “ Δ Α Ι Δ Α Λ Ο Σ , ,  ΘΑ Θ Ε Σ Ο Υ Ν  Σ Τ Η Ν  
Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ  Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο  1 Ι 0 Υ  Α Π Ε Σ Π Α Σ Ε  Τ Ο Ν  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Ο  
Ε Π Α Ι Ν Ο  Τ Η Σ  Π Α Γ Κ Ο Σ Μ ΙΟ Υ  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η Σ  Τ Ο Υ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ  Γ Α Λ Λ Ο Υ

Α Κ Α Δ Η Μ Α Ί  Κ ΟΥ ΑΝΤΡΕ ΜΩΡΟΥΑ

Ο Λ Υ Μ Π Ι Ο Σ
Ή

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ
Μ Ε  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η  Γ ΙΑ  Τ Ο Ν  Φ Ι Λ Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο  ΤΟ Υ  
Β Ι Κ Τ Ω Ρ  Ο Υ Γ Κ Ω  Α ΙΙΟ  Τ Ο Ν  Υ Π Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η  Τ Ο Υ  Γ Α Λ Λ Ι Κ Ο Υ  
Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ  κ. Ρ Ο Ζ Ε  Μ Ι Λ Λ Ι Ε Ξ  Κ Α Ι Μ Ε Π Λ Η Ρ Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι 
Κ Η  Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η  κ. Κ Ω Σ Τ Α  Θ Ε Ο Φ Α Ν Ο Υ Σ .

" Δ Α Ι Δ Α Λ Ο Σ , .
%»

Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε Ι

Τό ποιητικό βιβλίο τοϋ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

ΜΕΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Τ Α  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

Ε Κ Ε Ι  Π Ο Υ
(1 9 4 1 -1 9 5 6 )

Κ Α Λ Η Μ Ε Ρ Ι Σ Α
Ε Π Ο Χ Ε Σ  — Ε Π Ο Χ Ε Σ  2—Π Α 
Ρ Ε Ν Θ Ε Σ Ε Ι Σ —Ε Π Ο Χ Ε Σ ’ 3—Η

Τ Ο Ν  Η Λ Ι Ο Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α —Η  Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α  2
Φ

Π ω λ ε ί τ α ι  σ ’ δλα  τά  β ιβ λ ιο π ω λ ε ία
•

Α Θ Η Ν Α  1956

Σ ' δλα τά  κ ε ν τ ρ ικ ά  β ιβ λ ιο π ω λ ε ία

Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

Γ Ε Ω Ρ Γ .  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ

Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Τ Ρ Α Γ Ω Δ Ι Α  Σ Ε  Δ Υ Ο  Μ Ε Ρ Η

Το δραματικό κορύφωμα τοϋ 1821
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σ' ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
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“ Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Ι Α  Ε Π Ο Χ Η , ,
To Τριμηνιαίο Περιοδικό πού θά κυκλοφορεί κάθε 

ΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ, ΧΕΙΜΩΝΑ, θά ε ίνα ι 
ενα  σημαντικό γεγο ν ό ς  στά σ ύγχρονα  γ ρ ά μ μ α τα  και μιά 
έγγύηση γ ιά  την υπεράσπιση του πνεύματος.

Σ τις  200 — 300 σελίδες του θά περ ιλαμβάνοντα ι 

πρω τότυπες έργασ ίες 'Ε λλήνω ν καί ξένων και θά σ χ ο 

λ ιά ζοντα ι τά  σημαντικώ τερα πνευματικά  γεγο νό τα  άπό 

άρμόδιους σ υνεργάτες στην 'Ε λ λ ά δα  καί τό 'Εξωτερικό.

Σε κάθε τεύχος θά άνθολογοΰντα ι 3 - 4  πεζογράφ οι 
καί ποιητές δικοί μ α ς καί ξένοι με ικανό άριθμό σελίδων.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΥΛΗ ΕΤΟΙ

ΜΑΖΕΤΑΙ ΠΥΡΕΤΩΔΩΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ

Δ Ι Φ Ρ Ο Σ
που ε ί ν αι

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΚΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΠΡΙΝ Α Π ’ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

3β8



Κανονικά δρομολόγια 

εξ ’Αθηνών δ ιά ;

ΡΩΜΗΝ -  ΠΑΡΙΣΙΟΥ! -  ΛΟΝΔΙΝΟΝ. 
ΒΗΡΥΤΤΟΝ -  ΔΑΜΑΣΚΟΝ -  ΒΑΓΔΑΤΗΝ.
ΧΑΡΤΟΥΜ -  Ν ΑΊ Ρ Ο Μ Π Ι  Γ ΐ ί Χ Α Ν Ε Σ -  
ΜΠΟΥΡΓΚ.

Πληροφορίαΐ  :
Ε ίς  όλα τά Γραφεία Ταξιιδ ίων  

ή Ις ι a t ραφεία

ALITALIA Σταδίου 4  
Τηλ. 3 4  9 0 0 ,  3 2 . 1 0 0 ,  2 9 . 5 7 6

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΙΕ

•

ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΜΟΡΦΩΣΗ,,

X. Φ Α Σ Τ
Σανταρόζα 1δ 7ος "Οροφ. Γραφ. 2 0

Τ Ο  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Ο
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ

Μ Ε Τ Ω Π Ο
Του ΘΕΜΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 

•

Το αριστούργημα του Μεγάλου
ΚΑΜΠΑΝΑ

ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ9Αμερικανό« Σ υγγραφέα  που  άπο·
κ α λύ π τε ι  μ ια άγνωστη σελίδα από

ΣΑ Λ Κ Α — ΒΑΛΚΑτην επ οπο ιία  ενός λα ου πού  εμει-
νε ανυπότακτος  ως τον ά φ α ν ι - Τοΰ XΑΛΛΝΤΟΡ ΛΑΞΝΕΣ
σμό του . Βραβείο ειρήνης 1954 Ν όμπελ  1165

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

W
Ν. Σ. ΧΡΟΥΣΤΣΕΦ

ΒΙΒΛΙΟΕΚΔΟΤΙΚΗ -  ΛΟΝΤΟΥ 2 *Η έκθεσις απολογισμού της Κ.Ε.
Τηλ. 2 7 .9 3 2 του Κ.Κ.Ζ.Ε. στό 20ό Συνέδριο



Τό μεγαλύτερον, νεώτερον» 
ταχύτερον ‘Ελληνικόν
ΥΠΕΡΩΚΕΛΝΕΙΟΗ

ΤΟΝΝΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΖΕΩΖ 1953

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
διά Κεμπέκ -  Καναδά

T.S.S. "ΚΟΛΟΥΜ ΠΙΑ,, 27 Μαρτίου

διά Χάλκραξ -  Νέαν Ύόρκην 
I.SS. "ΟΛΥΜΠΙΑ/

»

ΚΑΤΑ ΤΟ 1956

"ΟΛΥΜΠΙΑ,, 
»  "ΟΛΥΜΠΙΑ,, 
»  "ΟΛΥΜΠΙΑ,, 
»  "ΟΛΥΜ ΠΙΑ,, 
»  "ΟΛΥΜΠΙΑ,, 
»  "ΟΛΥΜΠΙΑ,, 
»  "ΟΛΥΜΠΙΑ,, 
»  "ΟΛΥΜΠΙΑ,, 
»  "ΟΛΥΜΠΙΑ

1 'Απριλίου 1956
27 ’Απριλίου »
24 Μαίου »
16 'Ιουνίου »
14 Ιουλίου »
11 Αύγουστου »
6  Σεπτεμβρίου »
1 ’Οκτωβρίου »

28 'Οκτωβρίου »

ΓΕΝΙΚΗ ΑΤΜ Ο Π ΛΟ ΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ Σ AG-
17 - 19 ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ - ΠΕΙΡΛΙΕΥΣ - Τηλ. 470-271

Τ Ι Μ Α Τ Α Ι  Δ Ρ Χ .  - Ι Ο


