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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ Ε' ΤΟΜ. Γ ΣΚΙΙΤΕΜΒΡΙΟΣ—ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Β'Λ!ΐ TEVXII 5Ϊ—08

Π Ρ Α Γ Μ Α Τ λ

Ή 28η 'Οκτωβρίου

Ξαναφέρνουμε στη μνήμη μας μέ συγκίνηση κ’ εθνική ττερηφάνεια τήν 28η 
’Οκτωβρίου 1940. Δεν είναι ιιονάχα μιά μεγάλη μέρα τής Ελληνικής ιστορίας, 
είναι μιά συμβολική ημερομηνία στον άγώνα τής Ανθρωπότητας ενάντια στό κα
κό, στό σκοτάδι, και στή σκλαβιά.

Τή στιγμή που ό φασισμός έμπηχνε τις σημαίες του σ’ δλη τήν Ευρώπη, 
σ’ ετούτη τή μικρή χώρα, μέ τή μεγάλη όμως ιστορία καί τό μεγάλο Λαό, δινό
ταν τό σύνθημα τής Αντεπίθεσης κ’ οί πολεμικοί θρίαμβοι πού γράφτηκαν στα 
βουνά τής ’Αλβανίας, ήταν θρίαμβος τής Παγκόσμιας Λευτεριάς.

Σήμερα ό Ελληνικός Λαός γιορτάζει τή μεγάλη του έπέτειο, στό κλίμα 
τής αισιοδοξίας π-.ύ ζεσταίνει τίς καρδιές όλων των Ανθρώπων, σ’ όλα τά μήκη 
καί σ’ όλα τά πλάτη. 01 Αμοιβαίες επισκέψεις πού εγκαινιάστηκαν άνάμεσα στις 
ΗΠΑ καί στήν ΕΣΣΔ, ή διάσκεψη Άνωτάτου ’Επιπέδου πού προετοιμάζεται, ή 
κατάκτηση τοΰ διαστήματος πού πραγματοποιείται, είναι τά έλπιδοφόρα σημά
δια, πώς ή ανθρωπότητα θ’ Αναζητήσει πιά, στό μέλλον, τό δρόμο της, όχι πια 
στό αίμα καί στό μίσος, παρά στήν εύφορία τής Ειρήνης καί στήν ’Αγάπη. 
Τό ξέρουμε πώς ύπάρχουν άκόμα ένα σωρό εμπόδια νά ύπερπηδηθοΰν, κ’ ένα 
σωρό δυσκολίες νά κατανικηθοΰν ύπάρχουν συμφέροντα πού πρέπει νά περιορι
στούν καί προκαταλήψεις καί πάθη πού πρέπει νά έξαλειφθούν. Ό  δρόμος είναι 
δύσκολος, κι αύτό τό δείχνει κ’ ή προσπάθεια διατήρησης τού ψυχρού πολέμου 
καί των συνεπειών του καί στή χώρα μας. Μά όλοι οί άνθρωποι πιστεύουν πώς 
στό τέλος θά νικήσουν ή Ειρήνη κ’ ή ’Αγάπη.

Πρέπει ώστόσο νά μή λησμονούμε, πώς ή 28η ’Οκτωβρίου 1940, ήταν ένας 
αναγκαίος σταθμός στήν πορεία τής Ελλάδας καί τής ’Ανθρωπότητας στό έλπι- 
δοφόρο μέλλον τους. Γιά νά φτάσουμε σήμερα στήν προσπάθεια τής αμοιβαίας κα
τανόησης, έπρεπε νά περάσουμε άπό τήν 28η τοΰ Όκτώβρη. Ή νίκη κατά τού 
φασισμού, οδηγούσε αναγκαία, άνάμεσα, βέβαια, άπό δυσκολίες καί εμπόδια, στήν 
νίκη τής Ειρήνης.

Ή 28η τοΰ Όκτώβρη φωτίζεται έτσι κι άπό μιάν άλλη πλευρά. Καί μ’ αύ- 
τή τήν έννοια τή γιορτάζει εφέτος ό Ελληνικός Λαός.

Η ΕΠΙΘΕΩΡΙ1ΣΙ1 ΤΕΧΝΗΣ
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Μ ο υ σ ι κ ά  ζ η τ ή μ α τ α

Μιά σύντομη μελέτη στο περιοδικό «Κριτική» (τεύχος 3, Μάϊος—Ιούνιος 1959) 
τού συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, όπως καί μιά συνέντευξη του ίδιου στην έφημερί- 
δα «Τά Νέα» (20 Αύγουστου 1959), ανατάραξαν έπικίνδυνα «τά λιμνάζοντα ΰδα- 
τα» τής μουσικής μας ζωής. Έπικίνδυνα, γ ιατί ή φαινομενική ισορροπία των μου
σικών μας προβλημάτων δένέπιτρέπει καμιά πλέον κριτική. Τά πάντα καταρρέουν 
μόλις φωτιστούν. Εκείνος πού θά θελήσει νά φτάσει ώς τή ρίζα τού κακού, ν’ 
άποκαλύψει τούς συμβιβασμούς καί τις λύσεις πού έχουν δοθεί—καί πού γιά  κίνη
τρό τους έχουν συνήθως τήν ικανοποίηση άτομικών φιλοδοξιών—πρέπει, μέ κάθε 
τρόπο, ν’ άπομονωθει. Κι άλλοίμονο άν ή κριτική του παρουσιάζει κ α ί άδύνα- 
τες πλευρές. Σ ’ αύτές μόνο θά σταματήσουν, καί αύτές θά γίνουν τό όπλο μέ τό 
όποιο θά τον χτυπήσουν. Τά θετικά σημεία θά παραμεριστούν, καί άπό κριτής 
θά βρεθεί στή θέση τού κρινόμενου* άπό κατήγορος, κατηγορούμενος.

Αύτό συνέβη καί μέ τον Μ. Θεοδωράκη πού λαθεμένα ύποστήριξε ότι ή έλ- 
ληνική μουσική βρίσκεται «στο έτος (περίπου) μηδέν».

Δέν πρόκειται βέβαια νά σταματήσουμε κ’ έμεΐς στο ίδιο σημείο, πού, όπως 
ήταν φυσικό, καταδικάστηκε γενικά. Ή έλληνική «Εθνική μουσική σχολή» έχει 
δικαιωθεί Ιστορικά καί τά άξια έργα της έχουν πάρει, άπό καιρό, τή θέση πού 
τούς άξίζει.

Θά σταματήσουμε μόνον στά σημεία εκείνα πού άπηχοΰν τις γνώμες όλων 
όσων άνησυχούν γ ιά  τήν έπικίνδυνη πορεία πού άκολουθοΰν τά τελευταία χρό
νια τά διάφορα μουσικά ζητήματα στήν Ελλάδα. Κ’ είναι άλήθεια, τό λιγότερο, 
αποκαρδιωτικό, τό κατ’ εξοχήν πνευματικό μουσικό σωματείο: ή «"Ενωση Ε λλή
νων Μουσουργών», νά ένδιαφέρεται μόνον γ ιά  τή γνώμη πού έχει ό Θεοδωράκης 
γιά  τήν έλληνική έθνική μουσική σχολή, καί νά παρασιώπα όλα τά άλλα- τά 
προβλήματα άκριβώς έκεΐνα, πού άπ’ τή σωστή λύση τους θά έξαρτηθεΐ ή παρα
πέρα ύγιής μουσική άνάπτυξη στον τόπο μας. Εμείς, γιά μιά άκόμη φορά έπιση- 
μαίνουμε τούς κινδύνους, ύπογραμμίζοντας τά φλέγοντα μουσικά προβλήματα, 
πού τή λύση τους οφείλουν καί μπορούν νά προωθήσουν: ή "Ενωση Ελλήνων 
Μουσουργών, ό Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, ό Σύλλογος Ελλήνων Συνθετών 
καί ή "Ενωση Ελλήνων Θεατρικών καί Μουσικών Κριτικών. Τά σημαντικότερα 
προβλήματα, στις γενικές τους γραμμές, είναι:

Α' Ή Έλληνική μουσική δημιουργία καί ή Κρατική ’ Ορχήστρα Αθηνών

Χρόνια τώρα, άν καί στον ιδρυτικό νόμο τής Κρατικής ύπάρχουν διατάξεις 
περί «προωθήσεως τής ελληνικής μουσικής δημιουργίας...», ή εκτέλεση ελληνικών 
έργων έχει άφεθεΐ στήν κ α λ ή  δ ι ά θ ε σ η  τών μαέστρων. Δέν ύπάρχει κανένα συγ
κεκριμένο πρόγραμμα γιά τήν έκτέλεση, σέ κάθε περίοδο συναυλιών, ορισμένου 
αριθμού κλασικών ελληνικών έργων, καί έργων νεωτέρων συνθετών.

Ή άποκλειστική, σχεδόν, έκτέλεση κλασικών καί ρομαντικών συνθετών τού 
18ου καί 19ου αί., έχει περιορίσει έπικίνδυνα τον ορίζοντα τών προγραμμάτων 
της. Ή έκτέλεση παλαιοτέρων έργων (προκλασικών συνθετών) καί νεωτέρων 
(συγχρόνων συνθετών) είναι επιτακτική. Ή καλλιτεχνική καί πλατύτατα παιδευ
τική τους σημασία είναι φανερή.

Β' Ή Κρατική ’Ορχήστρα (Προγράμματα — Μαέστροι)

Έξ ίσου σοβαρή είναι ή κατάσταση πού έχει δημιουργηθεΐ, τά δυο τελευ
ταία χρόνια, στον τομέα τών ξένων διευθυντών ορχήστρας. Μέ τό σύστημα τών
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•ανταλλαγών — κλήρινγκ μαέστρων, άπεκλήθη ευφυέστατα — έφτασε ή ορχήστρα 
μας στό σημείο νά διευθύνεται, συχνά, άπό μουσικούς χωρίς καμιά άττό τις έξαι- 
ρετικές έκεϊνες ικανότητες πού δικαιολογούν τη μετάκλησή τους. Παλαιότερα, όταν 
ή ορχήστρα ήταν στό ’(ύδεΐον ’Αθηνών, όπως και μετά τήν κρατικοποίησή της, 
όσο ζοΰσε άκόμα ό Φιλοκτήτης Οίκονομίδης, οί μετακαλούμενοι ξένοι μαέστροι 
ήταν κατά κανόνα προσωπικότητες. Γι αύτό καί ή συμβολή τους στήν καθόλου 
μουσική μας έξέλιξη ήταν σημαντική, άποφασιστική. Ένώ σήμερα, ό ένας μεγάλος 
άγνωστος διαδέχεται τον άλλο, εως ότου στό φετεινό φεστιβάλ, επί κεφαλής της 
Κρατικής βρέθηκε ένας μαέστρος πού σε καμιά περίπτωση δεν θά τή διηύθηνε άν 
ζούσε ό Φιλοκτήτης Οίκονομίδης.

Τ ' Τό ’Εθνικό "Ιδρυμα Ραδιοφωνίας καί ή Ελληνική Μουσική

Ή εκτέλεση ελληνικών έργων πού δε συγκεντρώνουν ούτε τις στοιχειώδεις 
καλλιτεχνικές προϋποθέσεις, πρέπει νά πούμε καθαρά ότι είναι σέ βάρος τής ελ
ληνικής μουσικής. "Αν σ’ αύτό προσθέσουμε καί τή χαμηλή, συχνά, ποιότητα 
εκτέλεσης, έχουμε μιά εικόνα πολύ λίγο ενθαρρυντική γιά  τον τόσο νευραλγικό 
αύτόν τομέα τής μουσικής μας ζωής.

Δ ' "Ελληνες έκτελεστές

’Ασφαλώς ή ^νάγκη νά συμπληρωθούν ορισμένες θέσεις στήν Κρατική ’Ορχή
στρα μέ άξιους μουσικούς είναι έπιτακτική. “Εως πότε όμως θά μετακαλούμε ξένους 
σολίστες — πού φυσικά άκριβοπληρώνουμε — άντί νά στέλνουμε στό εξωτερικό μέ 
υποτροφία νέους έλληνες, πού έπειτα άπό τις σπουδές τους θά κατοχυρώνονται 
επαγγελματικά σέ μιά άπ’ τις ορχήστρες μας; (Κρατική—Λυρικής Σκηνής—Ραδιο- 
φώνου). Ποιά άπάντηση άλλωστε μπορεί νά δοθεί στό έρώτημα: πώς συνέβη 
ώστε μουσικός πού σπούδασε τοία χρόνια στό έξωτερικό μέ έ ξ ο δ α  τ ο ύ  κ ρ ά 
τ ου ς ,  όταν γύρισε στήν Ελλάδα δέν βρήκε στήν Κρατική ’Ορχήστρα τή θέση 
πού άρμοζε στήν καλλιτεχνική του άξια, μέ άποτέλεσμα νά φύγει πάλι στό εξω
τερικό καί νά προσληφθεί ώς πρώτο κοντσερτΐνο όργανο σέ γνωστή συμφωνική 
ορχήστρα τής Αύστρίας;

Γιά όλα αύτά — χωρίς βέβαια νά ξεχνάμε καί τό άλυτο καί β α σ ι κ ώ τ  α- 
τ  ο πρόβλημα τής μουσικής στήν παιδεία μας — ποιά θέση πήραν τά μουσικά μας 
σωματεία ; "Η μήπως έχουν τή γνώμη ότι ή πλατωνική διαμαρτυρία τους, συγκεν
τρωμένη σ’ ένα κομψό φυλλαδιάκι πού κυκλοφόρησε... μεταξύ τους, είχε, έστω καί 
τό  παραμικρό, άποτέλεσμα;

ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ

Τό «Νέο θ έ α τ ρ ο *

“Οσοι παρακολουθούν άπό κοντά τά θεατρικά μας πράγματα, έχουν άπό 
καιρό έπισημάνει μέ ολοφάνερη άνησυχία, πώς οί προσπάθειες γιά τήν άνανέωση 
τής νεοελληνικής δραματικής Τέχνης, άβοήθητες καθώς μένουν, δέν ξεπερνούν — μοι 
ραία πιά — τή σημασία τών ερασιτεχνικών έκδηλώσεων, όταν δέν παρασύρονται 
σέ άνομολόγητους συμβιβασμούς. Καινούργιες δυνάμεις ύπάρχουν. Μά έτσι κατα
δικασμένες, ούτε άξιοποιούνται, ούτε ύπολογίζονται. Κ’ ή άνάγκη ν’ ανανεωθεί τό 
θέατρό μας προβάλλει σάν άνάγκη β ιοτική ...

Πρέπει λοιπόν νά χαιρετήσουμε μέ ξεχωριστή ικανοποίηση τον ώραίο αγώ
να πού άρχισε φέτος ό Βασίλης Διαμαντόπουλος, ιδρύοντας τό «Νέο θέατρο» στήν
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καινούργια θεατρική στέγη της όδού Στουρνάρα. Δυστυχούς, οί πρωταγωνιστές 
της άθηναϊκής σκηνής, δέ μας έχουν συνηθίσει σέ ωραίους άγώνες. Μόλις σταθε
ροποιηθούν, προτιμούν ν’ άποφύγουν τίς σκληρές δοκιμασίες, έπαναπαύονται στις 
πρώτες «δάφνες» καί τρυγούν ασυλλόγιστα τούς καρπούς των έμπορικών «επι
τυχιών». Ό  Βασίλης Διαμαντόπουλος ανήκει στις λίγες τιμητικές έξαιρέσεις.

"Υστερα άπό μιά εικοσάχρονη θητεία στό θέατρο, μέ πολλές λαμπρές επι
δόσεις, ξανοίγεται στό φουρτουνιασμένο πέλαγος τής θεατρικής μας πραγματικό
τητας, γιά νά δημιουργήσει ένα αληθινά Νέο Θέατρο. ’ Εγγυητής, ή ώς τώρα 
καλλιτεχνική του σταδιοδρομία, τό ταλέντο κ’ ή ωριμότητά του. Σκοπός, νά 
γνωρίσει τό εύρύτερο κοινό — καί νά πλουτίσει μέ τά ενδιαφέροντά του — μιά ζων
τανή δραματική έκφραση, πού θά προβάλλει τά προβλήματα, τούς πόθους καίτά 
όνειρα του τόπου.

Ό  Βασίλης Διαμαντόπουλος, άπ’ τά πρώτα στελέχη τού «ΘεάτρουΤέχνης», 
έχει άφομοιώσει τά θετικότερα διδάγματα τοϋ δασκάλου του καί φιλοδοξεί νά τά 
προεκτείνει, νά τ ’ άναπλάσει μέσα στήν έλληνική ζωή. Κυρίως διδάχτηκε πόσο 
μόχθο, πόση άφοσίωση χρειάζεται τό ιδανικό τής Τέχνης. Τό «Νέο Θέατρο—κι 
αυτό τόδειξε στήν εναρκτήρια παράστασή του—είναι καρπός ύπεύθυνης προεργα
σίας καί μακρόχρονης μελέτης. Επεξεργάστηκε ένα πρόγραμμα κ’ έρχεται νά τό 
εφαρμόσει. Δέν ξεκινάει γιά πειραματισμούς — τό τονίζουμε γ ια τί εδώ οί πειραμα
τισμοί, μέ τήν ελαφρότητα πού άποτολμοϋνται, κατάντησαν συνώνυμοι τής άγυρ- 
τείας. Καί τό πατάρι τής σκηνής μόνο έλαφρότητες δέ σηκώνει.

Τό «Νέο Θέατρο» έχει καλλιτεχνικές κατευθύνσεις. Φυσικά, δέν πιστεύουμε 
ν’ άρνηθεϊ τήν επί μέρους άναπροσαρμογή ή άναθεώρησή τους. Θά ήταν σά νά 
περιφρονουσε τά μεγάλα όφελήματα τής πρακτικής δουλειάς που συνεχώς πλου
τίζει τήν εμπειρία μας. "Οταν ένα θέατρο σέβεται τό κοινό κ’ αισθάνεται κάθε 
φορά υπόλογο άπέναντί του, μπορεί πολλά νά προσφέρει καί νά κερδίσει. Καί τό 
θέατρο τής όδοϋ Στουρνάρα, καθώς άνοιξε τίς πύλες του, μας βεβαίωσε πώς σέ
βεται τό κοινό.

Ή θεατρική αίθουσα πολιτισμένη, επιτρέπει στόν θεατή νά χαίρεται τό 
περιβάλλον, ν’ άκούει καί νά βλέπει χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Τό «φουαγιέ» 
διακοσμημένο μέ τοιχογραφίες του ζωγράφου Σικελιώτη. Τό πρόγραμμα θαυμά
σια τυπωμένο, μέ ολόκληρο τό κείμενο τοϋ παίζόμενου έργου, μέ φωτογραφίες 
άπ’ τήν παράσταση, μέ κατατοπιστικά σημειώματα γιά τό συγγραφέα, μέ πλη
ροφορίες γιά  τό Ελληνικό καί ξένο θέατρο. Καί σέ προσιτή τιμή. ’Ακόμα, δια
πιστώνει ό θεατής, πώς άπό δώ εξοστρακίστηκε τό πνεύμα τού «βεντετισμού». 
"Ολοι συνεργάζονται μέ τά ίδια καλλιτεχνικά δικαιώματα, μέ τίς ίδιες καλλιτεχνι
κές υποχρεώσεις, νέοι καί δοκιμασμένοι.

"Ολα τούτα, δικαιολογημένα νομίζω, θά πρέπει νά μας γεμίζουν μ’ ενθου
σιασμό κ’ αισιοδοξία. Σπάνια τ ’ άντικρύζουμε στή θεατρική μας ζωή. Παχειά 
λόγια «περί θεάτρου συνόλου» άκούγονται συχνά. Μά στήν πράξη καλύπτουν 
—ή μάλλον άποκαλύπτουν—τίς πιο άχαλίνωτες προσωπικές φιλοδοξίες.

Τό γεγονός ότι τό «Νέο Θέοιτρο» άρχισε μ’ ελληνικό έργο, ενισχύει τήν 
εμπιστοσύνη μας στήν προσπάθειά του. Γιατί κ’ εκείνο στηρίζεται πάνω άπ’ ολα 
στις ντόπιες δυνάμεις. Φτωχή ή δραματική μσς παραγωγή, μά όπως καί νά τό 
κάνουμε, είναι τό προζύμι γιά  κάθε άνανέωση στό θέατρο, 'ύύστόσο μιά μερίδα 
τού τύπου καί τής κριτικής δέν εκτίμησε αύτή τήν προσφορά. Δέν έκτίμησε πώς 
τό «Νέο Θέατρο» μπορούσε πολύ εύκολα νά εγκαινιάσει τίς παραστάσεις του μέ 
ξένο έργο «άναμφισβήτης άξίας» καί πώς οπωσδήποτε διάλεξε ενα άπ’ τά καλύ
τερα δείγματα τής νεώτερης Ελληνικής δραματουργίας.

Ή κακοπιστία, ή έλλειψη κάθε μέτρου άξιολογήσεων, ή άνευθυνότητα, μαζί 
μέ «άλλα τινά» εύνόητα χαρακτηριστικά μερικών αύτοδιορισμένων «παραγόντων»
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του θεάτρου μας, έκαναν πάλι τό θαΰμα τους! ΟΙ οποίες επιφυλάξεις γιά  τή μορ
φή καί την τεχνική του έργου —γιά τό ζωντανό του περιεχόμενο οι «φωστήρες» 
άποφύγανε νά μιλήσουν «φρονίμωςποιοΰντες» — τροφοδότησαν καταιγιστικά πυρά 
έναντίον τοϋ συγγραφέα καί τοϋ θιάσου, γιά  νά βουλιάξει άπ’ τά πρώτα της 
βήματα ή νέα καλλιτεχνική προσπάθεια. "Ανθρωποι ποΰ άνέχονται κα'ι πολλές 
φορές χειροκροτούν, τά πιο πρόχειρα κατασκευάσματα της ντόπιας φαρσοκωμω
δίας, ένοχλήθηκαν σφοδρότατα γιατί δέ βρήκαν μπροστά τους έναν Μπρέχτ ή 
έναν "Αρθουρ Μύλλερ!

"Ετσι γίνεται πιό τραχύς ό δρόμος του «Νέου Θεάτρου». Κι άκόμα ή μάχη 
μόλις άρχισε. Πολλά θάναι τά εμπόδια, πολλές οί αντιδράσεις. Τό ξεκίνημα όμως 
πραγματοποιήθηκε. Ό  Βασίλης Διαμαντόπουλος κ’ οί συνεργάτες του, άς είναι 
βέβαιοι, πώς συνεχίζοντας μέ ακατάβλητη πίστη τή δημιουργική πορεία που 
χάραξαν, δέ θ’ αργήσουν νά δικαιωθούν. Μαζί τους θά γνωρίσει καλύτερες μέρες 
καί τό ‘ Ελληνικό Θέατρο.

ΓΕ ΡΑ ΣΙΜ Ο Σ ΣΤΑΥΡΟΥ

Σωτηρες ή σφετερι στές;

Μέ τρόπο σαφή, μπήκε πριν λίγες μέρες τό αίτημα τής νεώτερης Ελλάδας γ ιά  
τήν απόδοση των άρχαίων καλλιτεχνικών θησαυρών. Ό  Υπουργός τής Παιδείας 
μ’ εναν πρόσφατο λόγο του έκανε έκκληση στους ξένους νά Ιπιστρέψουν στήν Ε λ 
λάδα τά άρχαΐα καλλιτεχνικά έργα πού τής άφαιρέθηκαν κατά τήν περίοδο τής 
Τουρκοκρατίας. Βέβαια μέ τέτοιες άκαδημαϊκές έκκλήσεις δέν πρόκειται νά συγκι- 
νηθεΐ κανείς, όμως θά πρέπει νά έπικροτήσουμε τό γεγονός ότι τό αίτημα βρήκε 
επί τέλους τήν έκφρασή του μέ τόν έπίσημο αυτό τρόπο.

Δέν είναι μόνο λόγοι δικαιοσύνης πού συνηγορούν γιά  τήν άπόδοση τών 
άρχαίων έργων. Πέρα άπ’ αύτό, λόγοι καθαρά αισθητικοί επιβάλλουν τήν επι
στροφή, κατά πρώτο λόγο τών γλυπτών άριστουργηράτων στον τόπο πού τά 
γέννησε. Τά έργα αύτά, βγαλμένα άπό τό αίσθημα ενός λαού πού ήξερε νά 
έμπνέεται άπ’ τή λιτή άρμονία τού περιβάλλοντος καί τό παιχνίδισμα τού φωτός 
στόν πάμφωτο τούτο τόπο, είναι γεννήματα συγκεκριμμένων περιστάσεων καί 
προσαρμοσμένα στο περιβάλλον πού έπέβαλε καί τίς πλαστικές τους λύσεις, 
αύτές πού δημιουργούν τό άσύγκριτο θέλγητρό τους. Οί αρχαίοι καλλιτέχνες τά 
δημιούργησαν μέσα στις δοσμένες κοινωνικές συνθήκες τής άρχαίας δημοκρατίας 
γ ιά  νά διδάξουν στούς άρχαίους πολίτες τήν ομορφιά καί τήν άρετή, τή φιλοπα
τρία καί τό αίσθημα τής τιμής καί τής ελευθερίας. Μά στήν πλαστική έκφραση 
τών επιδιώξεών τους αύτών, έκεΐνο πού καθόρισε τίς γλυπτικές λύσεις ήταν τό 
φυσικό περιβάλλον. Μ’ άλλα λόγια τά έργα αύτά έχουν γίνει γιά  τούτο τό 
φώς, γ ιά  νά τοποθετηθούν σ’ αύτό τό μέρος τών άρχαίων κτισμάτων, σ’ αύτό 
τό ύψος καί νά φαίνονται άπ’ αυτή τή γωνία. "Ετσι άποχτοΰν καί τήν αισθη
τική τους σημασία. ΤΙ γλυπτική αύτή, κυρίως ή κλασσική, ή γλυπτική τοΰ φω
τός, δέ μπορεί νά ζήσει, δέ μπορεί νά σταθεί αισθητικά μέσα στήν ομίχλη τών 
Εύρωπαίκών μεγαλοπόλεων. Οί έπισκέπτες τού Μουσείου τοΰ Λούβρου δέν χαί
ρονται τήν ’Αφροδίτη τής Μήλου καί τή Νίκη τής Σαμοθράκης, όπως τή συνέ
λαβε τό άρχαϊο αισθητικό κριτήριο, μά τό φάντασμά τους. Κι οί μετώπες καί τά 
άεπώματα πού μένουν—μαζί μέ τήν Καρυάτιδα,—φυλακισμένα στις αίθουσες τοΰ 
Βρεττανικοΰ Μουσείου, καταντούν ωχρές άναμνήσεις τής άθάνατης φρίζας τού 
Φειδία πού τά θέλησε νά κοσμούν τόν Παρθενώνα καί τά φιλοτέχνησε προσ
αρμοσμένα στις αισθητικές άπαιτήσεις τού υπέρλαμπρου ναού. Έδώ, μονά
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χα εδώ, ζοΰν τά έργα αυτά. Έδώ μόνο άττοχτοϋν τήν αρχέτυπη ομορφιά τους; 
καί την αισθητική τους πληρότητα. Μόνο στην 'Ελλάδα μπορούν νά τά μελετή
σουν οί καλλιτέχνες, οί αισθητικοί κ’ οί άλλοι επιστήμονες γιά  νά βγάλουν τά 
αισθητικά τους συμπέρασμα καί μόνο στήν 'Ελλάδα μπορούν νά τά χαροΰν σ’ 
όλη τους τή λαμπρότητα οί εραστές τής άσύγκριτης ομορφιάς.

’Αλλά πέρα άπ’ αυτό καί λόγοι ήθικής τάξεως συνηγορούν γιά  τήν άπόδο- 
σή τους. Τά έργα αυτά άφαιρέθηκαν μέ τό γνωστό τρόπο, ποΰ δέν είναι καί 
τόσο τιμητικός γιά τους αρπαγές. Αρπάχτηκαν όταν τό "Εθνος μας ήταν υπο
δουλωμένο σ’ έναν βάρβαρο δυνάστη, πού δεν είχε καμιάν ιδέα γιά  τή σημασία 
ποΰ είχαν αυτά τά μάρμαρα, όταν δηλ. δέν ήταν τό ίδιο σέ θέση νά υπερασπί
σει τήν καλλιτεχνική του κληρονομιά. Κι άν άκόμα φτάσουμε στο σημείο νά 
παραδεχτούμε πώς τά έργα αυτά σώθηκαν άπό βέβαιη καταστροφή μέ τήν 
άρπαγή τους, νομίζουμε πώς τώρα ποΰ έξέλιπε ό κίνδυνος τής καταστροφής 
πρέπει ν’ αποδοθούν όχι στοΰς νόμιμους ιδιοκτήτες τους,—δέ μπορεί νά τεθεί έτσι 
τό ζήτημα αφού τά μεγάλα έργα άποτελοϋν πανανθρώπινη κληρονομιά κι άνή- 
κουν κατά τή γνώμη μας σ’ όλους τούς λαούς,—μά στό φυσιολογικό τους περι
βάλλον. Ή τιμή γιά τό ότι τά έσωσαν είναι μεγάλη καί ή εΰγνωμοσΰνη τής ανθρω
πότητας προς τούς σωτήρες θά πρέπει νά θεωρηθεί άπό μέρους τους σάν άντάξισ. 
άνταμοιβή των ύπηρεσιών τους. "Αν όμως τώρα πού έλειψαν οί λόγοι τής κα
ταστροφής, πού έπέβαλαν, άς πούμε, τότε τήν άπομάκρυνσή τους, δέν τά άπο- 
δώσουν, έ, τότε θά πρέπει νά τό πούμε άνοιχτά πώς δέν πρόκειται γιά  σωτήρες 
μά γιά κοινότατους σφετεριστές. Τότε θά πρέπει νά παραδεχτούμε πώς τό κίνη
τρο τής άρπαγής δέν ήταν ή σωτηρία των έργων, πώς δέν τούς έννοιαζε τόσο ή 
καλλιτεχνική όσο ή έμπορική άξια τους. Κ’ ή βρισιά αύτή είναι πολύ βαρειά γιά  
πολιτισμένους άνθρώπους.

Ή άρχή έγινε, τό ζήτημα τέθηκε, μά είναι άμφίβολο άν ή έκκληση του 
Υπουργού έφτασε κάν ώς τ ’ αύτιά αύτών πού κατακρατούν τά άρχαΐα έργα. 
Χρειάζεται μιά έντονη καί επίμονη προβολή τού ζητήματος εκ μέρους τού κρά
τους στό εξωτερικό. Το ζήτημα θά πρέπει νά εκλαϊκευτεί μέ όλα τά μέσα στις 
ξένες χώρες. Νά φτάσουμε άκόμα ώς τήν προσφυγή στά διεθνή δικαστήρια, στούς 
μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, άκόμα καί στον Ο.Η.Ε. Καί μιά τέτοια προσπά
θεια δέν μπορεί νά γίνει χωρίς τό λαό. Οί άρμόδιοι πρέπει κατά πρώτο λόγο ν’ 
άπευθυνθούν σ’ αύτόν. Σύσσωμο τό "Εθνος πρέπει νά ξεσηκωθεί καί νά γυρέψει τήν 
επιστροφή τών άρχαίων έργων. Μονάχα έτσι ή δίκαιη αύτή προσπάθεια μπορεί 
νά έχει αποτελέσματα.

Γ. Ι ΙΕ Τ Ρ Η Σ



ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΩΝ ΑΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
(αδημοσίευτο απόσπασμα)

Του ΜΑΡΙΝΟΥ Σ ΙΓΟ Υ Ρ Ο Υ

— 29 —

ΤΟ Τ Ρ Α ΓΟ Υ Δ Ι ΤΟΥ ΑΡΚΟΥΔΟΓΥΦ ΤΟΥ

— Γιαγιά ι)  πολυβασανισμένη, 
το μαδημένο οον τομάρι 
κοιτάζει 6 κόομος που διαβαίνει 
χ9 εσύ χοροπηδάς με χάρη.

Καρόλου δεν παραπονιέσαι
πού ένα ζητιάνο έχεις αφέντη ,
τον παλιό πόνο συλλογιέσαι
κ9 οι άλλοι άς γελούν με τέτοιο γλέντι.

Δίκαια σκληρόκαρδο με λένε: 
ο9 έβαζα στη φωτιά , καημένη, 
χωρίς τά μάτια μου νά κλαΐνε, 
σ' ένα ταψί αλυσοδεμένη... ι).

Και το νταούλι ένώ χτυπούσα 
με τον αγριότερο καηαό, 
σπαραχτικά σού τραγουδούσα 
ένα μονότονο σκοπό:

c 9ΔνασΙ ματώ 9)  η ζωή μας 
ντόρτικη 4) ώς κ9 ή πόληψή μας 
και γιά κάθε μπαλαμό 6) 
παίζω το σουμνάλ *) πεχλό1)».

Θ ’ άναθυμάσαι, δσο κι9 αν ζήσεις, 
τέτοιο χαβά πώς έχεις μάθει, 
ποτέ, δέ θ 9 απολησμονήσεις 
γιά τό χορό πόσα έχεις πάθει

Πώς σηκωνόσουν οργισμένη 
πού σού καιγόντανε οι πατούσες 
κι άλλόφρενη, δαιμονισμένη, 
μες στο ταψί χοροπηδούσες !

Τέτοια φωτιά πού σ ’ έχει ψήσει 
θαρρείς πώς σού έδωσε φτερά 
κι αν τό νταούλι στη θυμίσει 
ξαναπετάς κάθε φορά.

Φοβάσαι μήπως σ ’ έχουν βάλει 
καθώς και τότε στο ταψί, 
την ίδια φλόγα νοιώθεις πάλι 
κι ορθοτινάζεις τό κορμί...

Κ 9 εγώ , κακομοίρη γιαγιάς 
πού έτσι άσπλαχνα σε δυναστεύω. 
σέ άλλη χειρότερη φωτιά 
τής Μοίρας τό συρτό χορεύω.

νΕχτρα κι οργή κι άραθυμιά , 
σάν φλόγα μέσα μου πυκνώνει. . .— 
Τό άχτι πού νοιώθω στην καρδιά 
μέ τό τραγούδι \αλαφρώνει:

€9Ανασι ματώ ή ζωή μας 
ντόρτικη ώς ή πόληψή μας 
και γιά κάθε μπαλαμό 
παίζω  τό σουμνάλ πεχλό» .—

1. Νομίζω πώς ή φράση « θά τον κάμει νά χορέψει στο ταψί»  προέρχεται άπό τον βασα
νιστικό τρόπο μέ τον όποιο διδάσκουν οι Ά τσ ίγγανοι τον χορό στις αρκούδες.

2. Οι άρκουδιάρηδες ονομάζουν γιαγιά τήν άρκούδα.
3. Άνασι=ασκημο, κακό.
4. Ματώ=μεθύσι.
5. Ντόρτης=γύφτος. Ντόρτικο=γύφτικο.
6. Μπαλαμός=άνθρωπος,
7. Σουμνάλ.—άμορφο.
8. Πεχλό=νταοϋλ ι.
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΜΕ Τ’ ΟΝΟΜΑ Τ ΟΥ Σ

Τού Α ΡΑΓΚΩΝ

(Συνέχεια από τό προηγούμενο)

‘ Ορισμένοι ίσως νά θυμούνται ότι έδώ και 
δέκα χρόνια είχα πεΐ πώς άρχικά ό τίτλος τού 
βιβλίου θά έπρεπε κατά τη γνώμη μου νά 
γραφτεί στο θηλυκό: Θά έπρεπε μάλλον νά 
εΤναι οί «Κομμουνίστριες». Αυτό δεν ήταν πα
ραδοξολογία. Στους «Κομμουνιστές» οί γυ
ναίκες έχουν την πρώτη θέση, τον πρώτο ρό
λο, σέ μιάν εποχή όπου ή επιστράτευση και 
οί φυλακίσεις τών άντρών άφησαν έλεύθερο 
τό πεδίο οπή γυναικεία πρωτοβουλία καί όπου 
ίδίως, στις γυναίκες είχε άπομείνει ή ευθύνη 
γιά την άνασυγκρότηση τού κόμματος μέσα 
στίς συνθήκες τής παροτνομίας. "Ας προσθέ
σουμε ότι σ* αυτό τό βιβλίο, ή κεντρική θέ
ση, παρά τον τίτλο, έχει δοθεΐ στη Σεσίλ 
Βισνέρ, πού δέν είναι κομμουνίστρια καί της 
όποιας ή πορεία συνείδησης δεν συντελεΐται 
με τό νά έχει σαν αφετηρία μιάν ιδεολογία, 
αλλά ακριβώς κάτω από τό φώς αυτής τής 
ιδεολογίας.

Αυτό ήταν στήίν πραγ μοπτικότητα φυσικό 
γιά ένα βιβλίο πού γράφτηκε κατά την έπο- 
χή πού οί φυλακισμένοι και οί εξόριστοι, γυ
ρίζοντας στήν απελευθερωμένη Γαλλία, έξέ- 
φραζσν δημόσια παντού την κατάπληξή τους 
μπροστά στη μεταμόρφωση τών γυναικών 

«Δέν αναγνωρίζω τη γυναίκα μου!» έλε
γαν δσοι ξανογύριζαν.

ΑΛέ τά κοινά αυτά λόγια εξέφραζαν ένα 
κοινωνικό γεγονός πού εΤχε κεφαλαιώδη ση
μασία και πού άποτελούσε κοινή αναγνώρι
ση τών πολιτικών δικαιωμάτων τής Γάλλίδοος. 
Καί μάλιστα ή ώναγνώριση αυτού τού δικαι
ώματος— πού τόσο πολύ καιρό τό άρνουν- 
ταν στις γυναίκες τής χώρας μας—επιβλήθη
κε άσυζητητεί, σάν παραδοχή μιας πραγμα
τικά ύπαρκτής κατάστασης.

"Οπως έλεγα και πιο πρίν, αύτό τό χαρα
κτηριστικό τών «Κομμουνιστών» έρχότοτν— 
κατά τήν άποψή μου—νά συμπληρώσει τό αρ
χικό σχέδιο, δηλ. τήν υπόσχεση πού είχα δώ 
σει στίς τελευταίες σελίδες του βιβλίου μου 
«Οί καμπάνες τής Βασιλείας^:

«Έ δώ  τώρα πιά, αρχίζει το καινούριο μυ- 
στόρημα. Έ δώ  τελειώνει τό μυθιστόρημα 
ίπποτισμού. Έ δώ  γιά πρώτη φορά στον 
κόσμο ό αληθινός έρωτας παίρνει τή θέ
ση του. Ό  έρωτας πού δέν κηλιδώνεται 
άπό τή δεσποτεία τοΰ άντρα πάνω στ ή

γυναίκα, άπό τήν' ρυπαρή ιστορία τών φο
ρεμάτων και τών φιλιών, άπ ό τήν δεσπο
τεία τού χρήματος πάνω στή γυναίκα καί 
πάνω στον άντρα, ή άπό τήν δεσποτεία 

τής γυναίκας πάνω στον άντρα. Γεννήθηκε 
ή γυναίκα τής σύγχρονης έποχής, κι αύ- 
τή τή γυναίκα τρογουδώ.
Κι αυτήν θά τραγουδήσω».

‘Αξίζει νά δούμε έδώ, τό πώς, ό κύκλος 
τού «Ποοτγματικού Κόσμου», πού άρχισε 
μέ τις «Καμπάνες» άλοκληρώνεται μέ τούς 
«Κομμουνιστές» οίκοδομούμενος πάνω στά  πε
πρωμένα τριών γυναικών, τής Διάνας, τής 
Κοττερίνας καί τής Κλάρας... Κι άκόμη δέν 
θάπρεπε τάχα νά δούμε τό πώς ό στοχασμός 
πάνω στίς ήρωΐδες τού έργου τής Κολλέτ 
«La fin de cherie» οί όποιες κατά τή 
διάρκεια τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου 
έμαθοτν νά ριθμίζουν τις χρημοττικές τους υ
ποθέσεις χωρίς νάχουν την ανάγκη τών άν
τρών — «καταλήγει στήν εικόνα τών γυναικών 
οί όποΐες άνάλαβαν στά  χέρια τους την π  ο- 
λ ι τ ι κ ή δουλειά τών άπόντων άντρών καί 
ανασυγκρότησαν τό κομμουνιστικό κόμμα;

Μέ τήν έννοιαν αύτή, οί «Κομμουνιστές» 
όλο κληρώνουν τήν καμπύλη τού «Πραγματι
κού Κόσμου». "Ερχονται νά ύποστηλώσουν 
μιάν αντίληψη πού άνέκαθεν υποστήριζα καί 
ή οποία βρήκε την έκφρασή της στον πρόλο
γο τού βιβλίου μου «Τά μάτια τής Έλσοβς». 
Μέ τον πρόλογο έκεΐνον, πού γράφτηκε τό 
1942 καταπολεμούσα τήν άττοψη τού Άνρύ 
ντε Μοντερλάν καί την περιφρόνησή του γΓ αύ
τό, πού τό άποχαλούσε «ηθική τής Μιντινέτ- 
τας». Καταπολεμούσα αύτόν τον μισογυνι- 
σμό, ό  όποΤος άποτελούσε στήριγμα τής Φα
σιστικής άντίληψης «περί άνδρικης αδελφότη
τος» καί έστελνε τις γυναίκες ξοενά στήν κου
ζίνα. Μέσα στίς σιΜθήκες, πού έπέβαιλε τό 
κράτος τού Βισύ, τή στιγμή ακριβώς πού ό 
ρόλος τών γυναικών στον άγω  να γιά τήν ά - 
ποκοττάσταση τής πατρίδας ήταν άποφασι- 
στικός, ήμουν ύποχρεωμένος νά χρησιμοποι
ήσω πλάγια μέσα γιά νά καταπολεμήσω αυ
τήν την περιφρόνηση προς τή γυναίκα. Γ ι 
αυτό, διάλεξα νά άντιπαρατάξω, στήν κατα
φρονετική αντίληψη τής «ηθικής τής Μιντινέτ. 
τας», μιά βα&πατα γοολλική παράδοση, τήν 
ηθική της ευγενικής συμπεριφοράς άπέναντι 
στή γυναίκα. Άντιπαράταξα τό έγκώμιο τής
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γυναίκας τών μεσαιωνικών χρόνων, πού άπο- 
τελούσε ισχυρό ρεύμα μέέσα στη γαλλική 
ττσίηση τής τότε εποχής καίΐ που ενσαρκωνό
ταν στα πιο προχωρημένα στοιχεία του λαού 
μας. Τούτο δεν ήταν άπό μέρους ρου τίπο
τε περισσότερο άπό ένα τέχνασμα για να ξε- 
γλιστρίσω άπό τή λογοκρισία. Στην προτχ- 
ματικότητα όμως άπηχούσε ένα έντελώς σύγ
χρονο ζήτημα, πού βοήκε την έκφρασή του 
<?τούς «Κομμουνιστές», και πού δεν έπεψε 
νά επαναβεβαιώνεται σ ’ όλα όσα έγραψα άπό 
«Τα μάτια τής "Ελσας», εδώ δεκαεπτά χρό
νια, ώς τό φετεινό μου ποίημα «*Έλσα». Και 
δεν είναι διόλου ένα μέσο πολεμικής. ΕΤναι 
έξαρση τού ρόλου πού παίζει ή γυναίκα μέ
σα  στη σύγχρονη ζωή, έξαρση τής καινούρ
γιας σημασίος τού έρωτα, τού ζευγαριού, 
καί μάλιστα όχι με συμβολικό τρόπο άλλα 
σαν μια πραγματικότητα υπαρκτή, μέ σά ρ 
κα <αι αίμα, καί ή όποια για μένα δεν μπο
ρεί νά έχει παρά ένα μονάχα όνομα.

Γιά νά είμαι ειλικρινής, στο τέλος τού πο
λέμου, τό 1945, όταν ξαναγύριζοτν οί ^Ομη
ροι, είχα θελήσει νά άποκρυστοαλώσω αυτό 
τό ρεύμα των σκέψεων μου παίρνοντας σάν 
πρότυπο τή μεσαιωνική παράδοση, πού την 
είχα ξανοορεΐ στην Κατοχή, και πού διατρέ
χει όλη τήν ποίησή μου των χρόνων τής πε
ριόδου εκείνης. Γι αυτό, μάλιστα, στή νόμιμη, 
—μετά τήν άπελεοθέρωση,— έκδοση τού ποι
ήματος μου «Τό Μουσείο Πκρεβέν», τό όποιο 
είχε κυκλοφορήσει παράνομα τό 1943, έβα
λα έΟαν πρόλογο μέ τίτλο «Τά μαύρα ψά
ρια». 'Ο πρόλογος τούτος διαπνεόταν άπό 
τήν άντίΛηψη τής εμμονής στο πρότυπο τής 
μεσαιωνικής παράδοσης.

"Ηθελα, λοιπόν, νά γράψω — και μάλιστα 
άρχισα τότε νά γοάφω, ένα ι σ τ ο ρ ι κ ό  
μυθιοττόρημα, τό οποίο άρχιζε τό 12 αιώνα, 
μιά μέρα τής Πεντηκοστής στο Πόν-ντέ-λ*- 
Αρς, όπου ό βασιλιάς τής Γαλλίας έδινε 
ένα μεγαλοπρεπές γεύμα ατούς υποτελείς του 
φεουδάρχες καί μάλιστα στό άκράίο σύνοοο 
τού κρόττους του, .άντίκρυ στούς Νορμανδους, 
δηλ. τούς "Αγγλους. Είχα έττίγνωση αυτού 
πού έκανα, ήξερα τί μάχη πήγαινα νά δώσω, 
γιατί, δέν είχα τήν πρόθεση νά έπσνσλάδω 
ούτε τόν Ούώλτερ Σκώτ, ούτε τον Δουμά π α
τέρα. Σκοπός μου ήταν νά επεκτείνω τόν 
σ ύ γ χ ρ ο ν ο  ρ ε α λ ι σ μ ό  μ£σα

αύτό τό παράδοξο πλαίσιο, νά δώσω ένα 
δείγμα τής επιστημονικής μεθόδου τού ρεα
λισμού, καί μάλιστα άχριβώς εκεί όπου χά
νεις δέν τό περίμενε. Βέβαια, ή προσπάθεια 
μου μού ζητούσε ν αντιμετωπίσω τό μάξιμουμ 
τών δυσκολιών, καί νά υπερνικήσω μέ έφοδο 
τήν έλλειψη κατανόησης άκομα καί άπό μέ
ρους τών φίλων μσυ.

’ Οφείλω νά όμολογήσω ότι άπότυχα σέ 
κείνη τήν προσπάθεια μου. ’Αλλά αυτή δέν υ

πήρξε διόλου άνώφελη για μένα, επειδή οπτό 
τή μια μ* έκανε να συνειδητοποιήσω τό ώς 
πού μπορώ νά φτάσω, κι απ ’ την άλλη μού 
έδωσε ν* άντιληφθώ τις άπαιτήσεις τού ρεα
λισμού. Ή  άπόσταση άνάμεσα στον κόσμο 
πού βλέπω,—στον κόσμο τής άμεσα πρακτι
κής παρατήρησης— καί στον κόσμο πού έ
πρεπε νά άίναπλάσω—όπως ένας έπιστήμονας 
άναπλάθει ένα πλησιόσαυοο μέ βάση τό κόκ- 
χαλο της ωμοπλάτης του— ήταν πολύ μεγάλη. 
"Ηδη άπό τά πρώτα βήματα άναμετρούσα 
τό μέγεθος τών πραγμάτων πού δέν ήξερα, 
καί την αδυναμία μου νά ξεπεράσω τήν άγ- 
νσιά μου, νά άναπαραστήσω στή φαντασία 
μου μιά κοινωνία τόσο διαφορετική μέσα 
στήν πολυπλοκότητά της άπό τή δική μας. 
Κάθε στιγμή ή γλώσσα που χρησιμοποιού
σα  έπρεπε νά πιέζεται, γιατί κάθε αυθόρμη
τη εικόνα εγκυμονούσε τόν κίνδυνο να περι
λαβαίνει στοιχεία που θά έδειχναν μεγάλη ά- 
ναχρονιστική αφέλεια προκειμενού για τήν 
έποχή πού είχα διαλέξει. ΓΓ. χ. ‘ Ο άριθμός 
τών ρημάτων πού θά έπρεπε νά μή χρησιμο
ποιήσω στό γράψιμό μου, επειδή—όσο κι άν 
σήμερα αύτά είναι σέ ευρύτατη κοινή χρή
ση—έμφονίστηχαν στή γαλλική γλώσσα αι
ώνες όλόχληρους μετά τή βασιλεία τού Φι
λίππου - Αύγουστου, χάρη σέ μιά κάποια μι- 
κοή βελτίωση της τεχνικής, ή σέ μιά τροπο
ποίηση τών γεωογιχών εργαλείων που τώρα 
πια τήν έχουμε ξεχάσει. Είναι έξ "σου δύσκο
λο νά γράψει κανείς μυθιστόρημα μιας επο
χής μέ τόσο περιορισμένα εργαλεία καί προ
ϊόντα, όσο καί τό νά γράψει μυθιστορήμα
τα μελλοντικών έποχών. Πάντως, τό γεγονός 
ότι άγνοούσα π.χ. τό πώς οί άνθρωποι κού
μπωναν τήν έποχή εκείνη τά φορέματα τους, 
τό ότι δέν είχα μιαν άκριβή εικόνα τού κου
μπιού τού 12 αιώνα, τό γεγονός ότι όφειλα 
νά μελετήσω έπακοιβώς την άνάπτυξη τής 
υφαντικής τέχνης σ ’ εκείνη τήν έποχή, τή 
φύση καί τήν ύφή των υφασμάτων (γιά νά 
περιοριστώ μόνο στό παράδειγμα τής ένδυ- 
μασίας, χωρίς νά κάνω λόγο γ :ά  τή γνώση 
πού έπρεπε νά έχω σχετικά μέ τό ποιά ήταν 
ή κατάσταση τών δρόμων στα χρόνια έκεΐνα 
κσί μέ τό ποια ήταν ή τεχνική τής όδοποιΐας) 
άποτελούσε ήδη αρκετό λόγο άποτυχίας γιά 
τον ρεαλισμό μου. ’Απότυχα λοιπόν.

^Εγραψα τους «Κομμουνιστές». έχοντας 
σταθερά τήν αίσθηση αυτού πού μού είχε στα 
θεί άβύνατο, τών όρίων τής «όρασής» μου. 
Σέ αντιστάθμισμα, όμως ένιωθα εκείνο τό 
είδος μέθης που μου έδινε ό άπό μέρους μου 
δυνοτός «possible) έλεγχος τής σύγχρονης 
πραγματικότητας. Κι αντίθετα μέ όσα  είπαν 
κι έγραψαν σχετικά .μέ τό έργο τούτο, ό συγ
γραφέας άσκεί μέσα στις σελίδες του όλη 
του τήν έξουσία, δέν είναι διόλου εξαφανισμέ
νος. Μολονότι δέν λέει «έ γ ώ», μιλάει μόνο 
γιά όσα είδε η μπόρεσε νά δεί, γι αι>ά που 
έπαλήθευσε, που άχγιξε, πού έλεγξε άπό
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πρώτο χέρι. Στους «Κομμούνιοπές* ό συγ
γραφέας είναι ό ‘Απόστολος Θωμάς τής έπο- 
χής μας : έβαλε «τον δάκτυλον έπϊ τον τύ
πον των ήλων».

Οί κριτικοί τής «Μεγάλης Βδομάδας» σά 
στισαν μ* αυτό που τό άποκαλούν άντικειμε- 
νικάτητά μου. Δι>λ. σάστισαν μέ τό γεγονός 
ότι μιλάω γι ανθρώπους —  πού, κατά την ά 
ποψή τους, θά έπρεπε νά τους μισώ, νά τους 
φαντάζομαι καί νά τους παρουσιάζω καί 
στους άλλους σάν τέρατα ή σαν καρικατού
ρες— σάστισαν μέ τό ότι μιλάω, γι αυτούς 
τούς άύθρώπους χωρίς μίσος, δηλ. μέ συμπά
θεια καί τούς παρουσιάζω μέ ανθρώπινη μορ
φή. Σάστισαν λοιπόν σί κριτικοί γιατί έδω
σα  μια ρεαλιστική εικόνα τών άνθρώπων κι 
όχι μια εικόνα πολεμικής.

Θα μου ήταν εύκολο νά τούς πώ  ότι ή πο
λεμική του ρεαλιστικού μυθιστορήματος βρί
σκεται στη γενική έρμηνεία τής έτττοχής κι 
όχι στην διαστρέβλωση τών έπιμέρους εικό
νων. Θέλω νά πώ, νά έξηγήσω τό πώς καί 
γιατί ή κ α τ α ν ό η σ η  ένός προσώπου 
τό όποιο μου εΤναι άπό κοινωνική άποψη εχ
θρικό, μου φαίνεται—έφ* όσον πιστεύω πώς 
έχω δίκιο— οτι γιά τον αναγνώστη θά εΤναι 
άλλοιώτικα πειστική αν τό παρουσιάσω μέ 
τήν ανθρώπινη όψη του, παρά αν του βάλω 
μιάν άποκρηάτικη μάσκα. Δέν μπορούμε νά 
βάζουμε τέτοιες μάσκες σέ όντα πού ζούν 
κι ανασαίνουν. Τό ζήτημα τούτο θίγει στό 
βάθος του τό όλο θέμα «μυθιστόρημα» καί 
δέν εχω τον καιρό άπ:ψε νά καταπιαστώ μ’ 
αυτό καί νά τό αναπτύξω. Θά περιοριστώ 
μόνο στό νά υπογραμμίσω ότι γιά μένα δέν 
υπάρχει τίποτα τό καινούριο μέσα στό έργο 
μου «Ή  Μεγάλη Βδομάδα». Δέν εΐμα: τάχα 
ό άνθρωπος πού έγραψε έκεΐνο τό ποίημα, 
τό όποιο σχολιάστηκε θετικά άττό έναν ιερο
κήρυκα, σ ' ένα κήρυγμά του άπό τον άμβω
να τής Νότρ-'Ντάμ, δηλ. τό ποίημα πού όνο- 
μάζεται «τό τριαντάφυλλο καί ή ρεζεντά»; 
Τϊ τό παράδοξο υπάρχει στό γεγονός ότι 
ό άνθρωπος πού τοποθέτησε στό ίδιο πλάνο

« ’ Εκείνον πού πίστευε ττόν ουρανό
κι εκείνον πού δέν πίστευε»

είναι καί ό συγγραφέας τής «Μεγάλης Βδο
μάδας»; Έκεΐνο όμως πού εμένα μού φαίνε
ται έξαιρετικά παράδοξο είναι τό ότι άκρι- 
βώς σ ’ αυτό τό σημείο, δηλ. τήν ά ν τ ι- 
κ ε ί μ ε ν ι κ ό τ η τ α ,  άντ «παρατάσσουν 
συνήθως οί κριτικοί τήν «Μεγάλη Βδομάδα» 
στους «Κομμουνιστές». Καί δέν μπορώ τό 
έξηγήσω αυτό παρά μόνο μέ τό συλλογισμό 
ότι οί κριτικοί πρέπει νά διάβασαν άπό τούς 
«Κομμουνιστές» μόνο τον τίτλο κι όχι τις σε
λίδες τών έξη τόμων.

Χρειάζεται άροτγε νά έπιστήσω την προ

σοχή τους στό γεγονός ότι ό Ζάν ντέ Μονσε, 
τό πρόσωπο στό όποιο ενσαρκώνεται ή γαλ
λική νεολαία του 1940 καί προς τό όποιο 
στρέφεται ή συμπάθεια τού συγγραφέα καί 
του αναγνώστη, έχει σάν ιδανικό του πρότυ
πο τον Μισέλ Βιεσάνζ του «Σμαρά», σύτόν 
τον ταξιδευτή, ό οποίος έδωσε τή ζωή του 
γιά ν' ανακαλύψει μιάν άγνωστη πόλη στην 
περιοχή του νότιου Μαρόκου όπου ζοΰν μο
νάχα νομάδες, αυτόν τον νέο χριστιανό πού 
έπεσε θύμα μιας άνώφελης σταυροφορίας,* 
Χρειάζεται τάχα νά ύπογραιιμίσω έδώ τήν 
παρουσία του συνταγματάρχη Άβουάν, καί 
την αντικειμενικότητα τού συγγραφέα άπέ- 
νοτντι σ ' αυτόν τον άξιωμοττικό, πού έχει ένα 
γιο καλόγερο σέ μοναστήρι καί πού είναι 
καί ό ίδιος ένας ένθερμος καθολικός; Χρειά
ζεται, λοιπόν, νά παραπέμψω τούς κριτικούς 
στην εικόνα πού έδωσα του παπά, ό οποίος 
ανάθρεψε τον Zocv ντε, Μο ναέ, τού Ά 66ά  
Μπλομέ, σ ' όλο τό βιβλίο καί στις σελίδες 
του θανάτου του; Χρειάζεται, άχυμη, νά τούς 
παραπίμψω σέ κείνη τήν τραγωδία τών στρα
τηγών, τό Μάη του 1940 στή Φλάνδρα, όπου 
μου φαίνεται ότι ή συμπάθεια του συγγρα
φέα γιά τούς στροττηγούς Ντάμ, Μσλινιε, 
Λανγκλουά, Πριού, Αά Λωρανσί, Μπιγιότ, 
Μπλανσάρ κλπ. δεν είναι μικρότερη—ανεξάρ
τητα οστό τό ποιά ήταν ή προηγούμενη συμ
περιφορά τους— άπό τη συμπάθεια πού δείχ
νει ό συγγραφέας τής «Μεγάλης Βδομάδας», 
γιά τους στρατάρχες τής Αυτοκοατορίας; 
Χρειάζεται τέλος νά θυμίσω τις εικόνες πού 
έδωσα τού υπουργού Ντε Μονζί ή τού κ. Πώλ 
Ρενώ, εικόνες πού δέν είναι διόλου καοικα- 
τούρες, καί πού μοΰ στοίχισαν, έδώ καί δέ
κα χρόνια, ένα σωρό καταπλήξεις καί μομ
φές, άπό μέρους όρισμένων συντρόφων οί ο 
ποίοι είχαν συνηθήσει άπό τήν «Ούμανιτέ» 
ν’ αχούν νά γίνεται λόγος γιά τούς πολιτι
κούς αυτούς σ ’ έναν εντελώς διαφορετικό τό
νο; Μά, δέν είναι ποτέ δυνατόν! Εκείνοι πού 
•μιλούν όπως μιλούν γιά τό μυθιστόρημά μου, 
δέν έχουν διαβάσει, λοιπόν, τις σελίδες πού 
άναφέρονται στον ήρωΐχό θάνατο του ύπολο- 
χαγου ντέ Βερσινιύ καί τών δραγώνων του 
•μέσα στά  τεθωρακισμένα άρματά τους, του 
ύπολσχαγου ντέ Βερσινιύ, τού δραστήριου 
βασιλόφρονα καί οπαδού τής «Γαλλικής δρά- 
σ*ης» πού κ<χτά τή στιγμή τού θανάτου του 
έχει στην τσέπη του τή φωτογραφία τής 
A. Β. Υ. τής Κομήσσης τών Παρισίων; Δέν 
έχουν διαβάσει, λοιπόν, τήν περιγραφή τής 
μάχης τής La Horgne, την εποποιία των 
σπαχηδων καί τού επί κεφολής τους συνταγ
ματάρχη MocpK, γιά τον οποίο μπορεί κανείς 
νά πάρει όρκο ότι είχε διαφορετικές αντιλή
ψεις άπό τις δικές μου! Δέν διάβασαν τίπο
τε άπ ’ όλα εκείνα πού, μέσσ σ ’ ούτό τό βι
βλίο μου, βιβλίο ένός παλαιού πολεμιστή 
τού 1940, αίμάσσουν ακόμα *έσα μου όττο- 
τε ξαναδιαβάζω τις σελίδες πού έγροψα: Δέν 
διάβασαν τίποτε άπ ’ όλα εκείνα τά κοινά ση
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μεία πού υπάρχουν ανάμεσα σέ μένα καί 
σ ' εκείνους τους ανθρώπους πού μπόρεσαν ή 
πού θέλησαν νά πεθάνουν γιά τή Γαλλία έ- 
κεΐνο τό μήνα τον πλημυρισμένο άπό πρασι
νάδα, τριαντάφυλλα καί μενεξέδες;

Ποιά διαφορά, πέρα άπό τις πολιτικές 
πεποιθήσεις, υπάρχει άνάμεσα οπή «Μεγάλη 
Βδομάδα» καί τούς «Κομμουνιστές»;

Θά σάς την πώ έγώ: CH «Μεγάλη Βδομά
δαν είναι ένα βιδλίο ατό οποίο μιλάω γιά 
άνθρώπους πού δεν μου ήταν δύσκολο νά 
τούς αγαπώ, καί μάλιστα με γαλήνια την 
καρδιά μου. Ένώ οί «Κομμουνιστές» είναι 
τό βιβλίο τού γαλλικού διχασμού, ούτού τού 
πράγματος πού αίμάσσει μέσα μου γιά λο
γαριασμό των ανθρώπων τής πατρίδας μου, 
των άνθρώπων των όποιων έχω συμμεριστεί 
τούς πόνους καί τούς κινδύνους. Καί σ* αυτό 
ή άπαιτουμένη ά ν τ ι κ ε ι  μ ε ν ι κ ό τ η -  
τ α είναι αλλιώτικα μεγάλη καί τρομερή, 
αλλιώτικα άμεση καί ανθρώπινη. Ζητάω συγ
γνώμη γι αυτή τή βιαιότητα τού τόνον μου, 
αλλά ξαναδιάβασα τούς «Κομμουνιστές», γιά 
νά δω μήπως είχα πέσει έξω στην κρίση μου 
γιά τό βιβλίο αυτό. Κι αν θέλετε γελάσετε 
μέ μένα, όμως όταν φτάνω στις σελίδες πού 
άναφέοονται στον Μάη τού 1940, τό βιβλίο 
αυτό μού φέρνει έναν κόμπο στο λαιμό, κα
θώς μού θυμίζει όλα όσα εΐδα, τούς τότε συν
τρόφους μου είτε σοσιαλιστές ήταν είτε μο
ναρχικοί, όλη εκείνη τήν τερατώδη κοπαστρο- 
φή ανθρώπινων δυνατοτήτων, όλη εκείνη τή 
Γαλλία πού κειτόταν συντρίμμια...

"Υστερα άπ* όλα αύτά άπορούν πού μιλώ 
μ’ έναν όρισμένο τρόπο γιά τον στρατάρχη 
Μπερτιέ: Μά πού διάβολο θέλετε νά τον έχω 
μάθει αυτόν τον τρόπο άν όχι στον γαλλικό 
στρατό, στά πεδία τής μάχηο της Φλάνδρας 
καί τού Άρτουά, όπου κινούνται οί «Κομμου
νιστές»; Καί σάς ορκίζομαι πώς τό γεγονός 
ότι έγραψα τούς «Κομμουνιστές», μέ δίδα
ξε πώς νά γράψω τή «Μεγάλη Βδομάδα». 
Δέν είναι τούτο μιά ολοφάνερη άλήθεια;

Γιατί ό ρεαλιστής άντλεί τήν τέχνη του 
μέσα απ ’ τήν πραγμοπτκότητσ. Δέν θά μπο
ρούσα ποτέ νά κατανοήσω τους στρατιώτες 
τού Νοτπολέοντα καί τού Λουδοβίκου ΙΗ /, 
άν δέν εΤχα υπηρετήσει στή στρατειά του 
Φός, όπως ό ήρωάς μου Αύρηλιανός καί στη 
στρατειά τού άξιοθρήνητου Γκαμελέν, όπως 
οί ήρωές μου Μπαρμπάντον καί Ζάν ντέ Μον- 
σ£.

Είμαι ρεαλιστής, υποστηρίζω ότι κάνω 
ρεαλισμό τόσο στο μυθιστόρημα όσο καί στην 
ποίηση. "Ισως ή «Μεγάλη 3δομάδα» καί ή 
«"Ελσα» νά μην φαίνονται—στους κριτικούς 
πού τις επαινούν— οάν τυπικά ρεαλιστικά 
έργα. Τότε όμως σημαίνει πώς έγώ καί αυ
τοί δέν συννενοούμαστε πιά πάνω στό τί

είναι ό ρεαλισμός καί τό τί είναι ό κομμου
νισμός.

Θά μιλήσω γιά τον ρεαλισμό.

Τό 1883 ό μεγάλος "Αγγλος μυθίστορ.ο- 
γράφος Ρόμπερτ Λούΐς Στήβενσον έδήλωνε 
στό «Σημείωμά» του «γιά τόν ρεαλισμό» οτ» 
«στή λογοτεχνία... ή μεγάλη μεταβολή πού 
συντελέστηκε κατά τόν περασμένο α'ώνα 
πραγματοποιήθηκε μέσω τής εισαγωγής τής 
λεπτομέρειας».

Ή άλήθεια είναι πώς γιά νά συλλάβουμε. 
όρθά τό νόημα αυτής τής φράσης, θαπρεπε 
νά την δούμε μέ τά συμφραζόμενά της. 'Ω 
στόσο φαίνεται καθαρά αυτό πού ό Στήβεν
σον εννοεί μέ τά  λόγια τούτα. ‘ Η λ ε π  τ ο- 
μ έ ρ ε ι α, δηλ. ή πραγματικότητα παρα
τήρησης, ύπήρχε πάντοτε στην τέχνη, καί ά 
φθονε! π.χ. στην μεσαιωνική ζωγραφική. Ε π ί
σης δέν υπάρχει μυθιστόρημα χωρίς αύτήν, τό
σο τού 18 αίώνα όσο καί όποιασδήποτε άλλης 
εποχής. Είδικά όμως ή λ ε π τ ο μ έ 
ρ ε ι α  χαροτκτηρίζει κατά έναν όρισμένο 
τρόπο τόν ρομαντισμό, σέ άντ'.θεση μέ τήν 
άφαίρεση τού κλσσσικισμού. Καί ασφαλώς ό 
Στήβενσον ό όποιος στήν πραγματικότητα, 
είναι ένας μεγάλος ρεαλιστής, χρησιμοποι
ώντας τό λεξυλόγιο τού καιρού του, καταπο
λεμά μέ τά λόγια αυτά τή λατρεία τής λε
πτομέρειας^. τήν φωτογραφική αφθονία της 
μέσα στό νατουραλισμό που τόν συγχέει μέ 
τόν ρεαλισμό καί που τόν θεωρεί σάν ένα 
είδος έκφυλλισμένου ρομαντισμού.

Νομίζω πώς είναι αναγκαίο νά άνοίξω εδώ 
μιά παρένθεση γιά νά έξηγήσω τό νόημα πού 
αποδίνω στή λέξη λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ,  
μέσα α* αυτό τό σχόλιο τού Στήβενσον Στην 
μή ρεαλιστική τέχνη τού παρελθόντος ή λ ε- 
π  τ ο μ έ ρ ε ι α  είναι τό όργανο άφής τής 
πραγματικότητας, άπό τήν όποία δέν μπορεί 
νά ξεφύγει ό καλλιτέχνης. Τήν βρίσκουμε 
(τή λεπτομέρεια) στά  τόξα καί τά κιονόκρα
να τού Βεζελαί, στήν περιγραφή τού ούοανού 
ή τής κόλασης, τήν συναντάμε μέ τή μορφή 
των οργάνων πού χρησιμοποιούσε ό γλυπτής 
των χρόνων έκείνων, ή μέ τήν μορφή τού πο
λιτικού καί ηθικού υπαινιγμού εκείνης τής έ- 
ποχής. Τήν βρίσκουμε έπίσης στις φανταστι
κές σκηνές τού Μπρέγκελ πού είναι ρεαλι
στικές στις λεπτομέρειές τους. Α λλά ό κλασ- 
σικισμός, καί ιδιαίτερα ό γαλλ.κός, άνάγον- 
τας ως ένα βαθμό την περιγραφή σέ μιά συμ
βατική αναπαράσταση τού άρχαίου, κάνον
τας νά κυριαρχεί ιδέα— ή «θέση» όπως θά 
λέγαμε εμείς—  σέ βάρος τής παρατήρησης 
τής έπικαιρότητας — όσο τού ήταν δυνατό 
γιατί καί αυτό μπορεί νά άμφισβητηθεΐ, (μπο
ρεί νά ύπόκειται σέ .μιά κατ’ άντίστροφη έν
νοια έπιοττημονική έρμηνεία),—άντίθεται οπτόν
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ρεαλισμό ό όποιος ξανάφερε τή γοτθική ή 
σύγχρονη λεπτομέρεια, στον Ουώλτερ Σκώτ 
ή τον Μπαλζάκ. ‘ Ο Ζολά είναι ή κατάληξη 
αύτής της εξέλιξης, και σ ’ αύτόν ή λεπτομέ
ρεια,—τούλάχιστον ώς προς την προέλευση— 
έχει κριτικό, πολιτικό χαρακτήρα, στρέφεται 
ενάντια στο πνεύμα τής δεύτεοης αυτοκρατο
ρίας.

’ Αλλά μέσα στήν άντίδραση πού προκάλε- 
αε ό νατουραλισμός υπήρχε ένα όρισμένο δί
κιο, γιατί μ* αύτόν ή λεπτομέρεια άντί ν ά 
ε ν ι σ χ ύ ε ι  τό σύνολο, τείνει νά γίνει 
σ κ ο π ό ς  τού έργου τέχνης, δηλ. τό δέν
τρο τείνει νά κρύψει τό δάσος. "Ομως οΰτε 
στον 20 αιώνα όπως οΰτε καί σ ’ όποιαδήποτε 
άλλη εποχή, υπήρξε ποτέ δυνατόν νά δημιουρ- 
γηθεΐ τέχνη που νά μήν έχει άνάγκη τής λε
πτομέρειας, τής παρατήρησης, τής πραγμα
τικότητας. ’Ακόμη καί στά έργα πού άπομα- 
κρύνονται άπό τον ρεολισμό, ή πραγματικό
τητα τής λεπτομέρειας παίζει κυριαρχικό 
ρόλο. Σ ’ αυτές ακριβώς τις πεοιπτώσεις ή 
λεπτομέρεια Θριαμβεύει πάνω στο σύνολο καί 
σέ βάρος του. Τούτο δέν τό λέω γ·.ά νά χτυ
πήσω τους συμβολιστές, οΰτε τούς σουρ- 
ρεαλιστές, ούτε τον Προύστ, ούτε τον Τζόυς. 
Διαπιστώνω απλώς ότι όλε; οί έναντίον τού 
ρεαλισμού άμολογίες πίστεως συνοδεύονται 
πάντοτε άπό μιά τέχνη ή όποία δάν μπορεί, 
βέβαια, ν* άπαλλαγεΐ άπό τήν πραγματικό- 
τητα άλλά ή όποία δέν άντιτίθεται στον ρεα
λισμό παρά μόνο μέ τήν άονησή της νά δια
τάξει (νά βάλει τάξη) αυτήν τήν πραγμα
τικότητα, δηλ. μέ τον θρίαμβο τής λεπτομέ
ρειας έξω οστό τή γενική της σημασία.

Μέσα στήν τέχνη κάθε έποχής, ή διαπάλη 
δέν διεξαγόταν ανάμεσα στήν κοάθαρή έπινό
ηση—ή όποία δέν υπάρχει—  καί στήν παρα
τήρηση—άπό τήν όποία δέν μπορεί κανείς ν’ 
άπαλλαγεΐ—  άλλα άνάμεσα στο νόημα τού 
έργου καί στήν ευτέλειά του. Ή ελευθερία τής 
τέχνης συνίστοττο πάντοτε στο νά δίνει αύτή 
νόημα στά  έργα πού δημιουργεί. Καί ή υπο
δούλωση τής τέχνης προήλθε πάντοτε άπό 
έξωθεν προερχόμενες απαγορεύσεις, οι όποιες 
άπ* τή μιά άξιώνουν νά περιορίσουν τό πεδίο 
τών παρατηρήσεων .μας και άττ' τήν άλλη νά 
ελέγχουν τό νόημα πού δίνει στις παρατηρή
σεις του ό καλλιτέχνης. Ή τέχνη σ ’ όλες τις 
εποχές, στάθηκε μιά μεγάλη πόλη γιά τήν 
έλευθερία. Καί ή λεπτομέρεια, φαίνεται επι
κίνδυνη σέ κείνουο πού έχουν συμφέρον νά 
περιορίσουν αύτή τήν πάλη. Επικίνδυνη, μέ 
τήν έννοια ότι φέρνει σέ πρώτο πλάνο λεπτο
μέρειες πού ο! άνθρωποι αύτοί θα προτιμούσαν 
νά τις έβλεπαν νά παρασιωπώνται. ,Αλλά 
όπως πάντοτε, όταν οι άνθρωποι αυτοί κατά
λαβαν ότι ή λεπτομέρεια τής παρατήρησης 
μπορούσε νά κυριαρχήσει πάνω στον καλλι
τέχνη, καί νά τον κάνει νά ξεχάσει την πόλη 
του γιά έλευθερία, ότι μπορούσαν δηλ. νά

καρφώσουν τον καλλιτέχνη μέ τήν λεπτομέ
ρεια, καί νά τού φορέσουν παρωπίδες με τό 
πρόσχημα ότι έτσι θά βλέπει καλύτερα τήν 
λεπτομέρεια, οί εχθροί τήο ελευθερίας τής 
τέχνης υιοθέτησαν τή λεπτομέρεια, όπως κατά 
κανόνα υιοθετούν κάθε άνακάλυψη τού δημι
ουργικού πνεύματος γιά νά περιορίσουν τό 
ίδιο τό δημιουργικό πνεύμα.

Αύτή είναι ή ιστορία τού νατουραλισμού, 
τής «φέτας ζωής» καί τής χρησιμοποίησης πού 
τού έκαναν,—όταν έπαψαν νά καταπολεμούν 
αυτή τήν αντίληψη πού στήν άρχή τήν έπαιρ
ναν γιά «επαναστατική»,—γιά νά επιβάλουν 
στο δηυιιουργικό πνεύμα τά συνετά όρια τής 
δίχως γενικώτερη σημασία περιγραφής. Καί 
μέ τον τρόπο αυτό ξαναφτάναμε άπό άλλο 
δρόμο στήν παλιά αντιδραστική άντίληψη τής 
τέχνης γιά τήν τέχνη. Ή τέτοια χρησιμοποίη
ση τής λεπτομέρειας σκόπευε νά μαντρώσει 
τον καλλιτέχνη, νά τον βόλεϊ να δημιουργεί 
ένα είδος οικογενειακών άλμπουμ, τά  όποία 
μπορούν πολλές φορές νά προ καλούν τά γέλιο 
έξ αιτίας τών κοστουμιών περασμένης μόδας 
ή έξ αιτίας μιας άστείοος στάσης πού σι*έλα- 
βε ό φωτογραφικός φακός, άλλα τά όποία σέ 
καμμιά περίπτωση δέν θέτουν υπό συζήτηση 
τήν Τδια τήν άντίληψη γιά τήν οικογένεια, 
δηλ. γιά τήν κοινωνία, έτσι όπως είναι. ‘ Ο 
Θεός τού Ισραή λ άπαγόρευε στούς πιστούς 
του νά άνοσκχρασταίνουν τήν εικόνα τού άν- 
θρώπου, όλλά έδώ καί πάρα πολλούς αιώνες 
έχασε αυτήν τήν εξουσία. Ή  αστική τάξη συλ
λέγει τις οικογενειακές εικόνες, όλλά εννοεί να 
μάς μαντρώσει μόνο σ ’ αυτές.

Ή  έλευθερία τού καλλιτέχνη αλλάζει χαρα
κτήρα κάθε φορά πού οί απαγορεύσεις 
οί όποιες βαραίνουν πάνω στην τέχνη 
προσαρμόζονται στις άνακαλύψεις τής τέχνης 
γιά νά τήν περιορίσουν. Σέ μιάν όρισμένη 
έποχή τό νά βάζει ή τέχνη τά ζώα νά μιλούν 
ήταν μια μεγάλη ρεαλιστική άνακάλυψη, γιατί 
μπορούσε να πει μέ τό στόμα τών ζώων πράγ
ματα πού δέν θά γινόταν άνεκτό νά τά πούν 
ήρωες μέ άλθρώπινη μορφή. "Ας υποθέσου
με όμως πώς οί συγγραφείς περιορίζονταν στο 
νά επαναλαμβάνουν έπ* άπειρον τό εύρημα 
τής «Ρομάντζας τής ’Αλεπούς*. Είναι ολοφά
νερο πώς σέ μιά τέτοια περίπτωση θά παρα
δέχονταν όριστικά τήν απαγόρευση πού είχαν 
θελήσει νά παροκάμψουν. Αύτό γίνεται σέ 
κάθε βήμα τής ιστορίας τής λογοτεχνίας καί 
τής τέχνης, τόσο στον τομέα της μορφής, όσο 
καί στον τομέα τού θέματος.

Έ τσ ι, στήν πατρίδα μας κατά τον 12 αι
ώνα ή εισαγωγή στήν ποίηση τού γαλλικού 
μέτρου που προαλαμβανότον εύκολα οπτό τό 
λαϊκό αυτί, καί ή εγκατάλειψη τών παλιών 
λατινικών ρυθμών πού ήταν ακατανόητοι σέ 
κάθε μη γραμματισμένο, στάθηκε ένα μεγάλο
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εύρημα. To μνημοτεχνικό μέσο τής όμοιο- 
κσταληξίας συνδυασμένο μέ το μνημοτεχνικό 
μέσο τού μετρημένου στίχου, δηλ. μέ τους ισο
σύλλαβους στίχους, διευκόλυνε την άττοτύπω- 
ση στην συνείδηση, στην μνήμη, του ακροατή, 
σψθαρον συνδυασμόν λέξεων κι αυτό μάλιστα 
σέ μιαν εποχή σίτου δεν ύτήρχαν άκόμη βι
βλία και ή μεγάλη πλειοψηψία των όνθρώπων 
δεν ήξερε νά διαβάζει.

Αυτή ή τέ*χνη του τραγουδιού άττόχτησε τό
ση σημασία μέσα στην ποίηση, ώστε έπέζη- 
σε πολλούς αιώνες μετά άπό τόιε πού έξέ- 
λειττορν οί συνθήκες πού την γέννησαν. Διατηρή
θηκε κι δταν ό άνθρωπος εΤχε πιά ανακα
λύψει τά  βιβλία καί τους τρόπους πολλα
πλασιασμού τους, είχε δηλ. έξασφαλίσει μέ 
άλλα μέσα την απομνημόνευση τών φράσεων.

’Αλλα σιγά - σιγά, όσο το τραγούδι έπαυε 
νά είναι μ έ σ ο ν  κα· γινόταν αυτοσκοπός, 
περιπέψτοντας στην άσημαντότητα, ή έλει^ε- 
ρία τού ποιητή έμπαινε ύτττό συζήτηση και 
είναι βέβαιο, πώς σέ μιά δοσμένη στιγμή, δέν 
ήταν μόνον αισθητικοί οί λόγοι πού ώθησαν 
τούς ποιητές νά έγκαταλείψουν τις παραδοσι
ακές μορφές τού τραγουδιού και νά ττροσ- 
φύγουν σ ’ αυτό πού, όχι μόνο μεταφορικός, 
ονόμασαν, ε λ ε ύ θ ε ρ ο  σ τ ί χ ο  δηλ. 
στίχο άπαλλσγμένο άπό παλιές δεσμεύσεις. 
Είναι έττίσης άλήθεια πώς οι>τή ή μορφική 
ελευθερία έκλαμβανότσν όλο καί πιο πολύ 
κατά τον 20 αιώνα, ·μέ τό νόημα τής ά  π  ά
λ υ τ η ς  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  τού ποιητή. Ή 
άρνηση τού παλιού τραγουδιού καθαυτή πήρε 
μέσα στην ποίηση τή μορφή τής τέχνης γιά 
την τέχνη καί ή απαγόρευση νά γράφει 
κανείς μ ε τ ρ η μ έ ν ο υ ς  ή κανονι
κούς στίχους πήρε τον χαρακτήρα ιιιάς ά- 
ληθινής τυραννίας. ’ Εδώ καί τριάντα χρόνια 
περίπου εγώ λ.χ. αντιμετώπιζα τό έξής πρό
βλημα: Γιά νά επιβάλω τό περιεχόιιενο του 
ποιήματος, τό νόημα του ποιήματος, μού 
χρειαζόταν νά χρησιμοποιήσω τό τραγούδι, 
νά κάμω νά τό ακούσουν κι άλλοι, πέρα άπό 
κείνους πού ήταν ποιητικά καλλιεργημένοι.
’Αλλά την βοήθεια αύτή που θά μοόδινε τό 
τραγούδι, μου την απαγόρευε ή περιορισμέ
νη άλλά πανίσχυρη κοινή γνώμη αυτών τών
πνευματικά καλλιεργημένων, ή κοινή γνώμη 
τού συνόλου τών ειδικών. Τότε, ή ε λ ε υ 
θ ε ρ ί α  .μου συνίστατο στο νά μην υπα
κούσω στο γούστο τού καιρού μου, στη μό
δα που είχε τόσο σταθερά επιβληθεί, όσο 
κατά τον 1 8 αιώνα είχε επιβληθεί ή μόδα τών 
ερώτων τού ειδυλλίου καί τής φαρέτρας, καί 
νά γράφω στίχους που τραγουδούν χωρίς νά 
χρειάζονται προπαιδευμένα αυτιά γιά νά τους 
ακούσουν. Ή ελευθερία μου, λοιπόν. συνί- 
στατο στο νά γράφω στίχους μ ή  ε λ ε ύ 
θ ε ρ ο υ ς .

'Ωστόσο δέν έτταψα ποτέ νά γράφω κι ε
λεύθερους στίχους καί μάλιστα τον τελευ
ταίο καιρό μου καταλογίζουν σάν μιαν αν
τίφαση άπό μέρους μου τό γεγονός ότι μέ
σα  στά πρόσφατα ποιήματα μου ή αναλογία 
των μετρημένων καί τών μή μετρημένων (τών 
ελευθέρων όπως τούς λεν) στίχων δέν είναι 
πιά ακριβώς έχείνη πού ήταν στά ποιήμα
τα μου π.χ. τού 1943, μ* όλο πού σ ’ εκείνη 
ά<ριβώς την εποχή έχω γράψει την «Βροσε- 
λιάνδη»,ποίημα πού έπίσης περιέχει ανακα
τεμένους στίχους καί του ένός και τού άλλου* 
τύπου. Ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α  μου συνίστα- 
ται ακριβώς στο ότι δέν λοόαινω διόλου ύπ* 
όψη μου όλα ουτά τά πράγματα, στό ότι δέν 
έννοώ νά υποδουλωθώ ούτε στον ένα τύπο 
στίχων ούτε στον άλλο. Δέν άφήνουμαι νά 
μαντρωθώ σέ ένα είδος μορφής, γιατί σε καμ- 
μιά περίπτωση δέν θεωρώ τή μορφή σάν 
σκοπό άλλά σάν μέσο, καί γιατί ουτό πού 
μ* ενδιαφέρει είναι νά προικίσω αυτά πού 
λέω, μέ όσο γίνεται μεγαλύτερη έμβέλεια 
παίρνοντας πάντα ύπ’ όψη μου τις με
ταλλαγές πού παρεμβαίνουν στίς ικανότητες 
πρόσληψης εκείνων στους όποιους άπευ^/νο- 
μαι. ’ Εκείνο πού μ’ ενδιαφέρει είναι νά έκ- 
βιάσω τήν προσοχή τους, τή μνήμη τους, καί 
νά δημιουργήσω είτε μέ ένα μέσο είτε μ* ένα 
άλλο άφθορους συνδυασμούς λέξεων, προορι
σμένους νά κάνουν νά διεισδύσει αυτό που 
σκέφτομαι μέσα ατούς ανθρώπους, που αλ
λάζουν καθώς άλλάζουν οί περιοχές πού τούς 
ανοίγει ή έπιστήμη, καθώς αλλάζουν οί κοι
νωνίες, παρά τις άπαγορεύσεις, οί όποιες δέν 
ισχύουν μόνο γιά την τέχνη.

λΛέσα στην ποίηση έκδηλώθηκαν αντιφάσεις 
πού δέν είναι λιγότερο ιδιότυπες άπό κείνες 
που έκδηλώθηκαν στό μυθιστόρημα. ’Εδώ ή 
λεπτομέρεια παρενέβη συχνά μέσω άνθρώπων 
οί όποΤοι δέν δήλωναν διόλου ότι εΐναι ρεαλι
στές. Δέν θέλω νά ξαναγυρίσω στον Ουγκώ 
πού έλεγε στον, «χρυσό καρπό : "Αντε, είσαι 
έν’ αχλάδι καί τίποτ* άλλο» Θά πώ όμως ότι 
κατά τον αιώνα τούτον, παρατηρήθηκε τό έ- 
ξής γεγονός: "Ενας ποιητής πού ερχόταν ά 
πό τον συμβολισμό, ό Πκυγιώμ Άπολλιναίρ, 
έμπασε στην ποιητική γλώσσα τό μεγαλύτε
ρο αριθμό λέξεων, πού ώς τότε ήσαν μ υ- 
σ τ η ρ ι ω δ ώ ς  ά π α γ ο ρ ε υ μ έ -  
ν ε ς, (όπως τό ίδιο έκανε αργότερα κι ό· 
Πώλ ’ Ελυάρ), λέξεων που θεωρούνταν μή 
ποιητικές, καί έκανε νά γεννηθεί στην ποιη
τική ζωή ή σύγχρονη λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι  σ , 
ή λέξη που ώς τότε δέν είχε ποτέ μπεΐ σ ’ 
ένα στίχο. Μέ τον τρόπο αύτόν άνοιξε τούς 
υδατοφράχτες τής ζωής, έξάσκησε την άμεση 
επαφή τής όμιλούμενης γλώσσας μέ τη γρα
φτή, μέσφ τού περάσματος μή - διϋλισμένων 
πραγματικοτήτων τού «έν τφ  γίγνεσθαι» κό
σμου στον φαινομενικά παγιωμένο κόσμο τού · 
ποιήματος.
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Και τούτη εδώ ή λεπτομέρεια, αίττή ή λυ
ρική λεπτομέρεια που γεννιέται άπό την ά- 
νακάλυψη, δεν έχει τίποτα τό κοινό μέ τή λε- 
τττομέρεια για την όποια μιλούσε ό Ρόμττερτ 
Λούΐς Στήβενσον, τή φωτογραφική, νατουρα- 
λιστική λεπτομέρεια τής «φέτας ζωής». Ή  λε
πτομέρεια τούτη είναι ό  φορέας της συνεί
δησης των ανθρώπων, κι όχι, ούτε στο έλά- 
χιστο, τής πραγματικότητας του άλμπουμ. 
ΕΤναι ό φορέας τής μεταβαλλόμενης πραγμα
τικότητας, ό φορέας τών μεταβολών τής 
ζωής.

Νά γιατί ό σύγχρονος ρεαλισμός, ό ρεα
λισμός τής ελευθερίας μας, έχει πολλοπτλές, 
φαινομενικά άντιτιθέμενες πηγές καί ή τέχνη 
αυτού τού αίώνα δεν κυριαρχείται διόλου άπό 
τή λεπτομέρεια, άλλα χρησιμοποιεί τή λεπτο
μέρεια κυριαρχώντας πάνω σ ’ αυτήν, στηριζο- 
μενη στις πολλαπλές έμπειρίες τού παρελ
θόντος καί εΤναι σε θέση νά διεκδικήσει ταυ
τόχρονα τόσο τις νοττουραλιστικές παρατη
ρήσεις, — μέ τον όρο δτι ή παρατήρηση γί
νεται μέσον κι όχι σκοπός—όσο άχόμη καί τις 
παρατηρήσεις τών «ιδεαλιστών», (μέ τή φι
λολογική έννοια αυτής τής λέξης) στό βα
θμό που οι πειραματισμοί τους οπτόν τομέα 
τής γλώσσας δέν είναι ούτοσκσπός άλλά μέ
σον.

Ά π ό  καιρό σέ καιρό ξανάρχεται σέ συζή
τηση τό θέμα άν βρισκόμαστε μπροστά ο 9 
έναν καινούργιο ρομαντισμό ή σ* έναν και
νούργιο κλασσικισμό. Σ* ότι αφορά έμένα, 
άρνούμαι νά οφεθώ νά μέ περιορίσουν σ ’ αυ
τό τό τεχνητό δίλημμα. Ό  αυριανός άνθρω
πος θά πάρει τόσο άπό τον ρομαντισμό οσο 
κι άπό τον κλασσικισμό εκείνο πού του ται
ριάζει, δέν θά έποτναλάβει έκείνο ττου έκοενε 
ό άνθρωπος του χτές. Ά λλά εΤναι απλοϊκό ν’ 
άρνούμαστε τήν πείρα, μέ τό πρόσχημα ότι 
είναι ρομαντική, ή κλασσική, νατουραλιστική 
ή συμβαλιστική. Ή  νέα τέχνη συνίσταται στήν 
καινούργια κριτική άρχή (principe critique
nouveau) πού εισάγει στά προγενέστερα πει- 
ράμοττα. Συνίστανται στήν έρμηνεία πού δί
νει τής προτγματικότητας. Ή νέα τέχνη είναι 
-άνοτ/καστικά ένας νέος ρεαλισμός, πού δεί
χνει ταυτόχρονα καί τό δέντρο καί τό δά
σος, καί ξέρει γιατί τά δείχνει. ΕΤναι ένας 
ενεργητικός ρεαλισμός πού άπέχει, όσο εΤναι 
δυνατόν πιο πολύ άπό τήν τέχνη γιά τήν 
τέχνη, ένας ρεαλισμός πού φιλοδοξεί νά βο
ηθήσει τον άνθρωπο, νά φωτήσει τήν πορεία 
του, ένας ρεαλισμός πού παίρνει ύπ* όψη 
τ ό  π ρ ο ς  τ ά  π ο υ  κατεχθύνεται 
αυτή ή πορεία καί τάσσεται στήν εμπροσθο
φυλακή τής πορείας αυτής.

Εννοείται πώς τούτο προϋποθέτει νά κρί
νεις τό τί βρίσκεται εμπρός καί τι βρίσκε
ται πίσω, νά κρίνεις τό προς τά πού κοττευ-

θύνεται ή πορεία του άνθρώπου. Προϋποθέτει 
άκόμα ένα όνομα πού έχει δοθεί στό καινούρ
γιο στάδιο τής άνθρώπ:νης άνάπτυξης, καί 
δέν Οά έχπλήξω κανέναν λέγοντας ότι, 
όσον τό στάδιο αύτό, γιά -μένα, όπως καί γιά 
έναν πάρα πολύ μεγάλον άρ;θμό ανθρώπων, 
όνομάζεται σοσιαλισμός, ό καινούργιος ρεα
λισμός δέν μπορεί παρά νά λέγετα* σ ο- 
σ  ; α  λ ι 7  τ ι κ ό ς ρ ε α λ ι σ μ ό ς .  
Νάτην λοιπόν ή λέξη ξεστομισμένη!

Τώρα πρέπει νά δούμε τό π ράγμ χ

Είναι γεγονός πώς ή λέξη αύτή, αυτός ό 
λεκτικός όρισμός τής καινούργιας τέχνης, ά- 
νακσλύφθηκε στην Ε .Σ .Σ .Δ . <αΐ οτι έμείς τον 
παίρνουμε άπό κεί, γιά νά ονομάσουμε μ* αυ
τόν τον δικό μας ρεαλισμό. Ά λλά μήπως καί 
τον ρομαντισμό π.χ. δέν τον πήραν οί Γερ
μανοί, σάν όρο καί σάν ορισμό γιά τή λογο
τεχνία >καί τή φιλοσοφία τους; Σέ κάθε δο
σμένη εποχή τό πνευμοτπκό κίνημα παίρνει 
ό,τι του χρειάζεται άπ* εκεί πού τό βρίσκει.

βΟ σοσιαλιστικός ρεαλισμός άναπτύχθηκε 
στην Ε .Σ .Σ .Δ , κάτω άπό συνθήκες όλότελα 
διαφορετικές άκό κείνες πού ύφίστανται στη 
Γαλλία. Καί ιδιαίτερα, έπειδή ό σοσιαλισμό: 
είναι στήν Ε .Σ .Σ .Δ . ή θεωρία τού κράτους ό 
σοσιαλιστικός ρεαλισμός έκεΐ, στηρίζεται, 
στό ξεκίνημά του, πάνω στη συμφωνία τής 
τέχνης μέ την άρχουσα τάξη, ενώ στη  Γαλλία, 
ό σοσιαλιστικός ρεαλισμός κάτω άπό τις π α
ρούσες κοινωνικές συνθήκες δέν μπορεί παρά 
νά είναι τέχνη ότντιπαλίτευσης.

Άπ* αυτού προκύπτουν διαφορές ανάμεσα 
στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό τής Ε .Σ .Σ .Δ . 
καί τον γαλλικό σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Θά 
ήταν παράλογο ν* άρνηθούμε τις διαφορές αυ
τές, οί όποιες έξηγούν άκόμη καί τις άντι- 
φάσεις που πιθανώς υπάρχουν άνάμεσα στην 
αντίληψη πού έχουμε έμείς έδώ γιά τον σοσι
αλιστικό ρεαλισμό καί την άντίληψη πού έ
χουν έκεί γιά τό ίδιο πρότγμα. Τούτο όμως 
δέν ύπονοεΐ ότι θά θεωρήσουμε «άμελητεο» τό 
σοβιετικό πείραμα, στό όποιο δεσπόζει τό 
στοιχείο τής δημιουργίας ενός νέου κοινού, 
ένός άπέροτντου νέου κοινού, χωρίς προηγού
μενο στην ιστορία τής λογοτεχνίας καί τής 
τέχνης. Τό στοιχείο τούτο αποτελεί ουσιώ
δες γεγονός πού ό συγγραφέας, ό καλλιτέ
χνης άγεται νά τό πάρει ύπ* όψη του, στο 
βαθμό πού ένδιαφέρεται γιά τήν απήχηση καί 
τήν έπιβίωση τής σκέψης του, τής ευαισθη
σίας του, τών δημιουργημάτων του.

Ωστόσο, ούτε κι έδώ, —  όπως καί που
θενά άλλου ---- , δέν πιστεύω ότι μπορεί νά
θεωρηθη σάν άναντίρρητο επιχείρημα τό 
γεγονός ότι ή τάδε ή ή δείνα θέση στήν πε
ριοχή τού σοσιαλιστικού ρεαλισμού θεωρείται 
στήν Ε .Σ .Σ .Δ ., α π ο δ ε ι γ μ έ ν η .  Μου
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φαίνεται πώς στο σημείο αύτό ή δήλωση τού 
Λένιν πώς οπήν τέχνη, λιγότερο άττ’ όπου- 
δήποτε άλλου, δεν μπορούμε να προχωρήσου
με έφαρμόζοντας τη μέθοδο τής ψήφου, ανα
τρέπει κάθε επιχείρημα τής αυθεντίας που 
βασίζεται σε μια καθολική συγκατάνευση, πε- 
ριορισμένην άλλωστε. Καί καθώ<? μάλιστα 
μια έννοια σαν τό σοσιαλιστικό ρεαλισμό 
μπορεί καί όφείλει νά διαβαίνει τά σύνορα, 
πουθενά μια τέτοια έννοια δεν θα μπορούσε νά 
σταματήσει σ ’ έναν όρισμό - ταμπού : Τό 
διεθνές πείραμα του ρεαλισμού απαιτεί νά 
συγκρί νονται συνεχώς τά  έργα· που δημιουρ
γεί καί οί άρχές του. Θα πρόσθετα μάλιστα 
πώς, κατά την άποψή μου— καϋ την ευθύνη γι# 
αυτό που προτείνω την έχω μονάχος εγώ, — 
θεωρώ άναγχαία την διαρκή επανεξέταση του 
σοσιαλιστικού ρεαλισμού όχι μόνο· στό φώς 
τών άρχών του καί τών δημιουργημάτων του, 
άλλά και στό φώς τών πειραμάτων που γί
νονται έξω ά π ’ αυτόν, όηλ. τών άντιφατικών 
σ ’ αυτόν, καί πού αυτός — αυτού οφείλει νά 
βρίσκεται τό μεγαλείο του —  έχει την Ικα
νότητα νά τά έρμη νεύει, νά τά φωτίζει, νά 
τά αφομοιώνει, νά άπομονώνει παίρνοντας μέ
σα  άπ ’ αυτά δ,τι είναι σύμφωνο με την αν
θρώπινη πρόοδο.

Μ* άλλα λόγια, ό σοσιαλιστικός οεαλισμός 
δεν μάς είναι δοσμένος. Καί ό δικός μας σο 
σιαλιστικός ρεαλισμός θα είναι εκείνος πού 
θά φτιάσουμε έμεΐς.

Αυτός ό σοσιαλιστικός ρεολισμός έχει τις 
ρίζες του βυθισμένες μέσα οπήν απέραντη 
κληρονομιά τού παρελθόντος. Κάθε άντίληψη 
πού 6ά έτεινε νά κόψει αυτές τις ρίζες, θά 
ποοκαλούσε τό θάνατο τών μελλοντικών κλα
διών. Μ’ άλλα λόγια, ό σοσιαλιστικός ρεα
λισμός προϋποθέσει μιά κριτική πού θά δια
τηρεί ζωντανή την κληρονομιά του παρελθόν
τος, πού θά την προσανατολίζει, θά τη φωτί
ζει καί θά επιτρέπει ατούς ά\θρωπους πού 
έρχονται ν* άντλούν άττ* αυτήν κύκλους σκέ
ψεων. *0 σοσιαλιστικός ρεολισμός δεν θά 
μπορούσε ν* αναπτυχθεί μέ έργα φτιαγμένα 
σύμφωνα μέ ρετσέττες. Γιά νά άναπτυχθεί
καί νά έπεκταθεί έχει άνάγκη ταυτόχρονα νά 
άναπτύσσεται καί νά έπεκτείνετα: μαζύ του 
μιά κριτική θεώρηση τής λογοτεχνίας. ‘ Η κρι
τική αυτή θά είναι σε σχέση μέ την παλιά 
κριτική, αύτό πού έλεγε γιά την Ισ τορ ία  ό 
Βίκτωρ Ουγκώ στό τέλος τού «Ούΐλλιαμ 
Σαίξπηρ» του:

«Είναι ολοφάνερο δτι ή 'Ιστορία πρέπει
νά ξαναγραφτεί. "Ως τώρα ή Ιστορ ία
γραφόταν πάντα άπό την άθλια σκοπιά
των γεγονότων. Είναι καιρός νά γραφεί α
πό τή σκοπιά τών άρχών».

Ας μή μοΟ άρχίσουν τις φωνές γι’ αύτό

τό τό τσιτάτο! Ή Ιστορ ία  δεν υπάρχει χω
ρίς τά γεγονότα, καί άπό τό μυαλό του Ουγκώ 
δεν πέρασε καν ή ιδέα νά τό άρνηθεί αυτό. 
’Αλλά έδώ τό μεγαλοφυές έκεΐνο πνεύμα 
βλέπει την άλήθεια: ‘ Ο Ουγκώ λέε· δτι ή 
συσσώρευση τών γεγονότων στην'Ιστορία δέν 
είναι παρά ένα είδος ιστορικού νατουραλι
σμού, καί δτι τά γεγονότα πρέπει νά τά ξα- 
νασκεφτούμε, νά τά διατάξουμε, νά τά  φωτί
σουμε άπό τη σκοπιά τής άρχής (principe). 
Έ δώ  δεν μιλώ γιά την ιστορία, άλλά γιά τή 
λογοτεχνία καί ή φράση τού Ουγκώ έχει γιά 
μένα την άξία μιας εικόνας. Γ ιά την κριτική, 
γεγονότα στή λογοτεχνία είναι τά έργα, κι 
άπό τη μιά μεριά πρέπει νά άντιταχτουμε σέ 
κείνους πού θά ήθελαν ν* άρνηθούν τά γεγο
νότα αυτά, έστω κι άν τό έκαναν στό όνομα 
τής άρχής, δηλ. του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. 
Ταυτόχρονα όμως μιά κριτική πού έχει σάν 
άρχή της τό σοσιαλισμό, οφείλει νά έξετάζει 
τά γεγονότα, δηλ. τά έργα, όαπό τή σκοπιά 
τής άρχής αυτής. Ή  τέτοια κριτική έχει σάν 
πρόγραμμά της να καταστήσει δυνατή την 
π ρ ο α γ ω γ ή  τού συγγραφέα, τό πέ
ρασμά του άπό την ατομική άνοακάλυψη στην 
συνεργασία του μέ τούς πολλούς κατά τή διε
ξαγωγή της μάχης. Ή ευθύνη λοιπόν τής κρι
τικής είναι έπίσης μεγάλη, κι ό καθένας άπό 
μάς είναι κι ένας κριτικός όταν διαβάζει, Ο
ταν ενθουσιάζεται ή όταν άπορρίπτει ένα βι
βλίο.

Τά λέω σΟτά γιατί ακόμη κι άπό τούς κρι
τικούς πού μιλάν γιά βιβλία χωρίς νά τά έ 
χουν διαβάσει, φοβάμαι πιο ιπσλύ τούς κρι
τικούς πού οί άτταιτήσεις τους είναι τέτοιες 
ώστε κανείς δεν μπορεί ποτέ νά τις ικανο
ποιήσει. Βέβαια, θά υπάρχουν πάντα τέτοιοι, 
άλλ* άν αυτοί κρίνουν έτσι άπό τή σκοπιά 
τής άντίδρασης τό πράγμα δέν μ* ενδιαφέρει. 
Αυτός πού μέ φοβίζει είναι ό κριτικός τής 
πρωτοπορίας, ό δικός μας κριτικός, ό όποιος 
διαρκώς ύψώνει όλο καί πιο πολύ τό πρότυπο 
πού πρέπει νά καταχτήσουμε, ό οποίος ποτέ 
δέν βρίσκει καμμιά νύφη άρκετά όμορφη, κα
νένα μυθιστόρημα ή ποίημα άρκετά ρεαλιστι
κό, ώρκετά σοσιαλιστικό.

.0  σοσιαλιστικός ρεαλισμός δέν είναι κα
νένας καρπός πού βρίσκεται στό πιο ψηλό 
κλαδί. Είναι έδώ, άνάμεσά μας. "Ολο το ζή
τημα είναι νά ξέρουμε νά τον άναγνωρίζουμε.

Πέρισυ ένιωσα ζωηρή έκπληξη, όταν ή ~Ελσα 
Τριολέ συζητώντας μέ τον ’Αρθούρο Άντά- 
μωφ —  ό οποίος είχε δώσει νά παίζουν τό 
«Πάολο Πάολι» — τού είπε ότι τό έργο του 
ανήκε στον σοσιαλιστικό ρεαλισμό, κι έκεϊνος 
έκπληκτος γιατί κάτι τέτοιο δέν τού είχε 
περάσει ποτέ άπ* τό νού, σκέφτηκε λίγα κι 
έπειτα είπε απλά:

— «Ναί, έτσι θά πρέπει να είναι».
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"Οταν πριν λίγες μέρες έγραφα για τους 
« ’Αποχαιρετισμούς» τού Φρανσουά Ρεζί Μπσ- 
στίντ, δτι τό μυθιστόρημα αστό μ ο υ  ά 
ρ ε σ ε  ά π ό  τ ή  σ κ ο π ι ά  τ ο ύ  
σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ο ύ  ρ ε α λ ι σ μ ό  0..., 
και μάλιστα καθώς ή φράση αυτή μού ήρθε 
άπό μόνη της κι δχι έπειτα άπό σκέψη, κα
τάλαβα ξαφνικά ότι με τά λόγ·α μου αυτά 
μιμόμουν την παρατήρηση που εΤχε κάνει ή 
"Ελσα Τριολε στον Άντάμωφ. ‘Ωστόσο, ά 
φησα τη φράση μου έτσι όπως ήταν δίχως 
νά την σχολιάσω, υποσχόμενος στον εαυτό 
μου νά έπανέλθω στό ζήτημα αύτό, πράγμα 
πού τό χάνω απόψε.

ΓΓ αύτό τό λόγο ξαναδιάβασα τήν πα
ρέμβαση τής "Ελσας Τριολε στή συζήτηση 
γιά «Τό Μνημείο», όπου είχε πει καί κείνη 
τήν παρατήρησή της στον Άντάμωφ, καί δια
πίστωσα δτι τά πράγματα πού έχει δανειστεί 
ή σκέψη μου άπό τήν παρέμβαση αυτή είναι 
πολύ πιο σημαντικά άπ* όσο φανταζόμουν.
Έ ν α  άπ* αυτά π.χ. είναι ό μεταφορικός πα
ραλληλισμός ρομαντισμού καί σοσι ολιστικού 
ρεαλισμού, έτσι όπως τον διατύπωσα πριν 
άπό δύο μήνες περίπου στό Σαίν -  Ντενί. 
*Απ* τήν άλλη μεριά όμως, Ισως επειδή τού
τον τον καιρό με απασχολεί πολύ αύτό πού 
νομίζω δτι — στήν δοσμένη στιγμή —  είναι 
ό κυριώτερος κίνδυνος γιά τον σοσιαλιστικό 
•ρεαλισμό, είχα παραμελήσει μιάν άλλη σπου
δαιότατη πλευρό του σοσιαλιστικού ρεαλι
σμού, τήν όποια υπογράμμισε τότε, δηλ. στά  
τέλη του Μάρτη τού 1958, ή "ΕΞλσα Τριολέ, 
σέ κείνη τή συζήτηση γιά «Τό Μνημείο» : 
Πρόκειται γιά τον π ρ ω τ ο π ο ρ ι α κ ό  
χ α ρ α κ τ ή ρ α  τού αληθινού σοσιαλι
στικού ρεαλισμού. cO άποψινός \μου λόγος 
στάθηκε κυρίως — κι ίσως μάλιστα περισ
σότερο άπ ’ δσο χρειαζόταν—στό θέμα των 
σχέσεων ουτου του ρεαλισμού με τήν λογο
τεχνική κληρονομιά, δίχως νά ύπογροομμιστούν 
σέ αντιστάθμισμα, ο ι  α ν α κ α λ ύ 
ψ ε ι ς  του, χάρη στις όποιες ό σοσιαλιστι
κός ρεσλισμός γίνεται ένας σκαπανέας. 'Από 
τήν πλευρά τούτη ό σοσιαλιστικός ρεαλισμός 
μοιάζει μέ τον επιστήμονα πού άφού πρώτα 
άφομοιώσει καί κρίνει τίς ανακαλύψεις τού 
παρελθόντος, τίς ξεπερνάει, κάνοντας κι αυ
τός μέ τή σειρά του νέες ανακαλύψεις. Ή 
Έ λ σ α  Τ.ριολέ, σωστά παρατηοούσε, πώς αύ
τό συμβαίνει επειδή ό σοσιαλιστικός ρεαλι
σμός χαρακτηρίζεται άπό τό γεγονός δτι έ
χει επιστημονική δάση, πώς:

«...ή θεωρία μπόρεσε μερικές φορές νά 
προηγηθεΐ των έργων. Αυτού βρίσκεται ε
πίσης ό λόγος πού μπορούμε περίφημα νά 
φ oarr αστού με μιάν όλ άκληρη αλληλουχία 
πρωτοποριών πού θά πηγάζουν άπό τον 
σοσιαλιστικό ρεαλισμό.

Τό .καινούργιο σ ’ αυτή τήν ύπόθεση εί
ναι πώς γιά πρώτη φορά ή άφομοίωση αύ-

τών των πρωτοποριών άπό τήν τέχνη δεν· 
θ’ άιφαιρεί άπό τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό 
τή δύναμη νά εμπνέει τίς έπόμενες πρω
τοπορίες».

Ιδού  λοιπόν τί ήθελα νά πώ τηρίν άπό λί
γο, δηλώνοντας οτι έχω μιάν α ν ο ι χ τ ή  α ν 
τ ί λ η ψ η  γιά τον σοσιαλιστικό ρεολισμό. 
Καττά τήν άποψή μου ό σοσιαλιστικός ρεαλι
σμός στη Γαλλία δεν θά δφειλε —  όπως ίσως 
θα τού ζητούσαν μερικά δογματικά πνεύμα
τα —  νά δώσει μιά μάχη γιά τον έαυτό του, 
καί νά εξαφανίσει κάθε τι που δεν είναι αυ- 
τός, άκολουθώντσς έτσι μιά ταχτική πού εί
ναι αντίθετη μέ τήν πολιτική τακτική ή ο 
ποία αποφεύγει πάντα τη ρήξη άνάμεσα στην 
πρωτοπορία καί τή μάζα. ‘ Ο σοσιαλιστικός 
ρεαλισμός δχι μόνο δεν πρέπει να κάνει ένα 
τέτοιο πράγμα, αλλά αντίθετα, όφείλει νά 
διατηρήσει τήν έπαφή του, νά έξασψολίσει 
τή συνέχεια τής εθνικής λογοτεχνίας. Ά ν  
δέν λειτουργήσει μ’ αυτό τον τρόπο, δεν θά 
μπορέσει μέ κανέναν τρόπο νά προωθήσει τούς 
άλλους στό δρόμο τού έπιστημονικού ρεαλι
σμού, στό δρόμο τού σοσιαλισμού, καί θά 
πσραμείνει ή τέχνη ενός στενού κύκλου, δπως 
έμειναν όλες οί παλιότερες καλλιτεχνικές σχο
λές. Θά πσραμείνει μιά τέχνη πού θά διοτπνέ- 
εται άπό ένα πνεύμα άντιζηλίας, καί δέν θά 
μπορεί νά έξαρθεϊ πάνω άττό την πολεμική, 
γιά νά δημιουργήσει μιά λογοτεχνία, μιά 
τέχνη άντάξια του μέλλοντος.

’Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά πώς αύτά που 
λέω θά .μπορούσαν νά έρμηνευτούν σαν εγκα
τάλειψη τής κομμουνιστικής άντίληψης τής 
μαχητικότητας, τής πάλης των τάξεων, άπό 
τήν όποια δέν ύπάρχει κανένας προνομιούχος 
τομέας πού νά μπορεί να ξεφυχει. Έπιτοέψτε. 
μου νά υποστηρίξω αύτά πού λέω με μιά πε
ρικοπή άπό ένα πολύ λίγο γνωστό, ολλσ 
σπουδαιότατο άπό διάφορες πλευρές, άρθρο 
που δημοσίεψε ό Λ ώραν Καζανοβά στό τεύ
χος Φεβρουάριου 1958 τού περιοδικού «Τε
τράδια τού Κομμουνισμού», καί τού οποίου 
αποσπάσματα αναδημοσιεύτηκαν άργότερα 
στήν Πράβδα».

«Τό κόμμα» λέει ό Λωράν Καζανοβά, 
«άντιλήφθηχε δτι, σέ μιά χώρα σαν τή 
Γαλλία, δεν μπορούσε χωρίς κίνδυνο νά 
περιορίσει ή νά φανεί πώς περιορίζει τό 
προοδευτικό ρεύμα τής σκέψης, μονάχα στό 
μαρξιστικό συστατικό του, νά άπομονώσει 
δηλ. τή δημιουργική δραστηριότητα τών 
κομμουνιστών διανοουμένων ούτου τού ρεύ
ματος καί μέ τον τρόπο σι τον νά τούς 
στερήσει την αναζωογονητική άμιλλα. Με
ρικοί σύντροφοι επιθυμούσαν τήν πολιτική 
συμμαχία μέ τούς άλλους, άλλά φαίνεται 
πώς άονιόντουσαν τήν ιδεολογική άμιλλα 
μέσα στά πλαίσια αύτής τής συμμαχίας.
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"Εκαναν έναν τεχνητό διαχωρισμό ανάμε
σα  στην πολιτική καί τις Ιδέες, όπως κά
νουν καί οί όππορτουνιστές οί όποιοι, βέ
βαια, έπιδιώκουν διαφορετικούς σκοπούς. 
Το κόμμα άντιλήφθηκε άργότερα, δτι τό 
λάθος βρισκόταν στο δτι μερικές φορές δια- 
πράττουμε έκεϊνο πού ό Μάρξ συνιστουσε 
νά μην κάνουμε ποτέ : δηλ. «Νά μην πα
ρουσιαζόμαστε ποτέ στον κόσμο σάν δο
γματικοί θεωρητικοί κραυγάζοντας: Ιδού ή 
αλήθεια, γονατιστέ μπροστά της...».

Αυτά που είπα έγώ πιο πάνω δεν είναι 
τίποτα διαφορετικό, από τά λόγια του Κα- 
ζανοβα -καί άποτελούν στοιχεΤα του άγώνα 
στον όποιο δέν έτταψα ποτέ νά παίρνω μέρος. 
’Αλλά, πάντα σε συμφωνία μέ ιό άρθρο του 
Λωράν Καζανοβά, καί πιο πέρα ακόμη άπό 
τήν περικοπή που άνέφερα, θά έπαναλάβω Α
κόμα μιά φορά το παράδειγμα, του ρομαν
τισμού,— των διαφόρων πηγών, των διαφόρων 
στύλ πού χαρακτήριζαν καί διαφόριζαν με
ταξύ τους τούς ρομαντικούς, —  γιά νά τό 
εφαρμόσω στήν περίπτωση τού σοσιαλιστικού 
ρεαλισμού μέσα στή σημερινή Γαλλία. Καί 
θά πώ δτι γιά νά όρίσουμε τον σοσιαλιστι
κό ρεαλισμό στή Γαλλία, δεν νομίζω δτι άρ- 
κεΐ γΓ ούτό yά φτιάσουμε έναν κατάλογο μέ 
τά ονόματα εκείνων που έχουν τό δικαίωμα 
νά λένε πώς είναι οπαδοί του. Γιατί ό σοσια
λιστικός ρεαλισμός δέν είναι κανένα συνδικά
το, ώστε νά χρειάζεται κανείς νά γραφτεί σ ’ 
αυτό γιά νά είναι μέλος του. Δέν πρέπει νά 
πέσουμε στήν εσφαλμένη άντίληφη, σύμφωνα 
μέ τήν οποία ό  σοσιαλιστικός ρεαλισμός δέν 
μπορεΤ νά υπάρξει παρά μόνο σέ σοσιαλιστι
κές χώρες, αντίληψη πού επί πολύ καιρό έ- 
θεωρεΐτο στήν Ε .Σ .Σ .Δ . σάν ή μόνη σωστή, 
άλλα πού έγκαταλείφθηκε κατά τή διάρκεια 
τής τρέχουσας δεκαετίας. Οΰτε πάλι πρέπει 
νά πέσουμε στο λάθος τής αντίθετης άκρης, 
καί νά θίλουμε στή Γαλλία, νά δώσουμε τό
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τού σοσιαλιστικού ρε
αλισμού στον τάδε ή στον τάδε. ‘Υπάρχουν 
ουγγραφεΐς πού δέν υποστηρίζουν δτι κάνουν
σοσιαλιστικό ρεαλισμό, οί όποΤοι μάλιστα θα 
έβαζαν τις φωνές δισμαρτυρόμενοι αν τυχόν 
θέλουμε νά τούς περλάβουμε στον κοετάλογο 
τών σοσιαλιστικών ρεαλιστών, καί οί όποιοι 
ωστόσο μέ τό έργο τους άγγίζουν αυτό πού 
είναι ή ουσία τού σοσιαλιστικού ρεαλισμού,

έστω κι άν ανακατεύουν μέσα κι άλλες άντι- 
λήψεις, φαινομενικά άντιφατικές.

Είμαστε οί συγγράφεις τής εποχής τού σο
σιαλισμού, όλοι μας, όπως κι &ν είμαστε, 
είτε τό παραδεχόμαστε είτε όχι. Φαινομενικά 
διαλέγουμε ιμόνοι μας τή μέθοδο μέ τήν ό
ποια γράφουμε, τό στυλ τοΰ έργου μας. ’Αλ
λά &ν ή λενινιστική θεωρία γιά τό άντικα- 
θρέφτισμοο μέσα στήν τέχνη είναι σωστή, 
πράγμα γιά τό όποιο είμαι βαθύτοττα πεπει
σμένος, τότε μέσα στά γραφτά μας άντικα
θρεφτίζουμε άναγκαστικά τήν πορεία τής αν
θρωπότητας προς τό σοσιαλισμό. Είτε τό θέ
λουμε είτε δέν τό θέλουμε. Μέ τρόπο λίγο ή 
πολύ παραμορφωμένο, λίγο ή πολύ ιδιότυπο.

‘ Ο σοσιαλιστικός ρεολισμός είναι αντίλη
ψη πού όργανώνει τά γ ε γ ο ν ό τ α  μέ
σα  στή λογοτεχνία, πού οργανώνει τή λ ε 
π τ ο μ έ ρ ε ι α  μέσα οττήν τέχνη, πού 
έρμηνεύει αυτή τή λεπτομέρεια, πού τής δί
νει νόημα καί δύναμη, τήν ένσωμστώνει μέσα 
στήν κίνηση τής άνθρωπότητοος, πέρα άπό 
τον άτομισμό τών συγγραφέων. Ή τέχνη στον 
20 αιώνα έπαψε νά είναι ένα άθροισμα άνα- 
καλέψεων όπως καί ή έπιστήμη έποψε επίσης 
νά είναι ένα τέτοιο άθροισμα.

Δεν μπορούμε ν* Αδιαφορήσουμε γΓ αυτά 
πού άνακαλύπτουν οί άλλοι. Δέν μπορούμε νά 
ιμή δώσουμε νόημα και κστεύ&ινση στις ανα
καλύψεις τών άλλων. Ν ά  ο ρ γ α ν ώ 
ν ο υ μ ε  τ ή  σ υ ν έ χ ε ι α  τ ή ς  λ ο 
γ ο τ ε χ ν ί α ς  κ α ί  τ ή ς  τ έ χ ν η ς  
καί νά τήν οργανώνουμε ά π ό  κ ο ι ν ο ύ ,  
σύμφωνα μέ τήν ιστορική όξέλιξη τής ανθρω
πότητας, νά ποιο είναι στήν πραγματικότητα 
τό καθήκον μας, τό καθήκον τών ρεαλιστών 
που θεωρούν ότι κάνουν συνεπή επιστημονι
κό ρεαλισμό. Κι άν εγώ, μέ τά βιβλία μου, 
όπως έπίσης καί ·μέ τήν προσοχή που δίνω 
στά  βιβλία τών άλλων, ιμπορώ νά συμβάλ
λω έστω καί στο έλάχιστο σ ’ ουτη τή δου
λειά, τότε θα έχω κάνει κολή χρήση τής ζω
ής μου, τών ικανοτήτων μου, θα έχω βοηθήσει 
στόν τομέα μου ν’ απομακρυνθούμε άπό κεΐ 
πού ή τύχη μ* έκανε νά ποσίιλθω, γιά νά πά- 
με εκεί πού έχω συνείδηση δτι πηγαίνουν οί 
άνθρωποι καί όπου, όταν ακόμη είχα τά μι- 
σ ά  άπό τά σημερινά μου χρόνια, πήρα τήν 
ακλόνητη απόφαση νά πορευτώ μαζυ μ* εκεί
νους, δσο πιό μακριά μού επιτρέψουν ο’; δυ
νάμεις μου.

Μετάφραση :
Τ. Π Α ΤΡΙΚ ΙΟ Σ — Κ. Κ Ο Υ Λ Ο Υ Φ Α Κ Ο ϊ
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Τ Ο  Ξ Υ Λ Ι Ν Ο  Μ Α Χ Α Ι Ρ Ι
(Λόγος πού μας ζητούν οι μέρες
κ' ένα αναπάντεχο για νά ΦνμηθοΟμε τό 40)

Του 1ΑΣΟΝΑ Δ Ε Π Ο Υ Ν Τ Η

1

οί γυναίκες μας

Κά&ε πρωί όταν σηκώνομαι
μια γυναίκα δολώνεται μπροστά μου

μοιάζει μ ’ αυτή που κλείστηκε 
ξεχάστηκε νά βγει 
μ ’ αυτή πού Εξαφανίστήκε 
μέσα στη μακριά ουρά τον κομήτη

Ινώ  μαζί βαδίζουμε, κοντά κοντά 
Ινώ  μ ’ αυτή μιλούμεf τη σκεφτόμαστε

σάν δλες τις γυναίκες 
πού ακόμα βρίσκονται ακόμα 
γιά τις Επαναστατικές ιδέες τους 
στις φυλακές.

ο

’ Εδώ ακούστηκε ό χείμαρος τον χρυσαφιού 
πιο δυνατά απ ’ την Εξαθλίωσή μας.

3
όργή λαού

Λέμε : νά ξαναδώσει ό μουγγός ζητιάνος 
τις ελεημοσύνες του 
σ ’ αυτούς πού τού τις πέταξαν

Λ έμ ε: νά Επιτρέψει ό λαός 
τή χιλιοτρυπημένη Εμπιστοσύνη τον 
σε όσους τού ύποσχέΰηκαν

Λέμε, λέμε...

Μά ποιος αναγνωρίζει την οργή τ ο υ :

4
θύμηση του 40: 
τό άναπάντεχο μαχαίρι...

Μ ’ αυτό τό ξύλινο μαχαίρι 
ό παλιός στρατιώτης
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■δ μουγγός ζητιάνος
χάζευε στους δρόμους
πήδαε σά νά βρίσκονταν στη μάχη

δ μουγγός ζητιάνος
έκοβε μπροστά μας τη φωνή του

δ παλιός στρατιώτης, κλαίγαμε

παίρναμε τό αίμα
κάναμε σταυρό μ * αυτό ξαναΟυ μου μαστέ

συναντιόνταν 
(επανάσταση μπορούσε) 
ή τραγική εγκαρτέρησή του.

δ

ή φωνή τοϋ 40

Μ ια φωνή άκόμα μια φωνή
μια φωνή άπ* τα βασανιστήρια τοϋ κενοϋ

άκονγεται ή μυστική πτυχή της 
άκούγεται τό ήρωϊκό, απαρηγόρητο 
παρελθόν της, οι θυσίες της

μιά φωνή άκόμα μια φωνή
μια φωνή μέσα απ' τις ταριχευμένες λέξεις
α ν τ ι σ τ α σ ι α κ ή  φ ω ν ή :

μιά άγρια, τραγική φωνή
που ψάχνει μέσα της κοιλοπονάει
γεννάει τ* Αστραφτερό μαχαίρι

βυθίζεται 
στή ζωή μας

μιά φωνή
πού άντιστέκεται άπό τό 40, τό 41, τό 42

ή δεν υπάρχει τό 40 πια 
xai ή φωνή το υ ;



Ο Τ Α Φ Ο Σ
Τού ΔΗ Μ Η ΤΡΗ  ΧΑΤΖΗ

Στην άκρη - άκρη τής μικρής έπαρχιακής πόλης, ακριβώς έκεΐ πού έστριβε οεξι» 
ί  δημόσιος δρόμος, άρχιζε άπ’ τ ’ άριστερά τό κατηφορικό μονοπάτι πρός τό ποτάμι. 0£ 
υποψήφιοι δήμαρχοι τδχανε πάντα στό πρόγραμμά τους να φκιάξουν έπί τέλους εν* 
δρόμο τής προκοπής έκεΐ πέρα, πού δέ θάτανε καί παραπάνω από τριακόσια— τετρα
κόσια μέτρα. ’ Αθετούσανε πάντα τις υποσχέσεις πού δίναν πριν βγούνε, κ’ οί πολίτες 
θυμώναν καί ψήφιζαν άλλον γιατί τό θέλανε πάρα πολύ να τούς τον φκιάξουν αυτό'/· 
τό δρόμο. 'Η  ποταμιά δεν ήταν γι’ αυτούς ένας τόπος εξοχικός. Τό ποτάμι πού πλά
ταινε έκεΐ καί τα νερά του κατρακυλούσανε κατακάθαρα πάνω στις στρογγυλεμένες 
πέτρες, τα πλατάνια πού κλείναν ένα γύρω τόν τόπο καί φούντωναν τήν άνοιξη καί 
μουρμούριζαν τό καλοκαίρι, έκεΐνο τό πλάτωμα άπ’ τήν δώθε τήν δχτη, κάτω άπ’ τήν 
πόλη, όλόϊσιο, ψιλό - ψιλό χαλικάκι στρωμένο, για να κάνουν αυτοί τον περίπατό τους 
ήταν δλα σάμπως νάχανε γίνει γι’  αυτούς. Καί τα νοιώθαν δλα αυτά τόσο πολύ στενά, 
συνδεμένα μέ τήν πόλη καί τή ζωή της— έναν τόπο γεμάτον άπ’ τις άναμνήσεις τους,, 
γεμάτον άπ’ τήν ίδια τους τή ζωή. Παιδάκια άκόμα, έκεΐ πήγαιναν δταν τό σκάζαν 
άπ’ τό σκολειό τους. Έ κεΐ πρωτοβάλανε καί τό τσιγάρο στό στόμα τους. Νέοι αργό
τερα, έκεΐ πήγαιναν νά ξεφαντώσουν καμιά φορά, κάπως ξέμακρα άπό τ ’ αυτιά τών 
γονέων καί τών γειτόνων. Έ κεΐ κάναν τις Κυριακές τού καλοκαιριού περίπατο τά κο
ρίτσια κι άρχιζαν έκεΐ μέ τά μάτια οί ρομαντικοί έρωτες πού υστέρα άπ’ τ ’ άναγκαΐα 
παζαρέματα γιά τήν προίκα καταλήγανε σέ ταιριασμένους γάμους. Καί έκεΐ τέλος,, 
μεγαλώνοντας, γεράζοντας ύστερα, έξακολουθοΰσαν νά κατεβαίνουν τις Κυριακές τ ’ 
άπογέματα, άπ’ τήν άνοιξη ως τό φθινόπωρο, μέ τις γυναίκες καί τά παιδιά τους. τις. 
πεθερές καί τις θείες. Κ ’ έπειδής γυρίζοντας τό βραδάκι άγκομαχούσανε στόν άνήφορο,. 
τό θεωρούσαν άπαραίτητο νά γίνει έπί τέλους ό δρόμος αυτός — ένας δρόμος κανονικός.. 
Καί τις είχαν δλες τους τις έλπίδες στό νέο τους δήμαρχο κρεμασμένες.

Καί περισσότερο άπ’ δλους ό Κύρ Άντώνης ό λεγόμενος Τσιάγαλος πού κρα
τούσε τή μιά άπ’ τις δύο δημοτικές παράγκες, πού βρίσκονταν σέ κείνο τό πλάτωμα—  
είκοσι χρόνια τώρα. Είκοσι χρόνια τώρα ό Κύρ Άντώνης ό Τσιάγαλος τόν περίμενε αυτόν 
τόν δρόμο νά γίνει, νά κατεβαίνουν εύκολα ό κόσμος, καθημερινές καί γιορτάδες. νά τήν 
πλουτίσει τότε κι αυτός τήν παράγκα του—νά ίδεΐ καλλίτερη μέρα. *0 δρόμος ήταν γι’  
αυτόν υπόθεση ιδιωτική. Ή ταν κάτι περισσότερο άκόμα : Ή τανε τδνειρο τής στερημένης 
ζωής του. Καί κάτι περισσότερο άκόμα! ’ Ηταν ένα κεφάλαιο πού θάδινε κάποτε τούς 
καρπούς του. Έ κεΐ ’ ταν κ’ ή προίκα τών κοριτσιών του καί τό ξεκούρασμα τής γυ
ναίκας του καί τάποκούμπι τών γερατειών του. Είκοσι χρόνια τώρα ό Κύρ Άντώνης 
6 Τσιάγαλος ανασκουμπώνεται στις δημοτικές έκλογές, ύστερα απλώνει τά σιδερένια 
τραπέζια στό πλάτωμα καί περιμένει μέ καινούργιες έλπίδες νά τού φκιάξουν τό δρόμο. 
Τά τραπέζια μένουν άβαφα. Τό ψαθί στις καρέκλες τρίβεται, ξυλώνεται, κόβεται. Στή 
στέγη τής παράγκας του οί τσίγκοι χοροπηδάνε μόλις φυσήξει λιγάκι. Ραδιόφωνο θέ\ 
έβαλε άκόμα, μπύρα χύμα δέν έχει— μόνο μπουκάλια, κι αυτά μέ τό ζόρι. Τάπογέ- 
ματα τού καλοκαιριού καταβρέχει μέ τό ποτιστήρι καί περιμένει τή μεγάλη μέρα πούέ 
καί τρόμπα θά φκιάξει καί μάνικα θάγοράσει κι δλα τάλλα θά σιάξουν. "Ως τά τότεςΙΙ 
τίποτα δέν θέλει νά κάνει, τίποτα δέν θέλει νάλλάξει. 'Ο κόσμος έτσι κι άλλοιώς στό] 
ποτάμι θά πάει, στά τραπέζια του θά καθήσει κι άς ήτανε κι άβαφα. Καί νάχε λίγους^ 
παράδες, πάλι δέν θά τούς ξόδευε, δέν θά ξανοιγόταν ποτές— δπως έλεγε— πριν τού φκιά-

100



ςουν τό δρομο. κάποιος τέλος πάντων απ ' δλους αυτούς τούς δημάρχους πού μέ τόσο 
πάθος υποστήριζε σέ κάθε έκλογή. 'Η  άλήθεια είναι πώς δέν αγαπάει κι άπό φυσικού 
του τις άλλαγές και τούς νεωτερισμούς. Είναι άνθρωπος λογικός κι αγαπάει τα σί
γουρα. Τάρέσει πάρα πολύ πού, κ’ έτσι φτωχός όπως είναι, μέ τα πέντε παιδιά του 
— είναι τίτλος καλός— μέ την άψογης διαγωγής σύζυγό του—άπαραίτητο— μέ τό ιδιό
κτητο πατρικό του σπιτάκι στήν πόλη, μέ τη δραστήρια συμμετοχή του στίς δημοτι
κές έκλογές καί μέ τή θέση τού επιτρόπου στήν έκκλησία τών 'Αγίων θεοδώρων, λο
γαριάζεται άνάμεσα στους εύυπόληπτους συμπολίτες— τα στηρίγματα τής κοινωνίας, 
τής πατροπαράδοτης τάξης. Καί γι’ αύτούς άκριβώς την κρατούσε την παράγκα στήν 
ποταμιά. Ά π* τόν Όκτώβρη ώς τό Μάρτη τήν έκλεινε όλότελα καί καθότανε στήν 
πόλη σ' ένα μικρό, ψωριασμένο ζαχαροπλαστείο πού τό καλοκαίρι τό κρατούσε ή γυ
ναίκα του. Μόλις καλλιτέρευε δ καιρός κατέβαινε κι άνοιγε τήν παράγκα. Μέ τήν 
πολύ μικρή πελατεία της τίς καθημερινές δέν τήν άνοιγε πριν άπό τό μεσημέρι καί 
τήν έκλεινε πάντα τήν ώρα πού βράδιαζε. Μόλις έπαιρνε να σκοτεινιάσει, καί πελάτες 
αν είχε τούς έδιωχνε κι ανέβαινε κι αύτός καί κοιμόταν στήν πόλη. Τήν Κυριακή 
πήν κρατούσε ανοιχτή ώς τήν ώρα πού σηκώνονταν οί νοικοκυραίοι νά φύγουν.

Ή  άλλη παράγκα ήταν ανοιχτή χειμώνα καί καλοκαίρι. Κατέβαιναν έκεΐ μπε- 
κρήδες άπό τήν πόλη, τόν χειμώνα ξεπέφταν έκεΐ κυνηγοί, άγωγιάτες καί χωριάτες 
πού περνούσανε τό γεφύρι, λίγο παρακάτω. Γιά τίς μέρες τού χειμώνα, τίς καθημερι
νές καί τίς νύχτες ή παράγκα αύτή ήταν κάπως κακόφημη. Οί νοικοκυραίοι τίς Κυρια
κές τού καλοκαιριού προτιμούσανε τά τραπέζια τού Κύρ Άντώνη καί μόνο άπ’ άνά- 
γκη, σά γέμιζαν αύτά, καθόντανε καί στά τραπέζια τής άλλης. Ό  νοικιαστής της δέν 
•ήτανε καν Κύρ— , ήτανε μπάρμπας μονάχα, Μπαρμπασπούργο τόν έλεγαν ή καί 
Σπούργο μονάχα. Αύτός κοιμότανε μέσ’ τήν παράγκα του καί στήν πόλη δέν άνέβαινε 
παρά μονάχα γιά νά ψωνίσει. Ξένος, άγνωστος, όλομόναχος καί φιλίες, νταραβέρια, 
νιτερέσα, κακίες, δέν είχε ποτές μέ κανέναν. Τό πρωί έπαιρνε τήν άπόχη του καί 
τραβούσε τόν άνήφορο τό ποτάμι νά ψαρέψει πέστροφες. Καθόταν ύστερα στά μεγάλα 
■βράχια καί πολλές φορές άποξεχνιόταν έκεΐ. Λέ νοιαζότανε γιά πολλά πράμματα μήτε 
γιά τό μαγαζί του. Καί φαινότανε πλειότερο σά νάθελε νά κρυφτεί, νά χαθεί, παρά 
νάνοίξει δουλειά—γιά τούτο καί πήγε καί χώθηκε κεΐ. Καί πού τόν ρώτησαν κάποτε 
πώς γίνεται καί δέν σκιάζεται, γέροντας άνθρωπος σέ κείνο τό έρημο μέρος, είπε πώς 
οέν έχει τίποτα καί δέν τούς φοβάται τούς κλέφτες. Και πού τόν ρώτησαν τί τά κάνει 
τά λεφτά πού κερδίζει, τούς άποκρίθηκε πώς τίποτα δέν κερδίζει, μόνο τό δόσιμο νά 
πληρώνει στό δημαρχείο καί νάχει καί κατιτίς καί γιά τό χειμώνα πού σταματούσε ή 
δουλειά καί πώς τού τρώγανε κάμποσα καί τά βερεσέδια. Μά χαλάλι τους, είπε καί 
γέλασε λίγο ντροπιάρικα, καθώς τό συνήθιζε. Γιατί τόν έφτανε αύτόν πώς βρέθηκε 
τούτος ό ή’συχος κι όμορφος τόπος μ’ αύτή τήν παράγκα, νά μήν παιδεύεται καί 
πολύ στά γεράματά του ώσπου νά κλείσει τά μάτια του. Καί τίποτα άλλο δέν ήθελε. 
Κανένας βέβαια δέν τά πίστευε αύτά τά χαμπέρια του καί πιστεύανε γενικά πώς 
κάτι θάπρεπε νάναι μυστήριο μ’ αύτό τό γέρο, έναν άνθρωπο πού δέν έρχεται ποτές 
του στήν πόλη, δέν πηγαίνει στήν έκκλησία, δέ γνοιάζεται γιά τό μαγαζί του, δέν 
σκιάζεται τούς κλέφτες καί δέ μαζώνει τά βερεσέδια—γενικά τό πιστεύανε πώς κρυ
βόταν έκεΐ. Μά σάν δέν είχαν κανένα συμφέρο δέν τόν πειράζανε. Τόν συνήθισαν έκεΐ 
καί δέν τούς ένοιαζε.

Αλλοιώς ήταν τά πράματα μέ τόν Κύρ Άντώνη τόν Τσιάγαλο. "Οταν δ Σπούρ- 
γος αύτός τού πήγε έκεΐ καί συμφώνησε μέ τό δημαρχείο γιά τή δεύτερη τήν παρά
γκα, έκαμε κάθε τρόπο νά μήν τόν άφήσει. 'Ο δήμαρχος δμως έτυχε άντίθετος τότες 
κ*ί τού τοκαμε έπίτηδες. Ό  γέρος έμεινε. 'Ο Κύρ Άντώνης δέν τό παραδέχτηκε 
•πώς τελείωσε. Κι όταν άργότερα μιά νύχτα μαχαιρωθήκαν έκεΐ, δοκίμασε νά τόν
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διώξει. Επικαλέστηκε τά χρηστά ήθη πού κινδύνευαν άπ’ αύτό διαφθορείο καί πρ£ 
παντός ξαναθύμισε σ’ δλους τί μυστήριο πρόσωπο ήταν αύτός ί  λεγόμενος Σποΰργος 
πού κρυβόταν στην ποταμιά. ΙΙάλι δέν κατάφερε τίποτα γιατί ό δήμαρχος Ιτυχε αντί
θετος πάλι. Μόνο φώναξε τόσο πολύ πού στό τέλος τόν έκανε να τίς βγάλει σέ δημο
πρασία τις δύο παράγκες κ ’ οί δυό τους αύτοί, αύτός κι ό Σποΰργος, ήταν πάλι οΕ 
μοναδικοί πλειοδότες, ό καθένας για τή δική του καί κλείσανε συμβόλαια για πέντε 
χρόνια. Καί τά πέντε χρόνια περάσανε καί περάσαν άλλα πέντε καί γίνηκε πάλι δη
μοπρασία καί ξαναγίνηκε κι άπομένανε πάντοτε οί δυό τους. Ό  Κύρ Άντώνης καί 
πού περνούσαν τά χρόνια δέν τό παραδέχτηκε πότες■ τελειωμένο, πώς ό Σποΰργος 
θάπόμενε έκεΐ. Μέ τά λίγα λεφτά πού μπορούσε να μαζέψει την έβαλε μπρος άπό 
τότες αύτή τή δουλειά νά μάθει γι' αύτόν τόν Σποΰργο. 'Από τότες ακόμα τδξερε πώς 
δέν είχε κάνει κανένα κακό καί δέν κρυβόταν γιά τίποτα. Ό  δικηγόρος ώστόσο, μαζί 
μ’ έναν άλλον στήν Πελοπόννησο πού κάναν μαζί τή δουλειά, τοΰ τόπε άπό τότες, πώς 
μπορούσαν το γέρο στον τόπο του νά τόν μπλέξουν μέ κάτι πράματα μπερδεμένα πού- 
χαν στήν οικογένεια, κληρονομικά καί μάλιστα καί φυγοδικίες κι δποτε θέλουν τό 
βάζουν μπροστά, τόν παίρνουν άπό κει γιά λίγον καιρό, κι δσο νά πάει στόν τόπο 
του νά τά καθαρίσει τοΰ την αρπάζουνε στάναμεταξύ την παράγκα. Ό  Κύρ 'Αντώνης 
δ Τσιάγαλος τά κράτησε αύτά τά πολύτιμα στοιχεία πού μάζεψε τότε καί γιά την 
ώρα δέν έκανε τίποτα. Σκέφτηκε πώς αύτός ό Σποΰργος ήταν ό καλλίτερος γείτονας 
κι’ άνταγωνιστής πού μπορούσε νάχει κεΐ πέρα. Σάν άνθρωπος λογικός τόβλεπε πώς 
είχε μέ τό Σποΰργο τή σιγουριά νά μην κάνει τίποτα, νά μήν άλλάζει τίποτα, τίποτα 
νά μη καλλιτερεύει κι αύτός. "Οσο νά γίνει ό δρόμος.

Ώ , άμα γινότανε μιά φορά... Τότες άλλαζαν δλα μέ μιας. Καί λογαριαζότανε 
τότε καί μέ τό Σποΰργο μέ αύτά πού κρατούσε στό χέρι..

"Οπου δ νέος δήμαρχος την κράτησε την υπόσχεσή του. ’Αφού τό γράψαν καί τό- 
ξαναγράψαν οί έφημερίδες οί τοπικές, άφοΰ τδπαν καί τό ξανάπαν στά καφενεία, τό 
Γενάρη ύστερα άπ’ τίς γιορτές, ήταν καί ξερός δ καιρός, χωρίς χιόνια, μπορούσαν 
άμέσως νάρχίσουν. Έγινε έπίσημη τελετή, ήταν κ’ ένας βουλευτής, ήταν κι' ό Δε
σπότης κι εύλόγησε, έβγαλε κι ο δήμαρχος λόγο— άρχισαν. Άρχισαν κι άνοιγαν τό 
δρόμο— δρόμο πραγματικόν, νά μήν άγκομαχοΰν οί πολίτες όταν γυρίζουν άπό την πα
ράγκα τοΰ Τσιάγαλου. Μά δρόμο— όπως τόπε κι δ δήμαρχος— μέ κλίσεις κανονικές,, 
μέ πλατειές τίς στροφές του, πού θά τόν στρώναν όδοστρωτήρες, γιά νά πάει άργότε- 
ρα κι ώς τό δημόσιο δρόμο μέσα άπ' την ποταμιά. Γιά νά περνούνε καί τ ’ αυτοκίνη
τα άπό τό πλάτωμα, νά σταματούνε κι αύτά στήν παράγκα τοΰ Τσιάγαλου, νά πίνουν 
δ κόσμος καφέ, νά τρώνε λίγο κι οί σωφεραίοι, νά πάνε, νάρχονται, κάθε μέρα. Τό 
καλοκαίρι καί τό χειμώνα...

Δέν ήταν άκόμα καιρός νά την ανοίξει τήν παράγκα του δ Τσιάγαλος. Λογάριαζε 
πώς ώς τό Μάρτη θάχουνε φτάσει ώς τή μέση τοΰ δρόμου, τότες, έτσι κι άλλοιώς θά 
κατέβαινε καί θάχε καί τούς έργάτες πού δουλεύαν στό δρόμο—ένα κέρδος παραπανί- 
σιο. "Ως τά τότες τοΰ τό χάριζε δλο τοΰ Σπούργου— ήτανε τό τελευταίο πού τοΰ χά
ριζε ώς τον ’ Ιούλη πού, σύμφωνα μέ τό σχέδιο, θάχανε φτάσει στήν ποταμιά— ούτε 
μιά μέρα δέν τοΰ χάριζε παραπάνω. Κάθε πρωί, πρωί—πρωί, μόλις ξυπνούσε, πή
γαινε έκεΐ καί στεκόταν καί κοίταζε τούς έργάτες— άν είχαν πάει καί σήμερα, άν· 
ήταν κανένας λιγότερος σήμερα, άν δουλεύαν καλά καί λογάριαζε πόσο τελειώσανε, 
χτές, πόσο θά κάνουνε σήμερα καί κοιτούσε τόν ούρανό μή τύχει καί βρέξει καί 
χαθεί καμιά μέρα. Καί λογάριαζε πώς έπρεπε ώς τόν ’ Ιούλη νάχει τελειώσει 
κι αύτός μέ τό Σποΰργο, νάναι πιά μοναχός του στήν ποταμιά,, στήν δική του την· 
ποταμιά. Μέσα σ’  αύτόν τόν καιρό έπρεπε νάχει καταφέρει τόν άστυνόμο νά θελήσει 
νά καθαρίσει τήν πόλη άπδναν άνθρωπο τόσο ύποπτο καί τόσο, έπικίνδυνο. Καί μέσα.
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σ’  αυτόν τον καιρό έπρεπε να τελειώσει καί μέ το δήμαρχο, πούτανε φίλο; του αυτή 
τή φορά, μήτε σέ δημοπρασία νά τή βγάλει μήτε σ ’ άλλον νά τή δώσει τήν παράγκα 
τοΰ Σπούργου—νά τόν κάνουν ένοικιαστή καί στις δύο ώσπου νά τελειώσουν τά συμ
βόλαιά τους— τρία όλάκαιρα χρόνια τοϋ μέναν άκόμα. Λίγο δύσκολο καί τό πρώτο με 
τόν άστυνόμο— ποΰ νά τόν βρεις, ποϋ νά τόν πιάσεις καί ποΰθε νάρχίσεις; Καί δύσκο
λο λίγο καί μέ τό δήμαρχο, κι ας ήταν καί φίλος του, γιατί πολλοί θά τήν θέλανε 
τήν παράγκα τοΰ Σπούργου, μέ τό δρόμο πού γινότανε τώρα. Τά σκέφτηκε δλα, τίπο
τα άλλο δέν έκαμε παρά νά τά σκέφτεται— δλα έπρεπε ώς τόν ’ Ιούλη νά τά τελειώ
σει, δπως τάχε σκεφτεϊ, δπως τάχε σκεδιάσει, είκοσι χρόνια, μετρημένα μέρα μέ μέ
ρα, κάθε μέρα μέ τό φαρμάκι της. Πήγε καί στήν έκκλησία των 'Αγίων θεοδώρων 
πού τόσα χρόνια τήν υπηρετούσε, έπεσε στά γόνατα του καί μέ τά δάκρυα στά μάτια 
παρακάλεσε τό θεό νά τοΰ δώσει δύναμη καί γνώση νά τά βγάλει πέρα καί νά δώσει 
καί φώτιση στόν άστυνόμο νά τοΰ πάρει τό Σποΰργο καί στο δήμαρχο νά τοΰ δώσει 
τήν παράγκα.

Σέ λίγο κατέβηκε στο ποτάμι κι άνοιξε τήν παράγκα του. Πουλούσε τώρα καί 
στούς έργάτες πού δουλεύαν στό δρόμο έλιές, ρέγγες καί τυρί, τούς πουλούσε καί με
ρίδες ψωμί καί χαιρόταν τό κέρδος, τό πρώτο κέρδος άπ’  αυτόν τό δρόμο. Μά το πιο 
πολύ σκεφτότανε πάντα γιά τάλλα, γιά τά μεγάλα, πού δέν πηγαίνανε κι άσχημα. 
Ό  τρόπος νά φτάσει στόν άστυνόμο βρέθηκε κι άν δέν ήταν ό καλλίτερος πού θάθελε, 
ήτανε τουλάχιστο σίγουρος. Καί μπορέσανε νά τά ποΰν άνοιχτά καί τοϋδειξε τά χαρ
τιά πούχε μαζέψει γιά τούτην τήν ώρα— καί τόβαλε έκεΐνος μπροστά. Ά ρχισε, του
πέ, νά τόν τυλίγει τό γέρο σέ κάτι κόλλες χαρτί, πού πήγαιναν μακριά, κάπου στήν 
Πελοπόννησο. Έγραψε ό Τσιάγαλος καί στό δικηγόρο, πήρε κι άπό κεΐ τήν άπόκριση 
πώς δλα είναι έ'τοιμα— πήρε μιά βαθειάν άνάσα, μέ τό Σποΰργο ξεμπέρδεψε. Στή γει
τονιά κοτσομπολέψανε βέβαια κάμποσο πού βλέπαν τόν άστυνόμο νά μπαινοβγαίνει στό 
σπίτι τοΰ Τσιάγαλου. Ειπώθηκε ώστόσο πώς νοικοκύρης άνθρωπος καί θεοφοβούμενος 
ό Κύρ Άντώνης, δέν θά τόν έμπαζε σπίτι, παρά μονάχα γιά πράματα τιμημένα καί
δέ θάργούσαν νά τούς άναγγείλουν τούς άρραβώνες μέ τή μεγάλη τήν κόρη, πού φαί
νεται πώς άπό πρώτα τήν κοίταζε ό άστυνόμος—καί άφοΰ ή τιμή είναι έν τάξει, γιά 
τίποτ’ άλλο δέν πειράζει ποτές. Τοΰ δήμαρχου δέ μπορούσε νά τοΰ τά πει τά μυστικά 
τής υπηρεσίας, προτού νά πιάσουν τόν Σποΰργο. Μά γενικά πού μιλήσανε τόν ^ρήκε 
πρόθυμο γιά κάθε βοήθεια κι ήσύχασε κι άπό κεΐ. Κ ’ ευχαρίστησε τό θεό πού τού- 
δινε τήν άνταμοιβή τής ένάρετης καί στερημένης ζωής του.

Ή τανε πιά Μάης, καθημερινή το πρωί— ό Κύρ Άντώνης δέν είχε άνοίξει άκόμα. 
'Ένας άνθρωπος καλοντυμένος, μέ μιά τσάντα στό χέρι, κατέβηκε στήν ποταμιά. Πήγε 
ώς τό ποτάμι, γύρισε στό πλάτωμα, κοίταξε δλο τό μέρος, στάθηκε καί κοίταξε τις 
δύο παράγκες, ξανακοίταξε κι άπό δώ κι άπό κεΐ, ύστερα πήγε πιο πέρα, χώθηκε 
μέσα στά δέντρα, στάθηκε πάλι καί κοίταζε— κάπου μιάν ώρα. Γύρισε κάποτε, κάθη- 
σε σ ’ ένα τραπέζι τοΰ Σπούργου καί τοΰ ζήτησε καφέ. Τίποτα άλλο άξιοσημείωτο δέν 
έγινε έξω άπ’ αυτό, πώς δέν είχε πάει δηλαδή γιά περίπατο, πώς πολύ τόν κοιτούσε 
τόν τόπο. Μπορεί καί νάτανε μηχανικός γιά τό δρόμο. Ό  Κύρ Άντώνης δέν τόν είδε, 
ό Σποΰργος τόν ξέχασε.

Μά τήν άλλη μέρα ξανάρθε καί ξανάρθε μαζί μ’  έναν άλλον, μέ τσάντα στά χέ
ρια κι αυτός. Τραβήξανε γραμμή καί σταθήκαν έκεΐ πού τό πλάτωμα τέλειωνε. Ό  
Σποΰργος ήτανε ξαπλωμένος σιόν ήλιο μπροστά στήν παράγκα του καί τούς κοίταζε. 
Ό  ένας έβγαλε μιά κορδέλλα άπό τή τζέπη του κι’ άρχίσανε νά μετρούνε καί γράφανε 
σ' ένα δεφτέρι. Μέτρησαν άπό δώ, μέτρησαν άπό κεί, σταθήκανε καί μιλήσαν, ξανα- 
μετρήσανε, ξαναγράψανε— τέλος ήταν όλοκάθαρο πώς κάτι θέλαν νά κάμουν έκεΐ — 
μπορεί καί νάταν ό δρόμος πού θάβγαινε στό δημόσιο— τί τόν ένοιαζε αύτόν; Μισό-
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κλείσε τά μάτ'.α του καί τούς άφησε. ΙΙάνω στην ώρα κατέβηκε κι ό Κυρ Άντώνης. 
Τούς είδε, στάθηκε στην πόρτα της παράγκας του καί τούς κοίταζε παραξενεμένος. 
Αυτός ήξερε πώς δ δρόμος τού δημαρχείου δέν πήγαινε έκεΐ καί για τον άλλον δεν 
είχε ακούσει τίποτα πώς θά γινότανε τώρα.

Οί άνθρωποι τελειώσανε κάποτε τή δουλειά τους, μαζέψανε τις κορδέλλες καί τά 
χαρτιά τους, τά βάλαν στις τσάντες καί πήγανε πάλι καί καθήσανε σ’ ένα τραπέζι τοϋ 
Υπουργού— είχε πιά σηκωθεί.

--  Πέστροφες.
Τοϋ ζητήσανε καί κρασί, αυτός πήγε μέσα καί τηγάνιζε. Ό  Τσιάγαλος κοίταζε 

από την πόρτα του. Ό  Σποΰργος τούς πήγε τό φαί, έφερε καί το κρασί καί στάθηκε 
ορθός μιά στιγμή δίπλα στο τραπέζι τους.

— Τί ’ ναι, μωρέ καλόπαιδα :
— Κάτσε, μπάρμπα, τούπε 6 χτεσινός.
Τρώγανε πεινασμένοι κ" οί ουό τους, προφταστήκανε, τούς έβαλε καί κρασί στά 

ποτήρια καί τότες ό χτεσινός τον κοίταξε λίγο καί γέλασε.
— θά  σάς φέρουμε παρέα, είπε.
— Έ κεΐ πού μετρούσατε έσεΐς δέν έχει πλάτωμα, είπε ό γέρος, σάμπως 5λα 

τάλλα νά τάβρισκε φυσικά.
— θάνοίξουμε, είπε ό άνθρωπος.
— Δουλειές μέ φούντες, είπε ό γέρος. Ποιος τρελλάθηκε:
"Οχι. Ό  άνθρωπος πού τούς έστειλε γι αυτή τή δουλειά, καθόλου δέν φαινότανε 

νά τρελλάθηκε. Τώρα μέ τό δρόμο πού γινόταν, ένα μαγαζί πραγματικό κι όχι πα- 
ράγκα σάν τις δικές τους, θάκανε χρυσές δουλειές, θά  τούβαζε φώτα καί φώτα τρι
γύρω, κόκκινα καί γαλάζια, ραδιόφωνα καί μεγάφωνα, θάφκιανε πίστα για νά χορεύ
ουνε τά ζευγάρια.

— 'Ωραία, είπε ό γέρος καί τά μάτια του γελούσανε σάν τοϋ παιδιοϋ. θ ά  πάω 
κι έγώ νά τούς βλέπω, νά χαίρομαι λίγο. Μά τί θά κάνουνε τό χειμώνα;

Ό  άνθρωπος μέ τήν τσάντα τοϋ ξήγησε τότες πώς θά γινόντανε καί τά παρακάτω. 
Τό πώς δηλαδή μαζί μέ τό μαγαζί, θά γινότανε σύντομα κι ό δημόσιος δρόμος πού θά 
τόν έκανε ό τουρισμός άπό τήν ’Αθήνα, γιά νά περνοϋν άπ’  τήν ποταμιά τ ’ αυτοκί
νητα πού πήγαιναν στην πόλη. Καί θά γινόταν έκεΐ καί σταθμός γιά μπενζίνα καί 
θάχε κρασιά καί πιοτά καί ζυγεϊα— καταλαβαίνεις;

— Καταλαβαίνω, είπε 6 γέρος. Καί μπορεί νά θέλουν καί πέστροφες.
— "Αν είναι τέτοιες, τί νά παιδεύεσαι μ’  αυτήν τήν παράγκα δώ πέρα, είπε ό 

άνθρωπος καί γελάσαν κι οί τρεις τους.
'Ο Τσιάγαλος τούς κοίταζε άπό τήν πόρτα τοϋ μαγαζιού του καί δέ μπορούσε νά 

ξεκολλήσει άπό κεΐ. Πάσκιζε κάτι νάκούσει, μά δέν τόν άφηνε τό ποτάμι πού βούιζε. 
Σκέφτηκε γιά μιά στιγμή πώς μπορεί καί νάταν μηχανικοί γιά τό δημόσιο δρόμο, νά 
τοϋ τόν φκιάσουν κι αυτόν άπάνω στήν ώρα καί πώς θάπρεπε τώρα νά χαίρεται. Μά 
νά πού δέν ήξερε τίποτα, τίποτα δέν άκουσε, δέ διάβασε γιά τό δρόμο, δέ μπορούσε 
νά γίνει τόσο ξαφνικά. ’Ανησυχούσε. Κι’ δταν φύγαν οί άνθρωποι στάθηκε άκόμα σά 
νά περίμενε πώς τώρα θά πήγαινε 6 Σποΰργος νά τοϋ τά πει. Αυτός μπήκε στήν πα
ράγκα του καί ξαναβγήκε μέ κείνη τήν άπόχη στά χέρια. Τότε δέ βάσταξε πιά— πρώτη 
φορά στή ζωή του κίνησε καί πήγε στήν παράγκα τοϋ Σπούργου.

— Καλημέρα γείτονα— τόν είπε καί γείτονα.
— Καλή σου ήμέρα, είπε κι ό γέρος.
—  Καί τί ’ ταν αυτοί;
'Ο Σποΰργος τόν κοίταξε μιά φορά κι άμέσως κατέβασε τό κεφάλι του, σά νά 

ντρεπότανε πούχε χαρεΐ γιά τά φώτα, σάν νάτανε φταίχτης αυτός γιά τό καινούργιο 
τό μαγαζί.
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— Τί νά σοΰ πω, Κυρ Άντώνη μου . . . Καλά πράμα δεν ήθελαν.
— Καί σαν τί δηλαδή ;
— Μαγαζί . . . Ηέλουν νάνοίξουν.
— Έ δώ  :
— "Οχι. Έ κεΐ. Καί τουπέ καί γιά τά φώτα τα κόκκινα καί γαλάζια πού θάβα- 

“ αν. για τά τσιμέντα καί τά μεγάφωνα. Καί τουπέ καί γιά τί; μπενζίνες καί τ ’ αυτο
κίνητα πού θάρχόνταν δλα άπο κεΐ καί θά σταματούσαν έκεΐ.

— Στό πλάτωμα τό δικό μ α ς;
— Οχι, σούπα. Αυτοί θά τάνοίξουν έκεΐ.
— Καί τί θά κάνουμε έμεΐς;
— Καί τί μπορ^ς νά τούς κάνεις ;
— Έχουμε τά συμβόλαια, μωρέ μέ το δημαρχείο— πιότερο θύμωνε μ* αυτόν 

πού χαιρόταν γιά τη δική του δυστυχία.
— Έ κεΐ πού θέλουν αυτοί τό μέρος είναι δημόσιο είπε ήσυχα ό γέρος. Καί τό 

δρόμο θά τόν φκιάξουνε. λέει, μέ τόν τουρισμό, δλα, βλέπεις, από την ’ Αθήνα. Κού
νησε τό κεφάλι του, ήθελε κάτι ακόμα νά πει καί δέν τόπε, τράβηξε πάλι τόν ανή
φορο γιά τις πέστροφες. 'Ο Κύρ Άντώνης ό Τσιάγαλος άπόμεινε κεΐ. Τά πλατάνια 
σβουριζόντανε γύρω του, δλα πέφτανε μέσα στό χάος, τό μυαλό του σταμάτησε, τά μά
τια του θάμπωσαν. 'Όταν μπόρεσε πιά νά ξανάρθει στον έαυτό του έκλεισε την πα- 
ράγκα του καί τράβηξε γιά την πόλη.

Πήγε στο δήμαρχο νά τούς σταματήσει. Σήκωσε τις πλάτες— δέν ήτανε δική του 
δουλειά, δέν είχε καμιά δουλειά μέ τό καινούργιο τό μαγαζί καί δέ θά τάβαζε μέ τόν 
τουρισμό. Γιά τάλλα—πάντα δικός του. Ξόδεψε τούς λίγους παράδες πούχε μαζέψει 
γιά τούς δικηγόρους, τις έφημερίδες. Δέν έκανε τίποτα. Πήγε ατούς νοικοκυραίους 
καί τούς ευυπόληπτους συμπολίτες, τούς είπε γιά τά κορίτσια πού θά χορεύανε μέσα 
στα χέρια των ξένων άνδρών, Κανένας δέν τάκουγε— τά κορίτσια ήταν χρόνια πού χό
ρευαν έτσι—κι ας τάλεγε τέλος πάντων καί κανένας άλλος πού δέν άκούστηκαν τά 
κορίτσια του μέ τούς άστυνόμους, άς μή μιλούμε καλλίτερα. Μερικοί μαγαζάτορες 
στήν πλατεία τής πόλης βρεθήκανε βοηθοί του καί φωνάξανε λίγο γιά τό καινούργιο 
τό μαγαζί. Βαρέθηκαν γρήγορα καί τόν άφησαν— δέν τούς ένοιαζε καί πολύ. Άπόμει- 
νε μόνος— μόνος νά τούς βλέπει κάθε μέρα μπροστά του νά καθαρίζουν τόν τόπο, νά 
σηκώνουν τούς τοίχους, νά προχωρούνε, νά βιάζονται νά τόν ξεκάνουν αύτόν μέ τά 
λαμπιόνια τους τά κόκκινα καί γαλάζια, μέ τά ζευγάρια πού θά χορεύαν στήν πίστα, 
μέ τά ντεπόζιτα τής μπενζίνας, μέ τόν τουρισμό, τούς δρόμους καί τ’ αυτοκίνητα, νά 
τόν θάψουν, έκεΐ, μέσα στή δική του τήν ποταμιά.

Τόν άλλο μήνα πήγαν καί πιάσαν τόν Σπούργο. "Οπως ειπώθηκε τότε στήν πό
λη. πήγαν νύχτα καί τόν πήραν άπό τήν παράγκα του καί τον στείλαν δεμένο, κάπου 
στήν Πελοπόννησο, γιατί ’ ταν λέει, φυγόδικος. 'Ο Τσιάγαλος δέ λυπήθηκε καθόλου 
πού τόν κυνήγησε χωρίς δφελος καί μήτε χάρηκε τώρα γιά τήν παράγκα. Καί μήτε 
χρειάστηκε νά τή σιγουρέψει, δπως τό σχεδίαζε τόσα χρόνια· Φεύγοντας ό γέρος άφη
σε τό κλειδί της στόν άστυνόμο καί τόν παρακάλεσε νά τού τό δώσει αύτουνοΰ. Καί 
τήν είχε τώρα δική του καί τή δεύτερη τήν παράγκα καί δέν ήξερε τί νά τήν κάνει 
μήτε φοβότανε μή τού τήν πάρουν— κανένας δέν τήν ήθελε τώρα μέ τό καινούργι 
μαγαζί πού γινότανε. Πήρε μόνο τις καρέκλες καί τά τραπέζια καί τάπλωσε σ ’ δλο τ 
μέρος. Κ ή παράγκα άπόμεινε έκεΐ, κλειστή, σιωπηλή, κάθε μέρα μπροστά του. 
Σάν ένας τάφος.

Λίγο πριν τελειώσουν το δρόμο τάνοίξανε τόν ’ Ιούλη τό καινούργιο τό μαγαζί.
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χος πού ήτανε φίλο; τον» κι ό άστυνόμος πού μπαινοβγήκε στο σπίτι του καί τό κορί
τσι οέν τχρραβώνιασε κ’ οί νοικοκυρχΐοι πού προτιμούσανε τις δικές του καρέκλες, 
ήταν δλοι έκεΐ πέρα. Αύτοκίνητα μονάχα δεν ήταν άκόμχ. Καί τδ βραδάκι π* άναψαν 
τα φώτα κι έλαμψε ό τόπος κι αρχίσανε τά ζευγάρια καί χόρευαν, βγήκε λίγο στήν 
πόρτα του καί κοίταξε τά τραπέζια του, δπου κανένας δεν έκαθότανε. Καί ξαναμπήκε 
μέσα καί τάσουσε όλα τά φ ώ τα—νά μήν τον ίδοϋνε, ντρεπότανε νά τδν δοϋν Καί ντρε
πότανε να πάει καί στό σπίτι του, νάντικρύσει τά μάτια τής γυναίκας καί τών παι
διών του. Καί κάθισε μέσα στο σκοτάδι. Καί τόν καταράστηκε το δρόμο πού τον πε- 
ρίμενε τόσα χρόνια.

Τ ’ άπομείνανε κι αΰτουνοΰ κάτι λίγοι πελάτες τις Κυριακές τάπογέματα. Τό 
καινούργιο τό μαγαζί δέν τόν χώραγε δλον τόν κόσμο κ ’ οί φουκαράδες δεν πολυπη - 
γαίνανε σ’ αύτό, δέν τούς έρχότανε πολύ βολικά δίχως ρούχα καλά— προτιμούσανε τή 
μιζέρια τής δικής του παράγκας. Καί τόξερε τώρα κι ό Κύρ Άντώνης ό Τσιάγαλος 
πώς έκείνοι οί φουκαράδες πού ντρεπόντανε νά πάνε στο καινούργιο μαγαζί νά καθή- 
σουν, ήταν ό κόσμος του. Κι άπό τή ντροπή τους καί τή μιζέρια τους μόνο περίμενε 
κ ’ αυτός τό ψωμί του—ένα κομμάτι ψωμί καί τίποτ’ άλλο. 'Ο  παλιός ό καιρός, μέ τό 
Σποΰργο, μέ τό μονοπάτι, μέ τούς νοικοκυραίους πού προτιμούσανε τις δικές του κα
ρέκλες, μεταμορφωνότανε σιγά - σιγά, μέσα σέ τούτη τήν τελεσίδικη δυστυχία, σε και
ρό ευτυχίας. Τον νοσταλγούσε βαθειά—μάτωνε ή ψυχή του νά τον θυμάται.

Όπου ένα πρωί κατεβαίνοντας νάνοίξει, κάνει έτσι καί βλέπει τό Σποΰργο. Κα
θόταν ήσυχος στήν πόρτα τής παράγκας του. Δέν τρόμαξε πού τόν έβλεπε εκεί— τό
ξερε άπό χρόνια πώς θά ξαναρχότανε. Μήτε ντράπηκε αυτή τή στιγμή πού τόν κυνή
γησε νά τόν ξεπατώσει. Καί μήτε τό σκέφτηκε πώς θά τούπαιρνε τή μισή άπ’ τήν 
πελατεία π ’ άπόμεινε. ’Α π ’ τούς παλιούς τούς καιρούς, πού γινήκανε νοσταλγία καί 
ματωμένη πληγή, μέσα άπό κείθε άνάβλυσε ξαφνικά αύτό τό κύμα τής χαράς πού 
τόν έπνιξε. Αυτόν μονάχα τόν Σπούργο μπορούσε τώρα νά περιμένει, αύτόν μονάχα 
μπορούσε νά θέλει, τελευταία παρηγοριά του. Έτρεξε κοντά του, μόνο πού οέν 
τόν άγκάλιασε.

— Γείτονα.
—  Καλώς σάς ηύρα, είπε αυτός τόσο ήσυχα σάμπως ποτές νά μήν έλειψε, σά νά 

μήν έγινε τίποτα.
— Γύρισες; . . . Γείτονα . . , καί πώς ; ΓΙώς ήταν αυτά ;
—  Τό πώς ήταν, αύτό τό ξέρεις έσύ, είπε ό γέρος χωρίς κακία. Μήν πικραίνε

σαι. Δέν ήτανε για κακό. . . Καί ταξίδι μέ πήγανε καί ξεμπέρδεψα καί μ’ αύτό. Καί 
τούς ξανάδα καί τούς ανθρώπους έκεΐ καί κείνα τά μέρη. . . Βλέπεις, ήταν γιά καλό. . . 
Καί ξαναγύρισα. ’ Εδώ θέλω νά πεθάνω.

— Ά σ ε  τό θάνατο. . . Νά. . . σοΰ δώσω καί τις καρέκλες σου.
— Κράτα τις έσύ, έχεις καί τή φαμίλια. . . Τώρα ντίπ δέν τις θέλω. . . Μόνο 

δόσε μου τό κλειδί νά κοιμάμαι.
— Δέν θά τάνοίξεις τό μαγαζί σου ;
— Καί τι νά τό κάνω ; Φτάνουν οί πέστροφες— μούπαν αυτοί νά τούς τις πηγαί

νω έκεΐ πέρα. Δόμου τό κλειδί νά πάρω τήν απόχη.
Ό  Τσιάγαλος τούδωσε τό κλειδί, ό γέρος σηκώθηκε αργά καί ξεκλείδωσε τήν 

παράγκα. 'H  πόρτα της έτριξε πάνω ατούς ρεζέδες πού είχαν σκουριάσει. Ό  γέρος 
βγήκε μέ τήν άπόχη, ήθελε πάλι κάτι νά πει καί δέν τδπε, έσκυψε το κεφάλι καί 
τράβηξε τόν άνήφορο. Ό  άγέρας έπαιζε τά κάτασπρα μαλλιά. Ό  Κύρ Άντώνης ο 
Τσιάγαλος στεκόταν άκόμα καί τόν κοιτούσε— είχε γυρίσει έκεΐ πέρα γιά νά πεθάνει. 
Δέν ήταν ή δυστυχία κ’  ή φτώχεια αύτό πού τόν έπνιγε τούτην τήν ώρα. Ένοιωσε 
μέσα του τήν άπέραντη μοναξιά. Τήν έρημιά τού τάφου.
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K A I
0 Κ Α Π Ο Δ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Σ  

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ
Τής ΣΛΣ.ΑΣ ΧΙΚ Η ΓΟ Π ΟΥΛΟΥ

ΤΙ βρήκε δταν ήλθε

‘ Ο Καποδίστριας ήρθε στην ‘ Ελλάδα τον 
Γενάρη του 1828. Του δώσανε «τούς χαλι
νούς τού Κράτους»* τίνος Κράτους; Μετρούμε 
στα δάχτυλα την Έτπκράτειά μας : τ ’ ,Ανά- 
πλι, την Αίγινα, Πόρο, ‘Ύδρα, Κόρινθο, Μέ
γαρα, Σαλαμίνα».

Ή  Πελοπόννησος βρισκόταν ουσιαστικά 
στην έξουσία τού Μπραΐμη. ΟΙ Σύμμαχοι 
βέβαια πάσχιζαν νά τον πείσουνε νά φύγει, 
μά κείνος καιροσκοπούσε, δέν έλεγε νά τό 
κουνήσει και φόβος υπήρχε πάντα μήν άρχίσει 
ξανά νά εκστρατεύει. Ό  Κιουτάγιας κρατού
σε καλά τη Ρούμελη. Όλούθε ό τόπος είχεν 
έρημώσει «*Από Καλαμάτας μέχρι Ναυπλίου 
ούτε χωρίον υπάρχει έν, ούτε κώμη, ούτε 
πόλις .μέ στέγασμα τό παραμικρόν. Εκτετα
μένοι αμπελώνες άποχερσωμένοι, κοιλάδες π ο
λύωροι, άλλοτε μέν σιτοπληθείς, σήμερον δε 
άφοροι και καταλελιμνασμέναι άπό τάς πλημ
μύρας τών ποταμών, χ ι λ ι ά δ ε ς  ο ι 
κ ο γ ε ν ε ι ώ ν  άναζητούσαι τάς έαυτών 
έστίας άναμέσον τών έρημων καί τών συν
τριμμάτων, στερούμενοι κ α ι  ζ ώ ω ν κ α ϊ  
σ υ ν έ ρ γ ω ν  κ α ι  κ α τ α β ο λ ώ ν  
προς έπιχείρησιν γεωργίας και άττελέστως δια- 
πονουμένων είς πορισμόν ύλης προς έπανόρ- 
θωσιν τών κολυβίων των» (δές Έ π. Καπ. Γ. 
Β. σ. 164).

Νά τί βρήκε ό Καποδίστριας δταν ήρθε.
ΚΓ δταν βγήκε στην Αίγινα τρόξαν νά τον 

υποδεχθούν «γυναίκες αναμαλλιάρες, άνδρες 
μέ λαβωματιές πολέμου, όρφανά γδυτά, κα- 
τεβασμένα άπό τές σπ^ηλιές δέν ήταν τό 
συναπάντημά μου φωνή χαράς άλλά θρήνος,» 
λέει ό ίδιος ό Καποδίστριας· «ή γή έβρέχετο 
άπό δάκρυα* έβρίχετο ή μεοτιά καί ή δά
φνη τού στολισμένου δρόμου άπό τό γιαλό 
είς Tryv εκκλησία* άνατρίχιαζρ:, μου έτρε
μαν τά γόνατα, ή φωνή τού Λαού έσχιζε 
τήν καρδιά μου· μσυοοφορεμένες, γέροντες, 
μού ζητούσαν ν* άναστήσω τούς πεθαμένους 
τους, μανάδες μού έδειχναν είς τό βυζί τά 
παιδιά τους και μού έλεγαν νά τά ζήσω, 
καί δτι δέν τούς άπέμειναν παρά έ κείνα και
γώ .......... » (δές Τερτσέτης, "Απαντα Τ. Γ '
σελ. 212, "Εκδ. Πηγής ’Αθήνα 1953).

Τ ι είχε προηγηθεί.

’ Οκτώ ολόκληρα χρόνια είχε παλαίψει αυ

τός ό Λαός.
Είχε λευτερώσει «μ* άφάνταστες θυσίες, δλη; 
σχεδόν τήν Πελοπόννησο καί την Ρούμελη. 
ΚΓ δταν φευγοτνε ο<υνηγημένοι οΐ Τούρκοι, 
περίμενε πώς θά γινόταν ξανά νοικοκύρης 
στ ή γή του. Αντί γΓ αυτό ή Γερουσία τών 
Καλτεζών, ή πρώτη έξουσία πού βιάστηκαν 
νά συγκροτήσουν oi κοτζαμπάσηδες στήν· 
έπαναστατημένη Ελλάδα, ψήφιζε : «"Ο  λ α  
τ ά  ε ι ς  έ λ ε υ θ έ ρ α ν  γ ή ν τ ο υ ρ 
κ ι κ ά  κ τ ή μ α τ α  ν ά  λ ο γ ί ζ ω ν -  
τ α ι  Ε θ ν ι κ ά  κ α ί  ν ά  δ ο ύ λ ε  ύ- 
ω ν τ α ι  ά π ό  έ κ ε ί ν ο υ ς  ο ί τ ι ν ε ς  
έ ω ς  τ ώ ρ α  τ ά  έ δ ο ύ λ ε υ ο ν .  A I 
δ έ  π ρ ό σ ο δ ο ι  α ύ τ ώ ν  ν ά  έ μ- 
β α ί ν ω σ ι ν  ε ί ς  τ ό  έ θ ν ι κ ό ν  
τ α μ ε ΐ ο ν » .  Μ* άλλα λόγια νά συνεχί- 
σουν νά δουλεύουν οί άγρότες τή γή μέ τούς 
ίδιους όρους πού τήν δούλευαν καί τον και
ρό πού ήσαν Κολλήγσι στούς Τούρκους! 
"Ο σο γιά τούς προύχοντες αυτοί «δχι μόνο 
διατήρησαν τά τσιφλίκια τους στην Ε πανά
σταση, άλλά έπεξέτειναν τήν έπιρροή τους 
καί στις τούρκικες γαίες. ΚΓ έπεδίωξαν 
άπό τήν πρώτη στιγμή την ά μ ε σ η  έ κ- 
π ο ί η σ ή  τους γιατί αυτοί διέθεταν τά. 
κεφάλαια πού χρειάζονταν γιά τήν έξαγορά 
τους, καί όπως ήταν φυσικό σ ’ αυτούς θά 
περιέρχοιπαν τά τούρκικα κτήματα καί μά
λιστα σ ’ έξευτελιστική τιμή καί χωρίς άντα- 
γωνιστές» (Τ. Σταματόπουλου : ‘ Ο ’ Εσωτε
ρικός Αγώνας κλπ. σελ. 258 -2 5 9 ) .

Μά ή πάλη τού Λαού μοτταίωσε τά  σχέδια, 
τών Κοτζαμπάσηδων. ‘ Ο Σπηλιάδης γράφει 
(Άπομν. Τ. Α. σ . 5 0 5 -5 0 6 )  : «Οί δημο
τικοί (οί δημοκρατικοί δηλ.) άντέτειναν είς 
τήν προταθεΐσαν έκποίησιν τής γής, έπιφέρον- 
τες δτι είς την άποκατάστασιν τού έθνους 
ή έ κ π ο ί η σ ι ς  γ α ι ώ ν  θ ά  γ ε ν ή  
δ ι κ α ι ω τ έ ρ α  κ α ί  ώ φ ε λ ι μ ο τ έ 
ρ α  δ  Γ ό λ ο υ ς  τ ο ύ ς  " Ε λ λ η ν α ς  
κ α ί  δ ι ά  τ ό  δ η μ ό σ ι ο ν . »

Κάτω λοιπόν άπό τήν πίεση τού Λαού 
καί οί τρεις Εθνοσυνελεύσεις πού εΤχαν γίνει 
πριν έρθει ό Καποδίστριας άνοτγκάστηκαν «είς 
καθησυχασιν τού λαού», νά ψηφίσουν νόμο 
πού απαγόρευε ρητά τό πούλημα τής εθνι
κής γής. Καί μήν ξεχνάμε δτι ή εθνική γή, 
σύμφωνα μέ πολλούς υπολογισμούς, άποτελού
σε τότε τά 2)3  τής γής τού έθνευς καί έφθα
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νε τά 10 έκατομμύρια στρέμματα καλλιερ- 
γήσιμη γή.

Παρ’ όλη όμως την ρητή Απαγόρεψη : 
«Μ υ ρ ι ο ι  π λ ά γ ι ο ι  τ ρ ό π ο ι  
έτεθησαν ε(ς έ<|>αρμογήν τταρά της Κυβερνω- 
σης όλιγαρχίας», γράφει ό ΓΤιπινέλης στην 
ιστορία του, « π ρ ο ς  Ο τ τ ε ξ σ ί ρ ε σ ι ν  
κ ο ι  κ σ ρ τ τ ω σ ι ν  τ ω ν  εθνικών 
γα*ών».

Τό άττοτέλεσμσ ;
« Μ ε γ ά λ ο ι  ε κ τ ά σ ε ι ς  γ η ς ,  

τ τ ε ρ ι ή λ θ ο ν  ε ί ς χ ε ΐ ρ α ς  τ ω ν  
ι δ ι ω τ ώ ν  άντί Ασημάντου τιμήματος, 
έμειώθη δε άττοισθητώς ή έθνική περιουσία».

Τό χειρότερο δμως ήταν ότι οι Κοτζαμπά
σηδες και οι νησιώτες μεγοαλοαστοι πού συμ
βιβάστηκαν μαζί τους βάλαν, για νά πάρουν 
δάνειο, υποθήκη όλόκληρη τήν έθική γή. Χρέω
σαν την αι-ματωμένη Ε λλάδα μέ δυό έκατομ- 
μύρισ λίρες για νά βάλουν στο χέρι μερικές 
δεκάδες χιλιάδες λίρες, γιατί τόσες μόνον 
οτάσαν τελικά εδώ. «Σ ε  καμμιά υπόθεση», 
γράφει ο μεγαλοτραπεζίτης φιλέλληνας Έϋνάρ- 
δος «δεν μπορεί νά βρεθεί π ι ο  κ α τ α 
σ τ ρ ο φ ι κ ό ς  π ι ο  έ ν ο χ ο ς ,  π ι ο  
ά ν ί κ α ν ο ς  χ ε ι ρ ι σ μ ό ς »  (Έ πιστ. 
Έϋνάρδ. Τ. Α. σ. 24).

Ξεπούλησαν κυριολεκτικά τον τόπο στους 
Αγγλους δανειστές, σκόρπισαν τά  λεφτά στις 
έμφύλιες διαμάχες, καί άπασχολημένοι μ* αύ- 
τές, άφησαν τους Τουρκουο νά βάλουν ξανά 
τό χέρι τους πάνω στον τόπο.

Κι* άν ό Λαός δεν πάλευε μέ υπέροχη αυ
τοθυσία ώς τό τέλος, αν τό Μεσολόγγι δέν 
θάμπωνε μέ τον ήρώΐσμό του όλον τον κόσ
μο, αν ό κυνηγημένος άπ ’ αύτούς Καροίίσκά- 
κης δέν ξσνάστηνε νικήτρια την Ελληνική ση
μαία, τήν ώρα πού όλα φαίνονταν χαμένα, καί 
αν ό Κολοκοτρώνης δέ σταματούσε τό προσκύ 
νήμα πού είχε άρχίσει στο Μόρια, ή επα
νάσταση θά εΤχε χαθεί όριστικά.

Έπιδιώκοτοος τά  ιδιαίτερα ταξικά τους συμ
φέροντα, οί κοτζαμπάσηδες καί οί μεγαλο
αστό ΐ πού συμμάχησαν μαζί τους, φέραν τον 
τόπο στο χείλος τής καταστροφής. Καί οί 
πάτρωνες τους οι ''Αγγλοι, πού είχαν υποκι
νήσει μέ ιδιαίτερο ζήλο τόν αλληλοσπαραγμό, 
μπορούσαν τώρα νά επιβάλλουν τις θελήσεις 
τους. Τις τύχες τής ‘ Ελλάδας τις ρυθμίζουν 
τώρα τά διάφορα πρωτόκολλα τού Λονδίνου.

3. Δυό ζητήματα πού συνδέονταν μέ τή γη

«Ή  γή είναι υποθηκευμένη εϊς τούς "Α γ
γλους δανειστάς, άνάγκη νά τήν ελευθερώ
σουμε κι* άπό τ' άρματα τού Κιουτάγια καί 
του Αιγύπτιου, είπε ό Κοπτοδίστριας μόλις 
ήρθε (Τερτσέτη, Γ '.  σ. 215).

Μέ ποιόν τρόπο όμως; Νά κηρύξει χρεω- 
στάσιο ή ‘ Ελλάδα; "Οχι βέβαια, γιατί ή 
«προστάτρια» Α γγλία  μπορούσε άμέσως νά 
επιβάλλει μέ τήν βία τϊς θελήσεις τών "Αγ

γλων δανειστών. Μπορεί νά τόβρισκε καί 
πάτημα καί νά προχωρούσε σέ άμεση κοπτοχή. 
Ή  ρόνη δυνατή λύση ήταν νά βρισκόταν ένας 
τρόπος ρύθμισης του χρέους έτσι πού ή χώ
ρα νά ξαλάφρωνε όχι μόνο άπό τίς οικονο
μικές άλλά *κσί άπό τίς πολιτικές συνέπειες 
του χρέους». "Αν π.χ. πετύχαιναν μέ τούς 
δανειστές ένα συμβιβασμό καί πλήρωναν χρε
ολύσιο μόνο γιά τό τρίτο τού δανείου, όπως 
είχαν κάνει σέ ανάλογες περιπτώσεις μ* άλλα 
κράτη, τότε, τό βάρος που θα σήκωνε πια ή 
χώρα θά ελαττώνονταν σημαντικά καί στην 
πράξη ή έθνική γή θά απελευθερώνονταν. Καί 
αύτή ή λύση όμως άπαιτούσε οικονομικά. Που 
νά τάβρισκε ό ρηααγμένος τόπος; Ή  μόνη 
λύση ήταν ένα δάνειο. "Οχι όμως σαν τά δά
νεια της άνεξαοτησίας, μά ένα δάνειο σ* έπω- 
ώελή βάση. ΓΥ αυτό τό καινούργιο δάνειο 
είχε πάρει απόφαση ή Συνέλευση της Τροι- 
ζήνας καί ό Κοπτοδίστριας, μόλις πήρε tic  
σχετικές όδηγίες, μαζί μέ τήν είδηση για 
την έκλογή του σαν Κυβερνήτη, έβαλε άμέ
σως αιπρός για νά πετύχει.. (Δές Τρικούπη, 
Δ ',  σ. 166). Ζητούσε 60 έκοττομ. φράγκα 
υ π ό  τ ή ν  έ γ γ ύ η σ η  τ ώ ν  Δ  υ- 
ν ά  u ε ω ν. ’Απ’ αυτά ένα υέρος 9ά τά 
διέθετε ή * Ελληνική Κυβέρνηση γιά «νά 
πρσγματευθή επί βάσει έπιεικεί μετά τών 
Φεοόντων τά γραμιιάτισ τών δανείων τών 
1 824 χα 1 825 οτυιιβιβασιιόν τινά δίκαιον καί 
εύεκτέλεστον παρά τής 'Ελλάδος» (Έ πιστ. 
Κσιποδ. Γ. Β. σ. 212). "Ενα άλλο μέρος του 
θά τό χρησιμοποιούσε νιά τίς άμεσες διοικη
τικές καί πατριωτικές άνάγκες τά δύο πρώτα 
χρόνια, ώς που νά σταθεί ατά πόδια της ή 
χώρα. Τέλος μεγάλο μέρος του θά τό έδινε 
γιά τήν Αξιοποίηση της γης, τήν άνάτττυξη 
τής γεωργίας, του έμπορίου καί τής ναυτιλί
ας. Μόνο μ* ένα τέτοιο δάνειο θά μπορούσε νά 
πάρη έπάνω της ή Ελλάδα. Οί Αγρότες δέν 
είχαν ούτε στπόρο γιά  νά σπείρουν, ούτε 
βώδια, ούτε Αλέτρια. Τά καράβια κάθονταν 
δεμένα, ό στρατός πεινούσε καί οί χήρες καί 
τά ορφανά περίμεναν περίθαλψη. Γιά νά μπει 
μπρος ή ζωή χρειάζονταν χρήματα.

Καί, στή(ν περίπτωση· πού θά τού έδιναν 
μικρότερο ποσό, τό μεγαλύτερο μέρος του 
θά πήγαινε γιά τήν Ανάπτυξη τής χώρας. 
"Εχομε μάλιστα έναν πίνακα, Από μια Ανα
φορά που είχε στείλει 6 Εϋνάρδος στήν Γαλ
λική Βουλή στις 10)12)1830, πού δείχνει 
μέ λεπτομέρειες πού θά ξοδεύονταν τά  διά
φορα κονδύλια άν έδιναν δάνειο 20 έκατομ. 
φράγκα στήν ‘ Ελλάδα, άπό κεϊ.

'Αντιγράφουμε: (Έ π . Καποδ. - "Εϋνάρδου) 
« 7.000.000 θά κατατίθενταν σέ μια τράπε

ζα  πού θ ά δ ά ν ε ι ζ ε  σ τ ο υ ς  γ ε 
ω ρ γ ό  ύς έπί ύποθήκη τών κτημάτων 
τους μέ τόκο 8ο)ο» (Σημ. ό συνηθισμέ

νος τάκος εκείνη τήν εποχή έφθανε τά  20 
καί 25ο)ο  ).
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« 2.000.000 θά μπαίναν επίσης στην τράπεζα 
καί θα χρησίμευαν για νά δίνωνται προ- 
κοπαβολαί σ τ ο υ ς  έ ιμ π  ό  ρ ο υ ς 
έττΐ υποθήκη τών πλοίων τους, μέ τό

κο 8ο) ο.
< 1.000.000 θά χρησιμοποιούνταν γιά νά κτι- 

σθούν καλύβες καί ν’ ώγορασθούν βώ- 
δκχ, σπόρος, καί άλέτρια στους ά γ ω 
ν ι στες πού ή κυβέρνηση θά τούς έδινε 
ε θ ν ι κ ή  γ η .  Θά πλήρωναν κι' αύ- 

τοϊ τόκο 8ο)ο γιά τις προκαταβολές 
πού θά παίρναν.

« 4.500.000 θά χρησιμοποιούνταν γιά την 
συμπλήρωση τών ελλειμμάτων τού προϋ

πολογισμού δύο ετών» ώς πού να στα
θεί στα  πόδια της ή χώρα.

14.500.000
Δηλαδή οστό τά 20 έκατομμύρια τά 14.500 

θά πήγαιναν στο εσωτερικό της χώρας. ('Α πό 
τά  υπόλοιπα, 4.000.000 θά εδιναναν γιά τήν 
έξαγορά τών τουρκικών κτημάτων τής 'Αττι
κής και Εύβοιας σύμφωνα μέ τις άποφάσεις 
τών Δυνάμεων και 1.500.000 θά χρησίμευε 
γιά νά πληρωθούν οί προκαταβολές πού εΐχαν 
πάρει κιόλας άπό τη Γαλλία.

Φρόντιζε δμως ό Καποδ'στριας νά μή δη- 
μιουργήση τό καινούργιο δάνειο και π αρατα- 
νίσισ πολιτική εξάρτηση. «Έ ξ  όσων έμσ.θον», 
έγραφε στον Έ υ'όρδο, «συμπεραίνω ότι έχου- 
σι παλλήν διάθεσιν ν ά  μ ά ς  κ ρ α τ ή -  
σ ω σ ι ν  υ π ό  κ η δ ε μ ο ν ί α ν  υ
π έ ρ  τ ό  δ έ ο ν  ό χ λ η ρ ά ν ,  βάλ- 
λοντες τά  χρήματα τού δανείου εις τό ώποθε- 
ματκκόν ταμεΤον τού γαλλικού θησαυροφυλα- 
κείου. Κατόπιν δέ ίσως μάς είπωσι ότι τά 
χρήματα γίνονται έτι χρησιμότερα, κ α τ α 
β α λ λ ό μ ε ν α  ε ι ς  τ ρ ο φ ό ς ,  ε ι ς  
π ρ ά γ μ α τ α  π ο λ έ μ ο υ  κ α ι  π α 
ρ α σ κ ε υ ή ς ,  κ λ  π... 'Αλλ* έγώ δστις 
έξεύρω τί έτρεξε περί τών αύτόθεν χοοηγη- 
μάτων... σέ παρακαλώ νά άγωνισθής ιιετά 
πόσης σου τής γνωμοσύνης καί τής φρονήσε- 
ως ν ά  ά π α λ λ ά ξ η ς  τ ή ν  έ λ λ η -  
ν ι κ ή ν  κ υ β έ ρ ν η σ ι ν  άπ ό τ ή ν  
τ ο ι α ύ τ η ν  έ ξ ά ρ τ η σ ι ν ,  νά ένερ- 
γήσης δέ νά λαμβάνης τά χρήματα τού δα
νείου κατ’ ευθείαν άπό τούς δανειστάς» (έπ. 
Τ.Β., σ . 105 κ.ε.).

Έ ν α  τέτοιο δάνειο δμως, δπως τό ζητούσε 
ό Καποδίστριας πού δέν θά σήμαινε γιά την 
Ελλάδα «κηδεμονίαν ύπέο τό δέον όχληράν» 
καί πού άποκλειστικά θά διατίθενπαν γιά τήν 
οικονομικήν ανάπτυξη τής χώρας δέν έν- 
θουσίαζε βέβαια τις προοττάτιδες δυνάμεις. 
«Έ τσ ι, τού στέλνουν τήν πρώτη δόση τους, 
ή Γοίλλία καί ή Ρωσσία, πέντε ολόκληρους 
μήνες μετά τή άφιξή του είς τήν 'Ελλάδα, 
πεντακόσιες χιλιάδες φράγκα ή μιά, πεντα
κόσιες χιλιάδες ρούβλια ή άλλη. ‘ Η 'Α γ
γλία τίποτα γιά τήν ώρα. Θά έπακο- 
λουθήση ή άποστολή καί άλλων (έλαχίστων)

δόσεων, όμως πάντοτε, αργότερα άπ* ότι 
πρεπε, πάντοτε μέ δυσκολίες, ίχεσίΐες καί συ
στηματική βραδυπορία. Προσπαθούν νά μήν 
τον άφήσουν βέβαια νά συντριβή υπό τά  έ- 
ρείπια μιας πλήρους οικονομικής καταρρεύ
σεως άλλά δέν εννοούν νά. τού δώσουν καί τά 
υέσα νά ορθοποδήσει. ‘Α π λ ώ ς  ν ά  
τ ο ν  κ ρ α τ ο ύ ν  σ τ ά  π ό δ ι α  
τ ο υ ,  α υ τ ή  ε ί ν α ι  ή τ α κ τ ι κ ή  
π ο ύ  ε φ α ρ μ ό ζ ο υ ν  ά'  π  έ ν α  ν τ ι 
σ τ ο ν  Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α  οί τότε 
τρείς μεγάλοι - προπαντός δέ ή 'Αγγλία» 
γράφει ό ιΡούσος στήν ιστορική του αναδρο
μή γιά τόν Καποδίστρια στήν έφημερίδα 
Βήμα (Μάρτιος 1959). Καί συνεχίζει: «Χα
ρακτηριστικόν διά τήν τελευταίαν είναι τό ότι 
κο5>* δλην τήν διαχυβέρνησιν τού Κοατοδίστρια 
δέν έστειλε παρά μόνον 500.000 φράγκα, καί 
αυτά μόλις τό 1831».

Τά άποτελέσματα σύτής τής πολιτικής τών 
«προστάτίδων» δυνάμεων άπέναντί του τά 
διαβάζουμε σ ' ένα γράμμα τού Καποδίστοια 
στον Έϋνάοδο άπό τίς 26 )4 )29 .

«'Εάν είχα τό έτος τούτο ν' αγοράσω ζεύγη 
τινά βοών, καί νά δανείσω είς τάς κοινότη
τας έκατομμύρια τινά γροσίων, ήθέλαμεν έχει 
καί κάμπους γεωργημένους, καί χωρία άνα- 
στημένα, καί σχολεία κλπ... 'Αλλα τών χρη
μάτων λειπόντων τό πάν όλιγοδρσνεΐ (la n — 
gu it)» . (Έπ. Γ. σ. 233).

‘ Ο Καποδίστριας όμως παρ' όλες τις δυσ
κολίες που συναντούσε, έγραφε : «'Αλλ* ώς 
πολλάκις σάς είπα, καί σήμερον λέγω σοι 
ότι δέν απελπίζομε». (Γραμ. στον 'Εϋνάρδο 
άπό 25)3 )1830 , δές έπ. Τ. Γ ', σ. 391).

4Ως τήν τελευταία του στιγμή, όπως φαί
νεται καί άπό τήν αλληλογραφία του μέ τόν 
Έϋνάρδο, πού τόν είχε έξουσιοδοτήσει να 
ένεργεί γιά τη σύναψη τού δανείου, καί άπό 
τά επίσημα έγραφα (οδηγίες του στον άντι- 
πρίσωπο τής ‘Ελλάδος ατό Παρίσι Σούτσο, 
υπομνήματα, αναφορές καί αιτήσεις τού Έ ϋ- 
νάρδου προς τίς διάφορες ξένες αύλές, ύπό- 
μνημ. τού Κοατοδίστρια κλπ.) θά προσπαθεί 
νά πετύχει αυτό τό δάνειο πού τό θεωρεί, ό 
πως καί πραγματικά ήταν, όρο άπαραίτητο 
γιά τήν άπελειθέρωση τής γής, άπό τήν υ
ποθήκη καί την παραπέρα αξιοποίησή της.

Δέν ήταν μόνο ή υποθήκη γιά τά δύο δά
νεια πού βάραινε πάνω στή γη. 'Από τό 
1827 είχε προκόψει ένα καινούργιο ζήτημα 
καί μιά καινούργια έπιβάρυνση: ‘ Η 'Αγγλία, 
ή Ρωσσία καί ή Γαλλία εϊχαν υπογράψει τό 
πρώτο πρωτόκολλο τού Λονδίνου "μέ τό σκο
πό «νά προσφέρωσι τή Πύλη τήν μεσιτείαν 
των είς οτυνδιαλλαγήν αυτής καί τών ‘ Ελλή
νων, καί ν’ άπαιτήσωσι άνευ άνο^θαλής άνα- 
κωχήν».

Τό πρωτόκολλο τοΰ Λονδίνου όμως πρόβλε- 
πε ρητά: «Οί “Έλληνες νά ίδιοποιηθώσι τήν 
παρ' αυτοί ς [διοκτησ ία ν τών Τούρκων άπο- 
ζημιουντες αυτούς».
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Τον όρο έπαναλάβαινε και τό πρωτόκολλο 
•τού Λονδίνου τού 1 829 καί όριζε ιμάλιατα καί 
-τό πώς θά γίνονταν ή έκτίμηση των κτημάτων 
καί μέ ποιόν τρόπο θά καταβάλλονταν ή α
ποζημίωση !

*0 Καποδίστριας καί γι’ αύτό τό ζήτημα 
έκανε ότι μπορούσε (Δ ες καί Συλλογή των 
εις τό έ*ξωτερ. Δημ. Δίκαιον τής Ελλάδος 
συναγόμενων επισήμων έγγραφων» υπό Ά λ. 
Σούτσου, Άθήναι 1854).

Προβάλλοντας τό γεγονός ότι ή Ε λλάδα 
ήταν άδυνατο νά βοεΤ τρόπο νά καταβάλει tic 
άποζημιώσεις αυτές. (Συλλογή 110) καί 
θυμίζοντας «προσψυώς» (Δεσπ. ό Καποδ. καί 
ή άπελεϋθ. της Ελλάδος, σ. 193) την ύπο- 
"θήκη των δύο δανείων πού βάραινε κιόλας π ά
νω σ* αντά τά κτήματα, πέτυχε τελικά νά 
έξσλειψθεΤ αύτός ό όρος. Αποζημίωση θά δί
νονταν μόνο γιά τά κτήματα τής Εύβοιας καί 
τής ’Αττικής που άλλωστε ήταν άχόμα στά  
χέρια των Τούρκων.

"O tocv λοιπόν ήρθε στην Ε λλάδα  ό Κα- 
ποδίστριας ή νή ήταν διπλά δεσμευμένη. Κά
τω οττ* αΐ/τές τις συνθήκες μ έ τ ό μ ε- 
• γ α λ ύ τ ε ρ ο  μ έ ο  ο ζ σ τ ά  χ έ 
ρ ι α ;  τ ο ύ  έ χ θ ο ο υ ,  μ έ  τ ι ς  
δ υ σ μ ε ν ε ί ς  α π ο φ ά σ ε ι ς  τ ω ν  
ξ έ ν ω ν  π ρ ω τ ο κ ό λ λ ω ν  σ έ  β ά 
ρ ο ς  τ ή ς  Ε λ λ ά δ α ς ,  μ έ  τ η  
γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η  Ε κ κ ρ ε μ ό τ η τ α  
π ο ύ  ε ΐ χ ε  δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ?  ά-  
π ό  τ ό  ρ ω σ σ ο τ ο υ ρ κ ι κ ό  π ό 
λ ε μ ο  κ α ί  τ ϊ ς  α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς  
τ ω ν  ά λ λ ω ν  σ υ μ μ ά χ ω ν  σ ’ 
α υ τ ό ν ,  δεν ,μπορούσαν βέβαια νά τρα
βήξουν γιά διανομή τής γής άμέσως. ’Ακό
μα καί στις άρχές του 29 (4 Μάρτη) σ* έγ- 
κύκλιό του προς τους Διοικητές καί Ε κτά
κτους έπιτρόπους γιά τήν προετοιμασία τής 
’ Εθνικής Συνέλευσης ό Κοατοδίστριας τούς ζη

τούσε νά διοοψωτίσουν τό λαό ότι «ή έθνική 
συνέλευσις δεν θέλει δυνηθή νά διανείμη τές 
άποζημιώσεις καί άμοι/βάς, ό  σ  α  ς ή 
π α τ ρ ί ς  χ ρ ε ω σ τ ε ΐ  εις τά  τέκνα 
της διά τάς υπέρ αυτής ζημίας καί θυσίας 
-των. Δ έ ν  π ρ ό κ ε ι τ α ι  ή δ η  λ ό 
γ ο ς  ν ά  μ ο ι ρ α σ θ ώ μ ε ν  κ τ ή 
μ α τ α  τ ω ν  ό π ο ι ω ν  έ τ ι  δ έ ν  
ε 7 μ ε θ α  κ ύ ρ ι ο ι » .  (Έ π . Καπ. Τ .Γ ', 
x j. 53 κ.ε.).

Ά π ό  τό παροπτάνω φαίνεται πώς καί πίε
ση τού λαού υπήρχε γιά τό μοίρασμα τής 
γής, καί ό  Καποδίστριας αναγνώριζε τήν υ
ποχρέωση τού κράτους νά τή μοιράσει. Πρό
βαλλε όμως τό έμπόδιο ότι δεν μπορούσοεν 
νά μοιράσουν κτήματα «των όποιων £τι δέν 
ήταν κύριοι».
4. Κι* όμως τό ζήτημα της διανομής της 

γης μπαίνει.
’Από τις άρχές τού 1829 τό ζήτημα τής

γής μπλέκεται καί μ’ άλλο θέμα. ’Αντιγρά
ψουμε άπό τον Τρικουπη (σ. 232— 233, Τ. 
Δ ' ) :  *Ανεψάνη καί άλλο ζήτημα τφ Πανελλή
νια): άν όλοι οί "Ελληνες εϊχαν τό δικαίωμα 
τού ψηφοψορεΤν, ή μόνοι ο ί α  ύ τ  ό χ θ ο 
ν ε ς  κ α ί  ο ί κ τ η μ α τ ί α · ·  κ α ί ,  
έ π ε ι δ ή  ο 1 μ ή τ ο ι ο ύ τ ο ι  έ- 
ψαίνοντο ό τ ι  σ υ μ φ έ ρ ο ν  ε ΐ χ α ν  
ν ά  ύ π ο σ τ η ρ ί ξ ω σ ι  τήν πολιτικήν 
του Κυβερνήτου ώς έ λ π ί ζ ο ν τ ε ς ε ί ς  
α υ τ ό ν ,  ή πλειονοψηφία τού Πανελληνίου 
τ ο ύ ς  ά ψ ή ρ ε σ ε  τό δικαίωμα του 
ψηφοψορεΤν* ά λ λ ’ ά π έ ρ ρ ι ψ ε ν  ό 
Κ υ β ε ρ ν ή τ η ς  την άγενή τούτην καί 
ίδιοτελή πράξιν. έπί λόγω ότι ύπάρχοντος 
περί έκλογής νόμου, άν καί άττελους καί έ- 
σψαλμένου μ ή. έ ξ σ ι ρ ο υ ν τ ο ς  
τ ο ύ ς  π ε ρ ί  ώ ν  ό λ ό γ ο ς  δ έ ν  
ή δ ύ ν α τ ο  ν ά  π α ρ α δ ε χ θ ή  
άλλον . . . εντεύθεν έπηγασαν μεταξύ αυτού 
καί τού Πανελληνίου δ ε ύ τ ε ρ ο ι  σ φ ο 
δ ρ ά !  κ α ί  β σ ρ ε Τ α ι  δ ι ε ν έ 
ξ ε ι ς  γροατταί καί προφορικοί».

Κι* όπως είναι γνωστό είχε όρισθεΤ «τά 
ψηφίσματα του Κυβεονητσυ νά έκδίδωνται έπί 
των εγγράφων άνσψοοών του Πανελληνίου ή 
των τμημάτων αυτού». (Τρικ. Δ '  170).

"Ομως, «σί πρόκριτοι μέλη τού Πανελλη
νίου, καί άλλα -μέλη αυτού, άντεπολιτεύοντο 
παρρησίςι τον Κυβερνήτην» (δες Τρικ. Δ '  
231) Γιατί ούτό; Τον λόγο μάς τον λέει καί 
πάλι ξεκάθαρα 6 Τρικούπηο: «Οι πρόκριτοι 
έ δ υ σ π ί σ τ ο υ ν  προς τον Κυβερνή
την βλέποντες φανεοά τον σ κ ο π ό ν  α ώ 
τ ο υ  τ ε ί ν ο ν τ α  ε ί ς  τ ο ν  ό λ ε 
θ ρ ό ν  τ ω ν . , . έ ξ  θύτης τής άφίξεως 
τού Κυβερνήτου φανέντος ότι σκοπόν έβαλε 
εκτοτε ν ά  κ α τ α σ τ ρ έ ψ η  τήν έν 
ταΤς έπαρχίαις έπιοοοήν των» (Τρ. Δ '  226).

"Ετσι άοχισαν ξανά «σψοδραί καί βαρεία* 
διενέξεις». ‘ Ο έσωτεοικός άγώνας, ή πάλη 
των τάξεων που είχε ξεσπάσει τρομαχτική 
α π ’ την ώοα πού ξεκίνησε ή έπανάστσση καί 
πού είχε βάλει τη σφραγίδα της σ* αυτήν, έμ
παινε πάλι σέ όξείσ φάση. Οι πρόκριτοι ζή
ταγαν νά κρατήσουν τήν έξουσία πού είχαν 
τρομάξει νά περισώσουν. βΟ Καποδίστριας 
βάζοντας τά θεμέλια του καινούργιου κρά
τους ήρθε σέ σύγκρουση μέ τά τοπικά καί ι
διαίτερα συμφέροντά τους. Άλληλοκηρύχτη- 
καν έχθροί. Τώρα που έμπαινε μπρος να συγ- 
κληθεϊ Εθνική Συνέλευση, οι φεουδάρχες καί 
οί μεγαλοαστοί πού συμβιβάστηκαν μαζί 
τους, θέλαν νά βγουν άπό τις έκλογές Αντι
πρόσωποι πού νά έκφράζουν Αποκλειστικά τά 
δικά τους συμφέροντα. ΓΓ αυτό, γιά πρώτη 
φορά τώρα, ζητάνε νά περιορισθεΐ τό δικαί
ωμα του ψήφου σέ όσους έχουν ίδιοχτησία! 
Ά ν  τό πετύχαιναν, ή Συνέλευση θά ήταν του 
χεριού τους καί έτσι, μέσφ του κυριάρχου σ ώ 
ματος πιά θά υπαγόρευαν τις θελήσεις τους
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καί θά μ α τ α ί ω ν α ν  κ ά θ ε  π ε ρ ι 
ο ρ ι σ μ ό  τ ή ς  έ ξ ο υ σ ί α ς  τ ο υ ς .

•Από τή στιγμή όμως πού πρότειναν, άπό 
Τή θέση πού εΐχαν στο Πανελλήνιο, νά περιο- 
ρισβει το έκλογικό δικαίωμα μόνο στούς Ιδι
οκτήτες φάνηκαν «καθαρά οί σκοποί τους. Κι* 
άττό ^  στιγμή έκείνη προβάλλουν πια αντι
μέτωποι τό πλήθος των άκτη μόνων καί ό Κα- 
ττοδίστριας άπό τή μιά, οι ίδιοχτήτες άπό 
τήν άλλη. ΟΙ μάζες της άγροτιας, ή φτωχο
λογιά των πόλεων, τό πλήθος των ώγωνιστών 
«ελπίζανε», άπό τον Κυβερνήτη. Ό  Κσποδί- 
στριας για νά περιορίσει τήν έξουσία των 
προκρίτων πού τον πολεμούσανε, ήταν άνάγ- 
κη νά στηριχθεΤ στά στρώματα πού ήταν, ά- 
*ττό τήν ίδια τους τή θέση, έχβρικά σ* αυ
τούς.

Δεν εξετάζουμε έδω οντε τις προθέσεις, 
ούτε τά αισθήμοττα του Καττοδίστρια. 'Α 
ν ε ξ ά ρ τ η τ α  ά π ό  τ ί ς  ό π ο ι- 
ε σ δ ή π σ τ ε  υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς  
τ ο υ  δ ι α θ έ σ ε ι ς  —  «τ^ς φιλελεύθερες 
καί πατρικές» όπως τις θέλουν οί φιλοχσπο- 
διοτρισκοί, τις άντι όραστικές <αΐ τυραννικές 
όπως τις θέλουν οί άλλοι — τό γεγονός είναι 
ότι στή μεγάλη σύγκρουση των τάξεων που 
εμταινε τώρα σε κ α ιν^ ρ ,.ο  φίση, ό Καπο- 
δίστριας β ρ έ θ η κ ε  ί π έ  τ ή ν ά λ .  
λ η  π λ ε υ ρ ά ,  α ν τ ι μ έ τ ω π ο ς  
τ ο*, ν π α λ ι ώ ν  1 Ρ χ ό ν τ ω  ν

’Από όποια κίνητρα κι’ αν ξεκινούσε ό Κα- 
•'"οδιστριας, τό γεγ.^ός δ τ ι μ α  τ a · ω- 
σ ε τά σχέδια για τον περιορισμό του δι
καιώματος τής κα9ο ικής ψηφοφορίας, που 
έστω καί στά  χαρτιά μόνον είχε ως τότε κα
τακτήσει ό λαός, τή στιγμή έκείνη ήταν με
γάλη νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων του 
τόπου.

Λίγους μήνες άργότερα, στις 13)7)1829, 
διαβάζουμε στή «Γενική εφημερίδα της Ε λ 
λάδας» την εισηγητική έκθεση του Καποδί
α  τρία στήν έθνικήν συνέλευση που μόλις έχει 
συνελθεί.

Εκεί λοιπόν, άνάμεσα σ* άλλα, ό Κσποδί- 
στρισς προτείνει νά εξουσιοδοτήσουν την κυ
βέρνησή του ώστε νά μπορεί νά πάρει μέτρα 
«·< α  ·ί π ε ρ ί  τ ω ν  α π ο ζ η μ ι ώ 
σ ε ω ν  τ ά  ς ό π ο ι α ς  ή Κ υ β έ ρ -  
ν η σ  ι ς χ ρ ε ω σ τ ε ί  δ ι κ α ί ω ς  
νά προσφέρη εις τούς πολίτας τούς θυσιάσαν- 
τας τήν περιουσίαν των υπέρ τής 'Ελλάδος 
καί μήν (καί μάλιστα) καί περί τής έκπλη- 
•ρώσεως των όσων αί έν Ά ργει, Έπιδαύρ^ 
καί Τροιζήνι Συνελεύσεις ύ π ε σ χ έ θ η -  
σ  α  ν καί προς αυτούς τούτους τούς πολί
τας καί προς τούς ά ν δ ρ ε ί σ υ ς  ε
κ ε ί ν ο υ ς  ο Τ τ ι ν ε ς  έ χ υ ν α ν  τ ό  
α ί μ α  τ ω ν  υ π έ ρ  π α τ ρ ί δ ο ς ,  
καί έπί πάσι περί τ ω ν  π α ρ η γ ο ρ η -  
μ ά τ ω ν  κ α ί  β ο η θ ε ι ώ ν  τάς οποίας

χ ρ ε ω σ τ ε ί  ή Κ υ β έ ρ ν η σ ι ς  νά 
προμηθεύση άφ’ ένός μέν μέρους είς τάς πό
λεις, όλεεινά ήδη έρείπια κειμένοος, άφ* έτέρου 
δε είς τήν τ ό σ ο ν  ά ξ ι ό τ ι μ ο ν  
ό σ ο ν  κ α ί  δ υ σ τ υ χ ή  τ ά  ξ  ι ν 
τ ω ν  γ ε ω ρ γ ώ ν » .

Νά λοιπόν που ό ίδιος ό Καποδίστριας 
έ ρ χ ο ν τ α ν  ν ά  ά ν α θ ε ω ρ ή σ ε ι  
τό λόγο που εΐχε πεί μερικούς μήνες πριν 
«Δέν πρόκειται ήδη λόγος νά μοιρασθώμεν 
κτήμοττα των οποίων δέν είμεθα κύριοι» (δες 
προηγούμενα). ‘ Ο ίδιος προπίνει τώρα νά 
έξουσιοδοτήσουν την Κυβέρνησή του νά πά
ρει τά κατάλληλα μέτρα γιά τή διανομή τής
γης·

Ή  ίδια ή έ ξ έ λ ι ξ η  τ ή ς  ε σ ω 
τ ε ρ ι κ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  έσπρω
χνε νά προχωρήσουν προς τή διοονομή τής 
γής X<*>pic νά περιμένουν ούτε τή ρύθμιση 
των σπουδαιότατων εκκρεμών ζητημάτων, ό 
πως ήταν τό «περί θέσεως τής 'Ελλάδος» καί 
«περί των ορίων αυτής» καί τό «πχρϊ έξαγο- 
ρας τής τουρκικής ιδιοκτησίας, μά ούτε καί 
τή σύναψη τού άπαραιτήτου δανείου». Οί δη
μοκρατικές δυνάμεις σημείωναν άλλη μία νί
κη. Τό ζήτημα τής γής εΐχε πιά μπεί γιά συ
ζήτηση.

5. ΟΙ άποφάσεις της Συνέλευσης τού ’Άρ
γους σχετικά μέ τό ζήτημα τής γης.

Νά τί λέει γι’ αύτό τό ζήτημα ό Τρικού- 
ττης (σ . 245 κ .έ .): «Τό δε Γ ' ψήφισμα (τής 
έν Ά ργει Συνελεύσεως) διελάμίβανε . . . νά 
φροντίση ή Κυβέρνησις περί λύσεως τού χρέ
ους του 1824 κα 1825, καί νά διατηρήση 
μέν τον υπάρχοντα τρόπον τής φορολογίας, 
νά ένασχοληθή δέ άινυπερθέτως είς άναθεώρη- 
σιν των φορολογικών διατάξεων, είς καταγρα
φήν καί βελτίωσιν των εθνικών κτημάτων, είς 
δ ι α ν ο μ ή ν  μ έ ρ ο υ ς  α υ τ ώ ν  
κ α θ ’ έ κ ά σ τ η ν  κ ο ι ν ό τ η τ α ,  
ά ν α λ ό γ ω ς  τ ο υ  α ρ ι θ μ ο ύ  τ ω ν  
κ α τ ο ί κ ω ν  α υ τ ή ς  κ α ί  ε ί ς  
σ ύ σ τ α σ ι ν  έ π ι τ ρ ο π ή ς  π ρ ο ς  
έ ξ έ τ α  σ  ι ν τ ω ν  δ ι α φ ί λ ο ν ε ι -  
κ ο υ μ έ ν ω ν  Ι δ ι ο κ τ η σ ι ώ ν » .

Α π ' όσα  περιλάβαινε τό Γ ' ψήφισμα ή 
διανομή μέρους των εθνικών γαιών καθ' έκά
στην κοινότητα άναλόγως τού άριθμού αυ
τών, ικανοποιούσε άμεσα τό μεγάλο, τό β α 
σικό αίτημα των άκτημόνων πολιτών. Ά π ό  
τή στιγμή πού θάπαιρνε τή γή στά  χέρια του 
«τό μέγτα μέρος των πολιτών» θά βελτίωνε τή
θέση του όχι μόνο οικονομικά μά και πολιτι
κά γιοττί δέν θά ήταν πιά κάτω άπό τήν απο
κλειστική έπίρρεια του φεουδάρχη και του οι
κονομικά ισχυρού.

Καί ή σύσταση όμως «έπιτροπής προς ε- 
ξέτασιν των διαφιλονεικουμένων ιδιοκτησιών»
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ίκατνοποιούσε την αγανάκτηση τού λαού για 
την άρτταγή πού εΐχε γίνει ώς τώρα στα  έ- 
θνικά κτήματα άπό τούς διαφόρους, τους κο
τζαμπάσηδες και τους φίλους τους καί προ- 
μηνούσε περιορισμό τής δύναμης των άρχόν- 
των.

Ή  Συνέλευση έβγαλε καί άλλα ψηφίσμα
τα οικονομικού περιεχομένου. "Ετσι τό Δ ' 
ψήφισμα πρόδλεπε περί τής «δ ι * έ θ ν ι- 
κ ή ς Υ η ς  α μ ο ι β ή ν  τ ω ν  υ- 
π η - ρ . ε τ ο ύ ν τ ω ν  στρατιωτικών ή ναυ
τικών κατά τον βαθμόν έκάστου αυτών».

Και τό Ε ' «εχανόνιζε τά περί τών όφει- 
λομένων άποζημ ιώσεων καί διέτοπτε να συ- 
στηθή κώδηξ δημοσίου χρέους έπί έτησία πλη
ρωμή τόκου καί νά διανεμηθή τό δεκατημό- 
ριον του έλπιζομένου έξωτερικού δανείου 
κατ’ αναλογίαν τών έκάστω τών πολιτών ό- 
φειλομένων κεφαλαίων, νά διατεθώσι δε έν 
όφελος αυτών καί στρέμματα 200.000 ε
θνικής γής έ κ τ ο ς  σ τ α φ ι δ ώ ν ω ν ,  
α μ π ε λ ώ ν ω ν ,  ε λ α ι ο δ έ ν δ ρ ω ν  
κ α ί  δ α σ ώ ν ,  άλλα νά μή δίδεται ή 
γή αυτή ώ ς  τ ε λ ε ί α  ί δ ι ο κ τ η -  
σ  ί α πριν όρισθώσι τά της ‘ Ελλάδος καί 
άπσλλαγώσι τά εθνικά κτήματα τής υποθή
κης».

"Όπως βλέπουμε τό Ε ' ψήφισμα προνοοΰ- 
σε γιά τις άποζημιώσεις σ* αυτούς πού είχαν 
ξοδέψει άπό τήν περιουσία τους γιά τήν 
Επανάσταση. Αυτά πού είχαν ξοδέψει, τό  ε
σωτερικό χρέος όπως τό λέγανε, άνόβαινε, 
κατά τούς υπολογισμούς^πού κάναν οϊ πρό
κριτοι βέβαια, στά  δυο έκοπομμύρια λίρες! 
Τι ήταν λοιπόν γι' αότούς ή πρόβλεψη νά 
τούς δοθούν 200.000 στρέμματα μόνο καί 
μάλιστα «έκτος στοοφιδώνων, άμπελώνων, έ- 
λαιοδένδρων καί δασών». Καί π όσα τάχα θά 
πέφταν στον καθένα τους άπό τό δέκατη μό- 
ριον του έλπιζομένου δανείου; Καί κείνη ή 
διάταξη νά συστηθή «κώδηξ δημοσίου χρέους 
έπί έτησίς: πληρωμή τόκου» δε σήμαινε δτι 
δεν άναγνωρ ίζονταν άνεξέλεγκτα δλες σι ά- 
παιτήσεις τους;

Νά λοιπόν πού καί τά Ε ' ψήφισμα τής 
Συνέλευσης δεν ήταν σύμφωνο με τίς έπιθυ- 
μίες καί τά  συμφέροντα τών κοτζαμπάσηδων 
καί τών μεγαλοαστών. "Αραγε, οι αποφάσεις 
αυτές τής συνέλευσης τού "Αργους ήταν σύμ
φωνες με τίς διαθέσεις του Καποδίστρια; Μή
πως ή Συνέλευση εΐχε προχωρήσει περισσό
τερο απ ' δτι ήθελε εκείνος; Ό  Τρικούπης ώ- 
παντάει κατηγορηματικά (Δ ' τ. σ. 247) : 
«Ό ,τ ι  έπραξεν ή Συνέλευσης τό έπραξεν 
έ π ί  τ ή  π ρ ο τ ά σ ε ι ,  τ ή  ε ί σ η -  
γ ή σ ε ι ,  ή τ ή  π λ ή ρ ε ι  σ υ γ κ α -  
τ α θ έ σ  ε ι τού Κυβερνήτου . . . Τά ψηφί
σματα της έσχεδιάζοντο έν τώ  κυβερνητική) 
γραφείφ μεταβιδάζοντο εις αυτόν διά τής έ-

πταμελούς επιτροπής καί έπανήρχοντο εις τόΙ 
κυβερνητικόν γραφείον ώς έργα τής Συνελεύ-Ι 
σεως».

Μήπως άπ ' αάτά πού λέει ό ΤρικούπηςΙ 
βγαίνει δτι οι άντιπρόσωποι πού είχαν βγεί| 
στή συνέλευση ήταν δλοι τους κυβερνητικοί; 
*0 Τδιος ό Τρικούπης άπαντάει, όχι. « Ό  Κυ
βερνήτης ocv καί έφοβεΐτο μήν ύπερισχύσοίΛ; 
οί έναντίοι δεν έκρινεν πολιτικόν νά τούς ά- 
ποκλείση τής Συνελεύσεως» σ. 243. Τότε ό
μως, πώς έξηγείται αυτή ή όμοφωνία σχεδόν 
της Συνέλευσης; Ό  Τρικούπης κατηγορεί τόν| 
Κοτποδίσηρια δτι «έπενόησε άλλον τρόπον ό-| 
πως τους μεταχειρισθή έ κ ό ν τ ο ς  ά-ι 
κ ο ν τ ο ς  ό ρ γ α ν ά  τ ο υ *  ένήογησε 
διά τών υπαλλήλων του ν ά  ύ π ο χ ρ ε -  
ω θ ώ σ ι ν  έ γ γ ρ ά φ ω ς  παρά τών 
ένταλέων Τνα βαδίσωσι τήν όδόν ούτού» (σ.1 
243) δηλ. οι άντιπρόσωποι, πριν εκλεγούν, 
είχαν γραφτά ύποσχεθεΐ στούς έχλογείς τους, 
νά βαδίσουν στή γραμμή πού βάδιζε ό Κυ-  ̂
βερνήτης! Δεν έκτεινόμαστε έδώ νά έξετά-Ι 
σουμε τί ακριβώς είχε γίνει στις εκλογές, 
γιατί θά μάς έφερνε μακριά άπό τό θέμα| 
μας. 'Εκείνο πού βλέπουμε σέ όσα  γράφει ό 
Τρικούπης είναι δτι οί άποφάσεις τής Συνέ-' 
λευσης ήτταν έ ν τ ε λ ώ ς  σ ύ μ φ ω ν ε ς !  
μέ τίς θελήσεις τού Καποδίστρια.

Τή μαρτυρία αύτή τού Τρικούπη γιά τον 
Καποδίστρια πρέπει πολύ νά τήν λογαριά-ι 
σουμε. Γιατί δεν ήταν ποτέ φίλος του. Κάτι 
παραπάνω μάλιστα. Ό  Τρικούπης ήταν στήν 
αντίθετη άκριβώς παράταξη. 'Αγγλόφιλος έκ 
πεποιθήσεως, φίλος τών Υδραίων μεγαλοα
στών, άνήκε στο κόμμα τού Μαυροκορδάτου. 
Σάν πολιτικός είχε κιόλας παίξει αρκετές 
φορές πρώτο ρόλο. Κι' άπό τον καιρό που 
είχε έρθει ό Καποδίστριας είχε γίνει «Γραμ- 
ματεύς τής 'Επικράτειας, Πρωθυπουργός σά 
νά λέμε. Δέν συνεργάζονται όμως καλά. 'Ε 
πανειλημμένα είχαν έρθει σέ σύγκρουση. Κι* 
δταν μπήκε τό ζήτημα τής μεταβολής του 
εκλογικού νόμου γιά νά άποκλεισθοΰν οί ά- 
κτήμονες, καί ό  Καποδίστριας άρνήθηκε, δια
φώνησε «γιά τον τρόπο» τής άρνησης, και πα
ραιτήθηκε. Γιά λίγο διάστημα έγινε γραμμα
τέας (υπουργός) έξωτερικών καί υστέρα πια 
πέρασε επίσημα στήν Καποδιστριαοκή άντι- 
πολίτευση.

.Ο Τρικούπης λοιπόν, δτοτν λέει όσα  γρά
ψαμε παραπάνω, δέν τό κάνει γιά νά «υπερα
σπιστεί» τόν Καποδίστρια. 'Αλλά, κΓ ocv άκόμα 
όσα  γράφει, οουτός, ό πολιτικός του αντίπαλος,
δέν είναι σω στά κι' άν άκόμα οί άποώάσεις
σεις τής Συνέλευσις τού "Αργους δέν ήταν έν
τελώς σύμφωνες μέ τίς διαθέσεις τού Καποδί- 
στρια τ ό  γ ε γ ο ν ό ς  ε ί ν α ι  δ τ ι  
μ έ  τ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  τ ο υ  ^ Αρ 
γ ο υ ς  τ ό  ζ ή τ η μ α  τ ή ς  Γ ή ς
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ε ί χ ε  π ρ ο ω θ η θ ε ί .  Αι>τό ήταν μιά 
νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων.

6. Μπαίνει όμως κι* ένας περιορισμός.

*Η Συνέλευση είχε έξουσιοδοτήσει τον Κα- 
τοδίστρια νά πάρει τά πρακτικά μέτρα πού 
απαιτούνταν για την έφαρμογή του Γ ', Δ ' ,  
καί Ε ', ψηφίσματος. Ή  εξουσιοδότηση όμως 
αυτή δεν είναι πλήρης. ‘ Ο Καποδίστριας υ- 
πόχεινταν σύμψωνα με τις αποφάσεις τής 
Συνέλευσης στη γνωμοδότηση τής Γερουσίας. 
Και ή γνωμοδότηση σΟττή ήταν υποχρεωτική 
για τά οικονομικά θέμαται Νά τί έλεγε τό 
Β ' ψήφισμα τής Συνέλευσης. «"Αρθρον Σ Τ ':  
Καθ’ ήν περίστασιν ή Γερουσία δεν ήθελεν 
εΐσθαι της αυτής γνώμης μέ τήν κι^έρνησιν, 
τό ψήφισμα θέλει εΐσθαι επίσης, αλλά ή περί 
τούτου ευθύνη θέλει εΐσθαι δλη εις βάρος τής 
Κυβερνήσεως, ενώπιον τής έθνικής Συνελεύ- 
σεως.

"Αοθοον Ζ ' :  Έξαιρείσθω τού προηγουμέ
νου άρθρου πάσα περίπτωσις καθ’ ήν θέλει 
πρόκεισθαι λόγος περί δ ι α θ έ σ ε ω ς  έ- 
θ ν ι κ ώ ν  κ τ η μ ά τ ω ν ,  ή όποιουδή- 
ποτε άλλου μέτρου σχέσιν έχοντος μ έ τ ή ν  
[ δ ι ο  κ τ η <j ί α ν ή τους οικονομικούς 
πόρους του «κράτους. Κ α ν έ ν  5 έ ψ ή 
φ ι σ μ α  δ έ ν  θ έ λ ε ι  έ ν ε ρ γ ή -  
σ  θ α  ι, έ σ  ν ή Γ ε ρ ο υ σ ί α  δ έ ν  
σ υ γ κ α τ α τ ε θ ή  προηγουμένως».

Τί ήταν ούτη ή Γερουσία; *Ηταν ένα σ ώ 
μα συμβουλευτικό και εΤχε άντικαταστήσει 
τό Πανελλήνιο. Τά περισσότερα μέλη τής Γε
ρουσίας ήσαν πρόκριτοι.

’Από ττ*ν Ιδια της λοιπόν τήν κοινωνική σύν
θεση ή Γερουσία ήταν στην πλειοψηφώ της 
κοινωνικά συντηρητική. *Απ* αυτό πρέπει νά 
περιμένουμε πώς ή έφσρμογή τών πιο προ
οδευτικών άπ οράσεων τής Συνέλευσης θά
συναντούσε πολλές δυσκολίες.

7. Πώς ξεκίνησε για τή διανομή ό Καπο- 
δίστριας.

Αντιγράφουμε άπό τή «Γενική έφημερίδα 
τής Ελλάδος» τής 14)2)1830. Είναι ένα έγ
γραφο πού στέλνει ό Καποδίστριας προς 
τή Γερουσία γιά νά τής ζητήσει τή γνώμη 
της. «Εις τό διάγγελμα τό όποιον διευυύνο- 
μεν κατά χρέος είς τήν Γερουσίαν τήν 4ην Φε
βρουάριου, ύπ* άριθ. 596, έκοινοποιούμεν τήν 
γνώμην μας περί τού τρόπου, καθ’ δν ή ά- 
νήκουσα επιτροπή ήθελε δυνηθή νά κάμη ώ- 
Φελιμότερον άμα καί ταχύτερον τήν πολλοΰ 
λόγου αξίαν έπιθεώρησιν τών προλαβουσών 
συνταγματικών πράξεων.

Άσχοληθέντες καί ήμεΐς οί Τδιοι περί •’’ό 
έργον τούτο, καθώς σάς προανηγγέλομεν, έ- 
πείσθημεν οτι τά συντάγματα τού "Ασπρους, 
τής Επίδαυρου καί τής Τροιζήνος, δίδοντα 
τό δικαίωμα τής ψήφου είς τούς πολίτας, ό

σοι οφείλουν νά τό ένεργήσουν, δέν προαπαι
τούν παρ’ αυτών ούδεμίαν Ιδιοκτησίαν.

"Αν άνοοδράμωμεν διά τού νοός είς τούς 
καιρούς, καθ' ούς τό έθνος, αύθορμήτως καί 
όμοφώνως ήγωνίζετο νά άττολάβη τά απειρσ 
αγαθά, τά  άπό νόμιμον κυβέρνησιν έχπηγά- 
ζοντα, θέλομεν Τδει ότι ο ι  α ν τ ι π ρ ό 
σ ω π ο ι  α υ τ ο ύ  δ έ ν  ή δ ύ ν α ν
τ ο  τ ό τ ε  ν ά  θ ε μ ε λ ι ώ σ ο υ ν  
τ ή ν  έ ν έ ρ γ ε ι α ν  τ ο ύ  δ ι κ σ ι -  
κ α ι ώ μ α τ ο ς  τ ή ς  ψ ή φ ο υ  έ τ  ί 
β ά σ ε ω ς  τ ή ς  Ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς ,  
δ ι ό τ ι  τ ο ι ο υ τ ο τ ρ ό π ω ς  ή θ ε -  
λ ο ν ά π ο σ τ ε ρ ή σ η  τ ο ύ  δ ι κ α ι 
ώ μ α τ ο ς  τ ο ύ τ ο υ  τό ΜΕΓ Α 
ΜΕΡΟΣ τ ώ ν  π ο λ ι τ ώ ν .  Ό  Λαός, 
δστις λαβών τά όπλα έμάχετο καί £χεε τό 
αΐμά του έπ* έλπίδι τού νά έλευθερωθή έδύ- 
νατο ποτέ ν* άφαιρεθή τήν έλπίδα ταύτην δ»ό 
τών πληρεξουσίων του, έξαιρών έαυτόν έκου- 
σίως τού περί εκλογής νόμου; Τούτο είναι 
πάντη άπίθανον. "Όθεν οι νομοθέται έχρεώ- 
στουν εκτοτε νά δώσουν είς αυτόν τό τής ψή
φου δικαίωμα χωρίς να προαπαιτήσουν ιδιο
κτησίαν . ..................... .... . · .................................
Φρονουμεν δτι ε ί ν α ι  μ ε ν  δ ί κ α ι 
ο ν  ό λ ο ι  σ 1 " Έ λ λ η ν ε ς  ν ά  έ- 
ν ε ρ γ ο ύ ν  έ π ί σ η ς  τ ό δ ι κ α ί 
ω μ α  τ ή ς  ψ ή φ ο υ  αλλά προς τού
το π ρ έ π ε ι ,  ά π  α ι τ ε ί τ  α  ι π ο ο 
π ά ν τ ω ν  ν ά  γ έ ν ω σ ι ν  ί δ ι ο -  
κ τ ή τ  α  ι.

* Α νακεφσλα ι ο ύντ ες ζητούμεν τήν γνώμην 
σας περί τών έξής άρθρων:

Α ’ . Φρονεί ή Γερουσία ότι τό δικα'ωμα 
τής ψήφου πρέπει νά όρισθή είς τρόπον, 
ώστε τό προς ενέργειαν ουτού προ πάντων 
σίπαιτούμενον νά είναι ή ιδιοκτησία*;

Β '. Έ πί τή υποθέσει ότι θέλει άποκριθή 
καταφατικώς ή Γερουσία είναι πεπεισμένη ώς 
καί ήμεΐς ότι ή Κυβέενηαις ή θ ε λ ε  
π ρ ά ξ ε ι  ά ν α ξ ί ω ς  τ ή ς  ε μ π ι 
σ τ ο σ ύ ν η ς  μ έ  τ ή ν  ο π ο ί α ν  
έ τ ι μ ή θ η  π α ρ ά  τ ή ς  έ θ ν ι κ ή ς  
Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ω ς ,  ά ν  δ έ ν  δ ώ σ η  
π ρ ο π ά ν τ ω ν  ε ί ς  τ ο ύ ς  μ ή  έ
χ ο ν τ α ς  ι δ ι ο κ τ η σ ί α ν  τ ά  μ έ 
σ α  ν ά  τ ή ν  ά π ο κ τ ή σ ο υ ν ;

Γ '.  Τούτου ύποτεθέντος, ή Γερουσία θέλει 
εΐσθαι δ ι α τ ι θ ε ι μ έ ν η  ν ά  σ υ ν -  
δ ρ ά μ η  τ ή ν  Κ υ β έ ρ ν η σ ι ν  είς 
έχδοσιν ψηφίσματος προσδιορίζοντος:

1) Τ ό ν μ έ γ ι σ τ ο ν  κ α ί  ε λ ά 
χ ι σ τ ο  ν ό ρ ο ν  τ ώ ν  ε θ ν ι κ ώ ν  
γ α  ι ώ ν τάς οποίας θέλει κριθή εύλογον 
ν ά  π α ρ α χ ώ ρ η σ η  ή Κυ 6 έ  ο
ν η σ  ι ς ε ί ς  τ ο ύ ς  έ χ ο ν τ α ς  ι
δ ι ο κ τ η σ ί α ν  π ο λ ί τ α ς . .

2) Μέ ποιας συμφωνίοις πρέπει νά παρα- 
χωρηθούν αί γαΐαι αύται.

3) Τούς τύπους καθ’ ους θέλει γίνη ή πα-
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ραχώρησις. Τοιούτον ψήφισμα, συναδει κοττά 
γράμμα μέ την έννοιαν του 7ου άρθρου του 
από 26 'Ιουλίου Γ ' ψηφίσματος τής έν "Αρ
γεί Συνελεύσεως. Έκτος δέ τούτου, έπειδή 
τό μέτρον αυτό δέν άποβλέπει είς άλλο, ei 
μή είς τό νά προμηθεύση υπό την ίερωτέραν 
άσφάλεισν π ο λ ι τ ι κ ή ν  κ α ί  Α ν ε 
ξ ά ρ τ η τ ο ν  υ π σ ρ ξ ι ν  ε ί ς  τ ό  
μ έ γ α  μ έ ρ ο ς  των πολιτών τής ‘ Ελ
λάδος, δέν είναι άμψιβολία, δτι είς την έσο- 
μένην συνέλευσιν σί άντιπρόσωποι του έθνους 
θέλουν τό επικυρώση παμψηφεί.

Ένώ ό λόγος περί πολιτών Ελλήνων, δέν 
έξαιροΰμεν άπό τον άριθμόν οτύτών ούτε τους 
μή αύτόχθονας όμογενεις μας, οίτινες συνε- 
πολέμηααν είς τό διάστημα τού άγώνος, καί 
έχασαν έπομένως τάς έστίας των καί την πε
ριουσίαν των διά νά συντελέσουν παραγωγι
κούς είς την έπανόρθωσιν τής κοινής πατρί- 
δος ούτε έκείνους τών άλλογενών, οί όποιοι 
ύπηρετήσσντες έντίμως την Ελλάδα, ήθελαν 
Αποφασίσει ν* άποκατασταθώσιν έν αυτή, 
αλλά ούτε καί τους δσοι θελήσουν καί! είς τό 
μετά τσυτα νά φέρουν είς την Ελληνικήν γήν 
τάς γνώσεις, τά προτερήματα, την υπόληψιν 
καί τά χρήματά των».

"Οπούς βλέπουμε άπό τό έγγοαφο αύτό 
(πού σχεδόν έχει δοθεί έδώ ολόκληρο) ό Κα- 
ποδίστριας συνδέει τό ζήτημα τής διανομής 
τής γης μέ τό ζήτημα που είχε προκόψει πρίν 
άπό τις έκλογές καί είχε ποοχοΑέσει την πρώ
τη κυβερνητική κρίση (πσοαιτήθηκε ό Τοικού- 
πη; άπό γραυματέας τής Επικράτειας καί 
άνέλαβε ό Ν Σπηλιάδης): "Επρεπε νά ψηφί
ζουν δλαι ή μόνον δσοι εΤχον ιδιοκτησία; ‘Ο 
Κσποδίστριας δπως έχουμε δει, εΐχε έπιμεί
νει νά ψηφίζουν δλοι άνεξαιρέτως. Τήν άπο
ψη αυτή έπαναλαμβάνει καί έδώ (δηλ. υστέ
ρα άπό ένα χρόνο) ρητά. Τώρα δμως βρί
σκει καλό νά στηρίζεται τό δικαίωμα τής ψή
φου στήν ιδιοκτησία, καί γι' ούτό ζητάει νά 
κάνουν άμέσως ιδιοκτήτες δλους τούς πολί
τες, παραχωρώντας γή σ ’ αύτούς πού δέν έ
χουν.

Πώς δικαιολογεί τήν άποψή του αύτη;
Στο έγγραφο μέσα λέει πώς αύτό θά δώ

σει «πολιτικήν καί άνεξάοτητον υτταρξιν είς 
τό μέγα μέρος τών πολιτών τής ‘Ελλάδος». 
Σ ’ ένα άλλο του γραοφτό (γράμμα στον γ  άλ
λο Δεσαιμβενάν άπό 8 )9 )1 83 0  έπ. Δ ' ,  σ. 
96 κ.ε.) διαβάζουμε πώς άμα θά μοιραοθεί 
ή γή στούς άκτήμονας «οι άνθρωποι θέλουσι 
άποαλλαχθή ά π ό  τ ή ν  ό ν τ ω ς δ ο υ -  
λ ε ί α ν  τ ή ν  κ α τ α π ι έ ζ ο υ σ α ν  
α ύ τ ο ύ ς  κ α ι  έ λ ε ύ θ ε ρ ο ι  κ α -  
τ α σ τ α θ έ ν τ ε ς  θέλουαι . . . συστή- 
σ τ 1 κ ο ι ν ό τ η τ α ς ,  δχι ώς ιπρότερον 
τή ένεργεία τού ίσχυροτερου άλλα τή δυνά
μει τών νόμων».

*Αρσ γε αύτός ήταν πραγματικά ό σ κ ο  
του όταν ζητούσε από τήι Γ"ερουσία νά

συμφωνήσει να δώσουν γή « π ρ ο π α ν 
τ ό ς »  σ τ ο υ ς  « μ ή  έ χ ο ν τ ε ς » ;

Οι αντίπαλοί του λένε, πώς έπίτηδες ζη
τούσε να γίνουν ιδιοκτήτες οί άχτήμονες, πριν 
προχωρήσουν σ ' έκλογές : Ή  διανομή ήταν
ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, μέ πολλά άγκά- 
θια, θ* αργούσε οπωσδήποτε κι* αύτός θα 
κέρδιζε χρόνο καί θά παρά τείνε τό προσωρι
νό του καθεστώς πού είχε παραμερίσει τό 
Σύνταγμα. 01 φίλοι του άπαντοΰν πώς έτσι 
Τσα ίσα άνάγκαζε νά μοιράσουν τή γή μιάν 
ώρα άρχήτερα. *Άπό όποια μεριά κι' άν βρί
σκεται ή αλήθεια, τό ούσιαστικό ήταν δτι τό 
ζήτημα τής διανομής τ ή ς  γ ή ς έ μ- 
π <χ ι ν ε σ έ  π ρ ώ τ ο  π λ ά ν ο  ξ α 
νά*  κ α ί  μ ά λ ι σ τ α  ή π ρ ο τ ε 
ρ α ι ό τ η τ α  δ ί ν ο ν τ α ν  α τ ο ύ ς  
φ τ ω χ ο ύ ς  α γ ρ ό τ ε ς .  Τά παρα
πέρα δέν έξαρτιόνταν βέβαια μόνο άπ ' αυ
τόν. ·

8. Τά σχέδια του Καποδίστρια για τή δια
νομή.

Γιά νά προχωρήσουν δμως στήν έφαρμογή 
τής 6 ' παραγράφου τού Ζ ' άρθρου τού Γ ' 
ψηφίσματος έπρεπε απαραίτητα νά γίνει 
προηγούμενα μιά ορισμένη τεχνική προετοι
μασία. "Επρεπε πρώτα - πρώτα νά έξα.κριβω- 
θεΐ «μετά πλείστης ακρίβειας : 1) ό άριθμός 
τών κατοίκων κοπά κοινότητα, 6) ό άριθμός 
τών έχόντων κτήματα, γ ) ό άοιθμός τών έο- 
γαζομένων έθνικάς γαίας καί μή έχόντων ιδί
ας». 'Ακόμη έπρεπε νά εξακριβωθεί πόση έ- 
θνική γή υπήρχε κατά περιοχές καί ποια ή
ταν ή ποιότητά της. Μέ βάση τήν ποιότητα 
τής γής θά καθορίζονταν καί τό μέγεθος τών 
κλήρων. Αύτές τίς οδηγίες, τούς «χρηματι- 
σμούς» δπως άναφέρουν τά έγγραφα έδωσε 
ό Κοτποδίστριας σέ μιά σπιτροπή πού σύστη
σε καί πού τήν είπανε «πολιτειογραψική». 
Μόλις θά είχανε αύτά τά στοιχεία καί τίς 
κτημοτογοαφίες, θά ήταν έτοιμοι νά Μοιοά- 
σουν τή γή. Ώ ς τότε μπορούσαν νά επεξερ
γαστούν τό σχέδιο τού σχετικού διατάγμα
τος καί νά σκεφθουν μέ ποιους όρους θά γι
νόταν ή παραχώρηση. ‘Αμέσως λοιπόν μό
λις συστήθηκε ή επιτροπή καί άρχισε τή 
δουλειά της ό Κοτποδίστριας στέλνει ένα 
άντίγραφο άπό τίς όδηγίες πού της εΐχε δώ
σει (στις 29 Αύγούστου, 1830, βλ. καί 
Επ. Καποδίαττρια Δ '  τ.6.92 κ.έ.). Μέ βάση, 
τής γραφής, τά στοιχεία ττού θά μάς δώσουν 
οι πίνακες τής πολιτειογραφικής επιτροπής 
μπορούμε νά βγάλουμε ένα διάτογμα πού 
θά όρίζει:

«α ) Τον άριθμόν τών οικογενειών ή τών ά- 
τόμων τών στερούμενων Ιδιοκτησίας.

β ) Τήν γην όση θέλη τους δοθή περί τήν 
κοινότητα λογιζομενου του κλήρου έκάστης 
οίκογενείας ή έκάστου ατόμου κατά τήν ποι
ότητα τής γής. ‘ Ο κανονισμός δέ, θέλει στήσει
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τό μέγιστον και τό έλάχιστον δριον έκα
στου «λήρου.

γ) Την διαίρεσιν των είς την κοινότητα 
άποκληρωθησομένων γαιών, καί την διανο
μήν αυτών διά λαχνών.

δ) Την έκτίμηαιν έκαστου κλήρου υπό 
ττραγμοττογνωμόνων διορισμένων παρά τής 
Κυδερνήσεως και τής κοινότητος.

ε ) Τέλος τό διάταγμα θέλει όρίση τάς προ
θεσμίας καθ’ &ς έκαστος πολίτης ή έκαστη 
οικογένεια κληρούχος θέλει πληρώσει την τι
μήν του ίδίου κλήρου εις τό ταμειον. Κα- 
Λόν 6έ χρίνομεν ή προθεσμία νά σταθή που 
μεταξύ τών δέκα καί δεκαπέντε έτών.

Τό διάταγμα θέλει όροθετήση καί τον 
τρόπον τής πληρωμής και δή κατά τό ένε- 
5τώς σύστημα τής φορολογίας, έκαστος δα
σμοφόρος θέλει π λ ή ρ ω σ ή  ά π λ j} Ον 
δ έ κ α τ ο  ν ά ν τ ΐ  τ ο υ  έ π ι 6 ά λ- 
λ ο ν τ ο ς  μ έ ρ ο υ ς  τ ή ς  Κ υ 
δ ε ρ ν ή σ ε ω ς  τ ό  ό π ο ι ο ν  έ- 
π λ ή ρ ω ν ε  π ρ ό τ ε ρ ο ν  κ σ  τ ’ 
ε τ ο ς είς τό ταμεΤον, (έπλήρωνσν τοία 
δέκατα στήν αρχή καί τώρα δυο) καί 
τ ό  δ έ κ α τ ο ν  τ ο ύ τ ο  Τ σ ι α  
ά φ α ί ρ ο ύ μ ε ν ο ν  α π ό  τ ό  χ ρ έ- 
*  * οττετ ό δασμοφόρος έχρεώθη διά τον 
δοθέντα είς σύτόν κλήρον τής γης.

"Αν δε μετεδάλλετο τό σύστημα τής φο
ρολογίας καί ό φάρος έρρίπτετο δχι είς τά 
προϊόντα άλλά είς τήν γήν, τότε ή προδηλω- 
θεΐσα ύφαίρεσις έγίνετο καί άπλουστέρα καί 
ευκολωτέρα.

Τό διάταγμα θέλει όρίση προς τούτοις, ό 
τι, άψ* ού αΐ κοινότητες προικοδοτη|θώσιν, 
ελεύθερον έστοι είς πάντα πολίτην ν’ άγορά- 
ζη γαίας άπό τάς είσέτι μενούσας του δη
μοσίου. "Οθεν καί αί γαΤαι αύται θέλουσιν 
καταμοιρασθή, και είς κλήρους διαιρεθή καί 
έκτιμηθή. "Εστω δέ ή έκτασις έκαστου κλή
ρου, κατά την ποιότητα καί τό σχήμα τών 
τόπων, άπό 500 έως 1000 στρεμμάτων. Καί 
πωληθήσονται οι κλήροι εις τούς πλειστη- 
ριάσσντας καί. ή τιμή πληρωθησεται κα9* ώ- 
ρισμένας προθυμίας.

TcO διατάγματος τούτου τό ρέν πρώτον 
,ρέρος (τά χτήματα πού θά δοθούν στις κοι
νότητες) δεν έχει χρείαν έπικυρώσεως Εθνι
κή;, ώς ενεργούν την έκτέλεσιν τής Β ' πσρα- 
γράφου τού ζ ' άρθρου τού τρίτου ψηφίσματος 
τής ’Αργείας Συνελεύσεως.

’Αλλά τό δεύτερον, μή δν άδιάφσρον, μη- 
δέ πάρεργον, πάντως χρήζει τής έθνικής προ- 
επικυρώσεως προς έκτέλεσιν.

Ύπακούεται δί, κύριοι, ότι ουδόλως θέ- 
λομεν νά έγγίσωμεν την υποθήκην είς ήν ύ- 
πάκεινται τά έθνικά κτήματα διά τά άρχαΐα 

«δάνεια καί τούτο θέλει διοοσαψισθή πρεπόν- 
τως έν τώ διατάγματπ».

*^πό τό έγγραφο αυτό φαίνεται άρκετά

καθαρά πώς άκριδώς σχεδιάζει νά τελειώ
σει τήν υπόθεση τής γής ό Καποδίστριας. 
Οί άκτήμονες άγρότες πού καλλιεργούσαν 
ώς τότε έθνικά κτήμοττα καί έδιναν τά δυο 
δέκασα τής σοδειάς τους στο κράτος θά παίρ- 
ναν με λαχνό έναν κλήρο—πού ή έκτασή του 
οά πο.κιλλε — καί θά τον ξεπλήρωναν θεω
ρητικά. Λέιμε θεωρητικά γιατί θά δίνουν τώ
ρα ατό κράτος ένα δέκατο άπό τη σοδειά 
τους πού θά πήγαινε στην εξόφληση τού κλή
ρου καί ένα δέκατο άκόμη σαν ίδιοχτήτες πιά, 
όπως Ισχυε γενικά τότε. Δηλαδή θά Εξακο
λουθούσαν νά πληρώνουν για δσ<α δεκαπέν
τε χρόνια δυό δέκατα, θά γίνονταν όμως ι
διοκτήτες. Μετά τη διανομή τών κλήρων ατούς 
άκτήμονες, .τό κοάτος, πού είχε μεγάλη άνά- 
γκη έσόδων, θά πουλούσε γή άπό 500 μέ 
1000 στρέμματα σέ δημοπρασία.

9. Μιά απάντησή του στους ξένους.

Τό καλοκαίρι τού 1831, ένώ άκόμη ό Κα- 
ποδίστριας μάζευε «ύλην καί κτημοτογρα- 

οί Γάλλοι βάλανε ατό μάτι τήν «Καλ- 
λίστην έκείνη κοιλάδα καί θαυμασίαν πεδιάδα 
άπό Γσργολιάνων είς Αρκαδίαν». Θέχαν νά 
Φέρουν Γάλλους «άποίκους», νά φτιάξουν εκεί 
ένα γολλκ<ό συνοικισμό. Ζητήσανε λοιπόν, άνε- 
πίσημσ όμως, νά τούς δοθούν βεβαιώσεις πώς 
θα βρουν στην ‘Ελλάδα «προστασίαν, άσφά- 
λειαν χαί ευκολίαν διά τήν έγκατά στάσίν 
των, καί διά τήν κατ’ όλίγον πληρωμήν τής 
τιμής τών παραχωρηθεισομένων είς αυτούς 
γαιών». Μόλις τδμαθε ό Καποδίστριας γρά
φει άμέσως στο γάλλο στρατηγό Σνάΐντερ 
πού ιβρισκόταν τότε στήν Πελοπόννησο. Του 
έκθέτει πρώτα μέ κάθε λεπτομέρεια πώς ά- 
κριβώς άχτημετώπιζε τό ζήτημα της έθνικής 
γής ή Κυβέρνησή του καί καταλήγει πώς «ή 
Κι^έρνησή του δέν δυνατα ι νά τούς δώση τάς 
ασφαλείας ταύτας, είμή άφ* ου οί κάτοικο* 
τών Επαρχιών, έν ταΐς όποίαις οί σποικοι θέ
λουν κατασταθή, αύτσί γείνωσι πρώτον κτη- 
ματίαι».

"Αν δεχόταν, συνεχίζει, νά πα^τχ^οήση 
νή —  όχι βέβαια στους Γσργαλιάνσυς, μά 
όπου θά μπορούσε—τώρα που δέν έχει άχό- 
μα «σαφεΤς πληροφορίας περί τών αναγκών 
τής δείνα ή τής δείνα έπσ-ρχίας»,. θά προκα- 
λουσε παοάπονα «καί όχι άμοιρα νομιμότη- 
τος». ΊΑλλά καί τότε πού θά έχει τελειώσει 
ή διανομή τής γής στους ντόπιους, «Ή  Κυ- 
βέρνησις όφείλει παρ’ έμοΐ κριτή νά δώση 
είς τούς ξένους άττοίκους τάς γαίο*ς έ π ί 
τ ο ΐ ς  α ύ τ ο ΐ ς  δ ρ ο ι ς  ώ ς  κ α ι  
ε ί ς  τ ο ύ ς  ' Ε λ λ η ν α ς  ύπονοουμέ- 
νου όμως ότι οί άττοικοι ύ π ο χ ρ ε ο ύ ν -  
τ α ι  ν ά  ε ί σ π ο ι η θ ώ σ ι  κ α ί  
ν ά  γ ε ί ν ω σ ι  π ο λ ι τ α  ι τ ή ς  
. Ε λ λ ά δ ο ς » .

Νά λοιπόν πού ό Καποδίστριας δέν δέ



χεται νά κάνει καμμιά προνομιακή μεταχεί
ριση ατούς ξένους, ούτε και σ* αυτούς ακό
μα τούς Γάλλους, πού είχαν βοηθήσει στην 
άπελε~:έρωση τής Πελοπόννησου και εΤχαν 
ίνισχύσει αρκετές φορές τον Κοστοδίστρια 
οικονομικά.

«Έάν δέ οί αποικοι θειλήσωσι νά Φυλάξω- 
σι δικαιώματα προς τό έπιστρέψαι εις την 
πατρίδα αυτών μετά τινα ρ η τ ή ν  π ρ ο 
θ ε σ μ ί α ν  δυνηθήσσνται έκποιεΐν τά κτή
ματα αύτών, ε ί ς  π σ λ ί τ α ς  " Έ λ 
λ η ν α ς  δ  μ ω ς, ή είς ξένους γ ε ν ο 
μ έ ν ο υ ς  π ο λ ί τ α ς  ώ ς  ο ι  π ο ό  
α υ τ ώ ν .

Λεν είναι έυόν νά σημειώσω ενταύθα δτι 
ή Ελληνική Κυβέρνηαις όφείλει ν ά  ζ η- 
τ ή σ η  έ χ έ γ γ υ α  καί τής χ ρ η 
σ τ ο ή θ ε ι α ς  κ α ι  τ ή ς  δ ι α γ ω 
γ ή ς  κ α ι  τ ή ς  6  ι λ ο π  ο ν ί α  ς 
-  fS ν ά  π  ο ί γ< ω ν.

Έ άν οί άποικοι άποφοοσίσωσι νά γε'νω- 
σ» πολΐται τής νέας έπικαστείας, την ένέο- 
γειαν τών πολιτικών δικαιωμάτων και μάλι
στα του δικαιώματος τής ψηφοφορίας θέλου- 
σι Αρχίσει μετά τρία έτη άπό τής ή μέρας 
τήο έγκαταστάσεώς των έν Έλλάδι.

Κατά δέ δλα τ ’ άλλα θέλουσι λ ο γ  ί- 
ζ ε σ θ α ι  ώ ς  κ α ί  ο ί  ά λ λ ο ι  
τ  Λ λ ί τ α  ι.

(Πόσο μακρυά Αλήθεια βρισκόταν τότε ή 
Έ '^ ά δ σ  άπό τό σημερινό καθεστώς τής έτε- 
ροδικίσο!) .

‘ Ο Καποδίστριας τελειώνει τό γοσμμα 
του έτσι:

«"Αν ή Κυβέρνησίς σας λοιπόν, κύριε Στρα
τηγέ, άγοττά νά διοπτράξη τό αγαθόν τούτο 
εργον, τολμώ νά σάς παρακαλέσω νά τή 
προβσλλητε νά γ ρ ά ψ η  ά ξ ι ω μ α τ ι -  
κ ώ  ς προς τ*ήν ‘ Ελληνικήν Κυβέρνησιν, 
καί νά τη κοινώση δσα κρίνει συμφορά καί 
συντ€λεοτηχά είς τον έν Έλλάδι γολλικόν 
συνοικισμόν. Ή δέ ‘ Ελληνική Κυβέρνησίς 
άίποκριναμένη προθύμως θέλει σημείωση Ο 

σους ό ρ ι σ μ ο υ ς  δ  ύ ν α  τ α  ι ν ά  
δ ε χ θ ή καί ούτω θέλει βαδίσει τό πράγ
μα ταχέως πρός τον σκοπόν του* (δες Επ. 
Καπ. Δ '  σ . 196-202)*

Ή  απάντηση τού Καποδίστρια, γεμάτη εθ
νική αξιοπρέπεια, υπεράσπιζε άίποφασιστι- 
κά τά συμφέροντα τού τόπου. Καί νά σκεφτεΤ 
κανείς πώς τότε δέν είχανε καλά καλά όρι- 
σθή ούτε τά όρια της ‘Ελλάδας καίί ό προϋ
πολογισμός της δεν κάλυπτε οΰτε τό τρίτο 
άπό τις άνάγκες της.

10. ΤΙ έγινε λοιπόν με τή διανομή ;

Τό έγγραφο πού ό Καποδίστριας έστειλε 
στή Γερουσία στις 29.8.30— (σύτό πού δώ
σαμε παραπάνω)— καί τής έλεγε πώς σχέ
διαζε εκείνος τή διανομή τής γης τελε.’ωνε

μέ τά λόγια: «Περιμένω τάς παρατηρήσεις: 
σας, τάς όποιας άμα λαβών θέλω σάς στεί- 
λη τό σχέδιον τού διατάγματος».

Τό διάταγμα όμως αυτό, πού θά έλυνε, έ
στω κι ώς ένα βαθμό, τό ζήτημα γιά τούς, 
οτωχούς άγοότες καί τούς άγωνιστες δέ 
βγήκε ποτέ!

Γιατί; ‘ Ο ίδιος ό Καποδίστριας γράφει τό* 
καλοκαίρι τού 1831 στο στρατηγό Σνά*£ν- 
τερ (Επ. Τ.Δ. 196 χ.ε .) γιά τις δυσκολίες*, 
πού συναντάει γιά τή ρύθμιση του ζητήματος
τής γής. ^.

’Αντιγράφουμε «Πολύ μέρος πολιτών έκ 
τάξεως τών προκρίτων καί τών δημογερόν
των. υή δ,νάμενοι μήδ* έξευροντες νά ύψω- 
βώσιν είς τήν αληθή γνώσιν τών ιδίων αυτών 
συμφερόντων, ουδόλως προθυμούνται νά παύ- 
σωσι δ«ά τής έπιοοοής των τάς <α3* ήμέραν 
γινομένας καταχρήσεις είς τήν έκτέλεσιν τών 
πεοί τ:·*ν εθνικών γαιών δ:στάςεων, καταχρή
σεις, αΐτινες όχι μόνον κάπτουσιν είς τήν 
ρίζαν πάσαν γεωργικήν βελτίωσιν άλλά καί 
αυτήν τήν κοινωνικήν καί πολιτικήν έτανόρ- 
θωσιν τής ‘ Ελλάδος ήθελον έμποδίση διαρ- 
κούσαι...

Εύκαττάληπτον είναι τό πώς άνθρωποι ντο* 
τήν τουρκικήν εξουσίαν παλύν χρόνον μαθη- 
τε^θέντες, δεν κσταλαμβάνουσιν ευκόλως ότι 
διά μόνης τής εύνόμου συστάσεως τής Ιδιο
κτησίας δύνανται .νά συντάξωαι καί τήν πολι
τείαν των, άλλά προτιμώσι τήν π  α ρ ο υ-* 
σ α ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν ,  θ έ λ ο ν τ ε ς  
ε Τ ^ ν α ι  π ά ν τ ο τ ε  ά  0  χ η γ ο ί 
μ ά λ λ ο ν  ά κ τ η μ ό ν ω ν  ά ν θ ο ώ -  
π ω  ν παρά πολΐται έχοντες έκαστος νό
μιμον Ιδιοκτησίαν, έστω καί όλίγων σ-ρεμ— 
των.»

Δεν νομίζουιιε ότι μέ τά παοαπάνω ό Κα- 
ποδίατριας υπερβάλλει ή άδικεΐ τούο προκοί- 
τους. *Ηταν πολύ φυσικό οί άνθρωποι αυτοί' 
νά μή θέλουν μέ κσνέναν τοόπο τή μεταβο
λή τήο παοαυσας κατάστασής τους. Ή τ σ ν  
ποτέ δυνατό νά θέλουν νά ανταλλάξουν τή 
μεγάλη Ιδιοκτησία τους, έστω καί διαφιλο- 
νε'κούμενη. υέ μιά ιδιοκτησία «όλίγων στρευ- 
μάτων» μόνο καί μόνο γιά νά είναι νόμιμη: 
όπως τούς ζητούσε ό Καποδίστριας;

Μιά τάξη ποτέ δέν παραιτεΐται μέ τη 
θέλησή της απ ’ όσα έχει κατακτήσει. "Ετσι 
λοιπόν, όσοι θίγονται άπό τις τάσεις τής· 
Καποδιστριοακής πολιτικής γιά τή δημιουρ
γία συγκροτημένου καί συγχρονισμένου κρά
τους, καθώς καί οστό τά οικονομικά της μέτρα* 
(φορολογίες, δασμούς, αυστηρή απαγόρευση 
τής πειρατείας, μή αναγνώριση τών απαιτή
σεων τους για άποζημίωση κλπ. κλπ.) έκα
ναν ο,τι μπορούσαν γ»ά νά ματαιώσοίΑ/ τά* 
σχέδια τού Καποδίστρια.

Δέν εξετάζουμε εδώ κάτω άττό ποιες συν
θήκες βρέθηκαν συνασπισμένοι, ενάντια οπόν' 
Καποδ'στρια οί συντηρητικοί μεγάλοκοτζα-
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μτάσηΕες τού Μωοιά καί οί μεγαλοαστοί 
-τής "Υδρας μαζί μέ τούς πιο μαχητικούς δη- 
Λοκράτες διανοούμενους. Ούτε γιατί ή αντιπο
λίτευση πάλαιψε μέ σύνθημά της το Σύν
ταγμα.

Τό βέβαιο είναι δτι οί «άνεμοζαλες» πού 
ttoc-<c '.οΰσον κάθε τ*.σο, ήταν σοβαρό έμπό- 
5ιο στα σχέδια τού Καποδίστρια.

Γιατί ή Κυβέρνησή τον άναγκαςόταν «νά 
μεταχειρισθή τον καιρόν της καί τάς φροντί- 
5ας της είς τό διαλύειν τάς μικράς ταύτας 
άνεμοζάλας» καί να ξοδεύει τους «ολίγους 
της πόρους» σ ' αυτά, καί δέν πρό^τανε ν* 
άσχοληθή «εις την περί των έθνικών κτημά
των έπιμελειαν, είς την διανομήν των γαιών 
καί είς τήν έκποίησιν μέρους τίνος των πρό 
πολλου άποχερσωμένων» (Γράμ. στον Έϋνάρ- 
δο Έ π. Δ ' σ. 186).

*0 Καποδίστριας παραπονιόταν πώς κΓ 
αυτή ή Γερουσία δέν τον βοηθούσε για νά 
μοιράσει τή γή.

Νά τι έγραφε γΓ αυτήν στον Σνά'ίντερ τον 
Ίονν.ο τού 1331: «Άλλ* είς τήν Γερουσίαν, 
προς ην ήδη άπό ένός καί ήμίσεως έτους δι- 
ήγγειλα τά οτυτά δέν ε υ ρ ί σ κ ω  τ ή ν  
α υ τ ή ν  δ ι ά θ ε σ ι ν .  ’Αδύνατον δέ 
μοί είναι νά προχωρήσω είς τήν ενέργειαν 
ανε·· συγκαταθίσεως τής Γερουσίας άπαρσι- 
τήτως άπαιτουμένης, κοττά τά ψηφίσματα τής 
έν "Αργεί συνελεύσεως, έπΐ διατάξεων άπο- 
βλεπουσών τά έθνικά κτήματα». * Επειδή, ό
μως έπιμσνως άπεψάσισα έ< τής κατασκευ
ής τής ιδιοκτησίας προηγηθείσης νά παρά- 
ξω τήν συνταγματικήν κατασκευήν τής Ε λ 
λάδος, ευελπις εΐμαι δτι ή Γ ε ρ ο υ σ ί α  
έ ν τ ό ς  ό λ ί γ ο υ  θ έ λ ε ι  σ τ έ ρ -  
ξ ε ι είς τά ανωτέρω» (Έ π . Δ ' .  196 κ.ε.).

ΤρεΤς μήνες άργότερα σκότωσαν τον Κα- 
ποδίστρια. Οί έλπίδες του λαού, νά πάρει 
έπί τέλους τή γή στά χέρια του, είχαν δια- 
ψευσΕεί οριστικά.

11. Τό ήθελε πραγματικά.

Τό 1835, τέσσερα χρόνια μετά τό θάνατο 
τού Κοπτοδίστρισ ένα μέλος τής Γερουσίας 
(έπί Καποδιστρ.) σέ φιλική συναναστροφή 
διηγήθηκε τά έξής:

«*0 Κυβερνήτης προσκάλεσε διάφορους γε- 
ρουσιαστάς μέσα Ιουλίου του 1831, διά νά 
τους παρακινήσει νά φέρουν τέλος είς μερι
κά νομοσχέδια που τούς είχε καθυποβάλει, 
μεταξύ των όποιων ήτο καί τό περί διανομής 
τής γής. Έκρατοϋσε είς τό χέρι μιάν έφημε- 
ρ'δα ξίνην καί μάς είπε! Έ ν α  άρθρο ν περί 
Βαλιβάρ μου έδωκε τήν ευκαιρία νά σάς κρά
ξω. ’Οκνεύετε είς τό νσμοσχέδιον περί δια
νομής τής γής διότι δέν θέλετε τήν διανο
μήν, όπως τήν έχω, διότι δέν άγοστάτε την 

•ισότητα. Θέλετε ή διανομή νά κατεβσίνη οπτό 
τούς μεγάλους είς τους μικρούς ενώ τό σχέ

διό μου άποβλέπει τώρα είς τούς μικρούς. 
Θά έλθη καί ή δική σας ή σειρά.....»

Τό άνεχδοτο αυτό μάς τό έσωσε ό Τερ. 
τσέτης ("Απαντα Γ ' 212) πού μάλιστα ση
μειώνει «περί τής ειλικρινούς καί θετικής ά- 
πο^άσεως του Κυβερνήτου είς τό νά διανε- 
μηθή ή έθνική γή είς τό έθνος ει/νόμως. Οί 
κ. Ρήγας Πολαμίδης καί Νικόλαος Πονηρό- 
τοΆ ζς  είς άξιομνημονεύτους συζητήσεις τής 
Εθνικής Συνελεύσεως έπρόσψεραν τάς πλέ
ον βεβσίας άποδείξεις».

Μέ τήν άποψη αύτή συντάσσσνται καί πολ- 
«στορικοί. Ό  Δεσποτόπουλος μάλιστα 

(Ή  Ελλάς έπί Καποδίστρια 6118. Έ π . Ν. 
Έθν. ύπό Βέη) γράφει : «Ή  παρεμβολή άλ
λων αγωνιωδών ζητημάτων, ή κωλυσιεργία 
τής Γερουσίας, συντηρητικής κατά τήν πλειο
νότητα των μελών αυτής,, ίδια ό Απότομος 
θάνατος του Κυβερνήτου, έματαίωσαν τραγί - 
κώς τήν σχεδιασθεΐσαν δικαίαν καί παραγω
γικήν διανομήν των έθνικών κτημάτων. Έ - 
προλαόεν (μόνο) ό Κυβερνήτης διά του ψηφί
σματος ΙΗ' τής 26ης Αυγ. 1830 νά κατοχυ- 
ρώση την κυριότητα των κολλήγων έπί των 
.νΟ-ν-^ων αύτων και τού συναφούς εδάφους: 
«Αι περί ων ο »Αογος κολύβαι ή οικίαι, τά  ε
ρείπια καί τό έδαφος έπι το οποίον υπήρχαν 
η υπαρχουσιν αί κολυοαι αόται ή τα  έρει- 
...α »-νν, ✓ χογιι,ονται ιοιοκτησια των γεωργών 
οΐ οποίοι κατώκουν είς αυτας καί προ τής 
επαναστάσεως, ή τών κληρονόμων αυτών».

Γιά άλλη μιά φορά ό λαός είδε να δια- 
ψεύδωνται οι έλπίδες του. Γιά τον ιστορικό 
όμως ενδιαφέρει νά έξετασθή αν πραγματικά 
ό Καποδίστριας ήθελε νά δώση γή στους φτω
χούς αγρότες καί τούς Δγωνιστές.

Μήπως δημαγωγούσε μόνο; Μήπως και
ροσκοπούσε καί κέρδιζε χρόνο; Δέν θ' άπαν- 
τήσουμε μέ μαρτυρίες ιστορικών. Θ’ άφήσου- 
με πάλι νά μάς μιλήσουν τά κείμενα, τά  γρα
φτά τού ίδιου τού Καποδίστρια. "Οχι πιά 
έγγραφα έπίση^α πρός τή Γερουσία, ανα
κοινώσεις στην Γενική Εφημερίδα, ύπομνή- 
μοττά του προς τις ξένες Δυνάμεις, οπού 
μ π ο ρ ε ί  ν ά  ύ π ο τ ε θ ή  δτι χώ
ραγε δημαγωγία ή σκοπιμότητα.

Διαβάζουμε σέ δυο γράμμοττά του .στους 
πιο στενούς του φίλους: «Σ έ  ευχαριστώ» έ- 
γοοτΦε οπτόν Έϋνάρδο, «διά τήν μετάδοσιν 
τών δσα  αυτόθι λέγονται περί τής έπι μονής 
μου είς τό μη διαλυσαι τους Ρουμελιώτας.. 
’Αλλά οί λέγο\ττες αύτά δέν συλλογίζονται 
δτι πριν ή Κυβέρνησις πράξη τούτο, πρέπει 
πρώτον νά έρωτήση τί θέλουσιν άπογίνη οί 
διαλυθέντες.....

Οί άνθρωποι ουτοι, τον άριθμόν δντες πε- 
τί τάς 8.000 πολλά ήδη έτη διατελούσι ζών- 
τες άπό τού ένοπλου έπιτηδεύματος καί cu- 
δείς έξ αύτών κέκτηται άλλο τι παρά τό του- 
φέκιον καί τά  πιστόλια αύτοϋ.



"Αν ή Κυβέρνησις τούς άρνηΟή τον άρτον 
και τον όλίγον μιοτθόν καί πέσωσιν έξ ανάγ
κης εις ένοπλον τορισμόν βίου ποίω λόγψ 
δικαιωθήσεται τιμωρήσσι αυτούς;....

Τό δε πάντων μέγιστον καί κι/οιώτατον ή 
.Ελλάς έγγίζουσα τού άπαλαύσαι την έπα- 
νόρθωσιν καί αύτονομίοτν αυτής, καί τ ο ύ 
τ ο  δ ι ά  μ ό ν η ς  τ ή ς  ά ν ό ρ ε ί -  
a c  κ α ι  ά ψ ο σ ι ώ σ ε ω ς  τ ο ύ τ ω ν  
δ η  τ ω ν  π σ λ λ η κ α ο ί ω ν  προς άν- 
ταμο·6ήν άοαγε των μόχθων αυτών πρέπει 
να τούς έγκαταλείψη έκουσίως είς την άθλιό- 
τητα καί άττόγνωσιν;

Αύτη τότε θέλη τούς διάλυση, δταν δυνηθη 
νά τούς δώση ο λ ί γ α  σ τ ρ έ μ μ α 
τ α  γ η ς  κ α ί  ό λ ί γ α  χ ρ ή μ α 
τ α  νά την δουλεύσωσι. Κ α ί  τ ό τ ε  
έ χ ο ν τ ε ς  κ τ ή σ ι ν  θ έ λ ο υ σ ι ν  
ά π ε χ ε ι της κτήσεως των άλλων» (Γραμ. 
άπό 3.2.30 Επ. Γ  349).

"Όπως βλέπουμε σ ’ αώτό τό γράμμα φαί
νεται καθαρά ή Απόφασή του νά δώση λίγα 
στρέμματα καί λίγα χρήμοττα στους άγωνι- 
στές. Ό  Καπτοδίστριας θεωρούσε ότι ή δια
νομή λίγης γης στά  «τταιλληκάρια» δέν ήταν 
μόνο ύπτ>χρέωση τής πατρίδας στα παιδιά 
της πού μέ τις θυσίες τους τη λευτέρωσαν/ μά 
καί ό  μόνος τρόπος γιά νά μην ξοτναρχίση 
ή ληστεία «καί ή πειρατεία πού μέ τόσον κό
πο είχαν έξαλειψτεΐ.

Την 7δια σκέψη την ξαναβρίσκουμε καί σ ’ 
Ενα γράμμα του προς τον άγστττημένο του 
φίλο καί κατοπινό βιογράφο του Α.Στούρλα 
(λένε μάλιστα οτι ή μόνη γυναίκα πού έρω- 
τεύθηκε 6 Καττοδίστριας καί πού έξ αίτιας 
του Ερωτά του cr* αύτην 6έν παντρεύτηκε πο
τέ κατόπιν, ήταν ή άδελφή του Στούρλα ή 
Ρωξάνδρα). «Ή  έπανάστοοσις» του έγραψε, 
«έ γέννησε Ενα σωρόν άνθρώπων άργώνΛ θε- 
λόντων νά ζώσιν έκ ταυ δημοσίου, ο Τ τ ι- 
ν ε ς  4 ν  έ γ κ α τ α λ ε ί φ θ ώ σ ι  θε- 
Λουσι πέσει έχ της άπελπισίας είς ληστείαν 
καί πειρατείαν. Καί τότε τό θθνος θέλει <Χ- 
ναγκασθη νά έ ξ ο δ ε ύ σ η  π ε ρ ι σ 

σ ό τ ε ρ α .  Τούτο δεν θέλει διορθωθή παρ 
όταν ή Ελληνική Κυβέρνησις, στερεωθή εν
τελώς, και εχουσα χρήματα καί όιξιοπιστίαν 
δυνηθη νά δώση ε ί ς  τ ο ύ ς  τ ο ι ο ύ -  
τ ο υ ς  ά ν θ ρ ώ π ο υ ς  γ α ί α ς  Τνα 
κ α τ σ σ τ σ θ ώ σ ι  π ο λ ί τ α ι  κ α 
λ ο ί  κ α ί  χ ρ ή σ ι μ ο ι .  Γένοιτο». 
(Γράμμ. έπ. 25.6.30 Επ. Δ ' σελ. 52).

Αυτό τό ycvoito πού κλείνει τό γράμμα 
του δείχνει π όσο  κι ό Τδιος ό ΚαποδίστοιαΓ 
δέν ήτοα/ σίγουρος πώς θά τό πετύχαινε. Κι’ 
όμως βλέπει ότι ήταν άνάγκη νά γίνη.

Ποιο είναι λοιπόν τό συμπέρασμά μας;
"Ότι, πραγματικά, ό Καττοδίστριας J$xt 

σκοπό νά μοιράσει γη στους φτωχούς άγρό- 
τγ- κσ· στούο άγωνιστές.

Ξοτναλεμε, άνεξάρτητσ άπό τά προσωπικά 
του κίνητρα, είτε τά θεωρήσουμε ευγενικά, 
καί φιλολαϊκά όπως θέλουν οι φίλοι του, εί
τε* τά δεχθούμε ίδιοτελή καί πώς Αποβλέπουν 
στη στερέωση τής δικής του τυραννικής έξου- 
~;σ<“ όπως λένε οί αντίπαλοί του, γεγονός εί
ναι οτι ή Κυβέρνησή του προσπάθησε να πε- 
oics‘vn-£i την εξουσία τών κοτσαμπάσηδων, νά 
ύττεοΓσπιατεΐ τά συμφέροντα τού τόπου άπό 
τούς ξένους, καί νά λύσει, Εστω κι ώς Ενα 
βαθμό, τό ιμεγάλο ζήτημα της διανομής τής 
εθνικής γης.

Ό  Τδιος ό Τρικούπης, αύτός 6 πολιτικός 
του αντίπαλος, θεώρησε ύποχοέωσή του να 
γράψη στην Ιστορία του Κύριος δέ σκοπος 
τής Κυβερνητικής πορείας του Κοτττοδίστρισ 
ήτον ή υ λ ι κ ή  δ ε λ τ ί ω σ ι ς  τ ο υ  
X α  ο 0  διότι τούτην έθεώρει βάσιν καί 
προανωγόν πάσης άλλης (Δ ' Τ : σ. 196).

Καί τούς μέν κοτζαμπάσηδες έχάλει Τούρ
κους φέροντας όνομα χριστιανών, τοΟς Βέ Β- 
πλαρχηγούς ληστάς, άγγεΤα του Σατα*.ά τούς 
Φανοορ ιώτας καί μωρούς τούς λογίάυς, μ ό 
ν ο υ ς  τ ο ύ ς  χ ω ρ ι κ ο ύ ς  έθεώρει 
άξιους της άγάπης καί προστασίας του καί 
Ελεγε ά ν σ ψ α ν δ ό ν  ότι προς τό συμ
φέρον αώτων καί μόνον άττέβλεπεν ή Κυβέίρ- 
νησίς του» (Δ ' Τ., σ . 197).



Π Α Ρ Α Μ Ο Ν Η
Τής ΤΑΤΙΑΝΑΣ ΓΚΡΙΤΣΗ—ΜΙ ΑΛΙ ΕΞ

Στην Πανσιόν πού άκούμπησα κουρασμένη τις δυό μου βαλίτσες, γίνηκε λίγο 
λίγο το σπίτι μου. Γνωρίζω πια δλα τα βήματα. Στο κεφαλόσκαλο οί πιο πολλοί 
κάτοικοι τοΰ έκτου πατώματος μοϋ λένε καλημέρα, έκτος άπό τον διπλανό μου. Αυ
τόν δεν τον εΐδα στο πρόσωπο ποτέ, ξέρω δμως πώς είναι άντρας άπό τον τρόπο 
πού πετάει τά παπούτσια του δταν γυρίζει άργά τή νύχτα. Ξυπνάω άπό τό θόρυβο 
καί δέν μπορεί νά μου κολλήση πια ύπνος γιατί βγάζει τό ενα παπούτσι, τό πετάει 
κ* έγώ περιμένω άτελείωτα νά βγάλει καί τ' άλλο για ν’ άποκοιμηθώ. Κάποτε έχω 
τήν έντύπωση πώς ξέρει τούτη μου την άναμονή καί άργεΐ έπίτηδες για νά μέ ξα- 
γρυπνήσει. Τόν άκούω πού πάει κ’ έρχεται μέ τό ένα παπούτσι, άνοίγει τη βρύση, 
πλένεται, φτιάχνει κάποιο ζεστό—είναι καθαρός ό ήχος τοΰ νερού μέσα στο κατσαρό- 
λι—έπειτα κάθεται—έχει άραγε πολυθρόνα τό δωμάτιό του ;—καί διαβάζει. Έγώ πε
ριμένω νά διαβάσει μιά μιά καί μέ προσοχή τις σελίδες του γιά νά βγάλει έπί τέλους 
καί τ’ άλλο παπούτσι καί νά ησυχάσω.

Τόν τελευταίο καιρό τόν περιμένω ώρες καί είναι άδύνατον νά μην πεταχτώ 
μέσα άπό τόν ύπνο μου μόλις γυρίσει. Σκέφτουμαι πώς θά είναι πονεμένο τό ένα του 
πόδι καί πρέπει νά τόν ενοχλεί θανάσιμα τό παπούτσι γιατί μόλις μπει, σά νάχει 
λύσει άπό τό διάδρομο κι δλας τό κορδόνι, τό σφεντονίζει στήν άλλη γωνιά τοΰ δω
ματίου μέ τόση λύσσα πού θάλεγε κανείς πώς άγανάκτηση περισσότερο τοΰ προκα- 
λοΰσε, παρά πόνο. "Οταν πονάς βγάζεις μαλακά μαλακά τόν έπίδεσμο, δέν τόν ξεκο- 
λάς μέ τόσην άπονιά, καί ή άνακούφιση σέ κάνει νά βγάζεις έναν μικρό άναστεναγ- 
μό καί νά κάθεσαι λίγο άκίνητος μπροστά στήν εύτυχία τής προσωρινής σου άπολύ- 
τρωσης. Αύτός τό πετάει καί βηματίζει. Βηματίζει σάν τόν κλειδώσανε ξαφνικά εκεί 
μέσα καί προσπαθεί ν’ άνακαλύψει κάποιαν έξοδο. "Επειτα πιάνει τό βιβλίο. Τί ήθε
λα νά προσέξω κάθε πόσην ώρα γυρίζει τά φύλλα του; Τώρα ξέρω πώς δέν έχει άλλη 
σελίδα τό βιβλίο. "Ενα βιβλίο μονοσέλιδο κρατάει. Δέν άκούγεται κανένας μά κανέ
νας θόρυβος, μόνο μέσα άπό τήν σκισμένη ταπετσαρία πού καλύπτει τήν πόρτα πού 
ένωνε κάποτε τά δυό δωμάτια, περνάει διακριτικά, σχεδόν άνεπαίσθητα μιά μικρή 
χαραμαδιά φως καί άκινητεΐ εκεί τή ματιά μου. Ποιο είναι αύτό τό άνεξάντλητο 
μονοσέλιδο βιβλίο; Τί δουλειά μπορεί νά κάνει αύτός ό άνθρωπος πού γυρίζει τόσο 
άργά καί δέν τόν συνάντησα ποτέ στις σκάλες, στήν τραπεζαρία, κάπου τέλος πάν
των μέσα στήν πανσιόν;

Ή παρουσία του δεσμεύει τις νύχτες μου.
Φαντάζουμαι τά πιο άπίθανα πράγματα κ’ έρχονται φορές πού ή ουλή τοΰ πο

διού του μεγαλώνει, μεγαλώνει καί πιάνει δλο τό χώρο τοΰ δωματίου. Είναι μιά 
πληγή άνοιχτή σά μάτι καί γλυστράει μέσα άπό τή χαραμάδα μαζί μέ τό φως. Κα
τάντησα νά τή φοβάμαι σάν κάποιο τέρας μυθολογικό, άπό κείνα πού δέν εικονίζονται 
μέσα στά βιβλία, καί κάθε φορά τοΰ φτιάχνω κ’ ένα καινούργιο πρόσωπο, πιό άγριο 
άπό τό προηγούμενο, πιό τρομαχτικό.

’Αποφάσισα λοιπόν νά τόν παραμονέψω. ’Έπρεπε όπως δήποτε πιά νά τόν δώ 
γιά νά λυτρωθώ άπό τή φαντασία μου, ίσως κι όλος νά μποροΰσα νά τόν παρακα- 
λεσω μέ πολύ τρυφερή φωνή νά βγάζει μέ λιγότερη μανία τό παποΰτσι...

Τόν τελευταίο καιρό είμαι σχεδόν σίγουρη πώς κοιμάται μέ τό ένα παποΰτσι.
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Τον περίμενα πίσω άπό τήν πόρτα μου ορθή. Οταν ακόυσα τό τρίξιμο του κλει
διού του στήν κλειδωνιά προσπάθησα ν’ άνοίξω και να βγώ τάχα τυχαία και μέ 
ύφος πολύ άπλό, περνώντας άπό μπροστά του να τού πώ «καλησπέρα σας». Τό χέρι 
μου έμεινε στο πόμολο ίσαμε πού μπήκε εκείνος μέσα κ’ έκλεισε όπως πάντα σιγά, 
διακριτικά τήν πόρτα του. Είναι παράξενο πόσο αυτός ό άνθρωπος αισθάνονταν άπο · 
μονωμένος μέσα στο δωμάτιό του. Δέν άκουγόταν ίσαμε τή στιγμή πού κλεινόταν 
εκεί. ’Έπειτα έκανε όλα έκεΐνα τα άπίθανα πράγματα, δίχως φυσικά νά ύποπτευθεί 
ποτέ τήν παρουσία κάποιου άλλου κοντά του.

Κοιτάζουμαι στον καθρέφτη. Πάνε δυο χρόνια πού δέν είχα ξαναφορέσει τούτο 
το κατακόκκινο φόρεμα μου. Γιατί τό έβγαλα άπό τό βάθος τής βαλίτσας μου άπόψε 
το βράδυ; Έλυσα καί τά μαλλιά μου. ’Έχω πλούσια κατάμαυρα μαλλιά. ’Ανακαλύ
πτω ξαφνικά πώς ήθελα ν’ άρέσω στον τρομαχτικό γείτονά μου. Σ’ όλα αυτά δέν 
υπάρχει γιατί, μά ίσως νάναι πάλι κάποιος θρΰλοε παλιός πού γέννησε τούτη τήν κί
νησή μου—ή κοπέλλα νά πούμε πού πάνε θήραμα στο Δράκο τ’ "Αη Γιωργιου καί 
τρέμει μέσα στο λαμπερό της ένδυμα—ίσως κι όλας ή άνάγκη ν’ άρέσω, μόνο ν’ 
άρέσω κάτω άπ’ τό θηλυκό φόρεμά μου.

’Όχι, γιά μιάν άκόμα φορά προσπάθησα νά ξεγελάσω τον έαυτό μου. Δέν πα
ραμόνεψα τό φόβο μου, μά τον μοναδικό άνθρωπο πού ξέμεινε μέσα στήν πανσιόν 
τούτες τις μέρες, όλοι οί άλλοι—κάτοικοι στο έκτο πάτωμα—γυρίσανε στήν κοίτη τους.

Αύριο ξημερώνει Χριστούγεννα.

Κρυώνω. Αυτή ή αίσθηση τού κρύου γίνεται μέρα μέ τή μέρα πιο δυνατή. 
Φταίνε όλα αυτά τά τζάκια πού νιώθω άναμένα πίσω άπ’ τά θολά τζάμια τήε άπέ- 
ραντης πολιτείας. ’Αλλάξανε οί όψεις των σπιτιών, γιομίσανε χρώματα οί βιτρίνες, 
οί άνθρωποι κινούνται πιο ζωηροί τούς δρόμους, είναι διαχυτικοί μέσα στά μέτρο καί 
στά λεωφορεία, κοιτάζουν μέ ικανοποίηση δ ένας στά χέρια τού άλλου τά πακέτα μέ 
τά ζωγραφισμένα έλατα καί τά χρυσά κλαδιά. Μέσα στά μάτια των παιδιών σιγο
καίει ή φωτιά πού άνάψανε στά τζάκια.

Στέκουμαι έξω άπό τις έκκλησίες πού φωτίζουνε τά πρόσωπα της άναμονής. 
Όλος ό κόσμος περιμένει μέσα σ’ αύτή τήν πολιτεία καί χύθηκε μέσα στούς δρόμους 
το λαχάνιασμα τής παιδικής καρδιάς.

Τά άχρηστα χέρια μου πάει καιρός πού δέν μπορούν σέ κανέναν πιά νά κεντή
σουν ένα παραμύθι. Μπαίνουν μέσα στά ολόφωτα μαγαζιά άναζητώντας στά πράγ
ματα νά μού δείξουν, νά μού θυμίσουν τή σχέσ/] μου μέ τον κόσμο τούτο. Δέν υπάρ
χει κανείς νά τού χαρίσω έστω κ* ένα μαντήλι. Μπροστά σ’ ένα τραπέζι σταματώ. Χι
λιάδες γραμματόσημα μέσα σέ φακελλάκια άπό διάφανη ζελατίνα ένώνουν τις άκριες 
τής γής. Κάτι κουνιέται μέσα μου καί προσπαθεί νά μού θυμίσει...

«Ναί, ναί, ό γιός τής θυρωρού πού μάζευε γραμματόσημα καί κάθε τόσο ρω
τούσε. ((Είχατε γράμμα»; Εκείνο τό «όχι» πόσο μάς άπέλπιζε καί τούς δύο.

Στήν άρχή δέν τολμώ νά τ’ αγγίξω, τό χέρι μου τρέμει μέσα στο γάντι, τό 
βγάζω μέ δυσκολία. Επειτα τά δάχτυλα εύκολα τρέχουν, άγωνιούν, άνακατεύουν, 
φλογίζονται. Ούτε ξέρω -πόσην ώρα ψάχνω τά φακελάκια.

—Τί ζητάτε έπί τέλους κυρία μου ; ’Αναστατώσατε όλες τις συλλογές ! Είναι 
συγκρατημένη ή άγανάκτηση τού υπαλλήλου, καί μένω μπροστά του ξυλένια, τά 
χέρια μού δέν μπορούν νά κρυφτούν πουθενά.

—Γραμματόσημα άπ’ τήν πατρίδα μου γύρευα...
Κάτι άκόμα είπα μουρμουριστά. Τί μάντεψε δ άντρας ; Δέν άπλωσε τά χέρια 

του πάνω στούς ώμους μου, όμως, ήρθε τόσο μαλακά ή φωνή του πού άποξεχάστηκα 
νά τον κοιτώ.

—Είναι πολύ σπάνια γραμματόσημα Κυρία, μόνο σέ πολυτελείς συλλογές θά 
τά βρείτε...
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Σκουντάω τού? ανθρώπους, προσπαθώ νά έλευθερωθώ. Ένα τόσο μικρούλικο 
θέαμα πήγα νά φτιάξω, κι αυτό άνήκε στήν πολυτέλεια. Θά πήγαινα στο παιδί ένα 
σωρό γραμματόσημα καί θά πίστευε πώς σαν έφυγα από το σπίτι τους φτάσανε όλα 
σά γράμματα πού περίμενα μαζί.

«Που πας καραβάκι μέ τέτοιον καιρό 
σε μάχεται ή θάλασσα δεν τήν φοβάσαι:»

Λεν μπορώ πια νά σκεφτώ. Οί γαλότσες βαθειές γούβες πάνω στο χιόνι, τις 
παρακολουθώ σαν ξένα χνάρια καί το τραγουδάκι έρχεται καί ξανάρχεται σε χίλιους 
τόνους στή μνήμη μου. Στο άναγνωσματάριο τής Τρίτης Δημοτικού ήτανε τυπωμένο 
μέ μεγάλα στρογγυλά γράμματα. Κι άργότερα, πολύ άργότερα μια άσπρη μαλακιά 
άκυμάτιστη θάλασσα, τής γαλότσας το βάρος, μικρά βουλιαγμένα καραβάκια... Δε τή 
φοβάσαι; δεν τη φοβάσαι: ΤΩ ναι, τή φοβάμαι. Στέκουμαι πάνω απ’ τον εξαεριστή
ρα τού μέτρο προσπαθώντας νά ζεστάνω τά παγωμένα μου πόδια. Στεγνώνουν κοντά 
μου καί μερικά καλοθρεμένα σπουργίτια ((Οί άλήτες τ’ ουρανού», κι αυτό γραμμένο 
σε κάποιο άναγνωστικό μου.

Αυτοί κ’ εγώ. Ό Γκιούλιβερ στή χώρα τών σπουργιτών.
ν> αυτή την απέραντη χωρά πως να χωρεσω

Βάσω; Κατράκη Χαρακτική at πέτο*

% %ατομική
στήν Γκαλλερ» «Ζυγός»

ι
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ΤΟ Ε Τ Ο Σ  Σ Ι Α Α Ε Ρ  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ

Τού ΧΡΙΣΤΟΦ ΦΟΥΝΚΕ

Στις 10 τού Νοέμβρη συμπληρώνονται δια
κόσια χρόνια υπό τη γέννηση του Φρειδερί
κου Σίλλερ, ενός άπό τούς μεγσλοφυέστερους 
δημιουργούς τής γερμον·χής εθνικής λογοτε
χνίας. Ή  αναβίωση τού Σίλλερ πού άρχισε 
τό 1955 μέ την ευκαιρία τής συμπλήρωσης 
1 50 χρόνων άπό τον θάνατο του μεγάλου ποι
ητή, βρίσκει την καλύτερη συνέχειά της στις 
εορτές και στις άλλες εκδηλώσεις πού γίνον
ται σε μνήμη του κατά το έτος Σίλλερ.

Ποιά είναι ή σημασία τού έτους Σίλλερ;
Δεν πρόκειται βίβαια νιά χσμμιάν ιερο- 

τελεστικού τύπου λατρευτική εκδήλωση, άλλα 
για ένα γνήσιο λαϊκό κίνημα. "Οχι για ένα 
ψυχρό μνημόσυνο ένός κλασσικού πού έχει ά 
πό καιρό πεθάνει, άλλα για μ«ά καινούργια 
ερμηνεία των έργων του πάνω στή βάση τής 
πικρής Ιστορικής πείρας μας. Πρόκειται α
κόμα, για τον έορτασιιό του εθνικού ποιη
τή μέσα στο πλαίσιο των δραματικών συγ
κρούσεων τής εποχής μας. Στη δεύτερη σύνο
δο τής «Επιτροπής Σίλλερ» στό Βερολίνο, ό 
υπουργός τής Παιδείας καί πολιτισμού τής 
Γερμανικής Δημοκρατίας, ’Αλεξάντερ "Αμ- 
πους, άποκάλεσε τον Σίλλερ, τον μεγαλύτε
ρο δραματουργό πού εΤδε ό κόσμος μετά τον 
Σαίξπηρ. Ό  ύπουργός έτόνισε ότι οι έορ- 
τές γιά τον Σίλλερ πρέπει να προστατευτούν 
άπό τις άντιδραστικές, έθνικιστικές παραχα
ράξεις τής γερμανικής πολιτιστικής κληρονο
μιάς πού γίνονται στην Δυτική Γερμανία, ή 
οποία συνεχίζει τον έσφολμένο δρόμο πού ά- 
κολοέθησε τό έθνος μας κατά τό παρελθόν.

Οι έορτές Σίλλερ τής Δυτικής Γερμοτνίας, 
πού ήδη άναγγέλθηκαν σάν ριά «έθνική όμο- 
λογία», (άμεση αναφορά στην παράδοση τής 
παραχάραξης τού Σίλλερ πού έγινε ρέ τον έ- 
οοτασμό του 1859) δέν μπορούν ποορά υά 
έκτρσπούν σέ άντιδραστική εθνικιστική προ
παγάνδα.

«Τό πνεύμα τού έργου τού Σίλλερ, πού ε
πιδρά ενεργητικά πάνω οπήν εποχή μας, μπο- 
ρει νά διατηρηθεί άτπαραχάρακτο μονάχα 
σ τ ό  έ ν α  άπό τά  δύο γερμανικά κράτη 
πού υπάρχουν σήμερα: Στην Γερμανική Λαϊ
κή Δημοκρατία μας, όπου τό έχει άνολάβει 
ή γερμανική έργατική τάξη. Ή  έργατική τά 
ξη είναι ή μόνη δύναμη που έχει έξουσιοδοτη- 
θεϊ άπό την ιστορία νά διασώσει την κλασ
σική λογοτεχνία και τήν όφθονία ζωής πού ή 
λογοτεχνία αυτή προσφέρει στό έθνος», κα- 
τάληξε ό *Αλεξάντερ *Α μίτους.

Πραγματικά, ο'ι δυνάμεις τής καλωσύνης 
καί τής ομορφιάς, ή δύναμη τής άνθρωπιας 
πού άναπηδότν ολοζώντανες μέσα άπ* τό έργο 
τού Σίλλερ, εΤναι στίς μέρες μας ισχυρότερες 
οπό ποτέ άλλοτε. "Ενα πρόσωπο (θεατρικού 
έργου) σάν τον Μάξ Πικαλόμινι,, άπαλλα
γμένο άπό κάθε σκηνική άκαμψία, ένα πρό
σωπο πού ζωντανεύει άπό μόνη τήν δύναμη 
τής εσωτερικής του φλόγας, εΤναι ένα θαυ
μάσιο πρόσωπο, ένα πρόσαπτα τής εποχής 
μας. Χρειάζεται θερμότατη πεποίθηση και 
εμπιστοσύνη στό καλό πού ύπάρχει μέσα 
στον άνθρωπο καί στην προοδευτική άνάπτυ- 
ξη τής άνθρωπότητας, γιά νά πλάσει κανείς 
αυτό τό πρόσωπο, τον ιδεατό κριτή ένός κό
σμου πού προσπαθεί νά καταστρέφει κά
θε τι πού είναι καλό καί όμορφο μέσα στον 
άνθρωπο. *0 Σίλλερ έπλασε τον δικό του 
Μάξ Πικολόμινι έτσι, πού νά εμφανίζεται δυ
νατότερος άπό τον κόσμο. Θαυμάζοντας τή 
δύναμη αυτού τού άγνού άχθρώπου, εμείς σή
μερα ξέρουμε πια πώς τά  όνειρά του έχουν 
αληθέψει. Καί ή γνώση ουτή μάς δίνει δύνα
μη κΓ έμπιστοσύνη στήν πορεία μας γιά ένα 
λαμπρό μέλλον.

Γιά να δείξουμε την έσωτερική σκοπιμότη
τα καί τή σημασία των εθνικών έορτών Σίλ
λερ, θ' άναφέρουμε ένα άκόμοο παράδειγμα; 
Αγωνιζόμαστε γιά τή δημιουργία ένός θεά
τρου που νάναι σέ θέση ν’ άντι καθρεφτίζει ορ
θά τά  Ιδανικά τής άνοτπτυσσομένης σοσιαλι- 
στ>κής κοινωνίας. Θέλουμε να βλέπουμε π ά
νω στή σκηνή πρόσωπα που παλεύουν γιά 
τήν. έλευθερία καί γιά τό δίκιο όλων των αν
θρώπων, πρόσωπα πού ή ζωή τους διαπνέε- 
ται άπό τις αρχές του καλού καί τού ωραίου.

Σ* αύτή τή σκληρή πάλη γιά ένα σοσιαλι
στικό έθνικό θέατρο, ό Σίλλερ μπορεί νά μάς 
σταθεί ένας όδτγγός άνεκτίμητης άξίας.

Τό 1784 ό νέος τότε δραματουργός έγρα
ψε τό· δοκίμιο «Τό θ έα τρ ο 'σ ά ν  ^θικός θε
σμός». Στό δοκίμιό του οι/τό ό Σύλλερ ζη
τάει ένα γερμανικό έθνικό θέατρο πού νά συν
δέεται μέ τήν παρούσα στιγμή ολοκλήρου τού 
λαού. Καί σ* αυτό τό έθνικό θέατρο βάζει το  
καθήκον, να επιτύχει «μέ καλλιτεχνικά μέσα 
έκείνο που ή άμεση νομοθεσία του δεσττοτι- 
κοΰ κράτους δεν ήταν πρόθυμη νά έκτελέσει. 
"Ετσι, στό θέατρο τού Σίλλερ ή πάλη γιά 
τήν έλεεθερία καί τό δίκιο είναι ή κυρίαρχη 
ίδέα. Εμείς έδώ μπορούμε νά διδαχθούμε ά 
πειρα πράγματα άπό τον Σίλλερ γιατί ήρθε
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-τιά ή εποχή γ«ά ένα θέατρο πού θά ενεργεί 
δραστήρια καί θα κρίνει. Ενα τέτοιο θέα
τρο μπορεί νά υπάρξει μόνον σέ μ·ά σοσια
λιστική διόρθωση των κοινωνικών πραγμάτων, 
που είναι ή μόνη ικανή νά έρμηνέψει ορθά καί 
έργο τού Σίλλερ.

Οι γιορτές τού έτους Σίλλερ έχουν αρ
χίσει ήδη άπό τον περασμένο Μάη άλλα θά 
οτάσουν ατό ότποκσρύψωμά τους τό Νοέμ
βρη. Βασίζονται πάνω σέ πολυάριθμες εκδη
λώσεις τής Γερμανικής "Ενωσης Εκπολιτι
σμού, τής Λέσχης Διανοουμένων, του Οίκου 
Εκπολιτισμού, του Οϊκου Θεάτρου, των δια
φόρων λεσχών των χωριών καί τών Άκαδη- 
μιών τής υπαίθρου. *0 Σίλλερ άνηκει στά λαό 
<αί παντού σήμερα οί άνθρωποι τής χώρας 
συμμετέχουν μέ δραστηριότητα καί αφοσίωση 
στίςέκδηλώσεις γιά νά τιμήσουν τον ποιητή 
τής έλευθερίας. Στο μεγαλύτερο κινηματο
γραφικό στούντιο τής Ευρώπης, στό Πότσ- 
δαμ-Μπάμπελσμπεργκ, γυρίζεται μιά ταινία 
μέ θέμα τό έργο τού Σίλλερ «"Ερως καί Ρα- 
διουργίο» («Λουΐζα Μύλλερ»). Ή  ταινία αυ
τή θά έξοικειώσει τό μεγάλο κοινό μέ τίς Ι
δέες του Σίλλερ. Σκηνοθέτης της ταινίας αύ- 
τής ΤΠ> ΝΤΕΦΑ είναι ό Μάρτιν Χέλμπεργκ, 
ό όποιον έχει ήδη μεγάλη πείρα κινηματογρα
φικής σκηνοθεσίας κλασικών έργων. Έπί 
πλέον ή ΝΤΕΦΑ θότπεριλάβει στό ρεπερτό
ριο καί τό έξοχο ντοκυμανταίρ «Σίλλερ» που 
είχε γυρίσει τό 1955. Στήν ΒαΤμάρη οί έ- 
ορτές τού έτους Σίλλερ άρχισαν μέ ένα 
έορταπιστικό πρωινό πού έγινε στό Εθνικό 
Θέατρο ’ Εργατών της πόλης αυτής. Ταυτό
χρονα άνοιξε ή πρώτη έκθεση τής «Ε τα ι
ρίας 'Εθνικών 'Ερευνών καί μνημειακών 'Αρ
χείων τής Κλασσικής Γερμανικής Λογοτεχνί
ας Βαίμάρης» μέ θέμα «*0 Σίλλερ καί τό 
Θέατρο». Μεγάλη σημασία έπίσης αποδόθηκε 
στό φεστιβάλ νεολαίας πού έγινε στή 
Βαίμάρη. Ή  γερμανική νεολαία βρήκε έ- 
κεΐ τή δυνοπΌτητα νά γνωρίσει τό έργο τού 
Σίλλερ καί νά μάθει νά τό κατανοεί στην ί
δια τήν πόλη όπου 6 ποιητής άνάπτυξε τή 
δραστηριότητα του. Οι έπισκέψεις οπτούς διά
φορους μνημειακούς χώρους καί ή έμπειρία, 
άπό τή γνωριμία τού έργου τού Σίλλερ πά
νω στη σκηνή, βοήθησαν τούς νέους νά 
βρουν τή ζωντανή σχέση τού ποιητή μέ τό 
έθνος του.

'Εκτός άπό τήν Βαίμάρη, άλλο ένα κέντρο 
των έορτασμών τού έτους Σίλλερ είναι ή Χάλ- 
λη. Εκεί θά γίνει γιά πρώτη φορά τό Φε
στιβάλ των 'Ελεύθερων Γερμανικών Συνδικά
των. Τά Ε .Γ,Σ. άττεύθυναν μιάν έκκληση σ ' 
όλους τούς συγγραφείς καί καλλιτέχνες ζη
τώντας τους τή συμβολή τους γιά  τήν Απο
κατάσταση στενώτερων σχέσεων μεταξύ έρ- 
γατών καί καλλιτεχνών μέ τήν εύκαχρία του 
έτους Σ ίλλερ.

Τον Νοέμβριο ή Βάίμάοη θά γίνει ή Μέκ
κα τών φίλων τού Σίλλερ απ ’ όλο τον κόσμο. 
Ά π ό τίς 6 ώς τί 9 Νοεμβίου θά γίνει εκεί 
επιστημονική διάσκεψη μέ θέμα τό έργο του 
Σ ίλλερ καί θά εκφωνηθούν Λόγοι άπό πολλούς 
περίφημους φιλόλογους τής Γερμανίας καί τού 
εξωτερικού. Ή  έναρξη θά γίνει μέ έορταστι
κή έκτέλεση τού άποσπάσματος «Δημητριός» 
καί τής 9ης Συμφωνίας τού Μπετόδεν, στό 
Εθνικό Θέατρο τής Βαίμάρης.

Στις 8 Νοεμβρίου τό πρωί θα γίνει έορτα- 
στική συνεδρίαση του Πανεπιστημίου «Φρει
δερίκος Σίλλερ» τής Ίένας γιά νά πανηγύρι- 
στεί ή 200η επέτειος τής γέννησης του Ποιη
τή. Τό βράδυ τής ίδιας ή μέρας θα γίνει επί
σημη έορτοστική έκδήλωση τής Κυβέρνησης- 
τής Γερμανικής Δημοκρατίας στό Θέατρο τής. 
Βαίμάρης.

Γιά τίς 1 1 Νοεμβρίου σχεδιάζεται τό με
γάλο διεθνές γεγονός « Ό  κόσμος τιμή: τόν· 
Σίλλερ». Στό Σλόσχοφ (προαύλιο τού Πύρ
γου) θα γίνει μιά μεγάλη συγκέντρωση στήν* 
όποια θά πάρει μέρος όλόκληρος ό πληθυ
σμός τής Βαίμάρης καί ό έορτασμός θα κλεί
σει μέ μιά μεγάλη λαμπαδσφορία πού θά 
διασχίσει τούς δρόμους τής πόλης τής κλασ
σικής γερμανικής, λογοτεχνίας.

Σ* όλη τή διάρκεια τών έορταστικών ήμε- 
ρών θά δοθούν πολλές παραστάσεις άπό θιά
σους προερχόμενους άττ* όλα τά μέρη τής 
Γερμανικής Δημοκρατίας. Τό Γερμανικό Θέ
ατρο τού Βερολίνου θα άνεβάσει τον «Βάλ- 
λενστάίν»’ έχοντας σαν έπιδίωξή του νά ανα
ζητήσει τή ρεαλιστική ουσία τών προσώπων 
καί τής πλοκής κι έτσι νά έναρμονίσει τήν ά -  
λήθεια τού έργου του Σίλλερ μέ τις ίδέες πού 
αυτό γεννά.

Τό εθνικό Θέατρο τής Βαίμάρης θά εγκαι
νιάσει τίς παραστάσεις του μέ τον «Δον 
Κάρλος». Έπίσης στό ρεπερτόριό του θά πε- 
ριλάβει την δημοκρατική τραγωδία «Ή  Συν
ωμοσία τού Φιέσκο στή Γένοβα». Τέλος στό 
ιστορικό θεοττρο «Λάουχσταντ» θα δεθούν έ
πίσης έορταστικές παραστάσεις μέ την ευ
καιρία τού έτους Σίλλερ, τον Νοέμβριο.

Αυτά είναι σέ γενικές γραμμές μερικά ά π ό  
τά σχέδια που κάνει μιά χώρα σοσιαλιστικής 
οικοδόμησης γιά νά τιμήσει τή μνήμη ενός 
άτπο τά  μεγαλύτερα παιδιά της. -Είναι τά  σχέ
δια μιας χώρας πού έχει συνείδηση της έθνι- 
κής της υποχρέωσης νά συντηρήσει τήν- 
πνευμοΓτική κληρονομιά τού παρελθόντος καί 
νά τήν άξιοποιήσει μέσα στή σημερινή σο - 
σιοβλιστική έποχή ώστε κάθε, τί τό άληθινό, 
τό καλό, τό μεγάλο καί τό ωραίο πού υπάρ
χει στά  έργα τών Γερμανών κλασσικών νά 
γίνει ζωτικό στοιχείο τής άναπτυσσόμενης σο 
σιαλιστικής έθνικής κουλτούρας μας.

Μετάφραση ΚΩΣΤΑΣ Π ΕΤΡΟΥ
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Στις 23 τον Όκτώβρη, κατά το βραδάκι 
έγινε στο Α' Νεκροταφείο ή κηδεία τοϋ ζω
γράφου Γιώργου Μηουζιάνη, πού είχε πεθάνει 
υστέρα από όλιγοήμερη άρρώστεια. Είχε γιά 
χαλά σκοτεινιάσει δτανοί "Ελληνες καλλιτέχνες 
συνόδεψαν τον νεκρό Ας τήν τελευταία του κα
τοικία. Φυσικά κανένας επίσημος δεν σχτνόδεψε 
το λείψανό του. ' Ι ϊ  έπισημη Πολιτεία πού τον 
είχε άγνοήσει οσο ζονσε, τον άγνοονσε και τώρα 
με το θάνατό τον. 9Ομως οί φίλοι του κι οΐ 
καλλιτέχνες, πού τον ξέβγαζαν την ώρα αυτή, 
καθώς και μιά μεγάλη μερίδα άνθρώπων που 
μπόρεσαν νΖ άντιληφθονν τη σημασία του έργου 
τον, είχαν πεποίθηση πώς μέ τό θάνατο τοϋ 
Μπουζιάνη χανόταν ένας άληθινά μεγάλος ζω
γράφος και μαζί ένας αληθινός άνθρωπος.

Τ ί είν* αύτό πού κάνει τό Μπουζιάνη νά ξε
χωρίζει άνάμεσα στους άλλους σύγχρονους καλ
λιτέχνες μας : "Οταν σπούδαζε στην * Αθήνα, 
στις αρχές τον αιώνα μας κυριαρχούσε άκόμα 
στον τόπο μας, πέρα γιά πέρα ό ρομαντικός 
νεοκλασοικισμός. Αυτόν σπούδασε απ’ τούς δα
σκάλους του στη Σχολή των Αθηνών. 9Ομως 
φαίνεται νά έκανε τις σπονδές του σε μεγάλο 
βάθος. 9Εμαθε τό νατουραλισμό, και δεν δίστα
ζε ούτε μιά στιγμή νά τό φωνάζει παντού, ο
πού βρισκόταν, πώς τον θεωρούσε σάν την βά
ση τής ζωγραφικής.

—« Τ ί νομίζεις, έλεγε πριν από λίγο άκόμα 
καιρό, πώς υπάρχει στο βάθος τών αρχαίων 
γλυπτών πού θαυμάζουμε;  Ό  νατουραλισμός, 
κι ίσως μάλιστα καί κάποια μανιέρα, σε μερι
κά τουλάχιστον πράμματα». 9Ομως ό νατουραλι
σμός ήταν τό βάθρο τής γνώσης, δχι ολόκληρη 
ή γνώση τής ζωγραφικής γιά τό Μπουζιάνη. 
Νά ξέρουμε τά πράμματα όπως είναι, δχι γιά νά 
τά άναπαριστοϋμε, μά γιά νά μπορούμε νά στη
ρίζουμε καλύτερα αισθητικά τις δικές μας μορ
φές, πού μπορεί νά τ ι ;  αντλούμε άπό τον γύρω

124

κόσμο, μά τις υποτάσσουμε στο δικό μας τό 
όραμα.

Αέν έμεινε γιά καιρό στήν Αθήνα. Πολύ 
νέος ταξίδεψε μέ Ιδιωτική υποτροφία στο Μό
ναχο. 'Ακολούθησε τό δρόμο τής προηγούμενης 
γενιάς, όμως μονάχα γεωγραφικά. Οι άνησυχίες 
του δέ μπορούσαν νά χωρέσονν στο καλοϋπι τών 
έργων πού είχαν προηγηθεΐ. Πήγε έχει καί ρίχ
τηκε πάλι αέ πάθος στή σπουδή. 9Ανοιχτά 
πάντα τά μάτια του στο καινούριο. Ό  Μπου- 
ζιάνης σπούδασε τώρα τόν έμπρεσσιονισμό. Π έ
ρασε ομαλά στή γνώση μιας καινούριας θεώ
ρησης τών πραγμάτων. Και δεν δίστασε νά κά
νει πάλι απ' τήν άρχή σπουδές τών πραγμάτων 
πού τόν τριγύριζαν. Καθώς ένδιαφερόταν μέ 
πάθος γιά τόν άνθρωπο ρίχτηκε αχόρταγα στή 
σπουδή τής ανατομίας. * Η άρτιότητα πού έχουν 
τά σχέδια κ ι οί φιγούρες τής πρώτης του πε
ριόδου φανερώνουν πώς ό Μπουζιάνης πρόκοψε 
γιά καλά καί στις καινούριες του αυτές σπου
δές.

Στο τελευταίο μάθημα, διηγότανε ό Ιδιος, 
ό καθηγητής μάς είπε. Κύριοι, τώρα ξέρετε πιά 
τήν άνατομία. Ά πό δώ καί μπρος πρέπει νά 
φροντίσετε νά τήν ξεχάσετε άν θέλετε πραγμα
τικά νά γίνετε καλλιτέχνες.

Νά τήν ξεχάσει, άλλα πώ ς; 9Ο,τι ζωγραφί
ζει δέν τόν ικανοποιεί. Τό βρίσκει ακαδημαϊκό. 
Ανατομικά σωστό, μά προδίνει τό όραμά του. 
Γιά καιρό μένει κλεισμένος στο έργαστήρι του. 
Μά δέ μπορεί νά γλυτώσει άπ' τήν άνατομία. 
Μιά φορά είχε γιά μοντέλλο ένα νεαρό ζευγά
ρι, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, παντρεμμένους. 
Τούς είχε γυμνούς στο έργαστήρι του καί τούς 
άφησε ελεύθερους νά κάνουν όποια κίνηση ήθε
λαν, νά 7ΐαίρνουι· όποια πόζα τούς γουστάριζε.

—«Σ έ μιά στιγμή, τό αγόρι γύρισε άτιότομα 
απ' τή μέση κι έσκυψε τό κορμί του. Ε ί
δα στή μέση του νά σχηματίζεται ένα βαθού
λωμα κατά μάκρος, άπό πάνω ένας μϋς σχεδιά



στηκε πολύ έντονα, πιο πάνω άλλο; μνς μιλον- 
σε πιο λίγο, από πάνω άλλος λι^ώτερο... 7ού 
φώναξα στάσου, και θίχτηκα αμέσως ο η) όου- 
λειά... Είχα πετάςει πια τήν ανατομία».

Μια μεγάλη περίοδος ταύ έργου του ανήκει 
στον εμπρεσσιονισμό. Μά δεν μένει ούτε κεϊ. 
Ψάχνει συνεχώς γιά καινούριες μορφές, μορφές 
πού θ* αποδώσουν πιστότερα τό όραμά του. Δεν 
τον ενδιαφέρει μόνο ή μορφή του αντικειμένου 
από μοναχή της. Οι έςωτερικές μορφές τού γ ί
νονται απλό πρόσχημα γιά νά έκφοάσει εν αν 
δικό του ψυχικό κόσμο. 1\ι 6 κόσμος του αυτός, 
βαθύς και ταραγμένος δεν βγαίνει εύκολα, δεν 
στέργει ν’ αποδοθεί μέ όποια μορφή. 9 Ο Μπου- 
ζιάνης Οά προτιμούσε μιαν όποιαόήπυτε άλλη 
λύση, έκτος άπό τό νά θυσιάσει το όραμά τον, 
την ιδέα τον σέ μιαν ευχάριστη, σέ μιαν εύκο
λα διατνπούμενη μορφή. \1ν μισεί κάτι τι βα
θύτατα, αν απορρίπτει κάτι τό έργο του χ/ορίς 
συζήτηση, είναι ό φορμαλισμό),. Γ ι αυτό καί Λς 
την τελευταία του πνοή είναι ό πιο άσπονδος 
έχβρός τής άφηρημένης τέχνης. Νοιώθει κι αυ
τός πάντα τήν άνάγκη ν' ανανεώνεται συνεχώς, 
δέν ησυχάζει πουθενά. Πλουτίζει τή γλώσσα 
του, τή λαμπικάρει, τήν απλοποιεί, καταργεί 
άδίσταχτα τό κάθε τι που τον ενοχλεί, μά δεν 
γίνεται ποτέ άι εικονικός. Γ ιατί είναι είναι 
πιασμένος άπό τα ποάμματα τά ίδια, γιατί πο
τέ του δεν απομακρύνεται άπό τή ζωή όπως ό 
ίδιος τήν αντιλαμβάνεται. Περνά έτσι μεγάλες 
περιόδους κρίσης. Δέν τον ικανοποιεί πια ότι 
έκανε καί ψάχνει, ολοένα ψάχνει νά εκφραστεί 
πληρέστερα, νά έκφοάσει πληρέστερα τήν τα
ραγμένη, τήν άστατη ψυχολογία μιας τρνκιμι- 
σμένης εποχής, πού έγινε ό ευπαθής δέκτης της.

Σέ μια τέτοια περιοόο κρίσης σιο Μόναχο, 
έρχεται ένα άλλο τυχαίο περιστατικό νά τον 
βγάλει άπ τό άδιέξοδο. ' Αφηρη μένος. άποροφη- 
μένος, καθώς βάδιζε στό δρόμο, πέφτει τό μά
τι τον σ' ένα φύλλο δένδρου πού τό εσερνε σι
γά σιγά ό άνεμος. Σταμάτησε μπροστά σ' αυτό 
το τιποτένιο φαινόμενο. Αυτό τό κιτρινισμένο 
φύλλο πού κουνιέται άβέβαια πότε δώ καί πότε 
κεϊ τού υποβάλλει μια νέα μορφή, μια μορφή 
ρευστή καί κινούμενη, δυναμική! 'Έσκυψε καί 
τό πήρε, τό παρατήρησε τώρα σταθερά, όπως 
είχε δει τις στάσεις τον καθώς έπεφτε πάνω 
στό πλακόστρωτο τον δρόμου πριν άπό λίγο. 'Η  
όουλειά του άπό δώ καί κάτω είναι βαθειά έπη- 
ρεασμένη άπό τό περιστατικό αυτό. Ζωγραφίζει 
πάλι μέ τό γνήσιο έκεΐνο πάθος του κι οι μορ
φές του, έχουν τό διη·αμισμό, τή ρευστότητα 
καί τήν κίνηση τον φθινοπωρινού φύλλου πού 
σύρθηκε γιά λίγο μπροστά τον σ' ένα δρόμο 
τον Μονάχου. Οί μορφές τον αυτές είναι άκρι- 
βώς εκείνες πού είναι πια σήμερα κοινότατα 
τακτοποιημένες κι έτικετορισμένες σαν ό γερ
μανικός έξπρεσσιονισμός. "Οταν αντάμωσε τούς 
άλλους φίλους του, τον Νόντλε, τον Κόκόσκα 
κτλ. είχε ήδη καταλήξει σ' αυτήν τήν εκφρα
στική μορφή. 'Ύστερα άπό τέσσερα όλ.όκληρα 
χρόνια έγινε ή κοινή τους έκθεση, κι έξέθεσαν 
όλοι εργασία πού ήταν βασικά στηριγμένη πά 
νω στην ίδια βάση. Στι) δυναμική αυτή δια

μαρτυρία ενάντια στην διάλυση του αντικειμέ
νου μέσα στί\ ατμοσφαιρικά παιχνίδιαματα τού 
φώτα; ό πω z τήν είχαν σύλλαβε ι οί Γάλλοι ^μ.πρε- 
σιονιστές. Βέβαια, πριν απ' τό Μπονζιάιη είχε 
διαηαρτνοηθεί με το μεγαλοφυή δικό του τρόπο 
ο Συζάν. μά ό Μπουζιάνηζ σπρωγμένος άπ τό 
δικό του ψυχισμό δέ μπορεί νά χωρέσει ατούς 
γερά μοντελλαρισμένους άγκουζ του Γάλλον δά
σκαλον ' Αγαπά όπως κι αϊτός τά ποάμματα, 
απαράλλαχτα όπως και κεϊ ος, δεν δέχεται σέ 
καμιά περίπτωση, νά τά πλαστογραφήσει. .1/ά 
εχει κι αυτός έναν τόσο έντονα δικό τον ψνχι 
κό κόσμο, ώστε νά μή χωρεϊ μέσα στί; πρόκα- 
ταακευασμένες φόρμες κανενος. Προχώρησε λοι-
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P' ;· J Γ. Μπουζιάν*/;
Δύο Γυναίκες 

(λάδι)

πόν παραπέρα* καί προχώρησε τολμηρά.
—Οι Γερμανοί /ιέ λένε " Ελληνα ζωγράφο, κι 

οί "Ελληνες με λένε Γερμανό. *Εγώ εκείνο πού 
ξέρω είναι πέος αν εξέθετα τότε αμέσως (υστέ
ρα απ’ τή συνάντησή του μέ το φύλλο στο δρό
μο τον Μονάχον) ή τεχνοτροπία πού <τή//ερα 
λέγεται γερμανικός έξπρεσσικνισμός ίσως νά 
λεγότανε ελληνικό;.

Κείνο πού οδήγησε το Μπονζιάνη σ' όλη 
αυτή την περιπετειώδη διαδικασία τής μορφής 
το είπαμε κιόλας, δεν ήτανε οί φορμαλιστικές 
του άναμνήσεις. οϋτε καμιιιά τάση φιλολογική. 
Τα κίνητρά τον ήτανε κίνητρα καθαρά ψυχικά. 
Οί πίνακές του φέρνουν έντονη τή σφραγίδα 
αυτού τον ισχυρού ψυχισμόν, τού άγχους τον 
σύγχρονον ανθρώπου, πού κάποτε φτάνει ιος 
τον παροξυσμό. Πέρα άπ τις μορφικές του 
Επιτυχίες, άπό ιό λιτό μά τόσο έντονο και πε
ριεκτικό σχέδιό τοι·, τις καταπληκτικές χρω

ματικέ: τ ου άρετές. (δεν θ' αργήσουμε νά τον 
παραδεχτούμε σάν μεγάλο δάσκαλο κολορίστα, 
ίσως άπ' τούς λιγοστούς τής σύχρονης τέχνης) 
κεϊιο  πού κ·νησε τό έργο του, τις καταπληχτι- 
χτικές ιιορφές του, είναι ό δικός του ό ψυχι
σμός. Οχι πώς παραμελεί τά ζωγραφικά στοι
χεία γιά τό χατήρι μιας οποιοσδήποτε φιλολο- 
γικότητας.Μά είναι βέβαιος πώς τά στοιχεία αυ
τά δεν ζυΰν μοναχά τους. Τά υποτάσσει στο δικό 
τον ψυχολ.ογικό κλίμα. Θά χρειαστούν Ιδιαίτε
ρες μελέτες καί μιά απόσταση γιά νά μελετη
θεί αυτός ό ψυχικός παράγοντας, ή ψυχική εκ
κένωση που έχουν δεχτεί οι μορφές τον. Κι 
ίσως αυτό νά είναι δουλχιά άλλων ..

Δίπλα στο καβαλλέττο του, πάνω σ ’ εν a 
τραπέζι, είχε γιά χρόνια μιά πα/.έττα, Εια με
γάλο κοιιμάτι ξυ/.ο, πού καθώς δέν τό σκούπι·
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ζε είχε γίνει κάτι σαν τις ανάγλυφες μακέτες 
τών τοπίων που σκαρώνουν κάποτε οι μηχαν- 
νικοί. Κεϊ πάνω από τούς λόφους τής ξερής 
μπογιάς Εβαζε α).\η καινούρια και δίπλα πάλι 
ά?λες κι άλλες και τις μπογιές αυτές τις 
ανακάτευε βιαστικά. 'Ύστερα έπαιρνε απ' τά 
γοώματα αυτά και τά κολλούσε πάνω στον 
πίνακα μέ πυρετό. Ενα έργο του τό δού
λευε καί τό ξαναδούλενε κι ίσως ποτέ νά 
μην τό θεωρούσε ο ίδιος τελειωμένο. "Αν 
τον έπαιρνε ό καιρός Οά τό δούλευε επ’ άπειρο 
καί Οά τό καταντούσε κάτι σάν την Ανάγλυφη 
παλέττα τον. ’ Ητανε φυσικό τά χρώματά τον 
έτσι νά σκουραίνουν, νά λερώνουν πριν άκόμα 
μπουν στον πίνακα. Μά δταν έπαιρναν την τε
λική τους θέση κεϊ πάνω, δλα έλαμπαν. Γ ιατί 
ήξερε νά τά ταιριάζει θαυμάσια, ήταν μεγάλος 
μάστορας κι είχε μελετήσει πολύ βαθειά τις 
σχέσεις τους. Γ ι  αυτό καί δέν φοβότανε πιά 
τίποτε. Έκανε άπό κάτω Ενα σχέδιο λιτό πού 
ίσως Εκείνος μόνο μπορούσε νά τό διαβάσει. 
Δέν τού άρκοΰσε νά κάνει άπ/.ά περιγράμματα. 
9Ολος τον ό πίνακας γέμιζε άπό άτσαλες μο
λυβιές. 'Από κείνη κιόλας τη στιγμή μελετούσε 
το χρώμα τον καί σάν τό προχωρούσε, σάν τό 
Εφτανε As έια κάποιο σημείο, άνοιγε τις πό
τες των δωματίων του σπιτιού κι έτρεχε, ως την 
άλλη άκρη του νά δει τό έργο καινά τό μελετή
σει. Υστερα δομούσε πάλι πάνω στον πίνακα 
καί δούλευε πολλές φορές μέσα σ' ένα άφόρη- 
το κρύο ή σέ άποπνιχτική ζέστη. Οταν ζω
γράφιζε δέν υπήρχε γι' αυτόν τίποτε άλλο. Κι 
όταν άκόμα δέν ζωγράφιζε προτιμούσε νά κλεί- 
νεται στο εργαστήριο καί νά συλλογίζεται.

—Τριγνρνώ έλεγε στο Εργαστήριο, εκεί μέ
σα θέλω νά κάθομαι. ' Εκεί μέσα ζώ καλύτε
ρα* είναι τό ίδιο σάν νά δουλεύω.

Ό  Μπονζιάννης ζούσε μέσα στον καιρό 
του, μέσα στά πράγματα. ’ Απ' τό άμεσο περι
βάλλον του έπερνε τις άφορμές για τή ζωγρα
φική του. Περπατούσε μέσα στους δρόμους, 
κλειομένος μέσα στον κόσμο του, αλλά ποτέ 
απομονωμένος απ' τον περίγυρο. 'Ό πως για 
τον αληθινό μουσικό 6 κάθε ήχος είναι μουσι
κή, γι αυτόν, Εναν γνήσιο ζωγράφο, τό κάθε 
φαινόμενο ήταν ζωγραφική. Μιά ζωγραφική 
δμτος μέ φόρμες βγαλμένες άπ' τήν ψυχική 
προέκταση πού ό ίδιος έδινε στις μορφές των 
πραγμάτων. Οί Εντυπώσεις του ήταν συχνά οδυ
νηρές. Είχε μιάν Ιδιαίτερη ικανότητα νά μπαί
νει δειρόυτικά μέσα στά πράγματα.

—«Περνούσα μιά μέρα, διηγόταν κάποτε, άπ' 
τό Κολωνάκι. Είδα Εναν κύριο πολύ καλοντυ
μένο καί μέ μονόκλ νά κατεβαίνει στο δρόμο. 
Σέ μιά στιγμή στάθηκε καί χαιρέτισε μέ υπό
κλιση Εναν άλλο κύριο τό ίδιο καλοντυμένο πού 
φορούσε κι αυτός μονόκλ. Μου φάνηκε σάν νά 
γαιρετήθΐ/καν δυο μονόκλ. Γύρισα στο εργαστή
ρι καί ζωγράφισα Εναν πίνακα μέ δύο κυρίους 
μέ μονόκλ».

Δέν γνωρίζω τον πίνακα, μά ασφαλώς δέν 
Οά Εχει μεγάλη σχέση μέ τή σκηνή πού είδε

στον δρόμο. Τό ματαιόδοξο, τό κοσμικό ·:φο; 
πού είχαν τά δυο κολωνακιώτικα μονόκλ δη
μιούργησαν μέσα τον μιά ιδιαίτερη ψυχολογι
κή Αντίδραση. Ποιο$ ξέρει τ ί  άρπαξε τό μάτι 
τού καλ?Λτέχνη, τον λαϊκού καί δηιιοκρατικού 
αυτού άνθριόπου, άπ' αυτή τή συνάντηση... 
νΕφτανε νά πηγαίνει, αυτός ύ μονόχνοτος στο**ς 
καφενέδες τής φτωχογειτονιάς πού ζούσε ία 
περιεργάζεται τά παιδάκια... Ομως 0· ν ζω
γράφισε ποτέ κάτι όπως υπήρχε άντικειαενικά 
δέν κατέφυγε ποτέ στην αναπαράσταση. Αι 
μάλιστα κάτι τόι* ενοχλούσε δέν δίσταζε νά τό 
άπ αλείψει, θά χρειαστεί ιδιαίτερη μελέτη y/ά ι : 
βρούμε γιατί ό Μπουζιάνης Εσβηνε τά πιο χ :· 
ραχτηριστικά γνωρίσματα Ενός ανθρώπου, γιατί 
λ. χ. Εσβηνε σχεδόν πάντα στά τελευταία Εργα 
τον τά πρόσωπα, γιατί δέν ήθελε μιά μορρ ή 
του νά είναι κάποιος συγκεκοιμαένοζ άνθοωπος.

—«Αυτό τό παιδάκι. Ελεγε κάποτε δείχνον
τας μιάν άκοναρέλλα τό είδα μιά μέρα νά 
παίζει κάτω ά.τ* τό παράθυρό μου. καί τό ζω
γράφισα. Μά όχι πώς ζωγράφισα τό ίδιο», 
πρόσθεσε ζωηρά.

Έπαιρνε, μάζευε βιαστικά καί άκατοστάλ- 
λαχτα Εντυπώσεις άπό κάθε του έπαφή μέ τή

Γ. Μπουζιάνη ΚαΟιστή Γυναίκα (λά?·)



ζωή. Κι νοτερά άρχιζε υπομονετικά την έπε- 
ξεργασία τους. Πετούσε δλη τή λάσπη και σαν 
τον Ανθρακωρύχο, απομόνωνε και κρατούσε τό 
διαμάντι πού έλαμπε στα δικά του τα μάτια, 
μέσα απ' τό σωρό τό κάρβουνο, πού δεν τον 
χρειαζότανε. Κ ι αυτό το διαμάντι πού έμενε 
υστέρα απ' αυτή τήν επίπονη κι όδννηρή ψυχική 
απόσταξη τό ύψωνε στον πίνακά του σέ σύμ
βολο.

« Τ ί είναι αυτά τα λουλούδια» ;  έλεγε σ' 
έναν φίλο πού τον ρωτούσε γιά μιαν υπέροχη 
άκοναρέλλα πού παρίστανε ένα βάζο μέ λουλού
δια. «Αυτό τό βάζο είναι δλα τά βάζα, κι αυ
τά τά λουλούδια είναι δλα τά λουλούδια».

Όταν τό 1935 ήρθε έδώ ύστερα από πρόσ
κληση τής rΕλληνικής Κυβέρνησης γιά ν' άνα- 
λάβει υπεύθυνα Ινα έργαστήριο στή Σχολή Κα
λών Τεχνών, έγκατέλ.ειπε στή Γερμανία μιά 
θέση άληθινά άξιοζήλευτη. Ε ίχε μπει σ' δλες 
τις μεγάλες γερμανικές πινακοθήκες, ήταν πα
σίγνωστος Με χαρά τά παρατούσε δλα γιά νά 
γυρίσει σιήν πατρίδα. Ό μως τό κλίμα τής 
συναλλαγής πού αντιμετώπισε έδώ φαίνεται 
νά τον άφησε σύξυλο. Σέ λίγο ή Πολ.ι- 
τεία άθετοϋσε Ανοιχτά τήν υπόσχεσή της κι 
ό Μπουζιάνης, ένας γνωστός εύρωπαίος καλλι- 
τέοχης, άπόμεινε όλομονάχος κι έγκαταλελειμέ
νος σ' ένα περιβάλλον Αδιάφορο, καί συχνά 
εχθρικό. Πέρασε τότε μαύρες μέρες. 'Ανίκανος 
νά συγχρονιστεί μέ τό πνεύμα τού περιβάλλ.οντος,

κλ,εινύταν όλ.οένα και περισσότερο στον εαυτό 
του. 'Από παντού ύποπτευόταν κινδύνους. Προ
τιμούσε νά μένει στό μικρό σπιτάκι τον, σέ μιά 
φτωχογειτονιά, και νά μή δέχεται κανένα. 'Η  
πίκρα του έπιδρούσε άσκημα στήν ψυχολογία 
του καί τον απομόνωνε ακόμα περισσότερο. 
Στό μεταξύ ή Ανέχεια γινότανε Αδυσώπητη. 
'Ακόμα κ ι ύστερα άτί' τήν κατοχή του έλειπαν 
βασικά πράγματα. Κι άν κάτι τον ενοχλούσε 
δέν ήταν γιατί τού έλειπαν είδη πρώτης Ανά
γκης, αλλά γιατί δέν είχε υλικά νά ζωγραφίσει.

—«Καλ.ά, τήν πείνα τή συνηθίσαμε κι άπ 
τήν κατοχή. Μά νά μήν έχεις λεπτά γιά χρώ
ματα, ανιό είναι φοβερό», έλεγε συχνά στους 
λιγοστούς φίλους του.

Άκακος, κ ι άνυπεράστιστός σάν παιδί, Ανί
κανος γιά συμβιβασμούς κάθε λογής, βαθιά 
δημοκρατικός, μά τσακισμένος απ' τούς κατα
τρεγμούς καί τις αδικίες ό καλλ.ιτέχνης έζησε 
δίπλα μας σχεδόν λησμονησμένος καί πέθανε 
κυνηγημένος άπό κάθε λογής Ανάγκη. νΑφησε 
δμως πίσω του ένα έργο ολοκληρωμένο, πού κα
τέχει μιά περίοπτη θέση μέσα στήν Ευρωπαϊκή 
ζωγραφική κ ένα παράδειγμα Ανθρώπινο, τήν 
πίστη του στήν τέχνη του καί τά διαρκέστερα 
Ανθρώπινα ιδεώδη, τήν Αδιαλλαξία του πάνω 
στις Αρχές του, τήν παρρησία του καί τήν Ακε
ραιότητά του, αρετές πού τις πλήρωσε κάποτε 
πολύ Ακριβά. Ή  ξεχωριστή αυτή ενότητα του 
καλλιτέχνη μέ τον άνθρωπο Αποτελεί τήν πολύ
τιμη παρακαταθήκη πού άφησε ό Μπουζιάνης 
στούς συγκαιρινούς του.

Γ .  Π ΕΤΡΗ Σ

Η ΑΝΟΙΞΗ

Ξ έρ ω  πώ ς λέε ι ψ έμμ α τα  ή *Α νο ιξη .
Κ α ι β ρ έ χ ε ι :  β ρ έ χ ε ι δάκρυα πολλά, 
δταν τά λ έε ι.
Ή  κάμαρα π λη μ μ ύ ρ ισ ε  άπό π ίκ ρ α .
Γ ι  αυτό . . . ,
ή τεθλα σ μένη  έλπ ίδα  τον φωτός

/  J > > Λ / I  «μεσ απ τη γρ ιλ/.ια ,
ιιε  π ικ ρ α ίν ε ι καί μ έ  π ν ίγ ε ι.

ΝΙΚΟΣ Κ Α Ρ Α Χ Δ Λ ΙΟ Σ
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Σ Α Τ Ι Ρ Ι Κ Η Π Ο Ι Η Σ Η

ΝΑΧΑ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΘΑ ΤΗΝ ΚΟΙΤΟΥΣΑ

Τρεις μήνες, τέοσερις
στο πυρηνιάδιχο δουλειά.

Τρεις μήνες, τέοοερις
τά πόρευε κ9 ή φαμελιά,

Τώρα που οώ&ηχ9 ή πυρήνα , 
αναδουλειά καί μαύρη πείνα .

Παίρνω τά μάτια μου
δουλειά γιά νάβρω τώ  χεργιώ  

Παίρνω την πλάτη μου
και τη νοικιάζω  στο χωριό.

9 Αμπασοδούλια, χαμαλίκια, 
ψευτοχουσμέτια, ρεζιλίκια.

-Σα να μήν έφταναν
τά βάσανά μου τά πολλά9 

κι δ υπομοίραρχος
μοϋχει κολήσει γιά καλά. 

Ξεκουτσιό στο τι διαβάζω, 
με ποιους μιλώ και πού συχνάζω .

Μου κάνει σύσταση
—το πιο γουστόζικο ν9 αυτό— 

Νά κάτσω φρόνιμα
καί... τή δουλειά μου νά κοιτώ, 

91Αχ, τή δουλειά μου νά 9ποτάξει, 
νά δούμε πώς &ά την κοιτάξει!..

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ Γ Α Ι-Τ Α Ν Α Κ Η Σ

ΞΟΜΟΛΟΓΗΜΑ

Μήνυμα φέρνει τον παπά στο σπίτι τού Διονύση 
π 9 άρρωστος ήτανε βαριά, νά τον ξεμολογήσει.
— Παππά μου, κρίματα πολλά δεν εχω. Μόνον ενα.
Μά κάνει τάχα νά το πώ παπούλη μου σ9 εσένα;
— Πνευματικός πατέρας σ ο υ ! Πέσ9 το -γιά ν9 άλαφρώσεις 
κι άλαφρωμένη την ψυχή στον πλάστη νά τή δώσεις.
·--Παπά μου τονα σου παιδί — καταραμένη ή μέρα— 
έσένα λέει πατέρα τον, μά έμένα εχει πατέρα.
Τά μάτια έγούρλωσε δ παπάς, στο νόημα σάν έμπήκε 
άλλά καί τ 9 άρρωστου ή ψυχή τήν ώρα εκείνη έβγήκε.

Κουρέλι δ δύστυχος παπάς στο σπίτι του γυρίζει.
Ποιο από τά δυό του τά παιδιά τώρα νά ξεχωρίζει ;
Τή λύση αυτού τού αινίγματος πού νά τήνε ζητούσε; 
cO ένοχος έπέϋανε. Ή  ένοχη δεν ζούσε.
Ούτε κ9 ή φύση ή Ιδιότροπη σημάδι ενα νά δώσει 
μήπως μπορέσει δ δύστυχος τή λύση και σιμώσει.
Τώρα τά δυό παιδάκια του τά τόσο αγαπημένα 
πότε δικά του τά ΰωρεΐ, πότε τά βλέπει ξένα .

Χ· Κ. ΓΟ Υ ΣΕ Τ Η Σ
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Α Τ Ο Ν Ι Κ Η
ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΦΘΟΓΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Τού Κ. ΚΑΙΚΛΕΝ (Charles Koechlin)

‘63s είσαγωγή, θεωρούμε άνάγκη νά δ ώ 
σουμε μερικούς όρισμούς.

’Αϊτό καιρό το αυτί μα$ εχει συνηθίσει τις 
«απροετοίμαστες διαφωνίες» (dissonances), 
διαστήματα, δηλαδή, όπως ή έβδομη καί ή 
δεύτερα, πού άλλοτε είταν άσυνήθιστο νά χρη
σιμοποιούνται χωρίς «προετοιμασία». ΟΙ έξαι- 
ρέσεις όμως στούς κανόνες τής άρμονίας είναι 
τόσες, όσα τ ’ άστρα τ ’ ούρανού. Ά π ό  τον 
Ντεμπυσύ κΓ ύστερα, άλλά κι άπό πριν, μιά 
μακρόχρονη έξέλιξη οδήγησε στή διτονικότητα, 
(bitonalite), τήν πολυτονικότητα (polytonali- 
te), τήν άτονικότητα (atonalite) καί τό  δωδε- 
κάφθογγο σύστημα (systeme dodecaphonique 
seriel).

Διτονικότητα έχουμε όταν ακούονται συγ
χρόνως δύο συγχορδίες, πού ανήκουν σαφώς 
σέ διαφορετικές κλίμακες : λ. χ. ή τέλεια συγ
χορδία τής ντο μείζων (ντο, μι, σολ) με—από 
πάνω ή άπό κάτω—την τέ?^ια συγχορδία τής 
λα ιιείζων (λα, ντο δίεση, μι) ( ι)-

Διτονικότητα έχουμε επίσης όταν δύο μ ε
λωδίες διαφορετικής τονικότητας χρησιμοποι
ούνται συγχρόνως, ή μιά πάνω άπό τήν άλλη : 
λ. χ. μιά μελωδία σέ ντο καί ή άλλη σέ φα 
δίεση.

Στήν πολυτονικότητα συνυπάρχουν πολλές 
συγχορδίες ή μελωδίες, ή κάθε μιά σέ διαφορε
τική κλίμακα. Ή  ταυτόχρονη αύτή προβολή— 
άπσράδεκτη άρχικά γιά τούς οπαδούς τής αύ- 
στηρής παράδοσης των Σχολών καί τών 
’ (ϋδείων — είναι σήμερα γενικά άναγνωρισμένη 
άπό τούς νεώτερους μουσικούς. Ά π ό  δώ  καί 
πέρα, όμως, σημασία έχει ό τρόπος μέ τον 
όποίο ό συνθέτης χρησιμοποιεί τό  ύλικό του. 
’Ανάλογα μέ τό πώς τό χειρίζεται, οΐ ήχητι- 
κοί συνδυασμοί πού δημιουργούνται μπορεί νά 
είναι άσχημοι, «έπιθετικοί», άσκοποι* μπορεί 
πάλι νά γοητεύουν ή νάχουν τραγικότητα.

Μοναδικό δηλαδή κριτήριο είναι τό  άποτέ- 
λεσμα πού θά καταφέρει ή όχι νά δώσει τήν 
αίσθηση τής απόλυτης άναγκαιότητας, μ* ένα 
λόγο ή ποιότητα. Χρειάζεται πολύ ταλέντο, 
φαντασία, δυνατό μουσικό αίσθητήριο γιά νά 
έλίσσεται κανείς στον καινούριο αύτόν κόσμο— 
γιατί, άλήθεια, ή μουσική έξω άπό τήν έννοια 
τής τονικότητας είναι ένας ολόκληρος, όλότελα 
νέος κόσμος.

Χάρη όμως σέ συνθέτες σάν τον Νταρίους 
Μιλώ (Darius Milhaud) καί τον Ίγκορ Στρα- 
βίνσκυ (Igor Strawinsky) τό παιχνίδι κερδί- 
θηκε : ή διτονικότητα καί ή πολυτονικότητα

πολιτογραφήθηκαν στό βασίλειο τής Εύτέρπης. 
Κανένας, άλλωστε, νόμος δέν τό άπαγόρευε a 
priori, ένώ πολλά έργα ήρθαν νά έπικυρώσουν 
έκ τών ύστέρων τό κεκτημένο αύτό δικαίωμα.

Ή  άτονικότητα έχει λιγότερο καλή φήμη, 
‘ (ύστόσο ύπάρχουν έργα Ικανά νά συνηγορή
σουν γι’ αύτήν, όπως του Άλμπαν Μπέργκ 
(Alban Berg), άκόμα καί μερικά τού Άρνολντ 
Σαΐνμπεργκ (Arnold Schonberg), του δημιουρ
γού τής άτονικότητας καί τού δωδεκάφθογγου 
συστήματος.

Όνομάζουμε ατονική μιά σειρά φθόγγους 
(μιά μελωδία) ή μιά άλληλουχία συγχορδιών, 
όπου δέν άναγνωρίζει κανείς καμιά τονικότητα. 
Ή  μελωδία: ντο, μι, σολ, μι, ρε, μ ι, ντο, άνα- 
γνωρίζεται μέ τ* αύτί ότι είναι γραμμένη στήν 
κλίμακα ντο μείζων— κι άν συνοδεύεται στό 
μπάσσο μέ ένα σι ύφεση, ότι είναι στήν κλί
μακα φα μείζων. Τό ίδιο καί ή άλληλουχία 
τών συγχορδιών ντο, μι, σολ καί σι ρε, σολ : 
άνάλογα μέ τις συγχορδίες πού άκολουθούν ή 
προηγούνται, άνήκει στήν κλίμακα ντο ή σολ. 
’ Αντίθετα, ή συγχορδία σι ύφεση, ρε, φα δίε
ση, σολ δίεση, ντο, μ ι , μέ συνέχεια τή συγχορ
δία λα, ντο δίεση, φα, σι ύφεση, ρε, φα δίεση, 
δέν υποβάλει στό αύτή καμιά ο ρ ι σ μ έ ν η  
τονικότητα. Σέ άλλες πάλι σειρές φθόγγων, 
μελωδίες, (άν μπορεί κανείς νά τις πει έτσι), 
λείπει ό λ ό τ ε λ α  ή αίσθηση τής τονικότητας 
λ. χ. Ντο, φα δίεση, φα αναίρεση, σι, ντο δίε
ση, σολ, σι ύφεση, σι άναίρεση. ΟΙ μελωδίες 
καί οί συγχορδίες, αύτές είναι άτονικές (atona- 
les).

Τήν άνάγκη νά χρησιμοποιήσουν ουδέτερες 
συγχορδίες ή μελωδίες, οί συνθέτες δέν τήν 
ένοιωσαν μόνο σήμερα. Ή δη άπό τό τέλος τού 
17ου αιώνα, δύο ή τρεις «έλαττωμένες έβδομες» 
μπορούσαν κάλλιστα νά μήν άνήκουν σέ ορι
σμένη κλίμακα, (1 2). ’Αργότερα, βρίσκουμε 
επίσης άρμονικές συνδέσεις μέ βάση τήν αύξη-

1. Μπορεί επίσης νά «πλεχθοΰν» οΐ δυο 
συγχορδίες : λ. χ. λα, ντο, μι, σολ, ντο δίεση, 
μι. Σπάνια δμως τό «πλέξιμο» αύτό είναι πε
τυχημένο, γιατί τού λείπει ή καθαρότητα. Πάν
τως, φρόνιμο είναι νά μήν άποφεύγει κανείς a 
priori τέτοιους συνδυασμούς.

2. Μία συγχορδία έλαττωμένης έβδομης μ ό- 
νη  δέν έχει καμιά «τονικότητα». Τήν άποκτα 
μόνο άπό τή σχέση της μέ τίς έπόμενες καί τις 
προηγούμενες συγχορδίες, κι* αύτό όχι πάντοτε.
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μένη πέμπτη, που δίνουν τήν έντύπωση της 
άτονικότητος, λ. χ. στην όπερα «Ζίγκφρηντ» 
του Βάγκνερ, «Φερβαάλ» τού Ντ* Έντύ (d* 
Indy) κτλ. Σήμερα, μέ τη χρήση όλων 
των φθόγγων τής χρωματικής κλίμακας σύμ
φωνα μέ τή μέθοδο του Άρνολντ Σαΐνμπεργκ, 
ή περιοχή τής άτονικότητας πλάτυνε πολύ. 
Τόσο ό Σαΐνμπεργκ όσο καί οΐ όπαδοί του τήν 
καλλιέργησαν μέ άκούραστο ζήλο. 'Αλλά κι 
έδώ πάλι βασική σημασία έχει ή ποιότητα* 
τελικό κριτήριο γιά τήν άξιολόγηση του έργου 
παραμένει το  άποτέλεσμα.—Πάντως, δέν πρέπει 
νά καταδικάζει κανείς τίποτα a priori.

Τέλος, στο  δωδεκάφΟογγο σύστημα, οΐ δ ώ 
δεκα φθόγγοι τής χρωματικής κλίμακας πρέ
πει ν* ακουστούν διαδοχικά καί χωρίς έπανά- 
ληψιν κανενός φθόγγου, σέ όποιαδήποτε 
όμως σειρά καί σέ όποιοδήποτε ρυθμό θέλει ό 
συνθέτης—άρκεϊ μόνο νά μη δοθεί καμιά έντύ- 
πωση  τονικότητας. 01 δώδεκα αύτοί φθόγγοι, 
στην πρώτη τους έκθεση, άποτελοΰν τό κύριο 
ύλικό του δωδεκάφθογγου έργου, τή λεγόμενη 
σειρά (s0rie* άπό δώ  καί ό όρος musique 
serielle). Ή  σειρά αύτή μπορεί νά χρησημο- 
ποιηθεΐ σέ άντίθετη κίνηση, μέ μεγένθυση ή 
σμίκρυνση, μέ δυο λόγια ό συνθέτης έχει στή 
διάθεση του όλα τά  μέσα τής άντιστικτικής 
γραφής (*). Αύτά όλα αποτελούν έναν «περιο
ρισμό» γιά τον συνθέτη. 01 όπαδοί όμως τής 
δωδεκάφθογγης τεχνικής τον βρίσκουν—δίκαια 
ή όχι—έξαιρετικά γόνιμο. Πιστεύουν ότι ό συ
νειδητός αύτός περιορισμός συντελεί στή δημι
ουργία έργων μέ θεματική ένότητα πού νά Ικα-* 
νοποιούν τήν ανάγκη μας γιά τάξη καί λογική. 
Μιά τέτοια τεχνική δέν τή θεωρούμε καθόλου 
ανέφικτη, άλλά μόνον πάρα πολύ δύσκολη στην 
άρτια πραγματοποίησή της. Δέν την προγρά- 
φουμε, άλλά μέ κανέναν τρόπο δέν παραδεχό
μαστε ότι είναι τό μόνο σύστημα σύνθεσης, 
ούτε κι ότι ή τονική μουσική είναι πιά όλότε- 
λα ξεπερασμένη. Μακρυά λοιπόν άπό κάθε 
φανατισμό, είτε ύπέρ, είτε κατά τής δωδεκά- 
φθογγης τεχνικής.

Θάθελα όμως νά συζητήσω, μέ κάποια αυ
στηρότητα, τήν άποψη ότι ή δωδεκάφθογγη 
μουσική είναι ή μ ό ν η  αύθεντική καί ανα
γκαία μουσική γλώ σσα  τής εποχής μας—ά π ο 
ψη πού θεωρώ άπόλυτα παράλογη.

Παράλογη a priori. Γιατί τίποτα τό «νέο» 
στή μουσική δέν καταστρέφει τό προγενέστερο 
ώραΐο. Τό «νέο» προστίθεται σ ’ αύτό πού ξέ
ρουμε, χωρίς νά κάνει τό  «ήδη γνωστό» νά 
φαίνεται παλιομένο ή νά τό άχρηστεύει—μέ 
τήν προϋπόθεση βέβαια ότι τό «ήδη γνωστό» 
είναι άληθινά ώραΐο— γιατί ή τ ο ν ι κ ή  μουσι
κή γλώσσα έχει άκόμα άπειρες δυνατότητες. 
Τό ό,τι πρωτότυπα μέσα δημιουργούν ένα 
καινούριο ύφος, δέν έχει ώς συνέπεια τά  προ
γενέστερα στύλ νά γίνονται άχρηστα, ξεπε
ρασμένα, άκαδημαικά, έφ* όσον έχουν έγγίσει 
την τελειότητα.

Τό «νέο», άλλωστε, είναι σχετικό ’ Από τή 
στιγμή πού κάτι είναι τής μόδας, έφθασε κιό
λας ή στιγμή πού πέρασε ή μόδα του—καί 
γίνεται κατά συνέπεια άδιάφορο γιά όσους 
άποδίδουν σημασία μόνο στο «νέο». Σήμερα 
ύπάρχει, ήδη, μιά άκαδημαϊκή άτονικότητα. 
Ά π ό  τήν άλλη μεριά πάλι, σύγχρονα έργα, 
καθόλου ριζοσπαστικά, γραμμένα στήν καθιε
ρωμένη άρμονική γλώσσα, έχουν άληθινή μου
σική συγκίνηση κΓ όμορφιά. Παράδειγμα τό 
τελευταίο μέρος τής όπερας Chartreuse de 
Parme καί ή τελευταία Συμφωνία τού Henri 
Sauguet.

Πρακτικά παράλογη. Ή δωδεκάφθογγη 
γραφή είναι κατ' έξοχήν όλότελα άντιφωνητι- 
κή. Μέ πολλές δοκιμές καί μέ θαύματα δεξιο- 
τεχνίας έκ μέρους τών τραγουδιστών, είναι δυ
νατόν, φαντάζομαι, νά έκτελεστούν τά  μέρη a 
cappella (χωρίς ένόργανη συνοδεία) του έργου 
τού Σαΐνμπεργκ «ΟΙ Τρεις Σάτυροι». Πάντως ή 
γραφή αύτή είναι άντίθετη στό φυσικό στυλ 
τού τραγουδιού* προορίζεται κυρίως γιά τήν 
ένόργανη μουσική. Μά καί στήν περίπτωση 
αύτή άκόμα θά είχε πολλά νά πει κανείς, σχε
τικά μέ τις ύποχρεώσεις πού δημιουργεί. 
Ά π ό  τή γραφή αυτή γεννιούνται μελωδίες μ* 
έναν χαρακτήρα πού μπορεί νά φθάνει άπό τό 
τραγικό καί τό άνέλπιδο, ώς τό  ξερό γκροτέ- 
σκο χιούμορ, άλλά πού άποκλείει τίς κάθε λο- 
γής εκφραστικές άποχρώσεις. Ά ν  άρκεστεΐ 
όμως κανείς στά  στενά αύτά έκφραστικά όρια, 
περιορίζει τίς άπειρες έκφραστικές δυνατότητες 
τής Μουσικής. Κι αύτό μάς κάνει νά πούμε ότι 
ή γραφή αύτή είναι καί

* Ηθικά παράλογη: Γιατί σέ πολλές περιπτώ
σεις ό  άνθρωπος νιώθει την άνάγκη τής μονω
δίας, τής άπέρριτης μελωδίας, τής καθαρής, χω 
ρίς διαφωνίες, συγχορδίας. Άναζητάει την ά- 
πλή, ήρεμη σκέψη, τήν άνετη έπικοινωνία μέ 
τον άλλο. Θυμάμαι την καταπληκτική έντύπω 
ση πού μού έκανε κάποτε σέ μιά συναυλία ή 5η 
Συμφωνία τού Προκόφιεφ ύστερα άπό τό  άκου
σμα ένός δωδεκάφθογγου, μέτριου άλλωστε, 
έργου. "Ήταν σάν ν* άνάσαινα καθαρό αέρα...

Σχετικά μέ τή μορφολογική ποικιλία πού 
παρουσιάζει ή δωδεκάφθογγη μουσική, πρέπει 
νά σημειώσουμε ότι αύτή οφείλεται κυρίως στή 
μεγάλη ρυθμική ποικιλία κι ιδιαίτερα ατούς

1. Ή  άντίθετη κίνηση (monvement contrai- 
re) του : ντο, ρε, φα, μι, είναι: ντο, σι, σολ, λα. 
Ή  αναδρομική κίνηση (mouveraent retrogra
de) του : ντο, ρε, σολ, είναι: σολ, ρε, ντο. Ή  
άναδρομική κίνηση τής αντίθετης κίνησης (re 
trograde du mouvement contraire) του : ντο, 
μι, φα, σολ—του όποιου ή άντ)θετη είναι ντο, 
λα, σολ, φα—είναι: φα, σολ, λα, ντο. *Ένα θέμα 
σέ τέταρτα μέ τή μεγένθυση γράφεται σέ ήμι- 
συ καί μέ τή σμίκρυνση, σέ όγδοα.
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πολλούς τρόπους γραφής μιας μελωδίας. Ξέ
ρουμε—το έχουμε διαπιστώσει σε πολλά μον
τέρνα γερμανικά έργα-ότι οΐ μουσικοί τής Κεν
τρικής Ευρώπης αγαπούν, τόσο στη φωνητι
κή, όσο καί στην ένόργανη μουσική τους τά 
μεγάλα μελωδικά «πηδήματα» πού χαρακτηρί
ζουν τη βαγκνερική Απαγγελία. Μπορεί νά πει 
κανείς ότι τό μελωδικό στύλ του Σαίνμπεργκ 
πηγάζει, ώς ένα σημείο, άπό τό βαγκνερικό, 
όπως τό βρίσκουμε στην πρώτη πράξη τής 
όπερας τού Βάγκνερ Τριστάνος y.ai Ιζόλδη 
(στο ξέσπασμα οργής τής Ίζόλδης) καθώς καί, 
σέ μερικά μέρη, στο ρόλο τής Κούντρυ (στον 
«Πάρσκράλ»). Περίεργο είναι, ότι τά «πηδή
ματα» αύτά δεν ύπάρχουν ατούς παλιώτερους 
γερμανούς συνθέτες (ίσως, *έν σπέρματι», μό
νον σέ μερικά ρετσιτατίβα του Μπάχ). Τά 
τραγούδια του Σούμπερτ, του Σούμαν, τόσο 
προσαρμοσμένα στις φυσικές δυνατότητες τής 
φωνής, δέ φοβούνται την ήρεμία τής «δεμένης 
κίνησης» (mouvement con joint)—πού φαίνεται 
νά μήν αρέσει καθόλου στον Σαίνμπεργκ καί 
στούς μαθητές του. Ό  Άλμπαν Μπέργκ, 
ώστόσο, άπόδειξε ότι καί τά  μεγάλα «μελωδι
κά πηδήματα» μπορεί νά έχουν πραγματική 
ομορφιά. "Ας μη καταδικάζουμε λοιπόν τίποτα. 
'Απ ' την άλλη μεριά όμως, άς μη ξεχνάμε, ότι 
καί άλλες Αντιλήψεις, μέσα στά πλαίσια τής 
άτονικότητας, είναι νόμιμες. Ό  Νταλαπίκολα 
(Luigi Dallapiccola, ίταλός συνθέτης, οπα
δός τής δωδεκάφθογγης μουσικής), πού διατη
ρεί πάντα την αίσθηση τής μελωδικότητας, 
χωρίς αυτό νά μειώνει τή δύναμη τής μουσι
κής του, τό  αποδείχνει. Αύτή ή έπιβίωση τού 
λατινικού ή ελληνικού πνεύματος στο έργο του 
μάς αρέσει.

Ή έπιβολή περιορισμών είναι μιά άρχή πού 
συχνά αναγνωρίστηκε ή άνάγκη της. Στην ποί
ηση π. χ. ό αλεξανδρινός στίχος, ή μορφή τού 
σονέττου, στη μουσική, ή ύποταγή σέ κανόνες 
ή ή υποχρέωση, νά χρησιμοποιούνται στη 
φούγκα, μόνο τά  στοιχεία τής «έκθεσης» (τού 
θέματος), μπορεί νά δώσει Αποτελέσματα πλού
σια σέ ομορφιά. Πιστεύω ότι ή άνάγκη αύτή 
τού περιορισμού, πού βρίσκεται στη γέννηση 
τού δωδεκάφθογγου συστήματος, Αντιστοιχεί 
σέ μιάν άνάγκη ενότητας (ή ποικιλία, Αλλωστε 
των ρυθμών αρκεί γιά νά σώσει την ένότητα 
αύτή άπό τη μονοτονία). Ά ς  παραδεχτούμε 
τή χρησιμότητα τού περιορισμού: μέ τις δυ
σκολίες πού θέτει, ερεθίζει τή δημιουργική δύ
ναμη. *Έτσι λ. χ. στον Μπάχ, οι διπλοί κα
νόνες (canon) ορισμένων χορικών τόν Αναγκά
ζουν νά βρει νέους Αρμονικούς συνδυασμούς, 
πού άλλοιώς δέ θά τούς σκεπτόταν.

Θάχαμε όμως νά πούμε πολλά γιά τον τρό 
πο πού χρησιμοποιούνται οί περιοριστικοί κα
νόνες καί γιά τήν Αξία τού Αποτελέσματος. 
"Αν λ. χ. ή άντίθετη κίνηση ένός θέματος γί
νεται, γενικά, αντιληπτή, δέ συμβαίνει τό  ίδιο 
καί μέ τήν αναδρομική κίνηση, έκτος αν πρό
κειται γιά σύντομα μοτίβα μέ χαρακτηριστικό 
ρυθμό πού επιβάλλονται στο  αυτί. Γιατί τελι

κά—άς τό ξαναπούμε—τό αντί είναι ό μόνος 
κριτής. Ή μουσική είναι γιά νά άκούγεται καί 
όχι γιά νά διαβάζεται σέ παρτιτούρες. Πολύ 
λίγο μάς ένδισφέρει αν στήν Ανάλυση ένός έρ- 
δου άνακαλύψουμε σπάνιους ήχητικούς συνδυα
σμούς* άν δέν τούς άντιληφθούμε καί μέ τό  αύ- 
τί είναι, λίγο πολύ, σά νά μήν ύπάρχουν (>).

Γενικά, όπως είπα, αντιλαμβανόμαστε μάλ
λον εύκολα τήν άντίθετη κίνηση καί τή σχέση 
της μέ τήν κανονική κίνηση. Τό ίδιο καί τή 
μεγένθυση καί τή σμίκρυνση. Προσπαθεϊστε 
όμως νά συλλάβετε τήν αναδρομική κίνηση 
(ιδιαίτερα τήν Αναδρομική τής αντίθετης) ένός 
αρκετά αεγάλου θέματος !) Ό  συνθέτης είναι 
βέβαια έλεύθερος νά χρησιμοποιεί όλους αύ- 
τούς τούς τρόπους, άν τού αρέσουν —πέρα 
όμως άπό τήν ποιότητα καί τό  περιεχόμενο 
τής μουσικής του, πού αύτά καί μόνο έχουν 
Αξία.

Ό λ α  τούτα τά παιχνίδια δίνουν στο συν
θέτη τήν Ικανοποίηση ότι έλυσε ένα δύσκολο 
πρόβλημα. 'Εμείς όμως, μπροστά στούς θεα
ματικούς αύτού$ συνδυασμούς, έχουμε έντονα 
τήν αίσθηση ότι οί όπαδοί τού αυστηρού 
δωδεκάφθογγου συστήματος, πού Ασχολούν
ται κυρί'ος μέ τό πώς θά ξεπεράσουν άντιστι- 
κτικά εμπόδια, είναι θύματα μιάς «έπαγγελμα- 
τικής διαστροφής». Βυθισμένοι στήν προσπά
θεια νά νικήσουν τις δυσκολίες πού θέτει κάθε 
φορά ή δωδεκάφθογγη γραφή—ή σειρά, οΐ 
διπλοί κάνονες, οί λογής—λογής κινήσεις κτλ.— 
θά έλεγε κανείς ότι θεωρούν πώς όλα τούτα 
είναι πρωταχρικά.

Έ , λοιπόν όχι ! "Ολα αύτά δέν άρκούν 
γιά νά είναι καλό ένα άτονικό έργο. Μπορεί

1. Λέω «λίγο πολύ», γιατί στήν πραγματι
κότητα τό αύτΐ αντιλαμβάνεται καμιά φορά μέ 
περίεργο, μισό—υποσυνείδητο τρόπο τήν τάξη 
πού πραγματοποιούν τέτοιοι συνδυασμοί. 'Αλ
λά ή τάξη αύτή καθαυτή δέν άποτελεΐ στοιχείο 
όμορφιάς. 'Ό σο εύφυής ή πρωτότυπη κι άν εί
ναι, παραμένει πάντα τό μέσον κι οχι 6 σκο
πός. Δέ κρίνει κανείς a priori έναν διπλό κα
νόνα, ούτε μιά πολύφωνη φούγκα μέ πολλά 
στρέττι (stretti) : ύπάρχουν φούγκες μέ σοφή
άντιστικτική επεξεργασία, αλλά Ακαδημαϊκές, 
άνιαρές, χωρίς ζωή, ενώ πρέπει νά ήχούν, νά 
τραγουδούν, νά ρέουν, μέ δυό λόγια νά είναι 
μουσική. Τήν ομορφιά δέν τήν δίνει ό κανόνας, 
άλλά τό πώς καί πού χρησιμοποιείται—ή μυ
στηριώδης στή λειτουργία της έκδήλωση της 
έσωτερικής ζωής καί μουσικής εύαισθησίας πού 
ξεχωρίζει τόν Μπάχ άπό τόν Κερουμπίνι λ. χ. 
ή τόν Θεόδ. Ντυμπουά. Ά π ό  τήν άλλη μεριά, 
βρίσκουμε στούς « Τρεις Σάτυρους» τού Σαΐν- 
μπεργκ περίεργους συνδυασμούς θεμάτων (στό 
τονικό σύστημα) πού μπορούν νά διαβαστούν 
άντίστροφα, κρατόντας τό φύλλο άνάποδα. Ή  
μουσική τους Ομως είναι όλότελα άδιάφορη, 
Λοιπόν προς τ ί ; Ό  Σαίνμπεργκ θά τούς έγρα
ψε, φαίνεται, μόνο καί μόνο γιά νά δείξει τή 
δεξιοσύνη του.
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όμως καί νά γραφεί μιά σειρά με τρόπο 
πολύ μουσικό, χωρίς όλες τούτες τις μιμήσεις, 
άλλα μόνο μέ ένα ή δυο ελεύθερα άντιθέμα- 
τα, έτσι που νά Ικανοποιεί πολύ περισσότερο 
τό αντί και το αίσθημα. Μπορεί ακόμα, νά 
μή χρησιμοποιήσει κανείς ούτε τη σε*ρά, ούτε 
τήν Ατονική γραφή, άλλά την πολυτονική ή 
διτονική, ή και νά άρκεσθεί σε μιά άρμονία 
πιο παραδοσιακή : άρκεΐ μόνο νά γράψει μου
σική. Ένώ μέ τήν πίεση τού περιορισμού, πού 
έπιβάλλει ή δωδεκάφθογγη γραφή και οί σ ο 
φοί της κάνονες, σκαρώνονται συχνά έργα μο
νότονα, άτονα, άδεια άπό μουσική κι άνθρω- 
πιά. Αύτό πού χρειάζεται, τό  έπαναλαμβάνω, 
είναι ή ζωντάνια : Θέματα μέ χαρακτήρα, μελω
δίες πού νά ρέουν και άρμονίες Ανάλογες. Ή 
σειρά, οί κάνονες, ή σοφή Αντίστιξη, αύτά έρ
χονται κατόπιν, και δέν είναι κι απαραίτητα. 
’Αλλά, άν μέ τά  μέσα αύτά Ικανοποιείται και 
τό πνεύμα καί ή άνάγκη τής ένότητας, τόσο 
τό καλύτερο.

Μερικοί όμως δωδεκαφθογγιστές δίνουν τήν 
εντύπωση ότι τό κυριώτερο γΓ αύτούς είναι 
ή άντιστικτική έπιτυχία—είναι «νά κολλήσει», 
όπως σέ μιά πασιέντσα πού βγαίνει... Ή 
τέχνη είναι όμως κάτι άλλο.

Ό ταν τό καλοσκεφθούμε, μάς φαίνεται λίγο 
περίεργο πόσο ή δωδεκάφθογγη αυτή μουσι
κή έγινε τής μόδας τον τελευταίο καιρό. Γιά 
νά ξεφύγει κανείς άπό τήν τονικότητα δέν είναι 
ύποχρεωμένος νά χρησιμοποιήσει τή δωδε
κάφθογγη τεχνική (Παράδειγμα ό Pierrot lu- 
naire τού Σαΐνμπεργκ, 1912, πού είναι άτονι
κή κι όχι δωδεκάφθογγη μουσική). ’Από τήν 
άλλη μεριά, ή άτονικότητα δέν είναι οπωσδή
ποτε τό  έπακόλουθο τής δωδεκάφθογγης γρα
φής. Μπορεί κάλλιστα νά γράψει κανείς μιά 
«σειρά δώδεκα φθόγγων»  πού νά δίνει τήν εν
τύπωση τής τονικότητας. (Ίσω ς κάτι θά μπο
ρούσε νά γίνει μ* αυτόν τον τρόπο). Μέ όση 
όμως σοφία κι άν είναι γραμμένο ένα δωδεκά- 
φθογγο έργο διατρέχει πάντα τον κίνδυνο νά 
είναι μιά δογματική κατασκευή. Τον κίνδυνο 
δηλαδή νά είναι ακαδημαϊκό, νά μήν έχει ζων
τάνια, ένώ τό μόνο πού δίνει άξια σένα έργο 
είναι ή μουσική, ή ποιότητα, τό  βαθύτερο πε
ριεχόμενο.

Μάς λένε συχνά ότι ή δωδεκάφθογγη μου
σικήν είναι ή «αύθεντική γλώ σσα  τής έποχής 
μσς». Γιατί; γιά... τό  τίποτα. Είναι ά- 
πλώς ένα απόφθεγμα πού δέν τό στηρίζει 
κανένα, ούτε περασμένο, ούτε τωρινό ιστορικό 
γεγονός. (Θά μπορούσε άλλωστε νά φαντα- 
σθεΐ κανείς άλλου είδους σειρές, πιο «μοντέρ
νες». Θά μιλήσω γΓ αύτές πάρα κάτω).

Ό  σκοπός είναι, όπως είπα, νά κάνει κανείς 
ωραία μουσική, έστω καί μόνον ευχάριστη· ή 
μουσική μας έκφραση νά έχει χάρη ή βάθος. 
Κι αύτό δέν είναι καί τόσο εύκολο. Σήμερα, 
ύπάρχουν πολλοί συνθέτες (μοντερνίζοντες ή ό- 
Χθ πού γράφουν έργα μέ περιεχόμενο άξια νά

έπιζήσουν, καί πού δέν είναι ούτε ατονικά, ού
τε δωδεκάφθογγα. Ύπάρχουν καί έργα δοοδε- 
κάφθογγα πού δέ προσφέρουν τίποτα τό ιδιαί
τερο στον άκροατή. ‘Άλλα πάλι, όπως Ιδίως 
τού Άλμπαν Μπέργκ, τού Νταλαπίκολα καί 
μερικά τού Σαΐνμπεργκ έχουν τα  στοιχεία έκεΐ- 
να πού δίνουν ζωντάνια σ* ένα έργο, αλλά καί 
πού τόσο σπάνια βρίσκονται στις δωδεκάφθογ- 
γες συνθέσεις : εύαισθησία, αίσθηση τού ρυθ
μού καί τής γραμμής, τέλος νά δίνουν τήν έντύ- 
πωση ότι «βαδίζουν προς ένα σκοπό».

Ποιά άνάγκη όμως έπιβάλλει τό δωδεκά- 
φθογγο σύστημα ; Ά ν  θέλουμε οπωσδήποτε 
τό έλεύθερο νά γράφουμε «έπιθετικές» διαφω
νίες, γιατί νά μή στραφούμε τότε προς τήν πο- 
λυτονικότητα πού μπορεί νά όδηγήσει είτε 
στήν άτονικότητα (έξαιτίας τής χρησιμοποίη
σης πολλών κλιμάκων), είτε σέ μιά λιτή διτο- 
νικότητα, όπου τό αύτί θά έχει νά παρακο
λουθεί μόνο δύο γραμμές (κλίμακες) πού θά 
διασταυρώνονται μέ άνετη χάρη ;

Ή Ιστορία, άλλωστε, τής μουσικής μάς 
δείχνει ότι δίπλα στις Ιδιοφυίες, όπως ό Πέρ- 
σελ ή ό Μοντεβέρντι, δίπλα στούς προδρόμους 
τού Μπάχ (Μ. Α. Σαρπαντιέ, Βιβάλντι) καί 
τών συγχρόνων του (Ραμώ, Κουπρέν) ύπήρ- 
ξαν καί συνθέτες δεύτερης κατηγορίας (Κορέτ, 
Ντ’ Έρβελουά καί πολλοί εύφυέστατοι Ι τ α 
λοί) πού έγραψαν άξιόλογη μουσική, άξια νά 
έπιζήσει. *Εξ άλλου, γιά νά έπιζήσει ένα έργο 
δέν είναι άνάγκη νά χρησιμοποιηθούν μέσα 
άγνωστα πρίν. Καί ό Μπάχ βάδισε στό δρό
μο τών προγενεστέρων του. Τό ίδιο κι ό 
Μότσαρτ.

Ούτε ό ένας, ούπε ό άλλος ύπήρξαν «έπα- 
νασιάτες» μέ τήν τωρινή έννοια. Τον καλό έκεΐ- 
νο καιρό δέν είχαν τήν έγνοια νά πρωτοτυπή
σουν. '(ύστόσο συχνά πρωτοτυπούσαν Δέν 
κυνηγούσαν τήν πρωτοτυπία, τήν έφθαναν 
όμως μέ τήν ιδιοφυία τους. Άξίξει νά σκεφθού- 
με τή σοφή συμβουλή τού Ραβέλ: « Μή φοβό
σαστε τή μίμηση. Ά ν  έχετε κάτι νά πήτε, 
αναγκαστικά θά γράψετε άλλοιώς». Ό  ίδιος 
στό  «Surgi de la croupe et du bond» (τε
λευταίο μέρος τού όρχιστρικού του έργου μέ 
χορωδία, «Τρία ποιήματα τού Μαλλαρμέ», 1913) 
έπιχείρησε νά μιμηθεΐ τον Σαΐνμπεργκ, καί γρά
φοντας τό  Κουαρτέττο του, είχε στό νού του τον 
Μποροντίν. Μόνο σήμερα βλέπουμε Αρχάριους 
(Αδέξιους μάλλον μαθητεύομε νους), πού άπό 
φόβο μήπως χάσει τήν «Ακεραιότητά της ή 
αγαπητή τους μικρή προσωπικότητα», δέ θέ
λουν νά γνωρίσουν καν τό παρελθόν, ούτε νά 
κάνουν τον κόπο νά μελετήσουν τήν παραδο
σιακή άρμονία : Αύτή είναι μιά τάση άπό τις 
πιο επικίνδυνες, πού δέν οδηγεί παρά μόνο 
στον πιο ύποτυπώδη ιπιλεταντισμό.

Δέν πιστεύω στήν αποκλειστική κυριαρχία 
ενός «νέου στύλ» γιατί αγαπ ώ  πολύ τήν 
ελευθερία κι άπεχθάνομαι κάθε δογματισμό. 
Άλλωστε, δέ μπορεί κανείς νά κάνει κάτι τό 
«καινούριο» όταν τό έπιδιώκει ακολουθώντας
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τή μόδα τής στιγμής. Τότε, μόνο έπιγονικά 
έργα καταφέρνει νά γράψει. Ή  Ιδιοφυία, ή 
προσωπικότητα, δεν μπορεί νά υπακούσει στή 
μόδα.

Πιστεύω άπόλυτα στήν άξια, στή χρησι
μότητα των παλιών μέσων, γιατί είναι άπει
ροι οΐ συνδυασμοί πού μπορεί ακόμα νά γί
νουν, καί μόνο μέ τις τέλειες συγχορδίες καί τΙς 
διαβατικές νότες (no*es de passage). "Αν προ
σθέσουμε καί τις δυνατότητες πού προσφέρει ή 
τροπικέ) πολυφιονία ( ')  (polyphonie modale). 
βλέπουμε πώς, πέρα άπό την πολυτονικότητα 
καί την άτονικότητα, ύπάρχουν κι άλλα πε
ριθώρια ( 2).

Στο τέλος, τό  λεξιλόγιο δεν έχει καί πολύ 
σημασία. "Αν πρόκειται νά άκολουθήσουμε τον 
Τσαΐκόφσκυ, ή ν’ άναβιώσουμε τή ρηχότητα, 
τό  έπιφονειακό, τό  κοινό των διαφόρων ύπο— 
Μέντελσον (*)—τότε βέβαια δεν άξίζει τον κόπο 
νά ξεφύγουμε άπό την τονικότητα. Κι ούτε 
αύτός είναι ό σκοπός. Ό π οιο  σύστημα γρα
φής καί νά διαλέξει κανείς, χρειάζενται πάντα 
και έμπνευση. Ή έμπνευση μπορεί όμως νά έκ- 
δηλωθεϊ καί μέ γνώριμες συγχορδίες. Παλιά μέ
σα δεν υπάρχουν... Όλες οί «ανακαλύψεις» του 
ΣαΤνμπεργκ δέ θά έμποδίσουν ποτέ τό Νυκτε
ρινό άπό τον «Σάϋλωκ» τού Φωρέ νά παραμέ
νει έργο ζωντανό καί νά μάς συγκινεΐ.

Μακρυά λοιπόν άπό κάθε είδους φανατι
σμό ! Μέσα στή σύγχυση καί τις πολυποίκι
λες τάσεις τής σημερινής μουσικής, άς κρατή
σουμε τό πνεύμα μας διαυγές κι έλεύθερο. Μ’ 
έλεύθερη σκέψη, οί οπαδοί κάθε τάσης μπο
ρούν καί πρέπει νά δημιουργήσουν ώραΐα μου
σική. Νά φοβόσαστε μόνο τό δόγμα. Έλευθε- 
ρωθήτε άπό τήν παιδοριώδη, ύπεροπτική βε
βαιότητα ότι άποκτήσατε μια πανάκεια. Τό 
γεγονός ότι ένας Τυχάρης(4) θεωρούσε τόν εαυ
τό του εύτυχή γιατί είχε αύστηρή καθοδήγηση 
καί «ήξερε τί πρέπει νά κάνει» (βλ. «Ή  φωνή 
των όπλων» L ’Appel des armes), ίσως νά 
ταιριάζει σέ στρατιωτικό—σίγουρα όμως δέ 
ταιριάζει σέ καλλιτέχνη. ‘Ούστόσο, ένα τέτοιο 
πνεύμα, ένας τέτοιος έπικίνδυνος μυστικισμός 
ύπάρχει κάποτε στούς νεώτερους δωδεκαφθογ- 
γιστές—κι αύτό είναι τό  λάθος.

Ζήτω όμως τό μάθημα πού μάς δίνει ή 
έμπειρία ! Ζήτω ή μουσική διαίσθηση, έλεύθε- 
ρη άπό νόμους καί συνήθειες, ελευθερωμένη 
άπό τό  φόβο μήπως δέ φανεί άρκετά «μοντέρ
να» ή περισσότερο άπ* ό,τι πρέπει ! Νά άνσ- 
λύετε, άν σάς άρέσει (άν καί δέ χρειάζεται)

άλλά πρώτ’ ά.τ’ δλα άνακαλύψετε τή δική 
σας μουσική άφίνοντας τόν εαυτό σας όλότελα 
έλεύθερο.

Προσέξετε όμως : Αύτό δέ θά πει ποτέ ότι 
ή μουσική έχει τό δικαίωμα νά μήν είναι 
καλοχτισμένη.

Συμπέρασμα: Διεκδικούμε τήν έλευθερία τού
φυσικού άπ έναντι σέ κάθε κατασκευή, άλλά καί 
τήν έλευθερία τής λεγάμενης «έντεχνης» μουσι
κής άπέναντι στή λεγάμενη «λαϊκή καί εύκο- 
λονόητη άπ ’ όλους». Βέβαια πρέπει νά φανεί 
κανείς συνεπής στο έκφραστικό μέσο πού διά
λεξε, άλλά πρέπει καί νά διατηρήσει, όταν εί
ναι άνάγκη, μεγάλη άπλότητα ύφους (βλ. τό  
ώραιότατο τραγούδι τού Λ. Ντυρέ «ΟΙ Οι
κοδόμοι»), Σ ’ αύτό τό τραγούδι ύπάρχει πολ
λή τέχνη, χωρίς τίποτα τό άπλοϊκό. Υπάρχει 
όμως άγάπη γιά τό λαό καί θέληση νά τού 
δώσει ζωντανή, όμορφη μουσική. Δίπλα στή 
θεληματική καί πετυχημένη αύτή άπλούστευση 
πρέπει νά παραδεχόμαστε, νά έχουμε κατανόη
ση, νά ύπερασπιζόμαστε καί τά  πιο περίπλο
κα στύλ, όπως καί τά νεώτερα. Νά παραδε
χόμαστε όμως καί κάθε άλλη μουσική γραμ
μένη μέ τά  γνωστά παραδοσιακά μέσα.

Ευχόμαστε καλή τύχη στούς δωδεκαφθογ- 
γιστές. Νά έμπνέονται άπό τό δάσκαλό τους, 
"Αρνολντ Σαΐνμπεργ, γιά ν’ άποκτήσουν μιά 
μέρα μιά τεχνική ισάξια τής δι*ής του.

"Ας φυλαχτούνε όμως άπό τόν ύπεροπτικό 
δογματισμό, έχοντες επίγνωση ότι καί πέρα 
άπό τήν άτονικότητα ύπάρχει καί άλλη, ώραΐα, 
ζωντανή μουσική πού άξίζει νά ζήσει.

1. Τροπικέ} πο/.νφωνιά=πολυφωνία πού στη
ρίζεται στις κλίμακες (τρόπους)  τού Μεσαίωνα, 
στις αρχαίες έλληνικές ή τις εξωτικές (ivSt- 
κές κ. ά.).

2. Ό  Σαΐνμπεργκ, άνθρωπος μέ κρίση καί
πνεύμα βαθύ, πού κατείχε τέλεια τήν παραδο
σιακή τεχνική, συνήθιζε νά λέει: «Μπορεί
ακόμα νά γραφεί καλή μουσική στή ντο μεί- 
ζων».

3. ‘Ωστόσο δέ πρέπει νά ξεχνάμε oil ό 
Μέντελσον εΐταν μεγάλος μομσικός.

4. Έρνέστος Ψυχάρης (1883—1914), συγ
γραφέας, γιός τού Γιάννη Ψυχάρη. Τό 1912 
έγινε καθολικός και κατατάχτηκε στο γαλλικό 
στρατό. Σκοτώθηκε στον πρώτο παγκόσμιο πό
λεμο.

Μ ετάφραση: ΦΟΙΒΗ ΚΑΡΑΜ ΕΡΟΥ
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ΘΟΔ.

Ο Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο Σ
Τού Ν. ΚΑΤΗΦΟΡΗ

(Συνέχεια άπ' τό προηγούμενο και τέλος)

ΕΙΚΟΝΑ Γ

Σκηνή 7*
ΛΑΜ Π ΡΟΣ—ΘΟΔΟΥΛΑ—ΚΟΠΕΛΛΕΣ

( Μπαίνουν μπρος ένα κορίτσι μ ’ ίνα δίσκο, πού έχει τά στέφανα, πίσω ή 
Θοδούλα με τό Λάμπρο καί πίσω οι κοπέλλες. 'Η  Θοδούλα είναι νυφιάτικα 
ντυμένη καί κοιτάζει μ ’ αγωνία τό κορίτσι, πού κρατάει τά στέφανα, καθώς 
πάει να μπει στην Έκκλησιά).
Στάσου, Άγγέλω!... Μήν τά μπάζεις μέσ’ στήν έκκλησά... ’Απ’ δξω άσ’ τα. 
(έκείνη τ ’ άκουμπάει στο πεζούλι. Μέσα της). Μπορεί νά μήν άξιωθώ νά 
τά φορέσω! f  Αρπάζοντας τό Λάμπρο μ ’ ορμή) "Ω ! Καλέ μου ! Πές μου: 
Ποιά κοπέλλα άπ’ δσες ξαίρεις κι δσες άκουσες, ποιά στέλνει τόν καλό 
της στον πόλεμο, λίγο πριν τόνε στεφανωθεί...
Πές μου καί σύ, Θοδούλα, ποιός γαμπρός άπ’ δσους ξαίρεις κι δσους έχεις 
άκουστά άφήνει την καλή του σέ μιάν άγρια πέτρα σάν έτούτη καί φεύγει 
γιά τόν πόλεμο χωρίς νά ξέρει άν θά τη βρει ξανά... Τό πέρασμά σου 
άπ’ τήν πλαγιά ήταν σύνθημα γιά μάχη... κι οί Φράγκοι, δπου νά ’ναι θά 
χουμήξουνε...
Πώς ονειρευόμουνα, κοπέλες μου, τήν ώρα τούτη καί πώς ήρτε... "Ελεγα 
πώς θά μ’ είχανε στή μέση, πατέρας κι’ άδερφός; γιά νά μέ δώσουν στοϋ 
γαμπρού τά χέρια... 'Ο άδερφός μου λείπει καί κανείς δεν ξέρει τό χαμό 
του... Κι ό πατέρας είναι δώ, μά πόσο μοϋ κάζει πώς ξενέψαμε I Οδλος 
αύτός ό κόσμος πού μαζώχτηκε στο γάμο, είναι σά νά ’πεσε άνάμεσο σέ 
μένα καί σ’ αύτόν καί νά μου τόν παίρνει...
Νά τος... (Δείχνει μακριά.) Δες τό άσπρο του κεφάλι πώς χωρίζει καβάλ- 
λα στ’ άλογο... Νά... κρύφτηκε πίσω άπ’ τά πλατάνια... Θ’ ανταμώσει τώ
ρα τσού πισωχωρίτες πού θά πάρουνε τό Κάστρο... ’Εκείνος άπό κεί κι έγώ 
άπό δώ θά καθαρίσουμε τσού Φράγκους. Ό γάμος μας, Θοδούλα, θά γίνει 
πάνου στά κουφάρια τους...
(Μ έ συγκίνηση). Στο καλό, Πατέρα, στο καλό... ώ Χριστέ μου ! (γονατίζει)

’Εσύ πού δίνεις στοίχιωμα στον πλάτανο, στον πρίνο 
καί τούς διατάζεις τό θυμό τοΰ σίφουνα νά σβοϋνε 
δταν όρμά θεότυολος, τό γέροντά μου βόηθα...

Είναι κοντά του ό Θεός κι δλους μας σκεπάζει... Σήκω γλυκειά μου άγά- 
πη... (Τ ής παίρνει τό χέρι.) Μέ τοϋτο τό χεράκι θά σημάνεις τήν ύστερη 
ώρα της σκλαβιάς καί τήν άρχή της λευτεριάς... Κοίτα καλά... Σά δεις τό 
Κάστρο τους ν’ άδειάζει άπ’ τό στρατό τους καί νά πέφτουν δλοι οί στρα
τιώτες τους μ’ εμέ στή μάχη, τότε χτύπα τήν καμπάνα... Χτύπα τήν καμπά
να γιατί αύτό θά ’ναι τό σημάδι στο γέρο σου νά χουμήξει στο Κάστρο τους... 
Ναί... θά τή χτυπήσω... (Σταματούν τά όργανα.) Γιατί σταμάτησαν;
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ΛΑΜ. Για νά πουν οί Φράγκοι τά μοιρολόγια τους Θοδούλα... Άρχισαν τήν έπί- 
θεση... Γειά σας! Καλή άντάμωση ! Λεύτερες τώρα θά σας ξαναβρώ... (Χ υ -  
μάει έξω .)

ΘΟΔ. καί ΚΟΠ. Γειά σου! Καλή Α νάσταση !
ΘΟΔ. Κοπέλες μου σάς διάλεξα παράνυφες μέσα σ ’ ούλες τσή κοπέλες του χωρίου 

μας... Πέστε μου, μήν κιοτέψατε;
ΟΙ ΚΟΠ. "Οχι...
ΘΟΔ. Τό λέει, μωρέ, ή καρδιά σας;
ΟΙ ΚΟΠ. Ναί 1
ΘΟΔ. Ά 1  Σά γεράσετε θά λέτε: Μιά φορά κι έναν καιρό σ ’ ένα γάμο... παρα

μύθι άπίστευτο, κοπέλες. Γιατί μάς έχουν δξου έμάς άπό τόν πόλεμο ; Πιό
τερο άπ’ τόν άντρα έχ’ ή γυναίκα άνάγκη τή λευτεριά! Γιατ’ οί γυναίκες 
έχουν καί τό καταφρόνιο στή σκλαβιά... Δέστε, κοπέλες μου, τί μάς περι
μένει, αν χάσουνε τή μάχη οί δικοί μας: ’Ατιμία...

ΜΙΑ ΚΟΠ. Θάνατος καλύτερα.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΟΠ. Θάνατος...
ΘΟΔ. Ό  θάνατος δεν είναι τίποτα... Εκδίκηση καί θάνατος μαζί... Τραβάτε τά 

μαχαίρια... ("Ολες κι αυτή βγάζουν τά μαχαίρια, πού έχουν κρυμμένα στον 
κόρφο τους..,) ’ Ελάτε νά τά κάνουμε σταυρό... (Σμίγουν τις μύτες των μα
χαιριών τους, σε τρόπο, πού νά σχηματίζεται σταυρός...) Όρκιστητε... Σέ 
τούτο τό Σταυρό, Πατρίδα, τ ’ ορκιζόμαστε κι έμεΐς νά δώσουμε τό αίμα 
μας γιά σένα!

ΟΙ ΚΟΠ. (Βάζοντας τό έλεύθερο χέρι τους πάνου ατό σταυρό.) Τ ’ ορκιζόμαστε...
ΘΟΔ. Καί κάθε μιά μέ τοΰτο τό μαχαίρι στην καρδιά νά πάει στον τάφο, παρά 

νά πέσει σέ φράγκικα τομάρια...
ΟΙ ΚΟΠ. Τ ’ ορκιζόμαστε !

(Ά κούγονται ποδοβολητά απ’ άλογα, χτυπήματα άπό σπαθιά, φωνές.)
ΘΟΔ. (Ζωηρά.) Ά κοΰτε ; Ζυγώσανε σε μάς! Τσή πέτρες! ("Ολες σκύβουν καί 

πετοϋνε πέτρες κάτου.) Νά! Κι αύτή...
Α' ΚΟΠ. Καί τούτη...
Β' ΚΟΠ. Ν ά !
Γ' ΚΟΠ. Πάρ’ τη...
ΘΟΔ. Δέστε οί δικοί μας, πώς χτυπούν οί έρμοι... Μέ σφεντόνες καί μέ ξύλα...
Α' ΚΟΠ. Δέν έχουνε μακριά σπαθιά, όπως οί άλλοι... Ούτε κοντάρια, οΰτ’ άσπίδες...
ΘΟΔ. Μά έχουν καρδιά, μωρέ! Ά !  πώς άστράφτουντά μαχαίρια τους στά χέρια 

καί τούς τά μπήγουν στό κορμί... Ά !  Μπράβο! Δ ώ σ ’ του!
Β' ΚΟΠ. "Ομως σκόρπισαν τ’ άλογά μας...
Γ' ΚΟΠ. Οί άτιμοι έχουν πιό πολλά...
ΘΟΔ. Δέ βγαίνουν άλλοι πιά άπ’ τό Κάστρο... Ό λ ’ οί Φράγκοι πέσανε στή

μάχη! (Ο ρμώ ντας στην καμπάνα.) Πατέρα! *Η σειρά σου... (Τή χτυ 
πάει.) Κι ό Θεός, Πατέρα μου, μαζί σου... (Τρέχοντας κοντά στις άλλες.) 
Τόν βλέπετε τό Λάμπρο;

Α' ΚΟΠ. Ά ρπ αξε  κάποιου Φράγκου τό σπαθί...
ΘΟΔ. Γειά σου, λεβέντη μου...
Β' ΚΟΠ. Καί νά 1 Χτυπάει τώρα σάν άνεμος...
ΘΟΔ. ’Εμπρός! Ε μ π ρός! Καί πάντα έμπρός...
Γ' ΚΟΠ. Πόσοι τόν ζώσανε μέ μιάς... σά νά τόν ξέρουν...

("Ολες βγάζουν μιά φωνή τρομαγμένη.)
Α'ΚΟΠ. Τίποτα δέν έπαθε... μονάχα τ’ άλογό του... Δές Θοδούλα! Σαλτάει πάνου 

άπ’ τούς άλλους...
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ΘΟΔ. Χά! Καβάλλησε στύ Φράγκο! Καί τύν δαγκώνει στύ λαιμό... Τί λύσσα... 
Δώσ’ του...

Β' ΚΟΠ. (Δείχνοντας άλλου.) Μά τούτοι σπάσαν άπό δώ... Ντροπή ! Ντροπή! Πώς 
φεύγουνε σαν πρόβατα...

ΕΝΑΣ ΧΩΡ. {Μπαίνει τρέχοντας.) Χαθήκαμε κοπέλες ! Οί άτιμοι! Είναι πιο πολλοί!
Κι αρματωμένοι... ( Τρέχουν πίσω του δυο Φράγκοι, πού τον κυνηγάνε μέ 
μέ γυμνά σπαθιά.)

ΘΟΔ. Κοπέλες! 'Η σειρά μας! (Χυμάει μαζί μέ τις άλλες πίσω απ' τούς Φράγ- 
κους καί τούς σκοτώνουν.) Παλιόσκυλα!

Ο ΧΩΡ. (Γονατίζοντας.) "Αη Λιά μου ! Έ κανες τό θάμα σου!
ΘΟΔ. (Τον αρπάζει.) Σήκ’ ώρέ να πολεμήσεις... Ντροπή ώρέ στα μουστάκια σας, 

να φεύγετε μπροστά σ’ αύτούς τούς σκύλους... Τί πάθατε, μωρέ;
Ο ΧΩΡ. Δεν έχουμ’ όπλα, ούτ’ άλογα πολλά...
ΘΟΔ. Καρδιά δεν έχετε κιοτηδες... Πώς πολεμάν οί άλλοι; Κοπέλες νά ροβολή- 

σουμε στη μάχη έμεΐς... γιά νά τούς δώσουμε καρδιά !
Ο ΧΩΡ. Μή... θά σάς πιάσουν... Οί Γρατσιάνοι είναι μαζί τους...
ΘΟΔ. Τόσο τύ καλύτερο... Θά μετρηθούνε μέ γυναίκες, οί γυναίκες .. (Βγαίνουν 

άλες, τρέχοντας, μέ τα μαχαίρια τους στα χέρια. Σκοτάδι).

ΕΙΚΟΝΑ Δ ’

Σ κ η ν ή  8 η

ΘΟΔΟΤΛΑ -  ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ -  ΚΟΠΕΛΕΣ -  ΓΡΑΤΣΙΑΝΟΣ

(Καθώς ανάβει τό φως μπαίνει η Θοδούλα, πού σπρώχνει τό Νικολάκη, πού 
πάει άπό δώ κι άπό κεί μέσα σέ μια βαθειά ταραχή.)

ΘΟΔ. "Ισα, μπροστά... έδώ εΐν’ ό δρόμος... Που τά ’χεις τά στραβά σου...
ΝΙΚ. (Τρέμοντας. Μέ δουλικότητα.) Ωραία μου άμαζόνα... είσαι ή "Αρτεμις, ή 

ή Άθηνά, ή "Ηρα, ή ή ’Αφροδίτη ;
ΘΟΔ. Τον κακό σου τύν καιρό ! Θοδούλα μέ λένε...
ΝΙΚ. "Οπως καί νά σέ λένε είσαι θεά... Κι άπο τον "Ολυμπο κατέβηκες, νά δώσεις 

στούς ’Αχαιούς βοήθεια...
ΘΟΔ. Τί τσαμπουνάς έκεϊ ; Σκασμός 1
ΝΙΚ. "Ω! Λυπήσου με! Λυπήσου με Θεά! Είμαι άθώος...
ΘΟΔ. Δέν είσ’ ό Γρατσιάνος ;
ΝΙΚ. Ναί, μά οχι ό Τζώρτζης... είμαι ό Νικολάκης... Είμαι παιδί άνύπαντρο... 
ΘΟΔ. Όσο γι’ αύτο μή νοιάζεσαι... Θά παντρευτείς τή μαύρη γης...
ΝΙΚ. (Σω ριάζεται.) "Ω 1 Ναύαρχε Σορέντζο... Έδώ είν’ ή νύφη πού ’θελες... 

Έλα νά τήν πάρεις τώρα... Στή χαρίζω...
(Μπαίνει δ Τζώρτζης Γρατσιάνος μέ τις κοπέλες άπό πίσω του .)

Α' ΚΟΠ. ( Τον σπρώχνει μπροστά.) Τράβα μπροστά σκουλήκι, θά πεθάνεις...
ΤΖΩΡ. Πρόσεχε τί λές καί προ παντός τί κάνεις! Ό άγώνας δέν τελείωσε άκόμα...
ΘΟΔ. Λάθος έχεις! Τέλειωσ’ ό άγώνας... άφέντη ! Τήν έπαθες, Γρατσιάνο καί 

γλυτωμο δέν έχεις! (Τον αρπάζει άπό τ ό  χέρι καί τ ο ϋ  δείχνει.) Νά! ‘Η 
βρώμικη σημαία σου άπ’ το Κάστρο σου έπεσε !

ΤΖΩΡ. "Ω ! Συφορά...
ΘΟΔ. Ό γέρο Φωτεινός, πού τοϋ ’σπασες το χέρι, σοϋ το πήρε μέ τό ’να του 

το χέρι μοναχά, πού τ’ άφησες...
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ΤΖΩΡ. Θέ μου! Εΐν’ άπίστευτο...
ΘΟΔ. Καί δες άκόμα τοϋτο δώ... Οί άντρες σου όλοι χυμήξαν στό Βαθύλακκο 

κι 6που φύγει - φύγει για τή θάλασσα... Οί Βενετσάνοι σηκώνουνε πανιά 
καί φεύγουν... Χά! Κοπέλλες I Μαυρίζουν οί πλαγιές άπ’ τσού δικούς μας!

’Από κει ό Πατέρας μου με τούς πισοχωρίτες κι άπό δώ 6 Λάμπρος με τούς 
άλλους... Σάν τά τραγιά τούς κυνηγάνε... Πάμε νά τσού μπούμε άπό κον
τά καί μεϊς... Δέ μέ χωράει ό τόπος πιά... (Σ ’ ενα κορίτσι.) Φύλα τους 
εσύ αύτούς καλά... (Βγαίνει μέ τις άλλες κοπέλες.)

Σ κ η ν ή  9 η

ΤΖΩΡΤΖΗΣ -  ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ -  ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΡΚ. (Μπαίνει. Σαρκαστικά). 'Η χάρις τού Κυρίου ‘Ημών ’Ιησού Χριστού... εϊη 
μετά πάντων ύμών...

ΝΙΚΟΛ. 'Η χάρις τού Κυρίου μάς άφησε, Δέσποτα! Μη μάς κοροϊδεύεις!
ΤΖΩΡ. ( Συντριμμένος)  Τί συφορά άπίστευτη... άγιε Πάτερ 1 "Ανθρωποι ήταν αύτοί 

ή δαίμονες κρυμμένοι στη γη ; Τί σίφουνας ήταν αύτός, τί ήφαίστειο; Τί 
έκκρηξη ; Σεισμός!..

ΜΑΡΚ. (Ξερά) ΤΗταν άπλώς Δικαιοσύνη !
ΤΖΩΡ. Πώς; Αύτή την άντάρα έτσι τη λές ;
ΜΑΡΚ. (Α υστηρά) ΤΗταν Δικαιοσύνη, Γοατσιάνε...
ΤΖΩΡ. Πώς δεν ένιωσες εσύ τί μοΰ ετοίμαζαν;
ΜΑΡΚ. Μαζί τά ετοίμαζα εγώ μ’ αύτούς...
ΤΖΩΡ. Μαζί; Τί θές νά πεις ; Είσαι μαζί τους ;
ΜΑΡΚ. Δέ βλέπεις, λοιπόν, πώς είμαι λεύτερος; Τ ί πιο δίκαιο άπ’ αύτό, άρχοντες 

Γρατσιάνοι! Μοΰ πήρατε την Επισκοπή! Σάς παίρνω τή Λευκάδα...
ΤΖΩΡ. Τώρα καταλαβαίνω! "Α! Προδότη...
ΜΑΡΚ. (Μ έ  μίσος) Ναί! Είμαι προδότης ! Πές το ! Πές το! Νά τό χαροΰν τ’ αύτιά 

μου! Πές το ! Νά γεμίσει ήδονή ή ψυχή μου... Ναί! Προδότης ! ’Αλλά δέστε 
ποιούς έπρόδωσα! ’Εσάς! Τούς άφεντάδες ! Χρόνια έγλυφα τις βρώμικές 
σας μπότες... Τις έγλυφα, τις έγλυφα, τις έγλυφα καί μάτωνα τή γλώσσα 
μου καί μοΰ γυρίζανε τά σωθικά ώς τό λαρύγγι μου... Δέν ήτανε κακό, πού 
νά μην τό ’κανα γιά σάς! Κι έκόλασα βαρειά τή μαύρη μου ψυχή... Κιαύτά 

; Νά σηκωθώ κι έγώ λιγάκι... Δάγκων’ άπό δώ, δάγκων’ άπό κεΐ, φαρ
μάκωνα, σακάτευα, γιά ποιούς; Γιά σάς! Γιατί αύτό είναι γραφτό: "Οποιος · 
κοντά στούς άφεντάδες γυρεύει νά ύψωθεϊ, αύτός βλέπει τήν ψυχή του νά 
πέφτει πιο βαθειά στή λάσπη... Μά πρόσμενα νά σκεπάσω τή λάσπη της 
ψυχής μου, μέ τή λάμψη άπό τ’ άξίωμα, πού μοΰ τάξατε... "Ομως εσείς μέ 
γελάσατε, άτιμοι! Καί κυλίστηκα όλος μές στή λάσπη, άγκαλιά μέ τή βρώ
μικη ψυχή μου... Χαιρόσαστε νά βλέπετ’ έναν άνθρωπο, έτσι χαμένο, κάτω, 
άπό τά πόδια σας! ’Αλλά κάτι ξεχάσατε, ώστόσο! Πώς μπορούσα νά σάς 
βάλω τήν τρικλοποδιά! Γιά νά σάς κυλίσω πιο κάτου κι άπό μένα... Μάθετέ 
το Γρατσιάνοι... Έγώ πρόδωσα στό Φωτεινό τά μυστικά σας... Έγώ 
τ’ άνοιξα τήν πόρτα στό Κάστρο σας... Είμαι προδότης — έ; Ναί! Χίλιες 
φορές... (Γελάει μέ σαρκασμό. Σκοτάδι).
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Ε ΙΚ Ο Ν Α  Ε '

Σ κ η ν ή  10η

ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΣ — ΛΑΜΠΡΟΣ — ΦΛΩΡΟΣ — ΘΟΔΟΤΑΑ — 
ΚΟΠΕΛΕΣ -  ΝΙΚΗΤΑΣ -  ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΟΙ ΚΙ ΕΝΑΣ ΠΑΠΑΣ

("Οταν άνάβει τό  φ ω ς , ο ί δυο  Γ ρ α τσ ιά νο ι ε ίνα ι π εσμ ένο ι κ α τά χ α μ α , σα ν  
τσ α κ ισ μ ένο ι. Σ τ ο  β ά θ ος τη ς  σκ η νή ς ό  Μ άρκ ος και μ π ρ ο σ τά  ο ι :  Φ ω τεινό ς , 
Λ ά μ π ρ ο ς , Φ λώ ρος, Θ οδονλ α , Κ οπ έλ ες, Ν ικ ή τα ς  και Κ α π ετα να Ιο ι) .

ΦΛ. Σκάσε, λοιπόν, Φωτεινέ, τ’ άχεϊλι σου λιγάκι... "Ενα χαμόγελο άπό σένα 
περιμένουμε ούλοι! "Ολα, κατά πώς θέλαμε μας ήρθανε — πες μια φορά δόξα 
σ’ ό Θεός... Σέ λίγο θά ’ρτη κι ό παπάς νά γίνει τό μυστήριο, δεν κάνει 
νά ’χεις τά μούτρα σου κατεβασμένα I (Ε ύθ υμ α ) Ώρέ κουμπάρε, που *σαι; 
"Ε ! Δέν τόνε βλέπω...

ΦΩΤ. Δέν υπάρχει πιά κουμπάρος 1 Σκοτώθηκε...
ΦΛ. Και γι’ αύτόνε θλίβεσ’ έτσι; Πολλοί του κάνουνε παρέα! Μακάρι κι εγώ 

νά πήγαινα έτσι σήμερα παρά νά ρέψω... "Η σκιάζεσαι μή δέ βρούμε άλλο 
κουμπάρο...

ΝΙΚΗΤ. Έγώ νά στεφανώσω, Καπετάνιο, τά παιδιά ! Πώς θά χαρή ό Νικηφόρος, νά 
τό μάθει... Ή κουμπαριά μας θά* ναι κουμπαριά τοΰ νησιού σου μέ την 
Πόλη...

ΦΩΤ. Τιμή μου καί καμάρι μου... Μά δέν είν’ αύτό, πού μου τριβελίζει τό μυαλό... 
(,Ξ αφ νικ ά , π η γα ίνο ντα ς  σ το υ ς  Γ ρ α τσ ιά νο υ ς ) Ποΰ είναι τό παιδί μου ώρέ;

ΧΙΚ. (Τ ρομ α γμ ένος , σκ ουντά ει τ ό  Τ ζώ ρ τζη ) Σήκω πάνου! Μιλάει ό ’Αρχηγός!
(Οί δυο  Γ ρ α τσ ιά νο ι, ση κ ώ νοντα ι, τ ιν ά ζο ν τα ς  τ ά  ρ ούχ α  το υ ς )  Ξέρεις τίποτα 
γιά τό παιδί του; Έγώ δέν ξέρω...

ΤΖΩΡ. (Τ α ρ α γμ ένος) Ούτ’ έγώ...
ΦΤΩ. [Σ τ ο  Μ ά ρκ ο) Κι έσύ, ώρέ παπά ;
ΜΑΡΚ. Τί σοϋ ’πάνε οί Γρατσιάνοι; Πώς δέν ξέρουν; (Γ ε λ ώ ν τα ς ) *Αν δέν ξέρουν 

τίποτε, δέν είναι τίποτε... Μ’ αν ξέρουν, αύτό πού ξέρουν θά τό δεις ό 
ίδιος μέ τά μάτια σου...

ΦΩΤ. ’Ανάθεμά σε, παράξενα μιλάς... (Σ τ ο υ ς  άλ/.ους) Λοιπόν, τό βλέπετε, παι
διά... Είμαι δίχως γιό_

ΘΟΔ. Μην κακομελετάς, πατέρα 1 Θά γυρίσει...
ΦΩΤ. Ναί! Αύτό, κυρά μου, λέω κι έγώ... Χωριό δέν τον είδε, ,στό Κάστρο δέν 

τόν είχανε, αύτοίδέν ξέρουν—τί έγινε; "Ανοιξ’ ήγή καί τον κατάπιε ; "Ε ; 
Κρύφτηκε, γιατί όσμίστηκ’ αίμα... "Ω1 Τί ντροπή μου’δώσε ό σκύλος... 
Άγλίμονο στά γένια μου καί στ’ άσπρα μου μαλλιά... Καί τώρα, πώς θά 
τόνε δουν τά μάτια μου μπροστά μου, όταν γυρίσει; ’Ακούστε το όλοι... Έγώ 
δέν έχω γιό...

ΘΟΔ. Πατέρα μου! Πατέρα μου! Μή λές άκόμα τίποτα ! Δέν ξέρεις...
ΦΩΤ. (Μ ’ ο ρ γή ) Δέν έχω γιό, είπα... (Τ ρυφ ερά ) Μά έχω κόρη... (Σ τ ο υ ς  άλλους)

Σ’ αύτό τό τρυφερό κορμάκι είναι τό αίμα μου... Έσύ, κυρά μου, πού 
στάθηκες στο πόδι αυτού τ’ άνάξιου, έσύ θ’ άναστήσεις τη γενιά μου... 
Είσαι λεύτερη πιά, περιστέρα μου! Τοΰ πιο μεγάλου μας παλληκαριοΰ θά 
γίνεις ή γυναίκα... Κι έλεύτερη, έλεύτερους κι άντρειωμένους θά γεννήσεις !
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(Κ α θώ ς μπ αίνει ένας π α π ά ς) Έλα παπά ! Τδ πιο μεγάλο μυστήριο θά βγει 
άπδ τά χέρια σου σήμερα... (Τ ήν παίρνει απ ’ το χέρι και τη ν  ο δ η γ ε ί  π ρος  
τη ν  *Ε κ κ λη σία )

ΦΛ. (Χ α ρ ού μ ενο ς ) Τελειώσανε τα ψέματα, παιδιά 1 Παπά! ’Έλα κοντά... Κοπέ
λες! Τραγουδάτε...

ΚΟΠΕΛ. (Τ ρ α γου δά νε )
Σύρε νυφούλα στο καλό καί στην καλή τήν ώρα 
σύρε νυφούλα στδ καλδ κι ό Θεδς να σε  προκόψει... 
κι δσα καλά έχ’ ή Λαμπρή, δλα νά σοϋ τά δώσει...
("Ολοι ο ί άλλοι άκολουθάνε τδ Φ ω τε ινό  και τη  Θ οδούλα . Μ ά δ  Π α π ά -Μ ά ρ -  
κ ος, σ τ ο  βάθος, κ αθώ ς ε ίνα ι τή ς  σ κ η νή ς , β λ έπ οντα ς τή ν  π ομ π ή  νά  π ρ ο χ ω 
ρ ε ί  σ τ ο  μ έρ ος  το υ , β γά ζε ι μ ια  τρ ο μ α γμ έ νη  φ ω νή , σ α ν  ουρλ ια χ τό  και π α ρ α 
μ ερ ίζε ι, π η δώ ντα ς  υ σ τέ ρ α  κ οντά  σ το υ ς  Γ ρ α τσ ιά νο υ ς , π ού  κ ο ιτούν  τ ο ύ ς  
άλλους, π α γω μ ένο ι απ ό φρίκη)

ΜΑΡΚ. Τώρα θά γίνει τδ κακδ καί τώρα ό Φωτεινδς θά πάρει τή συφορά και τήν 
έκδίκηση μαζί... Θά στρίψει τά λαρύγγια σας μέ τδ μοναδικό του χέρι, τά 
ϊδια τ’ άντερά σας θά τά χ ά νει κρεμάλα γιά νά σάς κρεμάσει! Τώρα...

ΝΙΚ. (Τ ρ έμ ο ντα ς .) Τ ί ξαίρουμε μεϊς... τί ξαίρουμε;
ΤΖΩΡ. (Κ ά νει νά π ροχω ρή σει π ίσ ω  απ ό το ύ ς  άλλους, σά μ έ σ α  σ’ ένα εφ ιά λτη .)

Μή! Μήν πάτε κεΐ... (ζΐέν τ ο ν  ακούει κ α νείς ... 1 Α λ λ ά  ό  Φ ω τε ινό ς  α νο ίγε ι  
τή ν  π ό ρ τα  και σ τέκ ει σ ά ν  π ετρ ω μ ένο ς . "Ο λοι αφ ήνουν μ ιά  φ ω νή  φ ρίκης κι 
ό Μ άρκ ος ξεσ π ά ει σ ’  ένα  γέλ ιο  σ α τα ν ικ ό ).

ΜΑΡΚ. Τώρα... τώρα. . δε σάς τό ’πα;
ΘΟΔ. (Χ υ μ ώ ν τα ς  σ τή ν  έκ κ λη σά .) "Αχ, άδερφέ μου! Μήτρο μου!
ΦΩΤ. (Π ίσ ω  τη ς .) Παιδάκι μου! Παιδί μου! (Γ ενικ ή  τα ρ α χ ή  α το ύ ς  άλλους, π ού  

α φ ήνουν μ ιά ν  ομαδική  β ο υ ή , σά  σ τε ν α γ μ ό . 'Ο  Λ ά μ π ρ ο ς , α ρπ ά ζει τή  Θ ο 
δούλα  σ τή ν  αγκαλιά  τ ο υ  κι ο ί άλλοι φ ρ ά ζουν  τή ν  π ό ρ τα  τή ς έκκλησιας, 
κ αθώ ς σ τρ ιμ ώ χ ν ο ν τα ι  νά  μ π ουν , κ ρ ύβ οντα ς  έ τσ ι  τ ό  φ ρ ιχ τό  θέα μ α .)

ΤΖΩΡ. (Σ τ ο  Μ άρκ ο, π ού  ολοένα  γελ ά ει π ν ιχ τά ) . Σώπα, λοιπόν, καταραμένε...
ΝΙΚ. *Ν ’ άνοιγε ή γης νά μάς κατάπινε, άδερφέ μου... (7ο π λήθος π α ρα μ ερ ίζε ι  

απ ό τή ν  ε ίσ ο δ ο  τή ς  εκ κ λ η σία ς καί β γα ίν ε ι ό  Λ ά μ π ρ ο ς , φ έρνοντα ς  α γκ α λ ια 
σ μ ένη  τή  Θ οδούλ α , π ού  π έφ τει α φ α νισμ ένη  σε μ ιά  π έτρ α .)

ΘΟΔ.

ΛΑΜ.
ΘΟΔ.

ΦΩΤ.
ΜΑΡΚ.
ΝΙΚ.

ΦΩΤ.

"Ω! Μοίρα μου, κακή καί μαύρη ! Λάμπρο μου ! Τ ί κάναμε; Μήν ήταν κρί
μα τδ στεφάνι μας ;
(Σ υ γ κ ινη μ έ νο ς .) ‘Ησύχασε, κυρά μου!

"Αχ ήσυχία πιά έγώ δεν έχω! Ποιά άλλη μπήκε νύφη στήν έκκλησά, γιά 
νά πει μοιρολόγια ; ’Αντί τδν άντρα στδ πλευρό μου, τδν άδερφό μου κρε
μασμένο στδ δοκάρι... ’Αντί γιά τδ γάμο μας κηδεία... Καί τά νυφιάτικά 
μου θά τά βάψω μαϋρα... Τ ί κάναμε γιά νά μάς έβρη τόση συφορά...
( Σ τ ο  μ ε τα ξύ , ο ί άλλοι έχουν κ α τεβ ά σ ε ι τ ό  π τώ μ α  καί τ ό  κ ουβ α λ ούν  έ ξω ,  
ξα π λ ώ νο ντά ς  τ ο  μ π ρ ος α το ύ ς  Γ ρ α τσ ιά νο υ ς . Π ίσ ω  άκολουθάει δ Φ ω τε ινό ς  
α λ λ α γμ ένος , α φ α νισμ ένος, σ ά  νά  μ ή ν  έχει α ίσ θ η σ η  τ ο ύ  κ όσ μ ου . Κ α ί π ίσ ω  
το υ  ο ί κ οπ έλες, π ού  κλαίνε).
Τί έγινε; Τί έγινε; Τ ί έγινε; Πώς γενήκαν δλα τούτα;
(Δ ε ίχ νο ν τα ς  τ ο ύ ς  Γ ρ α τσ ιά νο υ ς .) Έτοϋτοι ξέρουν, Φωτεινέ !
(Τ ρ έμ ο ντα ς .) "Ηθελα νά... νά... νά σάς υποβάλω τά... τά... τά... συλλυπη
τήριά μου! Τί... τί... τί... φοβερό! Ν... ν... ν... αύτοκτονήσει τόσο νέος!
( Σ ά  νά  μ ή ν  τ ο ν  ακ ούει καί μ ιλ ώ ντα ς  σ τ ο ν  εα υ τό  τ ο υ .)  Τοϋ είχα πει νά μή 
μιλήσει άν τδν πιάσουν... νά προτιμήσει νά πεθάνει, παρά νά πει τίποτα...
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(Γυρίζοντας ξαφνικά στους Γρατσιάνους.) Έ Ι Σείς! Κακούργοι! Το παιδί 
μου ! Γιατί τό κρεμάσατε μωρέ;

ΜΑΡΚ. (Σατανικά.) Πάρ’ την έκδίκησή σου, Φωτεινέ! Στά χέρια σου τούς έχεις... 
Δες το παιδί σου! Μήν τούς άφήνεις τούτους ζωντανούς...

ΦΩΤ. Καταραμένοι 1 ’Αλίμονο σέ σας I (Σφίγγει τό μαχαίρι του).
ΤΖΩΡ. "Αν θές έκδίκηση, αύτόν νά σφάξεις... Την ώρα πού πρόδινε εμένα, πρόδινε 

καί σένα. Αύτός τον κρέμασε! Γιά νά μη μπορείς νά πολεμήσεις, αν τύν 
έβλεπες κρεμασμένο — αύτο έλεγε!

ΦΩΤ. (Σ το  Μάρκο.) Σατανά ! Γιατί ;
ΜΑΡΚ. {Γελώντας τρελά.) Γιατ’ είμαι Σατανάς! Σατανάς I Σατανάς! Μήπως ξαί- 

ρετε, κύριοί μου, πουθε παν* στην Κόλαση; Πρέπει νά βιαστώ! Νά βιαστώ 
γιά νά γυρίσω ! Πολλές ψυχές σήμερα δέν ξαίρουνε το δρόμο... Έγώ θά τις 
πάω ! Έγώ! {Τρέχει στο γκρεμό, πλάϊ στην έκκλησιά και πέφτει.)

ΦΩΤ. Καί τώρα ή σειρά τους... (Δείχνει τους Γρατσιάνους.) Πάρτε, παιδιά, μέ 
τά μαχαίρια σας έκδίκηση ! Κομμάτια, κομματάκια νάν τσού κόψετε, νά μη 
δυσκολευτουνε τά κοράκια νάν τσού φάνε... Τά κόκκαλά τους σπάστετα καί 
ζωντανό ας χυθεί το μελοϋδι τους... {Βγάζει τό μαχαίρι του κι οι άλλοι 
τά δικά τους. Μιά στιγμή τραγική σιωπή).

ΤΖΩΡ. {Τρέμοντας.) Μήν άπλώσετε πάνω μας... 'Η Βενετιά μάς προστατεύει...
ΦΩΤ. (Σηκώνοντας τό μαχαίρι.) "Ας έρτει νά σάς σώσει...
ΝΙΚΗΤ. (Τ ον κρατάει.) Κι άν ή Πόλη στύ ζητήσει, καπετιάνο μου ;
ΦΩΤ. (Υ π οχ ω ρ εί ταραγμένος.) Τί ;
ΝΙΚΗΤ. Πόλεμος το Νικηφόρο περιμένει κι ή "Ήπειρο άντίκρυ τον προσμένει, νά της 

πάει λευτεριά... Στά χέρια μας ζωντανοί αύτοί οί δυο θά ’ν’ ένα όπλο, νά 
κρατήσουμε τη Βενετιά ούδέτερη...

ΦΩΤ. Κι αύτο το παλληκάρι μου, τούτος ο λεβέντης, τό βλαστάρι μου, ό μοναχο- 
γιός μου, τό καμάρι μου, πώς θ’ άπομείνει αύτός χωρίς έκδίκηση ; Πώς 
θά λυώσει τό κορμί του κι ή ψυχή του πώς θ’ άναπαεϊ ;

ΝΙΚΗΤ. Αύτός πού ’δώσε τή ζωή του γιά την Πατρίδα, άν μπορούσε νά μιλήσει, 
θά σοϋ’λεγε: Πατέρα μή φράζεις μέ τήν έκδίκηση τό δρόμο της Λευτεριάς.

ΦΩΤ. Έγώ; Έγώ; Φράζω έγώ τό... *Ώ! Μήτρο μου! Παιδί μου... (Π έφτει μέ 
λυγμούς στο πτώμα τοϋ Μήτρου κι υστέρα σηκώνεται αλλαγμένος, χωρίς 
μαχαίρι.) Κρύψτε τά μαχαίρια σας, μωρέ... Καί πάρτε τους αύτούς έδώθε... 
(Δ υο  χωριάτες βγάζουν τούς Γρατσιάνους οξω .)  Ή Πατρίδα είναι πάνου 
κι άπ’ τον πόνο μας...

ΝΙΚΗΤ. (Σκύβει καί τοϋ φιλεϊ τό χέρι)  Καπετάνιο μου!
ΦΩΤ. Καί τώρα γιέ μου... ίσα ! Νά στεφανώσεις τά παιδιά μου...
ΟΛΟΙ (Κατάπληχτοι) Τ ί ;
ΘΟΔ. (Τον πλησιάζει ανήσυχη) "Ας κατέβουμε, Πατέρα, τώρα! Ήταν βαρειά 

έτούτ’ ή μέρα σήμερα... Πρέπει νά ήσυχάσεις...
ΦΩΤ. (Μετά μικρή σιωπή, κάνοντας μιά προσπάθεια νά μιλήσει) Καί πώς νά 

ήσυχάσω, άν δέν ξαίρω πώς παντρεύτηκες;
ΘΟΔ. (Κλαίοντας) Μά έμεϊςέχουμε κηδεία, Πατέρα! Δέν είμαστε γιά γάμους 1 
ΦΩΤ. (Μ έ καινούργια προσπάθεια) 'Όλοι πρέπει νά πνίξουμε τόν πόνο μας, παιδί 

μου!.. Λάμπρο! Πάρ’ τήν κόρη μου άπ’ τό χέρι καί τραβάτε!
ΛΑΜΠ. Κι οί πέτρες, Πατέρα, θά σηκωθούν νά μάς χτυπήσουν... τ’ εϊν’ αύτά πού 

λές!
ΦΩΤ. Οί πέτρες τόν ξέρουνε τό γέρο Φωτεινό καί τόν άκοΰνε... Πάρ’ τή Θο- 

δούλα μου στον ίσκιο σου, παιδί μου... έσύ της μένεις!
ΛΑΜΠ. Έμεϊς είμαστε όλοι κάτου άπ’ τόν ίσκιο σου, Πατέρα...
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ΦΩΤ. ( Μ έ φωνή σβνσμένη) Έγώ... έγώ είμαι γέρος I (Ά ντρειενοντας γιά λίγο)
Κάντε γλήγορα, μωρέ καί βιάζομαι... Δέ μπορώ νά περιμένω πιά... Έγώ 
σας κρένω ! Τώρα θά κάμετε το γάμο...

ΘΟΔ. (Κλαίοντας) Πατέρα! Νά σαράντιζε κάνε τό παιδί μας...
ΦΩΤ. (Με πόνο)  Καί που θά τόνε βρούμε στά σαράντα νά’ ρθη κι αύτός στό γάμο 

σου; Ποϋ; Ένώ τώρα... Τώρα κοιμάται... (Μ ε ψεύτικη ενθύμια) Βρήκε 
τό κρασί, πού φύλαγα, ό κατεργάρης, γιά τό γάμο σου κι έγινε στουπί... 
("Ολοι κλαϊνε) "Ισα μωρέ! Δέν κλαΐν’ στούς γάμους! Τραβάτε μπρος... 
(Τούς σπρώχνει προς την Εκκλησία) "Ισα κοπέλες 1 Πέστε πάλι τό τρα
γούδι άπό κεϊ πού σταματήσατε, μωρές I «Έκεΐ πού πάς, νυφούλα μου, έτσι 
πέστε, πέτρα νά μή ραΐσει...» Πάρ’ τή νύφη, Λάμπρο! (Σ το  Νικήτα) Παλ- 
ληκάρι μου κοντά τους... (Σ τούς άλλους) Τί κοιτάτε; Άπό πότε μάθατε 
νά μή μ’ άκοϋτε, ώρέ; Τραβάτε σεις κιάφήστεμε μονάχο μέ τό γιό μου... 
Θά τον ξυπνήσω άπό τόν ύπνο... Κι όταν τελέψει τό μυστήριο, θά πιάσει 
πρώτος τό χορό... ( ’Ά γρ ια )  Ακόμα εϊσαστ* έδώ ; Κάντε αυτό πού είπα! 
("Ολοι τόν ύπακονονν μηχανικά) Εμπρός, κοπέλες, τραγουδάτε...

ΚΟΠΕΛ. (Τραγουδώντας σά νά μοιρολογούν)
Έκεΐ πού πάς νυφούλα μου, πέτρα νά μή ραΐσει... 
καί μοσχοκάρυδο, μή φάς καί μάς άλησμονήσεις...
(Μπαίνουν στην ’Εκκλησία)

ΦΩΤ. ( Πλησιάζει τό πτώμα και φαίνεται σά νά κρυώνει)  Σιγά, ώρέ Χάρο, θά ’ ρ τ ω !
"Ασε με νά πώ δυο λόγια τοϋ παιδιού μου... "Αχ, Μήτρο μου... πώς χά
θηκες άδικα γιά μένα! 'Η Λευτεριά θέλει μέ καθαρή καρδιά νά τήν κερδί
ζουμε κι ή δική μου ήταν φορτωμένη πείσμα καί φαρμάκι, γιά τούτο δώ 
τό έρμο μου τό χέρι... Αλλά τί φταις εσύ ; 'Η μοίρα μου είναι δίκαιη, 
πού μοΰ ’δώσε τέτοια τιμωρία... Αλλά, παιδί μου, σύ τί φταις;

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ( Α π ’ την έκκλησά.) Άρραβωνίζεται ό δούλος τού Θεού... 
τήν δούλην τού Θεού...

ΦΩΤ. Άκοΰς, παιδί μου, ή Θοδούλα μας; Παντρεύεται!... Νέα ζωή θά φέρει 
μέσ’ στά σπλάχνα της... Τό πρώτο της παιδί, Μήτρο θά τό πει... Καί τό 
δεύτερο μπορεί νά τό πει Φωτεινό... Σιγά, ώρέ Χάρο... έρχομαι! (Α να τρ ι
χιάζοντας.) Δέ σέ λογάριασα ποτές, δέ σέ φοβήθηκα. Σέ γύρεψα σε μάχες 
καί κατατρεμούς... Παλληκαρίσα ήρτα νά σέ βρώ ! Καί σύ; Μοΰ σήκωνες 
κρεμάλες γιά τό γιό μου, γιά νά κρεμάσεις μέδαΰτες τήν ψυχή μου... Μπα
μπέσικα μέ χτύπησες! "Αχ, νά μπορούσα νά πάλευα μαζί σου... (Α π λώ νει 
τό χέρι, σά νά θέλει νά χτυπήσει καί σωριάζεται νεκρός στο πτώμα τοϋ 
Μήτρου )

ΧΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ψέλνοντας)
Δόξη καί τιμή στεφάνωσον αύτούς...

Α Υ Λ Α Ι Α
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Σ Τ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ

θ έ α τ ρ ο  και  έ η ι κ α ι ρ ό τ η τ α

Στο Θέοζτρο θά μπορούσε νά έφαρμοσθή, 
αν και μέ νόημα διαιρετικός 6 όρισμός τού 
Βίσμαρκ για την πολιτική: ΕΤναι ή τέχνη 
τής έπικαιρότητας. Τέχνη, πού άττό τη φύση 
της άπευθύνεται σ* ένα πλήθος συγκεντρωμέ
νο, είναι υποχρεωμένη νά παίρνει ύπ* δψει 
της τό δυναμικό άθροισμα της ατομικής ψυ
χολογίας των ξεχωριστών άτόμων, πού τό 
άποτελούν, τήν ομαδική τους, δηλαδή, ψυχολο
γ ία  καί νά τήν κατακτήσει μέ τό μέρος της. 
Διαφορετικά είναι καταδικασμένη σ* αποτυ
χία. Είναι, έξ άλλου, φανερό π ώ ς  ή- όμοδι- 
κή ψυχολογία δημισυργεΐται πάνω σε θέμα
τα γενικού ένδιαφέροντος, θέμοττα πού συνή
θως τά δίνει ή έπικαιρότητα. Καί πόνου σ ’ 
αυτό είναι άνάγκη νά παρατηρήσουμε πώς 
έχουμε έπικαιρότητες δυο ειδών: τήν τρεχουμέ- 
νη, πού άναφέρεται σε γενικά γνωστά περι
στατικά, πρόσωπα ή καταστάσεις καί πού δ- 
ταν έχουν ενδιαφέρον άνακαλούνται στή συν
είδηση τοΰ κοινού μ* εύκολα εξωτερικά μέσα, 
μ’ απλές ύπομνήσεις μέ λέξεις, εικόνες, στί
χους, σκηνές, δπως συμβαίνει στην έπ(θεώρη
ση καί τά έκτεταμένα σκέτς, πού άποβλέ- 
πουν στη διέγερση της μνήμης περισσότερο 
παρά τής συγκίνησης. Καί έχουμε τη διαρκέ
στερη ήπικαιρόπητα, αι>τή' που άναφέρεται 
σέ ψυχικές καταστάσεις τού κοινού, πού βρί
σκονται μέσα του μέ μιαν έτοιμότητα, &ν δέν 
είναι πάντα σ ’ ένέργεια καί άνασύρονται στή 
συνείδηση του κοινού μέ τή θεατρική προβολή 
γεγονότων άναλόγων μέ κείνα πού συνετέ- 
λεσαν ιμόσα στο πέρασμα τού καιρού γιά 
την έξελικτική τους δημιουργία. Μέ τήν έν
νοια αυτή τά ιστορικά γεγονότα, άποκτουν 
μέ τη θεατρική τέχνη έπικαιρότητα, άλλα μέ 
τον δρο: πρώτα πώς πρόκειται γιά γεγονό
τα άνάλογα μέ κείνα της ζωής που ζούμε 
καί υστέρα πώς μπαίνουν προβλήματα καί 
δίνονται λύσεις, πού έξυπηοετοΟν τις σύγ
χρονες άνάγκες τής κοινωνίας. Σ ' σύτά τά 
γεγονότα, μπορούμε νά κατατάξουμε έκεΐνσ, 
πού μέσα στή δισδρομή της ιστορίας άνα- 
φέρονται στόν άγώνα τού άνθρώπου γιά τήν 
κατάκτηαη τής κοινωνικής καί οίκονομ ικης 
του έλειΛερίας. Γεγονότα του είδους αυτού 
αποτελούν σταθμό στον ένισίο έκείνο παναν
θρώπινο αγώνα, πού, άρχίζοντας, άφ* δτου 
παρουσιάστηκε ή ταξική κοινωνία, έμπνέον- 
ναι από τό Ιδανικό τής 'Ελευθερίας. Διατη
ρούν, λοιπόν, μια παντοτινή έπ?κα;ρότητα γιά 
τή θεατρική τέχνη, δσο ό άνθρωπος μένει

σκλαβωμένος, άλλά μέ τον δρο βέβαια δτι 
ή θεατρική τους προβολή υπηρετεί καί βοηθεΐ 
τό σύγχρονο απελευθερωτικό άγώνα.

Καί πώς αλλιώς θά μπορούσε νά συμβή 
διαφορετικά— έτσι σκέφτεται κανείς, έτσι
σκεφτόμουνα καί γώ πριν 5ώ— πολύ καθυ
στερημένα άπό λόγους άνωτέρας βίας— τήν 
παράσταση τού «Φ ο u έ ν τ ε Ό  6 ε- 
χ ο  6 ν ο »  στο «Ελληνικό Λαϊκό Θέοττρο».

Καί δμως έγινε καί ή αξιοθαύμαστη αυ
τή ταχυδακτυλουργία. Γεγονότα άπελευθερω- 
τικού περιεχομένου, κατέληξαν νά ύπηρετουν 
τις αντιδραστικές δυνάμεις τής εποχής μας. 
ΕΤναι γνωστό πώς ή πρώτη πράξη τού έργου 
άνοπττύσσεται πάνω στο αθάνατο και αιώνιο 
θέμα τής σύγκρουσης των λαϊκών με τις αν
τιδραστικές δυνάμεις καί ή δράση έξελίσσε- 
ται μέ τρόπο συναρπαστικό, γιατί ό συγ
γραφέας είναι τοποθετημένος μέ τό μέρος 
τοΰ λαού. "Εχουν δμως γνώσιν οί φύλακες... 
άλλά και οι χωροφύλακες τής Τέχνης! Ή  έ- 
ξέλιξη τού μύθου στή δεύτερη πράξη, παθαί
νει μιάν έξοργιστική έμπλοκή. Ή  λύση, ή νί
κη τού λαού, δέ δίνεται άπό τό λαό καί τις 
λαϊκές δυνάμεις, άλλά άπό τό βασιλιά τού 
έργου. Μάλιστα γιά νά μή μείνει καμμιά Αμ
φιβολία yi* αυτό, αναγκάζεται ό π ρω τα γ ω 
νιστής ν’ άπαγγείλει στο τέλος ενα λογί- 
δριο, τόσο άνόητο δσο  καί άνυπόφορο, γιά 
τον καλό αυτό βασιλιά, που πάει μέ τό μέ
ρος του λαού καί χτυπάει τους τυράννους 
του. Φυσικά καμμιά προκατάληψη δέν υπάρ
χει γιά τό βασιλιά τοΰ έργου, που είναι, άλ
λωστε, θεατρικά σχεδόν άνυπαρκτος. Ή  αντίρ
ρηση υπάρχει γιά τό ρόλο τού ταξικού κρά
τους πού συμβολίζει ό βασιλιάς, δπως π α
ρουσιάζεται στο έργο. Ένώ γενικά παραδε
χόμαστε πώς τό κράτος είναι δργανο γιά τήν 
καταπίεση τοΰ λαού στα  χέρια της κυρίαρχης 
τάξης, εδώ τό κράτος παρουσιάζεται στον έν- 
τελώς άπίθανο ρόλο τού διαιτητή των αντί
μαχο μένω ν τάξεων, δπως άκριβως υποστηρί
ζουν οί αστικές θεωρίες. Δέν αγνοώ τήν «ι
στορική» δικαιολογία του πράγματος, ως 
π ρόςτό έργο. Ή βασιλική διαιτησία γίνεται 
σέ μιάν εποχή πού οι φεουδάρχες στήν Ευ
ρώπη δυστροπούσαν νά υποταχθούν στην κεν
τρική κρατική εξουσία σέ μιάν έποχή δηλ. πού 
δέν είχαν ακόμη όργανωθή τά  κατοπινά μεγάλα 
κρατικά συγκροτήματα, πού προηγήθηκαν καί 
ίσχυροποιήθηκαν άπό τήν αστική επανάστα
ση. Τότε οί βασιλείς συνέβαινε νά συμμαχούν 
μέ τό λαό γιά νά χτυπήσουν τους άνυπότα-
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χτους φεουδάρχες, δπως ακριβώς για τόν ίδιο 
λόγο συμμαχούσαν μέ τους νομοταγείς φεου
δάρχες. "Όμως μια θεατρική τταράσταση δεν 
είναι ιστορική διάλεξη —  άσε πού ή π αρα
πάνω «δικαιολογία» δε βγαίνει καθόλου άπό 
το έργο. Είναι ένα όλοκληρωμένο κομμάτι 
ζωής, μέ αλληλουχία καί συνέπεια, όχι μόνο 
στο μύθο, άλλα καί στήν ιδεολογία πού κλεί
νει. "Οταν λοιπόν, ό σύγχρονος θεατής έχει 
ύπ* όψει του πώς στήν έποχή μας τό κράτος 
κάθε άλλο παρά βοηθάει τόν άπελειθερωτικό 
αγώνα του λαού, πέφτει στο κενό, βλέπον
τας στή θεατρική αυτή παράσταση πώς στή 
σύγκρουση μεταξύ τού λαού καί τών δυνα
στών του, ό  λαός μπορεί νά έλπίζει cm'i σω 
τήρια επέμβαση τού κράτους γιά τή δικαίωση

Το μ ν η μ ό σ υ ν ο

’Αγαπητή «Επιθεώρηση Τέχνης»,
Στις 18 τοΰ μηνός έγινε τό μνημόσυνο τοΰ 

Γ ιώργου Κοτζιοόλα. *0 ήπειρώτης ποι
ητής πού πέθανε τόν Αύγουστο τού 1956, δεν 
εΤχε τήν αγαθή τύχη ούτε μετά τόν θάνατό 
του νά άπασχολήσει τή θύμηση τών συναν
θρώπων του, τών συναγωνιστών του, τών συν
αδέλφων του. Διαπίστωση τό λιγότερη θλι
βερή γιά τούς άνθρώπους, τούς συνδέσμους, 
σωμοττεία καί περιοδικά πού... περί τάς Τέ- 
χνας ποιούνται τάς διατριβάς τους. Είμαστε 
άρά γε καλά; Καί νά σκεφτεΐ κανείς ότι αυτή 
ή...δικαίωση έρχεται μετά οπτό όχι μόνον ένα 
άξιόλογο έργο, άλλά καί μιά ζωή μαρτυρι
κή —  γι’ αυτήν μόνον είχαμε τό χρέος νά εί
μαστε πιο οτυνεπείς, όχι βέβαια μέ συνεστιά
σεις καί ποτνηγύρια. Γιατί τό έργο του, τό  
θέλουμε ή όχι, είναι μεγάλο χωρίς τήν ανάγ
κη της διαπίστωσης μας. Είναι όμως άνάγκη, 
γιά μάς τούς ίδιους πιο πολύ, νά σκεφτούμε 
τόν άγώνα μιας όλόκληρης ζωής, τή θέση μας 
απέναντι του όταν τόν είχαμε κοντά μας. Ό  
Κοτζιούλας πέρασε τά  τελευταία χρόνια τής 
πολύχρονης άρρώστειάς του άνάμεσα σε πι- 
σόχαρτο καί ξύλα — παράγκα στήν Πεντέ
λη —  έβγαζε τό ψωμί του κάνοντας διορ
θώσεις σέ εκδοτικούς οίκους, σε χειρόγραφα, 
στο —  καί πιο τακτικό —  «Ρομάντζο»! Δεν 
λησμονούμε τούς λιγοστούς φίλους του καί 
τή ζεστασιά πού νιώσε κοντά τους, ζεστασιά 
άπό μεγάλη ψυχή καί φτωχό υστέρημα. Τί νά 
πούμε; Ντροπή σέ όλους μας νά πεθαίνουν
άνθρωποι στο δρόμο ----  τόν έδέχθησαν σέ
κλινική τοΰ I ΚΑ, μετά άπό ταλαιπωρίες, τρε
χάματα, παρακλήσεις καί αναμονές, τρεις μέ
ρες μόνον πριν πεθάνει! ! Ή δικαιολογία εί
ναι τόσο άπάνβρωπη πού σέ άφήνει έκπληκτο. 
Ούτε λίγο ούτε πολύ έπειδή ή θεραπεία τής 
μιας άρρώστειάς του δέν συμφωνούσε μέ τής 
άλλης ήταν προτιμότερο νά...πεθάνει στο δρό
μο. Πιο πολύ όταν οί άνθρωποι αυτοί είναι

τών αγώνων του... Έ δώ  άκριβώς βρίσκεται 
τό  κατόρθωμα τού διασκευαστη, πού δούλεψε 
τό έργο υπεύθυνα, καθώς καί του ραδιοφω
νικού σταθμού, πού πολύ δικαιολογημένα, γι’ 
αυτόν, ίμετέδωσε άργότερα τήν παράσταση. 
’Αλλά καί έδώ βρίσκεται τό πάθημα τού «Ε λ 
ληνικού Λαϊκού Θεάτρου». "Επεσε στήν πα
γίδα δήθεν προοδευτικών θεωριών, πού παρα
δέχονται τήν καπιταλιστική άντίληψη γιά τον 
κοινωνικό ρόλο τοΰ κράτους.

Κάπως άργά γίνονται αυτές οί παρατη
ρήσεις. *0 καιρός πέρασε, τό έργο έκαμε τήν 
καρριόρα του, τά ταμεία κινήθηκαν, τό θέα
τρο τελείωσε τις καλοκαιρινές του παραστά
σεις, αλλά έπί τέλους ας άκουστή μιά φωνή 
διαμαρτυρίας γιά τήν... ‘ Ιστορία.

Ν. ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

τού Κ ο τ ζ ι ο ύ λ α

Κοτζιούλες. Τό κορμί του φτελιά καί έλάτη, 
καμμιά εύλυγισία, σΰτε χιλιοστόμετρο άπό 
τό σωστό, καί αυτό είναι σφάλμα πού τό 
πληρώνεις μέ βασανισμένη ζωή. Καί απ ’ όλα 
αυτά ξεπήδησε ή φλόγα, ή ποίηση, ή μεγά
λη, ή σωστή καί ξεκάθαρη κριτική σκέψη. 
«Δέν είναι παίξε -  γέλασε ή ψυχή», τό *νιωσε 
κολά τό παιγνίδι της ό Κοτζιούλας.

Δάσκαλος μεγάλος, γιά νά συνταιριάξει τά  
λόγο του καρτέραγε μέχρι νά ψέξει, δέν έδι
νε λεπτό άνόπαψης στήν ταλαιπωρία του. Ή 
έξοχη «ποιητική του» είναι ή αγάπη του στήν 
ποίηση, όλη του ή άγωνία τής σωστής έκ
φρασης καί ή υποθήκη του στους νέους. 
Επιβιώνει παρ ’ όλες τις έυανΟιώσεις κρα 
τούντων καί άδιαφόρων.

’ Εμείς όμως πώς θά δικαιωθούμε; Στο μνη
μόσυνο πού τοΰγινε, κανένα όργανωμένο σω 
ματείο τού πνεύματος καί τής τέχνης. Καμ- 
μιά έπίσημη φωνή ή παρουσία, κανένας φτο&- 
σμένος δέν άκούστηκε* καί οί φίλοι πιο λιγο
στοί άπό κάθε φορά.

Βέβαια τήν ίδια Κυριακή ή «Ε ταιρία ‘ Ελ
λήνων Λογοτεχνών» είχε τήν τιμητική έκδή- 
λωση στή μνήμη τού Σικελιανού.

Πήγαμε στούς Δελφούς μέ πούλμαν, μιλή
σαμε όμορφα καί ωραία, άκολούθησαν έκα- 
τοντάδες έκδομεΐς μέ Ι.Χ. καί βρισκόντουσαν 
όλα τά γνωστά ονόματα — Εϊταν πράγματι 
όμορφη ή μέρα τής έκδομής. Είναι άνόητο νά 
σκεφτεί κανείς πώς δεν χαιρόμαστε τέτοιες 
εκδηλώσεις. "Ομως άπό τούς παρευρεθέντες 
υπερδιακοσίους λογοτέχνες οί πέντε δέν μπο
ρούσαν νά εκπροσωπήσουν την Εταιρεία στο 
μνημόσυνο τού Κοτζιούλα; Τί λέει ό Λυγερής 
πού τόση άγάπη καί εκτίμηση του είχε ό ποι
ητής; ‘ Ο Δάσκαλος, όπως τόν άποκαλοΰσε, 
τί διδάσκει; Τήν ίδια ακόμα μέρα οί «Δώδε
κα» είτανε πολύ άπησχολημένοι — όλο τόν 
τελευταίο καιρό. Τόν Κοτζιούλα θά σκεφτοΰ- 
με; ’ Εδώ κοντεύουμε νά μείνουμε «τρείς κι’
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ό κούκος». Έ ξ  άλλου ή Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών αλλάζει... στέγη καί ή ’Ακαδη
μία... —  μέ τά σωστά μας ττεριμένουμε τί
ποτα άττό την παρακμιακη ’Ακαδημία; Τά λο
γοτεχνικά μας ττεριοδικά; Ή « Επιθεώρηση» 
-του πιο πολύ τής έχουμε εμπιστοσύνη — φο
βάμαι πώς δεν θά πρόσθετε* τίποτε, πλέον 
αυτών, στο τελευταίο της τεύχος μέ την ευ
καιρία τού μνημόσυνου. Πάντως είναι σίγοι>- 
ρο πώς κανένας άπό τούς γνωστούς μόνιμους 
συνεργάτες της δεν βρισκόταν στην Τελετή. 
Μήπως άρχίζει άφ’ ύψηλοΟ νά «.θεωρεί»; Δεν 
θεΛουμε νά τό πιστεψουυε. Περισσότερο άπό 
τούς άνθρώπους τούς προοδευτικούς, πού πιο 
πολύ θαπρεπε νά τιμούν τον άνθρωπο καί τον 
ποιητή γιά τήν συνέπεια όλάκερης ζωής δέν 
περιμένεις αυτή τήν άσεβή σιωπή. G1 π ρ ώ 
τοι» μας ταξιδεύουν στο εξωτερικό, τιμώνται 
μέ βραβεΤα διεθνή καί κρατικά κα; τους χαι
ρόμαστε, τούς λιβανίζουμε, τούς αφιερώνου
με τεύχη περιοδικών καί άρθρα εφημερίδων 
καί. . . καί. . . καί. Σωστά καί άγια άλα αυ
τά, κανείς δέν έχει άντίρρηση. ΕΤμαστε υπε
ρήφανοι γι’ αυτούς, τιμούμε τό έργο τους, 
καί έτσι πρέπει. "Ομως άπό τούς διθυράμ
βους —  τούς σωστούς, έπαναλαμ'βάνω — μέ
χρι τήν άγνάηση τήν τέλεια, ή άπόσταση εί
ναι πολύ μεγάλη· καί ό Κοτζιούλας δέν εί
ναι μηδαμινή περίπτωση στά  Γράμματα. Κά
θε άλλο. Μήπως δμως οί ίδιοι οί πρώτοι—καί 
τό χρέος τους είναι πιο μεγάλο —  φάνηκαν 
συνεπείς; Βάρναλης, Ρίτσος, Βρεττάχος κ.ά., 
κανείς δέν είταν παρών, κανείς τους δέν εΐδε 
τήν ανάγκη νά δικαιολογηθεί γιά τήν απου
σία του, κρίμα. ’Αλλά οί νέοι, που τόση ά- 
γάπη τους εΤχε ό Κοτζιούλας; Λίγοι πολύ λί
γοι. Δέν κάνουμε σω στά τό χρέος μας μέ «μια 
καλή κουβέντα» ατά «πατάριοτ» καί τά τα- 
βερνεία. Ή  συμμέτοχη μας στή θύμησή του 
δέν είναι σωστή, ούτε άμεση ούτε μεγάλη μ*
αυτό τον τρόπο. Καί ό Κοτζιούλας καί τό ά 
ξιζε καί μάς αγαπούσε. Καί όταν λέγω συμ
μετοχή δέν άναφέρομαι μόνο, στην παρουσία 
σέ μια τελετή. Τό ραδιόφωνο; Τί νά πω ; Τά 
λογοτεχνικά τέταρτα καί λοιπές παρόμοιες

έκπομπές ούτε θυμήθηκαν. Α... ναι! Αίγες 
μέρες πριν είχσμε τό Φεστιβάλ ελαφρού τρα
γουδιού. ,

"Ενα τραγούδι τού πο.ητή εκανε... αισϋη- 
στ|! 01 χοοριτωμένες Άτθίοες καί νεαροί τό
χειροκρότησαν τό... χόρεψαν καί τιμήθηκε 
μέ έπαινο! Μπράβο μας. ξοφλήσαμε. Θά θυ
μηθεί δμως κανείς, τό Ε.Ι.Ρ. καί οί συνεργά
τες του, πού διοργάνωσαν τον διαγωνισμό, να 
ρωτήσει, &ν οί κύριοι αυτοί πού αυθαίοετσ έ
καναν τούς στίχους του έλσφρό τραγούδι τής 
μόδας, πρέπει νά άναγνωρίσουν, τώρα που 
γυρίζεται σέ δίσκο, τά δικαιώματα τής γυ
ναίκας καί τού παιδιού του πάνω σ ’ αυτούς; 
‘ Ο Καραντώνης φερ’ είπείν, πού άγνόησε τον 
ποιητή στήν εκπομπή του; Σκέφτομαι θα εί
ναι ωραία δοκιμασία στήν υπερηφάνεια αυτών 
των άνθρώπων, τής γυναίκας καί τού παιδιού 
τού ποιητή, νά τούς αναγκάσουμε νά κατα
φύγουν σέ έξώδικες προσκλήσεις καί αγωγές. 
’Αλήθεια σάς πληροφορώ πώς καί οί δυο— α 
δύναμος άνθρωπος ή γυναίκα του καί τό παιδί 
του 8 χρόνων — ζούν μέ μια πενιχρή σύν
ταξη άπό κάποιο Ταμείο Τυπογράφων. Εύγε 
στους τυπογράφους καί τό Σωματείο τους. 
Βρέθηκαν μερικοί καί στο μνημόσυνο τού ποι
ητή, παράδειγμα πρός μίμηση, όνειδος των 
λοιπών. Πάλι καλά, μιά καί δέν βρέθηκε κανένα* 
άλλο Ταμείο κρατικό ή όχι νά εξασφαλίσει 
μιά σύνταξη στον ποιητή, στήν οικογένεια 
του. "Ετσι ή εντελώς άπορη οικογένεια του 
μεγάλου ποιητή καί εκλεκτού επιστήμονα, ζή 
άπό τήν σύνταξη τού... Σωματείου Τυπογρά
φων. Μέ αγανάκτηση σκέφτουμαι όλα αυτά. 
Περιμένουμε άπό Σάς, άπό όποιον άνθρωπο 
έχει όποιο πόστο καί συνέπεια νά στρέψει 
τήν δικαιολογημένη ματιά στο έργο τού Κο- 
τζιούλα, στο παιδί του.

Θέλω επίσης μέ τήν ευκαιρία αυτή νά σου 
θυμήσω τήν παράλληλη περίπτωση τού Φώτη 
Άγγουλέ. Φοβάμαι, κάποιος μετά τον θάνα
τό του βά γράφει τά ίδια μέ μένα.

Σ ’ ευχαριστώ γιά τήν φιλοξενία.

X Α Γ λΆ Ν Τ Λ Σ

Πρέπει νά ευχαριστήσουμε τούς συνδρομητές μας πού έσπευσαν νά καταβά
λουν έστω κ’ ένα μέρος άπό τήν οφειλή τους στό περιοδικό αμέσως μετά τήν έκ
κληση τού προηγούμενου τεύχους μας. Ωστόσο ή ανώμαλη έκδοση έχει δημιουρ
γήσει στό ζήτημα των λογαριασμών μιά συγχιση πού δεν είναι δύσκολο νά αρ
θεί. Άπό τήν άρχή τού 1959 ώς τώρα κυκλοφόρησαν 6 τεύχη (49, 50—51, 52, 
53—54, 55—56, 57—58). Μέ τό τεύχος 59—60 πού ήδη τυπώνεται και θά κυκλο
φορήσει στίς αρχές τού Δεκέμβρη συμπληρώνονται 7 τεύχη. Έν τούτοις ο! λο
γαριασμοί τού 1959 θά χρεωθούν μέ 60 δρχ. μόνο (οί άλλες 10 δρχ. θά καλύψουν 
όφειλή τής Ε.Τ. άπό πέρισυ γιά τό τεύχος 47—49). Έ τσ ι, οί συνδρομητές πού 
έχουν δώσει 120 δρχ. γιά τό 1959, θά πιστωθούν μέ 60 δρχ. γιά τό Α’ εξάμηνο 
τού 1960. "Οσοι έχουν δώσει 60, έχουν ξοφλήσει μ* αυτές δλο τό 1959. Είμαστε 
βέβαιοι πώς καί οί ύπόλοιποι συνδρομητές μας, έκτιμώντας τήν προσπάθεια τής 
Ε.Τ. θά σπεύσουν νά καταβάλλουν έστω καί μέρος απ’ τις ύποχρεώσεις τους. 
Άπό τον Γενάρη τού 1960 ή Ε.Τ. θά κυκλοφορεί πάλι κάθε μήνα κανονικά.

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ
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Α Π Ο  Μ Η Ν Α  Σ Ε  Μ Η Ν Α

λ ό γ ο ι  κ ι

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑ- 
βάλλεται για νά μή έπεκταθεΐ καί στην 'Ελ
λάδα τό κλίμα τής ϋψεσης πού δημιουργήθη- 
κε τον τελευταίο καιρό στα τταγχόσμια πρά
γματα. Υπεύθυνοι και άνεύθυνοι παράγοντες 
επιδιώκουν με μια σειρά έκνομες η «νόμιμες» 
ενέργειες να διατηρήσουν την ψυχολογία του 
ψυχρού πολέμου, μ' δλες της τις συνέπειες. 
Τό κοτ<ό, Υ»ά τους κυρίους αυτούς, εΐναι πώς 
ή ψυχολογία αυτή έχει έδώ καί πολλά χρόνια 
παραθεριστεί οριστικά άπ ’ τον ‘ Ελληνικό λαό. 
Αυτό δείχνεται άπό πλήθος καθημερινά περι
στατικά άλλα καί άπό πολλές έπίσημες πρά
ξεις του πνευματικού κόσμου. Τό πνεύμα έχει 
κάνει στην περίπτωση αυτή τό χρέος του. Και 
οί άνομες προσπάθειες των έξάλλων οπαδών 
τού ψυχρού πολέμου δεν μπορεί παρά νά πέ
σουν στό κενό. Α ργά , ή γρήγορα!

ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ 
πολέμου κηρύσσονται αθώες περιστερές! Μέ 
γειά του μέ χαρά τους! Ούτε γάτα πέρασε, 
ούτε ζημιά έγινε. Κ’ έπειτα απ ’ αυτό τά βά
ζουν μέ τον «άσίκη» έχείνον διευθυντή τού 
πλωτού ’Αμερικανικού ραδιοφωνικού σταθμού 
Ρόδου, επειδή τόσο έπιδεικτικά περιψρόνησε 
τήν ’ Εθνική Εορτή τής 28ης 'Οκτωβρίου. *0 
άνθρωπος ένέργησε σύμφωνα μέ τό πνεύμα 
τών Κυβερνητών μας. "Όταν τις παραμονές 
τής γιορτής άπαλύεται ό Μέρτεν, ένώ έκεΐνοι 
που πολέμησαν ένάντια στό φασισμό κρατούν
ται δέκα καί δεκαπέντε χρόνια σέ φυλακές 
•καί στρατόπεδα, γιατί νά κάτσει νά τιμήσει 
μιά γιορτή που δέν έχει κανένα νόημα γιά τον 
Τδιο καί γιά τήν πολιτική παράταξη πού υ
ποστηρίζει ή πατρίδα του έδώ; Σάν πραχτι- 
κός άμερικάνος που εΐναι δέν «άρέσκεται φετ- 
νακίζειν εαυτόν» καί τούς άλλους ούτε νά 
παίζει... λίλιζες.
ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΟΓΟΛΟ-
τήσουν, είναι έκείνοι πού έκαναν τήν Εθνική 
γιορτή καθαρή φενάκη, μέ τήν άπελειθί.ρωση 
του έγκληματία πολέμου. Κ’ ένώ μέ τό ένα 
χέρι έδιναν τό συχωροχάρτι στούς πιο είδε- 
χθεΐς κακούργους τής ίστορίοτς, μέ τό άλλο 
κρατούν τό απάνθρωπο μαστίγιο τής «πειθαρ- 
χημένης διαβιώσεως» εναντίον τών άντιφασι
στών άγωνιστών. *Έτσι, ένας άπό τούς «πει- 
£(ΧΡΧημένους» πολίτες πού τόλμησε νά περάσει 
τό διαχωριστικό, απαγορευτικό σύνορο καί νά 
πάει 4 (τέσσερα !) μέτρα πιο πέρα, στό άν-

ά ν τ ί λ ο υ ο ι

τικρυνό εστιατόριο γιά νά φάει, συνελήφθη 
αμέσως! “Έγκλημα κι αυτό! Ό π ου , θυμά
ται κανείς τον έξοχο εκείνο μύθο τού Αισώ
που:

—Τί σοΰκανα; λέει τό άρνΐ στο λύκο.
—Μου θολώνεις τό νερό! ήταν ή άπάντηση.
Κατά τά άλλα, όλα πάνε λαμπρά στο 

λαμπρότατο αυτό τόπο.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
μέ τήν ευκαιρία τής 28ης ’ Οκτωβρίου νά 
προκηρύξει διαγωνισμό διηγήματος μέ θέμα 
«Ή  πολομική άρετή τών Ελλήνων» (χοπά 
τούς, άπό τριών χιλιάδων ετών, άγώνες τους 
ύπέρ τής έλευθερίας). Θά έπικροτούσσμε μέ 
πολλή χαρά τήν άπόφαση αυτή,—όπως καί 
κάθε άλλο μέτρο πού άποβλέπει νά παρορμή- 
σει τούς συγγραφείς μας νά άξιοποιήσουν 
τό πλουσιότατο υλικό άπ* τή δράση τού ελ
ληνικού λαού —, άν πραγματικός σκοπός τού 
διαγωνισμού ήταν νά έξαρθεΐ ή συμβολή 
τής Ε λλάδας στήν συντριβή τού φασισμού, 
σύμφωνα μέ τό άληθινό νόημα τής έθνικής 
γιορτής πού καθιέρωσε ή γενιά μας. Πολύ 
φοβούμαστε όμως πώς κι αυτή τή φορά, έκεί- 
νο πού έπιδιώκεται εΐναι ή άναζωπύρωση τής 
σωβινιστιχής, προγονόπληχτης καί φιλοπόλε
μης σαχλοπαλληχαροσύνης. Αυτό τούλάχ ι - 
στον φενερώνει ή διατύπωση τού θέμα
τος καί ή έπεξήγηση πώς τό θέμα μπο
ρεί νά ληφθεί άπ ’ όποιαδήποτε περίοδο τής 
ελληνικής ιστορίας. Μπήκε βέβαια καί ή 
σάλτσα «ύπέρ τής έλευθερίας», πού τόσο δια
κριτικά σερβιρίστηκε, μιά καί δέ ζημιώνει 
σέ τίποτα, άφού, δπως εΐναι γνωστό, δέχε
ται κάθε έρμηνεία καί χωράει παντού: άπό 
τή μάχη τών Θερμοπυλών ώς τή συζητούμενη 
έ/γκατάσταση βάσεων θερμοπυρηνικών όπλων 
τής Πατρίδας μας, «χάριν τής έλευθερίας τού 
ελεύθερου κόσμου».

ΦΥΣΙΚΑ, ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 
καί λόγο γιά νά ·μή συμμετάσχουν οί "Ελλη
νες συγγραφείς στό διαγωνισμό. Ή αποδοκι
μασία τών όποιων υπόπτων προθέσεων μπο
ρεί καί πρέπει νά εΐναι όχι σιωπηρή, μέσω 
τής άποχής, άλλα ενεργητική, μέσω τής συμ
μετοχής. Καί στήν περίπτωση πού μάς απ α
σχολεί μπορεί θαυμάσια νά εξασφαλιστεί, άρ- 
κεί τά διηγήματα πού θά υποβληθούν νά έ
χουν πάρει τό θέμα τους άπό τήν ήρω·κή 
συμπεριφορά τοΰ έ'λληνικού λαού στον τελευ

146



ταίο πόλεμο και νά εξαιρούν μέ άξιο λογο
τεχνικό τρόπο τήν πολύμορφη άισίστασή του 
ενάντια στο φασισμό καθώς και τήν ιλμηλή 
άνθρωτιά πού άντέταξε στις δυνάμεις τού 
σκότους.

ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 
.μας γράφαμε δσα γράφαμε σχετικά μέ τήν 
άπονομή των κρατικών βραβείων καί τις πμό* 
χειρις δικαιολογίες τής Επιτροπής, δεν φαν
ταζόμασταν βέβαια, πώς τό ζήτημα θά έπερ- 
νε μιά τ .σ ο  απρόοπτη συνέχεια. Και πολύ 
λιγότερο 6ά μπορούσαμε νά φανταστούμε, ό 
τι τό γνωστότατο πιά ώς τις τελευταίες λε
πτομέρειες του, άπό τον καθημερινό τύπο, 
«φιάσκο» τής βράδευοης ποιητικής συλλογής 
ώς ταξιδιωτικών έντυπώσεων, θά έδινε στήν 
Επιτροπή τήν ευκαιρία νά έπιμείνει (και νά 
παρασύρει μάλιστα και τον κ. Κουονούτο), 
στον σφολερό δρόμο των «έμόαλωματικών» 
δικαιολογιών πού ενώ δεν πείθουν κανένα, 
κουρελιάζουν καί τά τελευταία υπολείμματα 
τού όποιου κύρους της. Οί δικαιολογίες καί οί 
ισχυρισμοί της άνασκευάστηχαν μέ τέτοιο 
συντριπτικό τρόπο, ώστε δεν ύπάοχε: λόγος 
νά προσδέσουμε ούτε μιά λέξη έδώ. "Ας μήν 
έλπίζει κάνε ς όμως πώς οσο θά διαρκεΤ αύτή 
ή σήψη, θά υπάρξει ελπίδα νά δούν άσπρη 
μέρα τά γεάμματα στον τόπο μας.

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑ- 
λο δέ θά όδηγήσει καί σέ κατάργηση τού 
θεσμού τών Κρατικών βραβείων. .Έκεΐνο πού 
χρειάζεται είναι νά υποβάλλουν τίς παραιτή
σεις τους οί υπεύθυνοι, καί νά συγκροτηθεί 
ή καινούργια επιτροπή μέ υποδείξεις τών 
λογοτεχνικών σωματείων. Καί γιά νά Απο
φευχθούν στο μέλλον παρόμοιες ατασθαλίες, 
νά θεσπιστεί ή υποχρέωση τής Επιτροπής 
νά δημοσιεύει αμέσως στον τύπο τά πρακτικά 
τών συζητήσεων καί τό σκεπτικό τής άπο
νο μής. "Ετσι οι αποφάσεις όχι μόνο θά παίρ- 
νονται μέ τήν απαιτούμενη σοβαρότητα, αλ
λά καί δέν θά γίνονται γνωστές μόνο στο 
στενό οικογενειακό κύκλο τών διανοουμένων 
κα: θά προσελκύουν τό ενδιαφέρον τού μεγά
λου κοινού γιά τά κριθέντα βιβλία.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΕΛΕΣΘΗ- 
κε τό μνημόσυνο στή μνήμη τού ποιητή Γιώρ- 
you Κοτζιούλα. Ή «Ε.Τ.» λυπάται βαθύτατα 
που δέν μπόρεσε νά παρευρεθεί έστω καί μ* έ
ναν άπό τούς τακτικούς συνεργάτες της. Δυσ
τυχώς δέν υπήρξε ή μόνη άπό τό πνευματικό 
κόσμο που Αμέλησε τό χρέος της αύτό. "Ο 
πως κατοΕγγέλλεται άπό άλλη στήλη μας 
έλάχιστοι ήσαν εκείνοι πού παραβρεθηχαν.

’ Οφείλουμε νά ομολογήσουμε πώς ή άγνοια 
αυτή διν είναι καί τόσο τιμητική γιά όλους 
μας. "Ο σο γιά τον ίδιο τον Κοτζιούλα. υ
πάρχει ευτυχώς τό έργο του γιά νά διατηρεί 
πάντα τή μνήμη του ζωντανή καί σήμερα καί 
στις αυριανές γενιές.

ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΩΝ ΠΟΥ 
υποβλήθηκαν στή «Δωδέκοττη Αυλαία», δεί
χνει καθαρά, πώς άρκεσε ή δημιουργία ενός 
μόνο θιάσου πού νά ένδιαφόρεται άποκλει- 
στικά γιά έλληνικά έργα, γιά νά ζωηρέψει 
άμέαως ό τομέας τής δραματουργίας μας. 
Πενήντα συγγραφείς έσπευσσν νά υποβάλουν, 
πάνω άπό έξήντα μονόπρακτα στήν κρίση 
τού πρωτότυπου θιάσου κι άπ* αυτά ττρο- 
•χρίθηκαν δεκατρία. Τό γεγονός πρέπει νά 
χαιρετιστή θερμά, γιατί βέβαια, δέν είναι 
διόλου ευκαταφρόνητο τό ποσοστό 20% ά- 
ξιολόγων έργων ανάμεσα στά προσφερθέντα. 
(Καί τολμάμε νά χρησιμοποιήσουμε τή λέ
ξη «αξιόλογα», γιατί ή σοβαρότητα πού έ
δειξε ή «Δωδέκατη Αυλαία» κοττά την πρώτη 
της έμψάνιση, άποτελεί εχέγγυο πώς τά μο
νόπρακτα πού έπιλέχτηκαν, έχουν προιγματι- 
<ά τά άπαιτούμενα προσόντα γιά νά δούν 
τό φως τής σκηνής.) ‘ Ομολογουμένως άξί- 
ζει κάθε έπαινος στον Αληθινά πρωτοπορια
κό αύτό θίασο γιά τό άξιο έργο που έπιτε* 
λεΐ. Είμαστε όμως περίεργοι γιά δυο πράγ
ματα:

α ) Τό φωτεινό παράδειγμα τής «Δωδέ
κατης Αυλαίας» θά βρει άραγε μιμητές ατό 
πρόσωπο άλλων θιασαρχών που διαθέτουν 
μόνιμη σκηνή;

6) Ή θεατρική μας κριτική θά έξαρθεί 
άραγε ατό ύψος πού άπαιτούν ή προαγωγή 
τής ελληνικής δραματουργίας καί τό άληθι* 
νό συμφέρον τού θεάτρου μας, ή' θά έπι μείνει 
αμετανόητα στον αμαρτωλό δρόμο της, όπως 
έχει κάνει τόσες καί τόσες φορές ώς τώρα, 
κι άκόμα καί πρόσφατα, μέ τό πράγματι 
άξιολογώτατο «Παραμύθι χωρίς όνομα» πού 
λί-γο-πολύ.τό χτύπησε κάτω σαν χταπόδι;
Η «ΕΝ ΠΟΛΛΑΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΠΡΟΟ- 
ρως γηράσασα» άμάδα τών Δώδεκα έμεινε 
ορφανή, μετά τήτν άποχώρηση τών π c ητών/ 
Έλύτη καί Παπατζώνη, πού άπαύδησαν πιά 
καλύπτοντας τόσα χρόνια μέ τό κύοος τους 
τά καμώματα τής περιλάλητης αυτής συν
τροφιάς. Μάταια τώρα τά υπολείμματα τών 
άκριτων κριτών τής νεοελληνικής λογοτεχνί
ας βολιδοσκοπούν διάφορους έγκριτους λο
γοτέχνες γιά νά ουμπληρώσουν τον αριθμό 
τού Δωδεκαθέου καί νά συνεχίσουν έτσι νά 
υπάρχουν. Καί οί φήμες λένε πώς κ* οί ένας 
δυο αξιόλογοι πού απομένουν άκόμη στήν 
ομάδα, σκέπτονται σοβαρά νά άποχωρήσουν. 
Τούς συνιστουμε νά τό κάνουν όσο  μπορούν 
πιο γρήγορα. Είναι 6 μόνος τρόπος ντ ξα
νακερδίσουν τήν άπώλε-.α γοήτρου που έχουν 
ύποστή άπό τή συμμετοχή τους σέ τόσες 
κα* τόσες μή σοβαρές έ.έρ/ειες. "Ας φύγουν 
λοιπόν κι άς άφήσουν τους υπολοίπους νά 
βολοδέρνονται μέχμ.ς όοιστιού  κατατοντ·- 
σμοΰ τους στο άπύθιιενο βάθος τής νενκής 
άνυποληψίας.
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ Τ ΙΣ ... ΠΑΤΑΓΩΔΕΙΣ «ΕΠΙ-
τυχίες» τών ταινιών «όρεσίβιων» ή «λήοταρ-



χων» μέ ατσαλάκωτες φοικηανέλλες κα: 
«βλαχοκόριτσων» μέ βαμμένα νύχια, ό ελ
ληνικός κινηματογράφος αποφάσισε να διευ
ρύνει τό πεδίο έκμετάλευσης ιής ελληνικότη
τας. Σκέφτηκε λοιπόν να «βάλει χέρι» και 
στην Ίλιάδα. Μ άλστα, γιά τό βεάοεσ^ο αύ- 
τό έργο βά συνεργαστούν, λέει, μαζί μέ τούς 
Έλληνες και Ιταλοί παραγωγοί (οϊ έποίοι 
όπως είναι γνωστό έχουν διακριθεϊ μέ τούς 
διαφόρους «"Αθλους του Ήρακλεους» καί τις 
άλλες ανάλογες ταινίες τους, στην κακοποί
ηση τής έλληνικής μυθολογίας). Κι όσο γιά 
πρωταγωνιστή, βά βάλουνε λέει «περίφημο 
'Αμερικανό ηθοποιό» (ίσως κανέναν άπό κεί
νους που πρωταγωνίστησαν στον πανάθλιο 
«Τρωικό Πόλεμο» που μάς παρουσίασε τό 
Χόλλυγουντ πριν λίγα χρόνια, ή κανέναν άπ* 
τους διάφορους Κάπταιν-Μπλάκ, Κάπταιν 
Χώκ καί τους παρόμοιους). Έ νας θεός ξέ~ 
θει τί μάς έτοιμάζουν, μια «καί γιά λόγους 
προστασίας του έμπορικοΰ συμφέροντος κρα
τουν μυστικό καί τό έπεισόδιο τής Ίλιάδας 
πού θ* άποτέλέσει τη βιάση γιά τό σενάριο 
καθώς καί τ* όνομα τού σεναριογράφου. "Ας 
ελπίσουμε πάντως ότι τούλάχιστόν οί * Ελ
ληνες παραγωγοί θά συναισθανθούν λίγο τό 
μέγεθος τής ευθύνης τους καί θά φροντίσουν 
νά βγει κάτι τής προκοπής. Καί στο μετα
ξύ, άφού δεν φαίνεται νά υπάρχει δύναμη, 
που νά επιβάλει την ποιότητα, (έστω κι άν 
δεν την θέλουν οί παραγωγοί,) άς ευχόμα
στε νά βάλει ό ουρανός τό χέρι του καί νά 
φυλάξει καί τον "Ομηρο καί τό Κοινό.

ΕΜΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΩΝ 
Οίκονομικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου 
τού Ίλλινό^ς, άνάλαβε νά σπουδάσει έναν 
μικρό Αιγύπτιο έφημεριδοπώλη, πού του κέρ
δισε τό θαυμασμό, μέ την ετοιμότητα του 
στους συναλλαγματικούς υπολογισμούς, την 
έξυπνάδα καί τη φιλομάθειά του. Είλικρινά 
τό χαιρόμαστε: τόσο σάν μιάν εκδήλωση γνή
σια ανθρώπινου ενδιαφέροντος, όσο καί σάν 
έκδήλωση άντίθετη προς τό πνεύμα των φυ
λετικών διακρίσεων που δυστυχώς διέπει πολ
λούς ’Αμερικανούς καί κάβε τόσο απασχολεί 
τον παγχόσμιο τύπο μέ τά  διόλου επαινετά 
κορτορθώματά του. Πέρα όμως άπ* ούτά, ή 
χειρονομία τού χ. Ρίτσαρντ Κάρ, προς τον 
μικρό Άμντελ ·Ραζίκ Χεφνύ, πού τον γνώρι
σε τ υ χ α ί α  όταν πήγε σάν Τουρίστας 
στην Αίγυπτο, ξαναθυμίζει σ ' όλους μας πό
σες ανθρώπινες δυνατότητες πάνε χαμένες 
εξ αιτίας τής δυστυχίας που μαστίζει τά λα
ϊκά στρώματα όχι μόνο στην Αίγυπτο άλλά 
σ ’ όλες τίς «ελεύθερες» χώρες καί προπάν
των στην πατρίδα μας.

ΚΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΝΑ ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗ ΡΙΣΤΙ
Κ Ο  παράδειγμα γιά τό πώς άνταμοίβεται ή 
φιλομάθειά στον τόπο μας. *0 υποδιοικητής 
Χωροφ·. λοτ<ής ’Αταλάντης, μαζί μέ τον Γυ
μνασιάρχη μπήκαν χωρίς ένταλμα στο σπί-

τ· ενός μαθητή, κι άφου τού κατάσχεσαν ό
λα τον τά βιβλία (Ούγκώ, Ά ·νστάιν, Ζολά,. 
Τσβά'ίχ, Νίτσε, Ρουσώ, Ζωρές, Νασέρ, Φού- 
τσικ, Ντοστσγιέφσχυ, Κιτσίκη, Μακρινιώτη,. 
Σωμερίτη# Κορνάρου κ.ά.) τον άπέβολαν κιό' 
λας άπ ’ όλα τά Γυμνάσια τής περιφερείας! Ει
λικρινή, δέν ξέρουμε τί νά πρωτοθαυμάσουμε. 
Την αυθαιρεσία τού κ. Διοικητού Χωροφυλακής 
’Αταλάντης ή τή σκοταδιστική μανία του κ. 
Γυμνασιάρχου. "Αξιος ό μισθός τους κα των 
δυό. "Υστερα άπ* όλα αύτά άπορούμε γιατί 
εχει τόση διάδοση τό «χτυποκάρδι» ή τ ’ α
νάλογά του έντυπα, καί γιατί αύξάνει τό κύ
μα τής έγ*:<ληματικότητας. "Ας είναι πάντως 
βέβαιος ό κ. Γυμνασιάρχης, ότι τ* όνομά του 
θά παραμείνει στίγμα ές άεί στά χρονικά 
τής παιδείας μας.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓ- 
μα δέν είναι τό μόνο. ’ Ιδού άλλο ένα «εύο
σμο άνθος» άπό τον κοπρόκηπο τής μετα
πολεμικής 'Ελλάδας! '

Σε τοπική έφημερίδα ετυχε νά διαβάσου
με μιά δήλωση πού υποχρεώθηκε νά υπογρά
ψει υποψήφιος τής Παιδαγωγικής Ακαδημί
ας, γιά νά του έπιτρέψουν νά έγγραφεί μετά 
την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετά
σεις. Λέει, λοιπόν, τό καταπληκτικό αυτό 
κείμενο πώς ό υποψήφιος άποκηρύσσει τίς... 
«αντεθνικές» ένέιργειες πσύ διέπραξε κοττά τό 
παρελθόν— όχι βέβαια ό ίδιος μιά < είναι 
άιχάμα άμούσταχο παιδί, άλλά^-ό πατέρας 
του ( ! ) ,  ό όποιος έμφορεΐται άπό άριστερές 
αντιλήψεις. 'Εχει λοιπόν έχει καταντήσει τό 
περιβόητο κράτος μας. Δέν του φτάνει που 
ζητάει «μέ κάθε τρόπο νά τσακίσει την αξιο
πρέπεια των οπαδών μιάς όρισμένης ιδεολο
γίας, άλλά εννοεί σώνει κα: χαλά νά έξαφα* 
νίσει κάθε Ιερό καί όσιο άπό τις ψυχές ακό
μα καί κείνων πού τούς προορίζει νά διαπσι- 
δαγωγήσουν την αυριανή γενιά. Σχέφτηκαν* 
άραγε οί άσοφοι έμπνευστές τής ηλίθιας όσο 
καί άνέντιμης αυτής δήλωσης πόσο δηλητήρι
ασαν όλάκληρη τή ζωή του νεαρού αυτού 
σπουδαστή καί τί τρομερό μάθημα ύποκρι* 
αίας τού έδωσαν; Γιατί, βέβαια, ό  νέος ε
κείνος ξόρει καλύτερα άπό κάθε άλλον καί. 
την εντιμότητα του πατέρα του, καί τόν α 
ληθινά πατριωτικό χαρακτήρα των «αντεθνι
κών»---- διάβαζε: υπέρ τής ανεξαρτησίας καί
τής προόδου τής πατρίδας μας—ενεργειών, 
που τόν υποχρέωσαν νά άποκηρύξει. 'Ασφαλώς 
ό υιός εκείνος δέν πρόκειται νά εκτιμάει καί 
νά σίβεται λιγότερο τόν πατέοα του. "Ομως 
πώς θά μπορέσει ποτέ ν* άπαλλσγεΐ άπό τό 
συναίσθημα ενοχής απέναντι του; Κα ί μέ
ποιο ηθικό σθένος θά ιμπορεΐ, όταν βγει δά
σκαλος, νά έμφυσήσει στους συριανούς μα
θητές του τό αίσθημα τής αξιοπρέπειας καί 
του σεβασμού των ηθικών άοχών, στ!ς όποι
ες πρώτη θέση κατέχει τό «τίμα τον πατέ
ρα σου.. .»;
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ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ 
youoixo ίδρυμα τής χώρας μας, έκπόμπει 
S.O.S. κστσποντιζόμενο οπτό χάος τής δια· 
τυμπανιζόμενης έλληνικής «ευημερίας». ’Αφού 
£ξ αίτιας τής κατοχής έχασε όλη τήν ττροττο- 
λεμική πεοιουσία των 300.000 χρυσών λι- 
οών, άπό τους πόρους τής ότοίας έσύντηρεΐ- 
το, έμεινε στή διάθεση τών γνωστότατων για 
τό περί τών πολιτιστικών θεσμών ενδιαφέ
ρον τους μεταπολεμικών κυβερνήσεων. Κι ά- 
ψοΟ χρόνια καί χρόνια συγκρατήθηκε στή ζωή 
περιφέροντας σχεδόν δίσκο επαιτείας, κινδυ
νεύει τώρα νά διαλυθεί άπό έλλειψη πόρων. 
'Υπάρχει καθώς λένε ένα νομοσχέδιο πού ρυθ
μίζει κάπως τό ζήτημα αλλά έχει χαβεΐ κά
που άνάμεσα στό Υπουργείο Παιδείας καί 
τό  'Υπουργείο Οικονομικών, όπως τό Ιστορι
κό εκείνο παιδί πού χάθηκε άπό τή λεχώνα 
ως τή μαμμή. "Ας ξαναβρεθει λοιπόν γρήγο
ρα κι άς ύποβληθεΐ στον άπαιτούμενο έλεγ
χο για νά συμπληρωθούν οι τυχόν ελλείψεις 
του, καί νά ψηφιστεί άμέσως, προτού διαλυ
θεί τό Τδρυμα πού λάμπρυνε τήν Ελλάδα μ* 
εναν Μητρόπουλο καί τόσοι>ς άλλους περί
φημους σ* όλο τον κόσμο καλλιτέχνες.

*ΠΟΛΥ «ΣΟ ΥΡΕΑΛ ΙΣΤΙΚ Α» ΚΑΙ «ΧΑ ΡΙ- 
τωμένα» έγιναν τον τελευταίο καιρό τά π ά
νω στίς εισόδους τών κινηματογράφων. ’Απα
γορεύεται λέει νά είκονίζουν ψιλ*ά, καί πιστό
λια! "Ετσι οί αμφίβολοι ήρωες τής όθόνης 
οί γκάγκστερς, οι χρυσοθήρες, οί τυχοδιώ
κτες κλπ. είκονίζονται τώρα στά  πανώ να 
.όρμουν αγριεμένοι έναντίον άλλήλων κρατών
τας... κλάδους ελαίας, ενώ τά θύματά τους 
σφαδάζουν γύρω τους αίμόφυρτα, καί οι ή- 
μίγυμνες ήρωΐδες χαμογελούν αίνιγματιχά. Σ ’ 
άλλα πανώ πάλι# κολημένες εφημερίδες ή μαύ
ρα πισόχαρτα κρύβουν άπό τά σεμνά μάτια 
μας τά φιλιά ή τά γυμνά μέλη! Κ* έτσι οι άρ- 
μόδιοι φύλακες τής δημόσιας ηθικής καί προ
στάτες τής νεολαίας .μπορούν πιά νά κοιμούν
ται ήσυχοι. "Ελλειψαν οπτό τά πανώ τά πι
στόλια καί τά φιλιά χ* έμειναν όλα τ ’ άλλα. 
Καί φυσικά στην ταινία θά υπάρχουν καί τά 
μέν καί τά δέ καί πάντα τά  έτερο, γνωστά 
καί μή. Οί κλάδοι ελαίας όμως καί οί κο
λημένες εφημερίδες έσωσαν τά προσχήματα. 
ΓΥ αυτό δεν νοιαζόμασταν; "Η μήπως κά
νουμε λάθος;

ΑΦΘΟΝΟ ΠΑΛΙ ΕΤΡΕΞΕ ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑ- 
φικό μελάνι κι οί κλάψες κάθε λογής πήραν 
κι έδωσαν, γιά ένα γεγονός, πού πραγματι
κά συντάραξε ένα μεγάλο μέρος τής κοινής 
γνώμης: ένας νεαρός αθλητής βρήκε οίκτρό 
θάνατο μέσα στό ποδοσφαιρικό γήπεδο. Κι οι 
Εφημερίδες, χαί μάλιστα οί αθλητικές (άλλη 
πληγή ;<ι αυτή, κάποτε Θα πρέπει ν* άσχο- 
ΛηΘεΤ κανείς πολύ σοβαρά γιά τήν ποιότητα

τού περιεχομένου τους, πού τό σερβίρουν μά
λιστα γιά τροφή τής νεολαίας) ανασκάλεψαν 
τά πάντα καί περιέγραψαν μ* έναν κυνισμό 
ποι φτάνει τήν τυμβωρυχεία, τή συντριπτική 
όδύνη τών δικών του καί τών φίλων του, τό 
άγχος του ακούσιου σύνεργού τού φόνου, τό 
πένθος τών άθλητικών όργανώσεων καί τών 
φιλάθλων κι άλλα, κι άλλα. Φυσικά δέν έ- 
λειψαν καί οί διαπιστώσεις έγκληματικών π α
ραλείψεων, σαν τήν απουσία έντεταλμενού 
γιατρού μέσα στό  γήπεδο, την έλλει
ψη μέτρων πρώτων βοηθειών, την ανεπαρ
κή παρακολούθηση τών άθλητών άπό ειδι
κούς γιατρούς πού θά έκριναν γιά την καταλ- 
ληλότητά τους γιά κάθε άγώνισμα κλπ. κλπ. 
Κι* &λ* αυτά φυσικά στό χαρτί, καί θά έ
χουν άσφαλώς όλον τον καιρό νά τά  γράψουν 
οί αρμόδιοι στά πολιά τους τά ποπτούτσια 
καί νά ένεργήσουν τό μήνα που δεν έχει Σ άβ
βατο! Στό μεταξύ πάει κι άκόμα πάει ένα 
νέο παιδί, πού εΤχε την άπρονοησία νά παί
ζει ποδόσφαιρο πριν πάρουν οί άρμύδιοι τά 
κατάλληλα μέτρα.

ΝΑ, ΟΜΩΣ ΚΙ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
γράφηκε ποτέ πάνω ατό θάνατο του νεο&ρου 
ποδοσφαιριστή: Πώς τό ποδόσφαιρο, δπως
τά άλλα αγωνίσματα έγιναν σήμερα καί στον 
τόπο μας υπόθεση έπαγγελματικη, πώς τό 
φτωχά παιδιά μ ή βρίσκοντας πουθενά δου
λειά καί μια προοπτική ανεκτής σταδιοδρο
μίας!,. καταφεύγουν στό νά εκμεταλλευτούν 
έπαγγελματικά μιάν ευγενική, μιάν είρηνικη 
άνθρώπινη έπίδοση, τον άθλητισμό. Καί τά 
φτωχόπαιδα τών συνοικισμών, άπ’ δπου κα
τά κανόνα προέρχονται οί ποδοσφαιριστές/ 
θέλοντας νά γίνουν τουλάχιστον καλοί έπαγ- 
γελματίες, ρίχνονται μέ πάθος (νέα παιδιά 
είναι άλλωστε όλοι τους) στό ποδόσφαιρο καί 
τότε οί διαπληκτιμοί, οί βρισιές, οί φανατι
σμοί, οί τραυματισμοί καταντούν νά γίνουν 
ύπέθεση καθημερινή.

Πρέπει νά σταματήσει τό έιιπόρίο τών τρα
γικών αυτών παιδιών, νά πάψουν οί σύλλογοι 
νά είναι εμπορικές επιχειρήσεις ν’ άφεθουν 
έλεύθερσι οί αθλητές νά πάνε στην ομάδα 
πού θέλουν, νά λείψουν άπ* τη μέση τά προ- 
πό πού έπιτείνουν τό πνεύμα τής συναλλα
γής καί διαφθείρουν τή νεολαία καί τούς 
παίχτες. Κι επειδή κι οί Αθλητές εΤναι άνθρω
ποι καί μάλιστα νέοι καί θέλουν να ζήσουν 
νά μορφωθούν, να σταδιοδρομήσουν, κι άκό
μα να βρουν τον καιρό καί τά μέσα νά προ
πονηθούν, ν’ άνοίξει 6 κρατικός προϋπολογι
σμός καί νά δοθούν χωρίς φειδώ όλα τά μέ
σα. "Ετσι μόνο μπορεί νά λείψουν καί τά δυ
στυχήματα καί όλα τά κακά επακόλουθα του 
έπαγγελματικοΰ αθλητισμού. Καί οί άθλη- 
τές τότε Θ’ Αγωνίζονται «ούχί διά πλούτον..., 
αλλά δι* αρετήν».

149



T o  β ι β λ ί ο

Γιάννη Μ. Δαλέντζα. «Τά Χρονικά του
Ρεθέμνου» Μαυρίδης 1958

'Ένα στιβαρό πνευματικό άνάστημα αποκα
λύπτουν τά «Χρονικά τού Ρεθέμνου». πού τόσο 
λείπει, δυστυχώς, στην πολιτιστική μας ζωή. 
Μπορεί νά διαφωνήσουμε αισθητικά μέ τό Γιάν
νη Δαλέντζα, ωστόσο, τά σύντομα χρονικά του 
έπιβάλλονται μέ τήν ήθική τους ωραιότητα, 
γιά νά γίνουν όλότελα άποδεχτά. Τελικά, συμ
βαίνει τούτο τό σπάνιο, οτι ένώ άπορρίπτουμε 
τό φιλολογικό ύφος τού βιβλίου σάν κάτι τό 
πολύ ξεπερασμένο, γρήγορα οί Ιδέες του, οι τύ
ποι του, οί περιγραφές του, άποχωοίζονται 
μέσα μας άπό τό φθαρμένο ντύμα τους καί 
δρουν αύθύπαρκτα σάν αισθητοποιημένες μορ
φές. Είναι, ίσως, ή δύναμη μιας σπάνιας ειλι
κρίνειας, μιας άβίαστης ηθικής τάσης πού μάς 
πείθει Απόλυτα, όποια γλώσσα κι’ αν μεταχει
ρίζεται. 'Όλη ή συγκίνηση καί άκέραιο τό -ηθι
κό της άπόθεμα άναπλάθονται στο δέχτη υπερ
πηδώντας τΙς αισθητικές αντιδράσεις.

Αυτό συμβαίνει κάποτε, όταν τό φιλολογικό 
ύφος δέν καλύπτει μιά κενότητα αισθήματος, 
έμπειρίας ή μιά έλλειψη όποιουδήπο ε ούσια- 
στικού περιεχομένου, άλλά ξεχωρίζει σάν αδέ
ξιο στολίδι, πού δέν έχει οργανική ένότητα μέ 
τό υπόλοιπο.

Νά πώς αρχίζει λ. χ. τό χρονικό «Στό 
Ρέθεμνο» :

Άπαλόχυτη απλώθηκε πάνω Απ’ τη μι
κρή στενόσόκακη πολιτειοϋλα τού Ρεθέ- 
μνου ή φθινοπωριάτικη θλίψη... Γκρίζα - 
σημιά ή συννεφόθωρη πάχνη, σάν κρούστα 
Απέραντη, θολωτή, διπλοχούφτωσε τήν πο
λιτεία καί θαμπώθηκαν γαλανισαένοι οί 
όρίζοντεε...

Μέσα σέ μιά τόσο μικρή περίοδο έχουμε 
εννέα έπίθετα, άπό τά όποια μάλιστα τά τέσ
σερα είναι σύνθετα. Τά : «άπαλόχυτη»-«γκρι- 
ζασημιά»— «συννεφόθωρη», άκούγονται άνυπό- 
φορα σήμερα, όταν μάλιστα συγκεντρώνονται 
τόσο πυκνά. Τό γλωσσικό καί το καλαισθητι
κό αισθητήριο στον καιρό μας έχει, εύτυχώς, 
έπιττρέψει στήν άγια λιτότητα, στήν καθημε
ρινή οικεία λέξη, τήν άμεση κι άπέριτη έκ
φραση. Ή  ποίηση δέν είναι στή λέξη—καί πο
λύ περισσότερο τή φτιαχτή λέξη—άλλά στό λό
γο—στή γενικώτερη έννοιά του. Τό ίδιο θά εί
χαμε νά πούμε γιά τό φόρτο τών παρομοιώ
σεων καί τών προσωποποιήσεων, γιά τή στίξη, 
γιά τούς πολλούς Ιδιωματισμούς πού είναι νατου- 
ραλιστική μορφική τάση μιας ηθογραφίας λαϊ- 
κιστικής.

Σημειώνουμε αύτά τ* άρνητικά, γιατί δια
πιστώνουμε π ώ : παρ’ δλ αύτά, τό γραφτό τού 
Γιάννη Δαλέντζα περιέχει στοιχεία ένός άλη- 
θινού ταλέντου : Μιά γερή αίσθηση της φύσης, 
διεισδυτικότητα καί τόλμη στήν παρατήρηση, 
ωραία σύνθεση περασμένων καί τωρινών, Ικα
νότητα διαγραφής τύπων.

Μά έκεΐνο πού βαραίνει στά «Χρονικά τού 
Ρεθέμνου» είναι τό μαχητικό ήθος τού συγ
γραφέα, πού πιο πολύ άπό τό νά είναι Αξιο
θαύμαστο, είναι ωραίο Όποιος γνωρίζει τήν 
ελληνική επαρχία, ξέρει πώς χρειάζεται δύναμη 
καί σθένος γιά νά φτύσει κανείς κατάμουτρα 
τή συμβατικότητα καί τή ρηχότητα τής μικρο
αστικής επαρχιώτικης ζωής, τής «καλής κοι
νωνίας», νά άποκαλύψει τήν άθλ'ότητά της 
καί τήν άσκήμια της. Ό  χρονογράφος τού Ρε- 
θέανου τό κάνει Ανελέητα, χωρίς περιφράσεις 
καί τσιριμόνιες. Τό μαστίγωμα αυτής τής κα- 
λοσιδερωμένης κουφότητας, τής δε·λίας, τής 
αύτοϊκανοποίησης, τής υλικής καί ψυχικής 
τσιγγουνιάς, τής αδίσταχτης εκμετάλλευσης, 
σηκώνει ένα βάρος άπό τήν ψυχή τού Αναγνώ
στη μέ μιά βαθειά άνάσα Ανακούφισης.

Καί Αμέσως οντιπαραβάλλει ό Δαλέντζας 
τόν πραγματικό άνθρωπο, πού τόν διαλέγει τις 
πιό πολλές φορές, επίτηδες άσφαλώς, άνάμεσα 
στούς ταπεινούς καί τούς καταφρονεμένους τής 
επαρχιώτικης κοινωνίας τού Ρεθέμνου Αυτούς 
πού πέθαναν μέσα σέ Απερίγραφτη φτώχεια καί 
εγκατάλειψη—κάμποσοι μάλιστα μέ το λογικό 
σβησμένο πριν άπό τό σώμα—Ανθρώπους πού 
έζησαν κατά τό «λάθε βιώσας» και καταστρά
φηκαν Ακριβώς γιατί δέν είχαν τά όπλα τής 
ζούγκλας. Χαραχτηριστικό όλονών: ή έντιμό-
τητα, η Ανθρωπιά, ή μετριοφροσύνη, ή έργατι- 
κότητα. Ό  Γουναρίδης, ό Μανούκ, ό Στρατη
γός, ό Τσανός, ό Φώτης ό λιμενεργάτης, ό 
Γιατρός Γρηγόρης Ζερβουδάκις καί άλλοι, συγ
καιρινοί ολοι πού ζούν άκόμα ή πού τούς θυ
μούνται καί οί νέοι Ρεθεμνιώτες.

Μιά σειρά σύντομα χρονικά άπό τήν Κατο
χή καί τούς άγώνες τής Κρήτης γιά τήν απε
λευθέρωση συμπληρώνουν το βιβλίο. Κι εδώ 
τό ίδιο κρυστάλλινο ήθος φωτίζει τά πράγμα
τα. Μά περισσότερο, οί ταπεινοί ήρωες τού 
Δαλέντζα μάς γνωρίζουν πιό πολύ άπό τό Ρέ
θεμνο τόν ίδιο τόν Ανθρωπο. Τό Ρέθεμνο έχει, 
χάρη στο Δαλέντζα, τούς φτωχούς του άγιους.

Άντρέα Νενεδάκη: «' Ασπροι φράχτες»
(Έ λ  ’Αλαμέϊν). ·Αθήνα 1?59.

"Ωριμος καί αυθεντικός πεζογράφος παρου
σιάζεται ό Άντρέας Νενεδάκη ς μέ τό μυθιστο
ρηματικό του χρονικό « ’Άσπροι φράχτες». "Ω
ριμος, οχι μόνο σέ βιώματα καί σέ μετουσιω- 
τική ικανότητα μά καί σέ ύφος καί γλώσσα.

Άναχώνεμα άμεσης καί βαρείας έμπειρίας 
άπό τόν πόλεμο καί το άνακάτωμα τών φυλών 
στήν Αφρικανική έρημο, Αποτελεί τό πρώτο 
υλικό του. Πάνω σ ’ αυτό, μέ καθαρές ιδέες καί 
αίσθαντικότητα άναπλάθει τά γεγονότα και τά 
πρόσωπα άπορρίπτοντας τά σαφή περιγράμμα
τα τους, γιά νά μάς οδηγήσει σ* εκείνο πού 
θεωρεί πεμπτουσία τους, μιά συνεχή, δηλαδή, 
δοκιμή τους πάνω στό άνάστημα τού κοινού 
Ανθρώπου.

Διαβάζοντας βιβλία μέ Ανθρωπιστικές Αντι
πολεμικές προθέσεις, σπάνια είχαμε τόσο δυνα
τή καί άβίαστη τήν αίστηση τού παράλογου
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του πολέμου, της ίσοπέδωσης των έγώ και της 
σκληρότητας μέσα στά πολεμικά στρατόπεδα, 
της μιλιταριστικής διαστροφής» τής φυλετικής 
προκατάληψης. Καί σπάνια γνωριστήκαμε τόσο 
στενά, γίναμε τόσο οικείοι—στήν έλληνική λο
γοτεχνία τουλάχιστο—μέ άνθρώπους άλλου χρώ
ματος. Ό  Σάαδ, ό Κιρί, ό Αό, ό Χουρί, ό 
Σίντ. άπό τους «natives», ό Τζανής κι ό κύρ- 
Ή λίας άπό τούς Ρωμιούς, είναι πολύπλευρα 
φωτισμένοι τύποι, μέ αύθεντική άνθρωπιά, μέ 
τις άδυναμίες τους ςεσκέπαστες καί τό μεγα
λείο τους κρυμένο κάτω άπό την καθημερινή τους 
άσημότητα. Ό  σάρτζαν Κρίςς, ένας λιτότατα 
χαραχτηρισμένος τύπος, αντιπροσωπευτικός της 
ήλίθιας καί διεστραμμένης μιλιταριστικής σκλη
ρότητας, στην εγγλέζικη άπόχρωσή της. Γνω- 
ρίζοντάς τον, χάρη στο Νενεδάκη, δέ μπορείς 
νά άποφύγεις τη σκέψη ότι ένας τέτοιος μόνι
μος λοχίας—ό βαθμός είναι τυχαίος—είναι τό 
άνθρωποειδές πού πρέπει νά κρατάει άνήσυχη 
την άνθρωπότητα γιά τό μέλλον της Συμπλή
ρωμά του ο Κοτόν, ό μελαψός ντεγκωλίστ, πού 
πάει δούλος στους σκληρούς γιά νά άκουμπή- 
σει την περίτρομη μηδαμινότητά του.

Αύτοί καί δεκάδες άλλοι ήρωες, πού μέ ά- 
ξιοσημείωτη εύχέρεια εισάγει ό συγγραφέας σέ 
διάφορες φάσεις της διήγησης, φωτίζονται μ' 
ένα παράξενο φασματικό προβολέα πού ό Νε
νεδάκη ς ξέρει νά κατευθύνει διακριτικά στο έ- 
πιθυμητό βάθος χωρίς νά άκινητοποιεί, κατά τη 
νατουραλιστική μέθοδο, τό αντικείμενό του 
γιά νά τό φωτίσει. 'Αν έτσι θεωρούνται τά 
πρόσωπα, τά γεγονότα καί οί χώροι δίνονται 
μέ εντελώς Ιμπρεσσιονιστική άποψη, αφού ή κα
θαυτό δράση δεν είναι γιά τό συγγραφέα ή ε
ξωτερική, αλλά ή εσωτερική διεργασία μέσα 
στον άνθρωπο, στους ήρωές του. Τό έντονο χρώ
μα του, σπάζοντας τά περιγράμματα, οπού αύ- 
τό τού φαίνεται δυνατό, διαχέει τά αντικείμε
να, τά γεγονότα, τό ένα μέσα στο άλλο γιά νά 
άποτυπώσει οχι τά ίδια, αλλά την αλληλουχία 
τους καί την ανταπόκρισή τους μέσα στούς αν
θρώπους του καί. φυσικά, στον ίδιο. Μέ τολ
μηρή άφαίρεση, δέ θά διστάσει νά έπιβάλει μιά 
μόνη κυρίαρχη λεπτομέρεια άπό μιά πολυσύν
θετη κατάσταση, μά δέ θά διστάσει καί νά έ- 
πιμείνει στην περιγραφή, όταν αυτό τού χρεια
στεί. Μάς πείθει οπωσδήποτε πώς δέν κάνει 
μανιέοα. μά βρήκε τήν άπύλυτη άντιστοιχία τής 
έκφρασης στή διάθεσή του καί στή θέα του 
τών πραγμάτων. Δοκιμάστηκε ή άποδοχή μας 
αύτή στις πρώτες σελίδες τού βιβλίου, γιά νά 
πραγματωθεί σιγά—σιγά, σά νά μάς παρασύρει 
ολοένα μιά κάποια γοητεία.

Ή  οχι ηθελημένη τούτη γοητεία είναι ή λι
τότητα τού λόγου, ή διακριτική ποίηση πού έ
χει τόσα δικαιώματα στον πεζό λόγο όσα καί 
στο στίχο. Κάνουμε αυτή τήν υπόμνηση, γιατί 
άρχίσαμε μέ τή διαπίστωση, πώς ό Νενεδάκης 
παρουσιάζεται σάν α>ριμος πεζογράφος. Λοιπόν, 
ναι: ή ποίηση, μ* όλες τις άρετές της, πού 
συνοδεύει τό κείμενο, δέν είναι εδώ κοκετταρία 
ενός άμφίβολου πεζογραφικού ταλέντου αλλά 
επιχείρημα ώριμης έκφρασης.

Γιά τούς διαλόγους καί τή γλώσσα γενικά 
τού βιβλίου θάξιζε νά γίνει ξεχωριστή άξιολό- 
γηση, όπως καί μιά άνάλυση τού ύφους του. 
Θά περιοριστούμε νά σημειώσουμε τον ωραιό
τατο διάλογο, πού είναι άμετάθετος καί λει
τουργικότατος στό κείμενο καί τήν πλούσια, 
σωστή καί χυμώδη γλώσσα. Ή  γλώσσα τούτη 
έχει άποθέματα γιά όλες τις άποχρώσεις τών 
πραγμάτων καί τών αισθημάτων, χωρίς πουθε
νά νά δίνει τήν έντύπωση τού έξεζητημένου. 
Μά τολμάει, ίσως γι' αύτό, καί τήν έπανάληψη 
καί τήν άκατάλληλη—φαινομενικά-τ-λέξη κι έκ
φραση καί τήν ξενική.

Δέν είναι όμοιόμορφα άψογο τό βιβλίο, ή 
μάλλον τό γράψιμο τού Νενεδάκη, μά αύτό ί
σα - ίσα πείθει γιά τό άψογο μέρος του, πού 
είναι τό μέγιστο. Έ δώ  κι* εκεί ένας υποκει
μενισμός παρασύρει τό συγγραφέα σέ μιά άφαί
ρεση έπικίντυνη πού μάς άποκλείει τή συμμε
τοχή πέρα άπό μιά μερική αίστηση. Δίνει τήν 
έντύπωση πώς κάτι μάς άφαιρεΐ άπό τήν προσ
δοκία μας ενσυνείδητα. Εύτυχώς είναι πολύ 
σπάνιο.

Τό βιβλίο τού Νενεδάκη πετυχαίνει χωρίς 
άλλο τό σκοπό του : ν* άνοίξει ένα ρήγμα στούς 
άσπρους φράχτες.

Γεράσιμου Γρηγόρη : «Ή πολιτεία ξέσκε- 
πη», Δίφρος. Αθήνα 1958.

*Από τά πεζογραφήματα πού μάς έδωσε ή 
τελευταία συγκομιδή τού 58, ξεχωρίζουμε, γιά 
τήν ποιότητά τους, τά δέκα διηγήματα τού 
Γεράσιμου Γρηγόρη σ* ένα τόμο μέ τον παρα
πάνω τίτλο. Μιά εικοσαετία χωρίζει τό δεύτε
ρο αύτό βιβλίο ενός προικισμένου διηγηματο- 
γράφου άπό τήν «Πορεία μέσ* στή νύχτα». 
Τά διηγήματα εκείνα, όπως τά πρώτα διηγή
ματα τού Λουντέμη ή ή «Έ ρόϊκα» τού Κοσμά 
Πολίτη, ήταν ένα σκίρτημα, μιά αίσθηση βα- 
θειά καί περήφανη άνάμεσα στήν πραγματικό
τητα καί το όνειρο τής ζωής, πού διεκδικεί τό 
ίδιο δικαίωμα καί στά δύο, ενώ. άπό τή μορ- 
φολογική πλευρά, πραγματοποιούσε μιά ανα
σύνθεση στοιχείων τής παράδοσηε, μέ τά νεώ- 
τερα—τότε—ευρωπαϊκά ρεύματα. Τό πάθος τού 
διηγηματογράφου τής «Πορείας», σέ σχέση 
λ.χ. μέ τού Λουντέμη, είχε σουρντίνα, καθώς 
άντιπροσώπευε ένα φίλιωμα ή μιά παραδοχή 
τού αντικειμένου άπό τό υποκείμενο, όπωσδή-. 
ποτέ διασταλτική καί περήφανη, μά χωρίς βίαια 
τραντάγματα γιά τή μετακίνησή του.

Μέ τό δεύτεοο βιβλίο του. πού μάς δίνει 
τώρα, ή παρουσία τού Γ. Γρηγόρη είναι τό 
ίδιο έντονη όσο καί ή απουσία του στην εικο
σαετία πού μεσολάβησε. Ά π ό  τό πρώτο κομ
μάτι άναγνωρίζουμε τό δ ιηγη ματογρ άφο τής 
«Πορείας μέσ* στή νύχτα» καί πολύ πριν φτά
σουμε στό τέλος θάχουμε άναγνωρίσει κάτι ση
μαντικότερο : το δ ι η γ η μ α τ ο γ ρ ά φ ο. Πέ
ρα άπό μιά δεςιοτεχνία, άφηγηματικότητα καί 
μυθοποιητική φαντασία, ό συγγραφέας τής « Ε 
πιστροφής». τής «Επιστροφής τής Ελένης», 
τού «δοντιού» τού «Θρήνου τής λάσπης» (διηγή-
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ματαάπό το βιβλίο πού μάς άπασχολεί), δια
θέτει κάτι άπό τή στόφα των μπάλων διηγημα- 
τογράφων. Νομίζουμε πώς είναι ή ξεχωριστή 
Ικανότητα τής επιλογής τού πιο καίριου, στη 
δράση, στο στοχασμό, στο συναίσθημα καί της 
διακριτικής προβολής του. Δεν συλλαμβάνει τί
ποτα σέ στάση, δεν άκινητοποιεΐ τίποτα για 

ά τό περιγράφει, άλλα έχει τήν Ικανότητα νά 
μάς δίνει τήν κίνηση τού πραγμάτων, τη ροή 

τού συναισθήματος. Μπροστά σε μια ούραία 
φυσική εικόνα λ.χ. πού μάς δίνει, δεν μένουμε 
μόνοι, γιατί ό συγγραφέας δεν τήν έχει λεηλα
τήσει με τά μάτια του για νά τήν περιγράφει, 
τής έχει προσφέρει άντίθετα τήν ιδιαίτερη συ
γκίνησή του. Περιγράφει τις σχέσεις των πρα
γμάτων καί τού υποκειμένου, ποτέ τά πράγμα
τα χωριστά. ‘ II ψυχολογική του παρατήρηση 
είναι πάντα καίρια, οί στοχαστικές παρενθέσεις 
πού τόσο κίνδυνο συνεπάγονται στο διήγημα, 
έχουν στά διηγήματα τού Γρηγόρη μιά παρά
ξενη θέση : Είναι άμετάθετες. Δεν μπορούμε 
νά αγνοήσουμε, νά μετακινήσουμε ή νά πάρου
με άψήφιστα καμιά. Έ νώ  εξωτερικά φαίνονται 
παρέμβλητες, έχουν οργανική σημασία μέσα 
στο διήγημα.

Ό  Γερ. Γρηγόρης, όπως οί περισσότεροι 
τής γενιάς του, είχε στο πρώτο του βιβλίο ση
μάδια ζωηρά από τήν έπίδραση τού Χάμσουν καί 
των Ρώσων καί φυσικά, τού Βουτυρά. Τ61958 
ή πάλη τής προσωπικότητάς του μ* αυτές έχει 
κριθει όχι χωρίς άπώλειες καί χωρίς κέρδη. 
Τό καλό είναι ότι οί επιδράσεις, όσο υπάρχουν, 
είναι άφομοιωμένες άπό μιά ιδιοσυγκρασία συγ
γενική—γιατί τότε μόνο άφομοιώνονται τέλεια 
οί διάφορες έπιρροές.

Αυτός πού γράφει τήν «Επιστροφή» είναι 
σίγουρα ό ίδιος πού έγραψε τά ωραία διηγή
ματα «Μόνος» καί «Μούρκος» (τής πρώτης 
συλλογής). Ή  μοναξιά είναι τό κύριο γνώρι
σμά του, αλλά, δυστυχώς, ή μοναξιά είναι τό 
πιο πολυσύχναστο στέκι τής έποχής μας. Ό  
καιρός όμως, ή πείρα του τής μοναξιάς καί ή 
άντίθετη πείρα του—τής μεγάλης άνθρώπινης 
περιπέτειας τού πολέμου—δέν πήγαν στά χα
μένα καί ό «παλιός άλαζόνας» (έκφραση δική 
του άπό τό διήγημα « Ή  έπιστροφή τής Ε λ έ
νης») έχει κερδίσει τή μετριοπάθεια τής ωρι
μότητας. Ή  πίκρα καί ό στυφός πόνος πού 
προβάλλουν στά πρώτα του διηγήματα έχουν 
χάσει τώρα πολύ άπό τον έγωϊσμό τής πρώ
της εμπειρίας. Τό θετικό είναι ότι άπό τή 
μοναξιά του κυττάζει προς τήν πολιτεία καί 
όχι προς τό κενό καί είτε τήν ξεσκεπάζει γιά 
νά μάς τή δείξει γυμνή είτε φεύγει μέ τονειρο 
γιά μιά άμφίβολη Ιθάκη, είναι πάντα άνθρω
πος τού καιρού του.

Σαν διηγηματογράφος ό Γερ. Γρηγόρης 
παρουσιάζει στο βιβλίο του αύτό μιά σχετικά 
μεγάλη ποικιλία στάσεων, άπό τον αισθητισμό 
τής χιμαιρικής Ελένης ώς τό συμβολισμό τού 
Σκόπα καί άπό τό παράξενο ηθογραφικό καί 
ψυχογραφικό «Μούσι τού Σκύρου» ώς τή σά
τιρα τού «*Η τάν ή επί τάς». Αύτό συμβαίνει 
πάντα σχεδόν στά βιβλία πού παρουσιάζουν

άναδρομικά εργασία διαφόρων περιόδων. Εντύ
πωση κάνει ωστόσο πως μέσα σέ τόσο διαφο
ρετικά είδη διηγημάτων υπάρχει αύτή ή ένότη- 
τα ύφους πού χαρακτηρίζεται κυρίως άπό τήν 
τέλεια σύνθεση τών έξωτερικών στοιχείων τής 
περιγραφής μέ τις εσώτερες καταστάσεις, μέ 
τό ψυχικό υπόβαθρό τους. Τό περιστατικό, ό 
στοχασμός ή τό συναίσθημα άλληλοσυμπληρώ- 
νονται μέ μεγάλη επιτυχία, όπως τό όνειρο καί 
ή πραγματικότητα, τό υποκειμενικό καί τό άν- 
τικειμενικό. ΤΙ περιγραφή έχει θαυμαστή στε
ρεότητα, ή άρχιτεκτονική του είναι μαστορική, 
άριστουογηματική σχεδόν.

Χαιρετίζουμε λοιπόν την έπιστροφή ένός 
προικισμένου διηγηματογράοου, περιμένοντας 
μέ ένδιαφέρον τήν εμφάνιση τής άνέκδοτης ερ
γασίας του.

Δ. PA ΥΤΟΠ Ο ΥΔΟ Σ

Τό θ έ α τ ρ ο

Νέο θέατρο : ’Ιάκωβου Καμπανέλλη : «Πα
ραμύθι χωρίς όνομα».

Ή  δημιουργία ένός καινούργιου θιάσου 
μέ σοβαρές επιδιώξεις είναι πάντοτε ένα γε
γονός πού αξίζει νά τό χαιρετήσει κάνεις. 
Βέβαια, όταν οί σοβαρές επιδιώξεις δέν πε
ριορίζονται μόνο στά λόγια, άλλα γίνονται 
πράξη χεροπιαστή καί τετράγωνη. Ή  πριυτη 
εμφάνιση τού θιάσου πού κατάρτισε ό Β α
σίλης Διαμαντύπουλος δικαίωσε μέ ιό  παρα

πάνω όλες τις προσδοκίες πού είχε δημιουρ
γήσει ή αναγγελία του. Στεγασμένος σ ’ ένα 
καινούργιο κομψότατο καί εξαιρετικά άνετο, 
γιά τό θεατή, θέατρο, παρουσίασε σέ μιάν 
άξια παράσταση συνόλου—xi όχι βεντετών— 
ένα εξ ίσου άξιο έλληνικό έργο.

«Τ ό παραμύθι χωρίς όνομα» τής Πηνελό
πης Δέλτα είναι ένας παιδικός μύθος πού ή 
γοητεία του συμβαδίζει μέ τή ψρονηματιστι 
κή του αξία. "Εργο γραμμένο στην εποχή 
πού ή αστική τάξη τής χοίρας μας έκανε τή 
μεγάλη της εξόρμηση—εξόρμηση πού δυστυ
χώς έσβησε τόσο γρήγορα μεσοστρατίς—είναι 
διαποιισμένο άπό άληθινό πόνο γιά τήν κα
τάντια εκείνου τού πριν απ' τό Γουδί έλληνι- 
κού κράτους πού τόσο επιγραμματικά ό Παλα- 
μάς τό χαρακτήρισε «ένα γέλιο, ένα παράλλα- 
μα, ένα ψέμα, ένα κλάμα, ένα Βασίλειο», καί 
ταυτόχρονα πάλλεται άπό ορμή κι ενθουσια
σμό γιά τήν αποτίναξη τού αίσχους τής κα
κομοιριάς καί γιά τή δημιουργίας μιας άλη- 
θινής 'Ελλάδας στηριγμένης στην άξιοπρέ- 
πεια, τήν εργασία καί τον πατριωτισμό τών 
παιδιών της.

Πενήντα χρόνια μετά άπό τότε πού γρά
φτηκε, αύτό τό πλουσιώτατο σέ ουσία πα
ραμύθι ευτύχησε νά βρει στο πρόσωπο τού 
I. Καμπανέλλη όχι απλώς έναν άξιο θ εατρι
κό διασκευαστή, άλλα έναν άναδημιουργό. 
ν1σως αύτό νά μην έγινε καί τόσο τυχα *α
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δσο μπορεί νά φαίνεται σέ πρώτη ματιά. 
Γιατί δυστυχώς, οί αναλογίες πού παρουσιά
ζει ή σημερινή 'Ελλάδα με κείνην τής πριν 
απ’ τό Γουδί έποχής είναι τόσο μεγάλες, 
ώστε δίκαια Οά μπορούσε κανείς νά πει πώς 
τό «παράλλαμα» τού Παλαμά βρυκολάκιασε 
ακόμα μια φορά κ’ ή σήψη του απειλεί πάλι 
μέ θάνατο την πατρίδα μας. Τό αίτημα για 
μιά ριζική ανανέωση, για μιαν αλλαγή στ ή 
νοοτροπία, στους θεσμούς, στις μεθόδους, 
προβάλλει επιτακτικότατο στις συνειδήσεις 
δλων εκείνων πού πραγματικά πονάν για τό 
κατάντημα τής χιύρας. *0 Καμπανέλλης από 
άλλα προηγούμενα έργα το»» έχει δείξει πώς 
άνήκει σ ’ αυτή την κατηγορία των αληθινών 
πατριωτών. ’Ό ντας άπό τά παιδικά του χρό
νια εξοικειωμένος μέ τό έργο τής Πηνελόπης 
Δέλτα, ήταν σέ θέση νά δει πώς τό μήνυμα 
εκείνου τού παραμυθιού τού γραμμένου σέ 
μιάν άλλην εποχή καί γι άλλα πράγματα, 
ισχνέ, μέ ορισμένες, βέβαια, μετατοπίσεις, 
καί γιά τή δική μας. Ά π ό  τό σημείο αυτό 
ώς την διασκευή του σέ θεατρικό έργο, ή 
απόσταση δέν ήταν πιά μεγάλη. Ω στόσο , ό 
Καμπανέλλης δέν περιορίστηκε σέ μιάν απλή 
διασκευή. "Όχι μόνο άνάπλασε δημιουργικά 
τήν πρώτη ύλη τού παραμυθιού αλλά πλου
τίζοντας τη μέ πλήθος αναφορές στή σημε
ρινή πραγματικότητα δημιούργησε απ ’ αυτό 
ένα αληθινά σύγχρονο έργο, δίχως μ* αυτό 
νά καταστρέψει τήν παραμυθένια ατμόσφαι
ρα. Καί τούτο δέν ήταν διόλου εύκολο. "Ό 
πως επίσης δέν ήταν διόλου εύκολο τό νά 
στήσει μέσα σ ’ αυτό τύπους πού δέν θά 
ή σαν απλώς σύμβολα (καθώς είναι στο πα
ραμύθι τής Πηνελόπης Δέλτα) άλλα πειστικοί 
θεατρικά, ανθρώπινοι χαρακτήρες σάν τον 
Πρίγκηπα, τό δάσκαλο, τή φτιοχομάνα, τή 
βασίλισσα, τό βασιλιά, τον ταβερνιάρη, τό 
Σπύρο, τή Μαρία κλπ. Στήν αρχιτεκτονική 
συγκρότηση τού έργου άκολούθησε τή μέθοδο 
τού επικού θεάτρου τού Μπρέχτ—κυρίως τού 
«Κύκλου μέ τήν Κιμιυλία»,— χωρίς δμως καί 
νά μιμηθεϊ απόλυτα τον μεγάλο Γερμανό. 
Προσπάθησε κυρίως νά συλλάβει καί νά 
εφαρμόζει τό πνεύμα της κι δχι Τήν πρα
κτική της, δπως ένας πού πορεύεται σ ’ 
έναν ήδη άνοιγμένο δρόμο άλλα μέ τά δικά 
του πόδια. Έ φ τιαξε έτσι ένα, άς τό πούμε, 
Ιδιότυπο έργο πού μπορεί νά μήν θεσπίζει 
γενικώτερους νόμους (άν καί ΐσως είναι πο
λύ νωρίς γιά ν ’ άποκλείσουμε κ* ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο), αλλά πού οπωσδήποτε νομοθε
τεί γιά τόν εαυτό του. 'Εγώ τουλάχιστον δέν 
θά μπορούσα νά φανταστώ πώς θά μπορούσε 
νά γίνει καλύτερη θεατρική αναδημιουργία 
τού παραμυθιού χωρίς νά χαθεί ή άτμόσφαι- 
ρά του, ή αλληγορία του, χωρίς νά ενοχλούν 
οί αναφορές στά «κ α θ ' ημάς», χωρίς νά δια- 
ταραχτή ή Ισορροπία τής συμβολικής κσί τής 
άνθρίόπινης υπόστασης τών προσώπων τού 
έργου. Χάρη στήν αναδημιουργία τού Κα-
μπανέλλη, ή πρόθεση τής Πηνελόπης Δέλτα 
νά συμβολίζουν, «ό  βασιλιάς Α στόχαστος τό

σιχαμένο καθεστώς, καί τό βασιλόπουλο τόν 
νέο "Έλληνα, πού θά ζητήσει νά βρει μέσα 
του τή δύναμη ν ’ άναγεννηθει*, δέν μένει 
πιά πρόθεση, δπως στό παραμύθι, άλλα 
πραγματώνεται σέ μήνυμα. Κι ό θεατής το 
λαβαίνει ολόκληρο καί παλλόμενο. άπολαμ- 
βάνοντας τή γοργή θεατρική άφήγηση, τούς 
σφιχτοδεμένους διαλόγους, τό ζουμερό καί 
λιτό λόγο, τήν δεξιοτεχνικώτατη εναλλαγή 
τών κωμικών, δραματικών κι ανθρώπινων 
σκηνών. Είναι φανερό πώς τό έργο γράφτηκε 
μέ άληθινό κέφι. Ό  Καμπανέλλης είχε ώς 
τώρα στό ενεργητικό του άξιόλογες έπιτυχίες 
σάν θεατρικός συγγραφέας. Μέ τό παραμύθι 
χωρίς όνομα πρόσθεσε άκόμη μιά, καί σπου
δαία.

"Η παράσταση ήταν άληθινή άπόλαυση.
Γοργή, πειθαρχημένη, δίχως χάσματα, δί

χως οχλαγωγία στή σκηνή, παρά τό γεγονός 
δτι υπήρχαν τόσα πολυπρόσωπα επεισόδια.'Η  
σκηνοθετική γραμμή ήταν άξιοζήλευτη. Π.χ. 
εκείνο τό γκρουπάρισμα τού πλήθους εξιο 
άπ* τό παλάτι, μόλις βγαίνει ή βασιλική οι
κογένεια πού λογαριάζει νά τό σκάσει κρυ 
φά, ήταν έίοχο τόσο σάν διάταξη όγκων σ ’ 
ένα χώρο, δσο καί σάν υποβλητική άπεικό- 
νιση τής λαϊκής ψυχολογίας μπροστά στό γό
ητρο της εξουσίας, έστω κι άν αυτή (ή εξου
σία) έχει ξεπέσει στήν άνυποληψία, μέσα στή 
λαϊκή συνείδηση. Ό  Λιαμαντύπουλος σάν 
σκηνοθέτης δούλεψε άληΟινά, μέ γνώση κι 
ευαισθησία, έμπνέοντας τούς συνεργάτες του 
καί πετυχαίνοντας νά δώσει ό καθένας δ,τι 
καλύτερο μπορούσε. Αυτό θά πει πραγματι
κή παράσταση συνόλου, άρνηση τού βεντετι
σμού, σκηνοθετική δημιουργία. Σάν ήθο- 
ποιός, στό ρόλο τού δάσκαλου υπήρξε άληθινά 
άπο?.αυστικός. Μέ μοναδική ευαισθησία χρω- 
μάτιζε τις διάφορες πλευρές τού χαρακτήρα 
πού υποδυόταν, έτσι πού μάς έδωσε τόν τύπο 
αυτόν άνάγλυφο καί σπαρταριστό. Κοντά του, 
ή Μαρία Αλκαίου δημιούργησε έναν υπέροχο 
τύπο λεβεντογυναίκας τού λαού. Τό παίξιμό 
της είχε τόση στιβαρότητα απ ’ τή μιά καί 
τόσο πηγαίο μπρίο άπό τήν άλλη, ώστε μόνο 
ήθοποιός μέ τό δικό της ταλέντο καί τή δι
κή της πλούσια ψυχικό τη τα θά μπορούσε νά 
πετύχει. Δίπλα στή λεπτοκαμιομένη καί αφε
λή βασίλισσα, κατόρθωνε να είναι μιά άλη- 
θινή γι»ναϊκα τού λαού χωρίς νά ξεπέφτει 
στή χυδαιότητα καί ταυτόχρονα μεγαλοπρε- 
πής χωρίς νά εκμηδενίζει τήν άλλη. Ή  Μα
ρία Γιαννακοπούλου πού υποδυόταν τή βα
σίλισσα. υπήρξε άληθινή Αποκάλυψη. ΤΗταν 
τόσο τέλεια κάθε της κίνηση, κάθε της χει
ρονομία, κάθε της λόγος, ώστε είναι δύσκο
λο νά πιστέψει κανείς πώς δέν μιλάει καί 
δέν φέρνεται έτσι καί στήν καθημερινή της 
ζωή. Κατόρθωσε νά αποδώσει δλη τήν άφέ- 
λεία κοί τήν άπραγοσύνη τής έστεμμενης 
εκείνης, χωρίς ούτε γιά μιά στιγμή νά την 
γελοιοποιήσει καί πετύχαινε νά κερδίζει δλη 
τή συμπόνια τού θεατή γι ό τό πρόσωπο 
πού υποδυόταν. Ό  Πέτρος Φυσοούν έδωσε
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τον. πρίγκηπα μέ αληθινή έσιυτερικότητα και 
πολύ λιτά εκφραστικά μέσα. Πειστικός ώς τό 
έπακρο και μελετημένος ώς την πιο παραμι
κρή κίνηση. Ή  Ξένια Καλογεροπούλου έφερ
νε μέ τή φρεσκάδα της έναν αέρα συμπαθη
τικής σεμνότητας καί εφηβικής χάρης στην 
παράσταση. Πολύ καλοί ό Γιώργος Δήμος 
κι ό Σπύρος Κωνσταντόπο\»λος, τόσο σαν 
Πολύκαρπος όσο καί σαν κουτσός. Μονάχα 
πού στή δεύτερη περίπτωση, τό χωλό βάδι
σμα του είχε στιγμές στιγμές έναν κάπως 
αταίριαστο τόνο καρικατούρας. Στό Ιδιο λά
θος έπεσε καναδυό φορές κι ό Γιάννης Μι- 
χαλόπουλος, ό όποιος κατά τά άλλα μάς έδω 
σε έναν βασιλιά ‘ Αστόχαστο κυριολεκτικά 
χαριτωμένο μέσα στην άνεμελιά, τήν ανικα
νότητα καί τήν μικροπαλιανθρωπιά του ’Α λ
λά καί όλοι οί άλλοι ήΟοποιοί ό Α. Πρού- 
σαλης (Σιδεράς), ό X . Δαχτυλίδης (δικαστής 
και παράνομος) ό X . Ζήκας (ταβερνιάρης), 
ό Κ. Πίτσιος (Σπύρος), ό X . Ά ναστασιάδης 
(κουμπάρος καί παράνομος), ό Σπύρος Π α
πάς (πρωτομάστορας), ό Β. Μαλλούχος (Νι
κήτας καί παράνομος), ό Γιάννης Μάλλας 
(Πολύδωρος), καί οί άλλοι κράτησαν άψογα, 
τούς ρόλους τοι»ς μέ άληθινή ευσυνειδησία, 
μέ κέφι, καί επάρκεια. Τά σκηνικά καί τά 
κουστούμια τού Βακαλό έδειχναν πολύ γού
στο καί ήταν απόλυτα εναρμονισμένα μέ τό 
πνεύμα τού έργου. Ε πίσης ή παράσταση ο 
φείλει αρκετά στή μουσική τού Χατζηδάκη 
καί στήν έκτέλεσή της από τον Θύμιο Μι- 
χαλόπουλο (τραγούδι) καί τον Λάκη Παππά 
(κιθάρα).

Θέατρο Διάνα : Μανώλη Σκουλούδη « βΥ-
πόθεσις Ν τρέϋφους».

"Υστερα από τον περισυνό του θρίαμβο 
μέ τό «Κράτος τού Θεού», ό Δημήτρης Μυ- 
ράτ κερδίζει φέτος άλλη μιά σοβαρή επιτυ
χία σαν θιασάρχης καί σκηνοθέτης μέ τήν 
«υπόθεση Ντρέύφους». Ή  απόφασή του νά 
στραφεί πρός τήν έλληιική δραματουργία 
άξίζει επίσης νά έξαρθεϊ ιδιαίτερα. (Είναι 
τάχα τυχαίο, πώς οί θίασοι πού παρουσιά
ζονται μέ τις σοβαρώιερες καλλιτεχνικές 
απαιτήσεις άπ ’ τον εαυτό τους, στέφονται 
όλο καί πιό πολύ πρός τά ελληνικά έργα ; 
Ινι άραγε τό παράδειγμά τους θά βρει μιμη
τές στό πρόσωπο εκείνων πού τόσο άφρονα 
χαραμίζουν τό ταλέντο τους σέ έργάκια τού 
ξένου- βουλεβάρτου) ; Κι ακόμα ή έκλογή 
τού έργου πού έγραψε ό Μ. Σκουλούδης 
μέ βάση τήν υπόθεση Ντρέϋφους, σέ μιάν 
εποχή πού ή χώρα μας έχει τόσο μεγάλη 
ανάγκη από πολλούς Ζολά καί πολλούς Πι- 
κάρ, μάς δίνει κάθε δικαίωμα νά υπογραμ
μίσουμε τι) σοβαρότητα μέ τήν οποία αντι
λαμβάνεται τήν καλλιτεχνική του αποστολή 
ό Δ. Μυράτ.

Ό  Μανώλης Σκουλούδης κατόρθωσε νά 
μάς παρουσιάσει από σκηνής μέσα σέ δυο 
ώρες ολόκληρη τή συνταρακτική εκείνη

υπόθεση πού συγκλόνιζε τον κόσμο επί J.4 
χρόνια, καί νά άποκαλύψει πειστικώτατα τις 
δολοπλοκίες καί τις κακοήθειες πού έξυφαί- 
νονταν στά παρασκήνια της. Κατόρθωμα 
διόλου ευκαταφρόνητο. Βέβαια, «ορθόδοξο» 
όπως τό χαρακτηρίζει ό Ιδιος στον πρόλογο 
δέν είναι τό έργο του. Γιατί ενώ είναι σω 
στό πώς οί ήρωές του είναι ικανοί νά δη
μιουργήσουν τά έξωτερικά γεγονότα πάνω 
στή σκηνή (καί μάλιστα τά δημιουργούν μέ 
έξόχως πειστικό τρόπο), άπ* τήν άλλη μεριά 
είναι επίσης σωστό, πώς όλοι, αυτοί οί 
ήρωες, έκτος Ισως από τον Έστερχάζυ (πού 
ευτύχησε νά ερμηνευτεί τέλεια από τόν *Α- 
λεξανδράκη) καί τόν ταγματάρχη *Ανρύ, 
έχουν δοθεί μονόπλευρα.

Κανένας άπό τούς στρατηγούς, τού έπι- 
τελείου π.χ. δέν παρουσιάζεται ν* αντιμετω
πίζει τήν πιό παραμικρή κρίση συνείδησης 
τόν παραμικρό ενδοιασμό μπροστά στήν υπό
θεση αυτή. Τό Ιδιο μονοκόμματα καλός ε ί
ναι ό Πικάρ, ό όποιος επίσης δρά, όπως 
δρά, θυσιάζοντας τά πάντα στόν ώραιο 
αγώνα του δίχο^ς νά περάσει ούτε μιάν εσ ω 
τερική σύγκρουση, πιεζόμενος ανάμεσα στή 
νοοτροπία τού στρατιωτικού καί στή φωνή 
τού ανθρώπινου καθήκοντος. Ό  Ζολά έπί- 
σης παρουσιάζεται νά έκφωνεΐ τό περίφημο 
«Κατηγορώ», αλλά ή εσωτερική πορεία τού 
ανθρώπου Ζολά άπό τόν πάγκο τού νυκτερινού 
πάρκοΐ' ώς τις στήλες τής *Ώ ρόρ» κι ώς τό 
έδο)λιο τού κατηγορουμένου δέν δόθηκε που
θενά. Κι ό Ιδιος ό Ντρέϋφους, μέ την 
100°/0 χριστιανική του στάση άπ* τήν αρχή ώς 
τό τέλος, χάνει σέ πειστικότητα καί κινδυ
νεύει κάπως νά βρεθεί «σακχαρόπηκτος». 
Μονάχα χάρη στή μεγάλη σκηνική πείρα καί 
τό χυμώδη λόγο τού συγγραφέα σώζεται άπ* 
αυτό.

Βέβαια, εμείς θάμασταν οί τελευταίοι 
πού θά κατηγορούσαμε τό Σκουλούδη γιατί 
δέν έκανε «ορθόδοξο» θέατρο. Μάς αρκεί 
μέ τό παραπάνω το γεγονός ότι κατόρθωσε 
νά υποτάξει θεατρικά τό απέραντο υλικό 
του καί νά τού δώσει τή δυνατότητα να πα- 
ρασταθεΐ άπό σκηνής.

Καί άσφαλώς ή τόσο υποβλητική εκφώ
νηση τού περίφημου «κατηγορώ», αξίζει πε- 
ρισότερο άπό πολλές χιλιάδες εσωτερικές 
άναλύσεις τής άτομιστικής όμφαλοσκοπίας. 
"Αν σταθήκαμε λοιπόν στό σημείο τής 
«άνορθοδοξίας» τό κάνουμε γιατί άκριβώς 
σ* αυτήν βρίσκεται ό ιδιαίτερος χαρακτή
ρας τού νέου θεατρικού έργου. Χάρη σ ’ αυ
τή τήν άνορθοδοξία κατορθώθηκε νά παρου
σιαστούν άπό τή σκηνή τά γεγονότα καί νά 
μεταδώσουν α υ τ ά ,  τό μήνυμα καί τό δίδαγμα 
τού έργου. νΑλλωστε τά γεγονότα δί
νονται τόσο συγκλονιστικά καί μέ τόσο δε- 
ξιοτεχνικό τρόπο ώστε άποτελούν τούς πρα
γματικούς πρωταγωνιστές, υψώνονται σέ 
σύμβολα καθώς οί περίφημες εκείνες «Θερ
μοπύλες» τού Καβόφη. Καί τούτο πρέπει νά 
προσεχτεί ιδιαίτερα. Γιατί τό ανορθόδοξο
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αν ιό θεατρικό έργο δεν άφηγεϊχαι από σκη
νής την υπόθεση Ντρέϋφους, την άναπαρα- 
σταίνει στήνοντας την μ* δλη της τή ζων
τάνια μπροστά στα μάτια τοϋ θεατή. Καί ή 
αναπαράσταση αύιή είναι τόσο πλούσια σε 
προεκτάσεις, ώστε τό έργο παίρνει τή μορ
φή μια* αριστοτεχνικής όσο καί καυστικώ- 
τατης αλληγορίας. Π. χ. Ή  αποκάλυψη 
του τρόπον μέ τον όποιο οΐ στρατηγοί τοϋ 
επιτελείου χρ» σιμοποιούν εύηχα «πλάσματα» 
δπιος « ιό  κύρος τοϋ στρατού», «ή πατρίδα 
κινδυνεύει» κλπ. μόνο καί μόνο γιά να κα
λύπτουν τις δικές τους άνομες ενέργειες, ε ί
ναι πειστικιότατη. Καί θέλω να ελπίζω πώς 
τά πλούσια διδάγματα τού έργου δεν πάνε 
χαμένα, κι ότι ό θεατής πού χειροκροτεί 
φρενιτιωδώς. δεν τύ κάνει μέ τή διάθεση 
εκείνων τών Ιτα λ ώ ν  φαντάρων τού «μπρά
βο, κολονέλλο», άλλά φρονηματίζεται κιό
λας, καθώς φρονηματίζονταν οΐ αρχαίοι ’ Α 
θηναίοι άπό τό θέατρο.

Ή  παράσταση υπήρξε άψογη. "Όλο τό 
πλήθος τών ηθοποιών κινήθηκε μέ άνεση 
καί ή σκηνοθετική αξιοσύνη ήταν ολοφάνερη. 
Ό  Μυοάτ έπλασε έναν Ντρέϋφους πειστικό)· 
τατο καί χάρη στο λιτό του παίξιμο τον έσω 
σε άπό το μελοδραματισμό, δπου θά μπο
ρούσε νά ξεπέσει στά χέρια ενός λιγότερο ά 
ξιου ήΟοποιοϋ. Πολύ καλή δίπλα του ή Βούλα 
Ζουμπου?*άκη, έδωσε μέ γνησιότητα τό ρόλο 
τής κ. Ντρένφους. Ό  Κωσταντάρας ύπήρξε 
ένας έξοχος ΙΙικάρ. Κατόρθωνε νά λέει πάνω 
στή σκηνή τά πιό μεγάλα πράματα, δίχως 
τον έλαχιστότερο στόμφο. Ό λες του οί εμ
φανίσεις καί τά λόγια ήταν άψογα. Ό  
Άλεξανδράκης, άν καί έδειχνε υπερβολικά 
νέος σάν Έ στερχάζυ, ερμήνευσε τον τύπο αυ
τόν (τόν πιό ανθρώπινο τού έργου) μέ εξαι
ρετικό μπρίο καί βαθειάν εσωτερικότητα. 
Άπόδιυσε μέ εξαιρετική άνεση καί τις πιό 
παραμικρές αποχρώσεις τού ρόλου του μέ 
μιά ζωντάνια αληθινά διαβολεμένη. Τό ίδιο 
καί ή Α λίκη  Γεωργούλη, ώς Μπέρτα Ά νρύ . 
Ό  Γιάννης Άργύρης ύπήρξε λαμπρός στό ρό 
λο τού Ζολά. Καί ή εκφώνηση τού «κατηγο
ρώ» δπως καί τό παίξιμό του στή δίκη είναι 
άπό τις καλύτερες στιγμές τής σταδιοδρομίας 
του. Ό  Σπ. Καλογήρου, άν καί κάπως σπα
σμωδικός. άπόδωσε τό δύσκολο ρόλο του μ* 
ευσυνειδησία καί κατανόηση. Χάρμα πραγ
ματικά ύπήρξε ή Κλεώ Σκουλούδη στό ρόλο 
τής πουλαδίτσας Κοζέτ, τής ευχόμαστε εξ 
ίσου έπιτυχή δλη της τή σταδιοδρομία. Π ο
λύ καλός, δπως πάντα, ό Θάνος Γραμμένος 
στούς δυο μικρούς ρόλους του (πρόεδρος 
στρατοδικείου καί Κλεμάνσώ). Ό  Θ. έξαρ- 
χος ύπήρξε πειστικά)τατος Σαντέρ κι ό Νι- 
κολέλης πολύ καλός σάν στυγνός ’ Ανακριτής. 
Ε ντελώ ς ιδιαίτερα άξίζει ν’ άναφερθή ό Βασ. 
’ Ανδοονίόης (Ντεμάνζ). Τό παίξιμό του, τόσο 
χυμώδες καί ουσιαστικό, άποκάλυψε τά σο 
βαρότατα προσόντα του. Μέ πολλή άνεση κι 
ευαισθησία έδωσαν τούς ρόλους τους οί Γ . 
Μετσόλης, Ν. Δενδρινός, Γ . Νέζος, Β. Μαυ-

ρομμάτης, Ν. Βανδώρος, Γ. Γιολδάσης καί 
δλοι οί άλλοι πού συνέβαλαν στή δημιουργία 
τής ωραίας αυτής παράστασης. Τά σκηνικά 
πολύ καλοβαλμένα. Προπάντων τό ύποβλητι- 
κώτατο πανώ τού νυχτερινού Ιίαρισιοϋ.

Θέατρο Τέχνης : ΡέΟ Λώλερ «τό Καλοκαίρι
της 17ης κούκλας».

Ό  Κάρολος Κούν εγκαινίασε τή φετεινή 
σαιζόν μ* ένα έργο πού σέ κάνει νά πλήτ
τεις αφόρητα δση ώρα τό παρακολουθείς κι 
άρχίζει νά σ" απασχολεί επίμονα απ’ τή στιγ
μή πού θά βγεις απ’ τό θέατρο. Καί τούτο για
τί ό συγγραφέας καταφέρνει νά κάνει σαφές 
αυτό πού θέλει νά πει μονάχα στό τέλος τού 
έργου. Κι αυτό πού έχει νά πει είναι άρκε- 
τά σοβαρό καί σπουδαίο, ώστε φωτίζει έκ 
τών ύστέρων δλη τήν προηγηθείσα δράση 
καί κάνει τό θεατή νά χαλαλίζει τήν ταλαι
πωρία πού ύπόστηκε παρακολουθώντας μάλ
λον άδιάφορα περιστατικά. Βέβαια, ή διαπί
στωση πώς ή άνάγκη τής προσαρμογής, τής 
μεταβολής, είναι άναπότρεπτη καί ή παράβλε
ψή της, ή έμμονή στό παρελθόν—τό όσοδή- 
ποτε καλό—ίσοδυναμεί ουσιαστικά μέ αύτο- 
καταδίκη σέ θάνατο, δέν αποτελούν διόλου 
καινούριες άνακαλύψεις. Τό ενδιαφέρον βρί
σκεται στον τρόπο πού ό συγγραφέας έστησε 
τό μύθο του. Ή  Σερβιτόρα Ό λιβ , οί εργά
τες Μπάρνυ καί Ροϋ, καί ή άθέατη στό έρ
γο Νάνου άπαρτίζουν μιά τέλεια μέσα στον 
εαυτό της κατάσταση πού επί μιά μεγάλη 
περίοδο (17 χρόνια) διάνυε ευτυχισμένα κι 
άδιατάρακτα τό δρόμο της, δίχως νά ύποψιά- 
ζεται τις άνεπαίσθητες μεταβολές πού έφερ
νε τό πέρασμα τής κάθε μέρας, μήτε τήν 
υπονόμευση τών θεμελίων της. Τά μέλη της 
δέν υποψιάζονται τή φθορά τους άπ* τό χρόνο. 
Δέν τή νοκυθουν ούτε κι δταν ή μικρή Μπού- 
μπα Ράϊν έχει γίνει πιά γυναίκα, παρά εξα
κολουθούν νά τή βλέπουν κι αυτή σά μικρό 
κοριτσάκι. Ή  πρώτη πού τό άντι?.αμβάνεται 
είναι ή Νάνσυ, ή οποία καί σπεύδει ν* άπο- 
μακρυνθεί δημιουργιυντας τό πρώτο ρήγμα 
στον κύκλο. Ταυτόχρονα άλλα ρήγματα έχουν 
δημιουργηθεΐ στήν ψυχή τών δύο εργατών 
κατά τήν τελευταία περίοδο πού δούλευαν 
στή φυτεία. Οί ποσοτικές συσσωρεύσεις άπό 
φθορά πού έχει φέρει ό χρόνος μεταβάλλον
ται γοργά σέ μιαν έκκρηκτική νέα ποιότητα. 
Ή  *Όλιβ άνυποψίαστη γιά δ?.α, προσπαθεί 
νά μπαλώσει τό ρήγμα πού άνοιξε ή φυγή 
τής Νάνσυ πείθοντας μιαν άλλη γυναίκα, 
τήν Πέρλ, νά πάρει τήν κενή θέση στόν κύ
κλο. 'Ω στόσο, ή ή εισαγωγή τοϋ νέου αυτού 
στοιχείου— προσώπου, (τό οποίο μή έχοντας 
συμμετάσχει στό παλιό ?.αμπρό παρελθόν 
βλέπει μόνο τήν τωρινή φθορά), επιταχύνει 
τήνέκκρηξη, δπως, τήν επιταχύνει άπό τήν 
πλευρά του δ καινούργιος εργάτης Τζώνυ Ντά- 
ουντ πού γίνεται άρχηγός τής ομάδας στή 
φυτεία παραμερίζοντας τόν Ροϋ. Καί ή κα
τάρρευση τής παγιωμένης κατάστασης—πού
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οί έντός τον κύκλον φαντάζονταν πο>ς θά 
κρατούσε αιώνια—επέρχεται ραγδαία και κα
ταστρεπτική.

Ή  σύλληψη τού συγγραφέα δέν είναι 
διόλου ευκαταφρόνητη καί οί προεκτάσεις της 
είναι πραγματικά πολύ μεγάλες καί βαθύτα* 
τες. 'Ωστόσο τά. περιστατικά πού διάλεξε 
γιά νά υλοποιήσει τή σύλληψή του αυτή, 
(δηλ. το θέμα πού διάλεξε γιά νά έκφράσει 
το όραμα του καί τό μήνυμά του) είναι τόσο 
ευτελή, ώστε τό έργο δέν άξιοποιεΐ σ* δλο 
της τό μέγεθος τή σύλληψη Καί τις προεκτά
σεις χρειάζεται νά τί$ προσθέσει ό θεατής. 
(Μέ την έννοια τούτη κυρίως, είπαμε δ τι τό 
έργο σ ’ απασχολεί μετά την έξοδό σου άπό τό 
θέατρο). Νομίζω πώς τό έργο τού Λώλερ 
αποτελεί τυπικό παράδειγμα τής ορθότατης 
παρατήρησης πού έκανε ό χαράκτης Χρίστος 
Λαγκλής, στη συνέντευξή του (Ε.Τ. τεύχος 
55-56 σελ. 41) σχετικά μέ τή λειτουργικότη
τα τού θέματος. Τό θέμα λειτουργεί στο έρ
γο τέχνης σάν είδος πλαίσιο, πού σε μεγάλο 
βαθμό ορίζει τήν έκφραση τού οράματος 
μέσα στις δικές του διαστάσεις. Καί μέ 
τήν έννοια, τούτη, τό έργο παρέμεινε μικρό 
κ* ευτελές παρά τό σπουδαιότατο μήνυμα 
τού συγγραφέα.

Ή  μετάφραση τού Μάνθου Κρίσπη πολύ 
καλή, μέ λόγο λιτό καί κρουστό. Ή  σκηνο
θεσία τού Κούν φρόντισε νά άναδείξει δσο 
γινόταν περισσότερο τό έργο. Τό ίδιο καί οί 
ηθοποιοί, κυρίως οί γυναίκες. Ή  ’ Αγγελικά 
Καπελλαρή μάς έδωσε μιαν νΟλ»β πού ή 
ζωντάνια της δέν άντέφασκε διόλου στήν 
ονειροπαρμένη της διάθεση, καί ό πόνος της 
δέν είχε ούτε ίχνος μελοδραματισμού. ‘'Αψ ο
γες επίσης υπήρξαν στούς ρόλους τους ή 
Φωτεινή Παπαχρυσάνθου καί ή Έκάλη Σώ - 
κου. Ή  Σοφία Μιχοπούλου. άν καί κατα- 
φανώς νέα κάτω άπό τά ρούχα καί τήν πε
ρούκα τής γριάς νΕμμας, έπαιξε τή σπουδαία 
σκηνή τού ρόλου της, (διάλογος μέ τον Ρού) 
μέ αληθινή ευαισθησία καί βάθος. Α ν τ ίθ ε 
τα, οί αντρικοί ρόλοι δέν υπήρξαν καί τόσο 
ικανοποιητικοί. Φοβούμαι πώς ούτε ό Λαζά* 
νης, ούτε ό Χατζημάρκος είχαν εκείνα τά 
προσόντα, πού θά τούς έκαναν δυο αητούς 
(δπως τούς θέλει ή *Όλιβ κι ό συγγραφέας), 
γέρους έστω καί παρακμασμένους, αλλά πάν
τως αητούς. 'Ω στόσο πρέπει νά τούς ανα
γνωρίσουμε πώς πάσκισαν φιλότιμα νά δώ 
σουν ο. τι καλύτερο μπορούσαν. Ό  νέος ηθο
ποιός Ιάκωβος Ψαράς έχει φαίνεται πολλά 
προσόντα, (ισχυρή καί ζεστή φωνή, καλοχτι- 

•σμένη κορμοστασιά, καί δέν είναι άμοιρος 
ταλέντου) άλλά ήταν ακόμη σκηνικά ανώρι
μος. Τά σκηνικά τού Βακαλό υποβοήθησαν 
τό έργο δσο χρειαζόταν καί ύπόβαλαν πει
στικά τόσο τό γούστο τής *Όλιβ, δσο καί τή 
φθορά πού έφερνε ό χρόνος. ν1σως γιά πρώ- 
τη τρορά ή σκηνή τού θέατρου Τέχνης έδινε 
τήν εντύπωση «κανονικού! θεάτρου.

Β. Μ ΑΝ ΙΑΤΗ Σ

Θέατρο <ΓΑκροπόλ». Θίασος Μαίρης ’Αρώ- 
ν η : «Μαντώ Μαυρογένους» του Γ.
Ρούσου.

Ή  φετεινή χειμερινή Θεατρική περίοδος 
προμηνύεται μεστή. Ή  πληθώρα των θιάσων 
πού συγκροτήθηκαν κι άρχισαν κιόλας νά λει
τουργούν, μπορεί νά φέρνει έναν καταμερισμό 
των καλλιτεχνικών δυνάμεων, μά τούς αναγκά
ζει κιόλας νά απολύονται, σ1 ένα συναγωνισμό 
ποιότητας, ευεργετικό γιά τό μέλλον τού θεά
τρου μας. Κι ό νέος θίασος της Μαίρης Ά ρ ώ - 
νη, μέ τις σοβαρές του φιλοδοξίες, άρχίζει μ’ 
ένα σοβαρό ελληνικό έργο. Α ξίζει λοιπόν νά 
χειροκροτήσει κανείς άμέσως τό ξεκίνημά του.

Ό  Γ. Ρούσος προσπάθησε Ισως νά έπανορ- 
θώσει τό ολίσθημά του τού καλοκαιριού, μ* 
έκεινο τό ρηχό, ψεύτικο, μονόπρακτο του πού 
έπαιζε ή Κατερίνα, και νά γυρίσει στη σοβαρή 
θεατρική δημιουργία. Καί θέλησε νά κινηθεί σ’ 
έναν οικείο γι* αύτόν χώρο, την Επανάσταση 
τού 21. Τό πρόσωπο ειδικά πού διάλεξε γιά 
νά ζωντανέψει θεατρικά, ή ήρωιδα της Μύκο
νος, ή Μαντώ Μαυρογένους, περικλείει πολλά 
δραματικά στοιχεία, πού μπορούσε νά τ* άναπτύ- 
ξει θεατρικά : σύγκρουση τής ήρωΐδας μέ τούς 
κοτζαμπάσηδες καί τήν κυβέρνηση, ερωτικός 
της σπαραγμός καί σύγκρουση μέ τήν καθυστε
ρημένη κοινωνία τής έποχής της καί μέ τις 
προλήψεις της, σύγκρουσή της μέ τον 'Τψη- 
λάντη. Μά ό Ρούσος άφισε άνεκμετάλλευτα 
θεατρικά τά στοιχεία αύτά καί τά άφηγήθηκε 
απλώς. Μόνο στις πρώτες εικόνες εδοσε ύπο- 
τυπωδώς τή σύγκρουση τής ήρωΐδας μέ τό 
άμεσο οίκογενειακό της περιβάλλον. Ακόμα, 
σέ μερικές σκηνές, προσπάθησε, ξεφεύγοντας 
άπό τις άτομικές συγκρούσεις νά άνυψωθεί ώς 
τις γενικώτερες εσωτερικές συγκρούσεις τού 21. 
'Όλα αύτά δείχνουν, πώς τό υλικό πού θέλ.ησε 
νά υποτάξει, είχε πυρήνες γιά περισσότερα άπό 
ένα θεατρικά έργα.

Ό  Γ. Ρούσος προσπάθησε νά τά συμπυκνώ
σει σ ’ ένα. Πολύ άμφιβάλλουμε άν καί άλλος, 
πολύ πιο ικανός συγγραφέας πού ν* άγγίζει 
ίσως τά δρια τού μεγάλου, μπορούσε νά βγά
λει πέρα άπό τό εγχείρημα. Τό άποτέλεσμα 
είναι δτι ό Ρούσος, ένώ δέν κατάφερε νά δόσει 
μιαν όλοκληρωμένη συνολική δραματική άνά- 
πτυξη, εδοσε ωστόσο πολλές αύτοδύναμες, δρα
ματικά, σκηνές, δπου έδειξε πόσες δυνατότητες 
έχει μά καί πόσο βαθύτερα έχει είσχωρήσει 
στήν περιοχή τού 21. Παρ* όλες αύτές τις 
άδυναμίες ή «Μαντώ Μαυρογένους» τού Γ. 
Ρούσου, κι’ άν τήν πάρει κανείς σά μιά Θεα
τρική βιογραφία, είναι ένα έργο πού συναρπά
ζει τό Θεατή, τον καθηλώνει πολλές φορές μέ 
τις έπιμέρους δραματικές συγκρούσεις του, κι 
δταν αύτός βγαίνει άπό τό Θέατρο ή πρώτη εν
τύπωση πού έχει άποκομίσει είναι πώς είναι χορ- 
τασμένος, γεμάτος, καί μόνον δταν περάσει ή 
γοητεία τής πρώτης στιγμής, άρχίζει νά συνει
δητοποιεί τά κενά τού έργου.

’Ασφαλώς βοηθάει πολύ σ ’ αύτή τήν εύερ- 
γενική έντύπωση, ή έπιμελ.ημένη, ή γοργή, ή
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μελετημένη ώς τις τελευταίες της λεπτομέ
ρειες παράσταση. Βέβαια, ο σκηνοθέτης Κ. 
Μιχαηλίδης δεν είχε ν’ αντιμετωπίσει πολύ
πλοκα σκηνοθετικά προβλήματα. Μ* αυτά τά 
άπλά, τά συνηθ'σμένα, μπορεί νά πει κανείς,

αποτέλεσμα αυτό μεγάλη ήταν ασφαλώς κι ή 
συμβολή τού σκηνογράφου Άνεμογιάννη.

Ή  Μαίρη Ά ρώνη έδοσε το κεντρικό ρόλο, 
τής Μαντώς Μαυρογένους, μέ πολλή άνεση. 
Μά ή ή ηθοποιός αυτή, έχει κάποιαν επιτήδευ
ση, πού άν δέν χτυπάει πολύ, σέ άλλους πιό 
κομψούς ίσως ρόλους, στό ρόλο τής Μαντώς 
Μαυρογένους ηχούσε παράταιρα. Ή  Άρώνη 
έχει πλούσιες υποκριτικές Ικανότητες, μά τε- 
λοσπάντων κάποιος πρέπει νά τό πει κάποτε 
καί πρέπει νά τό καταλάβει κι ή ΐδια, —ευ
τυχώς, γιά μιάν ήθοποιό πού βρίσκεται σέ 
πλήρη Ανάπτυξη δέν είναι αργά—πώς ή επι
τήδευση αυτή είναι σέ βάρος τής αποδόσεώς 
της, τήν εμποδίζει νά μιλήσει μέ αφέλεια, έκ 
βαθέων καί ν' αγγίξει ίσια, «νά βαρέσει κατά 
σκοπού», όπως θάλεγε ό Κάλβος, τή δεκτικό
τητα τού θεατή.

Ό  Τ. Καρούσος, σάν Κολοκοτρώνης, έδοσε 
τον πρωτογονισμό τού «Γέρου» καί στή σκηνή 
τής άναγγελίας τού σκοτωμού τού γιού του 
προκάλεσε τό ρίγος τής μεγάλης τέχνης. Ό  
Θ. Μορίδης, μέ τήν πληθωρική του εκδηλωτι
κότατα, δέ νομίζω πώς ήταν, ό κατάλληλος ηθο
ποιός γιά v* άποδόσει τή σκεπασμένη σκέψη καί 
τά αισθήματα τού Παλαιών Πατρών. Ή  σκηνή 
πού γονατίζει μπροστά στον 'Υψηλάντη, ύποκρι 
τική μά καί δραματική στό βάθος, δέν προκάλεσε 
τήν άντίδραση τού θεατή.Ό Άνδρέας Μπάρκου 
λης έδοσε σεμνά τον άβουλο μά καί αγνό Δημ. 
Ύψηλάντη. Γιομάτος φλόγα ό Παπαφλέσσας 
τού Βυρ. Πάλλη. Λιτός ό Ά λ . Πέτσος, έδοσε 
τον απογοητευμένο καί παραμερισμένο Ξάνθο. 
Ή  Μαρ. Ραυτοπούλου, στό ρόλο τής Σουλτα- 
νίτσας, είχε ωραίες στιγμές. Ή  Τάσσω Καβ- 
βαδία, έδοσε συγκρατημένα τή μητέρα τής 
Μαντώς. Ή  Λιλή Παπαγιάννη πρόσφερε μιάν 
απολαυστική Μπουμπουλίνα.

Κι* δλοι οι άλλοι ηθοποιοί πού κράτησαν 
τούς δευτερότερους ρόλους, (Χοπτύρης ’ Ολύ
μπιος κλπ.) έπαιξαν μ* εύγένεια, δίχως παρα
φωνίες, ήταν δλοι τους στή θέση τους.

Δημοτικό Πειραιά, θίασος Βίλμας Κύ
ρου : «θέλω νά μ* αγαπήσεις» του Πιέρ
Βόλφ.

*0 Γρηγ. Ξενόπουλος εξομολογείται κάπου 
πώς δταν πρωτοπαίχτηκε τό έργο του «Κον- 
τέσσα Βαλέραινα» τό κοινό δέν τό σήκωσε καί 
αύτό τον έβαλε σέ μεγάλο δίλημμα : νά συνεχί
σει τό δρόμο πού είχε αρχίσει ή νά κάνει μια 
στροφή, νά προσπαθήσει νά κατέβει στό κοινό, 
γιά νά τό άνεβάσει μαζί του. Προτίμησε τό 
δεύτερο κι* άνάλαβε έναν τέτιο διαπαιδαγωγι- 
κό ρόλο : Νά δημιουργήσει θεατρόφιλο κοινό.

Κι* αύτό τό κοινό λοιπόν που έμεινε ασυ
γκίνητο δταν πρωτοπαίχτηκε ή «Βαλέραινα» 
δταν τήν είδε ύστερα από μερικά χρόνια, τή 
χειροκρότησε.

Κάπως έτσι σκάφθηκε κ’ ή διεύθυνση ~ού 
θιάσου τής Βίλμας Κύρου, πού άρχισε τις πα
ραστάσεις του στό «Δημοτικό» του Μειραια. 
Τά περασμένα χρόνια γίνανε έκεί άρκετές καλ
λιτεχνικές προσπάθειες, πού δέ μπόρεσε όμως 
νά τις παρακολουθήσει τό κοινό. Δέ μπορού
σε νά χωνέψει τήν τροφή πού τούδιναν, δταν 
ήταν εκλεκτή: τό κοινό τής μεγάλης έργα- 
τούπολης έβγαινε άπό μιά μεγάλη ' άρρώοτεια : 
άπό τήν πολύχρονη διαφθορά τού γούστου του, 
μέ τά κάθε λογής άπίθανα κατασκευάσματα 
πού τού πρόσφεραν παλαιότερα. Χρειαζόταν 
μιά προπαρασκευή, μιά έτοιμασία. Αύτό τδ ρό
λο άνάλαβε νά παίξει ό θίασος Βίλμας Κύρου. 
Έχει στό πρόγραμμά του ένα ρεπερτόριο, πού 
στέκεται σ’ ένα ορισμένο καλλιτεχνικό έπίπεδο, 
εύπροσδεκτο όμως άπό τό ευρύτερο κοινό. 
Ελπίζει έτσι πώς θά μπορέσει νά δημιουργή
σει θεατρόφιλο κοινό, πού θά δεχτεί αργότε
ρα καί τροφή πιό δυσκολοχώνευτη.

Ό  Θίασος Βίλμας Κύρου άρχισε μέ ένα 
παλιό, δοκιμασμένο έργο, τήν κωμωδία, τού' 
Πιέρ Βόλφ «Μαριονέττες», Αλλάζοντας τον 
τίτλο του σέ «θέλω νά μ’ Αγαπήσεις». Δέν πρό
κειται νά κρίνουμε τό έργο αυτό, πού έχει 
τέλος πάντων κάποιαν ιστορία, μικρή μεγά
λη Αδιάφορά, καί πού παρά τά χρόνια του, 
έξακολουθεί άκόμα νά προκαλεί άρκετές Αν
τιδράσεις στό θεατή. Θά τονίσουμε μονά
χα πώς, κάτω άπό τή χιλιοειπωμένη καί χι- 
λιο μεταχειρισμένη καί έξαντλημένη θεατρικά* 
ιστορία τής νέας γυναίκας, πού μή βρίσκοντας 
άνταπόκριση στα αίσθήματά της απέναντι στον · 
άντρα της, τού προκαλεί τή ζήλεια (ένα θέμα , 
πού έξάντλησε ώς τήν κατάχρηση κι ό κινη
ματογράφος), κάτω λοιπόν άπ* αύτό τό θέμα, 
ό συγγραφέας θέλει νά σατιρίσει καί όρισμένους 
κοινωνικούς κύκλους. Μέ τό έργο αύτό, μέ τά; 
Αναμφισβήτητα θεατρικά του προσόντα καί με 
σκηνοθεσία τού Πέλου Κατσέλη, ό θίασος Βίλμας 
Κύρου έδωσε μιάν άψογη, μπριόζικη, παράστα
ση. Γρήγορη, χωρίς κενά, χωρίς χαλαρότητα, 
μέ δλους τούς ήθοποιούς στούς ρόλους τους. 
Ή  Βίλμα Κύρου, έπαιξε εύγενικά καί συγκρα
τημένα, μέ πολύν αέρα όμως καί άνεση. Ό  
Δήμος Σταρένιος έδωσε ωραία τόν τύπο τού 
«έν άμαρτίαις γηράσαντος» γλεντζέ. Ή  Θεανώ 
Ίωαννίδου, πολύ καλή στον πικάντικο ρόλο
της. Ό  Άνδρέας Ντούζος καί ό Άντώνης Ξε- 
νάκης, πού τις περισσότερες φορές χάνονταν 
σέ Ακατάλληλους γι’ αυτούς ρόλους, έδειξαν· 
πώς έχουν πολλές δυνατότητες καί έπαιξαν,, 
προπαντός ό δεύτερος, πραγματικά δημιουργι
κά. Ό  Κώστας Σαντοριναίος έδωσε, λιγάκι 
υπερβολικά ίσως, τό γέρο—Φερνέ. Καλοί στους, 
μικρούς επεισοδιακούς ρόλους τους, ή Νίνα 
Σταρένιου κ ό Γιάννης Κοντούλης, καθώς 
κ’ ή Νέλη Ρούμπου κλπ.

Γενικά δλη ή παράσταση στάθηκε σέ Αρκε
τά ψηλό έπίπεδο καί ήταν φανερή ή μπαγιέττχ
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του σκηνοθέτη. Σοβαροί παράγοντες τής επι
τυχίας ήταν τά καλαίσθητα σκηνικά του Νί
κου Ζωγράφου καί ή θεατρική μετάφραση του 
’Ά γγ. ’Αγγέλου.

Ό  (θίασος Βίλμας Κύρου άρχισε μέ κα

λούς αίωνούς στον Πειραιά. Είδα την παρά
σταση Κυριακή απόγευμα καί παρακολούθησα 
μέ χαρά τις αντιδράσεις τού ευρύτατου κοι
νού. Ένα σημάδι πως ή διαπαιδαγωγηκή 
προσπάθεια τού θιάσου δε θά πέσει στο κενό.

Κ. ΙΙΟΡΦΥΡΠΣ

Τ ά  Ν έ α  Β ι β λ ί α

( Β ιβλιογραφικό Ιελτίτ )

1 3 3 . Τάκη Σ ω τή ρχ ου  : Ό χ τά β ες  Άθήναι,  
1959. Σχ. 16, σ. 32.

Ποιήματα που χωρίζονται σέ τέσσερες 
«φωνές», από 12 οχτάσπχα ή κάθε μιά καί 
στό τέλοε ·\\ .ιολογία» από 8 τετράστιχα. 
Η όχτάβα άρ. 9 τής «τρωτής φωνής» :

Μάς έδοσαν υποσχέσεις
γονιοί και δάσκαλοι
από χα/.ι. πρόθεση μάς προίκισαν
μ* ένα μάτσο χαρτονομίσματα
χωρίς άνιίκρί'σμα"
Κι* έμείε ψάχνουμε τώρα μάταια
μέσα o t i c  ερηιιες τράπεζες
και στις άδειες στοές τών ύποσχέ ιεων.

134. Ζήτα Σ ίγ μ α —Ρ ώ  : Στά σύρματοπλέγ 
ματα τής σκλαβιάς. (Κοκκινοτριμιθία— Ι1ύ· 
λου) ’ Αθήνα. 1959. Σχ. 16, σ. 560 Έ ξώ φ .  
Β. Παπαδαντίονη.

"Οπυ>ς λέει ή συγγραφέας, πού κρύβεται 
στ* αρχικά Ζ Σ. Ρ. τό βιβλίο αυτό είναι τό 
ημερολόγιο τού αδερφού της, κύπριου αγω
νιστή, κλεισμένου t i c  έγγλέζικετ q υλακές. 
Η συγγηαφέαο τού ήμεοολογίου βάζει στον 

άαχή την άςριέρωση : «Τούτο τό ήυερολόγιο
είναι τό υπόμνημά μου στο Θ εό—αφιέρωμα 
για δσους ύπόφεραν. για δσους θυσιάστηκαν 
σ τό βωμό τής ιδέας για τή Λευτεριά τής 
Πατρίδας τους».

Γιάννη Ά Θ . Δασκαλάκη : Δύσκολος δρό
μος. Μυθιστόρημα. Έ κ δ . οίκος Π. Πα* 
τσιλινάκου, Ά θήναι. Σχ. 16, σ. 336.
«Τ ό βιβλίυ αυτό, μάς πληροφορεί ό συγ

γραφέας στο ύστερόγοοφό του, γράφτηκε τό 
χειμα>να τού 1957—1958 καί είναι αφιερωμέ
νο στο παιδί μου». Ό  μύθος ξετύλιγεrai σέ 
κάποιο χωριό τής Μάνης.

136. Κ ώ σ τα  Ξ. Σιμού : Σκληρή Πορεία.
Κάιρο, 1959. Σχ. 16, σ. 56.

Ποιήματα σέ τέσσερες ενότητες. Ή  τε
λευταία ενότητα, μέ τό γενικό τίτλο «Μ α
τωμένη γή» άναφέρεται στην Κυπριακό άγω 
να. Τό τελευταίο τετράστιχο τού τελευταίου 
ποιήματος, αφιερωμένου στους Κύπριους 
μάρτυρες:

Τά όνειρά τους τώρα, γκρεμιστήκανε 
κι* απ’ τον καϋμό ιά κόκκαλά τους τρίζουν.

Τή Λευτεριά, τήν "Ενωση καρτέραγαν.
— Θυμούνται τις αγχόνες και δακρύζουν.

137. Πάνου Φύλλη : Γαλάζια θλίψη. ’Αθή
να, 1959. Σχ. 16 μεγ. σ. 40-}-2 λευκές.

Πολύστιχο ποίηιιο. εμπνευσμένο από κά
ποιο θρύλο τού Τσιρίγου, σχετικόν μέ κά
ποια καταστροφική κουρσάρικη επιδρομή. 
Στό θρύλο αυτό άναφέρεται τ< δημοτικό 
τραγούδι :

Θωρώ τηνε γώ τή σκλαβιά 
Θωρώ την καί μέ γ/.έπει...

« Γ0  ιιύθοε τελεκόνει, λέει ο ποιητήν στό 
προλογικό του σημείωμα, άφίνει όμως πάν
τα του τή μεγάλη τή θλίψ*,». C>ϊ πρώτοι 
στίχοι τού ποιήματος :

Τ ούτ’ ή Στιγμή /ιήε μαρμαρωιιένης άνά 
σας μου/ είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη /απ ό  
τούς αιώνες πού πέρασαν/ κι1 από τούς 
αιώνες πού θάρτουν...

138. Στάθη Μάρα : Τό νερό καί τό άλογο.
’ Αθήνα, 1959 Σχ. 16 μεγ. σ. 64.

Ποη ματα : Οί πρώτοι στίχοι άπό τό
«"Αλογο : Ποιος θά σηκώσει τό φέρετρο
πού δεν έμειναν άνθρωποι / επιμνημόσυνους 
δεήσεις ποιος θά κάνει / ποιος θά φωνάξει 
τό γιατρό/ πού δέν έμειναν άνθρωποι...

139. Άντώνη Μπούχλα: Φαχίμα. Έ κδ.
« τό περιοδικό μας» 1959 (δίχως τοπο 
έκδ.) Σχ. 16 μεγ. σ. 47-f-l λευκή.

Ποιήματα. Οί πρώτοι στίχοι τού προλο· 
γικού (άτιτλου) ποιήματος.

Πάνω στη φλογερή τήν άμμουδιά /  είναι 
μιά γλυκιά καρδιά/ δλο τό χυτό κορμί της 
είναι μιά γλτ»κιά καρδιά/ πού άνθίζει.

140. Γιώργου Καφταντζή : Δύσκολες χρο
νιές 1959. (Δίχως τόπο έκδ.) Σχ. 16 μεγ. 
σ. 35-f-1 λευκή.

Ιΐλακέτα μέ 16 ποιήματα. Δίναμε τό πρώ
το ποίημα μέ τον τίτλο πούχει δλο τό βι
βλίο :

Τώρα τό βλέπω, φτάσανε | σκληρές καί 
δύσκολες χρονιές | οί άνθρωποι μέ άπόγνιοση 
μαραίνονται, υποφέρουν | ή άπελπισμένη 
βροχή, ό άνεμος | μπρος—πίσω καθημερινά — 
Κ αθ ’ ένας έχει βέβαια | άπ’ τον πόνο καί τή 
χορά | σ ’ αυτή τή γή τό μερδικυ του | μα
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ολοι τό ξέρουν, δλοι I πώς τό κάθε'τι είναι 
καλό ; στην ώρα του μονάχα.

141. Δήμ. Χρ. Σέττα : ‘ Ο Κινηματογρά
φος καί τό παιδί ’ Αθήνα 1958. 

Εκλαϊκευμένη και εικονογραφημένη παι
δαγωγική μελέτη για την επίδραση τής Της 
τέχνης στο παιδί, τή θετική καί τήν αρνητι
κή. Μερικά από τά περιεχόμενα : Ό  σχολι
κός κινηματογράφος—Ίδεο'ίδη καί κίνημα το 
γράφος—Τίτλοι καί εικόνες εξωσχολικού κι
νηματογράφου—Είδη ταινιών—* Η ταινία ό 
«Τρωικός πόλεμος»— τ’ αποτελέσματα τού 
κακού κινηματογράφου καί τά αστυνομικά 
δελτία— (Ιοιές ταινίες πρέπει νά βλέπει τό 
παιδί...

142 Θανάση Κ. Γκόνου. 'Ό μ ο ρ φ ο ς  Κό
σμος, διηγήματα, πρώτη εβδομάδά ’ Α θ ή 
να 1950.

Μιά σειρά άπό εφτά διηγήματα, πού τό 
καθένα τιτλοφορείται γενικά άπ ’ τό όνομα 
μιας μέρας τής βδομάδας, κατά σειρά, μά 
πού έχει *ι έναν ιδιαίτερο τίτλο. Ε ξώ φ υ λ 
λο καί σκίτσα τού Πέτρου Ά δάμη.

143. Τό αΠανόραμα των Συγχρόνων ’ Ιδεών»
■Έκδ. «Λ. Βογιατζή*.
Ό  δεύτερος τόμος περιλαμβάνει τά πέντε 

τελευταία μέρη τον έργου, δηλ. Κοινωνικές 
Επιστήμες, Σύγχρονη Τέχνη καί Αισθητική, 
Μαθηματικές καί Φυσικές Επιστήμες, Σύγ· 
χρονη Βιολογία καί Σύγχρονο Ούμανισμό. Οί 
τομείς αυτοί τής ανθρώπινης σκέψης καί 
επιστήμης εκτίθενται μέ αυτούσια κείμενα 
τών μεγαλύτερων συγγραφέων, διανοητών 
καί επιστημόνων τής εποχής μας, μεταξύ τών 
οποίων 12 κάτοχοι τού βραβείου Νόμπελ. 
Παρουσιάζονται καί σχολιάζονται άπό άλλους 
διαπρεπείς καί διεθνούς φήμης διανοουμέ
νους, μέ έρμηνευτικές, βιβλιογραφικές καί 
συμπληρωματικές σημειίυσεις τού επιμελή τού 
τής ελληνικής έκδοσης καί μεταφραστή τού 
όλου έργου κ. Κ. Καλλιγά.

144. Σ . Πλατόνωφ, Ν. Παβλένκο, I. Πα-
ρότχιν: Ό Β '. παγκόσμιος πόλεμος
1939—1945. Τομ. Β '. Μετάφρ Σ. Δαμια- 
νιδη. Π. Νίκου, Α. Σαραντοπούλου. Έ  
πιμέλεια Γ.Κοσπεντάρη. Έ χ δ . «Κυψέλη», 
Ά  θή>α, 1959. Σχ. 16 μεγ. σ. 296. Ε ξ ώ 
φυλλο Λαοζέντα.

Ή  ιστορία τού Β '. Παγκοσμίου Πολέμου 
τού 'Υπουργείου Άμύνης τής Ε .Σ .Σ .Δ , πε
ριλαμβάνει στό β '. τόμο τά γεγονότα τού 
1941— 42, τή μάχη τού Στάλιγκραντ καί τις 
μάχες 1943 — 1944. τις χειμερινές έπιχειρή 
σεις τού 1945. κ.τ.λ.
145. Βασίλη Μεσολογγίτη : Γιά τό Θεό !... 

( ’Ωδή σ ’ έναν ατομικό επιστήμονα). ’ Α 
θήνα, 1958. Σχ. 16 μεγ. σ. 29+ 3  λευκές.
Ποίημα. Αρχίζει :
Κρύωσα πολύ στή ζωή /καί ζητώ τον 

ήλιο./ τή φωτιά, τή ζεστασιά.

146. Θεοδώρου Κωστούρου : ’Ανθρώπινα.
Στίχοι πικροί. Αναπλι 1959. Σχέδια Β α

σίλη Ζενετζή. 16 μεγ. σ. 51+1 λευκή. 
Ποιήματα. Τό εισαγωγικό τετράστιχο : 
Ποιος γροικάει, ανθρώπινη μάζα ' τή 

βραχνή σου έναγιόνια κραυγή: I τή η ριχτή 
σου ποιος βλέπει πληγή | πού σαπαίνει ανοι
κτή δίχως γάζα ;

147. Άχιλλέα Πυλιώτη : Φωνή μεσ* άπ’ 
τή γη μας. Κυπροτ. Σχ. 16 μεγ. σ. 45+1 
λευκή. ’ Εξώφυλλο Χριστόφορου Σάββα.

Ποιήματα εμπνευσμένα άπο τον ό',ώνα 
τής Κύπρου. Οί πρώτοι στίχοι τής «Π ρ ο 
σφοράς» :

"Ερχομαι μέσα στη νύχτα/έρχομαι δρα 
σκελώντας τά σκοτάδια/νά οού φέρω τήν 
προσφορά μου.
148. Γιώργου Μπούζαλη : Φαυλότητα, ’ Α

θήνα 1959. 16. σ. 76+4 λευκές.
’ Εκτενής νουβέλλα γιά τά βάσανα καί 

τις απογοητεύσεις μερικών νέων καλλιτεχνών.

149. Βασίλη Μαριόλη : Δράκοι στον Πα
ράδεισο. Μυθιστόρημα. Α θή να , 1959. Σχ. 
16, σ. 334+2 λευκέτ. Εξώφυλλο Τάκη 
Καλμούχου. "Εκδ Ελληνικό βιβλίο».

Ό  νέος συγγραφέας διηγείται τή ζωή 
#voc ελληνικού χωριού, μέ ήοωα ένα μικρό 
παιδί, πού πεθαίνει μαρτυρικά, μικρός Χ ρι
στοί, τήν ημέρα τών Χριστουγέννων.

150. Θανάση Μετσιμενίδη : Βροντάει στόν
κάμπο. Σέρρες, 1959. Σχ. 16, σελ. 159+1 
λευκή. Εξώφυλλο Χρ. Άντωνιάδη καί 
έσοιτερική διακόσμηση Μιχάλη Τσαντήρη.

Μυθιστόρημα. Μιά άλλη ιστορία ενός 
άλ?.ου ελληνικού χωριού, μέ αδρούς τό
πους. Προσπάθεια έκφρασης τής ζωής τής 
ελληνικής υπαίθρου.
151. Φ. Τ. Διαλεισμά: Λεκέδες "Ηλιου

Πορφύρας, ’ Αθήνα 1959. Σχ. 16 σ. 22ά+1 
λευκή.
Ποιήιιατα. Παραθέτουμε μερικούς στί

χους :
«Ε μ είς  δεν θέλαμε νά προδώσουμε εσέ

να, /  δέν στεφτήκαμε νά προδώσουμε κανέ 
να, / (πώς θα μπορούσαμε ;) / Ε μ είς  δεν 
ήταν δυνατόν νά περάσουμε rc-ν εαυτό μας 
μείναμε στά μέτρα του. /  Τούτο τό λίγο ήταν 
άπ τήν καρδιά μας».

152. Ερμηνείας Α. Φωτιάδου : Στήν άκρη 
της Θάλασσας, Διηγήματα. ΆΘήναι 1955.
Το βιβλίο χωρίζεται σέ δυο μέρη. Τό 

πρώτο περιέχει πέντε διηγήματα ("Ορκος τό 
πρώτο καί μεγαλύτερο, τού Τσέλιγκα τό 
Μοιρολόι, ό φάρος, αγάπη, Μαρία) καί τό 
δεύτερο άλλα οκτώ (ή άρρωστη, ό γυρισμός, 
ανοιχτά πανιά, ό γλάρος, ή Ξένη, ό γόης, 
τ* αγέννητο παιδί, πέρα άπ ’ τή θάλασσα). 
Μικρά θέματα, ή ψυχολογικές στιγμές άπ’ τήν 
έπαρχία. ‘ Η ιδία ή συγγραφέας φαίνεται άπ ’ 
τήν άφιέρωση πώς κατοικεί στά Γιάννενα.
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Βλάντα Ζοράνοβιτς : *0  Κύριος Βορονέσκο. 
Μετάφρ. I. Μ. Ν. ΜαυρΙδης.

Μια σειρά νουβέλλες τού σημερινού γιου* 
γκοαλάβοι· συγγραφέα Ζοράνοβιτς. — τό εισα
γωγικό σημείωμα τής Δρ. Λίλος Σπέραρ— 
Δράκου, άναιιέρεται : «Τού είναι άγνωστα 
τά εντυπωσιακά τεχνάσματα καί τά εκφρα
στικά πυροτεχνήματα. Είναι λιτός, ουσιώ
δης. συμπυκνωμένος, δίχως νά είναι ισχνός, 
στεγνός, δύσπεπτος». ’ Επίσης ό Σπ. Πανα- 
γκοτόπουλος γράφει στον πρόλογό του : Ό  
συγγραφέας μας είναι ένας αξιόλογος τεχνί
τη ; τού διηγήματος».

154. Κλεοπάτρας Παπαδάχη — Πρίφτη : 
Σκέψεις, κουβέντες, Ιστορίες. 'Αθήνα, 
1959. Σχ. 16, σ. 96.

Μια σειρά διηγήματα, ιστορίες καί χρο
νογραφήματα. Ή  συγγραφέας λέει στον 
πρόλογό της : «...Στιγμή δεν πάψαμε κι ούτε 
Οά πρέπει νά πάψουμε νά πιστεύουμε στον 
"Ανθρωπο. Κι άν θάταν μπορετό, δίνοντάς 
του την καρδιά μας, νά τον βοηθήσουμε, 
πρεπει νά τό κάνουμε με χαρά».

155. Γιάννη Γ. Μπενέκου: 01 άληθινοί
Σουλιώτες. Πρόλογος Μάρκου Αύγέρη, 
'Αθήνα 1958. Σπ 16 μεγ. σ. 472.
Ιστορική  πραγματεία, όπου ό συγγραφέας 

επιχειρεί νά άποκαταστήσει τήν ιστορική 
άλήθεια γιά τούς Σουλιώτες. Ό  Μ. Αύγέρης 
γράφει στο κριτικό του προλογικό σημείωμα: 

« Ό  συγγραφέας αυτού εδώ τού βιβλίου, 
πού κάνει μια νέα σύνθεση καί νέο παρου- 
σίασμα τών όσων έχουν γραφτεί ώς τώρα 
για τό Σούλι, χρησιμοποιεί ένα εκλαϊκευτι
κό, αφηγηματικό ύφος, πού είναι μαζί ιστο
ρία καί παράσταση ζωής. Μπάζει στοιχεία 
άπό τό ύφος πού χρησιμοποιεί τό λογοτε
χνικό διήγημα καί κάνει ζωντανή καί ζεστή 
τήν αφήγησή του, χωρίς τίποτε νά μυθο
ποιεί... ’ Αντίθετα δείχνει μεγάλη ιστορική 
άκριβολογία...».

156. Κ. Ζ. Σαρδέλη: Τό μεγάλο μήνυμα.
Διηγήματα. Έ κδ. «Τ ό Ελληνικό Βιβλίο». 
Σχ. 16. σ. 111+1 λευκή. ’ Εξώφυλλο Β α

σίλη Ράδου.
Ό  συγγραφέας, πού ξεκίνησε μέ μιά μυ

θιστορηματική βιογραφία τού Κοσμά τού 
Αίτωλού, δίνει τώρα σ ’ αυτόν τον τόμο δη- 
καπέντε διηγήματα, πού παρουσιάζουν ση
μαντική εξέλιξη, μ ' όλο τον κάποιο, όχι βα- 
θύτερον όμως, μυστικισμό τους.

158. θεοδώρου θεοχάρη: Τά έκατοντά-
χρονα του Εύβοϊκοΰ Τύπου. Α'. 1850— 
1909. 'Ανάτυπο άπό τόν «Εύβοϊκό Λόγον. 
Χαλκίδα 1959. Σχ. 16, σ. 21+1 λευκή. 
‘ Ιστορικό σημείωμα, Ό  συγγραφέας πε

ριγράφει, τά κυριότερα συμβάντα τής καθη
μερινής ζωής τής Εύβοιας, όπως βγαίνουν 
άπό τις στήλες τού.παλιού εύβοϊκού τύπου.
158. Γ. I. Φουσάρα: Τά «Εύβοϊκά» τού 

Έ βλιά  Τσελεμπή. Σχ. 16 μεγ. σ. 31+1

λευκή. Ξανατύπωμα άπό τό στ ', τόμο τού 
«'Αρχείου Εύβοίκων Μελετοόν».
Ό  Γ. Φουσάρας δίνει σέ μετάφραση τού 

'Ιωάν. Άλευροπούλου καί μέ πολλές ιστο
ρικές καί επεξηγηματικές σημειώσεις καί ει
σαγωγή δική του, τό τμήμα τού « ‘Οδοιπο
ρικού» τού Τούρκου περιηγητή τού 17ου 
αίοινα, Τσελεμπή. πού άναφέρεται στήν 
Εύβοια.

159. Γιάννη Γκίκα: Ή άλωση τής Χαλκί
δας άπό τούς Τούρκους στα 1470. ’ Α
θήνα, 1959. Σχ. 16 μεγ. σ. 71+1 λευκή. 
Εανατύπωμα άπότόν Σ τ ', τόμο τού « ’ Α ρ
χείου Εύβοϊκών μελετών».
Ό  συγγραφέας δίνει μέ εισαγωγή καί 

σχόλια δυο βενετσιάνικα χρονικά καί πέντε 
άλλα ντοκουμέντα, σχετικά μέ τήν άλωση 
τής Χαλκίδας άπό τούς Τούρκους στα 1470, 
σέ μετάφραση Μ., "Αννας Άνταινιάδου καί 
Μάριο ντε Μέϊς.

160. Μαν. Γιαλουράκη: Ό Καβάφης τού 
κεφαλαίου «Τ». Συνομιλίες μέ τόν Τίμο 
Μαλάχο* 'Αλεξάνδρεια* 1959. Σχ. 32, σ. 
185+3 λευκές. ’ Εξώφυλλο Μιχάλη Κιούση.
*0 συγγραφέας επιχειρεί, υπό τύπο συζη- 

τητικό, μέ τόν αλεξανδρινό καβαφολόγο Τίμο 
Μαλάνο, νά άνασκευάσει τό βιβλίο τού Στρα- 
τή Τσίρκα γιά τόν Καβάφη, πού τόσες συ 
ζητήσεις προκάλεσε. Γράφει στον πρόλογό 
του μέ βεβαιότητα: «"Εχο* τή γνώμη, πώς ή 
άναψιλάφηση πού έπιχειρείται τώρα στις σε
λίδες του μέσα, άνατοποθετεΐ γιά πάντα τό 
πρόσιοπο τού Καβάφη καί τό "Εργο του, στο 
φυσικό τους περιβάλλον...».

162. Σπύρου Άβούρη (Β'. Γυμνασιάρχου) : 
Ή έπιείκεια. ('Α πό τά μαθήματα τής 
Χριστ. ’ Ηθικής). Ά θή ναι, 1959. Σχ. 16. 
σ. 18+*2 λευκές.

Μελέτη χριστιανικού καί ηθικού περιε
χομένου. *0 συγγραφέας υποστηρίζει ότι ή 
’ Επιείκεια είναι «κατ' εξοχήν χριστιανική 
αρετή».

162. Χρήστου Σαμουηλίδη : Άμψιλύκη.
’ Αθήνα, 1959. Σχ. μεγ. σ. 30+ 2  λευκές. 
Ποιήματα. Οί πρώτοι στίχοι, τού πρώ

του ποιήματος, μέ τόν τίτλο « Ό  χρόνος» : 
Ό  χρόνος τρέχει μ* αυτοκίνητα /  πετά 

μ ’ αεροπλάνα /  κατακερματίζεται στις τρά
πεζες /  στριφογυρίζει στά τηλέφωνα / χάνε
ται στά μέτρο /  ανατινάζεται μέ τ* ασαν
σέρ /  κι’ εξανεμίζεται μέ τις νευρώσεις καί 
τόν άγοραίον έρωτα.

163. Λ. Τρόσκι: ήμερολόγιο τής έξορίας.
Μετάφραση έπιμέλεια Λ Μιχαήλ. «Διαλεχτά 
κείμενα», ’ Αθήνα, 1959. Σχ. 16, σ. 212+4 
λευκές.
Μετάφραση τού κειμένου πού παρουσία

σε τό ΙΙανεπιστήμιο τού Χάρβαρντ πέρυσι..

Κ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ
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