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Σ το  κατώφλι του έβδομ ου  χρόνου
Ή  «Ε. Τ.» μπαίνει στον 7ο χρόνο της κάνοντας μιά πολύπλευρη εξόρμηση. 

Μέσα στό άντιπνευματικό κλίμα πού συνθέτουν ή γενική καθυστέρηση τής χώρας 
κ’ ή κρατική πολιτική των διωγμών καί κάθε λογής σκοταδιστικών ένεργειών, ή π α 
ρουσία της έχει μεγάλη σημασία καί πρέπει κάθε μέρα νά γίνεται πιο έντονη. Γιατί ή 
«Ε. Τ.» εκφράζει τις υγιείς δυνάμεις τοϋ έθνους πού άντιστρατεύονται το σκοταδισμό, 
δυσφορούν γιά τή σημερινή κατάσταση έθνικής, οικονομικής καί πολιτιστικής εξάρ
τησης κι αγωνίζονται γιά τή δημιουργία συνθηκών προαγωγικών γιά τή  χώρα καί 
τον πολιτισμό της. Υγιείς δυνάμεις — οφείλουμε νά τό  άναγνωρίσουμε — ύπάρχουν 
σ ’ όλη τήν έκταση του πνευματικού μας χώρου. Τό γεγονός ότι οί λόγιοι καί καλλι
τέχνες μας άρνοϋνται νά συνεργήσουν στήν καταστροφική γιά τή χώρα πολιτική τών 
κρατούντων καί φροντίζουν νά κρατήσουν τό πνεύμα στό ύψος του έγγράφεται τ ι
μητικά στό  ένεργητικό τους. Συνεπώς ή «Ε. Τ.» φιλοδοξεί νά είναι όχι μόνον ό εκφρα
στής αυτών τών δυνάμεων, μά κι ό άξονας πού γύρω του θά πραγματοποιείται ή 
όσο γίνεται μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους καθώς καί τό βήμα άπ’ όπου θά μπορούν 
νά πούν τό  σωτήριο λόγο τους.

’Ακόμη, ή «Ε. Τ.» πιστεύει ότι έχει χρέος νά συμβάλει πιό ένεργά στήν άνά- 
πτυξη καί έξυγίανση τού πνευματικού μας χώρου. ‘Η στάση της διέπεται άπό ύψηλή 
έπί γνώση τώ ν εύθυνών της κ’ είναι στάση γόνιμης κριτικής. Θεωρεί καθήκον της νά 
μελετάει μέ πνεύμα δημιουργικής ανησυχίας τά διάφορα προβλήματα, άναζητώντας 
εφαρμόσιμες λύσεις. Νά επισημαίνει καί νά άξιολογεΐ κάθε έπίτευγμα - συμβολή στήν 
πρόοδο τού πολιτισμού μας. Επιτεύγματα ύπάρχουν πολλά καί μερικών ή στάθμη 
είναι τόσο ύψηλή ώστε δίνουν στή χώρα τό  δικαίωμα νά διεκδικεϊ άξιόλογη θέση 
μέσα στήν παγκόσμια πολιτιστική οίκογένεια. Έ π ειτα , οί νέοι σάν φορείς καινούριων 
δυνατοτήτων, πού μόλις άρχίζουν νά φανερώνονται, τής επιβάλλουν νά κάνει ό,τι 
μπορεί γιά τήν άξιοποίηση τών Ικανοτήτων τους. Κάθε άνησυχία, άναζήτηση κ’ εκ
δήλωση πρωτοποριακή, τοποθετημένη στή βάση τού ένεργού ούμανισμού πού έπι- 
διώκει νά εξηγήσει μά καί νά βελτιώσει τόν κόσμο, έχει δικαιωματικά θέση στις σε
λίδες της. ’Αντίθετα δεν έΑουν θέση οί άντιανθρωπιστικές τάσεις, οί πνευματικές συν- 
διαλαγές, οί βεντετισμοί, ό έφησυχασμός κ’ ή μακαριότημα, ούτε οί δήθεν «έπανα- 
στατημένες» τυμπανοκρουσίες. Τέλος ή «Ε. Τ.» μένοντας πάντα ελληνοκεντρική στήν 
άποτίμηση κάθε φαινομένου, θά κάνει πιό μεγάλες άκόμα προσπάθειες γιά νά καταρ- 
γηθεΐ ή άπομόνωση τής πολιτιστικής μας ζωής άπ’ τήν παγκόσμια, προσφέροντας 
εκλεκτά κείμενα πού θά πληροφορούν γιά τήν κίνηση τών ιδεών καί γιά κάθε άξιό- 
λογο επίτευγμα στις άλλες χώρες.

Ή «Ε. Τ.» έκανε θυσίες γιά νά βελτιώσει τήν έμφάνισή της καί ν’ αύξήσει τον 
όγκο της. Σ’ ανταπόδοση προσδοκά ενεργητική συμπαράσταση: Οίκονομική ταχτο
ποίηση τών συνδρομητών, καλόπιστο έλεγχο άπ’ τούς άναγνώστες, κρίσεις τους γιά 
ό,τι δημοσιεύει. Μέ λίγα λόγια τή συμβολή τους στήν πρόοδό της, μέσω εξηγήσεων 
πού θ’ άπαιτούν, επικρίσεων γιά ό,τι θά νομίζουν κατακριτέο, ένα καλό λόγο γιά 
ό,τι κρίνουν άξιο στις σελίδες της. "Ετσι ή «Ε. Τ.» προβλέπει μ’ αισιοδοξία στό 
μέλλον καί νομίζει ότι έχει τό  εσωτερικό δικαίωμα νά έπαναλάβει τον ύψηλό λόγο 
τού Τερτσέτη : «θαρσεΐτε! Ή  ζωή θά εβγει άπό τά  ερείπια, τό φώς άπό σκοτάδια ! 
Μιά νέα εξουσία παίρνει ζωή : Ή  φωτισμένη γνώμη τών Ε λλήνω ν!»
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Τοΰ ΓΙΑΝΝΗ

Η ήθική κρίση μέσα σ το  «Δυτικό κόσμο» έχει φτάσει τώρα στην ττιό δραμα
τική κορύφωσή της. Οί ηθικές άξιες πού καλλιεργούσαν καί τιμούσαν οΐ άστικές 
κοινωνίες, όλες σήμερα —άλλες περισσότερο κι άλλες λιγώτερο — έχουν ξεφτίσει. 
"Εχουν πάψει νά συγκινοΰν καί προβάλλουν μονάχα σαν τυπικά σύμβολα χωρίς 
κανένα ζωντανό περιεχόμενο. Καί δέν είναι μόνο ή θρησκευτική, άλλα καί κάθε 
άλλη π ίστη  σ ’ όποιοδήποτε ιδανικό πού παλαιότερα Θέρμαινε τήν ανθρώπινη 
ψυχή. "Εχουν μείνει μόνο τά  ονόματα που τά  διαλαλεΐ ό «’Ελεύθερος κόσμος», μά 
πού δέ δηλώνουν τίποτε τό  πραγματικό. Μάλιστα κάτω άπό τό  φραστικό ώραιο- 
στολισμό συχνά σκεπάζεται ή πιόάνήθικη πρόθεση καί πράξη. Κάτω άπό τά  κηρύγ
ματα τής «έλευθερίάς» τοΰ «άνθρωπισμοΰ» κι άλλων κρύβεται ή πιό ώμή βία πάνω  
σέ άτομα καί σέ όλόκληρους λαούς. Κανείς δέν πείθεται, ούτε κ’ οί πιό κραυγαλέοι 
διαλαλητές τους. Ό  παλαιός Θρήνος γιά τόν άφανισμό τής άρχαίας έλληνικής Θρη
σκείας πάλι ξανακούγεται, μά τούτη  τή φορά γιά τό  γκρέμισμα κάθε άξίας. «Χαμαί 
πέσαι δαίδαλος αύλά, ούκέτι Φοίβος έχει καλύβαν...». Τούτη τήν ήθική κρίση π ολ
λοί πνευματικοί έκπρόσωποι αυτού του  κόσμου τή  νιώθουν μέ μεγάλο πόνο καί 
προσπαθούν ν’ άντιδράσουν μέ πολλούς καί διαφορετικούς τρόπους.

Στή σφαίρα τή ς τέχνης πολλοί άπογοητευμένοι άπό τή  γύρω  τους κοινωνική 
κατάσταση τήν απίθανη, τή  χαοτική, τή  γεμάτη άντίφαση, φεύγουν καί καταφεύ
γουν σέ άλλους φανταστικούς, πάλι άκατανόητους καί παράλογους κόσμους κ’ Ικεί 
ζητούν νά βροΰν τή  λύτρω σή τους. Νεώτερες καί σύγχρονες τεχνοτροπίες, ό ύπερ- 
ρεαλισμός, ή άφηρημενη τέχνη κλπ., στο βάθος είναι γεννήματα φυγής, δέν ορθώ
νουν τόν άνθρωπο γενναίο μαχητή καί διαμορφωτή μιας γόνιμης ζωής μέσα σέ τού
τον τόν κόσμο πού ζοΰμε, παρά τόν στρέφουν προς τό  απόκρυφο, τό  μαγικό, τό  
υπερφυσικό που τάχα αυτό μονάχα σώζει. Μά έτσι δέν κάνουν άλλο παρά νά βοη
θούν καί νά στηρίζουν μέ έμμεσο τρόπο τή σημερινή κατάσταση τής φθοράς.

Στή σφαίρα τού φιλοσοφικού στοχασμού ξεσπα σφοδρή πολεμική κατά τοΰ λο
γικού καί τής έπιστήμης, πού νομίζονται σάν οί κύριοι υπεύθυνοι γιά  τόν κλονισμό 
πολλών άξιων. Χάρη στό λογικό καί στις φυσιογνωστικές προπάντων έπιστήμες 
έχουν διαλυθεί πολλά μυστήρια τοΰ κόσμου, έχει υποχωρήσει ή μαγική σκέψη κ’ 
έχει περάσει ά π ’ τό κριτικό τους κόσκινο κάθε μεταφυσικός μύθος. Ή  πολεμική πού 
γίνεται τώρα ένάντιά τους προσπαθεί νά κλονίσει τό  κύρος τους, τήν άξια τους καί 
μ’ αύτόν τόν τρόπο νά στηρίξει έμμεσα τήν κάθε παραδομένη π ίστη  πού δέν αντέχει 
στήν κριτική. Ό  αστικός λοιπόν κόσμος πού στήν άνοδική του έποχή καλλιέργησε 
μέ πάθος τήν έπιστήμη καί θεοποίησε τό  λογικό, πού κατόρθωσε νά δώσει θαυμα
στές έρμηνεϊες τω ν  κοσμικών φαινομένων, πού άνέβασε τήν ιστορική άνάπτυξη τής 
άνθρωπότητας σέ άνώτερα έπίπεδα, αυτός ό Ιδιος τώρα πού φθίνει, αντιμάχεται τά  
δημιουργήματά του καί θά ήθελε σάν άλλος Κρόνος νά καταφάγει τά  Ιδια τά  παι
διά του. Μά τό τραγικό είναι πού αύτός ό κόσμος δέ μπορεί νά ζήσει χωρίς τήν έπι
στήμη καί τήν τεχνική κ’ είναι υποχρεωμένος νά τις καλλιεργεί. Γι’ αύτό άπό τό 
ένα μέρος ζητεί τις ύπηρεσίες τους, μά άπό τό άλλο προσπαθεί νά κλονίσει τήν πρα
γματική άξια τους μέ ποικίλους τρόπους.

Μερικοί δέν κρίνουν τήν έπιστήμη ικανή νά μας δώσει τή  σω στή  αντικειμενική 
γνώση τώ ν πραγμάτων, νά συλλάβει τήν ούσία τους. Πιστεύουν πώς γ ι’ αυτή τή 
γνώση χρειάζεται άλλη πνευματική δύναμη, μυστική κ’ ένορατική κι όχι τό  λογικό. 
Ή  έπιστήμη, βεβαιώνουν, μάς δίνει έρμηνεϊες τών πραγμάτων πού είναι βολικές καί
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χρήσιμες γιά τήν πραχτική μεταχείρισή τους, μά που δεν έγγίζουν τό  ένδόμυχο βά
θος τους. Μέ τέτιες θεωρίες άγωνίζονται νά μειώσουν την πίστη των ανθρώπων 
στην έπιστήμη και στο  λογικό καί νά στρέψουν τό  πνεΰμα τους σέ άλλους μεταφυ
σικούς κόσμους που στέκουν πίσω  ή πάνω κ’ έξω άπό τούτον έδώ τον πραγμα
τικό. Μέ τό ίδιο πάθος καταφέρονται κ’ έναντίο τής τεχνικής κ’ έπισημαίνουν όλα 
τά  κακά πού συνοδεύουν τη σημ ρινή καταπληχτική άνάπτυξή της. Ό  καπιταλι
στικός κόσμος αδυνατεί νά παραμερίσει αύτά τά  κακά, νά χειραγωγήσει τήν έπι
στήμη καί τήν τεχνική καί ν’ άξιοποιήσει μονάχα κι άποκλειστικά τις προαγωγικές 
για τούς άνθρώπους λειτουργίες τους. Κι άπό την άδυναμία του αυτή στέκει άπέ- 
ναντί τους σαστισμένος, τίς άντικρύζει σάν άνυπόταχτες, αύτεξούσιες δυνάμεις πού 
ξεφεύγουν τόν έλεγχο κι ορθώνονται απειλητικές κ’ επικίνδυνες. Μά ό ίδιος αύτός κό
σμος, είπαμε, δέ μπορεί νά ζήσει χωρίς αύτές κ’ είναι αναγκασμένο, νά τίς χρησι
μοποιεί καί νά τίς προάγει. Δέ μένει λοιπόν άλλο παρά ό θρήνος γιά τά  μοιραία τάχα 
κακά καί σάν μόνη σωτηρία παρουσιάζεται πάλι ή πνευματική φυγή κ’ ή κοτταφυγή 
σέ άρχαϊκώτερη ψυχική κατάσταση, στήν π ίστη  στο μυθικό, στό μεταφυσικό.

Πολύ συχνά αύτός ό Θρήνος παίρνει τή μορφή μιας άδυσώπητης κριτικής των 
κακών, πού σκοπό έχει νά προειδοποιήσει, νά συνειδητοποιήσει σ ’ όλους τούς άλλους 
τούς τωρινούς καί τούς μελλοντικούς κινδύνους, χωρίς όμως καί νά δείχνει δραστικά κι 
αποτελεσματικά μέσα σωτηρίας. Οί Θρηνωδοί καταδικάζουν τόν «τεχνικό πολιτισμό» 
καί τόν ξεχωρίζουν άπό τόν ήθικό καί πνευματικό, άπό τήν «κουλτούρα». Ό  πρώτος 
αντιμάχεται τήν άληθινή ούσία τοΰ άνθρώπου, ύπονομεύει τή  θεία μοίρα του καί 
τήν ιστορική του  διαμόρφωση μέσα σ τό  χρόνο. Διαμαρτύρονται πού οί άνθρωποι 
έχουν πουλήσει τήν ψυχή τους σέ μιά δαιμονική δύναμη σάν τή  μηχανή, πού δένον
ται μαζί της καί γίνονται άπλά έξαρτήματά της, άληθινά αυτόματα πού έπαναλα- 
βαίνουν τό  ίδιο καί τό  ίδιο. Ό  τεχνικός πολιτισμός ψυχρός, μεταλλικός, χωρίς ψυχή 
καί πνεΰμα. Κι αύτή ή αύτοματοποίηση, ή μηχανοποίηση, δέν είναι τό  μοναδικό κακό, 
παρά παρουσιάζονται κι άλλα πού συνοδεύουν τήν έπιστήμη καί τήν τεχνική. Ό  
πολλαπλασιασμός των ανθρώπων χάρη σ’ αύτές γίνεται σήμερα μέ άπίστευτο γοργό 
ρυθμό. Χάρη στά θαυμαστά τεχνικά μέσα ή παιδεία γενικεύεται, ή μόρφωση όλο κι 
απλώνεται στήν άμέτρητη άνθρώπινη μάζα. Οί καταπληχτικοί αύτοί παράγοντες κι 
άλλοι άκόμα διαμορφώνουν τώρα τήν Ιστορία, άπειλοΰν τίς ήθικές καί πνευματικές άξιες 
πού κρατούσαν άπό τήν άρχαία έποχή ώς τά σήμερα. Ά π ό  τήν ιστορική σκηνή σπρώχ
νεται καί φεύγει ό «προσωπικός» άνθρωπος κι άνεβαίνει ό «άλλος» ό «όμαδικός», ό 
«άπρόσωπος κι άνώνυμος». Ή  ιστορική πορεία φέρνει στή γενική ομαδοποίηση.

Ά πειρες είναι οί διαμαρτυρίες. Ά πειροι ^θρηνωδοί, ό λευκορώσος Μπερντιάεφ, 
ό γερμανός φιλόσοφος Γιάσπερς, ό άγγλος συγγραφέας Άλντους Χάξλεϋ καί τόσοι 
άλλοι έπισημαίνουν —ό καθένας μέ τό δικό του τρόπο — τοΰτα ή εκείνα τά κακά. Κι 
έδώ στήν ‘Ελλάδα δέν έχουν λείψει παρόμοιες διαμαρτυρίες. Τώρα τελευταία μάλιστα ό 
αντιπρόεδρος στήν κυβέρνηση Π. Κανελλόπουλος, στον ακαδημαϊκό του λόγο μέ τήν 
αληθινά μεστή, δυνατή κ’ επιγραμματική διατύπωση πού τόν χαραχτηρίζει, καταπιάνε
ται μέ τό ίδιο θέμα. Μέ όλες τίς διαφορές πού παρουσιάζει έδώ κ’ έκεϊ, γενικά στέκει στήν 3 
ίδια σκοπιά, όπου καί οί άλλοι, καί κατονομάζει τούς κινδύνους πού άπειλοΰν τήν «ού- 
σιαστική» ύπόσταση τοΰ άνθρώπου. Δέν άνησυχεϊ πολύ γιά τό βιολογικό κίνδυνο 
πού προέρχεται άπό τά καταπληχτικά σημερινά όπλα πού μπορούν ν’ άφανίσουν 
μονομιάς όλο τό ανθρώπινο είδος. Πιστεύει πώς οί άνθρωποι είναι άρκετά φρόνιμο
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καί δέν θά άποφασίσουν οί ίδιοι την καταστροφή τους. ’ Επίσης δέ φοβάται πολύ 
καί τον άλλο βιολογικό κίνδυνο πού τόν προκαλεϊ ό υπερπληθυσμός καί δέ φαίνεται 
νά υιοθετεί τούς στοχασμούς τού Μάλθους πάνω στο δημογραφικό πρόβλημα. Ό  
Μάλθους στις αρχές τοΰ περασμένου αίώνα παρατηρούσε πώς ή άνθρωπότητα πολ- 
λαπλασιάζεται μέ γεωμετρική αναλογία, ένώ τα  άγαθά γιά τή  συντήρησή της αύξαί- 
νουν μόνο μέ τήν αριθμητική. "Επειτα βεβαίωνε πώς ή φύση, αφού δέ μπορεί νά 
χορτάσει όλους, καλεϊ στό τραπέζι πού στρώνει μόνο όρισμένους, τούς δυνα
τούς, τούς έκλεχτούς, τούς πλούσιους, ένώ τούς άλλους, τούς αδύνατους, τούς φτω 
χούς, τούς αφήνει νά δεκατίζονται άπό τήν πείνα, τις επιδημίες, τούς πολέμους. Τό 
ζήτημα λοιπόν τοΰ φαινόταν πώς τό ρύθμιζε ή ίδια ή φύση μέ τούς δικούς της τούς 
αυστηρούς νόμους. Τέτιοι στοχασμοί προβάλλουν καί σήμερα μέσα στόν Ιμπεριαλι
στικό κόσμο σάν δικαιολογίες τοΰ πολέμου πού τόν έπιβάλλει τάχα ή ίδια ή φύση. 
Ό  μαλθουσίΟνισμός νεκρανασταίνεται. Αλλά τέτια κηρύγματα δέν κάνει ό Καν. 
Είναι βέβαιος πώς ή έπιστήμη καί ή τεχνική είναι ικανές νά βοηθήσουν σέ πολύ με
γαλύτερη παραγωγή αγαθών καί πώς ή γη διαθέτει ακόμα αρκετό χώρο γιά τόν 
υπερπληθυσμό. Κ’ έπειτα, άν έλθει κάποτε ή στιγμή πού ή τεχνική κι ό γήινος (ή 
καί άλλος) χώρος δέν θ’ άνταποκρίνονται στις άνάγκες μιας άφάνταστα πολλαπλά
σιας ανθρωπότητας, πάλι δέ θά είναι άδύνατο νά εφαρμοστούν μέτρα πού θά προ
λάβουν τό  βιολογικό άφανισμό (λ.χ. περιορισμός τών γεννήσεων). "Ομως άσχετα 
άπό τό βιολογικό κίνδυνο καί ό Καν. καί οί άλλοι κρίνουν τόν ύπέρμετρο παλλασια- 
σμό τώ ν ανθρώπων πολύ άπειλητικό, τούς φαίνεται πώς αυτός κλείνει καί θρέφει 
μέσα του άλλα μέγιστα κακά ήθικοΰ χαρακτήρα τούτη τή φορά. ’Απελπισμένος ό 
ΧάξλεΟ άντικρύζει τ ό  ανθρώπινο κΰμα πού ογκώνεται καί παφλάζει καί πάει νά κα- 
τακλύσει όλη τη γη. Στη γέννηση του Χρίστου οί άνθρωποι ήταν μόνο 250 εκα
τομμύρια, στό τέλος τοΰ 18ου αίώνα είχαν φτάσει στά 700 καί σήμερα πλησιάζουν 
στά τρία δισεκατομμύρια. Μά τό πιο καταπληχτικό είναι πού ό ρυθμός αυτός γίνε
ται άφάνταστα γοργός. Μετά πενήντα χρόνια ό άριθμός θά είναι διπλάσιος. Ή έπι
στήμη καί ή τεχνική βοηθούν μέ τόν πιό άποτελεσματικό τρόπο. Ή παραγωγή 
αγαθών αύξαίνει, οί έπιδημίες καταπολεμούνται, ό μέσος όρος τής ζωής όλο καί ανε
βαίνει. Ό  ΧάξλεΟ προβλέπει έκτος άπό τό  βιολογικό κ’ ένα μέγιστο ήθικό κίνδυνο. 
Ό  πολλαπλασιασμός θά δημιουργήσει τέτιες «συνθήκες όπου θά είναι άδύνατο νά 
υπάρξουν, σχεδόν θά είναι άδιανόητες ή άτομική έλευθερία καί ή κοινωνική κοσμιό
τη τα  τοΰ δημοκρατικού τρόπου ζωής». Θά προκόψουν μεγάλες πολιτικές καί κοινω
νικές άνωμαλίες. Ή  κυβέρνηση στή χώρα πού θά γεννηθεί ή σφοδρή αυτή άνατα- 
ραχή, θά είναι υποχρεωμένη νά έπεμβαίνει ολοένα, νά παίρνει ρυθμιστικά μέτρα, νά 
συγκεντρώνει όλο καί μεγαλύτερη στά χέρια της έξουσία πάνω στούς ανθρώπους 
καί στά  πράγματα καί στό τέλος νά φτάνει στήν ολοκληρωτική διχτατορία καί στόν 
κομμουνισμό. Καί ό Καν. ανησυχεί γιά παρόμοιους ήθικούς κινδύνους. Φοβάται πώς 
μέσα σέ λίγες δεκαετίες θά άλλάξουν ολωσδιόλου οί όροι γιά τήν άτομική καί τήν 
κοινωνική ζωή, θά κλονιστεί ή ήθική καί ή πνευματική ύπόσταση τοΰ άνθρώπου, 
θά μηχανοποιηθεί κάθε έκδήλωσή του, θά κινδυνεύσει κάθε σχέση του προς τούς άλ
λους καί προς τόν έαυτό του. «’Απειλούνται... αί μορφαί ζωής, αί όποΐαι είναι γ ν ω 
στοί άφ’ ενός μέν ώς φιλία, έρως, οικογένεια, συγγενικός δεσμός... ώς κοινότης ιδεών 
ή αίσθητικών ροπών, έκκλησία καί πολιτεία, άφ’ ετέρου ώς ψυχική ή πνευματική γό
νιμος μόνωσις, ώς ρεμβασμός, ώς θρησκευτικός στοχασμός, ώς έσωτερικός διάλογος, 
ώς άτομική δημιουργική έπίδοσις φιλοσοφική ή ποιητική ή καλλιτεχνική».

Πάντοτε ή ποσότητα  χειροτερεύει τήν ποιότητα , άποφαίνονται οί θρηνωδοί. 
Γι’ αύτό άλλος φοβερός κίνδυνος είναι καί ή γενίκευση τής παιδείας μέσα στήν 
άμέτρητη μάζα. Καί δέν είναι μόνο τό  σχολείο, άλλά καί τά  τόσα  τεχνικά μέσα 
πού βοηθούν στή  μόρφωση όλο καί περισσότερων άνθρώπων, ή τυπογραφία, τ ό  
ράδιόφωνο, ό κινηματογράφος, ή τηλεόραση. Μά όσο αύξαίνει ό άριθμός τών μορ
φωμένων, τόσο κατεβαίνει τ ό  ποιοτικό επίπεδο τώ ν άρμόδιων νά έχουν γνώμη 
γιά  κάθε θέμα, τόσο  προχωρεί ή ομοιομορφία, ή όμαδοποίηση τώ ν πνευμάτων. 
«Ή πνευματική ζωή ενός έθνους ή καί τή ς άνθρωπότητος προϋποθέτει ίεραρχημέ-



νην -πνευματικήν κοινωνίαν. Ή  ιεράρχησή, ή άξιολόγησις τής παρουσίας καί προσ
φοράς έκάστου ήτο ευχερής είς τήν άριθμητικώς στενήν -πνευματικήν κοινωνίαν των 
αρχαίων ’Αθηνών ή των πόλεων τής ’Αναγεννήσεως...» (Καν.)Ποιά Ιεράρχηση όμως 
μπορεί νά γίνει μέσα στο μεγάλο αριθμό ; Ή  γενίκευση τής παιδείας νοθεύει τ ό  
πνεύμα. Ό  Νίτσε είχε π ε ι : «"Αλλα έκατό χρόνια αναγνωστών καί τό  πνεύμα τό  
Ιδιο θά βρωμήσει».

Καί πάλι ή ποσότητα  αντιμάχεται τήν π ο ιό τη τα : στην περίπτωση τοΰ  ιστο
ρικού γίγνεσθαι. Πάλι ή έπιστήμη καί ή τεχνική συνοδεύονται άπό κακά άποτελέ- 
σματα. Τά μέσα τής συγκοινωνίας, τηλεπικοινωνίας και τόσα άλλα τεχνικά κατορ
θώματα μεταβάλλουν τό  ρυθμό στή ροή τών γεγονότων, άρα καί στή  ζωή καί στή 
συνείδηση τώ ν άνθρώπων. Τώρα τά μεγάλα ιστορικά φαινόμενα είναι πολλά καί 
γρήγορα διαδέχονται τό  ένα τό  άλλο, συνωστίζονται. Ή μνήμη δέν προφταίνει νά 
συλλέγει, νά δουλεύει καί ν’ άφομοιώνει τό  πυκνό αύτό καί γοργό γίγνεσθαι. Τό 
παραδομένο υποχωρεί καί ξαφνικά έρχεται τ ό  νέο. Άνατρέπεται κάθε Ιστορική πα
ράδοση πού άλλοτε ήταν τόσο γόνιμη γιά τήν πνευματική υπόσταση του άνθρώ- 
που. «Τό περιεχόμενον τής ιστορίας κατέστη σήμερον έξόχως πυκνόν. Τό άντικειμε- 
νικόν αυτό γεγονός... πιέζει τον άνθρωπον νά άρνηθεϊ τήν ύπόστασίν του τήν θεμε- 
λιωμένην έπί μακρών παραδόσεων» (Καν.). Τό κακό τό  μεγαλώνει κ’ ή ένότητα τοΰ 
ιστορικού χώρου. Αυτός ό χώρος έχει τώρα γίνει ενιαίος πάνω σ ’ όλόκληρη τή  γ ή . 
‘Η ιστορία δέν είναι κομματιασμένη, παρά είναι μιά «ένιαία Ιστορία τοΰ 'Ολου... 
Δέν υπάρχει κανένα έξω πιά. Ό  κόσμος είναι κλειστός. Προβάλλει ή ένότητα τής 
γής... "Ολα τά ούσιαστικά προβλήματα έχουν γίνει παγκόσμια κ’ ή κατάσταση, μιά 
κατάσταση τή ς άνθρωπότητας» (Γιάσπερς).

’Ατέλειωτος είναι ό θρήνος. Δέν είναι μόνο ό υπερπληθυσμός, ή γενίκευση τής 
παιδείας, ό ταχύτερος ρυθμός τοΰ ιστορικού χρόνου, πού άλλοιώνουν τό  πνεύμα, 
παρά κι άλλοι άκόμα παράγοντες ορθώνονται άπειλητικοί κ’ επικίνδυνοι. Ό  Χάξλεϋ 
κακίζει καί τήν υπέρτατη οργάνωση που τήν καλλιεργεί όχι μόνο τό  κράτος μέ τή  
γραφειοκρατία του, άλλά καί ή μεγάλη επιχείρηση καί ή κάθε κοινωνική έκδήλωση. 
‘Η ΰπεροργάνωση μαραίνει κάθε προσωπική πρωτοβουλία, κάνει τόν άνθρωπο ένα 
απλό νούμερο, ένα κομματάκι ένός μηχανισμού πού δουλεύει χωρίς τίποτε τό  άνθρώ- 
πινο μέσα του. Όλόκληρη ή κοινωνία μέ τήν οργάνωση όλης τής ζωής μεταμορφώ
νεται σέ μιά πελώρια μηχανή πού συντρίβει τό  άτομο. Κι όλους αυτούς τούς επικίν
δυνους παράγοντες τούς στηρίζουν καί τους θρέφουν ή έπιστήμη καί ή τεχνική. "Αλ
λοτε στήν ιστορία τόν κύριο λόγο τόν είχαν οί «προσωπικότητες», ή βούλησή τους 
καί τά  ήθικά τους κίνητρα, μά τώρα κυριαρχούν άλλοι παράγοντες, οί σπούτνικ καί 
τά άλλα επιστημονικά καί τεχνικά κατορθώματα διαμορφώνουν τό ίστορικό γίγνεσθαι. 
Τώρα πιέζονται τό πνεύμα, τό  πρόσωπο, ή Ιλευθερία καί προβάλλει ή άνώνυμη μάζα.

Ο λος αυτός ό πολύμορφος και πολύβουος θρήνος ξεπηδα μέσα στον καπιταλι
στικό κόσμο πού κατατρώγβται άπό βαθύτατη εσωτερική κρίση. Μά οι θρηνωδοί 
δέν επισημαίνουν όλα τά κακά κι όσα ά π ’ αύτά άναφέρουν τά παραμορφώνουν. Δέ 
μιλούν διόλου γιά τήν καταπίεση τών πολλών άπό τούς λίγους, γιά τήν ωμή κατα
πάτηση τών δικαιωμάτων άτόμων κι δλόκληρων λαών. Κ* έπειτα, δεύτερο, δέν ξε
σκεπάζουν τά πραγματικά αίτια που δημιουργούν τήν κρίση, παρά επισημαίνουν 
τήν άνάπτυξη τής τεχνικής, τόν υπερπληθυσμό, τή γενίκευση τής παιδείας, τόν τα 
χύτερο ίστορικό ρυθμό κι άλλους παράγοντες πού φαντάζονται πώς είναι οί κύριοι 
υπεύθυνοι. Δέν άντικρύζουν τήν άντικειμενική κατάσταση, ούτε και τή νομοτέλεια πού 
καθορίζει τήν ιστορική της διαμόρφωση. ΓΥ αύτό δέν πολεμουν, δέν προσπαθούν ν’ 
αλλάξουν  τίποτε, νά διορθώσουν, δέν προβάλλουν, είπαμε, γενναίοι μαχητές καί δια
μορφωτές μιας νέας γόνιμης άνθρώπινης ζωής. Στο βάθος θρηνουν γιά ό,τι είναι π α 
λαιό, παραδομένο, καθιερωμένο, πού κινδυνεύει τώρα νά χαθεί καί μέ τρόμο άτενί-



ζουν τή  «μάζα» που μέ βαριά καί γοργά βήματα άνεβαίνει στην Ιστορική σκηνή και 
ζητεί νά έχει τόν κύριο λόγο.

Ό μ ω ς μέσα στον καπιταλιστικό κόσμο τά  πραγματικά αίτια γιά τήν ήθική 
κρίση του είναι ολωσδιόλου διαφορετικά άπό έκεϊνα ποΰ φαντάζονται. Οί κύριοι 
ύπεύθυνοι είναι οί βαθύτατες αντινομίες πού τον κατατρώγουν. Ά π ό  τό ένα μέρος ό 
άπειρος άριθμός τής μάζας πού καταπιέζεται κι άπό τό  άλλο οί λίγοι προνομιούχοι εκ
μεταλλευτές του καθημερινού μόχθου της, πού κατέχουν σάν άτομικές ίδιοχτησίες 
τους τά  μέσα της παραγωγής. Καί κοντά σ ’ αύτή τή βασική αντινομία έρχονται καί 
προοθέτονται καί άλλες πού όξύνουν τήν κρίση. Ά π ό τ ό  ένα μέρος ή ριζική αντίθεση 
άνάμεσα στά κοινωνικά ταξικά στρώματα πού άρχουν καί στά άλλα πού καταδυ- 
ναστεύονται, μά έπειτα καί ή σύγκρουση καί οί σφοδροί ανταγωνισμοί μέσα στά 
ίδια τά  πρώτα. Σέ τέτια κατάσταση ή έπιστήμη καί ή τεχνική δεν παρουσιάζουν 
μόνο τις ευεργετικές λειτουργίες τους, παρά συνοδεύονται καί άπό κακά καί γίνονται 
έπικίνδυνες γιά όλη τήν άνθρώπινη φυλή άπό βιολογική μά κι άπό ήθική άποψη. Είναι 
τεράστιος ό βιολογικός κίνδυνος άπό τά  σημερινά φοβερά όπλα, γιατί οί φιλοπόλεμοι 
Ιμπεριαλιστικοί κύκλοι μπορούν άπό στιγμή σέ στιγμή νά ξαπολύσουν τόν όλεθρο 
πάνω σ ’ όλη τή  γη. Κι άν αυτός δέν πραγματωθεί, πάντα μένει ό άλλος, ό ήθικός κι ό 
πνευματικός κίνδυνος, δηλ. τό  ότι οί άνθρωποι δένονται στις μηχανές. Μά υπεύθυνη 
γι’ αυτά τά  κακά δέν είναι ή ίδια ή φύση τής επιστήμης καί τής τεχνικής, παρά εί
ναι ή κακή χρησιμοποίησή τους. Μ’ όλο πού αύτές καλλιεργούνται άπό τούς άν- 
θρώπους, όμως μέσα σ το  γεμάτο άντίφαση κόσμο ξεφεύγουν σ ’ ένα πολύ μεγάλο 
μέρος άπό τόν έλεγχο κ’ υψώνονται σέ αύθυπόστατες κι αύτεξούσιες δυνάμεις. 
Τότε οί άνθρωποι καταπιέζονται μέσα στά  εργοστάσια καί γίνονται αυτόματα. 
"Επειτα κι ό υπερβολικός καταμερισμός τή ς δουλειάς πού φέρνει τεράστια κέρδη 
στον κεφαλαιούχο, σκοτώνει τήν ψυχή τοΰ  Ιργάτη μέ τή  μονότονη επανάληψη 
τοΰ ίδιου καί τοΰ  ίδιου. Ό  καπιταλισμός σάν οικονομικό καί κοινωνικό σύστημα 
έχει τήν τάση μέσα του, άπό τόν ίδιο τόν έαυτό του, νά εκμεταλλεύεται, νά πιέζει, 
νά μηχανοποιεί, νά κάνει άψυχα πράγματα τους ανθρώπους πού δουλεύουν γιά τή  
δική του τή συντήρηση κιάνάπτυξη. 01 μηχανές αύτές καθεαυτές δέν είναι κακοποιοί 
Ιστορικοί παράγοντες. Τό έναντίο, οί εύεργετικές λειτουργίες τής τεχνικής ήταν καί 
είναι ούσιαστικές γιά τήν ανάπτυξη τοΰ άνθρώπου μέσα στον κόσμο. "Ηδη στό πιο 
κατώτερο στάδιό της ή τεχνική μέ τά  πιο άπλα εργαλεία βοήθησε τόν άνθρωπο 
νά ύψωθεϊ πάνω άπό τό  έπίπεδο τοΰ ζώου, όπου βρισκόταν καί νά γίνει άληθινός 
«άνθρωπος». Αυτή τόν όπλισε άπέναντι σ τή  φύση, τού δυνάμωσε καί τοΰ μάκραινε 
τά  σωματικά του όργανα μέ άλλα πρόσθετα τεχνητά καί τ ά  έκανε πιο αποτελε
σματικά στή δράση τους πάνω στά γύρω πράγματα. Καί σήμερα μέ τά  πολύπλοκα 
τεχνικά μέσα πού ό άνθρωπος έχει επινοήσει καί κατασκευάσει, έχει άποχτήσει τε
ράστια, καταπληχτικά, όχι μόνο κινητήρια άλλά κι αίσθητήρια όργανα, είναι σάν 
νά έχει ογκωθεί, σάν νά έχει γίνει ένα πελώριο σώμα πού ορθώνεται πάνω στή  γή, 
πού δέχεται καί στέλνει μηνύματα σέ άμέτρητη απόσταση, πού ετοιμάζεται νά πε
ράσει τά  πλαίσια τού πλανήτη του  καί νά όρμήσει στό άπειρο διάστημα.

Κι όμως όλη αύτή ή θαυμαστή έπιστημονική καί τεχνική δημιουργία συνοδεύε
ται άπό πολλά κακά μέσα στόν καπιταλιστικό κόσμο καί συναντά μεγάλα προσ
κόμματα. Ή  αυτοματοποίηση, ή «κυβερνητική», καί ή χρησιμοποίηση τής άτομικής 
ένέργειας δέ μπορούν εδώ νά γίνουν σέ άπόλυτο βαθμό εύεργετικοί παράγοντες καί 
νά καρποφορήσουν κι αποδώσουν, όπως στό σοσιαλισμό. ‘Η αυτοματοποίηση γιά 
νά έφαμοστεϊ στήν ειρηνική παραγωγή όσο γίνεται περισσότερο, άπαιτεΐ τεράστια 
μέσα πού μόνο ένα μεγάλο κρότος ή μιά μεγάλη επιχείρηση μπορούν νά διαθέσουν. 
’Αναγκαστικά λοιπόν ή πλατειά έφαρμογή της θά περιοριστεί σέ λίγους καί σάν 
άποτέλεσμα θά έχει νά ξεσπάσουν άκόμα πιο σφοδροί ανταγωνισμοί. Οί μικρότεροι 
θά συντρίβονται καί θά επικρατούν οί μεγαλύτεροι. Κ’ έπειτα οί αύτοματοποιημέ- 
νες μηχανές άντικατασταίνουν τήν άνθρώπινη δουλειά καί θά προκαλοΰν μεγαλύ
τερη άνεργία καί κοινωνική άναταραχή. Μόνο μέσα σέ σοσιαλιστική κατάσταση 
μπορούν νά λείπουν αύτά τά  κακά. Μόνο εκεί ή έπιστήμη καί ή τεχνική παύουν νά



ορθώνονται ή καθεμιά τους σαν αυτεξούσια δύναμη κ’ ύπακούουν στόν έλεγχο, σ τη  
θέληση τοΰ ανθρώπου γιά το καλό του συνόλου. Ό  τεχνικός πολιτισμός δέν είναι 
ψυχρός, μεταλλικός, χωρίς τη ζεστασιά της άνθρώπινης πνοής. Ή  εργασία μέσα σέ 
τέτιες κοινωνίες παίρνει όλωσδιόλου άλλο χαρακτήρα. Κανείς δέ γίνεται άψυχο 
έξάρτημα, αύτόματο. Πρώτα πρώτα διαθέτει όλες τις αντικειμενικές εύνοϊκές συνθήκες 
γιά  ν’ άποχτά  την έπιστημονική γνώ ση τής δουλειάς του κ’ έπειτα μπορεί νά μήν 
περιορίζεται στό ίδιο καί στό  ίδιο, παρά νά ποικίλλει σέ μεγάλο βαθμό τό  είδος τής 
άσχολίας του. Μά τό πιο ούσιαστικό είναι πού ή έργασία τώρα παίρνει ένα νέο 
πρωτοφανέρωτο νόημα. "Άλλοτε τό  ραβδί καί τό  μαστίγιο ανάγκαζαν τό  δούλο νά 
δουλέψει καί σήμερα ή πείνα σπρώχνει τό  μισθωτό εργάτη στή δουλειά. Ό  σοσια
λιστικός όμως άνθρωπος δέν τη νιώθει πιά τη δουλειά σάν καταναγκασμό, σάν κα- 
τάρα, παρά έχει βαθειά τή  συνείδηση πώ ς κοπιάζει γιά  όλους τούς άλλους καί γιά 
τον έαυτό του μαζί, όχι γιά τούς λίγους πού τον έκμεταλλεύονται. Καί βάνει όλη 
την ψυχή του στό  έργο του, γιοττί τούτο δέν άποξενώνεται άπό τό  δημιουργό 
του, δέν «άλλοτριώνεται», δέν τό  άρπάζουν καί δέν τό  χαίρονται οί λίγοι. Τώρα 
δέν ύπάρχει κανείς ήθικός καί πνευματικός κίνδυνος. Τό ανθρωπιστικό στοιχείο φτά
νει στην πιό λαμπρή του άνθηση. Ό  έργαζόμενος δένεται μέ τούς άλλους, μπαίνει 
στόν κοινωνικό ρυθμό καί νιώθει τούς πιό βαθιούς άναπαλμούς του  μέσα στόν ίδιο 
τον έαυτό του. Ά π ό  τό άλλο μέρος δέ χάνεται μέσα σέ «άμορφη μάζα», δέν καταντά 
κανένα νούμερο, άπεναντίας σμιλεύει την προσωπικότητά το υ  καί γίνεται όσο μπο
ρεί περισσότερο «προσωπικός» δημιουργός. Βέβαια οί μεγάλες, οί Ιστορικές προσω 
πικότητες είναι καί θά είναι πάντοτε λίγες μέσα στόν κόσμο, όμως ή κλίμακα πού 
φέρνει ώς αυτές έχει πολλές βαθμίδες κι ό καθένας μπορεί νά προσπαθεί ν’ άνεβαίνει 
ολοένα και πιό πολύ ψηλότερα. Τώρα ή τεχνική τόν βοηθεϊ στην ηθική καί πνευ
ματική του προκοπή. Ό σ ο  αύτή άναπτύσσεται, τόσο  έπιτρέπει την έλάττωση στίς 
ώρες τής δουλειάς καί τόσο οί άνθρωποι θά διαθέτουν όλοένα κα! περισσότερο χρόνο 
γιά την πνευματική τους προαγωγή. Καί τά μέσα κ’ οί δυνατότητες γιά τέτιες 
άσχολίες όλο καί θ’ αύξαίνουν, όλο καί θά προχωρεί ή «μάζα» καί θ’ άνεβαίνει σέ 
ανώτερα έπίπεδα άνθρωπιστικοΰ πολιτισμού. Τώρα ή τεχνική θά πραγματώνει τόν 
αληθινό προορισμό της.

Μάταια λοιπόν οί θρηνωδοί καταριούνται τίς μηχανές. Μάταια καταδικάζουν καί 
τόν υπερπληθυσμό σάν συνυπεύθυνο γιά τή μηχανοποίηση καί την ομοιομορφία τών 
ανθρώπων. Ή  αποστροφή τους στή μάζα προέρχεται άπό τό περιστατικό πού αύτή 
τώρα άναταράζεται κι άπειλεΐ τήν «έκλεχτή» προνομιούχα μειοψηφία. Τά κακά πού 
λέγουν τά  προκαλεΐ αύτή ή ίδια ή ταξική μειοψηφία μέ τήν απαθλίωση πού δη
μιουργεί γύρω της μέσα στούς πολλούς. Οί πρωτόγονες κοινωνίες ήταν όλιγαριθμώ- 
τατες κι όμως μέσα σ ’ αύτές κρατούσε ή ομοιομορφία. Τά άτομά τους μπορεί νά 
είχαν κάποιες Ιδιοτυπίες τό καθένα τους, μά δέν είχαν σπουδαίες προσωπικές διαφο
ρές μεταξύ τους. Ά ρα  ό αριθμός μόνος του δέν κάνει τίποτε.

Οί θρηνωδοί δέ βλέπουν όλα τά κακά. ’Επισημαίνουν τήν ίσοπέδωση, τήν όμα- 
δοποίηση, μά δέν προσέχουν κ’ ένα άλλο κακό πού φαίνεται σάν κόττι τό αντίθετο, 
αλλά πού θρέφεται καί μεγαλώνει μέσα στή σημερινή κατάσταση κ’ είναι ό υπέρμε
τρος ατομικός έγωϊσμός. Στίς καπιταλιστικές κοινωνίες δέν μπορούμε βέβαια νά πού
με πώς δέ φανερώνονται άξιες προσωπικότητες, όμως σ τό  στάδιο τής παρακμής ή 
καλλιέργειά τους, ή παρουσίασή τους, έχει πολύ δυσκολευτεί. Τό κοινωνικό σύ
στημα πού έχει τήν  τάση  νά καταπιέζει καί νά ισοπεδώνει τούς πολλούς, αυτό τό  
ίδιο κλείνει μέσα του  καί μιαν άλλη τάση ν’ αναπτύσσει στα  ταξικά στρώματα 
πού άρχουν, ένα φαινόμενο αντιφατικό, τόν ατομικισμό. Ή  άντίφαση όμως είναι μο
νάχα φαινομενική, τά  δυο κακά έχουν ίδια τή ρίζα τους, τό  ένα είναι συνάρτηση τοΰ 
άλλου. Ά ν  στόν όρο «πρόσωπο» ή «προσωπικότητα» δώσουμε άξιολογική σημα
σία, τότε τ ό  εγωιστικό άτομο πρέπει νά τό  έννοήσουμε κι αύτό άξιολογικά, σάν κόττι 
όλωσδιόλου τό  διαφορετικό: είναι εκείνο πού δέν προσφέρει στήν ανάπτυξη τής κοι
νωνίας του, πού δέν είναι προαγωγικό γιά τούς άλλους, πού δέν βαδίζει πότνω 
στήν άνοδική ιστορική γραμμή. Αύτό τό  άτομικό έγώ δέ μπορεί ποτέ νά είναι
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μιά μικρή ή μεγάλη προσωπικότητα. ’Απ’ αύτή την άποψη λέμε πώς ό καπιτα
λισμός θρέφει κατ’ έξοχήν τό  «άτομο» κι όχι τ ό  «πρόσωπο». Σίγουρα κανείς δεν κλεί- 
νεται όλότελα μέσα τ ο υ —τό  απόλυτο άτομο είναι άδιανόητο — όμως μπορεί νά 
στρέφεται τό  κυριώτερο στον έαυτό του, νά χαλαρώνει τους δεσμούς του  με τό 
κοινωνικό σύνολο γύρω  του, νά μή νιώθει ζεστά τους συνανθρώπους το υ , νά γίνε
ται έγωϊστικός. Μ’ αυτόν τον τρόπο ενώ ζεϊ μέσα σ ’ ένα ζωντανό πολύβουο πλή
θος, ένώ βρίσκεται σέ άέναη συναλλαγή ή όποιαδήποτε άλλη σχέση μαζί του, όμως 
νιώθει τον έαυτό του  άποκομμένο, άποτραβηγμένο, άπομονωμένο ψυχικά. Ή  «μό
νωση», τό καταθλιπτικό αυτό συναίσθημα, είναι ένα φαινόμενο πολύ διαδομένο σή
μερα. Τό άτομο δεν έχει Ιμπιστοσύνη στους γύρω του, είναι καχύποπτο, δέν περι
μένει τίπ οτε άπ’ αυτούς, τό  πολύ πολύ μπορεί νά βρίσκει καταφύγιο μόνο στο 
στενό κύκλο της οίκογένειάς του. ’Επικοινωνεί με τούς άλλους, μά ή έπικοινωνία του 
αύτή στό βάθος είναι πολεμική. Οί άνθρωποι βρίσκονται σέ σφοδρό άνταγωνισμό 
μεταξύ τους, σέ αδιάκοπη πάλη, γιά  νά κατορθώνει ό καθένας τους ν’ ασφαλίζει 
τή  συντήρησή του. Καί οί θρηνωδοί έχουν δίκιο νά θρηνούν πού βλέπουν νά ξε
φτίζουν τόσες ήθικές άξιες, τόσα εύγενικά συναισθήματα, όπως ή άλληλεγγύη, ή φι
λία, ό έρως καί τά  παρόμοια, μά δέν ξεσκεπάζουν τά  πραγματικά αίτια πού φέρ
νουν σ’ αύτή τήν κρίση. Τώρα τό  άτομο μέσα σέ τέτια κατάσταση προβάλλει σάν 
ένα αλλόκοτο φαινόμενο, σάν ένας «άλλος» άνθρωπος. Καί ή τάξη αύτή πού ή ίδια 
κατοττρώγεται τόσο στά  σωθικά της, ένώνεται απέναντι στή «μάζα» καί τήν κατα
δυναστεύει. Πάνω σ’ αύτούς τούς άλληλοσπαραγμούς ανάμεσα σέ άτομα καί σέ τα 
ξικά στρώματα στηρίζεται καί τό  άπόφθεγμα: homo homini lupus (ό  άνθρωπος 
είναι λύκος γιά τον άλλον άνθρωπο). Καί ό Ντάρβιν πού είχε παρατηρήσει «τόν 
άγώνα γιά  τήν ύπαρξη» στόν κόσμο τω ν ζώων, δίχως άλλο είχε έπηρεαστεΐ κι 
άπό άνάλογα φαινόμενα μέσα στή σύγχρονή του άστική κοινωνία γιά νά μορφώ
σει καί διατυπώσει τή  γνω στή διδασκαλία του. Σήμερα πολλοί θεωρητικοί εκπρό
σωποι τω ν πολεμοκάπηλων επικαλούνται τή  νταρβινική θεωρία κ’ ύποστηρί- 
ζουν πώς ό «αγώνας γιά  τήν ύπαρξη» είναι ένας άκατάλυτος φυσικός νόμος 
πού κυβέρνα τόν κόσμο όχι μόνον των ζώων άλλά καί των άνθρώπων. Μά δέ 
μπορεί κανείς νά γενικεύει, νά μεταφέρει ειδικούς νόμους άπό μιάν ορισμένη περιοχή 
σέ άλλη καί νά τούς κάνει καθολικούς. Ή  ανθρώπινη κοινωνία δέ συγκρίνεται μέ τόν 
κόσμο των ζώων, γιατί βρίσκεται σέ μιά πολύ διαφορετική, ανώτερη σφαίρα. Τό ζώο 
είναι αναγκασμένο νά βρίσκει «έτοιμη» τήν τροφή του  μέσα στή φύση, ό άνθρω
πος όμως έχει γίνει ικανός νά τήν «παράγει» κι όχι μόνο αύτή, παρά καί άλλα 
πολύ περισσότερα πράγματα πού ύπηρετούν πρόσθετες ανάγκες του κι άκόμα νά 
δημιουργεί καί πνευματικά έργα, Ή  διαφορά είναι ουσιαστική, «είδοποιητική». Τό 
απόφθεγμα άρα «homo homitii lupus» δέν βρίσκει καμιάν αντικειμενική φυσική δι
καίωση, δέ βεβαιώνεται άπό κανένα καθολικό φυσικό νόμο, είναι μόνο ένα ιστορικό 
φαινόμενο πού άνθίζει τόσο πολύ στίς σημερινές ταξικές κοινωνίες.

Ό  «άνθρωπος λύκος» δέν προβάλλει παντού καί πάντοτε τόσο ώμος καί κυνι- 
κός. Ό  εγωιστικός άτομικισμός δέν είναι μονοσήμαντος, παρά παίρνει διάφορες μορ
φές, παρουσιάζει ποικίλους τύπους. Είναι ό «καλοζωισμένος άστός» πού άδιαφορεϊ γιά 
όλους τούς άλλους καί κοιτάζει μόνο τή δική του καλοπέραση. Είναι ό άτομικός τύπος 
τού λεπτεπίλεπτου, τοΰ ραφιναρισμένου, τοΰ «έκλεχτοΰ» πού κλείνεται σέ γυάλινους 
πύργους κ’ είναι ό άντίποδας τοΰ πρώτου. Είναι ό δυνατός, ό σκληρός «νιτσεϊκός» πού 
δέν έχει άνθρώπινα συναισθήματα καί καταπατεί όλους, φτάνει μόνο αύτός νά κυ
ριαρχήσει, νά εξουσιάσει τά  πάντα. Τούτος έχει σήμερα πολύ αύξήσει μέσα στό 
ιμπεριαλιστικό κλίμα. Είναι καί άλλοι άκόμα άτομικοί τύποι, μά όλοι έχουν ένα κοινό 
γνώρισμα: κλείνονται στό εγώ τους καί χαλαρώνουν τούς άνθρώπινους δεσμούς μέ 

8 τήν κοινωνία τους. “Αλλοι θρέφουν άμεσα, ώμά, κυνικά τό λύκο κι άλλοι μέ έμμεσο 
τρόπο βοηθούν στόν άνταγωνισμό κι αλληλοσπαραγμό πού είπαμε. 'Αδικα λοιπόν οί 
θρηνωδοί θεωρούν τήν τεχνική καί τόν υπερπληθυσμό υπεύθυνους γιά τήν άποπρο- 
σωποίηση τοΰ άνθρώπου.

Αύτός ό άτομικισμός κι αύτή ή ταξική καταπίεση είναι φαινόμενα πού δένονται



σ τ εν ά  μεταξύ τους, τό  ένα είναι συνάρτηση τοΰ άλλου μέσα στήν καπιταλιστική 
κοινωνία κι ορθώνονται καί τά δυο ένάντια στή μάζα Καί τότε είναι φυσικό μέσα 
στον «’Ελεύθερο κόσμο» έκτός άπό τήν τεχνική καί τον Οπερπληθυμό νά κρίνεται σαν 
κακοποιός ακόμα Ιστορικός παράγοντας καί ή γενίκευση της παιδείας. Ή  μάζα πρέπει 
νά μένει άφώτιστη γιά νά είναι ένα βολικό κοπάδι που θά ήσυχάζει καί δε θ ’ απειλεί 
καμιάν ιεράρχηση είτε πνευματική είτε κοινωνική. Ή  μόνη παιδεία ποΰ πρέπει νά 
διαδίδεται, είναι έκείνη ποΰ διαφθείρει, πού στρεβλώνει καί μαραίνει κάθε ηθική ανά
ταση, ή άφθονη πορνογραφική, γκαγκστερολογική ή άλλη ισάξια παραγωγή. Κι 
όμως όλοι οί άνθρωποι πρέπει νά έχουν τό  δικαίωμα, μά καί τις δυνατότητες νά 
μορφώνονται καί νά γίνονται ικανοί ν’ άποδίδουν όσο γίνεται περισσότερο γιά τήν 
υλική καί πνευματική άνύψωση τής άνθρωπότητας. Μά ή καθολική αύτή άνάβαση 
μπορεί νά προχωρήσει ανεμπόδιστη μόνο σε σοσιαλιστική κοινωνική κατάσταση. 
Βέβαια, άπό τήν πρώτη εμφάνιση τοΰ άνθρώπου στή γ η , ώς τά σήμερα, έχει χ α 
ραχτεί μιά θαυμαστή άνοδική ιστορική πορεία, άλλά μέ πολλά ενδιάμεσα σταματή- 
ματα καί λοξοδρομήματα καί σήμερα συναντά άπειρα εμπόδια. Τό πρόβλημα πού 
τούτη τή  στιγμή θέτει έπιταχτικά ή ιστορία, είναι νά παραμεριστούν αύτά τά προσ
κόμματα καί νά έπικρατήσει παντού τό  εύνοϊκό γιά κάθε προκοπή κοινωνικό κλίμα. 
Μόνο τότε είναι δυνατό ν’ αφανιστεί κ’ ή ήθική κρίση πού κατατρώγει τον «’Ελεύ
θερο κόσμο». Τότε μόνο μπορούν νά πραγματωθοΰν όσο γίνεται περισσότερο οί γνή
σιες ήθικές άξιες. Κι αύτή ή βεβαίωση δεν είναι διόλου φραστική, ώραιολογική. Οί 
ηθικές αξίες δεν πέφτουν έτοιμες άπό τόν ούρανό, δέ δίνονται σάν χάρισμα, ούτε φυ
τρώνουν κι άνθίζουν άπό μιά «καλή» μονάχα θέληση των άνθρώπων. Πρέπει νά ύ- 
πάρχουν οί κατάλληλες υλικές εύνοϊκές συνθήκες πού νά τις στηρίζουν. "Ομως στόν 
καπιταλιστικό κόσμο μιά βασική ύλική σχέση άνάμεσα στούς άυθρώπους ύπάρχει 
στίς οικονομικές συναλλαγές τους, μορφώνεται στήν «αγορά» μέ τήν έμπορευματική 
άνταλλαγή. Οί άνθρωποι προβάλλουν σάν άτομικοί «πωλητές» κι «άγοραστές», πού 
τούς σχετίζει τό  συμφέρο. Ή  σχέση αύτή δεσπόζει, έπηρεάζει κάθε άλλη καί κάνει νά 
ξεσπούν οί σφοδροί άνταγωνισμοί. Στήν καπιταλιστική κοινωνία δεν ύπάρχει άρα τό 
κατάλληλο κλίμα γιά τις ήθικές άξίες. Τό κλίμα εδώ είναι γεμάτο άντίφαση, άνατα- 
ραχή καί σύγκρουση προπάντων σήμερα στήν άκρότατη φάση τοΰ ιμπεριαλισμού. 
‘Ολωσδιόλου όμως διαφορετικοί είναι οί ύλικοί άντικειμενικοί όροι στή σοσιαλιστική 
κοινωνία. Σ’ αύτή κρατεί ή σχέση τής συντροφικής δουλειάς καί τής άλληλοβοήθειας, 
δέν προβάλλει κανείς σάν λύκος γιά τούς άλλους, ή δραστηριότητά του είναι όλό- 
τελα κι άμεσα κοινωνική, στρέφεται στούς συνανθρώπους. ’Ενώ ό καπιταλισμός στη
ρίζεται στήν άτομική ίδιοχτησία καί θρέφει τά κατώτερα συναισθήματα καί πάθη, 
τήν πλεονεξία, τόν εγωισμό κλπ., άντίθετα ό σοσιαλισμός βασίζεται στήν κοινωνική 
ίδιοχτησία καί μέ τόν τρόπο τής παραγωγής καί με όλη του τή συγκρότηση βοη- 
θεΐ στή μόρφωση ήθικών προσωπικοτήτων. Τά συμφέροντα εδώ τοΰ ένός δέν άντι- 
στρατεύονται στά συμφέροντα τών άλλων, τοΰ συνόλου, δέ συγκρούονται, παρά άρ- 
μονίζοται μεταξύ τους όλα κ’ ύπάρχει μόνο εύγενική άμιλλα. Ό χ ι πώς λείπει κάθε 
άντίφαση, μά όποιαδήποτε κι άν είναι, δέν παρουσιάζεται ποτέ μέ όξύτητα καί χάρη 
σ ’ όλο τό  σύστημα μπορεί νά βρίσκει τή λύση της.

Καί μαζί μ’ αύτή τήν ήθική άνάβαση θά συμβαδίσει καί ή ύλική. Ό λ α  τά  
σημεία τώ ν καιρών δείχνουν σήμερα πώ ς έχει ωριμάσει πιά σέ παγκόσμια κλίμακα 
τό  ιστορικό αίτημα γιά  τόν παραμερισμό τώ ν  προσκομμάτων πού εναντιώνον
ται στήν πανανθρώπινη προκοπή. Οί άποικιακοί λαοί ξεσηκώνονται, οί φιλειρη
νικοί άνθρωποι πληθαίνουν, ή «μάζα» προβάλλει σ τό  προσκήνιο. ’Εμπρός σ ’ αύτό 
τόν πυρετό γιά τήν άντικατάσταση τοΰ  παλαιού άπό τό  νέο ό ιμπεριαλιστικός 
κόσμος δέν μένει άπραγος. Έ τ σ ι  τά  γεγονότα διαδέχονται τό  ένα τό  άλλο, συ
νωστίζονται, ό ιστορικός χρόνος γίνεται πυκνός κ’ ή ροή του  ταχύτερη. ’Εμπρός 
σ ’ αύτή τήν κίνηση οί θρηνωδοί άπελπίζονται, προτιμούν τήν άκινησία, τήν π α - 
ραδομένη «ιεράρχηση». Κι α& τόν  τόν πυκνό ιστορικό χρόνο τόν άντικρύζουν σάν 
ένα κακοποιό παράγοντα που αλλοιώνει τήν αληθινή άνθρώπινη υπόσταση. 
Στρέφονται στούς παλιούς «καλούς» καιρούς, τό τε  πού οί άνθρωποι έγκαρτεροΟ-
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σαν καί περίμεναν μια μεταθανάτια λύτρωσή τους στον ουράνιο κόσμο. Μά ή 
«μαζα» σήμερα ζητεί τή  σωτηρία της σε τούτον εδώ τον κόσμο, ταχύνει τη  ροή 
του  Ιστορικού χρόνου, προετοιμάζει τό  τεράστιο ποιοτικό άλμα πού θά λυτρώ 
σει όλη την άνθρω πότητα. Καί σ τά  περασμένα ό Ιστορικός χρόνος έχει αλλάξει 
συχνά τό  ρυθμό τής ροής του. Μετά τ ό  προμηθεϊκό άλμα πού έχει γίνει μέ τήν 
άνακάλυψη τής φωτιος έχουν άκολουθήσει κι άλλα. Μέ αύτόν τον τρόπο στήν 
άνθρώπινη ίστορία υπάρχει άπό τό  ένα μέρος συνέχεια, «παράδοση», άπό τά  κα
τορθώματα των π ρ ώ τω ν  προγόνων καί τω ν  κατοπινών ώς τά  τώρα, μά άπό τό  
άλλο καί άσυνέχεια, παρουσιάζονται βαθύτατες ποιοτικές τομές, μεταβολές. Σή
μερα ή μαζα προβάλλει δημιουργός τής πιο βαθειάς ποιοτικής μεταβολής σέ κα
θολική κλίμακα. Καί σ τή  νέα κατάσταση πού θά προκύψει θά λείψουν τά  προσ
κόμματα γιά  τήν πανανθρώπινη προκοπή. Ή  ιστορική πορεία πρός τά  έμπρός 
δέ θά γίνεται μέ ένδιάμεσα σταματήματα και λοξοδρομήματα, όπως προτήτερα. 
Βέβαια οί άνθρωποι έφτιαχναν καί πριν καί φτιόιχνουν πάντοτε οΐ ίδιοι τήν  ίστο
ρία τους μέ τόν καθημερινό τους μόχθο, μά δέν είχαν κι άκόμα δέν έχουν οί π ε- 
ρισσσότεροι φωτεινή Ιστορική όραση καί συνείδηση. Δροΰσαν καί δρουν, μά συχνά 
τά  αποτελέσματα είναι άντίθετα ά π ’ ό,τι επιθυμούν. Μέσα σ το  σοσιαλισμό όμως 
άποχτούν σέ μέγιστο βαθμό τή  γνώ ση τώ ν νόμων πού κυβερνούν τά  κοινωνικά 
φαινόμενα καί τή  χρησιμοποιούν γιά  νά κατευθύνουν τήν πορεία τους σύμφωνα 
μέ τούς συνειδητούς σκοπούς πού αύτοί θέτουν. Δέ μένουν άμαθοι καί άπραγοι, 
δέν άφήνουν τό  κοινωνικό γίγνεσθαι νά μορφώνεται μόνο του  σύμφωνα μέ τήν άν- 
τικειμενική νομοτέλεια ολωσδιόλου μέ αύθόρμητο τρόπο, παρά γνωρίζοντας αύ- 
τούς τούς νόμους γίνονται ίκανοί νά επεμβαίνουν καί νά φτιάνουν συνειδητά τώ ρα 
τήν ίστορία τους. Μά δέν πρέπει νά νομίσουμε π ώ ς δημιουργούν αύθαίρετα έξω  
άπό τή  γραμμή πού χαράζει ή πραγματικότητα, μόνο θέλουμε νά τονίσουμε π ώ ς 
μέ τή  χρησιμοποίηση πού κάνουν τώ ν  κοινωνικών νόμων κατορθώνουν—μένον
τας μέσα σ ιή ν  άντικειμενική σφαίρα—νά φέρνουν τά  άπατελέσματα πού θέλουν. Καί 
τώ ρ α  ούτε ή τεχνική, ούτε τ ίπ ο τε άλλο δέν ορθώνεται σάν αύτεξούσια δύναμη 
πού δέ μπορεί νά μαλαχτεί καί νά πάρει τήν  κατεύθυνση πού πρέπει. Τώρα ή 
άναρχία άφανίζεται καί προβάλλουν ή γόνιμη σχεδιοποίηση καί όργάνωση πού 
δέ μοιάζουν διόλου τίς γραφειοκροττικές πού βάνουν παρωπίδες καί μηχανοποιούν 
άκόμα κ’ ένα μέρος άπό τήν άρχουσα τά ξη . Γιατί στόν καπιταλισμό υπάρχει άπό 
τό  ένα μέρος ή καταπιεστική όργάνωση κι άπό τ ό  άλλο ή παμμέγιστη άναρχία 
μέσα σέ κάθε χω ριστή  κοινωνία, όπως καί σ ’ όλόκληρο αυτό τόν κόσμο. Μά τώ ρα 
λείπουν αύτά κι ό Ιστορικός δρόμος άνοίγεται άπρόσκοφτος γιά  τήν άνθρώπινη 
προκοπή.

Μ ολαταύτα αύτό τ ό  Ιδανικό τή ς προόδου κρίνεται άπό πολλούς πνευματικούς 
Ικπρόσωπους τοΰ  καπιταλιστικού κόσμου σάν ούτοπική φαντασία, σάν άπατηλό 
όνειρο πού βαυκαλίζει τούς άπλοϊκούς. Ή  παραπέρα Ιστορική άνάπτυξη τούς 
φαίνεται σκοτεινή, άπελπιστική. Καί τό  18ο αιώνα, μάς λέγουν, οί άνθρωποι 
έπλασαν άπραγματοποίητα όνειρα, οραματίστηκαν τήν άδιάκοπη πρόοδο στή 
γνώ ση καί στήν πράξη, πίστεψαν στή  δημιουργία τοΰ επίγειου παράδεισου, ό
μως ή αυταπάτη ήταν τραγική, γρήγορα διαλύθηκε τό  ώραϊο όνειρο, γ ιατί ή 
άνάπτυξη τής έπιστήμης καί τής τεχνικής έφερε στο σημερινό άδιέξοδο. Έ τ σ ι  μέ 
τά  κηρύγματά τους σκορπίζεται παντού ή άπαισιοδοξία, ό μαρασμός κι άκούγε- 
ται ό θρήνος γιά  μιά κατάδικη τά χα  άνθρωπότητα. Μά ή ιδέα τής άνθρώπινης 
προκοπής δέν έλειψε π οτέ σέ όλες τίς εποχές. Ό  μύθος τού  Δαιδάλου κι άλλοι π α 
ρόμοιοί του  συμβολίζουν κ’ έκφράζουν τόν παράρχαιο πόθο καί σήμερα ξανοί
γονται πλατύτατες προοπτικές γιά  τήν πραγμάτωσή του. Σίγουρα δέν πρόκειται 

10 γ ιά  κανένα έπίγειο παράδεισο σάν τό  φανταστικό ούράνιο. Ή  γνώ ση καί ή πράξη 
τού ανθρώπου, όσο καί νά μεγαλώσουν πάντοτε θά είναι κάτι τό  «πεπερασμένο» 
έμπρός στόν ανεξάντλητο, στόν άπειρο κόσμο, όμως ή πορεία πρός τά  έμπρός, ή 
κατεύθυνση, τ ό  άδιάκοπο πλησίασμα πρός τ ό  άπόλυτο δέν είναι καμιά ούτοπική 
χίμαιρα. Ή  χρησιμοποίηση τής άτομικής ενέργειας καί τής κυβερνητικής σέ εί-
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ρηνικά'εργα υπόσχεται άπειρες, αφάνταστες δυνατότητες. Ό  άνθρωπος έχει κά
νει την έμφάνισή του  πολύ άργά μέσα στον κόσμο, είναι ενα νέο είδος που μόλις 
εχει άρχίσει τήν παρουσίασή του  πάνω σ τη  γη , πού ή καθαυτό «ανθρώπινη» 
μόρφωσή του  κρατεί μόνο άπό εναν έλόιχιστο χρόνο, άπό λίγες χιλιετηρίδες. Ή  
ανάπτυξή του  άρα—μπορούμε νά υποθέσουμε— βρίσκεται μονάχα στήν άρχή 
της, στα  π ρ ώ τα  στάδιά της κι άπέραντη ξανοίγεται ή κατοπινή πορεία. Δέν 
είναι άπίθανο ή ώς τά  σήμερα «γήινη» άνθρώπινη ιστορία ν’ άνεβεί πολΰ ψηλό
τερα καί νά γίνει «κοσμική».

Μά αυτή ή άνοδική πορεία θά γίνεται τόσο  με ταχύτερο χρονικό ρυθμό, όσο 
θά λείπουν τά  προσκόμματα που φέρνουν τά  σταματήματα καί τά  λοξοδρομήματα. 
Καί τούτο  κατορθώνεται μέσα σ το  σοσιαλισμό. Τότε γεννιούνται οί ευνοϊκοί άν- 
τικειμενικοί όροι καί ή π ίστη  στο  ιδανικό τής άνθρώπινης προκοπής δεν είναι ου
τοπική, γιατί δέ στηρίζεται σε ώραίους μόνο πόθους, παρά πατεϊ γερά πάνω 
στήν ίδια τήν πραγματικότητα. Τότε οί άνθρωποι μπορούν νά εξουσιάζουν συ
νειδητά τήν ιστορική τους μοίρα. Μά οί θρηνωδοί δέν κάνουν τέτιους στοχα 
σμούς. Στρέφονται στον καπιταλισμό πού τον άντικρύζουν σάν άμετάβλητο, σάν 
αίώνια κατηγορία καί θεωρούν άξεπέραστη τήν ήθική κρίση του. Δέ βλέπουν 
κανένα τρ ά το  σωτηρίας, δέν άξιολογούν σω στά  τή  δημιουργική ορμή τής μάζας 
πού παράλληλα μέ τήν κρίση προβάλλει μέσα σ ’ αυτόν τον ίδιο τον καπιταλι
στικό κόσμο. ’Απογοητεύονται καί θρηνούν γιά τή  φθίση, μά δέν την ά’ ατέμνουν 
πέρα πέρα, δέ στρέφονται σ ’ όλα τά  κακά. ’Επιχειρούν νά τήν έξηγήσουν, μά 
βρίσκουν όλότελα φανταστικά αίτια, θεωρούν τήν τεχνική καί τ ό  μεγάλο άριθμό 
τω ν  άνθρώπων, τω ν  μορφωμένων καί τω ν ιστορικών γεγονότων σάν τούς ιστο
ρικούς έκείνους παράγοντες πού προκαλοΰν όλη αύτή τή  φθορά. Είναι φανερό 
πώς ή κριτική τους λαθεύει σ το  σ ω σ τό  στόχο καί δέ σημαδεύει τό  μόνο υπεύθυνο 
πού δέν είναι άλλος παρά ό ίδιος ό καπιταλισμός σάν οίκονομικοκοινωνικό σ ύ 
στημα. ‘Ολόκληρο αυτό τ ό  σύστημα στή διαλεκτική άνάπτυξή του  εχει φτάσει 
πιά σ τό  σημείο πού δημιουργεί τό  ίδιο άπό τον έαυτό το υ  τή  φθορά του. ‘Η 
ύλική βάση του  κι όλη του  ή συγκρότηση μέ τις άντινομίες πού κλείνει μέσα τη ς 
καί πού τώ ρα  ξεσποΰν σφοδρές κι άδιάλλαχτες, είναι οί μόνοι άντικειμενικοί ιστο
ρικοί παράγοντες πού είναι ύπεύθυνοι γιά τήν κακή χρησιμοποίηση τής επιστή
μης καί τή ς τεχνικής, γιά  τήν καταπίεση τώ ν  πολλών, γιά τή  μηχανοποίηση 
καί τήν άποπροσω ποποίηση τού  άνθρώπου, γιά  τό  ξέφτισμα κάθε γνήσιας καί γό 
νιμης ήθικής άξίας, γενικά γιά όλη τή  σημερινή κρίση. Οί θρηνωδοί δέν κρίνουν 
σ ω σ τά . Μέ τήν  κριτική τους δέν κάνουν άλλο παρά νά στέκουν στή  θέση τώ ν  
λίγων κ’ ενάντια στούς πολλούς, γ ιατί στό βάθος τά  αίτια πού άναφέρουν συμπυ
κνώνονται σ ’ ένα καί κύριο: στήν άμέτρητη μαζα πού ξυπνά, φέρνει κίνηση κι 
άναταραχή κι άπειλεϊ τή  μειοψηφία, τήν παραδομένη ιεράρχηση, τήν καθιερω
μένη κατάσταση. Μά αύτή ή μαζα τώ ρα  κάνει τή  δική της κριτική καί σημαδεύει 
τό  σ ω σ τό  στόχο καί γίνεται ή μόνη σωστική γιά όλη τήν άνθρωπότητα ισ το 
ρική δύναμη πού θά λύσει τις άντινομίες καί θά έξαφανίσει τήν κρίση.
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"Αν και τό έργο του Γκιλλιέν είναι οπτό χρό
νια ττολλά ξακουσμένο σ ’ ολη την αμερικάνικη 
ήΐτειρο καί στις περισσότερες χώρες της Ευ
ρώπης καί τής ’Ασίας, εδώ ελάχιστα πράγμα
τα εΤναι γνωστά καί σε πολύ περιορισμένο κύ
κλο. Θεωρήσαμε λοιπόν άναγκαΐο μαζί με τα 
ποιήματά του πού παρουσιάζουμε στις επόμε
νες σελίδες, νά άναφέρουμε όρισμένα πράγμα
τα για τον ποιητή καί την ιδιότυπη τεχνοτρο
πία του.

*0  Νικόλας Γκιλλιέν θεωρείται ό κορυφαίος 
ποιητής τής Κούβας κ’ ένας άπ’ τούς σημαν
τικότερους τής λατινικής Αμερικής. Γεννήθη
κε στην πόλη Καμαγκουέη, στις 10 Ιουλίου 
του 1917. Σέ ηλικία δεκαπέντε χρόνων έχασε 
τον πατέρα του, φιλελεύθερο γερουσιαστή, πού 
σκοτώθηκε στον εμφύλιο πόλεμο του 1917. 
’Αναγκάστηκε τότε νά εργαστεί γιά νά κερδί
σει τό ψωμί του καί τά έξοδα τών σπουδών 
του. Δούλεψε τυπογράφος, υπάλληλος κι άργό- 
τερα δημοσιογράφος, ενώ παράλληλα σπούδα
ζε φιλολογία στή γενέτειρά του. Τό 1920 
πήγε στην Αβάνα όπου γράφτηκε στή Νομι
κή Σχολή, άλλά υστέρα άπό ένα χρόνο παρά
τησε τά νομικά γιά ν’ άφοσιωθεΐ στήν ποίη
ση καί τή δημοσιογραφία.

Τό 1930 δημοσίεψε τήν πρώτη του ποιητική

Ν Ι Κ Ο Λ Α Σ
Του ΚΩΣΤΑ

συλλογή, «Μοτίβα λαϊκών τραγουδιών»1, καί 
σύμφωνα με δσα διαβάζουμε στο βιογραφικό 
σημείωμα πού συνοδεύει μιάν έπιλογή ποιημά
των του σέ γαλλική καί ισπανική γλώσσα, έγι
νε διάσημος. ’Ακολούθησαν οΐ συλλογές «Σόν- 
γκορο Κοσόνγκο» ‘Αβάνα 1931, «W est Indies 
Ltd», 'Αβάνα 1934, «Ισπανία  - ποίημα σέ 
τέσσερις άγωνίες καί μιάν έλπίδα» Βαλένθια 
1937, «Τραγούδια γιά φαντάρους καί σόνες1 
γιά τουρίστες. Μεξικό 1937, «Σόνγκορο Κο- 
σόνγκο κι άλλα ποιήματα», (μέ ένα γράμμα 
του Μιγκέλ Ουναμουνο) 'Αβάνα 1942, «Τό ά- 
κέριο τραγούδι» Μπουένος ~Αϊρες 1947, « Ε 
λεγεία στο Ζάκ Ρουμαίν» ’Αϊτή 1948, « Ελε
γεία στον X. Μενέντεθ», 'Αβάνα 1951 «Τό 
.περιστέρι μέ τό λαϊκό πέταγμα» κ.ά., πού 
στερέωσαν καί πλάτυναν τή φήμη του.

Ό  Γκιλλιέν άνήκει στούς ποιητές πού θεω
ρουν πρώτιστο χρέος τους νά ένδιαφέρονται 
γιά τά κοινωνικά ζητήματα. Κομμουνιστής μέ 
έντονη δράση στήν πατρίδα του, ταξίδεψε τό 
1937 στήν Ισπανία  όπου πολέμησε στο πλευ
ρό τών δημοκρατικών, καί έμπνεύστηκε τό ποί
ημα «Ισπανία». Σήμερα υπηρετεί ως πολι
τικός σύμβουλος στήν πρεσβεία τής Κούβας 
στή Μόσχα.

Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σέ πάρα 
πολλές γλώσσες, άπό τά γαλλικά ως τά Κι
νέζικα καί τά Βιετναμέζικα. 01 Κουβανοί εκτι
μούν ιδιαίτερα τήν άγγλική μετάφραση πού 
έκανε ό άμερικανός ποιητής Langston Hughes.

"Ένα σημαντικό μέρος του έργου του —  
όπως καί άλλων ποιητών τής Κούβας —  εΤ
ναι έμπνευσμένο άπό τή ζωή καί τά πάθη τών 
νέγρων. Μά ό Γκιλλιέν «εΤναι ό μοναδικός ποιη
τής αύτής τής Ομάδας, γιά τον όποϊο τό θέμα 
τών νέγρων δέν ιπτήρξε μιά μόδα καί μάλιστα, 
άν θέλουμε ν’ άκριβολογήσουμε, δέν υπήρξε 
καν ένα θέμα. 'Υπήρξε τό «έκ τών ένδον» γε
νεσιουργό ρεύμα δλης τής δημιουργικής του 
δραστηριότητας. "Ηδη στήν πρώτη συλλογή 
ήταν ολοφάνερη αυτή ή ξεχωριστή ιδιότητα 
του νά γράφει ά π ό  τ ά  μ έ σ α ,  πράγμα 
πού έλειπε από τούς άλλους ποιητές του Ά - 
φροκουβανικου κλίματος. ( . . . )  Έκεϊνο πού,
πιο πολύ άπό κάθε άλλο γνώρισμα, χαρακτη
ρίζει τήν ποίηση τού Γκιλλιέν εΤναι ή σύζευξη 
τριών στοιχείων: Τό πρώτο άπ’ αύτά εΤναι ή 
ολόψυχη συμμετοχή του ποιητή στήν αίσθαν- 
τικότητα, τό πνεύμα, τις ψυχικές καί μούσι· 
κές διαθέσεις του κουβανοϋ νέγρου, πράγμα 
πού όπτοτελει τήν έσώτερη βάση δλων σχεδόν 
τών επιτυχιών του. Τό δεύτερο στοιχείο εΤναι 
ή βαθύτατη γνώση του νέγρικου φολκλόρ, πρά
γμα πού του έδωσε τή δυνατότητα νά γράψει 
ποιήματα τόσο γνήσια στο εΤδος τους, όπως

1 : «Motivos del son». Τά sones είναι εί
δος λαϊκών τραγουδιών τών Άντιλλών.



Γ Κ  1 Α Λ I Ε Ν
ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΥ

τό Σ ε ν σ ε μ α ΐ ά .  Τό τρίτο στοιχείο, εί
ναι ή γόνιμη και ζωογόνα έπαφή μέ τις -παρα
δοσιακές μορφές της λαϊκής ισπανικής ποίη
σης. Σ ’ ορισμένες περιπτώσεις τό τελει/ταϊο 
τούτο στοιχείο, φανερώνεται γονιμοποιημένο ά- 
πό τον τρόπο μέ τον οποίο χειρίστηκε τη λαϊ
κή ισπανική ποίηση ό Λόρκα».2

’Αλλά, όπως υποστηρίζουν οί Κουβανοί μελε
τητές, τό ύφος του Γκιλλιέν, είναι τόσο προ
σωπικό, ώστε άποκλείει τις έπιδράσεις όποια- 
σδήποτε τάξης. Μερικά ποιήματά του συναγω
νίζονται τή μουσικότητα του Λόρκα, ή τή μορ
φική καθαρότητα του Γκόγκορα. Μά δέν πρόκει
ται για επιδράσεις, άλλα γιά μιαν άξιοθαύμα- 
στη περίπτωση άφομοίωσης, όπου ό άφομοιών 
οργανισμός παίζει άπείρως σημαντικώτερο ρό
λο άπό τήν άφομοιούμενη ουσία. 'Άλλωστε ή 
άφομοίωση αυτή συντελείται μέ άπόλυτα πρω
τότυπο τρόπο μέσω τής στενής και λεπτής έ- 
παφής που υπάρχει ανάμεσα στά λαϊκά ισπα
νικά ιδιώματα τής ’Ανδαλουσίας καί τής Κού
βας. Ή  ποιότητα τής άφομοίωσης φαίνεται 
καθαρά «σέ ποιήματα έξαιρετικής ώριμότητας, 
όπως τό ωραιότατο τραγούδι Σ έ μ ι ά 
σ τ ρ ά τ α  π ε ρ π α τ ο ΰ σ  α.»2

Οί κοινωνικές διαστάσεις καί τό πολιτικό 
εύρος του έργου του έκφράζονται μέσα στο χα
ρακτηριστικό κύκλο των σ  ό ν ε ς μέ τήν 
Ιδιότυπη ρυθμική, πού σμιλεύει ό Γκιλλιέν ή 
στον ρωμαλέο καί λιτό ελεύθερο στίχο των ποι
ημάτων μεγαλύτερης πνοής όπως τό «Δυτικές 
Ινδίες, ά. έ.», ό «Ερχομός» καί τά τραγού
δια τ ’ άφιερωμένα στήν Ισπανία.

Ό  Γκιλλιέν χρησιμοποιεί μέ άπόλυτη άνε
ση μεγάλη ποικιλία στιχουργικών καί μετρι
κών τρόπων. Οί στίχοι του άνάλογα μέ τό εΤ- 
δος τού ποιήματος καί μέ τό μήνυμα πού έπι- 
διώκει νά μεταδώσει, άλλοΰ είναι Ισοσύλλαβοι 
κι άλλού άνισοσύλλαβοι. "Αλλοτε άκολουθεΐ 
ένιαίο μέτρο σ* ένα ποίημα μέ άν ισοσύλλα
βους στίχους κι άλλοτε διαφορετικά μέτρα σ ’ 
ένα ποίημα μέ στίχους όμοιοκατάληκτους. Στο 
«Δυτικές Ινδίες ά. έ.» λ.χ. οί άνισοσύλλαβοι 
στίχοι άκολουθοΰν διαφορετικά μέτρα άλλά εί
ναι ομοιοκατάληκτοι. fO «Ερχομός» κ* ή «Μπα
λάντα τών δύο προγόνων» λ.χ. είναι σέ ελεύθε
ρο μέτρο χωρίς όμοιοκαταληξίες. Ένώ στο 
«Σενσεμαΐά» καί τό «Σ έ μιά στράτα περπα
τούσα» ή ομοιοκαταληξία έπιτυγχάνεται μέ τήν 
έπανάληψη τών ίδιων λέξεων. Τέλος στο «Δέν 
ξέρω γιατί νομίζεις» ό ποιητής όμοιοκαταλη- 
κτεί παίζοντας μέ τις άντωνυμίες «έσύ» «έγώ», 
πού τις έποναλαμβάνει σχεδόν σέ κάθε στίχο.

Τό ίδιο μεγάλη είναι ή ποικιλία τών εκφρα
στικών μέσων πού χρησιμοποιεί. Στά πρώτα

2 . Cintio Y etrin  : Εισαγωγή στήν ανθολο
γία «50 βήos de Poesia Cubana, 1902-1952» 
LA HAVANA 1952.

του βιβλία μάλιστα έμπαζε στά ποιήματα του 
λέξεις άπό τό νέγρικο Ιδίωμα τής Κούβας, ά- 
ναπαράγοντάς τες φωνητικά μέ λατινικά στοι
χεία. Οί λέξεις αυτές είχαν λειτουργική σημα
σία όχι γιά τό άκριβές νοηματικό περιεχόμενό 
τους, άλλά σαν ηχητικά σύμβολα πού ύπόβα- 
λαν μουσικά ένα όρισμένο κλίμα κ’ έπαιρναν 
έτσι ένα άλλο περιεχόμενο.

"Ας πάρουμε τό ποίημα λ.χ. «Σενσεμαΐά» 
πού συμπυκνώνει όλα σχεδόν τά στοιχεία τής 
ποίησης τού Γκιλλιέν, όπως τ ’ άναφέραμε πιο 
πάνω. Έδώ ή λέξη «Μαϊομπέ», τοπωνύμιο 
στις άκτές τής Γουινέας στήν Αφρική, δέν έχει 
στο ποίημα αυτή τή σημασία. Καθώς χρησι- 
υοποιείται παρηχητικά μέ τήν παρεμβολή τής 
λέξης «μπομπέ» (πού δέ μπόρεσα, πουθενά, 
νά μάθω τί άκριβώς σημαίνει) έκκαλεΐ στο 
αυτί τον ήχο τού τάμ - τάμ καί ύποβάλλει 
τήν άτμόσφαιρα μιας μαγικής τελετουργίας. 
Ή  άτμόσφαιρα τούτη ένιοτχύεται άκόμα περισ
σότερο μέ τήν υποβλητική χρησιμοποίηση τών 
ίδιων λέξεων, πού επαναλαμβάνονται όχι μόνο 
γιά λόγους όμοιοκοτταληξίας μά καί σάν μέσο 
πού έπιδιώκει νά υπνωτίσει μέ τή μουσική τό 
φίδι, καί νά τό κάνει ανίκανο νά βλάψει.

Παράλληλα ή ύπνωτιστική έπιρροή τής επα
νάληψης έπενεργεί καί στο άτομο πού πρόκει
ται νά σκοτώσει τό φίδι. Θαρρείς πώς τού δί
νει θάρρος, καί μαζί τον συμβουλεύει τί πρέπει 
νά κάνει καί πώς νά χτυπήσει. Τέλος όλο τό 
ποίημα δίνει, —  τουλάχιστο σέ μένα προσω
πικά, —  μιάν αίσθηση τελετουργικού νέγρικου

μετά τό χτύπημα όλο καί πιο γοργός καί στρι
φογυριστός μέ σάλτους καί πηδήματα. Ή έν- 
τύπωση τούτη, δημιουργείται έκτος τών άλλων 
κι οστό τήν ρυθμική έπανάληψη κυρίως τής λέ
ξης «σενσεμαΐά» —  νέγρικο έπιφώνημα έξαρ
σης, άνάλογο μέ τό δικό μας πώπω —  μέ τον 
ταχύ κυματισμό πού υποβάλλουν τά τρία τε
λευταία φωνήεντα, «αϊά».

Πάντως όποιον έκφραστικό τρόπο κι άν με
ταχειρίζεται ό Γκιλλιέν, ό λόγος του είναι σω 
στός, άπέριττος, διαλεγμένος. Μιά αυστηρή θέ
ληση λεκτικής έπιλογής διέπει έπίμονα κάθε τί 
πού έχει γράψει.

’Ελπίζουμε πώς τά έπτά ποιήματα πού δη
μοσιεύουμε έδώ μπορούν νά δώσουν στον άνα- 
γνώστη μιά είκόνα τού ποιητή, τού τόπου του, 
τής πορείας του, τών ένδιαφερόντων του καί γε
νικά τού πώς βλέπει τον κόσμο καί τήν τέχνη 
του.

Οί Λατινοαμερικανοί θεωρούν τό Γκιλλιέν 
ποιητή πρώτης κατηγορίας μέσα στά όρια τού 
προσανατολισμού του. Λένε πώς είναι ό ποιη
τής πού κατόρθωσε νά έκφράσει μέ τή μεγα
λύτερη καθολικότητα καί τό πιο άψογο ύφος τή 
λαϊκή ουσία τού νέγρου καί τού μιγάδα στή χώ
ρα του. Ή  δημοτικότητά του στήν Ισπανία  
καί σ ’ όλη τή λατινική Αμερική είναι πολύ με
γάλη. Στήν ίδια τήν Κούβα είναι άπίστευτη. 
Λέγεται οτι τά ποιήματά του κυκλοφορούν 
άπό στόμα σέ στόμα, οί άπλοι άνθρωποι τά 
απαγγέλλουν άπό μνήμης καί οί ποιητικές συγ
κεντρώσεις πού οργανώνει ό Γκιλλιέν δημιουρ
γούν κάθε φορά γεγονός.



Ε Π Τ Α Π Ο I Η Μ Α Τ

«Ανήκες *Ινδίες, α.έ.»1
(  ά η ό σ π α σ μ α )

W est In d ies! Κ οκκοκάρνδα, καπνά κα ι ρ α κ ί... 
λαός ταπεινός, κα?.ωσυνάτος, μ ε τρύπιο βρακί, 
λαός μ έ ιδέες φιλελεύθερες και συντηρητικές, 
λαός κτψ οτρόφ ος κα ι ζαχαροκαλαμάς, 
δπου στον τόπο του συχνά κυλάει πολύς παράς  
μ ά  δπου ή ζήση κ ο ί μέρες του είναι πάντα κακές.

Ψήνει ό ήλιος εδώ  π έρα  κάθε π ράμ α  γ ιά  καλά  
πιάνει απ' τα τριαντάφυλλα και φτάνει ω ς τά  μυαλά.
Τ ά σκουτιά μ ας  φαντό λαμπερό από κλωσμένο κανάβι 
μ ά  ακόμ α  τον νέγρου μηροστέλλα φοράμε από κάτω  
άδολοι άνθρωποι, τρυφεροί πού τούς γέννησαν σκλάβοι 
και κείνο τ ’ απολ ίτιστο  λεφούσι το βαρβάτο  
που ήταν κάθε καρυδιάς καρύδι 
κ α ι σ τ ’ δνομα τής 'Ισπαν ίας  
τό χάρισε ό Κολάν2 είς τάς  *Ινδίας  
μ ’ απλοχεριά  ευπατρίδη.

Β ρίσκεις έδώ  λευκούς κα ί νέγρους κα ί κινέζους κα ί μ ιγάδες
αμ έσω ς τό θω ρεΐς πώ ς τούτα  δω τ ά  χρώ ματα δεν πιάνουνε πολλούς παράδες
γ ιατί ύστερα από τόσες Α γοραπωλησίες κ α ί συναλλαγές
πολύ μπερδεύτηκαν κ ι δλο ξεβάφουν οι μπογιές
τόσο, πού π ιά  μ ή τ’ ένας τόνος δέν είναι σταθερός
( Κ ι  δποιος νομίζει αλλιώς νά μ άς  τό π ε ι ,  βγαίνοντας ίν α  βήμα μπρος.)

Β ρίσκεις εδώ ά π ’ δλα αυτά , βρίσκεις κ α ι κόμ μ ατα  κ α ι τάσεις
κα ι ρήτορες πολίτικους πού λ έν : «εις τ ά ς  κρίσιμους αύτάς π ερ ισ τάσ εις ...»
Β ρίσκεις κ α ί τράπεζες κα ι τραπεζίτες
και δικηγόρους κ α ι χρηματομεσίτες
κ α ί δημοσιογράφους κα ί γ ιατρούς
νομοθέτες κα ί θυρωρούς.

Τ ί μ π ορεί νά μ άς λείπει, τ ί  μ π ο ρ ε ί;
Μ ά κ ι αν κ ά τ ι μάς έλειπ ε, θά  στέλναμε τό  γυρέψουμε αυθωρεί.
W est Ind ies! Κ ακκοκάρυδα  καπνά κ α ί ρακί 
λαός ταπεινός, καλωσυνάτος μ έ τρύπιο βρακί.

Β έβ α ια , τούτος ό  λαός υποταγμένος μένει ακόμ α  έδώ  π έρα
Κ ι ω στόσο , θά τον δεις κάπ οια  μ έρα
τό  κεφάλι μ έ μ ιάς νά σηκώνει
κα ί χτυπώ ντας δπου β ρ ε ι μ έ χέρι ροζιασμένο
θά κάνει σάν τό  δέντρο, που όντας σέ πόλη φυτεμένο
μ έ μ ιά  του μόνο ρ ίζα  όλάκαιρο τό τιεζοδρόμι άναχρλώνει*.

1 : Στό πρωτότυπο ό τίτλος είναι W est Indies L td . 2 : Ό  Κολόμβος.
3 : Στό πρωτότυπο τό τελευταίο έξάστιχο έχει θέση υποσημείωσης στό πρώτο.



T O T  N I K O A A  Γ Κ Ι Α Α Ι Ε Ν

Μπαλλάντα των δυο προγόνων

' Ισκ ιο ι πού  τούς βλέπω  έγώ  μονάχα  
ο ί δυό μου πρόγονοι μ έ συνοδεύουν.
Κ οντάρι μ' αιχμή από κόκκαλο  
ταμπούρλο άπ ό  τομάρι κα ί ξ ύ λ ο : 
ό πρόγονός μου ό νέγρος.
’Α τσαλένια τραχηλιά στο φαρδύ του λαιμό  
γκρίζα  αρμ ατω σιά  πολεμοχαρή  
ό πρόγονός μου ό λευκός.

’Αφρική μ έ δάση νοτισμένα  
κα ι πελώ ρια  βαριόηχα κρόταλα...
— Π εθαίνω !
(Λ έει ό  πρόγονός μου ό νέγρος.)
Ν ερό ταραγμένο άπ ό  κροκόδειλους 
π ρω ινά  π ράσ ινα  άπό κοκκοφοινικιές...
— Ψ οφάω στήν κούραση!
(Λ έει ό  πρόγονός μου  ο λευκός.)
*Ω, πανιά  του π ικρού άνέμου7 
γαλιόνι φλογισμένο άπό το  χρυσάφ ι...
— Π εθαίνω  !
( Λ έει ό πρόγονός μου ό νέγρος.)

ακρογιάλια  με παρθένους κόρφους 
ξεγελασμένα άτι τις γυάλινες χάντρες...
— Ψ οφ άω  στην κούραση!
( Λ έει ό πρόγονός μου 6 λευκός.)
~Ω, γνήσιε ήλιε άπωθημένε7 
π ιασμ ένε στη θηλειά του τροπικού  
*Ω , στρογγυλό κ α ί διάφανο φεγγάρι 
πάνω άπ  τον ύπνο τω ν π ιθή κω ν!

%
Π ώ π ω  καράβ ια , πώ πω  κ α ρ ά β ια !
Π ώ π ω  νέγροι, πώ πω  νέγροι!
Τ ί απέραντη  είναι ή λάμψη του  ζαχαροκαλαμ ιώ να!
Τ ί κουρμπάτσι πού κρατάει ό  έμ πορας των δούλων νέγρων!
Π έτρ α  άπό κλάμ μ ατα κ ι άπ ό  α ίμ α 7
φλέβες μΐσανοιγμένες7 μ ά τ ια  μ ιαόκλ ειστα
κούφια ξυπνήματα μπονώ ρα ,
κα ί νυχτέρια σ τ ’ άργαστή ρια
κα ί μ ιά  φωνή μεγάλη κα ί βροντόλαλη
πού κομ μ ατιάζει τή σιωπή·
Π ώ π ω  καράβ ια , π ώ π ω  κ α ρά β ια 7 
π ώ π ω  νέγροι!

*Ισκ ιο ι πού τούς βλέπω  έγώ  μονάχα  
οι δυό μου πρόγονοι μ έ συνοδεύουν. 
eO Δον Φ εντερίκο μου βάνει τις φωνές 
κι ό  Τ ά ϊτα  Φ ακούντο σω παίνει.



Τις νύχτες ονειρεύονται κ  οι δυό τους 
κα ι περιπλανιούνται, περιπλανιούνται...
’Ε γώ  τους ξανασυμμαζενω

— Φεντερίκο !
Φ ακοϋντο I Κ * οι δυό τους άγκαλ.ιάζονται.
Κ ’ οι δυό βαριοστενάζουνε. Κ 3 οι δυό
σηκώνουνε ψηλά τά  ρωμαλ.έα κεφ άλια*
έχουν κ  οι δυό το  Ιδιο μ π ό ι
κάτω  άπό τά  ψηλά α σ τέρ ια ‘
έχουν κ  οί δυό το ίδιο μ πόι
ή αγω νία ή μαύρη κ } ή άγω νία ή άσπ ρη β
έχουν κ ’ ο ί δνό το ίδιο μ π ό ϊ
φωνάζουν, ονειρεύονται, κλαινε, τραγουδάνε.
’Ονειρεύονται, κλαινε, τραγουδάνε.
Κ λαινε, τραγουδάνε.
Τραγουδάνε !

Δεν ξέρω γιατί νομίζεις...

Δεν ξέρω  γ ιατ ί νομίζεις εσύ  
φαντάρε, πώ ς δε σ έ χωνεύω εγώ  
άφον ε ίμ ασ τε  κ  ο ί δυό ένα π ράμ α  
έγώ  
έσύ.

Ε ίσ α ι φτωχός, το Ιδιο ε ίμ α ι κ' έγώ · 
είμ  άπό ταπεινή γενιά, το ϊδιο ε ίσ α ι κ 7 έσύ. 
Τ ότε λοιπόν που το βρήκες γραμμένο έσύ  
φαντάρε, πώς μ π ορ εί νά μή σέ χωνεύω έγώ  ;

Μου κακοφ αίνεται πολλές φορές πού έσύ  
ξεχνάς ποιος είμ α ι έγώ .
Ν ά πάρει 6 διάολ.ος ! άφοϋ έγώ  είμ  έσύ, 
το ίδιο όπω ς κ 9 εσύ ε ίσ α ι έγώ .

rΩ στόσο τούτο δώ  δεν είναι λόγος
γ ια  μένα νά μή σέ χωνεύω
άφον ε ίμ α σ τε  κ  ο ί δνό ένα π ράμ α
έγώ  ? / εσυ,
δέν ξέρω  το λοιπόν γ ιατί θαρρείς έσύ  
φαντάρε, πώ ς δέ σέ χωνεύω έγώ.

Μ ά θά βρεθούμε έγώ  κ? έσύ  
μ αζ ί νά πορευόμ αστε τον ίδιο δρόμο 
χέρι μ έ χέρι, έσύ κ  έγώ  
χωρίς άμάχη, μήτ έγώ , μήτ έσύ  
π αρά  κατέχοντας κ 5 έσύ κέ έγώ  
γιά  που τραβάμ ε , έγώ  κ  έσύ...
Δέν ξέρω  το λ.οιπόν γ ιατ ί θαρρείς έσύ  
φαντάρε, πώ ς δέ σ έ χωνεύω έγώ .



Έ  ρ χ ο μ ο ς

’Ε δώ  ε ίμ α σ τε !
'Ο λόγος μ ας έρχεται νοτιά  μένος άτι τα  δάση
κ’ ένας ήλιος ένέργειας
άνατέλει ανάμεσα άτι τις φλέβες μας.

Ρ ω μ αλέα  ή φούχτα μας  
κρατάει τό διάκι.

Μ έσα σ τα  βαθιά  μ ά τ ια  κοιμούνται υπέρογκοι φοινικεώνες 
κ ’ ή κραυγή μας αναβρύζει σά  μ ια  σταγόνα μ άλ αμ α  παρθένο. 
Τό π έλμ α  σκληρό κα ι πλατύ
ποδοπατάει τή σκόνη τω ν έγκαταλειμένω ν δρόμων 
πού είναι πολύ στενοί γ ια  τ ις  γραμμές μας.
Ξέρουμε πού  γεννιώνται τά  νερά
κα ι τ ’ άγ απ άμ ε γ ιατί εξάγνισαν τις π ιρόγες μ ας
κάτω  α π ’ τό ρόδινο ουρανό.
Τό τραγούδι μας
είναι σάν ένας μνισνας κ άτω  α π ’ τό  δέρμα τής ψυχής, 
τό άδολο τραγούδι μας.

Φέρνουμε τή δροσιά  στην αυγή  
κ α ί τή φω τιά στή νύχτα
καί τό  μ αχαίρ ι, σάν ένα σκληρό κομμάτι ά π ’ τό φεγγάρι 
πού εϊν’ ένα κ ’ ένα γ ιά  τά  βάρβαρα  τομάρια .
Φ έρ*ουμε τούς κροκόδειλους μ ε τά  βαλτόνερά τους 
κα ί τό  τόξο πού σα ϊτεύ ει τά  βάσανα, 
κ α ί τό  ζωνάρι τού τροπικού  
κα ί τό  πνεύμα τό  άλέκιαστο.

\

Φέρνουμε
τή δική μ ας πινελιά σ τ ’ ορ ιστικό  π ορτρα ϊτο  τής ’Α μερικής.

"Ε, σύντροφοι, εδώ  ε ίμ α σ τ ε !
β Η  πολιτεία  μάς προσμένει μ ε τά  μ έγαρά  της,
τά  ψιλοδουλεμένα σάν τ ις  κερήθρες των άγριων μελισσιών.
Οι δρόμοι της είναι ξεροί
σάν τ ά  π οτάμ ια  δταν δέ βρέχει στα βουνά,
τ ά  σπ ίτ ια  της μ άς ατενίζουν μ έ τ  απλανή μ ά τ ια  των παραθύρω ν .

01 γέροντες Οά μ άς  φιλέψουνε γάλα  κα ι μέλι 
και θά μ άς στεφανώσουν μ έ πράσινα φύλλα.

σύντροφοι, εδώ  ε ίμ α σ τ ε !
Κ άτω  α π ’ τον ήλιο 
τό κάθιδρο π ετσ ί μας
θά καθρεφ τίσει τ ά  μουσκεμένα πρόσω πα τών νικημένων, 
κ α ι τή νύχτα,
δταν τ ’ αστέρ ια  θά κορώνουν στην κορφή) τής φλόγας μας  
τό  γέλιο μ ας  θέ ν’ άγρνπνάει πάνω  από τά  πουλιά  κα ί τά  π οτάμ ια .
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Σέ μια στράτα περπατούσα

Σ ε  μ ια στράτα  π ερπ ατού σα  
κ α ί τό χάροντα απαντώ .
— Φίλε ! μου φωνάζει ό χάρος 
μ ά  έλόγου μον δεν απαντώ  
μ ά  έλόγου μον δεν απαντώ  
μ ες στα  μ ά τ ια  τον κοιτώ  
δμω ς δεν τον άπαντα).

νΑ σπρο κρίνο είχ α  στο  χέρι 
κ α ι τό χάροντα απαντώ  
Μοϋ ζητάει τό κρίνο ό χάρος  
μ ά  έλόγου μον δεν απαντώ  
μ ά  έλόγου μου δεν απαντώ  
μ ες τά  μ ά τ ια  τον κο ιτώ  
δμως δεν τον απαντώ .

Μ ϊ, χάρε
&ν τύχει άλλη φορά νά σ ’ απαντήσω  
κουβέντα έχω  σκοπό μ έ σε νά στήσω  
σά  φίλος
τό  στήθος σου μ έ κρίνο Οά στολίσω  
σά  φίλος
μ  ένα φιλί τό χέρι σου Ο’ άγγίσω  
σά  φίλοε
ασάλευτος , έλόγου μου, κα ί χαμογελαστός 
σά  φίλος.

Μά νά σε βλέπω

"Αν σ τ ’ αλήθεια θές νά μ έ σκοτώ σεις , 
μην προσμένεις ώ σπου νά κοιμηθώ , 
μ ια  κα ί δέ θά  μ πορώ  νά ξανασηκω θώ .

Σ άν  πεθαίνεις,
ά ϊ, σκοτω μένος κα ί μ α ζ ί κοιμισμένος,
μήτε ονειρεύεσαι, μήτε πεθαίνεις,
μήτε τη θύμιση, μτμε τη λησμονιά απολαβαίνεις,
σάν πεθαίνεις,
ά ϊ, σκοτωμένος κα ί μ αζ ί κοιμισμένος.

Σ κ ότω σ έ μ ε δταν θά ξημερώνει
ή κα ί τή νύχτα ακόμ α , — αν θές καλά καί σώνει -
μ ά  νά σέ βλέπω
τό χέρι σου'
μ ά  νά σέ βλέπω
τ ά  νύχια σου *
μ ά  νά σέ βλέπω
τά  μ ά τ ια  σου *

Μ ά νά μπορώ  νά σ έ βλέπ ω !



Σενσεμαϊά
.4 "» ·'

( Ξόρκι γ ια  το σκότω μ α τον φιδιού)

Μ αϊομπέ — μ πομ πέ  — μ α ϊομ π έ !
Μ αϊομπέ — μ πομ πέ  — μ α ϊο μ π έ!
Μ αϊομπέ — μ πομ πέ  — μ α ϊομ π έ!

Το φίδι έχει γυάλινα μ ά τ ια  
το φίδι έρχετα ι κ α ι τυλίγεται σ’ ένα ραβδί 
μ έ τά  γυάλινα μ ά τ ια  του, σ ’ ένα ραβδί 
μ έ τά  γυάλινα μ ά τ ια .
Το φίδι π ερπατάει χωρίς π οδάρια  
το φίδι κρύβεται μ ές σ τα  χορτάρια  
περπατώ ντας, κρύβεται μές τά  χορτάρια  
περπατώ ντας, δίχως π οδάρ ια

Μ αϊομπέ — μ πομ πέ  — μ αϊομ π έ !
Μ αϊομπέ — μτιομπέ — μ α ϊο μ π έ I  
Μ αϊομπέ — μ π ομ π έ  — μ αϊομ π έ !

Το χτυπάς μ ιά μ έ  το  μ παλτά  καί ψ οφ άει: 
Χ τύπα κα ί π ά ε ι!
Μην το κλοοτσάς, γ ιά  Θά σ έ  φ άει! 
μ ψ  τό  κλω τσάς , γιατί φεύγει κα ί π ά ε ι !

Σ ενσεμ α ϊά , νά τό  φίδι 
σενσεμ αϊά .
Σ ενσεμ αϊά , μ έ τά  μ άτ ια  του, 
σενσεμ αϊά .
Σ ενσεμ αϊά , μ έ τη γλιυσσα του, 
σενσεμαϊά.
Σ ενσεμ αϊά , μ έ τό  στόμ α του  
σενσεμ αϊά .

Τό ψόφιο φίδι δέ μ πορεί νά φάει 
τό ψόφιο φίδι δέ μ π ο ρ ε ί νά σφυράει 
δέ μ π ορεί νά π ερπ ατάει 
δέ μ π ο ρ ε ί νά χυμάει !
Τό ψόφιο φίδι δέ μ π ο ρ ε ί νά δ ε ι  
τό ψόφιο φίδι δέ ιιπ ορεϊ νά π ιε ι  
δέ μ π ορεί ν’ άνασάνει 
δέ μπορεί νά δαγκάνει.

Μ αϊομπέ — μ πομ πέ  — μ α ϊο μ π έ!
Σ ενσεμ αϊά , νά, τό φίδι...
Μ αϊομπέ — μ πομ πέ  — μ α ϊο μ π έ!
Σ ενσεμ α ϊά , π άει π ιά , δέ σαλεύει.:.
Μ αϊομπέ — μπομπέ  — μ α ϊο μ π έ !
Σ ενσεμ α ϊά , νά, τό φίδι...
Μ αϊομπέ — μ πομ πέ  — μ αϊομ πέ !
Σ ενσεμ αϊά , π ά ει π ιά , ψ όφησε!

Μετάφραση άπδ τά ισπανικά ΚΩΣΤΑ Κ Ο ΥΛ Ο ϊΦ Α Κ Ο Υ
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Σχέδιο Μαρίας Κωστάκου

Δυδ μέρες τώρα μάνα καί γιός αλωνίζανε μοναχοί τους — γερασμένη κι δλας έκεί- 
νη, τδ παιδί δέν είχε πατήσει τά δεκατρία. Τδ παιδί γύριζε μέ τή φοράδα στ’ αλώνι, 
ή μάνα έρχόταν, μάζευε τδν καρπό, μάζευε τδ σανό. 'Η  χρονιά ήταν κακή, τδ γέν
νημα λιγοστό καί πλαγιασμένο. Καί χρεωμένο. 'Ο πατέρας τή δεύτερη μέρα άπ’ τ ’ 
αλώνισμα τούς άφησε κ ’ έφυγε. Παρακάτω άπ* τό χωριό είχαν άρχίσει καί φτιάχνανε 
πάλι τούς δρόμους κ ’ οί χωριάτες, δσοι μπορούσαν, τελειώνοντας μέ τό θέρισμα, άφή- 
ναν τις άλλες δουλειές στις γυναίκες καί τά παιδιά τους καί κατέβαιναν έκεΤ — γιά τά 
μεροκάματα. *Ετσι κάναν κάθε καλοκαίρι. Καί πήγε κι αυτός — δ πατέρας.

Τό πρώτο βράδυ πού γύρισε πίσω, τό παιδί κοιμότανε κι δλας άποσταμένο δίπλα 
στό σβησμένο τζάκι. Πήγε κοντά, στάθηκε όρθδς καί τό κοίταξε μιά φορά. Γύρισε τά 
μάτια του, κοίταξε καί τή γυναίκα. Αυτή τοδγνεψε μέ τό κεφάλι κουνώντας το κανα- 
δυδ φορές πάνω καί κάτω — ήθελε νά τοΰ πει ναί. Έ κ α τσ ε νά φάει, σήκωσε τά μάτια 
του καί πάλι κοίταξε τή γυναίκα.

— Καί πώς τά πήγες ;
20 — ’Αψύ παιδί... Καί φιλότιμο.

Αυτός σκούπισε τά μουστάκια του γιά νά κρύψει τό χαμόγελο.
— Άπόστασε κι αυτό καί τήν παίδεψε καί τή φοράδα πολύ.
— Τή φοράδα — όχι... Μήν τον άφήνεις.
'Η γυναίκα κούνησε τδ κεφάλι I



— Καί τί νά τοΟ χάνω "Ολη μέρα ασταμάτητα... Μέ τδ ζόρι να τδν σταμα
τήσω για τδ ψωμί...

'Ο πατέρας χαμογέλασε πάλι χαΐ πάλι σκούπισε τά μουστάκια του.
— Μά τή φοράδα — δχι. Μήν τδν άφήνεις... Καί τά κατάφερε δ κερατάς;
— "Ολα γιά σένα... Νά σ’ ευχαριστήσει.
— Καί τδ πουλάρι ;
— Έ ,  τΕ θέλεις έσύ. Ά π δ  πίσω κι αυτό.
— Κι αλωνίζει κι αυτό ;
— Παίζει, μωρέ.
'Ο πατέρας χαμογέλασε πάλι καί δέ σκούπισε αυτή τή φορά τά μουστάκια του. 

Καλά ήταν έτσι. Καί τ ’ αλώνισμα μέ τή φοράδα καί τδ παιδί — καί τδ μεροκάματο τδ 
δικό του στδ δρόμο. Έ π εσ ε  δίπλα στδ παιδί καί κοιμήθηκε ευχαριστημένος.

Τδ δεύτερο βράδυ γυρίζοντας ξαναβρήκε τδ παιδί κοιμισμένο. Ξαναστάθηκε καί 
τδ κοίταξε λίγο. Κοίταξε καί τή γυναίκα μά δέν είπε τίποτα. Έ κα τσε νά φάει καί 
πάλι δέ ρώτησε τίποτα. "Γστερα σηκώθηκε, πήγε κοντά της. Κάτι είχε στδ νοΰ του — 
συλλοή, στενοχώρια. 'Η γυναίκα δέ μίλησε — περίμενε.

— Καί πώς τά πήγατε ;
'Η γυναίκα σήκωσε τίς πλάτες.
Καί πότε λές νά τελειώσετε ;
— Ξέρω ; Πέντε μέρες άκόμα ;
Σώπασαν.
— θά  σάς πάρω, λέω, τή φοράδα, είπε τέλος αυτός.
— Γιά τδ δρόμο ;
— Είπαν θέλουν καί κάρρα... Πέντε μέρες δσο νά τελειώσετε έσεΐς — πέντε με

ροκάματα γιά τή φοράδα, άλλα πέντε τδ κάρρο...
— Καί στ5 αλώνι ;
Τήν κοίταξε στά μάτια. Γύρισε κοίταξε καί τδ παιδί πού κοιμόταν.
— Τδ πουλάρι.
— Μικρδ δέν είναι άκόμα, Βαγγέλη ;
— θά  βαστάξει, βαστάει αύτό...
— Κι άδοκίμαστο άκόμα κι άκαπίστρωτο... κι άκαλλίγωτο, μουρμούρισε ή γυναί

κα... Αύτδ είναι νά παίζει μονάχα...
— Δέ θά παίζει δλο τδν καιρό...
— Καί ζάπι — ποιδς θά τδ κάνει ;
— Ά πδ μένα καλύτερα αυτός.
Δέ μίλησαν άλλο. Ό  πατέρας έπεσε δίπλα στδ παιδί κι άποκοιμήθηκε γρήγορα. 

'Π  γυναίκα είχε άκόμα δουλειές. Τέλειωσε — κατέβηκε τότε καί στδ κατώι, έβαλε 
φρέσκο σανδ στή φοράδα, έβαλε καί στδ πουλάρι. Καθώς γύρισε καί τήν κοίταξε τ ’ 
άρπαξε τδ κεφάλι καί τδσφιξε μιά φορά πάνω στά μαραμένα της στήθια. "Οταν άνέ- 
βηκε πάνω πήγε καί στδ παιδί πού κοιμόταν, τδ χάϊδεψε κι αύτδ μιά φορά.

Τδ πρωί ό πατέρας έζεψε τή φοράδα στδ κάρρο. Τδ παιδί στεκότανε δίπλα του 
μέ τδ μακρύ καμουτσίκι στά χέρια. ΙΙίσω του, πάλι τδ πουλάρι. "Ολο τδ καλοκαίρι 
έτσι πήγαινε πίσω του σάν τδ μανάρι, σάν τδ ζαγάρι. Τδ παιδί σηκωνόταν άπδ τδ χά 
ραμα, κατέβαινε στδ κατώι καί τδβγαζε έξω. Τδπαιρνε καί τδ τραβούσε γιά τδ λιβάδι, 
γιά τδ βουναλάκι νά τδ βοσκήσει, μά περνούσε πάντα μέσ’ άπ’ τά χωράφια. Κάθε 
τόσο σταματούσε, κοίταζε γύρω, πηδούσε μέσα στ5 άραποσίτια, τοδκοβε ένα άγίνωτο 
καλαμπόκι καί τού τόδινε στδ στόμα. Τδ πουλάρι κατάπινε τδ χλωρδ καρπδ καί 
γυρνοΰσε τά στρογγυλά του μάτια καί τδ κοιτούσε. Τότε τδ παιδί δέ μπορούσε νά μήν 
τού κλέψει κι άλλο. Τάπόγεμα τδπαιρνε πάλι νά τδ κατεβάσει στδ ρέμμα νά τδ πο
τίσει :

—Νά τδ καβαλλήσω, πατέρα ;
— Ό χ ι, άκόμα είναι μικρό...
— Αύτό, πατέρα ;
— Σέ σκότωσα, κέρατά.
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Δέν τό καβαλλίκευε έκεΐ. Τό πότιζε στό ρέμμα, ύστερα ξαπλωνόταν άνάσκελα. 

Τό πουλάρι δίπλα του σκάλιζε μέ τό μπροστινό του ποδάρι τις πέτρες —  γιατί να στέ
κονται έ κ ε ΐ ; Τότε τό καβαλλοΰσε, χωρίς καπίστρι, χωρίς τίποτα, καί τραβούσε πέρα, 
πίσω άπ’ τό βουναλάκι να μην τούς ίδοΰνε. Κάποτε άργούσαν, χανόντανε μαζί —  βράδια- 
ζε καί δέν είχαν γυρίσει. Ή  μάνα έβγαινε τότες στήν πόρτα, κοίταζε γύρω — ποΰ χα- 
θήκανε πάλι ;

— Στέργιο, φώναζε. Γύριζε τό παιδί τό κεφάλι, στήλωνε καί τό πουλάρι τ ’ αυτιά 
του — τάκούγανε τδνομα καί τα δυό.

"Οταν θερίζανε τό χωράφι, τό παιδί τούς έφερνε τό ψωμί, τούς κουβαλούσε νερό, 
βοηθούσε τη μάνα του στό δεμάτιασμα. Καί τό πουλάρι άπό πίσω. Σά σταματούσανε 
καμμιά φορά τή δουλειά, πηδούσε ξαφνικά, τάρπαζε τό λαιμό, κρεμόταν στό στήθος 
του καί τδσφιγγε, τόσφιγγε δσο πού νάρχίσει κι αυτό να τινάζεται καί να σηκώνεται 
όλόρθο στα πισινά του ποδάρια. Τότε χαιρότανε. -

— Κοίτα πατέρα...
— Κοίτα τώρα στ’ αλώνι, μην τό παιδέψεις, είπε ό πατέρας.
— Έ γ ώ  πατέρα;
— Σιγά νά τό πάς... Είναι άμάθετο ακόμα..
Ό  πατέρας τράβηξε τόν καρρόδρομο άνάμεσα στά χωράφια, τό παιδί πήρε τον 

ανήφορο γιά τ ’ αλώνι. Τό πουλάρι γύρισε, κοίταξε μιά φορά τή φοράδα κ ’ ύστερα 
έτρεξε πίσω του καί στάθηκε δίπλα στ’ αλώνι. Τό παιδί τό χάϊδεψε στό λαιμό. Τού 
πέρασε τό καπίστρι. Αυτό τέντωσε τά ρουθούνια, τινάχτηκε λίγο — τό δέχτηκε. Τδδεσε 
στό στυλιάρι τ ’ αλωνιού καί χάρηκε πού μήτε εκεί δε στενοχωρήθηκε καί πολύ. 
Μπήκε μπροστά του — χωρίς νά πάρει την τριχιά άπ’ τό καπίστρι.

—  "Αιντε, Στέργιο...
Ά ρχισε νά τρέχει γύρω τ ’ αλώνι, δλο κοιτάζοντας πίσω του. Τό πουλάρι κίνησε, 

έτρεξε καί κείνο πίσω του, μιά φορά, δυό φορές, ύστερα στάθηκε — δέν τάρεσε τό παι
χνίδι. Σταμάτησε καί τό παιδί. ΙΙήγε κοντά, τού χάϊδεψε τό λαιμό καί ξαναξεκίνησε 
κοιτάζοντας πάντοτε πίσω του. Τό πουλάρι δέ σάλεψε, πολεμούσε νά δαγκώσει τό καπί
στρι. Τό παιδί γέλασε, πήγε πάλι κοντά του.

— Κοίτα, Στέργιο... ΓΙόσα δεμάτια... Καί ποιός θ’ αλωνίσει;
ΙΙήρε την τριχιά στά χέρια του καί ξαναξεκίνησε. Ξεκίνησε πίσω καί τό πουλάρι. 

eO ήλιος άνέβηκε ψηλότερα, άναψε δλόγυρα ή πέτρα, έκαιγε ό τόπος. Παιδί καί που
λάρι μουσκευτήκανε στόν ιδρώτα. Κάθε φορά πού τό πουλάρι σταματούσε, ζοριζόταν 
καί τσίναγε μέ τά λουριά καί τά σκοινιά τάσυνήθιστα, τό παιδί τραβούσε δυνατότερα 
τήν τριχιά — έρχόταν τότες καί κείνο. 'Η δουλειά πήγαινε σιγά. Τό μεσημέρι άργοΰ- 
σε άκόμα κι ούτε τά πρώτα δεμάτια δέν είχαν τελειώσει.

Τό παιδί σταμάτησε, σταμάτησε καί τό πουλάρι καί παιδευότανε πάλι νά λευ
τερώσει τό κεφάλι του. Τό παιδί σκούπισε τον ιδρώτα άπ’ τά μάτια του, σκούπισε καί 
τό πουλάρι μέ τά μανίκια του. Έ κ α τσ ε λίγο στήν άκρη άπ’ τ ’ αλώνι. Δυό μέρες μέ 
τή φοράδα δέν τδχε νοιώσει καθόλου πώς δούλεψε. Τρεις ώρες μονάχα καί τό κορμί 
του σουβλιζότανε τώρα, ή πλάτη του πονούσε άπ’ τό τράβηγμα, τό δεξί του τό χέρι 
ξεράθηκε.

Σηκώθηκε, μάζεψε τόν καρπό, έρριξε καινούργια δεμάτια, πήρε τήν τριχιά καί 
μπήκε πάλι μπροστά.

— Έ λ α  Στέργιο μου... έλα..
Τό πουλάρι πήγε καί κείνο γοργά. "Ενα άγεράκι φύσηξε άπ’ τό βουνό, δρόσισε 

λίγο, τό πουλάρι πήγαινε τώρα μονάχο του. Τό παιδί ένοιωσε τήν πλάτη του νάλαφρώ- 
νει. Τάφησε νά τρέχει καί στάθηκε δίπλα.

— ’ Αϊντε Στέργιο... Στέργιο μου...
Τό πουλάρι πήγαινε τώρα μονάχο του, τό παιδί έτρεχε δίπλα του:
— Στέργιο... Στέργιο... Κοίτα πατέρα.
Καί πήγαινε καί τό πουλάρι γοργά καί χαιρότανε, δλο χαιρότανε πλιότερο τό 

παιδί. "Γστερα πήγε άπό πίσω, δπως πήγαινε δυό μέρες μέ τή φοράδα. Κροτάλισε δυ
νατά τό καμουτσίκι στόν άέρα, άπό χαρά κι άπό περηφάνεια. 'Η δουλειά πήγαινε γορ-



γά, σέ λίγο θά χρειάζονταν καινούργια δεμάτια. Καί ξαφνικά τό πουλάρι σταμάτησε.
— "Αιντε, Στέργιο...
Τίποτα. Κροτάλισε δυνατά τό καμουτσίκι στον άέρα. Τό πουλάρι δέ σάλεψε. Τό 

σήκωσε ψηλά μ’ δλη τή δύναμή του καί τό κατέβασε στάναμένα καπούλια. Μια φορά, 
δυό φορές. Τό πουλάρι τινάχτηκε ξαφνιασμένο, έκανε μιά νά σηκωθεί στα πισινά του 
ποδάρια, φρούμαξε — σκοινιά, λουριά τό πνίξαν — άπόμεινε στό ζυγό κ ’ έτρεμε όλό- 
βολο. Τό παιδί είδε τό γυαλιστερό του τρίχωμα ν’ αύλακώνεται πάνω στό ίδρωμένο 
κορμί — δυό βαθειές χαρακιές — κι άπόμεινε μέ τό χέρι υψωμένο. ΙΙέταξε τό καμου
τσίκι στα στάχυα, έτρεξε καί τάγκάλιασε τό στήθος. Τό πουλάρι χαμήλωσε τό κεφάλι 
του καί τδτριψε πάνω στό δικό του. Καί τότε τό παιδί δέ μπόρεσε νά κρατήσει τά 
δάκρυα. Τόσφιγγε, σφιγγότανε πάνω στό στήθος του κ ’ έκλαιγε μέ λυγμούς.

Ό  ήλιος δλο κι άνέβαινε. Τό κάμμα δυνάμωνε. Τό παιδί ξαναπήρε τό καμουτσίκι 
στα χέρια καί μπήκε πάλι από πίσω. Δέν έκλαιγε πιά.

— "Αιντε Στέργιο.
Τάλογο έσκυψε μιά φορά τ ’ ωραίο κεφάλι, υστέρα τό τίναξε πίσω καί κάλπασε 

πάνω στα στάχυα.
— "Ε ϊ — χώ, φώναξε τό παιδί κ ’ ή φωνή του ήταν χαρούμενη κι άγρια.
Είχανε βαφτιστεί καί τά δυό.

Φ. Σ α ρ ρ ή : Α υτοκίνητα ( Α' βραβείο ζωγραφικής έκθεσης μαθητών Σχολής Καλών Τεχνώ ν)



Ή  έκθεση πζιδικ/οΰ σχεδίου πού όργα- 
νώθηκε μέ πρωτοβουλία τοΰ έθνιχοΰ Ιδρύ
ματος ραδιοφωνίας στο Ζάππειο τις μέρες 
των έορτών παρουσίασε πολλαπλό ένδια- 
φέρον. Παιδαγωγικό, καλλιτεχνικό και κοι
νωνικό.

Για τον γράφοντα, πού ετυχε ως ;ιέλος 
τής κριτικής Επιτροπής να δει δλα δσα εί
χαν στείλει οί δάσκαλοι όλης σχεδόν τής 
Ελλάδας στόν πανελλήνιο αυτό διαγωνισμό 
παιδικού σχεδίου, είναι παρήγορη ή κάποια 
μικρή σέ Ικταση άλλα ουσιαστική πρόοδο 
πού έχει συντελεσθεΐ ως προς τήν κατανόη
ση τής παιδευτικής σημασίας πού εχει τό 
σχέδιο στήν όλη διαπαιδαγώγηση τοΰ παι
διού.

Τα κορνιζαρισμένα «έργα» πού είχαν

νεΐς, να σπρώξουν τό παιδί σέ μια βλαβε
ρή πρώιμη μίμηση καλλιτεχνικής δημιουρ
γίας καί μάλιστα τής χειρότερης ποιότητας. 
"Ετσι αμβλύνεται για δλα τα παιδιά μια 
έμφυτη ικανότητα να βλέπουν καί νά δροΰν 
καί για δσα άπ’ αυτά έχουν τό προικιό τής 
καλλιτεχνικής έκφρασης, πού θά ίκδηλωθεΐ 
μέ τό ώρίμασμα τής ήλικίας, θεμελιώνεται 
από τά παιδικά χρόνια μιά λαθεμένη βά
ση. Μιά μιμητική —  καί δχι τής καλύτε
ρης ποιότητας —  άσκηση καί οχι μιά ά
μεση προσωπική όραση.

Τις σκέψεις αύτές, πού κινεί τό μεγαλύ
τερο ποσοστό άπό τά παιδικά σχέδια πού εί
δαμε, τις επαληθεύει ή παρήγορη διαπί- 
στο>ση πώς σέ άρκετά σχολειά εχει άρχίσει 
νά γίνεται σωστή έργασία μέ γερές παιδα-

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

σταλεί σαν άποκαλυπτικά μηνύματα πρώι
μων δημιουργών «ειτανε παραπολλά καί μαρ
τυρούσαν για μιά βασική παρεξήγηση πού 
φωλιάζει στήν αντίληψη των περισσότερων 
δασκάλων. Τήν έμφυτη δημιουργική ενέρ
γεια τού παιδιού νά καταχτήσει τό opajta 
τοΰ γύρω του κόσμου μέ γραμμές καί χρώ
ματα , ένας Εμπνευσμένος δάσκαλος μπορεί 
νά τήν αναγάγει σέ ένα πολυδύνα]ΐ/> μέσο 
γενικής μόρφωσης ένός σωστού άνθρώπου.

Τ ις περισσότερες όμως φορές, όπως εί
δαμε άπό τήν Εκθεση αυτή, ένας άκριτος 
Ενθουσιασμός γιά τήν φυσική διάθεση ό
λων των παιδιών ώς μιά ορισμένη ηλικία 
νά έκφρασθοΰν μέ σχήματα καί χρώματα 
ωθεί τούς μεγαλύτερους δασκάλους καί γο-

γωγικές βάσεις στήν πλευρά αυτή τής παι- . 
θείας.

Εκείνο πού κάνει Εντύπωση μέ τήν
πρώτη ματιά είναι πώς ή σωστή αυτή έρ
γασία γίνεται τό περισσότερο στό κέντρο 
και κατά μεγαλύτερο ποσοστό στήν ιδιω
τική ή στήν ειδικευμένη Εκπαίδευση.

Έ να  σχολειό μέ μιά όχι πολύχρονη αλ
λά γόνιμη παράδοση στόν τομέα τής τεχνι
κής Εκπαίδευσης, ή Παπαστράτειος σχολή 
παιγνιδιών καί διακοσμητικής, καί μερικά 
σχολειά τής "Αθήνας μέ έμπνευσμένους δα
σκάλους ειτανε τά φωτεινά παραδείγματα 
μιας σωστής άσκησης στό σχέδιο. "Από δώ 
πρέπει νά ξεκινήσει μιά Εκστρατεία πού 
πρέπει νά φτάσει ώς τό τελευταίο άκραΐο μο-



νοτάξιο δημοτικό για νά πείσει τούς δασκά
λου; πού σίγουρα Οάχουν τήν καλή προαίρε
ση, μά or/ τό ξέρουν, ν’ άφήσουν τά παιδιά, 
μέ μια μετρημένη καθοδήγηση, ν’ άναπτύ- 
ξουν τις έμφυτες είκαστικές τους Ικανότη
τες σέ γόνιμη παιδευτική άσκηση. Έ ν α  γε
νικό συμπέρασμα πού βγαίνει καί άπό τό 
τωρινό άντίκρυσμα μιας πανελλήνιας δειγ- 
ματολειψίας είναι πώς ή εικαστική ικανό
τητα τού Ελληνικού λαού είναι πάντα σέ 
ζηλευτό βαθμό ζωντανή καί ξύπνια. Μια 
σωστή καί Εμπνευσμένη διδασκαλία μπο
ρεί να τήν καλλιεργήσει σέ μια ιδιότυπη 
φυλετική αρετή για τό καλό τής προκο
πής καί τοΰ πολιτισμού μας.

Καί δέν χρειάζονται καν δύσκολες λύ
σεις. Προσωπική γνώμη τοΰ γράφοντος, πού 
είχε διατυπωθεί σέ ανάλογη περίπτωση, 
πριν άπό είκοσι τόσα χρόνια σέ υπόμνημα 
πού είχε συνταχθεΐ σέ συνεργασία μέ τόν 
τότε διευθυντή τής Σχολής Καλών Τεχνών 
Κώστα Δημητριάδη καί τό συνάδελφο καί 
φίλο Άγήνορα Άστεριάδη είτανε πώς μέ 
τό διορισμό ενός επιθεωρητή τεχνικών μα
θημάτων για δλη τήν Ελλάδα πολλά άπό 
τά προβλήματα θά είχαν απλοποιηθεί. Ή  
υπόδειξη είχε τότε γίνει δεκτή άπό τό Κρά
τος στήν ουσία της άλλά σκόνταψε στούς 
τύπους. Σήμερα εχουμε διανύσει πολύ δρό
μο οτή σωστή κατεύθυνση. Καί νέους μέ 
όρεξη καί δημιουργική πνοή μπορούμε νά 
βρούμε γύρω μας πολλούς πού θά θέλα
νε· νά γίνουν άπόστολοι μιας τέτιας Εκ
στρατείας.

Καί δέν εχουμε παρά νά ρίξουμε μιά μα
τιά στά σχέδια παιδιών ένός σχολείου τών 
Γρεοενών δταν είχαν τήν τύχη νάχουν δά
σκαλο τά/ Άστεριάδη (Παιδικά σχέδια 
1930) γιά νά φαντασθούμε τί μπορεί νά 
είναι μιά Πανελλήνια Έκθεση Παιδικού 
Σχεδίου δχι μόνο σέ πέντε - δέκα σχολειά 
Εργασία δχι μόνο σέ πέντε - δέκα σχολειά 
τών Αθηνών άλλά δλης τής Ελλάδος.

Σ Π . ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Σ

Π α ιδ ικ ά  Σ χ έδ ια  άπ ό  τό βιβλίο  
Α στεριάδη - Β ασίλειον άπό μαθητές 

Γρεβενών κα ι Π απαστρατείου .



T A ΤΗ Σ
Τού ΣΕΚ Ο Υ 

Προέδρου τής Δημοκρατίας

Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Α

9 Α πό τ ις  25 ώ ς τ ίς  31 Μ αρτίου 1960 έγινε στη Ρ ώ μ η τό  Δεύτερο συνέδριο των μαύρων 
συγγραφέων κα ι καλλιτεχνών, πού οργανώθηκε άπ ό  τήν 9Αφρικανική rΕ τα ιρ ία  Κ ουλτούρας. 
Σ το  συνέδριο πήραν μέρος συγγραφείς κα ί καλλιτέχνες άπ ό  τη Μαύρη 9Αφρική, τή Μ αδα
γασκάρη , τις Ά ντίλλες καί τ ις  'Ηνωμένες Π ολιτείες.

Τό συνέδριο εξέτασε διάφορες πλευρές των προβλη/.ιάτων πού αντιμετω πίζουν οι π αρά -

26

Επειδή ή κουλτούρα δέν εΤναι μια αυθύ
παρκτη όντότητα, δέν εΤναι φαινόμενο άπο- 
σπασμένο ή πού μπορεί να άποσπαστεΐ άπό 
ένα λαό, γ ι’ αυτό οι πολιτικοί ήγέτες, πού 
έχουν άποκτήσει, μ έ  έ λ ε ύ θ ε ρ ο  
κ α ί  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό  τ ρ ό π ο ,  
την εμπιστοσύνη αυτού τού λαού, για νά τον 
κατευθύνουν στο δρόμο πού θα διαλέξει, εΤ
ναι ταυτόχρονα ή έκφραση τού λαού τους καί 
οί εκπρόσωποι ή οί υπερασπιστές των πολι
τιστικών άξιων του. Ή κουλτούρα ένός λαού κα
θορίζεται άπό τις ύλικές καί ηθικές συνθήκες 
τής ζωής του. *0  ά ν θ ρ ω π ο ς  - κ α ί  
τ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  τ ο υ  ά π ο τ ε -  
λ ο ύ ν  έ ν α  ά ν α π ό  σ π α σ τ ό  
σ ύ ν ο λ ο .  Κάθε ελεύθερος καί κυρίαρχος 
λαός ζεΐ μέσα σέ συνθήκες πολύ πιο ευνοϊκές 
για την έκφραση των πολιτιστικών άξιών του 
άπό μια άποικιοποιημένη χώρα, πού έχει χά
σει κάθε ελευθερία καί πού ή κουλτούρα της 
ύφίσταται τις ολέθριες συνέπειες τής υποδού
λωσης. Εϊτε πρόκειται για έναν έλεύθερο εΤτε 
για έναν άποικιοποιημένο λαό, πολιτικός η
γέτης πού εκφράζει αύθεντικα τό λαό του, 
εΤναι έκεΐνος πού ή σκέψη του, τό νόημα τής 
ύπαρξής του, ή κοινωνική του συμπεριφορά 
καί οί άντικειμενικοί σκοποί τής δράσης του 
βρίσκονται σέ άπόλυτη αρμονία μέ τα χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα τού λαού του.

Είτε προσπαθεί, μέ συντηρητικό πνεύμα 
νά έξασφαλίσει τή διατήρηση μιας παλιάς κοι
νωνικής καί ήθικής ισορροπίας, εϊτε έπιδιώ- 
κει, μέ επαναστατικό τρόπο, νά άντικαταστή
σει τις παλιές συνθήκες ζωής μέ καινούργιες 
πιο ευνοϊκές γιά τό λαό, ό π ο λ ι τ ι 
κ ό ς  η γ έ τ η ς ,  έ ξ α ι τ ί α ς  τ ή ς  
Ι δ ε ο λ ο γ ι κ ή ς  κ α ί  π ρ α κ τ ι 
κ ή ς  έ π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  τ ο υ  μ έ  
τ ό  λ α ό ,  ε Τ ν α ι  έ κ π ρ ό σ ω π ο ς  
μ ι α ς  κ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς ;  Αυτή ή κουλ
τούρα μπορεί νά εΤναι ά ν τ ι δ ρ α σ τ ι -  
κ ή  ή π ρ ο ο δ ε υ τ ι κ ή  άνάλογα μέ 
τήν ουσία τών σκοπών τής δράσης πού χα
ράζει ένα πολιτικό κίνημα γιά τό λαό.

Πριν γίνει ήγέτης μιας όμάδας, ενός λαού 
ή ένός τμήματος τού λαού, ό άνθρωπος έχει 
κάνει οπωσδήποτε τήν εκλογή του άνάμεσα 
στο παρελθόν καί στο μέλλον. Έ χρ ι διοιλέξει

άν θά γίνει έκπρόσωπος καί υπερασπιστής 
τών παλιών άξιών ή άν θά ύποστηρίξει καί θά 
προωθήσει τήν άνάπτυξη καί τον άδιάκο- 
πο πλουτισμό όλων τών άξιών τού λαού του, 
καί τών πολιτιστικών άξιών φυσικά, πού μέ τό 
βάθος καί τις μορφές τους θά έκφράσουν τις 
πραγματικές συνθήκες ζωής τού λαού ή τήν 
άνάγκη πού νιώθει ό λαός γιά νά άλλάξει αυ
τές τις συνθήκες. Κατά συνέπεια, όποιος κι 
άν εΤναι ό βασικός χαρακτήρας μιάς κουλ
τούρας, άντι δραστικός ή προοδευτικός, ό πο
λιτικός ήγέτης, πού διαλέχτηκε έλεύθερα άπό 
ένα λαό, πρέπει νά διατηρεί ένα φυσικό δε
σμό άνάμεσα στή δράση του καί στήν κουλ
τούρα αυτού τού λαού, γιατί άν δέν τό κάνει 
αυτό, άν πάψει νά πειθαρχεί στούς κανόνες 
καί στις άξιες πού καθορίζουν τή συμπερι
φορά καί έπηρεάζουν τή σκέψη τού λαού, θά 
εΤναι άδύνατο νά δράσει αποτελεσματικά.

Γιατί οί μεγάλοι στοχαστές τού καπιτα
λισμού εΤναι άπαράδεκτοι γιά τούς λαούς πού 
έχουν διαλέξει διαφορετικούς δρόμους εξέλι
ξης; Οί ήγέτες τών λαϊκών δημοκρατιών δέ θά 
μπορούσαν · νά έκπροσωπήσουν μιά κουλτού
ρα κοατιταλιστικής ουσίας, γιά τον άπλούστα-
το λόγο πώς οί λαοί τους έχουν διαλέξει τό 
σοσιαλιστικό καθεστώς. Ή  άραβική κουλτού- _ 
ρα διαφέρει άπό τή λατινική, γιατί οί άρα- 
βικοϊ καί οί λατινικοί λαοί πειθαρχούν σέ δια
φορετικές ιστορικές παραδόσεις καί σέ δια
φορετικούς κανόνες ζωής. Ή  διανοητική, φι
λοσοφική καί ήθική κατάσταση ένός λαού, ά- 
κόμα περισσότερο καί άπό τήν ύλική καί τε
χνική του κατάσταση, δίνουν στήν κουλτούρα 
του τήν αύθεντική μορφή έκφρασής της καί 
τό αυθεντικό της νόημα, άνεξάρτητα άπό τή 
λιγότερο ή περισσότερο άποτελεσματική έ- 
πίδραση πού άσκούν στο καθολικό πολιτι
στικό σύνολο.

Οί ιμπεριαλιστές χρησιμοποιούν διάφορες 
πολιτιστικές άξιες, επιστημονικές, τεχνικές, 
οικονομικές, λογοτεχνικές ή ήθικές, γιά νά δι
καιώσουν καί νά διατηρήσουν τό εκμεταλλευ
τικό καί κοττοατιεστικό καθεστώς τους. Οί κα- 
ταπιεζόμενοι λαοί χρησιμοποιούν εντελώς άν- 
τίθετες πολιτιστικές άξιες, γιά νά πολεμή-



M A Τ Ρ II Σ Κ Ο Υ Λ Τ Ο Υ Ρ Α Σ
ΤΟΥΡΕ
τής Γουινέας

γοντες τής μαύρης κουλτούρας κα ί συγκεκριμενοποίησε σέ μ ια  σ ειρά  κείμενα τα  πορ ίσμ ατα  
των εργασιώ ν του. Μ ια απ ό  τ ις  μεγάλες στιγμ ές τού συνεδρίου ειταν ή άνάγνωση ενός 
μηνύματος τοϋ προέδρου τής Δ ημοκρατίας τής Γουινέας κ . Σ έκου  Τουρέ. Τό κείμενο αυτού  
τού μηνύματος π αρουσιάζει έξα ιρετ ικό  ένδιαφέρον καί γ Γ  αυτό τό δίνουμε ολόκληρο στους 
αναγνώστες μας.

σουν καλύτερα τον ιμπεριαλισμό και να απαλ
λαγούν από τό αποικιακό καθεστώς.

Οΐ έπιστημονικές γνώσεις, ή σύγχρονη τε
χνική και ή άνοδος τής σκέψης στη στάθμη 
των ανώτερων ανθρωπιστικών αρχών για την 
τελείωση τής κοινωνικής ζωής —  όλα αύτά# 
μ’ όλο πού είναι άπαραίτητα για τον πλου
τισμό μιας κουλτούρας, δεν αποκλείουν τη 
δυνατότητα τής χρησιμοποίησής τους για αν
τιφατικούς σκοπούς. Ή  πολιτιστική αξία έ- 
νός λαού πρέπει να ταυτίζεται μέ τή συμβολή 
πού μπορεί νά προσφέρει για τήν ανάπτυξη 
τού παγκόσμιου πολιτισμού, μέ τήν καθιέρωση 
ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα συγκεκριμέ
νων σχέσεων ισότητας, αλληλεγγύης, ένότη- 
τας καί αδελφότητας. ΓΓ αύτό οι πραγματι
κοί πολιτικοί ήγέτες τής Αφρικής, πού ή σκέ
ψη καί ή δράση τους άποβλέπουν προς τήν έ- 
θνική άπελευθέρωση τών λαών τους, πρέπει 
όπωσ δήποτε ν ά  έ χ ο υ ν  τ α χ θ ε Τ ,  
κ α τ η γ ο ρ η μ α τ ι κ ά ,  έ ν α ν τ ί ο ν  
δ λ ω ν  τ ώ ν  μ ο ρ φ ώ ν  κ α ί  τ ώ ν  
δ υ ν ά μ ε ω ν  π ο ύ  ά λ λ ο ι ώ ν ο υ ν  
τ ή  φ υ σ ι ο γ ν ω μ ί α  τ ή ς  ά φ ρ ί 
κ α  ν ι κ ή ς κ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς .  Οί πο
λιτικοί αυτοί εκπροσωπούν έξαιτίας τής άν- 
τιαποικιοκρατικής ουσίας καί τού έθνικού περιε
χομένου τού άγώνα τους, τις πολιτιστικές ά- 
ξίες τής κοινωνίας τών χωρών τους, πού έχε» 
κινητοποιηθεί κατά τής άποικιοκρατίας. Καί 
σάν εκπρόσωποι αυτών τών πολιτιστικών ά- 
ξιών, άγωνίζονται γιά τήν άποαποικιοποίηση 
όλων τών μορφών ζωής στή χώρα τους.

Ή άποαποικιοποίηση δεν περιορίζεται μό
νο στήν άπελευθέρωση άπό τήν άποικιοκρα- 
τική παρουσία. Πρέπει όπωσδήποτε νά συμ
πληρωθεί καί μέ τήν ολική άπελευθέρωση τού 
«άποικιοποιημένου» πνεύματος, δηλαδή άπό 
όλες τις κακές, ήθικές, πνευματικές καί πολι
τιστικές συνέπειες τού αποικιακού καθεστώ
τος. Ή άποικιοκρατία, γιά νά εξασφαλίσει κά- 
7101 α άσφάλεια,. έχει άνάγκη νά δημιουργεί 
καί νά διατηρεί πάντα ένα ψυχολογικό κλίμα 
ευνοϊκό γιά τή δικαίωσή της. Αυτό τήν κάνει 
νά άρνεΐται τις πολιτιστικές άξιες τού υποδου
λωμένου λαού. Ό  έθνικοαπελευθερωτικός ά- 
γώνας λοιπόν δεν όλοκληρώνεται παρά μόνο 
όταν μιά χώρα, μετά τήν απαλλαγή της άπό

τον αποικιακό διοικητικό μηχανισμό, μπορέσει 
νά συνειδητοποιήσει τις άρνητικές άξιες πού 
οί άποικιοκράτες έχουν μπολιάσει συνειδητά 
στή ζωή, στις σκέψεις, στις παραδόσεις της 
κ.τ.λ., γιά νά ξεριζώσουν άπό μέσα της κά
θε δυνατότητα άνάπτυξης και άνθησης.

Ή έπιστήμη γιά τήν άλλοίωση τής φυσιο
γνωμίας ένός άποικιοποιημένου λαού χρησι
μοποιεί καμιά φορά τόσο λεπτότατες μεθό
δους, ώστε κατορθώνει σιγά - σιγά νά παρα
ποιήσει άκόμα καί τά σωματικά μας γνωρί
σματα, νά νοθεύσει τις πρωτότυπες άρετές 
καί τά προσόντα μας. Δέν εΤναι τυχαίο τό 
γεγονός πώς ή γαλλική αποικιοκρατία έφθα- 
σε στον κολοφώνα της τήν έποχή τής περιβόη
της καί άχρηστευμένης πιά σήμερα θεωρίας 
τού Λεβύ -  Μπρύλ γιά τήν «πρωτόγονη καί 
πρ>ολογική ιδιοσυστασία». Μ’ όλο πού άπό 
τότε έχει τροποποιήσει πολλά σημεΐα άπό αυ
τή τή θεωρία, στήν προσπάθειά της νά προ
σαρμοστεί στήν άναπόφευκτη έξέλιξη τών κα- 
ταπιεζόμενων λαών, ή άποικιοκρατία δέν έ- 
παψε ποτέ νά γεννάει μέσα της, μέ τις πιο δια
φορετικές μορφές καί άποχρώσεις, συμπλέγ
ματα ήθικής, πνευματικής καί πολιτιστικής 
άνωτερότητας άπέναντι στούς άποικιοποιημέ
νους λαούς. Αυτή ή πολιτική, πού όπτοβλέπει 
στήν άλλοίωση τής φυσιογνωμίας ένός λαού, 
πετυχαίνει τόσο περισσότερο, όσο μεγαλύ
τερη είναι ή διαφορά τής εξέλιξης άνάμεσα 
στον άποικιοποιημένο καί στον άποικιοκράτη. 
Καί ριζώνει τόσο βοιθύτερα, όσο πιο μακρό
χρονη είναι ή κυριαρχία. Τό «σύμπλεγμα τού 
άποικιοποιημένου», μέ τις πιο ποικίλες μορ
φές του, διαστρεβλώνει τήν εξέλιξή μας, βά
ζει τή σφραγίδα του άκόμα καί στις σκέψεις 
μας. Τό γεγονός π.χ. πώς φοράμε κάσκα καί 
γυαλιά ήλιου, άντικείμενα πού θεωρούνται σάν 
ένδειξη τού δυτικού πολιτισμού, αποδείχνει 
αυτή τήν άλλοίωση τής φυσιογνωμίας, πού ά- 
ποτελεί τροχοπέδη γιά τήν άνάπτυξή μας. . .

‘Ωστόσο δέν είναι σωστό νά πιστεύουμε 
πώς ένας λαός, μιά φυλή καί μιά κουλτούρα 
εμπεριέχουν όλες τις ήθικές, πνευματικές καί 
κοινωνικές αξίες. Ε ί ν α ι  ο υ τ ο π ί α  
ή ά π ο ψ η  π ώ ς  ή ά λ ή θ ε ι α  δ έ  
β ρ ί σ κ ε τ α ι  π ο υ θ ε ν ά  ά λ λ ο ύ  
π α ρ ά  μ ό ν ο  σ τ ο  δ ι κ ό  μ α ς
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έ θ ν ι κ ό,  φ υ λ ε τ ι κ ό  κ α ί  π ο λ ι 
τ ι σ τ ι κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν .  "Οπως 
τονίσαμε κιόλας, οί άνακαλύψεις των ανθρώ
πων, τα πνευματικά έπιτεύγματα καί ή έξέ- 
λιξη των γνώσεων δεν άνήκουν άποκλειστικά 
σ έ κανέναν. Είναι άποτέλεσμα ένός συνόλου 
παγκόσμιων άνακαλύψεων έπιτευγμάτων καί 
έξελίξεων, καί κανένας λαός δεν έχει δικαίω
μα να διεκδικήσει τό μονοπώλιό τους. Ε κ εί
νοι που μεταναστεύσου στις Ηνωμένες Πο
λιτείες, όταν έγκατέλειψαν τά σύνορα τής πα
τρίδας τους, δέν άφησαν έκεΐ δ,τι είχαν άπο- 
κτήσει στον πνευματικό τομέα. Δε χρειάστηκε 
νά ξαναεφευρουν την ιστιοπλοΐα, τά χαλύβδι
να έργαλεία ή τό μπαρούτι. Τά χρησιμοποίη
σαν γιά νά 'ικανοποιήσουν τις άνάγκες τους, 
πολύ πριν σκεφτούν όρισμένες άποικιοκρατι- 
κές δυνάμεις νά διεκδικήσουν την άνακάλυψη 
καί την κυριότητά τους. Ό  Γάλλος χωροφύ
λακας πού υπηρετεί στο Ντακάρ ή στο 'Αλ
γέρι δέν είναι «κάτοχος» τής απελευθερωτικής 
πορείας, του άτόμου, επειδή συμβολίζει την 
άποικιοκρατική παρουσία. ‘Ωστόσο με αυτή 
τή μορφή καί μέ τέτοιες πνευμοττικές μεθό
δους καθιέρωσε ή άποικιοκρατία τήν άρχή τής 
άνωτερότητάς της.

Τά διδακτικά βιβλία των αποικιακών σχο
λείων μάς μάθαιναν τούς πολέμους των Γα- 
λατών, τή ζωή τής Ζάν ντ’ "Αρκ ή του Ναπο- 
λέοντα, τον κατάλογο των νομών τής Γαλλίας, 
τά ποιήματα του Λαμαρτίνου καί τό θέατρο 
τού Μολιέρου, σάν ή 'Αφρική νά μήν είχε ποτέ 
ιστορία, παρελθόν, γεωγραφική ύπόσταση καί 
πολιτιστική ζωή. . . Ή αξία τών μαθητών μας 
κρινόταν μόνο άπό τήν ικανότητά τους νά 
προσαρμοστούν σ ’ αυτή τήν πολιτική τής ό- 
λοκληρωτικής πολιτιστικής άφομοίωσης.

Ή (Αποικιοκρατία, μέ τίς διάφορες εκδηλώ
σεις της, καυχιέται πώς δίδαξε, στά σχολεία 
της, στούς «εκλεκτούς» άπό μάς τίς διάφο
ρες επιστήμες, πώς τούς έκανε τεχνικούς, μη
χανικούς ή ήλεκτρολόγους, καί έτσι κατορθώ
νει νά επηρεάζει αρκετούς διανοουμένους μας 
σέ τέτοιο βαθμό, ώστε τελικά φτάνουν στο 
σημείο νά δικαιώνουν τήν άποικιοκρατική κυ
ριαρχία. Μερικοί προχωρούν ακόμα περισσό
τερο καί καταλήγουν νά πιστέψουν πώς γιά 
νά αποκτήσουν τίς καθολικές άληθινές γνώ
σεις τής επιστήμης, πρέπει οπωσδήποτε νά πε
ρί φρονήσουν τίς ήθικές, πνευματικές καί πο
λιτιστικές αξίες τής χώρας τους, γιά νά δε
χθούν καί νά αφομοιώσουν μιά κουλτούρα, 
πού συχνά τούς είναι άπό χίλιες άπόψεις ξέ
νη.

Σέ τί διαφέρουν όμως οί γνώσεις τής χει
ρουργικής, πού διδάσκονται στο Λονδίνο, στήν 
Πράγα, στο Βελιγράδι, ή στο Μπορντώ; Οί 
μέθοδοι γιά νά μετρήσει κανείς τον όγκο έ
νός σώματος δέν είναι οί ίδιες στή Νέα Ύ - 
όρκη, στή Βουδαπέστη ή στο Βερολίνο; Ή 
άρχή τού ’Αρχιμήδη δέν είναι ή Τδια στήν Κ η 
να καί στήν ‘Ολλανδία; Δέν υπάρχει χημεία 
ρωσική καί χημεία ιαπωνική, υπάρχει άπλού- 
στατα ή χημεία. Ή έπιστήμη όστορρέει άπό 
δλες τις παγκόσμιες γνώσεις, δέν έχει έθνι- 
κότητα. Οί γελοίες συγκρούσεις, πού γίνον

ται γιά τήν καταγωγή τής μιάς ή τής άλλης 
άνακάλυψης, δέν μάς ένδιαφέρουν, γιατί δέν 
προσθέτουν τίποτα στήν άξία τής κάθε άνα
κάλυψης.

‘Οποιος δμως κι αν είναι ό βαθμός τής ά
πατης της, ή άποικιοκρατία προδίδει τούς 
σκοπούς της μέ τήν όργάνωση καί τήν ούσία 
τής διδασκαλίας, πού ισχυρίζεται πώς προ
σφέρει έξ ονόματος δέν ξέρω ποιού άνθρωπι- 
σμού. Ή  άλήθεια είναι πώς στήν άρχή χρεια
ζόταν όρισμένο άριθμό κατώτερων ύπαλλή- 
λων: έμπορικών πρακτόρων, λογιστών, δακτυ- 
λογράφων, ταχυδρομικών κ.τ.λ. Ό  στοιχειώ
δης χαρακτήρας τής έκπαίδευσης πού μάς 
παρείχε, έδειχνε άρκετά εύγλωττα τούς σκο
πούς της. Ή άποικιοκρατική έξουσία άπέφευ- 
γε π.χ. νά δημιουργήσει γιά τούς νέους τής 
Αφρικής σχολεία, πού θά μπορούσαν νά κα
ταρτίσουν διοικητικά στελέχη ίκανά νά διδά
ξουν τήν πραγματική ιστορία τής Αφρικής. 
Τί θά γινόταν τήν άλλη μέρα μετά τήν άπε- 
λευθέρωση τής Γουινέας, άν δέν είχαμε ιδρύσει 
μόνοι μας ένα σχολείο διοικητικών στελεχών; 
Ή διοικητική ζωή τής Δημοκρατίας τής Γουι
νέας όρθωσε μπροστά μας, σέ μάς τήν ίδια 
τήν κυβέρνηση, πολυάριθμα προβλήματα, πού 
μόνο έμπειρικά μπορέσαμε νά τά λύσουμε.

Ή θέληση νά διατηρηθούν οί πληθυσμοί σέ 
διαρκή κατάσταση κατωτερότητας σφραγίζει 
καί τά προγράμματα καί τό χαρακτήρα τής 
άποικια:κής διδασκαλίας. Ό  ’Αφρικανός δά
σκαλος ήθελαν νά είναι καί νά μείνει ένας δά
σκαλος ποιοτικά κατώτερος, γιά νά διατηρή
σει σέ κατώτερο επίπεδο τήν ποιότητα τής 
διδασκαλίας στήν Αφρική. Εμπόδιζαν ταυτό
χρονα μέ κάθε τρόπο τήν άνάρρηση ’Αφρικα
νών υπαλλήλων στήν άνώτερη υπαλληλική ι
εραρχία, άπαιτώντας ισοδυναμία τών διπλω
μάτων. Αυτός ό (Αντιπερισπασμός χρησιμο
ποιήθηκε μέ τόση πανουργία, ώστε βρισμένοι j 
συνδικαλιστές σύντροφοί μας, μ* δλο πού εί- 
ταν κατά τής (Αποικιοκρατίας, τσακώνουνταν 
άγρια μεταξύ τους γιά τό πρόβλημα τής ισο
δυναμίας τών περγαμηνών, άντί νά χτυπούν \ 
άμεσα τίς βασικές αιτίες τής σκοταδιστικής 
πολιτικής. ^

Ειδικοί δάσκαλοι, ειδικοί γιατροί! "Ολοι 
αυτοί χρειάζονταν γιά ένα συγκεκριμένο σκο- ; 
πό. Τό άποικιοκρατικό καθεστώς είχε άνάγκη 
άπό άνθρώπους πού νά παράγουν, άπό (Ανθρώ
πους πού νά δημιουργούν, άπό εργατικά χέ
ρια. Χρειαζόταν ξυλοκόπους στο Μέσο Κογκό j 
ή στήν ’Ακτή τού ’Ελεφαντόδοντος, άγρότες j 
στο Σουδάν ή στήν Δαχομέη κ.τ.λ. Οί άποικοι 
τής Γαλλικής Δυτικής Αφρικής καί τής Γαλ
λικής Ίσημερινής ’Αφρικής, οί ισχυρές έ τ α ι- ; 
ρίες τών αποικιοκρατών στο Βελγικό Κογκό
ή στή Ροδεσία δέ θά είχαν εγκατασταθεί στήν 
'Αφρική, άν δέν υπήρχε εκεί ό πλούτος τού 
έδάφους καί ό ’Αφρικανός άνθρωπος, πού τον 
έβλεπαν σάν έργαλεΐο γιά τήν εκμετάλλευση . 
αυτού τού πλούτου. Γιά νά καταπολεμήσουν ΐ 
τίς μεγάλες ενδημικές άρρώστειες, πού (Απει
λούσαν τήν ποσοτική ισορροπία τού πληθυ
σμού καί μείωναν τά έργοπτκά χέρια, οί άπ οι- 
κιοκρατικές δυνάμεις δημιούργησαν τό σώμα



των ’Αφρικανών γιατρών, χαρακτηρίζοντας το 
σαν ένα κατώτερο σώμα «Ιατρικών έργατών». 
"Ετσι, στον τομέα τής καθαρής γνώσης, στον 
τομέα τών καθολικών γνώσεων, ή διδασκαλία 
που πρόσφερ<χν οί άποικιοκράτες στην ’Αφρι
κή εΐταν σκόπιμα κατώτερη και περιοριζό
ταν στις γνώσεις που θά έπέτρεπαν μια όσο 
τό δυνατό καλύτερη έκ μετάλλευση τών πλη
θυσμών. Έ κτος από αυτό, ή στοιχειώδης καί 
ή μέση έκπαίδευση απέβλεπαν σταθερά στην 
έξάρτηση τής κουλτούρας καί στην άλλο ίωση 
τής μορφής της.

Πρέπει νά έγκαταλείψουμε τον κακό συναι
σθηματισμό νά χρωστάμε ευγνωμοσύνη στην 
προσφορά μιας κουλτούρας, που μάς έπιβλή- 
θηκε σε βάρος τής δικής μας κουλτούρας. Πρέ
πει νά έξετάσουμε άντικειμενικά τό πρόβλη
μα. Πόσοι άπό τούς νέους σπουδαστές μας 
καταδικάζουν, χωρίς νά τό κοτταλαβαίνουν καί 
οί Ιδιοι, την άφρικανική κουλτούρα, κρίνοντας 
την με βάση την ιεραρχία τών άξιών που έ
χουν καθιερωθεί σ ' αυτό τον τομέα άπό την 
κουλτούρα τής άποικιοκρατικής δύναμης; Στην 
Ιστορία δέν υπάρχει κανένα παράδειγμα πού 
ή κουλτούρα ένός λαού νά έμεινε στατική. ‘Ό 
λες οί κουλτούρες άκολουθούν ένα δικό τους 
δρόμο εσωτερικής έξέλιξης καί καμιά δεν μπο
ρεί νά ισχυριστεί πώς εΐναι ποιοτικά άνώτε- 
ρη. Ή άξια μιάς κουλτούρας δέν μπορεί νά 
κριθεΐ παρά μόνο σε σχέση μέ την έπίδραση 
πού άσκεΤ στην άνάπτυξη τής κοινωνικής συμ
περιφοράς. Κουλτούρα είναι ό τρόπος πού μ’ 
αυτόν μιά δοσμένη κοινωνία διευθύνει καί χρη
σιμοποιεί τις πηγές τής σκέψης της. Ό  Μάρξ 
ή ό Γκάντι δέν συνέβαλαν λιγότερο στην πρόο
δο τής άνθρωπότητας άπό τον Ούγκώ ή τον 
Παστέρ.

r

Ένώ όμως μαθαίνουμε γενικά τί εΐναι κουλ
τούρα καί γνωρίζουμε τά όνόμοττα τών εξο
χότερων έκφραστών της, ξεχνάμε σιγά - σι
γά τις πατροπαράδοτες έννοιες τής δικής μας 
κουλτούρας καί τά ονόματα εκείνων πού τη 
δόξασαν. Πόσοι άπό τούς νεαρούς μαθητές 
μας μπορούν νά διαβάσουν τον Μποσσυέ, άλ- 
λά άγνοούν τη ζωή τού Έ λ  - Χάτζ -  Ούμάρ; 
Πόσοι Αφρικανοί διανοούμενοι παραγνωρίζουν 
άσύνειδα τά πλούτη τής δικής μας κουλτού
ρας, γιά νά καταγράψουν τις φιλοσοφικές άν- 
τιλήψεις ένός Καρτέσιου ή ένός Μπέρκσον;

Οσο συλλογιζόμαστε μέ μοναδική βάση αυ
τά τά έξωτερικά άποκτήματα, όσο έξακολου- 
θούμε νά κρίνουμε ή νά ορίζουμε σύμφωνα μέ 
τις άξιες τής άποικιακής κουλτούρας, δέν θά 
μπορέσουμε νά άποοστοικιοποιηθούμε καί δε 
θά δώσουμε στις σκέψεις καί στις πράξεις μας 
ένα εθνικό περιεχόμενο, δηλαδή μιά χρησι
μότητα πού θά τεθεί στήν υπηρεσία τής κοι
νωνίας μας. Βέβαια κάθε κουλτούρα άξια νά 
Ονομάζεται έτσι πρέπει νά μπορεί νά δίνει καί 
νά δέχεται, γι* αυτό κι έμεΐς μπορούμε νά 
θεωρούμε τις ξένες κουλτούρες μόνο σάν μιά
αναγκαία προσφορά γιά τον πλουτισμό τής 
δίκης μας.

Τό περιβάλλον κοίθορίζει τό άτομο, γι* αυ

τό ό άγρότης τών χωριών μας έχει περισσό
τερα γνήσια άφρικανικά χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα άπό τό δικηγόρο ή τό γιατρό τών 
μεγάλων πόλεων. Ό  άγρότης, πού διατηρεί 
λιγότερο ή περισσότερο άθικτη τήν προσωπι
κότητά του καί τήν ούσία τού κουλτούρας 
του, νιώθει μεγαλύτερη ευαισθησία γιά τις 
πραγματικές άνάγκες τής ’Αφρικής. Δέ θέλου
με νά καταδικάσουμε τούς διανοούμενους, έ
χει όμως μεγάλη σημασία νά άποδείξουμε 
τήν άλλοίωση τής φυσιογνωμίας τού ’Αφρικα
νού διανοούμενου, άλλοίωση πού γ ι’ αυτήν 
δέν εύθύνεται ό Ιδιος, γιατί μ* αυτό τό τίμη
μα τού δίδαξε τό άποικιοκρατικό καθεστώς 
τις γενικές γνώσεις, πού τού έδωσαν τή δυ
νατότητα νά γίνει μηχανικός, γιατρός, άρ- 
χιτέκτονας ή λογιστής. Γι* αυτό ή άποαποι- 
κιοποίηση στο επίπεδο τού άτόμου πρέπει 
νά γίνει βαθύτερα σέ εκείνους πού μορφώθη
καν άπό τό άποικιοκρατικό καθεστώς. Πραγ
ματοποιώντας αυτή τήν άποαποικιοποίηση, 
ό ’Αφρικανός διανοούμενος θά προσφέρει στήν 
ήπειρό μας μιά άποτελεσματική καί πολύτι
μη βοήθεια. ‘ Οσο περισσότερο θά καταλα
βαίνει τήν άνάγκη νά άπελευθερωθεί πνευμα
τικά άπό τό σύμπελγμα τού άποικιοποιημέ- 
νου, τόσο περισσότερο θά ξαναβρίσκει τις 
πρωτότυπες άρετές μας καί τόσο περισσότε
ρο θά ύπηρετεΐ τήν άφρικανική υπόθεση.

Ή  Αφρική εΐναι βασικά χώρα κοινοτική. Ή 
συλλογική ζωή καί ή κοινωνική άλληλεγγύη 
δίνουν στις συνήθειές της ένα άνθρωπιστικό 
βάθος, πού πρέπει νά τό ζηλεύουν πολλοί 
λαοί. Στήν ’Αφρική, έξαιτίας αυτών τών άν- 
θρώπινων ιδιοτήτων, ό άνθρωπος δέν μπορεί 
νά άντιληφθεΤ τήν όργάνωση τής ζωής του έ
ξω άπό τή ζωή τής κοινωνίας —  τής οικο
γένειας, τού χωριού ή τής φυλής του. Ή  φω
νή τών άφρικανικών λαών εΐναι άπρόσωπη, 
άνώνυμη, δέν έχει κανένα άτομικιστικό ήχο. 
Στούς κύκλους όμως πού μολύνθηκαν άπό τό 
πνεύμα τών άποικιοκρατών, είναι δυνατό νά 
μήν παρατηρήσει κανείς τήν πρόοδο τού ά- 
τομικού έγωΐσμού; Εΐναι δυνατό νά μήν ό- 
κούσει άνθρώπους νά υπερασπίζουν τή θεοορ ία 
«ή τέχνη γιά τήν τέχνη», τή θεωρία «ή ποίηση 
γιά τήν ποίηση», τή θεωρία «καθένας γιά τον 
έαυτό του»;

Ένώ οί άνώνυμοι καλλιτέχνες μας μαγεύουν 
όλο τον κόσμο, ένώ άπό παντού ζητάνε τούς 
χορούς μας, τή μουσική μας, τά τραγούδια 
μας καί τά γλυπτά μας, γιά νά γνωρίσουν 
καλύτερα τό βαθύ νόημά τους, μερικοί άπό 
τούς νεαρούς μας διανοούμενους σκέπτονται 
πώς άρκεΤ νά γνοορίσουν τον Πρεβέρ, τον 
Ρεμπώ, τον Πικασσό ή τον Ρενουάρ, γιά νά 
γίνουν καλλιεργημένοι άνθρωποι καί νά ά- 
νεβάσουν τήν κουλτούρα, τήν τέχνη καί τήν 
προσωπικότητά μας σέ ψηλότερο επίπεδο. 
*Όλοι αυτοί βλέπουν μόνο τήν επιφάνεια τών 
γεγονότων. Κρίνουν μέσα άπό τά συμπλέγμα- 
τά τους, μέ τήν ψυχοσύνθεση τού «άποικιο- 
ποιημένου». Τά λαϊκά τραγούδια μας δέν έ
χουν γ ι’ αυτούς άξία, παρά μόνο στο βαθμό
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πού πλαισιώνονται άρμονικά μέσα στις έντε- 
λώς ξένες για τό κοινωνικό τους νόημα δυτι
κές μόδες. Οί πίνακές μας! Θά τους ήθελαν 
πιο κλασικούς. Οί μάσκες και τα μικρά γλυ
πτά μας! "Έχουν μόνο αίσθητική άξια. Στο 
σημείο αυτό δε σκέπτονται πώς ή άφρικανική 
τέχνη εΤναι δασικά ώφελιμιστική και κοινω
νική.

Οί διανοούμενοι αύτοί, πού έχουν μηχανο
ποιηθεί καί άπέκτησαν έναν καταστρεπτικό 
τρόπο σκέψης, συνηθισμένοι καθώς εΤναι νά 
κρίνουν μέ δάση άξιες πού δεν τούς έπέτρε- 
ψαν νά τις ορίσουν μέ τις δικές τους πνευ
ματικές δυνάμεις, καί διαπαιδαγωγημένοι σύμ
φωνα μέ τό πνεύμα, τή σκέψη, τις συνθήκες 
ζωής καί τή θέληση τού άποικιοκρατικού κα
θεστώτος, μένουν κοττάπληκτοι κάθε φορά πού 
καταγγέλλουμε τον όλέθριο χαρακτήρα τής 
συμπεριφοράς τους. "Αν όμως ρωτούσαν τον 
έαυτό τους, νηφάλια, όχι στηριζόμενοι στη 
θεωρητική τους γνώση τού κόσμου, άλλά ά- 
ποκτώντας αύτοσυνείδηση, ποιές εΤναι οί πραγ
ματικές άξιες τού λαού καί τής πατρίδας τους, 
αν σκέπτονταν τί προσφέρει ή συμπεριφορά 
τους στην Αφρική, πού έχει ξεσηκωθεί όλό- 
κληρη γιά νά πετύχει τούς άντικειμενικούς 
σκοπούς της, την άπελευθέρωση, την πρόοδο, 
την ειρήνη καί την άξιοπρέπεια, τότε άσφαλώς 
θά άντιλαμδάνονταν καί θά εκτιμούσαν τά 
προβλήματα μας. "Ολοι αυτοί δέν καταλα
βαίνουν πώς έστω καί ή έλάχιστη πρωτότυπη 
καλλιτεχνική μας εκδήλωση άποτελεϊ ένεργό 
συμμετοχή στή ζωή τού λαού μας. Χωρίζουν 
τήν κουλτούρα άπό τό λαό, τήν τέχνη άπό τήν 
πραγματική ζωή.

Κάθε πράγμα έχει τή μορφή καί τό βάθος 
του. Έκεΐνο πού έχει πρωταρχική σημασία 
στήν άφρικανική τέχνη είναι τό προχγματικό 
καί ζωντανό της περιεχόμενο, ή βαθειά σκέψη 
πού τή ζωογονεί καί τήν κάνει χρήσιμη στήν 
κοινωνία. Οί ικανότητες των διανοουμένων καί 
των καλλιτεχνών, τών στοχαστών καί τών ερευ
νητών, δέν έχουν άξία παρά μόνο όταν βοη
θούν πραγματικά τή ζωή τού λαού, δταν βρί
σκουν βασικά τήν ολοκλήρωσή τους μέσα στή 
δράση, στή σκέψη καί. στούς πόθους τών πλη
θυσμών. "Αν δλοι οώτοί άπομονωθούν άπό 
τό δικό τους περιβάλλον έξαιτίας τής ίδιαίτε- 
ρης ψυχοσύνθεσής τους, τής ψυχοσύνθεσης τού 
«άποικιοποιημένου», δέ θά μπορέσουν νά ά- 
σκήσουν καμιά επίδραση, δέ θά έχουν καμιά 
άξία γιά τήν έπαναστατική δράση, πού άνα- 
πτύσσουν οί άφρικανικοΐ πληθυσμοί γιά νά ά- 
πελευθερωθούν άπό τήν άποικιοκρατία. Θά 
είναι πάντα ξεριζωμένοι καί ξένοι γιά τήν πα
τρίδα τους.

Αυτή ή πνευματική άποαποικιοποίηση, αυ
τή ή άποαποικιοποίηση τών σκέψεων καί τών 
άντιλήψεων φαίνεται άπειρα δύσκολη. Πραγ
ματικά, υπάρχουν πολλές άποκτημένες συν
ήθειες, άνεξέλεγκτοι τρόποι συμπεριφοράς, έ
νας τρόπος ζωής καί ένας τρόπος σκέψης, πού 
στο σύνολό τους αποτελούν ένοέ είδος «δεύ
τερης φύσης» καί φαίνεται πώς έχουν κατα
στρέψει τήν πρωτότυπη προσωπικότητα τού 
άποικιοποιημένου. ‘Ωστόσο ούτε τά πνευμα

τικά διαβήματα, ούτε μιά άδιάκοπη καί έπί- 
μονη εργασία άναπροσαρμογής καί θέλησης, 
δέν πρόκειται νά φέρουν κανένα άποτέλεσμα. 
’Αρκεί μόνο νά ένωθεΐ καί πάλι κανείς μέ τό 
κοινωνικό περιβάλλον, νά ξανοτγυρίσει στήν 
’Αφρική, στήν καθημερινή πράξη τής άφρικα- 
νικής ζωής, καί τότε θά άφομοιώσει καί πάλι 
τις βαθειές άξιες της, τήν πραγματική της δρα
στηριότητα, τήν πρωτότυπη ψυχοσύνθεσή της.

Ό  υπάλληλος, πού ζεί άδιάκοπα άνάμεσα 
σέ άλλους υπαλλήλους, δέ θά έγκαταλείψει 
τις παλιές άποικιακές του συνήθειες, γιατί οί 
συνήθειες αύτές άντιπροσωπεύουν έναν καθη
μερινό τρόπο πράξης καί γιά τον ίδιο καί γιά 
τό περιβάλλον όπου ζεΐ. Δέ θά μπορέσει νά 
τοποθετήσει σωστά τον έαυτό του, όσο θά εΤ
ναι υπάλληλος καί θά ζεΐ στο διοικητικό πε
ριβάλλον, γιατί θά περιορίζει τούς άνθρώπι- 
νους άντικειμενικούς του σκοπούς μόνο στον 
τομέα τής υπαλληλικής του σταδιοδρομίας. 
Ό  καλλιτέχνης, πού πιστεύει μέ περηφάνεια 
πώς άρκεΐ νά γίνει γνωστός γιά νά έκφράσει 
μέ τά έργα του τήν προσωπικότητα τής ’Α
φρικής, θά μείνει ένα άποικιοποιημένο μυαλό, 
ένα μυαλό υποδουλωμένο στήν άποικιοκρατική 
σκέψη.

"Ας πάρουμε γιά παράδειγμα τά μπαλλέ- 
τα τού συντρόφου μας Κεΐτα Φοντέμπα, πού 
διασχίζουν έδώ καί πολλά χρόνια δλο τον κό
σμο, γιά νά δείξουν μέ τον πατροπαράδοτο 
τρόπο έκφρασης τί εΤναι ό άφρικανικός χο
ρός, οι πολιτιστικές, ήθικές καί πνευματικές 
άξιες τής κοινωνίας μας. Αυτοί οι καλλιτέ
χνες δέ σπούδασαν ούτε στήν "Οπερα τού Πα
ρισιού ,ούτε στήν όπερα τής Βιέννης. Ή χο
ρογραφική τους μύηση ξεκινάει άπό τήν πραγ
ματικά άφρικανική άγωγή τους καί άπό τήν 
έθνική συνειδητοποίηση τών καλλιτεχνικών ά- 
ξιών μας. Ή όμάδα αυτή εΤναι μιά άνώνυμη 
ομάδα. Κανένα άπό τά μέλη της δέν είναι ού- j  
τε πρώτο, ούτε δεύτερο άστρο. Οί τραγουδι
στές ξέρουν μόνο τά λαϊκά τραγούδια τής ’Α
φρικής, όπως τούς τά έμαθαν σΥά μακρινά 
χωριά τους. Ή άξία τής όμάδας τού συντρό 
φου μας Κεΐτα Φοντέμπα οφείλεται στήν 
θεντικότητά της. Ή ομάδα αυτή θά κάνει πολύ 
περισσότερα γιά νά γίνουν γνωστές οί κοινι 
νικές χορογραφικές άξιες τής ’Αφρικής, απ' 
όσα θά μπορέσουν νά κάνουν ποτέ όλα τά 
έργα άποικιακής έμπνευσης, πού έχουν γρα
φτεί πάνω σ ’ αυτό τό θέμα. Αυτό όφείλεταί! 
στο γεγονός πώς κανένας συγγραφέας δέν 
μπόρεσε ή δέν ήξερε νά ερμηνεύσει τό εσωτε
ρικό νόημα τού χορού, πού στήν ’Αφρική άπ< 
τελεί ένα μέρος τής κοινωνικής καί πνευματι
κής ζωής τού λαού.

Δέν άρκεί νά γράψεις ένα άρθρο ή ένα επα
ναστατικό τραγούδι, γιά νά πάρεις μέρος στήν 
έπανάσταση τής ’Αφρικής. Πρέπει νά κάνεις 
ό ίδιος αυτή τήν επανάσταση γιά τό λαό, καί 
τότε τά τραγούδια θάρθούν άπό μόνα τοι 
Γιά νά άναπτύξεις πραγματική δράση, πρέ
πει εσύ ό ίδιος νά είσαι ενα ζωντανό κομ
μάτι τής ’Αφρικής καί τής σκέψης της, έ\ 
στοιχείο αυτής τής λαϊκής ένεργητικά 
πού έχει κινητοποιηθεί ολόκληρη γιά τήν ά-



πελευθέρωση, την πρόοδο και την ευτυχία τής 
'Αφρικής. Δεν υπάρχει καμιά θέση έξω άπό 
αυτό τον μοναδικό άγώνα, ούτε για τον καλ
λιτέχνη, ούτε για τον διανοούμενο, άν δεν έ
χει ό ίδιος άφοσιωθεί και δεν έχει προσφέρει 
δλες τις δυνάμεις του μαζί μέ τό λαό στον 
μεγάλο λαϊκό άγώνα τής ’Αφρικής καί τής 
ανθρωπότητας πρύ υποφέρει.

Ό  άνθρωπος τής 'Αφρικής, που χτές άκά
μα δεχόταν την περιφρόνηση των άλλων, πού 
είχε άποκλεισθεϊ άπό τούς διεθνείς όργανι- 
σμούς και εΐχε άπομακρυνθεϊ άπό έναν κό
σμο, τον ΐδιο κόσμο πού τον εΤχε κάνει κατώ
τερο μέ την κυριαρχία του, αυτός ό άνθρωπος, 
πού είχε χάσει τά πάντα, πού δεν είχε πατρί
δα μέσα στήν ίδια του τη χώρα, πού καθό
ταν γυμνός καί λεηλατημένος πάνω στα ίδια 
του τά πλούτη, όρθωσε ξαφνικά τό άνάστημά 
του μέσα στον κόσμο, γιά νά διεκδικήσει ό
λα τά άνθρώπινα δικαιώματά του καί την πλή
ρη συμμετοχή του στήν παγκόσμια ζωή. Αυ
τή ή στάση χαλάει βέβαια τή γελοιογραφική 
εΙκόνα, πού παριστάνει τήν άποικιακή κατά- 
κτηση σάν νά σχεδιάστηκε τάχα άπό τον ί
διο τον μαύρο άνθρωπο, έξαιτίας τής κληρο
νομικής του άνικανότητας. Αυτό δέν είναι 
ένα άπό τά μικρά σφάλματα ορισμένων πο
λιτισμών, πού περιχαρακώνονται μέσα στις 
εγωκεντρικές σκέψεις τους, γιά νά κρίνουν δ,τι 
τούς είναι ξένο καί δέν άνταποκρίνεται ούτε 
στά ιδιαίτερα κριτήριά τους, ούτε στήν ιστο
ρική τους παράδοση, ούτε στήν ιεραρχία των 
συμβατικών αξιών τους. Είναι μιά βαρύτατη 
ευθύνη πού κουβαλάνε ατούς ώμους τους οί 
κατακτητικοί πολιτισμοί, γιατί προσανατόλι
σαν τις δυνάμεις τους προς τήν καταστροφή 
ανθρώπινων κοινωνιών, κοινωνιών πού αυτοί 
δέν είχαν ούτε τήν ικανότητα ούτε τή δύναμη 
νά εκτιμήσουν άντικειμενικά τις άξιες τους. 
Ό  κόσμος τής σκέψης καί ό κόσμος τής έρευ
νας, σκυμμένοι πάνω στά ερείπια αυτών τών 
καταστραμμένων λαών, προσπαθούν σήμερα 
άπό κοινού, μέ τον ίδιο άγωνιώδη ζήλο, νά 
άποσπάσουν άπό τούς καταστραμμένους πο
λιτισμούς τό μυστικό τών άγνωστων αξιών, 
πού τούς έδωσαν τή δυνατότητα νά αναπτυχ
θούν ακολουθώντας μιά πνευματική πορεία, 
πού ή ανθρωπότητα έχασε γιά πάντα τήν ευ
καιρία νά τή γνωρίσει. Τό έγκλημα τού Φερ- 
νάντο Κορτές, πού βασάνισε τον τελευταίο 
αυτοκράτορα τών ’Αζτέκων, δέ φαίνεται τόσο 
σάν κακούργημα ένός άνθρώπου, δσο σάν ά- 
νεπανόρθωτο σφάλμα τών κατακτητικών πο
λιτισμών.

Κρίνοντας μέ βάση τό δικό τους περιβάλ
λον, ορίζοντας σύμφωνα μέ τις αξίες τής δι- 
κής τους κουλτούρας, οί κοτακτητικοί πολι
σ μ ο ί ,  οχι μόνο δέν ευνόησαν τήν άνάπτυξη 
τών ανθρώπινων άξιών τής Αφρικής, αλλά έ- 
λοςττωσαν τις δυνοτότητες έκφρασής τους, 
τίς παραμόρφωσαν ώς ένα βαθμό μέ τήν υ
ποδούλωση, τήν άγρια εκμετάλλευση καί τή 
γενικευμένη κατατι ίεση. Ή βασιλεία όμως τής 
δύναμης καί τής δόλιας κατοχής είναι άπό 
'  J£ a i eir*Pa  καταδικασμένη σέ άποτυχία, για

τί δεν υπάρχει πιά καμιά εξωτερική επίδραση.

καμιά ξένη πίεση, πού νά μπορεί νά κρατάει 
έπ* άπειρον σκυμμένο ένα λαό κάτω άπό τούς 
νόμους τής κυριαρχίας καί τής άποστέρησης 
τών δικαιωμάτων του. Στήν άργή άνοδική πο
ρεία τοΰ άνθρώπινου σύμπαντος, πού συνο
δεύεται σιγά -  σιγά, καί άπό τήν άνάπτυξη 
τής παγκόσμιας συνείδησης, ή θηριώδης δύ
ναμη καί οί παράνομες επιχειρήσεις άπωθούν- 
ται όλοένα περισσότερο στο περιθώριο τών 
θετικών άξιών τής άνθρωπότητας.

Ή Αφρική, πού χτές άκόμα είταν παιχνί
δι καί άντικείμενο άποχαλινωμένων ορέξεων, 
πού εϊταν άφωνος μάρτυρας τού άργού έξευ- 
τελισμού τών πιο ευγενικών κοινωνικών ψυχο- 
συνθέσεων, βρίσκεται σήμερα ολόκληρη στο 
δρόμο τής ελευθερίας, τής άξιοπρέπειας καί 
τής ολοκληρωτικής της άποκατάστασης. Ή 
’Αφρική, πού χτές άκόμα βρισκόταν κάτω άπό 
ξένη κυριαρχία, άλλά δέν είχε κατακτηθεί, θά 
στείλει στον κόσμο τό Ιδιαίτερο μήνυμά της 
καί θά προσφέρει στο άνθρώπινο σόμπαν τον 
καρπό τής πείρας της, τήν ολότητα τών πνευ
ματικών πηγών της καί τά διδάγματα τής 
δικής της κουλτούρας. Ή ήθική προσωπικό
τητα τής Αφρικής, πού γιά πολύ καιρό τήν 
άρνούνταν, καταφεύγοντας στις πιο έξωφρε- 
νικές έρμηνεϊες καί στις πιο χοντροκομένες 
ιστορικές πλαστογραφίες, άρχισε νά προβάλ
λει όλοένα Ισχυρότερη. Οί κατακτητικές δυ
νάμεις δέ θά μπορούν πιά νά τήν υποτιμούν ά
τι μώρητα. Ό  μαύρος άνθρωπος, σέ όποιο τό
πο κι άν βρήκε άσυλο καί όποια κι άν είναι ή 
περιοχή πού γεννήθηκε, λυτρώθηκε όριστικά 
άπό τό βάρος μιας πλαστής κατωτερότητας, 
πού τού εΐχε δημιουργήσει ή υποδούλωση, καί 
πρόβαλε ξανά μέ όλη τήν αύθεντικότητά του, 
δικαιολογημένα περήφανος, γιατί μπορεί νά 
διεκδικήσει τό φορτίο τής μοίρας του καί όλη 
τήν ευθύνη τής ιστορίας του.

Δέν πρέπει νά γίνεται σύγχυση άνάμεσα 
στή φαινομενική υποταγή τών άφρικανικών λα
ών καί στή βαθειά τους θέληση νά λυτρωθούν 
άπό τήν άλλοίωση τής φυσιογνωμίας τους. «Νά 
άνέχεσαι, γιά νά σωθείς», «νά δέχεσαι, γιά νά 
άντέξεις», —  αυτή εϊταν ή σκληρότερη φιλο
σοφία τοΰ μαύρου άνθρώπου, όταν τον ξε
ρίζωσαν άπό τή γή του καί έχανε τήν έλευθε
ριά τής βούλησής του.

Καμιά κατάρα δέ μπορεί νά βθ[ρύνει τόσο 
πολύ ένα λαό, σάν αυτή πού δημιουργεί ένα 
οτυνασπισμό φυλών καί συμφερόντων, πού έ
χουν σκοπό νά πραγματοποιήσουν, μέ μιά 
κοινή επιχείρηση, τήν υποδούλωση ή τήν κα
ταστροφή, τήν εκμετάλλευση ή τήν έρείπωση.

Τά κτήματα όμως τού άνθρώπου, πού με
γαλώνουν καί πλαταίνουν πέρα άπό τά σύνο
ρα τού κόσμου, δέν μπορούν νά άνεχτούν αυ
τά τά περιφροογμένα χωράφια, πού άπαλλο- 
τρίωσαν διά τής βίας τά φεουδαρχικά έθνη. 
Ό  άνθρωπος άπαιτεί σήμερα άπό ολόκληρη 
τή γή άπόλυτη άλληλεγγύη καί πλήρη συμμε
τοχή στά έργα καί στις επιχειρήσεις του. Πό
τε άπό άνάγκη καί πότε άπό συνειδητή θέ
ληση, ό άνθρωπος καταργεί τίς άτομικιστικές
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καί ρατσιστικές αιρέσεις, που τό τελευταίο και 
τραγικό θύμα τους είταν ό μαύρος κόσμος.

01 πόρτες του μέλλοντος δέ θά άνοίξουν 
ούτε μπροστά σέ μερικούς προνομιούχους, ού
τε μπροστά σέ ένα λαό έκλεκτό ανάμεσα στους 
άλλους λαούς. Θά αποχωρήσουν ύστερα άπό 
συντονισμένες σπρωξιές όλων των λαών και 
των φυλών, όταν θά ένώσουν τις δυνάμεις τους 
μέ τις προσπάθειες τών λαών, πού έχουν συμ
μαχήσει νιώθοντας την άνάγκη μιας παγκό
σμιας άδελφοσύνης.

Ό σ ο  κοντινή κι άν μάς φαίνεται αυτή ή έ- 
ποχή, όσο ισχυρές κι άν εΐναι οϊ άνθρώπινες 
έλπίδες γιά ένα γόνιμο καί άπεριόριστο μέλ
λον, ή παγκόσμια συμφιλίωση δέ μπορεί νά 
πραγματοποιηθεί πριν άποκτήσουν οί δεσμώ
τες λαοί την άπόλυτη άνεξαρτησία καί τά κυ
ριαρχικά τους δικαιώματα, πριν έξασφαλίσουν 
στο άκέραιο την άξιοπρέπεια καί την άνθη
σή τους. Γιά νά άντοπτοκριθεί σ' αυτά τά έ- 
σώτερα αίτήμοττα καί νά μην έγκαταλείψει κα
μιά άπό τις άνθρώπινες ευθύνες της, ή Αφρι
κή άντλεϊ άκούραστα δυνάμεις άπό τις πηγές 
της, προσπαθώντας νά τελειοποιήσει την αυ- 
θεντικότητά της καί νά πλουτίσει τό θρεπτι
κό χυμό, πού την έκανε νά άναδυθεϊ μέσα άπό 
τά χιλιόχρονα σκοτάδια τής ιστορίας. Εναρ
μονίζοντας τις πηγές τής σκέψης του μέ τους 
άνελέητους νόμους ένός κόσμου πού όδηγεΐ- 
ται καί κατευθύνεται άπό τις ανάγκες μιας ά- 
διάκοπης ανάπτυξης, έχοντας σάν βοήθημα 
τά σκληρά μαθήματα τής συγκεκριμένης γνώ
σης του καί τό δικό του ήθικό καί πνευματι
κό πλούτο, ό μαύρος άνθρωπος προσπαθεί 
νά διοπηρήσει άθικτες τις άξιες καί τούς τρό
πους έκφρασης ένός πρωτότυπου πολιτισμού, 
πού έπέζησε παρά τις τρομερές άντιξοότη- 
τες πού σφροίγίσανε τη μοίρα του. Είναι πε
ριττό νά άναρωτιέται σήμερα τί θά μπορούσε 
νά είναι ή νά μην είναι, είναι περιττό νά λυ
πάται γιά τίς χαμένες ευκαιρίες ή γιά τά 
σφάλματα. Μόνο τό σφάλμα, όταν άναλύεται 
έπιστημονικά μέ βάση τίς αιτίες καί τά άπο- 
τελέσματά του, δίνει στο πνεύμα έναν άδιά- 
κσπο πλουτισμό καί στον άνθρωπο μιά θετι
κή συσσώρευση πείρας.

Ή μαύρη κουλτούρα, πού διαφυλάχτηκε 
άπό κάθε βαθειά άλλοίωση, εισβάλλει στήν 
παγκόσμια ζωή όχι σ ά ν  άνπχχγωνιστικό στοι
χείο, άλλά μέ τήν άγωνιώδη φροντίδα νά γί
νει ένας παράγοντας Ισορροπίας, μιά δύναμη 
ειρήνης, μιά δύναμη άλληλεγγύης προς όφε
λος ένός καινούργιου πολιτισμού, πού διο:γρά- 
φεται μπροστά στις μεγάλες παγκόσμιες ελ
πίδες καί θά χτιστεί μέ στενή επαφή όλων 
τών ρευμάτων τής σκέψης.

Τό μέλλον δεν πρέπει νά τό άντιλαμβανό- 
μαστε σάν μιά έπανάληψη τού παρελθόντος, 
ούτε σάν ένα περιφραγμένο χωράφι προορι
σμένο μόνο γιά τίς μυστικά μυημένες ή αυ
θαίρετα προνομιούχες άνθρώπινες κοινωνίες. 
Τό μέλλον θά είναι τό σύνολο άπό όλες τίς 
κουλτούρες καί τούς πολιτισμούς, όπου όμως 
κοπείς δέ θά μπορεί νά κοττοίγράφει τήν ιδιαί
τερη προσφορά του καί δέ θά έμπορεύεται τίς 
μοναδικές άξίες του. Γ ιά νά φτάσουμε σ ’ αυ

τές τις έπάλληλες κορυφές, πρέπει ό καθένας 
μας νά συνδυάσει τις προσπάθειές του μέ 
τίς προσπάθειες τών άλλων, νά δώσει στον 
κόσμο τά πνευματικά του μέσα, τίς έπιστη- 
μονικές καί τεχνικές του γνώσεις, γιατί κα
νένας λαός, κανένα έθνος δέ θά μπορέσει νά 
κινηθεί προς τά έμπρός, ούτε νά μεγαλώσει, 
παρά μόνο μαζί μέ τά άλλα, καί μέ τή βοή
θεια τών άλλων. Κάθε δόγμα άπομόνωσης ή 
πολιτιστικού περιχαρακώματος, είτε όφείλε- 
ται σέ άλαζονικά κίνητρα άνωτερότητας, είτε 
σέ άπαράδεκιο έγωίσμό όμάδας, κρύβει μέσα 
του ενα ζωτικό σφάλμα, πού θά οδηγήσει τό ά- 
πομονωμένο κύτταρο στήν κατάρρευση.

Ό  μαύρος άνθρωπος, χωρίς καμιά διάθε
ση νά διεκδικήσει τό ρατσιστικό Ιδανικό, πού 
Ισχυρίζεται άναίσχυντα πώς κατέχει μόνο αυ
τό τό χυμό καί τά φρούτα τού κόσμου, πι
στεύει άκράδαντα πώς καί μόνη ή παρουσία 
του επιβάλλει πλήρη καί άμέριστη τή συμμε
τοχή του στά έργα τών άνθρώπων, οχι για
τί είναι καμιά άνώτερη ή υπερφυσική δύναμη, 
άλλά γιατί εΐναι καινούργια δύναμη, πνεύμα- 1 
τική δύναμη άνεκμετάλλευτη, πού ή δυναμι- 
κότητά της χρειάζεται στήν καθολική έπιχεί- 
ρηση τής προόδου, τής δικαιοσύνης καί τής 
παγκόσμιας άλληλεγγύης.

Στον τομέα τής σκέψης, ό άνθρωπος μπο- ' 
ρεΐ νά Ισχυρίζεται πώς είναι ό εγκέφαλος τού 
κόσμου, στον τομέα όμως τής συγκεκριμένης 
ζωής, όπου κάθε επέμβαση συνεπάγεται τό 
σωματικό καί τό πνευματικό όν, ό κόσμος εί- 
ναι πάντα ό εγκέφαλος τού άνθρώπου, γιατί 
μέσα στον κόσμο βρίσκονται τό σύνολο τών ί 
σκεπτόμενων δυνάμεων καί μονάδων, ή δυνα
μικότητα τής άνάπτυξης καί τής τελείωσης. j 
Μέσα στον κόσμο συντελείται ή συγχώνευση 
τών ενεργειών καί έγγράφεται οριστικά τό ά- : 
θρόισμα τών πνευματικών άξιών τού άνθρώπου. 
Ποιος λοιπόν μπορεί νά ζητήσει τον όποκλει- J  
σμό μιας όμάδας σκέψης, μιας μορφής σκέ-1 
ψης ή μιας άνθρώπινης οικογένειας, χωρίς νά ] 
τεθεί έτσι αυτός ό ίδιος στο περιθώριο τ ή ς ΐ ]  
παγκόσμιας ζωής; Τό δικαίωμα τής ύπαρξηςΙ] 
άπορρέει άπό τήν παρουσία, τήν άντίληψη, ] I 
τήν έκφραση καί τή δράση. Κάθε άκρωτηρια- ] 
σμός πού γίνεται σ ’ αύτό τό δικαίωμα έγ γ ρ ά -Ιί 
φεται σέ βάρος τής άνθρωπότητας. ϊ

Πολύ δύσκολη ή άποστολή πού άνέλαβε ό]|  
μαύρος άνθρωπος: διάλεξε νά είναι ταυτόχρο- j l  
να τό πνευματικό όργανο τής αποκατάστασης|1 
μιας φυλής καί ό άγγελιοφόρος μιας κουλ-Ι| 
τούρας, πού έχει χάσει τό δικαίωμα τής έ-ΛΙ 
λεύθερης έκφρασης καί πού οί ώς τώρα π ο Τ β Ι 
λαπλές επιφανειακές έρμηνείες της έχουν νο-11 
θεύσει τό βαθύ περιεχόμενο καί τό πραγμα-Μ  
τικό της νόημα. Μ

Αυτή όμως ή δράση, πού άρχισαν οί ά γ -1 ; 
γελιοφόροι τής κουλτούρας μας, δεν π ρ έπ ει·· 
νά απομονωθεί άπό τό γενικό κίνημα γιά τ ή ν ΐΐ  
άνακατάκτηση τού δικαιώματος τής έκφ ρα σης» 
καί τών μέσων άνάπτυξης τού λαού τής Ά -\β 
φρικής, πού έχει άπόλυτα κινητοποιηθεί σ τό ν Ι· 
άγώνα γιά νά εξασφαλίσει τήν ά ξιοπ ρ έπ εια »  
καί τήν ελευθερία του, μέσα στο στρα τόπ εδβΒ  
τής ισότητας τών άνθρώπων καί τών λαώ νέβ



Ή  πορεία τής συμμετοχής του μαύρου άν- 
θρώπου στα παγκόσμια έργα ξεκινάει πρώτα 
από την άφρικανική προσωπικότητα, που δε  
θά μπορέσει νά άποκατασταθεΤ έπάξια με 
τη μεσολάβηση έξωτερικών θελήσεων ή δυ
νάμεων, άλλά μόνο μέ τους παράγοντες τής 
άνεξαρτησίας και τής ένότητας, δπου στηρί
ζεται ή μοίρα του μαύρου κόσμου. Οι πολιτι
στικοί συμβιβασμοί, που έγκαθίδρυσε ή ξέ
νη κυριαρχία μέ μέσο την έπαφή ή τον έξα- 
ναγκασμό, έπιβάλλουν στον άνθρωπο τής ’Α
φρικής νά πραγματοποιήσει μιά πλήρη μετα
στροφή, γιά νά έμφανίσει και πάλι την αυ

θεντική του προσωπικότητα, όλες τις δυνατό
τητες των έξαιρετικών άξιων του και τά μέσα 
χρησιμοποίησης των άνθρώπινων πηγών του.

Ό  λαός τής Γουινέας, στην πρόσφατα ά- 
νεξάρτητη και κυρίαρχη ζωή του, διάλεξε ό- 
μόφωνα τό δρόμο τής όλικής απελευθέρωσης 
και τής αποτελεσματικής ένότητας τών άφρι- 
κανικών λαών, γιά νά έπιταχυνθεΤ ή πορεία 
τους προς την τεχνική, οικονομική καί πολι
τιστική πρόοδο, μέσα σέ μιά κοινωνία μέ α
πόλυτη κοινωνική καί ήθική ίσορροπία καί σ* 
έναν κόσμο μέ πραγματικά ανθρώπινο πολιτι
σμό.
Μ ετάφραση: Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΑ Σ  Μ Π ΙΤ Ζ ΙΛ Ε Κ Η

—νλόγ/.υτιτο χάσμημα γιά  γυναικείο κεφάλι. Νότιος Νιγηρία (Φυλή Ίμπ ίμπ ιο)
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Ή «Επιθεώρηση Τέχνης» άρχίζει άπό τό 
τεύχος τούτο μια κάπως πιο συστηματική πα
ρουσίαση των άξιόλογων ποιητών τής νεώτερης 
γενιάς. Ή Βικτώρια Θεοδώρου, μέ την όποια 
έγκαινιάζονται οΐ παρουσιάσεις αυτές εΐναι μια 
άπό τις περισσότερο γνήσιες, τις πιο άνεπιτή- 
δευτες φωνές που παρουσιάστηκαν στήν 
ποίηση μας κατά τά μεταπολεμικά χρό
νια. Μέσα στά λιτά ποιήματά της βρί
σκουμε βιώματα, πρώτα κι άπό πρώτο χέ
ρι, δοσμένα μέ ειλικρίνεια και βάθος. Πέρα 
άπ' όποιεσδήποτε έγκεφαλικές «άγωνίες» κι ά- 
νησυχίες, τά ποιήματα αυτά μάς συγκινούν για
τί έκψράζουν άμεσα καί πειστικά, —  μέ 
«πράγματα», δχι μέ «λόγια» —  τήν πίκρα 
του άπλού άνθρώπου, τού στερημένου άπ’ 
τις χαρές τής ζωής, τό ψυχικό σθένος 
καί τήν πάλη του γιά τήν ύπερνίκηση τών ύλι- 
κών δυσχερειών, τον άγώνα του νά επιβιώσει 
υλικά καί πνευματικά, νά συλλάβει τήν όμορψιά, 
νά δημιουργήσει ένα καλύτερο αύριο.

Βρήκα τήν νέα ποιήτρια στήν έσχατιά ένός 
άπ* τά μακρινότερα βορειοανατολικά προάστια 
τής ’Αθήνας, όπου μοχθεί άπ* τό χάραμα ώς τή 
νύχτα φροντίζοντας τό νοικοκυριό, τον άντρα 
της, τον πεθερό της καί τις δίδυμες κόρες 
της, τεσσάρων μόλις χρόνων. "Όλες οί δουλειές 
τού σπιτιού εΐναι φορτωμένες απάνω στους μι- 
κροκαμωμένους ώμους της κι ωστόσο πάντα 
κατορθώνει νά κλέψει λίγες έστω στιγμές γιά 
νά τις αφιερώσει στο γράψιμο.

— «Τί σάς έκανε, αλήθεια, νά μέ θυμηθείτε έ
μενα;» ρώτησε όταν τής εξήγησα τό σκοπό τής 
επίσκεψης. «Φυσικά, δέ λέω πώς δέ χαίρομαι. 
Μά πάλι, έτσι άποτραβηγμένη πού ζώ, . βου
λιαγμένη στις δουλειές τού σπιτιού, μακριά 
άπό κάθε λογοτεχνική συντροφιά, απορώ πώς 
ξέρατε ότι ή ποίηση, τό γράψιμο, έχει τόσο με
γάλη σημασία γιά μένα».

Νά τής πούμε πώς ή ποιότητα τής δουλειάς 
της, πρώτα, ή σεμνότητα που διακρίνει τήν 
ολη συμπεριφορά της, ή Ιδια άκριβώς ή απο
τραβηγμένη ζωή της, στάθηκαν τά καλύτερα 
συστατικά; Τό λέμε εδώ. Έ κεΐ προτιμήσαμε 
νά τής ζητήσουμε νά μάς πεΐ λίγα λόγια γιά 
τον εαυτό της καί γιά τις αντιλήψεις της πάνω 
στήν ποίηση.

— «Γιά τή ζωή μου τί νά σάς πώ; Εΐναι τόσο 
απλή. Γεννήθηκα στά Χανιά. Ό  πατέρας μου 
ήταν ένας πλανόδιος άγιογράφος απ’ τά μέρη 
τής Σερβίας. Βρέθηκε στήν Κρήτη, γνώρισε τή 
μάνα μου, φτώχειά κι αγράμματη κοπέλλα καί 
τήν παντρεύτηκε. Μά δεν έζησε πολύ. *Ήμουν 
δεν ήμουν οχτώ χρονώ σαν πέθανε. 'Ό λο τό 
βάρος γιά τή συντήρησή μας έπεσε στή μάνα 
μου. Κ* ή φτώχεια μας δέ λεγόταν. Μάς έβα
λαν στο ορφανοτροφείο κ' εμένα καί τον άδερ- 
φό μου. "Όμως ή μητέρα μας στάθηκε πάντα 
κοντά μας. 'Έκανε χίλιες δυο δουλειές, παρα
δουλεύτρα στά σπίτια, μεροκαματιάρα στά χω

ράφια, άργότερα καθαρίστρια σέ δημοτικό 
σχολείο. Τότε μάς πήρε κοντά της. Είχα στό 
μεταξύ τελειώσει τό δημοτικό κ' ήθελα νά πάω 
στό Γυμνάσιο. Μιά καί δέν είχαμε τά μέσα, 
δούλευα καί πήγαινα καί σχολειό. ‘Ήμουνα στή 
δευτέρα τάξη όταν άρχισε ό πόλεμος τό 40. 
Σάν πήραν οί Γερμανοί τήν Κρήτη, άρχίσαμε 
νά γυρνάμε άπό χωριό σέ χωριό. Δεκαπέντε 
χρονώ πήρα μέρος στήν ’Αντίσταση. Μέ τήν 
απελευθέρωση ξανάρχισα νά παρακολουθώ μα
θήματα στό γυμνάσιο καί ύστερα στή σχολή 
νοσοκόμων. Δούλευα καί στό νοσοκομείο. Τέ- 
λειωσα τό Γυμνάσιο, ήρθα στήν 'Αθήνα. Έ -  
πιασα δουλειά καί γράφτηκα στό Πανεπιστή
μιο, στή φιλολογία. Μά δέν έμεινα πολύ. Λί
γους μήνες αργότερα, στό τέλος τού 1948 μέ 
πιάσανε καί μ’ έστειλαν έξορία, στή Χίο, στό 
Τρίκερι, στό Μακρονήσι, πάλι στό Τρίκερι. 
Ήρθα πίσω στό τέλος τού 1952 μέ άδεια. 
Συνέχισα τις σπουδές μου στό/Πανεπιστήμιο. 
“Επειτα παντρεύτηκα, ήρθαν καί τά παιδιά, 
δίδυμα βλέπεις, κλείστηκα πιά στό σπίτι. Νοι
κοκυρά. Δουλειά κ’ εύθύνες».

Σ ’ όλη αύτή τήν άφήγηση δέν έκανε τήν πα
ραμικρή νύξη γιά τή λογοτεχνική της δραστη
ριότητα.

— Πότε άρχισες νά γράφεις;
— «Νά σού πώ.Πάντα, όσο θυμάμαι, εΐχα με

γάλη αγάπη στήν ποίηση καί στή μουσική. 
Κάποτε ονειρευόμουνα νά συνθέσω μουσική. Δέ 
φανταζόμουνα πώς θά μπορούσα ποτέ ν’ ασχο
ληθώ σοβαρά μέ τό γράψιμο. Τότε πού δού
λευα νυχτερινή αδελφή στά νοσοκομεία έρρι- 
χνα πότε πότε κάτι στό χαρτί. Πιότερο άπό 
ανάγκη νά μιλήσω σέ κάποιον. Καί δέν εΐχα 
κανένα. Οί άρρωστοι γύρω κοιμόντουσοτν ή 
βογγούσαν. Δέν νομίζω πώς εκείνα τά γραφτά 
μου ήταν τίποτα άξιόλογο. Γιά πρώτη φορά^ 
άσχολήθηκα σοβαρά στήν έξορία. Οί. συνεξό- ] 
ριστές μου καί προπάντων ή κ. Λίζα Κόττου 
μ’ ένθάρρυναν. Μά πέρασε πολύς καιρός ώσπου 
νά πιστέψω κ’ έγώ πώς δυνόμουν νά γράψω ί 
κάτι πού νά μπορεΐ νά ειπωθεί ποίημα. Δημο
σιεύτηκαν μερικά γραφτά μου τό *51 -  ’52 
στις δημοκρατικές έφημερίδες πού κυκλοφορού-1 
σαν τότε, στή «Μάχη», στό «Δημοκρατικό», 
στούς «Φρουρούς τής Ειρήνης». . . ’Αργότερα] 
στήν «Επιθεώρηση Τέχνης». Τό 1957 έβγ< 
μιά μικρή συλλογή μέ τον τίτλο «Ποιήματα». 
Ελπίζω  πώς τά καλά λόγια πού γράφτηκαν 
καί ειπώθηκαν γιά τή δουλειά μου, όπως καί ή 
επίσκεψή σου σήμερα, δέν οφείλονται στό ότι J 
ήμουν έξορία, ή στό οτι έχουμε κοινές αντιλή
ψεις. Κάτι τέτοιο θά μέ πίκραινε πολύ καί 
τό λογάριαζα γιά μεγάλη προσβολή. Δέν έπι- 
τρέπεται νά ένθαρρύνουμε κάποιον πού τό 
γο του δέν άξίζει, μόνο καί μόνο έπειδή εΐναι 
καλός αγωνιστής.»

Τήν καθησυχάζω μέ τή διαβεβαίωση πώς ή 
«Ε. Τ.», τουλάχιστο, ξέρει πώς άλλο καλό



άγωνιστής, κι άλλο καλός ποιητής, κι ότι τό ενα 
δέν προϋποθέτει άναγκαστικά τό άλλο. Συνε
πώς δε θά μπορούσε νά ύποπέσει σ ’ ένα τέ
τοιο άμάρτημα.

— «Τό πιστεύω και νά μέ συγχωρε?ς.Τό είπα 
αυτό, γιατί άκόμα και σήμερα έχω του κόσμου 
τις άμφιβολίες γιά τά ποιήματά μου. ‘Ωστό
σο γράφω. Δέ μπορώ νά κάνω άλλιώς. Τό 
γράψιμο μ* ένδιαφέρει πιο πολύ άπό κάθε άλ
λο πράμα. Μά τό τί δυσκολίες μου φέρνει! 
Προσπαθώ νά κλέψω λίγο χρόνο άπ’ τις φρον
τίδες του σπιτιού. Άφαιροϋμαι στις δουλειές. 
Κάνα δυο φορές μου κάηκε τό φαΐ. Προσέχω, 
βέβαια, όσο μπορώ γιατί έχω ευθύνες άπέ- 
ναντι στά παιδιά μου καί στον άντρα μου, πού 
ευτυχώς δείχνει πολύ μεγάλη κατανόηση. Πά
σκισα καί νά μη γράφω, μά ή ζωή μου φάνη
κε στερημένη άπό κάθε νόημοο.

— Τί νόημα έχει, γιά σένα, τό νά γράφεις;
— «Τό γράψιμο μου δίνει μεγάλη χαρά. Δ έ 

μπορώ νά πώ πόση. Γράφω γιά νά δώσω καί 
στούς άλλους τη χαρά πού νιώθω γράφοντας. 
Ί σ ω ς  σου φαίνεται άστείο έτσι πού τό είπα, 
μά θαρρώ πώς δέν υπάρχει πιο μεγάλη χαρά 
άπ* τό νά γράψει κανείς ένα καλό ποίημα. Εί
ναι μιά περηφάνεια. Σχεδόν ευτυχία. ’Ο
νειρεύομαι νά κάνω ποίηση κι όμορφιά καθαρή, 
τη ζωή, τά αισθήματα, τις έλπίδες τών άσή- 
μαντων άνθρώπων, σάν τη μάνα μου, πού δέν 
τούς προσέχει κανείς, μά πού άξίζουν. Δέν ξέ
ρεις πόση λαχτάρα έχουν οΐ άνθρωποι αυτοί 
γιά κάποια ψυχική άνάταση πού θά τούς βγά
λει πιο πάνω άπ* τήν τυράγνια τής σωματι
κής δουλειάς. Σκέψου έναν πού σκάβει, μιά 
πλύστρα, έναν υπάλληλο, εμένα πού πλένω 
πιάτα και μωρουδιακά δλη μέρα. . . Ξέρω ή 
ίδια τί θά πεΐ τυράγνια. Καί ξέρω πόσο μεγά
λη άνακούφιση μπορεί νά προσφέρει ένα 
ποίημα.»

— Καί πώς νομίζεις ότι μπορεί νά έπικοινω- 
νήσει κανείς μέ τούς άπλούς άνθρώπους καί νά 
τούς δώσει αυτή τήν άνάταση;

— «Έ δώ  είναι τό μεγάλο πρόβλημα. Δέ μπο
ρώ νά μιλήσω γιά τήν ποίηση γενικά. Θά πώ 
μόνο πώς τό φαντάζομαι έγώ, γιά τή δική μου 
τή δουλειά. Θαρρώ πώς γιά νά έπικοινωνήσω 
μ’ αυτούς τούς άνθρώπους πρέπει ή ποίησή 
μου νάναι άμεση, άπλή, όχι άπλοΐκή, λιτή θά- 
τανε τό σωστότερο νά πώ, καί «βαθειά», μέσα 
άπό τήν ψυχή. Βέβαια, πρέπει νά τούς ξέρει 
κανείς τούς απλούς άνθρώπους. Νά τούς έχει 
ζήσει, νάχει μοιραστεί τή ζωή τους. Κι άν ή 
ποίησή του φανερώσει μέ ειλικρίνεια τον ψυχι
κό τους κόσμο, τότε νομίζω ότι παίρνει άξία, 
καί καθολικότητα, μπορεί νά μιλήσει σ ’ αυ
τούς. Ί σ ω ς  σ* άλλες χώρες έχει κατορθωθεί 
νά λυτρωθούν οί άνθρωποι ά π ’ τή ζωή τής τυ- 
ράγνιας, νάχουν περισσότερο καιρό γιά ν’ ά- 
φιερώσουν στήν καλλιέργειά τους, καί στήν έ- 
πι κοινωνία μέ ό,τι ώραίο μπορεί νά προσφέρει 
ή ζωή. Ε μ είς  έδώ παλεύουμε κι ό μεγάλος σω
ματικός μόχθος είναι εχθρός κάθε καλλιέργειας. 
Παρ όλα αυτά δέν παύουμε νά λαχταράμε τήν 
ομορφιά, όχι άπλά σάν ξερή μορφή άλλά καί 
σαν ουσία  ̂πού δίνει στή μορφή ζωογόνο χυμό. 
Νομίζω πώς κ οι πιο άπλοι άνθρωποι μπορού
νε νά χαρούνε κάτι άπ* τήν όμορφιά. 'Ελπίζω

κ* εύχομαι νά μπορέσω νά γράψω κ’ έγώ κάτι 
άξιο. Ό  μεγάλος μου φόβος, ή μεγάλη μου 
άνησυχία, είναι μήπως δέν τά καταφέρω μέ τό
σες δουλειές πού μέ βαραίνουν, κ* έτσι πού ζώ 
τόσο ξεκομμένη. Τό μόνο πού μπορώ είναι νά 
κάνω προσπάθειες. Καί προσπαθώ.»

Τά ποιήματα πού δημοσιεύουμε στις έπόμε- 
νες σελίδες δίνουν στούς άναγνώστες τήν ευ
καιρία νά κρίνουν μόνοι τους τό άποτέλεσμα 
τών «προσπαθειών». 9Ο σο  γιά μένα θά περιο
ριστώ νά πώ, ότι καί μόνο ή θερμή οικειότητά 
της μέ τις τόσο «άντιποιητικές» άσχολίες τής 
νοικοκυράς, όπως τις «κομίζει είς τήν ποίησιν», 
καί μόνο τό παρθένο έπίθετο «στεγνωτής», πού 
άνανεώνει τό χιλιοχρησιμοποιημένο στοιχείο τού 
άέρα, θά ήταν άρκετά γιά νά δώσουν στή Θεο
δώρου μιά θέση άνάμεσα στούς γνήσιους 
ποιητές.

ΚΩ ΣΤΑ Σ ΚΟΤΛΟΤΦΑΚΟΣ

Μάνα μ ε π α ιδ ί



ΔΕ ΚΑ Π Ο Ι Η ΜΑ Τ Α  ΤΗΣ

Θάλασσα

Ε ίχ α  νά τής πώ  κ  εγώ  τόσα  τραγούδια  !
καθώ ς μικρό π α ιδ ί μ έ κο ίμ ιζε το κύμα της
κα ι σ τα  μελτέμ ια  στέγνωναν κ α ι μύρωναν τα  ρούχα μας.

Τώ ρα μ έ κάνανε νά την κοιτώ  μ  Ανατριχίλα 
σαν ερπ ετό , σαν κρϋο στοιχειό , τή θάλασσα.
Μες στα  καράβ ια
βαθ ιά  σέ μαύρ’ αμ π άρ ια  μ έ γυρίζανε 
κλειστά  τα φιλιστρίνια νά μή μπαίνει ο μπάτη ς  
ούτε νά μέ ραντίζει σάν αγ ιασμ ός τό κνμα της.
Κ α ι τά  νησιά Χ ίο, ’Ανάφη, Φολέγαντρο,
— όνόματα πανάρχαια ιερά  — 1 Ικαρ ία , Ψ νττάλεια,
τά  δέσανε μές στην καρδιά  μου μ έ την π ίκρα  κα ι τον τρόμο.
Δ έ χ άρη κα  την ομορφιά τους, εξόριστη ,
δαρμένη, κ ά τ ’ απ εν αντίσκηνο. Μ ακρνά
οι πορτοκαλ ιές, τά  πεύκα τους,
ο ί αμμουδιές σ τά  περιγ ιάλ ια  κα ι τό  κνμα.
’Ε μένα μ' άφηναν σ τ ’ αγκάθ ια
κ άτω  από τό τσαντήρι νά μ έ τυραγνάει ό βοριάς...

Κ ’ εχω  κανμό που δέ μπορώ  νά εϊπώ  
χαρούμενο τραγούδι γ ιά  τή θάλασσα.
Οργή κ α ι θύμησες π ικρές  μου φέρνουν τά  νησιά της.

«Καινούργια Χώ ρα»*

Δ έ θ ’ άρνηθώ τον τόπο που κρατά ει τ ’ αχνάρια σου
έκ ε ϊ θά ψάχνω π άν τα  γ ιά  νά βρώ  π ετράδ ια  από τή θύμησή σου
Δ ίκ ιά  μου θάναι ή ταπεινή  αμμουδιά
που θρέφει σμάρι τά  μελαχρινά π α ιδ ιά  κ α ι τούς ψαράδες.

*Ωσάν τά  ψάρια του γιαλού πληθαίνουνε
κα ι θρέφουνε την π είνα  τού  μεγάλου χρόνου
και τραγουδούνε —«τον ψ αρά,
τού  κυνηγού τό  π ιάτο
τ ις  πέντε μέρες αδειανό
τις τιέντε είναι γεμ άτο» .

Δ έ θ’ άρνηθώ τό  κλήμα τιουθαψες μές στο  κοκκινόχωμα

* Π αραθαλάσσ ια  λαϊκή συνοικία σ τά  Χ ανιά.



Β Ι Κ Τ Ω Ρ Ι Α Σ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ

χ έπ έτα ξε  βλαστούς κ α ί φύλλα—
μ ή τε τ ις  λεμονιές κα ι τις μουριές πού τά ϊζ ες  τό μ ετά ξ ι .—

Μ ια θέση έχω  στη  γή. Κ ’ είναι στο περιγ ιάλ ι 
όπούζησες x έπ εσες  να πεθάνεις.

Μοναξιά

Στον κάμ πο επάνω , σέ σπ ίτι μοναχό
μ έ δυο μ ικρά  π α ιδ ιά , μ έ τρία  βοννά τριγύρω ,
κόβε Ισκιος, κάθ ε σάλεμ α  κ α ί τρίξιμο
θαρρώ πώ ς είναι π άτη μ α
π ώ ς κάποιος μ άς  θυμήθηκε
κα ί τώ ρα, νά, θ’ ανοίξει την οξώ θνρά μας

ΓΙον νόστε, σύντροφοι, όπου έφ άγαμε μ αζ ί 
ψωμί κ ι α λ ά τ ι !..
Κ αθόμ αστε κ  εκονβεντιάζαμε κι ονειρευόμαστε.

'Η  λευτεριά μ ά ς  έλειπε. 'Η  φτώχεια μάς περίσσευε  
μ ά  πλούτος μ ας  ή συντροφιά. Την καμαρώ ναμε.

'Ό μορφα είνα ι τα  σύννεφα πού ανθίζουνε 
τ ’ αρχοντικά ένα γύρω, μ έσ α  στούς λουλουδισμένους κήπους, 
μ ά  εμ έ μου λείπ ει ή ανάσα σας, 
τό  χω ρατό κ α ί το παράπονό σας.

Ή  άπλώστρα

Φ υσάει αέρας στεγνωτής, αράθυμος.
Κ ινάει τά  τέλια τής απλώ στρας σαν τά  ξάρτια  
φουσκώνει Ασπρόρουχα κα ι σκούρα μανιασμένα.

rΩ σάν καράβ ι ή αυλή μου όπου τό σπρώ χνει 6 άνεμος 
σ άγνώ ριστα ταξίδ ια , 
έβαλε μπρος νά ξεση κώ σει τ ά  ντουβάρια.

Π αίρνει μ αζ ί κ 7 εμ έ π* απλώνω μ  ανοιχτά τά  χέρια  
έτσ ι λιγνή κι ανάλαφρη π  άπό/ίίεινα 
α π ’ τούς μόχτους.

ΤΩ, Θέ, κα ι νατανε νά μ  έπαιρνε 
σέ τιέλαγα, μακριά  
άπ  τη ζωή τής έγνοιας ...

«
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'Ηλιόγερμα

*Ας βασιλεύανε μ α ζ ί σου οι έγνοιες μου 
ήλιε μου τον Μ αγιού κ α ί τον Γενάρη  
Ν άχω  κ εγ ώ  ένα δειλινό, ένα βράδυασμα  
νά δώ  την ομορφιά του κόσμου.

Ν ά δώ μονάχα. *Οχι νά πάρω  τίποτε, 
γ ια τ ί το χέρι μου δέ φτάνει.

Σ έ  καλυβόσπιτο νοικοκυρά
μ έ μ ιά  ποδιάν όλημερίς στη μέση  μου
καί μ έ μ ιά  γνώμη ατα ίρ ιαστη
γ ιά  μ ιά  π ερ ιβολάρισσα  κα ι φτωχό μάννα.

Τσακίζω τις λιανές έλιές

Τ σακίζω  τις λιανές έλιές κα ί συλλογίζομαι 
δσα  *τανε νά γίνουν κ ι άπομείναν  
Σύννεφα όπου δέ ρίζαν τη βροχή  
π αρά  τά  σκόρπισαν ενάντιοι άέρηδες.

Θ ά τις γλυκάνω μ έ  το  βρυσικό νερό 
μ έ τάλλαγμα ή π ικ ράδα  τους θά φύγει 
μ άραθο κα ι λεμόνι θά τούς βάλω  νά ευωδιάσουνε 
Μά ή π ίκρα  ή δική μου πώ ς γλυκαίνει;

Παράπονο {λά είπώ...

Π αράπονο Οά είπ ώ  τής όγρασιάς  
καί τής ομίχλης κ α ί τής πάχνης 
πού μάχουνται γ ιά  νά μάς καταλύ σονν  
πού ζώνουνε τούς τοίχους του  σπιτιού  
μ έ τά  π αχ ιά , τ ά  κρύα ζωνάρια.
Βουρκώνουνε τά  π ρόσω π ά  μας, κ ’ ή ψυχή ω ς ι 
Σ βηστή  ή γω νιά · υγρά κ ι όλόγρα ρούχα ακίνητα  
σάν κρεμασμένοι, στήν απλώ στρα.
Κ λαΙνε τά  τζάμ ια . Το ρυάκι άπέραστο, 
κι αντίπερα μ ακριά  δ φούρνος γ ιά  ψωμί.

Θ άταν καλ.ό σέ τέτοιες ώ ρες, Θέ μου, 
ένα κελλάρι μ  δλα τ  αγαθά  σου.

38 "Ο ,τι β ρ α χ ε ί στον κόσμο ετούτο  δέ στεγνώνει.
*Ως κα ί τ  αλάτι μ ας  άνάλυωσε. Δ άκρυ  
αρμυρά κ ι όλόπικρο γιά τούτη τήν αντάρα.
—*Ε βγα  ήλιε μου !
Κ ι εσύ καλέ μου αέρα, στεγνω τή μου, φ νσηξε!

ϊ βάθη.



Δ ε θέλει ή γης, δέ τό σηκώνει πλ ιά  τόσο νερό 
πού ρίχνουνε τά  ουράνια.

Άννφάντρα

1C εσύ  ξεκίνησες γ ια  να άπομείνεις
ένα κιλίμι ξομπλιαστό στο π ά τω μ α  της σάλας
μ ια  κεντητί] κουρτίνα στο π α ρ ά θ υ ρ ο ;
Τ ’ άξ ια  σου , τά σοφά σου χέρια θά σιγάσουνε 
για  πάντα
καθώ ς κι ό αργαλειός σου ,— άπ ’ τό ξύλο τής μουριάς  
πού θρά ϊζε στη φραγή γιομάτη  χ ελ ιδόν ια ;

Δεν έκουράστηκες νά υφαίνεις χρόνια τ ά  προικ ιά  
γ ιά  θυγατέρες κ α ι γ ια  έγγόνες;..
Μ είνε ! Κ ι ά σ ε  καλύτερα  τό χτένι νά σ ω π ά σ ει9 
τ  αντί κα ι τό  στημόνι ν’ άραχνιάσουνε9 
κ ή πεταχτή  σ αγ ίτα  ν’ άποθέσει ωσάν πουλί 
μ ε τό  κεφάλι μ έσα  στη φτερούγα.

Εϋχή

Τούτες ο ι ώρες πού ή μ έρα  είναι στο τέλος
κ ’ ή μεγάλη νύχτα στην αρχή
ας φεύγουν άπ αλά  κ ι όγλήγορα
γ ιά  τούς φυλακισμένους
κ α ι τούς άρρω στους στο  κρατικό  νοσοκομείο
— όπου ο ί έγνοιες κ  ο ι αγγάρειες τ  έλειωσαν  
κι όρμονν σάν άνεμος ά π ’ ανοιχτό παράθυρο  
ή νοσταλγία  κ 9 ή θύμηση
— οπού σημαίνει κ α ι ξανασημαίνει γ ιά  νά βγουν 
κ 9 ο ί τελευταίο ι φίλοι από τό  θάλαμ ο ...

Τούτες τις  ώρες, Θέ μου, γλύκαινε
γιά τούς φυλακισμένους κ α ι τούς άρρω στους
στο κρατικό νοσοκομείο !

Ειρήνη

Τό ηλιοβασίλεμα ήμερο και μοσκοβολημένο  
α π ’ τ ’ ανθισμένα γ ιασεμ ιά  κα ι τ  αγιοκλήματα.

5Ά σ π ρ α  σά  χιόνι του μωρού μου τά  πανιά  
στεγνώνουνε στ' αγέρι.

Π ώ ς αγαπούμε τό σουρούπω μα πού ξεκουράζει. 
Π έρα  στη θάλασσα ησυχάζουν τά  καράβ ια .

Ε ίναι γλυκός ο μόχτος γ ιά  τό μ εροφ άϊ 
σάν είναι ειρήνη!..
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Μάρκος Αϋγέρης 
και ή 

«Μικρά Κονλα» 
των

«Τραγονδιών τού Θεού»

Ό  Παπαδιαμάντης! Τό δνομά του καί μό
νο μάς φέρνει πίσω αττίς -παιδικές μας μνή
μες, ατό αναγνωστικό των νέων ελληνικών, που 
ο! σκυθρωπές, κατά τ ’ άλλα, σελίδες του φω
τίζονταν άπό τό ανέσπερο φως του «Φτωχού 
αγίου», του βοσκού που οΐ « ’Αγαρηνοί άλαλά- 
ζοντες» τον έσφαξαν— μάρτυρα αυτόν του γέ
νους —  κοντά στά μπεντένια του παλιοί) 
χωρίου, του Κάστρου τής Σκιάθος. Καί τό 
άνυπέρβλητο, τό πνευματικό αυτό τοπίο, τό 
καθαγιασμένο μέ τό αίμα του «πτωχού αίπό
λου», μάς ξαναφέρνει στη μνήμη τη μορφή 
του δημιουργού του. Ό  κυρ ’Αλέξανδρος, ό 
πράος άνθρωπος μέ τη μεγάλη χριστιανική 
καρδιά, την κοσμοφοβία του, την αγάπη του 
γιά τά ταπεινά πλάσματα τού θεού καί τους 
λαϊκούς άνθρώπους, μέ τό κανελί πανωφόρι 
του, τό μπαστούνι του, τό σκληρό καπέλλο 
του, τη διχαλωτή κοντή γενειάδα του καί τά 
ήμερα έταστικά μάτια, περνά, άνάμεσα στά 
πλάσματα τής φαντασίας μας καί τραβά ί
σια γιά τό εικονοστάσι τής καρδιάς μας 
νά καθήσει μέ σταυρωμένα χέρια καί μέ 
κλειστά μάτια, σάν άγιος στο τέμπλο τής 
έκκλησιάς, ψιθυρίζοντας τά αγαπημένα του 
«τραγούδια τού θεού».

Κάπως έτσι σώζεται στή φαντασία των 
νεώτερων γενεών ή είδή τού Παπαδιαμάντη.

Ασκητικός, πτωχαλαζών, άμίλητος μέ τήν 
ακινησία βυζαντινής τοιχογραφίας. Φέτος πε
νήντα χρόνια από τό θάνατό του ή μνήμη μας 
τον άνακοώεΐ έντονώτερα κ’ ή ανανέωση τής έ- 
παφής μας μέ τό έργο του γίνεται πνευματι
κή ανάγκη.

’Α ναμνήσεις τον Μ άρκον Ανγέρη
Περνούν τά χρόνια. ’Α π’ όσους τον γνώρι

σαν λίγοι ζούν άνάμεσά μας. Οι περισσότε
ροι έφυγαν γιά τον άσφοδελόν λειμώνα, ό
που άπέδρα πάσα λύπη, πόνος καί στε
ναγμός. Ή ζωή προχωρεί άμείλιχτη, δέν έχει 
συναισθηματισμούς. Ή τρελλή νεότητα τής έ- 
ποχής τού Παπαδιαμάντη έφυγε γιά πά 
καί μόνο μερικοί σεβάσμιοι πρεσβύτες σάν 
τον Μάρκο Αύγέρη, τό «γιατρό» τών γραμμά
των μας, βρίσκονται άκόμα— ευτυχώς!— άνά
μεσά μας γιά νά μάς άνιστορήσουν τήν έ- 
πική έκείνη εποχή γιά τήν πνευματική μας 
παράδοση.

Βρήκαμε τό γιατρό ένα πρωΐ στο σπίτι 
του, ζωηρό, γιομάτο πνευματικές ανησυχίες 
καί μέ τό αιώνιο νεανικό του κέφι. Ακούγον- 
τας τό σκοπό τής έπίσκεψής μας —  άναμνή· 
σεις άπό τον Παπαδιαμάντη!— παίρνει φωτιά 
μέ τό πρώτο.

Πώς τον γνώρισα; Τό θυμούμαι σάν και 
τώρα. Ή ταν στά 1905. Νεαρός τότε φοιτη
τής, είχα έρθει τον προηγούμενο χρόνο στήν 
Αθήνα καί ή μεγαλύτερη επιθυμία μου ήτ< 

νά γνωρίσω τον Παπαδιαμάντη που τον 
ξαιρα άπό τό έργο του καί άπό τή φωτογρα-



φία του Νιρβάνα, δημοσιευμένη στα «Πανα- 
θήναια». ’Ανέβηκα πολλές φορές στη Δεξα
μενή, άλλα δεν στάθηκα τυχερός. "Ωσπου ένα 
σούρουπο βροχερό, με δυνατό άνεμο πού ξε
μάλλιαζε τις πελώριες λεύκες τής Δεξαμενής, 
τον πέτυχα. Μπαίνοντας στο καφενείο τού κυρ 
Γιάννη τον εΤδα νά κάθεται στο μισοσκόταδο 
τυλιγμένος στο παλτό του, με το μπαστούνι 
άνάμεσα στα γόνατά του και τό πηγούνι 
στηριγμένο στή λαβή τού μπαστουνιού πού 
έμοιαζε με ποττερίτσα ιερατική.

— Αυτός είναι ό ΓΊαπαδιαμάντης, μού ψι
θύρισαν. Έννοιωσα ένα ιερό δέος σά νά έβλε
πα κάτι τό ύπερφυσικό. Μέσα στη βροχή και 
τον άνεμο μού φάνηκε σαν μαύρο πουλί, διωγ
μένο άπό τήν καταιγίδα, πού ήρθε ν’ άπαγκιά- 
σει στο φτωχό καφενεδάκι.

Αυτή ήταν ή πρώτη μου εντύπωση. Τις έ- 
πόμενες μέρες με παρουσίασαν στον Παπα- 
διαμάντη ό Κονδυλάκης κι ό Βλαχογιάννης. 
Μέ δέχτηκε με εύμένεια και καλωσύνη. "Αν 
και πολύ νέος ήμουν γνωστός κι άλας στούς 
φιλολογικούς κύκλους άπό τό δράμα μου « ’Α
νάμεσα στούς άνθρώπους» πού εΐχε παίξει στή 
Νέα Σκηνή ό Χριστομάνος έκείνη τη χρονιά. 
Ό  Ξενόπουλος καί ό Τσοκόπουλος εΐχαν γρά
ψει πολύ έπαινετικά γιά τό έργο μου κι ό 
ΓΙαπαδιαμάντης τάχε διαβάσει.

Άπό τότε γίναμε φίλοι, ό πιτσιρίκος έγώ 
κι αυτός ό φτασμένος. Τού φερόμουν μέ σε
βασμό καί πάντα σύμφωνα μέ τήν τραυμοτπ- 
σμένη ψυχολογία του, γΓ αυτό μέ συμπαθού
σε καί μέ καλούσε νά τον συντροφεύω στο

καφενείο τής Δεξαμενής, χώρια βέβαια, άπό 
τήν θορυβώδη καί άσεβέοττατη παρέα μου, πού 
ό Ποαταδιαμάντης τήν έβλεπε μέ κάποιο δέος.

αΚ να έηειοόδίο  με τό Βιίρναλη

— Εκείνες τις μέρες έτυχε νά γράψει στο 
«Ά στυ» ό Μαλακάσης κάτι έντυπώσεις του 
ποιητικές άπό μιά έκδρομή του στο παλάτι 
τής δούκισσας τής Πλακεντίας στήν Πεν
τέλη. Ό  Παπαδιαμάντης, πού τον άγαπούσε 
πολύ καί ήθελε πάντα νά τον προβάλλει, μέ 
ρώτησε τό πρωί καθώς πήγα νά τον καλη
μερίσω στο καψενεϊο.

Διάβασες τό χρονογράφημα τού Μίλτου 
στο «Ά στυ»;

Δέν τό είχα διαβάσει. Μούδωσε τήν έφη- 
μερίδα κ’ έγώ άρχισα νά τό διαβάζω. 'Όταν 
τελείωσα μέ ρώτησε:

— Έ ,  δέν είναι έκτακτο;
Δέν μού είχε πολυαρέσει, Ιδίως γιατί άρχιζε 

μέ κάτι άφόρητες γενικές. Ά πό σεβασμό συμ
φώνησα μαζί του.

— Όραΐο είναι!
— Έκείνη τή στιγμή φάνηκε ό Βάρναλης. 

Μέ τον Παπαδιαμάντη δέν είχε προσωπική 
γνωριμία, ούτε ταίριαζαν τά χνώτα τους.

— Τι διαβάζεις; μέ ρώτησε.
Τουδωσα τό «Ά στυ» τρέμοντας ότι θά πεί 

όπωσδήποτε κάτι πειραχτικό. Καί πραγμα
τικά, άφού διάβασε στις πρώτες γραμμές τϊς 
άπανωτές γενικές, άγανάχτησε!

— Γκέον, γκέον, γκέον! έκανε κοροϊδευτικά, 
μού πέταξε τήν έφημερίδα καί άπομακρύνθη- 
κε. "Επρεπε νάβλεπες έκείνη τή στιγμή τον 
Παπαδιαμάντη! Πρώτη καί τελευταία φορά 
τον είδα έτσι οργισμένο.

— Ποιος είναι αυτός; μέ ρώτησε τρέμον
τας.

— Γνωστός μου.,.ψέλισα...ποιητής!...
Ό  Παπαδιαμάντης σηκώθηκε όρθιος καί 

φώναξε!
— Ό ρίστε φίλε μου νέοι!... Τί άσέβεια !... 

Καί άπομακρύνθηκε άγαναχτησμένος.
Αργότερα, βέβαια, γνωρίστηκε μέ τό Βάρ- 

ναλη καί τον είχε δεχτεί κοντά του καθώς καί 
τούς άλλους «οργισμένους νέους», πού δμως 
μπροστά στον Παπαδιαμάντη γίνονταν άμί- 
λητα πρόβατα. Τόσο σεβασμό ένέπνεε ή πα
ρουσία του, ώστε κι αυτή ή άδίστακτη μποε- 
μαρία τής Δεξαμενής, πού δέ λογάριαζε τί
ποτε καί θορυβούσε ως τά ξημερώματα, λού
φαζε καί τον άκουγε μέ θρησκευτική προσή
λωση, τόσο αυτόν, όσο καί τούς φίλους του 
καί συμπότες του άνθρώπους τού λαού, πού 
κάθονταν στο τραπέζι του —  ένα σοβατζή καί

Τό άδιέξοδο τής όδον Σαλαμίνος. Σ το β ά 
θος δ εξ ιά  τό οπ ιτάχ ι τον Μπονχη οπού φ ι- 
?&ξενήθηκε πολ?.ές φορές ό Ποαταδιαμάντης.



μερικούς πηγαδάδες, καταπληκτικούς λαϊκούς 
τύπους μέ μεγάλη καρδιά και άφηγηματικό 
ταλέντο ανυπέρβλητο.

Ή  β μικρά Κουλά»
και τά  « Τραγούδια τοϋ Θεοΰ»

Σ ’ ένα ταπεινό και πρόσχαρο σπιτάκι τής 
λαϊκής συνοικίας των Πετραλώνων συναντή
σαμε μια ήρωΐδα του Παπαδιαμάντη. Δεν εί
ναι ύπόθεση φανταστική όσα θά σάς άψηγηθώ 
έδώ, είναι πραγματικότητα πού ξεπερνά και 
το πιο θαυμαστό παραμύθι.

Δεν ύπάρχει αναγνώστης και φίλος του έρ
γου τοϋ Παπαδιαμάντη πού ν’ άγνοεΐ το μι
κρό και τρυφερό διήγημά του «Τά τραγούδια 
τοϋ Θεού». "Ως τώρα πιστεύαμε όλοι ότι το 
αφήγημα έκεΐνο περιγράφει ένα πραγματικό γε
γονός πού συνέβη μέσα στο στενό φιλικό κύκλο 
τοϋ Σκιαθίτη διηγηματογράφου. Είναι γνωστό 
πώς ό Ποαταδιαμάντης συνδέονταν μέ φιλικούς 
δεσμούς μέ τον κύρ Νΐκο το Μπούκη, έμπορο- 
μανάβη τής Λαχαναγοράς και τη γυναίκα του 
Πολυξένη. ‘Απλοι και ταπεινοί άνθρωποι, ενο
ρίτες στο εκκλησάκι τού Προφήτη ‘Ελισαίου 
στο Μοναστηράκι, όπου ό Παπαδιαμάντης έ
ψελνε, είχοιν γνωριστεί μαζύ του κ’ είχαν δε
θεί μέ θερμή φιλία. Στο σπίτι τοϋ Νικόλα 
τοϋ Μπούκη εϋρισκε ό Παπαδιαμάντης τη θερ
μή οικογενειακή άτμόσφαιρα πού τοϋ έλειπε. 
Στο ταπεινό σπιτάκι τους μέσα σ ’ ένα άδιέ- 
ξοδο δρομάκι τής οδού Σαλαμΐνος φιλοξενούν
ταν συχνά. Έ κεϊ έτρωγε, έκεΐ έγραφε, εκεί ξε
κουραζόταν.

Τό ζευγάρι των λαϊκών αυτών ανθρώπων εί
χε καί μιά κορούλα, έφτά χρονών τότε, την 
«μικράν Άγγελικούλαν». ’Αλλά καί τό «θυ- 
«μικράν Κούλαν», πού ό Παπαδιαμάντης τη 
λάτρευε κυριολεκτικά. ’Αλλά καί τό «θυ-

γάτριον» έτρεφε αισθήματα άγάπης στο 
μπάρμπα-Άλέξαντρο πού τραγουδούσε «τά 
τραγούδια τού Θεού», όπως έλεγε την ψαλ
τική τού Παπαδιαμάντη στην παιδική της 
γλώσσα.

Τού μικρού αυτού κοριτσιού τό θάνατο καί 
τό ξόδι έχει περιγράψει μέ σπαραγμό ό 
Παπαδιαμάντης στο διήγημά του «Τά τρα
γούδια τού Θεού» καί όλοι ώς τώρα πιστεύ
αμε ότι πραγματικά τό κοριτσάκι εκείνο πέ- 
θανε. Έ ,  λοιπόν, ή «μικρά Άγγελικούλα» τού 
Μπούκη ζεϊ καί βασιλεύει! Είναι ή κυρία ’Αγ
γελική Κ. μητέρα ένός φίλου καί συνεργάτη 
μας. Ζωηρή, λιγνή καί κοντακιανή γριούλα, 
έξήντα ένός χρόνων σήμερα, μέ δέχτηκε στο 
απλό σπιτικό τών Πετραλώνων όπου ζεί μέ το 
μικρότερο γιό της καί τη νύφη της καί μέ πολ
λή προθυμία μάς άφηγήθηκε τίς αναμνήσεις 
της από τον Παπαδιαμάντη.

— "Ωστε ζεΐτε, κυρία ’Αγγελική!
— "Όπως βλέπετε...Ζώ καί γερνάω!
— Ό  κύρ Άλέξαντρος, λοιπόν, σάς πέθα- 

νε στό χαρτί, σ ε  ήλικία εφτά χρονών. . .
Ή συμπαθέστατη κυρία’Αγγελική χαμογε

λάει:
— 'Ό σο θυμάμαι τή φασαρία πού τοϋ έ - ; 

κάνε ή μακαρίτισσα ή μάνα μου...
—  Αφηγηθείτε μας, λοιπόν, τήν παράδοξη 

αυτή ιστορία...
— Ή ταν, όπως ακόυσα από τή μάνα μου, 

ένα πρωϊνό χειμωνιάτικο. Ή μακαρίτισσα κα
θόταν στήν αυλή τού σπιτιού καί καθά
ριζε χόρτα, όταν χτυπάει ή πόρτα καί κατ 
φθάνει μιά κουμπάρα μας από τά Σεπόλια 
ή ’Αγγελική ή Βίδαινα. Ό  πατέρας μου κ 
ή μάνα μου είχαν πολλές τέτοιες κουμπαριό 
οπτά γύρω τής ’Αθήνας. Μπήκε, λοιπόν, 
κουμπάρα σαστισμένη καί κοιτούσε γύρω-γ 
ρω σάν κάτι νάψοιχνε. Ή μάνα μου παραξε 
νεύτηκε!

— Καλό στήν κουμπάρα, κάθησε. Πώς κι 
αυτό;

— ~Ε, κάνει ή άλλη μέ μισή φωνή, πέ 
νά σάς δώ.,.Τί κάνετε;

— Καλά, απαντάει ή μάνα .
— ΊΓί κάνει ή Κούλα; ρωτάει δειλά ή κουμ 

πάρα.
— Καλά είναι, όπου νάναι θάρθει άπό 

σχολειό.
Ή κουμπάρα καθόταν ατά καρφιά. Ά πό 

στήν ώρα χτυπάει πάλι ή πόρτα καί φαν 
νεται άλλη κουμπάρα.

— Κουμπάρα μου, καλώς σάς βρήκα, κό 
κι αυτή μέ ψεύτικο χαμόγελο. Πώς τά π<

— Καλά, λέει ή μάνα μου καί σαστίζει 
ρισσότερο.

Ή  «μ ικρά Κούλα» όπως  τήν εκανε ό χρ*



eH  «μ ικρά Κουλά» και ή μητέρα της 
Πολυξένη Μ πούκη, την έποχή πού  
πέθανε ό 9Αλ. Π απαδιαμάντης (1911).

— Τί κάνει τό παιδί;
— Καλά, οπού νάναι θάρθει! . .
Πήγε ή μακαρίτισσα μέσα νά τής φέρει 

καρέκλα κ* οι δυο κουμπάρες έσκυψαν τά κε
φάλια τους και κάτι μουρμούριζαν ή μια στην 
άλλη. Τό αυτί τής μάνας μου άρπαξε τις 
λέξεις!

— Τδχασε, φαίνεται, τό μυαλό από τη λύ
πη την πολλή!...

— Δέ μου λέτε, έσεΐς, τις ρώτησε νευρια
σμένη πιά, τι πάθατε; Τΐ συμβαίνει;

— Κουμπάρα, κάνει ή μια κομπιάζοντας, εί
σαι βέβαιη δτι τό παιδί εΐναι καλά;

— Χριστός καί Παναγιά, λαχτάρισε ή μα
καρίτισσα, έπαθε τίποτα στο σχολεϊο καί μου 
τό κρύβετε;

— Ποιό σχολείο; Δεν. . . πέθανε χτές;
— Κουνήσου, χριστιανή μου, από τη θέση 

σου! Τί σου ήρθε;
— Εμένα μου ήρθε; νεύριασε ή άλλη. Δεν 

κοιτάς τί γράφει στη φημερίδα ό μπαρμπ’ 
Άλέξαντρος; τής ξεδίπλωσε την έφημερίδα 
«Όμόνοια» όπου ό Παπαδιαμάντης δημοσίευε 
τό διήγημά του «Τά τρετγούδια του θεού».

Ή μάνα μου γίνηκε μπαρούτι.
— Μπά πού νά φάει τό κεφάλι του, ό κατα

ραμένος ! Μπά, που μου πέθανε τό παιδί! . . .
Κατά τη μία τό μεσημέρι ήρθε στο σπίτι 

ό Παπαδιαμάντης. Ή μακαρίτισσα τον έπιασε 
άπ’ τά μούτρα.

— Τί σ ’ έπιασε, χριστιανέ μου, στα καλά 
καθούμενα, κ’ έγραψες στις φημερίδες δτι μάς 
πέθανε τό παιδί; Τρελλάθηκες;

Ό  Παπαδιαμάντης χαμογέλασε:
— Μη φοβάσαι Πολυξένη! Τό παιδί δεν πα

θαίνει τίποτα! Ζεΐ καί θά ζήσει πολλά χρό
νια ! "Ακου με πού στο λέω !

Μέ τά πολλά μαλάκωσε τη μακαρίτισσα.
Ωστόσο γιά πολλές μέρες έφταναν στο σπί

τι συγγενείς καί φίλοι νά συλλι/πηθούν τή μά
να μου γιά τό . . . θάνατό μου. Καί κάθε φορά 
ή μακαρίτισσα νεύριαζε καί τάβαζε μέ τό 
μπαρμπ’ Άλέξαντρο.

Από τίς παιδικές σας αναμνήσεις έχετε 
νά μάς πεΤτε τίποτα γιά τον Παπαδιαμάντη;

Βέβαια, Λέει ή κυρία ’Αγγελική. Θυμάμαι 
ενα πρωινό στην αυλή μας εγώ έπαιζα τόπι 
κι ό μπαρμπ Αλέξαντρος έγραφε. Τό τόπι τον 
ενοχλούσε καί δεν τον άφηνε νά συγκεντρωθεΤ.

’ Πάψε, Κούλα! μου κάνει.
Μαζεύτηκα. Πέρασε λίγη ώρα, ξεθάρρεψα 

και ξαναρχισα.

— ‘Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. . . Καί κοπα
νούσα τό τόπι στις πλάκες.

— Πάψε, Κούλα!
Πάλι μαζεύτηκα. ’Αλλά, σε λίγο, ξανάρ

χισα.
— Σκάσε, λοιπόν, Κούλα! μου κάνει θυμω

μένος.
Ή μάνα μου, πού παιδευόταν στην κουζί

να, τό άκουσε καί τής κακοφάνηκε.
— Νά σκάσεις έσύ μπαρμπ’ Άλέξαντρε! του 

λέει θυμωμένη.
Ό  μπάρμπ’ Άλέξαντρος αϊφνιδιάστηκε άπό 

την κουβέντα τής μάνας μου. Σηκώθηκε μάζε
ψε τά χαρτιά του, φόρεσε τό καπέλλο του 
δρασκέλισε την πόρτα καί έφυγε.



Ή μάνα μου τάχασε μέ τό φευγιό του και 
για νά ξεσπάσει μ' άρπαξε έμενα και άρχισε 
να μου δίνει τής χρονιάς μου.

Δεν πέρασαν παρά λίγα λεπτά κι ό Παπα- 
διαμάντης ξαναγύρισε. Ταπεινός, μετανοιωμέ- 
νος γιά τό φέρσιμό του, χριστιανός στά αισθή
ματα του, πήγε και ζήτησε συγγνώμη τής μά
νας μου, άφοΰ πρώτα, έννοεΐται, μέ άπόσπα- 
σε άπό τά χέρια της. Κ ’ έκεινη, πού του εΤχε 
Ιδιαίτερη άδυναμία, συγκινήθηκε άφάνταστα 
και άρχισε νά τον παρακαλεΐ αυτή πιά νά τη 
συχωρέσει γιά τήν κουβέντα της. ’ Htocv μιά 
σκηνή, πού τήν έζησα καί δέν θά τήν ξεχάσω 
ποτέ».

ΤΑΣΟΣ ΒΟΤΡΝΑΣ

Τό σπ ιτάκ ι στο αδιέξοδο τής όδον Σαλαμίνος .



ΤΑ Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α  Τ Ο Υ  Θ Ε Ο Υ

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Μέ είχε καλέσει ό γενναίος φίλος μου, ό κυρ-Στέφανος Μ, είς την οικίαν του, 
τήν ημέραν του Πάσχα, διά να συμφάγωμεν τήν ώραν του προγεύματος περί τάς 
δέκα, άπό συγκατάβασιν καί εύσπλαγχνίαν, διά νά κάμω κ* έγώ μετά τόσα χρόνια 
Πάσχα... οικιακόν, ώς έρημος καί ξένος στά ξένα. Εΰχαρι καί θαλπερόν ήτο τό έσω- 
τερικόν της εστίας του, άφου διήλθον την εύρείαν αυλήν, μέ τήν διάπλατον πύλην 
καί τούς σταύλους των άλογων καί τήν πρασινάδαν καί τάς γλάστρας των άνθέων. 
'Η οίκογένειά του, ή γραία Μαρία ή συμβία του, άφελής καί αρχαϊκή, ό υιός του 
άμόρφωτος καί άπλαστος καλός άμαξηλάτης, κι ό άδελφός του στιβαρός, γεροντο- 
παλλήκαρον, τραχύς καί φιλαλήθης. Τέλος ή κόρη του ή Ρηνούλα, τελεία άντιπρόσω- 
πος της νέας γενεάς, κεντήτρια, ζωγραφίνα καί θεατρίνα. Πλήν όμως καί αύτή άφε
λής καί άπλή είς τό πρόσωπον καί τούς τρόπους. Ε ίχε μίαν παιδίσκην έπτά έτών, 
τήν Μαρίαν, πάντοτε μειδιώσαν καί άνοικτόκαρδον, καί εν χαριτωμένον ξενικόν πλά
σμα τήν Τοτώ , ξανθήν, γαλανόμορφον καί άγγελοθωρουσαν. 'Η  μικρά κόρη, δεν 
ήξεύρω άκριβώς πώς είχε πέσει είς τάς χείρας της καί άπετέλει μέλος τής οικογέ
νειας. Φαίνεται ότι κάποια ξένη Γαλλίς παιδαγωγός ή διδασκάλισσα είς πλουσίαν 
οικίαν, ειχεν έμπέσει είς τά δίκτυα κανενός έπιχηρευτου καί είχε συλλάβει τό μαγι
κόν τούτο χρυσόψαρον της δεξαμενής, διά νά πλεύση είς τό Πέλαγος του άγνώστου, 
έάν δέν έμελλέ ποτέ νά πτεροφυσήση είς τον αιθέρα του άχανους.— Είτα τήν φερέοι- 
κον μητέρα όπου δέν είχε κτίσει τήν φωλέαν της ποτέ, τήν έπήραν άλλαι πνοαί καί 
τήν μετεκόμισαν, τίς οϊδε που, είς άλλα κλίματα. Εύρε θέσιν καλλιτέραν άλλου κ5 
έταξίδευσε, κ* ένεπιστεύθη τό έμψυχον κειμήλιον αύτό είς χείρας τής Ρηνούλας, όπως 
τήν ειχεν έγκαταλίπει κι αύτήν ό πλανητής, όστις τήν έστεφανώθη, καί άνέθρεψε 
(έκείνη) τό τέκνον της κ* έμεινε ζωντοχηρούσα, κ ’ έδέχθη ώς έρμαιον τό ξένον βρέ
φος αύτό, ίσως έπειδή ήσθάνετο μικρόν θησαυρόν φιλοστοργίας είς τά στήθη της.

— Πόση είναι ή δύναμις τής έπιρροής, καί άν ή Ρηνούλα ειχεν γοητείαν καί 
όμμα έπιβάλλον διά νά άνατρέφη παιδία, τό ήσθάνθην τήν ήμέραν εκείνην του Πά
σχα, όταν ή μικρά Τοτώ , ήλικίας τότε τριάντα μηνών περίπου ήρχισεν αίφνης νά 
κλαυθμηρίζη εκεί πού τήν είχαν βάλει νά φάγη διά μίαν μικράν παράλειψιν. Ή  Ρ η
νούλα έστράφη πρός τήν μικράν καί τής ειπεν άπλώς μέ τον τρόπον καί μέ τό βλέμμα 
πού αύτή ήξευρε.

— F au t pas pleurer ! Δέν πρέπει νά κλαΐς.
Κ ’ ή μικρά έλούφαξεν ώς εκ θαύματος.
'Όταν άποφάγαμεν καί έσυγκρίσαμεν τό κόκκινο αύγό, καί είχαμε κενώσει τά 

τρία τέταρτα τής χιλιάρικης — ήτο ώραΐο ρετσινάτο, δλον άρωμα καί πτήσις καί 
αφρός — άφου έψαλλεν ό γέρων Φίλιππος τό «Χριστός Ά νέστη» (ό κύρ-Στέφανος 
δεν ήξευρεν άλλο νά ψάλλη είμή τό «Ψήσου, γίδα, ψήσου καί ροδοκοκκινίσου»), 
ηθελησα κ* έγώ νά εϊπω τό « ’Αναστάσεως ήμέρα», τό άλλέγρο, τον πρώτον δηλαδή 
ειρμόν του κανόνος τής ημέρας, οχι τό τελευταΐον τό δοξαστικόν, τό άργόν. Μόλις 
ήνοιξα τό στόμα μου καί έπρόφερα

Άναστάσεως ήμέρα, 
λαμπρυνθώμεν, λαοί.
Πάσχα Κυρίου, Πάσχα...

η μικρά Γοτω, βλέπουσα άτενώς πρός με, άφήκεν άκράτητον έπιφώνημα χαρας κι5 
λαμφε το προσωπάκι της, τά ματάκια της, τό στόμα της, τά μάγουλά της, όλα

\
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έμόρφασαν κ* έμειδίασαν άρρητον αειδίαμα άγαλλιάσεως. Τό πράγμα μου έπροξέ-’ 
νησεν αίσθησιν. Φαίνεται τωόντι, δτι έχουν άφατον άρωμα καί κάλλος, μαρτυρούμε- 
νον «έκ στόματος νηπίων θηλαζόντων» αυτά τά έμπνευσμένα άσματα τής 'Αγίας 
έκκλησίας μας. Συγχρόνως ή Μαρία μέ παιδικήν χαράν κι αυτή άνέκραξεν.

Αυτά δέν είναι τροπάρια πού ψέλνετε, κύριε.
—Α λλά τί είναι κορίτσι μου, ήρώτησα.
— Αύτά είναι σάν γλυκά γλυκά τραγουδάκια.

"Γούτο μου ένΟύμησε μίαν άλλην μικράν κορασίδα, τήν Κούλαν, (Αγγελικήν) 
τού φίλου μου Νικόλα τοΰ Μπούκη. 'Απλούς μανάβης ή όπωοοπώλης ήτχν ό άν
θρωπος, άλλ’ είχε λάβει θεόθεν διά τήν φιλοξενίαν του, τήν ευλογίαν τοΰ Αβραάμ. 
'Η  μικρά οικία ήτο Ξένων διά τούς φίλους καί τούς διαβατικούς, διά τούς έκλεκτούς 
καί τούς τυχόντας Είχεν άπολύσει ή λειτουργία μετά την παννυχίδα εις τό παρεκ
κλήσι τοΰ Αγίου Έλισσαίου, καί τήν ώραν τοΰ άντιδώρου, ή γυνή τοΰ Μπούκη, 
τοΰ φίλου μου, άκολουθουμένη άπό τήν μικράν κόρην της τήν Άγγελικούλαν, μέ] 
έπλησίασεν εις τό στασίδι, διά νά μοΰ ύπομνήση, ώς συνήθως, οτι έπρεπε νά ύπάγω 
είς το γεύμα.

Τότε ή μικρά παιδίσκη (ήτο ώς εννέα έτών, ρόδινη καί καστανή, καί τήν είχαν 
υιοθετήσει άπό τό βρεφοκομεΐον, ώς άτεκνον όποΰ ήτο τό άνδρόγυνον* άλλ' αύτή τό 
ήγνόει), μ* έχαιρέτησε, καί μοΰ λέγει.

—Έ σ ύ  μπαρμπ’-Άλέξανδρε, ψέλνεις τά τραγούδια τοΰ Θεού. Τραγούδια τοΰ 
Θεοΰ. Έ κ τ ο τ ε  ή μικρά μοΰ ήκουε νά ψάλλω συνεχώς «Τραγούδια τοΰ Θεοΰ», είς τόν 
πενιχρόν νυκτερινόν ναΐσκον οπού έσύχναζε τακτικά μέ τήν μητέρα της. ΈκοιμάτοΙ 
μές τό στασίδι, είς τόν γυναικωνίτην, τήν ώραν των άντιστοίχων, έξύπνα μετά δύο 
ώρας είς τόν Πολυέλεον, κ’ έκτοτε δέν ήθελε νά κοιμηθή πλέον. Ητο μία μετά τά 
μεσάνυκτα. Εκείνην τήν ή μέραν, ήτο 8  Σεπτεμβρίου, είχα ψάλλει τό «Χαΐρε σεμνή, 
Μήτερ καί δούλη Χριστού τοΰ Θεοΰ». Μετά εξ ήμέρας ήκουσεν ή μικρά νά ψάλλω] 
τό «Άγαλλιάσθω τά δρυμού Ξύλα σύμπαντα». Καί τήν ημέραν τοΰ Θεολόγου έψαλα 
τό «Φίλε μυστικέ, Χριστού έπιστήθιε». Καί τοΰ 'Αγίου Δημητρίου έμελψα τό 
«Δώρο μάρτυς Χριστού προς ήμάς». Καί τών Είσοδίων έψαλα τό «Λιανέμοις τών| 
Χαρισμάτων». Καί τοΰ Α γίου Νικολάου έψαλα «Τήν ζωοδόχον πηγήν τήν αέναο ν», 
καί «Τής Έκκλησίας τά άνθη περιιπτάμενος». Καί τά Χριστούγεννα έψαλα τό «Θεόι 
ών Ειρήνης». Καί τοΰ Α γίου Βασιλείου τό «Δεΰτε τοΰ Δεσπότου τά ένδοξα Χρίστου! 
όνομαστήρια» καί τό «Σοΰ τήν φωνήν έδει παρεΐναι, Βασίλειε». Καί τών Φώτων 
έψαλα τό « ’Ιησούς ό ζωής αρχηγός», καί τής 'Υπαπαντής έψαλα τό «Χέρσου άβυσ-| 
σοτόκου» καί τοΰ Ευαγγελισμού τό «'Ω ς έμψύχω Θεοΰ κιβωτώ».

Καί τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τό «Ά νέτειλε τό Έ α ρ ». Καί τής Άναλήψεως τί 
«Θείω καλυφθείς». Καί τής Πεντηκοστής τό «Παράδοξα σήμερον». Καί τών Άγιον 
Αποστόλων έψαλα τό «Σέ τήν υπερένδοξον νύμφην», καί τό « Ό  Χριστοκήρυξ Σται 
ροΰ καύχημα φέρων, σύ τήν πολυέραστον Οείαν άγάπην». Καί τής Μεταμορφώσει 
έψαλα τό «Προ τοΰ Σταυροΰ σου, Κύριε, όρος ούρανόν έμιμεΐτο». Καί είς τήν μνή] 
μην τής Παναγίας έψαλα τά θεσπέσια εκείνα κελαδήματα, τό «Πεποικιλμένη» και τί 
«Νενίκηνται», καί τό «Συνέστειλε χορός τών Αποστόλων τό Θεοδόχον σώμα σοι 
είς ούρανίους θαλάμους προς τόν υιόν έκφοιτώσα». Καί είς τήν άποτομήν τοΰ Πρ< 
δρόμου έψαλα τό «Φρίττουσι πάθη τών βροτών» καί τόσα άλλα. Κ ’ ή μικρά κόρη 
ήσθάνετο, καί τά έπόθει καί τά έχαρακτήριζε μέ άγγελικόν αίσθημα, ώς «Τραγούδι] 
τοΰ Θεοΰ».

— Έ κ το τε  άπουσίασα άπό τάς Αθήνας. Είχα ένθυμηθή τούς φτωχούς οικείοι 
είς τήν μικράν πατρίδα μου, μακράν τής οποίας είχα ζήσει, έκ μικρών διαλειμι 
των, υπέρ τό ήμισυ τής ζωής μου. Όταν τέλος μέ εϊχον βαρυνθή κ5 εκεί, έτόλμη< 
μετά τρία έτη νά έπανέλθω είς τήν πρωτεύουσαν μέ τήν άμυδράν ελπίδα ότι δέν 
έγενόμην πάλιν βαρετός είς τούς φίλους μου.



’Αφού έκρύβην έπί εβδομάδα εις Ταπεινόν τινα ξενώνα, έπήγα λάθρα μίαν πρωίαν 
νά άνταμώσω τον φίλον μου Νικόλαον τόν Μπούκην. Φ ευ ! Τ ί έμαθα; Ή  μικρά 
Κούλα, ή τις ήγε τώρα τό ενδέκατον έτος τής ήλικίας της, ήτο άρρωστη βαριά. Ε ίχε 
δέκα ημέρας στο κρεβάτι, καί ό ιατρός εϊπεν, ότι ήτο κακός πυρετός, ΐσω ς τυφοει
δούς φύσεως.

— Έ π ηγα  κατ’ εύθεΐαν άπό τό όπωροπωλεΐον, όπως με προέτρεψεν ό Νικόλας, 
διά νά βοηθήσω με λόγια, καί ενθαρρύνω την μητέρα. 'Η πτωχή ή τις τήν ήγάπα ώς 
νά ήτο γέννημα των *σπλάγχνων της, ίσως καί περισσότερον, έχάρη άμα μέ εϊδεν, 
εϊτα μου έδειξε τήν κλίνην.

fH μικρά Κούλα ήτο ισχνή, κάτωχρος, πυρέσσουσακ’ έκειτο σχεδόν άναίσθητος 
έπί της κλίνης. Είπα εις τήν μητέρα τά συνήθη λόγια τής παρηγοριάς καί τής ένθαρ- 
ρύνσεως. ‘Έμεινα δύο ώρας εκεί. Εϊτα έπανήλθα πάλιν τό δειλινόν, καί τήν νύκτα, 
και τήν άλλην πρωίαν. 'Η  Κούλα έβαινε χειρότερα. Εϊτα τήν Τρίτην ήμέραν έφάνη 
νά εϊχε βελτιωθή κάπως καί ήσθάνετο. 'Η  μητέρα της μου είπε νά πλησιάσω καί νά 
τής ομιλήσω.

— Περαστικά, Κούλα. Δεν έχεις τίποτα κορίτσι μου.
— "Α ! μπαρμπ’- ’Αλέξανδρε έψέλλισεν άσθενώς. Πότε θά μου πής πάλι τά θεϊα...

τραγούδια;
— "Οπότε θέλεις, Κούλα μου. "Αμα γίνη άγρυπνία εις τόν "Αγιον Έλισσαΐον 

νά έλθης νά σου τά πω.
— Νά μου τά πής. Μά θά τ ’ άκούσω ;
— "Αμα προσέχεις θά τ ' άκούσης...

— " Ω χ !
Έστέναξεν, έκλεισε τά ομματα καί δεν μου ώμίλησε πλέον. Έφαίνετο ότι εϊχε 

πολύ κουρασθή (έφερεν άσθενώς τήν ισχνήν χεΐρα προς τό ούς ένώ έψέλλιζε. Φαίνε
ται, ότι εϊχε βαρηκοΐαν ένεκα τής νόσου). Τής έφεραν χρίσμα, έλαιον άπό τήν καν- 
δήλαν. Αύτή άνέλαβε προς στιγμήν τάς αισθήσεις της, καί έψιθύρισε.

— Μοσχοβολά ή ψυχή μου. Λάδι, γαλήνη, ήρεμία. Θά πλέψω καλά.
— Μετά τρεις ήμέρας τήν προεπέμπομεν εις τό τάφον. Οί έπαγγελματικοί ιερείς 

κ’ οί ψάλται έψαλλον τά κατά συνθήκην, άπό τήν «"Αμωμον οδόν» έως τόν «Τε- 
λευταΐον άσπασμόν». Μόνος ό παπα-Νικόλας άπό τόν "Αι-Γιάννη του * Αγρού, δ Να- 
ξιώτης, έφαίνετο ότι έπιανε χωριστήν άκολουθίαν, έμουρμούριζε μέσα του, καί τά 
δμματά του έφαίνοντο δακρυσμένα.

— Τ ί μουρμουρίζεις παπά; Του είπα άπό τό όπισθεν του στασιδιού, όπου εϊ- 
χεν άκουμβήσει.

— Λέγω τήν άκολουθίαν τών νηπίων μέσα μου, εϊπεν ό παπα-Νικόλας. Ε ις 
αύτό τό άκακον άρμόζει ή κηδεία τών νηπίων.

— Τωόντι καί έγώ μέ ολον τόν πόνον καί τά δάκρυά μου, εϊχα άναλογισθή 
εκείνην τήν στιγμήν τήν άκολουθίαν τών νηπίων, καί άκουσίως έλεγα μέσα μου τά 
τραγούδια του Θεού «Τών του κόσμου ήδονών άναρπασθέν άγευστον», καί «ώς κα
θαρόν, Δέσποτα, στρουθίον πρός καλιάς έπουρανίοις έσωσας», καί «του ’Αβραάμ έν 
κόλποις σε, έν τόποις άνέσεως, ένθα τό ύδωρ έστί τό ζών τάξαι σε Χριστός ό δι' 
ημάς νηπιάσας» καί «οϊς άριθμοΐς τό πλάσμα σου νήπιον φοιτήσαν τανυν πρός σε».

Καί άντί του «Δεύτε τελευταϊον...» «"Ω, τις μή θρηνήσει, τέκνον μου. "Οτι
βρέφος άωρον έκ μητρικών άγκαλών νυν, ώσπερ στρουθίον τάχος έπέτασας». Καί
ακροτελευτιον ύστερον άπό τόσα καί τόσα τραγούδια του Θεού, τά οποία πρό τριών
ήμερων εϊχε προφητεύσει, ότι δεν θά ήδύνατο νά τ ’ άκούση, τό «"Αλγος τώ Ά δάμ
εχρηματισεν η του  ̂ ^ύλου άπόγευσις πάλαι έν Έ δ έμ , δτε δφις ιόν έξηρεύξατο».
Αλλά τα ηκουε τάχα ή άγνή ψυχή, αν ό άγγελός της τής έπέτρεπε νά περιιπταται 

εκεί γύρω;



Ή  Ζάκυνθος άτζό το Κ άστρο Χ αλκογραφία του Δ . Λανσεί

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ  Ξ Ε ΝΟΙ Ι ΟΥ Λ ΟΣ
Του Κ. Π ΟΡΦΥΡΗ

Ή Ζάκυθο ττού γνώρισε ό Ξενόπουλος στα 
ττρώτα παιδικά και στα εφηβικά του χρόνια ή
ταν ή πνευματική μά καί ή εύθυμη Ζάκυθο 
την επομένη άττό την "Ένωση της Έψτάνησος 
μέ την "Ελλάδα.

Αυτή ή " Ενωση δεν έγινε όπως την εΐχαν 
λαχταρήσει άττό την άρχή οί Έφτανησιώτες. 
Τον επαναστατικό ριζοσπαστισμό του Λισγα- 
ρά καί του Βερύκιου, τον εΤχε άντικαταστή- 
σει άπό καιρό ό μετρημένος ριζοσπαστισμός 
του Κ. Λομπάρδου. Τό δικαίωμα πούχε ά- 
παιτήσει μαχητικά ό επαναστατικός ριζοσπα
στισμός, ό μετρημένος ριζοσπαστισμός τδχε 
ίσαμε ένα σημείο έπαιτήσει, σαν παροτχώρη- 
ση από την «προστάτιδα» δύναμη κ’ ή "Ένω
ση στο τέλος ήταν ένας κοινωνικός καί πολι
τικός καί εθνικός συμβιβασμός. Μά τώρα ό 
άγώνας είχε κοπάσει πιά. Μόνο σαν ξεφτί
δια τής καταιγίδας πούχε περάσει, έσκιζαν 
άκόμα τον αιθέρα αστραπές κι άκούγονταν 
βροντές να ξεμακραίνουν, μά δέν πέφτανε πιά

αστροπελέκια. Οί «ριζοσπάστες» κ’ οί 
τοιχθόνιοι», τά δυο παλιά μεγάλα άντίπ< 
κόμματα ιδεών, είχαν γίνει τώρα άχρ< 
«λομπαρδιανοί» καί «λιουρέοι» (ή «ρωμιάνοι: 
όπαδοί των προσωπικών κομμάτων τού 
βάρδου καί τού Ρώμα. Κι ό πολιτικός 
γωνισμός είχε χάσει τήν παλιά του 
Τά στελέχη τού ενός κόμματος μετοπτηδοί 
στο άλλο μέ μεγάλη ευκολία, γκχτΐ οι 
νικές αντιθέσεις που τά χώριζαν παλιότε< 
σινικά τείχη, είχαν άμβλυνθεϊ τώρα. Κι 
«παμφλετογραφία» εξακολουθούσε νά 
μέ τά ανώνυμα ή επώνυμα, μέ τά έμμετ( 
πεζά, μέ τά ρητορικά ή διαλογικά ήμίφυ) 
εΤχε χάσει κι αυτή τήν πρώτη της ορμή 
τήν παλιά της φρεσκάδα.

Κι ωστόσο ή Ζάκυθο περνούσε τή δ* 
χρυσή της πνευματική άνθιση: σέ μια μΐ| 
πόλη δεκαπέντε χιλιάδων κατοίκων έκδίί 
ταν τρία τέσσερα περιοδικά. "Ένα απ’ 
ό «Ποιητικός Ανθών», δημοσίευε μόνο



ματα. Και τά «σπετσαρία»* και οί λέσχες, 
ακόμα και τά κουρεία, είχαν γίνει κέντρα φι
λολογικά, όπου μαζεύονταν έπι βλητικά όνό- 
ματα και διάβαζαν και άντάλλαζαν γνώμες 
καί συζητούσαν: Οί Ιστοριογράφοι Χιώτης
καί Αομβάρδος καί Λούντζης, ετοιμάζονταν νά 
παραχωρήσουν τη θέση τους στο Ζώη καί στο 
Δεβιάζη, μά οί ποιητές τής έπαναστατικής 
γενιάς δεν υπήρχαν πιά. Κ’ οί διάδοχοί τους, 
6 'Ελισαβέτιος Μαρτινέγκος κι ό Μάργαρης 
κι ό Γιάννης Τσακασιάνος κ’ οί Μαρτζώκη- 
5ες κι ό Ήλιακόπουλος κι ό Καντούνης, δεν 
κραδαίνονταν άπό τά πάθη, τά κοινωνικά καί έ- 
θνικά, πούχαν συγκινήσει καί έμπνεύσει τό Σο
λωμό καί τό Μάτεση καί τον Τερτσέτη.

Ό  Ξενόπουλος, μιλώντας άργότερα στην αυ
τοβιογραφία του, γιά τον κάπως παράταιρο 
γάμο τού Ζακυθινού άστού πατέρα του με τη 
Φαναριώτισσα μητέρα του, έγραφε: «Κι όμως 
τά πράγματα έδειξαν δτι ό γάμος... δεν ήταν 
καθόλου άταίριαστος. . Ό  γάμος τών γο
νέων τού Ξενόπουλου συμβόλιζε ως ένα σημείο 
τά παντρολογήματα τών δυο άντίπαλων κοινω
νικών τάξεων στη Ζάκυθο: τής παλιάς άριστο
κ ρατί ας καί τών άστών. Κι αυτά τά παντρο
λογήματα ζούσε έκείνη τη στιγμή ή Ζάκυθο, 
κ* οί ποιητές της έγραφαν άμέριμνα τραγου
δάκια κι όλος ό κόσμος γλεντούσε καί ευθυ
μούσε.

Την εικόνα αυτής τής εύθυμης Ζάκυθος μάς 
τη δίνει ό πιο χαραχτηριστικός ποιητής τής 
εποχής, ό Γιάννης Τσακασιάνος:

Δρόμοι στενοί, άνΟια, σκυλ ιά , καμπάνες, 
διακον ιαρέοι, παστέλ ια , σερενάδες, 
μανδηλοφόρες κόρες καρδιοπλάνες 
καλοί, κ ακ ο ί, δειλοί, παλληκαοάδ?ς !
Λ ίγα  μυα)Α, πολλές γλω σσοκοπάνες.
Λούσο, άργα)jeiol κα ι οδρρα κ α ι Ίίοιητάδες /...

Πανηγύρια λοιπόν καί τραγούδια, λίγα μυα
λά καί πολλή εύθυμία, καρναβάλια κι άμέρι- 
μνη ζωή. ’Ακόμα κ’ οί ζητιάνοι παίζουν στον 
τόπο διακοσμητικό ρόλο, όπως κ’ οί π  άλλη κα
ράδες κ’ οί παλαβοί, καί τά σκυλιά καί τά 
καντούνια. Καί λοιπόν άπό ένα καντούνι, τό 
«Μακρύο Καντούνι», που άντιλαλεΤ άπό τά τά
κου -  τάκου τών άργαλειών του —  'Οδός 'Υ
φαντουργείων εΤναι τό έπίσημο όνομά του —  
ξεκινούν κάθε βράδυ οί φάντρες του, ερωτιάρες 
τριαντάρες καί πεταχτά κοριτσόπουλα («μαν
δηλοφόρες κόρες καρδιοπλάνες») καί πλημμυ
ρίζουν την «Πλατεία Ρούγα», καί τιτιβίζουν σάν 
καναρίνια, καί πηγαίνουν στά μεγάλα έμπο- 
ρικά νά παραδώσουν τις παραγγελιές τους καί 
νά πάρουν καινούρια νήματα γιά τούς «μαν-

* Φαρμακεία

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος



τράδες» τους και για τά «τουβαλίθια» τους 
και γιά τά «σπαθωτά» τους. . . Και πόνου ά- 
πό κείνον τό χαρούμενο κόσμο, νά χοροπηδάει 
άνάλαφρα ένας έρωτας παιχνιδιάρης και χα
ρούμενος κι αυτός, καί νά πετάει σάν πετα
λούδα άπό λουλούδι σε λουλούδι, δίχως φαρέ
τρα καί βέλη, παρά με μαντολίνο καί κιθάρα:

Γ ιά  στέμα είχα τήν τσάτσαρα  
τι) σκαμ π αβ ία* χλαμύδα 
παντιέρα μου τό κότολο**  
και τήν κ ιτάρα  ασπ ίδα

τραγουδάει πάλι μέσα σ ’ ένα δονζουανικό πα
ραλήρημα ό Τσακασιάνος.

Καί επιστέγασμα σ ’ όλη έτούτη τήν τρελλή 
ζωή είναι ή μουσική καί τό τραγούδι: αν ό 
γέρο - δάσκαλος, ό Καπνίσης, διδάσκει άπο- 
τραβηγμένος τά θεωρητικά του, κι άν τό κον- 
τσερτίνο βιολί, ό Δομενεγίνης, διευθύνει τήν ορ
χήστρα τής ιταλικής όπερας πού παίζει στο 
καινούριο θέατρο «Φώσκολος», τό καλύτερο, 
μαζί μέ τής Κέρκυρας, θέατρο τής Ελλάδας, 
όμως ό Παύλος Καρρέρ, ό «Καρρεράκης» όπως 
τον λένε οί Ζακυθινοί, δεν γράφει μόνο μελο
δράματα, καί δε δίνει μόνο κοντσέρτα στά αρ
χοντικά, όπου τραγουδάει ή γυναίκα του, Ζα- 
κυθινιά κι αυτή, πριμαντόνα Ιουλία Γιατρό, 
παρά όργανώνει καί νυχτερινές θαλασσινές σε- 
ρενάδες μέ μιχτές χοροοδίες, μέ μαντολινάτες 
καί μέ ορχήστρες. Ό  Τσακασιάνος πάλι κου
βαλάει κάτου άπό τά παράθυρα τής αγαπημέ- 
νης του ολόκληρη συμφωνική καί πιάνο πάνω 
σέ ένα κάρρο! Κ’ ή Μπόνεϋ, ή πριμαντόνα 
του ιταλικού θιάσου ξετρελλαίνει μέ τήν όηδο
νίσια φωνή της τούς Ζοοκυθινούς, πού τη ζητω- 
κραυγάζουν καί τής πετουν περιστέρια καί 
«ματζέτα»* άπό «γιούλια όλόμπλαβο»** ή ά
πό «κοπελούλες»***. Κ’ ύστερα άπό τήν πα
ράσταση ξεζεύουν τ' άλογα άπό τό άμάξι της 
καί ζεύουνται αύτοί καί μέ λουλούδια καί μέ 
στεφάνια, μέσα σέ μιάν άποθέοοση χαράς, την 
κουβαλούν θριαμβευτικά στο σπίτι όπου φι
λοξενείται καί τραγουδουν:

*Αν θέλεις, Μπόνεϋ, στρατό  
γραφόμαστε δ ικ ο ί σου 
νά κάψουμε τη Ζάκνθο 
γ ιά  τη γλ.υκειά φωνή σου!

Κι όμως ό Ξενόπουλος, παρασυρμένος κι 
αυτός, μέσα σ ’ έκεΐνο τό τρελλό στροβίλι
σμα, βλέπει πώς έτουτο δέν εΐναι τό πρα
γματικό πρόσωπο τής Ζάκυθος. Ή εύθυμία, ή 
ξενοιασιά καί τό γλέντι, είναι ή μάσκα πού 
βάζει γιά νά κρύψει τον προίγματικό της έαυ- 
τό, γιά νά κρύψει τά δάκρυα της καί τό δράμα 
της, τό δράμα τό δικό της καί του λαού της. 
Ή Ζάκυθο είναι πολύ φιλάρεσκη καί δέ θέλει 
νά ίδουν οί άλλοι πώς φθίνει καί ξεπέφτει. Κι 
οί άνθρωποί της είναι πολύ περήφανοι, καί δέ 
θέλουν κι αύτοί νά δείξουν, πώς πονουν. . . 
Καί λοιπόν μέ τό προσωπείο τής ευθυμίας κρύ- 
βουνται πολλά: στά 1864 ή Έφτάνησο ενώθη
κε μέ τήν Ελλάδα, μά τά βασικά κοινωνικά 
προβλήματα δέν λύθηκαν. Μπορεί νάπεσε ή 
«μπαστίλλια» καί νά μήν υπάρχει πιά ό «ά-

φέντης ό Κούρπας», μά ό «Μινώταυρος», πού 
δέ χορταίνει τήν πείνα του τρώγοντας τά κο
ρίτσια τής φτωχολογιάς, υπάρχει πάντα. . . 
Στά 1880 ό ,Ελισαβέτιος Μαρτινέγκος δη- 
μοσίεψε τήν αύτοβιογραφία τής μητέρας του. 
Ή Ελισάβετ Μαρτινέγκου έζησε σκλάβα. Μά 
τάχα, άπό τον καιρό τής ’Ελισάβετ, άλλαξε 
πολύ ή θέση τής γυναίκας; Τί κι άν ή πρώτη 
γυναίκα, ή ήρωΐδα του μυθιστορήματος «Ή  
Άδελφούλα μου», ξεμύτησε νά δουλέψει εξω 
άπό τό σπίτι. Ή ήρωΐδα του «έσταυρωμένου 
έρωτα» θά πεθάνει, θύμα τής αύταρχικότητας 
τού πατέρα. Κι άπό τήν άλλη μεριά, ή έμ- 
πόρισσα τού άγοραίου έρωτα θά παρασύρει 
στά δίχτυα τή μικρή Νανότα καί μάταια ό ά- 
δερφός της, όταν πέφτει τό βράδυ θά τής φω
νάζει, προσμένοντας πάντα νά γυρίσει: Μωρή 
Νανότα! . . . Εκείνος πάλι ό χασάπης, ό' 
«Μάγκαλος», θά μείνει χρόνια φυλακή, καί θά 
παλαβώσει, γιά τό φονικό πουκανε ύπακούον- 
τας στήν άόριστη υπόδειξη τοΰ κομματάρχη. . . 
Καί κάποια κοντέσσα, ξεπεσμένη, θά δεχτεί 
όλα νά τά χάσει, όχι όμως καί νά πουλήσει τό 
«Ντάντε της»! . . .

Βιώματα, διηγήσεις, παρατηρήσεις κατα
στάσεις καί άνθρωποι, συγκρούσεις άτομικές 
μέσα στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο καί 
κοινωνικές μέ άτομικά φανερώματα, μέσα σ ’ 
εκείνη τήν ά/αλαφρη καί εύθυμη, μέ τό δρα
ματικό της όμως υπόστρωμα Ζάκυθο, θά ξανα
ζήσουν άργότερα στο έργο τού * Ξενόπουλου.

Μ’ άν ό άστικός κόσμος είχε γράψει τον κύ-1 
κλο του στά Εφτάνησα, στήν άλλη 'Ελλάδα] 
έκανε μιάν εξόρμηση εκείνη άκριβώς τή στι
γμή: τή στιγμή πού ό Ξενόπουλος άφηνε τή j 
Ζάκυθο γιά νά εγκατασταθεί στήν ’Αθήνα. Κ’ I 
ή έξόρμηση γινόταν μέ σημαία τό δημοτικισμό. ] 
Στά 1888 ό Ψυχάρης ξαπόλυσε τό «Ταξίδι»] 
του. Τό γλωσσικό ζήτημα δέν άνακαλύφτηκε 
βέβαια με τό «Ταξίδι». Μά μέ τό «Ταξίδι» έγί- 
νηκε κίνημα.

Κι αυτό τό κίνημα, άναζητώντας τούς προ-| 
δρόμους του, στρεφόταν προπάντων στά Ε 
φτάνησα: Στο Σολωμό, στο Λασκαράτο, στον] 
Κονεμένο. Κι όμως ό έφτανησιώτικος δημο-ί 
τικισμός, πού γιά μισόν αιώνα είχε σταθεί] 
στήν πρώτη γραμμή τής μάχης, εκείνη τή στι
γμή έκανε μιάν άναδίπλωση: Δημοτική στήν 
ποίηση, καθαρεύουσα στο πεζό, είχε κηρύξει 
πριν άπό λίγο ό Βαλαωρίτης. Καί τό κήρυγμά 
του είχε βρεί πρόθυμα αυτιά. Κ’ έγίνηκε έτ< 
το τό παράξενο: ό Ξενόπουλος πήγαινε 
’Αθήνα καθαρευουσιάνος. Καί τά πρώτα τ< 
έργα, τό «Τριακοσιόδροτχμον έπαθλον» κ* 
«Μαργαρίτα Στέφοτ» είναι γραμμένα στήν κα-Ι 
θαρεύουσα. *Ηταν όμως ένας άπό τούς π| 
τους πού δέχτηκε τό μήνυμα τού Ψυχάρη. Μ< 
ή στροφή του έγίνηκε μέ φειδώ καί μέ περί
σκεψη κι αυτό ξεσήκωσε τήν άγανάχτηση 
καί τά σαρκαστικά «σκώμματα» των πρωτοπαλ-1

*  Είδος γυναικείας ζακέτας της νύχτας
* *  Μεσοφόρι.

* * *  Μπουκέτα * *  μενεξέδες * * *  κυκλάμινα



λήκαρων τής γλωσσικής ίδέας. ΕΤναι άλήθεια: 
ο Ξενόττουλος δε στάθηκε μαχητής τής Δημοτι
κής. Κι ωστόσο ό Ψυχάρης, πού δεν ήξερε νά 
μοιράζει εύκολους τίτλους και παράσημα τον 
είπε: «πατέρα τής θεατρικής δημοτικής».

Μ* άν ό Ξενόπουλος δε στάθηκε μαχητής τής 
Δημοτικής, ήταν ωστόσο μαχητής του Δημοτι
κισμού, μέ τήν ευρύτερη έννοια. Γιατΐ ό Δη
μοτικισμός ήταν ένα γενικότερο πνευματικό κί
νημα, πού πήγαινε νά σύρει τήν Ελλάδα άπό 
τήν καθυστέρησή της στήν πρόοδο και στον 
πολιτισμό και πού διαπλάτυνε τα παράθυρά 
της για νά φυσήσει ό καθαρός άέρας και νά 
διώξει τή μούχλα τού βυζαντινισμού καί τής 
προγονοπληξίας. Και λοιπόν σ ’ αύτό τό εύρύ- 
τερο άναγεννητικό κίνημα ό Ξενόπουλος βρέ
θηκε στήν πρώτη γραμμή. 'Ό χι μόνο γιατί 
προσπάθησε νά κάνει γνωστά ρεύματα και ί- 
δέες πού κυκλοφορούσαν έκείνη τή στιγμή στο 
έξωτερικό, μά πού ή καθυστερημένη έπαρχία, 
όπως ήταν τότες όλόκληρη ή ‘Ελλάδα, δεν τά 
υποψιαζόταν, μά κυρίως γιά τούτο: Γιατί ή 
άστική τάξη πού έξορμούσε είχε άνάγκη νά 
έκψραστεΐ μέ καινούριες μορφές στο θέατρο καί 
στήν πεζογραφία. Πριν άπό τον Ξενόπουλο, κι 
άν άφαιρέσει κανείς δυο παλιότερους συμπα
τριώτες του, —  τό Μάτεση καί τό Γουζέλη —  
τό νεοελληνικό θέατρο ξεπάγιαζε μέ τις άρχαιό- 
τροπες τραγωδίες, μέ τά ιστορικά πρόσωπα 
καί μέ τις περικεφαλαίες. Ή μόνη προσπά
θεια ζεστασιάς ήταν τό κωμειδύλλιο —  μά 
πόση ψευτιά, ττόση άνειλικρίνεια σ ’ έκεΐνο τον 
έξωραϊσμό τής ζωής τού χωριού, μέ τις ω
ραίες βοσκοπούλες καί τούς ατσαλάκωτους βο
σκούς! . . .  Κι όσο γιά μυθιστόρημα, άν αφαι
ρέσεις τις σχοινοτενείς ιστορικές μυθιστορίες, 
μέ τά άπίθανα επεισόδια καί τήν καθαρεύου
σά τους, σχεδόν τίποτ’ άλλο! Καί λοιπόν ό Ξε
νόπουλος θέλησε νά δώσει στήν καινούρια έλλη- 
νική κοινωνία, πού διαμορφωνόταν,ένα μυθιστό
ρημα πού ν’ αναγνωρίζει σ ' αύτό τον έαυτό 
της, κ’ ένα θέατρο πού οί συγκρούσεις του νά- 
ναι καί δικές της συγκρούσεις. Κ ’ έτσι ό Ξε
νόπουλος έγίνηκε ό πατέρας τού νεοελληνικού 
θεάτρου καί τού νεοελληνικού μυθιστορήματος. 
Κι αύτή εΐναι ή μεγάλη του προσφορά!

Κ* ήταν σπαρταριστή στή «γραφικότητά» 
της ή έλληνική κοινωνία τού καιρού του πού 
πήγαινε νά γίνει άστική. Ό  λογιωτατισμός, 
ταμπουρωμένος στο Πανεπιστήμιο, καλαμπού
ριζε πώς «αί ύπέρ τής άρχαίας ήμών γλώσ- 
σης γνώμαι περισσότεροι εϊσίν άπό τάς κα- 
τα», καί «κραδαίνων όζώδη ράβδον» ξεσήκωνε 
μερικούς ανίδεους ή χασομέρηδες φοιτητές καί 
"τούς έβαζε νά ούρλιάζουν γιά τήν ιεροσυλία 
που γινόταν νά μεταφράζεται ή «Ό ρέστεια»! 
Μα λίγο πιο έξω άπό τό κέντρο τής Αθήνας, ό 
νταής αδερφός σκότωνε «γιά λόγους τιμής» 
την άδερφή του! Μ’ αλήθεια, τί νάταν αύτοί οί 
« ογοι τιμής»; Κ' έπειτα ή άναιμική βιομηχα- 
ν,α πουχε άρχίσει νά δημιουργείται, έφερνε 
Μ̂ ζι της ένα καινούριο στοιχείο στήν έλληνι- 
* η κοινωνία: τον εργάτη. Είχαν κιόλας αρχί
σει να ιδρύονται οί πρώτες εργατικές όργανώ-

•ς, οι εργάτες πρόβολον τά πρώτα τους αι
τήματα, δεν άργησαν νά ξεσπάσουν κ*

οί πρώτες άπεργίες. Κι ό Πλάτων Δρα
κούλης, ένας Κεφαλλωνίτης μορφωμένος δικη
γόρος, έβγαλε καί μιάν έφημερίδα, τό «"Αρ
δην», πού «θεμελιακήν άρχήν πρεσβεύει τήν 
άπαλλαγήν τού άνθρώπου άπό τής φονευούσης 
αύτόν μερίμνης περί τής αύριον καί άφορά εϊς 
τήν έντεύθεν ήθικήν διάπλασιν ή πνευματικήν 
άνάπτυξιν, ούχί προνομιακώς τών όλίγων, αλ
λά —  όπως ή δικαιοσύνη άπαιτεΐ —  άπάν- 
των. . . Τό δικαίωμα τής ζωής δέν θά τό ά- 
ποκτήσωσιν οί έργάται ή μόνον διά τής έφαρ- 
μογής τών σοσιαλιστικών {δέων, ήτοι έν κοι
νωνία σοσιαλιστικώς κατηρτισμένη». "Αρχι
σαν κιόλας νά συγκροτούνται κ’ οί πρώτες 
σοσιαλιστικές ομάδες. Αρχηγός μιας άπ* αύ- 
τές ήταν ό Χαιρέτης. Καί μέλη της μερικοί 
«παλαβοί» σίγουρα, κι άθεράπευτοι «ίδεολό- 
γοι», πού δέν κοίταζαν τή δουλίτσα τους παρά 
βάλθηκαν νά φτιάξουν τον κόσμο. Κι άνάμεσά 
τους κι ό Ξενόπουλος. Νά πώς περιγράφει ό 
Τδιος, στήν αύτοβιογραφία του, αύτή τήν ομά
δα: «"Ετσι, μετά τό γεύμα, πήγαμε στού Χα
ραμή (τό κα φ εν είο )... Κ* έκεΐ είδαμε κάτι 
έξοχο! Ό  κύκλος τών παραδόξων άνθρώπων, 
πού είχε μεγαλώσει καί μ’ άλλους, άγνώστους 
άκόμα σέ μάς, περιέβαλλε —  περιέσφιγγε θά- 
λεγα καλύτερα —  έναν ψηλό καί λεπτό άντρα, 
μ’ επιβλητική φυσιογνωμία, μέ πλατύ μέτω
πο καί μέ μεγάλα, ζωηρά, καστανά μάτια. 
Κρεμασμένοι όλοι άπό τά χείλη του, τον άκου- 
γαν νά μιλά μέ τήν κάπως βραχνή κι άδύνα- 
τη σάν κουρασμένη φωνή του, ενώ τό πρόσω
πό του φωτιζόταν σχεδόν διαρκώς άπό ένα 
χαμόγελο πότε ειρωνικό καί πότε συγκαταβα
τικό. Φορούσε άρκετά τριμμένα ρούχα, κρατού
σε ένα λεπτό μπαστούνι καί κάπνιζε μέ πολύ 
προσεχτικά καί μετρημένα κινήματα, σά νά 
φοβόταν μήν καεΐ ή μήν κάψει κανένα. Αύτός 
ήταν ό Γιωργάκης Χαιρέτης, ό άνθρωπος πού 
έμελλε νά έχει τόση έπίδραση πάνω μου. . .». 
Αύτή ή δραματική στή μοναξιά καί στον ούτο- 
πισμό της ομάδα, πού έλάχιστα θά τήν κατα
νοήσει ή έποχή της, θά ξαναζήσει άργότερα 
στούς «Πλούσιους καί Φτωχούς».

Ό  Ξενόπουλος, στή μακριά του ζωή θά πα
ρακολουθήσει τις πρώτες σοσιαλιστικές όμά- 
δες νά άναπτύσσονται σ ’ ένα τεράστιο έργα- 
τικό κίνημα, θά παρακολουθήσει τή «γραφική» 
άστική κοινωνία νά «γηράσκει έν άμαρτίαις», 
μέ πολέμους, μέ κρίσεις, μέ άναστατώσεις, μέ 
έγκλήματα, θά παρακολουθήσει τήν έξαρση τού 
1940 - 44 καί θά βοηθήσει τήν Εθνική Αν
τίσταση. Μά στο έργο του, έμεινε στο μεταί
χμιο τού 19ου καί τού 20οΰ αιώνα. Τό έργο 
στήν ούσία καθρέφτισε τό φαινόμενο τού κοι- 
αύτό κινήθηκε άνάμεσα Ζάκυθο κι 'Αθήνα, μά 
νωνικού συμβιβασμού πού παρουσιάστηκε στήν 
έλληνική κοινωνία, μέ τις δικές του ίδιομορφίες 
στά Εφτάνησα καί στήν άλλη ‘Ελλάδα καί 
πού δέν άλλάζουν τήν ούσία του. Πέρα όμως 
άπ* αύτό ό Ξενόπουλος δημιούργησε ιστορία 
στήν έλληνική πεζογραφία, καί σέ πολλά, θά 
παραμείνει γιά πολύν καιρό άκόμα Δάσκαλος 
καί ‘Οδηγός. Κι αύτό εΐναι κάτι πού κανένας 
δέ μπορεί νά τό αμφισβητήσει.

Κ. Π Ο ΡΦ ΥΡΗ Σ
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Δειλινό καλοκαιριάτικο. Έ π α ιζα  μέ τάδέρφια μου στο περιβόλι,—θά ήμουν έν
τεκα - δώδεκα χρόνων παιδί,—όταν άκούστηκε στο δρόμο βοή καί σούσουρο.

— Ό  τρελλο-Κώστας θά βγήκε! είπα έτοιμος νά τρέξω.
— Μπορεί κι ό Φασουλής ! είπε μ’ ελπίδα ό άδερφός μου, έτοιμος νά μάκολουθήσει*
— Μην έφυγε κανένα βώδι; είπε ή άδερφή μου· Σταθήτε !...
Πραγματικώς, μέσα στη μεγάλη βοή ξεχώριζαν καί γαυγίσματα σκυλιών καί| 

φωνές τρόμου... Κ ’ έπειδή όταν έφευγε βώδι άπό τά μακελλειά του νΑμμου, ή άπί 
τις σκάλες τής στράτας Μαρίνας, όπου τά ξεφόρτωναν τά μωραίτικα καΐκια, ό δρό
μος δέν ήταν πολύ σίγουρος, άντί νά τρέξουμε στήν ξώπορτα, προτιμήσαμε νάνε 
βουμε στο σπίτι καί νά βγούμε στά παράθυρα της σάλας.

Κ’ εΐδαμε το δρόμο μας άνάστατο, τή γειτονιά μας όλη στο ποδάρι. νΑντρες καί] 
γυναίκες, βιαστικοί καί περίεργοι, έτρεχαν άπό τά κοντινά σοκάκια γιά νά ίδουν. OL 
άνθρωποι έβγαιναν άπό τά μαγαζιά, τά σπίτια, τις ταβέρνες. 'Όλα τά παράθυρα γε
μάτα άπό έκστατικά κεφάλια κοριτσιών, οί γριές στις πόρτες, τά παιδάκια της γει-| 
τονιας στις άκρες του δρόμου, έτοιμα νά ξανατρυπώσουν.

— Τ ί είναι; τί είναι, γιέ μου;
— Μά τί είναι, χριστιανοί;
Κάτι ερχότανε πέραθε, άπό τον νΑμμο. Μιά μεγάλη καί παράξενη πομπή. Μπρο

στά ή μαρίδα, τά μαγκόπαιδα, κουρελιασμένα καί βρώμικα, πού χοροπηδούσαν καί 
κάθε τόσο κοίταζαν πίσω τους. Έ π ειτα  διάστημα άδειανό, κ5 έπειτα λαός, μαύρ< 
πλήθος πυκνό, πού έφραξε τή μπούκα του δρόμου κ5 έφαινόταν άτέλειωτο. Στή μέ< 
του άδειου διαστήματος, πιο πολύ κοντά στά παιδιά παρά στούς μεγάλους, ένας ά' 
θρωπος, ο ήρωας αύτής τής πομπής. Ευθύς πού μπορέσαμε νά τον διακρίνουμε, πρι 
νά μάθουμε άκόμα ποιος ήταν, μας έπιασε κρύος φόβος. Βώδι, άλήθεια, αν βλέπα) 
νά φεύγει, δέ θά συγκινιούμαστε τόσο. Τυλιγμένος σέ μιά άσπρη κάπα μαλλιαρή, 
καλοκαίρι καιρός,— μέ καινούργια τσαρούχια, μέ τριμμένο μαύρο πανταλόνι, λιγνόί 
ψηλός ώς έκεί πάνω, χλωμός σά φάντασμα, μέ ολόμαυρα γένεια καί μακρυά, σγου( 
φουντωτά μαλλιά, πού χτένι δέ θά γνώρισαν καί πού μόλις τά σκέπαζε σά σκουφά: 
ένα μαύρο πανί, ό άνθρωπος έκείνος προχωρούσε μέ τό πιό παράξενο βήμα πού μπ< 
ρεί κανείς νά φαντασθεί. Τρελλός μαζί καί μεθυσμένος δέ θά περπατούσε έτσι ά' 
βολα. Θάλεγες πώς τά τσαρούχια εκείνα,— τό μόνο καινούργιο πού είχε άπάνω τοι 
— γιά πρώτη φορά πατούσαν λιθόστρωτο δρόμου. *Η πώς ό δρόμος ήταν εδώ κ* έκι 
σπαρμένος μέ άναμμένα κάρβουνα, πού πρόσεχε νά μήν τά πατήσει. Πήγαινε πότεά: 
δώ, πότε άπό κεί, μέ τή μπάντα, έκανε καμμιά φορά καί κανένα βήμα προς τά πίσ< 
κ5 έδινε βουτιές στον άέρα, όπως άδέξιος κολυμπιστής στή θάλασσα: Χόπ ! χ ό π !, 
Έ γερνε καμμιά στιγμή καί σοΰ φαινόταν πώς θά πέσει- μάπάλι. μ* ένα κίνημα 
χεριού, πού έβγαινε άπό τήν κάπα, βρισκόταν όρθιος κι άπότομα λοξοδρομοΰι 
Στοχάζουμαι πώς τό άδειανό εκείνο διάστημα είχε μείνει ολόγυρά του έξ αιτίας 
άτακτου του περπατήματος. *Άθελα τούς έδιωχνε άπό κοντά του τούς άνθρώπουί 
καί τά παιδιά πού ήταν στις άκρες, οπισθοχωρούσαν περίφοβα προς τον τοίχο στ| 
πέρασμά του, γιά νά μήν πέσει άπάνω τους.

Δέν έβγαζε μιλιά, δέν έβλεπε κανένα καί τίποτα. Τά μάτια του, μικρά, μαύ| 
καί σά σβηστά, ήταν προσηλωμένα στό κενό. Έφώναζαν οί άνθρωποι πού έτρεχό 
μπροστά νά τόν ίδοΰν κι άλαλάζαν, μαζί μέ τά σκυλιά, οί άλλοι πού ήταν άπό πίσ<



μακριά. Τά παιδιά όμως πού προπορεύουνταν, καθώς κ* οί μεγάλοι πού τον άκολου- 
θουσαν άμέσως, ήταν σοβαροί καί σιωπηλοί. Αυτή ή σιωπή, ή εύλάβεια μπορώ να 
7τώ, έδινε άκόμα πιο πολύ μυστήριο στύ πέρασμά του. "Αν ήταν τρελλδς ή μεθυσμένος, 
οί μάγκες θά τον έπείραζαν καί θά γελούσαν αν ήταν ληστής, φυγόδικος, κακούρ
γος, οί παλληκαράδες έκεΐνοι τού ’Άμμου θά τον έπιαναν. Τ ί ήταν έπιτέλους δ άνθρω
πος αύτδς πού φαινόταν άπ* δλα, καί τί γύρευαν οί σοβαροί έκεΐνοι πού τον άκο- 
λουθοΰσαν;

'Ένα παιδί, άπδ πίσω, κρατούσε ένα μπόγο μεγάλο άπδ ρούχα καί ξέθωρες κου
βέρτες, δεμένο με παλιόσχοινο* καί δίπλα στο παιδί, στην πρώτη γραμμή της σοβα
ρής συνοδείας, είδα τδ Γιάννη τδ Μάγκαλο, τδν καλδ γείτονά μας, τδ μακελλάρη, 
τδν πατέρα τής συνομήλικής μου Μαρίας. Μιλούσε σιγά με τούς διπλανούς του καί 
χειρονομούσε ζωηρά, δείχνοντας τδν παράξενο άνθρωπο. ΤΗταν φανερά συγκινημένος ό 
Γιάννης ό Μάγκαλος, δ πατέρας τής μικρής μου φιληνάδας. Τ* δλοστρόγγυλο κι ολο
κόκκινο πάντα, πρόσωπό του μοΰ φάνηκε σάν ξέθωρο* δέν μπορούσα όμως νά ξεχωρίσω 
τί άπ’ όλα έδειχνε ή όψη του : χαρά, έκπληξη, άνησυχία, λύπη, θυμό, φόβο;... 'Όλα 
έκείνη την ώρα μοΰ φαίνονταν παράξενα κι άνεξήγητα. Κ ’ έπερίμενα νάκούσω μιά 
λέξη, γιά νά τά έξηγήσω.

Έ πιτέλους τήν άκουσα! Ό  ψηλδς άνθρωπος με την κάπα εΐχε περάσει κάτω 
άπδ τά παράθυρά μας καί τδν έβλέπαμε άπδ πίσω,— οί ώμοι του μοΰ έκαναν έντύ- 
πωση, σηκωμένοι, κι ό ένας ψηλότερ’ άπδ τδν άλλο,— όταν ή Τασσοΰ, ή άντικρυνή 
μας φάντρα μέ τά μεγάλα μάτια πού τά φοβόμουν, ύψωσε τή φωνή κ ’ είπε καθαρά 
καί ξάστερα σέ μιάν άλλη γειτόνισσα:

— Καλέ... δέν είναι δ άδερφδς τού Μάγκαλου, δ Κωσταντής, πού έσκότωσε τδν 
Καλλίγερο κ ’ έκαμε, μάτια μου, δεκαπέντε χρόνια φυλακή;

— Μπά! μπα! έκανε ή άλλη* καί σήμερα, γιέ μου, φινίρισε ή κουντάνα του (') 
καί τδν άφήσανε;

— Ναΐσκε, λίμπερος ! (1 2).
Τή στιγμή έκείνη ή πομπή έστριψε άριστερά, στδν πρώτο δρόμο πού τδνέλέγαμε 

στή γειτονιά «καντούνι τού Μάγκαλου» γιατί έκεΐ ήταν τδ μαγκαλέϊκο σπίτι. 'Όσοι 
χώρεσαν, πέρασαν πίσω άπδ τδν Κωσταντή καί τδν άδερφό του. Οί άλλοι πυκνώ- 
θησαν άπανωτοί έκεΐ στή μπούκα τού δρομάκου, καί σπρώχνουνταν, καί ψήλωναν, 
γιά νά βλέπουν. Πώς θά πατούσε τδ κατώφλι τού σπιτιού του δ λίμπερος , ΰστερ* 
άπδ δεκαπέντε χρόνια φυλακή ; Δέν είχε άδικο κι δ κόσμος πού είχε δρμήσει μέ τόση 
περιέργεια πίσω άπδ τδ θέαμα έκεΐνο. Μά τήν άλήθεια, ήταν κάτι πού δέν τδ βλέπει 
κανείς καθεμέρα!... ’Έ τσ ι, μάθαμε τί έτρεχε, άσφαλισμένοι πιά πώς δέ μας φοβέριζε 
ούτε βώδι, ούτε λιοντάρι, κατεβήκαμε καί μεΐς στδ δρόμο καί χωθήκαμε στδ πλήθος. 
Καί θά εΐ/αμε τδ κουράγιο, γλυστρώντας άνάμεσ5 άπ’ τά πόδια τών μεγάλων, νά 
φτάσουμε ως τδ μαγκαλέϊκο, άν ή μητέρα μας δέν έστελνε τδν υπηρέτη νά μας πε
ριμαζέψει.

Δέ θυμούμαι άν τήν ιστορία τού Κωσταντή τού Μάγκαλου τήν έμαθα άμέσως 
η άργότερα. Θά σάς τή διηγηθώ όμως τώρα όπως τήν ξέρω. ΤΗταν καμμιά είκοσι- 
πενταριά χρονών λεβέντης, μακελλάρης σάν τδν άδερφό του καί, όπως οί περισσότε
ροι Ζακυθινοί τής έποχής έκείνης, φανατικός «ριζοσπάστες» ή Λομπαρδιανός. Ό  
Λομπάρδος, σ’ όλη του τήν άκμή, ή λατρεία καί τδ είδωλο τού λαού, πού τδν είχε 
δεύτερο θεο του καί τδν τραγουδούσε:

— Έ κ εΐ που πας, Λουμπάρδε μου,

Λειβάδια νάναι όμπρός σου,

(1) Φινίρισε ή κουντάνα του=έληξε ή ποινή του.
(2) Λίμπερος=έλεύθερος.
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Βραγιές-βραγιές βασιλικός 
Νά τρώει τάλογό σου.

Νά χαμηλώναν τα βουνά 
Νάβλεπα τήν ’Αθήνα,
Νάβλεπα τό Λουμπάρδο μου 
'Οπού μιλεΐ στό βήμα.—

Ό  Λομπάρδος αυτός ό κοσμοαγάπητος είχε κ’ έναν έχθρό. Δηλαδή είχε πολ- 
λούς εχθρούς, γιατί τό άντίθετο κόμμα των Εύγενών άπό τότε δέν ήταν τιποτένιο* 
"Ενας όμως λογιαριαζόταν περισσότερο άπ’ όλους: ό δικηγόρος καί δημοσιογράφος! 
Καλλίγερος, ένα γερό μυαλό, μια δυνατή κι άφοβη πέννα. "Εβγαζε δική του έφημε· 
ρίδα καί χτυπούσε άμείλικτα τό Λομπάρδο καί τό κόμμα του. Είναι άλήθεια πώς 
τον άντιχτυπουσαν κ’ οί Λομπαρδιανοί, πότε μέ τήν πέννα του ίδιου του άρχηγοΰ,, 
πότε μέ τή μαγκούρα κανενός μπράβου, πότε καί μέ τα δυό. Μά τό αύτί του Καλ* 
λίγερου δέν ίδρωνε άπό τίποτα κι ό πόλεμος εξακολουθούσε. Μια Κυριακή βγήκε 
εφημερίδα του μ’ ένα φοβερό άρθρο, τό φοβερώτερο άπ’ όλα. Η πολύ μεγάλες άλή-j 
θείες θά έλεγε ή πολύ μεγάλα ψέματα, γιατί κι ό ίδιος ό Λομπάρδος πειράχτη 
βαριά. Κι όχι μόνο πειράχτηκε, γιατί κι άλλες φορές μπορεί νά τόπαθε,— άλλα κ 
τδδειξε. Οί άνθρωποί του τον είδαν έκείνη τήν ήμέρα σκυθρωπό καί τον άκουσ 
νά προφέρει λόγια θυμωμένα. Κάποιος άπ  αυτούς, άγανακτισμένος άληθινά, ή γι 
νά πουλήσει δούλεψη, είπε στό σαλόνι:

— Σκότωμα ήθελε ό άτιμος !
Δέν τάκουσε αυτό ό Λομπάρδος; ήταν πάρα πολύ συγχυσμένος για νάκούει 

έλεγαν γύρω του; Κανείς δέν τό ξέρει. Φαίνεται όμως πώς δέν είπε τίποτα. Ου 
ναί, ούτε οχι. "Η κι αν είπε άργότερα τά συνηθισμένα του καθησυχαστικά,— για 
πάντα έρριχνε λίγο νερό στό κρασί των πιστών του,— ό Κωσταντής ό Μάγκαλος δ 
πρόφτασε νά τάκούσει. Γιατί αύτός είχε βγει άπό τό σαλόνι ξεφρενιασμένος.

— ΙΙοΰ πας, μω ρέ! του είπε στό κεφαλόσκαλο ό φίλος του ό Κλαπάτσας, 
παλληκάρι τού "Αμμου.

— "Ασε με, τό Χριστό του!... βρυχήθηκε ό Κωσταντής.
Καί ροβόλησε τή σκάλα σά νά τον κυνηγούσαν.
Ό  φίλος του ό Κλαπάτσας τον άκολούθησε στό δρόμο...
Αύτά έγιναν τήν Κυριακή τό μεσημέρι. Τήν ίδια μέρα βρέθηκε ό Καλλίγερ 

σκοτωμένος. Κατά τά μεσάνυχτα, ένω γύριζε σπίτι του άπό τή Λέσχη, τού έρριξ 
τρεις πιστολιές. Άναστατιύθηκε όλ’ ή Ζάκυθο μ5 αύτή τή δολοφονία Τόσο πολ 
ώστε κ’ ή Α ρχή υποχρεώθηκε νά κυνηγήσει τούς κακούργους μέ άσυνήθιστο ζή 
καί, σπανιώτατο για τήνέποχή τής τρομοκρατίας,— νά τούςπιάσει. ’ Ηταν ό Κώστα 
τής ό Μάγκαλος κι ό φίλος του ό Κλαπάτσας. Τούς μαρτύρησε μιά γυναίκα πού το 
είδε καί τούς γνώρισε* τ ’ ομολόγησαν στό τέλος κ ’ οί ίδιοι. Γρήγορα-γρήγορα το 
έδίκασαν καί τούς έστρ'μωξαν γιά καλά: δεκαπέντεχρονάκια τόν ένα, δέκα τον ά 
Ό  Λομπάρδος δέ θέλησε νά κάνει τίποτα πρός χάρη τους κι άφησε τή δικαιοσύ 
άνεπηρέαστη, γιατ’ ειπώθηκε άπό τούς εχθρούς πώς αύτός είχε βάλει τούς άνθρ 
πους νά σκοτώσουν τόν Καλλίγερο. Ό  Μάγκαλος όμως, στό δικαστήριο, δήλωσε κ 
θαρά πώς κανένας δέν τόν είχε βάλει, πώς δέν είχε άκούσει παρά μόνο τό αίσθη 
του, πώς άφ’ εαυτού του άποφάσισε νά «γίνει θυσία», πώς τού είχε κάμει φοβ 
έντύπωση όταν είδε τό Λομπάρδο, — τό Θεό του, — θλιμμένο εξ αιτίας τού Κ 
γέρου καί τού άρθρου του, καί πώς αύτός είχε παρασύρει καί τό φίλο του Κλα 
τσα νά τόν βοηθήσει στό έκδικητικό κακούργημα. 'Η άπολογία αύτή, καμωμένη 
όλη τήν ειλικρίνεια ένός άνθρώπου, άγνοΰ κ ’ αισθηματικού, πού άπό μιά πίστη 
άπό μιά ιδέα έγινε φονιάς, έτσι σέ μιά κακή ώρα, όχι μόνο τό Λομπάρδο άπάλλ 
άπό τή φοβερή υποψία, άλλά καί τή θέση τού Μάγκαλου άλάφρωσε, καί μόνο

*



αυτό, οχι. άπό καμμιά πίεση του κομματάρχη, το δικαστήριο τον έτιμώρησε με σχε
τική έπιείκεια.

Τα δεκαπέντε δμως χρονάκια τα πέρασε στή μαύρη φυλακή χωρίς νά του χα- 
ρισθεΐ ούτε μέρα. Καί σαν ήρθε ή τελευταία, κι άφοΰ ό άδερφός του δ Γιάννης πήγε 
καί του πλήρωσε δλα του τά έξοδα, τδν άφησαν έλεύθερο, καί τον είδαμε άξαφνα τδ 
δειλινό εκείνο τό καλοκαιριάτικο, νά γυρίζει στό πατρικό του σπίτι, για νά ξαναρ
χίσει τήν πρώτη του ζωή.

Τήν πρώτη του ζω ή... ένας λόγος είναι! 'Έ τσ ι εύκολα ξαναρχίζει ένας άνθρω
πος, κλεισμένος σε μιά φυλακή άπό τά είκοσιπέντε του χρόνια ώς τά σαράντα, τήν 
πρώτη του ζ ω ή ;... Κι ό Κωσταντής ό Μάγκαλος είχε ξεσυνηθίσει άκόμα καί του 
ανθρώπου τήν περπατησιά. Δέν τον είδα μ ε; Τρελλός μαζί καί μεθυσμένος, δέ θά 
περπατούσε έτσι άνάβολα!...

Ά πό τό παράθυρο τής σοφίτας μας φαινότανε στό πλάγι ένα πισινό παραθυράκι 
του μαγκαλέϊκου, πού έβλεπε στή μικρή τους αύλή, φραγμένη μ* ένα ψηλό, παλιό 
κι ολόμαυρο τοίχο. Στό παραθυράκι αύτό ξαναείδα τό Μάγκαλο, ύστερ’ άπό πέντ- 
έξη μέρες. ΤΗταν καθισμένος άπό μέσα, άκουμπούσε τά χέρια του στό γυμνό πε
ζούλι καί κοίταζε κάπου, μπροστά του, με προσήλωση κ* έπιμονή. 'Όταν άντίκρυσα 
έξαφνα τό ξεσκέπαστο έκεΐνο κεφάλι με τό χλωμό πρόσωπο πού μίκραινε μές στά 
μαύρα φουντωτά μαλλιά, τρόμαξα κι άποτραβήχτηκα. Έ π ειτα  ξαναπρόβαλα μέ δει
λία, κι άμα βεβαιώθηκα πώς δέν ξεκάρφωνε τό βλέμμα του άπό ένα σημείο, πήρα 
θάρρος νά τόν παρατηρήσω.

'Όσο τόν κοίταζα, τόσο κι άποροΰσα...
Ημουν παιδί, μά 6σο νά πεις, ήξερα πάντα νά ξεχωρίσω κακούργημα άπό κα

κούργημα. Ό  άνθρωπος πού σκότωσε μιά φορά άπό ένα αίσθημα, χωρίς συμφέρο 
κ’ ίσως χωρίς κακία, δέν ήταν βέβαια γιά μένα ό «φοβερός κακούργος» ή δ «αίμο- 
βόρος ληστής». Γιατί καί χωρίς νά ξέρω άκόμα τή λέξη, έκανα στήν παιδική μου 
συνείδηση τή διάκριση ενός εγκλήματος π ο λ ι τ ι κ ο ύ  άπό ένα έγκλημα κοινό. Ό  
φονιάς όμως πάντα φονιάς ήταν καί δέν μπορούσε παρά νά μοΰ κάνει φρίκη. Έ πειτα  
ήταν ή κατακραυγή τής γειτονιάς, δ φόβος καί δ τρόμος των γυναικών καί των παι
διών. Ε ίχ5 άκούσει μιά γειτόνισσα νά λέει στή μητέρα μου:

— Τόν κακούργο! τόν ίνφάμε! πού μουντζούρωσε τό τιμημένο μαγκαλέίκο !... 
Δέν τόν άφήνανε, κυρά μου, καλύτερα νά ρέψει στά σίδερα; παρά τόνε βγάλανε καί 
μάς τόνε φέρανε έδώ, νά μήν έχουμε πιλιό σιγουράντσα 1 ούτε στά σπίτια μας; Γιατί 
ποιος τό ξέρει τί κακό θά σοφιστεί πάλι νά κά μ ει!... Ό  Θεός, κυρά μου, νά μάς φυ
λάει άπό τέτοιους άνθρώπους!

Ό λ ’ αύτά μ’ έπηρέαζαν. Πάντα στή φαντασία μου δ λίμτιερος εκείνος ήταν κά
ποιος πού δέν έμοιαζε μέ μάς. Κακός άνθρωπος πού δέ μπορούσε κανείς παρά νά 
βλέπει τήν κακία του ζωγραφισμένη άκόμα καί στό πρόσωπό του. Γ ι αύτό δσο τόν 
κοίταζα τόσο κι άπορούσα... Ούτε ίχνος αύτής τής κακίας, τής ψυχικής άσχήμιας, 
ύε φαινότανε στό πρόσωπο εκείνο τό χλωμό, τό κακοπαθιασμένο άπό τή φυλακή, 
μέ τ ’ άκουρα μαλλιά καί γένια. Στά χαρακτηριστικά του άπεναντίας, στή γρυπή 
του μύτη, στά μάτια του προπάντων, τά όλόμαυρα, μαυροστεφανωμένα καί ρεμβά, 
ανεκαλυπτα μιά παράξενη ομορφιά, θρησκευτική μπορώ νά πώ, κάτι τι τό εύγενικό, 
τό θλιμμένο, τό μαρτυρικό... Είναι πολύ περίεργο, μά πρέπει νά τό πώ. Στή γειτο
νική μας εκκλησιά, στή δεξιά θύρα τού Τεροΰ ζωγραφισμένη, έβλεπα πάντα μιά ει
κόνα, την άποκεφάλιση τού Α γίου Τωάννου. Μοΰ έκαν’ έντύπωση τό κεφάλι τού 
Προδρόμου, κομμένο σ’ ένα πιάτο, πού τό κρατοΰσ’ ένας στρατιώτης. ~Ηταν χλωμό, 
θλιμμένο καί τριχωτό. Αύτό τό κεφάλι μοΰ θύμιζε ζωηρότατα δ Κωσταντής δ Μάγ-

1 πιλιό—πλέον* σιγουράντσα=άσφάλεια.



Ο
 Μ

άγ
κα

λο
ς

56

καλός, όπως τον έβλεπ’ άκουμπισμένο στό παραθυράκι του. *Η φαντασία μου τό 
έφραζε με κάγκελα σιδερένια, δπως τα είχα ίδεί πολλές φορές στα παραθυράκια των 
φυλακών. Ό  άνθρωπος έκεΐνος, καί στό σπίτι του, μου φαινόταν άκόμα φυλακισμέ
νος. Τον θωροΰσα στο μαρτύριο πού είχ’ εξαγνίσει σ’ αύτό τύν κόσμο το κακούργη
μά του, καί μου φαινότανε σαν άμαρτωλός μετανοημένος. Χωρίς να τό καταλάβω, I 
χωρίς να τό θέλω, άπό τήν ήμέρα έκείνη, άρχισα μέσα μου νά τον λυπάμαι να τον I 
συμπονώ.

Μια στιγμή μόνο γύρισε κατά πάνω μου τα μάτια του, άλλα δέ μέ είδε καθό
λου. 'Έπειτα μπήκε μέσα δέν ξαναφάνηκε, κ’ εγώ κατέβηκα άπό τή σοφίτα... Τήν 
άλλη μέρα έμαθα πράγματα φοβερά. Ό  Μάγκαλος δέν ήταν καθόλου στά σύγκαλά 
του. Τή νύχτχ, λέει, έβλεπε φαντάσματα, σηκωνόταν άγριος καί τρομαγμένος άπό 
τό κρεβάτι, ξυπνούσε τούς δικούς του, άναστάτωνε τή γειτονιά, κ’ έκανε σαν τρελ- 
λός. Έπαράδερνε άπάνω κάτω, σ’ δλο τό σπίτι, κ ’ έξεφώνιζε : ((Πόλεμος!—Θά γένει!» 
μέ μιάν άγρια φωνή, πού έκανε τούς άνθρώπους νάνατριχιάζουν. 'Η  Παρασκευή, ή 
γυναίκα του άδερφού του του Γιάννη, φοβήθηκε πώς θά τούς πνίξει δλους καμμιάν 
ώρα κι άπαίτησε άπό τόν άντρα της νά φύγουν άπό τό σπίτι. Ό  Γιάννης της είπε 
νά κάνουν υπομονή λίγες ήμέρες, γιατί ήταν άκόμα άπό τή φυλακή, καί σιγά-σιγά, 
άμα συνήθιζε πάλι τό σπίτι καί τήν έλευθερία, ίσως ό άνθρωπος θά καλμάριζε... 
"Αλλά που! "Οσο πήγαινε καί χειροτέρευε. Πίταν άδύνατο πιά νά ζήσει κανείς μαζί 
του. Κ 5 επειδή τό μισό σπίτι ήταν του άδερφού του καί δέ μπορούσε, ούτε τόν βα- 
στούσε ή ψυχή του νά τόν διώξει, ό Γιάννης, ΰστερ5 άπό πέντε ήμερών βάσανα καί 
μάταιες έλπίδες, άναγκάστηκε νά πάρει τή γυναίκα του καί τά παιδιά του καί νά 
πάνε νά καθήσουν άλλοΰ. *Έτσι ό μουρλός έμεινε μονάχος στο έρημο μαγκαλέϊκο, 
δπου μπορούσε νά κάνει τά δικά του καί νά ξεφωνίζει δλη τή νύχτα τό ((Πόλεμος 
θά γένει!» χωρίς νά ενοχλεί παρά τούς κοντινότερουςγειτόνους.

Τό άκουσα μέ πολλή μου λύπη, γιατί ό Γιάννης ό Μάγκαλος είχε, καθώς είπα, 
καί μιά κορούλα της ήλικίας μου, πού τήν είχα φιληνάδα. Μαρία τήν έλεγαν, καί 
συχνά έρχότανε στό περιβόλι μας καί βαφτίζαμε τις κούκλες της άδελφής μου ή 
χτίζαμε σπιτάκια μέ λάσπη. Δέν εύρισκα πιά εύχαρίστηση σ’ αύτά τά παιχνίδια, 
μοΰ άρεσε δμως νά κάθουμαι κοντά στήν ξανθούλα έκείνη, τήν παχουλή καί κάτασπρη 
κι άφράτη. Είχε καί μιά συρτή, χαδιάρικη φωνή, πού άκόμα λές καί τήν άκούω.] 
Προπάντων δταν μοΰ έλ εγ ε: «Χάρισέεεε μου το, καϊμέεεενε!» Κ ’ εγώ τής τό χάρι
ζα, δ,τι νά ήταν, κ’ ή άδελφή μου ζήλευε πολύ... '"Ετσι τήν έχασα τή μικρή μου 
φιληνάδα, κι αύτό έξ αιτίας τού μουρλού. Νά, σπουδαίος λόγος γιά νά τόν μισήσω 
κ5 έγώ, δπως τόν μισούσε δλη ή γειτονιά !... !|

Μά έλα πού δέ μούλεγε τίποτα κακό τό πρόσωπό του ! Τόν έβλεπα συχνά άπό] 
τό παράθυρο της σοφίτας νά προβαίνει στό παραθυράκι του καί νά ρεμβάζει μέ τό 
ίδιο τρόπο, καί κάθε φορά πού πειθόμουν περισσότερο πώς μοιάζει τ ’ "Αη Γιαννιο3| 
ή εμπιστοσύνη μου μεγάλωνε. Ισως ήμουν τό μόνο παιδί στή γειτονιά πού δέ φ 
βότανε τόν άγριάνθρωπο. Τόσο πολύ, πού μιά μέρα τόλμησα καί νά τού μιλήσω 
Τού έγνεψα μιά στιγμή πού μοΰ φάνηκε πώς μέ κοίταζε, καί τόν είδα νά προσηλώ^ 
νεται άπάνω μου μέ περιέργεια μαζί καί μ’ έκπληξη, πού έδειχνε καί κάποια χαρ 
Αύτό μούδωσε θάρρος είχα εκτεθεί πιά, — καί τού φώναξα:

— Γειά σου, κύρ Κωσταντή! Τ ί κάνεις; Πώς περνάς;
Μ5 έκοίταξε άκόμα λίγο καί μ’ ένα μορφασμό, πού έμοιαζε μέ άμυδρότατο χα 

μόγελο, μέ ρώ τησε:
—Ό  Γληγοράκης είσαι τού λόγου σου;
Μοΰ έκανε μεγάλη έντύπωση πώς μπορούσε νά ξέρει τδνομά μου. 'Όταν γεννή-! 

θηκα έγώ, αύτός ήταν στή φυλακή !
— Ναί, τού είπα* μά μέ γνωρίζεις ;
—Έ ,  καλά! μοΰ άποκρίθηκε, — καί τό χαμόγελό του δυνάμωσε — τό άρχοντ 

πουλο νά μή γνω ρίζω ;...



Τδ είχα ξεχάσει. "Ημουν τδ άρχοντόπουλο... της γειτονιάς μου. Αύτδ με κολά
κεψε, όπως θά κολάκεψε καί τδν Κωσταντή δ χαιρετισμός μου, και μπορώ νά πώ 
πώς άπδ τή στιγμή εκείνη γινήκαμε φίλοι.

— Καλέ, με τδ μουρλο - Μάγκαλο μιλούσες έσύ ; μου είπε ή μητέρα μου, δταν 
κατέβηκ* άπδ τή σοφίτα. Σ έ παρακαλώ πολύ νά μή τδ ξανακάνεις, τάκους;

Δέν άντιμίλησα στή μητέρα μου, μά ύποσχέθηκα στδν εαυτό μου νά τήν παρα
κούσω. Τις άκόλουθες δμως μέρες δέν μπόρεσα νά πιτύχω τδ Μάγκαλο στδ παρά
θυρο της αυλής. Φαίνεται πώς περνούσε τΙς ώρες του πότε κλεισμένος μέσα, πότε 
στδ παράθυρο του δρόμου. ’Ακόυσα μάλιστα νά λένε, πώς μιά κυρία νιόνυφη, πού 
περνούσε κατά τύχη μέ τδν άντρα της άπδ τδ στενδ καντούνι, λίγο ελειψε νά λιγο
θυμήσει, δταν είδε κρεμασμένο, λέει, άπδ τδ χαμηλδ παράθυρο τδν άγριάνθρωπο μέ 
τά μαλλιά. Έγέλασα μέ τδ έπεισόδιο, άλλά τήν ϊδια νύχτα έλαβ’ άφορμή νά φοβη
θώ κ’ έγώ λιγάκι τδ μουρλό...

Είχα ξυπνήσει κοντά τά χαράματα, καί στή νυχτερινή ήσυχία, άπ* τδ κρε
βάτι μου, άκουσα κάτι παράξενες φωνές... Δέν άργησα νά καταλάβω πώς ήταν ό 
Μάγκαλος, πού είχε σηκωθεί στήν έξαψη τής τρέλλας του κ’ έξεφώνιζε τδ στερεό
τυπό του: «Π όλεμος! — Θά γέν ει!» Ά κουγα καθαρά τά βήματά του πού σουλα
τσάριζε. Κάθε τόσο οι άτακτοι κρότοι τους έπαυαν κι άντηχοΰσε ή ξέχορδη φωνή. 
Έ π ειτα  ή φωνή έπαυε κι άρχιζε πάλι τδ αιώνιο σουλάτσο. Τή φράση του τήν έ- 
πρόφερε σέ δυδ τόνους διαφορετικούς. Πρώτα φώναζε άγρια, γοργά καί ξαφνικά, 
σάν πρόσταγμα:

— Πόλεμος!
Έ π ειτα  σέ λιγάκι, πιδ ήρεμα, μέ φωνή βαθύτερη, χαμηλότερη :
— Θά γένει!
Κ ’ εύθύς πάλι τδ σουλάτσο.
Μου φαινόταν πώς δ τρελλδς ήταν πολύ κοντά, έκεΐ-δά, άπέξω σχεδδν άπδ τδ 

μισανοιχτδ παράθυρο τής κάμαράς μου. Καί τόσο άγριεύτηκα, πού σηκώθηκα μέ τδ 
νυχτικό, μπήκα στήν κάμαρα τής μητέρας καί τήν έξύπνησα:

— Μητέρα, άκου !
— Τ ί είναι; μέ ρώτησε, τρομαγμένη άπδ τδν ύπνο.
—Ό  μουρλο-Μάγκαλος ! Τδν άκοΰς;...
Έστάθηκε λίγο, άφουγκράστηκε, έκανε τδ σταυρό της μέ γοργδ μορφασμό οί

κτου, κ* έπειτα μου είπε σά θυμωμένη:
—Έ σύ νά τδν άκους, πού ήθελες μαζύ του καί κουβέντες! Πήγαινε τώρα νά 

κοιμηθείς. Σιγά, μήν ξυπνήσεις τά παιδιά...
Εκλεισα τδ παράθυρο, ξανάπεσα στδ κρεβάτι, άλλά που νά κλείσω μ ά τι! 

'Όσο άκουγα τή φωνή του τρελλου, δσο φανταζόμουν τδ πρόσωπό του σκοτεινό κι 
αγριεμένο μέσ5 στδ μαύρο τρίχωμα, τή στάση του τήν έκστατική, τά κινήματά του 
τα παραφορα, ένόμιζα πώς ώρα τήν ώρα θά πεταχθεί έξω , θά περπατήσει στά κερα
μίδια καί θά τδν ίδώ σά φάντασμα νά μοΰ γνέφει άπδ τδ παράθυρο...

Έ π ί τέλους σώπασε, ήσύχασε. Έρρόδιζε ή αύγή δταν ξανακοιμήθηκα. Προτή- 
τερα όμως χίλιες φορές ύποσχέθηκα στδν εαυτό μου πώς δέ θά τού ξαναμιλούσα 
ποτε· Αποφασίσει έκείνη τή νύχτα, αν δχι νά τδν μισώ, τούλάχιστο... νά τδν 
φοβάμαι κ* έγώ στδ έξής, δπως οι άλλοι' Ά λλά συνέβηκε νά περάσουν πάλι πολλές 
ήμερες, χωρίς νά τδν ίδώ στά μάτια μου καί χωρίς νάκούσω τή φωνή του. Φαίνεται 
π,ως η μεγάλη έξαψη είχε άφήσει τδν έλεύθερο φυλακισμένο... Ούτε πόλεμος ούτε 
τίποτα... Τα ςέχασα δλα καί ξεθαρρεύτηκα. Κ ’ ένα δειλινό πού τδν ρώτησα τί κάνει.

' Τ- να κάμω! μοΰ άποκρίθηκε μέ τήν πιδ πικρή μελαγχολία. Νά, διψάω καί 
° ΖΊ εχω νά πιώ νερό.

Και μου αναποδογύρισε τδ πήλινο κανάτι του, άδειανό.
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’'Ηξερα πώς ό άδερφός του του έστελνε καθεμέρα νά τρώει. Καί του είπα:
— Τό παιδί πού σου φέρνει φαί, δέ σου φέρνει καί νερό;
— Μου φέρνει, μά τό φινίρω... Τέτοια κάψα... Τώρα πάλι δέν έχω στάλα. Κ «1|| 

που νά ευρώ ;... *Όξω, βλέπεις, έγώ δέ βγαίνω...
— Γ ια τ ί ;
Στην παιδική μου άφέλεια, ό Κωσταντής καταδέχτηκε νάποκριθεί:
— Γιατί έγώ είμαι άκόμα φυλακισμένος... Μπορεί οι άνθρωποι νά μ’ άφήσα' 

λεύτερο, μά δέ μάφησε άκόμα κ* Ε κείνος πούναι ψηλά!
Καί σήκωσε τό κεφάλι του, όμοιο μέ τό κομμένο ποΰβλεπα στην Εκκλησία] 

κατά τόν ούρανό...
Ό  λόγος καί τό κίνη μά του μοΰκαμαν άνατριχίλα* τό θυμούμαι καλά* μά δί 

βρήκα νά του άπαντήσω λέξη. Τ ί μπορούσε νά πει σ’ αυτά ένα παιδί; Καί ξαvαγύf | 
ρισα στό νερό.

— Γιατί, τον ρώτησα, δέ γυρεύεις άπό καμμιά γειτόνισσα;
— Ου! έκαμε μέ περιφρονητικό μορφασμό, δέν είναι προκοπή άπό δαυτες.

Έκατάλαβα καλά τί ήθελε νά πει... Καί τον φαντάσθηκα πιά σ’ δλη του τη μ< 
ναξιά καί την έγκατάλειψη, άποκλεισμένο κι άπλησίαστο, σάν τό λεπρό, σάν τον πα] 
νουκλιασμένο... Καί διψούσε... Πώς τδλεγαν τά χλωμά καί φρυγμένα χείλη του πώ 
δίψα!... Καί μέ τέτοια «κάψα»;... Τότε μου ήρθε ή γενναία ορμή. Καί του φώναξα

* — Στάσου ! θά σου φέρω έγώ νερό!
Ροβόλησα τις δυό σκάλες, δρμησα στό μαγειρείο, άρπαξ’ άπό τό πιθάρι έι 

τενεκέ νερό καί σέ μιά στιγμή, πριν μέ ίδεί καί μέ κρατήσει κανείς, βρέθηκα σ*· 
δρόμο. Τρέχοντας δσο πού νά μή χύνεται τό νερό μου, έστριψα τό καντούνι το̂  
Μάγκαλου.

— Που τό πας; μέ ρώτησε άπό τό παράθυρό της ή κυρά Μαντελένα, ή πρώ- 
μου δασκάλα.

— Στου Μάγκαλου, της άποκρίθηκα περνώντας, μου γύρεψε λίγο νερό.
Τό ακούσε άπό κάτω μιά δμορφη κοπέλλα, πού καθόταν σ’ ένα χαμόσπιτο, δ| 

πλα στό μαγκαλέικο μ5 έκοίταξε παράξενα μέ τά μαύρα της μάτια καί μου ψιθύρκ
— Θά σέ πνίξει!
Περνώντας, της έγνεψα δτι όχι, δέν ήταν φόβος. ’Από μέσα μου δμως φοβή! 

κα. Καί σχεδόν τό μετάνοιωσα... *Αν την ώρα πού θάπλωνε τά χέρια του νά πά, 
τον τενεκέ, μ’ άρπαζε άπό τό λαιμό;...

ΤΗταν δμως άργά πιά, νά γυρίσω πίσω. Ντρεπόμουν κ’ έκεΐνα τά μαύρα μά' 
της παιριπαίχτρας... *Ας γίνει, είπα, δ,τι γίνει! Καί μ5 ένα καρδιοχτύπι, πού τό 
μοΰμαι τώρα μέ ηδονή, σάν κάθε καρδιοχτύπι περασμένου κινδύνου, μπήκα σ' 
πόρτα κι άρχισα νάνεβαίνω γρήγορα τή σκάλα.

Μόλις ακούσε τά βήματά μου, ό Μάγκαλος πετάχτηκε στό κεφαλόσκαλο, 
τέβηκε ένα-δυό σκαλιά, έσκυψε, άπλωσε τό χέρι καί, πελώριος καθώς ήταν, μπόρι 
νά μου πάρει τον τενεκέ δταν έγώ ήμουν άκόμα στή μέση τής σκάλας. Ε κ ε ί  τον 
ρίμενα λίγες στιγμές, σά σέ όνειρο... Πήγε μέσα άδειασε τον τενεκέ στό κανάτι τ< 
ξαναγύρισε στή σκάλα καί μέ τό ίδιο κίνημα μου τον έδωσε πίσω.

Τώρα δμως τό πρόσωπό του ήταν φωτισμένο άπό ένα χαμόγελο. νΩ , έκείνο 
χαμόγελο !... Μου φάνηκε πώς φώτιζε μαζί καί τή σκάλα, καί τό έρημο σκυθρ< 
σπίτι δλο, καί τά μαύρα μαλλιά του, καί τήν ψυχή του ώς μέσα βαθιά, καί 
ψυχή μου!

— Σ ’ εύχαριστώ, μου φώναξε.
— Τίποτα, του φώναξα.
Κ ’ έφυγα τρεχάτος χαρούμενος καί περήφανος.



*Η δμορφη κοπέλλα ήταν στή θέση της. Περνώντας της πέταξα το λόγο:
— Μ’ έπνιξε;* -V
— Ναι, μου άποκρίθηκε ή περιπαίχτρα, μέ κάτι χαριτωμένα κουνήματα του 

κεφαλιού· ας καθόσουν άκόμα λίγο !...
"Αλήθεια, δεν είχα καθήσει καί πολύ... "Από τό Μάγκαλο, πού πρώτη φορά τόν 

εβλεπ' άπό τόσο κοντά, δέν έπρόφτασα νά ίδώ παρά τό χαμόγελό του καί τά χέρια 
του. Ό  φόβος του λαιμού, μου, φαίνεται, μ" έκαμε νά τά προσέξω τόσο... ΤΗταν 
γυμνά ώς απ άνω  άπ’ τούς άγκώνες, άδύνατα, ώχρόλευκα, άνήλιαγα χέρια κι άπό 
καιρό... Κι άνεργα. "Απόρησα πολύ, γιατί δέν τά είδα κεντημένα μέ γοργόνες, μέ δι
κέφαλους αετούς καί μέ κάμες. Έ ξ ε ρ α  πώς κι ό Μάγκαλος, πού έκαμε δεκαπέντε 
χρόνια στή φυλακή θά είχε τούλάχιστο άπό μιά γοργόνα σέ κάθε χέρι, όπως τις είχε 
ό Νάσος ό ταβερνιάρης, πού δέν έμεινε φυλακισμένος ούτε δεκαπέντε μήνες...

Φαίνεται όμως, πώς 6 φονιάς του Καλλίγερου δέν έζησε στή φυλακή όπως ζοΰν 
έκεΐ μέσα οί περισσότεροι φονιάδες. Δέν τό είχε πάρει άπάνω του γιά «φυλακισμέ
νος». "Αργότερα, όταν τού πέρασε ή πρώτη σαστιμάρα της ελευθερίας του, πού δέν 
τήν έπίστευε, όταν τόν άφησαν τά φαντάσματα κ’ οί βραχνάδες της τύψης, πού θά 
τήν αισθανόταν βαρειά, ότανέπαψε πιά νά ξεφωνίζει τό φοβερό του «Πόλεμος !—Θά 
γένει!», όταν στήν ερημιά του έγινε πιο ήρεμος καί πιο άνθρωπινός,— τόν άκουγα 
καμμιά φορά νά σιγοτραγουδα. Τό τραγούδι του ήταν άργό, σιγανό, μονότονο, κομ
ματιασμένο, μέ χάσματα, σάν άπό όργανο πού τού λείπουν φωνές. Έπρόσεξα μιά 
μέρα στά λόγια. Δέν έλεγε.

Τής φυλακής τά σίδερα  είναι γ ιά  τούς λεβέντες...

ή τίποτα τέτοιο. "Έλεγε ένα τροπάρι... Δέν τραγουδούσε, έψελνε!... Ό  άνθρωπος 
τό είχε ρίξει στή «θεότη». Τώρα-τώρα ήταν βυθισμένος σέ μιάν έκσταση θρησκευ
τική. Έδιάβαζε, καθώς μου είπε ό ίδιος, τήν «Αμαρτωλών Σωτηρία» καί τό «Συνα
ξαριστή», καί μολονότι δέν μου τό είπε ό ίδιος κι αύτό, ήμουν βέβαιος πώς κάθε 
πρωί καί κάθε βράδυ έκανε άτελείωτες προσευχές, μέ μετάνοιες καί μέ δάκρυα. Πα- 
ρακαλοΰσε τό Θεό νά τόν άφήσει κι Αυτός ελεύθερο σάν τούς άνθρώπους...

Τό παιδικό ένστικτο δέ γελιέται ποτέ ! Ό  Κωσταντής ό Μάγκαλος ήταν όπως 
μου φάνηκε άπ τήν άρχή : 'Αμαρτωλός πού μετανοούσε. Αύτό τό έπίμονο κλείσιμό του 
στο. σπίτι, αύτή ή θεληματική παράταση τής φυλακής του, ή άργία του άκόμα, δέν 
ήταν μόνο γιατί είχε ξεσυνηθίσει τόν κόσμο, τήν ελευθερία καί τή δουλειά. νΗταν 
γιατί αισθανόταν άκόμα βαρειά τήν ψυχή του άπό τό άμάρτημα κ’ ήθελε νά τό έξα- 
γνίσει καί μέ αύτοτιμωρία. Ζοΰσε τώρα σάν καλόγερος, σάν άσκητής. Τό κεφάλι του 
όμως έμοιαζε ολοένα λιγώτερο μέ τό κεφάλι τού "Αη-Γιαννιοΰ, γιατί άρχισε νά ψα
λιδίζει τά μαλλιά του καί τά γένεια του καί κάπου-κάπου νά τά χτενίζει... Σιγά-σιγά, 
μέ τόν καιρό, γινόταν άνθρωπος.

Πέρασε έτσι ένας χρόνος. eH γειτονιά συνήθισε πιά τό λίμπερο  κ’ έπαψε νά πο- 
λυμιλά γι’ αυτόν. Έ π ειτα  ούτε τήν ένοχλουσε τώρα ό Κωσταντής ούτε τήν έφόβιζε. 
Και τό ψάλσιμό του άκόμα ήταν τόσο σιγανό... Μπορούσε νά ζήσει έτσι όλη του τή 
ζωή, χωρίς νά γνοιασθεί κανένας. Κ" εγώ νά τού μι>ώ άπό τή σοφίτα, χωρίς νά μέ 
μαλώνει ή μητέρα μου. Δέν ήταν όμως μέ τήν ίδια γνώμη κι ό Γιάννης, ό άδερφός 
του. Αυτός έλεγε πώς τό πραγμα δέν μπορούσε νά έξακολουθήσει έτσι κ" έπίεζε τόν 
Κωσταντή νά πιάσει δουλειά. Έ π ρ επ ε νά βγάζει τό ψωμί του, έπρεπε νά ξεπληρώνει 
και τό χρέος τού άδερφου του, πού είχε γονατίσει ό φτωχοφαμελίτης, γιά νά τού 
πληρώσει τά έξοδα τής φυλακής. Έ πειτα  τόν είχε κιόλα ξεσπιτώσει, τόν είχε άναγ- 
κάσει να πληρώνει νοίκι. Πού νά βαστάξει;

Ο Κωσταντής δέν έδινε άκρόαση.
x ~~ ^ενΞ να δουλέψω, μού είπε μιά μέρα πού κουβεντιάζαμε. Μά είμαι τώρα

για δουλειά έτσι όπως μέ καταντήσανε; Έ π ειτα  τί δουλειά νά πιάσω ; Μακελλάρης 
σαν πρώ τα;... "Οχι, όχι, ποτές!



Κι δ μορφασμός του μου έδειξε πώς τον άποτροπίαζε τώρα καί αύτών των 
ζώων ή σφαγή. Τόση εύαισθησία! Φανερό πώς δ άνθρωπος δεν ήταν δλωσδιόλου 
στά σύγκαλά του...

Μια μέρα όμως, ή ψυχή του άναστατώθηκε παράξενα. Είχε έρθει στη Ζάκυθο 
δ Λομπάρδος, υπουργός. Καμπάνες, κανόνια, μάσκουλα, ζητωκραυγές, ολ’ ή χώρα 
στο πόδι. Μιά μεγάλη διαδήλωση πέρασε άπό τον Αμμο κι δ άλαλαγμός της έφθα- 
σε ζωηρός ώς τό σπίτι του Μάγκαλου. Εκείνη τήν ώρα τόν είδα άπό τό παράθυρο 
της σοφίτας. Ηταν κάτωχρος καί τα μαύρα του μάτια λαμποκοπούσαν άγριεμένα. 
'Η  οψη του μου θύμισε τις πρώτες ήμέρες πού βγήκε άπό τη φυλακή... φοβήθηκα: 
μήπως ξανατρελλάθηκε γιά καλά.

— Τιμές καί δόξες Εκείνος, μου είπε με λύσσα, κ’ έγώ πού θυσιάστηκα γιά j 
τήν άγάπη του, τί καταλαβαίνω τώρα; τ ί ; . . .

Ό χ ι, δεν άγαποΰσε πια τό Λομπάρδο. ΤΗταν μετανοιωμένος καί γιά τόν τυφλό 
του φανατισμό, δσο καί γιά τό έγκλημα πού τόν είχε σπρώξει νά κάμει. Έ βλεπε] 
τώρα πόσο είχε άδικήσει τόν έαυτό του, μέ τό νάφοσιωθεΐ με λατρεία σ’ έναν άνθρω
πο, πού δεν έχει μαζί του τίποτα κοινό, νά τόν κάμει θεό του πιά καί γι’ άγάπη] 
του νά ξεχάσει τόν Ούράνιο καί τις έντολές του... Ά λλ’ άπ’ τήν άλλη μέρα,— κι 
αυτό δεν πιστεύω νά ήταν άσχετο μέ τόν κλονισμό πού τού έδωσε ή άποθέωση έκείνη 
τού Λομπάρδου, πού ήταν άκόμα τό είδωλο του λαού, ενώ αύτός είχε καταντήσει τό| 
περίγελο του,— εύθύς άπό τήν άλλη μέρα άποφάσισε νά δουλέψει. Τότε βέβαια δέν 
μπορούσα νά καταλάβω τήν ξαφνική αύτη μεταβολή* τώρα δμως την έξηγώ στήν έν- 
τέλεια, καί μοΰ φαίνεται πώς στη ζωή τού άνθρώπου αύτοΰ, τή μαρτυρική, είναι 
εν* άπό τά συγκινητικώτερα σημεία.

’Αλλά τή μεγαλύτερη εντύπωση μοΰ έκανε αύτό πού, γιά νά τελειώνω, θά σαςί 
διηγηθώ τώρα.

Ό  Κωσταντής δ Μάγκαλος ξανάγινε μακελλάρης, ή γιά τήν άκρίβεια κρεοπώ
λης. Επειδή  δέν μπορούσε άκόμα νά «χύνει αίμα» μέ τό χέρι του, έκραζε τόν Κλα- 
πάφτη, ένα παιδί, γυρολόγο χασάπη, γείτονά του,— καί τού έσφαζε ένα δυο άρνιά 
τήν ήμέρα. “Έ π ειτα  τά συγύριζε μονάχος του στήν αυλή, τά φόρτωνε στόν ώμο καί 
πήγαινε νά τά πουλήσει άπόξω άπό ένα μικρό μπαρμπέρικο, λαϊκό, στο τέλος τού 
δρόμου πού άρχιζε άντίκρυ άπό τό σπίτι μας. Τά κάρφωνε σέ διάφορα σουβλιά καί 
τσιγγέλια,— δ μπαρμπέρης τού είχε παραχωρήσει μέ νοίκι τή μισή του πόρτα,— κ’ 
εκεί τόν βλέπαμε νά κάθεται, περιμένοντας μουστερήδες, προπάντων άπό τούς χω- 
ριάτες πού σύχναζαν σέκεΐνο τό μαγαζί. Τελοσπάντων, ένα-δυό άρνιά τήν ήμέρα τά 
πουλούσε. Τήν Κυριακή μάλιστα καί τέσσερα.

’Αλλά τί συνέβη μιά μέρα; Ό  Μάγκαλος είχε άφήσει στό σπίτι του, δεμέν 
στήν κάμαρά του, κοντά στό πισινό παραθυράκι, έν’ άρνί ζωντανό. Ό  Κλαπάφτη 
θά τού τό έσφαζε τήν έπομένη. Τό άρνί, άφού έφαγε δλο τό χόρτο, πού ήταν άκουμ 
πισμένο στό παράθυρο, άνέβηκε στό πεζούλι,— τό σχοινί του ήταν άρκετά μακρύ, 
παραπάτησε έπεσε προς τά έξω καί κρεμάστηκε. Τά βελάσματα τής άγωνίας το 
έφεραν στό παράθυρο τής σοφίτας τήν ύπηρέτριά μας. Είδε τή συφορά κι έβαλε τ 
φωνές:

— Τό άρνί τού Μάγκαλου κρεμάστηκε! Θά πνιγεί! \Α, τό καϋμένο.
Τάκούσαμε άπό κάτω κ’ έτρέξαμε, ή  άδελφή μου κ’ έγώ, στό παράθυρο

σάλας άπ’ δπου φαινόταν κατάντικρυ τό μπαρμπέρικο. Ό  Μάγκαλος, καθισμένος σ 
θέση του, ξεμύγιαζε ήσυχα μέ τό χάρτινο ξεμυγιαστήρι τά κρέατά του. Ηταν δμ 
κάμποσο μακριά κ’ επειδή δύσκολα θάκουγε τή φωνή μας, τόν προσκαλέσαμε μέ 
γάλα γνεψίματα. Μάς πρόσεξε έπιτέλους καί μέ μεγάλη του έκπληξη — τί νά τόν θ 
λαμέ; — σηκώθηκε καί ξεκίνησε νά έρθει. [Τώρα περπατούσε άνθρωπινότερα* δ δρ 
μος δέν ήταν πιά στρωμένος μέ άναμμένα κάρβουνα..] Κι δταν έφθασε πιά ώς τ 
μέσα τού καντουνιού, μπορέσαμε νά τού μιλήσουμε καί νά μάς άκούσει.

— Τρέχα !... Τό άρνί σου κρεμάστηκε άπ’ τό παραθυράκι...
— ~Ω ! μεγάλη συμφορά ! έκαμε δ μακελλάρης.

Κι άρχισε νά τρέχει προς τό σπίτι του.



Κατέβηκα στό δρόμο καί τον άκολούθησα, περίεργος για τήν τύχη του άσπρό- 
μοιλλου άρνιου, του κρεμασμένου. Θά πρόφθανε να τό γλυτώ σει;...

Φτάσαμε σχεδόν μαζί. Ξεκλείδωσε ό Κωσταντής καί δρασκέλισε τη σκάλα. 
’Από πίσω του εγώ. Βελάσματα δμως δεν άκουγόνταν τώρα... Κι δταν ό Κωσταντής 
μπόρεσε νάρπάξει τό σχοινί, δεν έτράβηξε μέσα παρά ένα πτώμα.

Έ κ α νε σάν τρελλός.
Π άει!., έψόφησε!.. *"Ω συμφορά μου !.. Στάσου δμως !.. άνασαίνει άκόμα!.. 'Η  

καρδιά του ζεΐ... Με τό τρίψιμο θά συνέρθει... Νάν του άνοίξω τό στόμα...
Α λλά μέ δλα τά τρ ψίματα καί τά φυσήματα στό στόμα, καί τά τραντάγματα, 

τό αρνί δεν έδειχνε σημεία ζωής.
— Θά ψοφήσει καί θά τό χάσω ! είπε άπελπισμένος ό Κωσταντής. Δύο τάλλαρα 

μου λ έ ε ι !.. Τ ί νά κάμω ; Τ ί νά κάμω ;
— Σφάξε το ! τον έσυμβούλεψα.
—’Αλήθεια!., δεν είναι άλλη θεραπεία!..

Έ τρ εξε  σαστισμένος ώς τήν πόρτα καί φώναξε δυνατά:
— Κλαπάφτη !.. μωρέ Κλαπάφτη !..

Τίποτα.
— Λ είπ ει! άποκρίθηκε άπό δίπλα μιά γυναικεία φωνή.
— Φτου 1 νά πάρει ό διάτανος τόν άλλο !..

Ξανανέβηκε άπελπισμένος. Λίγο άκόμα καί τάρνί ήταν ψοφίμι γιά πέταμα. Τ ί
νά κάνει;

— Σφάξε το, του ξανάπα, τί περιμένεις;
—Έ γ ώ  ; ! . .  Ά ,  Θέ μου ! Θέ μου !..

Σήκωσε τά μάτια προς τό γαλάζιο πού φαινόταν άπό τ ’ άνοιχτό παράθυρο, άπλω
σε τά χέρια, άναστέναξε δυο-τρεις φορές κ’ έπιασε τό κεφάλι του.

Έ π ειτα  τράβηξε τό μαχαίρι του καί γονάτισε άπό πάνω άπ’ τό λιπόθυμο άρνί... 
Έτελείω σε.
Ά πό τήν ημέρα έκείνη ό Κωσταντής ό Μάγκαλος έσφαζε μονάχος του τάρνιά

πού πουλούσε.
Ό  άνθρωπος ειχ ’ έρθει στά σύγκαλά του.

Νεκρή ΦύσηΠ . Τέτση
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Ά πό τη μέρα πού υπάρχουν μυθιστοριο- 
γράφοι καί ποιητές, υπάρχουν έρωτικά μυθι- 
οπτορήματα καί έρωτικά ποιήματα. Μ’ ανά
μεσα σ ’ αυτά τά έργα, όπου κι άν ξετυλί- 
γουνται, στο ποιμενικό τοπίο τής άρχαίας 
* Ελλάδας, είτε στά μεσαιωνικά παλάτια καί 
καράβια τής Βρετάνης, είτε στις γιομάτες 
ραδιουργίες ιταλικές πόλεις τής Άναγέννη- 
οτης, είτε στο διεφθαρμένο Παρίσι του Λου
δοβίκου ΙΕ' ,  ανάμεσα στις ερωτικές ιστο
ρίες πού μ’ αυτές άναθρέφουνται άντρες καί 
γυναίκες, υπάρχουν καί μερικά μυθιστορή
ματα τής πρώτης άγάπης, μυθιστορήματα 
πού δίνουν τή μύηση στον έρωτα. "Ετσι τό 
μυθιστόρημα «Ρωμαίος, Ίουλιέττα καί τά 
Σκοτάδια» του Ότσενάσεκ, ακολουθεί την 
παράδοση του «Δάφνης καί Χλόη» του Λόγ
γου.

Ό  Δάφνης δέ διάλεξε τή στιγμή τής έρω- 
τικής του άφύπνισης, ούτε τον τόπο όπου 
ξετυλίχτηκε τό ειδύλλιο. Τί θά γινόταν άν 
ήταν ένα παλληκάρι δεκαπέντε χρονώ στην 
έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο, ή στο 
Λονδίνο, τον καιρό τής Μεγάλης Πο:νούκλας; 
Ό  Παύλος καί ή Έσθήρ φτάνουν τήν ήλικία 
τής άγοατης στην Πράγα του Χάϋντριχ, λίγο 
ύστερα από τό σκοτωμό τού Προτέκτορα. 'Ο
λο τό δράμα βρίσκεται σ ’ αυτό τό διαζύγιο 
τού περίγυρου καί τού ειδυλλίου. Τό ξεχω
ριστό σ ’ οώτή τήν ιστορία εΐναι τούτο: δτι 
ή φυσική δύναμη πού θά ρίξει (χύτά τά δυο 
παιδιά τό ένα στην αγκαλιά τού άλλου, πού 
θά τά σπρώξει νά κάνουν ερωτικές χειρονο
μίες, νά άνακολύψουν άπό τήν άρχή τις ε
ρωτικές χειρονομίες, αυτή λοιπόν ή αιώνια 
δύναμη ξυπνάει μέσα τους, ένώ κυριαρχούν 
σκοτάδια, ένώ έξω άπό τήν κάμαρα όπου 
ξετυλίγεται δλο τό μυθιστόρημα, υπάρχει ή 
ιστορία, δηλαδή τά σκοτάδια.

Ό  Παύλος είναι δίχως άλλο συνομήλικος 
τού Γιάν Ότσενάσεκ. Θέλω νά πω πώς αυτή

Μ υθιστόρημα του

Π ρολογίζει

Πρόλογος σ' εν αν

ή περιπέτεια εΐναι σύγχρονη τού συγγραφέα, 
πώς άκολουθάει φυσικότατα τούς χτύπους] 
τής δικής του νεονικής καρδιάς. Αυτό τό νοιώ-Ι 
θει κανείς παράξενα διαβάζοντας τό μυθιστό-J 
ρήμα. "Αν τον έρωτα τού Παύλου καί τής 
Έσθήρ τον πλαισιώνουν τό λύκειο κ’ οί σπου-Ι 
δές στήν περίοδο τής γερμανικής κατοχής,! 
καί ή καθημερινή ζωή μέ τά δελτία τ| 
φίμων, μέ τις μπαταριές των έκτελεστικι 
αποσπασμάτων κάπου έκεΐ κοντά καί μέ τ< 
ονόματα των έκτελεσμένων στις κολλημέ 
στούς τοίχους ανακοινώσεις, δέν υπάρχει ά| 
φιβολία πώς όλα αυτά εΐναι κιόλας τό φόι 
δπου πάνου του γεννήθηκε ή ευαισθησία 
τούτου τού νέου, πού έγίνηκε συγγραφέα 
τό φόντο όπου άπάνου του ό Ότσενάσεκ 
μάθε νά βλέπει. Δέ θέλω ν' άναρωτηθώ ά 
αυτή ή ιστορία πού άναδίδει τό ίδιο άρω| 
μέ τό «Ημερολόγιο τής "Αννας Φράνκ», εΐ 
ναι κομμάτι άπό τή βιογραφία τού συγγι 
φέα της: όχι ίσως μέ τήν έννοια πού δίνου| 
στο α ύ τ ο β ι ο γ ρ α φ ι κ ό  μυθκ 
ρήμα. . . μά νοιώθει κοα/είς νά πάλλει μέ< 
σ ' αυτό τόσο πολύ ή καρδιά κ' ή άγων! 
ώστε έτοΰτο τό μυθιστόρημα δέν εΐναι 
σπορικό μυθιστόρημα, ένα απλό μυθιστόρηι 
γιά τά χρόνια 39 μέ 43.

Ό  Παύλος εΐναι συνομήλικος, πές, μέ 
Φροα/σουά Μπρύς, τού «Πολίτη Μπρύς», 
πρώτου μυθιστορήματος τού Ότσενάσεκ. 
νάμεσα σπά δυο βιβλία υπάρχουν μεγά 
διαφορές: Στο πρώτο μυθιστόρημα, τό 
ρίπλοκ<3, τό φιλόδοξο, ό οτυγγραφέας 
όλη του τή δύναμη γιά νά συνοψίσει 
ιδιαίτερη έμπειρία μιας γενιάς, —  καί 
έμπειρία πού βαδίζει μέ τό βήμα τής ί< 
ρίας, αυτό πού ό γολλικός τύπος όνθ| 
ζει «γεγονότα τής Πράγας. . .» — , 
στο δεύτερο μυθιστόρημα ξεπέρασε έι 
τή φιλοδοξία, καί τό έργο εΐναι πιά κι 
τής έμπειρίας τού συγγραφέα: έμπειρίας

(
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έρωτα του καιρού μας

εχει πιά κλασσικές αναλογίες μέ την οπτική 
γωνία του συγγραφέα, όπου όλα τα πρόσωπα 
υπάρχουν σέ λειτουργική σχέση μέ τό ζευ
γάρι πού κοτταλαμβάνει τό πρώτο πλάνο του 
μυθιστορήματος, όπου τό κοίθετι λέγεται για 
νά μάς κάνει νά γνωρίσουμε καλύτερα αυτό 
τό ζευγάρι, αυτούς τούς δυο αθώους πού είναι 
μιά στιγμή του κόσμου, καί τίποτ5 άλλο από 
μια στιγμή.

Ανάμεσα στον «Πολίτη Μπρύς» καί στο 
«Ρωμαίος, Ίουλιέττα καί τα Σκοτάδια», υ
πάρχει καί μιά βαθειά συγγένεια, κάποια 
κοινότητα αίματος πού δέ μπορεί νά τήν άρ- 
νηθεΐ κανείς: ή συγγένεια τής Πράγας, σί
γουρα, καθώς καί ή συγγένεια εκείνη τής γε
νιάς πού σήμερα μόλις έχει περάσει τά τριάν
τα, κ’ έχει φτάσει δηλαδή, ακριβώς οπήν επο
χή πού άπόχτησε τή φωνή γιά νά πεΐ ό,τι σκε
φτόταν τότες, όταν ήταν απαγορευμένο νά 
μιλάει. Μέσα σ' ένα καί τον ίδιο χρόνο διά
βασα τρία βιβλία, όπου ξεσπάει ό έρωτας 
όπως στά μεγαλύτερα βιβλία τής ανθρωπό
τητας. Αυτά τά βιβλία είναι τό «Μιά περίερ
γη μοναξιά» του Φιλίπ Σόλερς, ή «Τζαμίλια», 
νουβέλλα του κιργίσιου Τσεγκίζ Άϊμάτωφ καί
τούτος εδώ ό «ΡωμαΤος. . .» του Ότσενάσεκ. 
Ο ‘Αϊμάτωφ εϊναι συνομήλικος, πές, του Γιάν 
Οτσενάσεκ. Ό  Σόλλερς εΤναι οχτώ - εννιά 

χρόνια νεότερος τους. Ανάμεσά τους υπάρ
χουν μόνον οι διαφορές του εξωτισμού, υ- 
πάρχουν βέβαια κ οί διαφορές πού έχουν οι 
κοινωνίες. Μά όταν σκεφτεΐ κονείς πώς τού
τα έδώ τά βιβλία εΐναι ερωτικές ιστορίες τών 
μέσων τού 20ού αιώνα, καί πώς ανάμεσα 
°Τ°ν Φιλίπ Σόλλερς καί στά δυο άλλα ύ- 
^ Ρ Χ ει̂ ή ϊδια ακριβώς απόσταση πού εΐχαν 
« ν**Ρ°ς Φλωμπέρ από τον νεαρό Μυσσέ, 

« R a t i o n  Sentim entale» από τήν
β λ ^  esSx10Ii  d’un enfant du siecle», τότε 
νιΛ ει εχει μπροστά του μεγάλο έδαφος
Υ»α συλλογισμούς.

Δέ διαλέγει κοπείς ό,τι γράφει. Γιά τον 
’Αϊμάτωφ, ή γυναίκα εϊναι πρώτα - πρώτα 
ή Τζενέ, ή γυναίκα τοΰ μεγαλύτερου άδελφοΰ 
τοΰ νεαρού ηρώα πού άφηγεΐται σέ πρώτο 
πρόσωπο στή «Τζαμίλια», όπως γιά τον Φιλίπ 
Σόλλερς, θαναι ή Κόντσα, ή σπανιόλα υ
πηρέτρια τής μητέρας του. Γ ιά τον Παύλο, 
τον Παύλο τού Ότσενάσεκ, γι’ αυτόν, ή γυ
ναίκα θάναι εκείνη ή κοπελλίτσα πού auvocv- 
τάει σ ’ ένα παγκάκι τοΰ πάρκου καί πού δέ 
τήν διάλεξε, αυτή άκριβώς κι όχι άλλη. 
Είπα πώς δέ διαλέγει κοτνείς ό,τι γράφει: 
Θάθελα νά πώ, πώς δέν διαλέγει κανείς ό,τι 
άγοστάει. Νά πούμε τήν αλήθεια, εΐναι τό ί
διο πράμα.

Γιατί ή Κόντσα είναι μιά γυναίκα έμπει
ρη, τρυφερή φίλη καί τίποτ’ άλλο τοΰ 
Φιλίππου. Ό  έρωτας τής Τζαμίλιας δέ 
θαναι γιά τό παιδί πού μιλάει, μά γιά 
κείνον τον περαστικό άντρα, πού τραγου
δάει θαυμάσια μέσα οπή νύχτα. "Ετσι, απ’ 
αυτές τις τρεις ιστορίες, μόνο ή ιστορία τοΰ 
Παύλου καί τής Έσθήρ, έχει τήν αμοιβαιότη
τα τής όίγνότητας πού έχει καί τό μυθιστόρη
μα τοΰ Λόγγου. Μά ετούτοι οί νέοι έχουν ακό
μα τήν ίδιο δροσιά καί τούς βαραίνει ή ίδια 
μοΐρα. Καί στά τρία αυτά βιβλία δοκιμάζω έ- 
γώ, ό άναγνώστης, μέ μεγάλη ταροτχή τήν έ- 
πιμονή τοΰ ένεστώτος χρόνου γιά τό ρήμα 
«αγαπώ».

"Ας πάει νά λέει ό,τι θέλει κανείς, μά 
όταν γίνεται λόγος γιά τή θεμελιακή σχέση 
τοΰ άντρα μέ τή γυναίκα, γιά κείνο πού εΤ
ναι ταυτόχρονα ή ζωή καί πού γεννάει τή 

- ζωή, μ’ όλο πού ό χαρακτήρας τοΰ έρωτα εΤ
ναι αιώνιος, μ’ όλο πού ό,τι τελικά γίνεται 
ανάμεσα στον άντρα καί τή γυναίκα δέν ε
φευρίσκεται παρά μοιάζει νά έποτναλαμβά- 
νεται σάν ένας φυσικός λατρευτικός τύπος 
ανεξάρτητα από τις θρησκείες πού αλλάζουν, 
ωστόσο τά βιβλία πού εκφράζουν βοεθιά αυτό



τό πράμα, και πού οΐ νέοι τά παίρνουν καί τα 
διαβάζουν στις σοφίτες, στά χωράφια, στη 
μοναξιά, εΐναι σαν μιά πανάρχαια μουσική 
πού δεν πάει με τον καινούριο ρυθμό της 
ζωής. Μά δσο όμορφη κι αν είναι έτούτη ή 
μουσική: «Τριστάνος και Ίζόλδη», «Ρωμαί
ος καί Ίουλιέττα. . .» μάς χρειάζονται —  καί 
λέω «μάς» γιατί όταν μιλάω γιά έρωτα έ
χω τό λιγάκι τρελλό αίσθημα, πώς δεν έχω 
άφήσει τή νιότη, —  μάς χρειάζονται λοιπόν ά- 
φηγήματα καί τραγούδια όπου τό αιώνιο νά 
ντύνεται καί νά ξεντύνεται όπως έμεΐς* ό
που οί δυσκολίες τής έκλογής, οι προφυλά
ξεις, οί άδεξιότητες, τά πλησιάσματα του έ
ρωτα νά περνούν άπό τούς όρους τής δικής 
μας ζωής, όρους πού νομίζουμε πώς εΤναι 
άποκλειστικά δικοί μας, γιατί μάς ξεχωρί
ζουν άπό τούς προηγούμενούς μας, άπό τούς 
γονιούς μας, καί άπό τούς όρους πού τώρα 
γεννιούνται, όπως καί έμεΐς οί ίδιοι γεννιό
μαστε μέσα στον έρωτα. Καί γιά νά φέρω ένα 
παράδειγμα, έγώ άνήκω σέ μιά γενιά πού 
πρώτη αυτή συνάντησε τή γυναίκα στον κινη
ματογράφο, στο μέτρο, ή ακούσε τή φωνή της 
άπό τό τηλέφωνο. . . Πώς θά μπορούσαμε ν’ 
άγαπήσουμε έκεΐνες τις ήρωΐδες πού θά τις 
βλέπαμε καβάλλα στο άλογο, έκεΐνες τις άρ- 
χοντοκυράδες πού μόνο σ ’ ένα μεγάλο πάρκο 
μπορούσαν νά ζήσουν;

Ό  Ρωμαίος κ' ή Ίουλιέττα. . . Ό  Ό τσε- 
νάσεκ παίζει μέ τούτη τήν άναφορά, τό δί
χως άλλο γιατί ή Έσθήρ εΐναι έβραία, καί 
λοιπόν γι’ αυτό τό λόγο άνήκει σέ μιάν άλ
λη κλάση άπό τον Παύλο. . . Ό  συγγραφέας 
θεωρεί, φυσική τήν άναφορά στον Σοάξπηρ.

Ό  «Πολίτης Μπρύς», στο βάθος, ήταν γι' 
αυτόν ένας '"Αμλετ, μά ένας "Αμλετ πού τό 
to be or not to be τό θέτει σέ σχέση μέ τά 
γεγονότα τοΰ Φεβρουάριου 1948 στήν Πρά
γα. Ό  Παύλος εΐναι κάποιος πού μπορεί νά 
συνάντησε ό Ότσενάσεκ, —  άν δέν εΐναι αυ
τός ό ίδιος, —  εΐναι εκείνο τό ξανθό, χλωμό 
άγόρι, μέ τό χρώμα τής Πράγας, πού διασκε
δάζει τήν Έσθήρ, τή συνηθισμένη στον άέρα 
τής εξοχής. "Όχι, δέν εΐναι ό γιος ενός ίτολου 
άρχοντα, μέ τούς ύποταχτικούς του, μέ τούς 
μπράβους του καί μέ τό παλάτι του. Κα
νένας δέ θά εκδικηθεί τήν Έσθήρ κι ούτε θά 
υπερασπιστεί τήν άρετή της. Γι* αυτό ό 
τίτλος τοΰ έργου έχει κάποια θλιμένη ειρω
νεία, κι όλος ό σαιξπηρικός χαρακτήρας τής 
ιστορίας βρίσκεται, όχι τόσο στούς ήρωές 
της, δσο στή λέξη πού συμπληρώνει τον

τίτλο, στά σκοτάδια. Κι αύτή ή έρωτική ι
στορία εΐναι Ιστορία τών δ ι κ ώ ν  μ α  
έρώτων. Γ ιατί αυτά εΐναι τά δ ι κ ά  μ α  
σκοτάδια.

Παύλος είτε Γιάν, ό Ότσενάσεκ μέ τούτο 
τό μυθιστόρημα φτάνει στήν ώριμότητα. Δέ 
ξέρω άλλη μεγαλύτερη βλακεία άπό τό ν 
δίνει κανείς λεπτομέρειες γιά ένα συγγραφέ 
πού έχει γράψει δυο βιβλία. Νά πούμε τή 
άλήθεια, τά μυθιστορήματά του εΐναι ή 6ι 
γραφία του. Π άρτε τον «Πολίτη Μπρύς»· 
πάρτε τό «Ρωμαίο, Ίουλιέττα καί τά Σκ 
τάδια» καί θάχετε όλες τις λεπτομέρει 
γιά τό συγγραφέα, τις μόνες πού άξίζει 
συγκροτήσει κανείς, τις μόνες πού μοιάζ 
στο πρόσωπό του.

Που τραβάει; Τί θέλετε νά σάς πώ; ΕΤ 
σά νά μέ ρωτούσατε που τραβάει έτού 
ή έποχή πού ζοΰμε. Μά άκόμα κι άν δέν 
γράφε τίποτα άλλο στο μέλλον έτοΰτος 
γεννημένος συγγραφέας, πού κατά τή γνώ 
μου τό πρώτο του μυθιστόρημα έφερε πο 
πιο μεγάλη άνανέωση στο ρεαλισμό τών 
σι ολιστικών χωρών απ’ όσην όλα τά έρ 
τών πρεσβύτερών του, μ' όλα τά φοτνερά 
θη του, κι άν άκόμα δέν έγραφε τίποτ' 
αφού κάρφωσε σάν μιά ωραιότατη τραγί 
πεταλούδα τον έρωτα τών δυο παιδιών μέ 
στο μαρτύριο καί στον άπέραντο φόβο 
Πράγας, σημάδεψε κιόλας τή θέση του, 
χάραξε στο δέντρο του αιώνια τά άνεξ 
πτα αρχικά του. Καί άπό δώ καί πέρα μ 
μέ τά όνειρά του καί μέ τό τραγούδι 
ζεΐ στήν ψυχή του καί μέ τούς τρόπους 
δουλεύει καί μέ τά σκοτάδια πού έχει δ 
σχίσει θά πρέπει νά λογαριάσουμε καί τ  
τή μυρουδιά από τά σκοτάδια πού άκο 
τον Παύλο καί τήν Έσθήρ.

Στή σκέψη μοΰρχεται πώς ετούτος ό 
ρός Τσέχος έγραψε στον ίδιο άκριβώς 
όπου έζησαν, μεγάλωσαν καί έγραψαν 
συγγραφείς πολύ διαφορετικοί απ'
Ό  Κάφκα πού επινόησε τό Φόβο, τό 
πού ξανασκίασε τήν Πράγα τον καιρό του 
ΰντριχ, εξωτερικόν εδώ στά πρόσωπα τοΰ 
μυθιστορήματος. Ό  Τσάπεκ, πού έπι 
τον μελλοντικό πόλεμο καί τήν βασιλεία 
ρομπότ, μά πού δέν φαντάστηκε ποτέ 
σάν τούς έρωτες τοΰ Παύλου καί τής 5 
Ό  μηχανισμός τής μυθιστορηματικής 
σίας συγγενεύει μέ τά γυμνάσια πού ή ζ 
ναγκάζει τον άνθρωπο νά κάνει, μέ τούς 
νες ή μέ τις σκέψεις πού τοΰ άνοαττύσ*



αναφορά ταυτόχρονα αυτών τών τριών όνο- 
μάτων, Κάφκα, Τσάπεκ, Ότσενάσεκ, λέει πο
λύ περισσότερα πράματα για την άνάπτυξη 
ένός αιώνα, από ένα σωρό σχοινοτενείς πραγ
ματείες. Έ γ ώ  προσωπικά δέ συμφωνώ μέ 
τον παραμερισμό ένός Κάφκα που βλέπουμε 
νά γίνεται σήμερα στην Τσεχοσλοβακία. Ε 
γώ τον άντιλαμβάνομαι —  πρέπει νά γίνω πι
στευτός —  λίγο διαφορετικά, μέσα σ ’ ένα λο
ξό φώς, που δεν είναι μόνο τό φώς τής Πρά
γας. Μά ούτε συμμερίζομαι άκόμα πιο πο
λύ, όφείλω νά τό πώ, την έκτίμηση που το
ποθετεί ι σ τ ο ρ ι κ ά  τον Τσάττεκ λίγο 
πιο ψηλά, κατά τη γνώμη μου, απ’ τά έργα 
του. Δεν πιστεύω πώς έχω την ικανότητα νά 
πώ αν ό Ότσενάσεκ αξίζει δσο κι αυτοί ή 
αν τούς ξεπερνάει, δεν μπορεί κανείς νά συγ
κρίνει τον έναν μέ τον άλλον. "Οχι. Δεν μ' έ
χει πιάσει εδώ ετούτο τό πνεύμα τής τα
ξινόμησης. Τό δτι όπτλώς γράφω αυτά τά 
τρία όνόματα, μιας καί μόνης χώρας, τό 
δτι βάζω πάνου στο χαρτί αυτά τά τρία ό
νόματα συγγραφέων σάν σημάδια μέσα σε 
κάποιο ανθρώπινο διάστημα, σ ’ έναν αιώ
να, σε μιά πόλη, είναι γιά μένα κάτι καλύ
τερο από ένα παιχνίδι, καί κάτι καλύτερο 
από μιάν υπόθεση. Αυτά τά τρία όνόματα 
περιγράφουν μιάν επιφάνεια ονείρων, μου

φαίνεται πώς μπορεί κανείς νά φέρει τό πνεύ
μα του άπό τό ένα στο άλλο, κατά την κα
τεύθυνση που άκολουθούν οί δείχτες τού ρο
λογιού ή καί ανάποδα, καί πώς μπορεί νά 
άνοιχτεΐ κανείς καρποφόρα στο πέλαγο, ά- 
νάμεσά τους. ‘'Οπως μπορεί κανείς νά κάνει 
στο Παρίσι, σεριανώντας άνάμεσα ατό 
«Μπαλζάκ» τού Ροντέν, στο «Χορό» τού Καρ- 
πώ καί στο «Στρατάρχη Νέϋ» τοΰ Ρύντ θέ
λοντας νά ξανανέβει πίσω τό χρόνο. . .

Μ’ άν πρέπει νά σάς δώσω έτσι μιά συμ
βουλή πώς νά οργανώσετε τις όνειροπολή- 
σεις σας, σάς λέω ν’ αρχίσετε μέ τό διάβα
σμα τού «Ρωμαίος, Ίουλιέττα καί τά Σκο
τάδια». . . Μπορεί υστερ’ άττ* αυτό, κλείνον
τας τό βιβλίο, νά βρείτε μόνο μέσα σας 
εκείνο έκεΐ τό άντιβούϊσμα άπό τά μεγάλα 
έργα, εκείνο έκεΐ τό συνεχούμενο τραγού
δι, δ,τι δηλαδή γυρεύουμε άπό τους άνθρώ- 
πους που γράφουν, νά κάνουν νά γεννηθεί μέ
σα μας. Καλό βιβλίο είναι έκεΐνο που αφού 
τό διαβάσουμε μάς κάνει νά ονειροπολούμε 
πολύ καιρό καί που ξαναγυρνοΰμε σ ’ αυτό 
μέ τη σκέψη μας. Γράφω ετούτο τό πρά
μα μέ τό πρώτο διάβασμα τού δεύτερου μυ- 
θιστορήμοττος τού Ότσενάσεκ. Κι όσο γιά 
μένα, πιστεύω πώς δέ θά μ’ έγκαταλείψει 
πολύ γρήγορα.

Ρωμαίος, Ίονλιέττα καί τα σκοτάδια

Τά γέρικα σπίτια μοιάζουν μέ τούς γέρικους 
άνθρώπους: είναι γιομάτα θύμησες.

Έχουν μιά δική τους ύπαρξη καί μιά δική 
τους φυσιογνωμία. Οί ρέπιοι τοίχοι τους μπο
ρεί ναχουν ρουφήςει δλες τις μυρουδιές πού 
βαλτώνουν κοντά στις άνθρώπινες κατοικίες. 
Έχουν χάσει άπό οώ καί πολύν καιρό εκείνο 
τό άρωμα τοΰ σουβά καί τοΰ άσβεστη, τόσο χα- 
ραχτηριστικό στούς μοντέρνους κύβους, καμιά 
φορά λιγάκι άνοστους, πού χτίζονται στά πε- 
ριχωρα καί πού είναι άκόμα πολύ καινούριοι 
και οέ μπορούν νάχουν ιστορία.

Οί τοίχοι τών παλιών σπιτιών είναι ζωντα
νοί. Είναι ζωντανοί άπ’ ολα τά περιστατικά 

πού τούς χρησίμεψαν γιά όιακόσμη-
ση
, Εχουν οεΐ τά μάτια τους, κ’ έχουν άκούσει

T "Ρ^ρκτα καί πράματα!
•Ιά παλιά σπίτια έχουν τη φωνή τους. "Α- 

“ υ: κάτ» » ς  άνεβαίνει στη σκάλα, μέ άργό

καί βαρύ βήμα άπό την κούραση καί σιγοσφυ- 
ράει. . . 'νά, σταματάει. Στόν τοίχο, ξεπετιέται 
ή σύντομη φεγγοβολή ένός σπίρτου. . . Ξανακι- 
νάει. Ή  στριφογυριστή σκάλα μέ τά φθαρμέ
να ξύλινα σκαλιά, άναστενάζει θλιμένα. Κά- 
που μέσα στο σκοτάδι φλυαρεί ενα ραδιόφωνο, 
μιά πόρτα τρίζει καί σκεπάζει τήν πολυλογία 
του, κάποιο παιδί βάζει τά κλάματα. . .

"Ενας νέος πεσμένος άνάσκελα, τά χέρια του 
•κολλημένα στο κορμί του, τά μάτια του ορθά
νοιχτα καί καρφωμένα στο παράθυρο, πούναι 
μπουκωμένο σκοτάδι. Πίσω άπό τό γυαλί εί
ναι τό πλατύσκαλο, μέ τη μεγάλη, ξεχαρβα
λωμένη τζαμαρία, πού τρίζει κάθε στιγμή 
άπό τις τακουνιές, καί τό τετράγωνο πηγάδι 
τής αυλής. Η νύχτα τοΰ θεριστή ανασαίνει 
τρυφερά πάνου άπό τις στέγες. Πέρα έκεΐ, ψη
λά, στόν ουρανό, βλα είναι σιωπηλά. Ό  Βέγας, 
τοΰ άστερισμοΰ τής Λύρας, σωπαίνει κ’ ή σε
λήνη ξέφυγε άπό τήν φραντζωτή άκρια τοΰ
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ti'/Mo, έρχόταν άπό μ,ακριά, ζύγωνε. Μ’ αυτός 
;iy κουνήθηκε, ούτε καν δταν χτύπησε αιγζ·
fj »̂ ·

— Παύλο, έοώ είσαι;
Κράτησε την άνάτα του, επιτέλους τού ανέ

βηκαν δάκρυα στά μάτια. Αέ μπορούσε να τούς 
ιάντισταβεΐ. Iτα ίσα, πού τον ανακούφιζαν. 
Γ Ακούσε μια κουρασμένη άνάτα, καί τή γνώ

ρισε.
Ό  άλλος, πίσω άπό την πόρτα, κουτσοπη- 

ίει πότε ττδνα του πόδι και πότε στ’ άλλο,Ο Χ Ξ -  7C O  * Λ  w  . V  Λ Α  w V J  i U ' W .  Λ Λ ί  i l V w v  U k  ' Λ Λ

Ιάφουγκράζεται, καί ξαναχτυπάει!
— Μ’ άκοΰς; ν Ανοιξε λοιπόν! Λογικέψου τε-

Δέν αποκρίνεται. Είναι άδρανής τάν κάτι 
τό άψυχο.

Φοβάται τ'ις λέξεις. Φοβάται νά ύποχωρήτει. 
Τί νά πει; Την αλήθεια. Είναι απλή. Λέν αν
τέχω άλλο, αυτό είναι! Αέ μπορείς νά συμφω
νήσεις εσύ. Έ τύ  είσαι γέρος, αντιλαμβάνεσαι 
αλλιώς τή ζωή, θά μοΰ άποκριθεΐς σίγουρα 
πώς πρέπει νά λογικευτώ, το παλιό σου τβ 
τροπάρι, μά έχει ξεφτίσει πιά! Είσαι τόσο σε
μνός, κ’ έπήρες το μερδικό σου άπδ τβν κό
σμο, δπως το βρήκες, έχεις δίκιο ν’ αγωνίζεσαι 
άκόμα εναντίον του. Νά λογικευτώ! Τί άξια έ
χει άφοΰ δέ μπορώ ούτε ν’άνασάνω ;Είμαι τάχα 
άκόμα Ιγώ ; θάδινα ενα τέλος πολύ εύχαρί-



στως, μά καί γι’ αύτό χρειάζεται νδχει κα
νείς ένα, δέν ξέρω κ’ έγώ τί βρωμερό ταλέν
το, κ’ έγώ δέν τδχω αύτό τδ ταλέντο. Τί θέ
λεις να μέ αναγκάσεις; Νάχω υπομονή; Για
τί; Χτές βράδυ, δταν ξέφυγα.. .  Τδ ξέρεις 
κ α λ ά ... Πήγα στή γέφυρα καί κοίταζα τδ 
νερό. "Οχι, δέ μέ τραβούσε. Τώρα τδ ξέρω, 
είμαι άνίκανος για κάτι τέτοιο. Στεκόμουνα 
στή γέφυρα, αυτό ήταν δλο. Γύρισα καί σ’ εί
δα δύο βήματα πιδ πέρα. "Ησουν έκεΐ όρθός, 
κάτω άπδ ένα βιολετί φανάρι, μέσα στδ φθαρ
μένο σου πανωφόρι, ζαρωμένος άπδ τις έ
γνοιες, καμπουριασμένος άπδ τά χρόνια. Ξα
φνικά μ’ έπιασε λύπηση γιά δλα. Γιά σένα, γιά 
μένα, γιά δλους. Μέ παρακολουθούσες, τδ ξέ
ρω, καί πίστευες είλικρινά πώς έγώ δέ σ’ έβλε
πα. "Αχ, μπαμπά!

— Παύλο.. .
Σταμάτησαν τά χτυπήματα στήν πόρτα.
Καί πάλι τά συρτά βήματα, κ’ ή πόρτα τού 

σπιτιού νά χτυποβροντάει.

Μιά φορά κ’ έναν καιρό. . .
Τδ μόνο πού μάς μένει είναι νά γυρνάμε πί

σω, σάν την καραβίδα, ή σάν τήν άράχνη πού 
δλο καί προχωρεί πισώπλατα στήν άσημένια 
της κλωστή.

Νά γυρνάμε; Μά πού;
Άναθυμιέται πού σ’ έτούτη τήν κάμαρα τρύ

πωναν τά καλοκαιριάτικα πρωινά. Ήταν ομορ- 
φα άλλοτε εδώ. ’Εδώ, άπδ καιρό σέ καιρό κά
ποιος γρατζούνιζε μιά κιθάρα, κάποιος γκάρι- 
ζε ένα τραγουδάκι, καί κάτω, στδ σκονισμένο 
παρκέτο σέρνονταν ένα σωρό άνοιχτά βιβλία. 
Νά πούμε τήν άλήθεια, τίποτα οέν άλλαξε έδώ 
μέσα. Τδ ίδιο πάντα ντιβάνι μέ τις χαλασμένες 
σούστες, κ’ έκείνος δ άστρονομικός άτλας, κ’ ή 
ξεκολλημένη καρέκλα καί τδ ξεφτισμένο λαβα- 
μάνι. Κάτω από τδ παράθυρο ένα τραπεζάκι 
κ’ έκεΐ ανάμεσα στδ σκονισμένο άγαλματάκι 
της κουκουβάγιας μέ τά ματογυάλια καί στή 
λάμπα μέ τδ χάρτινο άμπαζούρ, γκρίνιαζε ένα 
αυτοσχέδιο ραδιόφωνο. Τδχε φτιάξει μόνος του 
κ’ έπρεπε νά πιάσεις στις γροθιές τδ ξύλινο 
κουτάκι του αν ήθελες ν’ άρχισε ι νά φτύνει 
καί νά σφυράει τδ πρόγραμμα τού ραδιοφωνι
κού σταθμού της Πράγας. Ό  πατέρας τόν κοί
ταζε χαμογελώντας νά φτιάχνει τή μαθητική 
του καμαρούλα σέ μιάν άχρησιμοποίητη άπο- 
θήκη πίσω άπδ τδ έντιμο εργαστήρι του. Εί
χε δυδ πόρτες: ή μιά έβγαζε στδ ραφτάδικο, 
κ’ ήταν εσωτερική, καί πάνω κλειστή, κ’ ή

άλλη άμέσως στδ διάδρομο. Τά φτωχούλικα 
πιπλα, τάχε άγοράσει γιά ένα κομμάτι ψι 
άπδ κάποιο παλιατζίδικο στήν παλιά πόλη, 
ώστόσο ήταν άρκετά βολικά. Έδώ μποροί 
νά διαβάζει κανείς ή νά κάνει δνειρα. Έ1 
μπορούσε νά νιώθει κανείς τδν έαυτό του ό)| 
τελα άνεξάρτητο καί ένήλικο. Φτάνει νά> 
νε τήν πόρτα. Άπδ τδ έργαστήρι ερχόταν 
ήμέρα ή φασαρία ποδκαναν οί δυδ ραφτομη; 
νές Σίγγερ. Ό  Τσέπεκ, δ έργάτης μέ τήν 
ριχτή φωνή βασάνιζε τδ μαθητούδι, κ’ δ; 
άκουγόταν ή φωνή τού πατέρα: άντε στή 
λειά σας, πρέπει νά σηκωθεί τούτη ή κουφό: 
τα, έδώ νά πιαστεί λίγο πιδ πίσω, δρίστε, 
θά γίνει κουστούμι, θάναι μιά χαρά, θά 
ίδεΐτε! Πίσω άπδ τδ παράθυρο, στδ κεφαλόσ: 
λο, πηγαινοερχόντανε οί άνθρωποι. Καμιά 
ρά ένας περαστικός έρριχνε άπδ τδ πα; 
μιά ματιά μέσα στήν κάμαρα, μά τί μποροί 
νά ξεχωρίσει άνάμεσα άπδ τά τζάμια πού; 
μαυρίσει άπδ τή λίγδα.

Άπδ καιρό σέ καιρό δρμοΰσαν έκεΐ |ΐ 
μιά συμμορία άγόρια, οί συμμαθητές του, 
ή κάμαρα γιόμιζε φωνές ποδβγαιναν άπδ 
νεαρά τους λαρύγγια. Δέν πάει καλά - 
ούτε ένας μήνας πού άδειασαν γενναία 
μπουκάλια πανάθλιο κρασί τής συνεργατιί 
κ’ έκαναν τόση φασαρία ίσαμε άργά τή νύ; 
έτσι πού ξύπνησαν όλοι οί ενοικιαστές κι 
χισαν νά χτυπάν μουρτζούφληδες.. .

Μά μπορεί όλα τούτα νά τάζησε κάποιος j 
λος, μπορεί 'νά τάζησε έκεΐνος έκεΐ δ νεαρός 
θρωπάκος πού άπδ καιρό σέ καιρό οανειζι 
άπδ τόν πατέρα του— λιγάκι δίχως νά υπά 
λόγος —  τδ ξυράφι του καί τδ πινέλλο του, 
νά πάρει τδ λίγο χνουδάκι του, κ’ έτσι 
σει στόν έαυτό του τή σιγουριά πού χρει 
ταν πριν 'νά πάει στδ ραντεβού μέ κάπο« 
ρίτσι. Κοίτα μήν κόψεις τδ λαιμό σου, τδν 
δούλευε σοβαρά δ πατέρας του, μά στις 
δες πού σχηματίζονταν στδ στόμα του, 
στις άκριες, έκρυβε ένα αδιόρατο χαμόγελο.] 
περιμένει τδ κορίτσι!

’Αγαπιόνταν, δ μπαμπάς κι αυτός. Ό  
μπάς ήξερε νά τού δείχνει κατανόηση, μέ 
ναιοφροσύνη, τού φερνόταν σάν νάταν μεγ< 
σάν ίσος σέ ίσο, κι αυτό τδ έχτιμάει πολύ 
νείς, όταν είναι δεκαοχτώ χρονώ. Δέν τού: 
άτοπες ερωτήσεις κ’ έτσι δ Παύλος δέν εί; 
νάγκη νά λέει ψέματα. Μ’ ένα λόγο, 
λαβαίνονταν, αύτό είναι, μπορεί καί γι 
χαν άνάμεσά τους σαράντα χρόνια δι 
Ήταν μοναχοπαίδι, όψιμο φυντάνι δυδ



Ts/y/M άρχίσει να γερνούν, -λ’  είχε άναστηθεί 
χάτω άπό τή φσερούγα τής παντοτινής τους 
φροντίδας.

Οί γέροι καμιά φορά είναι λίγο τρελλοί καί 
φοβιτσάρι70ες, πρέπει νάχει κανείς όπομΛνή. 
Αχούνε άκόμα καί τή δροσιά πού στάει καί 
σε κάθε γωνιά νομίζουν πώς παραφυλάει δ 
κίνδυνος. Καί προπαντός ή μαμά: Δεν πρέπει, 
δεν πρέπει! Μόνο έσένα, έχουμε, Παύλο, Παυ- 
λάκη μου! Μην άνακατώνεσαι πουθενά, άγόρι 
μου! ’Άκουγε αυτές τις διαχύσεις μέ τήν κακή 
διάθεση ποδχσυν οί άντρες κ’ υποψιαζόταν καί 
τούς δυο πώς έβρισκαν σ’ εκείνες τις ένοχλη- 
τικές γκρίνιες κάποια ευχαρίστηση πού δύσκο
λα μπορούσε νά την καταλάβει κανείς. ΤΗταν 
φανερό πώς έφταιγε δ πόλεμος. Οί Γερμανοί 
τσουρούτεψαν τά σύνορα καί τώρα κατέχουν 
δλη τη χώρα. ’Ατέλειωτα δελτία είδήσεων, δ- 
προγρκμμισμένχ με ταμπούρλα, γιά τις νίκες, 
στη στεριά, στή θάλασσα καί στον αέρα. Αυτό 
όνομάζεται Protektorat ftir Bdhm en und 
Mahren (1) μά έτούτη τη μικρή, τή σακατε
μένη χώρα δ γέρο Τσέπεκ τήν δνομάζει συστη
ματικά «γι’ αυτή τή φορά». (2) Ή  ακρίδα τής 
Αίγύπτου! Ή  μαμά σηκώνει τά χέρια στον 
ουρανό. Σέ κάθε περίσταση βρίσκει με μεγάλη 
εύκολία κάποιο παράδειγμα άπδ τή Βίβλο. Καί 
άν θέλει κανείς άπολυτήριο, νά πάρει άπολυτή- 
ριο άπδ τδ Γερμανό έπιθεωρτγτή, πρέπει νά ξέ
ρει καλά τις βιογραφίες των άγιων τού να
ζισμού.

— Also, sagen S ie  rair, wo wurde 
Adolf H itler geboren? Und je tz t, e t- 
was fiber das W interh ilfsw erk. (3)
Ή  ήρωϊκή Βέρμαχτ κατανάλωσε τόννους καί 
τόννους πετρέλαιο καί τώρα βαδίζει έναντίον 
στή Μόσχα. Δεν υπάρχει μέρος δπου νά μπο
ρεί νά πάει κανείς νά χορέψει καί στον κινη
ματογράφο μόνο πού δεν ξεκλειδώνονται οί μα
σέλες άπό το χασμουρητό, βλέποντας τά άτε- 
λειωτα έπίκαιρα, ττού είναι δλο κομπορρημο- 
σόνη καί άγάπη γιά τό Φύρερ.

Η μαμά περνάει δλα της τά βράδυα στήν κου- 
ζίνα, μέ τά γυαλιά της στή μύτη, διαβάζοντας 
τή Βίβλο καί σαλεύοντας ανάλαφρα τά χείλιαυοντχς ανάλαφρα 
τγ??· Ο μπαμπάς κάθεται άπέναντί της. Βλα 
στημάει τήν κυτταρίνη, έπρεπε νάνχι μάγο< 
για να μπορεί '/ά φτιάνει κουστούμια με δκύ- 
πη,^ειναι δλο ξύλο, ερζάτς. Δέν πάει ούτε '/ά 
παίζει τήν σαββατιάτικη παρτίδα τό τάροτς στό 
Χβπηλειό τού Γιόζεφ Σλάπακ, τού χηρευάμε- 
νου. Μένει στό σπίτι καί διαβάζει τόν Τζιρά- 
<*εκ. Είναι πατριώτης λίγο τής παλιάς μόδας,

δπως καί τά ρούχα πού βγαίνουν άπό τό έργα- 
στήρι του.

Τί αθλιότητα!
Μά τ ί !ΤΗρθαν, θα φύγουν. Στό τέλος οί σύμ

μαχοι θα κανονίσουν τούς λογαριασμούς τους, 
καί θά γίνει ειρήνη. Μά έγώ, έοώ μέσα; Μιά 
μέρα γίνεται κανείς δεκαοχτώ χρονώ, κάτι θέ
λει, τό έπιθυμεΐ τρομερά, μά δεν ξέρει τί. Είναι 
σάν μιά πελώρια λαχτάρα, μιά πελώρια δίψα 
τού κορμιού, ένας ταραγμένος πόθος, δέ μπο
ρεί νά τόν νιώσει κανείς αρκετά, μά είναι 
βίαιος, τόσο πού σέ κάνει νά πονάς. Τ ί φαρμά
κι τούτο τό προτεκτοράτο, τί φαρμάκι τό Αύ- 
κειο, μά τί νά κάνεις; Πρέπει νά μάθεις νά 
ζεΐς σ’ έλάχιστο χώρο, τά μάθεις νά ζείς τού
την Ιδώ τή'/ άνούσια άναμονή, πού σέρνεται 
δίχως τελειωμό, νά βασανίζεσαι μέ τις βλα
κείες, νά διασκεδάζεις μέ τις βλακείες, νά χτυ
πάς τό κεφάλι σου στούς τοίχους. . . καί πάει 
λέοντας! Καί τά κορίτσια, τά δειλά καί φευγα
λέα ραντεβού στήν Πετρίν ( 1 ) , πού τελειώνουν 
μ’ ένα άδέξιο φιλί μπροστά στις κλειστές πόρ
τες κάποιου χτιρίου, μιά ανάερη μυρουδιά άπό 
κάποιο άρωμα, ή περιέργεια κι δ πόθος πού 
Ανακατώνονται μ’ Ιναν ταπεινωτικό φόβο μπρο
στά σέ κάτι άγ/ωστο, σκεπασμένο ακόμα. Μά 
αυτός τόν άπωθούσε έκείνο τό φόβο, δέν ήθελε 
νά τόν παραδεχτεί. Αυτό είναι δλο! Δέν είναι 
σωστό, έλεγε μόνος του καμιά φορά, μελετών
τας τόν εαυτό του. “Ίσω ς! Οί Γερμανοί είναι 
εδώ, ρίχνουν τούς ανθρώπους στή φυλακή, τούς 
δολοφονούν. . . Μά τί μπορείς νά κάνεις άπέ- 
ναντι σέ τούτο τόν κόσμο, πού τόν άνακάτω- 
σαν άπελπιστικά οί γέρ·ι; Δέ φταις εσύ άν 
φοβάσαι. ’Εσύ μπορεί νά διάλεγες άλλιώς, μά 
κανένας δέ ζήτησε τή γ/ώμη σου! Καί λοι
πά/, π ε ρ ι μ έ ν  ό ν τ α ς . . .  Κ ’ ύστερα 
θά πάρεις τό απολυτήριό σου, καί θά σέ κα
ταπιεί ενα πολεμικό έργοστάσιο σάν ενα σπει- 
ρί χώμα, μπορεί καί νά φύγεις γιά τή Γερ
μανία, μέ τό μπογαλάκι σου στό χέρι, όχι σάν 
τό Γικννιό τού παραμυθιού, παρά έπιστρατευ- 
μένος πολιτικά, καί θά σαπίσεις, θά σαπίσεις, 
θά κάνεις μιαν αποτρόπαια δουλειά, ώς τή μέ- 1

1. Προτεκτοράτο Βοημίας καί Μοραβίας.
2. Λογοπαίγνιο πού δέ μεταφράζεται: Τδ «γι’ 

αυτή τή φορά» λέγεται τσέχικα «Protentokrat» 
καί μπορεί νά τδ πάρει κανείς γιά παραφθορά τοϋ 
«Protektorat».

3. Λοιπόν, πέστε μου, ποϋ γεννήθηκε ό Άδόλ- 
φος Χίτλερ ; Καί τώρα κάτι για τή χειμερινή βοή
θεια.

1. Δημόσιος κήπος στήν Πράγα, πάνω σ’ ένα 
λόφο.



ρχ πού θα τελειώσει ολη αυτή ή "ντροπή. Σά
πια χρόνια, χαμένα χρόνια! Κι δσο για τά ό
νειρά 53υ, μετάθεσέ τα σέ μιαν απροσδιόριστη 
ημερομηνία. Κι ωστόσο πρέπει, μέ τδν ίνα ή 
μέ τον άλλο τρόπο νά ζήσεις! Σήμερα μάλι
στα. . .

# -

Μιά φορά κ’ έναν καιρό. . .
’Από την άλλη μεριά του τοίχου τό ρολόι 

χτύπησε πρίν από λίγο έντεκα ή ώρα και τό 
γέρικο σπίτι κοιμάται. Μόνο εκείνος έκεί δ 
νέος, στην καμαρούλα του, μένει ξάγρυπνος, 
πεσμένος ανάσκελα, με τά χέρια κολλημένα 
στό κορμί, μέ τα μάτια όρθάνοιχτα, νά καρφώ
νονται στα σκοτάδια, κι ολοένα στριφογυρνάν 
οί σκέψεις στό μυαλό του.

Κι όλα έρχονται καί ξανάρχονται καί ξα
ναρχίζουν από την αρχή.

Πόσες μέρες βάσταξε αυτό; Πώς άρχισε;
Μιάν ήμέρα τέλειωσαν οι απολυτήριες ε

ξετάσεις τής όγδοης. . .

1

’'Ακούσε ένα ψιθύρισμα μέσα στη σκιά:
— Παύλο. . .
Αυτή ή φωνή δέν τον ξάφνιασε. 7Ηταν ά- 

κόμα μέσα του.
— 'Τ Ι;
— Τ ι θ’ άπογίνουμε;
Πάντα ή ίδια ερώτηση. Πανταχοϋ παρούσα.
Μά δέν τόν ξάφνιασε ούτε κι αυτή ή έρώ- 

τηση. Τις πρώτες μέρες ήξερε πολύ καλά πώς 
νά την άπωθήσει. Ας ήταν καί γιά λίγες στι
γμές κάνε. ’Αργότερα, έγιναν όλα π ιό περί
πλοκα. ° Οταν τόν ρωτούσε δυνατά, τό μόνο 
έξυπνο πού μπορούσε νά κάνει ήταν νά τη 
σφίγγει πολύ δυνατά στην Αγκαλιά του καί 
νά την φιλάει στό στόμα. Αυτό ήταν απλό 
καί Αποτελεσματικό. Καί την ίδια ώρα μιλού
σε, δέν είχε σημασία τί έλεγε, γιατί ένιωθε 
πώς έπρεπε νά ξεστρατίσει πολύ γρήγορα τις 
σκέψεις της σ’ άλλα νερά πιο σίγουρα, κι 
άκόμα γιαπί έκείνη μπορούσε νά πάρει τη 
σιωπή του γιά άπάντηση. Καί τί ν’ απαντή
σει; 7Ηταν χιλιάδες δυνατότητες; Μπορεί. Κι 
άν δέν βρισκόταν καμιά; Όλα ήταν μπορεί 
καί τίποτ’ άλλο!

Σηκωνόταν, έφευγε σέ Αποστολή στό στενό 
διαδρομάκι άνάμεσα στό τραπέζι καί στό ντι- 
βάνι, χειρονομούσε, έλεγε άσυναρτησίες κι ά-

[ποα 
- X φ|

κουγε τά δικά του τά λόγια μ’ ένα όδυν 
ξάφνιασμα, καί ταυτόχρονα συλλογιόταν, 
άρχή όλα φαινόντανε πολύ καθαρά. Όλη 
υπόθεση βρισκότανε σέ τούτη τή διαπίστω^ 
πούχε μιάν ίλιγγιώόικη Απλότητα: είμασί 
εδώ, αυτή κ’ έγώ! Ας ξέκοβε λοιπόν άπό τοΓ 
το τό περιστατικό τό αύριο, καί κείνο πού γι| 
ταν στην πόλη, στη χώρα, στον κόσμο. Μ: 
νά πήγαιναν όλα πολύ καλά. Γ ι’ άλλη μκ 
ρά: μπ ορεί...

’Έβγαλε άπό την τσέπη του ένα πακτ 
κάτι τσαλακωμένα τσιγάρα, έψαξε γιά - 
τα. Εκείνη τόν παρακολουθούσε μέ τά μάι

— Μην καπνίσεις! Μή μέ συναιρίζεσκι 
έδώ, τή νύχτα, οέ μπορεί κανείς ν’ άν 
καλά.

Συμφώνησε κι αύτός. Είχε δίκιο έκείνη.
Vάβολε το πακέτο στην τσέπη του. Τά 
λια του τά τράβηξε ένα χαμόγελο.

Καί νά σκέφτεται κανείς πώς .ένα 
κουτάκι τσιγάρα, άκριβώς σάν κ’ ετούτο, 
νε τά βήματά τους νά συναντηθούν! Κ< 
φορά υπάρχουν κάτι προφάσεις τόσο κριι 
Νά, ένα τσιγάρο άπό τό πρώτο δελτίο 
ζωή σου. Τό νά καπνίζεις στά δεκαοχτώ] 
χρόνια, σοϋ δυναμώνει έκεΐνο εκεί τό αί< 
πώς είσαι πιά μεγάλος. Κάθεσαι μέ τό 
ρασμένο ύφος πού παίρνει ό άνθρωπος τού j 
σμου, βγάζεις μέ μιά μελετημένη κίν* 
τσιγάρο άπό την τσέπη σου, τό γλισ 
χείλια σου καί ξαφνικά μπλέκεσαι μιά 
πάντα στά γρανάζια τού κόσμου τών ένήλιι 

'Τ ί  ήρεμη περηφχνειχ! Δεκαοχτώ χρονώ! 
νε τέλειωσαν τά ταπεινωτικά παρακάλια 
μπαμπά, νά διαμαρτύρεται σιωπηλά 
γιομάτα μομφή τά μάτια του, πάνε κ’ οι 
μαρτυρίες της μητέρας, πώς θά κα- 
έτσι την ύγειά του. Ορίστε, είναι καπι 
αναγνωρισμένος άπό τις Αρχές, μπορεί 
ταχτεί άπό τό σπίτι του στην υπάλληλο,) 
στη γωνιά, μέ τό δελτίο τών τσιγάρων) 
χέρι: έδώ, κυρία Μπαράσκοβα! λ,έει 
ποια συγκίνηση σ’ έκεΐνο έκεί τό ρ 
πρόσωπο, πού στέκεται στό σκοτεινό π< 
ρο τών τσιγάρων.

Είχε πάρει τό άπολυτήριό του, τό κε: 
βούιζε άκόμα άπό την ένταση του πρι 
καί μέσα στην τσέπη του περίμενε 
τήριο γιά τόν κινηματογράφο, μά είχε 
άλλες δυό ώρες καιρό γιατί δέν πάει 
στά έπίκαιρα.

'Ύστερα άπό τό φαι, περπάτησε 
στούς δρόμους. Τά πεζοδρόμια άχτι’



σαν ανάλαφρα τήν κάψα τού ήλιου, μα είχε αρ
χίσει κιόλας να πέφτει στην πόλη τό άνοιξιάτι- 
κο οειλινό. Τοΰ άρεσει ν’ άλητεύει έτσι, καί 
νά κάνει όνειρα, μόνος. Νά πηγαίνει κανείς 
γυρεύοντας τίποτα περαστικές περιπέτειες με 
τά χέρια στις τσέπες, μπροστά άπό τις βιτρί- 
νες πού σκοτεινιάζουν , νά τρυπώνει άνάμεσα 
στους ανθρώπους, νά γυρνάει νά ρίχνει ματιές 
στά κορίτσια, μά όχι πολύ, καί νά δείχνει καί 
κάποια αδιαφορία, μην πάει καί τον περάσουν 
γιά κανένα.'/ πρωτάρη. Είναι πολύ όμορφο. 
0 1  άνάλαφρες μπλούζες γύρω στά λεπτά κορ
μιά ξεχύνουν ένα άλλόκοτο άρωμα φορτωμέ
νο άνέκφραστες προσκλήσεις, καί υπονοούμε
να, πού τά νιώθει κανείς μ’ όλο του το είναι. 
*Αχ, νά πλησιάσεις μιά άπό δαύτες καί νά 
τής πεις έτσι νά: καλησπέρα!... Μά όχι 
δέν θάχεις τό κουράγιο!

Κοίταζε τό ρολόι ψηλά στη Νοβομέτσκα, 
εφτά ή ώρα! Έ χ ω  καιρό! Τράβηξε λοξά γιά 
τό δημόσιο κήπο, κι άποφάσισε νά καπνίσει 
άργά μέ ήρεμη προσοχή τό βραδυνό του τσι- 
γαράκι.

Τότε άκριβώς συναντήθηκαν.
Κάθησε σ’ ενα παγκάκι στην άκρη άκρη καί 

πρόσεξε, δίχως νά τοΰ προκαλέσει κανένα Ι
διαίτερο ένόιαφέρον πώς στην άλλη άκρη κα
θόταν κάποιος άλλος. Στην άρχή - άρχή ήταν 
τόσο πολύ βυθισμένος στις σκέψεις του πού δέν 
τήν είδε καν. Τοΰ φάνηκε πώς δέν ήταν παρά 
μιά σκιά, ή σιλουέττα Ινός σώματος, τίποτα 
πάρα πάνω. Ξάπλωσε τις μακρυές του άρίδες 
κι άναψε τό τσιγαράκι του.

Πίσω του είχαν κιόλας μαραθεί οί πασχα
λιές. Καί τά άνθάκια, λιγοστά πιά, φλέγονταν 
άσπρα μέσα στο σκοτάδι καί μοσχοβολούσαν 
γλυκά. ’Αντίκρυ 6 ήλιος είχε πέσει κιόλας 
πίσω άπό τούς τοίχους των σπιτιών καί τά 
δέντρα κόντευαν νά χάσουν τη μακριά σκιά 
τους πάνω στό χορτάρι. Κάθε τόσο περνούσε 
μπροστά άπό τά ξαπλωμένα του ποδάρια πότε 
κανένα ζευγαράκι ερωτευμένοι, πού προχωρού
σαν σφιχταγκαλιασμένοι καί ψιθύριζαν κάτι, 
πότε κανένας περαστικός μέ τήν τσάντα στό 
χέρι, πότε καμιά γριούλα, μέ βελουδένιο σάλι, 
κρατώντας άπό μιάν άλυσιδίτσα ενα κουτσό

Χασμουρήθηκε.
Ενας Αναστεναγμός. Κροτάλισε τό στόμα 

"00*i_?ta , γύρισε τό κεφάλι του.
Εκείνη καθόταν πάντα στην άλλη άκρη στό

παγκάκι, παράςενα ,αρωμένη στόν εαυτό της. 
Άκουμπούσε στά γόνατά της μιά μαύρη κασ- 
σεττίνα, τήν είχε άγκαλιασμένη μέ τό χέρι 
της καί τήν έσφιγγε πάνω στό στήθος της, λές 
καί φοβόταν μήν τής τήν πάρει κανείς. Είχε 
τό κεφάλι της σκυμένο μπροστά κ’ έτσι μόνο 
τό προφίλ της μπορούσε νά βλέπει. Μέσα στό 
σκοτάδι πού δέν ήταν ακόμη πολύ πυκνό, τό 
πρόσωπό της έλαμπε κάτω άπό τά σκοτεινά 
μαλλιά. Κρατούσε τά γόνατά της σφιγμένα τό 
ένα μέ τ’ άλλο κάτω άπο τό καλοκαιρινό της 
φόρεμα. Βλέποντάς την έτσι άκίνητη στήν άρ
χή νόμισε πώς κοιμόταν.

Κατάλαβε πώς τήν εξέταζε μέ μιά περιέρ
γεια πού οέν τήν έκρυβε κι αυτό τόν έκανε νά 
κατσουφιάσει. Προσπάθησε νά τραβήξει τό 
βλέμμα του άπό πάνω της, κι αυτό δέν ήθελε 
νά ξεκολλήσει. Δέν τοΰ ήταν καί ευχάριστο νά 
μένει μόνος μέ τις σκέψεις του.

«Δέν ήρθε στό ραντεβού του, δεσποινίς;»
Μά άμέσως ύστερα πρόσεςε ξαφνιασμένος 

πώς ή κοπέλλα έκλαιγε: ένα κλάμα πνιχτό, 
μόλις μπορούσε νά τό άντιληφθεΐ κανείς καί 
πού τράνταζε τούς σκυμένους της ώμους ένας 
λυγμός μικρού παιδιού.

Πέταξε τήν γόπα του στήν άλλέα καί μέ 
πολλή δυσκολία πήρε τήν άπόφαση.

— Σάς συμβαίνει τίποτα;
Εκείνη δέν κινήθηκε, δέν σήκωσε καν τά 

μάτια της. Ή  ερώτηση, καρφώθηκε στή σιω
πή δίχως ηχώ. Αύτός ξερόβηξε καί ζύγωσε 
πιό κοντά.

— Κλαΐτε. . .
Εκείνη έγνεψε όχι μέ τό κεφάλι, μά εξα

κολουθούσε πάντα νά σωπαίνει.
Γιατί έλεγε ψέμματα; Εκείνος πλησίασε 

άκόμα πιό πολύ καί προσπάθησε νά βρει λέ- 
ξ€ΐς.

"Αν άπλωνε τό χέρι του μπορούσε -νά τήν 
άγγίξει. . .

Τότες ή κοπέλλα σήκωσε άπότομα τό κεφά
λι. Κάτι σκοτεινά μάτια διασταλμένα άπό έναν 
άκατανόητο τρόμο τόν κοίταξαν μέ μιάν έκ
φραση έχθρικής άρνησης, ώς τό σημείο πού 
σχεδόν τό'/ έπιασε μιά άόριστη '/τροπή. Κίνη
σε μηχανικά τό κεφάλι του καί γύρισε γρή
γορα αλλού τά μάτια. 'Ό χι, άπό τήν πρώτη 
στιγμή δέν τοΰ άρεσε καθόλου, πρόσεξε μάλι
στα πώς είχε λίγο μεγάλο στόμα καί κάτι φα
κίδες στή μύτη.

«"Ενα κοριτσόπουλο έκεΐ πέρα, ποδχει με
γάλη ιδέα γιά τόν εαυτό του, καί κλαψάρικο 
άπό πάνω» είπε μέσα του κ’ έρριξε τό κεφάλι



κχταπίσω. Έπαψε ν’ άσχολεΐται μαζί της, κα- 
μώθηκε τάχα τόν άδιάφορο, μα δέν έκανε την 
άπόφαση να σηκωθεί καί νά φύγε'.. Μείνανε 
Ιτσ' γιά μια στιγμή πού φάνηκε νά κρατάει 
πολύ ώρα, καθισμένοι στο παγκάκι. Στούς ώ
μους τους βάραινε ή σιωπή. Κι δτκν τέλος πή
ρε την άπόφασή του, νόμισε πώς θάχε περάσει 
μια ώρα απ’ τη στιγμή πού τής πρωτομίλησε.

— Μ ή π ω ς μ π ορώ  νά σ ά ς  βοη θ ή σω ;
— ’Ό χι, αφήστε με σάς παρακαλώ! Μή σάς 

νοιάζει γιά μένα!
— Μά έ γ ώ .. .  έσ ε ΐς .. .  έσεΐς κλαϊτε. Ή θε

λα μόνο. . . Μή φανταστείτε πώς. . .
Άκουγε ό ίδιος τήν άσυνάρτητη φλυαρία 

του κ’ είχε τήν έντύπωση πώς κάττοιος άλλος 
μιλούσε. Σταμάτησε αμήχανος τή στιγμή πού 
κάποιο άλλο ζευγαράκι πέρασε σιωπηλό άπό 
κοντά τους.

«Χμ. . . Καί τώρα;» αναρωτιόταν μέ κλονι
σμένη πιά τήν αυτοπεποίθησή του. Τό μόνο 
πού είχε νά κάνει ήταν νά τού δίνει δρόμο, 
άφοϋ δέν ήξερε ούτε νά μιλήσει όπως Ιπρεπε 
σ’ ένα κορίτσ., αν δέν το γνώριζε άπό τό σκο
λειό. Κ ’ έπ ειτα .. .

Ή  ώρα περνούσε. Κοίταξε άμήχανα τό ρολόι 
τού χεριού του. Είχαν περάσει ο! έννιά, θά 
χάσει σίγουρα τό μεγάλο φιλμ; πού νά πάρει 
ό διάβολος! Τό ανοιξιάτικο μούχρωμα κρεμό
ταν κιόλας πάνω στήν πολιτεία. Μά όταν 
άνασήκωσε καί πάλι τά μάτια του, δέ μπόρεσε 
νά σηκωθεί. Ή  κοπέλλα έξακολουθοϋσε νά 
κλαίει. 'Εσκυψε άπό πάνω της άποφασιστικά.

’Εκείνη άνασηκώθηκε σά νάθελε νά πηδή
σει καί νά τού ξεφύγει.

Δέν καταλάβαινε πιά τίποτα. Σήκωσε τούς 
ώμους του αποσβολωμένος.

— Φύγετε άπό δώ!
— Μά γιατί. .  . έγώ . . .
— Δέν έχετε καμιά δουλειά μ’ εμένα. ’Α

φήστε με ήσυχη, τό καταλαβαίνετε!
— Ηραία. . .  ’Αφού θέλετε Ιτσι, τόσο τό 

χειρότερο!
«Πάει, φαίνεται πώς έχει χάσει τά μυαλά 

της», συλλογίστηκε οργισμένος. Τήν άφήσανε 
μπουκάλα καί τώρα βρίστε, κλαψουρίζει σ’ 
ένα παγκάκι καί σκέφτεται ν’ αυτοχτονήσει. 
Δέν αποκλείεται νά πάει νά πάρει ποντικοφάρ
μακο ! Γιά δές, πώς έβγαλε τά νύχια της! 
Μπορεί νά θέλει νά μάς παρκστήσει πώς αξί
ζει, όπως όλες οί γυναίκες. Κ ’ έγώ; Πολύ 
καλά! ’Αντίο, δεσποινιδούλα μου, όχι καλή 
άντάμωση, όχι καθόλου, παρηγορηθεΐτε μοναχή 
σας, άφοϋ δέ στάθηκε μπορετό νά σάς πάρω

ούτε μιά λέξη λογική. Έ γώ  δέν έχω καμιάν ] 
άνάγκη νά σάς κρατάω τό χέρι.

Δυσαρεστημένος μέ τον έαυτό του, έβγαλε, 1 
γιά νά ήρεμήσει, άλλο ένα τσιγάρο άπό τήν] 
τσέπη του. Τό γλίστρησε στά χείλια του μέ| 
μιά νωχελική κομψή κίνηση, καί άρχισε νάΐ 
ψάχνει γιά σπίρτα. Ταυτόχρονα σηκώθηκε ά-| 
ποφασιστικά. Τούτη ή άπότσμη κίνησή του] 
θά κάμει έκείνη έκεΐ τήν κυρά νά καταλάβει | 
πώς τή'/ είχε γραμμένη στά παλιά του τά πα
πούτσια.

Ή  κοπέλλα φοβήθηκε. Μ’ ενα πήδημα βρέ
θηκε όρθή καί στάθηκε άντίκρυ σέ στάση αύ-| 
τοάμυνας. Ή  κασσετίνα πού κρατούσε άπό τήν] 
άρχή καί τήν έσφιγγε σπασμωδικά στό στή-] 
θος τής ξέφυγε άπό τά χέρια κ ’ έπεσε στό τσι
μέντο τής άλλέας.

Τώρα, ήταν χάμω, άνάμεσα στούς όυό τους]
Τούρθε νά γελάσει θριαμβευτικά μέ τον ά-J 

νόητο τρόμο της καί νά φύγει μ’ ένα αίσθη] 
υπεροχής, νά τήν ταπεινώσει κομματάκι. Μι 
όταν άναψε τό σπίρτο, έμεινε καρφωμένος 
θέση του άπό τό ξάφνιασμα κ’ έπαιξε τά τσι-] 
'/ουρά του άπό τή φρίκη.

Στήν τρεμάμενη άνταύγεια πού άπλώθ' 
στή σιλουέττα τής κοπέλλας, άντίκρυ του, εϊί 
ραμμένο στό τσαλακωμένο της παλτό ένα άνοι-J 
χτό κίτρινο άστέρι νά γράφει στή μέση 
«Jude !» ( 1 )

Τό άγόρι άναστέναξε μέ σφιγμένο τό 
ρύγγι.

— Είσαστε. . .
Σώπασε αμέσως. ’Από τό ξάφνιασμα πού 

νιώσε λησμόνησε ν’ άνάψει τό τσιγάρο 
καί πέταξε τό σπίρτο γιατί τοδκαιγε τά δάχι 
λα. Εξακολουθούσαν νά στέκονται άντίκρυ 
ένας στό'/ άλλον, άλα),οι κι άποβλακωμέι 
όυό εύθραυστες σκιές κάτω άπό τόν ού| 
πού ολοένα έσβηνε.

Ή  κοπέλλα ομολόγησε με μιά κίνηση 
άνταρσίκ.

— Ναί. Κ ’ έπειτα; Τ ι; Φοβηθήκατε, I ;
— Μά δέν ξέρω, άλήθειχ, γιατί νά φοβ'
Έσκυψε καί σήκωσε τήν κασσετίνα καί 

άφησε στό παγκάκι, κι όλα αυτά μέ άβέί 
κινήσεις, γιά νά κερδίσει καιρό καί νά μ' 
ρέσει νά συ'/έλθει άπό τό ξάφνιασμά του. 
κοπέλλα κάθησε καί πάλι δίπλα στήν κ 1

1. Εβραία.



της καί τήν έσφιξε στην άγκαλιά της. Έ -  
ΐνος κάθησε κοντά της κ’ έτριψε τό στεγνό 
υ πρόσωπο.
Τούς χώριζε ή κασσετίνα.
__-Πραγματικά, γιατί; Γιατί να φοβηθώ;
Άνασηκωσε τό κεφάλι της.
__Γιατί; Γιατί; Δέν σάς έκαναν μάθημα

„ίτι σας, ούτε στο σκολειό κάνε; Λεν τό ξέ- 
s  πώς δέν έπιτρέπεται νά κάνετε παρέα μέ 

ιθρώπους σαν κ’ έμένανε;
Δεν άποκρίθηκε τίποτα. Άφουγκραζόταν 

'iV άνάσκ της, νά έκεϊ, δίπλα του. Εκείνη ά
γχω σε τό κεφάλι της, καί ήρεμη τώρα κοί- 
-ε τό σκοτεινιασμένο ουρανό. Στήριξε τούς 
αώνες του στα γόνατά του, δέν έβγαζε μι- 
ά, κ’ έμενε άκίνητος ώς τη στιγμή πού άκου- 

- τήν πνιγμένη της φωνή.
— θά μπορούσα νά σάς μιλάω όλόκληρες 

ρες. "Οταν ήμουνα μικρή, έκανα τήν άρρω- 
η γιά νά μήν πηγαίνω σκολειό. . . καμιά 
ρά. Φοβόμουν τά μαθηματικά. Δέν ήμουν 

ιημένη γιά μαθηματικά. Τώρα, δέν τά φο- 
:μαι πιά, δχι, δέν τά φοβάμαι πιά! Δέν έχω 
καίωμα νά πάω πουθενά, ακόμα καί στο σι-

r
I νΛ · · ·

Μηχανικά άγγιξε τό πορτοφόλι του δπου 
.αν τό εισιτήριο, μά τράβηξε άμέσως τό χέρι, 
τσι είτε αλλιώς είναι πιά αργά, διαπίστωσε 
kb ξαφνιασμένος, μά δίχως λύπη.
— Καί δίχως άλλο ούτε κ’ έδώ, σ’ ένα οημό- 

ο κήπο. Δέ θέλει ρώτημα, δχι, δέν ξέρω 
άλι. Μά τί σημασία έχει; 'Ορίστε, τά ξέρετε 

, μπορείτε λοιπόν νά πηγαίνετε.
— Κ ’ έσεΐς;

Έ γ ώ ; ^
— Έσεΐς δέ θά πάτε σπίτι σας;
- Ο χ ι .
— Γιατί;

Γιατί. . .  τό ίδιο κάνει! είπε άδέξια. Έ -  
ς τι σάς νοιάζει αύτό τό πράμα; Μήν άνα- 
-ωνόσαστε μ’ έμένανε. Έ γώ  είμαι ενα ψω- 

ιάρικο σκυλί.
Τήν έκοψε:

Μή λέτε αυτά τά πράματα! Πρώτα πρώ- 
TO0 δεν τό σκέφτηκα αύτό τό πράμα! 

^Εσκυψε τό κεφάλι της συχισμένη κι άνα-

j .  συναιριζόσαστε, είπε πιο μαλακά.
, 7  σκεφτόσαστε έτσι θάταν τρομερό. Μπορεί 

φωνάςετε νά μέ βουτήξουν. 
ην οπιασε Ινα ξαφνικό κρύο, άνατρίχιασε 

1 ‘Γ̂ ιΧτιΓκε στο πανωφόρι της.
ΡΡΡ · · · Κρύωσε ό καιρός, θ ’ αρπάξε

τε καμιά πούντα έδωπέρα. Επιτέλους γιατί 
δέ φεύγετε;

— Γιατί δέ θέλω κ’ έγώ νά φύγω άποκρίθη
κε έκείνος. Καί τελοσπάντων δέν είμαι κα
νένα παιδάκι.

’Ανάμεσα στις φράσεις τους τρύπωναν στε
νόχωρες παύσεις. Γύρω τριγύρω απλώνονταν 
κιόλας άλέκιαστα σκοτάδια. ’Ακόμα καί ατούς 
τοίχους τών άκίνητων, σ’ εκείνα τά ψηλά κά
στρα πού περικυκλώναν το πάρκο, δέν σπιθο- 
βολούσαν ανταύγειες από τά παράθυρα, είχαν 
βάλει στά τζάμια χαρτιά γιά τή συσκότιση 
καί πίσω τους άνάσαιναν ανθρώπινες ύπάρξεις. 
Κι αυτή ή νύχτα! ’Ανάμεσα από τά χαμόδεν
τρα έλαμπε τό πυροκόκκινο σημάδι ένός τσι
γάρου στά χείλια κάποιου περαστικού κ’ ύ
στερα χανόταν, κ’ έμεναν καί πάλι έκεϊ μόνοι 
τους, νά προσπαθούν νά κρατούν, τό νήμα έ
νός άσυνάρτητου διάλογου.

— Νομίζατε πώς ήθελα νά σάς πειράξω, I ;
— ·Ναί, έτσι νόμιζα.
— Ό χ ι, έγώ είμαι ένας τύπος πολύ συνη

θισμένος. . .  Όρίστε, κάθουμαι έδωχάμου. Εί
χα βγάλει εισιτήριο γιά νά πάω στό σινεμά. . .

Τον έκοψε:
— Καί δέν πήγατε έξ’ αιτίας μου;
— Ό χ ι, οέ φταίτε έσεΐς, μή νομίζετε τέ

τοιο πράμα. . . Έ γ ώ . . .  το ίδιο μού είναι. . . 
Χ μ. . . Σήμερα πήρα τό απολυτήριό μου. Μ’ 
είχε πιάσει κόψιμο μέ τά γερμανικά τους! 
Ξέρετε, έτούτους τούς καιρούς, μά. . .

-—Κ ’ έγώ, έφέτος θά έπαιρνα τό άπολυτή- 
ριό μου. 'Ήμουν στην πέμπτη όταν μ’ έδιω
ξαν από τό Λύκειο.

— Μή μέ παρεξηγήσετε πού σάς έκανα νά 
τό θυμηθείτε.

— ’Ασφαλώς δέ σάς παρεξηγώ. Μά τί; θα 
περνάμε τήν ώρα μας μέ συγγνώμες;

Συμφώνησε κι αυτός ήρεμα κι άναρωτήθη- 
κε τί νά πει. Καταλάβαινε πώς τού ήταν τώρα 
άούνατο νά σηκωθεί αδιάφορα, νά πει: καλη
νύχτα, καί νά φύγει. ’Ένιωθε πολύ κοντά της.

’Έδειξε μέ τό δάχτυλο τήν κασσετίνα:
— Τί έχετε έδωμέσα;
— Τίποτα τό Ιδιαίτερο. Κάτι ρούχα καί μιαν 

οδοντόβουρτσα. "Ενα βιβλίο πού άγαπάω πο- 
λυ. Ααι . . . λιγούρα οε ζυγίζει ούτε τα πε-

*\ *νηντα κΐλα που οικαιουμασοε, μα οεν έχω τι- 
ποτ’ άλλο.

Δέν κατάλαβε.
— Μά γιατί πενήντα κιλά;
Του τά έςήγτρε δλα pi άοεςια λόγια, άνα- 

κατωμένα και άουναρττ/τα, πτοώντας άπό τδνα



στ’ άλλο, μά εκείνος κατάλαβε τήν ουσία. Κα
τοικούσε μέ τούς γονιούς της ο’ ενα προάστιο 
τής Πράγας. Ό  πατέρας της ήταν γιατρός. 
'Ύστερα ήρθαν οί Γερμανοί, ό μεγάλος της ά- 
οερφός έφυγε για τήν Ανατολή ή για τή Δύ
ση, κανένας όέν ήξερε. 'Π κοπέλλα έμενε άπό 
0ώ κ’ ενα χρόνο στήν Πράγα σέ κάτι συγγε
νείς. Ή  αδερφή τοΰ πατέρα της είχε παντρευ
τεί εναν άριο καί για τήν ώρα όέν πείραζαν 
τά μικτά ζευγάρια.

Ή  φιλοξενία της έκεΐ ήταν μια μικρή κα- 
ταστρατήγηση πετυχημένη. Δίχως άλλο γι’

II. Τέτση : Ε σ ω τερ ικ ό

αυτό δ πατέρας της κ’ ή μητέρα της είχα- 
γει πρώτοι για τό στρατόπεδο τής Τερεζ£| 
τόν περασμένο Νοέμβρη. "Εχει νά πάρει γ| 
μα τους άπό 0ώ καί τρεις μήνες. Λέτε ν< 
βρίσκονται πια έκεΐ κάτω; Γιατί όέν γρά 
Είχαν συμφωνήσει κάτι κρυπτογρ 
για νά λένε μερικά πράματα. Στά πρώτα 
γράμματα, όέν παραπονιόντανε πολύ, μι 
όμως νά μήν ήθελαν νά τήν τρομάξουν.] 
βρίσκονται άκόμα έκεΐ κάτω; Τ ί λέτε κ’ 
Τον ρωτούσε επίμονα.

Εκείνος σήκωνε αμήχανα τούς ώμους, 
ήξερε τίποτα άπ’ δλα τούτα κι ως τά 
έλάχιστα τάχε σκεφτεΐ. Καί τώρα, I ; Κ< 
ρα; Τελευταία ήρθε κ’ ή δική της ή σειρά, 
στήν τσέπη της μιά πρόσκληση γιά ν  
ρεζίνα. Κ ’ έγραφε δλες τις προβλεπόμεν©| 
νές άν οέν παρουσιαζόταν τήν βρισμένη 
στον βρισμένο τόπο, στήν ύπηρεσία μετά" 
νούμερο τάδε. Αύτό είναι!

— Καί πότε πρέπει νά παρουσιαστεί- 
ρώτησε μέ άχρωμη φωνή. 1

— "Επρεπε. . . άναστέναξε ή κόπε 
μέρα τό πρωί.

Τόν έσφιξε κρύα ανατριχίλα:
— Καί όέν πήγατε;
- ° χ ι !
Τό αγόρι δεν ξανάβγαλε λέξη.
Σφύριξε σιγά άπό τό ξάφνιασμά του. 

άποκ,ριθεί σ’ αυτά; Μπορεί τούτη τή 
νά τή ζητούσαν, ένώ φλυχροϋσαν οί οι 
’Ίσω ς νά χτυπούσαν κλωτσιές τήν πό| 
θειάς της. Κάτι άντρες μέ πέτσινα σα: 
μέ χαμηλά κασκέτα, και μέ φούσκος 
τσέπες! Σιχαμάρα! Είχε συναντήσει 
έναν άπό δαύτους στή σκάλα τού σπίτι* 
έμενε μέ τούς γονιούς του, κ’ ένιωύε ά: 
σα στή σάρκα του Iκείνη τήν παγερή 
πού είχε κυριέψει ολο τόν κόσμο, μέσα 
τι κ’ έκανε τά δόντια νά χτυπάν: \
Καί τά χτυπήματα νά πέφτουν βροχή 
νίδια της πόρτας!

Καί τώρα, τούτη ή κοπέλλα εδώ. .
Βγήκε άπό τούς οδυνηρούς του 

όταν εκείνη ξανάρχισε νά κλαίει, 
πρόσωπο στά χέρια της γιά νά πνίξί 
μό, μά δέν τό κατάφερε.

Εκείνος τήν έπιασε άπό τούς 3>;j 
έσφιξε μέ τά δάχτυλά του. Εκείνη 
στεκόταν πιά. Λόγια, λόγια! Ή  άδυ̂  
τόν άφόπλιζε.

(ΓΗ συνέχεια στο
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Γύρω στον «’Επιτάφιο»
Ό  «Επιτάφιος» πού διηύθυνα έγώ μέ έκτε- 

λεστές τον Μπιθικότση, τό Χιώτη και τά λαϊκά 
όργανα, δέχτηκε συγκεντρωμένα πυρά. Βέβαια, 
τά διάφορα κείμενα πού χτυπούσαν την έκδο
ση αυτή του «Επιτάφιου» παρουσιάζουν πολ
λές διαφορές μεταξύ τους, τόσο στο ύφος και 
στά επιχειρήματα πού άναπτύσσουν, όσο και 
στις διαφαινόμενες προθέσεις εκείνων πού τά 
έγραψαν. ‘Ορισμένα άπό τά κείμενα αυτά 
προσπαθούν έμμεσα νά μέ «μειώσουν», και μέ 
άντιπαραθέτουν στον Μάνο Χατζηδάκη, φίλο 
μου άγαπημένο πού έκτιμώ και θαυμάζω.

Τη στιγμή αυτή, τόσο ό Μάνος Χατζηδάκης, 
όσο, νομίζω, κ’ έγώ έχουμε πάρει πιά τό δρό
μο μας, τη σειρά μας. Καί ξέχωρα απ’ την 
όποια καλλιτεχνική άξια μας, ξέρουμε πολύ 
καλά κ’ οι δυό μας ότι σήμερα είμαστε οί δυο 
μοναδικοί "Ελληνες συνθέτες,πού κερδίζουμε τό 
ψωμί μας άποκλειστικά καί μόνο άπ’ τις συν
θέσεις μας, άπ’ τη μουσική μας. Κι αυτό εΐναι, 
πιστέψτε με, πολύ σημαντικό γιά την ψυχική 
ύγεία μας τουλάχιστον. Χθές ακόμα ό Μ. X. 
ήρθε εδώ στο Παρίσι καί έκανε πρόβες στή 
μουσική πού έγραψε γιά ένα θέατρο στά 
Grands - Boulevards. Δυό βήματα πιο κεΐ, 
στήν Place Clicliy γίνονταν οί πρόβες τής δι
κής μου μουσικής, πού χορεύει ή Λουντμίλλα 
Τσερίνα. Ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά οί δυό 
μας τί έχουμε κάνει ώς τώρα. Καί στο σημείο 
όπου βρισκόμαστε, είναι μάταιο νά προσπαθεί 
κανείς νά μειώσει τον ένα άντιπαρατάσσοντάς 
τον στον άλλο.

Πέρ’ άπ1 αύτό, θά ήθελα πολύ νά μιλήσω 
έπί τής ουσίας, ν’ άποτντήσω σ ’ επιχειρήματα. 
Αλλά οί περισσότεροι έπικριτές μου δέν πα

ρουσίασαν έπιχειρήματα. Μόνο κοεταδικαστικές 
άποφάσεις, παρμένες κεκλεισμένων των θυρών. 
Μιά καί στήνομαι λοιπόν στον τοίχο άς «άπο- 
λογηθώ» :

Τα τραγούδια τού «Επιτάφιου» άπ’ τό 1 
ωί\ τ°  ? έχουν όλα τήν ίδια γραμμή, τό ίδιο 
στυλ, τον ϊδιο χαρακτήρα. "Αλλωστε γράφτη
καν μονοκοπανιάς στήν ίδια μέρα, στήν ίδια 
7^*?' - δυό νότες εδώ, μιά φράση

βρίζουν διακριτικά πότε έναν π υ ρ ή ν α  
<*ΠΌ tva μανιάτικο μοιρολόι (No 1) ή ένα 
* ί̂ Ρ <* κ τ ή ρ α  (μέ 2 νότες) άπό ένα κρη- 
ΙΙΚΟ *>,̂ ,Τ,κο (No 5 ) . Τό ίδιο όπως στις συν- 

εις των «κλασσικών» τής λαϊκής μας μου- 
ικης (Τσιτσάνη —  Μητσάκη —  Χιώτη) πού 

α στο Ιδιο τό «λαϊκό» στύλ (στο όποΐο ά- 
1 και ό « Επιτάφιος») διακρίνουμε άλλοτε

τήν εκκλησιαστική μελωδία («Συννεφιασμένη 
Κυριοίκή», «"Οταν μπαίνεις στήν ταβέρνα» 
καί τό No 8 τού «Επιτάφιου») άλλοτε νησιώτι- 
κο τραγούδι («Ζέππος», τό No 6 τού «Ε π ιτά 
φιου») κλπ. κλπ.

Αυτές οί επιδράσεις, αυτά τά «δάνεια», άπ ο
δέ ικνύουν ίσα -  ίσα τήν έλληνικότητα τής λαϊ
κής μελωδίας, γιατί τήν δένουν, τήν κάνουν έ
να κλαδί πούναι όργανικά δεμένο μέ τον κορ
μό —  τήν δημοτική, τήν έλληνική μουσική.

Αυτά γιά τον μελωδικό χαρακτήρα. "Οσον 
άφορά τούς ρυθμούς: Πρώτον, γιατί αυτή ή 
άποστροφή προς τό ζεϊμπέκικο; Ποιος αληθι
νός μουσικός (δημιουργός ή ό,τι άλλο) μπορεί 
νά μείνει αδιάφορος μπροστά σ ’ αυτή τήν πα
ράξενη (τουλάχιστον!) σύζευξη τού ζυγού μέ 
τό περιττό, τού δύο μέ τό τρία, πού χαρακτη
ρίζει εξ άλλου τόσους καί τόσους έλληνικούς 
χορούς (7/8, 5/8, 9 / 8 );

Ας άντιπαραβάλουμε τον καλαματιανό 7/8 
μέ τον ζεϊμπέκικο 9/8. Ό  πρώτος υποδιαιρεί
ται ώς έξής: 3 +  2  +  2 . Ό  δεύτερος 2 +  2 -f* 
2 3. Αυτή ή άντίστροφη άναλογία δέν σάς
λέει τίποτε; Εμένα, τό μουσικό δημιουργό, μέ 
γοητεύει. Κ’ έπειτα οη)τή ή αυστηρότητα, αυτή 
ή εκπληκτική ομοιογένεια στο ζύγισμα τών 
φράσεων, πού πρέπει νά πέσουν μέ μαθητική 
άκρίβεια, σ ’ αυτό τό τμήμα τού μέτρου καί ό
χι σέ άλλο, ότποκαλύπτουν μιάν απέραντη λαϊ
κή μουσική σοφία κ’ ένα οξύ καί σίγουρο μου
σικό ένστικτο, σμιλεμένα καί τά δύο, ποιος ξέ
ρει άπό ποιούς νόμους, άφομοιωμένους εντού
τοις σέ εκπληκτικό βαθμό άπό τούς λαϊκούς 
μουσικούς μας.

Μοΰ εΐπαν ότι ό χασάπικος υπήρξε παλιός 
βυζαντινός χορός. Δέν τό ξέρω. "Ομως θαυμά
ζω αυτή τήν άπέριττη αυστηρότητα τού ρυθμού 
όπως ύπερθαυμάζω τον χασάπικο χορό, πού εΤ- 
ναι ένα άπό τά άριστουργήματα τής νεοελλη
νικής τέχνης.

Οί ρυθμοί αυτοί, δίχως νά τό έχω συνειδη
τοποιήσει, γεννήθηκαν μ α ζ ί μέ τις μελωδίες 
τού «Επιτάφιου». "Ισω ς σ ’ αυτό νά βοήθησε 
ό δεκαπεντασύλλαβος στίχος πού άνταποκρί- 
νεται άπολύτως στο ρυθμό τού Ζεϊμπέκικου.

Αυτός ό ρυθμός (τά 9/8) υπάρχει φυσικά 
καί στήν έκδοση τής Fidelity («Βασίλεψες 
άστέρι μου») καί άπορώ πώς δέν έγινε άντιλη- 
πτός.

ΕΤναι άλήθεια πώς στά άλλα τραγούδια αυ
τά τά 9/8 υπήρχαν ύποσυνειδήτως. Δηλαδή υ
πήρχαν δίχως νά τό ξέρω σαφώς κ5 έγώ ό
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Συγκρίνοντάς την δμως καί μέ την έκδοση 
τής Columbia θα διαπιστώσει δτι έττίσης κ α ί 
σ* α ύ τ  ή ν, ό Μπιθικότσης άκολουθεΐ την 
πρωταρχική μου έκτέλεση τό ίδιο, φράση μέ 
φράση καί άναττνοή μέ άναττνοή.

Λυπάμαι πού δέν μπόρεσαν νά διακρίνουν 
δτι μέ δλο τό χάσμα πού τούς χωρίζει, ή Μού- 
σχουρη κι ό Μπιθικότσης (δπως καί ή Μαίρη 
Λίντα στη νέα μας έκδοση) τροτγουδουν στο 
βάθος μ έ  τ ο ν  ί δ ι ο  τ ρ ό π ο ,  προσ
παθούν νά πλησιάσουν στο Τδιο πρότυπο πού 
είναι στην προκειμένη περίπτωση ή σ υ γ 
κ ε κ ρ ι μ έ ν η  ι δ έ α  π ο ύ  έ χ ω  
γ ι α  τ ό  π ώ ς  π ρ έ π ε ι  ν ά  
τ ρ α γ ο υ δ ι έ τ α ι  ή λ α ϊ κ ή  μ α ς  
μ ο υ σ ι κ ή .  Ποιος πλησιάζει περισσότερο σ ' 
αυτό τό πρότυπο; Λ.χ. ή Μούσχουρη είναι ά
φθαστη στο «Βασίλεψες άστέρι μου», δμως ό 
Μπιθικότσης στο «Γλυκέ μου εσύ δέ χάθηκες». 
(Ό π ω ς  έπίσης καί ή Γιοδάνα στη «Μυρτιά», 
πού δίνει μιά σχεδόν τέλεια εικόνα τ ο υ  
π ώ ς  π ι σ τ ε ύ ω  δτι θά πρέπει νά είναι ή 
σωστή έρμηνεία).

Θέλω νά εξηγηθώ καλά. Δέ μειώνω κοεθόλου 
την προσφορά τού Χατζηδάκη, την τόσο ση
μαντική καί πολύτιμη, πού εξάλλου μέ συγκι- 
νεΐ ιδιαίτερα καί σάν χειρονομία. Δέν μπορώ 
δμως νά παραδεχτώ αυτή την ήθελημένη πα
ραμόρφωση, δηλαδή τό περίφημο: ό ΜΑΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ παρουσιάζει τη ΝΑΝΑ ΜΟΥ- 
ΣΧΟΥΡΗ στον «ΕΠΙΤΑΦΙΟ» του Γιάννη 
Ρίτσου, μέ μουσική κλπ. κλπ. (μικρά γραμμα- 

* τάκια), νά περνάει από τις πληρωμένες ρεκλά
μες καί ραδιοφωνικές έκπομπές στις βαθυ
στόχαστες «μελέτες».

Είναι παράξενο κι δμως φαίνεται δτι υπάρ
χουν άνθρωποι, πού άν καί πιστά καί τίμια 
άφοσιωμένοι στην ύπόθεσι του λαού, αγνοούν 
τον ίδιο τον λαό. Αύτοί, πού άν τούς βάλεις 
νά ζήσουνε έστω γιά μιά βδομάδα μέσα σέ 
μιά συνοικία, σ ’ ένα εργοστάσιο, ή σ* ένα 
γιαπί, θά σκάσουν άπό άσφυξία. ΓΓ αυτό κι 
έχουν τό θάρρος νά προσβάλλουν τον ίδιο τό 
λαό: Νά του άρνουνται δηλαδή τη δύναμη, την 
ικανότητα στο νά διαλέγει κάτω άπό ό π  ο ι - 
ε σ δ ή π ο τ ε  σ υ ν θ ή κ ε ς  την πνευμα
τική του τροφή καί στην περίπτωσή μας τά 
τρο:γούδια του. Ευθύς μόλις πούμε: «Μά καλά, 
πώς είναι δυνατόν δλος ό λ α ό ς νά τραγουδάει 
σήμερα, δπως καί χτές, τις λαϊκές μελοοδίες;», 
ή απάντησή τους, ή στερεότυπη, είναι πώς «τον 
λαό τον ποτίζουν κλπ. κλπ.». Τον ποτίζουν, 
ναί, μέ κάθε λογής άκαθαρσίες, δμως δταν ό 
φτωχός μείνει γιά μιά στιγμή ένώπιος ένωπίφ 
κι ανοίξει την καρδιά του, τότε καμμιά δύνα
μη δέν μπορεί νά τού στραγγαλίσει τον ανα
στεναγμό του. Κι ό άναστενοτ/μός του, ήταν 
άλλοτε κραυγές βουνήσιες κι άλλοτε μοοκρόσυρ- 
τα μοιρολόγια. Έ σ εϊς , δμως, καί ή μουσική 
σας παρέα, έδώ στην Αθήνα, προπαγανδίζατε 
θούρια βαυαρικής καταγωγής, πού έπειδή τύ- 
χαινε νάχουν δυο τρεις φράσεις κομμένες μέ τό 
ψαλίδι οστό προοδευτικές εφημερίδες έπρεπε 
καλά καί σώνει νδναι κι αυτά προοδευτικά καί 
λαϊκά. Ό μ ω ς τό αληθινά προοδευτικό καί τό 
άληθινά λαϊκό βρισκόταν καί έμεινε άλλου. Στά

λαϊκά τραγούδια. Καί ή αίτία είναι άπλή: 
γιατί ύπήρχε έκεϊ μέσα άνάγκη —  υπήρχε ά-] 
λήθεια.

Ό π ω ς  ύπάρχει άνάγκη —  ύπάρχει άλήθειι 
καί στην τελευταία καί την πιο άσχημη άκό 
μα πενιά τού Χιώτη.

Κι δταν σκέφτομαι πώς άκούσατε την κα
ταπληκτική εισαγωγή, πού παίζει σάν μεγάλι 
ερμηνευτής στο No 8 τού «Επιτάφιου», δίχ< 
δχι νά συγκινηθεΐτε, —  θάταν ίσως πολύ, 
άλλα απλώς έτσι νά σταματήσετε καί νά άνα-j 
ρωτηθείτε, σκέφτομαι πώς θά άντιπερνουσα τ< 
γραφόμενά σας μέ ήλεκτρονική ταχύτητα, 
δέν υπήρχαν αυτοί οί χιλιάδες φίλοι άνα' 
στες πού θέλω μέ κάθε θυσία νά ξεπεράσοι 
τά εσφαλμένα συμπεράσματα, δπου θέλετε 
τούς οδηγήσετε.

"Ερχομαι τώρα στούς στίχους τού Ρίτσι 
Δέ νομίζω πώς υπάρχει μεγοώύτερη δόξα γι] 
ένα ποιητή —  ακόμα καί τον πιο μεγάλο 
απ’ τό νά τραγουδιέται απ’ τό λαό. Πάνω 
θέμα αυτό, τών στίχων, οί στάσεις, οί διά< 
ρες στάσεις είναι τελείως άποκαλυπτικές. 
φωνή τού Μπιθικότση καί ό τρόπος πού 
δίδαξα εγώ ό ίδιος νά τραγουδήσει, νομίζω, 
πάει νά γίνει ή συνισταμένη αυτής τής φωι 
τού "Ελληνα, ας τό πώ έτσι, λεβέντη.Τού ξωμι 
χου, τού φαντάρου, τού φοιτητή, τού έργά 
Τού καθένα μας. Μιά, τέλος πάντων, άπ' 
τές τις φωνές πού άκούσαμε τά σούρουπα 
κάθε λογής τόπους, συνθήκες κ’ εποχές, 
βρέθηκαν προς Θεού αύτά τά «σπηλαιώδη, 
μισόβραχνα, τά βαριά, τά α . . . α . . . α . . 
Μά, τέλος πάντων, δλοι αυτοί οί κύριοι σέ 
κειο Κοώογραιών άνατράφηκαν; Δέ βγήκαν 
λίγο πιο έξω; Δέν άκουσαν Κρητικούς β< 
καί άγωγιάτες Τριπολιτσιώτες; Δέν τραγί 
σαν ποτέ τους στήν ταβέρνα, στο κρ< 
ριο, στο κορίτσι τους; Δέ ζούνε στήν ‘Ελλι 

Φαίνεται πώς δέ ζούνε στήν ‘Ελλάδα! 
ή ποίηση τού Ρίτσου; Υπάρχει λ έ ξ η  μι 
μέσα στον Μπιθικότση, πού νά μήν λέγεται 
θαρά, σωστά καί μέ τό αληθινό συναισθημι 
κό της νόημα; Υπάρχει φράση, πού νά μι 
κολουθεϊ πιστά, σχολαστικά τό κείμενο, πι 
μήν τό χρωματίζει, πού νά μήν κάνει 
χτικότερο τό σπαραγμό καί τήν άπελπι 
πιο άπελπισμένη; "Εχετε καλό αισθητήριο^ 
χετε καλή θέληση; Πέστε μας τότε συγκεκρι 
να, χειροπιαστά πού, σέ ποιά λέξη, σέ 
νόημα, προδόθηκε ή ποίηση τοΰ Ρίτσου. 
ταν ό Μπιθικότσης άρχίζει μέ τό «Γιέ 
ποιά μοίρα στδγραφε» καί δέν αίσθάνει 
κτρική εκκένωση άπό συγκίνηση, τότε 
τήτως δύο τινά θά πρέπει νά συμβαή 
εσείς ή εγώ, πάντως ένας άπό τούς 
δέν καταλαβαίνει άπό μουσική. Εύχομαι 
μαι εγώ, πού στο κάτω κάτω δέν έχω κι 
υπεύθυνη θέση, 5έ διαφωτίζω τούς 
δ,τι κι άν κάνω, κακό τοΰ κεφαλιού μου 
χα κάνω. Εξάλλου τό άπόδειξα καί μί 
«Επιτάφιο», π ο ύ  δ π ω ς  τ ά  κ α  
φ έ ρ α τ ε  τ ε λ ι κ ό  ν ά  δ ε ί ξ ]  
έκανα σ χ ε δ ό ν  κ α τ ά * τ ύ χ  
καλή μουσική, πού δμως δέν άναδείχ'
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ρά μονάχα χάρη «στη λεπτή καλλιτεχνική αί
σθηση» ενός τρίτου, γιατί αν έμενε τό χοντρό 
γούστο τό δικό μου δε θάχαμε παρά μονά-

Πσρίσι 21 -  X -  60

χα αυτό τό στραγγαλισμένο τέρας, με «έκτρο
πες και μπουζουκλίδικα τερτίπια» γιά έπιτά- 
φια στολίδια.

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

*Η «Ελληνική Ποίηση 'Ανθολογημένη»
( 9Απάντηση στην κριτική τον Κ. Ιίορφύρη)

Α\ Στην «Αυγή» (1 5  Ιουλίου) δημοσιεύ
τηκε κριτική του Κ. Πορφυρή γιά τήν « Ε λ 
ληνική ποίηση», τήν άνθολογία των Μ. Αύγέ- 
ίρη μ .Μ. Παπαΐωάννου, Β. Ρώτα, Θρ. Σταύ
ρου, απ’ άφορμή τον Γ ' και Δ ' τόμο, πού 
κυκλοφόρησαν ό ένας πριν ένα χρόνο και ό 
ΐόλλος πριν 6Vi μήνες. "Ενα πράγμα θά πώ 
άττό τήν άρχη: ό κριτικός μάς κατηγορεί για 
λάθη, άλλα γιά λάθη πού δέν κάναμε μεΐς μά 
κχυτός.

Τούς ποιητές τούς κατατάξαμε στήν άν
θολογία μας κατά σειρά χρονολογική. Ό  
ριτικός προσπαθεί νά μάς διαψεύσει: « . . .έ -  
ικράτησε σ ’ όλους τούς τομείς μιά άδικαιο- 
'γητη άναρχία. Στον α ' τόμ. (άρχαιότητα), 
Λν άρχή γίνεται ειδολογική κατάταξη (έπι- 

κοί ποιητές, λυρικοί, τραγωδία -  κωμωδία) 
αι στο τελευταίο μέρος χρονολογική (ποιη

τές των έλληνιστικών χρόνων)». Ή γκάφα 
μείνει παροιμιώδης. Ποιος δέν ξέρει πώς ό 

ατά είδος χωρισμός της άρχαίας ποίησης εΤ- 
;ι μαζί καί χρονολογικός; Ό  "Ομηρος, ό Ή - 
ίοδος είναι οί άρχαιότεροι ποιητές της άρ- 
αιότητας. Στή χρονολογική σειρά τούς διαδέ- 
ονται οΐ λυρικοί, Καλλίνος, Τυρταίος, Μίμνερ

μος κ.λ.π. "Υστερα άκολουθουν οί ποιητές 
ς τραγωδίας καί τής κωμωδίας. Ή ποίηση 
“ς άρχαιότητας εξαντλείται μέ τούς ποιητές 
ν άλεξανδρινών καί ρωμαϊκών χρόνων.
Ή ίδια χρονολογική σειρά κρατήθηκε καί 
ό δεύτερο τόμο, άν καί ήταν πολύ δύσκο- 

ο, γιατί στο Μ έ σ α  ί ω ν α έχουμε, 
ως είναι γνωστό, δυο τουλάχιστον παράλλη- 
ς λογοτεχνίες, τή Βυζαντινή καί τή Νεοελ- 
νική. "Οπου δέν ήταν δυνατόν νά κρατή- 

ουμε τή χρονολογική σειρά δέν τήν κράτη
σ ε  όχι άπό άγνοια ή προχειρότητα, μά γιά 
-  μη κάνουμε τά άδύνατα δυνατά καί παρα- 
ιασΌυμε τή φύση των πραγμάτων.

«Στον τρίτο τόμο, έχουμε, γράφει ό Κ. Π. 
δασικές ένότητες, δημοτική ποίηση καί 
^ π κ ο ΐ ποιητές. Μά στή δεύτερη ένό- 

α ακολουθείται αυστηρά χρονολογική κα- 
"^Ρόκειται μονάχα γιά δυο ένό- 

και Χρονολογική τάξη. Δέν 
W i f e  καλά τί θέλει νά πεΐ μ* αυτό τό 

^ * » ™ Ρ η  ένόττ1τα · - ·> Μήπως θά ή- 
τΛ ° υ>με σέ Χρονολογική σειρά ένα έ- 
,_&Πμοτικα τραγούδια; Μέ τον τρόπο πού

μφισ6 ' ^  παΡεπτΐρησή του είναι σά νά
(άττρόσ̂ 1(:7Ιως Α τσττ°θέτηστ| τής δημοτικής 

ΤΓΟ.ησης πριν άττό τούς ιτρο-

σωπικούς ποιητές γίνεται γιά νά κρατηθεί ή 
χρονολογική σειρά. Αυτό τό δημοτικό τρα
γούδι (κι όχι τό άκριτικό) πού μπαίνει στήν 
άρχή του γ ' τόμου άνήκει στον 17ο καί κυ
ρίως στον 18ο αιώνα. Ή προσωπική ποίηση 
ή νεότερη καί όχι ή παλαιότερη ή Κυπριακή 
καί Κρητική, άρχίζει δειλά -  δειλά άπό τον 
1 8ο αίώνα καί κυριαρχεί στον 1 9ο αιώνα. Που 
βρίσκει τήν άταξία ό κριτικός, μου είναι ά- 
δύνατο νά καταλάβω. Είναι τόσο απλοϊκά 
αυτά πού λέει, ώστε, όμολογώ, δέν ξέρω πώς 
νά του δώσω νά τό καταλάβει. Παράδειγμα 
άπλοϊκότητας: Παρατηρεί πώς στο β ' τόμο 
κάναμε καί. . . γεωγραφική κατάταξη, έπει- 
δή ύπάρχει ή διαίρεση «Κύπριοι καί Κρήτες 
ποιητές». 01 Κύπριοι καί οί Κρήτες ποιητές 
μπαίνουν στήν έποχή τους καί ή χρονολο
γική σειρά παραμένει άθιχτη.

Γιά τον δ ' τόμο προτιμήθηκε, λέει ό Πορ- 
φύρης «ένας περίεργος, τό όλιγότερο, χωρι
σμός: 1) Έποχή αστικής πνευματικής ανα
γέννησης. 2 ) Έποχή παγκόσμιων πολέμων 
καί έπαναστάσεων. 3) Έποχή μερικής καπι
ταλιστικής σταθεροποίησης». ’Αλλοίμονο, πε
ρίεργος είναι ό κριτικός κι όχι ό χωρισμός. 
Κι έδώ τηρείται ή χρονολογική σειρά, όπως 
καί στούς προηγούμενους τόμους. ’Αδικαιολό
γητα ό Κ.Π. δημιουργεί εις βάρος μας τόσες 
παροτνοήσεις από άγνοια ή άπό επιπολαιότη
τα. Δυστυχώς τά συμπεράσματά του τά στή
ριξε στούς τίτλους τών διαιρέσεων τής άνθο- 
λογίας καί του διέφυγε ή σειρά πού κρατήσα
με σ* όλόκληρο τό έργο. "Αν διέθετε λίγο 
περισσότερο χρόνο καί πρόσεχε κάπως κα
λύτερα θά διέκρινε κάτω άπό τούς ειδολογι
κούς, γεωγραφικούς, κοινωνιολογικούς τίτλους 
αυτή τήν όσο γίνεται χρονολογική σειρά.

Τον κριτικό τον παραξένεψαν οί τίτλοι πού 
βάλαμε στις διαιρέσεις τής (Ανθολογίας, οί 
τίτλοι προ παντός τού δ ' τόμου. Πολλούς πα
ραξένεψαν οί τίτλοι αυτοί. Αυτό είναι κάτι 
πού είχε δικαίωμα ό κριτικός καί νά τό συζη
τήσει, καί νά τό καταδικάσει άκόμα, μά άφου 
πρώτα τό ξεκαθάριζε καλά μέσα στο μυαλό 
του, άφου βεβαιώνονταν πώς ή ποικιλία στο 
χαρακτήρα τών τίτλων δέν επηρεάζει καί δέν 
καταστρέφει τή χρονολογική σειρά, πού τη
ρήθηκε στήν άνθολογία μας για τήν κατάταξη 
τών ποιητών. Καί όμως δέν βάζει καθόλου θέ
μα τίτλων. Ή  ευθύνη γιά τούς τίτλους βαρύ
νει εμένα καί πολύ θά ήθελα νά έρχονταν ό 
κριτικός νά μου πεΐ τή γνώμη του. Άναγνω-



ρίζω πώς ol τίτλοι π.χ. «1910, έποχή παγ- 
κόσμιων πολέμων και έπαναστάσεων» και 
«1930, έποχή μερικής καπιταλιστικής στα
θεροποίησης», θά ταίριαζαν σε μιά πολιτική 
και οίκονομική Ιστορία παρά σε μιά Ιστορία 
και μιά άνθολογία τής νεοελληνικής ποίησης. 
"Οσοι όμως παραξενεύτηκαν μέ τούς δυο τίτ
λους θά πρέπει νά ξέρουν πώς ο» δυο αυτές 
έποχές τής ιστορίας τής λογοτεχνίας έτσι ή 
άλλιώς υπάρχουν, δέν έχουν εφευρεθεί άπό μέ
να. Τό πράγμα θά περνούσε άπαρατήρητο άν 
περιοριζόμουν και έβαζα γιά τίτλο μονάχα 
τις χρονιές «1910», «1930». Τό σκέφτηκα, 
προβληματίστηκα και πάνω σέ άλλες λύσεις 
και κατέληξα στή λύση πού έδωσα. Τό κάτω 
κάτω τής γραφής έθεσα καί ένα θέμα γιά συ
ζήτηση. Τώρα άς έρθει ή κριτική νά μέ κατα
δικάσει γιά τήν τόλμη μου. "Ομως γιά νά τό 
κάνει αυτό πρέπει προηγουμένως νά έχει κα- 
ταλήξει σέ κάποια άλλη λύση. Γιά τήν έπο
χή πού όνομάζω «1930», έποχή μερικής καπι
ταλιστικής σταθεροποίησης, ύπάρχει ένας τίτ
λος άπό χρόνια: «Ή γενιά τού 1930». Δόθη
κε κατ' άπομίμηση γαλλικής τάσης στήν Ι
στοριογραφία. Ποτέ δέν δέχτηκα αύτό τό χω
ρισμό σέ γενιές, πού καταργεί τό χωρισμό σέ 
έποχές τής ιστορίας τής λογοτεχνίας. "Αλ
λωστε τό πράγμα τό συζητώ στο σημείωμα 
τής σελίδας 568 - 57 0 : «Κανένα βαθύτερο 
νόημα δέν έχει τό άνοιγμα μέσα στήν παγκό
σμια καί τήν έλληνική ιστορία μιας άκόμα έπο- 
χής— αυτής πού προσδιορίζεται μέ τή χρονιά 
«1930», γιατί στήν πραγματικότητα αύτή 
δέν είναι παρά μικρή περιοχή τής εποχής πού 
όνομάστηκε Μεσοπόλεμος καί πού έχει πιο 
άντικειμενικά όρια: βρίσκεται άνάμεσα στούς 
δυο παγκόσμιους πολέμους. Τώρα μάλιστα 
πού πέρασαν δεκαπέντε χρόνια άπό τό τέλος 
τού τελευταίου μεγάλου πολέμου καί είμαστε 
σέ θέση νά διαπιστώσουμε, πώς τό κυριότε- 
ρο χαρακτηριστικό στά χρόνια μας τό έδωσε 
ή ίδρυση τού πρώτου στον κόσμο σοσιαλιστι
κού κράτους, τής Ε .Σ .Σ .Δ . (1 9 1 7 ), ίσως ίσως 
καί ό Μεσοπόλεμος νά μήν έχει όλα τά χαρα- 
χτηριστικά μιας ιστορικής έποχής τής άνθρω- 
πότητας. Τά βαρυσήμαντα προβλήματα πα
ραμένουν τά ίδια: Ειρήνη ή πόλεμος, καί
καπιταλισμός ή σοσιαλισμός. Μέσα σ ’ αυτή 
τή ζευγαρωτή άντίθεση τού άγχους καί τού 
ένθουσιασμού ζεί σαράντα χρόνια ή άνθρωπό- 
τητα, μιά έποχή πού άκόμα δέν έκλεισε».

‘Ολόκληρο τό σημείωμα δείχνει πώς τό θέ
μα μέ άπασχόλησε. Ά πό τή διατύπωση μάλι
στα καταλαβαίνει κανείς πώς δέ δογματίζω. 
Ή άμφιβολία διαφαίνεται παντού. ‘Ο κριτικής 
ξεκινώντας άπό τήν προκατάληψη, πού έχει 
γιά μένα, πώς δογματίζω, άφησε τό θέμα των 
τίτλων νά τοΰ διαφύγει.

"Εχω όλο τό δικαίωμα τώρα νά ζητήσω ευ
θύνες άπό τον κριτικό γιά τις παρεξηγήσεις 
πού δημιούργησε στο άναγνωστικό κοινό τής 
έφημερίδας εις βάρος μας καί εις βάρος τής 
άνθολογίας μας. ’Ελπίζω αυτό τουλάχιστον 
νά τό όμολογήσει καί νά μή τό έπαναλάβει, 
γιατί άπό τή μιά μεριά τον μειώνει καί άπό 
τήν άλλη, ή ταχτική αυτή καταστρέφει γόνι
μες προσπάθειες.

Β '.  Τελικά, ό Πορφύρης άποφασίζει νά μ 
κρίνει γιά τή χρονολογική σειρά, πού προκρ 
ναμε σάν καταλληλότερη γιά τήν κατάτα 
τού ύλικού τής άνθολογίας. Καταδικάζει 
σειρά αύτή πού προτιμήσαμε, άναφέρει τ 
λόγους, όμως δέ σημειώνει ποιά σειρά 
προτιμούσε αυτός. "Ηθελε νά κατατάξουμε 
υλη κατ’ άλφαβητική σειρά; "Ηθελε μιά 
θολογία πού νά ένδιαφέρεται μονάχα γιά 
«ποιότητα» καί καθόλου γιά τον Ιστορικό 
έξελιχτικό χαραχτήρα τής ποίησης; Πίσω 
τούτο τό πρόβλημα, πού κάνει ό,τι μπο 
ό κριτικός γιά νά μή τό όνομάσει καθαρά, 
θώς καί πίσω άπό τήν έπιμονή του νά πεί 
τούς άναγνώστες του πώς ή έκλογή των ποι 
των καί των ποιημάτων τής άνθολογίας έγι| 
μέ έξωαισθητικά κριτήρια, κρύβεται μιά 
σιαστική ιδεολογική διαφορά άνάμεσα σ ’ 
τον καί σέ μάς. Ό  Πορφύρης θέλει μιά 
λογία καμωμένη έτσι πού ό χρόνος νά μή 
νεται αισθητός, πολύ περισσότερο νά μή γ? 
ται δυνάστης πάνω στήν ποιητική υλη πού 
περιέχει. Αυτό θά ήταν μιά άνθολογία « 
τόπου καί χρόνου». Τέτοιες άνθολογίες έχ 
γίνει άπό άλλους. Τί λόγος υπήρχε νά % 
έπαναλάβουμε, άφού άλλωστε οι άντιλ' 
μας διαφέρουν;

Μάς κατηγορεί ό Κ. Π. πώς «ό χωρι 
αυτός (σέ έποχές) δέν είναι τυχαίος. "I 
Τσα δείχνει πώς στον τελευταίο τόμο έπιι 
τησαν όλοσχερώς έξωαισθητικά κριτήρι 
Καί αυτό έγινε κατά τον Κ. Π. παρά 
πόσχεση πού δώσαμε μέ τον πρόλογό 
στον πρώτο τόμο, πώς τό κριτήριό μας, 
ήταν κατά κύριο λόγο λογοτεχνικό. Τό 
«ό χωρισμός αύτός δέν είναι τυχαίος» 
θέλαμε νά ύπάρχει καμιά άμφιβολία σέ 
ναν. Τό ό,τι όμως «ίσα -  Τσα δείχνει 
στον δ ' τόμο έπι κράτη σαν όλοσχερώς 
αισθητικά κριτήρια» αύτό είναι άνακρί 
Δέν είναι υποχρεωτικό όποιος χωρίζει 
ιστορία τής λογοτεχνίας καί τήν άνθο 
σέ έποχές νά ακολουθεί άποκλειστικά 
αισθητικά κριτήρια καί νά παραβλέπει 
ποιότητα.

‘Ο κριτικός, δέ θά έπρεπε νά μπει ! 
κόπο γιά ν’ άποδείξει πώς άλλα λέμε 
πρόλογο κι άλλα κάνουμε όταν δι 
τά ποιήματα. Βέβαια ό πρόλογος είναι 
ευγλωτος. Παρ’ δλ’ αύτά ό κριτικός δέν 
κε στο νόημα. Γ ιά νά τον βοηθήσω τού 
στησα νά τον ξαναδιαβάσει. ’Αφού τον 
διάβασε έρχεται τώρα καί γράφει πώς 
ναμε πιστοί στο λόγο μας. . . Είμαι 
χώς υποχρεωμένος νά τού είπώ πώς άν 
δέν καταλαβαίνει τό σκοπό τής άνθο 
μας, έγώ δέν καταλαβαίνω τί νόημα 
προσπάθειά του μέσα άπό τις 
«Αύγής» νά παρεξηγηθεί ό σκοπός μας!

«Στήν ούσία —  γράφουμε στον τζ 
τοΰ α ' τόμου —  ή έλληνική ποίηση, 
μένη άπό τέσσερους ποιητές, φιλόλογ 
τικούς τής λογοτεχνίας είναι μιά ίστορ 
ψυχικού βίου τών ‘Ε λλή νω ν..., μιά | 
καμωμένη μέ τά ίδια κείμενα τών ci 
μέ τά τραγούδια τού ίδιου τού λαού κ 
ποιητών του. Δέν ύπάρχει περιστατι



κοινωνικής, πολιτικής, πολεμικής ή ειρηνικής 
ζωής των άνθρώπων που έζησαν σ ’ αυτόν έδώ 
τον τόπο άπό την εποχή των Μυκηνών ως την 
έποχή μας, πού νά δόνησε την ψυχή των ‘Ελ
λήνων, τήν όμσδική και τήν άτομική και νά 
μήν έχει καταγράψει σ ’ αυτήν τήν άνθολο- 
ν ία  —  Ιστορία του ψυχικού τους βίου,^ με 
στίχους του Τδιου τού τραγουδιστή λαού ή 
κάποιου άπό τούς ποιητές του; Τά αισθήματα 
ττού γεννά ό πόλεμος, ή έπανάσταση, ή είρή- 
νη ή εργασία, ή οίκογενειακή ζωή, ή φύση* ό 
πόνος τού θανάτου, τής ήττας, τής φτώχειας, 
τής έθνικής καταστροφής, των γηρατειών ή 
χαρά τής νιότης καί τού έρωτα, τής δημιουρ
γίας, τής νίκης, τού όραματισμού γιά τό κα
λύτερο μέλλον τής ανθρωπότητας —  δλα αυτά 
τά άνθρώπινα αίσθήματα μετουσιωμένα σέ Τέ
χνη _______ κάποτε κάποτε καί άμετουσίωτα —
πού πλημμυρίζουν τις διόμιση χιλιάδες σελί
δες τού τετράτομου τούτου έργου, θά εΐναι 
αυτό τό κοινό σημείο πού θά ένώσει σέ μιά 
ψυχή τό σημερινό αναγνώστη με τούς "Ελλη
νες τής άρχαιότητας, τού μεσαίωνα, τής τουρ
κοκρατίας καί τών νεότερων χρόνων, άπό τήν 
Έπανάσταση τού Είκοσι ένα καί δώθε».

Καί άψού δοθεΐ άναλυτικός πίνακας τών πε
ριεχομένων τών 4 τόμων ό πρόλογος κλείνει
έτσι:

«Τό κριτήριο πού Τσχυσε στήν εκλογή τών 
ποιημάτων είναι κατά κύριο λόγο λογοτεχνικό, 
δμως μαζί καί ιστορικό, φιλολογικό. Μόνο με 
τό άμφίπλευρο αυτό κριτήριο θά μπορούσε νά 
γίνει μιά άνθολογία -  ιστορία τού φυσικού 
βίου τών ‘Ελλήνων, τέτοια πού τή θέλησαν 
όσοι εργάστηκαν. . .».

Πόσο πιο καθαρά έπρεπε νά φανερώσουμε 
τό σκοπό μας καί τά κριτήρια πού χρησιμο
ποιήσαμε; Αυτή ή άπορία είναι πού μέ κάνει 
νά πιστεύω πώς ό κριτικός τής «Αυγής» βλέ
πει τή δουλειά μέσα άπό μιά αίσθητική άν- 
τίθετη άπό τή δική μας. Πάνω άπό τήν κρι
τική του αίωρεϊται τό δόγμα. «Ή  τέχνη γιά 
τήν τέχνη».

"Ενας άνθρωπος πού άσχολεΐται μέ τήν ι
στορία καί μέ τήν κριτική τής λογοτεχνίας ού
τε καί θά είχε ανάγκη άπό προλόγους καί συ
στάσεις γιά νά καταλάβει τά κριτήρια πού 
έπικράτησαν στήν άνθολογία. Ή διαίρεσή της 
σέ έποχές δείχνει πώς χρησιμοποιήσαμε (Απο
κλειστικά τά κριτήρια τής Ιστορίας, πού είναι 
τά πιο σίγουρα, γιατί είναι καί αισθητικά καί 
έξωαισθητικά, δέν είναι μονόπλευρα, είναι άν- 
τικειμενικα καί άποκλείουν τον υποκειμενισμό 
τού έστέτ.

Πορφυρής έχει τή γνώμη πώς «ό χω- 
ρισμος σ αυτές τις κοινωνιολογικές περιό- 
«ους μπορεί νά εΤταν χρήσιμος σ έ μιά ειδι
κή ανθολογία,  ̂ μέ αποκλειστικά καί μόνον κοι
νωνικό περιεχόμενο, όπου θά έμπαιναν μ ό ν ο  

ι ποιητές πού τό έργο τους θά βρισκόταν σέ 
«μέσηι άνταπόκριση μέ τις τομές πού γίνον-
t ^ L 'AVTIP£T0C σέ μ,ά Ανθολογία, όπως ή 
άπ η κ ί°α ' °  ΧωΡισΡος είναι μηχανιστικός καί 

^ « ε*  προσπάθεια νά μπούν σέ καλού-
μάς \crJrl λίγο ούτε πολύ ό κριτικός

? 1 ϊ,Υ? ρε 1 Τ*ά ιδεολογική μονομέρεια, 
πρώτα - πρώτα, τί έννοεΐ ό Κ. Π. μέ

τον δρο «κοινωνικό περιεχόμενο»; ’Ασφαλώς 
θά έννοεϊ γενικά τήν πολιτική ποίηση. Καί 
έμεις, κατά τον κριτικό, δώσαμε μιά άνθολο
γία μέ άποκλειστική προτίμηση στήν πολι
τική ποίηση. Γι’ αυτό καί μάς κατηγορεί γιά 
μηχανιστική αντίληψη. "Ας δούμε ποιος σκέ
φτεται μηχανιστικά. Στήν άνθολογία μας βά
λαμε ποιήματα τού Κορόμηλά (άπό τον «Ά - 
γαπητικό τής βοσκοπούλας»), τού ηθοποιού 
τού Παντόπουλου, τού Δ. Γρ. Καμπούρογλου, 
κ.ά. πού ή λογοτεχνική τους άξια δέ φτάνει 
ούτε καί τό μέτριο. Τά κριτήριά μας έδώ ή
ταν έξωαισθητικά, μά ή χρήση τέτιων κρι
τηρίων δέν έγινε χάριν τού πολιτικού περιε
χομένου, γιατί τά ποιήματα αυτά είναι έρωτι-

τα έκφράζεται μιά προοδευτική, άνοδική τάση 
στήν κοινωνία τού 1880. Είναι ό άστικός κό
σμος, τό καινούργιο στοιχείο πού παρουσιάζε
ται άνδρωμένο πιά μέσα στήν έλληνική κοι
νωνία. Τά ίδια θά θέλαμε νά πούμε καί γιά 
τον Καμπά. «Υπήρξε ένδιαφέρουσα φυσιο
γνωμία νέου καί πρωτοπόρου τής έποχής». 
Τά ποιηματάκια του είναι αισθηματικά. Κι δ
μως μ’ αυτά έκφράζονταν μιά καινούργια κοι
νωνική τάξη, ή άστική. Ή κοινωνική πρόοδος 
δέν έκφράζεται μόνο μέ τό πολιτικό προοδευ
τικό περιεχόμενο μά καί μέ τό έρωτικό. Καί 
δχι μόνο μέ τό περιεχόμενο μά καί μέ τή νέα 
μορφή, μέ τήν άνώτερη ποιητική τεχνική. ’Απ’ 
τήν πλευρά αυτή έκφραστής είναι καί ό Γρυ- 
πάρης καί ό Μαβίλης κ.ά. Μ’ αυτό τό πνεύμα 
εργαστήκαμε στήν άνθολογία. Τώρα σέ ποιά 
άπ' τις δυο πλευρές υπάρχει ή μηχανιστική 
άντίληψη άς τό πούν οι τρίτοι. Ή  σκέψη πώς ό 
χωρισμός σέ κοινωνιολογικές περιόδους θά ταί
ριαζε μόνο σέ μιά ειδική άνθολογία, «μέ α
ποκλειστικά καί μόνο κοινωνικό περιεχόμε
νο. . .»  είναι λαθεμένη. Είδικές άνθολογίες 
μπορούν νά γίνουν μόνον κατά θέματα: έργα- 
τική ποίηση, φυσιολατρική ποίηση κλπ. Τό 
προοδευτικό κοινωνικό περιεχόμενο μπορεί νά 
μπεί μέσα σέ δλα τά θέματα. Τό προοδευ
τικό ιδανικό μπορεί νά έκφραστεΐ καί μέ τον έ
ρωτα καί μέ τή φυσιολατρεία.

Νά μάς κατηγορήσουν άλλες στήλες γιά τήν 
προτίμησή μας στο προοδευτικό πολίτικο - 
κοινωνικό περιεχόμενο, τό πράγμα ίσως ήταν 
φυσικό. Μά τό λυπηρό είναι πώς μάς καταγ- 
γέλουν γιά ιδεολογική μονομέρεια άπό τις 
στήλες τής «Αυγής», πού έπρεπε μόνο νά χαί
ρονται. Προχτές άκόμα ή «Αυγή» ξεσηκώθηκε 
καί δίκαια έναντίον τού Κατράκη γιατί άνέβα- 
σε στ ή σκηνή τού «Ελληνικού Λαϊκού Θεά
τρου» τήν «'Αντιγόνη τής Κατοχής» τού Περ- 
γιάλη, ένα έργο πού διέστρεφε τό πνεύμα 
τής Έθνικής Αντίστασης. Τώρα κάνει πολε
μική στον τέταρτο τόμο τής (Ανθολογίας, πού 
άν δχι τίποτα άλλο, είναι άφιερωμένος στήν 
ποίηση τής Έθνικής Αντίστασης. Είναι ν' ά- 
πορεϊ κανείς μ’ αυτή τήν ταχτική. Πρόκειται 
γιά ταχτική χωρίς άρχές, γιά πολεμική προ
σωπική.

Δέν είναι άλήθεια πώς κοιτάξαμε τό κοι
νωνικό προοδευτικό περιεχόμενο κι άδιαφο- 
ρήσαμε γιά τή λογοτεχνική άξια τών ποιημά
των τής άνθολογίας. 'Αποκλείσαμε κανέναν
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ποιητή έστω και παρακατιανό γιατί τό πε
ριεχόμενο τής ποίησής του δεν είταν τής 
προτίμησής μας; Ποιος άπό τους κλασικούς 
μας λείπει έστω και αν ή ποίησή του είταν 
ποίηση παρακμής ή ποίηση μόνο φυσιολα
τρική ή ερωτική;’Αλλά και άπό τούς νεότερους: 
Δέν τιμάμε τον "Αγρα, τον Παπανικολάου, 
τον Παπατσώνη, τό Σταυρόπουλο, τό Βαφό- 
πουλο, τον Καρυωτάκη; Αποκλείστηκε ό Δού- 
ρας έπειδή τά ποιήματα του εΐναι θρησκευτι
κά; Δε δίνουμε καλή θέση στον Καραντώνη 
άν και διαφέρουμε στις Ιδέες;

Κανείς ποιητής δεν άποκλείστηκε άπό τήν 
άνθολογία μας γιά τις πολιτικές Ιδέες, ή για
τί τό περιεχόμενο τής ποίησής του δέν είναι 
σύμφωνο μέ τις προτιμήσεις μας. Καταβάλα
με Ιδιαίτερη προσπάθεια νά μή θιγεΤ ή ποιη
τική φυσιογνωμία καμιάς έποχής, νά μήν πα
ραμορφωθεί ή Ιδεολογική φυσιογνωμία κανε- 
νός ποιητή. Δουλέψαμε μέ τον τρόπο πού δου
λεύει ένας Ιστορικός τής λογοτεχνίας: Δώσα
με τήν ποίηση πού είχε νά δώσει ή κάθε έπο- 
χή. Κι* αυτό γιά νά περιορίσουμε στον ά- 
πόλυτο —  άν εΐναι δυνατόν —  βαθμό καί 
τον προσωπικό καί τον ταξικό υποκειμενι
σμό κατά τήν έκλογή των ποιημάτων. Πώς 
νά τό πω, άφήσαμε νά ένεργήσει μόνη της ή 
δύναμη τής Ιστορίας.

Στήν έκλογή καί στήν κατάταξη σέ έπο- . 
χές των ποιητών καί τών ποιημάτων καθόλου 
δέν μάς άπασχόλησαν προβλήμοττα «βάσης» 
καί «έποικοδομήματος», καθόλου δέ χάσαμε 
τον καιρό μας γιά νά καλουπώσουμε καί νά 
συγχρονίσουμε τάχα τό έποικοδόμημα μέ τή 
βάση. Αυτό φαίνεται καθαρά άπό τή χρονιά 
γέννησης, πού λάβαμε υπόψη γιά τήν κατάτα
ξη του κάθε ποιητή. Τέλος πάντων δέν έχουν 
τέλος οί άπροσεξίες του κ. Πορφύρη. Μάς κα
τηγορεί γιατί άκολουθήσαμε στήν κατάταξη 
τή χρονιά τής γέννησης του ποιητή, κι αυτό 
γιατί άναγκαζόμαστε, γιά νά είμαστε συν
επείς στο άντικειμενικό σύστημα πού δια
λέξαμε, όρισμένους ποιητές νά μήν τούς βά
ζουμε στήν έποχή πού άνήκουν, μέ τό έργο 
τους, άλλά στήν προηγούμενη έποχή πού ά
νήκουν μέ τήν ήλικία τους. ( Σεφέρης, Δρίβας, 
Θέμελης κλπ.). Κ ’ ενώ δικιολογημένα μάς 
κατηγορεί γιά τή μικρή αυτή άνορθογραφία 
μας —  πού έγινε έν γνώσει μας άκριβώς γιά 
νά μήν κατηγορηθοϋμε πώς τόσο σοβαρό ζή
τημα τό έξαρτήσαμε άπό τις προθέσεις καί 
τήν προσωπική γνώμη μας— μάς κατηγορεί καί 
γιά τό άντίθετο: πώς μ* αυτό τό σύστημα 
θελήσαμε νά βάλουμε σέ καλούπια τούς ποιη
τές. Ό  καθένας καταλαβαίνει πώς αυτό ή
ταν άνώτερο τών άνθρώπινων δυνάμεών μας. 
Μιά καί στηριχτήκαμε έξ όλοκλήρου στή . . . 
θεία δύναμη, δηλαδή στή χρονιά γέννησης τού 
ποιητή, ήταν άδύνατο πιά νά βάλουμε τούς 
ποιητές σέ άλλα καλούπια άπό κείνα πού. . . 
έφτιαξε ό Θεός!

Γ \  Ό  Πορφύρης στάθηκε σέ έξωτερικά στοι
χεία τής έργασίας μας, γΓ αυτό καί έπεσε 
οίκτρά έξω. Μιά άκόμα άπόδειξη πώς κοίτα
ξε έπιφανειακά καί στά πεταχτά τήν άνθολο
γία εΤναι καί τό ότι δέ θεώρησε άπαραίτητο

νά μελετήσει τούς προλόγους του Αυγέρη πού] 
άποτελούν μιά σύντομη ιστορία τής νεοελλη
νικής λογοτεχνίας καί τά βιογραφικά σημειώ-1 
ματα πού μαζί μέ τά σημειώματα γιά! 
τις έποχές είναι μιά μικρή ιστορία τήςΙ 
νεοελληνικής ποίησης. Δέ θέλησε νά μάς] 
τιμήσει μέ τήν προσοχή του. Καί τό όποτέ-1 
λεσμα: νά μάς κρίνει μέ τό κουμπάσο στόΐ 
χέρι. «Υποτίθεται, βέβαια, (ποιος του εδω« 
σε άδεια του κριτικού νά κάνει υποθέσεις γιά] 
λογαριασμό μας;) πώς ό χώρος, πού διατί- j 
θεται γιά τό βιογραφικό σημείωμα κάθε ποιη-Ι 
τή, είναι άνάλογος μέ τήν άξία του. Λοιπόν· 
παίρνουμε τυχαία 4 βιογραφικά σημειώματι 
στή σειρά: στόν Τίμ. Μαλάνο άφιερώνεται 1 
(ό κριτικός καταφεύγει στήν υπερβολή, τι 
σημείωμα είναι άκριβώς 1 σελίδα), στο Σκα- 
ρίμπα 13 άράδες, στήν Κλεαρέτη Δίπλα - 
Μαλάμου 5 άράδες, στόν Τέλλο "Αγρα Vi σε^ 
λίδα! Τό συμπέρασμα είναι, βέβαια, ότι 
τούς τέσσερους αυτούς ποιητές ό καλύτει 
είναι ό Μαλάνος καί ή χειρότερη ή Μαλάμου 
Μεγαλύτερη διαστροφή δέν μπορούσε νά 
πάρξει καί θαυμάζει καί ό ίδιος γιά τήν i 
τηδειότητά του. Κάνει υποθέσεις γιά λογαρια
σμό μας καί υστέρα καρφώνει άπάνω μας η 
ειρωνικά θαυμαστικά του. Τό ίδιο διαστρ; 
τά πράγματα καί σχετικά μέ τον *Αλεξ. Σοι 
τσο. Λέει, πώς τον άναγορεύουμε μεγάλο ποι 
τή: Πάντως άν δέν έχει λογοτεχνική άξία 
γράφουμε στο βιογραφικό του σημείωμα 
δέν οφείλεται σ ’ αυτόν τό λόγο (στο ότι 
κάμε ποίηση σκοπιμότητας). Τοΰ λείπει ή 
κανότητα νά μετουσιώνει καλλιτεχνικά τις 
δέες καί τις παραστάσεις του. . .»

Ή «υπόθεση» καί τά «συμπεράσματα» τ( 
κριτικού δέν εΐναι σωστά. Δέν κρίναμε τι 
ποιητές μέ τό μέτρο, μέ τήν έπιφάνεια τής 
λίδας τοΰ βιβλίου. Γιά τούς περισσότι 
σύγχρονους ποιητές τά σημειώματά τους 
ναι μόνο βιογραφικά καί καθόλου κριτικά. 13 
τούς άλλους, όταν μπορούμε νά πούμε τή 
μη μας σέ μισή σελίδα ή σέ πέντε άράδε< 
νουμε στο μικρό αύτό χώρο πού μάς είταν 
παραίτητος. "Αν όμως μάς χρειάζονταν 
ρισσότερος χώρος άπλωθήκαμε, έστω καί 
ό ποιητής δέν ήταν τού άναστήματος έι 
άλλου πού τού άφιερώσαμε μιά, μισή ή 1 
τής σελίδας. Δέ φανταστήκαμε πώς ή κριτ( 
θά μάς έκρινε μέ μέτρα έπιφανείας. Μόνο 
νας πού θά ήθελε νά διαστρέφει τήν πι 
τικότητα θά συμπέραινε πώς βάζουμε τό 
λάνο, σάν ποιητή πιο πάνω όατό τό Σκ( 
πα, τή Μαλάμου καί τον "Αγρα. Στο σημι 
μα γιά τό Μαλάνο δέν κάνουμε κουβέντα 
ποίηση. "Εχει μιά θέση στά γράμματα 
αυτό δώσαμε θέση στο ποίημά του. Τό 
κάναμε καί μέ τον Ψυχάρη, άν καί δέν 
θεωρούμε ποιητή. Γιά τό Σκαρίμπα λέμε 
σημείωμα πόσο τον έχτιμούμε καί σάν ποι 
Τά ίδια καί μέ τή Μαλάμου («Είναι άπ* 
άξιολογότερες ‘Ελληνίδες ποιήτριες καί 
ζογράφους») καί μέ τον "Αγρα καί μέ 
καλούς ποιητές. "Αν άφιερώσαμε στο 
Γκόλφη δυο σελίδες σημειώματος, τό 
με γιατί είχαμε νά πούμε μερικά πι 
πού δέν είταν καί πολύ γνωστά. Τώρα
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$ κριτικός νά μείνει στο έξωτερικό αυτό στοι
χείο, στην έκταση του σημειώματος και νά 
μ ή ν  άσχοληθεΐ με την όρθότητα ή μη των 
άττόψεών μου για την ωραία αυτή φυσιογνω
μία των γραμμάτων; Γιατί ό Πορφυρής δεν 
«ιην κρίνει την έργασία των σημειωμάτων; "Ε
χει μή·πτος ιπτόψη του καί καμιά άλλη όμοια 
Oro  είδος της συνολική μελέτη γιά τή νεοελ
ληνική ποίηση, ώστε νά μή χρειάζεται νά χά
νει τον καιρό του μέ τέτοια πράγματα; « Ε π ι
κρατεί πλήρως αυθαιρεσία στά βιογραφικά 
σημειώματα», γράφει ό Κ. Π. καί μέ ένα δυο 
ιταραδείγματα ξοφλάει. Σέ ένα σχόλιό του 
ά παρατηρητής των «Λόγων καί άντίλογων» 
μέ τό ίδιο ύφος άντιμετώπιζε τήν κριτική μου 
έργασία στήν άνθολογία. Έργασία προχειρό
τητας. . καί υπογράμμιζε τήν άνάγκη νά 
καταπιαστεί πιά ή κριτική μέ τήν μελέτη τής 
σύγχρονης ποίησης.

Τά δυο παραδείγματα, μέ τά όποια άσχο- 
λεΐται ό κριτικός είναι τούτα: «Κάτι άλλο: 
Στον γ ' τόμο παρουσιάζεται στήν ένότητα 
.«προσωπική ποίηση, ό Θ. Κολοκοτρώνης κι ό 
Γ. Μακρυγιάννης. Μά κι οι δυό τους είναι ά- 
πλώς γ ν ω σ τ ο ί  π ο ι η τ έ ς  δ η μ ο 
τ ι κ ώ ν  τ ρ α γ ο υ δ ι ώ ν » .  Ή  υπο
γράμμιση είναι του Κ. Π. Μέ αυτές τις λίγες 
αράδες καί μέ τήν υπογράμιση, προ παντός 
μ* αυτήν, φανερώνει ό κριτικός πώς άγνοεΐ τό 
θέμα. Ό  καθένας δικαιολογείται ν’ άγνοεΐ τό 
θέμα, γιατί είναι άπό κείνα πού δέν έχουν με
λετηθεί όσο θά έπρεπε, άλλά δέ δικαιούται 
ν* άσχολείται μ’ αυτό καί νά δείχνει πώς έχει 
καί άπόψεις. Ή  υπογράμμιση φανερώνει καί 
κάτι άλλο, πώς δέ διάβασε καί τά άλλα τά 
σημειώματά μου τά σκορπισμένα στους τρείς 
τελευταίους τόμους τής άνθολογίας, πού εί
ναι σχετικά μέ τό ίδιο πρόβλημα του δημο
τικού τραγουδιού καί τό πέρασμα άπό τήν 
άπρόσωπη ποίηση στήν προσωπική. Καί στήν 
«Επιθεώρηση Τέχνης» καί στήν «Αυγή» καί 
στά «"Απαντα Χριστοφ. Περραιβού» (1 9 5 6 ) 
καί στήν «Ιστορία  τής Τουρκοκρατίας καί Ε 
νετοκρατίας» τοΰ Φίνλεϋ (1 9 5 8 ) καί άλλου 
έγραψα σημειώματα ή άρθρα πάνω στά θέ
ματα αυτά. Χωρίς νά ξέρει καλά καί τό θέ
μα καί τις άπόψεις μου έρχεται νά διαφωνή
σει. Κατά τή γνώμη του τούς πολέμαρχους 
ποιητές δέ θά έπρεπε νά τούς βάλουμε στήν 
ένότητα «Προσωπικοί ποιητές». ’Ακόμα χειρό
τερο είναι τούτο: πιστεύει —  αυτό λέει ή υ
πογράμμισή του —  πώς ή διαφορά άνάμεσα 

χιλιάδες τά δημοτικά τραγούδια καί στά 
τραγούδια τού Κολοκοτρώνη καί Μακρυγιάν- 
νη είναι πολύ άπλή: ενώ γιά τά πρώτα οί 
ποιητές τους είναι άγνωστοι, γιά τά δεύτερα 
είναι γνωστοί. Τό πρόβλημα είναι πολύ δια- 
ί°Ρ ετ,κ£· Στο βιογραφικό σημείωμα τού Κο- 
Αοκοτρώνη άναφέρεται: «Τολμάμε τήν πρωτο- 
τυπκχ τούτη, νά συμπεριλάβουμε δικό του 
τραγούδι στήν άνθολογία μας —  τό ίδιο θά 

®***|με καί μέ άλλους πολέμαρχους τού Εί- 
* Ιενί̂  ~  σ τΠρηγμένοι στήν άποψη τού πα- 

^ 5  ε λ̂Πν,κής λαογραφίας Νικολάου Πο- 
Φετνεί άπό μιά πλευρά της ή

ποίτντ^0^ δημοτική στήν προσωπική
Τση>. Στηριχτήκαμε στήν άποψη - πληρο

φορία τού Πολίτη, πώς τό τραγούδι «Καλά 
τρώμε καί πίνουμε» είναι καμωμένο άπό τον 
Κολοκοτρώνη. Στά άλλα ό Πολίτης συμφωνεί 
μέ τον Πορφύρη. Παρ’ 0λ’ αυτά τολμάμε νά 
διαφωνούμε. Άλλά πώς νά άπλωθούμε έδώ 
γιά ένα τόσο μεγάλο καί δύσκολο πρόβλημα 
χωρίς νά διαθέτουμε χώρο;

Τό σημείωμά μας γιά τον Ψυχάρη τό ειρω
νεύεται ό κριτικός: «ΚΓ αυτά γράφονται μέ ά- 
παιτήσεις ίστορικοϋλιστικής έρμηνείας!». Καί 
μέ τό σύστημά του νά κάνει ύποθέσεις καί νά 
βγάζει συμπεράσματα πού τά σπασμένα τά 
φορτώνει στήν πλάτη μας, γράφει: «"Αν δη
λαδή ό Ψυχάρης είχε καλύτερο φιλοσοφικό 
οπλισμό, τό γλωσσικό ζήτημα θά είχε λυ
θεί!»  Ό  Πορφύρης ξέρει πολύ καλά πώς ό
σο κι άν πιστεύω στο ρόλο τής προσωπικό
τητας μέσα στήν ιστορία, δέν φτάνω καί στο 
σημείο νά τον θεωρώ τον ρόλο αυτόν πρωταρ
χικό. Συνεπώς ας άφήσει κατά μέρος τις εΐ- 
ρωνείες καί τά θαυμαστικά.

Δ '.  «"Ένας άναγνώστης τής «Αυγής» (2 2  
’ Ιουλίου) ρωτάει τον κριτικό τί έννοια έχει 
ή τελευταία φράση: « Έ ν  καλόν όταν γίνεται 
εις τόπον ένός μεγαλυτέρου καλού, προξενεί 
τό χειρότερον κακόν». Θέλει μήπως νά πει ό 
κριτικός ότι ή έκδοση αυτής τής ’Ανθολογίας 
είναι τό χειρότερο κακό;»

Επειδή ό κριτικός μέ τήν άπάντησή του, 
δέν άπάντησε στο έρώτημα τοΰ άναγνώστη, 
άλλά βρήκε τήν ευκαιρία νά μετριάσει κάπως 
τήν κακή έντύπωση πού έκανε ή κριτική του 
ας μοΰ έπιτραπεΐ νά μιλήσω.

*0  τρόπος πού χρησιμοποιεί ό κριτικός τον 
άφορισμόν αυτόν τού Ανώνυμου "Ελληνα, 
συγγραφέα τής Ελληνικής Νομαρχίας (1 8 0 6 ) 
άποτελεί κακομεταχείριση ιερών κειμένων. Ό  
συγγραφέας τού παράνομου αυτού μανιφέστου 
του άγώνα γιά τήν άπελευθέρωση δέν ήταν, 
βέβαια έστέτ. Ή ταν ένας άγωνιστής τής ι
δέας τής εθνικής άπελευθέρωσης. Δέν τον έν- 
διέφερε τό καλόν τής τέχνης, τό ώραίο, μά 
τό καλό τής δράσης, ή καλή έθνική πράξη. 
"Οπως άπευθύνεται μέ τό βιβλίο του σέ πολ
λές όμάδες Ελλήνων, άπευθύνεται καί στούς 
έθνικούς ευεργέτες καί τούς λέει: Πέρασε ό 
καιρός πού τό καλό πού κάνατε ώς τώρα μέ 
τή φιλανθρωπία σας μπορεί νά θεωρηθεί άρ- 
κετό. Τώρα αυτό τό καλό δέν άρκεί. "Αν έ- 
ξακολουθήσετε νά κάνετε τό καλό μέ τον ίδιο 
τρόπο, πού τό κάνατε καί πρίν, κάνετε κακό 
παρά καλό, γιατί μέ τή φιλανθρωπία σας συν
ηθίζετε πολλούς "Ελληνες στήν τυραννία καί 
τή δουλεία. Ή ρθε ό καιρός νά δώσετε τά λεφ
τά σας γιά τή λευτεριά τής πατρίδος. Αυτό 
άπαιτεί ή περίσταση. «Καί ιδού δτι εν καλόν 
όπού γίνεται είς τόπον ένός μεγαλυτέρου κα
λού προξενεί τό χειρότερον κακόν, δπου ή μπο
ρούσε νά προξενήσει τής Ελλάδος. Οι εύερ- 
γέται τής Ελλάδος, λοιπόν, άς μή νομίζου- 
σιν, δτι ώφελοΰσιν, δπου πρέπει τήν πατρί
δα των, εύεργετώντας τινάς "Ελληνας». Καί 
σέ μιά υποσημείωσή του συμπληρώνει: «Ά λ
λά πώς, ίσως τινάς ήθελεν είπεί, είναι δυ
νατόν εν χρηστόν έργον νά βλάψει; "Ε , λοι
πόν, άγαπητέ! δέν είναι τό έργον, όπού προ
ξενεί τήν ζημίαν, άλλ* ή περίστασις».
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Ό  λόγος, λοιπόν, για έθνική δράση. Μή
πως ό Πορψύρης βλέπει την άνθολογία μας 
σαν προσφορά έθνική, για να την κρίνει μέ τό 
μέτρο πού κρίνει ό συγγραφέας τής 'Ελληνι
κής Νομαρχίας τούς έθνικούς ευεργέτες; "Οχι. 
‘Ο κριτικός μεταθέτει τό θέμα άπό την έ
θνική δράση στην τέχνη. Και μάς λέει: Σάς 
θέλω έστέτ. Ή περίσταση δέ ζητάει μιά άν
θολογία πού να ένδιαφέρεται για τό προο
δευτικό κοινωνικό περιεχόμενο, μιά άνθολο
γία πού νά χωρίζεται σέ κοινωνιολογικές πε
ριόδους. Ή ρθε ή ώρα γιά την ποιότητα. ΆφοΟ 
δμως δέ βγάλατε την άνθολογία αυτή πού ζη
τάει ή περίσταση, τό έργο σας προξενεί κακό 
παρά καλό, είναι άχρηστο.

Γιατί; Μήπως την ποιότητα στην τέχνη 
την καταχτάει κανείς μόνο μέ τη φυσιολατρεία, 
τον έρωτα, τή θανατοφιλία, τον άτομικισμό;

"Ας λένε δ,τι θέλουν δσοι κατηγορουν την 
άνθολογία μας γιά μονομέρεια. "Εχει πολύ 
περισσότερη θρησκευτική, έρωτική, φυσιολα
τρική ποίηση παρά ποίηση πολιτική. Καί στον 
τέταρτο τόμο πού περιλάβαμε την ποίηση τής 
Εθνικής άντίστασης καί σ ’ αυτόν άκόμα υ
πάρχει περισσότερος έρωτας καί φυγή, παρά 
πολιτική ποίηση. Πέρα άπό κάθε τί άλλο ή 
άνθολογία μας εΐναι μιά καλή πράξη. "Αν ό 
Πορφυρής δέν ένδιαφέρεται γ ι’ αυτό ας άφή- 
σει τούς άλλους νά ένδιαφέρονται. "Ας μήν 
κρύβει τον ήλιο.

Δέν άποκλείεται στή θέση μας άλλοι άνθο- 
λόγοι μέ τις ίδιες τις δικές μας προθέσεις νά

πρόσφερναν καλύτερη έργασία. ’Αδιάφορο, i l  
μεΤς κάναμε δ,τι μπορούσαμε μέσα στις σ  
θήκες πού μάς δόθηκαν. Ή  έργασία μας έ 
καί τρωτά σημεία, έχει άβλεψίες, έχει τ 
γραφικά λάθη. Λέει τον πατέρα τής Γαλάτει 
Καζαντζάκη Νίκο ένώ είναι Στυλιανός, τό Γ ι 
γο Μυλωνογιάννη Γιάννη, πώς ό Γρυπάρης 
ταν άκαδημαϊκός ένώ δέν ήταν, πώς οί γ 
νείς του Σικελιανου ήταν άπό τήν Κεφ 
νιά ένώ εϊταν άπό τή Λευκάδα, πώς ό πατ 
του Δη μ. Γρ. Καμπούρογλου ήταν ό μετ 
φραστής τής «Νανάς» του Ζολά ένώ δέν 
ταν, πώς ό Μαβίλης γεννήθηκε στο Θιάκι 
Κέρκυρας ένώ ένα Θιάκι υπάρχει —  ή Ίθά  

Γιά τά δποια λάθη τής άνθολογίας, πού 
φείλονται σέ υποκειμενικούς λόγους, ζητώ 
γνώμην άπό τό άναγνωστικό της κοινό, σ  
έπιμελητής της. Στηρίζω δλες τις έλπί 
μου στο πώς ό καθένας θά λάβει ύπόψη τ 
τήν π ε ρ  ί σ τ α σ η ,  αυτήν τήν περίστ 
πού υπογραμμίζει στο εύαγγέλιό του ό Ά  
νυμος "Ελλην, καί θά έχτιμήσει σωστά 
προσφορά μας. Ασφαλώς, δέ θά λείψουν κ 
κείνοι πού θά θελήσουν νά πουν πώς κά 
κακό παρά καλό. Καί ή «"Ελληνική Νομ 
χία» είχε άφοριστεί σάν · μεγάλο κακό, μά 
πού καί σήμερα άκόμα θερμαίνει τις καρδι 

‘Ο Κ. Πορφύρης τήν καταδίκασε τήν d 
λογία γιά λάθη πού δέν υπάρχουν, γιατί 
τός έχει τώρα μιά άλλη αίσθητική, αίσθητι 
μέ εύρύτατα πλαίσια, δπου άπ* τό πολύ 
πλάτος της χάνεται μέσα της καί Λ φωνή 
κόμα τής ποίησης τής Εθνικής Άντίστα

Μ. Μ. Π Α ΙΙΑ -Ι ΩΑΝΝι

«Προβολή» καί πνευματικό ή$ος
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Πρός τή  Συντακτική έπιτροπή 
Του περιοδικού «Επιθεώρηση Τέχνης»

* Αξιότιμοι καί άγαπητοί Κύριοι,
Σάς παρακαλώ πολύ, άν τό  βρίσκετε χρήσιμο, νά δημοσιεύσετε αύτό τό  γράμμα 

έστειλα στήν ’Εφημερίδα «Τέχνη».
Μέ τιμή καί φιλία 

Δη μ. Χατζής
Κύριον Γ. Β. Μπουκουβάλαν
’Εκδότη καί διευθυντή τής Έφημερίδος «Τέχνη»

’Αξιότιμε Κύριε.
Σάς εύχαριστώ θερμά γιά τά έπαινετικά λό- 

λόγια πού γράφηκαν γιά τήν ταπεινότητά μου 
στήν έφημερίδα σας (άρ. 4 , 1 0 .1 .1 9 6 1 ), άπό 
τον άρθρογράφο σας «W ».

Λυπούμαι ωστόσο πού τά έπαινετικά αυ
τά λόγια συνδυάστηκαν μέ τις γενικές άπό- 
ψεις πού έκτίθενται στο άρθρο αυτό —  μέ 
τέτοιο τρόπο πού νά είμαι υποχρεωμένος νά 
μήν άφήσω άναπάντητο τό σημείο πού άνα- 
φέρεται σέ μένα. 4Ο άρθρογράφος σας γρά
φει: «Ή άριστερή κριτική άγνοεί ή τηρεί στή 
σιωπή έναν διηγηματογράφο» —  δηλαδή έ- 
μένα —  καί «δέν τον προβάλλει».

Σάς παρακαλώ, λοιπόν, νά δημοσιεύσετε 
αυτό τό γράμμα μου «προς άποκατάστασιν 
τής άληθείας», δπως έλεγαν οί παλιοί.

Πρώτο. 4Ο ισχυρισμός του άρθρογι 
δέν άνταποκρίνεται καθόλου στά πράγι 
’Από τήν άριστερή κριτική έγώ τούλάχιι 
είχα καί τήν προσοχή καί τον έπαινο πού 
άξιζε —  καί Τσως μάλιστα καί περισ< 
άπό δσο μου άξιζε. Δέν καταλαβαίνω 
άρθρογράφος, πού φαίνεται τόσο κατ< 
σμένος σέ όσα γράφουν οί άριστεροί κριτιι 
στήν 'Ελλάδα, αυτό δέν τό ξέρει. Καί 
βλέπω τί θά έπρεπε τάχα νά κάνει γιά 
καί γιά τό τόσο περιορισμένο έργο μου ν| 
ριστερή κριτική καί δέν τόκανε.

Δεύτερο -  καί σπουδαιότερο. Δέν ξέρω 1 
άκριβώς τό έννοεί ό άρθρογράφος σας, 
θά ήθελα νά τολμήσω νά πώ γιά τον έ< 
μου πώς δέν ξέρω νά υπάρχει κανένα ζή 
«προβολής» ή μή προβολής τών συγγί



ων. Ξέρω ένα και μόνο και άποκλειστικό ζή
τημα ττού πρέπει νά υπάρχει —  το ζήτημα 
τής προσφοράς τους. Δεν ξέρω έπίσης άν άλ- 
Λαξαν τόσο πολύ τα ήθη στην Ελλάδα ώστε 
τώρα πιά νά θεωρείται φυσικό ή πνευματική 
της ζωή νά γυρίζει γύρω άπό έναν άγώνα προ
βολής ή μή προβολής, συναλλαγής καί έπι- 
κράτησης. Γιά την άριστερή διανόηση το άρ- 
νουμαι. Μά καί γιά το σύνολο τής δεξιάς δεν 
τό δέχομαι —  πώς τόσο άλλαξαν καί άγρίε- 
ψαν τά πράματα σε μια Ελλάδα όπου ή «έν
τιμος πενία* καί ό θάνατος «στην ψάθα* ήταν 
ή μοίρα καί ή δόξα των πνευματικών της άν- 
θρώπων. Μά κι άν είναι έτσι, έγώ τό θεωρώ 
βαρύτατη κατηγορία νά μου άποδίνεται κά
ποια άξίωση «προβολής* καί σάς παρακαλώ 
πολύ, Κύριε, έμένα τούλάχιστο νά με άπαλά- 
ξετε άπό μιά τέτοια κατηγορία, άκόμα καί άν 
άπό έσάς, άπό τον άρθρογράφο ή άλλους, 
λίγους ή πολλούς, δεν θεωρείται πιά κατηγο
ρία άλλά σχέση φυσική μέσα σ ε κατάσταση 
ζούγκλας.

Τρίτο -  καί άκόμα σπουδαιότερο.. Ά πό τό 
δημοσίευμα μπορεί κανένας νά νομίσει πώς 
υπάρχει ένα ζήτημα άντιπαράθεσής μου, άν- 
τίθεσής μου προς την άριστερή κριτική καί 
διανόηση. Λάθος του άρθρογράφου είναι καί 
αυτό. Δεκαπέντε χρόνια τώρα μακρυά άπό 
τήν πατρίδα, άπό τήν άλλη μεριά ένός κό
σμου χωρισμένου στά δυό, στερημένος τήν 
έλληνική Ιθαγένεια, μέ μιά έπαφή μέ τήν πα
τρίδα πού μόλις καί μέ τά χίλια βάσανα μπο
ρώ κάπως νά την κρατώ, γιατί πολλοί είτε 
άπό τό φόβο τής αστυνομίας είτε πού περ-

Βερολίνο 23 -  1 -  1961

νουνε τά χρόνια κι άλλάζουν κι αυτοί καί 
ξεχνούνε κ* έχουνε τά δικά τους τά βάσανα, 
δέν θέλουν νά τήν κρατούν, μέσα σέ συνθήκες 
πού μεταβάλλονται καί δημιουργούν κατα
στάσεις καινούργιες —  λοιπόν, θέλω νά σάς 
πώ, πώς έγώ δέν είμαι τόσο πολύ πεπεισμέ
νος γιά τό ότι μέ τό μικρό μου έργο τήν έ
χω κι όλας τή θέση μου μέσα στά έλληνικά 
γράμματα. Νομίζω δηλαδή πώς δέν φτάνουν 
μερικά καλούτσικα ή έστω καλά διηγήμοττα 
γιά νά τρέχει κανένας νάνεβαίνει άμέσως τά 
κεραμίδια καί νάπαιτεΐ τήν άνοτ/νώριση καί 
τήν προβολή. Καί σκέφτομαι έπίσης πώς σ* 
αυτή τή δυσάρεστη κατάσταση πού βρίσκο
μαι ή θέση μου στά έλληνικά γράμματα δέν 
έξαρτάται άπό τήν προβολή καί τήν προστα
σία κανενός, άλλά άποκλειστικά καί μόνο άπό 
τή δική μου έντιμη προσπάθεια. "Οπως ό
μως καί νάναι, είτε δηλαδή έχοντας κάποια 
μικρή θέση είτε παίρνοντάς την μέ τον καιρό, 
τό θεωρώ τήν υψηλή τιμή τής ζωής μου νά 
τήν έχω αυτή τή θέση άνήκοντας στήν έλλη- 
νική άριστερή διανόηση. Είναι λάθος πού μέ 
διαχωρίσατε άπ’ αυτήν. Καί είναι λάθος πού 
τήν έβγάλατε χρεώστη άπέναντί μου. Δ έ μοΰ 
χρωστάει τίποτα άπολύτως. Έ γ ώ  τής χρω
στώ : Τήν ίδια τή δικαιολογία τής ύπαρξής 
μου, όλόκληρη τήν πνευματική μου υπόστα
ση —  καί μέσα σ ’ αυτή καί τήν ταπεινή λο
γοτεχνική μου δημιουργία. Τής άνήκει όλό
κληρη —  είτε σάν «πραγματικά ανθρωπιστι
κή» όπως έσεϊς μού κάνετε τήν τιμή νά τήν 
θεωρείται είτε άκόμα καί σάν «κατασκοπευ
τική» όπως θά έλεγε ή έλληνική άστυνομία.

Μέ μεγάλη υπόληψη 
ΔΗ Μ Η ΤΡΗ Σ Χ Α ΤΖ Η Σ

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ

• Π ρω τοστατεϊστε  στήν εξόρμ ηση
τή ς  « Ε π ιθ ε ώ ρ η σ η ς  Τέχνης»

γιά τόν διπλασιασμό τ ή ς  κυκλοφ ορίας  τη ς .

• Γράφετε τ ις  κ ρ ίσ ε ις  σ α ς  γιά όλα τά θέμ α τα
πού δημοσιεύονται στό  Περιοδικό μας.

• Ειδοποιείτε έγκαιρα τά Γραφεία μας,
όταν α λ λ ά ζ ετ ε  διεύθυνση.

• ’Α ποστέλλετε  ταχτικά τις  σ υ ν δ ρ ο μ ές  σ α ς .

ΕΤΣΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
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Τό βιβλίο περνάει κρίση ! . .

’Α παντούν  ’Ε κδότες , Σ υγγραφ είς, Μ εταφ ραστές, Τυ
πογράφοι, Β ιβλιοδέτες, Π λασιέ, ’Α ναγνωστικό Κ οινό

Τό βιβλίο στήν Ελλάδα δεν είναι ένα πνευ
ματικό Επιφαινόμενο μέ δμ-χλή εξέλιξη. Ή  άνι- 
σόμετρη άνάπτυξη τής οικονομίας μας, οί από
τομες παλινδρομήσεις ατό κοινωνικό κχΐ ο! κατά 
καιρούς επιδέσεις Εναντίον τής ελευθερίας τής 
σκέψης, τό δπαχρέωσαν πάντα ν’ ακολουθεί μια 
τεθλασμένη τροχιά, πότε σημειώνοντας άνάδους 
κχΐ πότε κατακόρυφες πτώσεις*. Ή  πνευματική 
μας στάθμη, ακαθόριστη οοαΐ τρικυμισμένη, είχε 
άμεσο αντίχτυπο στήν παρουσία καί την κυκλο
φορία του βιβλίου.

Οί ρίζες τού νεοελληνικού βιβλίου, σαν αυτό
νομου φορέα κουλτούρας, βρίσκονται αρκετά μα
κριά, στήν περιοχή τού νεοελληνικού διαφωτι
σμού —  τέλος 18ου και αρχές 19ου αιώνα. *0 
σφετερισμός τής Ελληνικής Επανάστασης από 
τΙς συντηρητικές κοινωνικές δυνάμεις άνέκοψαν 
τό ανοδικό ρεύμα τού νεοελληνικού διαφωτισμού 
καί συνεπώς καί τό ρεύμα τού βιβλίου.

r0  19ος νεοελληνικός αιώνας χαρακτηρίζεται 
κυρίως από τήν υποτυπώδη παρουσία του. €ΙΙ πρώ
τη προσπάθεια νά βγει τό βιβλίο από τό τέλμα ση
μειώνεται κυρίως τήν εποχή πού ό νεοελληνικός 
αστισμός προσπαθούσε να φτιάξει τήν αναγέννησή 
του, γύρω ατά 1880. Ό  δημοτικισμός καί δ φολ
κλορισμός τό προωθούν.

Ή  αυγή τού 20ου αιώνα άνατέλλει μέ κα
λύτερους οιωνούς για τό βιβλίο. Τό έποικοδόμημα 
προσπαθεί νά ευθυγραμμιστεί μέ τήν κάπως 
προωθημένη κοινωνική βάση. Εμφανίζονται οί 
πρώτες μεγάλες προσπάθειες γιά τήν αξιοποίη
ση τού ελληνικού βιβλίου, ή «Βιβλιοθήκη Μα- 
ρασλή», οί «εκδόσεις Φέξη», δ «Σύλλογος πρός 
διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων». Τό έντυπο αποκτά 
άξια πολιτιστικού παράγοντος. ’Από τά 500 αν
τίτυπα του ώς τότε τιράζ, κάνει ένα άλμα στα 
2.000 - 3.000. Εμφανίζονται οί πρώτοι είδικοΐ 
έπαγγελματίες στόν τομέα.

Οί πόλεμοι καί οί κοινωνικές περιπέτειες τού 
τόπου ρίχνουν καί πάλι τό βιβλίο οτήν άφάνεια. 
Δεύτερη περίοδος άνθησης μπορεί νά θεωρηθεί 
ή εποχή μετά τή Μικρασιατική καταστροφή. Νέες 
ιδέες, νέα ρεύματα, νέες αναζητήσεις, ή δίψα 
τού κοινού γιά μάθηση, συνδυασμένη μέ επιχει
ρηματικές ευρέσεις γύρω στο βιβλίο, ξαναζωντα
νεύουν τό ενδιαφέρον. Οί εκδόσεις τού Γανιάρη, 
τού Βασιλείου, τού Ζηκάκη, τού «Στοχαστή», τού 
Έλευθερουδάκη, τσύ Κολλάρου κ.ά. αρχίζουν 
νά κινούνται ζωηρά στήν Ελλάδα.

Γύρω στά 1930 τό βιβλίο γνωρίζει μια ά 
θανη άνθηση σαν παραπλήρωμα τών έφημερίδ 
πού χαρακτηρίζεται δμως από ποιοτική άνισυ* 
μέρεια. Είναι ή εποχή πού δ αθηναϊκός 
μοιράζει μέ ασήμαντη τιμή καί μέ κουπόνια 
βλία σά δώρα. Είναι ή καλύτερη εποχή 
έλληνικού βιβλίου από πλευράς κυκλοφορίας.

Τήν ευεξία αύτή στόν τομέα τού βιβλίου avfi 
κόψε ή δ ικτα τορ ί α τής 4ης Λ' ; > στου, πού Λ  
μόνο άπαγόρευσε τήν έκδοση προοδευτικών 6* 
ολίων, αλλά καί δημιούργησε τά περιβόητα a u j 
da fe μέ το κάψιμο τών βιβλίων στή; πλ 
Συντάγματος καί στίς στήλες τού Όλ 
Διός.

Ή  τέταρτη άνθηση τού έλληνικού βιβλίου 
μειώνεται στήν κατοχή. Ό  έλληνικός 
οίστρηλατημένος από τήν ’Αντίσταση, φλ 
από τήν επιθυμία νά γνωρίσει τό πολιτ 
του παρελθόν καί παρόν, τήν ίστορία του, τή 
γοτεχν ία του, τή λογοτεχνία τών άλλων 
Σ’ αυτό βοηθεϊ πολύ και ή έλλειψη κάθε 
είδους ψυχαγωγ ί ας.

Μετά τή λήξη τού εμφυλίου πολέμου άρχ 
πέμπτος, σοβαρότερος καί διαρκέστερος 
τού βιβλίου στήν ‘Ελλάδα. Τό κοινό δείχνει 
ακατάσχετη δίψα νά μορφωθεί καί νά γνωρ 
μέ τόν πνευματικό πολιτισμό. Τό άλμα 
τόσο σέ αριθμό αντιτύπων δσο καί σε 
ρούντα βιβλία είναι σοβαρό. ’Από τίς 2.000 
νουμε στίς 5.000 - 6.000, ενώ άλλεπ 
είναι οί εκδόσεις, ιδιαίτερα προοδευτικών 
βλίων.

Τή διάδοση βοηθεϊ αποτελεσματικά δ 
πού προσφέρεται μέ τό σύστημα τών 
Δημιουργούνται πολλοί εκδοτικοί οίκοι, 
ράλληλα αυξάνονται οί ειδικοί επαγγε 
πού ζούν αποκλειστικά από τό βιβλίο, έπκ 
εκδόσεων, μεταφραστές κλπ. Οί ‘Έλληνες 
γραφείς αρχίζουν νά ελπίζουν βάσιμα στήν 
ποίηση τού έργου τους.

Ή  ποσότητα τού βιβλίου γύρω στά 1953 
αρχίζει νά έπηρεάζει και τήν ποιότητα, 
βλία είναι προσεγμένα τεχνικά, μέ καλό 
μέ ίκανοποιητικά εξώφυλλα κλπ. Μιά 
τερη κατάσταση ποιοτικής αλλαγής άρχ 
διαφχίνεται. j

’Ακριβώς απάνω στό κρίσιμο σημείο τού 
σματος από τήν ποσότητα στήν ποιότητα, 
ση υπερπαραγωγής πού άρχισε νά κλο'



9 Τ'

S* ν
ο  οΜ·ν  t
β  * -  

ΟΗ £
©'*£
ο  β '  β* ΟΤί Γ»
Q ,
j  ύν:
“2 S-
β · π  
a  Ο-
β  ν  
η a  
Ο Ν* 
Cl ο-

i l l  
g *  3

·=*· s π η
»f· §* J - Ί ,  α
'3  § .» , ε  »:

S f l l U 6·
C »T «Λ o
• ii i |  > δ·

SI S !  ex 4S  *1 S

*' ξι C· -  -8 
»< g  h

s - s i l #

_ 1 cv^  c ' 
o , ‘ .a* 2  ‘i 1

"O ?-

-j r· VI
i s . * J  S » * 41 a  δ>·ρ a o s a*  ̂

s- £  i  f  o s  .< .

s « n  o  5  s r  *  ^  1 3  1

§ -  · °- S ' S 5' S -? ‘

-  8' S |  3 6*1 s - a l l  ^ 8* s
I  * ·# $  § .δ ·?ϋ  l

8- X HΦ il

i  5  §
«- I I t i l U m i m m

j t t  1  s a 1  i m  «. 1
^ i s  S « N f- 5 i i S

* !  *  1  n $  I i l  ·: 1  *
I f '  H« π w οι-< . - p i  fe_Sg « ϊ  la v  if .·«· a a ? t  » *  k « » & „·» si- § 3 * il·*»

" · ? ί 8 : * ί * * · Ι 8ΐ 8 | 3  1 1 | 1  s >  5 "  j s s v f  * "  g » ! l 3  8 . 1  * * $$■ - 1| jv  i  s „.f *!!■*% a. I  *:; 11 !*·« a | a s ., „ § t l .. f  I *  i'-s- ψ “
§ 1 1 1  ? *  s | | ,i  & - » # »  I » I  b “ I  c % Μ  “ I · M * 1  r  * f  " ·δ' 1 3 1  ί
i4 i>r:g!|rf#:i 1 4 {&l r»Jup»8 jiV4 «Iaiaf4

§'<>§·s·h --c a ws «^*s §*Ριΐ... §>?-* ? ,,,.-»1 §^ 3 ? a f

w  s  • r| 
o*j ^

° - - g  ·
? g *  h3 

5“

3* l ’it- W m  ^  
«1 · * *r—

?  g  g  I  &
Λ  O Q •r «= U C

S Q δ '-Ι " “-δ 
n  ·§  I

Γι ή ft ^  Ϊ  S'0 · t> 9 -  8 ·<•ri · H *'* O J< ■
o. 8 f t  I  ̂̂ 'f
i f 1 1 1  a i l ^
1 * 5 · I - 1  5  h ·

: | H
m («< 0» Ο»
Π · ·  ^<1 ·»
C9. >·
m 5  o  u

d  I  § · i  ΐ
° ' i - s  c , > ·

r- S’ £  g.

ϋ ji Φ S' w w cv 1

« 3  Ι | ’ " Γ I ' i l ' r t - s - i s iβ  ̂ μ Q* Λ ^  o *1 Λ Μ Π " wΙΞ* #l|# C*H ο Η1  ̂ λ »{ N <# O i» r· N
• 3 ^ 4   ̂ .0 i i - t  s  « . I  s>«  s'

t  3 I  ^  ̂ d ® ! |  I ,  S - 1 1  f | 3  8 ..
-  :;■ s - i  s'.a P  s' f  " · 5  8:1  ?  »

rf g.-6 
* ?  δ

. s  I ? ? · * .

I  s - s
- δ 2' s 5 o

CS | °' P>’ £ ,n  ̂°  *** 8» wS Q ^  (Ο !m H £* ϋ* >' rt H rt <n Nc  ^ c  0  ^  ^ ^ ^ u  ̂ ο b o. S' O' s  . S *
1 ^ v S - ϊ Χ *  * » ύ  v ?  *  v S' && fr ά

CX)
<1



00
00





Τά ερω τήμ ατα που υποβάλαμε στους εκδότες

1. — Τό βιβλίο, κατά τή γνώμη σας, περνάει κρίση σήμερα; Ποιές οί αιτίες της κρίσης ;
2. — Π ώς βλέπετε τή συμβολή σας στόν τομέα του βιβλίου ; Ποιές είναι οί έπιδιώξεις σας καί

ποιά τά έπιτεύγματά σας ;
3*—’Ανταποκρίνεται πρός τΙς άνάγκες του άναγνωστικοΰ κοινού καί πρός τόν προορισμό του βι

βλίου ή σημερινή μορφή του, μέ τΙς μεγάλες καί άκριβές έκδόσεις ;
4. — Πώς θά γίνει δυνατό νά φτάσει στά χέρια του άναγνώστη καλό καί φτηνό βιβλίο ;
5. — Μέ ποιά κριτήρια κάνετε τήν έπιλογή τών έκδόσεών σ α ς ;
6. — Πώς βλέπετε τή συνεργασία σας μέ τούς άλλους παράγοντες τού βιβλίου, συγγραφείς, με

ταφραστές, τυπογράφους καί βιβλιοδέτες ; Πώς θά μπορούσε νά έπιτευχθει άρμονική συνερ
γασία δλων γιά τήν καλή ποιότητα καί τό μικρό ύψος της τιμής τού βιβλίου ;

7. — Πώς έξηγεΐται τό γεγονός δτι ένα βιβλίο πουλιέται σέ διαφορετικά μέρη ή σέ διαφορετικά
χρονικά διαστήματα μέ διαφορετικές τιμές πού άπέχουν πολύ ή μιά άπ* τήν άλλη ;

8. — Είναι σωστό νά γίνεται έκμετάλλευση τού κοινού, μέ βιβλία όγκώδη ενώ θά μπορούσαν νά
βγούν μικρότερα, φτηνότερα καί πιό καλαίσθητα ;

9. —‘Υπάρχουν περιθώρια γιά παραπέρα άνάπτυξη τού άριθμού κυκλοφορίας τών βιβλίων καί πώς
μπορεί νά γίνει αύτό ;

10.— Τί σάς άναγκάζει νά βγάζετε τά βιβλία σέ άκριβές καί όγκώδεις έκδόδεις;

Ό έκδ. οίκος «ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ» : Ή  μεγάλη τιμή έπιδρά στην κυκλοφορία.

Ό ταν μιλάμε γιά βιβλίο εννοούμε άσφαλώς 
τό καλό και χρήσιμο βιβλίο, πού είναι φορέας 
της γνώμης καί όργανωτής τών συγκινήσεων
τού άνθρώπου.

Αυτό τό βιβλίο περνάει κρίση, καί μάλιστα 
σοβαρή. Κρίση κυκλοφοριακή. ΟΙ αίτιες εΐναι 
πολλές. Έ μεΐς επισημαίνουμε μερικές άπό τις 
σοβαρότερες: α) Δεν πάει πιό πέρα άπό τις 
3— 4 μεγάλες πόλεις. Κάθε τόσο βλέπουμε κι 
άπό κανέναν κατάλογο νά δημοσιεύεται μέ βι
βλία πού απαγορεύονται στις φυλακές, στίς 
έξορίες κ.λ.π.

Τό Τδιο ίσχύει καί γιά ολη την Ελλάδα, 
μόνο πού διαφέρει ό τρόπος τής άπαγόρεύσης. 
’Αφήνουμε έλεύθερη την κυκλοφορία σέ 2— 3 
μεγάλες πόλεις γιά βιτρίνα. Γιά τό καλό βι
βλίο έχει ύψωθεΐ, έκτος άπό τήν ψυχολογική 
πίεση καί φοβία, καί ένα προπέτασμα σιωπής 
άπ’ όλο τον Τύπο, πλήν 1— 2 τιμητικών έξαι- 
ρέσεων.

β) Στήν κυκλοφορία άνοτντίρρητα επιδρά καί

ή μεγάλη τιμή τού βιβλίου. Βιβλίο, σχετικά, 
φτηνό μπορεί νά βγεΤ. ’Αλλά πρέπει ό έκδο
της ν* άγαπάει καί τό κοινό. ΕΤναι άνάγκη νά 
καταλάβουμε δτι τό βιβλίο δέν έχει αποκλει
στικό σκοπό ν’ άποφέρει κέρδη, έχει καί μιαν 
άλλη αποστολή.

Τότε θά υποχρεωθούμε, έκτος άπό τις ύψη- 
λές τιμές ν’ άντιμετωπίσουμε κ’ ένα άλλο ζή
τημα: Τον τρόπο κυκλοφορίας τού βιβλίου. Δέν 
θά έπι τρέψου με τότε στούς μεσάζοντες νά ζη
τάνε 50— 60 καί πολλές φορές 70% άπό τ ’ ά- 
καθάριστα ( !  ! ) .  Οί μεσάζοντες αυτοί έμ- 
ποδίζουνε νά φτάσει φτηνό βιβλίο στο 
κοινό καί προ πάντων, έμποδίζουνε τήν κυ
κλοφορία τών ιδεών.

Τήν κυκλοφορία τών ιδεών τήν έμποδίζουνε 
καί μέ τό νά μή δέχονται νά πουλάνε (σημεία 
τών καιρών) βιβλία 200  ή 100 σελίδων, πού 
ή τιμή τους είναι χαμηλή, γιατί όσο ψηλό κι 
άν εΐναι τό ποσοστό τους, δέν τούς άφήνουνε 
μεγάλο κέρδος! !

*0 έκδότης κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Γεν. Γραμματεύς του Συλλόγου Έκδοτών-Βιβλιοπωλών: ΟΙ 
έκδόται δέν άντιμετωπίζουν μέ ρεαλισμόν τά έπίμαχα θέματα.

% Στο βιβλίο σήμερα συνεχίζεται ή κρίσις καί 
δέν πρόκειται νά είναι κοντά ή ήμέρα δπου θά 
παύση.

Τούτο όψείλεται εις τό δτι οί έκδόται δέν 
άντιμετωπίζουν μέ ρεαλισμόν τά έπίμαχα θέ- 
ματα τής άρμοδιότητός των. Δηλαδή νά έκδί- 
δωμεν βιβλία εις ομοιόμορφον γλώσσocv κατά 
«δότην, όχι τελείως όμοίαν όλοι. Νά πλη- 
Ρ°>φορουμεν τό κοινόν δι’ έκθέσεων, άναλυτικών 
βιβλιογραφικών δελτίων κλπ. καί νά παροτ/γέλ- 
cov-xai συγγράμματα κατά τάς έλλείψεις τής 
ιολιογραψίας ή κατά τάς άπαιτήσεις τού κοι- 

νου καί τής έπιστήμης.
^Δυστυχώςλ είμαι άναγκασ μένος νά πώ δτι 
^*ιμε έμεΐς, διότι άλλοίμονον άν ζητήσωμεν 

άπό τά άρμόδια πνευματικά ιδρύματα 
1 ^ αν'σ μ°ύς, τά όποΐα μέ χιλίους τρόπους 
jHSpttwouv νά κρατήσουν τήν ύπαρξίν των

λόγω έλλείψεως οικονομικών πόρων! Έ τ σ ι  ή 
‘Ελλάς εύρίσκεται χωρίς Εθνικόν Λεξικόν, χω
ρίς Εθνικήν Βιβλιογραφίαν καί άκόμη χωρίς 
τήν έθνικήν έκδοσιν τών άρχαίων κειμένων τών 
‘Ελλήνων συγγραφέων.

Έ ν  συμπεράσματι, ή κρίσις όφείλεται εις 
τήν γλώσσαν, διότι πολλοί είναι έκεΐνοι πού 
διαβάζουν ένα ξένο βιβλίο, ένώ έλληνικά θά τό 
άποφύγουν τό ίδιον, διότι έδιδάχθησαν άλλην 
είς τό Γυμνάσιον, άλλην εις τό Πανεπιστήμιον, 
άλλην ομιλούν καί άλλην γράφουν. Μέσα σ ’ αυ
τόν τον σάλον πού δημιουργεΤται: τό ποιά 
γλώσσα θά έπικροπηση, οπωσδήποτε, ό άνα
γνώστη ς δέν έχει κανένα κέφι νά λάβη θέσιν 
μάχης. Προκειμένου δέ νά ταλαιπωρήται μα
θαίνοντας κάθε τόσο νέας άκατανοήτους λέξεις 
ευχαριστείται νά διαβάζη ένα είς ξένην γλώσ
σαν κείμενον, πράγμα πού τον βοηθά νά συ μ-



ττληρώση τάς γνώσεις του είς την γλώσσαν 
αυτήν!

‘Άλλωστε εΐναι κοινόν μυστικόν ότι έλάχι- 
στοι άπό τούς άγοράζοντας έλληνικά βιβλία 
διαβάζουν αυτά μέχρι τέλους ή παρακολουθούν 
τούς συγγραφείς εις δλα τους τά έργα.

2) Τό θέμα του βιβλίου είναι μεγαλύτερον 
άπό τό θέμα τής βιομηχανοποιήσεως μιας χώ
ρας. Απαιτείται μακροχρόνιον πρόγραμμα 
προκειμένου νά φθάσωμεν είς εν όριστικόν ά- 
ποτέλεσμα. Ή  συμβολή μου δέ εις αύτό πι
στεύω δτι θά εΐναι σύμφωνος μέ τάς παραπά
νω άρχάς μου. Νά έκδίδω κάτι πού θά συμπλη- 
ρώνη ώς βιβλιογραφία την γλώσσαν μας και 
θά φέρνη νέας γνώσεις εις τον άνθρωπον.

Πιστεύω δτι άκολουθώντας τά παλαιά άχνά- 
ρια τής φίρμας μου εΐμαι υποχρεωμένος νά 
κατατοπίσω τό άναγνωστικόν κοινόν μέ Ιδέας 
πού έφυγαν άλλά κάτι άφησαν πίσω τους, κά
τι πού έγινε νεώτερος στοχασμός.

3 ) ‘Οπωσδήποτε ή άνάγκη υπάρξεως με
γάλων έκδόσεων, δηλαδή μεγάλων έργων έκδι- 
δομένων έστω και διά συνδρομητών, εΐναι α
ναγκαία παρά τό γεγονός δτι θά εΐναι άκρι- 
βαί. Άλλά «άκριβή έκδοσις» τότε μόνον έχει 
έννοιαν δταν δι* αυτής έννοουμεν βιβλίον με
γάλου σχήματος μέ τεράστια περιθώρια λευ
κού χάρτου, ούτως ώστε νά δημιουργοΰμεν όγ
κον δταν ή ύλη του μόλις καλύπτη τον ήμισυ 
δγκον βιβλίου μικρού. “Ωστε ένα βιβλίον δέν 
μπορεί νά λεχθή άκριβόν, παρά μόνον δταν 
δέν δικαιολογεί την τιμήν του, πράγμα δυστυ
χώς συνηθέστατον είς τάς τελευταίας έκδόσεις.

Αυτό κυριολεκτικώς καταστρέφει την βιβλιο- 
φιλίαν καί κλονίζει την πίστιν τού κοινού προς 
τάς έλληνικάς έκδόσεις.

4 )  Εΐναι δύσκολον νά έπιτύχωμεν καλόν καί 
φθηνόν βιβλίον, άν μάλιστα μέσα είς την λέξιν 
«καλόν» έννοήτε καί έμφανήσιμον, είκονογρα- 
φημένον καί μέ καλήν ποιότητα χάρτου. Ή 
φθήνεια πρέπει νά εΐναι είς βάρος καί μόνον 
τής έμφανίσεως καί τής ποιότητος χάρτου. 
"Αλλως δέν θά πρόκειται διά καλόν βιβλίον υ
πό την έννοιαν τού προορισμού του.

5 ) Ή έπιλογή τών έκδόσεών μας γίνεται μέ; 
βάσιν τό ήδη καθιερωθέν πρόγραμμά μας, ήτοι] 
βιβλιοθήκη «Εκλεκτά Έ ρ γα », μέ λογοτεχνικά 
καί φιλολογικά βιβλία. Βιβλιοθήκη «Ρωμαντικά] 
"Εργα», βιβλιοθήκη «Αρχαία Έ ρ γ α »  (μετα-J 
Φράσεις άρχαίων συγγραφέων), βιβλιοθήκαι] 
Κοινωνιολογίας καί Φιλοσοφίας, Θεάτρου, Τε-, 
χνικής κλπ.

6 ) Ή συμβολή δλων, συγγραφέων ή μετα
φραστών, τυπογράφων κλπ. εΐναι άπαραίτητος| 
διά τό φθηνόν βιβλίον. Πιστεύω δέ δτι κατά βά^ 
σιν εΐναι δυνατή μία τέτοια συνεργασία.

7) "Οπως καί προηγουμένως έξέθεσα, ή υ-| 
παρξις αυτών εΐναι βλαβερά διά τήν έμπορίαν 
τού βιβλίου, δημιουργεί δέ χιλίους κινδύνους, ο\ 
όποιοι εΐναι πάντοτε είς βάρος τών έκδοτών ό
χι μόνον έκείνων οί όποιοι έκδίδουν τό βιβλίον, 
αλλά καί τού συνόλου.

8) Πρέπει νά πιστεύωμεν δτι ό άριθμός τής 
κυκλοφορίας ένός βιβλίου συνεχώς θά αύξάνηϊ 
άλλά διά νά τό έπιτύχωμεν τούτο πρέπει ν£| 
γίνη κοινή προσπάθεια δλων τών κρατικών ή 
καί ιδιωτικών δυνάμεων —  δηλαδή προτού βγή| 
άπό τό Γυμνάσιον τό παιδί νά μαθαίνη πολ£ 
περισσότερα πράγματα άπό δσα διδάσκεται 
σήμερα διά τούς άρχαίους μέν είς γενικός 
γραμμάς, διά τούς νεωτέρους δέ "Ελληνας συγ» 
γραφείς είς περισσοτέρας λεπτομέρειας. Το
νίζω δέ τούς άρχαίους, διότι τό έπιβάλλουιί 
γλωσσολογικοί, επιστημονικοί καί έθνικοί λό
γοι. Τούς δέ νεωτέρους προκειμένου νά κολ- 
λιεργηθή ό μαθητής νά γνωρίση τούς συγχρό
νους συνεχιστάς τής έθνικής μας γλώσσης, οί 
όποιοι δέν ύστεροΰν άλλων ξένων πού μεπ· 
φράζονται καί πωλούνται συνεχώς.

10) Δέν έκδίδομεν έκδόσεις μεγάλας, παρί 
μόνον δταν τό έπιβάλη τό κείμενον. ^Αν 8  
μία έκδοσις εΐναι μικρή, θά δικαιολογή τήν ά
κριβή τιμή της μόνο λόγφ τού περιωρισμέναι 
άριθμού άντιτύπων 50  —  100 καί τής ποδΙΙ 
τελούς του έμφανίσεως.

Πιστεύω, όπως καί προηγουμένως έξέθεσΑ 
δτι άκριβή δέν εΐναι παρά ή έκδοσις πού Sb 
δικαιολογεί τήν υψηλήν τιμήν.

Ό  άλλοτε έκδότης κ. X. ΓΑΝΙΑΡΗΣ: Νά βγαίνουν σειρές βιβλίων μέ μικρή τιμή.

Σάς ευχαριστώ γιά τήν τιμή πού μού κά- 
μνετε νά ζητάτε τή γνώμη μου γιά τή θέση 
πού βρίσκεται σήμερα τό ‘Ελληνικό βιβλίο άν 
καί πάνε κάμποσα χρόνια πού άποτραβήχτηκα 
ά π ό  τήν έπαγγελματική έκδοτική καί βιβλιο- 
πωλική δραστηριότητα καί νομίζω πώς δέ θά 
εΐμαι πιά άρμόδιος. Θά σάς μιλήσω δμως για
τί, άλήθεια, τόσο υπήρξε τό πάθος μου κ’ ή 
άγάπη μου, μέχρι αυτοθυσίας, προς τό ‘Ελλη
νικό βιβλίο, ώστε δέν παύω νά παρακολουθώ 
πάντα, μέ λαχτάρα, άς εΐναι κι άπό μακρυά, 
τήν τύχη του, πού ποτέ δέ στάθηκε όμαώή καί 
ποτέ δέν παρουσίασε μιά μακρόχρονη προο
δευτική άνοδική πορεία. Πάντα κάποιος πόλε
μος ή κάποια έσωτερική άνωμαλία, μέ τίς συ
νακόλουθες οικονομικές τους συνέπειες, τού 
σταματούσανε τό δρόμο. "Ισω ς καί τώρα νά 
βρισκόμαστε στήν άρχή τής κάμψης στήν τέ
ταρτη άνθηση τού βιβλίου πού παρουσιάστη

κε στα τελευταία τούτα χρόνια. Καί λ ε γ ω 9  
ταρτη, γιατί τόσες έγνώρισα μέσα στά δρ«ΐ 
τής ήλικίας μου καί τής σγετικής μου πείρας

Ή πρώτη άνθηση, νά πούμε, ήταν ή £rroj(J 
τού Γ. Φέξη πού τά βιβλία του παρουσι 
φροντισμένη καί καλαίσθητη ομοιομορφία, 
κετή έκλεκτικότητα καί προγραμματισμένη 
λυμέρεια, πού τον άκολρύθησαν, σέ u 
βέβαια, βαθμό, άργότερα, οί Εκδόσεις^ 
κύρας καί Κυψέλης, γιά λίγο χρονικό δι
μ«·

Ή δεύτερη παροττηρήθηκε στά χρόνια 
Μεσοπολέμου, (όπως ονομάστηκε τό 
τών δύο παγκοσμίων πολέμων διάστημα) 
τούς Έλευθερουδάκη, Άδελ. Δημητράκου,ί 
δέρη, Κολλάρο, Βασιλείου, Ζηκάκη, Γ αν 
Γκοβόστη καί ά. μέ πολυάριθμες άλλά και 
λες αξιόλογες καί σημαντικές γιά τήν 1C 
τών Γραμμάτων μας εκδόσεις (Λεξικά,



κλοπαίδειες, Σειρές’Αρχαίων Συγγραφέων, Λο
γοτεχνικές κ.λ.ττ.) πού άπορροφήθηκαν δλες 
τοΐς μετρητοΐς ή καί με δόσεις.

Ή τρίτη σημειώθηκε μέ τις έκδόσεις των 
έφημερίδων καί έζημίωσε, αλήθεια, τούς ’Εκ
δοτικούς Οίκους καί τά Βιβλιοπωλεία, έπλημ- 
μυρησε δμως τον τόπο μέ έκατοντάδες χιλιά
δων βιβλία, δχι, βέβαια, πολύ καλής ποιό
τητας όλα, άλλα πού άπόδειξε, άλλη μια φο
ρά, πώς τό ‘Ελληνικό κοινό είναι από τά πιο 
βιβλιόφιλα του κόσμου, όταν τού δημιουργη- 
θουν οί κατάλληλες συνθήκες (δηλ. φθηνό βι
βλίο καί ευκολία στην άπόκτησή του) καί πού 
συνετέλεσε, όχι λίγο, στην τέταρτη άνθηση πού 
άνέφερα παραπάνω πώς περνούμε τώρα.

Την τέταρτη, λοιπόν, πού άρχισε λίγο μετά 
τό τέλος του Β ' Παγκόσμιου πολέμου και 
έξακολουθεί άκόμη, τη χαρακτηρίζουν: Πληθώ
ρα έκδοτ. οίκων, μεγόώη τόλμη στην έκδοση 
πολύτομων βιβλίων (Βασική Βιβλιοθήκη, Ι 
στορία του Πολιτισμού, Παγκόσμιες Ισ το ρ ί
ες καί ’Ανθολογίες, άνατι/πώσεις Λεξικών καί 
Εγκυκλοπαιδειών κ .λ .π .), υπέρογκες τιμές, 
έλλειψη προγραμματισμού, κακόγουστη καί πο
λυδάπανη έμφάνιση, πολλές πρόχειρες (πού 
καταντούν άδιάβαστες) μεταφράσεις καί έπί- 
μονη καί άδιάκοπη άναζήτηση τού άγοραστή 
καί στην πιο άπόμακρη γωνιά καί καλύβα 
τής ‘Ελλην. γής. *Όλ* αυτά τά πλεονεκτήμα
τα καί μειονεκτήματα τής περιόδου τούτης έ
χουν την πολιτική, την κοινωνική καί οικονο
μική τους έξήγηση. Δέν είναι καθόλου τυχαία 
καί ούτε μπορούν ν' αλλάξουν μέ συμβουλές 
καί υποδείξεις. Θ’ αλλάξουν καί θ’ άλλάζουν δι
αρκώς, μόνα τους, άνάλογα μέ τις άλλαγές 
πού παρουσιάζουν τά πράγματα γύρω τους. 
Π.χ. ή έμφάνιση τού βιβλίου μας θά καλυτε
ρέψει, χωρίς άλλο, όταν τό αναγνωστικό μας 
κοινό γίνει πιο άπαιτητικό καί δταν παρου
σιαστούν έκδοτες μέ περισσότερο καλλιτεχνι
κό γούστο, δταν δηλ. αποκτήσουμε καί μεϊς 
μορφωμένους, έπαγγελματικά καί γενικά έκ
δοτες. Γιατί, έδώ πού τά λέμε, ή έκδοτική μας 
ιστορία είναι, μέ λίγες έξαιρέσεις, άκόμα, δυ- 
στυχώς, πρωτόγονη. Στην έποχή μου, οί πε
ρισσότεροί μας ήταν πρώην υπάλληλοι βιβλιο
πωλείου, μέ λίγα γραμματάκια, οί άλλοι πρώ
ην δημοδιδάσκαλοι χωρίς καμμιά έπαγγελμα- 
τική μόρφωση καί μόνον ό ’Ελευθερουδάκης 
ήτανε κάτοχος καί επαγγελματικής καί άνώ- 
χερης μόρφωσης. Γι’ αυτό καί ή συμβολή του 
στην πορεία τού ‘Ελλην. βιβλίου υπήρξε ση
μαντικός σταθμός καί θάπρεπε νά γίνει υπό
δειγμα γιά τούς τωρινούς καί για κείνους πού 
θά τούς διαδεχτούνε.

Η πληθώρα έπειτα τών έκδοτ. οΤκων σίγου
ρα θα λιγοστέψει, έξαιτίας τού κορεσμού, πού 

.παρουσιάζεται συνήθως, άλλα καί τού κινδύ
νου πού θά προκαλέσει τό φθηνό βιβλίο πού

έκαμε κιόλας την έναρξή του. ’Αλλά καί τών 
πλασιέ (ών ούκ έστιν άριθμός) θά έλαττωθεΐ 
ό άριθμός γιατί θά θελήσουν νά πραγματοποι- 
ήσουν τό παντοτινό τους όνειρο πού είναι τό 
«μαγαζάκι». Θά έπαναληφθεί δηλ. ή Τδια ιστο
ρία τής έποχής μου μέ τούς ύπαλλήλους τών 
τότε βιβλιοπωλείων. "Ετσι θά έπιζήσουν οί γε
ροί οίκονομικοΐ έκδοτ. όργανισμοί, άφού προσ
αρμόσουν τις τιμές καί τον όγκο τών βιβλίων 
τους στά πραγματικά τους όρια, τά άνάλογα 
μέ τις οικονομικές δυνατότητες τού κοινού. Καί 
μπορεί τότε νά συγκροτηθούν καί άρκετοί πλα
σιέ, δταν άντί νά πλασάρουν ένα βιβλίο 300  
δραχμών θά τό άντικαθιστούν μέ μιά σειρά 
20 βιβλίων τών 15 δραχμών τό καθένα καί ου- 
τω καθεξής.

"Ο λ’ αυτά δμως προϋποθέτουν σκέψη, με
λέτη, προβλεπτικότητα καί προγραμματισμό 
καί όχι νά τυπώνεται δ,τι παρουσιάζει ό κά
θε συγγραφέας ή μεταφραστής έπειδή θά υπο
χωρήσει στούς πιο έξευτελιστικούς άρα συμ
φερτικούς γιά τον έκδοτη όρους.

Τό έπάγγελμα τού έκδοτη θεωρείται στά 
πολιτισμένα κράτη, καί πολύ σωστά, άπό τά 
ύψηλότερα, εύγενέστερα καί σημαντικώτερα 
γιά τον πολιτισμό τής κάθε χώρας καί προϋπο
θέτει άνώτερη καί ειδική μόρφοχτη. Στή Γαλ
λία γίνονται έκδοτες απόφοιτοι τής Ecole 
Normale, άπ’ δπου βγαίνουν οί Υπουργοί 
καί Πρωθυπουργοί της καί οί μεγαλύτεροι 
συγγραφείς, ιστορικοί καί λογοτέχνες. Τό ίδιο 
καί στήν Ιτα λ ία  καί σ ’ δλη τήν Ευρώπη. Τήν 
’Αγγλία τήν κυβερνά τόσα χρόνια καί μέ τόση 
έπιτυχία (γιά τήν ’Αγγλία, βέβαια,) ό βιβλιο- 
εκδότης Μάκμίλαν. ’Αλλά πώς νά έλπίσουμε 
μείς σέ τέτοια άνάπτυξη πολιτισμού,δταν δέν έ
χουμε άκόμα μιά καθορισμένη γλωσσική μορφή 
μέ Γραμματική καί Συντακτικό όλοκληρωμένα; 
Κ’ ένας λαός χωρίς γλώσσα καί χωρίς σχολειά 
δέν μπορεί, φυσικά, ν’ άποκτήσει ούτε βιβλία 
δικά του καλά ούτε μεταφράσεις σωστές. "Αν 
τό Κράτος μας ένδιαφερόταν πραγματικά γιά 
τό βιβλίο, δηλ. γιά τή στοιχειώδη άνθρωπι- 
στική καί καλλιτεχνική μόρφωση τού λαού μας 
θάπρεπε νά καταργήσει τό βαρύτατο δασμό 
τού χαρτιού, όπότε αύτομάτως θά καλυτέρευε 
σίγουρα ή έμφάνισή του.

Πάντως, περιθώρια γιά μεγαλύτερη κυκλο
φορία τού Έλλην. βιβλίου δέ βλέπω, γιά τήν 
ώρα. "Οταν διαβάζω στις έφημερίδες τό συνω
στισμό, πού κάνουν οί χιλιάδες τών νέων μας, 
μπροστά στις Νομαρχίες καί τά Μεταναστευ- 
τικά Γραφεία, γιά νά πάρουν άδειες έκπατρι- 
σμού, ποΰ θέλετε νά βρεθούν οί καινούργιοι 
αναγνώστες; Καί δταν ξεφυτρώνουν σαν μανι
τάρια τά τόσο γενναιόδωρα σέ έλπίδες ’ Ινστι
τούτα Ξένων Γλωσσών, πώς είναι δυνατό νά 
μή λιγοστέψουν καί οί υπάρχοντες;
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Ό  έκδ. οίκος «ΓΚΟΒΟΣΤΗ» : Ή  έκδοση βιβλίων είναι λειτούργημα.

1. —  Δεν πιστεύω πώς τό λογοτεχνικό βι
βλίο -περνάει σήμερα κρίση. Ή βιβλιοεκδοτι- 
κή έπιχείρηση -πού σοβαρά έχει προβληματι
στεί πάνω σέ αυτό τό αίώνιο ζήτημα έχει ά- 
σψ<ιλώς περάσει πολύ πιο κρίσιμες μέρες ά- 
πό δσο οι σημερινές. Γιατι είναι όξω άπό 
κάθε άμφισβήτηση πώς τό άναγνωστικό κοινό 
εΐναι τουλάχιστο τριπλάσιο του προπολεμικού 
καί διπλάσιο του προ δεκαετίας.

2 . —  01 έπιδιώξεις κάθε σοβαρού Εκδοτι
κού Οίκου πρέπει νομίζω να άποβλέπουν σέ 
δυο κυρίως σκοπούς: Φτηνό βιβλίο - άριστο 
βιβλίο. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό άνα- 
γνωστών πού —  είτε γιατί δεν ξέρει ξένες 
γλώσσες, είτε γιατί δέ διαθέτει τον καιρό για 
να μάθει, καί έπομένως —  δέ διαβάζει τα ξέ
να βιβλία άλλα ζητεί να πληροψορηθεί τίς σύγ
χρονες πνευματικές επιτεύξεις σ ’ όποιοδήποτε 
επιστημονικό, πνευματικό ή τεχνικό τομέα. Αυ
τό θά έπιτευχθεΐ μόνο μέ τις έγκυρες μεταφρά
σεις των βιβλίων πού έχουν παγκόσμια άπή- 
χηση. Ή ιστορία του Εκδοτικού μας Οίκου 
(κάπου σαράντα χρόνια) είναι ένας συνεχής 
καί συνεπής άγώνας σ ’ αυτό τον τομέα.

3. —  Πιστεύω πώς τό * 1 Ελληνικό άναγνωστι
κό κοινό δέν έχει διαβάσει δλα τά ΚΑΛΑ πα- 
λαιά βιβλία, πού ένώ τά έχει άκούσει ή τάχει 
δεΐ, άπ’ την άθλια μετάφραση καί τίς ανέντι
μες επεμβάσεις, μόνον ή σκιά τους άπέμεινε. 
Έ γ ώ  προσωπικά ά π ’ αυτά τά βιβλία έκλέγω 
καί εκδίδω σ έ πλήρεις καί υπεύθυνες μεταφρά
σεις. Καί άπό κεί πρέπει να ξεκινήσει κανείς 
για να φτάσει στα καινούργια βιβλία μέ άνε-

πτυγμένη πια κρίση καί πολλή κατανόηση.
4 .— Ό  Εκδοτικός μας Οίκος πιστεύει δτι 

διαθέτει ένα άρτιο έκδοτικό συνεργείο, γνω
στούς μεταφραστές, έπιμελητές, τυπογράφους, 
βιβλιοδέτες κ.λ.π. Εΐναι τόσο άρμονικές άπό 
χρόνια οί συμβατικές σχέσεις μεταξύ των κα
τά τομείς συνεργατών πού ασφαλώς δέν θά 
μπορούσαν νά γίνουν καλύτερες. Μέ ρωτήσατε 
πώς μπορεί νά γίνει προσιτό τό βιβλίο καί 
στις άπορώτερες τάξεις. Μά είναι πολύ 
άπλό: Νά μάθει τό κοινό δτι υπάρχει τό καλό 
βιβλίο καί τό βιβλίο μέ την οκά. Καί τό δεύ
τερο νά τό άποφεύγει. Δυστυχώς στο έπάγγελ- 
μά μας μετοπτολεμικά παρεισέφρυσαν οί άλεξι- 
πτωτιστές. Είναι αυτοί πού έλπίζουν πώς μ* 
ένα δυο βιβλιαράκια θά πλουτίσουν καί έπει- 
δή δέν πλουτίζουν καί καταστρέφονται καί ά- 
ναγκάζονται νά πουλούν μέ 70% ( ! )  έκπτωση, 
ύστερα μάς λένε: «διέρχεται κρίσιν τό βι- 
βλίον». ’Ασφαλώς «διέρχεται κρίσιν» —  καί 
καλά πού διέρχεται, καί ας έλπίσουμε πώς θά 
«διέλθουν» καί οί ίδιοι. Οί έξη έπτά σοβαροί 
(καί άξιοι τού ονόματος τους) Εκδοτικοί Οίκοι 
τής * Αθήνας δέν «διέρχονται κρίσιν» άλλά ά- 
γωνίζονται τίμια καί μέ συνέπεια γιά την προ
κοπή τού 'Ελληνικού βιβλίου. Γιατί πιστεύουν 
δτι ή έκδοση βιβλίων δέν εΐναι μιά όποιαδή- 
ποτε έμπορική έπιχείρηση, άλλά ένα λειτούρ
γημα. Ευτυχώς πού τά ενενήντα έκατοστά 
τών αναγνωστών κατάλαβαν καλά αυτή τη 
διαφορά καί έτσι μέ την έμπιστοοτύνη τους 
βοηθούν έμμεσα τό βιβλίο ν’ άνέβει καί ποιο
τικά.

*0 έκδ. οίκος «ΚΑΔΜΟΣ» : Είναι ηθική ή κρίση πού περνάει τό βιβλίο.

1. Εΐναι γεγονός πώς υπάρχει «κρίση» στο 
βιβλίο. Ή «κρίση» αυτή δέν έχει μορφή «οικο
νομικής κρίσης», είναι ήθική ή κρίση- πού 
περνάει σήμερα τό βιβλίο. Δέν είναι οικονο
μική, γιατί υπάρχει άγοραστικό κοινό, ίσως 
200  φορές περισσότερο άπό δ,τι ύπήρχε προ
πολεμικά. ’Ακόμη -  ακόμη ή κρίση οιύτή, ή 
ήθική, δέν είναι καθολική, είναι «τοπική», πε
ριορισμένη.

Λέγοντας δτι υπάρχει «ήθική κρίση» στο βι
βλίο, εννοούμε τήν έλλειψη επαγγελματικού 
προορισμού καί έπαγγελματικής σοβαρότητας 
στούς άσκούντας τό επάγγελμα άντικοτνονικώς, 
έκδότας απ’ τή μιά μεριά, καί στήν απληστία 
τών διαθετών άπό τήν άλλη. Ή άντικανονική 
άσκηση τού καθήκοντος τών δύο οα>τών λει
τουργιών, δημιουργεί τήν ήθική κρίση. Κι έτσι 
έχουμε τό φαινόμενο πού παρουσιάζεται στήν 
αγορά, βιβλία τών 25 τυπογραφικών 1 όσέλιδων 
τυπομένα σέ βαρύ χαρτί (1 0 0  γρ.) γιά νά δη
μιουργούν δγκο νά έχουν τιμή πωλήσεως 300  
δραχμές, στήν τσάντα τού πλασιέ (κινητού 
βιβλιοπώλου) καί νά πουλιούνται έπίσης συγ
χρόνως μέ 80 δραχμές σέ ορισμένα βιβλιοπω
λεία τής ’Αθήνας.

Αυτό ονομάζω «ήθική κρίση» τού βιβλίου, ή 
όποία είναι άποτέλεσμα τής έλλειψης άρχών 
τών εκδοτών καί τών πλασιέ πού άναλαμβά- 
νουν τή διάθεση τέτοιων βιβλίων.

2 . Τή συμβολή μου στον τομέα τοΰ βιβλί 
θά τή δούν άλλοι κι όχι έγώ. ’Αρκεί αυτοί 
άλλοι νά είναι καλόπιστοι καί δίκαιοι κριτ̂

’Επιδίωξή μου είναι νά άσκώ τό έπάγγελμ 
τού ’Εκδότου, σάν λειτούργημα κι δχι μέ 
χοδιωκτικά κίνητρα. 'Έτσι καί τά έπιτεύγμ 
θά είναι πάντα καλά.

3. Τά ογκώδη βιβλία τά έπέβαλαν 
αγορά οί πλασιέ. Κίνητρό τους ήταν τό 
μέ λιγότερο κόπο θά κερδίσουν πολλά, 
βουλή μ ία αυτή τών πλασιέ, νά κερδίι 
δυστυχώς, παρέσυρε καί τούς έκδότας, οί όπ 
οι μέ τή σειρά τους θέλοντας νά παρακινή 
τό ένδιαφέρον τών πλασιέ γιά νά πουληθεί 
βιβλίο γρηγορώτερα άρχισαν νά βγάζουν, 
ρίς λόγο, ογκώδη βιβλία καί νά τά τιμ 
γούν πολλές φορές στο δπλάσιο τής κανόνι 
τιμής πωλήσεως γιά νά δώσουν στον πλ, 
τήν δυνατότητα νά κερδίσει 60 καί 70%. 
έτσι παρουσιάζεται τό φαινόμενο, βιβλίο 
μπορούσε νά βγει σέ 19 μέ 20  τυπογραφί. 
σέ 80 γραμ.χαρτί, μέ στοιχεία τών 10 στιγ 
χωρίς διάστιχο, σέ 26  τυπογρ. τετράγωνα 
43 αράδες καί νά πουλιέται 70 δραχμές 
νόδετο, νά βγαίνει τό ίδιο βιβλίο σέ 32 
γραφικά, μέ 100 γρμ. χαρτί, μέ στοιχεία 
12 στιγμών, μέ διπλό διάστιχο, σ έ 22 
γραφικά τετράγωνα μέ 33 αράδες καί νά 
λιέται τό ίδιο βιβλίο 300  δραχμές.



"Αν, λοιπόν, ένας έκδοτης θελήσει νά έρθει 
σ έ άντίθεση μέ τά πάρα πάνω είναι καταδι
κασμένος σε οίκονομικό άφανισμό, γιατί άπλού- 
στατα έρχεται σέ άντίθεση μέ τά συμφέροντα 
του πλασιέ.

6. Τις έκδόσεις δέν τις κάνω ποτέ μέ τό 
κριτήριο του πλουτισμού. Τά κριτήρια είναι 
εντελώς προσωπικά και δε  λαμβάνω ποτέ ύπ* 
δψιν τΐ μπορεί νά κάνει ένας άλλος συνάδελ
φος.

’Απόδειξη είναι οτι τό νεμπουντάρισμά μου 
σάν έκδοτης τδκίχνα μέ πρωτότυπες έκδόσεις.

ΓΓ αυτή τη δουλειά, τά κριτήρια, χρειάζεται:
1) Λίγο μυαλό

2 ) ’Αρκετή άξιοπρέπεια
3) Σεβασμός προς τον αγοραστή - κατα

ναλωτή.
"Αν έχεις αυτά άποφεύγεις καί τούς «μαΐ- 

μουδισμούς» καί προσφέρεις κάτι καλό πάντα.
Καί δω πάλι δυστυχώς, έχουμε τις εύκολες 

λύσεις.
Καί ή εύκολη λύση είναι ό μαϊμουδισμός.
Τί άνήγγειλε ό τάδε;—  "A! είναι έμπορικό. 

Δώστου λοιπόν διπλή ταχύτητα γιά νά έρθου
με πρώτοι κι ότι γίνει. ’Αποτέλεσμα; νά στε
ρείται ό άγοραστής μιας άκόμη έκδοσης καί 
νάχει διπλές καί τριπλές έκδόσεις ένός βι
βλίου.

*0 έχδ. οίκος «Π. ΚΑΡΑΒΑΚΟΣ»: Κάθε έκδοση πρέπει νά καλύπτει ένα κενό.

Γενικά τό βιβλίο διέρχεται μιά κρίση καί 
τούτο διότι είναι πολύ άκριβό ένώ θά μπορούσε 
νά είναι φθηνότερο (τούς λόγους θά τούς ά- 
ναφέρουμε πιο κάτω).

Τό πολύ καλό βιβλίο κι όταν λέμε καλό βι
βλίο έννοούμε καλό συγγραφέα, καλό κείμε
νο, καλή έμφάνιση καί χαμηλή τιμή, αυτό τό 
βιβλίο δέν διέρχεται κρίση.

Οί λόγοι πού τό βιβλίο είναι άκριβό είναι 
περίπου οί έξης:

Κατά πρώτον λόγον είναι πανάκριβες οί τι
μές τών τυπογραφείων. Τά περισσότερα βιβλία 
έκδίδονται σ έ μονοτυπικές καί λινοτυπικές μη
χανές,όπου τό κόστος κατά τυπογραφικόν στοι
χίζει κατά πολύ χαμηλότερα άπ’ ό,τι τό βιβλίο 
έάν έβγαινε μέ τήν παλαιάν μέθοδον τών στοι
χείων. Οί τιμές όμως πού παίρνουν οί τυπο
γράφοι είναι σχεδόν ίδιες. Τούτο όφείλεται εις 
τό ότι οί τυπογράφοι θέλουν νά άποσβέσουν 
τό κόστος τών μηχανών σέ μικρό χρονικό διά
στημα. Ε π ίση ς τό χαρτί πού μεταχειριζόμεθα 
γιά τήν έκδοση ένός βιβλίου καί είναι έγχω-

ρίας κατασκευής είναι πανάκριβο, ένώ θά μπο
ρούσε νά είναι πιο φτηνό. ( ’Έχουμε ύπ* όψι 
μας τό ευρωπαϊκό).

Πολλά βιβλία έκδίδονται άπό νέους έκδο
τες οί όποιοι κατά τό πλεϊστον δέν διαθέτουν 
καταστήματα καί βασίζονται διά τήν κυκλοφο
ρίαν τών βιβλίων τους εις τούς πλασιέ οί ό
ποιοι τά πωλοΰν μέ δόσεις καί είναι ύποχρεω- 
μένοι νά παρέχουν σ ’ αυτούς (τούς πλασιέ) με
γάλη έκπτωση, τιμολογούν λοιπόν τά βιβλία 
πού έκδίδουν σέ μεγάλες τιμές γιά νά παρα
χωρήσουν τήν μεγάλη έκπτωση. Καί γ ι’ αυτό 
τό λόγο πολλά έκ τών βιβλίων πωλούνται σέ 
φθηνότερες τιμές στά βιβλιοπωλεία.

Οί νέοι έκδοτες είναι πού βγάζουν καί ογ
κώδεις τόμους γιά νά μπορεί νά μπεϊ καί όγ- 
κώδης τιμή γιά νά έχει ένδιαφέρον ό πλασιέ 
λόγω τού μεγάλου κέρδους νά τό πλασάρει.

“Ένας έκδοτης όταν πρόκειται νά έκδόσει έ
να βιβλίο πρέπει καί όφείλει (δυστυχώς όλί- 
γοι τό τηρούν) τό βιβλίον πού θά έκδόσει νά 
καλύπτει ώφέλιμα ένα κενό.

'0  έχδ .  οικος «ΚΕΔΡΟΣ» : Μπορούμε νά φτάσουμε σέ καλό καί φτηνό βιβλίο άν...

Τό βιβλίο περνάει κρίση πού οφείλεται στις 
έξης αιτίες:

α) Τό αναγνωστικό κοινό δέν είναι άνάλο- 
γο μέ έκεΐνο πού υπάρχει στις άλλες πολιτι
σμένες χώρες τού κόσμου ( ’Ανατολικές ή Δυ
τικές).

Ή άναλογία σχετικά μέ τά 8 .0 0 0 .0 0 0  τών 
Ελλήνων θάπρεπε νάναι 2 0 .0 0 0 . "Ομως κανείς 

εκδότης δέν τολμάει νά «τραβήξει» περισσότερα άπό 2 .000 - 2 .500  άντίτυπα. Αποτέλεσμα: 
κόστος πολύ μεγάλο.

,Ρ) Στή γενική οικονομική δυσπραγία τού 
μέσου " Ελληνα, πού όχι μόνο δέν έπιτρέπει 
τήν άπρόσκοπτη άγορά βιβλίων, άλλα καί γί- 
^ οη αφορμή ώστε οί καταναλωταί καί όλοι 
β^ικά πού ασχολούνται μέ τό βιβλίο νά μή
^ηρωνουν τις υποχρεώσεις τους ή νά τις πλη- 

με πολύ βραδύ ρυθμό.
Υ) Στο πλήθος αυτοσχεδίων καί προχειρο-
Υων εκδοτών πού έμφανίζονται τά τελευταία 

Με αποτέλεσμα τήν υπερπαραγωγή έκ- 
ΤΓ0̂  άναγκαστικά θά αντιμετωπίσουν 

περιορισμένο αναγνωστικό κοινό.

5) Στήν έλλειψη κρατικού ένδιαφέροντος γιά 
τήν καλλιέργεια τού λαού. Νομίζω πώς τό κρά
τος θά μπορούσε υποστηρίζοντας σοβαρά, τήν 
έκδοτική προσπάθεια, μέ διάφορα μέτρα, ν’ α
νακουφίσει τό έπάγγελμα τού έκδοτη, σέ ό- 
μελος τής πτώσης τού κόστους, καί έπομένως 
στήν πτώση τής ονομαστικής τιμής.

"Ένας σοβαρός έκδοτικός οίκος μέ συναίσθη
ση τοΰ υψηλού του λειτουργήματος θά πρέπει 
νά ένδιαφέρεται γιά έκδόσεις πού άντοπτοκρί- 
νονται στήν παρακολούθηση τών προβλημάτων 
τού μέσου άνθρώπου στά 1961, σ έ όλους τούς 
σχετικούς τομείς: Λογοτεχνία, Ποίηση. ’Επι
στήμη, Ιστορία , Φιλοσοφία, Τέχνη, Παιδικό βι
βλίο. Μπορεί τό βιβλίο νά είναι μεγάλο ή μι
κρό, άρκεί νά έχει ποιότητα. Ό μ ω ς  τό μικρό 
δέν πλασάρεται σήμερα άπ’ τούς πλασιέ γιατί 
τούς άφήνει μικρότερο κέρδος.

Νομίζω ότι γιά νά φθάσουμε σέ καλό καί 
φθηνό βιβλίο, πρέπει:

1) Ό  ήμερήσιος καί περιοδικός τύπος, τό 
ραδιόφωνο, τά άνώτατα Πνευμοτικά Ιδρύμα
τα, τά Σωματεία τών ‘Ελλήνων Συγγραφέων, 
κ.λ.π. νά καλλιεργήσουν στο κοινό τήν πεποί-



θηση δτι πρέπει νά θέλει νά διαβάζει.
2 )  Τό Υπουργείο Παιδείας, νά προβαίνει 

κατ’ έτος στην αγορά 200  βιβλίων άπό κάθε 
έκδοση που θά έγκρίνεται άπ* την άρμόδια έ- 
πιτροπή δτι πράγματι προσφέρει ένδιαφέρον- 
τα πράγματα στο άναγνωστικό κοινό.

3 ) 'Ο ήμερήσιος τύπος καί ό περιοδικός ό
πως καί τό ραδιόφωνο νά δίνουν στο κοινό με 
κριτικές, νά εκτιμάει τις καλές εκδόσεις άσχε
τα αν πρόκειται γιά 'Ελληνες συγγραφείς ή με
ταφράσεις ξένων.

4 ) Ή άρμόδια επιτροπή τού Ύ π . Παιδείας 
(έπιλογής προς άγοράν διαφόρων έκδόσεων) 
νά έπιφορτισθεΐ ώστε, διά διατάγματος νά κα
θορίζει ονομαστική τιμή πώλησης κάθε έκδοσης 
άνάλογα με τά τυπογραφικά φύλλα, τό σχήμα 
της, τήν ποιότητα χαρτιού, τό μέγεθος τής 
στοιχειοθέτη μ ένης σελίδας, τά συγγραφικά ή 
μεταφραστικά δικαιώματα κ.τ.λ. Νά υπαχθεί 
δηλαδή τό βιβλίο στις άγορανομικές διατάξεις.

5) Διά σχετικής επίσης διατάξεως ν’ άπαγο- 
ρεύεται ή πώλησις λιανικώς υπό οίονδήποτε 
ενός βιβλίου είς τιμήν άνωτέραν ή κατωτέραν 
τής έπισήμως καθορισθείσης υπό τής έπιτρο- j 
πής τού Υπουργείου.

6 )  . Τό Υπουργείο Οικονομικών νά καθορί
σει τιμάς μικροτέρας τών ίσχυουσών γιά τό j 
χαρτί τής έκδοσης καί νά έπιτρέψει είσαγωγήν 
άνευ τελωνειακού δασμού, όπως γίνεται γιά j 
τά περιοδικά.

7) Τό Υπουργείο Οικονομικών νά καθορίσει] 
μικρότερον συντελεστήν φορολογίας στους έκ-Ι 
δότες δεδομένου δτι τά όντίτυπα μιας έκδό- 
σεως ουδέποτε πωλούνται μέσα σε ένα χρό-J  
νο άπό τής κυκλοφορίας των άλλά πολλές φο-| 
ρές σέ διάστημα 2 - 4  ετών καί άκόμη πε- J  
ρισσοτέρων. Τότε τό κόστος τής έκδόσεως 
θά πέσει αισθητά καί θά υπάρχει ένα περιΟώΐΙ 
ριο τουλάχιστον 30% εις όφελος τής όνομαστι- 
κής τιμής.

'Ο έκδ. οίκος «ΜΕΛΙΣΣΑ»: Νά ιδρυθεί ’Οργανισμός Βιβλίου.
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Επαναλαμβάνετε τις ίδιες έρωτήσεις, ενώ 
έπρεπε ν’ άρχίζατε: α) Ποιοι εΐναι σήμερα 
οί άναγνώστες τού βιβλίου; β) Υπάρχει δίω
ξη τού βιβλίου; γ) Τί νά γίνει γιά τά σχο
λικά, ίατρικά κ.λ.π. βιβλία; Φαίνεται πώς αυ
τά  εΐναι πράματα πού δέ σάς ένδιαφέρσιΓ/

Δέν ξέρω ποιος είναι ό σκοπός τού ρεπορ
τάζ πού κάνατε. Θέλετε νά βοηθήσετε τούς εκ
δότες, τούς συγγράφεις, τό κοινό; Κατά τή 
γνώμη μου καί οί τρεΐς, χρειάζονται βοήθεια.

Τό κοινό πού διαβάζει σήμερα βιβλία στή 
χώρα μας εΐναι τό προοδευτικό κομμάτι τού 
λαού μας καί τό μικροαστικό -  υπαλληλικό.

Καί άπό τό προοδευτικό κοινό, δέν πρέπει 
νά περιμένουμε τήν Τδια πάντοτε ικανότητα α
γοράς βιβλίων γιατί καθημερινώς χτυπιέται 
άπό παντού, καί κυρίως οικονομικά. (Δεχόμα
στε επιστροφές βιβλίων γιατί άπελύθησαν άπό 
τή δουλειά τους ή ήρθε κάποιος συνάδελφός 
τους στο σπίτι τους καί είδε τά βιβλία όπότε 
οί συνέπειες θά εΐναι άμεσες).

Ά π ό τό άστο -  υπαλληλικό κομμάτι μόνον 
οί μεσαίοι υπάλληλοι εΐναι μόνιμοι πελάτες 
καί μερικοί νεο -  άστοί πού άγοράζουν δτι δή
ποτε βιβλία μόνο καί μόνο γιά νά έπιδείξουν 
τήν βιβλιοθήκη τους.

Καί τά παραπάνω συμβαίνουν κυρίως στήν 
Αθήνα καί σέ πολύ μικρότερη κλίμακα στις 
μεγάλες έπαρχιακές πόλεις. Γιά τον αγροτικό 
κόσμο, εΐναι πολύ λυπηρό, δέν γίνεται καμμιά 
συζήτηση.

Ή δίωξη τού βιβλίου γίνεται καί φανερά 
καί καμουφλαρισμένα. Τά άστυνομικά όρ
γανα καθημερινώς πιάνουν τούς πλασιέ τούς 
απειλούν καί τούς συσταίνουν νά μή πωλούν 
βιβλία καί κυρίως άριστερά. Στις Δημόσιες 
υπηρεσίες άποτελεΐ ηρωισμό ή άγορά άριστε- 
ροΰ βιβλίου. Πολλοί έκδοτες έχουν διωχθεί καί 
τά βιβλία τους κατασχεθεί, γιατί τόλμησαν 
εμφανίσουν νέους συγγραφείς μέ προοδευτικό 
περιεχόμενο. Τό άποτέλεσμα τής δίωξης αυ
τής τού βιβλίου εΐναι νά περιορισθεΐ ή άγορά 
τού άριστερού βιβλίου στήν Αθήνα καί στήν 
Θεσ)νίκη. (Τον Πειραιά εκτός τών διώξεων τον

δέρνει ή άνέχεια τόσο, πού στήν άγορά βιβλί
ων μόνο μέ μικρή επαρχιακή πόλη μπορεί νά 
συγκριθεΐ). "Ετσι λοιπόν ό εκδότης θά σκεφθιϊ 
πολύ άν πρέπει νά βγάλει προοδευτικό βιβλίο.

Προτού προχωρήσουμε πιο κάτω εΐναι άπα- 
ραίτητο νά κάνουμε μιά διευκρίνιση. Οί έκδο- 
τικές έπιχειρήσεις στήν Ελλάδα δέν εΐναι σά* 
τις άλλες εμπορικές επιχειρήσεις. "Ολοι σχε
δόν όσοι άσχολήθηκαν μέ τό βιβλίο έχρεωκό· 
πησαν καί τήν Τδια τύχη θά άκολουθήσουν και 
οί υπόλοιποι.

Βασικός συντελεστής τής κυκλοφορίας του 
βιβλίου είναι ό πλασιέ καί είτε τό θέλουμε εΤτι 
όχι μέ βάση αυτή τή διαπίστωση θά προχωρα® 
με στήν έκδοση βιβλίων. Καί γιά νά πάρει 4 
πλασιέ τό βιβλίο, πρέπει νά κερδίζει.

Καί ό πλασιέ κερδίζει άπό τά μεγάλα 
σοστά καί κυρίως άπό τά ογκώδη βιβλία, 
θά γεννηθεί τό έρώτημα. Έάν έσεΐς κ. έκί 
ρίχνατε τήν τιμή τού βιβλίου στή τιμή που β  
παίρνει ό πλασιέ δέν θά είχατε μεγαλύτερη M|.j 
τανάλωση, όπότε θά κερδίζατε τά ίδια; *Έχο® 
γίνει τέτοια πειράματα καί τό άποτέλεσμα'ή
ταν άρνητικό. Σήμερα δέν έχει ό βιβλιόφιλος 
τή δυνατότητα νά τό άγοράσει τοίς μετρητί|| 
καί προτιμά έν γνώσει του τό πανάκριβο 
μέ δόσεις. Προ μηνός ή κ. Βλάχου Τδρι 
έκδ. οίκο «Γαλαξία» καί έθεσε σέ κυ»_ 
τά λεγάμενα «βιβλία τής τσέπης». Ή τιμή 
εΐναι μόνο 1 5 δρχ. τό καθένα, σάς πληι 
λοιπόν δτι παρ’ δλη τή μεγάλη διαφήμισή 
πέτυχε.

Ά πό τά πιο πάνω διαπιστώνουμε δτι 
ναρχία αυτή θά εξακολουθήσει προς ζημία] 
τών εκδοτών καί τού κοινού. Ριζική θι 
δέν υπάρχει. Τό μόνο πού μπορεί νά γίνει 
τό έξής. Νά γίνει μιά συγκέντρωση έκείν&Μ̂  
εκδοτών πού άγαπούν καί πονούν τό 6*β] 
μέ θέματα 1) Νά κατοτγγελθούν οί τυχοδιΓ 
τού επαγγέλματος 2) Νά μειωθούν οί | 
τών βιβλίων. 3 ) Νά βγούν βιβλία κι 
φρασμένα καί καλοτυπωμένα. 4 ) Νά 
σει ή φωτογράφηση (δφσσετ) τού βιβλιί 
Νά πωλούν δλοι οί εκδότες μέ τήν έκπτωσ ,̂|

V



θά συμψωνηθεΐ. 6 ) Νά γίνει προσπάθεια ιδρύ- 
σεως ένός Οργανισμού ή Α.Ε. με μέλη μόνον 
έκδοτες, βιβλιοπώλες και πλασιέ άπό όλη την 
‘Ελλάδα. Σκοπός του ’Οργανισμού: φθηνό και 
καλό βιβλίο π.χ. Έ κδοσις μιας καλής καί 
συγχρονισμένης έγκυκλοπαίδειας κλπ. καί 7) 
Νά βοηθήσουμε νά πάρει ή ‘Ομοσπονδία έκ
δοτων καί βιβλιοπωλών Ελλάδος τέτοια όντό- 
τητα που νά λύσει τά προβλήματα τού βιβλίου.

Τό κράτος πρέπει νά βοηθήσει στην διάδοση 
τού βιβλίου με τούς έξης τρόπους: 1) Νά ι
δρύσει παντού βιβλιοθήκες 2) Νά άγοράζει 
500 άντίτυπα τουλάχιστον άπό κάθε έκδοση 
προς πλουτισμό τών βιβλιοθηκών 3) Νά ι
δρύσει μόνιμες καί κινητές έκθέσεις 4 ) Νά Ι
δρύσει (τό κράτος ή ή ‘Ομοσπονδία) ειδικό 
γραφείο πού θά συγκεντρώνει άνεξαιρέτως όλα 
τά βιβλία, θά συντάσει μιά μικρή περίληψη τού 
κάθε βιβλίου καί θά τη στέλνει νά δημοσιευτεί 
στην ειδική σελίδα τής κάθε έφημερίδος ή νά 
μεταδοθεί την κανονική ώρα άπό τό ραδιόφωνο. 
5) Νά διαθέσει τις κατάλληλες αίθουσες για 
νά γίνεται άνάλυση καί κριτική κάθε ένδιαφέ- 
ροντος βιβλίου 6) Νά όρίσει βδομάδα ή μήνα 
βιβλίου 7) Νά ένισχύσει τούς έκδοτες με ά
τοκα μακροπρόθεσμα δάνεια καί 8) Νά βρα
βεύει τις καλύτερες έκδόσεις.

Πρέπει νά γνωρίζουμε άκόμη ότι άπό τά 
πέντε περίπου χιλιάδες βιβλία πού άγοράζον- 
ται κατά μέσον όρο άπό κάθε έκδοση, μόνο

τό 1 000  - 1 500  διαβάζονται, τά υπόλοιπα πε
ριμένουν στις βιβλιοθήκες νά διαβαστούν ή 
στά γεράματα ή άπό τά παιδιά τους. Καί έ
νας λόγος εΐναι κι αύτός πού τό πολύ κοινό 
προτιμά τά ιστορικά βιβλία. Γιατί γνωρίζει 
άκόμη, ότι ένα καλό ιστορικό βιβλίο δέν χάνει 
ποτέ την άξια του όσα χρόνια κι αν περάσουν, 
ένώ τό άντίθετο συμβαίνει με τό διήγημα τό 
μυθιστόρημα ή την ποίηση.Τελευταία παρουσιά
ζει μιά κίνηση καί τό έκλαϊκευμένο έπιστημο- 
νικό βιβλίο. Κυκλοφοριακά έρχονται πρώτα τά 
λεξικά καί οί εγκυκλοπαίδειες, άκολουθούν τά 
Ιστορικά καί τελευταία φθάνουν τά μυθιστο
ρήματα, οί μελέτες, τά φιλοσοφικά.

Γιά την ποίηση δεν γίνεται ουδεμία συ
ζήτηση (έκτος δύο ή τριών έξαιρέσεων.).

"Οσο άφορά τά Σχολικά, τά Πανεπιστημια
κά καί Επιστημονικά συγγράμματα πρέπει νά 
άσχοληθεί κανείς πάρα πολύ γιατί παρουσιά
ζεται καί σ ’ αυτά ή ίδια άναρχία όπως καί στά 
υπόλοιπα βιβλία.

Προσωπικά νομίζω ότι κάτι πολύ μικρό έχω 
προσφέρει στον έκδοτικό χώρο, άλλά προσεγ
μένο. Προσπάθειες γίνονται καί θά έξακολου- 
θήσουν άλλά πάντα μέσα στη στάνη γιατί τό 
πρόβατο πού ξεμακραίνει τό τρώει ό λύκος.

Σάς έγραψα τίς άπόψεις όχι με τη σειρά 
καί πολύ βιαστικά. Αύτό σημαίνει ότι έχω ξε- 
χάσει μερικά πράγματα.

Τά ερω τήμ ατα που υποβάλλαμε στους συγγραφείς 1 2 3

1. — Είναι γεγονός δτι οί Έλληνες συγγραφείς είναι οί μεγάλοι άδικημένοι της βιβλιαγοράς, δε
δομένου δτι ή τάση πρός παραγωγή όγκώδους καί άκριβοΰ βιβλίου εκτόπισε τη λογοτε
χνία. Τί νομίζετε δτι μπορεί νά γίνει ώστε τά έργα σας ν* άποτελέσουν άντικείμενο ένδια- 
φέροντος τών παραγόντων του βιβλίου ; (Έκδοτων, πλασιέ, κοινού).

2. —Ή  σημερινή ιδιότυπη κατάσταση στό βιβλίο, μέ τίς μεγάλες καί δύσχρηστες έκδόσεις, ζη-
μιώνει ουσιαστικά τό έλλη^ικό λογοτεχνικό βιβλίο καί τούς συγγραφείς ;

3. —Βρίσκετε ικανοποιητικές τίς τιμές μέ τίς όποιες άμοίβουν τούς συγγραφείς καί μεταφραστές
οί έκδοτες;

Ό κ. Λ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ, Πρόεδρος τής Ε 
ταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών : Ή  κα
τάσταση τής βιβλιαγοράς έπιδρά δυσμε- 
νώς στην άνάπτυξη τής λογοτεχνίας μας.

Γιά νά έξυπηρετήσει τό βιβλίο τό σκοπό 
του καί νά καταστεί μέσο καλλιέργειας τών 
πλατειών λαϊκών στρωμάτων, έπιβάλλεται νά 
είναι εύχρηστο, καλαίσθητο καί νά προσφέρε- 

σέ χαμηλή τιμή. Βέβαια, προκειμένου γιά 
επιστημονικά συγγράμματα, ή γιά έργα με
γάλων διαστάσεων, όπως λ.χ. τό «Πόλεμος καί 
Ειρήνη» τού Τολστόΐ, ή έκδοση δεν μπορεί πα- 
Ρ® να είναι ογκώδης καί ή τιμή τους σχετι- 
5® μεγαλύτερη. ’Αλλά τό νά γίνονται όγκώ- 

j . jy  κα> στήν πλειονότητά τους άκαλαί- 
Ι ιη * 8- " εκδόσεις βιβλίων, χωρίς νά τό ά- 

ιι ·τ°υν οί διαστάσεις τού κειμένου, είναι, νο- 
g W  έντελώς απαράδεκτο. Τό ίδιο άπαράδε- 
2 ?  f ”**1 -Kcc‘ ή τεχνητή διόγκωση τής τιμής, 

-°ν ^‘βλία πού θά μπορούσαν νά προσ- 
μέ 30 δρχ. κοστολογούνται 1 80 ή καί

περισσότερό.

Βεβαιότατα, ή κατάσταση αυτή έπιδρά 
δυσμενώς στήν άνάπτυξη τής έλληνικής λο
γοτεχνίας γιατί συγγραφείς μας, κυρίως οί 
νέοι, δέν βρίσκουν έκδοτη καί υποχρεώνονται, 
στή συντριπτική πλειονότητά τους, νά έκδί- 
δουν μέ δικά τους έξοδα τά βιβλία τους, πρά
μα πού μπορούν νά τό κάνουν μόνο όσοι έχουν 
οικονομικές δυνατότητες. "Αν τουλάχιστο ή 
κατάσταση αυτή μπορούσε νά συντελέσει στό 
νά άπαλλαγούμε άπό τήν πληθώρα τών ποιη
τικών πλακεττών, θά ήταν δυνατό νά τό κατα
λογίσει κανείς στό ένεργητικό της. Είναι πρα
γματικά άκατανόητο τό φαινόμενο, μόλις γρά
ψει κανείς τέσσερα -  πέντε ποιηματάκια, νά 
σπεύδει άμέσως στό τυπογραφείο. Θά ήταν 
καλύτερο νά δείχνονταν ύπομονητικώτεροι οί 
νέοι καί νά παρουσίαζοίν τή δουλειά τους συγ
κεντρωμένη σέ μιάν άξιόλογη έκδοση κι όχι 
νά τήν κατακερματίζουν σέ πλακεττίτσες. Δυσ
τυχώς, φαίνεται πώς ή κατάσταση τής βιβλια- 
γοράς σπρώχνει τούς νέους πρός τήν έσφαλ- 
μένη τούτη κατεύθυνση. Κι αυτό είναι ένας
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λόγος παραπάνω για νά έπιδιώξουμε τη βελ
τίωσή της.

Πιστεύω, συνεπώς, δτι πρέπει νά δημιουρ- 
γηθεΤ ένας μεγάλος έκδοτικός όργανισμός πού 
θ* άναλάβει νά παρουσιάζει φθηνές και κα
λαίσθητες έκδόσεις, προσιτές στο φτωχό κό
σμο, και πού θά στρέψει τό ένδιαφέρον του 
καί προς τούς νέους συγγραφείς.

Γιά τις άμοιβές τί νά πω; ΕΤναι γνωστό 
πώς άν έξαιρέσει κανείς πέντε - δέκα, τό πο
λύ, όνόματα, οί άλλοι συγγραφείς ή δέν άμοί- 
βονται καθόλου γιά τό έργο τους ή παίρνουν 
άμοιβές πείνας. Τό ίδιο χαμηλές εΐναι καί οί 
άμοιβές τών μεταφραστών, μέ άποτέλεσμα οί 
καλές μεταφράσεις νά μετριούνται στά δά
χτυλα.

Ό  κ. Σ. ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Πρόεδρος της Ε 
θνικής Εταιρίας Λογοτεχνών της Ελλά
δος : Νά γίνονται έκδόσεις τσέπης.
1. Βέβαια στο έρώτημά σας ή άπάντηση 

πρέπει νά βγαίνει άπό προσωπική άντίληψη. 
'Ομολογώ πώς ή περίπτωση μου δέν μπορεΤ 
νά έμπει μέσα στο πνεύμα τής έρώτησης πού 
υποβάλλετε. Πρέπει νά σάς πώ πώς δέν έχω 
παράπονο ούτε απ’ την έκδοτική ούτε άπό 
την έμπορική πλευρά τών βιβλίων μου. Αι
σθάνομαι πάρα πολύ κοντά στο κοινό καί 
νιώθω γύρω μου τη θερμότητα τής φυλής, ά
πό την όποια προέρχομαι καί γιά την όποιαν 
καί μόνο προορίζω την καλλιτεχνική μου προσ
πάθεια.

2. Ό  έκδοτης μου δίνει τά βιβλία μου τό
σο σέ μικρές δσο καί σέ μεγάλες, άρκετά 
δύσχρηστες, εκδόσεις. “Έ χ ω  προσέξει πώς 
πολλές φορές τό άναγνωστικό κοινό προτιμά 
άπό την μικρή έκδοση ένός έργου, τήν έκδο
ση σέ μεγάλο σχήμα πού κοστίζει καί περισ
σότερο. Εκείνο πού μπορεΐ νά βοηθήσει, νο
μίζω, τό λογοτεχνικό βιβλίο στο νά πλησιάσει 
πιο πλατειές μάζες άναγνωστικού κοινού 0<i 
εΐναι έκδόσεις τής τσέπης, μέ τήν προϋπόθε
ση πώς θά είναι χωρίς τυπογραφικά λάθη καί 
καθαρά καί κομψά τυπωμένες.

3. "Αν δέν άπατώμαι, μέ τήν ερώτηση τού 
περιοδικού σας, έννοεΐτε τά συγγραφικά δι
καιώματα πού πληρώνουν οί έκδοτες στούς 
συγγραφείς. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε, πώς ό 
έκδοτης εΐναι ένας έμπορος βιβλίου. Θά τό 
τυπώσει μόνον άν πεισθεΐ πώς είναι έμπο- 
ρεύσιμο, έφ* όσον διαθέτει δικά του κεφάλαια 
γιά τήν έκδοσή του. Επομένως καί τά συγ
γραφικά δικαιώματα πού θά πληρώσει θά εΐ- 
ναι άποτέλεσμα συμφωνίας διατυπωμένης σέ 
συμβόλαιο μεταξύ συγγραφέα καί έκδοτη. ΕΤ
ναι φυσικό τά ποσοστά αυτά νά κινούνται μέ
σα σέ κλίμακα πού ό μέν έκδοτης τή θεωρεί 
συμφέρουσα, σχετικά μέ τό κεφάλαιο πού δια
θέτει, ό δέ συγγραφέας τή θεωρεί λογική.

'Ο κ. Γ . ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ, Πρόεδρος του Συν
δέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών: Νά έκ- 
τυπώνονται λαϊκές σειρές έκδόσεων. 1

1. ΕΤν’ άλήθεια πώς ή παρατηρούμενη τε
λευταία τάση τής έκδοσης σέ όγκώδη σχή
ματα βιβλίων, γιά τήν έπιτυχία άδικαιολόγη-

του κέρδους, έπηρεάζει δυσμενώς τήν κίνηση, 
τού λογοτεχνικού βιβλίου. Ό πωσδήποτε 6-; 
μως αυτό τό φαινόμενο, δέ νομίζω, πώς εΐναι 
ό κύριος λόγος τής όργανικής, θάλεγα, νό-| 
σου άπό τήν όποιαν υποφέρει ή λογοτεχνία 
μας. "Αλλα πολλά ζητήματα καί στοιχεία\ 
καθορίζουν τή δυσκολία τής κυκλοφορίας καί 
μάλιστα τών πιο άδρών καί ουσιαστικών έρ-Ι 
γων τέχνης στή χώρα μας.

2. Οί υπερβολικά μεγάλες καί δύσχρηστες 
έκδόσεις άπορροφούν άναμφισβήτητα καί τήν 
ένεργητικότητα καί τά κεφάλαια τών έκδο3 
τών, άλλά καί τό ένδιαφέρον καί τά διαθέ-, 
σιμά χρήματα τού κοινού, πρός ζημίαν του| 
λογοτεχνικού βιβλίου καί τών συγγραφέων. 
Τό κακό όμως δέ μπορεΐ νά θεραπευθεί, πα
ρά μόνο μέ τήν έκτύπωση λαϊκωτέρων σειρών 
έκδόσεων.
• 3. Οί διδόμενες άμοιβές στούς συγγράφει®} 
καί μεταφραστές εΐναι πολύ περιωρισμένεςί 
Ά λλ' άτυχώς δέν έχουμε καί ευρύ άναγνωστ» 
κό κοινό γιά σοβαρά έλληνικά έργα.

‘ Ο κ .  Μ. Λ Υ Γ Ε Ρ Η Σ : Ή  έπιλογή γιά τήν 
έκδοση γίνεται μ έ έξω πνευματικά  κρι- 
τήρια.

Τά ζητήματα πού σείς, μέ τά έρωτηματά 
σας, θέτετε τόσο άπλά εΐναι πολυσύνθετα. 01 
συγγραφείς δέν έχουν τή δυνατότητα, δυστυ
χώς, νά έπιδράσουν στά φαινόμενα τής 6i6? m 
αγοράς. Μόνον ή έπέμβαση παροτ/όντων πού 
ναι σέ θέση νά έπηρεάζουν τήν οικονομική 
νηση, θά μπορούσε ν’ άποβεί άποτελεσματιι

Τό βέβαιο εΐναι ότι τό βιβλίο στον τόπο μι 
διατρέχει μεγάλη κρίση. Λένε ότι 
φαινόμενα παρατηρούνται καί σ ’ άλλες χ< 
άλλά στή δική μας τό κακό έχει π<
Εΐναι πραγματικά μιά διαστροφή στήν πώ 
ση τού βιβλίου τό γεγονός ότι τά ογκώδη 
άκριβά βιβλία κυκλοφορούν ευκολώτερα ά 
τά μικρά καί φθηνά. Νομίζω ότι ό θεσμός 
πλασιέ, πού υπήρξε ώς ένα βαθμό σπουδαίι 
συντελεστής γιά τή διεύρυνση τού άν< 
κοΰ κοινού, άπό ένα σημείο καί πέρα ανι 
τήν κανονική πορεία διάθεσης καί κυκλ< 
τού βιβλίου. Οί πλασιέ έφεραν τό βιβλίο 
άναγνώστη, καί συχνά φτάνουν ώς καί στά 
νά γιά νά τον βρούν. Θέλουν λοιπόν νά 
δίσουν όσο μπορούν περισσότερα κ* έτσι 
τάζουν νά εΐναι τό βιβλίο άκριβό.

Νομίζω πώς γιά νά έπανέλθει ή κίνηση 
βιβλίου στο σωστό δρόμο, πρέπει νά δη 
γηθεί ένας οικονομικά ίοτχυρός έκδοτικός 
νισμός ευεργετικού χαρακτήρα. Εννοώ μ' 
τό, ότι δέν θ ’ άποβλέπει σέ μεγάλα έμι 
κέρδη, άλλά θά στηρίζεται μόνο στις 
βές πού θά τού έπι τρέπουν νά συντη( 
πλώς καί νά συνεχίζει τό έργο του. *0  
σμός αυτός λοιπόν θά έχει σκοπούς 
άποκλειστικά κοινωνικούς καί πολιτκ 
καί θ* άναλάβαινε όχι μόνο προγραμμι 
νες σειρές έκδόσεων άλλά παράλληλα θά 
τιζε νά συγκροτήσει έναν άρτιο μηχανισμέ 
νίσης τού βιβλίου σ ’ όλη τήν 
πλευρά αυτή έχει καίρια σημασία, γ«< 
αυτήν οφείλεται ή άποτυχία τυχόν 
οργανισμών στο παρελθόν. Δέν εΐναι



τό ότι άπ’ όλους τους παλιούς έκδοτες κανένας 
σχεδόν δέν έπέζησε έμπορικά. Ό  μόνος έκδο
της που άπόχτησε περιουσία άπό τό 6ι6λίο 
ήταν ό Γ. Φέξης, πού οί κληρονόμοι του ξανάρ
χισαν πάλι τελευταία να κάνουν έκδόσεις. Τό 
μυστικό της έπιτυχίας του ήταν ή όργάνωση, 
σ* όλη την * Ελλάδα —  πόλεις και κωμοπό- 
λεις —  ένός μηχανισμού πώλησης του βιβλίου. 
Νομίζω ότι ένας τέτοιος όργανισμός θά μπο
ρούσε νά χρησιμοποιήσει καί μηχανισμό πλα- 
σιέδων, κάνοντας προσεκτική έπιλογή μέ κρι
τήριο τη φερεγγυότητά τους, την έντιμότητα 
στις συνο^αγές, την άγόπη τους για τό βι
βλίο κλπ.

Τό ζήτημα πού πρέπει νά μελετηθεί είναι 
πώς θά μπορούσαν νά βρεθούν τά κεφάλαια 
γιά τη δημιουργία ένός τέτοιου όργανισμού. 
Φυσικά δεν μπορούμε νά υπολογίζουμε πώς 
θά βρεθεί κανένας ουρανοκατέβατος μαική
νας, ούτε φυσικά τό σημερινό κράτος μπορεί 
νά παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Τό βλέπουμε άπό 
τον τρόπο μέ τον οποίο λειτουργεί ή κρατική 
έπιτροπή βραβείων καθώς κι άπό τήν έπιλογή 
των βιβλίων πού άγοράζει τό κράτος. "Αλλω
στε κι αυτές άκόμα, οϊ άγορές όπως γίνονται 
σήμερα άποτελουν έναν άπό τούς τελευταίους 
συντελεστές γιά τήν προώθηση καί άξιοποίη- 
ση του βιβλίου.

Τώρα θέλω νά έρθω σ ’ ένα άλλο ζήτημα: 
Τήν άξία των ίδιων των βιβλίων. "Οσοι όργα- 
νισμοί καί νά δημιουργηθοϋν, κι όσο άρτια κι 
άν είναι συγκροτημένοι, δέν θά έπιτύχουν &ν 
τό ίδιο τό βιβλίο δέν είναι άγαπητό κ* έπιθυ- 
μητό στον έλληνικό λαό. Καί γιά νά γίνει αυ
τό πρέπει ό λαός νά μπορεί ν' αναγνωρίζει 
μέσα στις σελίδες τό πρόσωπό του, τά πάθη 
του, τις έγνοιές του, τά προβλήματά του. Κι 
άκόμα ό συγγραφέας πρέπει νά είναι κατονοη- 
τός. Δυστυχώς, τελευταία ό έρμητισμός έχει 
πολύ διαδοθεί μέσα στήν πνευματική μας έκ
φραση, καί τούτο περιορίζει τήν προσέγγιση 
τής λογοτεχνίας μόνο μέσα σέ στενούς κύκλους 
μυημένων. Είναι καί τούτο ένα σύμπτωμα τής 
γενικώτερης κρίσης τών άξιών μέσα στον παλιό 
κόσμο. Πολύ λίγα βιβλία βλέπει κανείς νά άπο- 
δίνουν μέ τρόπο ρεαλιστικό καί κατανοητό κα
ταστάσεις άπό τήν έλληνική ζωή. Νομίζω ό
μως πώς καί ή κριτική μας δέν παίζει τό δια- 
ψωτιστικό ρόλο πού τής προσιδιάζει. Βιβλία 
σπουδαία περνούν σχεδόν άπαρατήρητα. Ή κρι
τική τ ’ άντιμετωπίζει μέ λίγες σύντομες έξη- 
γήσεις, χωρίς έκεΐνο τό πάθος καί τή θέρμη πού 
χρειάζεται. Μά, καί πάλι ή κριτική τότε μόνο 
μπορεί νά παίξει τό δημιουργικό ρόλο της, ό
ταν ό λαός, ή κοινωνία βρίσκονται σέ άνοδο 
καί άκμή.

Σχετικά μέ τό δεύτερο ερώτημα, ή απάντη
ση πού μπορεί νά δώσει κανείς είναι τούτη: 
Ασφαλώς ή κατάσταση τής βιβλιαγοράς όπως 
εχει δημιουργηθεί καί λειτουργεί σήμερα ζη
μιώνει τό καλό έλληνικό λογοτεχνικό βιβλίο 
και τούς συγγραφείς, επειδή στήν πλειονότητα 
των περιπτώσεων, ή έπιλογή γιά τήν έκδοση 
γίνεται μέ τρόπο μηχανιστικό καί μέ έμπορικά, 

|£ξωπνευμοπτκά κριτήρια.
Οσο γιά τό τρίτο έρώτημα ή γνώμη μου εΐ- 

ναι οτι γενικά δέν άμοίβονται καθόλου. Στή

μεγάλη πλειονότητά τους οί συγγραφείς έκδί- 
δουν μέ έξοδά τους τά έργα τους. ΟΙ νέοι κι 
άγνωστοι συγγραφείς ή όσων τά έργα δέν έ
χουν προσεχτεί δέ βρίσοκυν διόλου έκδοτες. 
Υπάρχουν βέβαια πέντε - δέκα όνόματα πού 
άπόχτησαν φήμη. Αυτοί πληρώνονται κατά κά
ποιο τρόπο καί μάλιστα σήμερα περισσότερο 
άπό κάθε άλλη φορά στο παρελθόν. "Ασχετο 
βέβαια, άν κι αυτή ή πληρωμή είναι έπαρκής, 
σέ σχέση μέ τις άνάγκες ένός σημερινού άνθρώ- 
που. Πάντως είναι γεγονός ότι τώρα ένας μι
κρός άριθμός συγγραφέων μπορεί σήμερα νά 
ζήσει μέ τό λογοτεχνικό έργο του, άν φυσικά 
ό συγγραφέας είναι γόνιμος ώστε νά μπορεί 
κάθε χρόνο νά παρουσιάζει ένα καλό βιβλίο. 
Γιατί βλέπετε ό ρυθμός τής σημερινής ζωής 
κάνει τό κοινό νά ξεχνάει τούς συγγραφείς πού 
δέν παρουσιάζονται ταχτικά καί μέ άξιόλογη 
έργασία.

Ό  χ. Γ. ΘΕΟΤΟΚΑΣ: Τό κοινό πού δια
βάζει διαθέτει περιορισμένα οικονομικά
μέσα.
Καθώς είπα καί άλλοτε, τό κοινό πού δια

βάζει τή νεοελληνική λογοτεχνία άποτελείται, 
κατά γενικόν κανόνα, άπό άνθρώπους μέ πο
λύ περιορισμένα οίκονομικά μέσα πού δέν 
μπορούν νά διαθέσουν έξήντα καί έβδομήντα 
δραχμές γιά ένα βιβλίο. Πρέπει λοιπόν νά γί
νουν, σέ μεγάλη κλίμακα, φτηνές, άλλά φρον
τισμένες λαϊκές έκδόσεις του τύπου τών βι
βλίων τής τσέπης, πού νά πουλιούνται στά 
περίπτερα. Τότε θά άνακαλύψουμε πόσο με
γάλο λαϊκό κοινό μπορεί νά υπάρξει στήν 
‘Ελλάδα. Τό νά βγαίνουν βιβλία άκριβά γιά 
νά χρησιμοποιούνται ώς δώρα καί γιά νά στο
λίζουν τις βιβλιοθήκες δέν είναι τίποτα κακό, 
υπό τον όρο νά βγαίνουν ταυτόχρονα καί τά 
φτηνά βιβλία καλής ποιότητας πού νά είναι 
προσιτά στον καθένα.

Θεωρητικά, οί άμοιβές τών συγγραφέων εί
ναι ικανοποιητικές. Φτάνει μόνο νά κυκλοφο
ρούν τά βιβλία καί νά γίνεται τίμια ή έκκα- 
θάριση τών λογαριασμών. Γιά τις άμοιβές τών 
μεταφραστών δέν έχω γνώση.

* 0  χ . Κ . Κ Ο Τ Ζ ΙΑ Σ : ΟΙ παράλογες τιμ ές
τών βιβλίων προχαλοϋν άγανάχτηση.

Τό άναγνωστικό κοινό τού λογοτεχνικού βι
βλίου αυξήθηκε σημαντικά τά τελευταία δέ
κα χρόνια στον τόπο μας. Ή  αίτια τής αύξη
σης αυτής οφείλεται άποκλειστικά στο ποιο
τικό άνέβασμα τής πάλης τών προοδευτικών 
δυνάμεων. Ουσιαστικό ρόλο στή διάδοση τού 
βιβλίου έπαιξε ό πλασιέ. Πολλά επίσης χρω
στάει τό προοδευτικό βιβλίο στούς μικρούς 
κυρίως εκδότες πού άγωνίστηκαν γιά τήν έπι- 
βολή του διακινδυνεύοντας τά ελάχιστα κεφά
λαιά τους καί πολλές φορές καί τήν προσωπι
κή τους ελευθερία.

Σήμερα όμως, ό πλασιέ κι ό μικρός έκδο
της πού άλλοτε παίξανε τόσο θετικό ρόλο στο 
άνέβασμα τής πολιτιστικής στάθμης μας, κιν
δυνεύουν νά γίνουν ή τροχοπέδη στήν πάρα πέ
ρα διάδοση τού λογοτεχνικού βιβλίου. ΚΓ αυτό 
γιατί είναι αντικειμενικά ανίκανοι νά ξεπερά-



σουν την άτταράδεχτη κατάσταση πού δη- 
μιουργήθηκε στη βιβλιοαγορά. Πλημμυρίσαμε 
άπό όγκώδεις τόμους, έπιφανειακής πολυτέ- 
λειας και άμφίβολης ποιότητας οι περισσότε
ροι, πού πουλιώνται 6 - 8  ψορές πάνω άπό την 
άξια τους. Τό άγοραστικό κοινό είναι άναμ- 
φισβήτητα τό μεγάλο θύμα. Ποιος είσπράττει 
δμως τά υπέρογκα αυτά κέρδη; "Ολοι φυσικά 
έκτος άπό τούς συγγραφείς, τούς μεταφρα
στές καί τούς πνευματικούς άνθρώπους πού 
συνεργάζονται στις διάφορες έκδόσεις. Τά είσ- 
πράττουν οί εκδότες, οί τοκογλύφοι πού τούς 
προεξοφλούν μέ υπέρογκο τόκο τις συναλλαγ
ματικές τους, οί πλασιέ, οί χαρτέμποροι, οί 
μεταπράτες, οί τυπογράφοι, οί βιβλιοδέτες κι* 
ένα σωρό άλλοι έπαγγελματίες πού ζοΰν άπό 
τό βιβλίο. Ή τιμή ένός βιβλίου διπλασιάζε
ται για νά ζήσει καί να πληρώσει τά γραμμά
τιά του ό χρεωμένος συνήθως έκδοτης, τρι
πλασιάζεται για νά ζήσει καί νά κερδοσκοπί- 
σει ό μεταπράτης, τετροατλασιάζεται για νά 
ζήσει καί νά καλύψει τις συνηθισμένες ζημιές 
του άπό κακοπληρωτές ό πλασιέ. Ή τιμή αυ
ξάνει μέ καλπασμό γιατί όλοι αυτοί οί παρά
γοντες του βιβλίου πρέπει νά ζήσουν καί νά 
κερδίσουν, έκτος φυσικά άπό τούς συγγρα
φείς, μεταφραστές, έπιμελητές ή σχολιαστές 
πού θεωρείται παράλογο νά έχουν τήν άπαί- 
τηση νά λύσουν τό βιοποριστικό τους πρό
βλημα μόνο άπό τήν πέννα τους, έκτος πιά 
άν έχουν τήν άντοχή νά δουλεύουν ολόκληρο 
τό εικοσιτετράωρο.

Οί παράλογες τιμές πώλησης των βιβλίων 
προκαλούν πιά σήμερα τή δίκαιη άγανάχτη- 
ση του κοινού. Μά τό φοβερώτερο εΤναι πώς 
άποξενώνουν τή νεολαία καί τις έργατικές τά
ξεις άπό τήν άγορά του βιβλίου. Νομίζω πώς 
ή κατάσταση χειροτερεύει καθημερινά κι εΤναι 
καιρός πριν φτάσει στο άπροχώρητο, όλοι οί 
άρμόδιοι παράγοντες, νά μελετήσουν σωστές 
λύσεις γιά τήν άντιμετώπισή της.

Ό  κ. Σ. ΠΑΤΑΤΖΗΣ : Γιά ποια «άμοιβή»
συγγραφέων μιλάτε;

“Ό σοι έκδοτες κατακλύζουν τήν άγορά μέ 
χοντρά βιβλία, χρυσοπανόδετα, μέ γυαλιστε
ρές κουβερτούρες κ.λ.π. φαίνεται πώς εΤναι 
θύματα του. . . Σαίξπηρ, πού μάς λέει κάπου 
πώς:
Ό  κόσμος περισσότερο δ ιαβ άζει τό  βιβλίο  
άν τ ά  χρυσά του λόγια είναι κα ι χρυσοδεμένα ...

Ή προτίμηση τού άναγνωστικοΰ κοινού προς 
τό χοντρό καί καλοδεμένο βιβλίο, δέν είναι 
καθόλου άσχετη μέ τις άναρίθμητες πολυκα
τοικίες πού ξεφύτρωσαν στήν ’Αθήνα καί μέ 
δλον γενικά τον οίκοδομικό όργανισμό πού ση
μειώθηκε μετά τον πόλεμο. Καθένας πού άπό- 
χτησε ένα σπιτάκι ή ένα διαμερισματάκι, βρί
σκει πώς είναι πολύ «σΐκ» νά στολίσει μερι
κές γωνιές μέ βιβλία ή νά στήσει μιά μικρή 
βιβλιοθήκη δίπλα στο ράδιο -  πικάπ. Τό πε
ριεχόμενο, δέν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μοΰ 
έλεγαν γιά έναν τέτοιον «φιλαναγνώστη», ά- 
γαθότατο άστό, πού συγκινήθηκε άπό τό σχή
μα καί τήν κουβερτούρα τής «Πολιτικής Οι
κονομίας». Τήν άγόρασε καί τή θρόνιασε μέ

περηφάνια στο κρεβάτι του, δπου είχε στήσει 
κι ένα ραφάκι γιά βιβλία, προωρισμένα νά 
παίζουν τό ρόλο υπνωτικών. "Υστερα άπό λίγο 
δμως, όταν πήρε μερικές πληροφορίες γιά τήν 
«ταυτότητα» τής «Πολιτικής Οικονομίας», ά- 
φού κατσάδιασε τον πλασιέ του, τήν άντάλλαξε 
μέ μιά «Μαγειρική». Si non e vero. . .

To κοινό αυτό πού άγοράζει τό χοντρό βι
βλίο μόνο καί μόνο γιατί εΤναι χοντρό, δέν 
εΤναι δυνατό νά έχει λογοτεχνικά ένδιαφέροντα. 
Ά π ό τήν άποψη αύτή, δέν γίνεται καμμιά «ζη
μιά», στούς έλληνες συγγραφείς ή στή νεοελ
ληνική λογοτεχνία. Ή καθιέρωση δμως τού ό- 
γκώδους καί άκριβού βιβλίου, υπάρχει κίνδυ
νος νά τυποποιήσει, δηλαδή νά διαφθείρει τό 
γούστο καί ένός κοινού πού θά μπορούσε καί 
θά ήθελε νά έλθει σ ’ έπαφή μέ τά νεοελληνικά 
γράμματα. Στήν περίπτωση αυτή περιέρχεται 
βέβαια σέ μειονεκτική θέση ή λογοτεχνία μας, 
γιατί οι εκδόσεις λογοτεχνικών έργων, τής 
νεώτερης προ πάντων γενιάς, δέν εΤναι δυνατά] 
νά έχουν τέτια έμφάνιση. ‘Ωστόσο, νομίζω πώς< 
εΤναι καιρός νά προσέξουν κάπως περισσότεροί 
καί οι συγγραφείς μας τό παρουσίασμα τών βι
βλίων τους. ΕΤναι άκατανόητο νά κυκλοφορούν 
μέ τή μορφή φριχτής «φυλλάδας» έργα πού έ
χουν λογοτεχνική άξια. Αυτό βέβαια δέν σημαί 
νει ότι πρέπει νά παρακολουθήσουμε τις σημε
ρινές τάσεις πού εΤναι καθαρά έκδοτικός «ά( 
χοντοχωριατισμός». Μπορούμε δμως μέσα στά 
πλαίσια τής λιτότητας καί τοΰ καλού γούστου 
νά προσφέρουμε στο κοινό έμφανίσιμα βιβλίι 
Οί «έκδόσεις τσέπης», πού δοκιμάστηκαν κα4 
στον τόπο μας μέ μεγάλη εμπορική επιτυχία^ 
εΤναι δυνατό νά λύσουν τό πρόβλημα τού λο
γοτεχνικού βιβλίου.

II. Τό λογοτεχνικό βιβλίο, πρέπει νά ε4 
ναι εύχρηστο καί προ πάντων φθηνό. Οί 
θρωποι πού τό διαβάζουν, δέν έχουν συνήθ 
τή δυνατότητα νά τό άγοράσουν. Γιά νά π 
σφερθεΐ δμως τό βιβλίο σέ μικρή τιμή πρέϊ 
νά μειωθεί τό κόστος του άπό τή μιά 
καί νά μεγαλώσει τό «τιράζ» άπό τήν 
Τό πρώτο, μπορεί νά γίνει μόνον μέ τήν 
κληρωτική άπαλλαγή τοΰ χαρτιού άπό κ 
φορολογία καί μέ άλλες σχετικές διευκολύι 
(δάνεια στούς έκδοτες λογοτεχνικών βιβλί 
άγορά άντιτύπων άπό τό κράτος ή άπό δη 
τικές βιβλιοθήκες κ.λ.π.) Τό τιράζ πάλι εΤ 
δυνατό νά φτάσει σέ μεγάλα έπίπεδα μόνον 
τό λογοτεχνικό βιβλίο, μέ τή χαμηλή του 
καί τό καλό του παρουσίασμα, ξεφύγει άπό 
στενό κύκλο τών άμέσως ένδιαφερομένων 
τή λογοτεχνία καί έλθει σ ’ έπαφή μέ πλ< 
ρο κοινό.

III .  Γιά ποιά «άμοιβή» συγγραφέων μ? 
τε; Δέν καταλαβαίνω. "Εχω τήν έντύπωση 
στήν ' Ελλάδα .δέν υπάρχουν έκδοτες πού 
ρώνουν τούς συγγραφείς, άλλά συγγραφείς 
πληρώνουν τούς έκδοτες γιά νά βγάλοι 
βιβλίο τους. Μήν εΤμαστε έξω άπό τά 
ματα. Γιατί τάχα θ’ άναλάβει ό έκi 
τυπώσει ένα βιβλίο καί μάλιστα νά πλη 
καί συγγραφικά, όταν θά ξέρει ότι δέν 
κειται νά πουλήσει πάρα πάνω άπό έκ 
διακόσια τό πολύ άντίτυπα;



'Ο κ. Κ. ΠΟΛΙΤΗΣ : Ένας συγγραφέας δέ 
μπορεί νά έπιδράσει.
Ασφαλώς ό ενδοιασμός των έκδοτων νά έκ- 

δόσουν μικρό σέ όγκο και φτηνό σ ε  τιμή βι- 
6 X1 0 , καθώς καί ή άρνηση των πλασιέ νά τό 
διαθέσουν, ζημιώνει άναμφίβολα την έλληνική 
λογοτεχνία. Δεν ξέρω αν μιτορεΤ νά γίνει τίπο
τε γι ά .  τή βελτίωση τής κατάστασης αυτής. 
Πρόκειται γιά ζητήματα τεχνικά καί οικονομικά 
στά  όποια ένας συγγραφέας δέν μπορεί νά έ- 
-ττιδράσει. Του λείπουν οί δυνατότητες. Ω σ τό 
σο νομίζω δτι ένα καλό πρωτότυπο λο
γοτεχνικό βιβλίο θά βρει πάντοτε τήν υπο
δοχή πού του άξίζει από μέρους του κοινού.

"Οσο γιά τά δικαιώματα πού πληρώνουν οί 
έκδοτες στούς συγγραφείς ασφαλώς δέν εΤναι 
ικανοποιητικά.

"Ο κ. Α. ΤΕΡΖΑΚΗΣ: Ή  σημερινή βιβλία 
γορά είναι ασυνάρτητη.
Συμπαθεΐστε με ν’ άπομακρυνθώ λιγάκι ά- 

πό τό πλαίσιο τών έρωτημάτων σας. Ή πρό
θεσή σας, νομίζω, είναι νά έχετε τή γνώμη 
μου γιά τό θέμα, γενικά, του έλληνικού βι
βλίου. Θά σάς τήν πώ:

’Ανήκουμε σ ’ ένα λαό πού μαστίζεται από 
τήν άγραμματωσύνη. Στούς δέκα "Έλληνες, 
οί έννέα είναι άγράμματοι. Δέν λέω «άναλ- 
φάβητοι». Λέω «άγράμματοι». Αυτό σημαί
νει πώς, άν ξέρουν άνάγνωση καί γραφή, δέν 
δίνουν όμως πεντάρα τσακιστή γιά τά Γράμ
ματα, τήν Παιδεία, τό στοχασμό, τον Ωραίο 
Λόγο. Τροφή πνευματική του Ρωμιού εΤναι ή 
έφημερίδα. ’Ακόμα καί ό έπιστημονικός μας 
κόσμος, κατά τά έννέα δέκατα, τρέφεται μέ 
τήν έφημερίδα καί μέ τό είκονογραφημένο πε
ριοδικό μεγάλης κυκλοφορίας. Μέσα σέ όκτώ 
εκατομμύρια "Ελληνες, οί άμεσα ένδιαφερό- 
μενοι γιά τή Λογοτεχνία εΤναι πόσοι; Τρεΐς; 
Πέντε χιλιάδες; Κάνετε τή διαίρεση. . .

Τό θέμα, γιά μένα, εΤναι άπό έκεΐνα πού 
δέν άντιμετωπίζονται μέ προχειρότητες: χρει
άζεται αληθινή καί ουσιαστική παιδεία, ά
πό τό σχολείο. Χρειάζεται νά μάθει τό έλ- 
ληνόπουλο νά διαβάζει, νά καλλιεργηθεί τό 
γούστο του έτσι πού νά καταλαβαίνει, ν’ α
παιτεί τό καλό. "Αν αστό δέν γίνει —  πράγμα 
που χρειάζεται χρόνια, δπως καταλαβαίνετε,—  
τ άλλα δλα θά εΤναι τεχνητές λύσεις. Μόνο μέ 
διευκολύνσεις, φτηνή τιμή του βιβλίου, θόρυ
βο γύρω του, κλπ., δέν δημιουργεΐται κοινό 
Αληθινό, μόνιμο. Κοινό υπάρχει όταν ό άνα- 

Ρ^ώοτης διψάει γιά διάβασμα, δχι όταν τον 
Κ'Λ'ηγάτε μέ τό τουφέκι.

Τώρα: Ή σημερινή βιβλιαγορά. ΕΤναι ά- 
K g p Tli nl· Κατακλυσμός άπό έκδόσεις, πού 

έξευτελίζουν τό εΤδος. Μεταφράσεις 
F ” γόνατο, κακοπληρωμένες, ανεύθυνες, στί- 

Με τό τσουβάλι, αφηγήματα, μυθιστορή- 
βιογραφίες, τά πάντα. . . Έ χει έπι- 

ŷouvcx πληθύνει ό αριθμός τών γραφόντων. 
|k; rTo θεωρώ σημείο εύχάριστο αυτό. Ά πε- 

H πληθώρα δέν πολλαπλασιάζει τις 
^οανοτητες vq βγαίνουν καί καλοί συγγρα- 

νΧνει, απλώς, τον μέσον δρο τής «πα- 
καί δημιουργεί σύγχυση. Δέν εΤναι

φυσικό σ ’ ένα λαό μέ τόσα έκατομμύρια ά- 
γραμμάτους νά υπάρχουν τόσοι «συγγρα
φείς». . .

Ή άμοιβή τών συγγραφέων —  τών έλά- 
χιστων πού πραγματικά έχουν άναγνωστικό 
κοινό —  εΤναι, λίγο - πολύ, θεωρητική: Τά
πράγματα κανονίζονται έτσι πού νά βρίσκον
ται διαρκώς χρεωμένοι. Αυτά πού είσπράτ- 
τουν, εΤναι ψιχία μέσα στήν πραγματικότη- 
τα τής σύγχρονης ζωής. Τώρα, δέν ξέρω, μπο
ρεί νά ύπάρχουν καί συγγράφεις καλοί έμπο
ροι. Έ γ ώ  δμως δέν μιλώ εδώ γιά έμπορους. 
Μιλώ γιά συγγραφείς. . .

*0  κ. Δ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 01 άπαντήσεις μου
θά είναι αισιόδοξες.
Οί απαντήσεις μου στά έρωτήματά σας θά- 

ναι αισιόδοξες. "Οταν λογαριάσει κανείς πώς 
πριν άπό τον πόλεμο μιά έκδοση κυκλοφορού
σε σέ χίλια άντίτυπα καί σήμερα δέν εΤναι 
λίγα τά βιβλία πού βγαίνουν σέ τέσσερις καί 
έξη χιλιάδες άντίτυπα σέ δεύτερες, σέ τρίτες 
καί σέ περισσότερες έκδόσεις, δέ μπορεί πα
ρά νά συμφωνήσει κανείς μ’ δσους υποστηρί
ζουν πώς ή βάση του άναγνωστικού μας κοι
νού πλάτυνε πολύ τά τελευταία χρόνια. Προ
πολεμικά, σπάνια έβλεπες στά μικροαστικά 
κ* εργατικά σπίτια άκόμα κ’ ένα βιβλίο, τώ
ρα καμαρώνεις σ ’ άρκετά άπ’ αυτά μιά 6ι- 
βλιοθηκούλα. Ποτέ ώς τώρα δέν εΤχε γνω
ρίσει ό τόπος μας ένα τόσο μεγάλο εκδοτικό 
οργασμό —  άνεξάρτητα άν κοντά στούς τό
σους νέους έκδοτικούς οΤκους, πού πολλά 
προσέφεραν, βρέθηκαν καί μερικοί πού δέν έ
δειξαν ούτε ευθύνη ούτε συνέπεια. Τούτη τήν 
άναμφισβήτητη καί πρωτοφίχνέρωτη πρόοδο 
στήν κυκλοφορία τού βιβλίου στον τόπο μας 
τή χρωστάμε κυρίως στούς πλασιέδες, πού 
τό πήγανε στήν κατανάλωση καί τό έκαναν 
ν’ άγαπηθεΐ.

Υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα σήμερα βι
βλίου, ή τιμή του. Σέ μερικές περιπτώσεις εΤ
ναι αύτόχρημα άπαγορευτική. Στέκεται άπα- 
ραίτητο νά φτηνήνει. "Αν γίνει αυτό οί τωρι
νοί τόσο ικανοποιητικοί συντελεστές κυκλο
φορίας του, πιστεύω πώς θά διπλασιαστούν 
καί θά τριπλασιαστούν σέ σύντομο χρονικό 
διάστημα.

"Οσο γιά τό τρίτο έρώτημά σας, προσωπι
κά βρίσκω, πώς οί άμοιβές τών συγγραφέων 
άπό ορισμένους έκδοτες εΤναι, σέ συνάρτηση 
μέ τήν κυκλοφορία ένός βιβλίου, ικανοποιητι
κές. Ύπάρχουν βέβαια κι άλλοι εκδότες πού 
δέν έχουν τό παραμικρό ένδιαφέρον γιά τό έλ- 
ληνικό βιβλίο καί βλέπουν σάν πτωχοπρόδρο- 
μους τούς συγγράφεις μας. ’Ανήκουν σέ μιά 
παλιά κοντόφθαλμη σχολή πού σιγά -  σιγά 
πάει νά σβήσει, δπως κανένα ξένο βιβλίο δέ 
σημειώνει πιά στον τόπο μας τήν κυκλοφορία 
πού έχουν δλο καί πιότερο όρισμένα έλληνικά.

Θάθελα άκόμα νάλεγα πώς ό κύριος συν
τελεστής γιά τήν προκοπή τού ελληνικού βι
βλίου είμαστε, πρώτα καί κύρια, εμείς οι ίδιοι 
οί συγγραφείς. Πρέπει νά τό κάνουμε ν’ άγα
πηθεΐ οστό τις μεγάλες μάζες τού ελληνικού 
λαού, πού δλο καί πιότερο διψάνε γιά μόρ
φωση.



Τά ερω τήμ ατα πού υποβάλαμε στους μεταφ ραστές

1. — Είναι γνωστό οτι τό έπάγγελμά σας περνάει κρίση λόγω άΟρόας εμφάνισης νέων άνεύθυνων
άνταγωνιστών οΐ όποιοι «σπάνε» τις τιμές. ΓΙώς μπορείτε να προστατεύσετε τή δουλειά σας 
άπέναντι στους επιχειρηματίες του βιβλίου καί νά προστατεύσετε ταυτόχρονα καί τό άναγνω- 
στικό κοινό ;

2 . — ΟΙ μεταφράσεις, γενικά κρινόμενες, είναι καλές ή άνεύθυνες καί σέ μερικές περιπτώσεις κακές
ή άθλιες ;

3. — ΓΙώς πληρώνονται οΐ μεταφράσεις ;
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*0 κ. ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ: Νά γίνεται
κριτική των μεταφράσεων.
Οί μεταφράσεις γενικά κρινόμενες είναι και 

καλές καί κακές καί άθλιες, όπως άκριβώς 
καί οί ποιητικές συλλογές πού διαβάζει τό «ά- 
προστάτευτο» κοινό. Υπάρχουν κι άνεύθυνες 
μεταφράσεις, όπως άκριβώς καί τούτη έδώ 
ή άπάντησή μου είναι άνεύθυνη, έφ’ όσον δέν 
εχω τον χώρο ν’ αποδείξω τά λεγόμενό μου. Ε 
πιτρέψτε μου μόνο νά προσθέσω ότι άνεύθυνες 
καί άθλιες μεταφράσεις κυκλοφορούν καί σ* άλ
λες χώρες, συμπεριλαμβανομένης καί τής Γαλ
λίας καί τής Τδιας τής Σοβιετικής Ένώσεως, 
όπου δέν υπάρχουν έπιχειρηματίες του βιβλίου, 
υπάρχουν όμως κακοί μεταφραστές, πού θεω
ρούν καθήκον τους λόγου χάρη νά προσθέτουν 
στίχους σέ ποιήματα γιά νά γίνει τό κείμενο 
«κατανοητό» στούς άναγνώστες καί σ ’ αυτούς 
τούς ίδιους.

Τό έπάγγελμά μας όπως θέλετε νά τό ο
νομάζετε, πιθανόν νά περνάει κρίση «λόγορ ά- 
θρόας έμφάνισης νέων άνεύθυνων ανταγωνι
στών», ξεχνάτε όμως ότι κι εμείς —  οί μη α
νεύθυνοι υποτίθεται —  εϊμασταν κάποτε νέοι 
καί «σπάσαμε» τις τιμές τών τότε —  καθιερω
μένων θέλετε νά τούς πούμε; —  μεταφρα
στών. Δέν μπορώ φυσικά νά ξέρω τί άκριβώς 
ύπαινίσσεσθε, άλλά άν ή ερώτησή σας άπα- 
σκοπεϊ ν’ αποδείξει πώς τό μεταφραστικό ε
πάγγελμα πρέπει νά γίνει κλειστό, όπως τών 
φαρμακοποιών, τών δημοσιογράφων καί τών 
άρτοπο ιών —  άν δέν κάνω λάθος καί οί έδω- 
διμοπώλαι έπιδιώκουν κάτι παρόμοιο —  απαν
τώ οτι ένα τέτοιο μέτρο θά είταν άνελεύθερο 
καί άντιπνευματικό καί τό κυριώτερο βλακώ
δες. Μπήκατε ποτέ στον κόπο νά παραβάλετε 
τις «υπεύθυνες» μεταφράσεις μέ τό ξένο κείμε
νο; "Αν μπαίνατε σ ’ αυτόν τον άχαρο κόπο, θά 
διαπιστώνατε πώς άκόμα καί οί «καθιερωμέ
νοι» καταφέρνουμε συχνά νά δικαιώσουμε έκεί- 
νον πού είπε τό σοφό tradultore, tradittore 
Ό  μόνος τρόπος νά προστατεύσουμε τό ανα
γνωστικό κοινό ά π ’ τις κακές μεταφράσεις, εί
ναι νά τού προσφέρουμε καλές μεταφράσεις, 
έπαφιέμενοι στην άμφίβολη ικανότητά του νά 
κάνει τη σύγκριση. ’Αλλά καλές μεταφράσεις 
μπορούν νά γίνουν μόνο από μη έπαγγελμα- 
τίες μεταφραστές (αυτό τουλάχιστον μού δίδα
ξε ή εικοσάχρονη επαγγελματική μεταφραστι
κή μου πείρα) μόνο από ανθρώπους πού δια
λέγουν καί δουλεύουν ένα κείμενο γιά προσω
πική τους ευχαρίστηση, όπως θά πρέπει νά 
δούλεψε ό Σεφέρης την «"Ερημη Χώρα» τού 
"Ελιοτ.

Προς τό παρόν, ωφέλιμη θά ήταν πιθανόν ή

καθιέρωση μιας στήλης κριτικής τών μεταφρά
σεων —  ιδέα πού ρίχτηκε προ πολλού άπό άλ
λους, ούδέποτε όμως πραγματοποιήθηκε. Προ
σωπικά, ποτέ μου δέν μπόρεσα νά καταλάβω 
τή νοοτροπία τών κριτικών μας πού δέ διστά
ζουν ν’ άσχοληθούν μ’ ένα όποιοδήποτε έλλη- 
νικό κείμενο, ούδέποτε όμως καταπιάστηκαν 
νά κρίνουν ένα ξένο μυθιστόρημα λόγου χάρη, 
λές καί τά ξένα βιβλία είναι άνάξια ή άνώτε- 
ρα κριτικής. Ό  κριτικός τού ξένου βιβλίου θά 
θεωρούσε βέβαια ύποχρέωσή του νά πεί δυο 
λόγια γιά τήν ποιότητα τής μετάφρασης, όπως a 
γίνεται ήδη στις θεατρικές κριτικές, όπου ό λ ες ! 
οί μεταφράσεις άνακηρύσσονται κατά κανόνα 
«πετυχημένες» ή «θεατρικές» προς μέγιστον 
παιδαγωγικόν όφελος τού φιλοθεάμονος κοινού. :

Προς τό παρόν, ό μόνος τρόπος νά «προ-ι 
στατεύσουμε τή δουλειά μας άπέναντι στούς ' 
έπιχειρηματίες τού βιβλίου» είναι νά γίνουμβ 
έκδοτες. Φυσικά, ή πρότασή μου έχει δυο 6 α - . 
σικά μειονεκτήματα: Πρώτον, χρειαζόμαστε
χρήματα πού δέν έχουμε. Δεύτερον, άν γινό-β 
μουνα ποτέ μου έκδοτης, θά έπαυα νά μετα-3 
φράζω καί θά κατέφευγα στούς «νέους καί ά-S  
νεύθυνους ανταγωνιστές» αναλαμβάνοντας έπ ω -Ι 
νύμως τήν «έπιμέλεια» τής μεταφράσεως, όπως^· 
κάνουν καί τώρα μερικές «λογοτεχνικές φίρμες» 
οί όποιες —  πράγμα γνωστό σέ όλους έκ τά Γ  
άπ’ τό «άπροστάτευτο» κοινό —  μιά καί μόνη 
σχέση έχουν μέ τον έκδοτη τους: Εισπράττουν» 
τό αντίτιμο γιά τήν μέσφ τού όνόματός τωι>| 
διαφήμιση τού έμπορεύματος, όπως παλιό-' 
τέρα διαφημίζανε τά σιγαρέτα Καραβασίλη 6 
Ξενόπουλος καί ή Κοτοπούλη κι όπως διαφη
μίζει σήμερα τον Παπαστράτο ή Τζέην Μά\̂  
σφιλντ.

Ό  κ. ΣΩΤ. ΠΑΤΑΤΖΗΣ : Ή  άμοιβή της 
μεταφραστικής έργασίας είναι έξοργι- 
στιχά έξευτελιστική.
I. Ή μετάφραση τών λογοτεχνικών κειμέ

νων ιδιαίτερα, δέν είναι μηχανικός «μεταγλωτ- 
τισμός», άλλά καθαρή αναδημιουργία. Ή α
πλή γνώση τής ξένης γλώσσας δέν είναι 
καθόλου αρκετή. Πρωταρχική σημασία έχο. 
νά ξέρεις τέλεια όχι τόσο τή γλώσσα άττό 
τήν όποια μεταφράζεις όσο εκείνη σ τ η  V, 
οποία μεταφράζεις. Γιά νά μεταφράσουμε δη
λαδή ένα λογοτεχνικό κείμενο, δέν είναι άρκετο 
νά γνωρίζουμε τήν τυπική πλευρά τής γλώσαΟζ 
μας, άλλά πρέπει παράλληλα νά έχουμε καλ
λιεργήσει τό γλωσσικό μας αισθητήριο, νά εί
μαστε εξοικειωμένοι μέ τήν ά ρ μ ο ν »  β -J 
τής γλώσσας πού άποτελεΤ άλλωστε κοπ 
βαθύτερη ουσία της. Από τήν άποψη αύττ]>



όλοι δσοι μιλάνε και γράψουνε τά έλληνικά, δέν 
σημαίνει οτι τά γνωρίζουν κιόλας. ΓΓ αυτό, 
σε πολλές μεταφράσεις, βλέπουμε συχνά μια 
ψράση που είναι όρθή στο τυπικό της μέρος 
κι ωστόσο συνθέτει έναν βαρβαρισμό άπό την 
άποψη τής γλωσσικής άρμονίας, άπό την πλευ
ρά του ύ ψ ο υ ς ,  άν προτιμάτε.

01 περισσότεροι δμως άπό τους σημερινούς 
έκδοτες, δέν σκοτίζονται πολύ γιά τέτιες «λε
πτομέρειες» καί συγκινούνται μόνον άπό τη 
χαμηλή τιμή τής μεταφραστικής έργασίας. 
Έ τ σ ι , δσοι είχαν ή έξακολουθουν νά έχουν τη 
μετάφραση σά μοναδικό τους έπάγγελμα, βρέ
θηκαν άναμφισβήτητα σέ δύσκολη θέση με την 
έμφάνιση των «άνεύθυνων άνταγωνιστών», κα
θώς τούς όνομάζετε. Πρέπει δμως νά βρεθεΐ κά
ποτε ένας τρόπος νά προστατευθεΐ ή μεταφρα
στική έργασία άπό τούς «πειρατές του έπαγ- 
γέλματος» καί άπό τις «πειρατίες» του εκδότη.

Δ έ μπόρεσα ποτέ μου νά καταλάβω γιατί 
νά εΐναι οργανωμένοι συνδικαλιστικά οί πέντε 
-  δέκα μουσικοκριτικοί, λόγου χάριν ενώ πα
ραμένουν άνοργάνωτοι οι άπειράριθμοι μετα
φραστές. Χωρίς νά έχω την παραμικρή πρόθεση 
νά μειώσω τήν προσφορά τών μουσικοκριτικών, 
πού τούς άναφέρω εντελώς ένδεικτικά, νομί
ζω δτι ή συμβολή τους στή γενικότερη πνευ
ματική προσπάθεια του τόπου μας, δέν είναι 
καθόλου σημαντικότερη άπό τή συμβολή τών 
μεταφραστών. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι εί
μαστε μιά χώρα δίχως πνευματική «αυτάρ- 
κεια» —  γιά νά μήν πούμε πνευματικά ύποα- 
νάπτυκτη. ‘Έχουμε συνεπώς απόλυτη άνάγκη 
άπό ώρισμένα, τουλάχιστον, στοιχεία τών ξέ
νων πολιτισμών πού θά μάς βοηθήσουν νά οι
κοδομήσουμε άργότερα τή δική μας κουλτούρα. 
Καί οί μεταφραστές, είναι οί «κουβαλητές», 
οί «εισαγωγείς» αυτών τών στοιχείων. Θ* ά
ξιζε νά προστατευθούν άπό τό κράτος όσο, του
λάχιστον, προστατεύονται οί εισαγωγείς ξυ
λείας, ας πούμε, ή εκείνοι πού μάς φέρνουν 
τις τσίκλες. Επειδή όμως κάτι τέτιο δέν θά 
γίνη ποτέ, είναι άνάγκη νά προστοττεύσουν 
οί ίδιοι οί μεταφραστές τήν έργασία τους. 
Γιά τό σκοπό αυτό είναι άπαραίτητη ή σύμπη
ξη ένός «Συνδέσμου» ή μιάς «Εταιρείας» 
πού θά είχε σά βασικές επιδιώξεις της τήν ά- 
ξιοποίηση τής μεταφραστικής προσφοράς καί 
τήν προστασία τού άναγνωστικού κοινού άπό 
τις «πειρατικές» μεταφράσεις.

II. Ή ποιότητα τών μεταφράσεων δέν είναι 
γενικά ικανοποιητική καί σ ε  μερικές περιπτώ
σεις αγγίζει τά όρια τής (Αθλιότητας. To kocko 
σστό πηγάζει άπό τρεις, κυρίως, λόγους:

cc) Άπό τήν προτίμηση τών εκδοτών προς 
τους (Ανεύθυνους μεταφραστές γιά λόγους οί
κονομ ίας.

β) Άπό τον άγχώδη ρυθμό πού παίρνει συ- 
Χνα ή μεταφραστική έργασία. Στά μεταπολε
μικά χρόνια, (Αναπτύχθηκε ένας ιδιόμορφος άν- 
|°γωνισμός ανάμεσα στούς επίσης ιδιόμορφους 
εκδότες: Ο καθένας εννοούσε νά βγάζει τά

‘ολια του σύμφωνα μέ δλους τούς κανόνες 
«συνωμοτισμού» καί όσο γινότανε πιο βια- 

Ι^ικα γιά νά μήν τον προλάβει ό (Ανταγωνι

στής του. "Ε τσι, Ιδανικός μεταφραστής ήτα- 
νε έκείνος πού είχε δύο άρετές: Εχεμύθεια
καί ταχύτητα. Έ γ ώ  προσωπικά θυμάμαι ότι 
σέ μιά περίοδο, ήμουνα υποχρεωμένος νά πα
ραδίνω σέ δυο ταυτόχρονα έκδοτες άπό ένα 
τυπογραφικό τήν ήμέρα, δηλαδή τριάντα δύο 
σελίδες. Πολλές φορές δέν πρόψθαινα ούτε νά 
ξαναδιαβάσω τά χειρόγραφα.

γ ) Ά π ό τό γνωστό «κόψιμο». Σέ πολλές 
περιπτώσεις, ή έκδοση βιβλίων έχει πέσει σέ 
χέρια άνθρώπων πού δέν έχουν πνευματικά έν- 
διαφέροντα. Οί έκδοτες αυτοί, είναι φυσικό νά 
έχουν έλαττωμένη επαγγελματική συνείδηση 
καί νά βλέπουν τό βιβλίο σάν έμπόρευμα μο
νάχα. Υποχρεώνουν λοιπόν τό μεταφραστή 
νά κόψει τό έργο γιά νά τό φέρει στά μέτρα 
τής οίκονομικής τους δυνατότητας. Τό κοινό 
βέβαια πού δέν γνωρίζει τήν έκδοτική «κου
ζίνα» φορτώνει τήν άσέβεια αυτή στον μετα
φραστή. Στον Τδιο έπίσης (Αποδίδει καί τά 
άφθονα τυπογραφικά λάθη. Γιατί καί σ* αυ τό  
τό ζήτημα υπάρχει κάποια άσυνειδησία. Με
ρικοί έκδοτες, γιά νά γλυτώσουν λίγα έκατο- 
στάρικα, (Αποφεύγουν τούς έμπειρους διορθω
τές καί έμπιστεύονται τά δοκίμια σέ τελειό
φοιτους τού γυμνασίου ή σ έ δεσποινίδες πού 
γνωρίζουν γραφή, (Ανάγνωση καί λίγη όρθο- 
γραφία. Θά μοΰ πείτε βέβαια δτι ό μεταφρα
στής έχει χρέος νά κρατήσει τή «σημαία» του 
ψηλά καί νά μήν ύποκύψει στον έκβιασμό. ^Ο
ταν όμως ή μετάφραση είναι ή μοναδική βιο
ποριστική του άπασχόληση, τά περί «σημαίας» 
κ.λ.π. μετατρέπονται σέ κούφια «μπέλλα πα
ρόλα».

III .  Ή άμοιβή τής μεταφραστικής έργασίας 
είναι έξοργιστικά έξευτελιστική καί συντελεί 
κι αυτή όχι λιγώτερο στήν κακή ποιότητα 
τών μεταφράσεων. * Ομολογώ δτι δέν ήξερα 
σέ τί έπίπεδα κυμαίνονται σήμερα οί τιμές τών 
μεταφραστικών. Εΐναι τώρα κάμποσος καιρός 
πού δέν καταπιάνομαι μέ μεταφράσεις. Κου
ράστηκα πιά. Μόνον ή μεταφραστική μου έρ
γασία πού έχει κυκλοφορήσει σέ βιβλία ξε
περνάει τούς είκοσι τόμους —  μπορεί καί 
είκοσι πέντε, δέ θυμάμαι καλά —  μέ συνολι
κή έκταση δέκα έως δώδεκα χιλιάδες σελί
δες. Έκρινα πώς πλούτησα αρκετά (Απ’ αυτή 
τή δουλειά καί τήν παράτησα. Πριν άπό πέν
τε - έξη χρόνια, ή συνηθισμένη άμοιβή ήτανε 
διακόσιες δραχμές κατά δεκαεξασέλιδο. Υ 
πέθετα ότι τώρα θά είχε φτάσει τις τριακόσιες, 
τουλάχιστον. Προ ήμερών όμως, άκουσα μέ ά- 
γανάχτηση κάποιον εκδότη νά μού λέει ότι 
βρήκε έναν κ α λ ό  καί γ ν ω σ τ ό  με
ταφραστή μέ εκατό δραχμές τό τυπογραφικό! 
Γιά όνομα τοΰ Θεού! . . Κι άν άκόμα δέν υ
ποψιαζόσαστε τί μόχθο (Αντιπροσωπεύει ή με
τάφραση ένός δεκαεξασέλιδου, πείτε μου σάς 
πο(ρακαλώ: Τί είδους μετάφραση θέλετε τώ
ρα νά σάς κάνει αυτός ό άνθρωπος πού, ποιος 
ξέρει κάτω οπό ποιές συνθήκες, δέχθηκε τή 
δουλειά πού τού προσφέρανε;

Σ το  επόμενο τεύχος τής «Ε . Τ .»  Οά δΐ]μο- 
σιεντονν οί υπόλοιπες απαντήσεις καθώ ς κα ι 
τά  συ μ π εοάσμ ατα  τοϋ περιοδικού  άπ ό  τήν ε 
οεννα.
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ΙΙαρήγορες διαπιστώσεις
Είναι -πραγματικά ευχάριστο το γεγονός 

δτι ή δικαιοσύνη άπέρριψε την αίτηση του νο
μάρχη ’Αττικής για τη διάλυση του «Μορφω
τικού Συλλόγου Ελευσίνας». Τό κατατρεγμέ
νο -πνεύμα στο τόπο μας είναι άπό τις λίγες 
φορές -πού βρήκε -προστασία. Έλττίζουμε ότι 
ή δικαστική απόφαση θά άναστήλει τις ίσοττε- 
δωτικές διαθέσεις τής Νομαρχίας, -πού δπως 
καταγγέλει ή διακεκριμένη λογία κ. Θάλεια 
Κολυβά στις στήλες τής « Ελευθερίας», είναι 
τόσο ακόρεστες, ώστε δεκαπέντε περίπου εκ
πολιτιστικά και πνευματικά κέντρα στο φέου
δο τού κ. Ποπταρρηγόπουλου άπειλοΰνται με 
διάλυση.

Νομίζουμε πώς είναι καιρός νά άναληφθεΐ 
μιά σύντονη προσπάθεια εκ μέρους τής δι
καιοσύνης γιά νά σταματήσει ό κατήφορος 
αυτός. Γεγονότα σάν τήν άπόρριψη τής αίτη
σης γιά τη διάλυση τού Μορφωτικού Συλλό
γου Ελευσίνας, σάν τήν εισήγηση τού κ. Κι- 
ουσόπουλου στο θέμα των έκτοπίσεων των πο
λιτών και σάν την πρόταση τού Συμβουλίου 
Επικράτειας, πού άποκαλύπτει τον Αντισυν
ταγματικό χαρακτήρα των Αστυνομικών απα
γορεύσεων γύρω στο δικαίωμα τού συνέρχε- 
σθαι, δίνουν τήν παρήγορη έλπίδα πώς κά
ποτε σ ’ αυτόν έδώ τον τόπο θά μπούνε φραγμοί 
στη βία καί την αυθαιρεσία καί θά δικαιω
θούν οί λαϊκοί άγώνες γιά τήν έλευθερία. "Ας 
τό ελπίσουμε μ’ δλη τή δύναμη τής ψυχής μας.

Ό  ξένος πολεοδόμος
Μετά τήν κυβερνητική Αναγγελία δτι κάποιος 

Γερμανός πολεοδόμος πρόκειται νά διοριστεί 
Σύμβουλος γιά τά πολεοδομικά ζητήματα στο 
Ύφ. Οικισμού, διαβάσαμε τήν έντονη διαμαρ
τυρία τού Συλλόγου ’Αρχιτεκτόνων, ή οποία 
θέτει τό ζήτημα στή σωστή του βάση άπό 
κάθε πλευρά. Πραγματικά είναι Απαράδεκτο, 
δπως τονίζεται καί στή διαμαρτυρία, νά μετα- 
καλεΐται ξένος τεχνικός τή στιγμή πού οί 'Έ λ 
ληνες συνάδελφοί του ύπερεπαρκοΰν γιά την 
έπεξεργασία καί επίλυση σύγχρονων πολεοδο
μ ικών θεμάτων. Ή Αρχιτεκτονική καί ή πολεο
δομία ένός τόπου συνδέονται άρρηκτα με τον 
εθνικό χαρακτήρα τού λαού που τον κατοικεί. 
Κατά συνέπεια κανένας ξένος δεν είναι σ έ θέ
ση νά τον έκφράσει καλύτερα άπό τούς τε
χνικούς .που προέρχονται άπό τό λαό αυτό. Ό  
ενδεχόμενος διορισμός τού Γερμανού πολεο
δόμου, καί μάλιστα έπειτα άπό άλλο κακό 
προηγούμενο (Ανατέθηκε σέ ξένο Αρχιτέκτονα 
νά έκπονήσει τις μελέτες γιά τις κτηριακές εγ
καταστάσεις στο Αεροδρόμιο 'Ελληνικού), θά 
καθιέρωνε μιά παράλογη ταχτική χρησιμο

ποίησης ξένων στά σοβαρότερα τεχνικά 
προβλήματα τής χώρας μέ Αποτέλεσμα νά Ρ 
θεωρείται, ή χώρα μας υπανάπτυκτη καί 
σέ τομείς όπου δέν είναι. "Ας μην ξεχνά- 1 
με, άλλωστε, μιά σειρά σφάλματα πού έ- j 

καμαν οί ξένοι τεχνικοί όταν έλέφ Βαναροκρα- · 
τίας εγκαταστάθηκαν στο νεοσύστατο έλληνι- ] 
κό κράτος καί, μεταξύ πολλών άλλων, είχαν j 
προτείνει νά Ανεγερθοϋν τά Ανάκτορα τού "Ο- 
θωνα. . . πάνω στήν ’Ακρόπολη!

Π ολιτιστική  εξάρτηση
Υπάρχει όμως καί μιά άλλη πλευρά στο _ 

θέμα τούτο. Τό γεγονός ότι ή Αναγγελία γιά 
τήν επικείμενη πρόσληψη τού Γερμανού π ο -1  
λεοδόμου, έγινε Ακριβώς τις ήμέρες όπου συ -ί 
ζητείται ή άνάληψη, άπό τή Γερμανία t o u J  
Άντενάουερ, τής «υποχρέωσης νά βοηθά οί-  ̂
κονομικά την ‘Ελλάδα» (διάβαζε: τού δικαιώ-j 
ματος νά ελέγχει τήν οικονομία, καί συνι 
τήν δλη ζωή τής ‘Ελλάδας), Αποδείχνει 
τον πιο φανερό τρόπο, ότι ή οικονομική έξά| 
τηση φέρνει μαζί της καί τήν πολιτιστική 
ξάρτηση μέ Αποτελέσματα ολέθρια γιά τ< 
πολιτισμό του τόπου. Κι Από την άποψη τού
τη, ή διαμαρτυρία του Συλλόγου Άρχιτι 
νων έπέχει θέση υπεράσπισης τών έθνικών 
ξιών. Ή γενική Αντίδραση πού έκδηλώ 
κι άπό τις στήλες τού τύπου, όστοτελεί σα< 
προειδοποίηση ότι τέτοιες αυθαίρετες 
γειες είναι Από κάθε άποψη Απαράδεκτες 
οριστικά πιά ξεπερασμένες.

Κ υβερνητικό ενδιαφέρον
Ή  Κυβέρνηση πού χρόνια τώρα έξ< 

«Αποτελεσματικά μέτρα ύπέρ τής ένισχύ 
τών Ανθρώπων τού πνεύματος καί τής Τέχι 
χωρίς νά έχει πραγματοποιήσει Ακόμα τίπ< 
ουσιαστικό, μπροστά στήν άποψασιστικι 
τού πνευματικού καί καλλιτεχνικού κόσμου I 
Αγωνιστεί ένωμένος γιά τά ζητήματά του, 
διώκει μέ τή μέθοδο τών «διακρίσεων» νά 
σπάσει καί νά προκαλέσει «Ανταγωνισμό» 
μέσα στις συνασπισμένες δυνάμεις. ΚΓ 
τό δείχνει καθαρά. Τό γεγονός δτι τόσο ό 
Πρωθυπουργός, όσο κ’ οί αρμόδιο; ύπ< 
του, άντΐ νά συζητήσουν τά ζητήματα τού 
τρου κυρίως μέ τούς εκπροσώπους τού Σωΐ 
τείου Ηθοποιών —  άψού τό Σωματείο 
ποιών έθεσε τά ζητήματα —  κ άλεσαν τη 
τικώτατα κ* επιδεικτικά γιά ν’ άνακοινώ 
τις Αποφάσεις τους μόνο τούς έκπ| 
τών θιασαρχών. - εργοδοτών. Ή  εκδήλωση 
ναι χαρακτηριστική κι Αποκαλύπτει 
Κυβέρνηση, κάθε άλλο παρά σκέφτεται νά 
σει ριζικές λύσεις στά ζωτικά nj

______



των καλλιτεχνών. Κάτι σημαντικότερο: Φο
βάται την ένότητα καλλιτεχνικού κόσμου, την 
πίεση ττού αυτός άσκεϊ, και συνηθισμένη σέ 
παρόμοια «κόλπα» θέλει πότε με ψιχία, πότε 
με «ήμίμέτρα» να προκαλεΐ διασπάσεις, άν- 
ταγωνισμούς κ.λ.π. Μάταιη προσπάθεια. Τά 
προβλήματα έχουν τόσο πολύ ωριμάσει κι 
οι ένδιαψερόμενοι έχουν τόσο καλά συνειδητο
ποιήσει πώς μόνο μέ την ενότητα και τον συν
τονισμένο άγώνα θά φτάσουν στην επιτυχία τών 
σκοπών τους, ώστε αυτού τού είδους οί κυ
βερνητικές «απόπειρες» καταλήγουν στον αν
τίθετο άκριβώς άποτέλεσμα.

Π ρω ταγω νιστές και στη ζωή

"Ένα γεγονός μέ Ιδιαίτερη σημασία: 'Ό 
λα τά στελέχη τής * Ελληνικής Σκηνής, χω
ρίς εξαίρεση, πρωταγωνιστές καί πρωταγω
νίστριες τού θεάτρου μας, βρίσκονται σήμε
ρα γεμάτοι ένθουσιασμό κι άκατάβλητη α
γωνιστικότητα έπικεφαλής στους σκληρούς ά- 
γώνες τού Σωματείου Ηθοποιών: Παίρνουν
ένεργό μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις κι 
εΤναι πρόθυμοι νά ύποστούν όποιεσδήποτε θυ
σίες γιά νά έξασφαλιστεΐ ή κατοχύρωση κι 
ανύψωση τού θεατρικού έπαγγέλματος —  ξε
χωρίζουν σαν υπεύθυνα πρόσωπα, όπως και 
εΤναι. Τό θέατρο δέ μπορεί νά προκόψει άν 
σά σύνολο δέν αποκτήσει τις άπαραίτητες υ
λικές βάσεις. Αυτό έχει γίνει πιά κοινή συν
είδηση. Κι άνοίγει τις πιο εύοίωνες προοπτι
κές. Ή συμμετοχή όλων τών ήθοποιών στούς 
αγώνες τού ΣΕΗ αποτελεί μιά τεράστια δύ
ναμη. Χαρακτηριστικά, άναφέρουμε δτι μόλις 
ανακοινώθηκε ή προετοιμασία τους γιά μιά 
πορεία διαμαρτυρίας μ* έπι κεφαλής τά θεα
τρικά στελέχη, θορυβήθηκαν σέ άπελπιστικό 
βαθμό οί «σκληροτράχηλοι» άρμόδιοι Υπουρ
γοί. Οί ήθοποιοί, τόσο άγαπητοί στο εύρύτε- 
ρο κοινό, μέ άπροσμέτρητη άκτινοβολία, έ
χουν πάντα θερμή τή συμπαράσταση τού λα- 
ου.

"Ας παραδειγματιστούν, λοιπόν, άπ* τό πά
ρα πάνω γεγονός όλα τά στελέχη τών καλλι
τεχνικών και πνευματικών όργανώσεων, πού ε
πίσης, ή δημοτικότητά τους εΤναι σημαντική κι 
ή έπιρροή τους υπολογίσιμη. Πέρασε ό και
ρός πού Τσχυε τό μοιρολατρικό: «έμάς δέ μάς 
λογαριάζει κανείς». Έ κτος άπό τούς ηθοποι
ούς, ύπάρχουν σήμερα, πολλοί συγγραφείς, 
ποιητές, ζωγράφοι κ.λ.π. μέ μεγάλο κύρος. 
Κανένας δέ μπορεϊ νά τούς άγνοήσει άν συ
σπειρωθούν γύρω άπό τις έπαγγελματικές όρ- 
γανώσεις μαζί μέ όλους τούς συναδέλφους 
τους. Έχουν χρέος, σάν τούς ήθοποιούς, νά 
πρωταγωνιστήσουν καί στή ζω ή. . .

Λυτοί καί δεμένοι

«’Ανοηταίνει ή εθνική ασφάλεια» γράφει μέ 
ύφος σουσουδικής άνωτερότητας τό επίσημο 
όργανο τής Κυβέρνησης καί έφημερίς τού 
καθώς πρέπει κόσμου, διότι έδωσε διαταγή 
να δέσουν κατά τή μεταγωγή του στήν Κρή
τη τον «άσήμαντον κ. Γλέζον». ΓΓ αυτόν όμως

τον «άσήμαντο κ. Γλέζο» πού τυχαίνει νάναι 
καί παγκόσμιο σύμβολο τής ’Αντίστασης τών 
λαών, ξεσηκώθηκε όλη ή οίκουμένη. Ένώ άγνο- 
εΐ έπιδεικτικώτατα τούς πολύ σημαντικούς κυ
ρίους καί κυρίες τής καλής έφημερίδας, είτε 
λυτοί είναι, είτε δεμένοι.

5 Αφέντες ε ίν α ι . .  .

Ξυραφολουρίδα, τέλος πάντων ή κ. 'Ελένη 
Βλάχου. Μαζύ μέ άλλους τρεις κριτικούς έκα- 
τσοεν δίπλα στο μικρόφωνο τών έκπομπών τού 
Ραδιοσταθμού καί έπιασαν φιλολογική κουβέν
τα γύρω άπό τό λογοτεχνικό άπολογισμό τού 
1960. ΚΓ άπάνω πού τά λέγανε καί ψιλοκου- 
βεντιάζαν ή κυρία Ελένη, μ ενα θαυμαστό 
έλιγμό, άρχισε νά ρεκλαμάρει τζάμπα τον έκ- 
δοτικό της οίκο «Γαλαξίας» καί τις έκδόσεις 
του! "Ας πάει, τώρα, νά τήν πιάσει τό λογι
στήριο τού Ραδιοσταθμού. Στο μεταξύ άν κα
νένας άλλος, μέ τον παρά στο χέρι πάει νά 
δώσει καμμιά ρεκλάμα στο ραδιοσταθμό, πού 
δέν άρέσει στούς Ιθύνοντες, τήν ξαναπαίρνει 
πίσω καί πετιέται έξω άπό τήν πόρτα. Γιατί; 
Γιατί έτσι. ’Αφέντες εΤναι, τσιμπούκι πίνουν, 
κατά πού λέει κι ή παροιμία.

Γιαγνίς όλντον! . . .

Γιαγνίς όλντού, λοιπόν, μέ τις 500  χιλιά
δες τής ενίσχυσης τής Εταιρείας Ελλήνων Λο
γοτεχνών. Λάθος. . . "Ανθρωποι, είμαστε, βρέ 
άδερφέ, κάναμε λάθος. ’Αντί νά σταλεί τό έγ
γραφο στον κ. Μυριβήλη, ό όποιος είχε λά
βει στο μεταξύ καί τήν επιταγή, πήγε στον κ. 
Κουκούλα. "Ετριψε ό άγαθός πρόεδρος τά μά
τια του καί σίγουρα θά άναρωτήθηκε τί συμ
βαίνει ώστε νά μεταβληθεΐ ή κυβέρνηση καί ό 
υπουργός Τύπου εν μιφ νυκτί άπό λύκος σέ 
άμνόν. Συνεκάλεσε τό συμβούλιό του καί σάν 
εύγενικοί άνθρωποι εύχαρίστησαν όλοι μαζί 
μέ έγγραφο τον κ. πρωθυπουργό «άνθ’ όσων 
ύπέρ τών πτωχοπροδρομικών μας γραμμάτων 
έποίησε». ΚΓ άπάνω στις χαρές ήρθε τό μαν
τάτο. Τό παραδάκι προοριζόταν γιά τήν « Ε 
θνική Εταιρεία  Λογοτεχνών». Τάχε ζητήσει 
μάλιστα τά 500  χιλιάρικα ό κ. Μυριβήλης 
καί τά περίμενε. Κι άν ή άθλια δακτυλογρά- 
φος (ούτε ψύλλος στον κόρφο της τής κακο
μοίρας . . . )  δέν έκανε εκείνο τό μοιραίο λάθος 
νά «φάει» τό ε θ ν ι κ ή  πάνω στή βια
σύνη της, ούδείς θά έπαιρνε χαμπάρι γιά τό 
«δίκαιο» καί «αμερόληπτο» τρόπο μέ τον ό
ποιο μοιράζονται τά λεφτουδάκια του ελληνι
κού λ α ο ύ .. .

Βέβαια, εφευρέθηκαν «ευφυείς» δικαιολογίες 
εκ τών υστέρων, μιά καί βγήκε τό πράγμα στο 
μεϊντάνι. Τά έδωσαν, λέει, στήν Εθνική Ε τ α ι
ρεία Λογοτεχνών γιά ν’ αγοράσει κι αυ
τή ένα σπιτάκι γιά νά εισπράττει τό 
νοίκι καί νά τά φέρει βόλτα. Γ ιατί —  εί
παν —  ή Εταιρεία  Ελλήνων Λογοτεχνών, 
τό άρχαιότερο καί πιο έγκυρο σωματείο μας 
(αυτό, βέβαια, δέν τό είπαν. . . )  έχει τό σπίτι 
τού Γρυπάρη καί παίρνει νοίκι τό άλφα ποσόν.



Φυσικά δέν είμαστε έναντίον τής προικοδότη
σης τών απόρων κορασίδων. 'Ωστόσο έκεΐνο 
που δεν μπορούμε νά δεχτούμε εΐναι οί δια
κρίσεις. Νά πάρουν, άλλα δ λ ο ι. Και τά 
θηλυκά και τ* άρσενικά (π.χ. ό Σύνδεσμος

Λογοτεχνών)! Μαθαίνουμε δτι ή υπόθεση πάει 
γιά τη Βουλή. Νά πάει, βέβαια. Γιατί έτσι 
δπως καταντήσαμε δεν είναι άπίθανο μέ τά 
υπόλοιπα τού προϋπολογισμού νά προικίσουν 
σ έ άρμόδιοι και τις θυγατέρες τους!
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Α π α ρ ά δ εχ τη  αυθα ιρεσ ία  σε βάρος  
τής « Π άπισσας  *Ιω άννας» τοϋ Έ μ . Ροΐδη

Ά π ό  τό  ’Αγρίνιο, έλάβαμε τό παρακάτω γράμμα καί τό δημοσιεύουμε. Ό  γη 
ραιός φίλος καί άναγνώστης τής «Ε.Τ.» καταγγέλλει ένα πραγματικό γεγονός, πού 
άσφαλώς έχει μορφή λογοκριτικής έπέμβασης σ ’ ένα σεβάσμιο κείμενο τής λογο
τεχνίας μας, τις έπιστολές πού έρμηνεύουν τό  πνεύμα τής «Πάπισσας Ιωάννας» 
του Ροίδη. Τό γράμμα του σεβαστού πρεσβύτη δημοσιεύουμε αύτούσιο, στήν 
ώρα ία καί πνευματωδέστατη καθαρεύουσά του, άντάξια τών φιλολογικών παρα
δόσεων τής οίκογενείας του. "Ας τό  άπολαύσουν οί άναγνώστες μας:

Έν Άγρινίω τή  17 Ίανουαρίου 1961
’Ελλόγιμε κ. συντάκτα,

Τό όνομά μου είναι Σουρλής— Διονύσιος Ζουρλής — καί κατοικώ έν Άγρινίω παρά τον 
ποταμόν, εις την αύτήν οικίαν έν ή διέμενε προ εκατονταετίας περίπου ό άείμνηστος π ά π - 
πος μου, τού όποιου ή φήμη δέν είναι, άσφαλώς, άγνωστος εις την έλλογιμότητά σας, 
δεδομένου δτι έδοξάσθη τότε έν Έλλάδι, λαβών άποφασιστικώς θέσιν ύπέρ τής «Παπί
σης Ιωάννας» είς την περιώνυμον έριδα τού συγγραφέως Έ μ. Ροΐδου μετά τής Μέρας 
Συνόδου. Ενταύθα χάριν τής άληθείας, ας μοί έπιτραπεί ή παρέκβασις διά νά προσθέσω 
δτι είς την στερέωσιν τής φήμης του ούκ ολίγον συνέτεινον οι άγιοι πατέρες οίτινες, μέ 
τήν προσιδιάζουσαν είς καλογήρους έλευθεροστομίαν, τον ύβρισαν τόσον άμετροεπώς 
ώστε νά καταστή έν μια νυκτί διασημότατος.

Έ δώ  είς τό Άγρίνιον όπου κατοικώ, έλλόγιμε κ. συντάκτα, τά  πράγματα άκολου- 
θούν τον μονότονον καί πανάρχαιον ρούν των. Μόνη διαφορά μεταξύ έμού καί τού π άπ - 
που μου είναι δτι εκείνου μέν ό καλός Θεός, όταν τού έπήρε τήν συμβίαν του, τού έστει- 
λεν είς τον τόπον της ένα ρευματισμόν, διά νά μή μένη άβασάνιστος. Είς έμέ έστειλε μέν 
τον ρευματισμόν, άλλά μοί άφήκε καί τήν συμβίαν ίνα διττώς βασανίζομαι. Ανεξερεύνη
τοι αί βουλαί του...

Καθηλωμένος έν μέσω χειμώνι εις τήν πολυθρόναν μου, μόνην παρηγοριάν έχω είς 
τούς έβδομήκοντα πέντε ένιαυτούς τής ήλικίας μου τήν άνάγνωσιν. ΔΓ 6 δτε έπληροφο- 
ρήθην άπό τών στηλών τού ήμερησίου τύπου δτι ή κυρία Ελένη Βλάχου έξέδωκε τύ- 
ποις είς τήν σειράν τών έκδόσεων «Γαλαξίας» τήν περιώνυμον «Πάπισσαν Ιωάνναν» τού 
μακαρίτου Ροΐδου, έσπευσα νά προμηθευθώ έν άντίτυπον άπό τό ένταύθα πρακτορείον 
έφημερίδων, ίνα τήν άναγνώσω έκ νέου καί εύφρανθώ. Ό ποια, όμως, άπογοήτευσις ! Ή  
έλλόγιμος κυρία έν τή  έκδόσει ταύτη τής «Παπίσσης» έθεώρησεν ώς περιττάς τάς έπιστο- 
λάς τού μακαρίτου πάππου μου, τάς άπευθυνθείσας είς τήν τότε έφημερίδα «Αύγήν» τών 
Αθηνών, προς ύπεράσπισιν τού διωκομένου συγγραφέως καί τάς παρέλειψεν έντελώς ! 
Ούτω τό κείμενον τού μακαρίτου Ροΐδου εμφανίζεται άνευ τού συνοδεύοντος αύτό άλα
τος έξ Αγρίνιου, άν ύποτεθή δτι είναι δυνατόν νά ύπάρξη πέραν τού άττικού καί άγρι- 
νιωτικόν άλας.

’Αλλά, ελλόγιμε κύριε συντάκτα, μέ ποιον δικαίωμα άποκόπτεται άπό τήν «Πάπισ
σαν» τό μέρος τών Επιστολών τού Άγρινιώτου προπάππου μου καθ’ ήν στιγμήν ή φι
λολογική παράδοσις δεκατεσσάρων έκδόσεων έντός μιας ένεννηκονταετίας τό  έθεώρησεν ώς 
άπαραίτητον παραπλήρωμα; Υποπτεύομαι όμως δτι τό  ριζοσπαστικόν τών ιδεών τού 
πάππου μου ήνόχλησε τούς έκδότας τού «Γαλαξία» δι* δ καί προέβησαν είς τήν άποκο- 
πήν τών επιστολών, δπως περίπου ό ° Αγιος Αντώνιος (ού τήν ίεράν μνήμην πανηγυρί- 
ζομεν σήμερον) άπέκοψεν είς τήν έρημον τό ένοχλητικώτερον δΓ αύτόν τμήμα τού σ ώ 
ματός του...

Διαμαρτυρόμενος διά τό  συμβάν,
Μένω τής ύμετέρας έλλογιμότατος πιστός δούλος.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΥΡΛΗΣ, ό νεώτερος
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Οδυσσέα Έ λ ύ τη : «Τό ’ Αξιόν Έστίυ.
Για πολλούς λόγους δέν νοιώθω πώς είμαι Αρ

μόδιος ν’ ασχοληθώ μέ έργα δπως είναι «Τό ‘'Α
ξιο'; Έστί», νοΟ Όδοοοώχ Έλύτη. Έ χ ω  τή βε
βαιότητα πώς τά έργα αυτά θα προκαλέσουν τήν 
κριτική ή θά γίνουν αφορμή για μίαν Ανανέωσή 
της μέ την ανάδειξη νέων προσώπων πού ασφα
λώς ύπάρχουν ανάμεσα στους νέους πού σκέ
πτονται καί παρακολουθούν μ’ ένδιαφέρον τΙς κι
νήσεις καί τήν πορεία του νεοελληνικού λόγου. 
Προσωπικά δέν έπαψα νά πιλατεύω ποτέ, πώς α
σκώντας αυτό τό λειτούργημα, ατά σύ'/τομα χρο
νικά διαλείμματα πού μου αφήνουν άλλες ασχο
λίες, τό κάνω σαν ένας βοηθητικός πού τόν προσ- 
κάλεσαν νά άναλάβει μιά στήλη «αΐ να διατυ
πώσει μιά γνώμη όχι βέβαια αυθεντική, ειλικρι
νή πάντως καί όχι χωρίς τό'; κίνδυνο νά μήν 
είναι πάντοτε αλάνθαστη. Γιά τό'; Έλύτη, όπως 
καί γιά άλλους συγχρόνους μου φίλους ποιητές, 
πού τά έργα τους επιβάλλονται στό κοινό χω
ρίς ή κριτική —  υποτιμώντας τίς δυνάμεις της 
ή ομολογώντας τήν αδυναμία της —  ν* ασχο
ληθεί μαζύ τους, δεν θά μου επιτρεπόταν παρά 
μόνο μια προσπάθεια γιά κατατόπιση και διευκό
λυνση των αναγνωστών που παρακολουθούν αυ
τές τίς στήλες. Δυστυχώς έτσι έχουν τά πράγμα
τα καί μιά ουσιαστική κριτική μου απόπειρα κι 
άν ακόμη τή δικαιολογούσε ή καλοπιστία της, 
θάμενε τελικά αδικαιολόγητη σέ μένα τόν Ιδιο, 
γιατί θαλειπε ή απαραίτητη χρονική απόσταση 
πού απαιτείται γιά νά άποσαφηνισθεΐ ενα έργο 
καί μιά γνώμη καί από μένα καί από τούς άνα- 
γ/ώστες μου καί από τούς κρινόμενους ποιητές.

Δεν ξέρω ποιες συγκρίσεις θά μπορούσε νά 
κάνει κανείς προκειμένου νά /καθορίσει τή θέση 
'Λΰ Έλύτη σαν ιδιαίτερα πηγαίου καί καθαρού 
“οιητή. Ξέρω μόνο να είπώ πώς χωρίς τή γνη
σιότητα του μετάλλου του ή ποίησή μας θά ήταν 
~λλΟ φτωχότερη. Όλοι ξέρουν λίγο πολύ τ! 
άντιπροτώπευε ή Ελληνική ποίηση εκεί γύρω 

1930, ύστερα από τό θάνατο τού Καρυωτάκη

μάλιστα που άπστέλεσε καί τό θάνατο γιά τήν 
ποίηση μιάς εποχής, αφήνοντας νά δεσπόζουν; 
στον έλληνικό χώρο οί σπουδαίες ποιητικές φυ
σιογνωμίες πού είχαν ξεκινήσει από προηγούμε
νες γενεές, ποιητές άλλου κλίματος μέσα σ* 
ενα παρόν πού περίμενε τή'; ανανέωση του μέσα 
στήν ποίηση. Καί ή ανανέωση αυτή δέν θά έπρε
πε νά είναι Απλώς εκφραστική, αλλά καί ουσια
στική. νΟχι γιατί ή ανανέωση αύτή είχε ήδη 
έπιχειρηθεί στή'; Ευρώπη, αλλά γιατί ήτα'; α
ναγκαία από τά ίδια τά πράγματα. Τό'; Έλύτη 
τόν βοήθησε ή παιδεία του καί ή έγκαιρη ενημέ
ρωσή του πάνω στά ευρωπαϊκά ρεύματα, νά σφυ
ρηλατήσει τή δική του έκφραση, τή δική του ποιη
τική, μιά ποιητική δηλοοδη μέ δική της φυσιογνω
μία. Τά κείμενά του πολύ γρήγορα καί μέ τήν ύ- 
πογραφή του καί χωρίς τήν ύπογραφή του, μαρτυ
ρούσαν τόν ποιητή τους. ΤΗταν Έλύτης. Προ- 
κειμένου γιά τήν ποίηση, αυτός είναι νομίζω ό 
π ιό Ασφαλτος τρόπος που δείχνει πώς μιά προ
σωπικότητα έχει όλοκληρο>θεΐ κ ’ έχει επιβληθεί, 
αυτοτελής, ανεπανάληπτη στα ίδια χαρακτηρι
στικά καί στά ίδια μέτρα τουλάχιστο.

fH αστική του καταγωγή τού έπέτρεφε νά πά
ρει μια έγκαιρη καί πλήρη παίδευση, πού τήν 
από/τη σε χωρίς περισπασμούς καί χωρίς παρα- 
πανήσιους κόπους.Μέ τή βοήθεια τού ταλέντου του 
ή τ α ν  έ τ ο ι μ ο ς  ν ά  φ τ ά σ ε ι  από 
τά πολύ νέα του χρόνια. Έ τσ ι, μέ τά πρώτα 
του κιόλας ποιήματα ξεχώρισε. Ή  θέση του 
καί τό κλίμα .κάτω από τό δποίο ζεί δέν τό'; 
ενοχλεί, δέν τού προκαλ/εΐ ανησυχίες, δέν τού 
ρυτιδώνει ούτε τό ηλιακό φώς, ούτε τή θάλασσα 
τού Αιγαίου. Αυτό τό κλίμα τής εφηβείας καί 
της μακαριότητας υπάρχει μέσα στόν έλληνικό 
χώρο, γι’ αυτό καί μέσα στή'; ποίησή του δεν 
ύπαρχει κανενός είδους πλαστογραφία. Κι ακό
μα είναι από τούς λίγους ποιητές πού τραγού
δησαν ένα είδος ομορφιάς καί γαλήνης όχι από 
αντίδραση σέ κάτι Αλλο, Αλλά από μιάν άπ’ 
ευθείας διάθεση, από έναν κυματισμό καρδιάς 
γ ι ομάτον φυσ ικότητα.

-τα  χτήματα βαδίσαμε όλημέρα 
μέ τίς γυναίκες μας, τούς ήλιους, τά σκυλιά μας 
παίξαμε, τραγουδήσαμε, ήπιαμε νερό 
φρέσκο καθώς ξεπήδαγε από τούς αιώνες. 105

.  ̂ του είναι ένας κόσμος σέ κατάσταση
εφσ?ιας πού δέν όροθετεϊται από τίποτα. Τά 
ν>μχτά του είναι φρέσκα, όλα είναι νέα καί 
^-3φά, τίποτα δέν σου δίνει τή'; αίσθηση τού

χρόνου. Τά πράγματα όπαρχουν έξω από τή'; 
Αλφα ή βήτα διάρκεια. ΓΙΙ ψυχή παρουσιάζεται 
δυνατότερη απ’ αυτές τίς προϋποθέσεις της ύ
παρξης.



€0  κόσμος ξαναγίνεται— όμορφος 
άπ’ τήν αρχή στα μέτρα τής καρδιάς

*0 ποιητής αδέσμευτος χαρίζει μερικούς ασύγ
κριτους, στή μσναδικότητά τους, κρουστάλλ ινους 
φθόγγους στή νεοελληνική ποίηση. Καί χρησι
μοποιώ τόν όρο «μοναβιαότητα» γιατί είναι δύ
σκολο νά ελπίζει κανείς στήν παρουσία ένός άλλου 
ποιητή πού νά διαθέτει τό Ιδιο ταλέντο καί ή εύ- 
φορία του να είναι τόσο πολύ προστχτευιμένη 
από κάθε είδους καθημερινή ή καθολική ανη

συχία,για ν’άφήσουμε τήν Ιδια τήν ψυχοφυσιολογι- 
κή του κατασκευή που παίζει κι αυτή τό ρόλο της. 
'Η ζωή περιτρέχει τήν ποίησή του σαν ένα 
χρυσοφόρο ρεύμα, πού άβανατίζει αυτά πού ύπχρ- 
χουν: τή βλάστηση, τήτν άνθηση, τό χρώμα, τό 
αίσθημα, τό φως. Τά ντύνει μέ τήν περίσσεια μιας 
εκρηκτικής εσωτερικής διάθεσης που τά εξαϋ
λώνει, διατηρώντας όλα τά συστατικά τής ύλης 
τους, καί τά κρατάει έξω από τήν κίνηση, έξω 
από τή φθορά, έξω από τό χρόνο. Δίνει στά 
πράγματα τή δύναμη πού χρειάζονται για νά γυ
ρίζουν «ανάποδα τά χρόνια».

Φυσικά, δ,τι είναι αντικειμενικά ύπαρκτό καί 
ωραίο θά όπάρχει πάντοτε. Αύτό πού αλλάζει 
είναι μέσα μας. Τό π ιό παράξενο πράγμα πού θά 
είχε νά παρατηρήσει κανείς ο5 έναν άνθρωπο θά 
ήταν ή αιώνια νεότητα, όχι ή νεότητα πού ζεΐ 
κανείς αλλά ή νεότητα πού νοιώθει —  βαθύς 
καημός άπό καταβολής κόσμου. ’Ακόμα καί στ ή ; 
πρώτη περίοδο τού Έλύτη βρίσκουμε στιγμές —  
αλλά οΐ στιγμές δεν είναι ποτέ τυχαίες —  πού 
δείχνουν πώς ή ιδιαίτερη του ιδιοσυγκρασία είναι 
αρκετά εύθραυστη. ’Αλλά κι άν οί στιγμές αυτές 
δεν ύπήρχαν δέ θάπρεπε νάχουμε καμμιά αμφι
βολία γ ι’ αύτό. Τό αντίθετο θά ήταν ακατανόη
το. Ό  ποιητής τών «Προσανατολισμών» καί τού 
«’Ανθυπαλοχαγου», πού ανανέωσε τήν έκφραση 
καί διεύρυνε τό καθαρά ποιητικό στοιχείο με 
εύρηματικούς συνειρμούς, έπρεπε νά περιμένει 
κανείς πώς μέ τό χρόνο, κι’ άν ακόμα δεν άλ
λαζε οπτικό πεδίο, δέν θά τδβλεπε, μέ τό ίδιο μά
τ ι... "Ολοι είμαστε ύποοοείμενοι στή μέσα μας αλ
λαγή. Οί στιγμές τής αγγελικής ευφροσύνης ε ί
ναι άπλώς λιγόςερες ή περισσότερες στον καθένα 
άπό μας. Είναι ή κατάσταση μέ τή συντομώτερη 
διάρκεια.

Μιλάμε γιά μια αλλαγή σέ περίπτωση πού 
ή ζωή θα συνεχίζονταν κανονικά. Συνέβη δ- 
μως νά μεσολαβήσουν απρόσμενες καταστάσεις, 
βίαια γεγονότα νά θέσουν το οπτικό πεδίο τού 
Έλύτη σέ δεύτερη μοίρα γιά κάθε ανθρώπινα 
εύαίσθητον άνθρωπο. Αυτά τά γεγονότα στάθηκαν 
σαν ένα σκοτεινό παραπέτασμα που έφραξε τή 
χρυσή πύλη άπό τήν οποία ό ποιητής κατέγρα
φε τους Ιριδισμούς, τις αποχρώσεις, τις μορφές 
γενικά του ευτυχισμένου κόσμου του. Δεν πρέ
πει νά Οποθέσει κανείς πώς στή'; πραγματικό
τητα είχε έρθει τό πλήρωμα γιά μιάν όποιαδή-

ποτε αλλαγή. "Οταν έρχεται ό πόλεμος άπηχεί 
διαφορετικά σέ κείνον που τό'; περιμένει καί δια-' 
φορετικά σέ κείνον ττού δέν τόν περιμένει. ’Ε
κείνος πού τόν περιμένει τό'; δέχεται μέ όδύ- 
νη. ’Εκείνος πού δέν τόν περιμένει τό*; δέχεταιi 
εμβρόντητος. Ό  Έλύτης έμεινε ςοιφνικά, χωρίς 
τόν κόσμο του.

Διατηρεί στή μνήμη καί στήν καρδιά τό κλί»ια| 
αυτού τού κόσμου, όχι όμως γιά νά τόν περιδια-ι 
βάσει 6 ίδιος, αλλά γιά νά τοποθετήσει αν άμε.* 
οχ σ’ αυτόν —  ανάμεσα σέ μιά άνοιξη άπχλήι ί 
φρέσκια, αναστάσιμη αλλά καί γενναία —  τόνί 
νεκρό «Άνθυπολοχχγό τής ’Αλβανίας». Τού δια
θέτει δ,τι καλύτερο έχει, δ πως κάνουν σ’ αύτές-j 
τίς περιπτώσεις δλοι οί -αληθινοί ποιητές. Ή  
περιπέτεια τού πολέμου τής ’Αλβανίας, πού 
παίρνει κι ό ίδιος μέρος, ανάμεσα στους φτω
χούς , καθαρούς, ανοίνυμους στρατιώτες, τελειώ-i 
•νει κάποτε, άλλα δέ'; θά έπιτρχπεί σέ κχνενα® 
να επιστρέφει εκεί πού βρίσκονταν άλλοτε, πρώ
τα γιατί θά γεννήσει ό ίδιος νέα προβλήματα, κ’ 
ύστερα τά γεγονότα θα συνεχιστούν κι όσοι δεν 
πλανιώντχι θά καταλάβουν πώς κάτι πέρα άπό 
τόν πόλεμο κι άπό τά μαρτύρια των λαών συμζ 
βαίνει στόν κόσμο. Πώς βρισκόμαστε στό κέντόΒ 
μιας κοσμογονικής εποχής. Γιά ποιητές σάν τόν 
Έλύτη ό άνχπροσανατολισμός θ’ απαιτήσει επί
πονες εσωτερικές ζυμώσεις καί μχκρά χρονική 
διάρκεια. Αυτού τού είδους οί μετασχηματισμοί 
δέ*; «είναι πάντοτε εύκολοι στους πνευματικούς 
ανθρώπους. ’'Αν τηρούμε τή γενιά τού 30 — μιά 
γενιά πολυάριθμη στους διάφορους το·ιεΐς τού 
λόγου —  θά δούμε πώς ένα μέρος της δέν προ
χώρησε πέρα άπό κείνη τή'; εποχή. Προσπάθη
σε, ίσως έκαμε καί δοκιμές, άλλα δέν προχώ
ρησε. 'Άλλωστε ένας νέος προσανατολισμός^Η 
ξχρτατχι από πολλούς παράγοντες.

Ή  περίοδο τής πικρής αμηχανίας τού 'Ελύτη 
πρέπει νά βάσταξε πολύ'; και νλ X : :  χττηκε νά 
περάσου1*; περισσότερα άπό δέκα χρόνια γιά νέ 
παρουσιαστεί μέ αποσπασματικά ποίημα τά 
σέ δυό περιοδικά κι αργότερα, τό τέλος τού I960 
να τυπώσει τό τελευταίο βιβλίο του «Τό Άξιο» 
Έστί». Δ έ; 0άπρεπε' ν’ αμφιβάλλει κανείς γιά 
τόν γρήγορο ή αργό προσανατολισμό ένός ανθρώ
που πού πιστεύει πώς ή ζωή, ό άνθρωπος καί ή 
μοίρα του, αποτελούν τόν άξονα τού χρόνου jr f  
πού έπομένως δεν απειλείται άπό κχνενδς είΜίί 
κενό. Μπορεί όμως νά φανταστεί χάνεις πόα 
μακριά, άλλα καί πόσο οδυνηρή θά σπάθην 
ή περίοδο τού εσωτερικού του οασανισμοΟ, ή 
περίοδο τής μοναξιάς τού αποκομμένου άπό τή 
συσκοτισμένη φυσική του οδό ποιητή. Μέσα 
ίδιο του αύτό βιβλίο μερικοί στίχοι εδώ κ* χ̂ε:; 
έχουν έναν έςομολογητικόν τόνο πού «είναι *** 
προσωπικός.
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Λύνει αέρας τά στοιχεία καί βροντή προσβάλλει τά βουνά. 
Μοίρα των αθώων, είσαι ή δική μου Μοίρα!

ΤΑ ΠΑΘΗ Α'
Έζυγίαανε τή χαρά μου καί τή βρήκανε, λέει, μικρή 
καί τήν πατήσανε χαμού σάν έντομο.

ΤΑ ΠΑΘΙΙ Γ '



ΤΙς ήμερες μου άθροισα κι έμεινα μά/ος.
ΤΑ ΠΑΘΗ Δ'

Οί «νέοι Άλεξανδρείς» τά; όχλεύασαν κατά 
πρόσωπο. "Εμεινε «δ χωρίς φίλον κανένα μήτε 
οπαδό». τ1Ιταν «6 πικρός καί ό μόνος», όπως λέει 
ο* έναν άλλο στίχο του. «Τα σταυροδρόμια πού 
ήξερα έγιναν αδιέξοδα». Είπα πώς ό τόνος αυ
τός είναι και προσωπικός γιατί ό ποιητής δέν 
έχει τήν πρόθεση νά έκφράσει τόν έαυτό του 
μέ τό «"Αξιο; Έστι». Ό  π οινής Έλύτης έν- 
σαρκώνει τό χώρο του, καί δ χώρος του τον 
ποιητή Έλύτη. Μέσα στή; έκφρασή του ταυτί
ζονται δ χώρος, δ 'Ελληνικός χώρος, —  «αυτός 
δ κόσμος δ μικρός, δ μέγας» —  δ ποιητής Έ 
λύτης καί δ άνθρωπος Έ λόιης. Ό  τελευταίος 
ζεί τό όραμα, τήν ανάταση καί την πολεμική 
τοϋ χώρου του. Είναι σπόρος από τα έγκατά του, 
καί ψυχή από τήν ψυχή του. Ή  μοίρα του τόπου 
του είναι καί μοίρα του ποιητή κι* ή μοίρα τοϋ 
ποιητή είναι καί μοίρα τοϋ τόπου του. Μέσα 
σ’ αυτήν τήν ταύτιση δμως μπορούμε νά διακρί
νουμε καί τή ; αυτοτέλεια τών κινήσεων τοϋ ίδιου 
τοϋ ποιητή, να σημειώσουμε τή ; απόχρωση τής

ιδιόμορφης δικής του μοναξιάς, τοϋ ιδιόμορφου 
δικοϋ του δράματος.

Ό  χώρος πού τό*; γένη/σε καί πού ανάμεσα του 
ζεί —  δ Ελληνικός Χώρος —  είναι θείος, ζεί 
ένα θεία; δράμα επαναλαμβανόμενο κατά και
ρούς, 6 άγώνκς του καί ή νίκη του είναι αγώνας 
καί νίκη τοϋ βαθύτερα κ α λ ο ϋ, περιβάλλον
ται από λαμπρό φώς καί δ συσχετισμός μέ τά 
θ ε ί α  Π ά θ η  έχει τή ; ήθική ερμηνεία ταυ, 
δικαιώνεται εσωτερικά καί εξωτερικά στό θέ
μα του. Ή  δεκαετία 1940 - 1950 στάθηκε για 
τή ; Έλλάβα μιά περίοδο πού μόνα; ή ποίηση 
μπορεί νά υποβάλει τό μεγαλείο της. Μια πε
ρίοδο άπό τίς μεγαλύτερες πού έζησε στ ή ; ι
στορία της, άπό τή ; άποψη τοϋ δράματος, κι 
άπό τήν άποψη τής ’Αρετής. Γ0  αιώνια δοκιμα
ζόμενος, δ αιώνια ωραίος τής αρετής, πού φέρ
νει μέσα του τόν άξα/α ένός ήλιου «παλυάχτιδου* 
έκλήθη νά δοκιμαστεί για μια ακόμη φορά, έντο- 
λοδόχος τοϋ πνεύματος τοϋ καλοϋ πού ύπαρχε ι 
άπό πάντοτε μέσα .του.

. . .  Ό  πολλούς αιώνες πριν.
Ό  ακόμη .χλωρός ]ΐές στη φωτιά. Ό  άκοπος απ’ τά; ουρανό

ένιωσα ήρθε κ’ έσκυψε 
πάνω άπ’ τό λίκνο μου 

ίδια ή μνήμη γι/νάμενη παρά; 
τή φωνή πήρε τών ιδέν^ων, τών κυμάτω*; :

«’Εντολή σου, είπε, αυτός δ κόσμος 
καί γραμμένος μές στα σπλάχνα σου είναι. 
Διάβασε καί προσπάθησε 
καί πολέμησε» είπε.

«Ό καθείς (καί τα όπλα του» είπε.

Ό  ποιητής στή/ει ένα είδος λειτουργίας πού 
ακολουθεί ένα δικό της τυπικό μέ αναγνώσματα, 
ώόές καί ψαλμούς, πρσκειμένου, άσχετα πρός τά; 
εξωτερικά θρησκευτικό χαρακτήρα τής μορφής, 
νά δώσει τό ουσιαστικό στοιχείο της εθνικής πε
ριπέτειας, τό ρίγος πού μαρτυρεί καί επιβάλλει 
τό πραγματικό μεγαλείο, έπος καί Ιστορία μαζύ. 
Ό ποιητής γνωρίζει δτι «οί συλλαβές» τοϋ ποιη
τή «αρθρώνουν» τήν «ταυτότητά του» καί φυσιικά 
καί τήν ταυτότητα τοϋ χώρου του. Κι’ αλήθεια, 
άν ή Ελλάδα ήθελε νά δείξει τό καλύτερο πού 
είναι μέσα της, θ’ άρκουσε νά δείξει τίς συνθε- 
μένες συλλαβές τοϋ Σολωμοϋ καί τοϋ Κ όλβου 
καί να είπεί: αυτό είμαι. «Ό κ α θ ε ί ς  
κ α ί  τ ά δ π λ α τ ο υ » , μάς είπε δ Έλύτης. 
Τό δικό του δπλο ξέρει πώς είναι οί συλλαβές. 
Γνωρίζει δσο λίγοι, δτι τό μεγαλείο τοϋ χώρου

αύτοϋ τό διέσωσαν οί ποιητές.
« . . .  Τούτο μόνο '/ά ξέρεις:
"Ο,τι σώσεις μές στή; αστραπή 
καθαρό στον αιώνα θά διαρκέσει.»

Τοϋ κύριου μέρους τής λειτουργίας του προη
γείται κάτι σαν ένας εισαγωγικός ψαλμός - δ- 
μνος, πού ανάγει τή γένεση αύτοϋ τοϋ τόπου 
ώς τή ; δημιουργική αρχή, πού οί ρίζες τών αν
θρώπων του βρίσκονται βυθισμένες μέσα σ’ αυτόν, 
καί οί ρίζες τοϋ τόπου μέσα στους ανθρώπους 
του. Πρόκειται για έναν χώρο ιδιαίτερα πλασμέ
νο*; .καί Ιδιαίτερα προικισμένοι (ύπάρχει «κάτι 
λίγο ψυχής μέσα στή; άργιλο») έναν χώρο πού 
οέ διδάσκει άπ’ έξω καί από μέσα σου. Αυτός πού 
γεννιέται έσω ξεκινάει άπό τήν άλλη άκρη τής 
Ιστορίας. Τέτοιο*; τόν συνειδητοποίησε άνοίγον- 
τας τά μάτια του σ’ ένα νησί τοϋ Αιγαίου.

Τότε είπε καί γεννήθηκεν ή θάλασσα 
Καί είδα καί θαύμασα

Καί στή μέση της έσπειρε κόσμους μικρούς κατ’ βικόνα καί ομοίωσή μου: 
. . .  λοξές δελφ IVιών ράχες 

ή "Ιος, ή Σίκινος, ή Σέριφος, ή Μήλος.
«Κάθε λέξη κι άπό ’να χελιδόνι 

για νά σου φέρνει τήν άνοιξη μέσα στό θέρος» είπε.
Καί πολλά τά λιόδεντρα



πού νά κρισάρουν ατά χέρια τους τό φώς 
κι έλαφρό (V9 άπλώνετχι στον ύπνο σου 

90x1 πολλά τα τζιτζίκιχ
πού νά μήν τά νιώθεις 

δπως δέ νιώθεις το σφυγμό ατό χέρι σου 
άλλα λίγο τό νερό

για νά τό ’χεις Θεό καί νά κατέχεις τ{ σημαίνει 6 λόγος του 
καί τό δέντρο μονάχο του 

χωρίς κοπάδι
γιά νά τό κάνεις φίλο σου 

καί νά γνωρίζεις τ* ακριβό του τ* όνομα 
φτενό στά πόδια σου τό χώμα 

γιά νά μή; έχεις πού ν’ άπλώσεις ρίζα 
καί νά τραβάς του βάθους όλοένα 

καί πλατύς έπάνσυ 6 ούροβνός
γιά νά διαβάζεις μόνος σου τήν απεραντοσύνη.

ΑΪΤΟΣ
6 κόσμος δ μικρός, δ μέγας!»
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*Η όμσρφιά, ή λιτότερα καί δ αδιάκοπος μόχ- ’Αρετή, ουνειδτρη τής ’Ελευθερίας, Πνευματικό-
Θος, φέρνουν μιαν αδιάκοπη ανταμοιβή μέσα τους. τητα ή ’Εντολή γιά μιά πορεία πρός ανώτερα
Αυτό πού θά μπορούσε νά τό ονομάσει κανείς ήθιαα πεπρωμένα.

Ή  Αγνότητα, είπε, είναι αυτή
στις πλαγιές τό Τδιο καί στα σπλάχνα σου.

"Ενα κοινό στοιχείο βιέπει τόν άνθρωπο καί τή ; 
πέτρα. *0 ποιητής νοιώθει νά τον συμπχρχστέ- 
κει μιά πρίν άπ’ τήν ατομική του συνείδηση, ύ- 
πάρχουσα συνείδηση, ένα είδος ’Αρχαγγέλου πού 
τόν παραλαβαίνει άπό τή ρίζα του γιά νά τόν 
προτρέψει πρός τή ; δδό τού χρέους.
—  Τί τό καλό; Τί τό οοκκό;
— "Ενα σημείο. "Ενα σημείο
και σ’ αυτό πάνω ισορροπείς καί ύπάρχεις
κι άπ’ αυτό πιο πέρα ταραχή και σκότος
κι απ’ αύτό πιο πίσω βρυγμός τών αγγέλων
— "Ενα σημείο. "Ενα σημείο
καί σ’ οιύτό μπορείς απέραντα νά προχωρήσεις
ή άλλοιώς τίποτε άλλο δεν ύπαρχοι π ιά .. .

°Η ήθική ευθιξία τού ποιητή καί ή αγάπη 
του γ ι’ αυτό τό χώρο —  τό αίμα του είναι προϊόν 
ζύμωσης αυτού του ίδιου του χώρου —  τό'; φέρ
νουν να ξεπερνάει δρισμένα δρόσημα και νά άπτε- 
τχι μεταφυσικών υποθέσεων, πού ωστόσο παρα

μένουν τελικά άσχετες καί ανεξάρτητες από τήν 
ήθακή στάση του. rO ποιητής δέν είναι μόνος γιά 
'kl πάρει ένα δρόμο πρός τή'; όμορφιά ή πρός 
τόν ουρανό. "Ολες οί έντολές πού τού δίνε», ή 
άλλη συνείδηση είναι εντολές πού πρέπει νά έ- 
κτελεσθούν ο’ αυτόν τό'; κόσμο.

«Βλέπεις», είπε, «είναι οί "Αλλοι 
καί δέ γίνεται Αυτοί χωρίς ’Εσένα 
καί δέ γίνεται μ’ Αυτούς χωρίς Έσό.»

*0 Ελληνικός άνθρωπος λοιπόν είναι συντε
λεσμένος μέσα του, έτοιμος, ακέριος δπως είναι 
καί δ χώρος.

ΑΪΤΟΣ έγώ λοιπόν 
καί δ κόσμος δ μικρός, δ μέγας!

Έ χ ε ι  όλη τή ; ήθική καί λογική προπαρασκευή 
γιά να αντιμετωπίσει τό ενδεχόμενο νέων πα
θών τού χώρου του.

Ιδού έγώ λοιπό';,
6 πλασμένος γιά τίς μικρές Κόρες καί τα νησιά .του Αιγαίου· 
δ εραστής τού σκιρτήματος των ζαρκχόιών 
καί μύστης τών φύλλων τής έ λ ιά ς ...

’Ιδού έγώ καταντικρύ
τού μελανού (φορέματος τών αποφασισμένων...

Πρόκειται γιά τούς μελαναχίτωνες τού ιτα
λικού φασισμού. Οί ποιητές πού έχουν κοινή 
γνώση καί συνείδηση, συναντιώντα: κάποτε καί 
« ι σ ο ρ ρ ο π ο ύ ν »  πάνω στο ίδιο «σ η μ  ε ϊ  ο». 
Πολλές φορές διαβάζοντας τό «"Αξιόν Έστι», 
θυμάσαι τόν Κάλβο,ένχτ; εντελώς άλλο τόνο πού

ανχμέλπετχι από τή ; ίδια περιοχή:
. . .  ’Εγώ τήν λύραν 

κτυπάω, καί ολόρθος στέκομαι 
σιμά εις τού μνήματός μου

τ ’ ανοικτόν στόμα.
Είναι πολύ φυσικό όταν οί ποιητές παίρνουν



τή συνείδηση κα· ^ή γνώση άπ’ τίς ίδιες ρίζες: 
Τή γλώσσα μοϋ έδωσαν ελληνική· 
τό σπίτι φτωχικό στις άμμουβιές τοϋ 'Ομήρου. 

Έοοεί δάφνες m l βάγια 
θυμιατό m l λιβάνισμα

*Έλχβε ό ποιητής συνείδηση τής ’Ελευθερίας 
απ’ όταν τό στόμα του βρίσκονταν ακόμη στόν

Πώς γιά σένα τ 
Καί πάνω άπ’

τίς πάλες ευλογώντας m l τα καριοφίλια.
Στό χώμα τό στρο>μένο μέ τ ’ άμπελομάντηλχ
κνίσες, τσουγκρίσμκτχ
καί Χριστός Άνέστη
μέ τα πρώτα σμπάρα των 'Ελλήνων.
πηλό. ’Από τότε ένιωσε αύτό που αρθρώνοντας 
τής απευθύνει σήμερα:

ά αίματα γιά σένα τα δάκρυα 
ήν άβυσσο αίωρούμενη γνώρισα

ΤΟΓ ΣΠΑΘΙΟΓ ΣΟΓ ΤΗΝ ΚΟΨΕ ΤΗΝ ΤΡΟΜΕΡΗ!

Τα δύο πρώτα ’Αναγνώσματα τοϋ βιβλίου άνα- 
φέοοντχι στόν πόλεμο τής ’Αλβανίας. «Ή πορεία 
πρός τό μέτωπο* τό ένα m l οί «Ημιονηγοί» τό 
άλλο. Τά αναγνώσματα του αποτελούν μια λιτή 
αφήγηση γεγονότων σέ τόνο βιβλικό, σέ ύφος ά- 
ναβχπτισμένο στίς καλύτερες πηγές του νεοελ
ληνικού λόγου καί άνασυνθεμένο κατά τρόπο που 
ή λαϊκή του έκφραση '/ά μή θυμίζει ‘κανένα από 
τά πρότυπά του ξεχωριστά. ’Αρχίζει μέ τήν πο
ρεία πρός τό μέτωπο, πρός τά αεί 

«όπου δέν έχει καθημερινές καί οκόλες, μήτε 
αρρώστους καί γερούς, μήτε φτωχούς καί πλού
σιους . . . »  «Νύχτα πάνω στη νύχτα βαβίζαμε 
ασταμάτητα, ένας πίσω απ’ τον άλλο, Ιδια τυ
φλοί. [ . . . ]  Καί τά πουλιά μάς θύμωναν, πού δέ 
δίναμε τάχα σημασία στα λόγια του ς.. .» «Καί 
ουνέβηκε τότες ©νας απ’ αύτούς νά ’χει μαζί 
του κάτι παλιές εφημερίδες. Καί διαβάζαμε ό
λοι απορημένοι, μ’ όλο πού τό ’χαμέ κιόλας 
ακουστά, πώς επχνηγύριζαν στήν πρωτεύουσα 
καί πώς ό κόσμος έσήκωνε, λέει, ψηλά στα 
χέρια τούς φαντάρους πού γυρίζανε μέ άδειες 
από τά γραφεία τής Πρέβεζας καί τής ’'Αρτας. 
Καί οημαίνανε όλη μέρα οί καμπάνες καί τό 
βράδυ στα θέατρα λέγανε τραγούδια καί πκρι- 
στάνχνε στή σκηνή τη ζωή μας για νά χειρο-
κροτά ό κοσμάκης. [ __ ] Μάλιστα μιά στιγμή
δάκρυσε ό λοχίας ό Ζώης κι έκανε πέρα τά χαρ
τιά καί τίς είδησες τοΟ κόσμου, άνοίγσνσας τά 
πέντε δάχτυλα καταπάνω τους. [ __ ] Τί λοι
πόν, θαρρείς ότι δεν έχω κι εγώ γυναίκα m i 
χωράφια καί βάσανα τής καρδιάς πού κάθομαι 
r/.χί φυλάγω δωνά στίς εξορίες; Του άποκρί- 
θηκε ό Λεύτερης: «Αυτά πού δέν αγαπά κανείς, 
χυτά, λοχία μου, νά φοβάται, τί τά ’χει από 
τά πριν χαμένα κι άς τά σφίγγει όσο θέλει 
απάνω του. ’Αλλά τά πράγματα τής καρδιάς 
τρόπος δέν είναι νά χαθούν, έννοια σου, καί 
γι* αυτά οί εξορίες δουλεύουν...».
Κείμενα περιεχτικά, που τονίζουν καίρια ση

μεία Ικανά νά δημιουργήσουν τή χρειαζούμενη 
ατμόσφαιρα χωρίς νά κλείνουν κανθός είδους 
φιλολογική ύπερβολή, την υπερβολή πού χρη
σιμοποιεί συνήθως ό όπερβάλλων πατριωτικός 
ζήλος, δ m τά βάση ψεύτικος καί πολύ πραχτι- 
κά ύ πολογ ιστικός. Τά κείμενα τού Έλότη δέν 
ξεφεύγουν από την ορθολογιστική βάση πού ε
πιβάλλουν τά ίδια τά πράγματα. Ό  πόλεμος εί- 
W  κατά βάση κακός. Οί άνθρωπος από τήν 
^ευρα τοϋ καλού, υποχρεωμένοι νά πολεμήσουν, 

δέχονται σαν μιά κακή μοίρα, πού άν δέν 
*ήν πολεμήσουν; μέ τά ίδια όπλα, θά τούς εξα- 
^Χνίσει. Κ ή πλευρά αυτή τού καλού πού δο
κιμάζεται, δέν αποτελεί ένα σύνολο από άγγέ- 
^ ς .  Τό πνεύμα τής θυσίας δέν τό αντιπροσω

πεύει παρά ένα μέρος άπ* αύτούς μόνο. Μετρη
μένοι είναι οί ώμοι πού στηρίζουν πάνω τους 
τή σωτηρία τής τιμής καί τής αξιοπρέπειας τοϋ 
«’Αρχαγγέλου» πού συνοδεύει τό γένος καί τόν 
ποιητή.

Στό δεύτερο από τα δύο αναγνώσματα πού ά- 
ναφέρονται στην κατοχή, τά ίδια πρόσωπα θα 
πληρώσουν στό «οικόπεδο μέ τίς τσουκνίδες» ό
που συναγμένοι οί άντρες από τούς Γερμανούς 
καί συρματοπλεγμένοι, θά ξεδιαλεχτοϋν οί πα
τριώτες, από τούς προσωπιδοφόρους καταδότες.

«Τότε από τ ’ άλλο μέρος φάνηκε αργά βα
δίζοντας νά ’ρχεται Αυτός μέ τό Σβησμενο Πρό
σωπο, πού σήκωνε τό δάχτυλο κι οί ώρες ανα
τρίχιαζαν στό μεγάλο ρολόι ιών αγγέλων. Καί 
σέ όποιον λάχχινε νά σταθεί μπροστά, ευθύς οί 
άλλοι τόν άρπάζχνε από τά μαλλιά καί τόν I- 
σούρνχνε χάμω πατώντας τον. "Ωσπου έφτασε 
κάποτε ή στιγμή νά σταθεί καί μπροστά στό 
Λεύτερη. Άλλα κείνος δέ σάλεψε. [ . . . ]  τρά
βηξε τό περίστροφο καί τού τό βρόντηξε σύρρι
ζα στό δεξί του αυτί. Καί πολύ τρομάξανε τά 
παιδιά, καί οί άνθρωποι μέ τό μολύβι στήν όψη 
καί τό άχερο στα μαλλιά καί τά κοντά μαύρα 
ποδήμχτχ, κέρωσαν. Επειδή πήγανε κι’ ήρθα
νε γύρω τά χαμόσπιτα, καί σέ πολλές μεριές τό 
πισσόχαρτο έπεσε m l φανήκανε μακριά, πίσω 
απ’ τόν ήλιο, οί γυναίκες νά κλαίνε γονατι
στές, πάνω σ’ ένα έρμο οικόπεδο, γεμάτο τσου
κνίδες καί μαύρα πηχτά αίματα. Ένώ σήμαινε 
δώδεκα ακριβώς τό μεγάλο ρολόι των αγγέ
λων . . . »
Ή  αντιστασιακή μας λογοτεχνία στάθηκε έ- 

λαχιστότατη καί κατώτερη τοϋ μεγάλου γεγονό
τος. Σπάνια, όπως συμβαίνει μέ τό έργο αυτό τοϋ 
'Ελύτη, μπορεί να βρεί καί "/ά ζήσει κανείς λίγη 
από τήν αλήθεια εκείνων των ημερών. Τά απο
σπάσματα των αναγνωσμάτων, πού παραθέτω, α
ποτελούν τόν ένα από τούς τρεις τόνους τής 
«Λειτουργίας» του καί χάνουν έξω από τίς ω
δές καί τούς ψαλμούς πού τά πλαισιώνουν καί 
πού όλα μαζί δένονται σέ υψηλά σύνολα μιάς 
ατμόσφαιρας ενιαίας.

Σέ συνέχεια τοϋ πιό πάνου κειμένου άς δια
βαστούν οί πιό κάτω στίχοι τής η ' ωδής:

Γύρισα τά μάτια δάκρυα γιομάτα 
«ατά τό παραθύρι

Καί κοιτώντας έξω καταχιονισμέτ/α 
τά δέντρα τών κοιλάδων 

’Αδελφοί μου, είπα, ώς κι αυτά μιά μέρα 
κι αυτά θά τ ’ ατιμάσουν 

Πρωσοπιδοφόροι μές στόν άλλα; αιώνα 
τίς θηλιές ετοιμάζουν.
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Κ* ή χχτίδα τού ήλιου γίνηκεν, ίδέστε 
δ μίτος τοϋ θανάτου!

*2 πικρές μητέρες με τό μαύρο ρούχο

Μές απ' τά πηγάδια τίς κραυγές τραβάτε
ad ικοσκοτωμέ νων.

Κι ακόμα μερικοί στίχοι από τό'; ΙΑ' φαλμό 
πού φέρνουν στή μνήμη εκείνη τήν πραγματικά

Τοϋ Θεού τό στάρι στα ψηλά καμιόνια 
τό φόρτωσαν καί πάει

Μές στή'; έρμη κι άδεια πολιτεία μένει 
τό χέρι πού μονάχα

Μέ μπογιά θά γράφει στους μεγάλους τοίχους 
ΨΩΜΙ ΚΙ ΕΛΕΓΘΕΡΙΑ

βιβλική ατμόσφαιρα των βίαιων μετακινήσεων, 
τής ζωής από τή μιά καί του θανάτου από τήν 
άλλη.

Δέ μπορώ,
ή αγχόνη τά δέντρα μου εξουθένωσε 

καί τά μάτια μαυρίζουν.
Δέν αντέχω

καί τά σταυροδρόμια πού ήξερα έγιναν αδιέξοδα 
Σελδζούκοι ρσπαλοφόροι καραδοκούν.

Χαχάνοι όρνεοκέφαλοι βυσσοδαμούν.
Σκυλακοϊτες και νεκρόσιτοι κι έρεβομανείς 

κοπροκρατούν τό μέλλον.
‘"Οπου και νά σάς βρίσκει τό κακό, αδελφοί, 

όπου καί νά θολώνει ό νους σας, 
μνημονεύετε Διονύσιο Σολ ωμό 

καί μνημονεύετε ’Αλέξανδρο Πχπαδιαμάντη.. .

Ή  σκιά τού Ιούδα, πού συνοδεύει τή χώρα ρος, αλλά καί δ αόρατος διέπων τά πάντα. Γ0
μας από την προϊστορία της, περισφίγγει τούς ποιητής τού αφιερώνει τόν θ ' ψαλμό του, καρ-
έλεύθερους πολιορκημένους στα; αποκλεισμένο φώνοντάς τον στόν τοίχο τής ιστορίας χωρίς πε-
χώρο τους. Γίνεται όχι μόνον δ προσωπιδοφό- ριστροφές.

Αύτός είναι
6 πάντοτε αφανής δικός μας ’Ιούδας!

Θύρες έπτά τόν καλύπτουνε 
καί στρατιές έπτά πχχύνονται στή διακονία του.

Μηχανές άέρος τόν άπάγουνε 
καί βαρύν από γούνα καί ταρταρούγα,

στά Ήλύσια μέσα καί οπούς Λευκούς Οίκους τόν αποθέτουνε.
Καί γλώσσα καμιά δέτ; έχει, επειδή δλες δικές του —

Καί γυναίκα καμιά, επειδή δλες δικές του —  
δ Παντοδύναμος!

θαυμάζουν οί αφελείς
καί σιμά στή λάμψη τοϋ κρυστάλλου χαμογελούν οί μαυροφορημένοι, 

καί σκιρτούν τών άντρων τού Λυκχβητού 
οί ήμίγυμνες τίγρισσες!

’Αλλα πόρος κανείς γιά νά περάσει ό ήλιος τή φήμη του στο μέλλον,
Καί ήμερα Κρίσεως καμιά, επειδή

εμείς αδελφοί, έμεϊς ή μέρα τής Κρίσεως 
καί δικό μας τό χέρι πού θ' αποθεωθεί —  

καταπρόσωπο ρίχνοντας τά αργύρια!

Τό πέμπτο ανάγνωσμα, μέ τίς ωδές καί τούς 
ψαλμούς πού τό συνοδεύουν, άναφέρεται στόν εμ
φύλιο πόλεμο πού ακολούθησε:

«ΕΙπεν δ λαός μου: τό δίκαιο πού μου δίδα
ξαν έπρχξα καί Ιδού αιώνες απόκχμα ν’ άπαν- 
τέχω γυμνός έξω από τήν κλειστή θύρα τής αυ
λής τών προβάτων. [ . . . ]  νΑλλοι όμως, καί 
πολλές φορές οί Ιδιοι αυτοί πού παινεύανε τήν 
καρτερία μου, από δέντρα καί μάντρες πηδών
τας, έπατουσανε πρώτοι τό πόδι αυτοί μές στή

μέση τής αυλής τών προβάτων. Καί Ιδού π  
γυμνός εγώ. [ . . . ]  Καί μισοί πιάνοντας 
άλλους μισούς, από τό ’να καί τ ’ άλλο 
τραβούσανε, τέτοια λόγια λέγοντας: άξια 
καλά τά έργα σας, καί βρίστε αυτή πού βλέ: 
ή θύρα ή κλειστή τής αυλής τών προβάτων, 
σηκώστε τό χέρι καί μαζί σας εμείς, καί 
τΟδχ δική μας ή φωτιά καί τό σίδερο. [. 
βαδίζανε καταπάνου στόν ένα ό άλλος, μή 
ρίζοντχς δ ένας τό'; άλλο. Καί σημάδευε κ



πατέρα b γιός καί κατ’ αδερφού μικρού δ μεγά
λος. . . »
Ό  ποιητής βλέπε: τήν τελευταία αυτή φάση 

τού δράματος, παρ’ δλον δ τι είναι αρκετά δια
φανείς οΐ αιτίες του καί γιά τόν ίδιο τα; ποιη
τή, πιό πολύ σαν αποτέλεσμα μι&ς δριζόμβνης 
μοίρας. «Τί, rci άλλο μου μέλλετχι;» Τίποτα 
δέν γίνεται δίχως τή θέληση μιας είμαρμένης, 
Ενός θεού.

Τό τελευταίο —  Εκτο —  ’Ανάγνωσμα τό ονο
μάζει «II ρ ο φ η τ ι x δ ν». Τό κείμενό ταυ δέν 
αφορά τα δσα έγιναν. Αυτά θά συμβουν «χρόνους 
πολλούς μετά τήν 'Αμαρτία πού τήν είπανε ’Α
ρετή μέσα στις εκκλησίες καί τήν ευλόγη
σα ν ...»  «Ταραχή θά πέσει στόν "Αδη, καί τό 
σανίδωμα θά ύποχωρήσει από τή μεγάλη τήν 
πίεση τού ήλιου.» Ό  ποιητής προβλέπει πώς τά 
όνειρα θά «λάβουνε εκδίκηση». ΙΙώς ή βασιλεία 
τού ψεύδους θά σαρωθεί.

«— Βλέπω τά πελέκια στόν αέρα σκίζοντας 
προτομές Αύτοκρατόρων καί Στρατηγών. . .

— Βλέπω τή μικρή Μυρτώ, τήν πόρνη από 
τή Σίκινο, στημένη πέτρινο άγαλμα στήν πλα
τεία τής ’Αγοράς μέ τίς Κρήνες καί τά όρθά 
λεαντάρια.. .

—Βλέπω τούς στρατοδίκες νά καίνε σάν κε
ριά, στό μεγάλο τραπέζι τής Άναστάσεως.

— Βλέπω τούς Χωροφύλακες νά προσφέρουν 
τό αίμα τους, θυσία στήν καθαρότητα των ου
ρανών.*
Ό  ποιητής προφητεύει τήν αλλαγή στά μέ

τρα τής δικαιοσύνης καί τής πραγματικής αν
θρώπινης αξίας. Χωρίς νά καθορίζει τά σημεία 
αύτής τής αλλαγής, βλέπει τό μέλλον μ’ εμπι
στοσύνη . 'Ύστερα από άπογοητευτικές δοκιμές, 
θά βρει τή χαρά στήν αρχική της φυσικότητα. 
Ή  ατμόσφαιρα έςω καί μέσα του έχει άπαλύνει 
μετά τή δοκιμασία. Μέσα στήν «αλληλουχία τών 
κρυφών νοημάτων», βλέπει τή ζωή νά πειθαρχεί 
καί νά όποτάσσεται στό ύψηλό της νόημα. Ή 
δοκιμασία βρίσκει τήν ανταμοιβή της μέσα στήν 
ήθική της δικαίωση. Ό  ποιητής, ό άνθρωπος, 
6 τόπος, ξαναβρίσκουν τήν ατμόσφαιρα τού ησυ
χασμού. Ί Ι  ευτυχία Εχει τό βάρος τού αίματος 
πού απωλέσθηκε. Ή  ισορροπία τού κακού καί 
τού καλού, πού κλονίστηκε αϊτό μιάν ανισοβαρή 
συσσώρευση, ισορρόπησε καί ή πορεία συνεχίζε
ται χωρίς εμπόδια.

καί αναμάρτητη τώρα πορεύομαι.Σέ χώρα μακρινή 
Τώρα μ ’ ακολουθούν άνάλαφρα πλάσματα

μέ τούς ιριδισμούς τού πόλου στά μαλλιά 
καί τό πράο στό δέρμα χρυσάφισμα.

Τά λόγια πού μέ πρόδωσαν καί τά ραπίσματα έχοντας 
γίνει μυρτιές καί φσινικόκίλαρχ:

'2σαννά σημχίνοντχς δ Ερχόμενος!

χτυπά ή καμπάνα τού μεσημεριού 
κι’ αργά στις πέτρες τίς πυρρές χαράζονται τά γράμματα: 

ΝΓΝ καί Λ.ΙΕΝ καί ΑΙΕΝ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΤ.
Αίέν αιέν καί νύν καί νύν τά πουλιά κελαηδούν 

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ τό τίμημα.

Τον τελευταίο αυτό ψαλμό ακολουθεί τό ποίη
μα «Τό "Αξιον Εστί», μια αναγνώριση κ ’ ένας 
ύμνος στή ζωή, στά φαινόμενα, στά πράγματα 
τά μεγάλα καί τά μικρά. ’Αξίζει ό αγώνας τής 
ζωής δ προσοδοφόρος. ’Αξίζει ή ζωή καί τό 
φως της. Ό  αγώνας της αύτός άλλωστε απο
δείχνει τήν Εσωτερική ύψηλή της ποιότητα. Ό  
αγώνας γιά τήν απελευθέρωση από τό κακό, γιά 
«ήν αποδέσμευση από τό σκοτάδι, γιά τήν άπο- 
.ύ τρώση σέ υψηλότερες σφαίρες, τίς σφαίρες 
σύ αγγίζει δ άνθρωπος μεταρσιωμένος μέσα 

τόν Ιδιο τόν αγώνα. Ό  έλληνικός χώρος απο
τελεί τό καλύτερο μέτρο τού αγώνα αυτού, Ε
να μέτρο πεπρωμένο, δπως θά μάς έλεγε 6 ίδιος 
- ποιητής πού αξίζει νά ύμνε! καί νά μακαρίζει 
'αυτόχρονα τίς ύπάρξεις της καί τά πράγματά

η̂ς:
Αξιόν εστί τό φως__

οί σημάντορες άνεμοι πού Ιερουργούνε 
πσύ σηκώνουν τό πέλαγος σάν Θεοτόκο 
πσύ φυσούν καί άνάβουνε τά πορτοκάλια 
-τύ σφυρίζουν στά όρη καί έρχονται.

Τό λιγάκι πού αγγίζοντας αφήνει ό γλάρος 
καί φωτίζει τά βότσαλα σάν άθωότης...

• · · ·  *  * *  · · ·  * * -* · · #  · · «  « Β·  ·

τών βοδιών ή προσπάθεια πού σέρνουν 
τούς βαριούς Ελαιώνες πρός τή δύση...

"Ολα άξια: τά βουνά, τά λουλούδια, τά δέν
τρα, οί άνεμοι, οί γυναίκες, τά νησιά, τά κα
ράβια: ή ζωή. Αυτά πού Εφτιαξε ή φύση κι αύ- 
τά πού φτιάχνει ό άνθρωπος. "Αξιος είναι ό ά- 
γώνας γιά τό ικέρδας τους κ’ ή ανταμοιβή τής 
θυσίας, θεία.

0  Έλύτης ένοιωσε τή'; ανάγκη νά Εκφράσει 
μέ τή « Λειτουργία» του τό δράμα τού έλλη- 
νικού του χώρου. Τήν αγωνιστική του ανάταση, 
τή'; ’Αρετή, τή γενναιότητα, τή συνείδησή του 
τής ελευθερίας. Ό  αστερισμός του είναι πέρα 
γιά πέρα έλληνικός. Λέν ξέρει κανείς κατά 
ποιόν τρόπο θά τόν απασχολήσει Ισως στό μέλ
λον ό πέραν από τά όρια τού χώρου του κό-
σμος·

Βοηθός καί σκέπη μας "Αη Κχνάρη! 
Βοηθός καί σκέπη μας "Αη Μιαούλη!

Βοηθός καί σκέπη μας Άγιά Μαντώ!
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Ό  ποιητής δέν φιλοδόξησε άπλώς. Έξεπλή- 
ρωσε μιαν ανάγκη. Αναγκάστηκε νά είπεΐ τό 
λόγο τού χώρου του, ένός χώρου πού είχε μετα- 
συοιχβιωθεϊ σέ ψυχή μέσα του καί τόν πίεζε νά 
τόν έκφράσει για διπλό λογαριασμό. Ό  χώρος 
έχει ρίξει ρίζες μέσα στον άνθρωπο καί 6 άν
θρωπος μέσα στο χώρο. "Ετσι έρμηνεύεται τό 
φαινόμενο της φυλής.

Δέν παρχκσλούθησχ νά ξέρω ποιοί ασχολήθη
καν μ ’ αύτό τό βιβλίο οοαΐ τί έγραψαν. Πρόκει
ται για ένα έργο πού είναι προϊόν γενναίου αι
σθήματος και δδυνηρής περισυλλογής —  με βά
ση μια προσωπική θεώρηση τών πραγμάτων του

Τής Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ 
μή παρακαλώ σας μή

Παντελή Πρεβελάκη : « Ό  ήλιος του θα
νάτου».

Τη βασική αισθητική άποψη του κ. Πχντ. Πρε- 
βελάκη τήν απαγγέλλει ένα από τά πρόσωπα τοΰ 
μυθιστορήματός του, ό Λοΐζος Νταμολίνος:

κόσμου —  μιάς περισυλλογής πού τό κάνει νά 
μή'; έχει τήν τύχη νά γίνεται προσιτό στόν ανα
γνώστη του μέ μιά πρώτη άνάγνωση. Μεστό καί 
γενναίο στήν αντίθεσή του μέ τό χωρίς άντίκρυ- 
σμα ψευδοάγχος τών ανυποψίαστων του νοήμα
τος τής ζωής και τού χρέους, αποτελεί έναν 
θησαυρό «άνευ» ανιχνευόμενου, έναν θησαυρό αυ
τόχθονοι, ελληνικό —  πού δέν παύει νά είναι 
καί εύρύτερα ά'/θρώπινος —  καί που έρχεται 
από τήν ίδια γνήσια πηγή: του Ινάλβου καί τοΰ 
Μακρυγιάννη. 'Η φωνή του αυθεντική τιμάει 
τό χώρο πού ά ξ ι ο ς  έ σ τ ί ν ά  τιμιέται είς 
τό διηνεκές από τήν υψηλή ποίηση τών τέκνων , 
του.

• ·

καί μυρσίνη σύ δοξαστική 
λησμονάτε τή χώρα μου!

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

χής, ή τρομάρα τού ανθρώπου μπρός στό μυ
στήριο τοΰ προορισμού του__ *Όχι! Δέν ξέρω!
Ή  ποίηση είναι τό μυστήριο τό Ιδιο, ό πυρήνας. 
καί ή φεγγοβολή ένός νέου πλανήτη, που ό
μως θυμίζει τό δικό μ α ς.. .

—  ( . . . )  Κάθε πράμα έχει ένα όνομα. "Δν 
σκύψεις καί τοΰ τό ψιθυρίσεις, ανοίγει σά λου
λούδι, σκάζει σαν ώριμος καρπός. Λυτρώνεται, 
λυτρώνει! ( . . . )  — . . .  Ή  γλώσσα είναι ή πιό 
σεβάσμια θεά. Είναι ή 'Αγία Ανάσταση! Χωρίς 
τή γλώσσα, ή πλάση 0* άπόμενε βουβή. Περισ
σότερο κι από τ ’ άστρα, λατρεύει τά ονόματα. 
Αυτά μάς κάνουνε μιά σκάλα ν’ ανέβουμε στόν 
ουρανό, νά κατέβουμε τά τετράσκαλα του ‘'Α
δη. . .  ( . . . )  Σου παραδίδω ένα μυστικό: αγά
πα τά ονόματα!. . .  (σ. 263 - 264).

Αλλά ποιά eivxt ή Άγια Ανάσταση; Ποιά 
γλώσσα; Ή  γλώσσα ή χωριάτικη βέβαια:

« . . .  Μέ είδες πού συχνάζω στή βρύση του 
χωρίου; Έ κ εΐ τρέχει ένας αστέρευτος θησαυ
ρός, πιό αστέρευτος απ’ τό νερό —  συνεχίζει 
δ Νταμολίνος — . Πιό δροσερός, πιό ευφραντι
κός ! ’Ακούω τούς ξωμάχους νά μιλούνε, καί 
λέω: «Ευλογημένη ή φλυαρία τους!» Αύτή ή 
αρρώστια, ή σιχαμένη μες στις πολιτείες, εδώ
γίνεται δροσοπηγή__ Γλώσσα τοΰ λαού! Αγία
’Ανάσταση! ( . . . )  *Άν θές νά γίνεις ό ποιητής 
πού ονειρεύτηκα για σένα, νά στέκεσαι μπρο
στά στό κάθε όνομα όπως σέ κόνισμα* καί νά 
τό θές θαματουργό!

«Κιβωτό* ήθελε τήν κάθε λέξη ό Καζαντζάκης. 
"Ας είναι. Αυτά διδάσκει δ Νταμολίνος, κι δ 
αφηγητής —  παιδί 6εκατετράχρονο όταν ακούει 
τό μάθημα —  άτεοδείχτηκε καλός μαθητής. Ω 
στόσο δ κ. Π. Πρ. καταλαβαίνει πώς δέν μπο
ρεί νά συνταυτίσει τόσο απόλυτα τή γλώσσα μέ 
τήν ποίηση. Τί άλλο έχει νά προτείνει; Δυστυ
χώς, τίποτα τό συγκεκριμένο. Μέ τό στόμα τοϋ 

1 1 2  Νταμολίνου ομολογεί:

( . . . )  Τά ονόματα δέν φτάνουν νά κάμουνε 
τήν ποίηση... ( . . . )  —  Τί είναι ή ποίηση; 
’Ά ς πώ προσώρας πως είναι ό πυρετός τών δν- 
των καί τών πραγμάτων, τό ξάφνιασμα τής ψυ-

Τέτοια πράματα, όπως «τό μυστήριο τό ίδιο», 
«δ πυρετός τών δντων καί τών πραγμάτων», «τό \ 
ξάφνιασμα τής ψυχής», «ή τρομάρα τοΰ άνθρώ: 1 
που», μπορεί νά είναι π ο ι η τ ι κ ά ,  αλλά ϊ 
δεν είναι ούτε π ο ί η σ η  ούτε π ο ι η τ «  
κ ή. Εκείνο πού μένει είναι τό «Δέν ξέοω !*. ( 
( "Ας μή νομι·σθε: πώς απαιτούμε οπωσδήποτε έ 
ναν ορισμό τής ποίησης —  προς Θεού! ή, έστοί, 
ομολογία τής ποιητικής τού κάθε ποιητή. Αύτή 
είναι τό έργο του.) Άπό δώ ξεκινάει ό γ λ ω β  
σικός καί φολκλορικός φορμαλισμός τού κ. Ιίρβτ 
βελάκη, ή μπανιέρα.

Θαλεγε κανείς ότι αύτή ή μανιέρα άνταπό-  ̂
κρινεται σέ μια βαθειά αγάπη στό λαό, σέ μι 
τάση επιστροφής του ποιητικού άνθους στή μ; 
τρική -χυ ρίζα. Μά δέν είναι. Τό αντικείμενο τής. 
λατρείας είναι ή έκφραση —  φετίχ, ή πλαστι
κή μορφή τής έκφρασης ανεξάρτητα άπό τό ση
μαντικό της περιεχόμενο, μέ άτονο τό πνει 
κό καί ήθικό κριτήριο.

Μά δ κ. Πρεβελάκης, δέ θά έπιστρέψει, 6|] 
6κια, στήν ηθογραφία. Θέλει νά έχει ιδέες 
προολη»ιχτισιΐό καί θέλει νά μάς ύποβάλει κά- 
ποιες σκέψεις —  άλλοτε ενδιαφέρουσες, άλλοτε, 
όχι — , νά μάς συγκινήσει καί νά μάς τρομάξει 
μέ τά πάθη τών ανθρώπων, νά καταθέσει ] 
μαρτυρία του γιά τή μοίρα τής γενιάς του. ’] 
οιαφέρετται να πλάσει τύπους, άναζυμώνει τό1 
πηλό τής εμπειρίας του, καίει τό φούρνο τής 
διάς του. "Ο,τι πετυχαίνει τό χρωστάει σ’ αύι 
"Ο,τι δέν πετυχαίνει πρέπει να τό άπ 
άπ’ τήν αρχή σέ δυο αιτίες: στήν ασυγχρόνιστη, 
τήν ΐρρεαλιστική εγκυκλοπαίδεια τών ιδεών w  
■— πού είναι μάλιστα καί ασταθής, ρευστή —1 
στήν ποιητική του, πού είπαμε πώς είναι 
μαλιστική. Ή  πρώτη τόν υποχρεώνει σέ 
βατ Ωμούς ανάμεσα στό γήινο καί τό ά σ 
κ ό ( γιά να μεταχειριστούμε τήν καζ&ι 
ορολογία) σώμα τής ζωής. ’Εδώ πρέπει νά 
καθαρίσουμε κάτι. Δέν είναι ότι δέ οεχ/ 
τό άστρικο αυτό σώμα στην ποίηση, αλλά 
τό εννοούμε σαν αυθύπαρκτο στοιχείο, τό έ̂
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\it o&v άντανάχλαση τού ύλικού, σύλληψη, μορφή 
καί δχι ούσίχ* απορρίπτουμε τό δυϊσμό πού έχ- 
φράζει. Ή  δεύτερη —  ή φορμαλιστική ποιητική 
του — είναι ύπεύθυνη για τό στείρο φολκλορι
σμό καί τήν ώραιοπάθεικ τής τέχνης του.

Τήν κεντρική ιδέα τού μυθιστορήματός του 
τήν διαλαλεϊ από τόν τίτλο ώ ς ' τήν τελευταία 
γραμμή του. Midi μ ε λ έ τ η  θ α ν ά τ ο υ ,  
αύτό είναι ή ζωή, ή πράξη, ή σκέψη έχει μέσα, 
αύτό είναι ή τέχνη.

«Μ ο ρ ί ζ ε ι  β α ν α τ ί λ α  ή δ ο υ 
λ ε ι ά  τ ο υ  γ ρ α μ μ α τ ι κ ο ύ * ,  λέει 
βερμπαλιστικά τό δεκατετράχρονο αγόρι —  6 κα
τοπινός αφηγητής.

Καί 6 Νταμολίνος —  6 διανοούμενος porte - 
parole τοΰ συγγραφέα, άπαντά:

— *Ό π ο ι ο ς  μ ε λ ε τ ά  τ ό  θ ά ν α 
τ ο  ( . . . )  έ χ ε  ι ν ο ς  κ α ί  κ α τ α λ α 
β α ί ν ε ι  τ ή  ζ ω ή .

Τήν Ιδια ιδέα εκφράζει ποιητικά καί ή θειά 
Ρουσάκη, ή συμπυκνωμένη λαϊκή σοφία, μέ τό
λόγο της που γίνεται βασικό άςίο>μα πάνω σ’ 
δλη τήν ιστορία:

*0 θ ά ν α τ ο ς  β α σ τ ά ε ι  μ ι ά  
λ α μ π ά δ α  κ α ι  μ ά ς  φ έ γ γ ε ι  
σ τ ή  σ τ ρ ά τ α  μ α ς .

*Ο θάνατος πλανιέται σ’ δλη τήν Ιστορία, πού 
αρχίζει μέ θάνατο, τελειώνει μέ θάνατο καί μι
λάει συνέχεια γιά θανάτους καί γιά τό θάνατο. 
Ό  θάνατος χωρίζεται σέ ώραϊο καί σέ άσχημο. 
’Εδώ δ συγγραφέας παλλινδρσμεΐ ανάμεσα σέ 
μιά σωστή καί σέ μιά σφαλερή αντίληψη. Καί 
βέβαια υπάρχει ήρωιχός θάνατος χαΐ ατιμωτικός 
ή άσχημος θάνατος. Ό  πρώτος είναι ωραίος 
από τήν ήθική άποψη τοϋ σκοπού, σάν ύπέρτατη 
θυσία, τελείωση τής ήθικής όμορφιάς ο* ένα δί
καιο αγώνα, ή σέ μιά μεγάλη αγάπη. Π .χ: Ή  
γιαγιά τού αφηγητή «ταίριασε* στή ζωή της 
τέσσερα τραγούδια. Τά τρία ήταν μοιρολόγια 
γιά τούς θανάτους τών τριών γιών της. Τό τέ
ταρτο ήταν γιά τό “Αρκάδι, δπου έχασε τόν τέ
ταρτο γιό της. Μά έκεΐνον δέν τόν έκλαιγε.

—Μά γιατί, θειά, δέν τόν έκλαψες;
—*Έμ, τό *Αρκάδι, παιδί μου, ήταν δίκαιος 

πόλεμος.
"2ς εδώ καλά. Μά δ συγγραφέας έχει καί μιά 

καθαρά μυστικιστική, εστετίστικη αντίληψη γιά 
τήν ομορφιά τού θανάτου, καί μάλιστα αυτή το-· 
ποθετεϊ βαρύτερη πάνω στήν Ιστορία του. ‘Ο θά
νατος, μάς λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι 
ωραίος δταν δ φονιάς είναι ωραίος καί λεβέν
της (!)  Ή  συμφιλίωση μέ τό θάνατο είναι τότε 
δυνατή, μάς λέει, καί πραγματοποιείται στήν 
'ιστορία. Καί από ποιόν; ’Από ένα δέκα τετρά
χρονο αγόρι, παρακαλώ. Καί τί θάνατος; ’Από 
βεντέττα, δηλαδή 6 ήλιθιώτερος δυνατός. Γ0  
μικρός Γιωργάκης, ενώ απειλείται νά ξεπλη
ρώσει μέ τή ζωή του τό φονικό πού έκανε__

ξάδερφός του, δέ φοβάται σχεδόν άπ’ τήν 
*ΡΧή καί στό τέλος γυρίζει στούς δρόμους του 
Χωριού τά βράδια γυρεύοντας νά συναντήσει τό 
φονιά του, που είναι μάλιστα λιποτάχτης στό 
βουνό καί κατεβαίνει τά δράδυα δπλισμένος στό 
χωριό. Φαντάζεται τό φονιά του σάν Μιχαήλ 
Αρχάγγελο, κατά σύμπτωση τόνε λένε μάλιστα 

Χι έκείνονε Μιχάλη καί είναι «ξανθός κι άστρα- 
*^μ°ρφος*, όπως εκείνος. Κι δχι μόνο 6 μικρός

άψηφάει τό θάνατο, αλλά κι οΐ μεγάλοι δέν τού 
εναντιώνονται σ’ αύτό:

Ή  θειά μου δέν καταδέχτηκε νά μού γυρέ
ψει νά κρύδουμαι. Γύριζα μέρα - νύχτα στό 
χωριό κι δπου αντάμωνα κανέναν άπ* τούς πα
ράνομους, τόν κοίταζα στά μάτια: «Γειά σου, 
γειά μου! Ποιόν γυρεύεις;* έλεγα από μέσα 
μου. “Ήξερα πώς τή στιγμή πού Οά πετύχαινα 
τό Μιχάλη θά κρινόταν ή ζωή μου. Βιαζόμουν 
νά κριθώ.
Καί παρακάτω όνειρεύεται τήν όμορφιά τού 

θανάτου του:
“Από τό Μιχάλη περίμενα κάτι άγνώριστο, 

μιάν αστραπή, μιά δοκιμασία — δέν ξέρω κι 
έγώ πώς νά τό πώ! Τήν απαντοχή μου τήν ψύ
χωνε μιά άνείπωπτη ελπίδα. ( __ ) "Ας τόν
είχα δει νά φέγγει καί ν* άστραφτοκοπά καθώς 
στό κόνισμα. Νά μοιράζει τό θάνατο μέσα στό 
φώς!
"Ας μή νομιστεϊ δμως δτι τό παρουσιάζει τό 

παιδί ό συγγραφέας σάν άρρωστημένο ψυχικά. 
Κάθε άλλο. Μιλάει γιά τό παιδί σε πρώτο πρό
σωπο, τό αντιπροσωπεύει καί τό παρουσιάζει σάν 
εκλεκτό τής μοίρας καί τής ποίησης... Λυτές 
είναι αντιλήψεις — ιδέες τού παιδιού κάτι σάν.. .  
ύπέρτατη αισθητική του:

Κάποτε είχα δει ένα γεράκι νά χυταρίζει μέ
σα στήν αυλή μας καί ν’ αρπάζει στά νύχια 
του ένα κλωσόπουλο. «Γιατί δέν τό γλίτωσες, 
καημένε;* μέ ρώτησε ή θειά. «Να τό γλιτώσω;* 
Δέ μού ’χε περάσει από τό νού: είχα θαμπω
θεί από τή μεταμόρφωσή του. (!)
Έπιμείναμε στό θέμα τοϋ θανάτου γιατί κυ

ριαρχεί οά σκιά στό βιβλίο καί ή προσμονή του, 
ή γειτνίασή του σάν τό άξιολογώτερο βίωμα. ΙΙά- 
νω σ’ αύτό ζυγιάζεται καί ή φιλοσοφική του 
στάση καί ή αντοχή τής αίσθητικοποιημένης αλή
θειας του. Φέματα! κραυγάζουν από μόνες τους 
οί παραπάνω γραμμές του. Φέμχτχ καί '/τροπή 
γιά τόν Πρεδελάκη! (Καί δχι λιγώτερη γιά κεί
νους πού βράβευσαν, μέ κρατικό βραβείο μάλι
στα, τό βιβλίο τούτο,- κι άς έχει καί αλήθεια 
μέσα του, κι άς μην είχε κανένα άλλο ψέμα.)

Μέ τέτοια κυρίαρχη αισθητική αντίληψη καί 
μέ τέτοια κεντρική ιδέα μπορεί νά γίνει στέρεο 
μυθιστόρημα; Νομίζουμε δχι, αλλά θά δούμε. 
"Ας πάρουμε τήν υπόθεση:

Σέ μιά πόλη τής Κρήτης πρώτα. Σ' ένα αστι
κό σπίτι έρχεται τό μήνυμα πώς ό στρατευμένος 
πατέρας πνίγηκε καθώς έπέστρεφε στό νησί. Ί Ι  
μητέρα κλείνε τα ι στή θλίψη της, άρνιέται νά 
μιλήσει ακόμα καί στό παιδί της. Τό παιδί 
αρρωσταίνει γιά βδομάδες καί πάνω στήν ανάρ
ρωσή του ή μητέρα τό βγάζει περίπατο μέ τ’ άμά
ξι, σέ μιά άγρια, απόκρημνη ακρογιαλιά πού ε ί
χαν πάει κι άλλοτε μέ τόν πατέρα. Συναντούν έ 
να ξόδι. Φτάνουν. Ή  κυρά φαίνεται πώς έχει τήν 
πρόθεση ν’ αύτοκτονήσει, παίρνοντας μαζί της στό 
θάνατο καί τό παιδί. Μά αλλάζει γνώμη, επι
στρέφει, αφήνει τό παιδί στό σπίτι, ξαναγυρί- 
ζει στήν απόκρημνη παραλία καί αύτοκτονεί μό- 
νη της. Τό παιδί ξαναπέφτει στήν άρρώστεια. 
"Οταν γίνεται καλά έρχεται ή θειά του (αδελ
φή τοΰ πατέρα του) καί τό παίρνει στό χωριό. 
Είναι πόλεμος (ό Α' Παγκόσμιος). Τό παιδί 
μαγεύεται από τή ζωή τού χωριού καί από τή θειά



Ρουσάκη πού τδχει civ  παιδί της. Εκείνη etvai 
ή πιό σεβαστή γυναίκα τοΰ χωρίου. Οί μέρες περ
νάνε όμορφα, μα πάντα κάτω άπό τή μακρινή 
σκιά τοΰ πολέμου καί του θανάτου. Τά γράμματα 
απ’ τό μέτωπο φέρνουν 'τή χαρά άλλά καί τά 
μοιρολόγια. Κι ώστόσο δ θάνατος ξανασφίγγει 
πάλι τόν κλοιό του γύρω από τά κεντρικά πρό
σωπα. *0  ξάδερφος Λευτέρης, γιός τής θειά Ρου
σάκη, σκότωσε στό μέτωπο τό μεγάλο γιό τής 
Σπιθούραινας, συχωριανό του πάνω σέ μια συμ
πλοκή, αμυνόμενος. Δικάζεται κι αθωώνεται. Μά 
ή Σπιθούραινα δρκίζεσαι έκδίκηση. 01 φοβέρες 
πάνε κι έρχονται, στήν πιό ωμή κι απάνθρωπη 
γλώσσα. 'Ωστόσο, δ Λευτέρης που έκανε τό φονι
κό, πιάνεται αιχμάλωτος από τους Βουλγάρους 
καί σέ λίγο πεθαίνει στήν αΙχμαλωσία. "Ολ’ αυ
τά, μέ πολλά «ψυχχνεμίσμχτα», όνειρα, ακόμα 
καί τηλεπάθεια. (Ή  θειά Ρουσάκη βλέπει τό 
γιό της δλοζώντανο μπροστά της τήν ώρα πού έ- 
κείνος πεθαίνει στήν αιχμαλωσία). Θά νόμιζε 
κανείς πώς ή βεντέττα σταματάει εκεί, μια που 
δ πόλεμος στέκεται πάντα σκληρότερος κι από 
τήν πιό άγρια ατομική έκδίκηση. Δία όχι. Ή  
Σπιθούραινα παραγγέλνει στή θειά Ρουσάκη νά 
έτοιμάζει τά «νεκρίκια» οοΰ άνιφιοΰ της, μια 
πού αυτός αντιπροσωπεύει τώρα τό σόι. Σέ λίγο, 
ό μικρός γιός τής Σπιθούραινας λιποτακτεί καί 
σμίγει τους παράνομους στό βουνό, πού άρνοΰν- 
ται νά πολεμήσουν μέ τό πρόσχημα ότι όέν κυ
βερνάει τό κόμμα τους. 01 λιποτάκτες μπαινο
βγαίνουν λεύτερα στό χωριό μέ τά όπλα, κάνουν 
ντχηλίκια καί ξευτιλίζουν τή χωροφυλακή. Ό  
θάνατος τοΰ μικρού είναι ζήτημα χρόνου. Καί 
τότε, ή θειά του όέν ιόν άπομχκρύνει από τό χω
ριό, όπως θά ήταν τό φυσικότερο πράμα τοΰ κό
σμου, ούτε καί τόν προφυλάει, αλλά, όπως είδα
με, τό*; αφήνει νά πηγαίνει γυρεύοντας. Ή  μόνη 
δικαιολογία πού τής επιτρέπει ό συγγραφέας εί
ναι δτι, ένώ κι εκείνη φοβόταν για τή ζωή τοΰ 
μικροΰ, ε ί χ ε . . .  προαίσθημα πώς θά ζοΰσε πολ
λά χρόνια. Άχνοφαίνεται μάλιστα καί τό τέλος 
τής ιστορίας, γιατί ή θειά μαζί μέ τό προηγού
μενο προαίσθημα έχει at ένα άλλο: ότι αυτή θα 
πεθάνει θάνατο «ωραίο», δτι είναι ή τελευταία 
της άνοιξη, δτι δέν θά κάνει Λαμπρή καί τά 
τοιαΰτα, πού ένισχύονται μάλιστα από ανάλογά 
όνειρα. Ό  αναγνώστης, έστω κι άν δέν είναι 
άλαφροΐσκιωτος.. .  προαισθάνεσαι κι εκείνος δ- 
τι ή θειά θά πεθάνει σώζοντας τή ζωή τοΰ μι- 
κροΰ, γιατί ήδη έχει πληροφορηθεί επανειλημ
μένα δτι τά προαισθήματα τής θείας πάντοτε έ- 
παλήθευαν. Μάταια δ συγγραφέας περιφέρει τό 
μικρό στούς δρόμους πρδς συνάντηση τοΰ ’Αρχάγ
γελου ή Μιχάλη τής Σπιθούραινας. "Ολοι είμα
στε βέβαιοι όχι μόνο ότι θά ζήσει —  γιατί αυτό 
είναι όλοφάνερο, αφοΰ δ μικρός είναι αφηγητής 
τής ιστορίας καί οί νεκροί δέν αφηγούνται -— 
άλλα καί περί τοΰ δτι δέν θ’ ανοίξει ή μύτη του, 
αφοΰ ή θειά είναι τόσο σίγουρη. "Ετσι καί γί
νεται.

Στό μεταξύ, δ μικρός —  στά 14 χρόνια του — 
1 1 4  ^Χει κατακτήσει τρεις κοπέλλες, πού τόν έχουν 

έρωτευθεϊ παράφορα. Ή  πρώτη είναι μιά μυστη
ριώδης νεαρά δπαρξη (16 χρόνων) πού μιλάει 
σαν ΙΙυθία καί κινείται σάν κουρδισμένη από κά
ποια θεότητα, μέσα σέ μιά άχλύ πού δημιουργεί 
ό συγγραφέας γύρω της μέ πολύ κοινά καπνογό-

να. Μιά προσωπικότητα περίεργης έμπνευσης, μέ- 
ταξύ φιγούρας Ιπποτικοΰ αναγνώσματος καί δα
κρύβρεχτου ρομάντσου, μυθολογική μετενσάρκω- 
ση στα καθ’ ήμάς, παρθένα τών βράχων, πρόδρο
μος των δπαρξιστριών τής Μονμάρτρης ή κάτι τέ
τοιο ή τίποτα απ’ δλα αυτά. Στα δεκάξη της 
είναι ερωμένη τοΰ Νταμολίνου, σημαδεμένη από 
τό θάνατο κάνει ειδύλλιο μέ τό Γιωργάκη, καί 
φαίνεται νχχει μιά τρομερή ίδεαλιστική συγκρό
τηση δπως καί μιά πικρότατη γέψη από τή ζωή.
Τής κρατάει κι αύτηνής λαμπάδα δ θάνατος καί  ̂
τής φέγγει, καθώς φαίνεσαι. Ή  μόνη της έξι- 
λέωση είναι δτι τή σκοτώνει δ αγαπημένος της 
σέ τροχαίο δυστύχημα.

Ή  δεύτερη κατάχτηση είναι ή Κοκκινοχείλοΰ, 
δνομχ καί πράμα, ή ένσάρκωση τοΰ θηλυκοΰ κα
τά τήν πιδ γνήσια κχζχντζχκική μανιέρχ. Ά - 
γαπητικιά τοΰ μακαρίτη τοΰ Λευτέρη, μετά τοΰ 
Νταμολίνου — καί δμως παρθένα — ρίχνεται καί 
στό μικρό άλλα απογοητεύεται. Τρίτη καί δλο- 
κληριομένη κατάχτηση, ή Αγγελική, έπίσης όνο
μα καί πράμα μια καλλονή, λεδεντοκοπέίλλα λιο
μαζώχτρα, πού από τήν πρώτη μέρα τής γνωρι- 
μιας δέχεται τό μικρό στό κρεββάτι της κι από τό
τε τούς βρίσκει πάντα ή αυγή άγκαλιά. Ή  θειά j 
τ α  π α ν θ’ δ ρ δ, άλλα δέν επεμβαίνει 
παρά μόνο γιά νά παρηγορήσει τδ μυκρδ στό τέ- ΐ 
λος. "Οχι κι άσχημα γιά έν* άγοράκι, σέ βου- ί 
νίσιο κρητικδ χωριό μάλιστα. Μά σά νά φανή
κανε στό συγγραφέα λίγες οί κατακτήσεις τοΰ * 
νέου, μάς πληροφορεί μέ τρόπο δτι ακόμα 6o0.j 
τουλάχιστον κοπέλλες τοΰ χωρίου αυτό'; είχα»! 
στό νοΰ δταν ιιοιρολογοΰσαν.

Στην Ιστορία δχι ασήμαντο ρόλο παίζει δ Ντα-Ι 
μολίνος. Τί είναι δ Ντα»!Λΐλίνος; Ό  δφις πού] 
προσφέρει τό μήλσν τής γνώσεως στόν αθώο, ή . 
ανωτερότητα καί ή κατάρχ τοΰ ανθρώπου, τδ ] 
πνεύμα. "Ενα πνεύμα βαθιά ίδεαλιστικδ πού κα-1 
ταλήγει στόν αγνωστικισμό καί στόν πεσιμισμός 
μέ τήν απαραίτητη ηρωική άπόχρα>ση. Γιά νά] 
βρεθεί στό χωριό, γίνεσαι εξόριστος, μέ τήν κα- ϊ 
τηγορία δτι εφόδιαζε τα γερμανικά υποβρύχια  ̂
( ! . . )  "Ισως μ’ αυτό υποδηλώνεται καί ή πνευ-ί 
ματική καταγωγή του από τή γερμανική φιλοσο- Μ 
φική ντετκχΓ/τέντσια. Συνάπτει περίεργη φιλία 
μέ τό μικρό καί — παρόλο τό κεράτον/ αύ- <· 
το:ιορίζεται πνευματικός του, παρακολουθεί τό jig. 
πνεύμα τοΰ μικροΰ καί τόν εισάγει στά μυστήρια^Η 
τής ομορφιάς καί τής γνώσης μέ απόφθεγμα- — 
τα καί παρατηρήσεις. Άγνωστο γιατί, τόν ξε
χωρίζει από τήν αρχή σάν εκλεκτό τής ποίησης. 
Άλλα υπάρχουν τόσα γνωστά — άγνωστα μέ
σα σ’ αυτό τό βιβλίο. Σχεδόν τίποτα δέ γίνεται 
πού να μήν έχει προαναγγελθεί μέ πάμπολα ση
μάδια, οιωνούς, μυστηριώδεις προειδοποιήσεις, 
ψυχανεμίσματα καί τα τοιαΰτα. Ό  χρόνος είναι 
σάν εκείνα τά οακκάκια τώ; παλιάτσων τοΰ τσίρ
κου, πού φοριούνται στό άψε - σβήσε τό μέσα - 
έξω, πολλές φορές μάλιστα στόν αέρα. 'Ο συγ
γραφέας είναι ένα είδος μς̂ ντη πού κατέχει τά 
πάντα καί πού, έτσι, είναι καί ανεύθυνος γιά τόν* 
πεσιμισμό του: τίποτα δέ*; μπορεί ν’ άγγίξ«!

Ί1  θεία Ρουσάκη είναι ανχμφισβήτητϊα μιά 
σ:έρεα μορφή. ΙΙχρ’ όλίγο ό κ. Πρεδελάκης θά 
δημιουργούσε ένα τύπο αθάνατο στήν λογστ*' 
χνία μας: Ά ν τήν έκανε λιγότερο άλαφροίσκιω- 
τη καί λιγότερο μοιραία. Γιά δνομα τοΰ 0eoO!■*



"Ας ήταν καί κάτι πού νά μήν τό ήξερε, ή νά 
μήν τό ψυχανεμιζόταν. Ή  τόση της σοφία καί 
σιγουριά καταντάει βαρετή στό τέλος, ' Ωστόσο 
είναι πλασμένη μέ πολύ αγάπη καί μέ πολύ με
ράκι. ’Από «κρέας» καί «ίσκιο», χωματένια καί 
πύρινη, δ λ ό κ λ η ρ η .  Άπό τα πλάσματα 
πού χωρίς έπαρση, ocxl ήρωική πόζα, μέ ταπεινω- 
σύνη καί αντρεία αναλαβαίνουν τήν ευθύνη των 
αδελφών τους. Δέν μπορούν να κάνουν διαφορετι
κά, άπό μέοχ τους ξεχειλίζει τό περίσσευμα. Ή  
πίστη της είναι παγανιστική καί πανθεϊστική 
άλλα "κομίζει πώς είναι ή όρθοδοξία, μια άγίχ τής 
έλληνιτκής ζωής, από τΙς τόσο αγνοημένες. Νά 
πώς τήν προσδιορίζει ό συγγραφέας:

Κάπου - κάπου, μέσα ατούς τυραννισμένους, 
βρίσκεται καμιά βειά Ρουσάκη. Γεννιέται μέ 
τήν έγνια τους μέσα στην ψυχή της. Κλείνει 
τά μάτια της στόν ξύπνο της, κι ακούει τόν 
πόνο τους νά τή σφάζει. Κάνει νά κοιμηθεί, κι 
ό ύπνος της είναι γκαστρωμένος από τά μελ
λούμενα. Στοιχειώνει μέσα στά χωριά, γλυκαί
νει τά νερά, κάνει τόν καιρό συγκεροστό, 
κουβεντιάζει μέ τ ' άλογα ζώα καί ιούς ά
γιους. Στό νού της έχει δυό μονάχα έγνοιες: 
τή ζωή καί τό θάνατο. ‘Όλες τΙς άλλες σκοτού
ρες τού ψεύτη κόσμου τΙς έκαψε μέσα της ή 
θεϊκή φωτιά. "Ετσι μπορεί νά ’ναι ατάραχη, 
όταν δέχεται μέσα στήν ψυχή της τις τρομά
ρες, τούς πόθους, τά ψυχανεμίσματα των άλ
λων. Ή  Εκκλησία δέν τή θέλει, έξόν άν είναι 
κάποιοι ταπεινοί παπάδες, άλαφροστοίχειωτοι 
καθώς αυτή. Ή  έξουσία τήν πολεμά. ‘Π κοι
νωνία 0έν τήν ξέρει. "Ομως έκείνη είναι τό 
άλάτι πού δέν αφήνει τή'; πλάση νά σαπίσει. 
Είναι ή πέτρα πού πατάει ό άνθρωπος νά δει 
πάνω άπ’ τό κεφάλι του. Είναι, καθώς μοΰ 
τό ’πε —  άν τό θυμάστε —  ό παπα - Γιάννης, 
τό μάτι τού Θεού πάνω στή δημιουργία του.

Σ’ αυτές τΙς γραμμές, πού δέν ήταν καί απα
ραίτητες, φαίνεται καί ή αλήθεια της καί ό 
ιδανισμός της, σάν μυθικού προσώπου. Φαίνεται 
πού ή έμπνευση τού δημιουργού της ύπήρξε έ- 
ς αιρετικά ευτυχισμένη καί πού έσφαλε, κατα- 
στρέφσντας τήν ανθρώπινη συμμετρία της μέ 
τήν επέμβαση μιας μεταφυσικής ώρχιαμχνίας. 
Άνιχνεύοντας τά απόρρητα τής μυθοπλασίας τού 
κ. Πρεβελάκη, πρέπει νά προσθέσουμε δυό άκόμα 
στοιχεία σχετικά μέ τήν προσωπικότητα τής 
θείας Ρουσάκη. Τό ένα είναι ή μυθολογική της 
συγκρότηση, ή παιδεία της άν θέλετε. Εκφρά
ζοντας τήν πανάρχαια πείρα και φρόνηση τού αν
θρώπου τής γής έχει μύθους έπαρκείς γιά να αι
σθάνεται απόλυτα ισορροπημένη μέσα στήν πλά- 
ση της και ν* αντιμετωπίζει τά προβλήματα πού 
συναντάει. Τό ύπόλοιπο τό γεφυρώνει μέ τή δη
μιουργική φαντασία της. Ξέρει τό*; κατάλληλο 
μύθο γιά τή·; κάθε περίσταση, τό κατάλληλο γνω- 
μ’.κό ή παροιμία, ή ξέρει νά κάνει ή ίδια παρα
μύθια. Τά δνειρά της ό όνειροκρίτης της λ.χ. 
είναι δλόκληρη μυθολογία. Γνωρίζει τή λεπτομέ- 
ρεια τής φυσικής ζωής καί ξέρει νά διδάσκεται 
άπό τή φύση τή*; δποίχ αντιλαμβάνεται σάν κά- 
ζι χιλιοζώντανο* καί έλλογο. Ή  κάθε κουβέν- 
^  ~riQ είναι άτόφιο λαϊκό μάλαμα. Εξαιρετι
κά εφοδιασμένος δ συγγραφέας σ’ αύτό τόν το

μέα, πραγματοποιεί άριστη έπίδοση. Τό άλλο 
στοιχείο είναι ή τοποθέτησή της στήν τραγω
δία. Έπρεπε κιόλας νά τδχουμε πεϊ, δτι δ συγ
γραφέας συγκροτεί τήν Ιστορία του δίνοντας τη ; 
μερικά άπδ τά γνωρίσματα τής έλληνικής τρα
γανό ία ς : Ή  θεϊκή βούληση πού βαραίνει πάνω 
στά ανθρώπινα οά μοίρα, ή μονολιθική διαγραφή 
των τύπων, τά προχγγέλματα, ή κυριαρχία τού 
διαλόγου, οί άπδ μηχανής θεοί κ.λ.π. Σ’ αυτή 
τή'; τραγωδία ή θειά Ρουσάκη δέν έχει τδ ρόλο 
τής τραγικής ήρωίδας —  μέ έξαίρεση τήν τελι
κή της πράξη —  αλλά τής κορυφαίας τού χο
ρού. ΙΙέρα από τό δποιοδήποτε ατομικό της γνώ
ρισμα, είναι δ αντιπρόσωπος κι ό απόστολος τής 
μετριοπάθειας.

Βλέπουμε κιόλας πόσο οαρυφόρτωσε, όχι σέ 
περιεχόμενο, μά σέ συμβολισμούς καί ενσαρκώσεις 
τή'; άτυχη γυναίκα ό συγγραφέας, θέλησε νά 
μάς έπισημάνει τδ ρόλο της. Είναι αληθινότατη, 
τραγική, απίστευτα συγκινητική αυτή ή φρόνιμη 
γυναίκα πού' κρατάει τό ανθρώπινο μέτρο τού 
πάθους δτχν, μαθαίνοντας τδ μαρτυρικό θάνατο 
τού γιοΟ της, ξεσπάει:

. .  .Θέλω νά ζήσω .. .  θέλω νά πάω νά καώ 
μπρός στούς Μεγάλους τού Κόσμου! θα ρωτή
σω τδ Λοΐζο πού βουλεύουντχι, θ’ άλλειφτώ δ- 
λάκερη μέ κατράμι καί θά πάω νά καώ μπρο
στά τους__ Τί λέω ; Δέ θά πάω μοναχή μου!
θά ξεσηκώσω τΙς μανάδες πού χάσαν τά παι
διά τους στή φωτιά καί στα βασανιστήρια (£- 
δώ ένας κόμπος έπνιξε τή φωνή στό λαιμό 
τ η ς )» θά κάμουμε γύρω στούς Μεγάλους τού 
Κόσμου μιαν άλυσίδα, καί θά καούμε ζωντα
νές!
‘'Οταν δμως τή φέρνει κάπως σάν κορυφαία έ- 

νός αόρατου χορού μανάδων νά μιλάει στό Βενι- 
ζέλο —  στόν ύπνο της —  μέ τήν επίγνωση πώς 
«μιλάει για τΙς μανάδες», ή θειά Ρουσάκη γί
νεται σχηματικό πρόσωπο. (Ό  Βενιζέλος φαίνε
ται πώς είναι μοιραίο πρόσωπο γιά τό έργο τού 
κ. Πρεβελάκη. Μόλις εμφανιστεί στίς σελίδες 
του, ή ποιότητα πέφτει κχτχκόρυφχ). Δοκιμά
στε νά πεισθεϊτε άπό τά παρακάτω:

-—νΑχ, παιδί μου, έρχεται στόν ύπνο μου 
(ό Βενιζέλος) καί μέ πιλατεύει. «Μπορείς», 

μοΰ λέει «νά τρώς καί νά κοιμάσαι, όταν ξέ
ρεις σκλαβωμένα τ’ αδέλφια σου; Στήν "Ηπει
ρο, στα Δωδεκάνησα, στή Μικρχσίχ, βρίσκονται 
"Ελληνες στίς άλυσσίδες.— Έ γ ώ  ’μχι μάνα, έ- 
σό πολιτικός: δέ θά συμφωνήσουμε. — Ό  κα
λός πολιτικός θά σάς κάμει, έσάς τίς μανά
δες, νά πείτε: βλογημένη ή ώρα πού γέννησα 
αρ σε νικά! —  Τό είδαμε ύστερα άπό τό 12. Πή
ρατε τόν καρπό, τό δέντρο τό λησμονήσατε.— 
Ξέρω χαροκαμένες μανάδες πού ζητιανεύουν 
για νά ζήσουν. —  Τό κράτος μας είναι φτωχό, 
τό έθνος μας μεγάλο. Μήν τά ρίχνετε απάνω 
μου βλα τά στραβά. —  Έ γώ  ένα είδα: άλλοι 
σκάψαν καί κλάδεψαν, κι άλλοι ήπιαν καί μέ
θυσαν. —  Ό χ ι! μήν τό λες αύτό γιά μένα, κυ- 
ρα - Ρουσάκη. Έ γώ  είμαι ένας άπό σάς. — 
Δέ σέ γνωρίζω: τά μάτια μου είναι θολωμένα. 
—  Τό βλέπω ήρθα σέ άσκημη ώρα. Μά σ’ ά- 
κουσα νά ’λες πώς μόνο τό Άρκάδι ήταν δί
καιος πόλεμος καί μέ πήρε τό παράπονο. — 
Τί περιμένεις; Ν’ άαούσεις καλό λόγο άπό μιά
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μάνα πού ήπιε τό φαρμάκι; —Κι έμένχ μέ πο
τίζουν τής πικροδάφνης τό ζουμί. Τί νομίζεις; 
—Έαό ’οχι άντρας. Τρέχεις όπου αστράφτει 
καί βροντά. Έ γώ  είμαι γυναίκα. Πάω τή στρά
τα μου, καί δέ βλέπω πχρά τή μύτη των πχ- 
πουταιών μου. —Τό λές εσύ χυτό, κυρά - Ρου- 
οάκη, πού πόθησες νά δεις τ’ αόρατα; — Μή μέ 
κοιτάς εμένα. Μιλώ για τΙς μανάδες...».

’Αναλύσαμε σέ γενικές γραμμές τό μύθο καί 
τά κύρια πρόσωπα τοΰ έργου. Τό κάναμε για να 
δούμε που τοποθετούνται, πώς σαρκώνονται οί ι
δέες τού συγγραφέα'. Είδαμε πόσα απίστευτα καί 
απίθανα έχει αύ:ή ή Ιστορία, ενώ άπό μιά ανά
κριση τών προσώπων μπροστά στη ζωή μόνο ή 
θειά Ρουσάκη δικαιούται νά έπιζήσει άπορρίπτον- 
τας κι αυτή τό περίσιο φορτίο.

Τί φταίει; Πρώτα φταίει τό ψέμα καί ή νοση
ρότατα τής κεντρικής θεωρίας: ή ζωή είναι μ ε 
λ έ τ η  θ α ν ά τ ο υ  και αύτό είναι καί ή πρά
ξη καί ή σκέψη καί, προπαντός, ή Τέχνη. νΟχι, 
ή Τέχνη είναι μελέτη ζωής, καθώς καί 6 στοχα
σμός — ή φιλοσοφία — , ή πράξη — ή ιστορία. 
Ή  κορυφαία έκτίναξη τού στοχασμού καί τού 
συναισθήματος, ή όργάνωσή τους σέ έργο τού μυα
λού ή έργο τέχνης, δπως καί ή μεγάλη πράξη 
είναι μιά κραυγή αθανασίας, έναντίον τής 
φθοράς καί τού θανάτου καί σ’ αυτή όφείλεται ό 
πολιτισμός.

Μιλήσαμε παραπάνω γιά τραγωδία. ’Αλλά τί 
τραγωδία νά γίνει μέ τό: «δ θάνατος βαστάει 
μιά λαμπάδα καί «ιάς φέγγει στή στράτα μας»; 
Πού είναι τά άβυσαλέα πάθη τής τραγωδίας, ή 
εκτροπή καί ή αποκατάσταση τοΰ ήθικού ρυθμού, 
τά πανανθρώπινα ιδανικά, ή λύτρωση; Μήπως 
είναι ή άθλια βεντέττα πού απειλεί ένα μικρό 
αγόρι, ή τερατώδης συμφιλίωση τοΰ παιδιού μέ 
τό θάνατο, τά ψυχανεμίσματα καί ή ύποταγή δ- 
λων στή μοίρα χωρίς αντίσταση; Πώς νά γίνει 

•μυθιστόρημα μέ πρόσωπα — προσχήματα; Ντα- 
μολίνους, Ά λικες, Κοκκινοχειλούδες; Τά πρόσω
πα εδώ ύπάρχουν γιά νά κουβεντιάζουν κι δχι 

•γιά νά παίρνουν μέρος σέ κάποια δράση. Ή  σχη- 
ματοποίηση είναι καταφανής: Θ ε ι ά  Ρ ο υ -
σ ά κ η =  ή μητρική ρίζα τής ζωής πού απ’ 
αύτή θά βυζάξει ό ποιητής τήν πιτιά τής γνώ
σης καί τής αγάπης. Ν τ α μ ο λ ί ν ο ς  =  
τό άλλο μισό για τήν πνευματική καί ποιητική 
ώρίμχνση, ή πίκρα τής αυτογνωσίας καί ή απελ
πισία της. Ά  λ £ κ η =  τό άφταστο ιδανικό, 
πού πέφτει κανείς ατό τέρμα τού αγώνα γιά τήν 
κατάχτησή του, ή έξαδλωση τής γυναίκας καί 
άλλα τινά. Κ ο κ κ ι ν ο χ ε ι λ ο ύ  =  τό γό
νιμο καί άγριο θηλυκό, ό «βούρκος τής σάρκας» 
καί τά γνωστά — Τδε Καζχντζάκην. Ά γ γ ε -  
λ t κ ή =  κάτι ανάμεσα στήν Άλικη καί τήν 
Κακκινοχειλου, πού Ικανοποιεί τό ανθρώπινο μέ
τρο, κ.λ.π.

Φυσικά, ούτε ή πεισιθάνατη καί κακομοίρικη 
—  ή δήθεν ηρωική — θεωρία, ούτε ή συμβατικό
τητα τών προσώπων μάς κάνουν νά μή βλέπου
με δ,τι καλό εχει τό βιβλίο. Πολλές φορές έτυχε 
νά πούμε, δτι στή λογοτεχνία, ανεξάρτητα άπό 
τις προθέσεις τού δημουργού καί τήν αρχική ώ
θηση τής έμπνευσης, ή ζωή, ή αλήθεια μάχονται 
καί διεκδικοΰν σπιθαμή μέ σπιθαμή τό έδαφός 
τους .Κι αυτό συμβαίνει γιατί άπό τή μιά μεριά ή

πνευματική συγκρότηση ένός δημιουργού δέν εί
ναι άποτέλεσμα μιάς καί μόνης καταβολής καί 
άπό τήν άλλη γιατί ό δημιουργός, ύποχρεωμένος 
νά μάς αποδείξει ή νά μάς πείσες γιά τήν αλή
θεια του, ανακαλεί ατόφιες μνήμες άπό τή ζωή, 
ή κινητοποιεί τή μνήμη τής φαντασίας πού συλ
λαβίζει τή μαγική φλυαρία της άπό βιωμένες 
αποσπασματικές εικόνες ή μόρια εικόνων, κατα
γραμμένα στό ασυνείδητο.

νΕτσι, στόν " Η λ ι ο  τ ο ΰ  θ α ν ά τ ο υ  
έχουμε αρκετές καλές σελίδες, καλές ιδέες, αλη
θινή συγκίνηση, ατόφια κομμάτια, πού μερικά 
θά μπορούσαν νά σταθούνε καί σά διηγήματα. Θά 
σημειώσουμε ένδειχτικά τή συνάντηση καί συ
ζήτηση τής θειά Ρουσάκης μέ τό δραγάτη (σ. 
107 - 109), τήν περιγραφή τοΰ καφενείου τού 
χωριού καί τή συζήτηση τών γερόντων (σ. 116 - 
120), τό άπλοϊκό μάθημα αστρονομίας τής θειος 
(σ. 157 - 158) 3 τή σκηνή τής χριστιανικής συνα

δέλφωσης τής θείας - Ρουσάκης μέ τό Βούλγαρο 
αιχμάλωτο (σ. 181 - 185), τή σκηνή τής επί
ταξης τών ζώων άπό τό στρατό (σ. 246 - 253), 
τις σελίδες τοΰ ασβεστοκάμινου μέ τούς καμινα- 
ρχίους καί τήν κλεψιά τού λειψάνου τού άγιου, 
καθώς καί τήν έπιστροφή του (σ. 267 - 2 7 8 ), τις 
σελίδες γιά τούς λιποτάχτες, καί γιά τό Σπύρο 
τής Μύραινας (σ. 331 - 336 κ .ά .), τό συναπάν- 
τημχ τής θείας μέ τήν άνοιξη καί μέ τά π χλι-. 
κάρια πού πάνε νά καταταχτούν στό σ τράτο (σ. 
358 - 362).

Αυτές οί καλές σελίδες πνίγονται δυστυχώς μέ
σα στήν ψευτιά τοΰ εσωτερικού μύθου, τήν έξιδα- 
νίκευση, τήν ώρχιοπάθεια, τό μχνιερίστικο φολκ
λορισμό (τό φολκλόρ γιά τό φολκλόρ), μέσα σέ 
αφθονία κακής σάλτσας άπό φιλολογία, γλυκα
σμούς, βερμπαλισμούς καί καζαντζακισμούς.

"Ολο τό πρώτο μέρος τού βιβλίου αποβάλλεται 
διά βοής μιά πού δέν έχει μάλιστα καμιά σχέση 
μέ τά παρακάτω. Κάπου τριάντα σελίδες αφιερώ
νονται σέ μιά παράξενη εισαγωγή, ιμιτασιόν κα
κού αγγλικού μυθιστορήματος, δπου φανερώνεται 
ψυχογραφική καί έξπρεοσιονιστική διάθεση μαζί 
μέ μιά λιπόθυμη ώρχιοπάθεια καί νοσηρότητα 
Τό εξωτερικό τοπίο καί τό σπίτι, δπως καί 1 
ήθη, οί χαρακτήρες, ή ψυχολογία τών προσώπων, 
θά μπορούσαν κάλλιστα νά τοποθετηθούν στ 
Ούαλλία, δπου χωρίς να πάθουν τίποτα, θαχαν 
ωφεληθούν. Είναι δμως σέ πόλη τής Κρήτης, 
δεύτερη δεκαετία τού αιώνα μας, μέ βέρους ] 
τικούς κι δχι άλλοδαπούς.

Ε κ ε ί  συμβαίνουν πολλά σπαραξικάρδια, 
πονεμένη γυναίκα — πού έχασε τόν άντρα της 
ρωτιέται άπό τό παιδί της:

«—Μ ανούλα! Μ ’ αγαπάς;»
Κ ’ εκείνη άπαντά:
«— Δέν ξέρω.»
Λίγο παρακάτω, τό παιδί, έξ αιτίας τής 

φορίας καί τού πόνου τής μάνας του auk 
Συνέρχεται, βλέπει τή μαμά του νά σκύβει 
πάνω του καί τήν ξαναρωτάει: .

«— Μχνούλχ! λΓ αγαπάς;»
Κ* εκείνη, ή σκληρά: .
«— Δέν ξέρω.»
*Έ, είναι νά μή δακρύζουνε βουνά; Ά] 

μετά τό πρώτο «δέν ξέρω» ακολουθεί ή 
τω σκηνή:

. .  .Δίχως νά τό συλλογιστώ άρπαξα τό



της καί τό ’βχλχ πάνω στήν καρδιά μου.
— "Αχ, σφίξε με δυνατά. Κάμε με νά πονέ

σω, ψιθύριζε σλ νά ξυπνούσε.
"Εσφαξα τά παγωμένα της δάχτυλα, ή κρυά

δα τους πέρασε στό αίμα μου.
— Ποιό δυνατά! είπε. Δέν νιώθω τό σώμα μου.

"Αλλος διάλογος, ανάμεσα στή μάνα καί τό 
παιδί, σ’ εκείνη τήν αγγλοπρεπέστατη άμαξάδα 
πού άναφέραμε αλλού:

— Μητέρα, φτάσαμε.
—Λέγε με Μαρία. Είσαι πια μεγάλος.
— θα σέ λέω Παντοτινή μου.
— Ναί! Λέγε με έτσι. Αύτό θέλω.
— Παντοτινή μου, φτάσαμε! ( . . . )
— Π κντο τ ινή μου!
— ’Εδώ είμαι. Μή μιλάς.
— Μά θα πεθάνω άν σέ χάσω.
— Σο>πα!

Αυτή ή εισαγωγή έντελώς άχρηστη ατό σώμα 
τοΟ μυθιστορήματος, καί ακατανόητη γιά τόν ά- 
ναγνώστη, είναι ωστόσο ένα είδος κλειδί γιά 
τήν κριτική ανίχνευση. Ό  συγγραφέας δέν θά 
μάς πάει Αμέσως έπειτα στό χωριό (στά ρίζα 
τοΟ Ψηλορείτη) παρά μόνο γιατί έκεί έχει Ολικό 
γιά τό χωριάτικο (τό φολκλορικό) ντύσιμο τού 
μύθου του. Οί διαθέσεις του είναι στό βάθος ψυ
χογραφικές, μοστικόπαθες καί ιδεογραφικές. Γι’ 
αυτό θά κουβαλήσει στό χωριό, μέ τό πρόσχημα 
τής έξορίας, κ* εκείνο τό λογά ντεσπεράντο, τό 
Νταμαλίνο, καί τήν απίθανη άλαφροΐσκιωτη ’Αλί
κη, που διεκδικεί τά σκήπτρα τής πιό έκτρωμα- 
τικής λογοτεχνικής γέννας.

Νά μερικοί χωρικοί διάλογοι μέ τήν ’Αλίκη, 
τό Νταμολίνο καί τό Γιωργάκη, που δίνουν μιά 
μικρή ιδέα τού πράγματος.

Πρώτη εμφάνιση τής ’Αλίκης: *0 Γιωργάκης 
ί 14 χρονών) κάνει τήν πρώτη έπίσκεψή του στό 
σπίτι τοϋ Νταμολίνβυ. Γίνεται μιά άντρίκια γνω
ριμία, καί ό όπ* αριθμόν 1 έξομολογητικός, δι- 
δαχτικός καί φιλοσοφικός διάλογος. Ξαφνικά, δ 
Γιωργάκης κοιτάζοντας από τό παράθυρο, βλέπει 
δτι *κπό κείνην τή στροφή, πρόβελνε μέ βιά τήν 
ώρα αύτή ένα μαύρο αλογάκι, μ* ένα άνχμχλλια
σμένο κορίτσι καβαλαριά στή σέλα του». Καί ή 
περιγραφή συνεχίζεται:

'Ο κύριος Νταμολίνος τό ’δε μέσ’ στά μάτια 
μου προτού τό πάρει είδηση ό Ιδιος ( !)  Τό α
λογάκι ζύγωνε στό σπίτι. ’Ακούστηκαν οί ά- 

μπαρες πού ’πεσαν στήν πόρτα. 'JT αυλή άντι- 
δόνησε από τά πέταλα.

— Είναι ή άνιψιά »ιου ή ’Αλίκη. Γυρίζει άπ* 
τό μπάνιο, είπε ό κύριος Νταμολίνος καί σηκώ
θηκε.

Ενα κορίτσι μπήκε σάν άνεμος οτήν κάμαρα. 
Πρόλαβα νά δώ τά κοκκινόξανθκ μαλλιά της 

καί νά προσέξω πώς φορούσε πανταλόνια, μ’ 
ένα πράσινο μπλουζάκι, ανοιχτό ώς τό μεσό- 
στηθο. Στό χέρι της κρατούσε ακόμα τό μα- 
στίγι.

— Μπονζούρ, Ντά! είπε στό θείο της.
—Καλημέρα, Ά λίς. Νά σού παρουσιάσω τό 

φίλο μου τό Γιωργάκη.
* Αμέσως ή ’Αλίς παίρνει, διά τής βίας σχεδόν,
Γιωργάκη σέ ρομαντικό περίπατο. ’Εκεί λαμ- 

^νε: χώραν ό έξής διάλογος:
— Αλίκηΐ Δέν τό βλέπεις τό κοπάδι;
—Παρακολουθώ μιά σκέψη μου..

— ΙΤοιά σκέψη; ρώτησα γεμάτος αγωνία, νιώ
θοντας μιά ακατονόμαστη δύναμη νά μου εναν
τιώνεται.

— "2 ! Ποιά σκέψη; Δέν έχει σημασία. Φτά
νει που ή σκέψη μου έχει ένα άπόρθητο κατα
φύγιο. ( . . . )

— Είσαι ό Σατανάς! τής είπα άποκαμωμένος. 
— Μή μεγαλοποιείς! Είμαι ένας νους πού χρ- 

νιέται δσα β λ έπ ει... "Αν δέν ήσουν χωρικός, 
θά καταλάβαινες.
’Ατάκα ακολουθεί τό ειδύλλιο:

— "Ημουν έτοιμος νά σ’ αγαπήσω.
— Νά μ’ αγαπήσεις! Γιατί δχι;
( . . . )
Κάθησε κατάχαμα, σήκωσε τή φούστα της 

πάνω από τά γόνατα:
— Δέν έχω άπέραντα πόδια;
( . . . )
— Είναι τά όμορφότερα πόδια πού είδα στή 

ζωή μου! (Δέν είχα δεί άλλα σέ παρόμοια περί
σταση.)

— Λοιπόν μ* άγαπάς;
—-Σ’ αγαπώ σάν τόν ουρανό!
— "Α, τί παιδί πού ε ίσ α ι!.. .  Είσαι ένα παι

δί!
( . . . )
—Μ’ *γαπ5ς;

Μοΰ έβαλε τήν παλάμη της στό στόμα μου: 
— Μή μιλάς!
’Εγώ τής φιλούσα τά δάχτυλα που βρέθηκαν 

στά χείλη μου, καί τής έλεγα μ’ δλο τό πάθος 
που ήξερε ή καρδιά μου:

— Παντοτινή μου, σ’ αγαπώ!
( . . . )

— Παντοτινή μου! είπα στήν Αλίκη, πότε 
Οά μέ πας στή θάλασσα;

—Θ’ ακούσεις τΙς ρόδες τού Αμαξιού μπρο
στά στήν πό^τα σου. Θά ’ναι ένα ξημέρωμα.
Σέ λίγες μέρες ό Γιωργάκης σκαρφαλώνει σ’ 

ένα πλατάνι μιά νύχτα καί πηδώντας μέσα στήν 
κρεβατοκάμαρα τής καλής του αλά Ρωμαίος, βρί
σκεται γονατιστός μπροστά στό κρεβάτι της:

— Παντοτινή μου! Είσαι άρρωστη;
— νΕχω τήν αϋπνία τής ψυχής.

Σέ λίγες μέρες πάλι, πηγαίνουν μέ τ* άμάξι 
στή θάλασσα:

— ’Αλίκη, πώς αίστάνεσαι;
— Δέν ξέρω πού πάμε.
— Δέ βλέπεις τή θάλασσα μπροστά μας;

—Νομίζεις πώς μπορεί νά μάς σταματήσει; 
Ή  θάλασσα είναι μιά θύρα!

Ό  Γιωργάκης κάνει μπάνιο καί μακροβούτια 
μέχρι παραφοράς. Ο! κουβέντες τους είναι τέ- 

'τοιες:
— Τί ’ναι τό δαχτυλίδι πού γυρεύεις στό βυ

θό; τό ψάρι τό κατάπιε!
( . . . )

— "Επρεπε νά μοϋ έρθεις γραμμή από τό κύ
μα! Κατάστρεψες τήν ποοσδοκία μου. ( __ )
Πού ’ναι τό κλήμα τοϋ αμπελιού; Πού ’ναι τό 

δαχτυλίδι; Δέ σού είπα πώς είμαι ή ’Αριά
δνη;

— Ποιά ’Αριάδνη;
— Είναι μιά παλιά μου ένσάρκωση.

Ό  Γιωργάκης λιποθυμάει! Συνέρχεται:
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—Λιγοθύμησα; τή ρώτησα σάν άνθρωπος πού 
έφταιξε.

— Δέν εΐοοα 6 πρώτο; πού σωριάζεται στό τέρ
μα τού αγώνα..·

( . . . )
—θέλω νά πεθάνω. Δέν αξίζω νά ζώ.
—Τώρα πού μού είσαι ταμένος;

Πλήθος είναι ο’ δλο τό βιβλίο τέτοιοι διάλο
γοι μέ αφόρητη φιλολογία καί ώρχιοπχθειχ πού 
παρουσιάζεται σαν ποιητική αφαίρεση κα! σάν βα
ριά νοήματα:*—θείτσα, σέ χάνω δταν γελώ»,λέει 
τό δέκα τετράχρονο παιδί. «Τό νΑτι μου! Τό ‘Ά 
τι μου! έλεγα μέσα ο* άναφυλλητά! "Ο,τι αγα
πώ πεθαίνει!» —  «Αγγελική! Φέγγεις σάν τή 
Λχμπιδούοχ!» —  «Μή μέ πιστεύεις, Λαμπιδοό- 
ύχ  μου. Κάνω πώς θέλω να μπαινοβγαίνω λεύτε
ρα στήν αγκάλη σου, μα εγώ ποθώ να πνιγώ έ
χει μέσα. Αυτός είναι ό βυθός τής θάλασσας πού 
γύρευα!». —  «Έσύ 'σχι ή "Ομορφη τού Κό
σμου;» —  «Κάμε θηλιά τά μαλλιά σου γύρω στό 
λαιμό μου, και πνίξε με. Είμαι πού είμαι να πε
θάνω ...» Etvxt μερικές από τΙς πιό χαρακτηρι
στικές κουβέντες τού παιδιού. Τί νά πούμε γιά 
τά λόγια τών μεγάλων; "Αν Εξαιρέσουμε τά πε
ρισσότερα πού λέει ή θειά καί μερικά δευτερεύον- 
τα πρότωπα, χωριάτες, δλοι οΐ άλλοι μιλούν 
σάν φιλόσοφοι, προφήτες, καί μαγεμένα πριγκι- 
πόπουλα. "Ενας αγράμματος παπάς π.χ. λέει 
στό παιδί: «"Ελπιζε! "Ελπιζε! Κα! μή χάνεις 
τήν πίστη σου.. .  Κάποιο τρανό τέλος σέ προσμέ
νει. Τό διαβάζω μέσα μου.»

*0 ναρκισισμός καί 6 έστετισμός κυριαρχοΟν 
άπ’ άκρη σ’ άκρη. Καί όχι μόνο στίς ειδυλλια
κές -σκηνές καί στη φιλία τού παιδιού μέ τό θά
νατο, πού παραθέσαμε δείγματά τους παραπάνω.

Τό "Ατι, τό περήφανο αρσενικό άλογο τοΟ χω
ρίου, δέν είναι άπλώς ένα ωραίο άλογο, άλλά 
«σύμβολο», «βασιλιάς» τού χωριού, πού άν τόνε 
χάσουνε οί χωρικό! «θά καταλάβουν μονομιάς πώς 
ζούνε πίσω από τόν ήλιο». (Καί πραγματικά, δ- 
ταιν χάνεται τό "Ατι, ακολουθούν σημεία και τέ
ρατα στό χωριό.) Ή  γριά παπαδιά πάλι «γύρυζε 
από τό περιβολάκι της, κ* είχε ακόμα τό ήλιο
βασίλεμα στά μάτια της».

Ό  Ισκιος τού Καζαντζάκη βαραίνει κ’ έδώ — 
άλλη μιά φορά στά γράμματά μας. Τό κακό είναι 
πώς ή κλήρο/ομιά τού Καζαντζάκη δέν έχει ούτε 
ενότητα, ούτε σπέρμα. Ούτε νά χωνευτεί μπορεί 
σάν ακέραια ουσία, ούτε νά μεταφερθεί καί νά 
συμπληρώσει τή θηλυκή γονιμότητα τής λογοτε
χνίας, από τούς ανέμους κα! τΙς πεταλούδες. 
Μόνο καταβολάδες της παρουσιάζονται έδώ κ* 
έκεΐ, πού θά λείψουν μέ τούς τελευταίους κηπου
ρούς της. "Αδικα ο! τελευταίοι δοκιμάζουν νά 
διασταυρώσουν τά τεχνητά φυτά της, παίρνοντάς 
τα γιά ξωτικά λουλούδια. Τι μένει κα! στόν 
Πρεοελάκη; Ή  κουρασμένη μυθομανία της, ό 
ντεσπεραντισμός της, τά μικρομέγαλα παιδιά —  
τέρατα κα! οί γυναίκες λάμιες ή νεράιδες.

θά μπορούσαμε νά έπισημάνουμε κόμπασα κα- 
ζαντζχκικά παραμύθια —  σέ αδικαιολόγητες πχ- 

118 ρενθέσεις —  μέ απελπισμένη σοφία γιά τό ανέ
φικτο, μέσα στόν " Η λ ι ο  τ ο ύ  θ α ν ά τ ο υ .  
Μά είναι τάχα ανάγκη, δταν τό Ιδιο τό βιβλίο, 
δηλαδή ή κεντρική του γραμμή (δ ήρωικός πεσι
μισμός) είναι ατόφια καζχντζχκική; θα δώσου
με δμω; ένα μικρό δείγμα καζχντζακικού ύφους,

στή χαρχχτηριστικότερη περίπτωση τής καζαν- 
τζακικής έρωτικής περιπτωσιολογίας.

CH Κοκκινοχειλού στριμώχνει τό Γιωργάκη κα! 
τόν καλεί «νά σβήσει τή φωτιά πού άναψε* προ 
καιρού μ* ένα πεταχτό φιλί. Τού τραβάει τό κε
φάλι στά γόνατά της, πέφτει πάνω του, τόν φι
λάει, τόν δαγκώνει, σηκώνει τή φούστα κα! τόν 
«μαγκώ/ει* στά σκέλια της, τρίβει τά στήθια 
της στό πρόσωπό του. Καί 6 Γιωργάκης: «Αύτός 
είναι δ βούρκος τής σάρκας!» συλλογίστηκα. 
«Στό βούρκο τής σάρκας βουλιάζουνε αρμάδες!» 
Σέ λίγο ή Κοκκινοχειλού λέει: «Έγώ νά περιμέ
νω; Έ γώ  άν 0έ μέ οργώσει άντρας μέσα στό χρό
νο, θά μοΰ ’ρθει ζουρλαμός!». . .  «Γιατί είμαι 
σαρκομανιαμένη. Λάμναμαι* σοΰ τό ’πχ. Γιατί 
βλέπω τούς άντρες νά λχχτίζουν οά σταφύλια 
κα! πάω νά παραλοίσω!»

Α π ’ δλα έχει δ μπαξές, άν δμως θέλετε ένα 
δείγμα καζαντζοακικής θεολογίας κα! ζωολογίας, 
θά βρούμε ένα γιά σάς. Λέει δ χωριανός, αγράμ
ματος παπα - Γιάννης στό νεαρό:

Τίποτα είναι δ άθεος. Ρούφηξε μέσα σου θεό 
κα! θα γίνεις άγγελος! Ξέρεις τί ήταν ή νυχτε

ρίδα προτού γίνει πουλί; ΙΙσντικός! Μά έφαε κά
ποτε άντίδωρο, κι άπό τή χάρη του έβγαλε 
φτερά.
’Ιδού δμως ή καθαυτό κχζαντζακική άπακορύ-

φωση, σέ ιδέα κα! έκφραση:
Είστε έσείς νά ’χετε γυναίκες; ’Εσείς τή 

γυναίκα τή θέλετε γι’ αφιόνι. Σάς πιάνει δ ά
γιος, κα! πάτε στή γυναίκα νά τόν ξεχάσετε 
μιά ώρα.. .  Έ γώ  θέλω γι’ άντρα έναν παλικα
ρά νά γεμίσουμε μιά μάντρα παιδιά!

(Κοκκινοχειλού πρός διανοουμένους: Νταμο- 
λίνο - Γιωργάκη)
’Ιδιαίτερη αναφορά θά έπρεπε νά γίνει' στήν 

ήθογρχφική ή, πιό σωστά, στή φιλκλορυκή πλευ
ρά τού μυθιστορήματος κα! στήν αξία της. Είπα
με κιόλας δτι ό συγγραφέας μεταφέρει τό μύθο ί 
του στό χωριό ύπακούοντας σέ δυνατή έλξη, κα
θαρά ύποκειμενική, χωρίς αυτή ή μεταφορά νά' 
αντχπσκρίνεται σέ ανάγκη τού μύθου ή τής Ι
δέας του. Εννοούμε μ* αύτό, δτι αυτή ή τοπο
θέτηση στό χώρο δέν εξυπηρετεί κοινωνική ή ή- 
θική πρόθεση. Στό χώρο αυτό δέν θ’ αναζητήσει 
τά γνησιότερα πρόσωπα, ή τεκμήρια τής αλήθειας 
του, ούτε βέβαια απαντήσεις σέ προβλήματα καί 
αγωνίες, θά αναζητήσει μέ τήν έπιμέλεια καί 
τό πάθος τού συλλέκτη ντύματα καί γραφικές 
διακοσμήσεις, πού τά βρίσκει σέ αφθονία ή τά 
κατασκευάζει μέ τήν άνεση τού τεχνίτη.

’Απ’ αύτή τήν άποψη ακριβώς ή τοποθέτηση 
γίνεται τεχνητή κα! 0έ μπορεί νά τό κρύψει. Μι
κρά ήθογραφικχ κα! λαογραφικά δοκίμια ξεχω
ρίζουν έδώ κ* εκεί μέσα στή; ιστορία: ό θρήνος 
κα! τά μοιρολόγια τών νεκρών, τό πένθος, πα
ροιμίες κα! παραμύθια, όνόμχταλογία όλόκληρη 
ζώων, φυτών κα! πραγμάτων, παρανόμια, δοξα
σίες κα! δεισιδαιμονίες κ.λ.π. (Εντύπωση κάνει 
δτι λείπει απ’ αυτή τή μικρή λαογραφία ότιδή- 
ποτε γιά γάμο, άρραβωνιώσματα, πανηγύρια κα! 
γενικά εκδηλώσεις χαράς κι αυτό είναι χαραχτη- 
ριστικό γιά τ!ς πεισιθάνατες διαθέσεις τού συγ
γραφέα). Μόλις ή θειά Ρουσάκη μέ τό μικρό 
Γιωργάκη φτάνουν στό χωριό, γίνεται μιά «άπο- 
σπερίδα» —  χωριάτικη βεγγέρα —  στήν αύλ'
τους, Αύτή ή αποσπερίδα πιάνει δέκα σελΙ



καί είναι γραφικότατη, μόνο που «δέν έχει καμιά 
σχέση μέ τήν Ιστορία. θά μπορούσε νά δικαιολο
γηθεί σάν παρουσίαση τών προσώπων πού θά πά
ρουν ιιέρος ατά μέλλοντα νά συμβούν, άλλα πολ
λές από τις γυναίκες πού πρώτο εμφανίζονται Εκεί 
θά έξχφχνισθούν αμέσως μετά ή θά πάρουν ασή
μαντο ρόλο. ’Ακόμα πιό Ενδειχτικό είναι ότι τά 
πρόσωπα στή; άποσπερίδχ αύτή δέν είσάγονται 
μέ τό ανθρώπινο πρόσωπό τους, αλλά μέ τά 
ρ ο Ο χ α  τους, τήν εξωτερική, τους, δηλαδή, 
καί πιό επιπόλαια Επιφάνεια, μέ δ,τι πιό Εντυ
πωσιακό διαθέτουν στή λαϊκή τους συγκρότηση. 
Ούτε καν σέ ου ;έπειχ μέ τΙς κατοπινές τους πρά
ξεις παρουσιάζονται, μερικοί τουλάχιστον. Ή  
Κοκκινοχειλού π.χ. παρουσιάζεται σ ί  μιά ντρο
παλή καί αίσθημχτική χωριατόπουλά. Σέ λίγο 
θά τήνε δούμε μαιτρΕσσα τού Ντχμολίνου ξεπλα- 
νεύτρχ ανηλίκων καί «οαρκομχνισμένη* γιά αρ
σενικό.

θέλετε ένα άλλο δείγμα; Ό  μικρός Γιωργάκης 
μαθαίνει τό θάνατο πού Εξαδέλφου του —  πού 
πολύ αγαπούσε και θαύμαζε — καί δ συγγραφέ
ας σημειώνει:

Είχε αημάνει ή ώρα νά μάθω πώς θρηνούνε
τό νεκρό, πώς τού βράζουνε τά κόλλυβα, πώς
τού ανάβουν τό καντήλι γιά νά ’βρει ή ψυχή
του νά δροσιστεί άνίσως γυρίσει στά μέρη πού
αγάπησε.
Τπάρχει δμως κάτι σπουδαιότερο, πού εξηγεί 

τήν αποτυχία τού μυθιστορήματος τού κ. Ερεβε- 
λάκη: *Η τοποθέτηση μιας τέτοιας σκοτεινής ι
δέας — παρ’ δλη τη λαμπάδα τής λογοτεχνικής 
παραφίνης πού κρατάει —  στό φυσικό κόσμο καί 
μάλιστα στό φυσικό κύαμο τής Κρήτης, καί μέ
σα σέ μιά κοινωνία που, παρ’ δλα τά προβλήμα
τα της, στεγάζεται από ένα περίπου· έπαρκή 
γιά τίς ανησυχίες της πολιτισμό, αποβαίνει πο
λύ φυσικά σέ βάρος τής ίβέας. Καί χυτό, είλικρι- 
νά, δέ θά μάς πείραζε καθόλου. Τής αξίζει ή 
διάψευση. 3Αλλά τήν Ιδια στιγμή, παραμορφώνε
ται καί ή ζωή, λεκιάζεται άπό σκοτεινές κηλίδες 
τό φυσικό φώς πού πέφτει πάνω στό τοπίο καί 
τόν άνθρωπο. Αυτό δίνει ·τό μέτρο τής δύνχμης 
αλλά καί τής αδυναμίας τού συγγραφέα έδώ. Σέ 
μιά τέτοια περίπτωση ο! μικρές του νίκες είναι 
σέ βάρος του, οί ήττες του δέν είναι σέ δφελός 
του. Είναι δύσκολη γενικά ή δουλειά τού συγγρα
φέα καί μεγάλη ή ευθύνη του γι’ αυτό πού φέρ
νει μόνος αυτός στόν κόσμο.

Ξένα, από άλλο πλανήτη, φαντάζουν μερικά 
κύρια πρόσωπα τού έργου, μέσα στό περιβάλλον 
τους. Τό άρνουντχι καί τά άρνεϊται. Γιατί 
βγήκαν άπό ένα μεταφυσικό ύπόγειο μέσα σέ 
καθαρό μεσογειακό φώς. νΑλλχ πάλι πρόσωπα 
είναι αληθινά καί καλά ριζωμένα. Αύτά παίζουν 
άσχημα τό αποφασιστικό μέρος τού ρόλου τους, 
δπως τό θέλει δ συγγραφέας, σάν ήθοποιοί πού 
δέν πιστεύουν ούτε καταλαβαίνουν αύτά που λένε. 
Ή  αποδοχή τού θανάτου στούς άπλούς άνθρώ- 
πους, δέν -είναι αποτέλεσμα μεταφυσικής αγωνί
ας, άλλά προαιώνιας βιολογικής πείρας. Καί 
γιά ένα παιδί είναι τερατώδης.

Ό  κ. Πρεβελάκης παραλαβαίνει τό ανοιχτό 
ερώτημα άπό κεϊ πού τό άφησε ή αγωνία του 
Καζχντζάκη καί επιχειρεί νά τό κλείσει. Τί 
άδοξη απόπειρα συνέχειας σέ μιά πιό άδοξη καί 
μάταιη πνευματική πορεία! ’Εκείνη τουλάχιστο,

μέσα στήν πλάνη της, είχε τό μυστικό πάθος.
Είχε άγγιξεt σέ κορυφαίες εντάσεις της τήν έκ
σταση των μεγάλων μυστικιστών. "Εφερνε τά ση
μάδια τού αύτοβασανισμού του. ’Αμφέβαλε. Υπο
πτευόταν τό αδιέξοδο καί ήξερε πώς ήταν αργά 
γιά νά γυρίσει.

Ε μ είς  πιστεύουμε πώς τό μυθιστόρημα τού 
κ. Ερεβε λάκη, μ3 δλο πού διαθέτει αρκετή καλή 
ματιέρα, είναι μιά κλασσική αποτυχία. ’Αρνητι
κά, βέβαια, προσφέρει ύπηρεσία: Καλεί καί τό 
συγγραφέα καί τούς άλλους σ’ ένα πιό καθαρό 
άντίκρυσμα τής ζωής τού τόπου μας, πού θέλει 

πραγματικούς ήλιους νά φωτίσουνε τή στράτα τους 
κι δχι ήλιους τού θανάτου καί απίθανες λαμπά
δες. Καί πέρα απ’ αύτό, ανακαλεί στό μέτρο, 
γιατί ή ύπέρβαση τού μέτρου δέν είναι τό συνη
θισμένο γνώρισμα τής μεγχλοφυΐχς, πάντα σχε
δόν είναι τής μετριότητας.

Δ. ΡΑΓΤΟΠΟΓΛΟΣ

Κοσμδ Πο*ίττϊ : «*Η Κορομηλιά».
"Οταν έδώ καί τριάντα περίπου χρόνια Εμφα

νίστηκε γιά πρώτη φορά στά γράμματά μας 6 Κο
σμάς Πολίτης, ή παρουσία του έκανε τήν αί
σθηση κεραυνού σέ αίθριο ουρανό. Πραγματικά ή 
καινούρια τούτη φωνή είταν κάτι τό εντελώς 
διαφορετικό απ’ δσχ ώς τότε ή λογοτεχνία μας 
μας είχε συνηθίσει. Μέ πολύ μόχθο 6 προβλημα
τισμός τής πεζογραφίας μας, ακολουθώντας τίς 
πρώτες αλλαγές στό Εποικοδόμημα τού μεσο
πολέμου, έβγαινε άπό τόν άστικό νατουραλισμό 
καί αναζητούσε τό καινούριο του πρόσωπο στόν 
κοσμοπολιτισμό τής λεγάμενης γενιάς τού Τριάν
τα.· Κοινωνικές καταστάσεις καί άντιμχχόμενες 
Ιδέες στριμωχτό νταν γιά νά τοποθετηθούν άβολα 
καί αφύσικα στά στενά ράφια τής νεοελληνικής 
πεζογραφίας κατά τρόπο δυσανάλογο πρός τό α
ληθινό της ανάστημα. Μανιφέστα, ιδεολογικές 
διακηρύξεις, προγραμματισμοί, δλα εμπνευσμέ
να από τή ; τελευταία ώρα των άλληλογρονθο- 
κοπούμενων ιδεών καί καλλιτεχνικών ρευμάτων 
τής Δύσης έφταναν ώς έδώ, ύπερσκελίζοντας τήν 
Ελληνική πραγματικότητα καί παρατάσσονταν 
σαν ξύλινα στρατιωτάκια σ’ ένα πεδίο μάχης, 
άπό τό δποίο έλλειπαν οί πραγματικοί μαχητές 
καί μόνο κάπου μακριά άκουγόταν τό ποδοβολητό 
μιας καινούργιας λογοτεχνίας πού διεκδικοϋσε τό 
δικαίωμα καί τήν τιμή νά έκφράσει τό ξεκίνημα 
τής Εργατικής τάξης τής Ελλάδας στόν κοινωνι
κό καί τόν πολιτικό στίβο.

ΙΙοιός είταν, λοιπόν, δ ώριμος Εκείνος άντρας 
μέ τό αρτιωμένο πεζογραφικό ταλέντο πού ήρθε 
νά ταράξει τή μακαριότητα τού πεζού μας λόγου 
μέ τό «Λεμονοδάσος» του; Τί είταν τό ερωτικό 
στό βάθος του εκείνο ρομάντζο, πού απασχόλησε 
τόσο πολύ, τότε, τήν κριτική; Στό ερώτημα δυ
σκολεύτηκε πολύ ν’ απαντήσει ό πνευματικός 
κόσμος. Ωστόσο υπήρχε στό πεζογράφημα αυτό 
μιά συνταρακτική βεβαιότητα: τ ό τ ρ ί τ ο
μ ά τ ι ,  πέρα άπό τόν άστικό νατουραλισμό τής 
παράδοσης καί τήν φευτοετμβχθύνουσα πεζογραφία j^ g  
τής γενιάς τού Τριάντα, ένα κείμενο καθαρό, 
μέ συγκρατημένο καί λιτό λυρισμό, μέ σύγχρο- 
νους χαρακτήρες καί μιά βαθύτατη αίσθηση τού 
Ελληνικού τοπίου, τού ιδιαίτερου εκείνου ρυθμού 
πού έκπηγάζει από τό δικό μας ήλιο, τό δικό μας



φώς, τή δική μχς θάλασσα, τοϋ έκφρχσμένου Αρ
γότερα ποιητικά. ατούς στίχους τοϋ ’Οδυσοέα Έ -  
λύτη. Τό «Λεμονσδάσος», ένα βιβλίο πού απευ
θυνόταν στούς πολλούς μέ τήν αρχιτεκτονική 
τοΟ μύθου του, είχε ωστόσο ,άποτυπωμένο στίς 
σελίδες του τδ ρίγος τής φτασμένης τέχνης τοϋ 
λόγου.

Ή «Έρόϊκχ», τδ δεύτερο στή σειρά βιβλίο τού 
Κοσμά Ιίολίτη ανέβασε ξαφνικά τή στάθμη των 
γραμμάτων μχς σέ πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ή 
«Έρόϊκχ» είναι τδ βιβλίο τής εφηβείας, τδ ψυ
χογραφικό χρονικό των πχιδιών πού δρχσκελοΰν 
τδ κατώφλι τής ύπεύθυνης ζωής στδ βίο τοϋ ατό
μου. Κόσμοι μαγικοί πού πέρχσχν χπδ τή φαντα
σία τού κχθενδς στήν κρίσιμη εκείνη ήλικίχ, άπί- 
Οχνοι ψυχικοί άνχπχλμοί καί δρχμχτισμοί χποτυ- 
πώνοντχι μέ μια καταπληκτική πεζογρχφική Ικα

νότητα. Φευγαλέες καταστάσεις,απρόσιτες καί γιά 
τήν πιδ ευαίσθητη ποιητική συνείδηση, γίνονται 
ψηλαφητές στδ αισθητήριό μας. Αισθήματα ό
νειρα καί πραγματικότητα ανακατεύονται μέσα 
σ’ ένα παράξενο φως, πού τδ πίνεις καί δέν 
χορταίνεις στδ χρυσδ κύπελλο τής ποίησης. 01 
σελίδες τής «Έρόϊκχ» είναι ή μπαλάντα τής 
εφηβείας στήν πιδ ανθρώπινη εκδήλωσή της, 
τήν κρίσιμη στιγμή πού τα όνειρα τελειώνουν κι 
ανοίγει ή εφτασφράγιστη πόρτα τής πραγμα
τικότητας, όπου πίσω της κχιροφυλακτεί ή σκλη
ρότητα τής ζωής σε μια ανταγωνιστικά διαρθρω
μένη κοινωνία. Είναι ή μια όψη τοΟ νομίσματος, 
ή ψυχική ζωή των παιδιών τής τάξης πού βρί
σκεται στήν εξουσία. Ή  άζώητη ζωή των παι
διών τού λαού είναι ή άλλη όψη, πού δίνεται 
από τις ίδιες σελίδες μέ λιγότερες, ίσως λεπτο
μέρειες, άλλα μέ τή βαρόνουσα παροικία της.

Ή «Έρόϊκχ» κχτάτχξε τόν Κοσμά Ιίολίτη 
στήν πρώτη γραμμή τών πεζογράφων μας. Γρά
φτηκαν πολλά για τό μυθιστόρημα αυτό, έπι- 
χειρήθηκαν αναλύσεις, τοποθετήσεις καί κατα
τάξεις, πού έδειξαν τδ βαθμό τοϋ πυρετοϋ τόν 
δποίο έκόμισε στα γράμματά μας. Θά μπορούσε 
κανείς νά διακινδυνεύσει ένα παραλληλισμό γιά 
νά κατχδείξει τή βαρύτητα τής παρουσίας του: 
όπως ή «Πάπισσα ’Ιωάννα* τοϋ Ροΐδη ύπερσκέ- 
λισε τή νεοελληνική παράδοση τών μέσων τοϋ 
19ου αιώνα μέ τό εκρηκτικό της μήνυμα, έτσι καί 
ή «Έρόϊκχ» έδωσε μιά φρενήρη ώθηση στά 
γράμματά μας εύθυγρχμμίζοντας τήν πεζογραφία 
μας μέ τις πιδ προηγμένες ώρες τής λυρικής 
πεζογραφίας τοϋ μεσοπολέμου.

’Εντελώς διαφορετική όψη τής πεζογραφίας 
τοϋ Κοσμά Πολίτη είναι τδ μυθιστόρημα «'Ε
κάτη*. ’Εδώ έρχεται νά βασανίσει τό συγγραφέα 
του ένα καυτερό κοινωνικό πρόβλημα, ή ραγδαία 
παρακμή τής μεγαλοαστικής τάξης. 01 άνθρω
ποι πού αποτελούν τόν κόσμο τοϋ βιβλίου είναι 
όλοι σάπιοι, νεκρές ψυχές σέ ζωντανά κορμιά, 
πού μια ανέκλητη νομοτέλεια, στή μορφή Μοί
ρας, τούς τραβάει δλοένχ στδ βυθό. Άπ* αυτό τόν 
κόσμο, πού μυρίζει θάνατο, προσπαθεί άπεγνω- 

120 ν £**γχιστρωθεϊ δ ήρωάς του, γιά νά
περάσει κάμποσχ αγωνιχκά στάδια, ώσπου νά 
καταλήξει σέ μια ιδιότυπη τεχνοκρατική φιλο
σοφία, οπού τδ συναίσθημα έχει μέ επιμέλεια 
ποδοπατηθεί. Είναι ή πρώτη αντιμετώπιση από 
*νδν Κοσμά Πολίτη τού κοινωνικού προβλήματος

στήν αγχώδη, γιά τδ σκεπτόμενο άνθρωπο, πα
ρουσία του γύρω μας καί μέσα μας.

Μιά παραπέρα εξέλιξη στή; αποδοχή τής κοι
νωνικής ανισότητας καί στήν ανάγκη νά καταρ- 
γηθεί είναι τδ «Γυρί», τδ χρονικό μιάς νεκρής 
πολιτείας, όπου τά πάντα καταρρέουν μέσα στήν 
πλήξη καί τήν εγκατάλειψη. Δεν ξέρω στά έλ- 
ληνικά γράμματα ακριβέστερη αποτύπωση τοϋ 
θανάτου μιάς ολόκληρης πόλης, σέ μιά έποχή 
πού συν τελείται στδ'; τόπο μας ή αθρόα «προλετα
ριοποίηση» *τών μικροαστικών μαζών. Τό «Γυρί» 
είναι μια φωνή ειλικρίνειας πού φτάνει ώς τόν 
κυνισμό, μιά νεκρολογία γιομάτη χλεύη γιά 
κείνους πού πεθαίνουν κάτω άπδ τά δίκαια 
χτυπήματα τής κοινωνικής νομοτέλειας, ένα 
κατακάθαρο αρχιτεκτονικό σχέδιο δπου άποτυ
πώνεται μέ σταθερές πινελλιές ένας πελώριος 
ερειπιώνας. Ή  στροφή τοϋ Κοσμά Πολίτη πρδς 
τδ κοινωνικό πρόβλημα είναι σαφέστατη, καθώς 
καταξιώνεται μέ τήν έπιγραμματική φράση τοϋ 
Άνχτδλ Φράνς, πού αποτελεί καί τδ «μόιτο» τοϋ 
βιβλίου: «ή πολιτεία δπου άγαποϋν, δπου ύποφέ- 
ρουν, δπου μάχονται*.

Ύστερα από μιά μακριά σιωπή, πού κράτησε 
κοντά δέκα χρόνια, δ Κοσμάς Πολίτης έμφανί- 
στηκε καί πάλι στά γράμματά μας μ’ ένα θεα
τρικό έργο, τόν «Κωνσταντίνο τδ Μέγα». Τδ 
θεατρικό του αυτό έργο, πού βγήκε σέ βιβλίο 
τδ 1956, αποτελεί τδ πιδ προχωρημένο σημείο 
στίς ιδεολογικές του πεποιθήσεις. Γιά βάση τοϋ 
μύθου του διάλεξε τήν Ιστορική στιγμή τής με
τάβασης άπδ τδ αδιέξοδο τοϋ αρχαίου κόσμου στή 
νέα ιστορική πραγματικότητα τοϋ έλληνοχρι- 
στιανικοϋ, μέ όλες τίς συνεπακόλουθες σκληρό
τητες πού πλαισίωναν μιά τέτια κοσμοϊστορική 
αλλαγή. *0 «Μ. Κωνσταντίνος» τοϋ Πολίτη είναι 
ένα διαφανέστχτο σύμβολο, πού άποκάτω του δια
κρίνουμε μέ ένάργειχ όλα τά «οίκεία κακά» τής 
εποχής μας, καί άκοδμε τούς τριγμούς ένδς ά- 
μαρτωλοϋ κόσμου πού γκρεμίζεται. Μέ τόλμη 
καί μέ κοφτερό ψυχολογικό νιστέρι δ Κοσμάς 
Πολίτης παίρνει στά χέρια τοϋ δραματογράφου 
ένα άρχαιοσεβάσμιο σύμβολο, δπως τδ πλαστο
γράφησε καί τό άγισποίησε ή κοινωνική σκοπι
μότητα αιώνων όλόκληρων καί ιό απογυμνώνει 
δραματικά άπδ τά πρόσθετα καί τά πλαστά 
στοιχεία του, γιά νά τδ πχραδώσει δπως πραγμα
τικά ήταν: ένας αρχομανής δολοφόνος που ξε
κλήρισε τδ ίδιο του τδ σπιτικό, γιά νά σσγκρατή- 
σει στά άνομα χέρια του τήν έξουσία πρδς τδ 
συμφέρον εκείνων πού κοινωνικά έκπροσωπούσβ. 
Πίσω χπδ τδ άπογυμνωμένο καί Ιστορικά κατα
ξιωμένο μέ τήν άπάτη καί τδ ψεύδος σύμβολο 
τών κρχτούντων, προβάλλει τδ αίμχτοβχμμένο 
πρόσωπο δλο>ν τών κχταπιεστών τών λαών δλων 
τών έποχών καί ιδιαίτερα τής δικής μας, στήν 
παρούσα Ιστορική στιγμή πού τά ψεύτικα είδωλα 
κατακρημνίζονται τδνα πίσω από ιό άλλο κάτω 
άπδ τίς κατάρες τών λαών καί αποκαλύπτονται 
αυτά πού πραγματικά είναι, στυγνοί δολοφόνοι 
καί εκμεταλλευτές τών Ιδρώτων τών μαζών.

Ή  «Κορομηλ ιά» τό βιβλίο μέ τά διηγήματα 
τοϋ Κομά Πολίτη, πού κυκλοφόρησε τόν περα
σμένο χρόνο καί τιμήθηκε μέ τό βραβείο πεζογρα
φίας, αποτελεί στδν κεντρικό της πυρήνα,έρ^α^ία



του τών τελευταίων μεταπολεμικών χρόνων, τής 
κατοχής καί τών πρώτων μεταπελευθ ερωτικών. 
Τά διηγήματα «Μαρίνα», «Τζούλια» καί «Έλεο- 
νώρα* βγήκαν στήν Κατοχή μέ τόν τίτλο «Τρεις 
γυναίκες* καί τα ύπόλοιπχ δημοσιεύτηκαν σέ 
φιλολογικά περιοδικά. ’Εδώ δ Κοσμάς Πολίτης 
άςιοποιεί τΙς Ικανότητες του στό δοοκολώτατο 
είδος τοϋ σύνθετου διηγήματος (νουβέλλχς). Ή  
συλλογή «Κορομηλ ιά» στό μεγαλύτερο μέρος της 
ανήκει στήν «έρωτική εποχή» του Πολίτη, ε ί
ναι μιά λογοτεχνική διεργασία τοϋ θέματος έ
ρωτας - θάνατος πάνω σέ νεορομαντικα μοτίβα, 
που θυμίζουν τόν Πολίτη τοϋ «Λεμονοδάσους».

’Από χρονική πλευρά ή έ^ασία του τόμου «Κο
ρομηλ ια* είναι παλιότερη —  άν εξαιρέσουμε τά 
διηγήματα «Τό Ρέμα» καί «*Ένα διπλό* — , κι* 
από τό «Γυρί», γι’ αυτό καί βρίσκεται περισσό- 
τχερο κοντά στό λυρικό - νεορομαντικό Κοσμά 
Πολίτη. 01 τρεις γυναίκες, Έλεονώρα, Τζούλια, 
Μαρίνα, είναι φευγαλέες ψυχολογικές πινελιές 
σχεδιασμένες μέ απαράμιλλη δεξιοιεχνία πάνω 
στό σκληρό καμβά ένός θανατερά άποπνικτικοϋ 
περιβάλλοντος τής έλληνικής επαρχίας, μικρές 
μποβαρικές περιπέτειες ανάμεσα στόν ύπαρκτό καί 
τόν όνειρικό κόσμο πού τίς φωτίζουν πότε δυο 
άσπρα χέρια μιας γυναίκας σ’ ένα παράθυρο ή 
τίς σκοτεινιάζουν ξαφνικά τά άδεια μάτια μιάς 
γυναίκειας μάσκας που παραδέρνει στην κορφή 
τών κυμάτων. Στά τρία αυτά διηγήματα 6 Κοσμάς 
Πολίτης έχει ακινητοποιήσει καί άποτυπώσει α
πειροελάχιστους ψυχικούς κραδασμούς μέ μιά κα
ταπληκτική Ικανότητα ευαίσθητου ήλεκτρονικοΰ 
δέκτη.

Τό βασικό διήγημα τής συλλογής «Ή Κορο- 
μηλιά» πού τιτλοφορεί καί τό βιβλίο, είναι μιά 
σύνθεση αντλημένη από τήν περιοχή τής μνή
μης. ‘Ένας παιδικός έρωτας, μιά θαμπή Ιστο
ρία, ένας ήρεμος ψυχικός αναπαλμός πού έρχεται 
από τά βάθη τοϋ χρόνου νά δεθεί σ’ ενα χρυ
σό κρίκο μέ τό στέρεο σή*ιερα. Μάς ξαναφέρνει 
εδώ σ’ ένα κλίμα παραπλήσιο μέ τής «Έρόϊκα», 
άλλα διαφορετικό σέ όργχνωση τοϋ ύλικοϋ του, 
πιό στέρεο, πιό καθημερινό, πιό κοντινό στήν 
εμπειρία τής ψυχής μας, τήν πικρή εμπειρία 
τοϋ πρώτου έρωτα καί τοϋ πρώιμου θανάτου.

Τό «Ρέμα* είναι ένα αντιστασιακό διήγημα. 
Ό ήρωάς του, δ Μπατής είναι ένας αυθόρμητος 
λαϊκός τύπος χωρίς ιδεολογία στην αρχή, πού 
ανακατεύεται στή μαύρη αγορά, ένας παληκα- 
ράς. Ωστόσο τό μαγικό καλειδοσκόπιο τοϋ συγ
γραφέα ανακαλύπτει μέσα στήν ψυχολογία αύτοϋ 
τοϋ «ατοποθέτητου» μπροστά στό εθνικό καί κοι
νωνικό πρόβλημα ατόμου, αστείρευτα αποθέματα 
ανθρωπιάς καί κοινωνικής αλληλεγγύης. Θαυ
μαστό εύρημα τοϋ Πολίτη είναι ή προβολή τοϋ 
ήρωά του μέσα από τό μεγεθυντικό φακό τοϋ ψυ- 
χικοϋ κόσμου ένός παιδιού. Τά πάντα μοιάζουν 
όδώ σά φανταστικά — τά πράγματα, ή Βράση, 
~Λ αισθήματα —  κ’ ή αβάσταχτη πίκρα γιά τό 
χαμό του μεγχλωμένη κι αυτή ώς τά έσχατα 
“περιθώρια τοϋ αδιάλλακτου μίσους γιά τόν εχ
θρό, τού έφερε τήν καταχνιά στή χώρα καί στίς 
ψυχές τών ανθρώπων.

Τό διήγημα «Πρώτη ’Ανάσταση» έχει κι αύ- 
; τό τίς ρίζες του στή μνήμη, ή πρώτη γνωριμιά 

του εφήβου μέ τήν αντίμαχη σάρκα. Ερωτικό 
ικείμενο ή ώριμη γυναίκα μέσα στό αναστά

σιμο κλίμα τής ρωμέΐκης άνοιξης.
Τό διήγημα «"Ενα διπλό» είναι μιά αστραπή 

όργής. Τό συναπάντημα —  τυχαίο —  μέ τόν τα
ξικό εχθρό στό περιβάλλον ένός μπάρ. Μιά φρι- 
κιαστική Ιστορία, 6 σκοτωμός ένός παιδιοϋ μέσα 
στό άλλαλητό τών Δεκεμβριανών, οί τύψεις πού 
ζώνουν τό δολοφόνο. Καί τό εξαγιασμένο πρό
σωπο τοϋ σκοτωμένου μικροΰ παιδιοϋ λάμπει σάν 
μέ φωτοστέφανο ελευθερίας, μέσα στό κλίμα αυ
τό τής κόλασης, πού τόσο μαστορικά δημιουρ
γεί 6 συγγραφέας. Τό «"Ενα διπλό» είναι ένα 
κατόρθωμα τοϋ πεζού μας λόγου.

Κλείνω τό βιβλίο τοϋ Κοσμά Πολίτη μέ τή 
θαυμαστή εντύπωση δτι κράτησα γιά κάμπόσες 
ώρες κοντά στ* αυτί μου ένα μαγικό κοχύλι καί 
άκουσα τή βουή τοϋ απέραντου κόσμου.

ΤΑΣΟΣ ΒΟΓΡΝΑΣ

'/ /  μονσική
Ή  μουσική κληρονομιά του 1960

Πολλά καί άλυτα μουσικά ζητήματα κληροδο
τεί ό περασμένος χρόνος στό 1961. Πολλά καί 
σέ τέτοιο έπικίνδυνο σημείο μπερδεμένα, ώστε 
καί δ πλέον αισιόδοξος νά αισθάνεται ένα φόβο 
γιά τό μέλλοχ, τους.

€0  μεγαλύτερος ωστόσο κίνδυνος δέν είναι ούτε 
6 αριθμός οϋτε ή σοβαρότητα τών προβλημάτων.
Καί τά δυο αύτά στοιχεία θά μποροϋσε νά πεί 
κανείς δτι άποτελοϋν ένδειξη ζωντάνιας* δρα
στηριότητα καί κίνηση. Δεν είναι όμως έτσι. Ό  
κίνδυνος γιά όσους παρακολουθούν από κοντά καί 
μελετούν προσεκτικά τά μουσικά μας ζητήματα 
βρίσκεται αλλού: στον τρόπο μέ τόν όποιο τα 
αντιμετωπίζουν οί ύπεύθυνοι μουσικοί παράγοντες 
τοϋ τόπου. Σιωπή ή προβολή προσωπικών φιλο
δοξιών αποτελούν τίς δυό πλευρές τής «δραστη
ριότητας» τους.

Σιωπή απέναντι στά ζητήματα πού ξέρουν κα
λά δτι έχουν ανάγκη άμεσης αλλαγής, απ’ τή 
μιά μεριά, κι άπ’ τήν άλλη προώθηση ιών εντε
λώς προσωπικών ζητημάτων, μέ κάθε είδους ύπο- 
χωρήσεις καί συμβιβασμούς σέ βάρος τοϋ γενικοϋ 
καλλιτεχνικού προγράμματος.

Ποιός δίδει δμως τό δικαίωμα σ’ αυτή τήν καλ
λιτεχνική πολιτική;

Ή  απάντηση, όσο at άν είναι αποκαρδιωτική 
0ά πρέπει να υπογραμμιστεί: Τά δικαίωμα αυτό 
τό δίδουν οί ίδιοι οί μουσικοί, μέ τήν τέλεια α
δρά νειά τους. Τά καλλιτεχνικά καί συνδικαλιστι
κά σωματεία τους, αντιπρόσωποι τών ιδεών καί 
τής πάλης τους, αποφεύγουν συστηματικά ν’ ανα- 
λάβουν δποιαδήποτε πρωτοβουλία γιά τήν προώ
θηση ιών ζητημάτων πού απασχολούν σήμερα: 
τό Φεστιβάλ ’Αθηνών, τό Ραδιόφωνο, τήν Κρα
τική ’Ορχήστρα ’Αθηνών καί τή Λυρική Σκηνή 
(χανρίς, φυσικά, νά ξεχνάμε τό άλυτο, άπ* τήν 
εποχή τής δημιουργίας τοϋ 'Ελληνικού Κράτους, 
πρόβλημα τής μουσικής έκπαίδευσης στό σχο- \0\ 
λείο καί τό ωδείο).

"Επειτα απ’ τόν παραπάνω πρόλογο, άς δούμε 
από κοντά τί κληροδότησε, στόν τομέα τής μου
σικής, ό περασμένος στόν καινούριο χρόνο.
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Φ εστιβάλ  *Αθηνών

Δέν ύ π άρχει αμφιβολία δτι τά μουσικά του 
προγράμματα, άπό χοόνο σέ χρόνο, παρουσιάζουν 
διαρκώς και μεγαλύτερο Ενδιαφέρον. ’ Ιδιαίτερα 
οί μουσικές του εκδηλώσεις τό I960, μπορούμε 
νά πούμε, χωρίς αύτό νά είναι τολμηρό, δτι τού 
έδωσαν τήν αίγλη ευρωπαϊκού φεστιβάλ. Τρεις 
θαυμαστές ορχήστρες, μέ επικεφαλής αρχιμου
σικούς καθιερωμένους παγκόσμια, Ελάμπρυνατ; τΙς 
μουσικές του εκδηλώσεις: ή ’Ορχήστρα τής Γαλ
λικής Ραδιοφωνίας καί Τηλεόρασης, μέ δ)ντή 
τόν Α. Κλυτάνς (καί Δ. Χωραφά), ή ’Ορχήστρα 
τής Ρωμανικής Ελβετίας, μέ δ)νττή τό'; Ε. Άν- 
οερμέ καί ή ’Ορχήστρα Δωματίου τής Στουτγάρ
δης, μέ δ)ντή τό*; Κ. Μύνχινγκερ.

Παράλληλα, ωστόσο, παραμένει ακόμα άλυτο 
τό πρόβλημα των πρώτων Εκτελέσεων έλληνικών 
(καί ξένων) έργων. Χωρίς αύτό, ουδέποτε τό 
Φεστιβάλ ’Αθηνών θ’ αποκτήσει δικό του χαρα
κτήρα, όσο καί δν είναι σημαντική ή συμμετοχή 
όρχηστρικών συγκροτημάτων παγκόσμια καθιερω
μένων.

Δίπλα στις «πρώτες» εκτελέσεις μπορούν ακόμα 
νά οργανωθούν καί ακροάσεις βυζαντινής μουσι
κής. Χοροί ειδικά εκπαιδευμένοι θά δίδουν κάθε 
χρόνο, στή Εκκλησία τού Δαφνιού ή στήν Και- 
οοριανή, πρότυπες βυζαντινές λειτουργίες, ύμνους 
ή δτι άλλο, σύμφωνα πάντα μ’ ένα πρόγραμμα 
εκπονημένο καί μελετηιένο στήν κάθε του λεπτο
μέρεια από ειδικούς.

*11 χώρα μας πού ζεί ακόμα τήν παράδοση τής 
βυζαντινής μουσικής δέν θα έπρεπε ν’ άναλάβει 
μιά τέτοια πρωτοβουλία; Μέ τόν καιρό μάλιστα 
θά μπορούσε νά προχωρήσει καί σ’ ένα συνέδριο 
μέ κεντρικό θέμα τή βυζαντινή μουσική καί τά 
προβλήματα της. Ή  συμμετοχή σ’ αύτό όλων τών 
χωρών που διατηρούν ακόμα στην εκκλησία τους 
τό βυζαντινό μέλος, δπως και ξένων προσωπικο
τήτων (ειδικών γιά τή βυζαντινή μουσική) ασφα
λώς θά προωθούσε άποτελεσματικά τή'; έρευνα τών 
προβλημάτων τήςχβυζαντινής μουσικής.

Ραδιάφωνο

Τό σημαντικότερο γεγονός γιά τή μουσική ζωή 
τής ’Αθήνας, τό 1960, είταν ή ίδρυση τής Συμ
φωνικής ’Ορχήστρας τού 'Εθνικού Ιδρύματος Ρα
διοφωνίας καί οί δημόσιες συναυλίες πού άρχισε 
νά δίδει (*πρώτη» στόν ’Εθνικό Κήπο, 12.9.60).

Κοινή είναι ή γνώμη δτι, γιά νά αρθεί τό καλ
λιτεχνικό αδιέξοδο ατό δπσΐο εύρίσκονται, χρό
νια τώρα, ο!-εκδηλώσεις τών τριών, ουσιαστικά 
όμως τής μ ι ά ς συμφωνικής μας όρχήστρας, 
θά πρέπει, παράλληλα μέ τήν Κρατική ’Ορχή
στρα, νά δημιουργηθούν α υ τ ο τ ε λ ε ί ς  ορ
χήστρες στό Ραδιόφωνο καί τή Λυρική Σκηνή.

Μέ τήν απόφαση τού Ε .Ι.Ρ . γιά πρώτη φορά 
τό πρόβλημα αύτό άντυμετωπίσθηκε μέ θάρρος. 
ΤΙ ίδρυση καί ή λειτουργία μιάς νέα; συμφωνικής 
όρχήστρας έγινε πραγματικότητα.

Δυστυχώς, ένα τρίμηνο μόλις έπειτα από τήν 
ίδρυση τής Συμφωνικής τού Ε .Ι .Ρ ., όργανωτικά 
καί οικονομικά αιτήματα αν έστειλαν τή λει
τουργία της. Προσωρινά, δπως θέλουμε νά πι
στεύουμε, γιατί ή ύπαρξη Ενός δευτέρου συμφω
νικού συγκροτήματος στ ή ; πρωτεύουσα, αποτελεί 
ζωτική ανάγκη. Καλλιτεχνική άμιλλα, μέ μουσι

κά προγράμματα σέ έντελώς νέες βάσεις καί έ- 
παγγελματιν.ή διέξοδος γιά τούς νέους μουσι
κούς θά είναι τό κέρδος απ’ τή νέα όρχήστρα. Ή  
επαναλειτουργία της αποτελεί ένα από τά βα
σικά αιτήματα τού μουσικού μας κόσμου.

Κ ρατική  Ό ρχή οτρα

Βαρειά είναι ή κληρονομιά τού 1960 στόν και
νούριο χρόνο, ατόν τομέα τής Κρατικής ’Ορχή
στρας 'Αθηνών.

Ή  προϊούσα κατάπτωση τού μουσικού Ενδιαφέ
ροντος τών συναυλιών τής Κρατικής, πήρε,, ιδιαί
τερα τό χρόνο πού πέρασε, ανησυχητικές διαστά
σεις. Μ’ ελάχιστες εξαιρέσεις, τά προγράμματα 
τών συμφωνικών συναυλιών τής Δευτέρας, τό 
βράδυ δέν ‘/ατώρθωοαν νά έπεκταθούν καί πέρα 
από τήν περιοχή τής κλασικής καί ρομαντικής 
μουσικής. ΤΙ προκλασική, δπως καί νεώτερη 
μουσική δημιουργία, ή δέν αντιπροσωπεύθηκαν 
καθόλου, ή δόθηκαν χωρίς τό'; αυστηρό εκείνο 
προγραμματισμό πού επιβάλλει τό γεγονός δτι ή 
’Αθήνα ώς χθές ακόμα δέν διέθετε παρά ένα 
μόνον συμφωνικό συγκρότημα.

Έ π Ι πλέον Ελάχιστοι από τούς ξένους μαέ
στρους ττού μετεκλήθησαν γιά νά τή διευθύνουν 
διέθεταν τά προσόντα Εκείνα πού θά δικαιολογού
σαν τήν παρουσία τους στό αναλόγιο τού αρχι
μουσικού.

"Αν τώρα στά παραπάνω καλλιτεχνικά ζητή^’ 
ματα προστέσουμε καί τά άλυτα, από χρόνια/1 
οικονομικά —  διοικητικά προβλήματα τής ’Ορ-Τ 
χήστρας, έχουμε, νομίζουμε, τήν εικόνα τού πρώ-, 
του συμφωνικού συγκροτήματος τής χώρας μας: 
Πλήρωση τών θέσεων, α) τού Γενικού Διευθυντο#] 
καί β) τών οργανικών θέσεων τής όρχήστρας μέ : 
μονίμους μουσικούς. Διαγωνισμοί γιά μιά νέα 
τοποθέτηση τών «αναλογίων», σύμφωνα μέ τά 
καλλιτεχνικά προσόντα τών μουσικών. ’Αναπρο
σαρμογή μ ισθολογ ίου).

Λ υρική Σκηνή

Πολλά καί σοβαρά κληροδοτεί Επίσης καί ή 
Λυρική Σκηνή τού περασμένου χρόνου στό 1961.

Στόν τεχνικό - οργανωτικό τομέα: ένα θέατρο 
οργανωμένο, Ικανό ν’ άναλάβει τήν ύψηλή καλλι
τεχνική του αποστολή στό'; τομέα τής λυρικής 
μουσικής.

•Καλλιτεχνικά, ωστόσο, Εκείνο τ^ύ μάς αφήνει 
χαρακτηρίζεται:

α) από ένα ρεπερτόριο χωρίς τά κλασικά 
έργα τής γερμανικής μουσικής — Μότσαρτ, Μι 
τόβεν, Βέμπερ.

£) από τή συνήθεια νά μετακαλούνται ξέι 
•καλλιτέχνες γιά τους κύριους φωνητικούς 
λους, μέ αποτέλεσμα τά έργα στά όποια παίρν* 
μέρος νά μή μπορούν νά έπαναληφθούν έπει* 
από τήν αναχώρησή τους, καί

γ) από μιά παλιά ξεπερασμένη πια ακι 
κή αντίληψη.

"Οπως βλέπουμε 6 καινούριος χρόνος Βέχ' 
απ’ τόν περασμένο μιά βαρειά κληρονομιά.

Τόν λόγο πιά έχουν: τά σιοματεία, οί σύλλογοι 
τά μουσικά Ιδρύματα, οί προσωπικότητες, οί 
σικοί.

Φ Ο ΙΒΟ Σ  ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΙ



Το ϋέατρο
θέατρο Ilo p cla : I. ΠαπαβασιλβΙου, «Τ ό  

άλλο κύμα».
Μέ τήν έναρξη τής λειτουργίας τού νέου λ ά 

τρου, ή ’Αθήνα χπόχτησε μιά άκόμα αίθουσα, 
μιαρή βέβαια, μά κομψή, καλοβαλμένη καί, τό 
κυριώτερο, άνετη. 'Ο θεατής μπορεί άφοβα νλ 
δεχτεί οποία θέση τού δώσουν. Είναι βέβαιο πώς 
χάρη στήν πραεξέχουσα σκηνή Οά βλέπει καλά 
m i θ’ άκούει δίχως προσπάθεια. ·

•Απαχτήσοομε κ’ όνον καινούργιο θίασο, άνώρι
μο, βέβαια, άκόμα στό σύνολό του, $ιά πού δέν 
έρχεται νά προστεθεί άπλώς ο' όσους ύπάρχουν. 
Φιλοδοξεί νά ουμβάλει γενικότερα στήν πρόοδο 
τού θεάτρου μας, παρουσιάζοντας «έλληνικά έργα 
κατ’ αρχήν», γιά «νά βοηθηθοΟν οΐ Έλληνες συγ
γράφεις πού ο! έμπορικοί λόγοι τούς έχουν κρα
τήσει ώς τώρα μακριά από τά φώτα τού προ
σκήνιου». Ή  έναρξη μέ έργο ‘Έλληνα συγγραφέα 
καί ή αναγγελία τριών ακόμα έλληνικών έργων 
—  καί μάλιστα από νέους συγγραφείς —  στό 
ρεπερτόριο, δείχνουν ότι δ νέος θίασος σκοπεύει 
νά κάνει πράξη τΙς ύποσχέσεις του. Είναι teal 
τούτο ένα ακόμα σημάδι πώς όλο m l πιό πολύ 
Αναφαίνονται οΐ δυνάμεις πού παρά *1ς κάθε λο- 
γής αντιξοότητες έπιμένουν νά βεβαιώσουν τήν 
παρουσία τους συνε ισφέροντχας τό δικό τους κάτι 
στήν προαγωγή τής πολιτιστικής μας ζωής. Στόν 
τομέα τού θεάτρου δ νέος θίασος δέν είναι ό μό
νος πού έχει αυτή τήν εύγ-ενική φιλοδοξία. Τά 
δυο τρία τελευταία χρόνια είχαμε τή «Δωδέκα
τη Αυλαία», τό θίασο του Μυράτ, «Τό Νέο Θέα
τρο», τό θίασο τού «Διονυσία». Είναι κρίμα μόνο 
πού αυτοί οΐ θίασοι δέ φροντίζουν νά έπωφελη- 
θούν ό ένας απ’ τόν άλλο, νά υιοθετήσει ό καθέ- 
νχς τΙς θετικές συμβολές των άλλων, ώστε έκεί- 
*« πού μένει ώς τώρα σαν ξεχωριστή προσπάθεια 
να μετχβλτ/θεΐ σιγά σιγά σέ κανόνα. Δέν νομίζω 
πώς θά έχανε τίποτα ό νέος θίασος &ν έφάρμοζε 
τή'; ώραία πρωτοβουλία τού «'Νέου Θεάτρου» νά 
δημοσιεύει όλόκληρο τό παίζόμενο έργο στό πρό
γραμμα, καθώς κι άν ακολουθώντας τό λαμπρό 
παράδειγμα τού θιάσου τού «Διονύσια» καθιέρωνε 
μιά μέρα έπικοινωνίας καί συζήτησης μέ τό κοι

νό. Πιστεύω, άντίθετχ, πώς βλοι ο1, θίασοί μας 
θά είχαν νά κερδίσουν άν άκολοιιθοθσχν 6 ένας 
τΙς κχλές πρωτοβουλίες τού άλλου.

Θά ήταν μεγάλο ευτύχημα άν μπορούσαμε νά 
ποΟμ* πώς κοντά στήν καινούργια αίθουσα καί 
τόν καινούργιο θίασο άποχτήσχμβ κ' εν αν καινούρ
γιο θεατρικό συγγραφέα. Δυστυχώς, τό έργο δέν 
μάς τό έπιτρέπει. “Εναν λυρικό ποιητή (κι αυ
τόν όχι σωστά προσανατολισμένο), ναί. Μά έναν 
δραματικό ποιητή, όχι. Τό «άλλο κύμα» είχε σέ 
πολλά μέρη καλοστημένο λόγο, είχε ποίηση άλη- 
θινή πού καί πού, είχε εύρήμχτα λυρικού κυρίως 
χαρκχτήρα (ξημέρωμα, ύποβλητικές παύσεις, χο
ρευτικά, γράψιμο στόν πίνακα, μάχη μέ τούς σου
γιάδες), είχε καί μιά - δυό καλές σκηνές, μά 
τού έλσιπε έκεΐνο πού χαρακτηρίζει ή πρέπει νά 
χαρακτηρίζει ένα θεατρικό έργο, πρωτοποριακό 
ή όχι, όργισμένο ή γαλήνιο: έσωτερική σύνδε
ση τών έπί μέρους στοίχε ίων, έσωτερική δράση. 
Νσμίζο) πώς ό συγγραφέας του φιλοδόξησε νά 
βώσει τή «σύγχρονη τραγωδία» όπου πρωταγωνι
στής ανέκκλητα καταδικασμένος από τή μοίρα 
είναι δ κόσ$ιος, όχι δ αστικός, δ κόηιος στό σύ
νολό του. Μά δέ μάς έπειοε. ΙΙέρα απ’ όσα τερ
πνά λέει ό 'Ιωάννης (σύμβολο προφητικού κορυ
φαίου, όποτίθεται) μάς τό δίνει αύτό σαφέστερα 
νλ τό καταλάβουμε δ Άντρεας. Είναι ένας Α
γνός δάσκαλος (σύμβολο —  καί πάλι ύποτίθε- 
οχι —  τών ίδεολόγων πού πασκίζουν ν* αλλάξου"; 
τή ζωή) καί θέλει νά κάνει ένα σκολειό. Μά τό 
μόνο χτήριο πού βρίσκει, τό μόνο χτήριο π ο ύ  
ύ π ά ρ χ <ε ι είναι ένα ρημάδι μέ ρέπιους τοί
χους, έτοιμους νά πέσουνε στό πρώτο φύσημα. Μ' 
ένα τέτοιο χτήριο (σύμβολο τούτο τού κόσμου), 
φυσικά δέ μπορεί νά γίνει τίποτα. Δέ μπορείς νά 
κάνεις τίποτα μ* ένα πράμα σάπιο, όταν τό 
διαλέγεις νάναι σάπιο καί υποστηρίζεις πώς 
μόνο αύτό ύπαρχε*. 'Ένας αληθούς άνανβωτής 
—  όχι τό φτωχό άντρείκελο του συγγραφέα — 
θα αποφάσιζε νά γκρεμίαεβ τό σάπιο καί νά χτί
σει ένα γερό. Μά τού Άντρέα —  ακριβώς γιατί 
είναι άντρείκελο ήθελημένο από τόν κ. Παπαβα- 
σΆείου —  δέν τού περνάει κάν από τό νού κάτι 
τέτοιο. Κι αύτό έπειδή τό χτήριο είναι ό κατα
δικασμένος στή φθορά κόσμος. (Φοβάμαι πώς κά
τι τέτοιες «τραγικές» αντιλήψεις γιά τόν κό
σμο μπορεί νά σχηματίζει κάθε «ευαίσθητος» γυ-

Μ Ε Γ Α Λ Η
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
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μνασιόπαις πού πληροφορεΤται δτι ή ανθρωπότη
τα, καί τά βουνά καί οί ήπειρο: xt 6 Ιδιος ό 
πλανήτης μας [πράματα πού έχουμε τήν προδιά
θεση να τά θεωρούμε αιώνια] είναι καταδικασμέ- 
να στη φθορά χαΐ την έξαφάνιση.) Ψεύτικος ό 
’Αντρέας, ψεύτικη ή Μαρία, (σύμβολο τής καλω- 
ούνης καί τής άγνότητας αυτή), ψεύτικοι κ’ ο! 
νεαροί «όργιομένοι* τοΟ έργου. Προσωπικά, δέν 
τούς πιστεύω καθόλου τούς όργισμένους νέους ού
τε καί στη ζωή. Δέν πιστεύω ούτε ατό αδιέξοδό 
τους ούτε ατήν ειλικρίνεια τους. Κι άν κρίνουμε 
από τό τί έκαναν ο! οργισμένοι νέοι τής ’Ιταλίας 
πέρυσι τό καλοκαίρι (πού μέ τήν κινητοποίησή 
τους ματαίωσαν τήν άνοδο τής φασιστικής κυβέρ
νησης στήν εξουσία) ή τής ’Αγγλίας (που αγω
νίζονται κατά των πυρηνικών δοκιμών) δεν τό 
πιστεύουν κ’ οί Ιδιοι πώς όπάρχει αδιέξοδο. Αυ
τοί ακριβώς ο! αγώνες τών οργισμένων νέων, ά- 
ποδεικνύουν πόσο φιλολογικές, ψεύτικες είναι οί 
εκρήξεις τής 'Αλίκης στο έργο. ’ Οσοι τό ρίχνουν 
<στό μηδένισή καί οτό κυνήγι τών ανόητο>ν δια
σκεδάσεων, με κάθε μέσο, δέν είναι ειλικρινείς. 
'Απλώς ακολουθούν τό δρόμο τούτο, γιατί τούς 
βολεύει, -τούς εξασφαλίζει, ύποτίθεται, στά μά
τια τους τό «ανεύθυνο» τών πράξεών τους ή μάλ
λον τής απραξίας τους. Μά μήτε κ’ εδώ 6 προ
βληματισμός τ>οϋ συγγραφέα προχώρησε πιό μέ
σα απ’ τή ρηχή επιφάνεια. Τά στοιχεία που μάς 
έδωσε σάν όριστικά του αδιεξόδου, (θρησκευτική 
καί φιλανθρωπική υπηρεσία, γονιοί που «άλλη- 
λοκερατώνονται», κοινωνικές αδικίες, ατομικές 
προστυχιές καί χυδαίες συναλλαγές), ύπήρχαν 
από αιώνες ακριβώς τά Ιδια, πριν φτάσει 6 κό
σμος στο σημείο δπου βρίσκεται σήμερα. Κι δμως 
παλιότερα αυτά τά Ιδια πράγματα δέ δημιουρ
γούσαν ζαβολιάρηδες καί τέντυ - μπότες. ’Αλ
λού, βέβαια, βρίσκονται τά αίτια πού τούς δη
μιουργούν, όπως καί τή γένικώτερη σήψη. Μά 6 
συγγραφέας δέ θέλησε ή δέ μπόρεσε να τά icel. 
*Έτσι, δμως, μέ ψεύτικους προβληματισμούς, μέ 
ψεύτικους ανθρώπους τί τραγωδία μπορεί νά στα
θεί; Τά &ποια εύρημα τα δέ μπορούν ποτέ νά κα- 
λύψουν τό κενό που αφήνει ή έλλειψη τής ου
σίας. Ή εκλογή τού έναρκτήριου έργου ήταν πο
λύ άτυχη. rfl παράσταση πρέπει νά ήταν ωραία 
σχεδιασμένη, έτσι τουλάχιστο άφηνε νά φανεί,

αλλά (θέλεις γιατί ήταν ή πρώτη εμφάνιση τού 
θιάσου καί τό τράκ ξεπερνούσε κατά πολύ τό 
συνηθισμένο, θέλεις γιατί ή ανωριμότητα τών 
περισσότερων ήθοποιών έπαιξε αρνητικό ρόλο) 
ύστέρησε πολύ στήν έκτέλεση. Ή  ’Αλέκα ΙΙαΐζη 
ξεχώριζε, μέ αρκετή απόσταση. ’Ακολουθούσαν ή 
Μάρθα Βούρτση, 6 Δαμιανός, ή Πόπη Αεληγιάν- 
νη. Οί άλλοι ήθοποιοί έδωσαν καλές «στιγμές. Μά 
σάμπως είχαν καί τίποτα νά έρμηνέψουν; Στέ
ρεο πράμα δέ'; ύπήρχε στό έργο, εξόν απ’ τό σκη
νικό (καλή ή δουλειά τού Βακαλό). Χρειάζεται 
Ισως νά ξανχπώ πώς παρ’ δλα αυτά ή άτυχη 
εκλογή τού έναρκτήριου έργου δέν επιτρέπει νά 
οδηγηθούμε σέ μιά τέλεια αρνητική κρίση. Ό  
θίασος είναι καινούργιος καί ύπόσχεται πολλά. 
Χρέος μας νά τού δώσουμε τήν Εμπιστοσύνη μας 
καί τή'; απαραίτητη χρονική προθεσμία γιά νά 
τά πραγματοποιήσει.

Β. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ό  κινηματογράφος ]
Μιά σύντομη άνασκόπηση.

• Ό  Τσάπλιν, ό σοβιετικός καί ό Ιταλικός κινη
ματογράφος καί τό γαλλικό «Καινούργιο Κύμα» I 
μάς έδωσαν τις καλύτερες ταινίες πού είδαμε ώς 
τώρα στη; έφετεινή περίοδο: «"Ενας βασιλιάς 
στή Νέα Τόρκη», «'Η μοίρα ένός ανθρώπου», «Ή 
Μπαλλάντα τού στρατιώτη», «Ή κυρία μέ τό σκυ- , 
λάκι», «Ζωή χαρισάμενη», «Ό στρατηγός Ντέλ- 
λα Ρόβερε», «Ό Μεγάλος Πόλεμος», «Μέ κομμέ- · 
νη τή'; ανάσα». "Αν προστεθούν σ’ αυτές ή τσέχι- i  
κη ταινία «Ή διαβολική έφεύρεση», ή σουηδική ■ 
«*0 άγώ'λας μου», ή γερμανική «Τό γιοφύρι», 
οί γαλλικές «Τό πέρασμα τού Ρήνου», «Ή Γαλ- \ 
λίδα καί δ έρωτας» καί «Άούστερλιτς* καί ή ά* j 
μερικάνικη «Τό διαμέρισμα», ό απολογισμός ώς 1 
τώρα είναι από τούς καλύτερους τών τελευταίων.^ 
χρόνων. Φυσικά —  δπως πάντοτε — οί ταινύεςΊ 
αυτές συνοδεύονται από εκατοντάδες άλλες κάτω | 
από τό μέτριο, πού δέν έχουν καμμιά σχέση μέ 
τήν κινηματογραφική τέχνη καί πού διαφθείρΜΜ 
συστηματικά τό γούστο τού κοινού. rH ’Αθήνα μέ- ; 
νει μιά από τίς ελάχιστες πρωτεύουσες δπου δέν 
υπάρχει ένας κινηματογράφος δπου νά προβάλλον-
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ται βφωτοποριακά ή πραγματικά σημαντικά 
έργα —  αυτά πού πείθουν δτι δ κινηματογράφος 
είναι -τέχνη. * Αλλου τό κοινό μπορεί νά βλέπει 

τχαΐ παλιές ακόμα ταινίες πού είχαν αφήσει έπο- 
χή καί '/χ σχηματίζει έτσι μιαν ίδέχ γιά τήν ί- 
στορία υ λ I τήν έξέλιξη τού κινηματογράφου. Ε 
δώ μάς καταδιώκουν συστηματικά ο! άηδίες τοΟ 
Χάλλυγουντ χαΐ τά ύποπροϊόντα τής διεθνούς κι
νηματογραφικής παραγωγής. Καί elvxi τιερίέρ
γο πώς προβλήθηκαν φέτος μερικές καλές ται
νίες. ~Ισως γιατί είχαν έμπορική έπιτυχία στό 
έξωτερικό.

Ή  τχινίχ τοΟ Τσάρλι Τσάπλιν «Ένας βασιλιάς 
στη Νέα 'Γόρκπ» —  γυρισμένη τδ 1957, δταν δ 
μκκκχρθισμός ήταν ακόμα πανίσχυρος, σαν αστυ
νομικό καθεστώς στίς Ήν. Πολιτείες —  δέν είναι 
μόνο τό δ:κχκ»λογημένο ξέσπασμα ένός έλεύτε
ρου ανθρώπου, είναι καί ένα από τά πιό ώριμα 
έργα ένός μεγάλου καλλιτέχνη. Ή  ταινία αυτή 
ήταν έπάμενο νά μήν αρέσει σέ τρεις κατηγο
ρίες θεατών: σ’ εκείνους που δέν είχαν ποτέ αρ
κετήν ευαισθησία, ώστε νά καταλάβουν τό έργο 
τού Τσάπλιν —  καί είναι πολλοί οί αρνητές 
του — , σ’ έκείνους πού αγάπησαν τό Σαρλώ, αλ
λά δέν εκτιμούν τό έργο τοϋ Τσάπλιν μετά τούς 
«Μοντέρνους Καιρούς» καί σ’ έκείνους πού ένο- 
χλήθηκαν από τή σάτιρα τού «άμερηοανωοού τρό
που ζωής». Ή  μεγάλη, δμως, πλειοψηφία τοϋ 
κοινού βρήκε στήν τελευταία ταινία τού Τσάπλιν 
τό μπρίο, τή σάτιρα, τή φρεσκάδα, τή ; ανθρω
πιά, τό πλούσιο περιεχόμενο, τήν τελειότητα τής 
φόρμας, τό θαυμαστό κράμα" κωμικού και τραγι
κού, που είναι τά γνωρίσματα τού μεγαλύτερου 
δημιουργού στήν Ιστορία τού κινηματογράφου. Τό 
κωμικό στοιχείο είναι άφθονο και σπαρταριστό, 
τό χιούμορ είναι πλούσιο, ή σάτιρα είναι καυ
στική πίσω άπό τό γέλιο, τό δράμα έχει καί δί
νει βαθειά συγκίνηση.Τό «°Ενας βασιλιάς στή Νέα 
Τόρχη» είναι, έκτός άπό έργο τέχνης, καί έ'*α 
μήνυμα — δπως δλα τ ’ αληθινά αριστουργήμα
τα. Δέν διασκεδάζει άπλώς, όπως μιά όποιαδή- 
ποτε κωμωδία. Κεντρίζει τή σκέψη καί δονεί τήν 
ψυχή. Τό γέλιο πού προκαλεί δέν είναι μιά μη
χανική κίνηση, ένας νευρικός ερεθισμός: είναι 
μιά αντίδραση τού θεατή πού προέρχεται άπό τήν 
άμεση επικοινωνία του μέ μιά θλιβερή πραγμα
τικότητα παρουσιασμένη —  καί εδώ είναι ή βα
θύτερη τέχνη τοϋ Τσάπλιν —  άπό τήν κωμική 
της όψη. Καί δτχν δ θεατής έχει κάνει αύτήν τή; 
επικοινωνία και μπορεί πλέον νά συλλάβει τή; 
πραγματικότητα — τόν αμερικανικό τρόπο ζωής 
— τότε ό τόνος τής ταινίας αλλάζει στό δεύτε
ρο μέρος της καί ή πραγματικότητα παρουσιά
ζεται μέ τή ; αληθινή της όψη, τήν τραγική: μέ 
τό δράμα τοϋ μικρού Ροΰπερτ. Ό  Τσάρλι Τσά- 
πλιν έχει ολοκληρώσει τό μήνυμά του.

Από τίς σοβιετικές ταινίες δύο, «Ή  μοίρα έ
νός ανθρώπου» καί «Ή  Μτοαλλάντα τοϋ Στρατιώ
τη» είναι πολεμικές καί ή τρίτη «Ή κυρία μέ τό 
σκυλάκι*, είναι κινηματογραφική μεταγραφή έ 
νός διηγήματος τοϋ Τσέχωφ — δπως ήταν καί τό 
αξέχαστο «Τζιτζίκι». Εκείνο πού χαρακτηρίζει 
τίς δύο πρώτες είναι ή βαθύτατη, ή συγκινητική 
ανθρωπιά τους. Κχμμιά έξαρση τοϋ πολέμου ή 
του ηρωισμού, κανένα ίχνος πχτριδοκαπηλείας, 
κχμμιά συμβατικότητα. Είναι ο! άπλές, άλλά 
τρκγικές Ιστορίες δύο ανθρώπων, γεννημένων νά

ζήσουν ειρηνικά καί πού ό πόλεμος έχει αλλάξει 
τή μοίρα τους. Σπάνια έχουμε ίδεί πολεμικές ται
νίες αυτής τής ποιότητας. "Ολα —  σενάριο, 
σκηνοθεσία, φωτογραφία, ήθοποιΐα —  είναι έ- 
ξαίρετα. Τό αποτέλεσμα δίνεται μέ λιτά μέσα, 
χωρίς έκζητημένες αισθητικές άναζητήσεις. Ή  
φωτογραφία έχει τόση ζωντάνια, τόση παραστα
τικότητα καί ύποδολή, ώστε τό τοπίο καί τ ’ αντι
κείμενα ακόμα μετέχουν στήν πλοκή, έκφράζουν 
συγκίνηση. Καί οί ήθοποιοί elvxt τόσο αληθινοί 
στούς ρόλους τους, ώστε μπροστά τους σβήνουν ή 
φαίνονται ψεύτικοι δλοι οΐ φτιασιδωμένοι αστέ
ρες πού έξασφαλίζουν τήν έμπορικήν έπιτυχία 
τών άμερικανικών ταινιών. 'Η «Γυναίκα μέ τό 
σκυλάκι» άφηγείται μέ λεπτές αποχρώσεις, μέ 
φινέτσα, μέ άπόλυτα σωστό τόνο ένα διήγημα τοϋ 
Τσέχωφ, δημιουργώντας τήν τόσο άνθρώπινη α
τμόσφαιρα οπού ζοΰν καί κινούνται δλα τά πρό
σωπα τού μεγάλου συγγραφέα. Τό τσέχωφικό θέλ
γητρο διατηρείται ολόκληρο στήν ταινία, πού 
συχνά ό αργός ρυθμός της, οί σιωπές της, οί 
σχεδόν ακίνητες εικόνες της είναι ή πιστότερη 
όπτική μεταγραφή τών φράσεων τού Τσέχωφ.

’Από τις Ιταλικές ταινίες, ή «Ζωή Χαρισάμε
νη» τού Φελλίνι είχε τή μεγαλύτερη έπιτυχία, 
γιατί τό θέμα της είχε προκαλέσει τό παγκό
σμιο ένδιαφέρον. Είναι μιά ταινία πού χφηγεί- 
ται νά σκάνδαλα καί τή διαφθορά τής «ύψηλής» 
ρωμαϊκής κοινωνίας. Ό  Φελλίνι είναι πραγμα
τικά αμείλικτος — άλλά καί λίγο φλύαρος. Ή  
ταινία του είναι άνιση: πλάι σέ αξιοθαύμαστες 
σκηνές, ύπάρχουν κατώτερες καί γενικά λείπει ή
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εσωτερική ένότητα. '£στόσο ή «Ζωή Χαρισάμβνη* 
είναι μιά σπουδαία, μια έξαιρετική ταινία οοαΐ 
Αρκετές σκηνές τη ; —  δπως τού θαύματος, τού 
~άριυ, του τέλους —  θά μείνουν στήν κινηματο
γραφικήν ανθολογία. Ό  «Στρατηγός Ντέλλα Ρό- 
6©ρε» του Ροοσελλ ίνι Αφηγείται κι αυτός μιά πρα
γματική; Ιστορία, μέ τό απέριττο, γυμνό, ανυπό
κριτο δρυς του σκηνοθέτη τής *Παίζά». Ό  Ροσ- 
οελλίνι ξέρει, δπως ελάχιστοι, Ά  δείχνει τόσο 
ανεπιτήδευτα τήν πραγματικότητα, νά μπαίνει 
τόσο βαθιά στην ψυχή των προσώπων του, νά α
ναιρεί από τήν άφήγησή του κάθε τί περιττό. 
νΙσως γι’ αύτό ή τέχνη του νά φαίνεται ύπερβο
λικά Απλή καί άφτιασίδωτη. Αύτό δμως είναι έ- 
κείνο πού κάνει τΙς ταινίες του από τά ωραιό
τερα έργα τής εποχής μας. Ό  «Μεγάλος Πόλε
μος* τού Μάριο Μονιτσέλλι elvxt «στό βάθος μιά 
σάτιρα τού πολέμου καί των ήρωίσμών του καί 
χαρακτηρίζεται από είλικρί?;εια, θερμότητα καί 
χιούμορ. Τά δύο κύρια πρόσωπα τής ταινίας αύ- 
τής, πρόσωπα κωμικά πού ζούν σέ μιά τραγικήν 
εποχή, γίνονται στό τέλος ήρωες μέ τό θάνατό 
τους, που sxopaov δ,τι μπορούσαν για να τόν 
άποφόγουν. 'Ο ήρωϊσμός κ* έδώ, δπως στή; 
«Μπαλλάντα τού Στρατιώτη», είναι μιά συνέπεια 
τού φόβου.

Ή  γαλλική ταινία «Μέ κομμένη τήν ανάσα» 
εΚ^ί από τά πιο Αντιπροσωπευτικά έργα τού 
«Καινούργιου Κύματος»: είναι ένα θαυμάσιο δεί
γμα προσωπικού υφους. 'Ο Ζάν - Λυκ Γκαντάρ 
ξέρει ν’ αφηγείται μιάν ασήμαντη φα!/νο»ι«ινικά 
Ιστορία μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά ζωντανεύει 
πραγματικά τά πρόσωπά του, νά τά κάνει Αλη
θινά, νά μάς δείχνει τήν ψυχή τους, νά Απλώ
νει σέ τραγωδία μιά κοινή περιπέτεια. Καί — 
πρό πάντων —  άφηγείται τήν Ιστορία του κινη
ματογραφικά, δηλαδή μέ εικόνες, δχι μέ λόγια. 
Καί οί αισθητικές αναζητήσεις του, δσο κι άν 
είναι ασυνήθιστες, δέν ξαφνιάζουν. Γιατί ύπο- 
τάσσονται δλες στό γενικό ρυθμό τής ταινίας 
καί μετουοιώνανται σέ γνήσιο καλλιτεχνικό απο
τέλεσμα από τό ρωμαλέο καί προσωπικό δφος 
τού σκηνοθέτη.

’Από τίς άλλες ταινίες πρέπει ν’ αναφέρου
με τήν «Διαβολικήν ’Εφεύρεση» γιά τήιν κατα
πληκτική τεχνική καί τό χιούμορ της, τό «Γιο
φύρι* γιά τόν ωμό ρεαλισμό καί γιά τό ζωγρά- 
φισμα της φρίκης του πολέμου, τό'; «’Αγώνα 
μου* γιά τή θαυμαστή συναρμολόγηση των έπι- 
καίρων πού ιστορούν τή γέννηση, τό άνέβααμα 
καί τήν πτώση του χιτλερισμού, τό «Πέρασμα 
τού Ρήνου», γιά τή ; τολμηρή θέση του, τό «Ά-

ούστερλιτς* γιά μερικές πραγματικά μεγαλειώ
δεις απηνές, τή «Γαλλίδα καί ό έρωτας» γιά τή 
φινέτσα μερικών από τά οκέτς της καί τό «Δια
μέρισμα» γιά τή σάτιρα πού κρύβεται πίσω από 
τό κέφι του. νΙσως νά ύπήρξαν καί μερικές άλ
λες αξιόλογες ταινίες — αλλά μιλούμε γιά όσες 
είδαμε στή σύντομη αυτή ανασκόπηση. Ή  παγ
κόσμια κινηματογραφική παραγωγή εξακολουθεί 
νά δίνει αριστουργήματα, πού προβάλλονται σ’ 
δλες τίς πολιτισμένες χώρες. Δέν θά ήταν δυνα
τό νά προδάλονται καί στή; Ελλάδα περισσότε
ρο συστηματικά; Τό άλλην οπό κοινό έχει δείξει 
τά τελευταία χρόνια δτι ξέρει νά εκτιμά τίς κα
λές ταινίες. *Η έμπορική έπατυχία τους είναι 
εξασφαλισμένη. Γιατί, λοιπόν, δέν τίς βλέπου
με συχνότερα;

Γ. Ν. ΜΑΚΡΗΣ

ΟΙ είκαστ ικ ές  τέχνες
ΟΙ έκθέσεις

Ό  Σταμάτης Σταματόπουλος καί ή Χρύσχ Ρω- 
μανού εξέθεσαν στή μεγάλη αίθουσα τού Ζυγού 
μιά μεγάλη σειρά από λαδομπογιές. Τά έργα 
τού Σταμχτόπουλου πού είδαμε στό Ζυγό ήταν 
άσφαλώς πολύ καλύτερα από κείνο πού έγινε 
δεκτό στήν Πανελλήνια. Ό  ζωγράφος διατηρεί 
ακόμα μέσα στό έργο του μιά θολή έστω Ανά
μνηση τού πραγματικού κόσμου. “Ένας γραφιομός 
κυριαρχεί ατούς π;νκκές του πού έχουν μιάν 
άρχιτεκτονιμένη κατασκευή. Τό χρώμα του σκού
ρο καί «λιγοστό δέν είναι άπ’ τά πρωταρχικά στοι
χεία τού πίνακα. Ό  καλλιτέχνης έπιχειρεί τό 
αισθητικό του έγχείρημα στηρίζοντας τή σύνθεσή 
του σέ βαρείς άξονες που αποτελούν τό σκελετό 
τού έργου του.

— Ή Χρύσκ Ρωμανού είναι όλότελα Ανεικσνι- 
*ή . Χρησιμοποιεί μεγάλες επιφάνειες χρώματος 
βγαλμένες μέ σπάτουλα καί τό χρώμα της είναι 
φωτεινό καί ευαίσθητο. Κάποτε μάλιστα πετυ
χαίνει μιά προσεχτική χρωματική Αρμονία, ένα 
παίξιμο μέ θερμά χρώματα, πού έχει μιά ποιότη
τα καί μιά πρωτοτυπία. Τά χαρακτικά της, μαύ
ρες λιθογραφίες, είναι πολύ κατώτερα άπ’ τά 
λάδια της.

— Ή  γλύπτρια 'Αμαλία Βαμδάκου που έξέθεσε 
έργα μαζί μέ τό ζεύγος Σταμχτόπουλου στό Ζυγό 
ξέρει νά πειθαρχεί αρκετά τούς όγκους της στίς 
σταθερές συνθέσεις της κι έχει μιάν Αρμονική 
διάταξη κι έναν λυρισμό. ΣγΑ  μικρά της δμως 
κομμάτια έχει όλότελα τήν αίσθηση καί τήν πρό-

R a i n e r  M a r i a  R i l k e
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θέση ςού κομψοι »χνήμχτος κχί μόνο σάν τέτοια 
πρέπει νά έξετασθούν.

—Ό  Σωκράτης Σώκχρης εκθέτει στ ή μικρή 
αίθουσα του Ζυγού μιά σειρά από λαδομπογιές. 
Τά έργα αυτά είναι ατό σύνολό τους τοπία βγαλ- 
μ&να μέ μιαν έντονη έξ πρε σσιοναστική διάθεση. 
*0 καλλιτέχνης χρησιμοποιεί μιά πλούσια χρω
ματική κλίμακα, παχειά πάστα δουλεμένη μέ τή 
σπάτουλα. Μερικές φορές τό χρώμα του είναι 
χυμώδες κάποτε όμως ή παλέττα του μένει ψυχρή 
κι άφτίΛχτη. Ό  ζωγράφος μένει ακόμα στήν 
περιοχή τής συγκεκριμένης τέχνης, προχωρεί ό
μως σέ έντονες αφαιρέσεις καί τό πολύ στρώμα - 
τικό δούλεμα γιά τήν αναζήτηση χρωματικών ά- 
ξιών κάποτε καταλήγει σέ αποτελέσματα πού 
δέν απέχουν άπό τήν καλή τουριστική άφφίσα. 
Υπάρχει δμώς και μιά αστάθεια, μιά άβεβχιό- 
τητα στή δουλειά του.

— Στή μεγάλη αίθουσα τοΟ Ζυγού ή ζωγράφος 
Ντιάνχ 'Αντα>νχκάτου εκθέτει μιά μεγάλη σειρά 
άπό τέμπερες καί λαδομπογιές. Σ’ ένα ση»ιειαηια 
πού συνοδεύει τόν κατάλογο τής έκθεσης ή ζωγρά
φος εκφράζει τήν έκστασή της στά θαυμάσια τής 
γής, καί ζητά δίκαια νά τής Αναγνωριστεί ή 
ειλικρίνεια τής προσφοράς της. ΙΙρχγμχτικά τήν 
ειλικρίνεια αυτή τήν βρίσκουμε σάν πρόθεση στό 
σύνολο των έργων της καί σέ αρκετές περιπτώ
σεις ή είλικρίνειά της αυτή βρίσκει καί τήν 
αισθητική της ανταπόδοση στό ζωγραφικό χώρο. 
Κάποτε όμως τά ευαίσθητα .χρωματικά της ευρή
ματα διακόπτονται άπό άντενεργά ουδέτερα στοι
χεία, πού όσο καί &ί  υπογραμμίζουν τήν αξία 
τών ευρημάτων της, δέν δένονται μαζί τους σ’ 
ένα τε λειωμένο πλαστικό σύνολο. ‘Ακόμα ύπάρ- 
χουν περιπτώσεις όπου οί μορφές της χάνουν τή*; 
αίσθηση του πραγματικού καί γίνονται ευχάριστα 
σχήματα πού ενεργούν προς στον πίνακα μέ τρόπο 
ανάλογο μέ τή λειτουργία των σχημάτων στή; 
αφηρημένη ζωγραφική, δηλ. όχι σαν εκφραστικά 
στοιχεία παρά σάν μορφικά πού ή αξία τους προ
κύπτει -απ’ τήν καθαυτό μορφική τους ύπόσταση. 
Γεννκά τα σπίτια της μέ τά ροζέ χρώματα καί 
τις ώχρες έχουν μιά ζωγραφική ποιότητα, ενώ 
ή αδυναμία της παραμένει τό σχέδιο τής φιγού
ρας της. ’Ακόμα ή προσπάθεια της ν’ ανανεώ
σει τή; παλέττα της, αντικαθιστώντας τούς ευ
αίσθητους καί ήχηρούς τόνους της μέ χρώμα πιό 
δυνατό, πιό ωμό, δέν φαίνεται νά έφτασε στήν 
ωριμότητα πού επιθυμεί ή ζωγράφος. Μέσα στήν 
ευαίσθητη καί προσεγμένη εργασία της πρέπει ν’ 
αναφερθουν μερικά τοπία από τα Μετέωρα για
τί έχουν καί ένταση καί αληθινή συγκίνηση. ’Ί 

σως νά είναι ή πραγματική άφετηρία γιά τή; 
ανανέωση τής τέχνης της.

— Ή Σελέστ ΙΙολυχρονιάδου μέ τις μτνοτυπίβ; 
καί τα σχέδια μέ σινική πού έςέθεσε στις Νέες 
Μορφές μάς έδωσε μιά συγκλονιστική μαρτυρία 
άπό τά δύσκολα χρόνια τής κατοχής. Έ  ζω
γράφος σχεδίασε, πολλές φορές έπΐ τόπου, μιά 
μεγάλη σειρά άπό σχέδια πού παριστάνουν αυ
θεντικά περιστατικά τής κατοχής: τό όμαδικό 
θάψιμο, τκύς ανάπηρους, τΙς μάνες μέ τά νεκρά 
παιδιά οτήν άγκαλιά, τό ψάξιμο τών σκουπιδιών, 
τή νεκροφόρα τού Λήμου, τά σκελετωμένα παι
διά! Τά σχέδιά της αυτά έχουν πρίν άπ’ όλα 
τήν άςία τού ντοκουμέντου. Παρόλο τό στυλιζά- 
ρισμα, κάποια τυπικό τητα τής φιγούρας, ύπαρ
χε». μιά γενναιότητα, καί μιά βιαιότητα στήν Αν
τιμετώπιση τού θέματός της. Μερικά άπ’ τά κομ
μάτια της διατηρούν άκαίρια τή δραματικό τη τα 
τού θέματος πού άνκπαριστούν. Ή  απήχηση τού 
Γκόγια καί τής Κόλβιτς elvat φανερή.

—Τστερα άπό κάμποσα χρόνια απουσίας εί
δαμε πάλι δουλειά τού ζωγράφου Κώστα ΙΙανιά- 
ρα. Ό  καλλιτέχνης παρουσίασε μιά σειρά μέ συν
θέσεις του κάτω από τό γενικό τίτλο: «πέρα άπ* 
τό «τοπίο* στήν αίθουσα τού Γαλλικού ’Ινστιτού
του. Στή; πραγματικότητα πρόκειται για ανά
γλυφες συνθέσεις, βγαλμένες μέ πηχτή μπογιά, 
όπως βγαίνει απ’ τό σωληνάριο, συστρέφεται κι 
ανακατώνεται ρυθμικά, πάνω στή μικρή επιφά
νεια τού πίνακα καί οοο προξενεί τή; έντύπωση 
ένός μωσαϊκού ή μιας γεωλογικής απεικόνισης 
τού φλοιού τής γής. Φυσικά, πιό πολύ στηρίζε
ται ή δουλειά αυτή στό τυχαίο, παρά σέ μιά 
εξελιγμένη ζωγραφική προσπάθεια. Ή  πιό συνει
δητή επέμβαση τού καλλιτέχνη είναι μιά πατί- 
να πού πέρνα πάνω άπό δλον τον πίνακα, πράμ- 
μα πού τού δίνει μια χρωματική ένότητα, τΙς 
αποχρώσεις ένός σμάλτου. Παρόλο πού τό απο
τέλεσμα είναι όλότελα αφηρημένο σου αφήνει 
νά αντιληφθείς πώς ή έφετηρία του είναι ένα δι
κό του όραμα τού τοπίου. Ό  νέος ζωγράφος, επη
ρεασμένος άπό τήν αχαλίνωτη καλλιτεχνική δρα
στηριότητα τού Παρισιού, σκέφτηκε νά ςεπεράσει 
μονοκοπανιάς τό τοπίο καί νά πάει «κάτω 
άπό τις επιφάνειες, φθάνοντας μάλιστα ώς τήν 
κάθετη τομή» όπως λέει .κι 6 ίδιος σέ μιά προ- 
σωπικστερη όρασή του. Κι αυτό ασφαλώς τό πέ
τυχε. Μόνο πού θά τοΰ αμφισβητηθεί πολύ συχνά 
ή αξία τής ζωγραφικής του προσφοράς, γιατί ό 
-καλύτερος τρόπος νά ςεπεράσεις τό τοπίο 
δέν είναι να τό παρακάμψεις, παρά νά τό φτά
σεις, νά καταχτήσεις δηλ. τή μορφή του μέ μέσα
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κα&χρά ζωγραφικά κι άν πειστείς πώς χύτά δέν 
άρκοϋν πιά για ν* Αποδώσουν τό βρομά σου τότε 

-νά δανειστείς από δ που άλλου θελήσεις. Τό ζω
γραφικό οου αποτέλεσμα, στό χώρο δηλ. τής ζω
γραφικής καί μέ κριτήρια πάλι ζωγραφικά, θά 

.κρίνει για τή σημασία τής προσπάθειας. Ή  
«ρηχή χαρά τής απεικόνισης» μόνο τούς ανί
δεους γιά ζωγραφική μπορεί σήμερα νά καταχτή
σει. Μήπως δμως ή άρνηση τής ζωγραφικής δεν 
προσφέρει καμιά χαρά;

— eO γλυπτής Νικόλαος Βλαβιανός έκθέτει 
μαζί, πλάι στόν Πανιάρα μιά σειρά από γλυπτικές 
του άφηρημένες συνθέσεις. Τό ύλικό του, σιδε
ρένια ελάσματα, δίνει μιά σταθερότητα στους 
δγκους του, πού σάν κύβοι στερεά άκουμπισμένοι 
6 ένας πάνω στόν άλλο σοΰ δημιουργούν τήν αί
σθηση τής ξερολιθιάς. Μιας ξερολιθιάς, πού 
παρόλο πού είναι σχεδόν μινιατούρα, σοΰ δίνει 
τήν έντόπωση τιτανικής κατασκευής. Τό Ιργο 
του άποχτά έτσι μιάν ύφη άρχιτεκτονημένη πού 
συχνά πετυχαίνει μιά πλαστική Ισορροπία. Βέβαια 
ή συνταγή τούτη δέν πετυχαίνει πάντα. Κάποτε 
οΐ συ'/θέσεις του τραβηγμένες στό παράξενο καταρ
ρέουν καί τότε τό μορφικό παιχνίδι που είναι ή 
γλυπτική αύτή, δέν έχει ούτε αυτή τή δικαίωση. 
Κείνο πού ξενίζει, περισσότερο ίσως καί από τήν 
τυποίηση των μορφών του, είναι μιά φιλολογική 
τάση στους τίτλους των έργων, δπως: αλληγορία, 
σύζευξη, συνάντηση, αναμονή, μεταμόρφωση, έ- 
τοιμασία, διάρκεια κλπ., πού δείχνουν μιάν προ
σήλωση στην ανεκδοτολογία, πού οί κατασκευές 
του δέ μπορούν, έστω και κάτω άπό μιά πολύ γε
νική θεώρηση, νά υποβάλουν.

— Ό  Γιώργος Μούγιος στ ή μεγάλη αίθουσα 
τού Παρνασσού παρουσιάζει έξήντα συνθέσεις του. 
*0 ζωγράφος χρησιμοποιεί πλαστικά χρώματα 
δπου τό διαλυτικό μέσο είναι τό νερό, κι έτσι 
πολύ συχνά βγαίνουν στό έργο του αποτελέσματα 
πού σοΰ φέρνουν έντονα στό νοϋ τις άκουαρέλλες. 
Γ0  Μούγιος, πού μάς έδωσε άλλοτε τουριστικές 
εντυπώσεις του άπό ταξίδια, θέλοντας ν’ ανανεώ
σει τις μορφές του έκανε αρκετά βήματα πρός 
τήν άφηρημένη τέχνη. "Εμεινε δμως συχνά αφε
τηρία τού έργου του ή πραγματικότητα και έτσι 
μέσα σέ φόρμες, κάπως θολές καί αόριστες, βρί
σκουμε τα υπολείμματα ένός δάσους, ένός ματιού, 
μιάς φιγούρας. -Τό χρώμα του είναι έντονο καί 
κατά κανόνα ευχάριστο, λυωμένο στό νερό αφομοι
ώνεται με τή'/ επιφάνεια τού ξύλου δπου ζωγραφί
ζει και πολύ συχνά, βερνικωμένο δπως είναι, σοϋ 
δίνει τή/ εντύπωση τής reproduction μιάς λά
κας. Αυτά τά ευχάριστα διακοσμηχικά του απο
τελέσματα μπορούν αξιόλογα νά σταθούν στήν 
περιοχή τους, χωρίς βαθύτερες αξιώσεις. "Οπου 
δμως 6 Μούγιος αφήνει αύτή του τήν περιοχή γιά 
νά μπλεχτεί σέ μεταφυσικές περιπλανήσεις, έκεί 
τά πράματα γίνονται τραγικά, γιατί δέν ύπάρ- 
χει καμιά τεχνική επάρκεια γιά νά στηριχθοϋν, 
δέν ύπάρχει ένας κόσμος νά τά θρέψει.

Ή  Μαρία Σπέντζα, γνωστή άπό παλιότερη 
j  28 παρουσίασή της, παρουσιάζει στις Νέες Μορφές 

μιά σειρά άπό άφηρημένες συνθέσεις της. Είναι 
περίεργο πόσο βαθειά είναι πάνω της ή έπίδρα- 
οη τού δασκάλου της τού Μόραλη. Στην πρώτη 
ατομική της έκθεση έπανέλαοε τό δάσκαλο, στό 
έργο της στήν Πχνελλή/ια πήγε νά λευτερωθεί

άπ’ αύτόν, καί στή σημερινή της έκθεση άπαρνιέ- 
τχι τή/ έπανάληψη τής πόζας του γιά νά μείνει 
έξωτερικά δεμένη στήν πχλέττα του. Ή  συγκε
κριμένη της ζωγραφική ήταν τόσο άφηρημένη 
δσο καί τούτη πού μάς δείχνει σήμερα. Κι έδώ 
κι έκεί τά σχήματά της λειτουργούν μέ τόν Ιδιο 
τρόπο πάνω στόν πίνακα. Υπάρχουν πάλι μεγά
λες έπιφάνειες, γεμισμένες μέ τά χρώματα τού 
Μόραλη περιορισμένα στις δυνατότητές της κι δ
που ή υποδήλωση μιάς τρίτης διάστασης γίνεται 
δειλά στό παίξιμο μέ τό χρώμα τής προετοιμα
σίας. Τό μόνο δικό της άπόκτημα είναι τό άσπρο 
χρώμα, ένα άσπρο λαμπερό,αδούλευτο,πού προσθέ
τει κάποτε επιφανειακά στή σύνθεσή της. Καί 
φυσικά δέ'/ δένεται μέ τ’ άλλα στοιχεία της.

Ή  γλύπτρια Κάτυ Σπέντζα εκθέτει μαζί μέ 
τήν αδερφή της μερικά γλυπτικά έργα καμωμένα 
άπό μπανελλες άπό όμπρέλλες, ταινίες πολυ
βόλων, ξυστριά αλόγων, τσέρκια βαρελιών κτλ. 
Είναι περίεργα αντικείμενα δλα τούτα κι αποτε
λούν τήν τυπική μορφή τής ακαδημίας τού αύ- 
θορμητισμοΰ.

Γ. ΠΕΤΡΗΣ

Λ . Κακουρη Σύνθεση



Τα έπαγγελματικά ζητι)ματα
•% \

Τον πνευματικόν και καλλιτεγνικον κόσμον

'Η  κίνηση των λογοτεχνικών σω ματείω ν

*Ένιονη δυσφορία καί αγανάκτηση επικρατεί 
ανάμεσα στους λογοτέχνες ύστερα από την από
φαση τής κυβέρνησης να έπιχορηγήσει μέ 500. 
000 δραχμές ένα μόνο λογοτεχνικό σωματείο καί 
να αγνοήσει τά άλλα.

Ή  διάκριση θεωρείται απαράδεκτη, ένώ, πα
ράλληλα, επικρίνεται ή κυβέρνηση γιατί μέ τήν 
ενέργεια της αυτή δείχνει δτι τά προβλήματα 
που απασχολούν τόν λογοτεχνικό κόσμο τά θεω
ρεί σαν ύπόθεση μερικών χιλιοδράχμων πρός ένα 
καί μόνο σωματείο.

Οί λογοτέχνες θέτουν καί πάλι στή γενική τους 
μορφή τά προβλήματα πού τούς άπασχολούν καί 
αξιώνουν τήν άμεση έπίλυσή τους. Ή  Εταιρία 
'Ελλήνων Λογοτεχνών, σέ σχετικό υπόμνημά της 
πρός τους άρμόδιους κυβερνητικούς καί όπηρε- 
σιακούς τιαράγοντες, αφού αναφέρει τούς συνδι
καλιστικούς αγώνες τού κλάδου, πού συ'/δέονται 
ά’ΐεσα μΐ τή; ύπαρξη καί δραστηριότητα τής Ε 
ταιρίας, προσθέτει τά πορίσματα τής Έπιτρο-

Οί 9Αγώνες τον Σωματείου 'Ελλήνων

Ύό Σωματείο Ελλήνων ’Ηθοποιών προγραμμά
τισε σειρά άπεργιακών εκδηλώσεων καί άλλον; 
κινητ©ποιήσεων γιά τό Φεβρουάριο. Τήν 21 Φε
βρουάριου θά κηρυχθεί ή 21ωρη πανθεατρική α
περγία καί στό διάστημα 21—28 τόν Ιδιο μήνα 
ή απεργία πείνης των μελών τού διοικητικού 
συμβουλίου τού σαηιατείου Ελλήνων ’Ηθοποιών. 
Τρίτη έχδήλωση των ήθοποιών θα είναι ή πορεία 
διαμαρτυρίας πρός τό Πολιτικό Γραφείο, άν, 
στό μεταξύ, ή Κυβέρνηση άρνηθεΐ >;ά Ικανοποιή
σει τά αιτήματα τους ή έπιμείνει στήν τακτική 
τών ύπετχφυγών πού ακολουθεί μέχρι σήμερα.

Ή  κινητοποίηση τού θεατρικού κόσμου συνε
χίζεται γιά τρίτο κατά σειρά μήνα, ή απόφασή 
του δέ νά αποδοθεί σέ έντονώτερους αγώνες γιά 
τήν επίλυση τών προβλημάτων του καί γενικά 
τήν ανύψωση του κλάδου, είναι δριστική. Ή  έμ
μονή στόν αγώνα διαπιστώθηκε καί κατά τήν τε
λευταία κοινή σύσκεψη τού διοικητικού συμβου
λίου καί τής ’Επιτροπής ’Αγώνα τού ΣΕΗ.

Τ ά  αιτήματα

Τά βασικά αιτήματα τών (καλλιτεχνών, δπως 
επανειλημμένα έχουν διατυπωθεί στους άρμοδί- 
ους υπουργούς, είναι:

1) "Ίδρυση δημοτικών θεάτρων στά επαρχια
κά κέντρα καί λειτουργία Αρμάτων Θέσπιδος.

Ή  ανέγερση δημοτικών θεάτρων κρίνεται α
παραίτητη, γιατί οί προσφερόμενες στους περιο
δεύοντας θιάσους κινηματογραφικές αίθουσες εί
ναι ακατάλληλες καί οί ιδιοκτήτες τους ζητούν 
ύπέρογκα μισθώματα, πού, πολλές φορές, είναι

πής Γραμμάτων καί Τεχνών, που συστήθηκε τό 
1958 άπό τήν κυβέρνηση. Ή  ’Επιτροπή είχε προ
τείνει μεταξύ άλλων, καί τή λήψη όρισμένων 
νομοθετικών μέτρων γιά τήν ένίσχυση τών λογο
τεχνών, δπως είναι γνωστό. ’Επίσης, αναφέρει 
τή ; πρωτοβουλία της καί τις ζυμώσεις, πού επα
κολούθησαν, γιά τήν ίδρυση Λογοτεχνικού ’Επι
μελητηρίου καί Ταμείου Συντάξεων Λογοτεχνών 
καί τονίζει δτι ή διαδικασία γιά τή σύσταση τών 
δύο δργανισμών, καθώς καί τδ θέμα τής εξεύ
ρεσης τών πόρων θά πρέπει νά άποοελέσε'. άμε
ση μέριμνα τής κυβέρνησης.

Τέλος, εκφράζεται ή πικρία τών λογοτεχνών 
γιατί, παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις 
τού ύπουργου ΙΙαιδείας κ. Βογιατζή δτι ή ύπόθε- 
ση τού επιμελητηρίου και τού Ταμείου αποτελούν 
γεγονός, τό ζήτη}ΐα χρονίζει, χωρίς νά ύπάρχει 
βάσιμη ένδειξη δτι ή κυβέρνηση μελετά τή λύ
ση του.

’Ηθοποιών

αδύνατο νά καλυφθούν μέ τις εισπράξεις.
2) Αύξηση καί κλμάκωση τών συντάξεων.
Οί σημερινές συντάξεις κυμαίνονται άπό 800 

μέχρι 1200 δραχμές, ενώ τό απσθεματικό καί 
τά ετήσια πλεονάσματα τού Ταμείου επιτρέπουν 
τή χορήγηση συντάξεων άπό 1.200 μέχρι 5.100 
δραχμές.·

3) Τροποποίηση τού θεσμού τής Επιτροπής 
’Αδείας άσκήσεως επαγγέλματος τού ήθοποιού, 
αύστηρός έλεγχος τού Κράτους στις δραματικές 
σχολές, περιορισμός τού αριθμού τών εισερχο
μένων στό επάγγελμα καί ίδρυση Άνωτάτης Θεα
τρικής ’Ακαδημίας.

Ό  θεσμός τής ’Επιτροπής ’Αδειας ώς προς 
τή σημερινή σύνθεσή του καί λειτουργία του, το
νίζει τό ΣΕΗ, είναι αντισυνταγματικός, αναχρο
νιστικός καί προσβλητικός γιά τούς ήθοποιούς.
Στή; Άδεια μετέχει μόνον ένας εκπρόσωπος τών 
ήθοποιών, πού στη Δευτεροβάθμιο τυχαίνει νά εί
ναι δ πρόεδρος τής έργοδοτικής οργάνωσης. "Ο
σο γιά τή λειτουργία της, είναι ετεροβαρής, για
τί έχει μόνο πειθαρχική εξουσία εναντίον τών 
ήθοποιών. ’Επίσης οί ήθοποιοί θεωρούν απαρά
δεκτο καί τό δτι γιά νά καταφύγουν στά δικα
στήρια σέ περίπτωση αντιδικίας μέ τούς εργο
δότες, πρέπει νά έχουν τήν έγκριση τής ’Επι
τροπής ’Αδείας. "Η άθρόα ίδρυση δραματικών \ 29  
σχολών, χωρίς τόν αυστηρό κρατικό έλεγχο, έχει 
σάν αποτέλεσμα τή ; είσοδο στό επάγγελμα αν
θρώπων ακατάλληλον; ,κ’ έτσι πέφτει ή πνευμα
τική, καλλιτεχνική καί επαγγελματική στάθμη 
στον κλάδο. Παράλληλα αυξάνει καί 6 αριθμός



τών άνεργων, πού σήμερα κυμαίνεται από 50% 
μέχρι 60%. Για τήν έξχθλίωση τού κλάδου ευ
θύνη δχβι καί ή ’Επιτροπή Άδειας, γιατί κάθε 
χρόνο χορηγεί μεγάλο αριθμό άδειων άσκήσεως 
επαγγέλματος. Μέ τήν ίδρυση άνωτάτης θεατρι
κές ακαδημίας, όποστηρίζουν ο! ήθοποιοί, 6 ρό
λος των δραματικών σχολών που υπάρχει σήμερα 
θά περιόριζε! στήν φροντιστηριακή προσπά
θεια.

4) Μείωση τής φορολογίας στά προπολεμικά 
έπίπεδα.

’Από τα αιτήματα αύτά ή Κυβέρνηση δέχθηκε 
μόνο τό τελευταίο, πού αφορά άμεσα τους θεα
τρικούς έπιχε ιρηματίες καί θεατρώνες απ’ τη 
μια καί τους συγγραφείς από την άλλη καί έμείω- 
σε ιόν φόρο κατά 50% για τα ελληνικά θεατρικά 
έργα καί κατά 25% γιά τα ξένα. Επίσης έμείω- 
σε κατά 50% τήν φορολογία τής Βασιλικής Πρό
νοιας.

Στους ήθοποιούς περ'.ορίσθηκε νά δώσει αόρι
στες απαιτήσεις καί υποσχέσεις. «'2ς πρός τό 
θέμα τής αύξησε ως τών συντάξεων —  αναφέρει ή 
σχετική ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου — 
κατ’ αρχήν τό Οπουργείον Εργασίας συμφωνεί 
έπί τής τοιαύτης αύξήσεως, ήτις ώς πρός τους 
«έργοδότας θά είναι διπλάσιά εκείνης ή όποια 
θά βαρύνει τούς ηθοποιούς. 'ί2ς πρός τά θέματα 
τά άφορώντχ τό ύπουργείον Παιδείας, ό άρμό- 
διος ύπουργός εξετάζει εύμενώς κατ’ αρχήν τήν 
μεταβολήν τής συνθέσεως καί τής άρ^ιοδιότητος 
τής Επιτροπής Άδειας, άλλα δεν δύναται ή 
Κυβέρνησις νά άπαδεχθή τήν μονομερή ύπό ώρι- 
αμένων κατηγοριών ήθοποιών ανατροπήν τής ι
σορροπίας έν τή συνθέσει τής Έπιτροπής.’Επίσης, 
χωρίς νά ληφθή ύπό τής Κυβερνήσεως έν προκει
μένη) συγκεκριμένη δέσρμευσις, θά άναζητηθοϋν 
οί καλύτεροι τρόποι ΐνα ένθαρρυνθούν ώρισμένοι 
δήμοι των έπαρχιών εις τήν δημιουργίαν δημοτι
κών θεάτρων».

*Οργανισμός
Θ εάτρου και κινηματογράφον

Τό νομοσχέδιο περί κινηματογραφίας προβλέ
πει, με τήν προϋπόθεση έκδοσης σχετικού διατά
γματος, ίδρυση 'Οργανισμού Θεάτρου καί Κινη
ματογράφου.

Σκοπός τού ’Οργανισμού, δπως άναφερεται στό 
νομοσχέδιο, θά είναι ή προαγωγή τής κινηματο
γραφίας γενικά, καθώς οοαί τών ηθικών, επαγ
γελματικών καί οικονομικών συμφερόντων τών 
κατ’ επάγγελμα απασχολούμενων με τήν κινημα
τογραφία καί το θέατρο. Μέλη τού ’Οργανισμού

θά γίνονται οί παραγωγοί τού έλληνικοϋ κινημα
τογράφου, οί επιχειρηματίες τού θεάτρου, ο! καλ
λιτέχνες καί τεχνικοί θεάτρου καί κινηματογρά
φου.

Επίσης τό νομοσχέδιο προβλέπει τήν καθιέ
ρωση «ΓΕ6δομάδος έλληνικής ταινίας» τό Νοέμ
βριο κάθε χρόνου καί κατά τήν διάρκειά της 
θά προβάλλονται σέ μια αίθουσα πρώτης προβο
λής τών ’Αθηνών καί μια τής Θεσσαλονίκης ται
νίες πού θά έχουν χαρακτηρισθεί σάν «προστα- 
τευόμενες». ’Επίσης, στην Θεσσαλονίκη, κατά 
τή ; διάρκεια τής νΕκθεσης, θά όργανώνεται έπί- 
δειξη ελληνικού κινηματογράφου μέ τήν προβολή 
στις αίθουσες πρώτης κατηγορίας τών καλύτερων 
έλληνικών ταινιών.

r// φορολογία δημοσίων θεαμ άτω ν
Ή  μείωση τής εξοντωτικής φορολογίας δημο

σίων θεαμάτων —  πού σάν έμμεση επιβαρύνει ού- 
σικστικά τό πλατύ κοινό —  (απασχολεί ζωηρά 
καί τούς κινηματογραφιστές. Τήν 22 Φεβρουαρίου 
θά συγκληθεί ή γενική συνέλευση τών μελών τής 
«Πανελληνίου ’Οργχνώσεως Κινηματογραφικών 
’Επιχειρήσεων» γιά ν’ αποφασίσει τις ένέργειες 
πού θά κάνει, ώστε νά έπιτύχει τήν Ικανοποίηση 
τού αιτήματος. Συγκεκριμένα ή ΠΟΚΕ ζητεί :
1) Κατάργηση τής Πρόνοιας Βορείων ’Επαρχιών, 
γιατί σήμερα δεν μπορεί νά προβληθεί κανείς 
Ισχυρισμός που νά δικαιολογεί τή διατήρησή της.
2) Μείωση τού φόρου δηιοσίων θεαμάτων στό 
ήμισυ. 3) Κατάργηση τής φορολογίας ύπέρ τών 
φιλαρμονικών.

"Ετσι, ύποστηρίζει ή ΠΟΚΕ, θά είναι δυνατή 
ή άμεση μείωση τής τιμής των εισιτηρίων τών 
κινηματογράφων καί θά έκλείψει δ κίνδυνος νά 
κλείσουν πολλές αίθουσες προβολής. Σύμφωνα 
μέ τά στοιχεία, πού έδωσε ή ΠΟΚΕ, γιά νά α
ποδείξει τήν ύπερβολική επιβάρυνση τού εισιτη
ρίου τού κινηματογράφου, ενώ μέχρι τό 1910 ό 
φόρος δηιοσίων θεαμάτων ήταν 5 δρχ. γιά εισι
τήριο 20 δρχ., σήμερα μέ τήν «Πρόνοια Βορείων 
’Επαρχιών», ό φόρος απορροφά τό ήμισυ τής τι
μής. Δηλαδή έχουμε τετραπλασιασμό τής φορο
λογίας!

Οί Μ ουσικοί και το Ραδιόφ ω νο
Τό ’Εθνικό "Ιδρυμα Ραδιοφωνίας παραμένει α

πό τήν 1 Ίανουαρίου χωρίς συμφωνική ορχήστρα, 
γιατί, δπως είναι γνωστό, οί μουσικοί δέν δέ
χτηκα'; νά υπογράψουν τις νέες συμβάσεις έργα- 
σίας πού προβλέπουν πλήρη απασχόλησή τους, 
χωρίς ανάλογη αύξηση τών αποδοχών.
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Τό θέμα δέτν πρόκειται νά λυθεί τουλάχιστον 
πρίν από τήν επιστροφή τού γεν. διευθυντή τού 
* Ιδρύματος κ. Σπυρομήλιου από τό Λονδίνο, όπου 
βρίσκεται γιά νοσηλεία.

Οί νέες συμβάσεις περιέχουν πραγματικά πολ
λαπλές ύποχρεώσεις, γι’ αύτό καί τά μέλη τής 
ορχήστρας —  πολλά από τά όποια προσφέρουν 
τίς υπηρεσίες τους στό "Ιδρυμα έπί μια εικοσαε
τία μέ βασικούς μισθούς πού κυμαίνονται στό έ- 
πίπεδο τών 2.000 δραχμών —  έζήτησαν νά τούς 
χορηγηθεί, εκτός των όσων έπρότείνε δ κ. Σπυ- 
ρομήλιος, και αύξηση 40% έπί τού βασικού μι
σθού.

Ό  γεν. διευθυντής άρνήθηκε νά Ικανοποιήσει 
τό αίτημα των μουσικών γιατί, όπως συνάγεται 
από τήν παρακάτω δήλωσή του, αποβλέπει καί 
σέ άλλους σκοπούς.

«Τό Ε1Ρ», έδήλωσε, «τότε, πρέπει καί επιθυμεί 
νά έχη ίδικήν του ανεξάρτητον όρχήστραν, μή 0- 
τσοκειμέ'/ην λόγω πολλαπλών υποχρεώσεων των 
άπαρτιζόντων αυτήν, εις πλείστας όσος έπιρροάς. 
Συγχρόνως δέ νά διευκαλύνη τους νέους "Ελλη
νας μουσικούς άφ’ ένός μέν νά προβληθούν, άφ’ 
έτέρου δέ νά εύρουν εργασίαν».

IIρέπει νά σημειωθεί ότι από τά 55 μέλη τής 
συμφωνικής, πού διαλύθηκε, μόνο 27 ανήκουν 
καί στήν Κρατική ’Ορχήστρα, ένώ τα λοιπά πα
ραμένουν άνεργα.

3Εν τφ μεταξύ, ό ραδιοσταθμός μεταδίδει ήχο- 
γραφημένες ττχλαιότερα συναυλίες, παράνομα, 
γιατί στίς συμβάσεις πού έληξαν, λέγουν οί μου
σικοί, ύπαρχε ι δρος πού απαγορεύει τήν αναμετά
δοση έφ’ όσον τό ΕΙΡ  δέν διατηρεί συμφωνική 
όρτχή^χρα.

'// άπεργία
τών καθηγητώ ν τον  *Ω δείου

‘Η άπεργία των καθηγητών τού ’Ωδείου Αθη
νών έληξε, αφού δόθηκε κυβερνητική ύπόσχεση 
γιά τήν αύξηση των μισθών τους. Στους καθηγη
τές, πού κπέργησαν έπί 4ο ημέρες, συμπαραστά
θηκαν καί οί σπουδαστές τού ’Ωδείου. Ή  αύξηση 
θα καθορισθεί ανάλογα μέ τή σχετική έπιχορή- 
γηση πρός τό ’Ωδείο, πού πρόκειται νά εγκρίνει 
δ ύπουργός τών Οικονομικών.

* 0  2υλλο}Ός Μρχιτεκτονων
Ή  διοίκηση τού Συλλόγου ’Αρχιτεκτόνων Δι

πλωματούχων Άνωτάτων Σχολών συνεχίζει τίς 
ενέργειες της γιά τήν ψήφιση Διατάγματος κα
θιέρωσης τών αρχιτεκτονικών διαγωνισμών γιά 
τά έργα τού Δημοσίου καί τών όργανισμών δη
μοσίου δικαίου.

Ό  Σύλλογος ’Αρχιτεκτόνων είναι αποφασισμέ
νος νά όντβίνει τόν αγώνα του γιά τή θέσπιση 
τών άρχ ιτεκτον ικών δ ιαγ ωνισμών.

Ή  σχετική άποψη τού ΣΑΛΑΣ ε ί ν α ι  ότι ή διά
δοση καί ή καλλιέργεια τής ιδέας τών διαγωνι
σμών ενισχύει μεταξύ τών αρχιτεκτόνων, κυρίως 
τών νέων, τήν πεποίθηση ότι ή διερεύνηση τών 
συγχρόνων ελληνικών άρχ ιτεκτον ικών θεμάτων, 
μέ πνεύμα επιστημονικής καί καλλιτεχνικής ά
μιλλας, όδηγεί στήν ποιοτική άνοδο τής έλληνι- 

.κής αρχιτεκτονικής καί στήν έπιστημονική καί 
επαγγελματική προβολή. Ή  ένεργός συμμετοχή 
τού κρτχ ιτεκτον ικοϋ δυναμικού τής χο>ρας στά 
κρατικά κτιριακά προγράμματα θά έχει σάν συνέ
πεια, εκτός άπό τήν κατάρτιση μελετών ύψηλής 
ποιοτικής στάθμης καί τήν κατοχύρωση ^  ά_ 
διαβλήτόυ τού τρόπου ανάθεσης τών μελετών.

"Οπως είναι γνωστό, πολλά έχουν γραφεί τόν 
τελευταίο καιρό περί τής κυβερνητικής εύνοίας 
πού απολαμβάνει μιά δεκάδα περίπου αρχιτεκτό
νων, στήν όποια ανατίθεται, χαριστικά, τό σύνο
λο σχεδόν τών κρατικών μελετών.

Δίαγωνωμοι Σχολικώ ν κτ 7]οίων
Τό ύπουργείο Παιδείας προεκήρυξε αρχιτεκτο

νικό διαγωνισμό γιά δεκαέξη σχολικά κτίρια. Τό 
πρόγραμμα τοϋ διαγωνισμού, όμως, είναι ελλι
πές καί τάσσει μικρή προθεσμία υποβολής τών 
μελετών. νΕτσι δημιουργεΐται τό εύλογο ερώτη
μα άν τό ύπουργείο έπιζητεί πράγματι τήν επι
τυχία τού διαγωνισμού. 0  ΣΑΛΑΣ έκανε τίς ά- 
παιτούμενες ενέργειες γιά τή συμπλήρωση καί 
τροποποίηση τοϋ προγράμματος.

Μέ πρωτοβουλία τού Συλλόγου ’Αρχιτεκτόνων 
καί μέ αθλοθέτη τήν εταιρία τσιμέντων «Ηρα
κλής», προκηρύχθηκε πανελλήνιος άρχ ιτεκτονι
κός διαγωνισμός γιά τή σύνταξη προσχεδίων δύο

A VRO  MANHATTAN

ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΑΙ Ο 20ός ΑΙΩΝΑΣ
28 Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  Σ ’ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Τό βιβλίο πού είχε τήν πρώτη κυκλοφορία τό 1960

Πάπας - Καρδινάλιοι - Νούντσιοι - Πρελάτοι:
είναι τά κ α ρ κ ι ν ώ μ α τ α  τών αΙώνων

Σελ. 472 Δρχ. 90 Βιβλιοπωλεϊον «ΚΑΔΜΟΣ»—Τηλ. 624-725 
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'Η *Εκθεση τής Ρονμάνικης Τέχνης 
καί το πρόβλημα τον σύγχρονον ρεαλισμόν

Στή μεγάλη αίθουσα τού Παρνασσού έγινε 
πρίν άπό μέρες, σημαντική έκθεση τής σύγ
χρονης ρουμανικής τέχνης. Ή  έκθεση αύτή ή
ταν ή πρώτη ούσιαστική επικοινωνία, στόν πνευ
ματικό τομέα ανάμεσα στούς ’δυο λαούς, κι 
άπό τήν πλευρά αύτή ή σημασία της ήταν με
γάλη. "Ομως πέρα άπ' αύτό, ή έκθεση ήταν κι 
ένα σοβαρό καλλιτεχνικό γεγονός. Ανάμεσα 
στοός 30 ζωγράφους καί τούς 12 γλύπτες ύπήρ- 
χαν καλλιτέχνες μέ σημαντικά έργα, καί πολ
λοί απ’ αύτους διαδραματίζουν σημαντικό ρό
λο στή διαμόρφωση τής σύγχρονης ρουμανικής 
τ^νης.

Για μας ή έκθεση τούτη ήρθε πάνω στήν ώ- 
ρα της. Μάς ήρθε δηλ. τήν ώρα πού τέλειωνε 
ή δική μας έκτη Ιΐανελλήνια, δταν στεκόμασταν 
•σκεφτικοί μπροστά στήν πορεία τής τέχνης μας, 
δπως μάς παρουσιάστηκε σ’ αυτήν, καί στίς λύ
σεις πού μάς πρότειναν οΐ δικοί μας καλλιτέ
χνες για τήν ανανέωση τής ζωγραφικής μας 
όρασης, για τήν απόδοση τού σήμερα, μέ τρό
πο έκσυγχρονισμένο.

Βέβαια ή εικόνα πού μάς δίνει ή έκθεση τού
τη γιά τό αντίστοιχο πρόβλημα, δπως τό Αντι

τύπων μ/σναυχξίων σχολικών κτιρίων, ένός πεδι
νού οοαΐ ένός dpecrtfO. Σαν κριτήριο γιά τήν έκλο- 
γή τ*>0 θέματος έλήφθη ή πολιτιστική άποστολή 
τοΟ σχολικού κτιρίου σέ συνδυασμό μέ τήν ειδική 
χρησιμοποίησή του «σάν στοιχειώδους πνευματικού 
κέντρου. Τά δύο αυτά σχολικά κτίρια θά πρέπει 
δχι άπλώς να στεγάζουν τούς μαθητές, άλλα καί 
νά δημιουργούν σ' αύτούς ευνοϊκές ψυχολογικές 
συνθήτκες παραμονής καί εργασίας, ίίαράλληλα, 
επειδή θά οίκοδομηθουν οέ μικρά χωριά, θά πρέ
πει τελικά '/α άποτελέσουν καί τά πνευματικά 
κέντρα τής περιοχής.

Στον διαγωνισμό μπορούν νά πάρουν |ιερός δ- 
σοι ασκούν τό επάγγελμα τού αρχιτέκτονα άπό 
τού 1945 ώς τιάρα. Προθεσμία υποβολής των με
λετών είναι ή 31 Μαρτίου. Στις μελέτες πού θα 
προκριθούν, θά άπονεμηθουν, κατά αεκρά, βραβεία 
άπό 40.000, 20.000 καί 10.000 δραχμές, καθώς 
καί δύο έπαινοι άπό 5.000 δρχ. ό ένας. Ό  άγω- 
νοθέτης, δηλαδή ή έταίρια τσιμέντών «'Ηρα
κλής», διατηρεί no δικαίωμα εξαγοράς αριθμού 
μελετών αντί 3.500 την μία.

’Α νακοίνωση  
Συλλόγου Α ρχ ιτεκτόνω ν

Κατόπιν των γινομένων τήν 27-1-61 άρχαι- 
ρεσιών τού Συλλόγου 'Αρχιτεκτόνων, τό νέσν Δι
οικητικόν Συμδοόλιον αυτού κατηρτίσθη ώς έξής: 

ΙΙρόεδρος: Κώστας Μπίτσιος 
Αντιπρόεδρος: Νίκος Βαλσαξίάκης.
Γεν. Γραμμ.: Νίκος Σιαπκίδης 
Ταμίας: Λέανδρος Γερσντάκης 
Σύμβουλος: Φώτης Τσέκερης

» Άννα Κωστάλα—Κεχαγιόγλου

τωπίζουν οί ρουμάνοι καλλιτέχνες, είναι άνα- 
γκαστικά λειψή. "Εχουμε εδώ μόνο τό τελικό έ- 
πίτευγμα χωρίς νά έχουμε καί τά διαδοχικά 
στάδια από δπου πέρασαν οί καλλιτέχνες αυ
τοί, ούτε καί τό πλαίσιο που μέσα του ώρίμασαν, 
τό περιβάλλον τους καί τήν πλατεία δουλειά 
των πολλών, μιά δμαδική θά λέγαμε επεξεργα
σία των τάσεων πού βλέπουμε στήν έκθεση. "Ο
μως κείνο πού σέ τελευταία ανάλυση έχει ση
μασία είναι τό δίχως άλλο τό αποτέλεσμα, τό 
καταστάλαγμα. Κι άπό τή μεριά αύτή ή έκθε
ση τής ρουμανικής τέχνης ήταν χαρακτηριστική. 
Γιά τούς καλλιτέχνες μας, ιδιαίτερα, είχε πολύ 
ΐι^γάλη σημασία. Γιατί παρουσίαζε έργα ρεαλι
στικά καί ξεδιάλυνε πολλές απ' τίς παρανοήσεις 
πού υπάρχουν γύρω άπό τό πρόβλημα αύτό.

Μπορούσαμε γι’ άλλη μιά φορά νά διαπιστώ
σουμε πώς δ ρεαλισμός σήμερα δέ μπορεί νά 
ταυτιστεί μέ ιό νατουραλισμό, γιατί προχωρεί 
πολύ πέρα απ' τή'; πιστή άναπαράστααη τής έ- 
ξωτερικής επιφάνειας τής πραγματικότητας. Ό  
σύγχρονος ρεαλισμός δέν είναι ή θεματογραφία» 
ή φιλολογία, μά ή δυναμική έρμηνεία τού κό
σμου άπό τόν καλλιτέχνη. Ί Ι  ρεαλιστική τέχνη 
τού ένός μπορεί .καί πρέπει νά είναι διαφορε
τική στή̂ ; αισθητική απόδοση από τή ρεαλιστι
κή τέχνη τού άλλου, μά καί στήν ούσία του, Α
νάλογα μέ τή στάση τού καλλιτέχνη, μπροστά 
στή ζωή, μέ ιά προσωπικά του βιώματα, μέ τήν 
καλλιτεχνική καί τήν κοινωνική του δηλαδή προ- 
σο>πικότητα. Καταργούσε έτσι έναν μύθο, πώς 
τάχα 6 ρεαλισμός είναι ένα ίσόπεδωτικό κίνη
μα, δπου πρέπει 6 καθένας ν' άπαρνηθεί τδ 
προσωπικό του δρχμκ τού κόσμου, καί νά τόν 
δεχτεί σαν μιά καθιερωμένη τεχνοτροπία, οάν 
ένα δόγμα, σάν μιά ρετσέτα, άπό κείνες πού 
μάς προσφέρονται έτοιμες καί τό μόνο πού μάς 
μένει είναι νά τίς έπαναλάβουμε. Στή ρουμά- 
νίκη έκθεση δέν βρήκαμε τέτοιες μακαριότη
τες. Είδαμε καλλιτέχνες ζωντανούς κι άνή- 
^Χ^ζ» Γ·έ πολλές καί συχνά διαφορετικές αι
σθητικές αντιλήψεις, δμως καλλιτέχνες γνή
σιους πού αντιμετώπιζαν τά μεγάλα προβλήματα 
τής τέχνης, καί πού έψαχναν νά βρουν τ( 6- 
πάρχει κάτω άπό τά πράματα. Μά γιά νά έκφρά- 
σουν τίς ανησυχίες τους, δέν κατάφευγαν πουθε
νά στον άναρθρο λόγο, πού άκόμχ κι άν ήτα- 
νε γνήσιος θά έμενε εκδήλωση τέλεια ύποκει- 
μενική, ένας μονόλογος καί μαζί μιά άρνηση* 
Μέ τό μέσον πού έχουν νά έρχονται σ’ επικοινω
νία οί άνθρωποι μεταξύ τους, μέ τήν έναρθρη 
εικαστική γλώσσα, μάς είπαν καί τούς πιό λε
πτούς ψυχικούς τους κραδασμούς, μέ τιμιότητα 
καί ειλικρίνεια, καί μάς τούς παράδωσαν χωρίς 
πόζα, χωρίς προκαθορισμένη απόσταση άπό τδ 
κοινό, χωρίς έπιτήδευση. Ναι, αύτή ή σεμνό
τητα τής στάσης τους, ή είλικρινειά τους κι ή  
αμεσότητα τ»ϋ αισθήματος τους, δικαίων© τά 
έργα τών ρουμάνων καλλιτεχνών, άπ’ τά rctA 
δυνατά, τά πιό καθολικά, ώς τά πιό μικρά τά 
πιό μερικά.



ΠΛΟΥΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΡΚΟΥ ΛΥΓΕΡΗ, Β. ΡΟΤΑ, ΘΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ, Μ. Μ. ΠΑΠΑΊΌΑΝΝΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΕΝΗ

’Α ρχαιότητα— Μ εσαίω νας—Ν εώ τεροι χρόνοι

'Η  Ελληνική ποίηση κωδικοποιημένη σέ τρεις χιλιάδες σελίδες. 
Έ να έργο κλασσικό, «άληθινή ιστορία τοϋ ψυχικοΰ βίου των Ελλήνω ν, 
καμωμένη μέ τά τραγούδια τοϋ λαού μας καί τών ποιητών του». Ένας 
σταθμός στήν γνωριμία και τήν διάδοση της Ελληνικής ποίησης στα 
εύρύτερα στρώματα τοϋ Ελληνικού λαού.

Μια άμερόληπτη έκλογή δ,τι καλύτερου έχει νά έπιδείξει ό Ε λ λ η 
νικός ρυθμικός λόγος.

Τέσσαρες θαυμάσιες είσαγωγές τού Μάρκου Αύγέρη, αληθινή συν
θετική ιστορία τής Ελληνικής ποίησης. · ϊ & '·-*> ]
Τόμοι 4 —Τιμή: χα ρ τό δ ετο ι  δρχ. 610 .  Λινό δρχ .690 .  Δ έρμα δρχ 730 
Ό  5°? καί τ ε λ ε υ τ α ίο ς  τό μ ο ς  μέ τ ο υ ς  σύγχρονους π ο ιη τές  κυ

κ λ ο φ ο ρ ε ί  έ ν τ ό ς  τού έτο υ ς .

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ "ΚΥΨΕΛΗΣ,,
ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΤ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
Κ οπ υ ρά ιτ  για την 'Ελλάδα  « Κ Υ Ψ Ε Λ Η Σ »

Ή  έννοια τής Ελευθερίας άπό ιστορική, κοινωνική, οίκονομική, φιλοσο
φική άποψη. "Ο,τι καλύτερο γράφτηκε ώς τώρα για τό πύρινο αύτό θέμα.

Τιμή: Χ α ρτόδετη  120 ,  Δ έρμ α  150

Τ Α  Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Α  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α  Κ Α Ι  Ξ Ε Ν Α  Β Ι Β Λ Ι Α  

Δ· Φ Ο Τ ΙΑ Δ Η  : ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, Κ . Κ Ο Τ Ζ ΙΑ  : ΓΑΛΑΡΙΑ Ν° 7,
Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ Σ  Ε Σ Σ Δ  : ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ,

Λ- Ν Α Κ Ο Υ  : ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΖΩΗ, β . π α ν ·. ΤΖΕΝΓΚΙΣ ΧΑΝ,
Β . Κ Ο Τ Σ Ε Τ Ω Φ  : ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΕΡΖΩΦ, Ο . ΜΤΤΑΛΖΑΚ : ΕΞΔΔΕΛΦΗ ΜΠΕΤΗ.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΑΣΙΕ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
“ Κ Υ  Ψ Ε Λ Η ,.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 91, ΤΗΑ. 624.629



Κείνο λοιπόν που άποτ3λούσε τή συνδετική 
©ύσίχ τών ζωγραφικών τους στοιχείων, ή βά
ση τοϋ ρεαλισμού τους ήταν τό πτυχ ίο , τό ά
μεσο αίσθημά τους, ή αγάπη τους για τή ζωή, 
ή ουμανιστική τους διάθεση, ή εύθύνη τους μπρο
στά στό μεγάλο προορισμό τού καλλιτέχνη, ή 
επίγνωση πώς κι αυτοί βοηθούσαν μέ τόν δικό 
τους τρόπο να γίνει τό αύριο καλύτερο απ’ τό 
σήμερα. “Ύστερα έρχότχνε ή μορφή για νά 6- 
λοποιήσει αυτό τους τό αίσθημα κχΐ δικαιωνό
τανε στό βαθμό πού μπορούσε νά όκφράσει αυτή 
τους τή λαχτάρα. cO ρεαλισμός τους ήτα/; ή 
διάθεση πού είχαν μπροστά στη ζωή κι όχι μιά 
ξερή μορφολογία.

Τά μέσα πού μεταχειρίστηκαν οΐ ρουμάνοι 
καλλιτέχνες δεν τά είχανε βέβαια επινοήσει οί 
Ιδιοι, δεν τά είχανε δημιουργήσει απ’ τό τίπο
τα. Μιά τέτοια δημιουργία ασφαλώς δέν είναι 
ανθρώπινα δυνατή. c0  καθένας πήρε άπ’ τήν 
πείρα καί τή γλώσσα τής τέχνης έκείνα πού 
ταίριαζαν περισσότερο στήν Ιδιοσυγκρασία του, 
μά δέν τά έκαναν αυτοσκοπό. Τά ύπόταξαν στίς 
δικές τους εκφραστικές ανάγκες. Δέν δίστασαν 
μπροστά σέ τίποτα. Ή  γλώσσα τού Ρέμπραντ 
ή τών φλχμχνδών είναι τόσο θεμιτή όσο καί ή 
γλώσσα τοϋ Ματίς. *Η γαλλική σχολή μέ τά 
λαμπερά της χρίσματα βρίσκεται πλάι στή γερ
μανική έξπρεσσιονιστική διάθεση. €0  κάθε καλ
λιτέχνης ασφαλώς θα μπορούσε νά αντλήσει κι 
άπό τή ; τεχνική του μαθητεία σέ μιά σχολή. "Ο
μως τίποτα δέν σοκάρει. Γιατί τά μπόλι άσματα 
τούτα, στήν πλειοψηφία τους, τά δικαιώνει ή έκ- 
φραστική τους πειστικότητα, είναι άφο^ιοιωμένα 
μέ τό ζεστό ά/Λρώπινο λόγο πού κρέμεται απ’ τά 
χείλη του καλλιτέχνη, μέ τή λαχτάρα πού φτε
ροκοπά ατήν καρδιά του. Γι* αυτό καί τά στοι
χεία αυτά γίνονται έτσι σύγχρονα, |ΐοντέρνα, 
για νά πούμε τό λόγο που σήμερα καίει τόσες 
συνειδήσεις, κι όχι μοντέρνα στήν εξωτερική 
τους μόνο όψη, μά αληθινά κι από έσωτερική 
λειτουργία τής φόρμας. Κι δχι μονάχα αυτό, 
αλλά μαζί κι έθνικά, φερμένα δηλαδή στό πνεύ
μα ένός τόπου κι ένός λαού. Γι’ αυτό καί δέν 
ύπάρχει .πουθενά σχεδόν στείρα επανάληψη. *0 
καθένας λέει τό λόγο του, ανάλογα μέ τή συγ
κρότησή του, τή δική του διάθεση. Βέβαια κα
νείς 6έν βάζει τελεία καί παύλα στό πρόβλημα 
τούτο τού ρεαλισμού. Ή  ίδια ή τέχνη δέν δέχε
ται τέτοιους τελειωτικούς σταθμούς. Μάς εκ
θέτει όμως τίμια καί παστρικά τήν πρότασή 
του γιά τή δυναμική ρεαλιστική απόδοση τού 
σήμερα. (Κι ανάλογο μέ τήν στάση του καί τό 
συγκινησιακό του δυναμικό είναι καί τό αποτέ
λεσμα.

"Αν όμως ή συγκίνηση, ή αγάπη γιά τόν άν
θρωπο, ήτανε ή βάση καί ή ουσία τών έργων πού 
είδαμε στόν Παρνασσό, σέ λίγες*μόνο περιπτώ
σεις παραμερίστηκε ή φόρμα. Πολύ συχνά εί
δαμε έξαίρετες προσπάθειες γιά τήν κατάχτη
σή της. Καί μόνο όπου ύπήρξε ή πλαστική ά-

παρτίωση, κι αυτό έγινε καί στόν θαιηιάσιο Κορ- 
νέλλιο Μπάμπα, μέ τήν εξαίρετη αίσθηση τού χώ
ρου καί τά έκφραστικά του έπιτεύγματα, καί 
στόν ’Αλέξανδρο Τσιουκουρένκου που ή έκ/τέλεση 
τής άντιφασιστρίας του είχε σιγουριά τεχνική, 
καί τόν Στέφαν Ζόνυ μέ τήν απαράμιλλη σχε- 
διαστική του ρωμάλεότητα, μπόρεσε ν’ άποδώσει 
καί νά μήν προδώσει τό αίσθημά τους. Ή  τρυ
φερή τους διάθεση στήν απόδοση τής ανθρώπινης 
όπόστοσης βρήκε τή δικαίωσή της καί στό ζε
στό χρώμα του Καταούλ Μπσυγκντάν στήν ά
ψογη ματιέρα τού Μιχάΐ Ντάνου, όπου τό νόη
μα τής μορφής δδήγησε τόν καλλιτέχνη σέ μιάν 
έρμηνεία από τΙς πιό προχωρημένες τής έκθε
σης, ή στήν ζεστή καί καυστική αυτοπροσωπο
γραφία τοϋ Ντάν Χατμάνσυ. Τό ποιητικό κλίμα 
τοϋ νΕζεν Πόπχ βρήκε τήν έρμηνεία του ατούς 
μουντούς μελαγχαλικούς, πολύ γερά δεμένους 
χρωματικούς τόνους τών τοπίων του. "()μο>ς κι 6 
Κ. Σβάιτζερ κι ό Ντ. Γκιάτα κι ή Μαρία Μπα- 
νίκα κι ή Τιτίνα Καλούγκαρου κι ό Πέτρου Φε- 
γιέρ γιά νά πούμε πρόχειρα {ΐερικά όνόματα, εί
χαν έναν ζωντανό τεχνικό προβληματισμό, μιάν 
οξύτητα στήν αναζήτηση τών μορφών πού θά 
τούς εκφράζανε.

Στή γλυπτική δέν κράτησαν τό ίδιο μέτρο 
οί ρουμάνοι καλλιτέχνες. ’Εδώ ύπήρξε καί κά
ποια -συμβατικότητα στίς μορφές καί κάποτε μιά 
μεγαλοστομία, μιά ρητορικότητα πού ήτανε σέ 
τέλεια διάσταση μέ τή στάση τών ζωγράφων. 
Μερικές φορές τό άποτέλεσ|ΐα δέν δικαίωνε τήν 
προσπάθεια. Οί πιό πολύ δούλευαν μ’ έναν τρό
πο έξπρεσσιονιστικό, σχεδίαζχν έντονα κι έσκα
βαν βαθιά τίς λεπτομέρειες τής φιγούρας. "Ο
μως αυτή ή εξωτερική αντιμετώπιση τού προ- , 
βλήματος δέν ενεργοποιούσε αναγκαστικά τούς^ 
όγκους. Οί ρουμάνο ι γλύπτες είναι φανερό πώς 
δέν διαθέτουν τήν πείρα καί τήν αίσθηση τών 
ζωγράφων συμπχτρια>τών τους. Μερικά έργα ό
μως ξέφευγαν απ’ αυτή τή σειρά καί μάς παρου
σιάστηκαν φροντισμένα κι έκφραστικά. 'Ο Μάκ 
Κωνσταντινέσκου έδωσε μιά συγκινημένη σύνθε
ση μέ τήν Τχτάρα το») κι ό ν06ινι Μέτερ μέ τό 
νέο εργάτη του, έδωσε ένα έργο άττλό μά χαρα
κτηρισμένο, χωρίς φλυαρία κι εξωτερικά έφφέ. 
Τουλάχιστον γιά τό περίεργο ύλικό του πρέπει 
ν’ άναφερθεί καί τό ξύλινο κεφάλι τοϋ χωρικού 
τού Ρόμουλους Λάντεα.

Χωρίς νά πεί κανείς πώς θαπρεπε νά δεχτού
με κάποια ταυτότητα προβλημάτων, ή έστω καί 
παράλληλη πορεία, ανάμεσα στήν έλληνική καί 
ρουμάνικη τέχνη, όμως ή έκθεση τού Παρνασ
σού ήταν μιά πρώτης τάξεως εύκαιρία γιά τούς 
έλληνες καλλιτέχνες νά προβλη»ιατιστουν καί 
7τρός μιαν άλλη κατεύθυνση, πρός τήν κατεύ^ν- 
ση τής αντιμετώπισης τών προβλημάτων καί ά- 
πό μιά δυναμική ρεαλιστική σκοπιά, νά σκε- 
φτούν γνήσια κι ανεπηρέαστα, μαζί άνθρο>πινχ 
καί καλλιτεχνικά.

Γ. ΠΕΤΡΠΣ
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Του Γ .  Π Ε Τ Ρ Η

cO σύλλογος σπουδαστών της Σχολής Καλών 
Τεχνών, οργάνωσε στις αίθουσες του Γαλλικού 
’ Ινστιτούτου μιά σημαντική έκθεση έργων ζω
γραφικές τών μελών του. Τά έργα πού παρου
σιάστηκαν στο Γαλλικό ’Ινστιτούτο είχαν βια- 
λεχτεί άπό μια κριτική έπι τροπή πού,τήν απο
τελούσαν οί καθηγητές τής Σχολής, Παππας, 
Μόρχλης οοαΐ Γρχμματόπουλ ος. Συνολικά εί
κοσι οχτώ ζωγράφοι παρουσίασαν εβδομήντα έργα 
ζωγραφικής καί άλλοι δέκα παρουσίασαν τριαντα-

Α . Σκουλάκος ’Ε σω τερικό

Κ υρ . Βενιάδης Π ορτραϊτο
β' β ρ . ζωγραφικής

ένα χαρακτικά oexl σχέδια. ( ’Έργα γλυπτικής &έν 
παρουσιάστηκαν στη σπουδαοτική αύττή έκθεση.) 
ΟΙ επισκέπτες είχαν λοιπόν αρκετό όλικό για να 
κατατοπιστούν πάνω στην εργασία πού γίνεται 
στή Σχολή στον τομέα τής ζωγραφικής καί ν’ 
αξιολογήσουν τ ’ αποτελέσματα της. Ή  γενική 
εικόνα πού παρουσίασε ή έκθεση ήταν Ικανοποιη
τική. Μαρτυρούσε μια δουλειά συστηματική κι 
επιμελημένη κι ακόμα πώς ανάμεσα στούς ση
μερινούς σπουδαστές τής Σχολής υπάρχουν α
ξιόλογες δυνάμεις πού με μιά σωστή μαθητεία 
καί προσεχτική κι επιμελή»ιένη άσκηση θα συν- 
έβαλαν με τή σειρά τους στήν πρόόδο τής νεοελ
ληνικής ζωγραφικής.

ΟΙ περισσότεροι άπό τούς σπουδαστές ζωγρά
φους πού ε^όαμε στήν έκθεση ήταν μαθητές τού 
Μόρχλη. Τ Ηταν φυσικό να δούμε σ’ αυτούς μιαν 
επίδραση όχι μόνο στο πνεύμα μα στή; ύόια τήν 
τεχνοτροπία τού δάσκαλου. Είδαμε έτσι και συν
θετικές προσπάθειες «ανάλογες μέ τού Μόραλη 
καί χρωματική επεξεργασία πού έφτανε κάποτε 
ώς τή ; ατόφια επανάληψη τής παλέττας του. 
"Ομως πολύ συχνά είδαμε καί μαθητές πού ά- 
κουμπούοαν στή δική του τεχνική γνώση για ν’ 
άποδώσουν ένα δικό ιούς  όραμα. Μάλιστα στις 
περιπτώσεις αυτές τά έργα πού προέκυπταν ή
ταν πιο δυνατά καί πιο γνήσια. Θά μπορούσε έτσι 
κανείς νά διαπιστώσει πώς ο Μόρχλης δεν δι
δάσκει στούς μαθητές του τή δική του ζωγρα
φική, μά τούς βοηθεΐ ν’ αναπτύξουν τις διτκιές 
τους δυνατότητες, τούς μαθαίνει τή γλώσσα για 
νά πουν τό δικό τους τό λόγο, άν έχουν κάτι 
νά πουν, καί δέτ; τούς δίνει μιαν έτοιμη τυποποιη
μένη τέχνη. Και το ότι ό ίδιος διάλεξε τά έργα 
αυτά γιά τήν έκθεση, μαρτυρά ακόμα πώς δ 
Μόρχλης βαστά μιά καλλιτεχνική ανεξίθρησκε ία
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στους μαθητές του. Αυτό -το πνεύμα, παραπάνω Ι
σως ιχι άπ* τήν αισθητική του κατάρτιση καί 
zip  εκσυγχρονισμένη καί προσωπική του μορφο
λογία, μπορεί να έςηγήσει καί τήν προτίμηση 
πού ήχουν οΐ σπουδαστές ατό εργαστήριό του, 
μια προτίμηση που φτάνε ι σχεδόν στήν αποκλει
στικότητα.

’Από τή μεριά των σπουδαστών παρουσιάστη
καν φιλότιμες προσπάθειες για ν’ αφομοιώσουν 
τό δίδαγμα του δάσκαλου. Πολλοί μάλιστα άπ5

αυτούς φαίνεται να δουλεύουν σκληρά καί κάτω 
από συνθήκες όχι πάντα εύνοίκές. 01 δροι δου
λειάς στη Σχολή δέν είναι απ’ τούς καλύτερους 
κυρίως από έλλειψη χώρου καί μιάς οργανωμένης 
κρατικής βοήθειας ,πρός τούς σπουδαστές, πού τήν 
επιτείνουν τά συχνά, σχεδόν μόνιμα κενά στό 
διδαχτικό προσωπικό. 01 σπουδαστές δούλεψαν 
κατά κανόνα φιλότιμα για νά ξεπεράσουν τις δυ
σκολίες κι οί δάσκαλοί τους συχνά άνάλαβαν 
πρόσθετες ύπηρεσίες για νά καλύψουν τά κενά. 
Προχώρησαν έτσι σταθερά στήν κατάχτηση τής 
φόρμας, κι οι σπουδές τους αυτές κάποτε είχαν 
μια πλαστική αρτιότητα πού θά τις έπαιρνες για 
έργα πιο προχωρημένων καλλιτεχνών. Μ’ αυτά 
υπήρχαν βέβαια καί έργα φανερά καθυστερημένα 
κι απ’ τήν άποψη ακόμα τής τεχνικής, αλλά καί 
προσπάθειες άφηρημένης ζωγραφικής, εύτυχώς 
περιορισμένες, πού ήταν μια φανερή παρεξήγηση, 
μια πού έλειπε ή φυσιολογική βάση τής φόρ
μας, ή κατάχτηση του πραγματικού, όπου θά 
μπορούσε νά στηριχτεί καί ή αφαίρεση καί ή κάθε 
εκφραστική παραμόρφωση. Γ ι’ αυτό τά καλύτε
ρα έργα πού είδαμε ήταν εκείνα πού κρατούσαν 
μια αεμνή καί τίμια στάση μπροστά στά πράγ
ματα, εκείνα πού αντιμετώπιζαν κατάφατσα τις 
δυσκολίες των προβλημάτων τής ζωγραφικής 
κι έδιναν παστρικά καί χωρίς υπεκφυγές τό μέ- 
τρο των δυνατοτήτων τους.

Ό  Φώτης Σαρρής, πού τού απονεμήθηκε καί τό 
πρώτο βραβείο τής έκθεσης από τήν κριτική επι
τροπή πού τήν αποτελούσαν δ γλύπτης Χρ. Κα- 
πράλος ή χαράκτρια Β. Κατράκη καί οΊ ζωγράφοι 
Α. Κοντόπουλος καί Π. Σαραφιανός είναι ασφα
λώς μιά άπ’ τις πιο αξιόλογες παρουσίες τής έκ
θεσης. Δουλεύει μέ σκούρα πχχειά πάστα, μέ 
τόνους σίγουρους καί χυιιώδεις, πού δίνουν ένα 
βάρος στήν πάντα προσεγμένη σύνθεσή του. "Ενας 
δραματικός ψυχικός παλμός, μιά έντονη ανησυ
χία είναι τό κλίμα τού νέου αυτού καλλιτέχνη, 
θά πρέπει ακόμα νά τού αναγνωρίσουμε, σημαν
τικό προσόν, και τον προσωπικό τόνο στό δρα- 
μα πού εκφράζει στά έργα του.

Ό  Κ. Βενιάδης (β' βραβείο) -καταφεύγει οέ 
μιαν επικίνδυνη ευκολία στά έργα του. Τό πορ- 
τραίτο πού δεν βραβεύτηκε είναι ασφαλώς πιό 
•καλό από κείνο πού πήρε τό βραβείο δπου μιά

Β. Κνοιάχη Τοπίο



Γ .  Βαλαβανίδης Σ χέδιο  
Β' βραβείο Χ αρακτικής

Μ. Ξενάκτ] Καφενείο 
Α' βραβ . Χ αρακτικής

προσπάθεια να ξεφύγει τις δυσκολίες τον δδηγεί 
σέ λύοεπς επιφανειακές. Καί τό σχέδιό coo δεν 
είναι σωστό καί τό τοπίο του δέν αντιμετωπίζει 
ζωγραφυνca τό πρόβλημα.

Τίμια καί παστρικιά είναι ή δουλειά του Βαγ
γέλη Δημητρέα. Τό ύπαιθρό του (β' βραβείο) ε ί
ναι ένα έργο γερό καί αεμνό. Ό  νέος τοΟτος 
καλλιτέχνης φαίνεται νά μή βιάζεται στις κα
ταχτήσεις του, προτιμά νά προχωρεί αργά, μα 
ξεκαθαρίζει καλά τόν τόπο πριν αποφασίσει νά 
πατήσει κάπου.

Ή  Ρενχ Ηαπχσπύρου, έχει έναν αξιόλογο αύ- 
θορμητισςιδ στή δουλειά της καί τό χρώμα της 
είναι σίγουρο καί ήχηρό. Τό νυχτερινό (6' βρα
βείο) είναι ένα πολύ καλό έργο.

Ό  Βασίλης Κυπραΐος παρόλο πού δεν πήρε 
βραβείο 6έν είναι καθόλου κατώτερος άπ’ τούς 
βραβευμένους συναδέλφους του. Οί συνθέσεις του 
είναι τολμηρές κι αξιόλογες καί τό χρώμα του 
είναι ευχάριστο καί άνετα «μοιρασμένο στόν πίνα
κα. Τά πλάνα του άσπρου του καί μιά γκρίζα λύ
πη στα πρόσωπα θά μπορούσαν νά είχαν προσεχτεί 
πιό πολύ, μά είναι καλλιτέχνης με σωστό προ
βληματισμό.

Ό  Πέτρος Ζουμπουλάκης έδωσε χρωματικές 
ευαισθησίες στις συνθέσεις του (β' βραβείο), δ 
’Αλέκος Κτένας ένα ά/ετο εσωτερικό (β' βρα
βείο) κι δ Άλέκος Μ πούρας μέ τό σταθμό του (β' 
βραβείο), μιά τολμηρή αναζήτηση καί στην τε
χνική καί στο κλίμα τής δουλειάς του. ’Από 
τούς άλλους ό Σαραντης Καραβούλης έδωσε ένα 
σωστό σχέδιο, δπως σωστή ήταν στή σχεδιαστική 
της αντίληψη κι ή Βάσω Κυριακή. Η σπουδά- 
στρια αυτή μας έδειξε κι ένα νυχτερινό, πού ή
ταν τοπίο μέ αξιώσεις. 'Ο Λεύτερης Ρόρρος μάς 
είειξε μερικές δειλές, μά προσεγμένες σπουδές* 
κι ό Δήμος Σκουλακης μερικά έργα βγαλμένα

μέ άνεση καί φροντίδα. Τό νυχτερινό του, μέ 
παλμική χρωματική επεξεργασία, ήταν απ’ τά 
καλύτερα τής έκθεσης.

Ό  Δημήτρης Ρόμβος έδωσε κι αυτός ενα πο
λύ γερό σχέδιο «μέ ζωγραφική διάθεση, πού πέρα 
από την τεχνική του σιγουριά είχε καί μιάν αλη
θινή συγκίνηση.

Ή  χαρακτική ήταν άλλος σημαντικός τομέας 
δουλειάς τής Σχολής πού είδαμε στήν έκθεση.

Ή  Μαριάνα Ξενάκη (α' βραβείο) είχε μιά 
στερεότητα κι εξέφραζε ενα δικό της προσωπικό 
όραμα. Ή  βροχή ήταν πολύ καλό χαρακτικό καί 
μόνο μιά κάποια τεχνική αβεβαιότητα ύπαδηλοϋ- 
σε πώς ήταν έργο σπουδαστικό. Τό καφενείο ή
ταν ένα άλλο δείγμα τίς αξιόλογης συνθετικής 
επίδοσης τής νέας αυτής χαράκτριας. Ό  Γιώρ
γος Μήλιος δείχνει επίσης πώς είναι αξιόλο
γος καλλιτέχνης. Τό κεφάλι του είναι άπ’ τά 
καλύτερα χαρακτικά τής έκθεσης μέ σωστή χα
ρακτική αντίληψη καί προχωρημένη τεχνική, δ
πως καί τό καφενείο του είναι ένα χαρακτικό 
σχέδιο μέ .αρετές. Ό  Λάκης Κουτρής έφτασε σ’ 
ένα επικίνδυνο καί κάπως απρόσωπο στυλιζάρι- 
σμα στά μυτιληνιά τοπία του. Ό  Γιάννης Βαλα
βανίδης (β' βραβείο) παρουσίασε άνετα καί εκ
φραστικά σχέδια βγαλμένα μέ σιγουριά καί προ
βληματισμό πάνω στή λειτουργία τής γραμμής.

Ή  σπούδασεική τούτη έκθεση μπορεί νά θεω- 
ρηθ2ϊ σαν δοκιμή. Μιά δοκιμή πού πέτυχε. Οί 
σπουδαστές θά πρέπει νά μας δείξουν πάλι καί 
σ’ άλλο στάδιο τίς προσπάθειες καί τά επιτεύγ
ματα τους. Έρχονται έτσι σέ «μιά πρώιμη επα
φή μέ τό κοινό, σφιγμομετρουν τίς διαθέσεις του, λ 0 7  
χαίρονται την εκτίμηση τού μόχθου τους. Κι 
αυτός ό διάλογος είναι ίσως άπ’ τους πιό δη
μιουργικούς παράγοντες στήν καλλιτεχνική δη
μιουργία.

Γ . ΓΙΕΤΡΗ Σ
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T E X Ν Ή
Η ΞΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΓΑΛΛΙΑ
«  Λεωφόρος Ντυράν»
°Ενα έργο -  βόμβα τον Σαλακρού

°Ένχ εύχάριστο «κρούσμα» παρουσιάστηκε στα 
Γαλλικά γ ρ ά μ μ α τα . Ό  γνωστός θεατρικός συγ
γραφέας καί άκαδη«ιαϊκός ’Δρμάνδος Σαλακρού 
έγραψε ένα συγκλονιστικό θεατρικό έργο τή 
♦Λεωφόρο Ντυράν* μέ κεντρικόν ήρωα εργάτη 
καί μάλιστα εργάτη συνδικαλιστή πού οί αγώνες 
του για τήν απελευθέρωση τής εργατικής τάξης 
έγιναν σύμβολο. Τ) Σαλακρού πήρε τό θέμα του 
από ένα πραγματικό περιστατικό, τήν πολύκροτη 

. «θπόθεση Ντυράν* που στη Γαλλία είναι γνωστή 
σάν υπόθεση Ντρέύφους τής εργατικής τάξης. 
Γι’ αυτό ό Σαλακρού κάτω απ’ τό"; τίτλο του 
έργου του προσθέτει: Χρονικό μιας ξεχασμένης 
δίκης.

Τό αληθινό περιστατικό πού πάνω σ'* αυτό βα
σίστηκε 6 συγγραφέας είναι τούτο: Στις 25 τού 
Νοέμβρη τού 1910 ό ’Ιούλιος Ντυράν, γραμμα
τέας τού συνδικάτου λιμενεργατών - άνθρχκ&ρ γα
τών τής Χάορης καταδικάστηκε σέ θάνατο. Ό  
Γάλλος «αυτός λιμενεργάτης, υπόδειγμα άνθρώ- 
πσυ καί αγωνιστή πιάστηκε σέ μιαν απεργία, 
με ύπόόειξη των εφοπλιστών, καί στάλθηκε 
απευθείας στο Κακουργοδικεϊο μέ τήν ψεύτικη 
κι αστήριχτη κατηγορία πώς αύτός ήταν ό ήθι- 
κός αυτουργός για τήν «προμελετημένη» δολο
φονία ένός απεργοσπάστη! ΤΙ ζωή του κρεμάστηκε 
από τήν εξήγηση πού οΐ δικαστές έπρεπε νά 
δώσουν στή λέξη ♦διαγραφή*! «Ό Ιούλιος Ντυ- 
ράν —  λέει τό κατηγορητήριο —  δστις είχε προ- 
τείνει τήν ♦διαγραφή';» των άπεργοσπαστών εκ 
τού συνδικάτου «διέγραψα* τήν ζωή'; ενός, με
ταξύ αυτών κλπ.» Ο ένας, αυτός είχε στήν 
πραγματικότητα σκοτωθεί σ’ έναν καυγά μεταξύ 
μεθυσμένων.

ΤΙ άδικη καί σκανδαλώδης αυτή δίκη και κα
ταδίκη ξεσήκωσε τήν κοινή γνώμη τής Γαλλίας 
καί όλου τού κόσμου. "Οταν όμως αποδείχθηκε 
περίτρανα ή αθωότητα τού Ντυράν κχί δια τάχθη
κε ή άποφυλάκισή του ήταν πια τρελλός! lie- 
θανε σ’ ένα ψυχιατρείο.

*0 Σαλακρού μέ τή «Λεωφόρο Ντυράν» δείχνει 
τήν πτώση τού καπιταλισμού; ’Τσαμ’ ένα σημείο, 
ναί. ’'Αλλο άν ό Ιδιος επιχειρεί νά δώσει μιαν 

- εξήγηση δλότετλα συναισθηματική γιά τα ελα
τήρια πού τον έσπρωξαν νά καταπιαστεί μ’ ένα 
τόσο τολμηρό θέμα: «Ήμουνα δέκα χοονώ παιδί, 

138 λέει, όταν καταδικάστηκε 6 Ντυράν. Καθόμουνα 
άντικρυ στις φυλακές. "Ακουγα από τό· περιβάλ
λον μου πώς τό δίκιο ήταν μέ τό μέρος που. 
’Επαναστάτησε ή παιδική ψυχή μου. ΤΓποσχέ- 
θηκα νά τό γράψω» κλπ.

Είναι γεγονός ότι σή;ιερχ νέοι κοινωνικοί pu-

θμοί, νέοι τύποι ήρώων προβάλλουν;. Δύσκολο ν’ 
αγνοήσουν οί ρεαλιστές συγγραφείς τό ρόλο τής 
εργατικής τάξης. *0 Σαλακρού ανοίγει έναν τολ
μηρό δρόμο.

Λέει κάπου ό ήρωάς του Ντυράν στήν αγαπημέ
νη του Τζούλια: « . . . ’Από 0ώ τκαί μπρός αυτό 
πού έχει σημασία γιά μένα είναι ό άνθρωπος. 
Ό  άνθρωπος πού μπορώ ν’ αγγίξω τό &έρι του 
καί νά τού πώ: «Θάρρος, φίλε μου! Αύριο θάμοστε 
όλοι μαζί ζωντανοί καί λιγώτερο δυστυχισμένοι!»

'Ο Σαλακρού ζητάει νά ξυπνήσει συνειδήσεις. 
Στό'; πρόλογο τού έργου του προβάλλει μέσα 
άπ’ τό σκοτει^ ντεκόρ τού λιμανιού ένας άν
θρωπος πού απευθύνεται στό κοινό μέ τούτα τά 
λόγια:

«Λίγο πριν ξεσπάσει ό μεγάλος πόλεμος, άν
τρες καί γυναίκες σταθήκανε αύτόπτες μάρτυρες 
τής τραγωδίας πού θά σάς παρουσιάσουμε* όμως 
προσπαθήσανε νά κλείσσυνε τά μάτια τους, νά 
σφραγίσουνε τ ’ αυτιά τους, γιά νά μπορέσουνε 
νά ζήσουνε μέ αναπαυμένη τή συνείδηση. Μερι 
καί κάνανε πώς κοιμούνταν. νΙσως μάλιστα 
νά κοσμούνταν στ’ αλήθεια γιατί έτσι τους βό
λευε νά ζήσουν ήσυχοι. Σήμερα αυτοί πού πε 
θαναν θ’ άναστηθούνε__ »

Βγαίνει κι ό Ιδιος ό Ντυράν καί λ έει: «ϊ, 
κειται για μια Ιστορία παλιά. Κι αλήθεια 
έγκλήιατα πού γίνηκαν στό παρελθόν κανείς Βέν 
τσίγκου'/εύεται '/ά δείξει οίκτο καί κατανόηση. 
"Ομως έγώ γνώρισα τή σιωπή τους μπροστά 
καυτούς πόνους* νόμιζαν πώς δεν είναι αύτο 
υπεύθυνοι μιά καί γύρισα*; άλλου τό πρόσωπο.

Κι ό άνθρωπος πού προλογίζει τού άπαντά
«Ή ιστορία «σου, Ντυράν, ή Ιστορία πού κ< 

ποτέ έζησες, θά ξαναζήσει. Θά ξαναζεί 
μέρα, κάθε ώρα, σ’ ολόκληρο τον κόσμο, μέ κα? 
νοόργιες φορεσιές, μέ νέα πρόσωπα, σέ 
πολιτείες. Αυτοί πού σέ γνώρισα·*; πριν 
χρόνια καί σέ οδηγήσανε στό θάνατο, 
χαιρετούνε τή μνήμη σου. Στήν πόλη πού έζ' 
τόσες δοκιμασίες μιά λεωφόρος φέρνει τό δ* 
στ*κ τΜτΰουλβάρ Ντυράν». Τιμούν τή ur/ήμη σου, 
τήν ώρα πού όδηγούνε άλλους ά/θρώπους στό 
θάνατο. Τά παιδιά μας, μέ τή σειρά τους θ ά  
τιμήσουνε κι αυτών τή μνήμη.»

Ό  Σαλακρού δεν είναι πάντα σαφής, μπ 
τά πράμματα, δείχνει πολλές φορές έναν 
σκεπτικισμό —  άλλωστε κι ό ίδιος δέν καυχιέ
ται πώς είναι θεωρητικός. Μά τά μηνύματα 
•δέν παύουνε ναχουν ανθρωπιά καί τόλμη. «3ϊ 
λέει 6 Ντυράν στό δικαστήριο, είμαι επαναστι 
της! Ποιός τίμιος άνθρωπος θά όεχόντχνε νά δια
τηρηθεί ένα κοινωνικό σύστημα που ύποχρεώ" 
τούς έργάτες νά ζούνε στή μιζέρια καί στόν 
κοαλισμό;» Καί ή Τζούλια, ένας αληθινά 
χος τύπος προ)οσπόρας γυναίκας, προσπαθεί 
κάνει τή μητέρα τού Ντυράν νά καταλάβει 
γιό της: « . . .Γ ιά  τον Τοόλκ> δέν υπάρχει



v j μη μάζα. Σκέφτεται πάντοτε τόν άλλον σά να 
ήταν 6 Ιδιος ό έχυτός του.»

*0 Σχλακρού δέν (χαρίζεται στούς ενόχους. 01 
κατήγοροι πού έξύφανοβν τή σκευωρία, όταν μα
θαίνουν τις κινητοποιήσεις τών έργατών γιά τή 
σωτηρία τού Ντυράν στή Γαλλία καί σ' όλόκλη- 
ρο τόν κόσμο, φωνάζουνε γεμάτοι τρόμο: «Τί πε
ριμένουν λοιπόν και δέν έκτελοϋνε στα γρήγορα 
τήν απόβαση;» «...Ενας νεκρός μάρτυρας είναι 
λιγώτερο ενοχλητικός από έναν ζωντανό. Μερι
κοί από τούς ανθρώπους μας άνασκευάζουνε τΙς 
κατηγορίες τους, αναιρούν τΙς καταθέσεις τους. 
Θά τόν λευτερώσουνε. . .  * «Σήμερα μονάχα ένας 
πόλεμος μπορεί νά σώσει τή χώρα__ Χυ>ρ1ς πό
λεμο θάχουμε επανάσταση!»

Δικαιολογημένα οΐ εργάτες τής Γαλλίας καί 
δλοι οί προοδευτικοί άνθρωποι ύποδέχτηοοαν τό 
έργο τού ΣχλακροΟ μ* ένθουσιασμό.

Οί έν α τες  ευχαριστούν τό Σαλακρον

Κύριε,
Στήν τελευταία σύσκεψή αης ή Εκτελεστική 

Επιτροπή της "Ενωσης των ’Εργατικών Συνδι
κάτων τής Χάβρης καί τής περιοχής της, συζή
τησε πλατεία τΙς αρετές τού βιβλίου σας «Λεω
φόρος Ντυράν*. ’Εάν ύπήρ&αν μερικές επιφυλά
ξεις για βρισμένα σημεία —  τέτοιες πάντοτε 6- 
πάρχουν —  δμως ή πλειοψηφία τών μελών μας 
πού διάβασαν τό βιβλίο σας μέ τό πιό μεγάλο 
ενδιαφέρον, τό παινέσανε για τήν αλήθεια του 
καί τήν τιμιότητά που.

ΙΙήραμε απόφαση νά σας «απευθύνουμε αυτό τό 
γράμμα για νά σάς έκφράααυμε την έκτίμηση καί 
τήν «ευγνωμοσύνη |ΐας για ένα έργο που κάνει 
γνωστή στό (ΐεγάλο κοινό μια ύπόθεση, πού, εδώ 
καί πενήντα χρόνια, στάθηκε σύμβολο τών αγώ
νων πού διεξάγει ή εργατική τάξη ύπερασπιζό- 
με'/η τό δικαίωμά της στή ζωή.

Θά εύχόμεθα τό έργο αυτό νά μή μείνει βιβλίο, 
μά ν’ ανεβεί καί στή σκηνή όπου rxai θά έχει 
τήν έπιτυχία πού τού αξίζει.

’Εμείς, σαν διάδοχοι τού Ντυράν και τών συν
τρόφων του, πού κάθε χρόνο τιμούμε τή μνήμη 
του, έτοιδιαζόμαστε νά γιορτάσουμε κι εφέτος τήν 
πεντηκοστή επέτειο τής ύπόθεσης αυτής.

Τό βιβλίο σας, ήρθε στήν πιό κατάλληλη στιγ
μή. Δέν μπορούσε νά γίνει καλύτερη προσφορά 
από μέρους ενός μεγάλου συγγραφέα τής Χά
βρης xt ένός τίμιου ανθρώπου.

Σάς εσωκλείουμε τό ανακοινωθέν πού δίνουμε 
για δημοσίευση στόν τύπο.

Μέ την έκφραση τής εκτίμησής μας, δεχτείτε, 
Κύριε, τά καλύτερα αί·σθή;ιατά μας.

Για τήν “Ένωση τών Συνδικάτων τής Γ .Σ .Ε .
'Ο Γενικός Γραμματέας 

L . Jochem .
Μ ιλάει ό Σαλακροϋ γ ια  τό έργο του

*0 Σαλάκρου σέ συνέντευξή του εξέθεσε τΙς 
σκέψεις του γιά τό έργο:

Σ α λ α κ ρ ο. ύ: Δέν υπάρχει πιό έπι-
κίνδυνο πράμα από τή μνήμη καί μάλιστα τή 
μνήμη ένός «συγγραφέα. Πόσες φορές δέν {ίου συν
έβηκε νά είμαι σίγουρος γιά ένα γεγονός κι ύ
στερα —  είτε γιατί βρήκα σημειώσεις μου, είτε 
γιατί είχα διαοεβαιθύσεις αξιόπιστων μαρτύρων — 
νά καταλάβω ότι ασυνείδητα τό γεγονός παράλ

λαξε μέσα μου μέ τόν καιρό, πήρε νέες προε
κ τά σ εις ... Φοβόμουνα μήπως επαθα κάτι τέτοιο 
καί μέ τήν ύπόθεση Ντυράν μιά και τήν έζησα, 
όπως σάς είπα, σέ ηλικία δέκα χρονών. Γι αυτό 
έδώ καί λίγα χρόνια προσπάθησα νά βρώ όλα 
τά δυνατά ντοκουμέντα, ακόμα καί όσους αύ- 
τόπτες μάρτυρες ζούσαν. Ξαναδιάβασα τόν τύπο 
τής εποχής, αντιδραστικό καί σοσιαλιστικό, τού 
Παρισιού καί τής Χάβρης. Βρήκα τά πρακτικά 
τής δίκης, τΙς αγορεύσεις τών συνηγόρων.

Κάποτε ένα άπλό περιστατικό, μιά λεπτομέρεια 
γίνονται κλειδί, σέ βοηθούνε νά καταλάβεις έ 
ναν άνθρωπο: Τό γεγονός π.χ. πώς ό Ντυράν 
έτρεφε περιστέρια καί πως δέν έπινε διόλου, πώς 
ή μητέρα του είχε βιβλιάριο μέ καταθέσεις, πώς 
ό πατέρας του τή μέρα τής καταδίκης ρίχτηκε 
κάτω από τους τροχούς ενός τραίνου στό σταθ
μό τής Ρουένης κλπ. ’Απ’ αυτά όλα ξεκίνησα γιά 
νά γράψω τό θεατρικό μου έργο. Ή  προσπάθειά 
μου δέν ήταν νά μυθιστορισποιήσω τήν ύπό
θεση, μά νά πλησιάσω όσο ήταν δυνατό μιαν 
όρισμένη Ιστορική αλήθεια. Καί όφείλω νά 6- 
μολογήσω πώς είχα -αρκετούς φόβους όταν εκ- 
δόθηκε τό βιβλίο μου. "ϋμουν σίγουρος γιά τήν 
πρόθεσή μου, δμως κχριμιά φορά συμβαίνει όπως 
ξέρετε, νά είναι κανείς αντικειμενικά «παλιάν
θρωπος» άν καί έχει τις πιό καλές προθέσεις. 
Θα ήμουνα απαρηγόρητος άν έγραφα ένα έργο 
Ιστορικό πού δ ήρωάς του θά ήταν αγνώριστος. 
Πρέπει νά σάς πω πώς μιά άπο τις μεγαλύτερες 
χαρές τής συγγραφικής ζωής μου ήταν σαν έλα
βα τό κείμενο από μιά ανακοίνωση τών λιμε
νεργατών τής Χάβρης πού μέ βεβαίωναν πώς διά
βασαν τό βιβλίο μου καί τούς άρεσε γιατί δέν α
πομακρύνεται από τή*; Ιστορική αλήθεια.

Γιά μένα, πού είμαι ό τόπος τού μικροαστού 
καί πού σάν συγγραφέας στάθηκα άτκμικιστης, ή 
κρίση τών εργατών αυτών έχει μεγάλη σημασία. 
Βέβαια, όταν ή;ιουνα νέος, αγωνίστηκα κι έγώ 
κάπου έξη χρόνια. "Ιδρυσα τό 1916 τή Σοσιαλι
στική Νοελαία τής Χάβρης πού εκείνη τήν επο
χή ακολουθούσε πολιτική τών άκρων. ’Αγωνί
στηκα στό κόμμα ίσαμε τό 1922. Ωστόσο δέν 
κουβάλησα ποτέ στους ώμους μου οακκιά κάρ
βουνο στο λιμάνι. Σ’ ένα σημείωμά μου άλλωστε 
τό λέω : «Νομίζω ότι τόν εργάτη δέν μπορείς 
νά τόν καταλάβεις μόνο μέ τό νά |ΐοιραστεΙς τους 
αγώνες του καί τή*; μιζέρια του* χρειάζεται νά 
ζήσεις καί τις δυσκολίες τής εργατικής ζωής. 
Κι έγώ πού δέν τήν μοιράστηκα ποτέ αυτή τή 
ζωή ούτε στα δέκα χρόνια μου, ούτε στά είκοσι, 
ούτε αργότερα, πώς ν’ άναπλάσω τή ζωή των 
καρβουνιαρέων τού λιμανιού; Στό σύγχρονο γαλ
λικό δραματολόγιο, όπως ξέρετε, δέν έμφανί- 
ζονται συχνά ήρωες εργάτες. Φοβόμουνα μήπως 
καί οί «δικοί» μου δώσουνε τήν εντύπωση περισ
σότερο εργατών δπερέττας. Γι’ αυτό ανακουφί
στηκα όταν εργάτες μέλη τής Γ .Σ .Ε ., διάδοχοι 
τού Ντυράν, μέ βεβαίωσαν πώς δέν τους αλλοίω
σα καί πώς αναγνωρίζουν στούς ήρωες μου τους 
πατεράδες τους, όπως αναγνωρίζουν τή ζωή τη 
δική τους καί τού Ντυράν.

Ά  π έ  λ Μ ό λ λ  ε  ρ: Τό -πρόσωπο τού Ντυ
ράν είναι συνταραχτικό. Στή Χάορη μιλώντας 
γιά τή στάση του στή δίκη τόν χαρακτηρίσατε 
«άγιο*. Πραγματικά ό Ντυράν παίρνει σέ μερι
κά σηζίεία στάση μάρτυρα.



Σ a  λ  α κ p o 0 : *0 Ντυράν δέν είναι κανένας 
μεγάλος θεωρητικός* δέν ήταν μάλιστα καθόλου 
θεωρητικός. Γι αυτό ίσως μ5 άρεσε. ‘Ένας με- 
γάλος θεωρητικός δέν νομίζω πώς μπορεί να γί
νει καλό θεατρικό έργο. ’Εδώ και δέκα χρόνια 
παίξανε ένα έργο γιά τόν Καρλ Μχρξ. Σαν έργο 
δεν ήταν καλό. Τούς θεωρητικούς μόνο θεωρητι
κοί μπορούν νά τούς αναλύσουν καί */ά εξετάσουν 
τή ζωή καί τό έργο τους. *0 Ντυράν προσφε- 
ρότα/ν για Θέατρο ακριβώς γιατί δεν ήταν θεω
ρητικός. "Ο30 για τή λέξη «άγιος* τήν είπα μάλ
λον τυχαία. "Αν ήθελα να δώσω έναν χαρακτηρι
σμό στό Ντυραν θα τού ταίριαζε μάλλον ή λέξη 
ήρωας. "Αν καί πάλι, νομίζω, πώς ούτε ή λέξη 
ήρωας, ούτε ή λέξη άγιος δεν τού ταιριάζουν. 
Ό  Ντυραν ήταν ένας αγωνιστής πού δεν έδινε 
σημασία στούς προσωπικούς κινδύνους, πού δέν 
σκεφτόταν παρά τό σκοπό πού όπεράσπιζε* ήταν 
άν θέλετε ό τύπος τού τέλειου αγωνιστή 
πού δέν υπολογίζει τό θάνατο κι άς μήν τόν α
γαπά. ’Ήθελε να ζήσει. Δέν ρίχτηκε μπρός στα 
πυρά κραυγάζοντας «Ζήτω δ θάνατος*. ΤΗταν 
ένας άνθρωπος πού άγαποϋσε τή ζωή καί πού 
δυστυχώς δέν μπόρεσε νά ζήσει.

Ό  Ντυράν ήταν τρυφερός, γλυκός, καλός. Ή  
έπανάστασή του μπρός στή μιζερια τόν όδήγησε 
στούς συνδικαλιστικούς αγώνες, όπως για τή λευ
τεριά τής εργατικής τάξης, όδηγήθηκε καί στό*; 
αναρχισμό ·άπό αίσθημα «αδελφοσύνης γιά τόν 
άνθρωπο. Στό 1910 μερικοί αναρχικοί προσπά
θησαν νά εμφανίσουνε τό Χριστό γιά δικό τους. 
Ό  Χριστός γι’ αυτούς ήταν δ άνθρωπος πού 
άντιστάθηκε στούς πλούσιους καί προσπάθησε νά 
στηρίξει τήν πανανθρώπινη αγάπη. Γιά τούς α
ναρχικούς αυτούς τό «αγαπάτε αλλήλους* ήταν 
πολύ κοντά στό «Προλετάριοι αλών των χωρών 
ένωθείτε».
. . ’Λ π έ λ - Μ ύ λ λ ε ρ :  —  Πλάι στόν Ντυ
ράν βάζετε δυό ωραίες μορφές γυναικών: Τήν 
Τζούλια καί τήν συγκινητική κυρία Καπρόν, τή 
γυναίκα του δΟλοφονy/jls*/ου απεργοσπάστη. Δεί
χνετε στό βιβλίο σας πώς ή απελευθέρωση τού 
εργάτη θά φέρει καί τήν απελευθέρωση τής γυ
ναίκας. Ή  προσωπικότητα τής Τζουλιας έχει 
ποικιλίες, σέ τραβάει. Πολλές φορές ή Τζούλια 
βλέπει πιο σωστά από τό Ντυράν καί έχει μια 
λεπτότητα στόν τρόπο πού σέ κάνει νά σκέφτε
σαι.

Σ α λ α κ ρ ο ΰ  : —  Δέν ξέρω πότε Θά παι- 
χθεΐ τό έργο μου. Έάν τό παίξουν θα πρέπει 
τό ρόλο τής Τζουλιας νά τόν ύποόυθεί ή Ντανιέλ 
Ντελόρμ, καί τό ρόλο τού Ντυράν ό Ύβ Ραμπέρ. 
Αυτήν πού ονόμασα Κυρία Καπρόν, καί πού είχε 
στη; πραγματικότητα άλλο όνομα, δέν τήν γνώ
ρισα. Μου τή*; άπακαλύψανε μερικά αύθεντικά 
ντοκουμέντα: II.χ. τό γεγονός πώς δέ Θέλησε 
νά κάνει μήνυση στό Ντυράν γιά νά μήν παρα
δεχθεί πώς αυτός σκότωσε τόν άνδρα της ή τό 
δτι άρνήθηκε τήν οικονομική βοήθεια τής Ε τα ι
ρίας στην οποία δούλευε ό άντρας της. Υπάρχει 
ένα γράμμα της δημοσιευμένο στόν τόπο τού 1910 

140 πού λέει πώς δέν θέλει ή δίκη αυτή ν’ ανοίξει 
χάσμα ανάμεσα στην εργατική τάξη καί στα 
τρία κοριτσάκια της πού ανήκουν στή*; ίδια τά-
Ιη·*

Ήθελα νά γράψω την ιστορία αυτού τού αν
θρώπου πού άντίκρυσα τή σιλουέττα του, πού ε ί

χα γνωρίσει τούς συντρόφους του. Είχα ακόμα 
πολύ καλά γνωρίσει τό δικηγόρο πού Υπερασπί
στηκε τούς άδελφούς Μπόγιερ. Γιατί άν, τό 1910 
ήμουνα δέκα χρονώ ατά 1918 ήμουν δέκα οκτώ. 
Καί δ Ντυράν άποκαταστάθηκε στό 1918. Καί 
18 χρονώ έχει κανείς αναμνήσεις. Έ τσ ι δέν 
είναι; Γνώρισα ακόμα τό γιατρό πού ήταν πρόε
δρος τού Συνδέσμου τών δικαιωμάτων τού ανθρώ
που. Τού άφτρα τό πραγματικό όνομά του στό έρ
γο. 'Όταν έγραφα τό θεατρικό μου αυτό έργο 
δέ οκέφτηκα διόλου άν θά πχιχθεί ή δέ Θά παι- 
χθεί. Είπα: «Θα τό γράψω».

Είμαι βέβαιος πώς άν ανεβεί στή σκηνή θά 
κερδίσει περισσότερο. Μού λένε πώς είναι ένα 
πολύ συγκινητικό βιβλίο* στή σκηνή θά γίνει 
συγκλονιστικό. Μια μέρα θά παιχθεί, σίγουρα 
θά παιχθεί, άν ζώ ή δέ*; ζώ αυτό δέ*; έχει ση
μασία. "Οταν έπιχσα νά τό γράψο) είπα πώς θά 
τό δημοσιέψω αμέσως. Καί τό έκαμα. Θέλω νά 
γνωρίσει επιτυχία γιατί στόν άνθρωπο αύτόν 
έβαλα πολύ από τόν έαυτό μου, γιατί οί έλπίδες 
του γιά τήν ανθρώπινη αδελφοσύνη συναντιώνται 
μέ κείνες πού κ’ εγώ είχα όταν ήμουνα δέκα 
οχτώ χρονώ.

Ε . Σ . Σ . Δ
Προβλϊ]ματα Γενικής Κουλτούρας 
στα 1960.  ·

Έπιστρέφοντας από τή Μόσχα, όπου είχε πάει 
τελευταία, ό Γάλλος συγγραφέας Φρανσίς Κοέν 
έδωσε μια συνοπτική εικόνα τής πολιτιστικής καί 
επιστημονικής ανάπτυξης στήν ΕΣΣΔ. Στό ’Ιν
στιτούτο αύτοματοποίησης καί τηλεμηχανικής εί
δε, όπως γράφει, συμπυκνωμένα μέ τόν συναρπα
στικό τρόπο τά προβλήματα πού μπαίνουν σήμερα 
στό σοβιετικό οόμανισμό.

«’Άλλοτε —  είπε στόν Κοέν δ ’Όλεγκ Ά6εν, 
όταν τόν δέχτηκε στό ’Ινστιτούτο Αυτοματοποίη
σης καί Τηλεμηχανικής —  τό*; άνθρωπο τόν σα
κάτευαν οί απαιτήσεις τής μηχανής, όπου έπρε
πε νά προσαρμόζει τό ρυθμό τών μυώνων του καί 
τών σκέψεων του καί νά θυσιάζει τ!ς πιό ουσια
στικές φυσικές καί νευρικές του δυνάμεις. Αύριο 
ό έργάτης θάχει μόνο νά επιβλέπει μερικά καν
τράν, νά παρακολουθεί μερικά φωτεινά σήιιατα 
καί καμπύλες. Τί θάβγει -απ’ «αυτό; Μπορεί |ΐόνο 
νά πλήττει, ή νάχει μερικές διαταραχές τής 
προσοχής του από τήν πολλαπλότητα τών μηχα
νών πού θά παρακολουθεί. Μελετάμε μέ πάθος αυ
τό τό καινούριο πρόβλημα τών σχέσεων τού αν
θρώπου μέ τή μηχανή».

0  Φρ. Κοέν, ομολογεί πώς εισχώρησε πιό βα
θιά στή φύση τού καινούριου σοβιετικού ουμα/νι- 
σμοϋ, όταν έπισκέφθηκε τόν καθηγητή Λεόντιεφ, 
έναν από τούς πιό μεγάλους ψυχο - παιόαγο>γούς 
τού καιρού μας καί αντιπρόεδρο τής ’Ακαδημίας 
Παιδαγωγικών Επιστημών τής Μόσχας. Δέ θά 
μπορούσαμε νά διχνοηθούμε τίς επιτυχίες τής 
σοβιετικής επιστήμης, είπε ό Αεόντιεφ, άν δέν 
άρχιζε ή καλλιέργεια τού επιστημονικού πνεύ
ματος από τά σχολικά θρανία, καί άν δέν υπήρ
χε μια ατμόσφαιρα σεβασμού πρός τήν επιστή
μη καί σταθερής προσφυγής σ’ αυτή*;. «Πρέπει 
νά δημιουργήσουμε, είπε, τήν αντίληψη πώς οί 
επιστήμες δέν είναι κάτι ξεχωριστό, πρέπει νά



δώσουμε νά καταλάβουν δλοι πώς ή ζωή έξαρτά- 
ται άπό τήν άνάπτυξη ιών έπιστημών. €Η έπι- 
στήμη λοιπόν γίνεται κάτι οικείο, δπως τα αν
τικείμενα τού σημερινού τεχνικού πολιτισμού, 
π.χ. ό ήλεκτρισμός ή τό τηλέφωνο». Μά ό Λεόν- 
τιεφ στόν δρο «Επιστήμες» περιλαμβάνει αδιά
σπαστα ένωμένες και τίς φυσικές έπιστήμες καί 
τίς κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες. Στήν 
ΕΣΣΔ ή διάκριση αυτή, δχι βέβαια στό αντικεί
μενο ή στίς μεθόδους, άλλα στή φύση τους, για 
πολλούς δέν ύπάρχει.

*0 Φρ. Κοέν συνάντησε καί τόν ύφυπουργό τής 
Δημοσίας Έκπαιδεύσεως τής Ρωσικής Δημοκρα
τίας Α. Μαρκούτσεβιτς. «Κάποια στιγμή τοΟ έθε
σα τό ερώτημα για τήν κλασική παιδεία, από ά- 
φορμή τό ακόλουθο περιστατικό: είναι γνωστό 
πώς σέ δλα τά πεζοδρόμια τής Μόσχας, στους 
σταθμούς τού μετρό, στό κέντρο καί στα προά
στια, βρίσκει κανείς κάθε ώρα περίπτερα όπου 
πωλούν προπάντων παγωτά, αεριούχα, φρούτα 
καί λαχανικά καί βιβλία. Βιβλία κάθε λογής: 
σοβιετικά καί ξένα μυθιστορήματα καί ποιήματα, 
τεχνικά, εγχειρίδια μαγειρικής, κεντήματος καί 
ραψίματος, Ρώσους κλασικούς καί κλασικούς άπ* 
δλο τόν κόσμο. ’Ανάμεσα σ’ αύτά ήταν καί τα δυό 
τελευταία έργα πού βγήκαν στή σειρά τής ’Ακα
δημίας ’Επιστημών: Τά Δ ο κ ί μ ι α τού Μόν
τα ίνι καί τά έργα τού Άπουλίσυ. «Ρώτησα μια 
πωλήτρια: «Αύτά φεύγουν;» —  «Ναί, ασφαλώς». 
Ρώτησα μια νέα, καθηγήτρια γαλλικής: «Ποιός 
τ ’ αγοράζει αύτά;» ·— Δέν έχει σημασία ποιός. 
—  Γιατί; —  Μα για να μορφωθούν. Ζήτησα καί 
τή γνώμη τού καθηγητή καί ύφυπουργοΰ Μαρ- 
κουτσεβιτς:

«Ή απάντησή μας, άπσκρίθηκε, θά σάς φανεί 
παράδοξη, μά πάνω σ’ αύτό ακριβώς τό πρόβλημα 
έχω κι εγώ έρωτήματα. ’ Ιδού. Πρίν από τρία 
χρόνια ήμουν στό Παρίσι. Πήγα στήν Κομεντί 
Φρανσαίζ. ^Επαιζαν Ρακίνα. Πολλές θέσεις ήταν 
άδειες. Μοδκανε έντύπωση. «Βλέπειτε, }ΐού απάν
τησε δ συνοδός μου, δ Ρακίνας, δπως κι δ Καρνέ - 
ΐγ κι δ Μολιέρος, είναι δεμένοι σ’ έμας μέ τό 
σχολαστικισμό τού λυκείου καί μάς έχουν γίνει 
ανιαροί. Χρειάζονται πολλά χρόνια γιά νά ξανα- 
βρούμε τή'; ομορφιά τους». Μή βάζετε στό στόμα 
μου πράγματα πού δέν είπα, πρέπει νά διδάσκον
ται οί κλασικοί στό σχολείο. Μά έπιτέλους, στήν 
ΕΣΣΔ, δέν διδάσκονται ούτε αρχαία έλληνικά ού
τε λατινικά, κι δμως σέ κανένα άλλο μέρος δέν 
διαβάζονται τόσο δσο σ’ εμάς σήμερα οί "Ελλη

νες καί Λατίνοι Γκλχσικοί. Αύτό είναι γεγονός. 
Τά τελευταία δέκα χρόνια έτκδόσαμε καί σέ πολ
λές περιπτώσεις ξανκεκδόσαμε επανειλημμένα ό
λους τούς μεγάλους συγγραφείς, σέ μεγάλα τι
ράζ. Δέν διδάσκονται στα αχολεία, μά διαβάζον
ται σοβαρά από τούς ενήλικους, πού τραβάν πά
ρα πολλά βιβλία. Κι έτσι στή Σοβιετική "Ενωση 
ύπαρχει πολύ περισσότερη κλασική κουλτούρα 
παρά δπουδήποτε αλλού. Μπορούμε νά γενικεύ- 
σουμε τό πράγμα. Σέ δλους τούς τομείς τής παι
δείας, ύπάρχει ένα ανώτατο δριο πού δέν επι
τρέπεται νά ξεπερνιέτχι γιά νά μή'; πνίγεται ή 
διάθεση κι ή φρεσκάδα τής αντίληψης. Χρειά
ζεται ένα κάποιο ύγειονομικό καθεστώς τής γνώ
σης γιά νά διατηρούν οί άνθρωποι τήν δρεξη 
τής μάθησης, ακόμα καί δταν μεγαλώνουν.

— ’Εφαρμόζετε αυτές τίς άρχές στή σύνταξη 
των σχολικών προγραμμάτων;

— Προσπαθούμε, όχι χωρίς έπιτυχία. Στίς πιό 
πολλές περιπτώσεις οί Σοβιετικοί διατηρούν τήν 
δρεξη τής μάθησης ώς τά γεράματά τους. Καί 
σημειώστε πώς αύτά τά αποτελέσματα μπορεί νά 
ύπάρξουν σ’ δλους τούς λαούς. Τόν τελευταίο και
ρό μάς ρώτησαν μερικοί άν στίς καθυστερημένες 
σύγχρονες χώρες, στήν ’Αφρική λογουχάρη, μπο
ρούν νά αναπτυχθούν, δπως καί αλλού οί ανώτε
ρες σπουδές, καί συγκεκριμένα ή έπιστημονική 
καί τεχνική κουλτούρα. Eljixt βεβαιότατος πώς 
ναί. Μά χρειάζεται νά βασιλεύει στή χώρα μιά 
ατμόσφαιρα ενδιαφέροντος γιά τή γνώση. Σ’ αύ- 
τή τήν περίπτωση, τά παιδιά, δίχο>ς νά τό συνει
δητοποιούν, θά μπορούν νά προσαρμόζονται στίς 
ανώτερες σπουδές δπως μπορούν καί προσαρμό
ζονται στό ποδόσφαιρο.

— Πώς αναπροσαρμόζετε τα προγράμματα στήν 
τόσο γρήγορη πρόοδο των γνώσεων;

— ’ Ιδού, χρειάζεται να γίνονται οί αναγκαίες 
εκτιμήσεις μά ,κχί νά κρατούμε τήν ψυχραιμία 
μας, νά μήν κάνουμε παραχωρήσεις στή [ΐόδα, δ
πως κάνουν, ακόμα κι εδώ μερικές εφημερίδες. 
Υπάρχει ή βάση τής στοιχειώδους γνώσης, πού 
δέν εξελίσσεται τόσο γρήγορα καί πού ή απόκτη
σή της καθορίζει ακόμα καί τίς υπερβολές στούς 
νεωτερισμούς. Ή  γενική μόρφωση πρέπει νά δί
νει αύτές τίς στοιχειώδεις γνώσεις. Γιά τά άλ
λα ύπάρχει όλόκληρο τό σύστημα τής περ’.σχολι
κής επιμόρφωσης, πού έχει πάρα πολύ αναπτυχθεί 
μέ τούς διάφορους κύκλους, τά βιβλία καί τά πε
ριοδικά. Κι αύτό τό σύστημα οφείλει νά τραβάει 
τήν προσοχή των παιδιών, καί νά τά προετοιμά-

ΔΙΑΛΕΚΤΑ ΕΡΓΑ

Β. I. Λ Ε ΝIΝ
Ή  πρώτη σοβαρή προσπάθεια πού γίνεται στή χώρα μας

γιά τά έργα του Νικολάι Λένιν.

Έκυκλοφόρησαν οί τόμοι Α1 και Α2 
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ζει γιά τίς εδδακές σπουδές καί δραστηριότητες. 
Επειδή ή θεωρία τής αχετικότητας είναι αληθι
νή, αύτό δέ σήμα {'Act πώς δέ θά διδάσκουμε τα 
κλασικά νευτωνικά στο οχεία που άνταπακρίνον- 
ται στό συγκεκριμένο πιρότιο πού τά παιδιά αντι
λαμβάνονται τά φαινόμενα. ’Εδώ, ό ύπερβολι
κός μοντερνισμός στην πραγματικότητα Οά ά- 
πομάκρυνε από τή ζωή. ’Αντίθετα, από τό σχο
λείο ακόμα, πειραματιζόμαστε πάνου στη δι
δασκαλία μερικών μεθόδων των νεότερων μαθημα
τικών. ’Οφείλουμε ακόμα νά λογαριάσουμε τό 
γεγονός δτι τυπώνουμε κάθε χρόνο έκατόν πενήν- 
τα πάνου - κάνου Εκατομμύρια αντίτυπα από σχο
λικά έγχειρΟδια. Δέν είναι δυνατό νά τά αλλά
ζουμε κάθε μέρα. Αυτό άλλωστε —  παρουσιάστη
κε κι αυτή ή περίπτωση —  θα δημιουργούσε καί 
κάποιο σκεπτικισμό για τή μόρφωση. Μ’ ένα λό
γο, τό ξαναλέω, βελτιώνουμε σταθερά τά προ
γράμματα, δίχως δμως νά τά κάνουμε νά σκον
τάβουν.» .

Μ’ αύτή τή μετρημένη στάση ήταν ανάλογη 
καί ή γνώμη του Μιχαήλ Άγκόκλοφ, άντεπιστελ- 
λοντος μέλους τής ’Ακαδημίας ’Επιστημών. cO 
Κοέν μίλησε μαζί του για τήν όργάνονση τής έπι- 
στημονικής έρευνας, γιά τή σχεδιοποίηση, γιά 
τόν καταμερισμό τής έργασιας καί άλλα προβλή
ματα μεθόδου σχετικά μέ τήν έρευνα. «Δέν πρέ
πει, είπε δ Άγκόκλοφ, νά κάνουμε παραχωρή
σεις στή μόδα*. 'Π έγνια αύτή, λέει ό Κοέν, νά 
μην συγχέεται τό δ,τι είναι σύγχρονο μέ δ,τι 
είναι τής μόδας, νομίζω πώς είναι μιά από τΙς 
βασικές προϋποθέσεις των προόδων πού κάνει ή 
σοβιετική έπιστήμη. ’Εκεί δέν ξετρελλαίνονται 
καί δέν ρίχνονται άλλόφρσνες πότε εδώ καί πό
τε εκεί, παρά γενικεύουμε τΙς γνώσεις, δημιουρ
γούνε ένα εύνοΐκό έδαφος καί πολλαπλασιάζουνε 
τά στελέχη πού θά είναι Ικανά νά έ\6ιαφερθοϋν 
υπεύθυνα γιά το καινούριο.

Μ’ αύτό έχει ανάγκη από έλιγμσύς. rO στα
τιστικός Νεατσίνοφ, πού διευθύνει τώρα ένα συ
νεργείο επιφορτισμένο νά μελετήσει τήν εφαρμο
γή τών συγχρόνων μαθηματικών μεθόδων, μέ τίς 
πιό τέλειες ήλεκτρονικές μηχανές, πάνου στά 
οικονομικά προβλή;.ιατα, είπε: «‘Όταν χρειάστη
κα τούς ερευνητές γι’ αυτό τόν τελείως καινού
ριο κλάδο, {ΐούδωσαιν άσπρο χαρτί. Χρειάζονταν 
οικονομολόγοι μέ ανώτερες μαθηματικές γνώσεις, 
μά καί }ΐαθηματικοΙ Ικανοί νά θέτουν στις μη

χανές οικονομικά προβλήματα. Έπισκέφθηκα πολ
λά ιδρύματα ανώτερης μόρφωσης, τό ’Ινστιτούτο

οικονομίας καί Στατιστικής, τό Πανεπιστήμιο, 
τήν οί/κσνομική σχολή τής ’Αγροτικής ’Ακαδημίας 
Τιμιριάζεφ. Μίλησα μέ σπουδαστές που πήγαιναν 
στόν τελευταίο χρόνο, ζύγισα τήν αξία καί τίς 
λαχτάρες τών ά'Λρώπων. *Έτσι σχηματίστηκε έ
να συνεργείο από τέσσερους κι ύστερα από ένιά 
νέους, κάτω τών τριάντα χρόνων, πού δούλευαν 
μέ πάθος: ήταν ό πυρήνας μιας καινούριας έπι- 
στημονικής ένότητας. Μ’ αύτή τή μέθοδο δέν τή 
χρησιμοποίησα μόνα; εγώ. Τό ίδιο γίνεται καί 
σέ άλλες περιπτώσεις, δταν χρειάζονται άνθρω
ποι γιά τελείως καινούρια πράγματα: έτσι συγ
κροτήθηκαν τά πρώτα συνεργεία ερευνών γιά τήν 
ατομική ενέργεια ooxl γιά τούς πυραύλους. Τ ·  
στερα πρέπει νά σχηματιστούν στελέχη. Τό Πα
νεπιστήμιο τής Μόσχας δημιούργησε ένα τμήμα 
γιά τούς οικονομικούς μαθηματικούς. Τώρα φοι
τούν σ’ αυτό πενήντα σπουδαστές. Τό ίδιο έγινε 
καί στό Πανεπιστήμιο τού Λένινγκραντ καί στό 
’Ινστιτούτο Οικονομίας καί Στατιστικής. f0  και
νούριος κλάδος δυναμώνει».
Οί άνΟρωπιστικές απονδές

Σχετικά μέ τίς ανθρωπιστικές σπουδές, στην 
ΕΣΣΔ, τά συμπεράσματα τού Φρ. Κοέν είναι τό 
ίδιο ενθουσιαστικά,:

«"Εκανα πρώτα - πρώτα μιά θεμελιακή διαπί
στωση: αντίθετα από δ,τι θά μπορούσε νά πι
στέψει κανείς —  καί από δ,τι γινόταν πραγμα
τικά σέ όρι^ιένες περιόδους —  τό κύ}ΐα τής πιό 
Ενθουσιαστικής καί άπληστης γιά τό καινούριο 
νεολαίας, δέ ρίχνεται μόνο στήν τεχνική καί 
στις φυσικές επιστήμες. Ιστορικοί, φιλόσοφοι, 
οίκονο^ιολόγοι, γλωσσολόγοι, ψυχολόγοι, κοινω
νιολόγος βλέπουν νάρ/επαι μιά στρατιά ποιότη- 
τας, αποφασισμένη νά σπάσει τή ρουτίνα, νά κα
ταπιαστεί μέ καινούρια προβλήματα καί νά δώσει 
ατό; κλάδο της δλη τή θέση πού τής ανήκει στήν 
κοινωνική ζωή. Τ ’ ακόυσα αύτό τό πράγμα άπό 
πολλές μεριές. Είναι αρκετό ένα τυπικό παρά
δειγμα. θέλησα νά γνωρίσω τούς συγγραφείς 
τεσσάρων πρόσφατων σοβιετικών άρθρων, πού έ
δειχναν ευθύνη, γνο>ση, μαχητικότητα καί θέληση 
γιά ανανέωση τών προβλημάτων πού έθιγαν. Δια
πίστωσα μέ έκπληξη πώς οΐ τρεις άπό τούς συγ
γραφείς ήταν νέοι κάτω τών τριάντα χρσνών. 
"Ετσι οί αυστηρές μά ωφέλιμες φιλοσοφικές καί 
Ιστορικές έρευνες έχουν τό νεανικό τους προσω
πικό, γιομάτο γνώση καί όρμή ταυτόχρονα. Εί
ναι σίγουρα καρπός μιδς σοβαρής, βαθειάς καί

'>r.V
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Σ ικέϊρος  Α ντοπροαωηογραψ ία

στρχτευμένης π αιδείας . Μάλιστα, στρχτευμέ νης! 
Πού πιστεύει δηλαδή στήν άποτειλεοματιικότητα 
τών ιδεών, οοαΐ στήν ευθύνη έκείνων πού κατα
πιάνονται μ* αυτές. Ετούτοι οί νέοι, δέν θεω
ρούν τίς ανθρωπιστικές σπουδές σαν ένα στολί
δι του πνεύμ&τος, τόσο πιό πολύ ραφιναρισμένδ* 
καί τιμητικό, όσο πιό ανώφελο είναι. Οί άνθρω- 
πιάτοκες σπουδές είναι απαραίτητες στή δράση 
τού ανθρώπου πού ζεί στή'; κοινωνία, πού γυρεύει 
νά νιώσει τή θέση τής δραστηριότητας του στή'; 
Ιστορία τού τόπο·) του καί τού κόσμου, να τήν το
ποθετήσει σέ σχέση μέ τίς οικονομικές, πνευμα
τικές καί κοινωνικές ανάγκες των συγχρόνων του. 
Οί α'Λρωπιστικές σπουδές χρησιμεύουν γιά νά 
σχηματιστεί ή αντίληψη τού κόσμου πού Υποβα
στάζει τή ζωή των Σοβιετικών πολιτών. Είναι 
για όλους, κι όχι μόνο για τούς ειδικούς, ένα α

παραίτητο όργανο αληθινής κουλτούρας, τής κουλ
τούρας πού ιχρησιμεύει για να οργανώνει καί να 

j κατευθύνει τή ζωή.
° Οταν ή «Κομσομόλτ/αγια Ιΐράοδα* έθεσε τό 

ερώτημα άν ό αιώνας τού ατόμου θα ζήσει χω
ρίς τέχνη, κι άν ή φυσική θα σκοτώσει τήν ποίη
ση, σ’ όλη τή χώρα άναψε μια μεγάλη συζήτηση 
γιομάτη πάθος. Οί ελάχιστοι πού Υποστήριζαν 
πώς ή τεχνική έπαρχε ί για όλα, συντρίφτηκαν α
πό τούς οπαδούς τής ολοκληρωτικής ανάπτυξης 
του ατόμου. Πολλοί απ’ αυτούς υποστήριζαν πώς 
δ καθένας έχει δικαίωμα στήν ποίηση, στα αι
σθήματα καί- στήν έκφρασή τους.- * Αλλοι Υποστή
ριξαν πώς δέ μπορεί να υπάρχει μεγάλος μηχα
νικός ή ατομικός επιστήμονας πού νάναι μόνο 
μηχανικός ή μόνο ατομικός επιστήμονας. ’'Αν 6 
άνθρωπος δέν καταλαβαίνει γιατί, για ποιόν καί 
σέ όνομα τίνος δουλεύει, δέν θά έχει λόγο νά 
δουλεύει. ’Αναρωτήθηκε κανείς αρκετά γιατί οί 
Σοβιετικοί έπιστήμονες δέν έχουν τίς κρίσεις 
συνείδησης που καμμιά φορά παίρνουν δραματι
κές μορφές στους δυτικούς επιστήμονες; CH θε-

μ>.λιακή αι -ία είναι ή πολιτική τους συμφωνία 
με τους σκοπούς του κράτους τους. Καί μπορούσε 
νάταν -ό_»ο πλήρης αυτή ή συμφωνία άν δέν αν
τλούσαν από τίς Ιδιες γνώσεις καί άπό τίς Ιδιες 
επι j  ,ηιονικ^ς αντιλήψεις οί έπιστήμονες κι οί 
πολιτικοί, οί τεχνικοί κι οί μιλιτάν; Αύτό τό 
ρόλο παίζουν οί σοβιετικές ανθρωπιστικές επιστή
μες έξω άπό τούς ειδικούς τους τομείς.
Συζητηθείς

'0  Κοέν παραβρέθηκε «καί σέ «πολλές συζητή
σεις πού έγιναν στήν ΕΣΣΔ. «’Εκεί, λέει, συζη
τούν πολύ τό ζήτημα τής έκπαιδευτικής μεταρ
ρύθμισης. "Ολοι συμφωνούν πάνου σ’ αύτό: νά 
φέρουμε πιό κοντά τό σκολειό στή ζωή. Μά οί 
γνώμες χωρίζονται για τά μέσα. Στίς περισσό
τερες περιπτώσεις τώρα, οί μαθητές πριν νά 
μπουν στήν ανώτερη εκπαίδευση όφείλουν νά έ
χουν εργαστεί δυό χρόνια στήν παραγωγή. νΕτσι, 
λέει ένας καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής Μό
σχας, οί φοιτητές φτάνουν πιό ώριμοι, πιό γνώ
στες τής ζωής καί μελετούν πιό σοβαρά. Μιά κα- 
θηγήτρια, ωστόσο, πιστεύει πώς έτσι χάνεται 
καιρός. Κι’ οί συζητήσεις συνεχίζονται.

Πολλές συζητήσεις γίνονται καί γιά τά θέ
ματα τής αισθητικής. Οί πιό πολλοί ζωγράφοι 
παραπονιούνται πώς δέν ανανεώνεται διαρκώς ή 
σοβιετική ζωγραφική. Μά δέν είναι τόσο εύκολο 
νά προσδιορίσουν τίς α ίτ ιες . Είναι φανερό δτι 
κυριαρχεί κάποιος ακαδημαϊσμός. Μά οί Υπο- 
στηριχτές του προβάλλουν τό έπιχείρημα πώς οί 
πολύ πολμηρές ζωγραφικές αναζητήσεις, πού δέν 
τίς καταλαβαίνει ένα κακά παρασκευασμένο κοι
νό, δημιουργούν τόν κίνδυνο νά τό άπομακρύνουν 
χπό τήν τέχνη. Σ’ αύτό άλλοι απαντούν πώς α
κριβώς, ή εόθυγρά«ΐΛΐιση μέ τό άνεπαρκώς ανα
πτυγμένο γούστο μόνο σ’ ένα αισθητικό λίμνασμα 
θά όδηγήσει.

Μ Ε Ξ ΙΚ Ο

1Η  φ υ λ ά κ ισ η  το ν  ζ ω γ ρ ά φ ο υ
Νταβιντ ’Λλφάρο Σικέϊρος

Στίς 9 τού περατσ»ιενσυ Αύγουστου ό μεγάλος 
Μεξικανός ζωγράφος Νταβίντ 'Αλφάρο Σικέϊρος, 
ρίχτηκε στή φυλακή, γιατί πήρε μέρος σέ φοι
τητικές εκδηλώσεις πού έγιναν στό Μεξικό.

Ή  κυρία Άντζέλικα Άρενάλ ντε Σικέϊρος α
νακοίνωσε πώς όταν πιάστηκε ό άντρας της «δού
λευε τό έργο-πού θά ναι σίγουρα τό πιό σπουδαίο 
τής οαχριέρας του. Είναι μιά τοιχογραφία γιά 
τήν αίθουσα τής ’Επανάστασης, στον πύργο τού 
Σαπουλτερέθ, τελειωμένη σχεδόν, καί πού θά 
παρουσιαζόταν στο κοινό τό Νοέμβρη τού 1960, 
στα πενήντα χρόνια ακριβώς τής μεξικανικής ’Ε 
πανάστασης. Είναι ένα γιγαντιαίο έργο, πάνου 
άπό τετρακόσια τετραγωνικά μέτρα, χο>ρισμένο 
σέ πολλές ζωγραφικές ζώνες, πού απεικονίζουν 
τά προδρομικα κινήματα πρίν άπό τήν ’Επανά
σταση, τό λαό πού είχε πάρει τά όπλα. Ή  σύλ
ληψη τού καλλιτέχνη έγινε χωρίς κλήση ή έν
ταλμα τής άρμόδιας αρχής καί πριν άπ’ αύτή 
τήν αυθαίρετη ένέργεια προηγήθηκε μιά απόπει
ρα δολοφονίας του, όπως τό αποδείχνουν τά Ιχνη 
από τίς σφαίρες στό αυτοκίνητό του. Ή  αστυνο
μία τόν έπιασε αφού παραβίασε πρώτα τό άσυλο
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κατοικίας του Δόκτορος ’Αλβάρο Κύριλλο Ζίλ, 
πού είναι δ π ιό μεγάλος συλλογέας έργων Ριβέ- 
ρα, ’Ορόζκο m l Σικέϊρος. Κι ένώ όλος δ κό
σμος περίμετρε πώς δ Πρόεδρος τής Λαοκρατίας 
θα καταδικάσει αυστηρά τήν απόπειρα δολοφο
νίας τού Σικέϊρος, ό ανώτατος άρχων περιορί
στηκε '/λ αφήσει ατό Γενικό Εισαγγελέα τού δ- 
μοσπονδιακοϋ δωοακτηρίου τού διαμερίσματος τήν 
έγνια νά σκαρώσει τήν πιό βιαστική καί χονδρο
ειδή δίκη πού άναφέρεται στην Ιστορία των με- 
ξιριάνικων duκαστηρίων». Αυτά αναφέρει σχετικά 
μέ τή σύλληψη τού συζύγου της ή Κχ Σικέϊρος.

Ό  Σικέϊρος πιάστηκε γιατί είχε αναπτύξει με
γάλη δραστηριότητα για την απελευθέρωση των 
πολυάριθμων δημοκρατών κρατουμένων τού Μεξι
κού, πράγμα πού ενοχλούσε την αυταρχική πολι
τική τού παντοδύναμου ΙΙροέδρου τής Αξιοκρα
τίας Άντόλφο Λόπεζ Ματέος. Αυτό τό μέτρο προ- 
κάλεαε κύμα αγανάκτησης σ’ όλο τον κόσμο, πού 
εκφράστηκε σέ διαμαρτυρίες καλλιτεχνών καί 
διανοουμένων όλων των τάσεων καί όλων των 
ιδεολογικών αντιλήψεων.

Στη Γαλλία ή Επιτροπή Δημοκρατικής Δρά
σης καλιτεχνών καί κριτικών τής τέχνης έστει
λε σχετικό δπόμνημα, πού τό υπογράφουν ό II ι- 
κώσσο, 6 Ζάν Λυρσά, δ Ζάν Ιίικάρ Λέ Ντού, ό Ψι- 
λίπ Σουπώ, ό Τρισταν Τζαρά, δ IIινιόν, δ Λορ- 
ζαύ, δ Βαλντεμάρ Ζώρζ, και δ Μαρσέλ Σιμόν. Τό 
Ιδιο υπόμνημα για τήν απελευθέρωση τού Σικέΐ- 
ρος δπόγραψχ»ν στην ’Ιταλία 6 Ιστορικός τής τέ
χνης Λιανέλίλο Βεντούρι, στήν Αυστρία ό Βέρνερ

r//  άφισσα που βραβενΟηκε

Χόφφμαν,συντηρητής τού Μουσείου Μοντέρνας Τ έ
χνης τής Βιέννης, στήν 'Ολλανδία δ Μπράατ, δι
ευθυντής του περιοδικού Κρόνοεκ φόν Κούνστ έν 
Κουλτούρ, στήν Τσεχοσλοβακία δ Μιροσλαβ Μί- 
κο, πρόεδρος τού τσέχικου τμήματος τής Διεθνούς 
"Ενωσης Κριτικών τής Τέχνης, στήν Ελλάδα 
δ Βρ. Τοουχλος, ΙΙρόεδρος τού Καλλιτεχνικού Ε 
πιμελητηρίου, καί πολλοί άλλοι σέ άλλες χώρες. 
’Ακόμα, στις 30 Σεπτεμβρίου τδ τρίτο συνέδριο 
τής Διεθνούς "Ενωσης IIλάστιχών Τεχνών (ΟΓ- 
ΝΕΣΚΟ) έστειλε ανάλογο τηλεγράφημα στόν 
Πρόεδρο Ματέος.

ΙΤ Α Λ ΙΑ
Δ ια γ ω ν ισ μ ό ς  κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ή ς  α ν τ ιφ α 
σ ισ τ ικ ή ς  ά φ ίσ α ς .

— ΟΙ εκδηλώσεις πού σημειώθηκαν τόν περα
σμένο ’Ιούνιο στήν Ιτα λία  απ’ αφορμή τήν από
πειρα επιβολής ένός συνεδρίου τού νεο φασιστικού 
κόμματος στή Τζένοβα, πόλη άς σημειωθεί πού 
διακρίθηκε μέ τό χρυσό μετάλλιο τής αντίστα
σης, είχαν τή συνέχειά τους σέ ανάλογες εκδηλώ
σεις καί στόν τομέα τής τέχνης. Τό επεισόδιο 
δεν μπορούσε νά θειυρηθεϊ μεμονωμένο καί απο
τελούσε μια λεπτομέρεια τής γενικότερης έπιθε- 
σης πού είχε εξαπολύσει ή κληρικαλιστική δε
ξιά, ή όποια μένει σταθερά προσηλωμένη στήν ι
δέα μιας συνεργασίας μέ τούς επιγόνους τού 
Ντοϋτσε για τή ; άντιμετώπιση τής επιρροής τών 
αριστερών κομμάτων καί τή νόθευση τού δημο
κρατικού συντάγματος. ’Από τή διαπίστωση αύτή 
γεννήθηκε καί ή Ιδέα τής προκήρυξης ένός δια
γωνισμού από μέρους μιας δυάδας καλλιτεχνών 
τής Τζένοοα, οί όποιοι είχαν -πάρει μέρος στις 
διαδηλώσεις τής 30ης ’Ιουνίου, γιά μιά καλλι
τεχνική αφίσα μέ τό ; τίτλο: « Η ’ Ιταλία είναι 
αντιφασιστική. Τζένοβα, 2 ’ Ιουλίου I960.». 'Ο 
διαγωνισμός αυτός πήρε πανεθνικό χαρακτήρα 
καί είχε ευρύτατη απήχηση. Έ ξ  άλλου ή πρόσ
κληση απευθυνόταν σ’ όλο τόν καλλιτεχνικό κό
σμο τής ’ Ιταλίας μέ σκοπό τήν αναζήτηση ένός 
δρόμου πού να εκφράζει τις συνδυασμένες ενέρ
γειες τού εργαζόμενου λαού καί του πνευματικού 
κόσμου τής χώρας στήν πάλη τους γιά τή διασ
φάλιση τών δημοκρατικών ελευθεριών. ΤΙ κρι
τική επιτροπή άποτελέσθηκε από το Ροσνούτσιο 
Μπιάνκι Μπαντινέλλι, τό Ραφφαέλε Ντε Γκράν- 
τα, τόν "Αλλιπε Στάϊνερ καί άλλους "γνωστούς 
εκπροσώπους τής ιταλικής διανόησης. Τά βρα
βεία που κπενεμίθησαν είναι τά εξή ς: α) Τό 
πρώτο (·ιέ 200.000 λιρέττες στόν ’Εμανουέλε 
Λουτσάτι, από τη Τζένοβα. 6) Τό δεύτερο μέ 100. 
000 λιρέττες έξ ήμισείας στήν όμάδα Μπουλγκε
ρά; ι, Λογκόνι, Μιόνι, Βχρίσκο από τδ Μιλάνο 
καί στήν Πάολχ Ματσέττι από τή Ρώμη, γ) Τό 
τρίτο μέ 50.000 λιρέττες στό γνωστό ζωγράφο 
Τρετκκάνι από τό Μιλάνο γιά μιά άφφίσα που 
δούλεψε από κοινού μέ το Βολπίνι. Μικρότερες 
διακρίσεις πέτυχαν .καί άλλοι καλλιτέχνη. Σύμ
φωνα μέ τή'; προκήρυξη τού διαγωνισμού άποφασί- 
στηκε να τυπωθούν οί τέσσερις αυτές άφφίσες 
καί *λχ τοιχακολληθοϋν αμέσως. ΤΙ κριτική επι
τροπή απευθύνει τήν εύχή νά επαναλαμβάνεται 
κάθε χρόνο ή ωραία αυτή πρωτοβουλία καί νά 
κερδίζει έδαφος μέ τό πέρασμα τού χρόνου.



I

Δίσκοι γιά όλους! 
Γιά όλες τις ώρες!

»  Μυρτιό
• Έφύτεψα μία καρδιά
• Μάνα μου καί Παναγιά
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"Ολα τά τραγούδια 
τού ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΛΚΗ
πού συγκινοϋν 
κάδε ελληνική καρδιά

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΣΚΩΝ
ΓΕΝΙ ΚΟΙ  ΑΝΤ Ι ΠΡ ΟΣ Ω ΠΟΙ  : Α ® °! Λ Α Μ Π Ρ Ο Π Ο Υ λ ΟΙ


