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γιά την έθνική Παλιγγενεσία, είναι ό ίδιος ό λαός μας, ό θεματοφύλακας όλων αύτών 
των αθάνατων πολιτιστικών θησαυρών.

01 αρχαίοι 'Ελληνες, πριν μπουν σέ όποιοδήποτε Ιερό χώρο, απίθωναν στην 
είσοδο τά  όπλα τους. Ό  πόλεμος, ό όλεθρος, κάθε ένοπλη άπειλή, έπρεπε νά μείνουν 
έξω άπό τίς πύλες τών ναών. Στον ίερό όμως χώρο πού λέγεται Ελλάδα ή άρχή 
αυτή έπαυσε νά τηρείται. Τά όπλα μολύνουν τήν άσυλία τών Ιερών ’Ακροπόλεων.

Ό  κίνδυνος είναι μεγάλος καί άμεσος. Δέν έντοπίζεται στή συγκεκριμένη ’Ακρό
πολη τής ’Αθήνας καί δέ δημιουργήθηκε τώρα τελευταία. Γεννήθηκε άπό τή στιγμή 
πού ή πρώτη ξένη στρατιωτική βάση παραβίασε τόν Ιερό χώρο τής πατρίδας μας. 
Ό ταν ή γη μας θά χρησιμεύσει σαν άφετηρία για τήν πρώτη έξόρμηση, μέ όπλα, 
πλοία ή άεροπλάνα, έναντίον μιας άλλης χώρας, πρέπει, μέ μαθηματική άκρίβεια νά 
περιμένουμε τό άπαντητικό πλήγμα, πού θά έρθει νά καταστρέψει τή βάση τοΰ 
θανάτου.

Δέν έχει σημασία άν οί βάσεις βρίσκονται έξω άπό τόν περιορισμένο χώρο τής 
’Ακρόπολης. Ναί, δέ βρίσκονται στήν ’Ακρόπολη, βρίσκονται όμως στήν Κρήτη καί 
σέ άλλα σημεία τής ήπειρωτικής καί τής νησιωτικής Ελλάδας. Καί σέ τούτη τή 
χώρα, όπου καί άν κατασκευάσεις μιά βάση, βρίσκεται πάντα δίπλα της μιά’Ακρόπολη.

Τά αρχαία δόρατα, άπιθωμένα στήν είσοδο τοΰ ναού, εξασφάλιζαν τήν άκε- 
ραιότητά του. Ή άκτίνα καταστροφής όμως τών σημερινών όπλων είναι δισεκατομ
μύρια φορές μεγαλύτερη. Δέ χρειάζεται νά σκοπεύσει κανείς τήν Φαιστό ή τήν Κνωσ- 
σό. Μιά άτομική βόμβα στο Μάλεμε ή στή Σούδα άρκεΐ γιά νά έξαφανίσει άπό τό 
πρόσωπο τής γής όλη τήν Κρήτη. Καί μιά άπό τίς νέες ύπερβόμβες πού έτοιμάζον- 
ται, μπορεί νά κονιορτοποιήσει όλη τήν Ελλάδα.

Ό ταν  στή χώρα μας ύπάρχουν βάσεις του ενός συνασπισμού, οί διαμαρτυρίες 
γιά τά  απαντητικά πλήγματα τοΰ άλλου συνασπισμού, είναι σκόπιμη μετατόπιση 
τής ούσίας του ζητήματος. Χρειάζονται βέβαια οί διαμαρτυρίες, καί μάλιστα δέν εί
ναι άρκετές. Πρέπει νά οργανωθεί ολόκληρη σταυροφορία. Μά ό στόχος δέ μπορεί 
παρά νά είναι ένας: Νά μείνει ή χώρα μας έξω άπό τά οπλοστάσια καί τών δυό 
συνασπισμών. ’Αδέσμευτη καί ανεξάρτητη. Ή ανεξαρτησία δέν είναι άσυμβίβαστη 
μέ τήν είρήνη. ’Αντίθετα, συνεπιφέρει καί έξασφαλίζει τήν ειρήνη.

Σ’ αύτή τήν Ιερή κιβωτό πού λέγεται Ελλάδα, καί πού δέν είναι μόνο κτήμα 
καί καύχημα τοϋ λαοΰ της, άλλα κτήμα καί καύχημα όλης τής οικουμένης, νά μήν 
ύπάρχουν βάσεις, πού τραβάνε τό θάνατο. Νά κατοχυρωθεί διεθνώς ή άσυλία τοΰ 
ιερού μας χώρου. Όποιος τόν παραβιάζει, δρασκελίζοντας πάνοπλος τό κατώφλι 
του, νά κηρύσσεται έχθρός του πολιτισμοί/.

Στή σταυροφορία αύτή έχουν χρέος νά προσέλθουν πρώτοι οί πνευματικοί άν
θρωποι τοΰ τόπου μας. Ό ταν διαμαρτυρόμαστε χωρίς νά βλέπουμε τό σω στό  
στόχο, ή όταν άλλάζουμε σκόπιμα τ  ό σ τ ό χ ο ,  γινόμαστε, άκούσια ή εκούσια, 
συνένοχοι τής καταστροφής. Τό σύνθημα τοΰ συναγερμού δέ μπορεί νά είναι άλλο: 
Μακριά οί βάσεις άπό τόν ίερό χώρο τής Άκρόπολης-Έλλάδας. Έκάς οί βέβηλοι.

Η «ΕΠ ΙΘ Ε Ω ΡΗ ΣΗ  Τ Ε Χ Ν Η Σ»
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Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
Κ Α Ι  Η Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α  Τ Ο Τ

Του GEORGE THOMSON
μετάφραση Π ANA ΓΗ ΛΕΚΑΤΣΑ

Μέ τήν ευκαιρία των συζητήσεων γύρω άπό τόν ' Ηράκλειτο, τή φιλοσοφία καί 
τή Θέση του, ή Ε.Τ. δίνει στους άναγνώστες της μεταφρασμένο τό Κεφάλαιο XIII του 
βιβλίου του καθηγητή Thomson ' Οι Πρώτοι Φιλόσοφοι * (2η έκδοση: London 1961) 
σελ. 271 κέ. Είναι ό δεύτερος τόμος τής σειράς Γ Μελέτες πάνου στήν Αρχαία 'Ελλη- 
νική Κοινωνία* ( Studies in Ancient Greek Society: 11). Ό  πρώτος τόμος της 
(πού σημαίνεται έδώ με τήν παραπομπή : Τόμ. I) είναι ' To Προϊστορικό Αιγαίο ’ , 
γνώριμο στό κοινό μας άπό τήν έλληνική μετάφρασή του. Θεωρήθηκε απαραίτητο να 
προταχθεί ή πρώτη παράγραφο (' Ή  Καταγωγή τής 'Ελληνικής Ρητορικής *) του Κε
φαλαίου VI (' ΟΙ Καδμείοι *)* νά προστεθεί μια ξεχωριστή παράγραφο γραμμένη άπό 
τόν ίδιο τόν συγγραφέα, για τή σχέση του αντιθετικού στοχασμού και ύφους με τήν 
πρωτόγονη σύλληψη τής ζωής και με τήν έκφρασή της στις τελετές τής Φυλετικής 
Μύησης, άπ* δπου κατάγουνται τά Μυστήρια* ν’ άναλυθούν οι πολύ συντομογ ραφήμένες 
παραπομπές* και τέλος, έπειδή τά σωζόμενα τών προσωκρατικών φιλοσόφων δέν είναι 
πρόχειρα, νά παρατεθεί τό κείμενο τών άποσπασμάτων τού ' Ηρακίχίτου άπό τήν έκ
δοση τών Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker I [Berlin 1934]) δπου 
παραπέμπει 6 συγγραφέας. Στό Συγγραφέα πού πρόθυμα έπέτρεψε τή μετάφραση και 
τή δημοσίευση, πού συμπλήρωσε γιά τούς άναγνώστες μας τό δημοσιευόμενο κείμενο, 
και πού δέχτηκε νά θεωρήσει 6 ίδιος τή μετάφραση, ή Ε.Τ. διαβιβάζει τις θερμές της 
ευχαριστίες.

'Η  Καταγωγή τής 'Ελληνικής Ρητορικής

Σ τό έργο του 'Ά π ό  τή Θρησκεία στή Φιλοσοφία’ , πού δημοσιεύτηκε τό 1912, 
ό Cornford έξέτασε τή διδασκαλία τών παλαιότερων έλλήνων φιλοσόφων στό 
φως της ένδειξης γιά τή φύση τοΰ πρωτόγονου στοχασμού, πού μάζεψαν ό Dur- 
kheim και άλλοι, κ’ έφτασε στό συμπέρασμα πώς οί φιλόσοφοι δουλεύανε πά

νου σ’ ορισμένες θρησκευτικές ιδέες, πού είχαν τίς ρίζες τους στή συγκρότηση της 
φυλετικής κοινωνίας. Στό τέλος τής ζωής του καταπιάστηκε ξανά μέ τό πρόβλημα, μ’ 
άποτελέσματα πού θά θεωρηθούν στ’ άκόλουθο κεφάλαιό μας.

Άλλος στό μεταξύ μελετητής πλησίασε τό πρόβλημα άπ’ άλλο δρόμο. Στό βι
βλίο του 'Ά γνω στος Θεός’ , πού δημοσιεύτηκε τό 1913, ό Norden μελέτησε τόν 
'επί τοΰ Άρείου Πάγου Λόγον’ κ’ έδειξε πώς οί ελληνες καί λατίνοι συγγραφείς 
μεταχειρίστηκαν, στήν ποίηση καί στήν πεζογραφία, ορισμένους τύπους λόγου, ίερο- 
λειτουργικής καταγωγής, πού μπορούν νά χναρολογηθοΰν, άνεξάρτητα, στήν Παλαιά 
Διαθήκη. Τά δυο ρέματα, τό Ελληνικό καί τό Εβραϊκό, πηγάζοντας άπό τή Μεσο
ποταμία καί τήν Αίγυπτο, ξαναενώθηκαν στον Χριστιανισμό, κατά κύριο λόγο άπό 
τόν άπόστολο Παύλο πού, χάρη στον τόπο πού γεννήθηκε καί στήν άνατροφή του, 
είταν καλά έξοικειωμένος καί μέ τά δύο. Στή βυζαντινή άργότερα Λειτουργία ξανα- 
τονώθηκαν άπό τρίτο ρέμα, τό Συριακό, πού ή άρχική του πηγή είταν ή ίδια1.

Τά δυο τούτα έργα, πού παρουσιάστηκαν τόν ίδιο καιρό, συμπληρώνουνε τό ’να 
τ ’ άλλο. Ό  Cornford ένδιαφερόνταν γιά τό περιεχόμενο τού έλληνικού στοχασμού, ό 
Norden γιά τή μορφή του. Κ’ οί δυό τους φτάσαν τό ίδιο συμπέρασμα: Οί ρίζες τής 
ελληνικής φιλοσοφίας βρίσκονταν στις άρχαϊες θρησκείες τής κοντινής Ανατολής. 
Μπάζοντας έτσι τόν άναγνώστη καί στη θεώρηση τοΰ έργου τοΰ Cornford, θά έπι- 
χειρήσω στό κεφάλαιο τούτο νά συνοψίσω μερικά άπό τά κύρια συμπεράσματα τοΰ 
Norden καί νά δείξω πώς συμφωνούν μέ τοΰ Cornford, δαχτυλοδείχνοντας σέ μιά 
καταγωγή ίερατικοΰ χαραχτήρα. 133
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'Ο παλαιότερος άπό τούς φιλοσόφους πού τά γραφτά του έπιζήσανε σ’ άρκετή 
ποσότητα για νά δίνουν μιαν ιδέα τοϋ ύφους του, είναι ό 'Ηράκλειτος ό Έφέσιος* 
κι ό φιλόσοφος αύτός στάθηκε κοσμολάλητος γιά τό ύφος του. 'Η κεντρική θεω
ρία της φιλοσοφίας του περιέχεται σ’ αύτο πού τ ’ ονομάζει 'ό λόγος’ · καί τον πα
ρουσιάζει σά νά’ταν, πραγματικά, ένα μυστήριο, όπως τά λεγάμενα των Έλευσι- 
νιακών Μυστηρίων και οί ορφικοί ιεροί λόγοι. Μ’ άλλους ορούς μπορεί νά δριστει 
σάν ή ’Αρχή τής Έναντιοτροπίας καί δίνει τό κλειδί γιά τό ύφος του. ’Ακριβώς 
όπως ό στοχασμός του είναι διαλεκτικός, έτσι καί τό ύφος του είναι άντιθετικό. 
Λέξες καί πρότασες άντιπαρατάζουνται άπότομα, κατά τρόπο πού νά μένουν γυμνές 
οί άντίφασες των ιδεών πού περιντύνουν. "Εχει κανείς τήν εντύπωση, δπως διατυπώ
νεται άπό τον Πλάτωνα, πώς βλέπει ριπές βελών νά ρίχνουνται άπό ομάδα τοξότες 2. 
Σέ γλώσσα τόσο πολύ κλιτική σάν τήν ελληνική, τέτοιο ύφος συνοδεύεται, κατα- 
νάγκη καί σταθερά, άπό ομοιοκαταληξίες καί παρήχησες, οπού ό 'Ηράκλειτος πα- 
νωβάζει καί τά λογοπαιγνιδίσματα — οικουμενικό χαραχτηριστικό τοϋ πρωτόγονου 
λόγου, προορισμένο νά τον περιντύνει μέ μαγική ή άποκρυφική σημασία. "Οντας τόσα 
στενά ύφασμένο μέ τό περιεχόμενο, τό ύφος τούτο δέ στέκει νά χαραχτηρίζεται σά 
ρητορικό, κι ώστόσο παρουσιάζει δλα τά χαραχτηριστικά τά τόσο γνώριμα άργότερα 
στις ρητορικές σχολές, πού νά βρεθούν τεχνικοί γι’ αύτά δροι: άντίθεσις, άσννδετον 
(πρότασες πού παρατάζουνται χωρίς συνδετικές λέξες), παρίσωσις (πρότασες μέ τον 
ίδιο άριθμό συλλαβές), παρομοίωσις (παρήχηση), παρονομασία (λογοπαιγνίδι)3. Κον
τολογίς μπορεί νά ειπωθεί 'τό άντιθετικό ύφος’ (ή 'φρασεοπαραλληλία’ , ' Satzparal- 
lelisraus’ , του Norden).

Ό  ιδρυτής της έλληνικής ρητορικής είναι, κατά τήν παραδεγμένη άποψη, ό 
Γοργίας άπό τούς Λεοντίνους, πού’ρθε στήν ’Αθήνα τό 428 πΧρ., κ’ έκαμε νά σα
στίσουν μέ τή λαμπερή του ρητορεία. Τό ύφος του παραμοιάζει μέ τοϋ 'Ηράκλειτου, 
μονάχα πού’ναι πιο τεχνοδουλεμένο. Στον 'Ηράκλειτο μορφή καί περιεχόμενο είναι 
σέ τέλεια ενότητα· στό Γοργία ή μορφή τεχνοδουλεύεται γιά δικό της χατήρι. Ή  
εντύπωση πού ’κάμε στούς συγκαιρινούς του ’Αθηναίους εΐταν βαθειά: τό βλέπουμε 
άπό τό λόγο πού βάζει ό Πλάτων στό στόμα τοϋ Άγάθωνα στό 'Συμπόσιό’ του. 
Ή  έπίδρασή του στάθηκε καί γιά τον Θουκυδίδη ισχυρή, ξεχωριστά στις δημηγο
ρίες του, μά στό ύφος τοϋ Πλάτωνα πολύ λιγότερη είταν. Τό ίδιο άληθεύει γιά τόν 
Ξενοφώντα, τόν ’ Ισοκράτη, τόν Δημοσθένη κι δλους τούς αττικούς ρήτορες. Χρησι
μοποιούν κατά τήν περίσταση 'γόργεια σχήματα’ , μέ διάκριση δμως. Στό μεταξύ 
ώστόσο, στον τρίτο προχριστιανικό αιώνα, τό 'άσιατικό’ λεγόμενο 'ύφος’ μπάστηκε 
στήν ’ Ιωνία κι άκμασε γιά κάμποσους αιώνες, ξεχωριστά στις εξελληνισμένες τής 
Κοντινής ’Ανατολής πολιτείες. Είναι άπλότερο άπό τοϋ Γοργία, μά ούσιαστικά τό 
ίδιο. Τέλος, τό ίδιο ύφος, μέ παραπέρα τροπολογίες μά άκόμη γνωριστό σάν τό 
ίδιο, ξαναπαρουσιάζεται σέ μέρη τής Καινής Διαθήκης καί μεταγυρίζει ύστερα στό 
ξεχωριστό ιδίωμα τής βυζαντινής Λειτουργίας. ’Αξίζει ίσως νά παραθέσουμε μιά 
περικοπή άπό τήν Πρώτη ’Επιστολή προς Κορινθίους:

'Ιδού νΰν καιρός εύπρόσδεκτος, Ιδού νυν ήμερα σωτηρίας' μηδεμίαν εν μηδενί διδόντες τιρο- 
σκοπήν, ΐνα μή μωμηθή ή διακονία, άλ?' έν παντ'ι συνιστάνοντες έαντούς ώς θεόν διάκονοι, έν 
υπομονή πο?.λή, έν θλίφεσιν, έν άνάγκαις, έν στενοχωρίαις, έν πληγαίς, έν φν?.ακαίς, έν άκαταστα- 
σίαις, έν κόποις, έν άγρυπνίαις, έν νηστείαις, έν άγνότητι, έν πνευματι άγίω, έν αγάπη άνυπο- j  
κρίτφ, έν λόγω αλήθειας, έν δυνάμει θεού' διά των οπλών τής δικαιοσύνης των δεξιών και αρι
στερών, διά δόξης και άτιμίας, διά δυσφημίας και ευφημίας' ώς πλάνοι καί άληθεϊς, ώς άγνοού- 
μενοι και έπιγινωσκόμενοι, ώς άποθνήσκοντες καί ιδού ζώμεν, ώς παιδευόμενοι καί μή θανατού- 
μενοι, ώς λυπούμενοι άεί δέ χαίροντες, ώς πτωχοί πολλούς δέ πλοντίζοντες, ώς μηδέν έχοντεζ] 
καί τά πάντα κατέχοντες. *

Ποιά ή καταγωγή τοϋ ύφους τούτου; 'Ο Norden πιστεύει πώς ό Γοργίας ξε-Ι 
σήκωσε τό ύφος τοϋ 'Ηράκλειτου, μά δέ φαίνεται άλήθεια. 'Ο Γοργίας δέν είταν 
ιδρυτής τής σικελικής ρητορικής σχολής: Έρχουνται πριν άπ’ αύτόν ό άκραγαντίνο: 
Εμπεδοκλής κ’ οί συρακούσιοι Κόραξ καί Τεισίας.5 Ό  άλλος δρόμος πού μάς μένει, 
είναι νά ύποθέσουιιε πώς δλοι τους άντλούσαν άπό τήν ίδια πηγή — ίερολειτουργικοδι



χαραχτήρα. Ό  Γοργίας κ’ οί πρόδρομοί του κάμανε γιά τή ρητορική δ,τι 6 Στησί
χορος γιά τή χορική λυρική (= Τ όμ . I, 341 - 2 ) :  Πήρανε τήν άρχαία ίερολειτουρ- 
γική μορφή, τήν ξέντυσαν άπό τό ίεροτυπικό της 'δέσιμο’ , και τή λαϊκέψανε σαν 
καλλιτεχνική πιά φόρμα.

'Ένα άπό τα σωζόμενα άποσπάσματα τοϋ Γοργία είναι άπό έπικήδειο λόγο του, 
κ* έτοΰτο μας δίνει μιά κάποια πολύτιμη ένδειξη. Ό  επικήδειος (επιτάφιος) σχετι
ζόντανε μέ τό μοιρολόι (Θρήνος), διαφέροντας άπ’ αύτό στό πώς λεγόντανε, δεν τρα
γουδιόντανε, καί μέ τό έγκώμιον, τό λόγο πού παινοϋσε κάποιον ζωντανό' καί τό 
* έγκώμιο * σχετίζονταν μέ τον ύμνον, διαφέροντας άπ’ αύτόν στό πώς λεγόντανε, δέν 
τραγουδιόντανε, κ’ έβλεπε σ’ άνθρωπο, οχι σέ θεό όπως ό ύμνος. 6 Οί φόρμες αύτές 
στέκουν σέ μιά καί τήν ίδια ίεροτυπική βάση. Περνώντας άπ’ δλες τους, βρίσκουμε 
μιά σειρά ιδέες πού’ναι, φανερά, παραδομένες. Οί πιο συχνές είναι τούτες: Ό  ομι
λητής δείχνει πρώτα τήν άγωνία του μή δέν καταφέρει να βρει ταιριαστά στήν περί
σταση λόγια.7 Δεύτερα, ή δί&ταξη αύτή της άρχής συχνά παίρνει τον τύπο ρωτήμα
τος. 8 Τρίτο, ή δίσταξη άποδίνεται στήν πίστη πώς ό έπαινος μπορεί να προκαλέσει 
τό φθόνο. 9 Τέταρτο, ύστερα άπό τούτα τ’ άρχινιστικά, ό ομιλητής άνοίγει τό θέμα 
του άνεβάζοντας τό λόγο στούς προγόνους των προσώπων πού μιλά γιά δαΰτα. 10 
Πέμπτο, τό πρόσωπο προσαγορεύεται ή περιγράφεται μέ μιά σειρά έντυπωσιακές 
εικόνες. 11 Καί, τελευταία, λέγεται πώς ή θύμηση τού νεκρού είναι άφθαρτη, ή, απλά, 
πώς ζεΐ ό πεθαμένος. 12

Διαβάζοντας τον * έπιτάφιο ’ τού Γοργία βλέπουμε μονομιάς πώς είναι καμωμέ
νος άπό τις τυποπαράδοτες αύτές ιδέες. Τό περιεχόμενό του είναι παρμένο άπό ίερο
τυπικό. Τό ίδιο γίνεται καί μέ τή φόρμα του. "Αν μελετήσουμε τά σωζόμενα παρα
δείγματα των επιτάφιων λόγων, θρήνων, έγκωμίων καί ύμνων, βρίσκουμε πώς πα
ρουσιάζουν σ’ έξαιρετικό βαθμό τά χαραχτηριστικά τού άντιθετικοΰ ύφους, πού είναι 
τόσο καταφάνερα στό ύφος τού Γοργία καί τού 'Ηρακλείτου.13 ’Αξίζει, άλήθεια, νά 
σημειωθεί πώς σέ κάποιους άπό τούς Θρήνους, ή άντιθετική τους συγκρότηση δέν 
είναι τυπική μοναχά, δπως στον Γοργία, μά καθορισμένη άπό τό περιεχόμενο, δπως 
στον 'Ηράκλειτο.14

Γυρίζοντας στά Έλευσίνια Μυστήρια, βρίσκουμε πώς, άγκαλά καί λιγοστές μο
νάχα λειτουργικές φράσες τους σωθήκανε, όλες τους συμμορφώνουνται, καί μερικές 
τους εκπληκτικά, στον άντιθετικό τύπο τού ύφους.15

Τέλος, υπάρχουν δυό περιστατικά σχετικά μέ τον 'Ηράκλειτο πού θέλουνε τήν 
προσοχή μας. Ξέρουμε πώς είχε μαθητές, τούς 'Ηρακλείτειους ,β, καί μπορούμε νά 
εικάσουμε πώς είταν οργανωμένοι σέ μιά θρησκευτική εταιρία, δπως οί ’Ορφικοί, οί 
Πυθαγόρειοι, κι άλλες φιλοσοφικές σχολές. Ξέρουμε πάλι πώς ό 'Ηράκλειτος άνηκε 
στή βασιλική οικογένεια της Έφεσος, πού κατέβαινε άπό τον ιδρυτή της πολιτείας 
’Άνδροκλο, πού ό πατέρας του, ό Κόδρος, στάθηκε βασιλιάς της ’Αθήνας ( =  Τόμ. I, 
406 - 7 ). Θά είχε σταθεί κι ό ίδιος βασιλιάς, αν δέν είχε παραιτηθεί άπό τό άξίωμα, 
γιά χάρη τού άδερφοΰ του .17 'Ένα άπό τά βασιλικά προν.όμοια είταν ή ιερατεία της 
Δήμητρας Έλευσινίας.17 Πρέπει νά ύποθέσουμε πώς τό προνόμιο τό είχαν άποχτήσει 
οί πρόγονοί του σά βασιλείς της ’Αθήνας· γιατί ό υπεύθυνος γιά τά Έλευσίνια Μυστή
ρια άθηναΐος άξιωματοΰχος είταν ό δρχων βασι?.ενς 18. 'Ο Ηράκλειτος έτσι βγαίνει 
άπό άρχαία βασιλική οικογένεια. ’Από δικαίωμα καταγωγής, είταν ιερέας - βασιλιάς 
κι ό ίδιος. Νά γιατί έγραψε σέ ιερατικό ύφος.

1) Norden, Agnostos Theos (Leipzig/Berlin  1913) 207, 260—1. Cantarella, I Poeti 
Bizantini (Milano 1948) 2, 28-37. 2) Πλάτων, Θεαίτητος 180 a. 3) ’Αριστοτέλης, 'Ρητο
ρική 3, 9. Δημήτριος, περί ' Ερμηνείας 192. Cicero, Orationes 2, 63. 256. 4) 2 πρός
Κορινθίους 6, 2. Thomson, ‘ From Religion to Philosophy’ : Journal of Hellenic Studies 
73 (1953) (77 κέ) 79—81. 5) Διογένης Λαέρτιος 8 ,58—9. Quintilianus, Instit. Orato-
riae 3, 1 ,8 . 6) ’Αριστείδης Ρητορ. 1, 160 (Rhet. Graeci 5, 60). 7) Γοργίας Ά π .
6. Πλάτων, Σνμπόσιον 180 d. 194 e. Μενέξενος 236 e. Θουκυδίδης 2, 35, 2. Δημοσθένης 60, 1. 
’ Ισοκράτης 10, 12—3. Λιβάνιος, Βασιλικός εις Κωνστάντιον καί Κώνσταντα [Λογ. 59), 5. 8)
Δημοσθένης 60, 15. Πλάτων, Μενέξενος 236 e. Λυσίας 2, 1—2. Αισχύλος, Χοηφόροι 854=855, 
παράβαλε 314=315, 417—8, Αγαμέμνων 775—8=783—6, 1490— 1. Θεόκριτος 17, 11. Εύμάθιος, 135



10.11. Άναξιμένης, Ρητορ. 35. Μένανδρος, π. έπιδεικτ. 11. 17. Λιβάνιος Έγκ. 3 ,1 . Άνδρέα 
του Κρητός, Μέγας Κανών (Cantarella άν. 1, 100—1). Cantarella άν. no. 41 (I . 77). ΟΙ πε
ρικοπές αύτές μπορούν νά συγκριθοΰν μέ πολλούς ύμνους πού άρχίζουν μέ τή δυσκολία τού τρα
γουδιστή νά βρει τό σωστό όνομα για νά έπικαλεθει τό θεό : Norden άν. 144—7. 9) Πλά
των, Νόμοι 802 a (παράβοιλε Η ρόδοτο 1, 32 ,7 ). Γοργίας *Απ. 6. Πλάτων, 'ιππίας (μ.) 282 a. 
Αίσχύλος, Άγαμ. 894=904. Βακχυλίδης 3, 67. 5, 187. 12, 199. Πίνδαρος, Ό λ . 8, 54. Θουκυδί
δης 2, 35, 2. Δημοσθένης 60, 14. 10) Θουκυδίδης 2, 36, 1. Λυσίας 2, 3. ’ Ισοκράτης 10, 16.
11, 10. Πλάτων, Μενέξενος 237 a—b, Συμπ. 178 b. Λιβάνιος, Έγκ. 3, 1, παράβ. 2, 1. 3, 2. 4, 1. 
Άφθόνιος, Προγυμνάσματα 8. 11) Πλάτων, Συμπ. 197 d—e. Αίσχύλος, Ά γαμ. 887—90=
896—9. Εύριπίδης, Άνδρομ. 891. Antoniadi, La place de la Liturgie dans la tradition des 
lettres firreques (Leiden 1939) 354. Βαλέτας, Άνθολ. Δημ. Πεζογραφίας 1. 88—9. 'Ιερά Σύ- 
νοχρις και τα ° Αγια Πάθη (Άθήναι, χ. χρ.) 37. 12) Γοργίας *Α π. 6. Λυσίας 2, 79—80. Σ ι
μωνίδης Ά π . 121. Αίσχύλος, Χοηφ. 602=504, 'Ιερά Σννοφις (άν.) 124. Σημείωσε Ιδιαίτερα τό 
τελευταίο παράδειγμα πού είναι τόσο δυναμερό, οσο κι ό * Ηράκλειτος ό ίδιος: Κύριε Θεέ μου, 
έξόδιον ϋμνον και έπιτάφιαν ωδήν σοι ή,σομαι, τω τή ταφή σου ζωής μου τάς εισόδους διανοί- 
ξαντι και θανάτω θάνατον και άδην θανατώσαντι. 13) Τα άκόλουθα χωρία είναι λιγοστά
άνάμεσα σέ πολλά πού θά μπορούσαν νά προστεθούνε σ* αύτά πού παραθέσαμε κιόλας: Θουκυδί
δης 2, 40, 1. Δημοσθένης 60, 37. Σιμωνίδης Ά π . 5. Άχιλλεύς Τάτιος 1, 13. Εύμάθιος 7, 9. Λου
κιανός, π. Πένθους 13. Λιβάνιος Μονωδία έπΐ Νικομηδείφ (Λόγ. 61) 12. Αίσχύλος, Χοηφ. 326= 
328, Έτττά έπΐ θήβαις 91—3=93 — 5, Πέρσαι 702—4=700—2. Σοφοκλής, Τραχινίαι 947, Ήλέ· 
κτρα 197. Εύριπίδης, Βάκχαι 1153. 14) Αίσχύλος, Ε πτά έπί Θήβαις 941—5=961—4. Σοφο
κλής, Αίας 394. Αύτή φαίνεται νά ’ναι ή άρχή τού σχήματος πού γνωρίζεται μέ τό όνομα 'όξύμωρον1 
(αύτο -  άντιφατική έκφραση) πού είναι καταφάνερο χαραχτηριστικό τού ύφους τού Αίσχύλου, κα
θρεφτίζοντας τή βαθειά αίσθησή του τής διαλεκτικής. 15) Κλήμης Ά λεξ. Προτρετττικός 2,
14. Firmicus Maternus, de errore profanarum religionura 18. Δημοσθένης 18, 259. Πλούταρ
χος, Παροιμ. 16. Πρόκλος, είς Πλάτωνος Τίμαιον 293 C. 'Ιππόλυτος, *Έλεγχος αίρέσεων, 5, 7. 
16) Πλάτων, Θεαίτητος 180 a. Διογένης Λαέρτιος 9, 6. 17) Διογένης Λαέρτιος 9, 6. 18)
Στράβων 633. ’ Αριστοτέλης, Άθην. Πολ. 57, 1.

ΙΙρόσΰετη Σημείωση τον Συγγραφέα
για τη σχέση των μυστηριακών λόγων μέ την πρωτόγονη ιδέα τοϋ Κύκλον της

Ζωής και τοϋ Θανάτου

Τ ά άρχαΐα Μυστήρια, πού πολλοί άντιθετικοί λειτουργικοί λόγοι τους φτάσαν 
ϊσαμ* έμας, κατεβαίνανε, μέσα άπό τον Διονυσιακό θίασο καί τούς άλλους 
θιάσους, άπό τό ίεροτυπικό της φυλετικής Μύησης. Τό ίεροτυπικό αύτό ενσω
ματώνει την ιδέα τοϋ τοτεμικοΰ κύκλου της γέννησης καί τοϋ θανάτου. Τό παιδί 

ή ή κόρη πού μυεϊται μέ τις τελετές αύτές πεθαίνει σαν παιδί ή κόρη καί ξαναγεν- 
νιέται σαν άντρας ή γυναίκα" δμοια, δταν τό πρόσωπο γεράζει καί πεθαίνει, ξαναγεν- 
νιέται σαν πνεΰμα προγονικό, καί στον κατάλληλο καιρό τό προγονικό πνεύμα ξανα- 
γεννιέται σαν άνθρώπινο βρέφος. 'Η ιδέα αύτή, πού άνακρατήθηκε καί στα ελληνικά 
Μυστήρια, πώς ή ζωή είναι θάνατος κι ό θάνατος είναι ζωή, είναι θεμελιακή στόν 
πρωτόγονο στοχασμό, πού για τοΰτο ίσα - ίσα είταν διαλεκτικός στόν ουσιαστικό μη
χανισμό του. "Ετσι μπορούμε νά ποΰμε πώς ή διαλεκτική τοϋ 'Ηράκλειτου κατάγε
ται, μέσα άπό τήν ιερατική παράδοση, άπό τή διαλεκτική άποψη τοϋ κόσμου πού 
χαραχτηρίζει τήν προταξική κοινωνία. Μέ τήν παραπέρα έξέλιξη της ταξικής κοινω
νίας ή διαλεκτική δίνει θέση στή μεταφυσική, δπως θά δούμε.

X I I

Γ Ι Γ Ν Ε Σ Θ Α Ι
1. c Ηράκλειτος: ' Η  Πολιτική ΰ·έση του

136

Η δημοκρατική επανάσταση σημειώνει μιά καμπή γιά τήν έλληνική κοινωνία. 
Είταν τό κορύφωμα τού άγώνα άνάμεσα στούς εύγενεΐς γαιοκτήμονες άπό 
τή μιά, καί στούς εμπόρους καί τούς χωρικούς άπό τήν άλλη. Ή  έπιτυχία 
τού άγώνα κατορθώθηκε μονάχα μέ τήν άνάπτυξη τής δουλικής εργασίας. Γιά 

τήν εμπορική τάξη, πού’δε σ’ αύτή τήν πραγμάτωση των σκοπών της, άντιπροσώ-



πευε το τελικό κατόρθωμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, μην άφήνοντας άνικανοποίητο 
κάτι. Στήν πραγματικότητα δέν εΐτανε τίποτα τέτοιο. Είταν, καλλίτερα, ή πολιτική 
έκφραση τοϋ ριζικού μετασχηματισμού στήν ταξική συγκρότηση της κοινωνίας πού 
περιγράψαμε στο Κεφάλαιο IX. Είταν ή πρώτη μορφή πολιτείας προσαρμοσμένης σέ 
μιαν έμπορευματοπαραγωγική κοινότητα άπό δουλοχτήτες καί δούλους.

’ Απ’ αύτό δέν πρέπει, βέβαια, να βγάζει κανείς πώς, μέσα στο σώμα των πολι
τών, ό άγώνας ανάμεσα στούς πλούσιους καί στους φτωχούς είχε πάψει- όχι, μά 
περιντύθηκε νέο τύπο, υποταγμένο στον άγώνα άνάμεσα στούς δουλοχτήτες και τούς 
δούλους. ’Ακόμη κ’ οί φτωχοί πολίτες, οί πιο πολλοί, είχαν έναν ή δυό, τό λιγότερο, 
δούλους. Ό  σκοπός τους, έτσι, δέν είταν νά ένωθοϋν μέ τούς δούλους σ’ έναν άγώνα 
για τήν κατάργηση τής δουλείας, μά, άντίθετα, ν’ άπλώσουν τήν έκμετάλλευση τής 
δουλικής εργασίας, έτσι πού νά σιγουρέψουν για λόγου τους μεγαλύτερή της μερίδα. 
Τραβώντας όμως έτσι, πέσανε σέ φαϋλο κύκλο. ’Αδιάφορα άπό τό πόσο δραστήρια 
μπορούσανε νά πολεμούν για νά διορθώσουν τις άνισότητες άνάμεσα σ ’ έλόγου τους 
καί τούς πλούσιους, τό άποτέλεσμα είταν νά βαθαίνουν μονάχα τό χάσμα, άπ’ όπου 
βγαίναν οί άνισοσύνες. Εδώθε ή πάλη άνάμεσα στούς δημοκρατικούς καί τούς ολι
γαρχικούς συνεχίστηκε μέ παραφορά καί μ’ ένα αίσθημα άπελπισίας πού ολο δυνα- 
μώναν. Γιατί τό πρόβλημα δέ σήκωνε, μέσα στά όρια τής πόλης-κράτους, άλλο λύ
σιμο, άπό τόν όλεθρο καί τών δυό τάξεων πού άντιπαλεύαν.

'Η δημοκρατική επανάσταση συντελέστηκε στις λογίς πολιτείες σέ διαφορετικές 
χρονολογίες, πού κλιμακώνουνται άπό τήν άρχή τοϋ έκτου ίσαμε τόν τέταρτο αιώνα" 
μά στή χώρα, σά σύνολο, τό κίνημα κορυφώθηκε στο διάστημα τών Περσικών Πο
λέμων, πού κλείνουνε τό 479 πΧρ. Τό διάστημα πέφτει μέσα στά όρια τής ζωής τοϋ 
'Ηράκλειτου καί τοϋ Παρμενίδη, πού τό έργο τους, όπως θά φανεί άπό τοΰτο καί τ’ 
άκόλουθο κεφάλαιο, σημειώνει μιά καμπή στήν εξέλιξη τοϋ ελληνικού στοχασμού.

'Ο 'Ηράκλειτος άνήκε στήν άριστοκρατία τής ’Έφεσος. 'Η στάση του είταν άντι- 
δημοκρατική: Κατακρίνει μέ πάθος τό λαό γιατί έξόρισε τόν άδερφό του, καί κατα- 
φρονά τή λαϊκή λατρεία τοϋ Διονύσου. 1 Είχαμε κιόλας τήν ευκαιρία ν’ άναφέρουμε 
έναν άλλο συνειδητό άριστοκράτη. τόν Θέογνι τό Μεγαρέα. Οί άποψη τοϋ ένός καί ή 
άποψη τοϋ άλλου αύτοϋ εύγενή, πού τούς χωρίζει ένας άπό τούς πιο ταραχεμένους 
αιώνες τής έλληνικής ιστορίας, παρουσιάζουν μιάν άντίθεση, πού κάτι έχει νά μας 
μάθει. Ό  Θέογνις είχε καταγγείλει τή συνέπεια τοϋ χρήματος, τό ν’ άνασμίγει τ’ 
άντίθετα, τούς εύγενεΐς καί τούς κοινούς, πού, σάν άριστοκράτης, ήθελε νά τούς κρα
τήσει χώρια. 'Η στάση τούτη άνήκει στά παλαιότερα στάδια τοϋ δημοκρατικού κινή
ματος, όπου ή δουλεία δέν είχε άναπτυχθεΐ άκόμη. ’Αντιμέτωπα τής ιδέας αύτής, οί 
Πυθαγόρειοι, άντιπροσωπεύοντας τούς άνθρώπους τοϋ χρήματος, προβάλαν τήν ιδέα 
τής ' κράσεως ’ τών άντίθετων στο ' μέσο ’ . 'Η  πυθαγόρεια θεωρία άντιμετωπίζεται, 
μέ τή σειρά της, άπό τόν 'Ηράκλειτο, πού βεβαιώνει πώς ό κόσμος κρατιέται οχι μέ 
τό συγκερασμό, μά μέ τήν ένταση, όχι μέ τήν άρμονία, μά μέ τήν άμάχη. Έ τσι κιό
λας, σά γιά νά μπήξει βαθιά τό καρφί, δανείζεται τήν εικόνα τής παρομοίωσης άπό 
τόν πυθαγορικό ’Απόλλωνα, θεό τοϋ δοξαριού καί τής λύρας:

Δέν καταλαβαίνουν πόσο σύμφωνα διαφέροντας — ή άρμονία άπ’ άντίδρομα τεντώματα, καθώς 
στδ τόξο καί στή λύρα. 2

Μέ τό ν’ άρνιέται τήν πυθαγορική θεωρία, ό 'Ηράκλειτος κάνει κάτι παραπάνου 
απο νά ξαναβεβαιώνει τήν παλιά άριστοκρατική στάση. Τήν περιντύνει μέ και
νούριο νόημα πού άνταποκρίνεται στή νέα εύθυγράμμιση τών τάξεων. Άντιτάζοντας 
στην κράση ή συμφιλίωση, τήν ένταση ή διαμάχη, είναι σύμφωνος μέ τόν Θέογνι" 
μα τα άντίθετα δέν είναι πιά τά ίδια. Τά δικά του άντίθετα δέν είναι άριστοκράτες 
κι αστοί, μά έλεύθεροι καί δοΰλοι. Αύτό βγαίνει καθαρά άπό τά ίδια του τά λόγια:

f Ο πόλεμός είναι πατέρας όλονών καί βασιλιάς όλονών, αυτός έκαμε θεούς κι άνθρώπους, 
ελεύθερους καί δούλους. 3

Γι αυτόν, έτσι, ή διαμάχη είναι άπόλυτη, ή ενότητα σχετική. Αύτό είναι άλη- 
θινη διαλεκτική. Τό κύριο ρώτημα πού άντιμετωπίζουμε μελετώντας τό έργο του, 137
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είναι: Ποιές εϊταν οί συνθήκες πού κάμανε μπορετή μια τόσο λαμπρή συμβολή στήν 
άνθρώπινη σκέψη ;

1) Ηράκλειτος Ά π . 14 : νυκτιπόλοις, μάγοις, βάκγοχς, λήναις, μύσταις (Ή . άπειλεί τά 
μετά θάνατον)' τά χάρ νομιζόμενα κατ’ ανθρώπους μυστήρια άνιερωστί μυευνται. 15 : εΐ μή γάρ 
Διονύσωι πομπήν έποιοΰντο και νμνεόν ασμαάιδίοισιν, άναιδέστατ9 εϊργαστ* ά ν  ώυτός δε 9Α16ηζ 
και Διόνυσος, δτεωι μαίνονται και ληναιζονσιν. 121 : άξιον Έφεσίοις ήβηδόν άπάγξασθαι πάσιν 
και τοϊς άνήβοις την πόλιν καταλιπείν κτλ. 2) αύτ. 51 : ου ξυνιάσιν οκως διαφερόμενον έωυ-
τώι όμολογέεΓ παλίντροπος όρμονΙη δκωσπερ τόξου και λύρης. 3) αύτ. 53 : πόλεμος πάντων
πατήρ έστι, πάντων δέ βασιλεύς, και τούς μέν θεούς έδειξε τούς δε ανθρώπους, τούς μεν δούλους 
έποίησε τούς δέ έλευθέρους.

2. Ό  cΗράκλειτος καί τά Μυστήρια

Α ν ό ΠυΟαγορισμός μπορεί να χαραχτηριστεΐ πώς βγήκε άπό τήν κρούση του 
ιωνικού ορθολογισμού στον ορφικό μυστικισμό, μπορούμε νά πούμε πώς τό έργο 
τού 'Ηράκλειτου άντιπροσωπεύει τήν κρούση τού Πυθαγορισμοΰ στον ιωνικό 
ορθολογισμό. Ό  'Ηράκλειτος μιλεΐ με καταφρόνεση γιά τον Πυθαγόρα καί για 

τις λαϊκές λατρείες τού Διονύσου. Κι ωστόσο, άνόμοια άπό τούς μιλήσιους προκατό- 
χους του, ένδιαφέρεται βαθιά γιά τήν καλοκατάσταση τής ψυχής, κι άναγυρεύει στή 
συγκρότηση τού σύμπαντος οδηγό γιά τόν τρόπο τού βίου. Σε κάθε περίσταση, ή άποψή 
του εϊταν άριστοκρατική καί ιερατική: Είχε ένα σώμα μαθητές, τούς 'Ηρακλείτειους, 
μά δίχως κανένα πρόγραμμα κοινωνικής ή πολιτικής μεταρρύθμισης, καί δεν είχαν 
έπίδραση πού νά μπορεί νά παραβγεΐ με τήν επίδραση των Πυθαγορικών άδερφοτή- 
των. Ά π ό  τήν άποψη τούτη προλαβαίνει τόν άτομισμό τού Σωκράτη, τού Δημοκρίτου, 
τού Επικούρου.

Έγραψε 2να βιβλίο πού τό κατάθεσε στό ναό τής Έφέσιας Άρτεμης. Α π ’ αύτό 
σωθήκανε κάπου 130 άποσπάσματα, τό περισσότερο μικρά κι άσυνάρτητα, μά φτά
νουν νά μας δώσουν μιά γενική ιδέα τής μορφής καί τού περιεχόμενου τής διδασκα
λίας του. Δείχτηκε στό Κεφάλαιο VI ότι τό πεζογραφικό ύφος του είναι ιερατικό 
καί λειτουργικό, σέ συνάρτηση με τή θέση του σά μέλους τής βασιλικής οικογένειας 
πού’χε την κληρονομική ιερατεία τής Δήμητρας Έλευσινίας, καί διατυπώθηκε ή 
ιδέα πώς τό βιβλίο του εϊταν ένας 'λόγος* παρουσιασμένος κατά τόν τρόπο των ορ
φικών ιερών λόγων καί τών Αγόμενων τών Έλευσινιακών Μυστηρίων. 'Η  ιδέα βε
βαιώνεται άπό τήν εξέταση τών εισαγωγικών παραγράφων, πού παραδοθήκανε σέ 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό άτόφιες:

Είναι σοφέ ν’ άκούσει κανείς, δχι έμένα, άλλα τό Λόγο, καί νά συμφωνήσει πώς όλα τά 
πράματα είναι ένα.

Τό Λόγο τούτο, πού είναι παντοτινός, πρωτακούγοντάς τον οί άνθρωποι δέν τόν καταλαβαί
νουν περισσότερο άπ* όσο πριν τόν άκούσουν. Καθώς όλα γίνουνται σύμφωνα μέ τό Λόγο τούτο, 
οι άνθρωποι μοιάζουνε άμαθοι κι άπραγοι όταν καταπιάνουνται μέ λόγια καί μ’ έργα σάν αύτά 
πού έγώ ιστορώ, χωρίζοντας τό καθετί σύμφωνα μέ τή φύση του καί δείχνοντας πώς είναι. ΟΙ 
άλλοι άνθρωποι δέν ξέρουν τί κάνουν όταν είναι ξυπνητοί, όπως άκριβώς λησμονούν όσα κάνου! 
όταν είναι κοιμισμένοι.

Άκούγοντας χωρίς νά καταλαβαίνουνε, μοιάζουνε μέ τούς κουφούς. Ή  παροιμία μολογά; 
γι’ αύτούς πώς λείπουνε, κι άς είναι παρόντες.

Κακοί είναι μάρτυρες τά μάτια καί τ* αύτιά γιά τούς άνθρώπους πού ’ναι βάρβαρη ή ψυχή τους.4!

Τό νόημα τού λόγου, πού άποδίνεται στή μετάφραση 'ό Λόγος*, θά εξεταστεί] 
σέ λίγο. Έ δώ  μεταφέρει τήν ιδέα ένός μυστηριακού λόγου (Ιερός λόγος). Οί άνθρω
ποι χωρίζουνται σέ τρεις κατηγορίες: Σ ’ έκείνους πού έχουν άκούσει καί καταλά-ί 
βει τό Λόγο, όπως ό ίδιος ό 'Ηράκλειτος’ σ* έκείνους πού τόν έχουν άκούσει γι< 
πρώτη φορά, μά δέν τόν έχουν άκόμη καταλάβει’ καί σ* έκείνους πού δέν τόν έχουι 
άκούσει. Εκείνοι πού τόν έχουν άκούσει καί τόν έχουν καταλάβει άνήκουν στό δεύ 
τερο βαθμό τής μύησης, πού γνωρίζεται μέ τόν όρο έποπτεία’ έκείνοι πού τόν έχοι 
άκούσει μά δέν τόν έχουν άκόμη καταλάβει, άνήκουν στον πρώτο βαθμό (μνησις), 
έκείνους πού μόλις μυηθήκαν’ κ* έκείνοι πού δέν τόν έχουν άκούσει είναι οί άμν\ 
τοι, οί μή μυημένοι. "Οτι τό σχήμα τούτο βρίσκεται μέσα στήν πρόθεση του συ· 
γραφέα, είναι φανερό άπό τις άκόλουθες σκέψες.



Πρώτα, τό ειδικό νόημα της έποτττείας, μ’ άναφορά στο δεύτερο βαθμό των 
Μυστηρίων, εϊταν τόσο πολυγνώριμο, πού στήν ύστερότερη έλληνική φιλολογία, άπό 
τόν Πλάτωνα καί πέρα, βρίσκουμε το δεύτερο ή πιο προχωρημένο βαθμό της κάθε, 
πές, σπουδής ή επιδίωξης, νά χαραχτηρίζεται σταθερά σαν ό δεύτερος βαθμός στήν 
πρόοδο του μυουμένου.6 Δεύτερα, ή λέξη άσννετος 7, πού έφαρμόζεται έδώ σ’ έκεί- 
νους πού 'δέν καταλαβαίνουν5 το Λόγο, συνηθίζεται για κείνους πού 'δεν καταλαβαί
νουν5 τα μυστηριακά μυστικά, παναπεΐ τούς άμύητους. Τρίτο, στούς βάρβαρους άπα- 
γορευόνταν νά πάρουν μέρος στά Μυστήρια, γιά τό λόγο πώς ή γλώσσα τους εϊταν 
άκατάλαβη (ασύνετος). Τό νόημα, έτσι, τής τελευταίας φράσης είναι πώς εκείνοι 
πού δεν καταλαβαίνουν τό Λόγο δεν μπορούν νά βασιστούν στήν ένδειξη των αισθή
σεων. Τέλος, όπως παρατήρησε ό Cornford, ή φράση 'εΐν5 άμαθοι άπό τέτοια λό
για5, ξαναβρίσκεται σέ χωρίο των Βατράχων, όπου ό ’Αριστοφάνης παρωδεί τήν επί
σημη προκήρυξη πού βγαίνει κάθε χρόνο στήν ’Αθήνα πριν άπό τόν πανηγυρισμό των 
Έλευσινίων Μυστηρίων. Τά λόγια τού Αριστοφάνη είναι τούτα :

‘Ή συχος νά μένει καί παράμερα νά στέκει άπό τή συντροφιά μας, οποίος άμαθος είναι στά 
τέτοια λόγια (δστις άπειρος τοιώνδε λόγων) ή καθάρια δεν τήν έχει τήν καρδιά του. 8

Δέν είναι άνάγκη νά υποθέσουμε πώς ό Ηράκλειτος κάνει υπαινιγμό ειδικά στον 
άθηναϊκό τύπο, γιατί υπάρχουν σημάδια πώς μιά όμοια διαδικασία άκολουθιόνταν καί 
στά ’Ορφικά Μυστήρια. Έ νας άπό τούς ιερούς λόγους τους άρχίζει μέ τά λόγια ' θά 
ψάλω γι’ αύτούς πού καταλαβαίνουνε ’ , κι ο ύμνος γιά τόν Διόνυσο στις ' Βάκχες’ 
τού Ευριπίδη άνοίγει έτσι:

Ποιός εκεί .; Ποιός σιμώνει; *Ας φύγει άποδώ, άς μάς άφήσει, κι όλα τά χείλη σέ σιωπή 
Ιερή άς κλειστούνε. Τώρα θά παινέσω τόν Διόνυσο, καταπώς είν* άρχαίο συνήθιο.

Μακάριοι εΐν’ εκείνοι πού κρατούνε τή ζωή τους καθαρή, πδχουν μάθει, άπό χάρη τού Θεού, 
τά μυστήρια, πδχουν αγιαστεί, καθαριστεί, πδχουν ένωθεί στό θίασο, πού μέ γοργό τό πόδι τρέ
χουν στά βουνά, κρουσμένοι άπό τήν έμπνοή τού Βάκχου. 9

Ό  Ηράκλειτος, έτσι, παρουσιάζει τήν ιστόρησή του γιά τό σύμπαν στόν τύπο 
μυστηριακού λόγου βασισμένου στήν ιερατική παράδοση πού εϊταν μέρος τής οικογε
νειακής του κληρονομιάς· καί σέ τούτο άκολούθησε τό παράδειγμα των Πυθαγορείων, 
πού οργανώθηκαν σέ 'μυστικές’ άδελφότητες, όμοιες μέ τις ’Ορφικές. Σάν κι αύτούς, 
δέν ένδιαφερόνταν μοναχά γιά τόν έξω άπό τόν άνθρωπο φυσικό κόσμο, μά καί γιά 
τόν άνθρωπο σά μέρος τού φυσικού κόσμου. Σύγκαιρα παραπετοΰσε τό δυαδισμό τους 
καί ξανάστηνε σέ νέα μορφή, συνειδητά δουλεμένη, τό μονισμό των μιλήσιων φιλοσόφων.

4) Ηράκλειτος Ά π . 50: ούκ έμον, αλλά του λόγον άκονσαντας όμολογεϊν σοφόν έστι εν 
πάντα είναι. 1 : τον δε λόγον τονδ* έόντος άεί άξννετοι γίνονται άνθρωποι και τιρόσθεν η άκου-
σαι και άκούσαντες τό πρώτον* γινομένων γάρ πόντιον κατά τόν λόγον τόνδε \ άπειροισιν έοίκασι, 
πειρώμενοι και έπέων καί έργων τοιοντων, όκοίων εγώ διηγενμαι κατά φνσιν διαιρέων έκαστον 
και φράζων όπως έχει. Τους δε άλλους ανθρώπους λανθάνει όκόσα έγερθέντες ποιοϋσιν, δκωσπερ 
όκόσα ενδοντες επιλανθάνονται. 34 : άξννετοι άκούσαντες κωφόίσιν έοίκασι' φάτις αύτοϊσιν μαρ
τυρεί παρεάντας άπεϊναι. 107: κακοί μάρτυρες άνθρώποισιν όφθαλμοί καί ώτα βαρβάρους χρυχάς 
έχόντων. 5) Παράβαλε τόν Pascal, Pensees σ : ‘Δέν ύπάρχουν παρά τρεις κατηγορίες
άνθρωποι: έκείνοι πού βρήκαν τό Θεό καί τόν ύπερετούν* έκείνοι πού δραστήρια τόν γυρεύουν μά 
δέν τόν βρήκανε* κ’ έκείνοι πού περνούν τή ζωή τους ούτε ζητώντας ούτε βρίσκοντάς τον*.

6) Lobeck, «Aglaopham us» (Koniqsberg 1825) 127—31. Thomson, A eschylus: Ore- 
steia (Cambridge 1938) 2, 204. ‘ The wheel and the Crown’ : Classical Review 59, 10.

7) Lobeck άν. 15— 190. Thomson, Oresteia 2, 111—12. 8) ’Αριστοφάνης, Βάτρ.
354—5. Cornford, Principirum Sapientiae (Cambridge 1952) 113. 9) Orphicorum
Fragmenta (έκδ. Kern) : Ά π . 334. Εύριπίδης, Βάκχ. 68—77.

3. 'Ο Λόγος

Ο ί κύριες σημασίες της λέξης 'Λόγος’ , κατά τη μεταχείρισή της άπό τόν 'Ηρά
κλειτο, είναι τρεις: λόγος, λογισμός, άναλογία. Μπορεί νά οριστεί σάν ή σω 
στή έκθεση της ορθής άντίληψης του παγκόσμιου νόμου πού κυβέρνα τη φύση, 
με τό θεό καί τόν άνθρωπο μέσα. Δέν είναι νόμος ιστορικός, ούτε της έξέλιξης 

νόμος· άντίθετα, είναι άχρονος, όπως ϊσα-ϊσα κι ό κόσμος, όπου λειτουργεί, είναι αίώ- 139



νιος, άγκαλά καί μέσα σέ μιαν άλλαγή πού δέ σταματάει. Ούτε είναι νόμος φυσικός 
μέ τό νόημα πώς άφήνει άπέξω κάθε ύπερφυσικό ή θείο’ κάλλιο, είναι ό ίδιος ένα μέ 
τό θείο, όντας μιά άϋλη άφαίρεση, καθώς άντιπροσωπεύει ο,τι είναι γενικό καί άπό- 
λυτο μέσα στό σόμπαν, σ ’ άντίθεση μ’ ο,τι είναι μερικό καί σχετικό. Μ* αύτό τό 
νόημα 'όλα τα πράματα είναι ενα’ . Τά πράματα είναι πολλά με τό νόημα πώς κάθε 
πράμα είναι εκείνο πού είναι κι όχι κάτι άλλο’ μά ή ταυτότητα τούτη του καθενός 
μέ τόν έαυτό του είναι διαβατική καί σχετική, γιατί τό καθετί βρίσκεται πάντα σέ 
μιά διαδικασία μεταβολής στό άντίθετό του. Τό μόνο πράμα πού ’ναι μόνιμο κι άπό- 
λυτο καί γι’ αύτό θείο — αθάνατον και άνοίλεθρον καθώς τό 'άπειρον’ τοϋ Αναξίμαν
δρου — είναι ό πόλεμος των άντίθετων, ή κάλλιο ό νόμος πού βρίσκεται κάτω του, 
6 νόμος της άσταμάτητης άλλαγης.

Τέτοια πού είναι ή άλήθεια, κατανάγκη δύσκολα βρίσκεται. "Όχι γιατί είναι 
υπερφυσική’ άντίθετα, άνήκει στήν ύλική πραγματικότητα πού πιάνεται άπό τις αι
σθήσεις. 'Τά πράματα πού’ ναι μπορετό νά βλέπουνται, ν’ άκούγονται καί νά μαθαί- 
νουνται, αύτά έχτιμώ πάνω άπ’ όλα’ . 10 Οί πέντε αισθήσεις κ’ ή ικανότητα τοϋ λο
γισμού ύπάρχουν σ’ όλους τούς άνθρώπους: 'Τό νά σκέφτουνται τ ό ’χουν όλοι’ .11 
"Ετσι ή άλήθεια μπορεί νά πιαστεί μέ τό λογισμό μέσα άπό τήν παρατήρηση του 
Ιξω κόσμου: Ό ί ξυπνητοί έχουν ένα καί τόν ίδιο κόσμο, μά οί κοιμάμενοι άπογυ- 
ρίζουν ό καθείς καί σέ δικό του κόσμο’ .12 Τό νά πετάξει κανείς αύτό πού δίνουν οί 
αΐσθησες είναι 'νά πράττει καί νά μιλά καθώς οί κοιμισμένοι’ .13 Τέτοιοι άνθρωποι 
' διχοστατοϋν μ’ έκεΐνο πού τούς είναι τό πιο γνώριμο κ’ οικείο \14 Γι’ αύτό καί 
'πρέπει ν’ άκολουθάμε εκείνο πού’ναι όλονών κι ώστόσο, άγκαλά κι ό Λόγος εί
ναι όλονών, οί πολλοί ζοΰνε σάν καί νά’χουν δική τους σοφία’ .15 Καί γίνεται έτσι 
μ’ αύτούς, γιατί πιστεύουνε ψευτοδασκάλους. * 'Ο 'Ησίοδος είναι δάσκαλος πολλών 
δέν έχουν άμφιβολία πώς ξέρει παραπολλά’ κι όμως δέν ήξερε πώς ή μέρα κ’ ή νύ
χτα είναι ένα’ .16 Πολλή γνώση δέ φτάνει: ' 'Η  πολυμάθεια δέ διδάχνει τήν κατα
νόηση, άλλιώς θά ’χε διδάξει τόν 'Ησίοδο καί Πυθαγόρα’ .17 'Ο Πυθαγόρας, 'πού 
δόθηκε στήν έρευνα όσο κανένας άλλος άνθρωπος’ , άξίωσε γιά τόν έαυτό του μιά 
σοφία πού δέν είταν άλλο ' παρά πολυμάθεια κι άπάτη \18 "Ετσι καί μ’ όλους τούς 
άλλους: " Ο  "Ομηρος πρέπει νά πεταχτεί δξου άπό τούς άγώνες, κι ό ’Αρχίλοχος 
τό ίδιο ’ .19 Ετούτοι οί ψευτοδάσκαλοι προκόβουν πάνου στήν άμυαλοσύνη των άν- 
θρώπων : ' 'Ο βλάκας τραπηδά σέ κάθε λέξη \20

Είναι σέ τί πού οί ψευτοδάσκαλοι τούτοι λαθέψαν; "Οχι μονάχα στό νά σω 
ριάσουνε γνώση. Αύτό κ’ έπιθυμιέται καί χρειάζεται: ' Οί άνθρωποι πού άγαποΰνε 
τή σοφία πρέπει πολλά πράματα νά μάθουν.22 Μά μείναν εύχαριστημένοι μέ τήν 
ξώδερμη παρατήρηση καί μ’ άναλήθευτες εικασίες: ' Πάνου στά πιο μεγάλα πρά
ματα, δέν πάει νά κρίνουμε δπως-δπως’ ,23 ’Εκείνος πού γυρεύει τήν άλήθεια θά 
μπεί σ ’ άτελείωτους μόχτους: ' Εκείνοι πού γυρεύουνε χρυσάφι βγάζουνε, σκάβον
τας, χώμα πολύ καί βρίσκουνε λίγο’ .24 Χρειάζεται προσεχτική παρατήρηση, γιά νά 
μπορέσει νά μπει στήν ούσία τών πραμάτων. ' Οί πολλοί δέ στοχάζουνται τά τέ
τοια πράματα καθώς τά συναντούν, άγκαλά καί θαρρούν πώς έτσι κάνουν’ ·25 γι’ 
αύτό δέν καταφέρνουνε νά πιάσουν τήν άλήθεια, πού δέ βρίσκεται στήν όψη τών 
πραμάτων: ' 'Η  φύση άγαπά νά κρύβει τόν έαυτό της’ .26 'Η άλήθεια, έτσι, είναι 
κάτι άλλο άπό κείνο πού φαίνεται νά’ ναι: ' *Αν δέν παντέχεις τ’ άναπάντεχο, δέ 
θά τό βρεις· γιατί ’ναι άχναρολόγητο καί σέ μπερδεύει’ .27 ’ Εδώθε βγαίνει πώς έκεΐνο 
πού ’ ναι άδιάμεσα νοητό, δέν μπορεί ή γλώσσα νά τό πεί καθαρά, μά πλάγια κ’ 
αίνιγματότροπα, ωσάν τό Δελφικό Μαντείο: ' Ό  ’Αφέντης πόχει τό Μαντείο τών 
Δελφών, ούτε λέει, ούτε κρύβει, μά σημαδεύει’ .28 Γι’ αύτό κ’ οί άνθρώποι δέν μπο
ρούνε νά παντέχουν πώς θά καταλάβουν τήν άλήθεια σάν τήν πρωτακούσουν. "Ετσι 
κ’ οί νεομύητοι στήν άρχή κυριεύουνται άπό φόβο καί σάστισμα σ’ δ,τι βλέπουν κι 
άκοΰνε. Μονάχα άφού πάρουν κατάκαρδα αύτό πού τούς φανερώσανε καί πολλές τό 
καλομετρήσουν φορές, θ’ άρχίσουνε νά τό καταλαβαίνουν.

Τί νά ’ ναι, τότες, ή σοφία; ' Σοφία είναι ένα καί μόνο, πού θέλει καί δέ θέλει140



νά τή λένε μέ τό όνομα Δίας \ 29 Θέλει νά τή λένε με τό δνομα του Δία (Ζηνός), 
γιατί είναι ή ’Αρχή της ζωής (ζην)· καί δε θέλει, γιατί ή ζωή είναι θάνατος. " Ή  σο
φία είναι μια — νά ξέρει κανείς τήν πρόθεση πού κυβέρνησε τα πάντα μέσα άπό τά 
πάντα \ 30 Ή  c πρόθεση * ή κυβερνήτρα ’Αρχή καθορίζεται έτσι: f Ό  κόσμος πού ’ναι 
ό ίδιος για δλους, δέ φτιάστηκε άπό κανένα θεό ή άνθρωπο* είταν άπό πάντα, είναι 
καί θά ’ναι για πάντα άείζωη φωτιά πού άνάβει κατά μέτρα κι άποσβύνει κατά 
μέτρα \31

'Η πρωταρχική έτσι ούσία είναι, γιά τον Ηράκλειτο, ή φωτιά, πού άντιστοι- 
χεί στύ νερό, στο άπειρο καί στύν άέρα των μιλήσιων φιλοσόφων. Μά ή φωτιά αύτή 
δέν είναι πρωταρχική μέ το νόημα πώς είναι άρχική. Ό  κόσμος του δεν έχει άρχή : 
Τπήρχε άπό πάντα. Έ δώ  ό "Ηράκλειτος ξεκόβει άπύ τούς προκατόχους του. 'Όλοι 
τους ξεκινήσαν άπο τύ παραδομένο άξίωμα, πού πήγαζε άπό τή μυθολογία καί, 
μέσα άπό τή μυθολογία, άπό τήν κοινωνία, πώς τό σύμπαν διαμορφώθηκε μέ τό 
χρόνο. Τό δικό του σύμπαν είναι άχρονο κι αύτορύθμιστο. "II φωτιά, έτσι, πού τό 
σύμπαν ταυτίζεται μ’ αύτή, είναι πρωταρχική μονάχα μέ τό νόημα πώς συμβολίζει 
τό βασικό νόμο τής ύπαρξής του — τό νόμο τής αιώνιας άλλαγής καί του πολεμημου 
των άντιθέτων. Τέτοιος νόμος συμβολίζεται ταιριαστά μέ τό στοιχείο πού θωριέ- 
ται νά βρίσκεται σ’ άσταμάτητη κίνηση καί μεταλλάζει καθετί πού πιάσει. Μά τό 
στοιχείο τούτο είναι ένα σύμβολο μοναχά* ή άντίστοιχη πραγματικότητα είναι μιά 
άφαίρεση τώρα. Στον "Ηράκλειτο, έτσι, ή πρωταρχική ούσία τής μιλησιακής σχο
λής γυμνώθηκε άπό τήν άξία του συγκεκριμένου. Γίνηκε άφηρημένη ιδέα.

Τά "μέτρα5 πού σύμφωνα μ5 αύτά ή παγκόσμια φωτιά άνάβει καί σβύνει δια
δοχικά, άποτελοΰν ένα αύτορύθμιστο κύκλο άλλαγής, πού στο ολο του είναι ομοιό
μορφος, μά πού πέφτει σέ μιά σειρά διαδοχικά κι άδυσώπητα κυματίσματα. "Ο κύ
κλος είναι φωτιά— άέρας — νερό — γή — νερό — άέρας — φωτιά: "ΤΙ φωτιά ζεί τό 
θάνατο του άέρα κι ό άέρας ζεί τό θάνατο τής φωτιάς* τό νερό ζεί τό θάνατο τής 
γής κ5 ή γή ζεί τό θάνατο του νερού \32 Έ τσι " ό δρόμος γι5 άπάνου κι ό δρόμος 
γιά κάτου είναι ένας κι ό ίδιος \33 Είναι ό αιώνιος κύκλος πού κάνει νά υπάρχει ό 
κόσμος. " Στήν περιφέρεια ένός κύκλου ή άρχή καί τό τέλος είναι τό ίδιο ’ ,34 Κάθε 
άρχίνισμα είναι τέλος καί κάθε τέλος άρχίνισμα* γι5 αύτό δέν υπάρχει άρχή ούτε 
τέλος* ό κόσμος είναι άναρχος καί αιώνιος.

Eivat, ώστόσο, φανερό πώς αν τά στοιχεία δέν κερδίζανε τό ’να άπό τ’ άλλο περισ
σότερο ή λιγότερο άπ5 όσα χάνανε τό 5να στ5 άλλο, αύτός ό κόσμος πού βρίσκεται 
σ5 άέναη άλλαγή θά 5μενε στο άπόξου του ό ίδιος. Δέν γίνεται όμως έτσι. Ά π ό καιρό 
σέ καιρό ή φωτιά παίρνει περισσότερο άπ5 δσο δίνει, κι άξαίνει παράμετρα τότες* 
μά, μιά καί θρέφεται άπό τ5 άλλα στοιχεία, τ5 άξαιμά της τ’ άκολουθα ένα άντί- 
ροπο λιγόστεμα, καί τό ίδιο γίνεται μέ τ5 άλλα στοιχεία. "Φαγοζητιά ή φωτιά καί 
χόρτασμα είναι5.35 Καθένα άπό τά στοιχεία κατατρώει τ5 άλλο καί του παραδίνεται 
μέ τή σειρά του. Είναι μερικοί άπ5 αύτούς τούς κυματισμούς, μικροί καί μεγάλοι, 
πού ξηγουν τις περιοδικότητες τής φύσης: μέρα καί νύχτα, πρωί καί βράδυ* καλο
καίρι καί χειμώνα, άνοιξη καί φθινόπωρο* ξύπνο κ5 ύπνο, προφήτεμα κι ονείρεμα* 
ζωή καί θάνατο, παιδικότητα καί γεράματα. Ζωή, ύπνος καί θάνατος άντιστοιχουνε 
στή φωτιά, στο νερό, καί στή γή* ό ήλιος μέσα στον κόσμο άντιστοιχεΐ, μεγαλο- 
γραφικά, στήν ψυχή μέσα στόν άνθρωπο. Καθετί πού ζεί, πεθαίνει, καί καθετί πού 
πεθαίνει, ξαναγεννιέται* ό άνθρωπος γίνεται θεός κι ό θεός άνθρωπος.36

"Ο άέναος πολεμημός των άντίθετων, πού δίχως του δέν θά μπορούσε νά υπάρ
χει ό κόσμος, δέν είναι άδικία, όπως είχε πει ό Αναξίμανδρος, μά δικαιοσύνη : 
* Πρέπει νά ξέρουμε πώς ό πόλεμος είναι όλονών καί πώς ή συναμάχη είναι δικαιο
σύνη*.3/ Καί πάλι: " 'Ο "Όμηρος είχε άδικο νά φκηθεΐ νά λείψει ή άμάχη άπό τή 
γή* γιατί, αν έστρεγε ή εύχή του, θά χάνουνταν τά πάντα5. 38 Τίποτα δέν μπορεί νά 
υπαΡΖει δίχως τό άντίθετό του* ή, κάλλιο, αύτός ό τσακωμός των άντίθετων είναι 
μέσα στήν ίδια τή φύση των όλων: "Τά ζευγαρώματα είναι ολόκληρα καί μή όλό- 
κληρα, συμφωνία, άσυμφωνία, άρμονία, δυσαρμονία 5. 39 "Όμοια ' ή άρώστια είναι πού 141
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κάνει την υγεία εύχάριστη, τό κακό πού κάνει εύχάριστο τό καλό, ή πείνα πού κάνει 
εύχάριστη την άφθονία, ό κάματος πού κάνει εύχάριστο τ’ άνάπαμα \ 40 ’ Εδώθε βγαί
νει πώς, μ’ δλο πού ' οί άνθρωποι άλλα τά ’χουνε για άδικα κι άλλα για δίκαια*, ή 
άλήθεια είναι πώς * για τό Θεό δλα είναι όμορφα κι άγαθά και δίκαια γιατί ' καλό 
καί κακό είναι ενα καί τό ίδιο 41 Αύτή είναι ή 'κρυμμένη αρμονία’ πού μόνο ό σο
φός τήν καταλαβαίνει.

Σχετικά τώρα μέ τούς ύλικούς σχετισμούς τους, τά στοιχεία είναι ίσα μεταξύ 
τους, μά είναι καταταγμένα σέ μιάν άξιολογική ιεραρχία, μέ τη φωτιά στην κορφή 
της. "Οπως ό ύπνος είναι πάνου άπό τό θάνατο κι ό ξύπνος πάνου άπό τόν ύπνο, 
έτσι καί τό νερό είναι πάνου άπό τη γη, κ’ ή φωτιά πάνου άπό τό νερό. Μά, όπως 
δείχτηκε, ή φωτιά είναι κάτι πολύ περισσότερο άπό τήν ύλική διαδικασία πού τήν 
ξέρουμε μέ τ’ δνομα τούτο: Είναι τό 'ζών»’ , τό 'νοήμον*. τό θειο. 'II θεότητα δέν 
ταυτίζεται μ’ ένα άπό τά ζευγάρια των άντίθετων, δπως δίδαξε ό Πυθαγόρας, μά, 
άντίθετα, μέ τήν ενότητα όλων των άντιθέτων: ' Ό  Θεός είναι μέρα καί νύχτα, κα
λοκαίρι καί χειμώνας, πόλεμος κ’ ειρήνη, χορτασμός καί πείνα ’ . Ό  Λόγος, έτσι, 
μπορεί νά διατυπωθεί, άπό τή μιά σάν ή άναλογία τής άνταλλαγής, άνάμεσα στά 
στοιχεία, ή, πιο γενικά, σάν ό νόμος της έν αν τ ι ο τ ρ ο π ί α ς ,  καί, άπό τήν άλλη, 
σάν ή κατανόηση του νόμου τούτου, πού τήν καταφέρνει ίσαμ ’ ένα βαθμό ό άνθρω
πος, μά πού τέλεια είναι στο Θεό μονάχα.

'Η σύλληψη αύτή, πώς τό σύμπαν είναι μιά οργανική ένότητα νόησης καί ύλης, 
χρειάζεται ένα διαφορετικό τρόπο λογισμού, πού είναι κι αύτός μέρος τού λόγον. 'Η 
λογική τού 'Ηράκλειτου μπορεί νά οριστεί άνασκοπικά σάν άρνηση των κανόνων τής 
τυπικής λογικής. Ά π ό  ιστορική άποψη, θά ’ταν πιό σωστό νά χαραχτηρίσουμε τούς 
κανόνες τής τυπικής λογικής σάν άρνηση τής λογικής τού 'Ηρακλείτου. Κ’ έχουμε 
βέβαια κάτι νά πούμε γιά τήν άρχαία λογική άφοΰ πραγματευτούμε τό έργο τού Παρ
μενίδη. Έ δώ  μάς ένδιαφέρει νά σημειώσουμε τήν άντίθεση μόνο.

’ Ελέγχοντας τούς νόμους τής τυπικής λογικής άπό τή σκοπιά τού σύγχρονου 
διαλεκτικού ύλισμοΰ, ό Caudwell παρατηρεί :

ΟΙ νόμοι της λογικής είναι κοινωνικοί. Είναι προσεγγιτικοΐ κανόνες πού πρέπει νά υπακού
γονται, άν ή γλώσσα προορίζεται νά πραγματώνει μιά κοινωνική λειτουργία. Μά δέν είναι διόλου 
άληθινοί γιά τήν φύση της πραγματικότητας... Δέν είναι άλήθεια πώς ένα κάτι είναι ή Α ή μή - 
Α. Χθές είταν Α σήμερα είναι μή - Α. Δέν είναι αλήθεια πώς ένα κάτι δέν μπορεί νά είναι καί 
μαζί νά μή είναι Α. Σήμερα είμαι ζωντανός, κάποια μέρα θά ’ μαι πεθαμένος. Αύριο θά ’ μαι ή δέ 
θά ’ μαι πεθαμένος. Καί τά δυύ διαζευκτικά είναι εξίσου άληθινά. Ή  χρήση τοϋ ρήματος 'είναι’ 
δίνει μιά νόθα άλήθεια στους μεθοδολογικούς κανόνες της λογικής : δηλώνει μιά π α γ κ ό σ μ ι α  
σ τ ι γ μ ή *  μά ξέρουμε άπό τή φυσική τής σχετικότητας πώς αύτό είναι άδύνατο. ‘ ΐπάρχει κ ο ι 
ν ω ν ι κ ή  σ τ ι γ μ ή  μονάχα. 41

"Ολα τούτα, εξόν ή τελευταία πρόταση, λέγουνται, μ’ άλλα λόγια, άπό τόν 'Ηρά
κλειτο. 'Ή  θάλασσα είναι τό πιό καθαρό καί τό πιό άκάθαρτο νερό’ . 43 'Είναι τό 
ίδιο πράμα μέσα μας πού ’ναι ζωντανό καί νεκρό, ξυπνητό κι υπνωμένο, νέο καί γέ
ρικο’ 44. « '  Περπατούμε καί δέν περπατούμε μέσα στο ίδιο ποτάμι* είμαστε καί δέν 
είμαστε’ . 45 'Ο 'Ηράκλειτος δέν ήξερε τίποτα άπό τή φυσική τής σχετικότητας' κι 
όμως άρνήθηκε τή δυνατότητα μιας 'παγκόσμιας στιγμής’ . Ά ν  στάθηκε ικανός νά 
τό κάμει, είναι γιατί μιά τέτοια δυνατότητα είταν ξένη γιά τήν πρωτόγονη νοοτρο
πία. Στή θέση της βεβαίωσε τήν Αρχή, πού ’ναι στο βάθος τού πρωτόγονου στοχα
σμού μά δέ διατυπώθηκε ποτέ πρωτίτερα: Τήν άρχή τής ενότητας των άντιθέτων.

10) ‘ Ηράκλειτος ’ Απ. 55 : όσων όψις άκοή μάθησις, ταυτα εγώ προτιμέω. 11) αύτ.
113 : ξυνόν έστι ηάσι τό φρονέειν. 12) αύτ. 89 : τοϊς έγρηγορόσιν ενα και κοινόν κόσμον:
είναι, τών δέ κοιμισμένων έκαστον εις ίδιον άποστρέφεσθαι. 13) αύτ, 73 : ου δει ώσπερ καΟεύ- 
δοντας και ποιείν και λέγειν και γάρ και τότε δοκοΰμεν ποιεϊν καί λέγειν. 14) αύτ. 72 :
ώι μάλιστα διηνεκώς όμιλούσι λόγωι τώι τά δλα διοικοΰντι, τούτωι διαφέρονται, κα'ι οΐς καθ' 
ημέραν έγκυροΰσι, ταΰτα αύτοϊς ξένα φαίνεται. 15) αύτ. 2 : διό δει έπεσθαι τώ ξυνώι’ τον
λόγου δ ’ έόντος ξννον ζώουσιν οί πολλοί ώς ιδίαν έχοντες φρόνησιν. 16) αύτ. 57 : διδά
σκαλος δέ πλείστων ' Ησίοδος' τούτον έπίστανται πλείστα είδέναι, δστις ή μέρη ν και εύφρ1 
ούκ έγίνωσκεν έστι γάρ έν. 17) αύτ. 40 : πολυμαθίη νόον ού διδάσκει' ’Ησίοδον γάρ



έδίδαξε καί Πυθαγόρην. 18) αύτ. 129: ΠυΟαγόρης Μνησάρχου ίστορίην ήσκησεν ανθρώπων
μάλιστα πάντων και έκλεξάμενος ταύτας τάς σνγγραφάς έποιήσατο έαυτοϋ σοφίην, πολυμαθίην, 
κακοτεχνίην. 1 9) αύτ. 42 : τον τε "Ομηρον Ιφασκεν άξιον έκ των αγώνων έκβάλ/^σθαι και
ραπίζεσθαι και * Αρχίλοχον ομοίως. 20) αύτ. 87 : βλάξ άνθρωπος έπι παντί λόγωι έπτοή-
σθαι φιλεΐ. 22) αύτ. 35 : χρή γάρ ευ μάλα πολλών Ιστορας φιλοσόφους άνδρας είναι.
23) αύτ. 47 : μή εΐκή περί των μεγίστων συμβαλλώμεθα. 24) αύτ. 22 : χρυσόν γάρ οι δι-
ζήμενοι ζην τιολλήν όρύσσουσι και εύρίσκουσι όλίγον. 25) αύτ. 17 : ου γάρ φρονέουσι
τοιαυτα πολλοί, όκόσοι έγκνρενσιν, ουδέ μαθόντες γινώσκουσιν, έωυτοΐσι δέ δοκέουσι. 26)
αύτ. 123 : φύσις κρύπτεσθαι φιλεί. 27) αύτ. 18 : εάν μη ίλπηται άνέλπιστον ούκ έξευρή-
σει, άνεξερεύνητον έόν και άπορον. 28) αύτ. 93 : 6 άναξ, ον το μάντεων έστι το έν Δελ-
φοϊς, ούτε λέγει οΰτε κρύπτει, άλλα σημαίνει. 29) αύτ. 32 : έν το σοφόν μοννον ?.έγεσθαι
ονκ έθέλει καί έθέλει Ζηνός άνομα. 30) αύτ. 41 : έν τό σοφόν, έπίστασθαι γνώμην, ότέη
έκυβέρνησε πάντα διά πάντων. 31) αύτ. 30: κόσμον τόνδε, τον αυτόν άπάντων, ούτε τις
θεών οΰτε άνθρώπων έποίησεν, άλλ9 ην αεί καί έστιν καί έσται πυρ άείζωον, άπτόμενον μέτρα 
και άποσβεννύμενον μέτρα. 32) αύτ. 76 : ζηι πυρ τον γης θάνατον και άήρ ζήι τον πνρός
θάνατον, ύδωρ ζηι τον άέρος θάνατον, γη τον ΰδατος. 33) αύτ. 60 : οδός άνω κάτω μία
και ώυτή. 34) αύτ. 103 : ξννόν γάρ άρχή καί πέρας έπΙ κύκλου περιφέρειας. 35) αύτ.
6 5 : χρησμοσύνην καί κόρον (καλεϊ rH. τό πυρ). 36) αύτ. 6 2 : άθάνατοι θνητοί, θνητοί
αθάνατοι, ζώντες τον έκείνων θάνατον, τον δέ εκείνων βίον τεθνεώτες. 88 : ταύτό τ 9 ενι ζών 
καί τεθνηκός καί έγρηγορός καί καθενδον καί νέον καί γηραιόν* τά<5ε γάρ μεταπεσόντα έκείνά 
έστι κάκείνα πάλιν μεταπεσόντα ταντα. 37) αύτ. 80 : είδέναι δέ χρή τον πόλεμον έόντα
ξυνόν, καί δίκην έριν, καί γινόμενα πάντα κατ έριν καί χρεών. 38) αύτ. (Λ) 22. 39)
αύτ. 10: σννάψιες δλα καί ούχ δλα, συμφερόμενον διαφερόμενον, συνάιδον διάιδον, καί έκ πάν
των έν καί έξ ενός τά πάντα. 40) αύτ. 111 : νουσος ύγιείην έποίησεν ήδύ, κακόν αγαθόν,
λιμός κόρον, κάματος ανάπαυαιν. 41) αύτ. 102 : τώι μέν θεώι καλά πάντα καί αγαθά καί
δίκαια, άνθρωποι δέ α μεν άδικα ύπειλήφασιν ά δέ δίκαια. 42) Caudwell, Further Stu
dies in Dying Culture (London 1949) 252-3. 43) Ηράκλειτος ’ Απ. 61 : θάλασσα ύδωρ
καθαρώτατον καί μιαρώτατον, (Ιχθύσι μέν πότιμον καί σωτήριον, άνθρώποις δέ άποτον καί όλέ- 
θριον). 44) αύτ. 88 [  =  άν. Σημ. 36j. 45) αύτ. 49a : ποταμοίς τοϊς αύτοϊς έμβαίνο-
νομέν τε καί ούκ έμβαίνομεν, εϊμέν τε καί ούκ εϊμεν.

4. ’Αντικειμενική διαλεκτική

Σχολιάζοντας τό άπόσπασμα τό σχετικό μέ την e άείζωη φωτιά * ( =  άν. § 3 Σημ.
31 ) ό Λένιν έγραψε: ' Μιά πολύ καλή ιστόρηση των στοιχείων του διαλεκτικού 
υλισμού’ . Αύτό μας ξαναφέρνει πίσω στο ρώτημα, πώς ό 'Ηράκλειτος μπόρεσε 
νά ’ ρθει τόσο κοντά στή θέση του σύγχρονου διαλεκτικού υλισμού; 'Η άπόκριση 

βρίσκεται στην άκόλουθη παρατήρηση τού Ένγκελς:

'Όταν στοχαζόμαστε πάνου στή φύση, ή πάνου στην ιστορία τού άνθρώπου, ή πάνου στή δική 
μας διανοητική δραστηριότητα, ή πρώτη εικόνα πού μάς παρουσιάζεται είναι ή εικόνα ενός άτέ- 
λειωτου λαβύρινθου σχετισμών κι άλληλεπιδράσεων, δπου τίποτα δέ μένει ο,τι, όπου, καί όπως εί- 
ταν, μα τό καθετί κινείται, άλλάζει, γεννιέται καί χάνεται. Ή  πρωτόγονη, άφελής, κι όμως ούσια- 
στικά σωστή σύλληψη τού κόσμου, εϊταν ή σύλληψη της αρχαίας έλληνικής φιλοσοφίας, καί ξεκά
θαρα πρωτοδιατυπώθηκε άπό τόν Ηράκλειτο : Τό καθετί είναι καί δέν είναι, γιατί τό καθετί βρί
σκεται σ ’ άδιάκοπη ροή, άλλάζει άδιάκοπα, έρχεται στή ζωή καί ξαναφεύγει. Μά ή σύλληψη τούτη, 
άν καί σωστά δίνει τόν γενικό χαραχτήρα της είκόνας τού συνόλου των φαινομένων, δέ φτάνει 
ωστόσο να εξηγήσει τις λεπτομέρειες πού συνθέτουν τήν ολική εικόνα* καί όσο δέν κατανοούμε τις 
λεπτομέρειες αύτές, δέν μπορούμε νά’χουμε μιά ξεκάθαρη, ιδέα της είκόνας σάν όλου. Γιά νά τις 
καταλάβουμε πρέπει νά τις ξεπιάσουμε άπό τούς φυσικούς ή Ιστορικούς τους συνδέσμους, καί νά 
έςετάσουμε καθεμιά χωριστά, κατά τή φύση της, τις ειδικές αιτίες καί τ ’ άποτελέσματα, κτλ. Αύτό 
είναι κατά κύριο λόγο τό έργο της φυσικής έπιστήμης καί της ιστορικής έρευνας — κλάδοι έπιστή- 
μηζ πού οι "Έλληνες τής κλασικής περιόδου, ξέροντας πολύ καλά τί κάνανε, τήν μεταθέσανε σέ 
παρακατιανή μόνο θέση, γιατί' είχαν πρώτα άπ* όλα νά μαζέψουν υλικό γιά τις επιστήμες αύτές, 
οπού νά δουλέψουν. 46

Ο διαλεκτικός υλισμός είναι ή ξεχωριστή άποψη της έργατικής τάξης πόχει 
ταξική συνείδηση, σ’ άντίθεση μέ τή μεταφυσική άποψη, τήν υλιστική ή ίδεαλιστική, 
της αστικής τάξης· καί, μιά κ’ είναι ιστορικό πεπρωμένο τής έργατικής τάξης νά 
καταργήσει την έκμετάλλευση καί νά τερματίσει τήν πάλη των τάξεων, ή άποψή του 
ΧαΡ*Χ^Ρ'-ζεται άπό τό ξαναένωμα τής θεωρίας καί τής πράξης. Στήν προταξική κοι
νωνία ή θεωρία εΐταν τόσο στενά ενωμένη μέ τήν πράξη, πού μόλις νά ξεχωρίζεται 1 3



άπ’ αύτή, όντας λίγο παραπάνω άπό τήν παθητική άντανάκλασή της στή σκέψη. Ή  
πρωτόγονη συνείδηση είναι περισσότερο πραχτική παρά θεωρητική, όπως ή πρωτό
γονη γνώση είναι περισσότερο άντιληπτική παρά λογική. Μ’ όλο τούτο, ή άποψη τής 
προταξικής κοινωνίας είναι διαισθητικά διαλεκτική καί ύλιστική. Κίνηση, άλλαγή, 
διαμάχη, παίρνουνται σάν αύτόφαντες άλήθειες. Μέ τό χώρισμα της κοινωνίας σέ τά- 
ξες, ή θεωρία άναπτύσσεται, όχι μέσα στο κοινωνικό σύνολο, μά στήν άρχουσα μόνο 
τάξη, καί κατά συνέπεια τραβά νά ξεζευγαρωθεϊ άπό τήν πράξη, όπως, ίσα - ίσα, ή 
άρχουσα τάξη ξεζευγαρώθηκε άπό τήν παραγωγική έργασία.

Καθώς οι προκάτοχοί του τής μιλησιακής σχολής, ό ‘ Ηράκλειτος άνήκε στήν 
παλιά ιερατική άριστοκρατία* σάν κι αυτούς, άνακράτησε τό υλιστικό περιεχόμενο 
των παλιών φυλετικών παραδόσεων καί, σάν κι αύτούς, παρουσίασε τό περιεχόμενο 
αύτό σέ νέο μορφικό τύπο. Τό έργο του σημειώνει ένα προχώρημα άπέναντι στο 
δικό τους, γιατί, ένώ τό περιεχόμενο μένει ούσιαστικά άνάλλαχτο, ή μορφή πού 
περιντύνεται είναι πιο περίτεχνη, πιό θεωρητική, πιο άφηρημένη. Βρίσκεται σ ’ ένα 
ψηλότερο σκαλοπάτι στήν άνάπτυξη τοϋ άφαιρετικοΰ στοχασμού. 'II άνάπτυξη αύτή 
γίνηκε, όπως είδαμε, μπορετή καί καθορίστηκε άπό τήν άνάπτυξη τής έμπορευμα- 
τικής παραγωγής, πού τό καθρέφτισμά της στο έργου τοϋ 'Ηράκλειτου είναι, πές, 
αύτοφάνερο κιόλας. 'Η σύλληψή του γιά τον αύτορύθμιστο κύκλο τών άέναων μετα
βολών τής ύλης είναι ή ιδεολογική άντανάκλασή μιας οικονομίας βασισμένης στήν 
παραγωγή εμπορευμάτων. Στά ίδια του τά λόγια ' ολα τά πράματα άνταλλάζουν- 
ται μέ φωτιά κ’ ή φωτιά μ’ όλα τά πράματα, όπως τά άγαθά άνταλλάζουνται μέ 
χρυσάφι καί τό χρυσάφι μέ τ’ άγαθά ’ .47 Στήν κοσμολογία του ή φωτιά έχει άπέ- 
ναντι στις άλλες μορφές τής ύλης τήν ίδια άκριβώς σχέση πού έχει τό χρυσάφι άπέ- 
ναντι στ’ άλλα έμπορεύματα : Άποξεκόπηκε άπ’ αυτά γιά νά χρησιμέψει σάν οι
κουμενικό ισοδύναμό τους. Κατά συνέπεια, άν συγκρίνουμε τό κοσμολογικό σύστη
μά του μέ τό πρωτόγονο κοσμολογικό μύθο τοϋ χωρισμοΰ τοϋ ούρανοΰ καί τής γής, 
άπ’ όπου κατεβαίνει, βλέπουμε πώς άντιπροσωπεύει τήν ' κατά κοινωνική άνάγκη 
νόθα συνείδηση ’ μιας κοινωνίας, όπου οί δεσμοί τής συγγένειας άντικατασταθήκαν 
μέ τό σύνδεσμο τής άνταλλαγής τών εμπορευμάτων.

Παραπέρα, άν ό 'Ηράκλειτος ξεπερνά τον Πυθαγόρα μέ τό δράξιμό του τής 
διαλεκτικής, κι αύτό πρέπει ν’ άναγραφεΐ στήν ταξική τοποθέτησή του. Σάν αντί
θετος στή δημοκρατία, εϊταν άξιότερος νά ξεχωρίσει τις εσωτερικές άντιφάσεις της, 
πού άπ’ αύτές τής εϊταν πεπρωμένο νά καταλυθεΐ, κ’ έτσι βρήκε τήν ικανότητα νά 
διακρίνει τήν άλήθεια πώς μόνο ή διαμάχη, ή κίνηση, ή άλλαγή είναι άπόλυτα: 
«Alles, was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht».

46) Engels, Anti-Diihring (London 1934), 26-7. 47) Ηράκλειτος Απ. 9 0 : πν
ρός τε άνταμοιβή τά πάντα και πυρ απάντων δκωσπερ χρυσοϋ χρήματα και χρισμάτων χρυσός.

5. Τραγωδία
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Ο 'Ηράκλειτος στάθηκε ό πρώτος φιλόσοφος πού παρουσίασε μιά ' συνολικ 
’θεωρία τής αιτιότητας. 'Η άνάλυσή μας φανέρωσε πώς ό νόμος του είνα 
προβολή στή φύση τών σχημάτων πού παίρνουνε, μέ τό καθρέφτισμά το 
στήν άνθρώπινη συνείδηση, οί νέες παραγωγικές σχέσεις. Είναι μιά κοινωνικ 

εικόνα. Αύτό δέ σημαίνει πώς τής λείπει ή άντικειμενική άλήθεια. ’Αντίθετα- όλ 
οί τέτοιες θεωρίες πρέπει, κατανάγκη, νά περικλείνουν ένα ποσοστό άλήθειας, ίσα 
ίσα γιατί είναι κοινωνικές εικόνες- γιατί ή κοινωνία είναι μέρος τής φύσης, κ’ οί κα 
τηγορίες τοϋ στοχασμού, πού μ’ αύτές ό άνθρωπος άποχτά γνώση τής φύσης, είν 
κοινωνικές κατανάγκη. Πραγματικά, ή θεωρία τοϋ 'Ηράκλειτου περιέχει μιά μεγάλ 
άλήθεια, κι άν στάθηκε ικανός νά τήν άδράξει, ειταν ίσα-ίσα γιατί ή δυναμερή το 
διάνοια προχώρησε μέσα στήν παραδομένη εικόνα τοϋ κόσμου, τήν κληρονομημ



άπό τούς "Ιωνες προκατόχους του, πολύ βαθύτερα μέ τΙς νέες κοινωνικές κατηγορίες. 48 
Τύ σύστημά του, πού τύ άπεργάστηκε σέ συνειδητή άντίθεση μέ τύν Πυθαγορικό 
δυϊσμό, εϊταν τύ * μή περαιτέρω ’ τοϋ ύλιστικοϋ μονισμού. "Υστερά του, ή έλληνική 
φιλοσοφία σχίζεται σέ δυο άντίθετα στρατόπεδα, στύ μονιστικύ ιδεαλισμό άπό τη 
μιά, καί στόν πολλοστικό ύλισμό άπό την άλλη. Ειταν τό τελικό ρήγμα μέ την κο
σμοάποψη τής πρωτόγονης κοινοκτημοσύνης.

Στό περασμένο κεφάλαιο σχεδιάσαμε μιά σύγκριση άνάμεσα στόν Πυθαγόρα 
καί στόν Αισχύλο. Μπορούμε νά χαράξουμε μιαν άντίστοιχη άνάμεσα στόν ‘ Ηρά
κλειτο καί στό Σοφοκλή. Στην εξέλιξη τοϋ δράματος ό Σοφοκλής στέκει στην ίδια 
μέ τόν Αισχύλο σχέση, πού, στήν έξέλιξη τής φιλοσοφίας, στέκει ό ‘ Ηράκλειτος 
μέ τόν Πυθαγόρα. Στό Σοφοκλή, όπως καί στόν Ηράκλειτο, τό κέντρο τοϋ ένδια- 
φέροντος έχει μετατεθεί άπό τή συμφιλίωση στη διαμάχη. 'Ο Σοφοκλής έφερε στ* 
ωρίμασμά της τή μορφή τοϋ δράματος πού λέμε Τραγωδία. Στήν ' Ποιητική* του 
’Αριστοτέλη ή τραγωδία ορίζεται σαν παράσταση μιας δράσης μέ συνέπειά της 
μιαν άντιστροφή τής τύχης πού, άθέλητα του πρωταγωνιστή, τήν φέρνει κάποια του 
πλάνη. ΤΙ άντιστοφή είναι, κανονικά, καταστροφική: Είναι, κατά τή διατύπωση 
τοϋ ’Αριστοτέλη, 'μεταβολή τής δράσης στ’ άντίθετό της’ .49 Είναι ή δραματική 
έκφραση τοϋ Ηρακλείτειου νόμου τής έναντιοτροπίας. 'Ο Σοφοκλής τήν έφερε 
στήν τελειότητα καί τό λαμπρότερο παράδειγμά της είναι ό ' Οίδίπους Τύραννος’ , 
τό άριστούργημά του.

‘Ο Οίδίποδας άνήκε στούς Καδμείους. "Οπως οί κοσμογονικοί τους μύθοι εί
χαν όρθολογικοποιηθεΐ, έτσι κ’ οι γενεαλογικοί τους εϊχαν έξανθρωπιστεΐ — πρώτα 
άπό τούς έπικούς ποιητές (=Τόμ. I 268 — 9) κ’ ύστερα άπό τούς δραματικούς.
Νά γιατί οί ελληνικοί μύθοι είναι τόσο γιά τό νοΰ μας πιό γοητευτικοί παρά 
οί μεσοποταμιακοί κ’ αιγυπτιακοί, πού κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους είναι μή - 
άνθρώπινοι μύθοι.

*0 Λάιος κ’ ή Ίοκάστη εϊταν βασιλιάς καί βασίλισσα τής Θήβας. Νότια τής 
Θήβας έπεφτε ή Κόρινθο* δυτικά της τό Δελφικό Μαντείο τοϋ ’Απόλλωνα, πού στή 
μετώπη τοϋ ναοΰ του εϊταν χαραγμένα τά λόγια : ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ. ’Από τούτους 
γεννήθηκε ένα παιδί, ό Οίδίποδας, πού προφητεύτηκε γι αύτό πώς θά σκότωνε τόν 
πατέρα του καί θά’παιρνε τή μάνα του γυναίκα. Παρά ν’ άναθρέψουν ένα τέτοιο 
παιδί, τό δώσαν ενός δούλου τους βοσκοΰ, παραγγέλνοντάς του νά τ’ άφήσει στό βουνό 
νά χαθεί. Ό  βοσκός τό λυπήθηκε καί τό’δωκε ενός άλλου βοσκοΰ, ένός Κορίνθιου, 
πού τό πήρε στήν πατρίδα του μαζί του. 'Ο βασιλιάς κ’ ή βασίλισσα τής Κόρινθος 
εϊταν άκληροι, καί τ’ άναθρέψαν έτσι σά δικό τους.

Είκοσι χρόνια άργότερα ό νιός Οίδίποδας άναμπαίχτηκε άπό κάποιον πώς δέν 
είναι γιός εκείνων πού τούς λογιάζει γονιούς του. ’Εκείνοι πάσχισαν νά τόν ψυ- 
χοστυλώσουνε, χωρίς καί νά τοϋ φανερώσουν τήν άλήθεια. Γιά νά μή μένει άνά- 
κρεμο, πήγε στούς Δελφούς καί συμβουλεύτηκε τό θεό τους. 'Η μόνη άπόκριση πού 
πήρε, εϊταν ένα ξαναβεβαίωμα τής παλιάς προφητείας, πού τώρα τήν άγρικοΰσε γιά 
πρώτη φορά, πώς εϊταν ριζικό του νά σκοτώσει τόν πατέρα του καί νά πάρει γυ
ναίκα τή μάνα του. Μέ τήν άπόφαση νά μή ξαναπατήσει στήν Κόρινθο, πήρε τό δρόμο 
που τραβούσε κατά τήν άντίθετη μεριά — τό δρόμο γιά τή Θήβα. Οί Θηβαίοι τότες 
τυραννιούνταν άπό τό ρήμαγμα πού τούς έ'κανε ή Σφίγγα, γυναικόμορφο τέρας πού 
παίρνε καθημερνό διαβατίκι άνθρώπινες ζωές, ώσπου κάποιος νά μπορούσε νά 

λύσει τό αίνιγμα πού’ βάζε μπροστά τους. 'Ο Λάϊος τραβούσε τώρα γιά τούς Δελφούς 
να συμβουλευτεί γι αύτό τό Μαντείο. Άμαξηλάτευε στ’ άρμα του κ’ ένας άπό τούς 
ακόλουθούς του εϊταν ό σκλάβος βοσκός του. Συναντώντας τόν Οίδίποδα, έκαμε νά 
τόν παραμερίσει μέ τό στανιό άπό τό δρόμο. 'Ο Οίδίποδας άντιστάθηκε. Ό  Λάιος 
τον̂  χτύπησε μέ τό καμουτζίκι του. Ό  Οίδίποδας τόν άντιχτύπησε καί τόν σκότωσε.
Τοϋ σκότωσε καί τούς άκόλουθους — όλους εξόν άπό τό βοσκό, πού τόβαλε στά πό
δια καί, γυρίζοντας στή Θήβα, έφερε τήν κατατρόμαχτη ιστορία πώς ό βασι
λιάς σκοτώθηκε στό δρόμο γιά τούς Δελφούς άπό’να μπουλούκι ληστάδες. 145



Ό  Οίδίπους έφτασε στή Θήβα καί τύ πρώτο πού’κανε εϊταν να βγει να γυρέ
ψει τή Σφίγγα, πού τύ αίνιγμά της εϊταν ετούτο :

ΕΙν’ ένα κάτι άπά στή γης, πού ’ν’ ή φωνή του μία, 
πού τά ποδάρια του είναι δυο καί τέσσερα και τρία.
Παρόμοια του άλλο ζωντανό σουσούμι δέν άλλάζει, 
σ ’ όσα ή στεριά κ’ ή θάλασσα κι ό άγέρας αγκαλιάζει.
Καί σίντας μέ τά πιότερα ποδάρια προχωράει, 
άπόλιγη έχει άνάκαρα κι άργουλοπερπατάει.68

Ό  Οίδίποδας βρήκε τήν άπόκριση: ό ’Άνθρωπος. Γνώρισε τύν έαυτό του. Κι 
ωστόσο τον έαυτό του δέν τύν έγνώριζε, όπως τ’ άκόλουθα εϊταν να δείξουν.

'Η ευγνωμοσύνη τοϋ λαού τύν χαιρέτησε σά λυτρωτή κα'ι τύν έκαμε βασιλιά του. 
Στύ σημείο τοΰτο ό βοσκός, πού τύν γνώρισε μά άποφάσισε να κρατήσει τήν άλή- 
θεια για λόγου του, πήρε άπύ τήν Ίοκάστη τήν άδεια νά περάσει τή ζωή πού τοΰ’μενε 
άποτραβηγμένος στά βουνά. 'Ο νέος βασιλιάς παντρεύτηκε τή χηρεμένη βασίλισσα. 
Τά χρόνια περάσανε, καί παιδιά γεννηθήκαν άπύ δαύτους. Τότε οι Θηβαίοι ξανασυ- 
φοριάστηκαν, αύτή τή φορά άπύ θανατικό. ’Αποφασισμένος νά μή τούς άπαρατήσει, 
ό Οίδίποδας στέλνει άποστολάτορα στούς Δελφούς, νά συμβουλευτεί τύ Μαντείο. ‘ Η 
άπόκριση εϊταν πώς τύ θανατικύ θά σταματούσε άμα διωχνόνταν άπύ τή χώρα ό 
φονιάς τού Λάιου. Πρωτοστάτης στύ ψάξιμο γιά τύν άγνωστο κακούργο μπήκε ό 
Ιδιος ό Οίδίποδας, άρχίζοντας μέ τύ ρίξιμο τής βασιλικής του κατάρας.

Δίπλα στύ βοσκό, εϊταν κ’ ένας άλλος πού κάτεχε τήν άλήθεια — ό τυφλύς εκεί 
μάντης, ό Τειρεσίας. Κι αύτός, τύ ϊδιο, είχε άποφασίσει νά τήν κρατήσει στύ σκο
τάδι. Έρωτημένος άπύ τύν Οίδίποδα, άρνήθηκε ν’ άπαντήσει. Μανιάζοντας ό βασι
λιάς τύν κατηγόρησε γιά προδοσία. Τότες δέ βάσταξε κι ό Τειρεσίας καί κατάγγει 
τύν Οίδίποδα γιά φονιά τού Λάιου. 'Η  φιλονεικία άνακόπηκε άπύ τήν Ίοκάστη πο 
μπήκε στή μέση. ’Απαντώντας στά ρωτήματα τού άντρα της, τοΰ’πε αύτύ πού’ ξερ 
έκείνη γιά τύ θάνατο τού Λαϊου : Σκοτώθηκε στύ δρόμο γιά τούς Δελφούς άπό ’ν 
μπουλούκι ληστάδες. Ό  δρόμος γιά τούς Δελφούς — ό Οίδίποδας θυμήθηκε. Μά έν 
μπουλούκι ληστάδες — αύτύς ταξίδευε μονάχος. Τόνε βεβαίωσε πώς τύ δεύτερο στοι 
χεϊο θά μπορούσανε νά τ’ άποδείξουν : Νά στέλνανε καί νά φέρναν τύν μόνο πούγλύ 
τωσε, τύν άποτραβηγμένο στά βουνά γεροβοσκό τους. Ό  Οίδίποδας τής είπε νάστεί 
λει τύ γρηγορότερο, μέ τήν έλπίδα πώς ή μαρτυρία τού βοσκού θά ξεκαθάριζε τή 
άθωότητά του.

Στήν κρίσιμη τούτη στιγμή κοπιάζει μαντατοφόρος άπύ τήν Κόρινθο, μηνώ' 
τας πώς πέθανε ό βασιλιάς τής πολιτείας αύτής καί πώς ορίστηκε ό Οίδίποδας δι 
δοχός του. 'Ο Οίδίποδας είναι τώρα κατακορφίς τής καλοτυχίας — βασιλιάς σέ δ 
πολιτείες. Ή  Ίοκάστη πανηγυρίζει τά νέα σά μαρτύριά πώς εϊταν ψεματινή ή π 
λιά προφητεία. Ό  πατέρας του πήγε άπύ φυσικύ πέθαμά του. Ψυχοστυλωμένος 
αυτό, ό Οίδίποδας έπιμένει ωστόσο καί πάλι πώς δέ θά ξαναγυρνοΰσε ποτέ του σ 
Κόρινθο, άπύ φόβο μή πάρει γυναίκα τή μάνα του. Μέ τύ ζήλο του νά τύν ήσυ 
σει κ’ εδώ, ό μαντατοφόρος τού ξηγά πώς δέν εϊταν γιός τους άληθινός, μά βρε 
π’ άναθρέψαν. Στύ μεταξύ ό γεροβοσκύς είχε φτάσει. Γνώρισε στύ μαντατο 
άπύ τήν Κόρινθο τύ βοσκύ πού συνάντησε στύ βουνύ πριν άπύ χρόνια καί χρόν 
νΕκαμε 6,τι μπορούσε νά γλιστρήσει τά ρωτήματα τού βασιλιά, στανεύτηκε 6 
ν’ άποκριθεΐ, μέ τις φοβέρες νά τύν βασανίσουν. *Η άλήθεια, όλουστερα, βγήκε. 
Οίδίποδας χυμά στύ παλάτι καί βγάζει τά μάτια του μέ μιά καρφίδα τραβηγ 
άπύ τύ λείψανο τής μάνας του, πού ’χε πεθάνει κιόλας αύτοκρεμασμένη.
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Ώιμένα ανθρώπινες γενιές! 
"Οσο το τίποτα τή ζήση σας 

τή λογαριάζω.
Γιατί ποιός άνθρωπος, σαν ποιός,



έχει πολύτερη εύτυχιά άπό νά λογιάζεται 
πώς είναι, χωρίς νά ’ναι, ευτυχισμένος, 

κι άφοΰ φανεί πώς εΐτανε, 
νά πέφτει γκρεμισμένος ; 61

’Από την άρχή του δράματος τίποτα δεν άλλαξε άντικειμενικά, υποκειμενικά 
δμως το καθετί έχει άλλάξει. ’'Ολο ο,τι γίνηκε είναι πώς ό Οίδίπους έμαθε τί είναι 
σ ’ άντίθεση με τό τί φαίνονταν πώς είναι. Τελειώνει τή ζωή του καθώς τήν άρχί- 
νησε — ξεγραμμένος. Τό μεταξύ εϊταν φαινομενικό μονάχα. Κι ώστόσο, αν τό φαι
νόμενο είναι ' αύτό πού είναι ’ , αύτός ό ξεγραμμένος πού γίνηκε βασιλιάς, αύτός ό 
βασιλιάς πού ξεγράφτηκε, γίνηκε δυό φορές τό άντίθετο άπ’ αύτό πού εϊταν. Κι 
αύτές οί παράξενες μεταβολές τελεστήκαν ενάντια στην πρόθεση, άγκαλά καί μέ τήν 
άσύνειδη ένέργεια, δλων πού πήρανε μέρος. Οί γονιοί πετάξανε τό παιδί, γιά νά 
γλυτώσουν κι αυτό καί τούς έαυτούς τους άπό ζωή χειρότερη του θανάτου. Ό  βο
σκός τό γλύτωσε άπό συμπόνεση, κ’ έτσι μεγάλωσε μή ξέροντας τά γονικά του. 
"Οταν έπεσε άμφιβολία γιά τά γονικά, ό νιος συμβουλεύτηκε τό Μαντείο* κι δταν 
τό Μαντείο του φανέρωσε τό πεπρωμένο του, γύρεψε νά τό ξεφύγει παίρνοντας τό 
δρόμο γιά τή Θήβα. Εκεί σκοτώνει τόν πατέρα του, μά διαφεντεύοντας τόν έαυτό 
του. Γνωρίζοντάς τον ό βοσκός δέν είπε τίποτα, κ’ έτσι τόν άφησε νά πάρει γυ
ναίκα τή μάνα του. Σάν τό Μαντείο άπαίτησε τό ξετόπισμα τού φονιά, ό Οίδίπους 
πρωτοστάτησε στο ψάξιμο κι άκολούθησε τ’ άναγύρεμα άπό κλειδί σέ κλειδί, ίσαμε 
πού’ ρθε καταπρόσωπα του έαυτοΰ του. Ό  μάντης δέν θά τόνε μαρτυρούσε, αν 
εκείνος δέν κατάγγελνε τό μάντη. Οί κατηγορίες πού ’ ρίξε τ°υ Τειρεσία δέ στέκαν. 
"Η παραφορά του σ ’ αύτή τήν περίσταση εϊταν τό λάθος πού’φερε τό γκρέμισμά 
του. Κι ωστόσο τό λάθος αύτό δέν εϊταν παρά υπερβολή της μεγαλύτερής του άρε- 
τής— του ζήλου νά ύπερετήσει τόν λαό του. Ό  γεροβοσκός, τέλος, καλεσμένος νά 
βγάλει ψέμα τήν κατηγορία πώς σκότωσε τόν πατέρα του, τυλίχτηκε άπό τόν κο- 
ρίνθιο μαντατοφόρο πού, ζητώντας νά λευτερώσει τόν Οίδίποδα άπό τό φόβο πώς θά 
παντρεύονταν τή μάνα του, άπόδειξε πώς δ,τι εκείνος φοβόντανε, είχε γίνει κιόλας. 
Αύτό τό έπίμονο μεταγύρισμα των προθέσεων στ’ άντίθετά τους έφερε στην κατα
στροφή μέ τόν τρομαχτικό αύτοματισμό ενός όνείρου.

Ποιος είναι, τότες, ό Οίδίποδας, ποιός 6 ’Απόλλων, ό άόρατος θεός πού τόν 
έπιασε στή δίχτυα του; Ό  Οίδίποδας του Σοφοκλή είναι ό άνθρωπος, ό νέος άν
θρωπος, ό άτομικός ίδιοχτήτης μιας έμπορευματοπαραγωγικής κοινωνίας, άποκομ- 
μένος άπό τή φυσική του συγγένεια, αύτόβουλος, άνεξάρτητος, έλεύτερος, κι δμως 
πιασμένος άπό κάποια ύπερανθρώπινη δύναμη, άνάδραχτη κι άξεφεύγατη, σ’ ένα β δί
χτυ κοινωνικών σχετισμών, αύτόματων στην άνάπτυξή τους κι όλότελα πέρα άπό 
τόν έλεγχο των εργατών τους’ . 'Ό πως τό χρυσάφι της έμπορευματικής κοινωνίας 
είναι τό 'οικουμενικό άντίστοιχο’ , δπως ή φωτιά του 'Ηράκλειτου είναι τό 'παγ
κόσμιό ισοδύναμο’ , έτσι κι ό ’Απόλλων τού Σοφοκλή είναι ' ό ριζοσπαστικός ίσοπε- 
δωτής ’ πού ' σαρώνει κάθε διάκριση ’ ,48 * * * 52 μπλέκοντας τόν άνθρωπο, αύτό τόν ξένο κι 
άπόμονο, σ’ άποτρόπαιους σχετισμούς μέ τούς πιο κοντινούς συγγενείς του.

48) Caudwell, The Crisis in Physics (London 1938) 2 δ : '"Ο σο  μεγαλύτερη είναι ή
Ιδιοφυία, τόσο βαθύτερα τή διαπερνούν οί ιδιότητες της έμπειρίας της. Αύτό, στήν επιστήμη, 
σημαίνει πώς όσο μεγαλύτερη είναι ή Ιδιοφυία, τόσο βαθύτερα διαπεραστικές στή φύση θ’ άπο- 
βούν στα χέρια της οί κοινωνικές * κατηγορίες ’ ... Γιά τούτο ή Ιδιοφυία δέν ξεφεύγει άπό τις

κατηγορίες τού καιρού της, περισσότερο άπ’ όσο ό άνθρωπος ξεφεύγει άπό τό χρόνο καί τό διά- 
στημα,^ μα τό μέτρο της ιδιοφυίας του στέκει στο βαθμό πού γεμίζει μέ περιεχόμενο τις ' κατη- 
γοριες αυτές - - βαθμό πού μπορεί νά φτάσει καί στήν έκρηξή τους. Αύτή πάλι ή έκρηξη είναι, 
οπωσδήποτε, εςαρτημένη άπό μιά κάποια ωριμότητα στίς κατηγορίες *. 49) ’ Αριστοτέλης,
Α/οιητ. 14r>5a. 50) [  Τό αίνιγμα τό παραδίνει ή c Υπόδεσις III τού ' Οίδίποδος Τυράννου*.
1 ια την αγγλική μετάφραση πού μεταχειρίζεται, ό συγγραφέας παραπέμπει στόν Sheppard, «The 
?ioaPX1L  i y rannos of Sophocles» (Cambridge 1920) X V II .J. 51) Σοφοκλής, Οίδ. T. 
1186 “ 92. 52) Marx, Capital, Vol. I (London 1946) 108.
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0 καθηγητής Γεώργιος Thomson γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1903. Τό 1922 
άρχισε τή σπουδή τής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Βασιλικό Κολλέγιο 
τοΰ Καΐμπριτζ, κι αποφοίτησε τό 1926. "Από τόνάκόλουβο χρόνο ώς τό 1933 
στάθηκε έταϊρος τοΰ ίδιου Κολλεγίου, καί ένα μέρος τής περιόδου αυτής 

(1929 - 1931) έζησε στύ Δουβλίνο εργαζόμενος για τό 'Κίνημα τής "Ιρλανδικής 
Γλώσσας*. "Από τό 1931 ώς τό 1934 έκαμε υφηγητής τής ελληνικής φιλολογίας στο 
Πανεπιστημιακό Κολλέγιο τοΰ Galway τής "Ιρλανδίας. "Από τό 1934 ώς τό 1937 
ξανάκαμε έταϊρος τοΰ Βασιλικού Κολλεγίου τοΰ Καΐμπριτζ, κι άπότό 1936 κατέχει 
τήν έδρα τής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο τοΰ Birmingham. 
"Από τό 1960 είναι καί μέλος τής Τσεχοσλοβακικής "Ακαδημίας των "Επιστημών. 
Τήν Ελλάδα τήν έπισκέφθηκε εφέτος για τρίτη φορά, έχοντας ξαναρθεΐ τό 1926, 
σά σπουδαστής, καί τό 1933. 'Ομιλε! καί γράφει μέ στερεότητα τή νέα ελληνική κι 
αγαπά καί σπουδάζει τή νέα μας λογοτεχνία.

Τό πρώτο του έργο 'Τ ό  'Ελληνικό Λυρικό Μέτρο9 (Greek Lyric Metre) 
παρουσιάστηκε στο Καΐμπριτζ τό 1929. 'Η  θέση του είναι πώς 'τ α  μέτρα τής αρ
χαίας Λυρικής, μονωδίας καί χορικής, αντιπροσωπεύουν τό ρυθμικό στοιχείο τή 
χαμένης τους μουσικής καί πρέπει έτσι σά μουσική νά μελετιοΰνται. 'Η  μελέτη 
τους πάνου σ" αυτή τή γραμμή ξεφανερώνει πώς βρίσκουνται καί σ" αυτά οί αρ
χικοί τύποι τής μουσικής φόρμας (ΑΒ, ΑΒΑ, ABABA κλπ.) πού συναντιοΰντα 
απ' άκρη σ* άκρη στά ευρωπαϊκά λαϊκά τραγούδια καί ξαναβρίσκουνται στή 
κλασσική μουσική επίσης. "Οπως, παραπέρα, οί διαφορετικοί μουσικοί τρόποι έκ 
φράζουν διαφορετικές συναισθηματικές στάσεις, έτσι οί διαφορετικοί ρυθμοί είτα 
από παράδοση συνδεμένοι μέ διαφορετικά συναισθήματα καί διαφορετικές ιδέες 
καί οί σύνδεσμοι αυτοί καλλιεργήθηκαν κι αναπτύχθηκαν συνειδητά από τούς δρα 
ματικούς ποιητές, γιά τό δραματικό αποτέλεσμά τους. Οί δυο αυτές "Αρχές — μο 
σική φόρμα καί '  σημαντικός = ρυθμός — δίνουν τό κλειδί γιά τήν κατανόηση το 
ελληνικού λυρικοΰ μέτρου". Στοιχεία τοΰ βιβλίου αναπτύχθηκαν στά ύστερότερ 
έργα του. Δεύτερη έκδοση παρουσιάστηκε στο Καΐμπριτζ εφέτος.

Ή  ελληνική ποίηση είχε αιχμαλωτίσει τό νέο φιλόλογο μέ τον δυναμικότε 
αντιπρόσωπό της: τον Αισχύλο. Τό δεύτερο έργο του, ερμηνευτική έκδοση τ 
'  Προμηθέα Δεσμώτη 9 (The Prometheus Bound of Aeschylus, edited with i 
troduction, verse-translation and commentary) παρουσιάστηκε στο Καΐμπρι 
τό 1932. "Ενας από τούς κύριους σκοπούς της εΐταν ή ανασυγκρότηση, πάν 
στήν τεχνική τής τριλογίας καί στή '  διαλεκτική 9 διαπραγμάτευση τοΰ Αισχύλο 
τών υποθέσεων καί τοΰ σχήματος τών χαμένων δραμάτων τής προμηθεϊκής τ 
λογίας' καί τά συμπεράσματα τοΰ συγγραφέα ενσωματώθηκαν αργότερα στο άν 
στοίχο κεφάλαιο τοΰ έργου του * Αισχύλος καί "Αθήναι". ' "Εκείνο τον καιρ 
δηλώνει ό ίδιος, ' δέν είχα ακόμη αισθανθεί τήν ανάγκη τής σπουδής τοΰ Αϊ 
λου από ιστορική πλευρά ’ * μά ή έλξη τοΰ μεγάλου εκείνου ποιητικοΰ ποτά 
δμοιου μέ τούς υπόγειους ποταμούς πού βγαίνουν μέσα από σπηλιές κι άνακυλ



νε στο ρέμα τους παράξενες μνήμες των άφαντων διαδρομών, είχε πιάσει στα σί
γουρα ένα πνεύμα προδιατεθειμένο, από τή φύση καί τό πνευματικό του περίγυρο, 
για την έρευνα των πηγών καί τών διαδρομών τής ελληνικής προϊστορίας. "Ενας 
από τούς αναφαίρετους τίτλους τής αγγλικής επιστήμης είναι δτι μεγάλο μέρος 
τής δραστηριότητάς της τό αφιέρωσε στη μελέτη τών e αρχώ νεφαρμόζοντας στην 
Ελληνική αρχαιογνωσία τή μέθοδο τής συγκριτικής ΕτΤνολογίας. "Ενα από τά α
στραφτερότερα παραδείγματα τής μεθόδου τό είχε δώσει ή Harrison, πού μέ τή 
φυλετική Μύηση εξήγησε κεντρικά στοιχεία τής αρχαίας ελληνικής \*>ρησκείας. 
*Η Harrison έζησε καί δίδαξε στο ίδιο Πανεπιστήμιο δπου σπούδασε ό Thomson, 
πού ή αρχή τής Μύησης δεν θά ‘ δίνε λιγότερο αστραφτερά παραδείγματα Ερμη
νευτικής καί στά δικά του χέρια. Μά ό αντίστοιχα αναφαίρετος τίτλος του, είναι 
πώς θά ξαναπιάσει τή μέθοδο τής συγκριτικής Εθνολογίας τον καιρό ίσα - ίσα πού 
άπαρατιέται καί στήν ‘Αγγλία.

Τό τρίτο έργο του εϊταν ή ερμηνευτική έκδοση τής e ‘ Ορέστειας * (The Ore- 
steia of Aeschylus, edited with introduction, verse-translation and commen
tary) πού παρουσιάστηκε στο Καϊμπριτζ τό 1938, σε δυο τόμους. Τό έργο, από 
χρόνια εξαντλημένο, ξανατυπώνεται τώρα ξαναδουλεμένο καί πλουτισμένο. Ή  
πρώτη έκδοση είχε τό πρόσθετο πλεονέκτημα νά Ενσωματώσει άνέκδοτη κ ρ ι τ ι- 
κ ή Εργασία όνομαστοΰ φιλολόγου, τοΰ Headlam, ή δεύτερη νά πλουτισθεΐ 
μέ τούς καρπούς τής μακρόχρονης από τότε πείρας τοΰ συγγραφέα. "Ετσι * τό κεί
μενο παρουσιάζει μεγάλο αριθμό νέων κριτικών διορθώσεων, καί τά ερμηνευτικά 
υπομνήματα είναι τά πληρέστερα πού δημοσιεύτηκαν γιά τήν αίσχυλική τριλογία.' 
‘ Η εισαγωγή δπου ή ανάλυση τοΰ έργου, Ενσωματώθηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο 
τοΰ έργου ‘ Αισχύλος καί Άθήναι*. Ό  ίδιος πληροφορεί πώς ετοιμάζοντας τήν 
έκδοση τούτη συνειδητοποίησε τήν ανάγκη τής μελέτης τοΰ Αισχύλου από ιστορική 
σκοπιά καί γι" αυτό, τελειώνοντάς την, άρχισε τό έργο του * Αισχύλος καί Ά θ ή -  
ναι.’  ‘ Ο ρόχθος τοΰ αίσχυλικοΰ ποταμοΰ, πού χρόνια τώρα σαγήνευε τό πνεΰμα 
του, πήρε νά ξαστερώνει τό κάλεσμά του. ‘ Η ‘ Προμήθεια’  άνακυκλοΰσε μορφές 
καί πελώρια τής προελληνικής Εποχής, τήν Ί ώ ,  τον ’ Ωκεανό, τον Κρόνο, τούς Τι
τάνες* σύγκρουση τών αρχαίων καί νέων θεών* φανερές προσαρμογές στά σχήματα 
τής ορφικής εσχατολογίας* στον ίδιο, τέλος, τό μύθο τοΰ Προμηθέα τή μνήμη 
τών τεχνικών ανακαλύψεων καί τή στάση τών διαφορετικών ιδεολογιών απέναντι 
τους. Τό σχήμα τής σύγκρουσης καί τής τελικής συμφιλίωσης τών αντίθετων, πού 
καθρεφτίζει τήν πυθαγορική διδασκαλία τής * κράσεως ’  τών αντιθέτων, είναι 
εντυπωσιακότερο στήν e Όρέστεια*, δπου ή σύγκρουση καί τελική συμφιλίωση 
είναι θεσμών καί καταστάσειον κοινωνικής τάξης. Ή  μεγαλοφυία τοΰ Bachofen 
είχε έρμηνέψει κιόλας τήν τριλογία σάν ιστορικό μνημείο τής σύγκρουσης τής (προ
ελληνικής) μητριαρχίας μέ τήν (ελληνική) πατριαρχία πού κερδίζει τή νίκη. Πα
ράλληλα είκονίζεται ή μετάβαση από τό φυλετικό δίκαιο τοΰ αίματος στο θέσμιο 
τοΰ άριστοκρατικοΰ καθαρμοΰ τοΰ φόνου, κ* εδώθε στο δίκαιο τής δημοκρατικής 
δικαστικής δικαιοσύνης* ή μετάβαση από τή φυλετική κοινωνία στήν αριστοκρα
τική κ’  εδώθε στή δημοκρατική πολιτεία* από τή χθόνια μητριαρχική καί φυλετική, 
στήν ουράνια πατριαρχική καί πολιτειακή θρησκεία. Στον ποιητικό λόγο καί στις 
σκηνικές παραστάσεις του φωσφορίζουν λειτουργικοί λόγοι καί παραστάσεις τών 
Μυστηρίων πού Ενσωματώνουν τήν αρχαιότερη νοοτροπία καί ιδεολογία. Μέσα 
απο τή φιονή τοΰ Αισχύλου κατεβαίνει έτσι σκαλωτά, μέ συνειδητή συνέπεια, ή 
φωνή αμνημόνευτων αιώνων. *0 ίδιος είναι ό κύριος διαμορφιοτής τής Τραγωδίας,
«τ λ ι » ’ ___ _ 1 ______... _____  \ ' c λ / # α βτον ανακρατει αρχαιότατα χαραχτηριστικά, καί πού ή μελέτη του κατανάγκη θ 
αρχίσει άπο τό πρόβλημα τής καταγοιγής της: ‘ Από ποΰ γεννιέται ή Τραγωδία *,
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έρμηνεία μιας άλλης αριστοτελικής διατύπωσης (έκ σατυρικού μεταβαλεϊν), κι αυτή 
πάλι μέ την εξίσου λαθεμένη άναγνώριση τραγοδαιμόνων στην παράσταση των 
Σατύρων, για νά έρμηνευτεϊ τό όνομα σαν ‘ τραγούδι των τράγων’ και νά θεω
ρηθεί τό Σατυρικό Δράμα σαν τό δραματικό είδος όπου κατάληξε ό Διθύραμβος 
κι απ’  όπου βγήκε ή Τραγωδία. "Οσοι έτσι παραδέχουνταν την αριστοτελική μαρ
τυρία παραπλανιούνταν σ’ ολοένα και πιο αξεδιάλυτους λαβυρίνθους. "Οσοι πάλι 
δεν παραδέχουνταν τό κύρος της, αναζητούσαν τήν άρχή τής Τραγωδίας, για ν’ ανα
φέρω μερικούς μονάχα από τούς δρόμους τους, ή σ’ άσχετες διονυσιακές Ιερουρ
γίες (Farncll, Cook), ή σε ήλιακούς σχετισμούς του Διόνυσου (Preuss), ή στήν 
ήρωολατρεία (Ridgeway), καί στούς θρήνους της (Nilsson). Στη σωστή γραμμή 
οδήγησε πρώτος 6 Dieterich (* Die Kntstehung der Tragodie ’ : «Archiv ftir Re
ligions wissenschaft» XI 1908), πού παρατήρησε πώς ή κορύφωση τής τραγωδίας, 
ή περιπέτεια, έχει τό αντίστοιχό της σέ βασική μυστηριακή Ιερουργία. Παρακινη
μένος εδώθε ό Murray είδε σαν έμβρυο τής Τραγωδίας τό μυστηριακό δράμα τοϋ 
Θνήσκοντος Θεού, πού στα χαραχτηριστικά στοιχεία τής Τραγωδίας αναγνώρισε 
τά χαραχτηριστικά του (στη Harrison, «Them is» 341 κέ). *0 Thomson, παρα
μερίζοντας τή θεωρία τούτη σά βασισμένη στή διαχείρηση τών τραγικών υποθέ
σεων, βρήκε πώς τά ΐερουργικά στοιχεία τού σκελετοί τής Τραγωδίας είναι ή 
* πάροδος ’ ή * περιπέτεια ’ (μέ τον * κομμόν ’), ή * άναγνώρισις ’ , ή * στιχομυθία * 
και ή ‘ έξοδος’ , πού αντιστοιχούν γενικά στο σχέδιο τής ελλαδικής μύησης, ειδικό
τερα στή μύηση τοϋ Μαιναδικοΰ Θιάσου, καί πού τελικά μπορούν νά άναχθούν, 
στο σχέδιο τής μύησης στις πρωτόγονες κοινωνίες. Δυο άλλοι ερευνητές δίνανε τ«.j 
κλειδιά γιά τή σύνδεση μέ τήν τοτεμική πράξη τού Μαιναδικοΰ θιάσου από τή 
μιά (μεταληπτική ώμοφαγία), μέ τή γενικότερη μυητική πράξη από τήν άλλη, καί 
μέ τήν ανδρική συγκρότηση τού διονυσιακού θιάσου άπ* όπου βγαίνει ή τραγωδία. 
Στο έργο του Primitive Secret Societies (New York 1908 καί 1932) ό Hutton 
Webster είχε δείξει πώς οί Μυητικές Εταιρίες ή Θίασοι βγαίνουν από τις τελετές! 
τής Φυλετικής Μύησης κι άναδέχουνται τούς χαραχτήρες καί τις μαγικές λειτουρ
γίες τού τοτεμικοΰ γένους πού τού παίρνουν τή θέση. Τοτεμικές, έτσι, καί μυητι
κές ιερουργίες, πού οί πρώτες στρέφουνται γύρω από κάποιο ιερό ζώο καί οί δεύ
τερες γύρω από τό πλάσμα ενός θανάτου καί ξαναζωντανεμού, σχηματίζουν έν< 
θιασικό δράμα πού κλαδώνεται σέ μυστηριακό από τή μιά καί σέ λαϊκό από τή“ 
άλλη δράμα. ’ Από κοντά ό Briffault (T h e  Mothers, New York 1627 : II 543 κέ] 
είχε δείξει, μαζί μ* άλλα παραδείγματατα τού σφετερισμοΰ τών γυναικείων ίερουρ 
γιών από τούς άντρες, τήν τροπή τών γυναικείων θιάσων σ’  ανδρικούς θιάσους; 
Γεννήματα τής μητριαρχικής περιόδου μεταστοιχειώνουνται μέσα στούς όρους τή| 
πατριαρχίας. Κάτοτ» από τήν δξύτατη κι αριστοτεχνική διαπραγμάτευση τών αίγαιι 
κών αντίστοιχων από τον Thomson, ανάλογη παρουσιάζεται ή πρόβαση πού διι 
μορφώνει τήν Τραγωδία: ‘ Ο Μαιναδικός Θίασος μετασχηματίζεται στον άνδρι: 
Διονυσιακό Θίασο* τοτεμικά καί μυητικά δρώμενα έχουν σχηματίσει ενα θιασικί 
δράμα, μέ τον Διθύραμβο στο κέντρο του* εδώθε, μέ τό γύρισμα τού κορυφαίου 
ηθοποιού (από τον εξαρχόντεον τον διθύραμβον), διαμορφιόνεται ενα λαϊκό δράμι 
κ’  εδώθε, μέ τήν επέμβαση προσωπικών δημιουργών, διαμορφώνεται, κάτου ά 
ορισμένους ιστορικούς όρους, ή Τραγωδία.
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‘ Η σύντομη αυτή έκθεση τής θεωρίας τού Thomson γιά τή γέννηση τί 
Τραγωδίας δείχνει κάτι, από τό νόημα τού λόγου * μελέτη από ιστορική σκι 
πιά ’ τού Αισχύλου. Μ’ άλλα λόγια θά πεΐ μελέτη τών κοινωνικών, ίστορικι 
πολιτικών καί ιδεολογικών όρων, πού δέν είναι δεδομένοι κι αύτάγγελτοι, μά κι 
ποί κι ανακεφαλαίωση μιας μακρότατης εξέλιξης πού συντηρεί, άναπροσαρμόζι 
τας, αναπτύσσοντας κι ανανεώνοντας μ’  αέναες τροπές, τά * καταβεβλημένα ’  
τ’  αρχαιότερα στάδια στοιχεία. ‘ Η ιστορία έτσι δέ μελετιέται χωρίς τήν προϊσ  ̂
ρία. Ά π ό  τά τέσσερα μέρη τού βιβλίου ‘ Αισχύλος καί Άθήναι* (Φυλετική 
νωνία, Ά π ό τή Φυλή στήν Πολιτεία, Καταγωγή τον Δράματος, Αισχύλος) μόνο
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ρικά κεφάλαια βρίσκουνται κάτου από τό φως των ιστορικών χρόνων, κι αυτά 
απόλυτα εξαρτημένα από τά κεφάλαια των αρχαιότερων σταδίων. Παίρνοντας ανά
δρομα τό ρέμα του αίσχυλικοΰ ποταμού περνούμε υπόγειες στοές δπου στρωματο- 
γραφοΰνται οΐ τύποι των αρχαιότερων γεωλογικών περιόδων. Τά αρχαιότερα Συ
στήματα τής Συγγένειας, πού καθρεφτίζουν την ’ Ενδογαμία και τήν Εξωγαμία, 
δ Τοτεμισμός, ή Μητριαρχία, ή Μύηση, ή πρωτόγονη Κοινοκτημοσύνη, ή Φυλε
τική γενικά Κοινωνία* οί τροπές τους στο Περιγραφικό Σύστημα τής Συγγένειας, 
στην Πατριαρχία, στην ’ Ιδιοκτησία και τήν Πολιτική Κοινωνία, καί τοΰ Τοτεμι
σμού καί τής Μύησης σέ θρησκευτικά στοιχεία καί συστήματα* ή προβολή τους 
τέλος σέ μύθους καί βασικές ιδέες πού θά αναπτύξουν ή Ποίηση κ’ ή Φιλοσο
φία : όλα τούτα πού μέ θαυμαστή συμπύκνο)ση πραγματεύεται δ Thomson γιά 
νά φτάσει στον Αισχύλο, στή μελέτη τής δημιουργίας του καί στήν ερμηνεία τού 
έργου του, είναι δροι καί τρόποι παρμένοι από τήν 'Εθνολογία καί τις συγκριτι
κές της εφαρμογές πού ανασυγκροτούν τήν δλη προϊστορία τοΰ ’ Ανθρώπου. "Ενας, 
πραγματικά, μεγάλος δρόμος πού όδηγά στή μελέτη τής προϊστορίας είναι ή βα- 
θύδοξη γιά τις υπηρεσίες της ’ Αρχαιολογία, πού από καιρό οΐ προσπάθειές της 
κορυφώθηκαν στήν κατεύθυνση τούτη. Περνώντας όμως, προς τά πίσο), τά σύ
νορα δπου θαμπολάμπουν τ’ αρχαιότερα Γραφτά, φέρνει στο φώς ανεπίγραφα μόνο 
μνημεία. ’ Αναρίθμητα από τήν άλλη στοιχεία πού ανακυκλώνει ή ιστορία καί πού 
περιμένουν εξήγηση — θεσμικά, ίερουργικά, ιδεολογικά — δέν έχουν αφήσει μνη
μεία. Μέ τήν ’ Αρχαιολογία στά δεξιά, ή έρευνα τής Προϊστορίας θά πάρει δδηγό 
της στ’  αριστερά τήν Έτθνολογία. Οί καθυστερημένοι λαοί ζούνε τά στάδια τής 
προϊστορίας τών πολιτισμένων* ή συγκριτική κιόλα μελέτη τών λαών αυτών βοή
θησε νά καταταχτούν τά στοιχεία τής ζωής τους σ’ ομοιόμορφα κατά βάση πλέγ
ματα κοινωνικών σχέσεων καί τά πλέγματα αυτά νά καταταχτούν σέ στάδια, πού 
ή οργανική τους κλιμάκωση πάνω στήν Ιδέα τής εξέλιξης νά δίνει μιά συνολική 
εικόνα τής αρχαιότερης ιστορίας τού ’ Ανθρώπου. Ή  μεθοδική έτσι χρήση τών 
εθνολογικών παραλλήλων μάς δίνει νά Ερμηνεύουμε τά διάσπαρτα στά ιστορικά 
στρώματα προϊστορικά λείψανα καί ν’  ανασυγκροτούμε άπ’ αυτά τις χαμένες τών 
προϊστορικών σταδίοιν εικόνες. 'II συγκριτική αυτή μέθοδο έδωσε τούς λαμπρότε
ρους καρπούς μέ τήν ϊδια τή γέννηση τής ’ Εθνολογίας, όταν δ Morgan, στήν 
1 ’ Αρχαία Κοινωνία * του, ερμήνευε μέ τά παράλληλα τών βορειαμερικανών ’ Ινδιά
νων, τή σύσταση τής αρχαίας ελληνικής κοινοινίας. Τό ίδιο έργο εΐκόνιζε από ζων
τανά πρότυπα τό πλέγμα τών σχέσεο>ν τής Μητριαρχίας, πού χρόνια πριν ή μεγα- 
λοφυΐα τού Bachofen είχε ανακαλύψει μέσα από τούς μύθους καί τά λείψανά της 
στήν αρχαία 'Ελλάδα. 'Η  αναγωγή τής θρησκευτικής θυσίας από τον Robertson- 
Smith στήν άγνωστη ακόμη τότε Τοτεμική Μετάληψη* ή ανάδειξη τής μητριαρχι
κής καταγωγής, τής μαγικοθρησκευτικής φύσης καί τής περιοδικής ανανέωσης τής 
βασιλείας από τον Frazer* ή μυητική ερμηνεία κεντρικών στοιχείων τής αϊγαια- 
κής θρησκείας από τή Harrison: είναι, μαζί μ* άλλες ανακαλύψεις, λαμπρά παρα
δείγματα τής εφαρμογής τής συγκριτικής μεθόδου. Γνώριμη γλώσσα καί γιά μάς, 
μα σά μισολησμονημένη.

'Η  εφαρμογή τής συγκριτικής αυτής μεθόδου από τον Thomson, τόσο στο 
έργο του 'Αισχύλος καί Άθήναι ’  δσο καί στο 'Προϊστορικό Αιγαίο’  (The 
Prehistoric Aegean, Λονδίνο 1949’ δεύτερη έκδοση τό 1954), — πρώτος τόμος 
μιάς σειράς πού σκοπός της είναι ν’ αναπτύξει τις ' θέσεις ’  πού διατυπώθη
καν στον ' Αισχύλο ’ (Studies in Ancient Greek Society : I) — δέν έδωσε 
λιγοτερο αστραφτερά παραδείγματα. ’Ανάμεσα στά μεγάλα του κατορθώματα είναι 
ή ανακαλυψη χού Ταξινομικού Συστήματος II τής Συγγένειας πίσω από τό Ινδο- 
ευρωπαϊκο Περιγραφικό Σύστημα, ανακάλυψη πού εγγράφει αποφασιστικά την 
ϊνδοευρωπαΐκή σέ μιά οικουμενική κοινωνική προϊστορία. "Ενα πλούσιο φώς κα- 
ταχυνεται στούς θεσμούς καί στις πίστες τού προϊστορικού Αιγαίου πού άναπτύσ- 
σουνται στούς θεσμούς καί στις πίστες τής ιστορικής Έλλάδας*?οί τροπές τών άρ- 151
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χαιότερων στοιχείων τής φυλετικής κοινωνίας στα ΰστερότερα στάδια αύτοεικονί- 
ζουν, κάτου από την άριστουργηματική διαπραγμάτευση, την δργανική τους μετα- 
βολική κίνηση' αναρίθμητα ξέθαμπα και καταφρονημένα συντρίμματα ξαναβρί
σκουν τά φωτεινά τους χρώματα πού τά ξανακατατάζουν στις ανασυγκροτούμενες 
τοιχογραφίες. Ξανατοποθετείται τό πρόβλημα τοΰ Τοτεμισμού και άναδείχνουνται 
εύγλωττα ελλαδικά λείψανά του. Τό Ταξινομικό Σύστημα II τής Συγγένειας δυ- 
ναμώνεται με νέα εθνολογική ένδειξη πού συγκεντρώνει ό ίδιος ό συγγραφέας. 
Μαζί με νέα στοιχεία (έργο δύσκολο ύστερα από τό c σάρωμα * τοΰ Bacbofen και 
τοΰ Briffault), άναδείχνουνται σέ λαμπρή εΐκόνιση τά στοιχεία καί τεκμήρια τής 
αϊγαιακής μητριαρχίας. 'Ιδιαίτερη θέση παίρνόΐ ή ανάδειξη των γυναικείων ριζών 
τής προελληνικής θρησκείας κ’  ή αποτύπωση τοΰ μητριαρχικού χαραχτήρα της σέ 
κύριες θεότητες τοΰ ελληνικού πανθέου. ΙΙάνω στο δρόμο τοΰ Roscher καί τοΰ 
Briffault άναδείχνεται καί πάλι ή παραγκωνισμένη σεληνολατρεία. Ξαναμπαίνει 
τό ζήτημα τής πρωτόγονης κοινοκτημοσύνης, ξαναστήνουνται τά τεκμήρια τοΰ πε
ριοδικού αναδασμού τής γης (μέ νέα ένδειξη στή δεύτερη έκδοση) κ* οί προβολές 
των τροπών τής 'μερίδας’ στήν ιδέα τής ‘ μοίρας5. Εϊκονίζεται ή διαμόρφωση 
τών πόλεων, ή διαμόρφωση τών τάξεων καί ή διάλυση τής φυλετικής κοινωνίας. 
"Υστερα μελετιούνται ή καταγωγή κι ό χαραχτήρας τών 'Αχαιών καί ή σύγκρουση 
τών διαφορετικών κοινωνικών συστημάτων, τής μητριαρχικής, γεωργικής καί βιο
τεχνικής προελληνικής από τή μιά καί τής πατριαρχικής, νομαδικής καί ληστρικο- 
πολεμικής ελληνικής κοινωνίας από τήν άλλη. Τέλος ξαναμπαίνει τό 'Ομηρικό Ζή
τημα, μέ θαυμαστά κεφάλαια πάνω στήν καταγωγή καί τή φύση τής ποίησης γε
νικά, στήν Ιερατική καταγωγή τής ελληνικής Λυρικής καί τή διαμόρφωση τών 
ομηρικών έπών, κεφάλαια δπου οί αρετές τής γνώσης, τής κριτικής καί τοΰ ύφους 
τοΰ συγγραφέα φτάνουν τήν άποκορύφωσή τους. Τό θαυμαστό ταξίδι πού άρχισε 
μέσα από τά παλαιολιθικά σπήλαια δπου οδήγησε ό αισχυλικός ποταμός, κάτου άπό 
βουνά πού στις κορφές τους 'ολολύζουν' χορεύοντας ξέφρενοι θίασοι γυναικών, 
Μαινάδονν ή Μουσών, τελειώνει μέσα στο φώς, στή γαλανάδα καί στις πολυθό
ρυβες αγορές τών εμποροναυτικών πολιτειών τοΰ Αιγαίου. 'Εδώ, κάτου άπό μονά 
δικό συνδυασμό Ιστορικών περιστάσεων, '  γεφυρώθηκε δ αύτοσχεδιασμός μέ τ 
σύνθεση, ή λαλιά μέ τό γράψιμο, έτσι πού κάτι άπό τήν άπρομελέτητη τόλμη το 
πριοτόγονου ραψωδοΰ, τοΰ έμπνεόμενου άπό τά λαμπόβολα μάτια καί τήν άπνο 
τοΰ πλήθους σιωπή, μεταφέρθηκε στο άπαθο, μόνιμο δμως, τοΰ γραφτού λό 
γου μέσο’ .

Δέν εϊταν χωρίς ειδική σημασία γιά τον συγγραφέα μας, δτι σέ τέτοια κέντρ 
είναι πού γεννιέται κ' ή Φιλοσοφία. 'Ο δεύτερος τόμος τών '  Σπουδών', '  Οί Πρι 
τοι Φιλόφοφοι’  (The First Philosophers, Λονδίνο 1955* δεύτερη έκδοση έφέτο 
1961) καταπιάνεται τό πρόβλημα τής γέννησης τής Φιλοσοφίας. Τό έργο άρχίζει 
γοργή θεώρηση τής διαμόρφωσης τοΰ άνθρώπου καί τής συνείδησης, μέ τήν δργά 
νωση τής σκέψης καί τοΰ λόγου. 'Η  κοσμοεικόνα τής συνείδησης τής φυλετικ' 
κοινωνίας είναι, σ5 δλα της τά στάδια, προβολή τών φυσικών καί κοινωνικών σχ 
σεων τών μελών της στή φύση. Είναι ή μυθική κοσμολογία πού στις χώρες τ 
κοντινής 'Ανατολής, στις πρώτες κοιτίδες τοΰ πολιτισμού, μεταπλάθεται σέ θρ 
σκευτικές κοσμολογίες, μέ Ισχυρές προβολές τής βασιλείας πού, στο κέντρο τοΰ κ 
σμου, ισορροπεί, μέ τις μαγικοθρησκευτικές λειτουργίες της, κοινωνία καί φύση, 
κοσμολογίες αυτές είναι διατυπωμένες σέ θεοκοσμογονικά έπη, άλλα συμπλεγμ' 
άκόμη μέ τις βασιλικές ιερουργίες πού καθρεφτίζουνε, όπως τό βαβυλωνιακό Επ 
ma elish ( '"Ο τα ν  οί ουρανοί δέν είχαν άκόμη ο ν ο μ α σ τ ε ί . . . ' ) ,  κι άλλα άπ 
σπασμένα πιά άπό τήν ιερουργία καί μεταγυρισμένα σ ' άφηγήματα, όπως ή Θε 
via τοΰ 'ΙΙσιόδου. Ό  Cornford έδειξε πώς τό βαβυλωνιακό κοσμογονικό έπος ( ’ 
δπου βγαίνουν καί οί άλλες κοσμογονίες τής Κοντινής ’ Ανατολής), ή ' Θεογονί 
τοΰ 'Ησιόδου, καί ή παλαιότερη ελληνική φιλοσοφία, πού πρωτοπαρουσιάζεται 
ιωνικές πολιτείες τής Μικρασίας, άποτελοΰν μιά γενεαλογική σειρά καί '  σημαδεύο



τά στάδια μιας συνεχικής πορείας στην ιστορία τής ανθρώπινης σκέψης9. Ή  φιλο
σοφία βγαίνει άπό τή θρησκεία κ* επεξεργάζεται, μ9 άλλη στάση απέναντι στον κό
σμο, τ'ις παραδομένες ιδέες των κοσμογονικών επών πού κατεβαίνουν άπό την κο
σμολογία τής φυλετικής κοινωνίας. "Ετσι και ή πρώτη φιλοσοφία είναι φυσική και 
υλιστική καί αξεδιάλυτα μαζί συμπλεγμένη με θρησκευτικές παραστάσεις καί Ιερα
τικό ύφος. *0 Thomson σωρεύει νέα ένδειξη, δείχνοντας τήν ίεροβασιλική καταγωγή 
τών αρχαιότερων φιλοσόφων* τή σχέση τους μέ τά μυστήρια* καί τήν εκτύπωση μυ- 
στηριακώνστό λόγο τους στοιχείων, παραστάσεων καί ύφους. Μέσα άπό τις κοσμολο
γίες, τήν Ιερατική καταγωγή καί τή μυστηριακή παράδοση, ή πρώτη φιλοσοφία άνα- 
κρατει βασικά χαραχτηριστικά τού πρωτόγονου στοχασμού, πού δεν διαχωρίζει δυο 
κόσμους, φυσικό κ* υπερφυσικό, πού βλέπει τον άνθρωπο μέρος τής φύσης κ* είναι, 
άπό τήν ϊδια τή διαμόρφωσή του δ ι α λ ε κ τ ι κ ό ς ,  όπως κι δ κόσμος πού καθρε
φτίζει. 9Αντίθετα δμως μέ τον πρωτόγονο στοχασμό, πού είναι συγκεκριμένος καί 
ρεαλιστικός, δ φιλοσοφικός είναι θεωρητικός κι άφηρημένος. Αυτό μαρτυρά πώς μέ 
τον ταξικό διαφορισμό, δ στοχασμός δέν άντιμετωπίζει πιά τόν κόσμο μέσα άπό τήν 
ενέργεια πάνου στον κόσμο, τή δουλειά δηλαδή, μά ξεκομμένος* κ9 ή διαφορετική 
ταξική τοποθέτηση τών πρώτων διανοητών παραλλάζει, στήν εφαρμογή, τούς χα- 
ραχτήρες τού παραδομένου στοχασμού, μ9άποτέλεσμα διαφορετικές συλλήψεις τού 
κόσμου καί τής λειτουργίας του, καί μέ κορυφαία, γιατί κρατεί ουσιαστικούς χα- 
ραχτήρες τού πρωτόγονου στοχασμού, τή σύλληψη τού ‘ Ηρακλείτου. Στά ερωτή
ματα, έτσι, τού άνθρώπου γιά τή δημιουργία, τή σύσταση, καί τή φύση τού κόσμου, 
οπού άποκρίνουνταν οί θρησκευτικοί καί φυλετικοί μύθοι, άποκρίνεται τώρα, γιά 
πρώτη στήν Ιστορία τού "Ανθρώπου φορά, ή φιλοσοφική θεωρία. Ε δώ θε είναι 
πού χειραφετείται δ λογισμός κ9 εμπιστεύεται, γιά τήν ερμηνεία τού κόσμου, 
στή δική του πρωτοβουλία καί στά δικά του μέσα. ΙΙοιοί δροι ευνοήσανε καί ποιοι 
παράγοντες παρακίνησαν τό άποφασιστικό καί κοσμοϊστορικό τούτο βήμα ; Τό πό
ρισμα τού σογγραφέα είναι πώς πρέπει ν9 άναζητηθούν στούς δρους τής εμπορευ- 
ματικής κοινωνίας πού παραγωγικά βασίζεται στή δουλική εργασία, πολιτικά εκ
φράζεται μέ τή δημοκρατία, καί πού, μέ τήν εφεύρεση τού Νομίσματος, μετασχη
ματίζει τούς τρόπους καί τούς σκοπούς τής εμπορικής συναλλαγής, μ9 ένα νέο πα
ράγοντα, τό χρήμα. Μέσο πρώτα κι αυτοσκοπός ύστερα, κάτι πού στέκει γιά δλα 
καί πού δλα στέκουν γι αυτό, εισχωρεί κυριαρχικά στήν εικόνα τού κόσμου. Οί Ιδεο
λογικές του προβολές μπορούν ν9 άναζητηθούν στις βασικές συλλήψεις τής παλαιό- 
τερης φιλοσοφίας.

"Ας μή νομίσει δ άναγνώστης πώς οϊ σύντομες αυτές σκιαγραφίες τών * Πρώ
των Φιλοσόφων9, τού ‘ Προϊστορικού Αιγαίου9, καί τού ‘ Αισχύλος κ α ί9Αθήναι9, 
άντιπροσωπεύουν τίποτε σημαντικό άπό τόν πλούτο τών θεμάτων, προβλημάτων 
καί λύσεων, πού βρίσκουνται στά κατάπυκνα τούτα έργα. Σπάνια συγγραφέας 
πυκνώνει τόσο τό λόγο του καί σπάνία δ λόγος συμπυκνώνει, μέ τή σειρά του, θέ
ματα τόσο πολυμερή καί τόσο γοργοκίνητη κρίση. Περίοδοι, παράγραφοι, κεφά
λαια, πού τήν κομψότητά τους θά τή ζήλευε δ κάθε στυλίστας, άνοίγουν τό θέα
μα άχανών άνασκαφών, στρωματογραφήσεων, άποκαταστάσεων, άναστυλώσεων, 
που σβύνουν αυτοματικά γιά ν9 άφήσουν στή θέση τους, μέσα σέ βάθος δραματικό, 
ξαναστημένη τή χαμένη πολιτεία. Παραπέμποντας έτσι τόν άναγνώστη στήν άμεση 
γνωριμία τους, άνακεφαλαιώνω εδώ, σέ γενικότατο διάγραμμα, τις προσφορές τού 
συγγραφέα. ‘Η πρώτη είναι ή λύση μιας μεγάλης σειράς προβληιιάτων, πού πολλά 
τους είναι βασικά, τής ελληνικής προϊστορίας. Ή  δεύτερη είναι ή γενεαλόγηση καί 
ερμηνεία βασικών Ιδεών, καλλιτεχνικών κλάδων, καί θεωρητικών συστημάτων τής 
ελληνικής δημιουργίας, άπό τήν προϊστορική αίγαιακή κοινωνία καί πνευματική 
δημιουργία (πού άπό τήν υλική της πλευρά τή φανερώνει καί ή άρχαιολογία). Τέ
ταρτη η επαναβεβαίωση, μέσα στούς δρους τής σύγχρονης επιστήμης, πώς ή δια
μόρφωση καί εξέλιξη τής προϊστορικής κοινωνίας συντελεΐται κ9 εδώ στο ίδιο σχέ
διο τής διαμόρφωσης καί εξέλιξης τής οικουμενικής άνθρώπινης κοινωνίας. Τέ- 153
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ταρτη, πώς στη μελέτη τής αίγαιακής Αρχαιότητας ξανάστησε τη μέθοδο τής συγ
κριτικής εθνολογίας, όπλισμένη μάλιστα μέ σύγχρονα μέσα. Σήμερα μάλιστα πού 
ή κύρια προσπάθεια τής "Αρχαιολογίας στρέφεται στην έρευνα τής προϊστορίας, 
τό κατόρθωμα τούτο τοϋ Thomson έχει, για τούς ερευνητές τής κοινωνικής ιστο
ρίας τής αρχαιότητας και για τη γνώση γενικά, πρωτοκύρια σημασία.

Γνώριμη, είπαμε, ή μέθοδο τής Συγκριτικής "Εθνολογίας κι δμως σά λησμο
νημένη. Ό  λόγος είναι πώς, δσο θριαμβευτικά μπήκε στη μελέτη τής ελληνικής 
αρχαιότητας στο τέλος τού περασμένου και στήν αρχή τού αιώνα μας, τόσο ραγ
δαία και άδοξα έπεσε, από τις πρώτες κιόλας δεκαετίες μας, στη γενική δυσπιστία. 
Ή  ιδέα τής εξέλιξης, πού πάνω της οικοδομήθηκε ή εθνολογία, εϊταν χρήσιμη 
στον πόλεμο μέ τη στατική ιδεολογία τής φεουδαρχίας, δέν είχε δμως λόγο να 
τιπάρχει πιά, δταν ή αστική τάξη είδε τήν επικράτησή της σαν τό ζηλευτό τέρμα 
τής δλης κοινωνικής πορείας. Τήν απολυτότητα και αιωνιότητα των φεουδαρχικών 
αξιών πού πολέμησε, τις διεκδικοΰσε πιά γιά τις δικές της αξίες* πολύ περισσότερο 
πού δέν πρόλαβε καλά - καλά νά εγκατασταθεί, δταν, μιά νέα επαναστατική τάξη 
ξανασήκωσε τήν Ιδέα τής εξέλιξης, οπλισμένη τώρα μέ τή γνώση τής νομοτέλειάς 
της, γιά νά τής δείξει πώς είχε τήν προσωρινή νομή κι δχι τήν κυριότητα τού κό
σμου. "Ετσι ή επιστήμη της άρχισε νά ξελέει δ,τι είχε πει, ν’ αναγνωρίζει τά 
’ λάθη ’ της, ν* άποκηρύχνει τούς νεανικούς ’ ενθουσιασμούς’  και νά κουνά θλι
βερά τό κεφάλι της γιά τό * πνεύμα τής αισιοδοξίας τού 19ου’ . Ή  τίμια αναθεώρηση 
πολλών άβάσιμων θεωριών χαιρετίστηκε, οχι σάν κατόρθωμα βαθύτερης μελέτης 
τής επιστήμης αυτής, μα σάν καταδίκη τού εαυτού της. Μιά απόκρυφη γλώσσα 
" ειδικών * ρίχνει στά βασανιστήρια τήν ιδέα μιας γενικής συνισταμένης τής εξέλι
ξης, αναρωτιέται άν υπάρχει εξέλιξη, άναδείχνει τις διαφορές, μελετά τό φαινό
μενο καθαυτό μοναχά, κατακομματιάζει, αποσυνθέτει, άκινητοποιεί, καταδικάζει. 
"Ένας έθελότυφλος επιστημονικός κόσμος, εξαρτημένος από τά Πανεπιστήμια καί 
τις Άκαδημίες, εμπαίζεται από τούς διάφορους Westermarck μέ βιομηχανίες 
ασυνάρτητων εθνολογικών στοιχείων καί πλαστών παραπομπών, καί, εμπαιζόμε
νος, χειροκροτεί τις καταδίκες. Καταντά λίγο ή πολύ καταγέλαστη αφέλεια νά 
μιλά κανείς γιά σημασία τού Τοτεμισμού —  πού τά λείψανά του κυριεύουν πέντε 
μεγάλους τόμους τής φραζεριανής συναγωγής — γιά τόν 'Ομαδικό Γάμο και τις 
εξελίξεις του, γιά τή Μητριαρχία, γιά τήν πρωτόγονη Κοινοκτημοσύνη. Μιά τέ
τοια καταδρομή φυσικό εϊταν νά κλονίσει, ακόμη καί σέ πνεύματα πεισματικής 
ανεξαρτησίας, κάθε εμπιστοσύνη στο κύρος τής συγκριτικής μεθόδου. Μεγάλοι 
εργάτες της πού ξεκίνησαν σάν αετοί, ξαναγυρίζουν σάν κόττες. Ή  εφαρμογή της 
πάλι στήν μελέτη τής ελληνικής αρχαιότητας, δπου τά στοιχεία τών παλαιότερων 
σταδίων χωνεύουνται στή σύνθεση τού πρώτου ανθρωπιστικού πολιτισμού, είχε, 
μ’  δλα τά αστραφτερά της παραδείγματα, καίριες λειψάδες. Ή  σπουδαιότερη είνα 
πώς οΐ μελετητές, παίζοντας μ’ αναμμένα κάρβουνα, άγνόησαν τόν Morgan καί 
μαζί του κάθε νομοτέλεια τής εξέλιξης τών κοινωνικών στοιχείων καί τών Ιδεολο
γικών προβολών τους. Τό οικοδόμημά τους εϊταν χωρίς σκελετό, σέκίντυνο Από χί
λιες μεριές, καί μέ βαθειές Ασυνέπειες στό σύνολό του. Μεγάλες Από τήν άλλ 
Αρχές παραδομένες Από τή γεννώμενη ’ Εθνολογία, δπως ό ’ Ανιμισμός, καταλύθ: 
καν σάν απλοϊκές καί παράνομα Αποκλειστικές, κ* ή πτώση τους γκρεμίζει κι δλε 
τις εφαρμογές τους. ’ Ελαφρότερα πνεύματα καταπλημμύρισαν τήν Αρχαιογνωσί 
μ’ επιπόλαιους συνειρμούς, επιφανειακές ερμηνείες, πρόχειρες λύσεις. "Ολα τοντ 
ή γενική δυσπιστία μαζί στις Αρχές τής Εθνολογίας καί τ’  άπλωμα τής κυρία 
χίας τού συντηρητικού πνεύματος στήν Αρχαιογνωσία, πετάξαν Από τόν κύκλο τ 
τήν εφαρμογή τής συγκριτικής μεθόδου — δχι όλότελα δμω ς: Οί σημερινοί μελ 
τητές είναι μαθητές τών χθεσινών πού είχαν έγκολπωθεϊ στις Αρχές τής Έθνολ 
γίας, κ’ εκείνες Ακριβώς οΐ περισσότεροι πού δίκαια Αναθεωρηθήκαν. Ά πομ  
κρυσμένοι έτσι Από τήν "Εθνολογία καί τις προόδους της, οί μαθητές εξακολο 
θούν νά έφαομόζουν, Ασύνειδα, τίς λαθεμένες Αρχές τών δασκάλων.



Ό  Thomson ξαναπιάνει τή μέθοδο τον καιρό πού είχε παρατηθεί από δλους. 
Ειταν μια πράξη εξαιρετικού ήραησμοΰ, κατέβασμα Ινός ανταγωνιστή των πάντων 
στην αρένα. Στην παραμικρή αδυναμία του δεν είχε νά περιμένει κανένα έλεος 
άπό τούς ταύρους πού, ένσάρκωση άλλοτινά τού πνεύματος τής γονιμότητας, εν
σαρκώνουνε τώρα τον δαίμονα τής αφορίας. Μά ό Thomson κατέβαινε προετοιμα
σμένος στο στίβο. Είχε πολλά διδαχτεί άπό τά κατορθώματα των προκατόχων του, 
δχι δμως και λιγότερα άπό τα σφάλματά τους. 'Η  εθνολογική γνώση του εϊταν 
πλήρης κι δχι λειψή, συγχρονισμένη κι όχι παλιά, κριτική κι όχι ρωμαντική, καί, 
σ ' δ,τι άφορά σ’  αυτήν, ειταν δ ίδιος περισσότερο ειδικός στον τομέα της παρά 
στήν άρχαιογνωσία. Ή  άρχαιογνωσία του πάλι ειταν πλήρης καί συγχρονισμένη 
καί κριτική σ ’  ολους τούς κλάδους της, καί σ’  δ,τι άφορά σ’  αυτήν, δ ίδιος ειταν 
περισσότερο ειδικός στον τομέα της παρά στήν εθνολογία. 'Η  συζυγία έθνολογίας 
καί άρχαιογνωσίας, στούς δρους τής σύγχρονης επιστήμης, εΐτανε τέλεια στο πρό
σωπό του. Δεύτερο δπλο του είναι ή συζυγία τού ερευνητικού πάθους, πού τού 
άνοίγει δλο καί νέες περιοχές, δλο καί σκοτεινότερες πτυχές, καί τής όξύτατης 
κριτικής δράσης, πού σημαδεύει μονομιάς τό ουσιαστικό, σταθεροποιεί τά κυμαι
νόμενα δρια, καί βλέπει άλάθευτα τήν καθαρότητα τού βάθους. Μιά τρίτη συζυ
γία είναι ή άνθρωπιστική διάθεση καί στάση του άπό τή μιά κ* ή χρήση τής με
θόδου τού διαλεκτικού ματεριαλισμού άπό τήν άλλη. Τό πρώτο τον κάνει ν’  άτε- 
νίζει μ* άγάπη κι άγωνιστική συμπαράσταση τήν πορεία τού άνθρώπου πού, δη
μιουργός κι δργανο μαζί των δημιουργημάτων του, προχωρά, άπό άναγκαιότητα 
σ’  άναγκαιότητα. στήν κατάχτηση τής πραγματικής του ελευθερίας. Τό δεύτερο, ή 
διαλεκτική νομοτέλεια τού κοινωνικού γίγνεσθαι, δικακόνει τις μεγάλες άνακαλύ- 
ψεις τής κοινωνικής προϊστορίας, δίνει τον σκελετό τού οικοδομήματος τής άνα- 
σύνθεσης πού έλειψε των προκατόχων του, καί γλυτώνει τήν κρίση άπό τήν ύπο- 
τέλειά της στή * νόθα συνείδηση ’  πού σκλαβώνει τον κάθε τής κοινωνικής άναγ- 
καιότητας σκλάβο. Με τά δπλα αυτά, τό άγώνισμα τού Thomson δεν πήρε τον 
ΧθΟαΧτήρα τών ερωτηματικών καί τής ' προσπάθειας ’ , μά εΐτανε μιά αυτόματη 
νίκη* δεν οικοδόμησε αυτοσχεδιάζοντας καί συμπληρώνοντας, μά πραγμάτωσε μονο
μιάς ένα μνημείο. Ή  κύρια προσφορά του άπό τήν άλλη, τό ξαναστήσιμο τής συγκρι
τικής μεθόδου, πολλαπλασιάστηκε άκαταμέτρητα μέ τήν άποκατάστασή της στή 
λειτουργία τής νομοτέλειας τής κοινωνικής εξέλιξης, πού τήν πλησίασε μέ τον 
Morgan, τήν πέτυχε μέ τον "Ενγκελς, καί τήν ξαναπετυχαίνει τώρα, ύστερα άπό 
τόσες περιπλάνησες, σ ’ υψηλότατο βάθρο. Ό  Thomson δέν είναι ό ιδρυτής τής 
μεθόδου- οί Ιστορικοί δροι κάλεσαν τή γέννησή της παλαιότερα- είναι δμως, έτσι, 
δ άνακαινιστής της καί νομοθέτης. Οΐ "Ελληνες τιμούσαν μέ ηρωικές τιμές τούς 
οίκιστάς, τούς ιδρυτές τών πολιτειών τους- μά τον ίδιο τίτλο, τού οίκιστού, καί 
τις ίδιες τιμές άναγνώριζαν στούς άνακαινιστές καί νομοθέτες τους, πού τό έργο 
τους ξανάχτιζε τις πολιτείες τους καί, γλυτώνοντάς τες άπό τήν κρίση τού μαρα
σμού, τις ξαναγεννούσε σέ μιά νέα ιστορία. Ό  Thomson είναι έτσι, σέ ελληνικούς 
ορούς, δ νέος οικιστής τής πολιτείας δπου είδαν τό φώς οί πιο μεγάλες άνακαλύ- 
ψεις τής κοινωνικής ιστορίας- κ’ ή πολιτεία πού άνακαίνισε, τού άναγνωρίζει τις 
ήρωικές τιμές πού τού χρωστάει.

Θά νόμιζε κανείς πώς ή διαπραγμάτευση θεμάτο)ν τόσο ειδικών πάνου σέ 
τοσο πολύπλοκους μηχανισμούς, δδηγά συγγραφέα κι άναγνώστη σέ μινωταυρικούς 
λαβυρίνθους. Αυτός είναι δ τρόπος τών άντιπάλων τού Thomson, δχι τού ίδιου.
U τεχνικός μηχανισμός υπάρχει άκέραιος εδώ, άνελίσσοντας μιάν άπέραντη γνώση. 

Μέ τήν αναφορά δμως στο καίριο, μέ τήν προσυντελεσμένη ή ραγδαία κριτική τών 
πηγών και τής κριτικής τών πηγών, μέ τή στέρεη άρχιτεκτονική τών δεδομένων καί 
την ετωτοχια τών συνειρμών κι άντιδιαστολών, είναι απλοποιημένος στο έπακρο 
Ουνατο, να χρησιμεύει σά βάθρο τής διαπραγμάτευσης, κι δχι νά τήν κατατρώει σάν 
καρκίνωμα της. Γιατί ό Thomson δέν είναι δ ειδικός στήν άγνοια τών συνεξαρτη- 
μενων πεδίων γιά νά σκεπάζει μέ προπετάσματα καπνού τήν άσημαντοποίηση τού 155



αντικειμένου. ’ Ανήκει στα συνθετικά πνεύματα πού ή διαπραγμάτευσή τους αφο
μοιώνει το μέγεθος καί την έκταση τοϋ αντικειμένου της, κι δ λόγος της, ζυγισμέ
νος στα μέτρα τους, παίρνει, ακόμη καί στους σκολιόδρομους, έπικό χαραχτήρα. Τό 
ύφος του, μέ τη ραγδαιότητα, τη στερεότητα καί τό ολοκάθαρο βάθος του, δεν είναι 
από τά μικρότερα κατορθώματά του : "Υφος επιστημονικό μέ την καίρια χαραγή τοϋ 
λόγου του κι αντάμα ποιητικό μέ τη λυγεράδα, την άτόφια λαμπρότητά του καί τή 
σοφή διασπορά των χρωμάτων: Ον παύσομαι τας Χάριτας Μούσαις σνγκαταμειγνυς, 
άδίσταν συζυγίαν. *Η αρχιτεκτονική, πάλι, σύνθεση τών θεμάτων του διαρθρώνεται 
πάνου στα ίδια τά δργανικά σχήματα τοϋ κοινωνικο-ιστορικοΰ γίγνεσθαι, άνακυ- 
λώντας κάθε τόσο τά νέα στοιχεία πού γεννιούνται από τά παλιά, πλαταίνοντας στήν 
ανάπτυξη καί στενεύοντας στή σύμπτυξη τών διακλαδώσεων, κλειδώνοντας αέναα 
τό νέο μέ τό παλιό, κι άνακρατώντας έτσι, στ’ αρχιτεκτονικά διαγράμματα, τήν ορ
γανική πρόβαση τής καταβολής τοϋ σπέρματος, τής κυοφορίας, τής γέννησης καί 
τής ανάπτυξης τών κοινωνικών, θεσμικών καί Ιδεολογικών στοιχείων. ’ Αποτέλεσμα 
τής αρχιτεκτονικής καί τοϋ ύφους αυτού είναι νά βγαίνει, από επιστημονικό βιβλίο, 
ενα έργο τέχνης. Είναι ένας από τούς λόγους πού κάνουν τον ερευνητή τής ελληνι
κής κοινωνικής ιστορίας, τον τόσο άλλωστε άσυγκατάβατο στούς ορούς τής επιστη
μονικής διαπραγμάτευσης, ενα τόσο πολυδιάβαστο συγγραφέα.

ΙΙόσο μακριά βρισκόμαστε από τά εργαστήρια τής ερμητικής επιστήμης, οπού 
μεγάλες κατακτήσεις τού πνεύματος καταδικάστηκαν κ* έκτελέσθηκαν στά κρυφά, 
μέ σκεπτικά κι αποφάσεις σέ γλώσσα άποκρυφική κι άκατάλαβη, κι δπου παιδικές 
συλλήψεις άνακηρύχτηκαν μεγάλες πνευματικές κατακτήσεις! ’ Εδώθε βγαίνει κ’ ή 
πλαστή ύστερα κύρωση, ή έντεχνη καλλιέργεια τής ιδέας πώς, πριν ή * Επιστήμη’  
* άποκαταστήσει ’  μ* αυτό τον τρόπο τά * πράγματα ’ , ή * Κοινή συνείδηση ’ 
τό είχε — πολύ πρίν — έπιτελέσει. Βάση τής ερμητικής αυτής επιστήμης είναι 
μια νόθα αντίληψη τής ειδικότητας καί μια απόκρυφη γλώσσα. *0 * ειδικός ’  δέν 
είναι εδώ δ ειδικευμένος σ’  ένα πεδίο τής γνώσης, μά δ ειδικευμένος στήν άγνοια 
όλων τών άλλων. Γνώριμος είναι δ νιτσεΐκός εκείνος τύπος, δ ‘ ευσυνείδητος τού 
πνεύματος* πού άξίωνε τον τίτλο αυτό, οχι γιατί μελετούσε ευσυνείδητα τον εγκέ
φαλο τής βδέλλας, όσο γιατί εξίσου ευσυνείδητα δέν επέτρεπε τοϋ εαυτού του νά 
ξέρει πώς, έξω από τον θαυμαστό εκείνο εγκέφαλο, υπάρχει τίποτα άλλο στον 
κόσμο. Ή  ‘ ειδίκευση’ αυτή, χωρίζοντας τό αντικείμενό της από τό οργανικό σύ
στημα, δπου βρίσκεται ή ερμηνεία του — δ λόγος τής ύπαρξης, τού τύπου, καί 
τής λειτουργίας του — σκοτώνει καί τό 'να καί τ’  άλλο. Άποκόβοντας από τήν 
άλλη γιά τούς μυημένους τοϋ εσώτατου κύκλου της τή γνώση τοϋ αντικειμένου 
της από τή γενικότερη γνώση, χρειάζεται μιάν απόκρυφη γλώσσα. Ή  γλώσσα αύτ 
δέν είναι, κατά βάθος, παρά διαστροφική εμπλοκή τής γλώσσας τών ειδικών τεχνι 
κών μεθόδων τής έρευνας μέ τήν θεωρητική διαπραγμάτευση τού αντικειμένου 
Σκοπός της πάλι είναι ή άκινητοποίηση τής κίνησης, ή κατάτμηση τοϋ άντικειμέ-s 
νου, ή άσηααντοποίηση τοϋ σημαντικού, κ’  ή επίμονη αναζήτηση τών χαραχτη··) 
ριστικών τοϋ θανάτου. Διαιρώντας έτσι τή μονάδα στο άπειρο, έχει κάποια άναλ; 
γία μέ τό βέλος τοϋ Ζήνωνα πού δέν φτάνει τό στόχο ποτέ του. Στήν πραγματικό 
τητα, καί τό ’ να καί τ’  άλλο βέλος φτάνουν τό στόχο τους, πού είναι δ ίδιος 
*Η επίμονη αποφυγή νά μιλήσει κανείς γιά τήν πραγματικότητα μέ τή γλώσσα τ' 
πραγματικότητας, καταλήγει νά διαμορφώνει μια γλώσσα προσωπική πού παρ 
σιάζει τήν πραγματικότητα δπως εκείνος τήν επιθυμεί: ανύπαρκτη ή παραμορφ 
μένη. Είναι δ,τι συμβαίνει παράλληλα μέ τήν άφηρημένη νεότερη τέχνη. Τό μό 
καλό πού έχουν οί γλώσσες αυτές είναι πώς καταντούνε στο τέλος τόσο προσ 
πικές κι άποκρυφικές, πού κ* οί ίδιοι οί μυημένοι σ’ αυτές νά μή καταλαβαίνου 
ται πιά μεταξύ τους...
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ΓΤΙ μ»1 ο υ
Γ Ι Α Ν Ν Η  
Σ Κ A Ρ I Μ Π A

Ο Μ Α Ι Τ Ρ  
Ν Τ Ε  Β I Ζ I Τ  
ΤΗΣ ΚΥΡΙ ΑΣ

TJ
ί [< γυναίκα μου ήταν φιλάρεσκη κι άγαποϋσε τα ζώα.

Τής άγόραζα κι έγώ μυρουδιές του COTY καί τή 
φιλούσα στο στόμα. ’Έτσι, τήν έχασα.

Τ ώρ ’ άπόμεινα έδώ μοναχός να σκέβομαι τόν κακό μου τό φλάρο. Ξεκουμπώνω 
δυό - τρία κουμπιά του γελέκου μου καί μετράω - γύρω - στούμπους. Ώ ω ω ! . .  τούς 
προσφωνάω νοερά καί σωπαίνω — δέν ξέρω τι άλλο άκριβώς νά τούς λέω... "Υστερα, 
συλλογάμαι καμμιά καρέκλα πού άδύνατο νά μήν τής έχ’ έρθει κόλπος. Άνάσκελη, 
θά μοιάζει χάμω ώς νάπαθε «συγκοπή τής καρδίας». Βλέπετε, τό μυστικό τής ζωής...

Καί θά σας πω μόνο τώρα. Μόνον τώρα θά σάς πω πόσον άντιπαθώ τούς πλα- 
σιέ, τούς λαδωτές μηχανών, τούς κουρντιστάδες τών πιάνων. Γιατί αυτοί, μ’ έναν 
έπιδιορθωτή ρολογιών, άμόλησαν μες στά μυαλά γής γυναίκας μου, τόν άέρα τής 
τρελλας...

Τώρ* αύτόν, γώ τόν σκότωσα! Τόν πυροβόλησα «έξ έπαφής», καί του χύθηκαν 
μέχρι σταγόνα οι βενζίνες. Τά χέρια του, πού μ’ αυτά σίδερα έθραυε, χαλαρώθηκαν 
άπραγα — κεϊ— σάν ψόφια. Ό  θάνατος, πού — νεκρόν— τόν άνάτρεψε σάν σιδεροκο- 
λώνα στό χώλ μας, σίγουρα πώς άπό δαϋτα τόν άδραξε γιά νά τοΰ μπει ύστερα 
έντός του: Τόσο κι αύτός θά τά σκιάζονταν. νΑαα!.. ήταν πολύ καυχησιάρης! ’Αφού, 
καμμιά φορά θά διάδινε καί δτι άναπνέει δυνατά...

Έ τσι του, άπόθανε. Γαίαν άς έχει τώρα έλαφράν... τό τραγί 1. Μόνο πού μετά 
τούτο ή Γιολάνταμου, πνίγηκε στά κρέπ ντε σίν καί στά μαύρα. Καί δέ βρωμάει 
πιά πετρέλαια.

Τώρα— ίδέστε: « 'Η  ζωή είναι ένα όνειρο—λέει ή παθητική φιλοσοφία τών Ι ν 
δών—καί τό όνειρο αύτό είναι τοΰ Βράχμα !» Μά έμένα, μέ όνειρεύουνται οί φάμπρι
κες. Στό χορό τών βαλβίδων, στών «σφοντηλιών» τις στροφές, πηδάει—μαζί—τρελλά 
κι ή ψυχούλα μου, στροφές άντάμα καί σβίγκους. "Ω, παίζω όλα τά ρίγη...

Γιατί πολύ την άγάπησα. Καί τής ψώνισα ένα ρολόι πού εμφάνιζε, πάνωθέ του, 
ένα κούκο. "Ανοιγεν ένα πορτάκι, κι άπ’ τ’ άνοιγμα, πρόβελνε χυτοσιδερός καί βαμ
μένος : Κον - κον...

Σωστά. "Υστερα τό πορτάκι ξανάκλεινε, παίρνοντας καί τό πουλί μέσαθέ του...
Ναί, μά έγώ είχα δουλειές. Σοβαρή ύπόθεσή μου στό Κάίρο, μέ τραβούσε νά φύγω.
Νά φύγω, ένώ τό πουλί δώ μπαινόβγαινε, νά λείψωένώ μεσουρανούσε μου τ’ άστρο!..
'Η Γιολάντα—τό άριστούργημά μου—ήταν ποίημα... Κι έφυγα.

Πρώτα σφίξαντάς την στά μπράτσα μου καί γλυκοφιλήσαντάς την στό στόμα, 
κλείστηκα—ερωτευμένος κι άνήσυχος—στή L U X  καμπίνα τοΰ πλοίου. Κι αύτό, σέ 
λίγο έβρυχήθη. Ά π έ, δοθέντας σ’ έναν βαθύ κραδασμό - λές τών έσχατών του μορίων 
ανεβηκε στις φουσκοθαλασσιές τής Μεσόγειος λικνίζοντάς μου τή νύστα. Γιολάντα!.. 
λεω μες στό τρελλό κειό κλουμπάκισμα πού άφηνε - μέ τό φευγιό του - τό πλοίο.

Εσυρα τοΰ φιλιστρινιού μου τό ντές κι έρριξα τήν ματιά μου τοΰ μάκρου. Βα- 
θεια εκεί, όπου τό πέλαο φούσκωνε κι άφρολογούσαν οί κάβοι, υψώνονταν - πέτρινο 
ορνιο - ώς τά σύννεφα ή περιπόθητη πόλη. Κι έδώ, τό πλοίο έπετοΰσε. Μέ δυό στην 
πλώρη του κυρτές λεπίδες άφρών (καί φρίσσοντας μές στά «ντελίριουμ - του - τρέ- 157
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μενς») άπώθαε - ίχνογραφιστές - στην άπόσταση, στεριές, βουνά κι άκρωτήρια. Ή  
Γιολάντα μου, έσβουσε. Μέ κείνο της των ματιών της τό στράβισμα, (πού τ’ ς έμοιαζε 
ώς να κρυφοκλαμένη ήταν πάντα) άνάθρωσκε στα γεωγραφικά - πέρα - σχήματα - νω
θρός άτμύς τοΰ μυαλοΰ μου. Σφάλισα το φιλιστρίνι μου «κλείσαντας πίσ’ άπ’ αύτύ 
την Ελλάδα»...

Στους τρεις σχεδόν μήνες ξανάρθα. Πάτησα στην άποβάθρα πεταμένος, κρα
τώντας βαρειά τσάντα στύ χέρι. Στύ πήδημα, μέ ύποδέχτη ένας κύριος : «Ώ ς  εύ 
παρέστητε!» κάνει. Είστε ό κ. Μπαμκάτος;».

— ’Ακριβώς 1... Σείς δμως ποιος είστε;
— Κράκ - Τόκ!... μ’ άπαντάει, καί μου παίρνει τήν τσάντα: Μαιτρ ντέ βιζίτ 

της Κυρίας 1
— !...
— Στίς διαταγές σας, μά σέρ !
Καί μου ύποκλίθηκε - θάμμα.
Τύν κύτταξ’ άνήσυχος. Τ Ιταν-μές στο ντιστεγκέ του - έκεΐ - στέρεος, είδος τι 

«ετυμηγορίας» τών τόπων. Κι έμοιαζε σάν «δεδομένος» κι άνέκκλητος.
Δέ μίλησα. Δεν ήξερα κι δλας τί θέλω. "Εμεινα μές σέ μιά διανόηση σύντομη 

καί κίνησα, σκανταλισμένος, καί πρώτος. Ό  Κράκ-Τόκ μέ μιμήθηκε. Τάχτηκε πρός 
τ ’ αριστερά μου καί πάταε, είδος τί τάκα-τούκα, τό βήμα: "Ύψωνε Ιως τή μέση τά 
γόνατα.

— «'Η  Κυρία» ;... άρωτάω, ένώ ένοιωθα κάτι άόριστο έντός μου.
— ΤρίγκξΙ... πρώτα άκώ σάμπως τρίξιμο, κι άπέ σάν «εκπομπή» τουτ’ τά λό

για: «'Υγιαίνει. Τό δέ ρολόι δέ δουλεύει. Έν τούτοις, είναι πιά τώρα βέβαιη γιά τό 
μυστικό τής ζωής... γιά τό μυστήριο τής ύλης !».

— ... Δηλαδή;
— Μά πώς νά σας πω... 'Ο χορός τών βαλβίδων... ό Αυτοματισμός τών μοχλών...
— Τών μοχλών!
— ’Ακριβώς. 'Η ενημερότητα μιας μηχανής, ή άκρίβεια, είναι ή δέν είναι ένα 

θαύμα;... Καί ιδού τίς ό γρίφος: Τό μεταίχμιο είναι: ό άνθρωπος - άς ποϋμε ό άν- 
θρώπινος νους. Τό πέρα άπ’ αύτόν, είναι πάνσοφον, τό δέ δώθες - βλακώδες. Λοι
πόν - τ ί ; 'Υπολείπεται ή ξεπερνάει τό μεταίχμιο : Δώθες τάχα νά βρίσκεται ή πέρ 
άπό τό νοδ;

— Ποιό ; κάνω. Πότε ;
— Φερ’ είπεΐν μιά τρουμπίνα ή λόγου χάριν μιά άριθμητική μηχανή !..
— Μιά μηχανή 1.. Μιά τρουμπίνα !.. *Αχ τί έλεγε ;.. ’Εννοούσα ώς μιά φάμ

πρικα ! (Μήν - τώρα - κι δλας θά σφύριζα ;). ’ Ακόμα κι ό κύκλος πέρα - έκεΐ - το 
ορίζοντα, μούρθε σάν μέγας τροχός πού έγυρνοΰσε.

(«. . . Τώρα... (βιάστηκα νάχω σκεφτεΐ - πρίν τ’ άπόχανα) τώρα, πρώτα νά ίδ 
τί συμβαίνει..."Οσο γιά σένα παλιάνθρωπε, θά σέ πετάξω άπ* τίς σκάλες...»).

Στοϋ δρόμου τή στροφή, κι δλας βιάστηκα—πέρα έκεΐ τό σπίτι μου, έφάνη 
Σ τ ’ άντίκρυσμα, ή είκόνα τής Γιόλας μου (μεγαλωμένη άπό τό δσο πάει φτάσι 
μου) φούσκωσε, κύμα άψηλό, κι άπέ θραύστηκε—φιλιά καί μπράτσα—έσωθέ μο« 
Ό  Κράκ - Τόκ, δώθες τρίγλισε. "Αφησε ένα τριγιλίγκξ !.. δλο νόημα—είδος τί γρα 
ναζιού πάνω σέ άλάδωτο άξόνι.

Σαλτάρισα τρελλός γώ στή σκάλα. Στό ύψος της, γυμνομπράτσα, ή Γιολάν 
μου, κρεμάστηκε—χρυσό κασκόλ—στό λαιμό μου : « ’Αντρούλη μου !..Πόσο πολύ 
στερήθηκα !».

Καί στρέφοντας καθησυχαστικά στον Κράκ - Τόκ: «Τί ; Ζηλεύεις;.. Μά εί 
τόσον καιρό νά τον διώ!».

'Ο Κράκ-Τόκ, άφησε ένα κράκ - κράκ κ’ ήρθεν «δρτσος». Χτύπησε τδνα π 
κ’ έστάθη.

«Τόν Κράκ-Τοοό-κο μου!..» κάνει ή Κυρά τραγουδιάρικα... «τοντζονντζονον· 
μου!»—ξανά—μέ κάντιο στό σάλιο. «Έλα - ελα...'[Πήγαινε νά ξεβιδώσεις τό σβ 
κο σου!».



Σχέδιο Βασίλη Κνπραίου

Τάπα-τάπα-τάπα-τάπ!.. τώρ’ άκούστηκεν αύτουνοϋ τδ περπάτημα. Ά πέ, πέ
ρασε πίσ’ άπδ μια πόρτα τοϋ χώλ μας.

Καί προφτάνοντάς με ή Γιολάντα μου: «Είναι θαϋμα!.. μοϋ λέει. Δώρο της 
«Πετρόλεουμ - Ντήζελ !..»).

— Ποιος;..κάνω έγώ, ένώ ένας θυμός μέ κουνοϋσε: «Αύτδς δ παλιάνθρωπος;..
Θά τδν γκρεμίσω άπ’ τΙς σκάλες !».

Μ’ είδε άναυδη. Ύστερα, μ’ έναν έκρηχτικό καγχασμό, έπιασε καί σφιχτά την 
κοιλιά της: « ’'Αχ, τί λές; Στά σω στά ; Μά σου λέω είναι Ντηζελ!.. Σύστημα τέ
λειο. 'Η  τελευταία λέξη...»). Κ’ έπαψε πονώντας στο στομάχι άπ* τά γέλια!

νΕγινα έγώ δω τώρα έξαλλος! Τί μούχε πει—«τδ ρολόι;»). Τί πάλι νά έσή- 
μαινε αύτό;

"Ετρεξα στδ μπουντουάρ της—νά ίδώ. Άψηλάθε του, τδ ρολόι—εκεί—τώρα 
έλειπε. Πάνω σ’ ένα τραπεζάκι περίκομψο, «συμφύρονταν») έλατήρια καί βίδες. Κάτι 
ροδίτσες οδοντωτές κ* έπικίντυνες—άπιθωμένες μέ τ’ άξονάκια άψηλά τους—έμοια
ζαν, μές στις λοξές κείνες κλίσες τους, σάν μισοναυαγισμένα γιωτ-άκια. Ό  κούκος 
—τδ πουλί—δώθε άνάσκελος, ήταν ώς νάχε πάει άπδ κόλπο!.. Φαίνεται πώς τδ μυ
στικό τής ζωής... ’ Εκείνο τδ μυστήριο τής ύλης...

Μουρθε σάν τρέλλα...
Πετιέμαι—μιά—στδ χώλ, κ1 έκεϊ λέω: Κράχ-Τόκ!
Πρόβαλε, κεϊ στδ βάθος αυτός, άτενής—ίδιος Πρώσσος.
— Προσ-γήηηηη!.. μπήχνω μιά φωνή καταπάνω του.
Ο Κράκ-Τόκ, στάθκε ντούρος.

Εμπρός... Μάρρρ-ςς!.. ξαναλέω.
Τότε, ύψώσαντας «εναλλάξ» τους τά γόνατα, χτύπησε δυδ τακουνιές—είδος 159
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μπόμπες. Χάμω τδ πάτωμα πείστηκε. "Υστερα κίνησε «ευθυτενής» καταπάνω μου: 
Τάπα-τάπα-τάπ !..

—’Άνερρρρ...’Ά λτ! κράχνω εκεί.
Ό  Κράκ-Τόκ, στάθηκε - ξύλο. Γχάπα-γχοίπΐ.. χάμω βρόντηξαν δυδ «σημειω- 

τά» βήματά του. Ά πέ, κάμαντας «κλαρίνο» έκεΐ, μέ τδ χέρι του, μ’ έβλεπε «άσκαρ- 
δαμυχτί» καί στημένος.

— Κλίνατ’ επ’ άρία-στερά!..’ Εμπρός...
— Μά, π ιοπ  bien aime!.. μοϋ κλαψαρίζει ή γυναίκα μου, ένοήσαντας γιά ποιδ 

γκρεμδ της τδν είχα. (Πρώσσος δέν ήταν; 'Η σκάλα έχασκε κάτω του...).
— Σχασμός! της γκαρίζω.
—"Ω, mon dieu!.. είναι Ντήζελί.. Μοντέλλο τής «Πετρόλεουμ Κόμπανυ». Να 

μου τδν σπάσεις—θά πάθω!
—Ό  Κράκ-Τόκ;
—’Ακριβώς. Τοϋ εργοστασίου κινητανθρώπων «Μπάουτ-μέν» σταλμένος έδώ σέ 

τεμάχια! Τδν συναρμολόγησα ή ίδια. Σοΰ λέω είναι τέλειος : Κομψότης, στερεότης, 
άκρίβεια!.. "Ω, έγγυημένη εργασία!

Μπρε τί έλεγε!.."Ωστε ήταν ρομπότ; "Ενα σίδερο;
Σιγόκατσα σ’ ένα σκαμνί, νά μήν έπεφτα, "ΐστερ ’ άπλώσαντας πρδς αύτήνα τά 

χέρια μου, μούρθεν αύτή, γελαστή και κοκώνα. ‘Έκατσε—περιστέρα—στδ γόνα μου.
— Γυναικούλα μου!
—’Αντρούλη μου!
Καί: «"Ελα...—του κάνω—έδώ έσύ, Τόκ». Καί τδν χαϊδεύω στά μούτρα. Χτυ

πώ του τήν κεφαλή μέ τή βέρα μου: Κ όγχ-γχ! — χογχ !.. άντηχήσαν οί χτύποι. 
"Εκαμαν σάν σέ ταμπούρλο άπδ μέταλλο... (Κι’ ή μύτη του — άνθος τού πάθους — 
λες ήταν του, σάν σπαραγμός νά τή βλέπεις...).

— Και είναι καί ποιητής !.. κάνει ή Γιόλα.
—Ό  Κράκ-Τόκ ; ■
— Συνθέτει ύποχρεωτικότατους στίχους.
Καί κάνοντας χρυσδ χωνάκι τά χείλια της: «Τον τζουντζοϋουου-χο μου!., τού 

σφυράει ζάχαρ’ όλη, τδν... «μάτς-μοΰτς μουί».
Έ γώ : « !.. »
—"Ελα μ’ έλα μ’ ... Πές μας τίποτα στίχους Κράκ-Τόκ μου!
'Ο Κράκ-Τόκ, τότες άρχισε. ΚΓ έκανε σάν «εκπομπή», πού τήν τάραζαν μόν 

κάτι ήχοπαρασιτικά τσάφα-τσόψα :
«Λοιπόν ωραία!.. Έφτάσαμε ποιδς ξέρει άπδ τί κήπους/ξένα πουλιά γης ά

γνωστης — Π ρώσσοι, στητοί, άτενεϊς/κ’ είμαστ’ έδώ, στής χάλκινης καρδιάς μ 
μπρδς τούς χτύπους/μ’ άγνωστο έντός μας γύρισμα καί ρόγχο μηχανής.

Κ’ ήταν ωραία—πρώτο φτερδ—άκρη τού άκρωτήριου/τής χίμαιρας, ώς στά 
κάμε μέ πόζες καί ρυθμούς,/μέ στήθος κούφιο—άκούοντας έντός μας, τού μυστή* 
ριου/τή ρόδα, πόθους νά γυρνά, γρανάζια καί αριθμούς!

— Πρώτο φτερδ — τί πήδημα!.. Παράδεισος πού έχάθη/ή πρώτη άνυπαρξ' 
μας (τάχα άργά ή νωρίς;)/κ’ είμαστ’—ά—χά !—άπ’ τδ ύλικδ (νά ζοΰμε χωρίς λάθη)
πούν’—μέ σοφία—οί ήλίθιοι, καί οί σοφοί ’ν χωρίς...

Λειψοί ή TOpioot; Αίνιγμα!.. Μυστήριο γύρω οί τόποι,/κι δ σπαραγμός 
μύτης μας μοιάζει άνθος τ’ ούρανοΰ/—δέ φτάσαμε ή περάσαμε—κ’ έμεΐς—νάμα 
άνθρώποι ;/δώθες τάχα σταθήκαμε ή πέρα άπδ τδ νοΰ;»...

—..Θαύμα/., τής κάνω—μπλάβος—Γιολάντα μου! Είναι άριστουργηματικδ 
άπόχτημά σου. Μόν’ αχούσε... Καί κάνω νόημα ν’ άποσυρθεϊ, στδν Κράκ-Τόκ 
Σέ παρακαλώ ένα πράγμα: *Ας λείψουν αυτά σου τά μάτς-μούτς καί τζουντζού 
σου... έκεΐνα τά ζαχαρώματά σου μέ δαύτον! Δέ σού λέω... Σίδερο είναι... Μά π 
νά στδ πώ...



— Τίιι!.. κάνει αύτή. "Αχ!., ζηλεύεις;
Κ’ ήταν σάν μακρυνή και φευγάτη μου. Κοίταε σαν νά πρώτη φορά — τώρα μ*

έβλεπε.
—"Οχι-’Ό χ ι!.. προφτάνω έγώ δώθες. Σ ’ άγαπώ... Αύτύ είναι δλο... Συχώρα με...
Κ* έμειναν δλα, έκεΐ—στύν άέρα: Άξεκαθάριστα, άπροσδιόριστ’ άνάκατα—μές 

σ ’ δρκους καί σ’ άγκαλιάσματα άγάπης — στάθηκαν πάνω άπ’ δλα μετέωρα, οί 
μπερδεψιές μας κ’ οί τρόμοι. 'Η «διάσταση» τοϋ καταπληχτικοΰ σιδεράνθρωπου, 
(μπασμένη άναμεταξύ μας σάν τύφλα) μάς έτρεχε πρδς ένα ρίγος πρωτόγνωρο...

Σάς είπα: «τοϋ Βράχμα 1» Μά τώρα, δσο πάει κι δλο γίνονταν γιά πιο πολύ 
του Σατάν !.. Οί φάμπρικες, οί άτμομηχανές, οί «γεννήτριες», κάθε τί πού έκανε 
τάφ-τονφ ή έγυρνοϋσε, έμπαιναν κατευθείαν σάν μόλυνση, στίς μέ τή Γιόλα μου 
σχέσεις. Ξεβίδωνε καί ξαναβίδωνε αύτή; Έμίσαγα έγώ αύτήν την «ΓΙετρόλεουμ»... 
Έπάχαινε; ’Έρρεβα !.. Εκείνον τον μαστρολογά πού τή «μύησε» στο μυστήριο τής 
ύλης, τον έχεσα, κ’ έπειδής μέ άπείλησε, «τούδειξα» πώς ι ά-πού τύν γράφω !..

Στύ τέλος, τοϋτα τά πράματ’ άπόγιναν. Τούς κρατούσα «φανάρι» !.. Κι άς κα- 
μώνομαν πώς δεν καταλάβαινα όλότελα- κι άς έκανα ξερό κουράγιο άπατός μου... 
« ... νΑντε μπρε!., έλεγα τοϋ έαυτοΰ μου — <5ε ντρέπεσαι; "Εναν ρομπότ!., έναν 
Ντήζελ!..» Και δπ—λίγο, λίγο, καλμάριζα* ξανάνθιζε, σάν φιόρο νέο, ό έρωτάς μου... 
Μά δταν ξανά στο νοΰ μου ματάρχονταν, σάν κλέφτες, οί υποψίες μου άγάλι (τ’ ά
ξαφνα κοκκινάδια στά μοΰτρα του... κάτι της ψευτοεμετοί κι άναγοΰλες...), τότ’ 
ένοιωθα πικρά βελόνια τις ζήλειες μου, νά μοΰ διαπερνάν τήν καρδιά μου. (Γκα- 
στριά, δεν είχε δει με-ταμέ-τί σήμαιναν—ώστε—οί άναγοΰλες της τώ ρα ;...) Ε κεί
να του τά—στά πεταχτά—ψι-ψΐ rpl, τύ «πάτημα» τοϋ ματιοΰ ό ένας τ’ άλλου... "Ασε 
καί πού (τί ταμπλάς !..) τύ κρεββάτι της, μοΰ φάνηκε σάν τσαλακωμένο ένα δείλι...

—...Δέ μοΰλές; άλλη μιά φορά τή ρωτάω: «πριν ρθώ άπ’ το Κάιρο ό Κράκ- 
Τύκ ποΰ κοιμόταν ;

— Ποΰ;... μοΰ κάνει αύτή ντίπ άνύποπτη: «"Οπου καί τώρα — στο μπάνιο. 
Ξαπλώνει πάντα έκεΐ — στύ ντιβάνι του».

Μά έμπόντας — μονομιάς της — στύ νόημα, έγινε κιάπ’ τύν άσβέστη πιύ άσπρη. 
Κοκκινίσαντας άπέ, σάν σέ φούντωμα: Φτον σου!., μοΰ κάνει: Είσαι άνανδρος!..

Καί είμουν ! Καί εϊμουν!..

Τώρα, τί θά μοΰ πείτε σεις; Παρεξήγηση; Σκουριάζει τώρ’ αύτύς - κεΐ στύν 
τάφο του, τύν περικαγκελωτύν κι άνθισμένον. (Τούς είχα «πιάσει» στύ φίλημα...) 
«Κ ΡΑΚ -ΤΟ Κ ... γράφει ή πλάκα του, μέ ολόχρυσα κεφαλαία: 'Ηλικίας μηνών 6 και 
17 ημερών. ’Απίθανε την 12ην Μ αΐου-έκ χειρός δολοφόνου». Σωστά.

Μά ποιύς φταίει γιά δλα τούτα ;
Προφεσόροι καί ’ Ακαδημαϊκοί άκολούθησαν - «έν πομπή» - τήν κηδεία του. ’Αν

τιστράτηγοι τοΰ κρατήσαν τήν κάσσα. Τά παράσημά του - σέ μαξιλάρια βελούδινα- 
άπάστραφταν πίσω άπ’ τή «μπάντα» τοΰ Δήμου. "Ή Βουλή, τοΰ κατάθεσε στέφανο.

Καί πεζή - ξωπίσω του, ή Γιόλα...
«Κακουργεί» μούχε φωνάξει, ίδόντας τον - χάμου νεκρόν - Δολοφόνε!...».
Καί ρίχτηκε, μοιρολογώντας στύ πτώμα του. Ή  σφαίρα μου - βλήμα έννιάσφαι- 

ρου «Σμίθ»-τοΰ τρύπησε τήν καρδιά πέρα-πέρα. Τά πετρέλαια τοΰ χύθηκαν. Σύγ
χρονα, καί ό ίδιος κλονίστηκε, κι έπεσε - μέ βαρύ γδοΰπο - στύ χώλ μας. Γιατί φαί
νεται τούχα σπάσει τύ σύστημα τοΰ ήλεκτροπαραγωγοΰ - «Ντήζελ» - κέντρου. "Ετσι, 
εφυγε καί τύ καπάκι τοΰ στήθους του, καί τοΰ βγήκαν οξω οί μοχλοί του. Οί σω
λήνωσες τής κοιλιάς του τινάχτηκαν άπ’ τις ρωγμές των πλευρών του. Β ζίζζζζ!... 
ένας ατμός του, τύν έκαμε - κωμικά - νά κλωτσήσει. ’Εκείνο τύ μυστικό τής ζωής... 
το μυστήριο τής ύλης... Γιόμισε έλατήρια τύ πάτωμα...
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ

Ό  Δημήτρης Φωτιάδης τήν εποχή που ήταν Διευ
θυντής των «ΝεοεϊΛηνικών Γραμμάτων».

Εφέτος συμπληρώνονται είκοσιπέντε χρόνια...
. . .Τ ό  αυγουστιάτικο δειλινό ήταν πνιγηρό. 

Ό  ήλιος είχε ένα ασπρουλιάρικο, άρρωστημένο 
χρώμα, καί μια βουβαμάρα, γιομάτη αγκούσα, 
πλάκωνε την "Αθήνα —  κι όλη την Ελλάδα! 
Πριν από λίγες μέρες είχε κηρυχτεί ή διχτατο- 
ρία —  ή φασιστική διχτατορία του Μεταξα. Στρα
τιωτικές περίπολες σκίζουν τους δρόμους. Οί αν
τιφασιστικές εφημερίδες έχουν κλειστεί, οί συν- 
τάχτες τους έχουν πιαστεί. Ό  Σβώλος, 6 Γληνός, 
Αρπάχτηκαν και στάλθηκαν στήν εξορία. Τα μπουν
τρούμια γιόμισαν αντιφασίστες: ξύλο, βασανιστή
ρια, πάγος καί ρετσινόλαδο. Κι ή λογοκρισία νά 
βάζει τή σφραγίδα της παντού: στις εφημερίδες, 
στα περιοδικά, στό θέατρο.. .  Καί ορδές τού αύτο- 
καλούμενου «Παμφοιτηπικού» Συλλόγου, μαζί μέ 
αστυνομικούς, δρμούν στό «Λαϊκό Βιβλιοπωλείο», 
στό βιβλιοπωλείο τού Γκοβόστη, σ" άλλα βιβλιοπω
λεία, παίρνουν τά αντιφασιστικά βιβλία καί τα 
κουβαλούν στίς Στήλες τού "Ολυμπίου Λ ιό ς ... 
Εκεί ανάβουν πυρές καί τα καίνε! Οί φλόγες 
ανεβαίνουνε ψηλά καί καθώς έχει αρχίσει νά 
πέφτει τό σκοτάδι βάφουνε κόκκινες τίς κολώ-
νες τού αρχαίου ναού.. .  Γύρω στίς πυρές οί παμ-
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φοιτητικοί στήνουνε χορό.. .  Οί μαύρες σιλουέτ- 
τες τους, καθώς στριφογυρνούν, μοιάζουν καννιβα- 
λ ικ ές... "Η φωτιά πάει νά σβήσει, μά τή θρέ
φουν μέ καινούριες αγκαλιές βιβλία.. .  Μιά κο- 
πέλλα πληδάει πάνου από την πυρά. Οί άλλοι ουρ
λιάζουν... τ" αποκαΐδια από τά βιβλία, ανεβαί
νουν ανάλαφρα στον άέρα. Κι ύστερα αργά, αργά,

κατεβαίνουν στριφογυρίζοντας, σάν μαύρες νιφ< 
δες, καί στρώνουνε τή λεωφόρο... Οί άνθρωποι, 
στέκουνται γιά λίγο, παρακολουθούν αμίλητοι 
μακάβριο θέαμα καί φεύγουν βιαστικοί__

Ή  Ιεροτελεστία είναι τυπική: είναι ή ίδια πυ( 
τού βυζαντινού καλογέρου πού έκαψε τά βιβλία τι 
Γεμιστού, ή ίδια πυρά τής 'Ιερής Εξέτασης π< 
έκαψε τά βιβλία τού Κοπέρνικου καί τού Γαλι 
λα ίου. ή ίδια πυρά τού Χίτλερ πού έκαψε τά βι 
βλία τού Μάρξ καί του "Ένγκελς, τού Χάϊνε 
τού "Αϊνστάιν__

Μόνο πού τό πνεύμα δέν καίγεται, καί βγαίν 
πάντα πιο δυνατό από τίς πυρές των τυράννι 
Αυτό έγινε καί τήν 4η Αύγούστου__

Μ" ένα σατιρικό τραγουδάκι, από κάποιαν ει 
θεώρηση πού παιζόταν σ" ένα υπαίθριο θέαη 
άρχισε ή πνευματική αντίσταση στήν 4η 
στου

"Ολα γίνονται μ έ τ ά ξ η  
τό ψωμί πάει δεκάξη 
καί τό λάδι θά πετάξει.

Ή  παρήχηση μ έ τ ά ξ η  θύμιζε τό 
τού διχτάτορα. Καί τά δυο άλλα στιχάκια ύι 
νίσσονταν τήν απότομη αύξηση τής τιμής των 
φίμων. Τό τραγουδάκι απαγορεύτηκε βέβαια 
τή λογοκρισία. Μά τότε, δ ήθοποιός πού τό 
γουδούσε φώναξε σέ μιά παράσταση:

Θά τό πω 
κι δς τό πιω!

(εννοούσε τό ρετσινόλαδο!). Καί τόπε, μά] 
έγινε γνωστό άν__  τόπ ιε !... Τό άνέκδο'

π<
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Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Η  

ΣΤΗΝ 4Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ

μέ τον ΔΗΜΙΙΤΡΗ ΦΩΤΙΑΔΗ

κλοφόρησε ώστόσο άπό στόμα οέ στόμα σ ’ δλη τήν 
Αθήνα —  καί ο* δλη τήν Ελλάδα. Κ’ Ικανέ τη 
διαβρωτική του ενέργεια στό καθεστώς. Μά και 
άλλα ανέκδοτα και άλλα σατιρικά τραγουδάκια 
κυκλοφορούσαν άπό στόμα σέ στόμα. *Ένχ άπ’ χυ
τά, γραμμένο σε κάποια φυλακή, έλεγε:

"Or.ως μ; έκλεισες εδώ, 
μπακαλιάρο, μπακαλιάρο 
θα σου ζέψω στό ζυγό 
τό χοντρό σου τό λαιμό!

«Μπακαλιάρος» ήταν τό παρατσούκλι πού έδινε 
τότε 6 κόσμος στό Διχτάτορκ, γιατί λέγαν πώς - 
ύστερα από τό άντεπαναστατικό κίνημα τού 1923 
(Γαργαλίδη και Λεσναρδόπουλου) τδσκάσε από τήν 
Ελλάδα μέσα σ’ ένα καράβι φορτωμένο μπακαλιά
ρους!

Μερικά «αθώα» τραγουδάκια, άλλα μέ χαρα
κτηριστικά υπονοούμενα ξεμύτισαν κα'ι στό φανε
ρό: 6 «Φανός» τών Συντακτών που βγήκε τΙς πρώ
τες άπόκριες τής Διχτατορίας ήταν γεαάτος άπό 
τέτια υπονοούμενα. Κι δ Πώλ Νόρ (Νικολαΐδης) 
πού έγραφε τό σατιρικό στίχο σέ μιά απογευματι
νή εφημερίδα (τή «Βραδυνή») δημοσίεψε ένα - 
ούο ποιήματα, αθώα κι αυτά άπό πρώτη ματιά, 
άλλα μέ αντιφασιστικές.. .  ακροστιχίδες. Στό φύλ- 

11 ’Απριλίου 1937 είδε τό φώς ένα τέτιο 
τραγουδάκι μέ τό*; τίτλο «Λυρικοί χΔήροι». Μά τά 
αρχικά κάθε στίχου σμημάτιζαν μιά υβριστική φρά
ση γιά τό φασισμό:

Χαρά απ’ άκρη σ ’ άκρη !
Εστέρεψε τό δάκρυ.

Σ* δλα τά μάτια λάμπει 
Ελπίδας άγιο φώς !

Μέρα μέ τήν ήμέρα 
Έ δ ώ  σ ’ αυτή τή σφαίρα 
Σέ κάθε καρδιά θάμπει 

Άνασασμός κρυφός.

Σ ’ όνειρα πλάνα 
Τώρα θά ζήσω !

"Ολα τά πλάνα 
Φευ ! παρατώ !

"Αστα κι* άς πάνε !
Σάν θά ψοφήσω 
“Ισως... γυρίσω 
Στόν κόσμο αυτό 
Μά μέ άλλη μούρη 
Όρθιο γαϊδούρι...

‘Ύστερα άπό δυό - τρεις μέρες στις 16 Απρι
λίου δ Πώλ - Νόρ δημοσίευσε καινούριο τραγουδά
κι μέ ακροστιχίδα «Ζήτω ή Δημοκρατία»:

Ζηλότυπα τό μυστικό μου 
‘ Υπομονή κάνε καρδιά !
Τό φύλαξα καί στ* όνειρό μου 

Ό ταν σέ δώ δέ λέω μιλιά.

"Ισως μιά μέρα δμως καλή μου,
Δεν θά μπορέσω νά κρυφτώ !

"Η, Οάν καλλίτερα — άλλοί μου ! —
Μιά καί μου είναι αύτό γραφτό

"Ολο μέ μιας νάν τό φωνάξω 
Καί στόν καθένα νά τό πώ 
Ρίμες χωρίς νά συνταιριάξω 

* Αγάπη μου, πώς σ ’ άγαπώ !

Τώρα δμως κάλλιο νά λουφάξω 
"Ισως καί δέν είναι καιρός 
’Ακόμα νά γενώ... γαμπρός!

"Ο,τι ςέφυγε άπό τή λογοκρισία δέν ξέφυγε άπό 
τό αναγνωστικό κοινό: τά τραγουδάκια τού Πώλ 
Νόρ άντιγράφτηκαν και άρχισαν νά κυκλοφορούν 
άπό χέρι σέ χέρι. Κ’ έτσι έφτασαν καί . . .  στό 
Υφυπουργείο ’Ασφαλείας. 'Αποτέλεσμα: δ Πώλ 
Νόρ εξαφανίστηκε άπό τις στήλες τής «Βρα- 
δυνής»·.

Μά δλα αυτά, ουσιαστικά, ήταν σκόρπιες και 
χσυντόνιστες αψιμαχίες πού έδινε τό Πνεύμα μέ 
τό ανελεύθερο καθεστώς τής 4ης Αύγούστου. Τήν 
πραγματική πνευματική μάχη, τήν πιό συντονι
σμένη και ώς ένα σημείο και προγραμματισμένη, 
τήν έδωσε ένα περιοδικό: τά «Νεοελληνικά Γράμ
ματα». Μέσα στό άγχος και στό σκοτάδι τής δι- 
χτατορίας, τά «Νεοελληνικά Γράμματα» ήταν ένα 
φώς. "Ενα φώς μά καί μιά έπαλξη. Τά περίμεναν 
κάθε Σάββατο δλοι: διανοούμενοι καί εργάτες, 
νέοι καί γέροι. Τά «Νεοελληνικά Γράμματα» α
νέβαιναν τις σκάλες τών πλουσιόσπιτων, τρύπω
ναν στά φτωχικά καλύβια, γιά νά φέρουν παντού 
μιά πνοή αισιοδοξίας καί πίστης. Τά περίμεναν 
μέ λαχτάρα κι οί φυλακισμένοι κι οί εξόριστοι, τά 
διάβαζαν κ&ί τά ξαναδιάβαζαν κι ύστερα τά χρη- 
σιμοποιούσαν-γιά. αναγνωστικά στις μυστικές 163
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σχολές αγραμμάτων πού είχαν συγκροτήσει μέσα 
ατίς φυλακές.

Διευθυντής των «Νεοελληνικών Γραμμάτων», ή
ταν 6 Δημήτρης Φωτιάδης. θυμάται μέ συγκίνηση 
έκείνη τήν περίοδο.

Τόν ρωτάμε πώς ξεκίνησαν τα «Νεοελληνικά 
Γράμματα». Μάς λέει:

— Τ ό 1935/ μερικοί σκηνοθέτες, και θεα
τρικοί συγγραφείς τής γενιάς, ττού συνηθίσαμε 
νά την όνομάζουμε Γενιά του 30, Ιδρύσαμε την 
«Ε ταιρία  Θεατρικής Συνεργασίας, μέ σκο
πό τήν άναμόρφωση τοή Θεάτρου. ’Ανάμεσα σε 
άλλους μέλη τής Εταιρίας ήταν ό "Αγγελος 
Τερζάκης, ό Θράσος Καστανάκης, ό Σωκρά
της Καραντινός, ό Πέλος Κατσέλης, ό Μανώλης 
Σκουλούδης, ό Κάρολος Κούν, ό Παρασκευας.

Τό 1936 ή Εταιρία παρουσίασε για πρώτη 
φορά έργασία του Κούν σε κεντρικό θέατρο 
τής ’Αθήνας μέ τόν «Πλούτο» του ’Αριστοφά
νη. ’Αργότερα ή Ε ταιρία πλάτυνε τά  πνευματι
κά και καλλιτεχνικά της ένδιαφέροντα. Ρίχτη
κε ή σκέψη πώς έπρεπε ν’ άποχτήσει περιο
δικό. ’ Εδώ άνοίγω μιά παρένθεση. Τά «Νεοελ
ληνικά Γράμματα» δέ θαβγαιναν ίσως ποτέ χω
ρίς τη συμβολή δυο άνθρώπων. Ό  ένας εΐναι ό 
Κώστας ’ Ελευθερουδάκης κι ό άλλος ό αεί
μνηστος πατέρας μου και ποιητής των «Α νοι
χτών Μυστικών», ’Αλέκος Φωτιάδης. Τά «Νεοελ
ληνικά Γράμματα» τά  εΤχε πρωτοεκδόσει ό 
’ Ελευθερουδάκης. "Εβγαλε καμιά σαρανταριά 
φύλλα, και τά σταμάτησε γιατί ή έκδοση εΤχε 
μεγάλο παθητικό. Ό  πατέρας μου ζήτησε τότε 
και ό ’ Ελευθερουδάκης παραχώρησε σ ’ αυτόν 
τά  «Νεοελληνικά Γράμματα». «Σου  τά δίνω του 
είπε, μά σέ προειδοποιώ πώς εμένα μου στοί
χισαν 200.000 δραχμές». "Ετσι ξαναβγήκαν 
τά  «Νεοελληνικά Γράμματα», μέ διευθυντή στήν 
άρχή, ως τό 16ο φύλλο, όχι έμένα, άλλά τόν 
πατέρα μου.

— Πότε ξαναβγήκαν τα «Νεοελληνικά Γράμ
ματα»;

— "Ωσπου νά γίνουν οι έτοιμασίες τής έκ
δοσης, ξαφνικά, στις 4 Αύγουστου, ήρθε ν’ ά- 
νακόψει τήν πορεία τού λαού μας ό άλησμόνη- 
τος έκεΐνος «Τρίτος ‘ Ελληνικός Πολιτισμός». 
’Ακολούθησε κάποιος δισταγμός. "Υστερα άπό 
τή λογοκρισία πουβαλε ή δικτατορία, τί νόημα 
θά εΤχε νά βγει τό περιοδικό; Εμείς τό είχαμε 
φανταστεί σάν ένα όργανο πάλης πού θά χτυ
πούσε δ,τι κακό υπήρχε στά  γράμματα και 
στις καλές τέχνες στον τόπο μας και θά βοη
θούσε καθετί καλό, πού θά γκρέμιζε καθιερο- 
μένες άξιες καί θά καθιέρωνε καινούριες. Στο 
τέλος ύπερίσχυσε ή γνώμη πώς τώρα, μέσα στο 
καθεστώς τής δικτατορίας, όταν εΐχαν σωπάσει 
όλες οί έντιμες φωνές, ήταν περισσότερο άπό 
κάθε άλλη φορά χρήσιμο νά βγεΤ τό περιοδι
κό. "Ετσι κυκλοφόρησε τό πρώτο τεύχος στις 
5 τού Δεκέμβρη του 1936.

Ξεφυλλίζουμε αυτό τό πρώτο τεύχος. Καμμιά 
τυμπανοκρουσία. Καμιά μεγάλη ύπόσχεση. Μόνο 
τά ονόματα τών ταχτικών συνεργατών αναγράφον
ται: Λογοτεχνία: "Αγρας, ’Αθάνας, Βενέζης, Β.

164 Δασκαλάκης, θεοτοκάς, Καρκγάτσης, Καραντώ-

νης, Θρ. Καστανάκης, Μιραμπέλ, Μυριβήλης, Κ. 
Μιχαηλίδης, Ξεφλούδας, Σεφέρης, Σκαρί μπας 
Σκουλούδης, Τερζάκης, Φτέρης, Δημ. Φωτιάδης. 
Καλές Τέχνες: Βασιλείου, Δάβης, Ζογγολόπουλος, 
ΙΙαπαλουκας, ,Πλακωτάρης. θέατρο: Καραντι- 
νός, Κατσέλης, Πράτσικας, Σαραντίδης. Μουσι
κή: Γεωργιάδης, Δούνιας, Εύαγγελάτος. ’Αρχαιο
λογία: θρεψιάδης, Καλλιγάς, Ξυγκόπουλος, Λ. 
Πολίτης. ’Αρχιτεκτονική: II. Καραντινός. "Ερευ
νες: Αουρωτός, Σ. Τζαμουράνης. Κινηματογράφος: 
Γαλάτης. ’Ανταποκριτές: θρ. Καστανάκης (Παρί
σι),  I. Χαλκούσης (Κωνσταντινούπολη), Γ. Δέ- 
λιος (Θεσσαλονίκη), Γ. Σαράντης (Πάτρα), Μ. 
Άποστολίδης (Ηράκλειο), Ν. Καμαριώτης (Μυ
τιλήνη), Φώτος Πασχαλινός (Πύργος), Γιάννης 
Σκαρίμπας (Χαλκίδα), Α. Δημόπουλος (Ναύπλι
ο) , Γ. Άποστολόπουλος (Καλαμάτα), Α. Κόμης 
(Κέρκυρα) καί Π. ’Ολύμπιος (Γαργαλιάνοι).

— Αυτοί ήταν οί πρώτοι συνεργάτες τών 
Ν.Γ., μάς λέει ό Δημ. Φωτιάδης. Μέ τόν καιρό 
όμως, δέν έμεινε κανείς άπό όσους έγραψαν 
στήν περίοδο 1936 - 1940, πού νά μήν πα
ρουσιάστηκε άπό τις στήλες τού περιοδικού: ό 
Καζαντζάκης, ό Σικελιανός, ό Παλαμάς, ό Ξε- 
νόπουλος, ό Βάρναλης, ό Κορδάτος, ό Δροσί- 
νης, ό Γιάννης καί ή Ρόζα Ίμβριώτη, ό Ρώτας, 
ό Χαρ. Θεοδωρίδης, ό Λαπαθιώτης, ό Φιλλύ- 
ρας, ή Ίακωβίδη, ό Κορνάρος, ή Τατιάνα Σταύ
ρου, ό Παναγιωτόπουλος, ό Αύγέρης, ή Γαλά
τεια Καζαιττζάκη, ό Κουκούλας, ή Μελισσάν- 
θη, ό Ούράνης, ή Ταρσούλη, ό Κατηφόρης, ό 
Δημαράς, ό Βρεττάκος, καί πολλοί άλλοι, πού 
δέν είναι μπορετό νά τούς άναφέρω όλους. ’Α
πό τούς ξένους έλληνιστές συνεργάστηκαν 
Μιραμπέλ, ό Μερλιέ, ό Μιλλιέξ, ό Αεβέκ, 
Μάριος Μενιέ, ό Ρουσέλ, ό Μπώ - Μποβύ. ’, 
κόμα τά Ν.Γ. δημοσίεψαν πρωτότυπες συνεργα
σίες τού Βαλερύ καί του Άντρέ Ζίντ. Θυμάμ 
άκόμα, πόση έντύπωση έκαναν τότε τά  βδομ 
διάτικα άρθρα τού Τερζόικη μέ τό μόνιμο τίτ
λο «Ή  ζωή τών Γραμμάτων», τά  άρθρα τ  
Θεοτοκά, οί άνταποκρίσεις τού Θράσου Κ 
στανάκη, άπό τό Παρίσι, τό ταχτικό χρο’ 
γράφημα τού Σκουλούδη, μέ τόν έπανώτιτ!
«ή αίσιοδοξία τής εβδομάδας», ή κριτική τ< 
Θεάτρου άπό τόν Καραντινό καί τόν Κατ» 
λη, ή κριτική τής Μουσικής άπό τόν Δ  
καί, τά  ταχτικά γλωσσικά σημειώματα τ< 
Καρθαίου. Πρέπει νά άναφέρω άκόμα 
ποιητή καί κριτικό Γιώργο Μυλωνογιάννη, 
εΤχε άναλάβει άπό τήν άρχή ώς τό τέλος 
τό βάρος τών διορθώσεων του περιοδικού, 
θώς καί τή μόνιμη στήλη τής κριτικής τού 
βλίου.

Ξεφυλλίζοντας κανείς καί σήμερα ακόμα ν 
τόμους τών «Νεοελληνικών Γραμμάτων» βλ: 
διάχυτο ένα προοδευτικό αντιφασιστικό πν 
πού ξέφευγε άπό τή σοφία τής λογοκρισίας.

— Δέν άργήσαμε νά βρούμε τις μορφές 
λης πού θά χρησιμοποιούσαμε, λέει ό Φι
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Ε Φ Η Μ Ε Ρ Α

ΔΙ ΧΟΣ ΧΑΡΑ

7\αζΙ υέ κάποιο φίλο. Ετ»«τα άτό 
τήν προχθεσινή βίκτχΛ. * * * * *  τό 
y^po του ΖβταΙον. Η μέρα Εσβυνπ 
ά^γά  «ο- πένθιμα. στίς κορυ-

τών δέντρων. πού τίς στρ.φογύ- 
ρ,ζε 6 νοτιάς. ή νύχτα άνίμιζε τό 
Τ^ότο θ-υπό «έ«λο της, Τά ck>w *- 
Cct όρστικά ξι σχίζονταν. Πίσω τους 
Δ α ©  ccd πρόβελν* τό πανόραμα τής 
όπ.κής νύχτας. «αθώς Τ' άστρα μέ 
£.α καρφώνονταν σέ γ«ωμΐτ**κα 
σχήματα, πλήθος όσημένκι καρφ-ό.

Έ νσ ζευγαράκι πέραοε δίπλα 
μας Τήν κρατοΟσ* πάνω τοο οφι- 
χιό. όπως κρατάμε δλα τ' «όγαχη- 
Liver τράγματα «ο* Μρουμε —  άλ· 
5. ώς Μ γίνεται —  χώς W WW θά 
τό χάσουμε. ’ Ηταν νέοι κ' οΙ δυό 
ττνς. άκόμα πτπίκά. Μπορεί καί ιό  
ζοΰσαν τόν πρώτο τους Ερωτα. Δ: ά
βακαν κ* Εσείς σταθήκαμε καί τούς 
κυττάγαμε. Κάτω άπό τό φόΓ.<μά 
της λικνίζονταν ή πιό σφιχτοδεμένη 
οάοκα Χάθηκαν Ή ταν, μέσα οτό 
άνώιυμο άττιρο *ληθ>ς τής *Ρ<> 
τ » 0 Λ "« θ  <w νό τούς ρουφηξε γ·ά 
•s2b»to τό σκοτάδι.

—  Πρόστζις. μού itet 6  φίλος μου 
<όγ ξαναρχίσαμε νό περπατούμε, 
τό ζ  « ν  υπήρχε χαρά ατό πρόσωπό
τους:

—  Ποός ξέρεε τίς ξένπς 
τοΰ άτοκ, όηκα.

—  'Οχ·.. φίλε μου. δέν είναι αυτές 
al-ΰζ τής θλίψης τού φανέρωναν τό 
μάτια τους. μά 6 Ερωτας

* - Ό  Ερωτας: Μ* αότός. καί μάλι- 
στα σιό χρόιτα τους, όν δέν elvcn
ϊτρά

— Έτοι μπορεί νό ήταν άλλοττ. 
μί W κοφ*. Τώρα. πού ή ξινο,ασιά 
ν '..»  ττρίκπο άπό κόθτ ί κ δήλωση 
ν*ς ζ«ής μ ε ς  fyivt * ό  κι* ό Ερω- 
Τι-ς Ρ«ό υπόθεση τολύ σοβαρή. Οι 
ί> ·ς  {/ξέρες κ’ οί Σδας σκοτούρες, 
τού μας βασανίζουν όληρερίς οτό 
δουλε«ά ιι·2 ς  άκολουθάνπ τ»ό κι 
σέτόν. Ή  σκέφη. ή γο’ώοη κ* ή ά- 
«άλυση Πιωξαν άπό μ£οα μας τήν 
άμίοιί,.η δ.αθεση. Μελετούμε δλα: 
όχό τήν ίντύτοση ώς τήν Εκδήλωση 
της άττΐόρασής μας Τό υποσυνείδη
τό μ :ς  κατάντησε κι* αυτό σνντιδη- 
τό. Γυρεύαμε νό κλείοουμε τόν κό- 
ομο υ οα μας Τόν κομματιάσαμε 
ση*2 θό κσϊ χάσαμε τό κανόραμό 
τσυ. Δεν μάς κ αλοάρκτ* ψαϊνετα. 
αοό ήρθαμε Δαβάτες γιά ·,ό δοέ- 
ςοουτ τό/ καλό καρτό καί γενή- 
κομ4 μΛττητίς οοψοί. ος>νητίς.... 
Κι’ £τλ  χιό μάταια τ* όη&όν» τής 
καρό.άς μας όναζητάει τήν 6  
* ο τής ό\θρ<ύαινης ζωής γ.α ιό 
σκορτ'σΐι τις έρωτ-.όρικες τρίλλας 
τοα Δεν ύτόρχουν χιό είκοσι χρό
νια. *θ βίος υας κατάντησε Ζνα ά- 
τίλειαιο φθιιόχυρο. «ού τό όχολου- 
θα Χίας σύντομος χειμώνας Κ' £· 
«ε*τα 6 Ερωτας tlioa μ:ά χρωτόγονη

Ό  χολιτισμός μας δλο και 
τοτ Ckotuvcu Είναι γιό 5>^συς μας 
χ ό  T0cir οΐ ευκολίες χού κακ&μά-
ΓΧ'“ ν,Κα5* μάς κουρό
ζτυ Π οό ή όιόγκη της άφού ύ- 
«ωχουν αϋτοκϊ-.ητα, όεροχλάνα. 
ρεκοοοια. -τού Εκμηδενίζουν yia 
λάρη μώς ·ήν όχόοταυη καί τό χρό- 
»c; Καί e-τόν Ερωτα ό χολιτισυός 
*χτός όαό τή γκαρσόνι!ρα. δ4ν caa· 
κάλυψε όκόμα καιχνα όνόλογο μη* 
χανικό μϊοο. χού &ά μάς δαυκόλο 
ντ ιό  μη σχαταλοΰμε άσκοττο κό-ιο 
Kid κβρό. Κ* Ιζκχ χτκν καλά καλα 
ν άνοιζουμε τό χανιό μας στό/ ά .τ- 
ν ° ^  καιΐΛΰργιας άγάχης ά-.-α 

κιόλα τό λιμάνι χού θά ζα· 
•Ον-τασουμε. Στό χρωτο ίμχόδιο μι- 
ταιοιωνουμε y-ά την «όνόητη xcpi- 
» · ι χ ΐ /  σού μπλεχτήκαμε. Οί δοο- 
“ λιες 0Jru ιό  μας κεντρίζο-jv. δχος 
«λστε. αας πλήττουν. Ή  χαρά tin  
^μτός τ>υ ώρ^άζχ* κάτω άχό τό 
V*»>TP0  ήλιο μ:άς όχο.ασδήτοτε 
*Ρ°υτο*^-ας Καί στόν Ερωτα δ£ν 
«με«< reura r.a  ιό  υπερνικήσουμε. 

»δν τόν Εαυτό μας_
.  T°^S κλώ· · ^  των χτταρ-.ων 

©ί^-μβ. <ύ.αο..α καί χού οί 
Z*ang>- ^  « ά λ ε ς  Δεν τού άχοκρι- 
β!,α  ΐιχε δίκιο.

ΔΚ-ΛΗΤΡΗΣ όαΤΙΑΔΗΣ
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Τήν ηαραχάνω χαράνραψσ- τήν 
άκοσχοΰμε όχό τό δμοιόμορψο άνα 
κοινωθόν. «ού δημοσιεύθτ^κε σ* δλες 
τις Εφημερίδες τών ‘Αθηνών. ΟΙ συν
τάκτες του «ρόκειται νό διδάζουν 
ή νό διδαχθούν Εκθεση ιδεών; Μά 
καί ατή ιιιά καί στην όλΛη «ερίντω* 
οη ιομιζουμε χώς ή ίδρυση τής σχο
λής ήταν χεριπή. *Ως >ικύστον. ή 
Εκθεση τών Ιδεών, χεριλαμβάνεται 
στόν κύκλο τών μαθημάτων των γυ
μνασιακών <ηουοών_

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΡΟΣΕΞΙΕΣ
‘ Εχειδή τό Βασιλικό θέατρο στήν 

έφετεινή του Εναρζη drro^aeux νό 
δώσει τουριστικό τόνο, άνάθεσ· at 

κόχοιον γλωσ
σομαθή τη με
τάφραση τού 
« οογράυμστος 
σ-ή · γλώσσα 
τού Ρσκΐνα. 1* 
αύτή ηαοεισί- 
φρηοι Ενα χυ

λό χ .^-.μγο λάθος Ό  «Εισηγητής 
τού Δρσματολσγίοσ τού Βασιλικού 
θεάτρου», στό γαλλικό κείμενο τής 
Διάλυσης τής Ήλίκτρσς γίνετσ. 
«Oramatuige du Thietre Roy«l> θά  
χήτε χώς ή χαραχώρηση δεν ίί^ Ή 
ρα at τή— μετριοφροικένη μιάς λ£· 
ζη ς  "Εστω. ‘ Εκείνο δμως χού δό 
θά -rpootfjt 6  μεταφραστής χαρ* δ- 
λη τή γλωοσομάθειό του. είναι ή 
σημασία χού διιτι τό λ<^<*ό τής 
Γαλλικής ’Ακαδημίας 5τή λίζη 
«Dramaturge». Τή σημειώικχηιι: «Μ« 
»* empto«e gucrc que par denigr*- 
ment._>.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ TO ΘΕΑΤΡΟ:
Τό Ελληνικό θέατρο φαίνεται χώς 

θα τό χρωστάει αύτό στή Μαρίκα 
Κοτοπούλη. Τα σημεία τών καιρών 
τουλάχιστο τό δείχιουν χ-.θόνο. 
άχό τή στιγμή χού ή Μαρίκα προ
βαίνει σέ δηλώσεις κάτω όχό τις 
όποιες δίν συνυχσγρόφο ό όκαδη- 
μαίκός μας κ. Σ. Μχλας Οί δηλώ
σεις εΐ.αι κατηγορηματικές; «θα  
δουΛέφω μί τό ν.αταΙ». Απαρχή, ή 
τρόαληφ ) για τό θεοττρό της tod 
Παρισιιου ακηνοθίτη κ. Γιαινούλη 
Σαραντίδη. Συνεχεία, ή δήλωση και 
των δυό χώς θά παίζουν Εργα ν έ ω ν  
Ε'λήιυν δραματικών ουγγραφέον. 

Μχο κτίριο, νέος σκηνοθέτης ιέοι 
"Ε/Ληνες δραματουργοί, ιτοι ήθο- 
χο.οϊ. γύρο άχό χήν πάντοτε « α  
οέ δραματικό δαιμόνιο ΜαρίκαI Λό
για ; Κάθε άλλο. Προσγείωση. "Ενας 
άιθρωπσς μέ τό άνάστημα τής Μα 
ρίκας δέν μπορούσε καρα νό φτάοει 
σ' αύτό τό συμχέρασμα χού. ίιώ  δύν 
σημαίιχι πόλεμο μέ τούς παλήούς 
εΐν® ώστόοο μια αναγνώριση χώς 
ή γή— κινείται I

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Μιά χαρακτηριστική παρατήρηση 

Εκανε φίλος μ α ς  πού Εζησε χρόνια 
Εζω. Στά θέΟτρα στό έζωτερικό ζ- 
λόχιστη ζήτηση Ε*ουν οί ό*».β£ς 
δίοεις- 'Ακόμα και οτίς χιένες δυο 
κόλα καί σπάνια έζαντλούντο*. ‘Αν
τίθετα Εδώ αυτές είναι πού που
λιούνται πρώτες καί καλύτερες 
_ Συμπέρασμα: έκιΐ το θέατρο δεν 

είναι πολυτέλεια καί κοσμική κίνη- 
οη. αλλά όνόγκη τού κοσμάκη.

ΕΔΩ ΚΙ* ΑΛΛΟΥ

ΣΥΝΤΑΓΗ -ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΝ·
"Οταν Εχετε γράψει Εναν «Μπα

μπά ήκπα.δεύετατ» κ»' Εχετε ύποχρα- 
φήν όκαδημαΐκού. μπθρε?Π ιό κΦ 
*γ π  βσες θέλετε «έζορμήτιις».

ΓΓ αύτό όμως κι* έχειδή ερέτη 
νό δείζεττ xplv dm" Αλα τόν «φιλο
νεϊσμό» σα ς φωνάζετε άμόσως τούς 
νέους συγγραφείς

Σ ' αυτόν πού θά τϋχτι νό προ- 
σέλθει. θα πήτε λόν»θ- Λόγια πολ
λά. "Οσο μπορείτε περισσότερα λό
για. Εκείνος θά Ενθουσιαστεί. θ&  
γράφει καί άρθρο γιό Τόν φιλοντ»- 
σμό σ α ς Τότε είναι ή στιγμή χού 
Εσείς θα τού χήτε :

—  Έ λ α  νό μού δναβόσεις τό Εργο 
σου.

Μόλις Αρχίζει νά διαβάζει τόν δια- 
κόφτετε, kcrvtvac δίν σας ΕμποδΙ 
ζ»« ο* αύτό Τού ΧΕτε. άζαφνα. «ώς 
«δέν άνταποκρίνεται στήν Ιστορία τό 
Εργο σου».

"Ό συγγραφέας τόττ θά φύγει. ’ Ε
σείς όμως θά μεΐντπ. Κοά μάλιστα 
«φ» λοντ κηής* μέ δίπλωμα.

ΈτημύΟίο :
"Ολοι ο ζ  νέοι V  όποκτήσοεεν κά· 

«οτε «στερνή γνώση». ΠοχΕ δέν είνα» 
άργό.

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
01 σχολές της ρυθμικής γυμναστι

κής και εσύ χορού, τής κινησιοτε- 
χνϊας. κινησιολογίας κλπ.. Επειτα 

όπό δυό ι ήνες πο- 
'υθόρυβης ρεκλα- 
αας ιιχήκαγ στήν 
περίοδο τής σ.ο- 
κηλής Εργασίας 
καί προετοιμασίας 
τών κ α λ λ ι τ ε 
χ ν ι κ ώ ν  Επιδεί
ξεων πού θά όρ- 
γβνώοουν στό -τέ
λος της χρονιάς 

Σ* όλο αύτό τό 
Υιόστημα δ.τι μχο- 
οεΐ να γίνε* θά γί
νει για νό κεντη- 

(fei ή ματσιοδοζία τώγ διαφόρων 
ντίυουαζιλιδίων. Καί μέ κοπιαστι
κότατη —  τού στραβού τό δίκιο— 
άσκηση, θά γαργαλιστεί ή διάθεσή 
τους χρός Επίδειξη γυμνισμού, θά 
καλλιεργηθούν οί άκαλαΐσθητοι πή
δοι κοά τό άνόητο σκέρτσο. Καί μιό 
ώραία ή μέρα θά μάς σερβιρισθουν 
δλ* αύτό σ£ ουρρκζφές άπό φιγοϋ-

ΑΠΟ ΤΑ Π ΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΑ
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ρες άρρεΑμες όνηαιοθητικΙς «Γ ό· 
καταεάηης βαλμίνες όπως όπως 
στό σκσκό κανενός άτυχου Μόζαρτ. 
Σούυπερτ ή Μπετόβτν.

Βέβαια άνόμεσα οτίς τόσες σχολές 
πού καθημερινό ξεφυτρώνουν, ύ- 
πάρχουν κ’ (κείνες πού καλλιερχούν 
όληθιιό τό ρυθμό, τήν κίνηση καί 
τή γυμναστική ‘Αλλά αύτό lb *  W· 
μα πλατύτερης μελέτης

ΤΑ 7 0  ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ Υ ΓΟ ΥΕΑΤ

Τό «Πέν Κλαμπ» τού Λοιόήου Ε
δωσε. τώρα ύστερα, γεύμα γ\ά νό 
τιμήσει τό έθδομηντάγρονα τού Γου- 

έλς. Οΐ προσκεκλη
μένοι άνήρχοντο σέ 
π»ι-τοκόοιους. καί με
ταξύ αυτών ήταν κι* 
Α Μπέρ»αρ Σ ό . Ό  δαιμόνιος ‘Ιρλανδός 
πήρε τό λόγο:

— >τωχί μου- γέρο 
ΓουέλςΙ Τραβάς γ»ά 
τά ΘΟ χρόνια .. Καί 
Ιγώ γιά τά 9 0 1 Μήν 
κρύβεσαι. Εχεις τή 
βεβά’ ότητα πώς γρή
γορα θ' άπαλλαγής 
άπό μένα. Μά fwota 
coo, άλλο, θα χα
θούν πτρ-οοότερο... 

Έπειτα ( « » λ  ra- 
ραλΛηλιομό τού ΚΗελιγκ καί τού 
Γουέλς

—  Ό  Κίπλιγκ. είπε, ήταν (ξ  άλ
λου νεκρός άπό τήν Εποχή τού πο
λέμου.

Ό  Γουέλς δμως δέ δέχθηκε τήν 
έπίθεση αύτή Τού Σώ. Πήρε τό λο- 
γο καί υπερασπίσθηκε θερμά τόν 
Κίπλιγκ

— Είμαι βέβαιος πρόσθια*, πώς 
όν ό Κίπλιγκ ζούσε. τό ίδιο θά έ
κανε οέ παρόμοια περίπτωση καί 
γιό μένα.

Μετά μίλησε δ Μωρουό. Άνάφερε 
τίς προφητείες τού Γουέλς γ,ά τή 
μελλοντική μορφή τού κόσμου καί 
είπε :

—  Έ ν α  σημαντικό χγονός ξέχα 
σε μοιόχα δ Γουέλς ΕΙν» τ* όποια- 
λυπτήρνα ένός τεράστιου άνόριάντος 
αύτοϋ τού Qmou τού Γουέλς πού θά 
γίνουν στό όρος Έβερεστ τό 2036 
Στό χύ μ α  πού θά έπακολουθησει. 
ό όμ ίλη τής πού θά λάβει τό λόγο 
θα άνα φέρει καί τό σημερινό γεύμα 
μας «ΟΙ συγγραφείς τού 20ού αιώ
να. θά πιΐ. συγκεντρώθηκα-/ τότε 
στό Λονδίνο θαύμαζαν είλικρ,να 
τόν Γουέλς οάν λογοτέχνη καί φιλό
σοφο "Αλλά κανείς όπ’ αυτούς δέν 
ήξερε, πώς τό βράδυ (κείνο τιμού
σαν τό δημιουργό τού κράτους μέ 
τή οημερινή μορφή, τόν πρώτο πολι
τισμένο άνθρωπο».

Μά ό Μπέρναρ Σώ διέκοφΑ:
—· "Οχι. τόν δεύτερο I—

Μ ΕΤΡΙΟΦΡΩΝ ._Σ Υ ΓΓΡ Α Φ Ε Υ Σ ·
Πρόκειται γιά τόν κ. Μσργκρα 

βόν. υποδηματοποιό, όδός Σαπταλ. 
στό Παρίσι. Τι σχηση Εχω μέ τή λο
γοτεχνία; "Οχ, βέβαια από τό έπάγ- 
γελμα του. όν κι* αύτό δέν όεοκλιί- 
« t o n Στις ώρες τής σχολής του. 
καί γ-.ά νό ξι κουραστεί κάπως άπό 
τα δέρματα καί τις σάλες κάθησι. 
Εγραψε Ενα βιβλίο καί τό τύκωιχ. 
Καί τό βιβλίο του δέν drt καθό>αχ> 
κακό

Στούς δημοσιογράφους πού τό. 
Επισκέφθηοαν στό φτωχομάγαζό του 
(δήλωσε :

— Τό Εργο πού δημοοίεφα είνκ» 
τό χειροτιρο όπ* δσα Εχω κάνε».

—  Έχετε λοιπόν γράψει καί άλ
λα; τόν ρώτηο-πν.

—  Ού' "Εκεί βρίοκουνται τά χει- 
οόγραφά τους είπε, κι* Εδειξε Ενα 
ντουλάπι, όχου υπήρχαν δέρματα 
«Γ έργαλεΐα της δουλειάς του

ΤΊ λέγει γι* αύτό ή «Σχολή Λογο
τεχνών»;

Ι ·  Α Λ Ο  Τ Λ  Z t e n O T P A a r iM E H A  Π Ρ Α  
Κ Τ ΙΚ Α  Τ Η Σ Δ Ι Κ Η Σ  O V A I A H T .

Η  A JIIO A O SM  Τ Η Χ  ΕΒΔΟΜ ΑΔΑΣ

Ν %Ψ111Γ Ι0¥ UtAirOV
Efvar θρύλοςI Κατοικεί νΐονότχα 

στή φαντασία (κεΚων χού μελαγ
χολούν στό άντίκ ρυσμα τού μπορ- 
ντερό ώρκηιΚων θεατρικών n y a -  
στάσιων... όνομα καί μή χωριό I A  
ναι Ενα είδος’ «κακά πουλιά* οί όν· 
θρωποι αύτοί Ειδικοί, μονάχα γιό 
χοντροκομμένες διαγνώοεις. άν- 
τίδραση κι ή θεραπευτική ξτφ«ύγκ. 
όπ' τόν κύκλο τής δράσης των. Γκρι- 
νιόζουν ot μιό Εποχή μεθυσμένη άπό 
δημιουργικόν όργααμό. άντίς ν<Χ 
συνταιριάζουν τήν προσχόθ^ά τους 
μέ τήν όρμή του.

‘Η θεατρική κρίση —  μάς Xivc—  
όρχινό τή στιγμή ακριβώς πού 6  
θεατής άρκτεται νό πλησιάσω τό 
6. ατρο Συμφώνου ‘Ωστόσο, τέτοιο 
πραμα δέν Εγινε πστi  στόν τόπο 
μας "Η καλύτερα. Εγινε μονάχα 
στις περιπτώσεις Εκείνες πού τό θεα 
τρο. αυτό καθ’ Εαυτό, οάν Εργο, 
σαν ήθοποιός οάν σκηνοθεσία (μέ 
Τή σοβαρή σημασία τής λέξης), ό» 
πουσίαζε όπ’ τήν... παράσταση I Καί 
γιατί όχι; Αύτό άκο.βώς είναι ό τί
τλος τιμής καί τό καμάρι τού θεα
τρικού μας κοινού. Αιάό καί ή πη
γή τής αίο.οδοξίας μας. Διόύολε I 
Σιγά-οιγό, καλοσεχήοίοαμε. Είδαμ». 
βλέπετε, καί καλό θέατρο στόν τό
πο μας! Τί φταΐμ' Εμείς; Τήν». κα
κήν άρχή τήν Εκανε ό Χρηστομό
νος I Αυτός ιιάς άνοιξε τήν όρεξη.

Τόσοι καί 
τόσοι τόν ό- 
κ ο λ ο έθη- 
φαν. Ό  θ1- 

. -οιόυου. ή 
Μαοίκα, 6 
Φώτος Πο
λίτης κ.λ.π. 
Μιό ο*ιρό 
άπό σπορα
δικές πνευ
ματικές λι
χουδιές πού 
jotόσο όρ-
»CCKXV - «̂ό
ά μας δει- 
,ο * ν  τήν 

αληθινήν αποστολή τού θεόττρ^υ. 
"Αν τώρα, στά πιό χιζληό χρόν»« φ  
καλές παραστάσεις δίν έ&μια*αν τό 
πυκνό Εκείνο άκροατήριο *-αφ fo  
μπορούσε νό τίς μονιμοποιήσει, αύ*έ 
δέν Εχει καμυιό σημασία γιά τίς ή
μερες ι;ας. Στίς ήμερες μας δύσ
κολα βρίσκει κανείς μια καλή θύοη, 
όκόυα καί στήν (ίκοστή παράστα
ση ένός Εργου πού άξιζε, τόν κόπο 
να τό δούμε. ΚΓ έδώ ct. ; 3ώς f!V 
ό κόμηρς. "Η τό θ:ατρο θά. γίνε» 
μόνιμα καλό, ή θα υπάρχει μόνιμη., 
θεατρική κρίσηI Ό  κόσμος πού ό- 
γαπα τό θέατρο Εχει παραένη κιόλας 
τήν άκόφαοή του; θά  βλέπει μονό, 
χα τό καλό θέατρο. Καί αύτό πραγ
ματικά κάνει. Πηγαίνει στόν™ κινη
ματογράφο! 'Εκεί παρηγοραται μ( 
Τή φωτογραφία τού καλού θεάτρου, 
όταν καί ίφ’ δοον τό δ: «6 μας τό 
θέατρο έκιμενίι /ό  «διέρχεται κρι
οί ν» I

Μά λοιπό, γιατί είμ’ =ίο.όδοξρο 
Αισιόδοξος είμαι γιατί άπ’ έδώ πι* 
Εμπρός τό Ελληνικό 9  ατρο αποφα
σίζει μιό γιά πάντα »ά βγει άπ* τήν 
«κρίοιν» της φαντασίας μας Ποιός 
μού είτε τό νέα; Κ » 2 « α ς  Τό βλέ
πω. Βλέπω νά χτίζετα. Eva πελώριο 
θέατρο πού συνάγωνίζιται άπό κάσα 
άποφη τό καλύτερα εύρωπαξκά. 
Βλέπω ιό νοικιάζεται μέ Ολόκληρα 
Εκατομμύρια. "Ολ* cutα δμως δίν 
ξεπερνιοΰντα. μέ μικρούς θιάσους 
μέ ά διάφορα Εργα, μέ κακούς σκη
νοθέτες ‘Αλλά ή Μαρίκα Αοτοπου- 
λη άνέλ-βε τήν πρωτοβουλία νά 
συμπληρώσει τά έπιχ«·ρήματά μοα.

MAN Σ ΚΟΥΛΟΥ ΔΗ i
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δης. Μέσα στις συνθήκες τής πιο κοντόφθοιλ- 
. μης προληπτικής λογοκρισίας οί λέξεις παίρ

νανε συχνά διαφορετική σημασία άπό κείνη 
που είχαν. Σάς φέρνω ένα παράδειγμα: ή φα
σιστική λογοκρισία άπαγόρευε νά γράφουμε 
τή φράση «Αθηναϊκή Δημοκρατία». Τήν άν- 
τικαταστήσαμε μέ τή φράση: «ή λαοκρατική 
’Αθήνα», Κι αυτή τή φράση, δσο παράξενο κι 
άν φαίνεται τώρα, οί λογοκρισία τήν έπέτρεπε. 
Τό πνεύμα έχει πάντα τήν Ικανότητα μέσα στις 
πιο δύσκολες συνθήκες καί κάτου άπό τήν πιο 

— μαύρη τρομοκρατία νά έκφράζεται προοδευ
τικά. Φτάνει νά σκεφτεΐ κανείς π όσα πράγμα
τα κατάφερε νά πει ό Τολστόϊ λογουχάρη κά
τω  άπό* τήν πιο στυγνή λογοκρισία, τή λο
γοκρισία των τσάρων. Καί στήν Ε λλάδα τής 
4ης Αύγουστου τά «Νεοελληνικά Γράμματα» 
βρήκαν πολλούς τρόπους νά μιλήσουν στο λαό. 
Τό πνεύμα, αύτό καθαυτό, δεν υποδουλώθηκε 
καί δεν έγινε όργανο τής διχτατορίας καί, 
εκτός άπό ελάχιστες έξαιρέσεις, κανένας ά
ξιος συγγραφέας δεν τήν υπηρέτησε.

Φυλλομετρούμε τούς τέσοερους όγκώδεις τόμους 
των «Νεοελληνικών Γραμμάτων» καϊ προσπαθού
με να άνακαλύψουμε τό μυστικό τής προοδευτικό- 
τητάς τους. Εκείνη τήν εποχή ή δικτατορία λάν
σαρε μέ χίλιους τρόπους τή φασιστική καί Εθνικο- 
σοσιαλιστική ιδεολογία. Αέν επενεργούσε στόν 
τύπο, καθημερινό καί περιοδικό, μόνο μέ τή λο
γοκρισία. Επενεργούσε καί μέ πιό ελκυστικά μέ
σα: μέ τά μυστικά κοντύλια. Υπήρχαν ακόμη καί 
έντυπα πού έκδίδονταν απευθείας από τό Υφυ
πουργείο Τύπου. "Ολα αυτά, δηλαδή 6 λογοκρι- 
νόμενος καί Επιχορηγούμενος τύπος καί τά έν
τυπα τού Υφυπουργείου Τύπου, ήταν γεμάτα 
γερμανικές μελέτες καί γερμανική φιλολογία 
μέ αντιδραστικό, φασιστικό περιεχόμενο. ’Αντί
θετα, τά «Νεοελληνικά Γράμματα» λάνσαραν τή 
λογοτεχνία καί τις πνευματικές κατακτήσεις των 
δημοκρατιών: τής Γαλλίας, τής ’ Αγγλίας, ακό
μα καί τής Ε.Σ.Σ.Δ. Στή Γαλλία τού Λαϊκού 
Μετώπου είχε οργανωθεί τό καλοκαίρι τού 1937 
ή μεγάλη Διεθνής "Εκθεση. f0  Θράσος Καστανά- 
κης αφιερώνει κάμποσες ανταποκρίσεις του σ’ 
αυτή:.

Αύτή ή ’Έκθεση , γράφει, βγαίνει άπό τή 
λαϊκή κοσμογονία τής Γαλλίας. Είναι ένα κά
τασπρο αποκούμπι στήν πορεία τής ’Ανθρω
πότητας... Κι ό πιό ελάχιστος εργάτης, πει
θαρχώντας στο νόημα τού καθήκοντος καί τής 
δημιουργικής αποστολής του, φωτισμένος άπό 
τούς γιγάντιους συγγραφείς τής πατρίδας του, 
ένισχυμένος άπό τά παραδείγματα τού παρελ
θόντος, κι ό πιό νέος κι δ πιό γέρος άπό τούς 
εργάτες που στυλώνουν αύτή τή στιγμή τά σκε- 
λετά τής νΕκθεσης, ξέρει πως ή δουλειά του, 6 
καθημερινός μόχθος του καί τό κέφι του κι οι 
πικρίες του συνταιριάζονται μέ τήν πιό χα
ρούμενη χαρακιά τής ανθρωπότητας. . .  Ή  
κάθε τους χειρονομία γίνεται ένα σύμβολο μέ
σα στήν ιστορία καί μέσα στήν ταλαιπωρία τής 
Ευρώπης».

Καί πιό κάτου βάζει στό στόμα ένός απ’ αυ
τούς τούς εργάτες ετούτα τά λόγια:

166 «Ξέρετε, τήν ώρα πού δουλεύω, μέ τό χέ-

ρι μου πού άνεβοκατεβαίνει, μέ τό χέρι μου 
που κουράζεται, άνεβοκατεβαίνουνε στό νού μου 
καί οι συλλογές. Τά περασμένα. Τά τωρινά. 
Ή  Πατρίδα μου. Ή  φαμελιά μου. Ό  πατέρας 
μου.. .  Τόνε σκοτώσανε.. .  Καί τώρα δουλεύω 
καί συλλογιέμαι πώς είναι καλοί οί άνθρωποι. 
Χρειάστηκαν τόσα θύματα, τόσοι πόλεμοι, μά 
τώ ρα ... Τά παιδιά μου μεγαλώνουν. ’Έρχον
ται τήν Πέμπτη πού δέν έχουν σκολειό καί μέ 
βλέπουν πού δουλεύω. Καί καμαρώνουν. Κι οί 
φίλοι τους καμαρώνουν πού τούς έχουν φί
λου ς... Γιά τόν πατέρα πού δουλεύει στήν 
"Εκθεση. Γιά τόν παπού πού είχε ήρωϊκό θά
νατο. Τι θά πείτε; Οί μικροί θάνατοι φτιάνουν 
τις μικρές ιστορίες. Οί μεγάλοι θάνατοι τις 
μεγάλες Ιστορίες. Ή  γυναίκα μου άμα θέλει 
νά μέ καρφώσει, μού λέει γιά τόν πατέρα μου, 
γιά τό θάνατό του».

Ή  λογοκρισία βέβαια έκανε τό θαύμα της. ’Έ 
σβησε τό ποιοι σκοτώσανε τόν πατέρα τού εργά
τη. Μά ό αναγνώστης διαβάζει πέρα άπό τή λο
γοκρισία:

«Κι είμαι περήφανος πού είμαι Γάλλος, 
συνεχίζει δ εργάτης... Αύτή ή "Εκθεση ξέ
ρετε είναι σ’ ένα μεγάλο κέντρο τής Ιστορίας 
τού κόσμου: είναι ή καινούρια όψη τού ανθρώ
που, τής δύναμής του. ’Ενάντια σ’ όλα τά δύ
σκολα χρόνια τής γής. Είναι τό κέφι τής 
δούλε.ας, τά βάσανα, ή τιμιότητά μας κι ή πει
θαρχία μας πού πρέπει νά νικήσουν. Είναι δ 
«πανευρωπαϊκός πόλεμος» τής ειρήνης καί τής 
δτροσπάθειάς μας όπου πάλι πρέπει νά βγούμε 
νικητές».

Μέσα στό μίσος πού προετοίμαζε ή φασιστική 
ιδεολογία, μέσα στήν πολεμική υστερία που καλ
λιεργούσε ό Χίτλερ, καί πού εδρισκε φιλοξενία 
στις στήλες τού διευθυνόμενου φασιστικού τι 
τής χώρας μας, ετούτος δ ύμνος στήν ειρήνη 
στή δουλειά, ήταν κάτι πού μιλούσε βαθειά 
ψυχές όλου τού έλληνικού λαού. Καί πιό κά 
στήν ίδιαν ανταπόκριση, δ Θράσος Καστανάκης 
ξεχειλίζει σ’ έναν ύμνο τής Γαλλίας, τής Γαλλί 
τού Λαϊκού Μετώπου:

«Γαλλία, Γαλλία, άνθρώποι τής Γαλλίας, χ 
ριά, σύννεφα, ποτάμια τής Γαλλίας, δρόμοι τ 
Γαλλίας.. .  "Αν έλειπες, Γαλλία, δ κόσμος θά 
ταν πεντάρφανος, χωρίς ίσκιο, χωρίς ξεκούρα 
καί χωρίς έλπίδα. Ή  Ελπίδα κ’ εσύ έχεις ένα 
ίδιο πρόσωπο...»

Τόν ίδιο καιρό δ Εμφύλιος πόλεμος μαινότ 
στήν Ισπανία. Καί τά «Νεοελληνικά Γράμματ 
εικονογραφούν μερικά φύλλα τους μέ Γκόγια, 
τό τόν άδυσώπητο εχθρό τής τυραννίας καί 
πολέμου καί δημοσιεύουν βιογραφία τού μεγ 
Ισπανού ανθρωπιστή συγγραφέα Ούναμούνο, πού 
ταν γνωστό πώς είχε ταχθεί μέ τό μέρος τής 
μόκρατίας, εναντίον στό φασισμό τού Φρά 
Καί τή στιγμή πού ό φασιστικός τύπος γέμι 
βρισιές τή Σοβιετική "Ενωση καί καθετί ρωσι 
τά «Νεοελληνικά Γράμματα» δημοσίευαν σοβιε 
κή λογοτεχνία («Ή  επιστροφή τής νεότητά 
τού Μιχ. Ζοστσένκο, διηγήματα, τού Γκόρκυ, 
’Αλέξη Τολστόϊ κ.ά. καί μελετήματα γιά ’ 
κλασσικούς ρώσους ποιητές καί συγγραφείς —



Τολστόϊ, τόν Χτοστογέφσκυ, τόν Τσέχωφ, τόν Που- 
ακιν, τόν Λέρμοντοφ κ.ά.

— Γενικά τά «Νεοελληνικά Γράμματα», λέει 
ό Φωτιάδης, παρουσίασαν στην Ε λλάδα τη 
σύγχρονη ευρωπαϊκή και αμερικάνικη λογο
τεχνία: τόν Στάϊμπεκ, την Πέρλ Μπάκ, τόν 
Ζοστσένκο, τόν Άλέξη Τολστόϊ, τόν Πρίσλεϋ, 
τόν Σάρτρ, τόν "Αξελ Μουντέ, τις άδελψές 
Μπρόντε, τόν Προύστ και τόσους άλλους άκό- 
μα. Ό  Καραγάτσης παρουσίασε τη συγγρα
φέα του «"Ο σα  παίρνει ό άνεμος» Μίτσελ. Γε
νικά προσπαθήσαμε νά κάνουμε γνωστά στήν 
"Ελλάδα τά σύγχρονα πνευματικά και καλλι
τεχνικά ρεύματα. Καί θά σάς άναφέρω καί 
κάτι πού Γσως νά μήν το ξέρετε. Τά «Νεοελ
ληνικά Γράμματα» δημοσίευσαν καί μιά σειρά 
αισθητικά άρθρα του Ήλια Ήλιου με τόν τί
τλο «Κουτιών έγκώσμιο», δπου υπερασπιζό
ταν τις μοντέρνες πολυκατοικίες πού είχαν 
άρχίσει νά ξεφυτρώνουν στήν * Αθήνα.

Ξενχφέρνουμε τήν κουβέντα στό ίδιο θέμα:
— Με ποιους άλλους τρόπους τα «Νεοελληνικά 

Γράμματα» προσπάθησαν να πολεμήσουν τή διχτα- 
τορία;

Ό  Φωτιάδης απαντάει:
— Μά σάς εΐπα δεν ύπήρχε ένα προδιαγε

γραμμένο σχέδιο. Κάθε φορά χρησιμοποιού
σαμε διαφορετικούς τρόπους, πού χτυπούσαν 
όμως πάντα τόν ίδιο στόχο: τό φασισμό. Δη
μοσιεύοντας λ.χ. άποσπάσματα από τό «Ρήγα 
Βελεστινλή» του Βασίλη Ρώτα/ κάναμε τή δου
λειά μας. Καί τή στιγμή πού χιλιάδες άντι- 
φασίστες σάπιζαν στις φυλακές καί στις εξο
ρίες —  μερικοί είχαν κΓ όλας δολοφονηθεί 
—  καταλαβαίνετε τί ήταν νά δημοσιεύουμε 
έμείς ποιήματα σάν αυτό εδώ —  είναι ένα ποί
ημα του Ίβάν Βάζοφ, μεταφρασμένο από τόν 
Πέτρο Τριαντάφυλλο, γιά κάποιον παλιό λαϊ
κό αγωνιστή τών Βαλκανίων.

Ό  Φωτιάδης διαβάζει από τά «Νεοελληνικά 
Γράμματα» (άρ. 11S) :

Α ΕΦ ΣΚ Ι
Χρόνια εφτά πλανιέται 
δίχως σπίτι, δίχως δπνο κι άναπνιά 
πάντα μ’ όψην άλλη, μ’ όνομα καινούργιο 
άφοβος κι χσπέδ ιστός κι όλο καρδιά.
Λεν τονέ θωροϋσες πουθενά, λες ίσκιος 
‘ζτκν: τόν φωνάζκνε σ’ εκκλτ^σιά κι αυτός 
νάτος στό νυχτέρι,
φαίνονταν, χανόταν - χνάρι του δε μένει 
απ’ δλοϋθε άπόδιωχτος καί πάντα δεχτός...
"Όλες του ήταν διάπλατα ανοιχτές οί πόρτες 
άγιος τόνομά του μέσα στά χωριά,
Και μέσ5 σέ κρυψώνες στριμωγμένοι 
οί άπραγοι χωριάτες 
μ ανοιχτό τό στόμα κι ανατριχιασμένοι 
τό γλυκό του ακοϋγαν λόγο κι όλο ρίσκο —  
κ* άφεγγε ή ψυχή τους μέσ’ στήν ξαστεριά.
Ητανε τα λόγια του κι άπλά καί λίγα, 

φλόγα αψιά γιομάτα καί γλυκείες έλπίδες!
^Οπου κι αν βρισκόταν γιά ξεσηκωμό 
πάντα του μιλούσε καί γιά λευτεριά 
-ω ς  καιρός πιά ό σκλάβος τό ζυγό 
νά σκωθεί νά σπάσει τσ’ άλυσίδες.

Ό  'Αλέξανδρος Σβώλος εξόριστος στήν Άνάφιμ

'Ο Νικόλαος Κολνβάς, πρώην 'Αντιπρόεδρος 
τον Συμβουλίου 'Επικράτειας και αργότερα υ
πουργός Δικαιοσύνες, εξόριστος στήν "Υδρα. 
Στήν ° Υδρα ό Ν. Κολυβάς εγραψε τό βιβλίο 

« Πολιτική αγωγή και Πλάτων».
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ΚΓ δλοι παίρναν μέρος στό ρισκάδο τό έργο 
μουλωχτά, βουβά:
μέ λεφτά —  6 πλούσιος, μέ τή δούλεψή του —  
δ φτωχός,
μέ τή βελονιά της —  ή κοπέλλα, μέ τό 
πνεύμα του —  δ σοφός.
Κι αυτός
ώς δέν είχε τίποτε άλλο νά χαρίσει 
έδωκε —  στή φτώχεια κχΐ τή στέρησή του —  
τή ζωή του.

— Είναι άκόμα γνωστό, συνεχίζει ό Φωτιά- 
δης, πώς ή άντίδραση στον τόπο μας, δπως 
πάντα γύρεψε νά μάς... φωτίσει ρίχνοντας μας 
«μια φούχτα στάχτη στα  μάτια», καθώς λέει ό 
Σολωμός, στάθηκε πολέμια στη γλώσσα του 
λαού. Τα «Νεοελληνικά Γράμματα», λοιπόν, 
μέ τον άγώνα τους γιά τή δημοτική, δίνανε 
έμμεσα μιά μάχη έναντίον στο φασισμό.

Πραγματικά, εκτός από τά σημειώματα καί 
τα άρθρα τού Κχρθαίου, του Τριανταφυλλίδη, του 
Θρ. Σταύρου, του Ελισαίου Γιχννίδη, τά «Ν.Γ.» 
πότε αφιέρωναν ολόκληρο τεύχος στο Μαβίλη 
καί τόν άγώνα του γιά τή δημοτική (αριθμός 
5 1 ), πότε στα πενηντάχρονα τού δημοτικισμού (α
ριθμός 89 τής 13 Αύγουστου 1938), μέ κομ
μάτια τού Φυχάρη, καί διάφορα μελετήματα καί 
άρθρα τού Αημ. Φωτιάδη, τού Μ. Κουρήτη, τού 
Άντρέα Μιραμπέλ, τού Α. Πανσέληνου, τού Κιμ. 
Μιχαηλίδη, τού Γ. Θεοτοκά, τού θρ. Καστανάκη, 
τού Μαν. Τριανταφυλλίδη, τού Λουί Ρουσέλ, τού 
Κορδάτου, τού Παλαμά, και των προδρόμων ή 
συναγωνιστών πού Ψυχάρη: Σολωμού Λασκαράτου, 
Φ. Φωτιάδη, Ροΐδη, Έφτχλιώτη κλπ.

Φυλλομετρώντας τά «Νεοελληνικά Γράμματα» 
άνκθυμιέτχι κανείς κι άλλα περιστατικά από τήν 
πνευματική αντίσταση εναντίον στή φασιστική 
διχτατορία: Τόν ’Απρίλη τού 1937 γιορτάζονταν 
τά έκατόχρονκ τού Πανεπιστήμιου τής ’Αθήνας. 
Μέ τήν ευκαιρία αυτή είχε έρθει δ υπουργός Παι
δείας τής Γαλλίας τού Λαϊκού Μετώπου, δ Ζάν 
Ζαί. Γιά τόν Ιδιο λόνο ήρθε καί 6 υπουργός τής 
χιτλερικής Γερμανίας. Μά ή φοιτητική νεολαία 
υποδέχτηκε μέ θερμές εκδηλώσεις τά; Ζάν Ζαί 
καί άποδοκίμασε τόν έθνικοσοσιαλιστή υπουργό, 
που ύστερα απ' τό έφυγε βιαστικά.

*0 Ζάν Ζαί μίλησε στό Πκνειπστήμιο. 'Οργανώ
θηκε πρός τιμή του καί μιά γιορτή στόν Παρνασ
σό, πού μετατράπηκε δμως σέ μιά δρμητική αντι
φασιστική εκδήλωση. Γιά μισή ώρα όχι μόνον ή 
αίθουσα μά καί οί δρόμοι γύρω στόν «Παρνασσό» 
αντηχούσαν από τις αντιφασιστικές ιαχές. 01 
εγκάθετοι τής 4ης Αύγουστου προσπάθησαν νά 
πνίξουν τήν αντιφασιστική κραυγή τής έλληνι- 
κής σπουδάζουσας νεολαίας κι ή ασφάλεια έ- 
πιασε καμιά εικοσαριά φοιτητές καί τούς 
εκτόπισε στην Άκροναυπλία. Γιά μέρες τό 
κεντρικό θέμα σ’ όλες τις συζητήσεις ήταν ή άν- 
τιφασιστική εκδήλωση τού «Παρνασσού», τά «γε
γονότα τού Ζάν Ζαί» πού γέμισαν ενθουσιασμό 
τό λαό. Τό όνομα τού Ζάν Ζαί βρισκόταν σ’ όλα 
τά στόματα (αξίζει νά σημειωθεί πώς δ Ζάν Ζαί 
έκτελέστηκε αργότερα από τούς Γερμανούς). Ε ν 
νοείται πώς απαγορεύτηκε στόν τύπο νά ύπαινι- 
χτεϊ καν αύτά τά γεγονότα. Μά τά «Νεοελληνικά 

168 Γράμματα» μέ δυό σχόλια καί μ* ενα τρίστηλο

άρθρο έκαναν πραγματικό ύμνο στό δημοκράτη .Υ 
πουργό. Στό σχόλιο πού όημοσίε*ψχν στό φύλλο 
τής 24)4)37, έδωσαν ένα μικρό άπόσπχσμα από 
τό λόγο του στό Πανεπιστήμιο καί συνέχιζαν:

. «Ό  κ. Ζάν Ζαί στό όλιγοήμερο διάστημα 
τής παραμονής του εδώ άποδείχτηκε ένας ά- 
ληθινός καί όχι συμβατικός φίλος τού τόπου 
μας. Τή διάκριση αύτή τήν κάνουμε, γιατί 
πιστεύουμε πώς εκείνες μόνο οΐ φιλίες είναι 
μόνιμες κι Ικανές νά υπερνικήσουν κάθε δοκι
μασία, όσες έχουν κοινό ιδεολογικό περιεχό
μενο . . . »

— Καί μέ τή λογοκρισία πώς τά καταφέρνατε; 
ρωτάμε τό Φωτιάδη.

Γελάει:
— ‘ Ολόκληρος αγώνας, μάς λέει. Τά «Νεοελ

ληνικά Γράμματα» τυπώνονταν κάθε Πέμπτη 
στα  τυπογραφεία της εφημερίδας «Ν. Κόσμος»] 
τού Νικολόπουλου. "Αρχιζε τό χτύπημα στις 
λινοτυπικές μηχανές τό πρωί στις 7 καί τα) 
βράδυ στις 7 όλη ή ύλη ήταν έτοιμη καί σελι 
δοποιημένη. Στέλναμε τότε δοκίμια στή λογ 
κρισία καί άρχιζε ή άναμονή,. . . ώρες καί 
ρες. . . Θά βγάλει τάχα κανένα κομμάτι; Θ 
πάρει είδηση τί υπονοούσε εκείνο τό σχόλιο; 
Σπάνια νά μην κάνει καμιά αλλαγή. Τις πε 
ρισσότερες φορές πετούσε όλόκληρα κομμάτια 
πού είμαστε υποχρεωμένοι νά τά  άντικαταστ 
σουμε μέ άλλα, γιατί στό περιοδικό δέν έπρε 
πε νά υπάρχει τίποτα λευκό, πού θά φανέρ 
τήν ύπαρξη λογοκρισίας. Κ’ έπρεπε κι 
τά  κομμάτια νά έξεταστούν, τό ίδιο βρά 
από τή λογοκρισία. Καθώς βλέπετε δέν ήτ 
καθόλου χαρούμενο πράγμα νά εργάζεται 
τε ένας πνευματικός άνθρωπος, κι ας ήταν τ 
σύνθημα τού φασισμού. . . «Χαρά καί έργ 
σία».

— Ποια πράγματα θεωρούσε επιλήψιμα ή 
λοκρισία;

— Ανάμεσα στά  κομμάτια πού θεώρησε 
πιλήψιμα ήταν: κινέζικα ποιήματα, γραμμ' 
χίλια χρόνια π.Χ., καί άποσπάσματα από 
Ευαγγέλια.

— Γιατί θεώρησε επιλήψιμα τά άποσπάσμα 
από τά Εύαγγέλια.

— Ή  Λογοκρισία μοΰ μήνυσε: «Μήν άνακ 
τεύεσαι, Φωτιάδη, μέ τά Εύαγγέλια». Γιατι 
ένα κομμάτι μου άνάφερα ένα ευαγγελικό 
τό, πού θεώρησε πώς ήταν διφορούμενο γιά 
κατάσταση.

— Καί τά κινέζικα ποιήματα γιατί τά θεώ, 
επιλήψιμα;

— Γιατΐ ήταν ένας άποχαιρετισμός πολι 
στή στούς δικούς του φεύγοντας γιά τόν 
λεμο. Είχαν δηλαδή κάποια φιλειρηνική δι 
ση.

— '"Οταν άρχισε δ έλληνοϊταλικός πόλε· 
λογοκρισία χαλαρώθηκε;

— Καθόλου. Βέβαια κ* έμείς τότε είχαμε 
ρει περισσότερον άέρα καί γράφαμε πιο 
χτά. Ή  λογοκρισία έβγαζε, μά δ,τι καί 
νε περνούσαν πολλά πράγματα πού δέν 
σαν στό Υπουργείο ’Ασφαλείας. Τότε 
κε τό πιο χαρακτηριστικό έπεισόδιο. *Ένα 
δυ γυρνώντας στό σπίτι μου στό  ‘ Ελλ



μαζί μέ τη γυναίκα μου, μια Πέμπτη βράδυ, 
.—- έκανε δυνατό κρύο, ήταν Δεκέμβρης του 
40 — , βρήκαμε τήν υπηρέτρια Αναστατωμένη: 
«Καλά πού ήρθατε, μάς είπε, γιατί είναι δυο 
μέσα και δεν θέλουν να φύγουν, δέν ξέρω τί 
είναι».Κατάλαβα πώς θά μέ γύρευαν για κανένα 
. . . μικρό περίπατο ίσαμε τήν Αθήνα. Μέ 
•πήραν μέ τό αυτοκίνητο πού περίμενε πιο πέ
ρα. Στο δρόμο μου εΤπαν: «Θά περάσουμε νά 
πάρουμε κ’ ένα φίλο σας». Σέ λίγο είμαστε 
ατού Κορδάτου κι υστέρα. . . στην 'Ασφάλεια! 
Έκεΐ έφεραν τό ίδιο βράδυ καί τό Βάρναλη, 
τον Καρβούνη, τον Κορνάρο, τον Πανσέληνο 
και τήν άλλη μέρα τον *Αγι Θέρο και τον Κα- 
ραγάτση. ‘ Ο Καραγάτσης δημοσίεψε στά  «Νε
οελληνικά Γράμματα» ένα άρθρο μέ τον τίτλο 
« Ό  Ιταλικός Ιμπεριαλισμός», όπου έλεγε πώς 
«ό ιταλικός φασιστικός ιμπεριαλισμός είναι 
χωρίς ηθική συνέπεια, δίχως πολιτική συνέ
χεια». Οί λέξεις φασισμός καί ιμπεριαλισμός 
ήταν. . . έπιλήψιμες. Τον ίδιο καιρό στά  «Νε
οελληνικά Γράμματα» δημοσιεύτηκαν τό «Γιά 
τήν ‘ Ελλάδα του 21» καί τό «Στην ‘ Ελληνίδα» 
του Πούσκιν, μετάφραση Κώστα Βάρναλη, τό 
«Εμπρός» του Παλαμά, τό « ‘ Ελλήνων παίδες 
ΐτε» του Αισχύλου, μετάφραση Μπαρλά, άρθρο 
του Κ. Φριλίγγου μέ τίτλο «ή έπιδρομή του Ι 
ταλικού φασισμού», άρθρο γιά τό Μαβίλη καί 
τον ήρωίκό του θάνατο τού *Αγι Θέρου, κομ
μάτια τού Φάνη Μιχαλόπουλου καί ένα μεγάλο 
ποίημα του Μάρκου Αύγέρη μέ τον τίτλο «Νά 
ό Ααός μου» (φύλλο 7 )1 2 )1 9 4 0 ).

*0 Φωτιάδης διαβάζει μερικούς στίχους από τό 
ποίημα τού Αύγέρη:
θα μελετήσω δπως στά Ιερά βιβλία
τόν καθημερινό Σου μόχθο
καί τό άγιο έργο των χεριών Σου θ’ ανυμνήσω
Σαν άσωτος υίός θάρθώ να Σοΰ προσπέσω
Δεξου με
μέ τα δάκρυα τίς άγιες Σου πληγές νά πλόνω 
από των δυναστών Σου τών ανόσιων καί τών δχ-

(τρών Σου τά όπλα 
σαν ένας από τούς δούλους Σου τούς έσχατους νά

(διακονήσω
στους "Αγιους Τόπους, πού 6 ίδρωτας καί τό

(αίμα Σου έχουν ποτίσει__
— Δημοσιεύθηκαν άκόμα, συνεχίζει ό Φω- 

τιάδης, άρθρα του Κορδάτου, όπου έγραφε: 
« ‘ Ο φασισμός καί ό ίταλικός ιμπεριαλισμός 
770ύ είναι άλληλένδετοι καί ό ένας έξυπηρετεΐ 
τον άλλον θά πέσουν αυτή τη φορά όριστι- 
κα. . . Γ0  ιταλικός φασισμός έχει ιμπεριαλιστι
κά σχέδια καί ιμπεριαλιστικούς σκοπούς. . . 
Μα ό ‘ Ελληνικός Λαός δέν κάθησε μέ σταυρω
μένα τά χέρια. Έξεγέρθηκε σάν γίγαντας καί 
εγραψε μέ τό αίμα του σελίδες ήρωϊσμου πού 
θά τίς ζήλευαν καί άλλοι λαοί». ‘ Ο Κορνάρος 
εγραψε ένα άρθρο γιά την «προσφορά τών τα
πεινών στον ̂ άγώ να τού πολιτισμού». Ό  Δή- 
μος  ̂Μέξης, έγραψε γιά τό Σπάρτοτκο. Γιά νά 
ςεφυγουμε τη λογοκρισία τό δημοσιέψαμε μέ 
τον τίτλο « Ο Δούλος πού ταπείνωσε τη Ρώ
μη». Τά Ν.Γ. δημοσίεψαν άκόμα έτούτο τό 
ποίημα τού Μαλακάση:

e Ομάδα εξόριστων στην Ανάφη . Διακρίνονται 
οί : Δημ. Γληνός, Γιάννης Σόφιαν ύπουλος, 
Μιλτ. Πορφνρογέννης, 9Αλέξ. Σβώλος, Κ.

Γαβριηλίδης.

Τά μάτια μας κ* εσένα Ελλάδα 
Τίποτες άλλο δέ φελά.
Καί μπαίνουμε δ*οι στήν αράδα

Μέ μια καρδιά
Μάς κράζεις κι δ καθένας νά ’μαι 
Παρών φωνάζει στη στιγμή 
Διατάζεις καί σ' άκολουθάμε

Μέ μιά ψυχή.
Γλυκειά μας μάννα! 'Ελλάδα! Ελλάδα!
«Ποια δόξα σ’ δποιον από μάς 
Έσέ μέ νεκρική λαμπάδα

Να τόν φωτάς
Επίσης ένα αύτόγραφο τού Παλαμά από 

τούς «Δειλούς καί Σκληρούς Στίχους»:
Πατρίδα. 'Ελλάδες, παίρνετε 
νόημ* από μιά καί μόνη 
λέξη κι αυτή τό χαίρε μου 
τό εκστατικό πυρώνει
Στή λέξη πού σαν άγαλμα 
βωμού φαντάζει, φέρνω 
τόν ύμνο, βάγια σπέρνω 
Π α τ ρ ί δ α !  Είν* δλα εκεί 

— Γ ιά όλους αυτούς τούς λόγους, συνεχίζει 
ό Φωτιάδης, ή διχτατορία εΤχε στο μάτι τά 
«Νεοελληνικά Γράμματα». Καί γΓ αυτό, μάς 
κουβάλησαν στην ’Ασφάλεια. *0 Παξινός που 
ήταν τότες στην ’Ασφάλεια, μάς φοβέρισε 
πρώτα πώς θά μάς τουφεκίσει. . . κατά τετρά- 169



δες στην Πλατεία Συντάγματος κι υστέρα μάς 
είπε πώς ό φασισμός δεν εΐναι κακό σύστημα, 
αλλά ό μουσολινισμός. « Ό  φασισμός, πρόστε- 
σε, έσωσε και σώζει την Ε λλάδα μόνο ό μου- 
σολινισμός βγήκε σκάρτος». Μάς άποιγορεύτη- 
κε, λοιπόν, να μιλάμε πια για φασισμό. Μόνο 
τη λέξη μουσολινισμό μπορούσαμε να αναφέ
ρουμε. (

— Είχαν άπήχηση τά «Νεοελληνικά. Γράμματα» 
στό ευρύτερο αναγνωστικό κοινό;

— Ναί, απαντάει ό Φωτιάδης. Κυκλοφορού
σαν σε 4.500 αντίτυπα, αριθμός σημαντικός 
καθώς ξέρετε για λογοτεχνικό περιοδικό στον 
τόπο μας. Κι άπό παντού παίρναμε ένθαρρυν- 
τικά γράμματα: άπό νέους κι άπό γέρους, άπό 
διανοούμενους, καί άπό εργάτες, άπό χωριά, 
άπό πολιτείες, άπό φυλακές καί εξορίες. Καί 
πάντα θυμάμαι με συγκίνηση τό γράμμα που 
μουστειλε ό Γληνός άπό την Άκροναυπλία. 
Μουσφιγγε άπό μέσα άπό τη φυλακή τό χέρι 
καί μοΰδινε κουράγιο νά συνεχίσω. . .

Ρωτάμε ακόμα τό Φωτιάδη για τή γενικότερη 
προσφορά των «Νεοελληνικών Γραμμάτων» στήν 
έλληνική πνευματική ζωή.

— Την προσφορά των Ν.Γ. με κανένα τρόπο 
δε μπορώ νά την εκτιμήσω εγώ. Τό μόνο πού 
έχω νά πω είναι πώς μόχθησα. Πολλές φορές 
ξενύχτησα στο γραφείο τού περιοδικού. Κι ού
τε ήταν υπόθεση μόνο δική μου. Ή ταν ένα πε
ριοδικό όμαδικής προσπάθειας τής γενιάς τοΰ 
30. Αυτή τό στήριξε μέ δ,τι καλύτερο είχε και 
σ ’ αυτήν ό έπαινος.

Ξεφυλλίζουμε καί πάλι τά «Νεοελληνικά Γράμ

ματα». "Ερευνες, άρθρα, παρουσιάσεις, συγγρα
φείς, άλλοι πού έφτασαν ψηλά, κι άλλοι πού έ 
ξ αφανίστηκαν, ή ζωή τής Επαρχίας, λησμονημέ
να κείμενα. Κι αξίζει νά θυμηθεί κανείς πώς τά 
«Νεοελληνικά Γράμματα» ξέθαψαν τό Μακρυγιάν- 
νη, άπό τή σκόπιμη λησμονιά. Καί κάτι πού σέ 
γιομίζει θλίψη:

Διαβάζεις μερικά όνόματα πού έκαναν τά πρώτα 
τους βήματα από τά «Νεοελληνικά Γράμματα», 
μά πού ό θάνατος έκοψε στή μέση τό δρόμου 
τους: ό κριτικός Γ. Μυλωνογιάννης, δ διηγηματο- 
γράφος μέ τό πηγαίο καί αληθινό ταλέντο Γ. 
Άηδονόπουλος, πού πέθανε από τής στερήσεις καί 
τήν πείνα. cO νέος ποιητής Σπύρος Γκοϋσκος πού 
σκοτώθηκε στήν ’ Αλβανία. Γ0 Φώτος Πασχαλινός 
πού έκτελέστηκε από τούς Γερμανούς. Ό  Λουρω- 
τός, πού έπεσε τό Δεκέμβρη του 44 κι ό Γ. Ααμ- 
πρινός που χάθηκε οτόν εμφύλιο πόλεμο.

Τποβάλλουμε στό Φωτιάδη μιά τελευταία έ- j 
ρώτηση:

— Πότε σταμάτησαν τά «Νεοελληνικά Γράμμ-j 
τα»;

— Μιά βδομάδα πριν νά μπούν οί Γερμανοί 
κυκλοφόρησε τό τελευταίο φύλλο. *Από τότ 
τά  «Νεοελληνικά Γράμματα» δέν ξανα6γήκ< 
πιά ποτές. Είχαμε δόσει μιά μάχη, τήν προαι 
ώνια μάχη πού δίνει τό πνεύμα ενάντια 
6 ία καί τό σκοτάδι. Μόνο γΓ αυτό, μόνο γιατί 
μπόρεσαν σέ μιά δύσκολη ώρα νά σταθο 
στις έπάλξεις Τσως άξίζει νά τά  θυμηθεί κα
νείς.

Κ. ΙΙΟΡΦΥΡΗ



Α Ν Α Β Ι Ω Σ Η  
ΤΗΣ ΕΡΩΦΙΛΗΣ

μι α β ρ ν σ ο  μ ά ν α  
τής νεοελληνικότητας

Τ ο υ  Γ. Β Α Λ Ε Τ Λ

Εύχές μεγάλες γίνονται 
με τόν καιρό οί κατάρες 

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Ύστερα από άφάνεια καί παραγνώριση τό
σων αιώνων ή Έρωφίλη τοΰ Χορτάτζη, Ι- 
να απ’ τα κορυφαία Ιργα τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, ςαναγύρισε, θάλεγε κανείς, στη 
ζωή. Καί δ ξαναγυρισμός αυτός πήρε τό χα- 
ραχτήρα άληθινής αναβίωσης. Όχι μόνο 
γιατί έπίσημα σ’ έπίσημο πρόγραμμα, δπως 
είναι οί παραστάσεις άρχαίας τραγωδίας τοΰ 
Φεστιβάλ ’Αθηνών καί μέ κάθε προπαρα- 
σκευή, μεγαλοπρέπεια κι έπισημότητα, παρ' 
δλες τις δευτερεύουσες έλλείψεις, έγινε τό 
άνέδασμά της άπό την ’Εθνική Σκηνή, στό 
θέατρο Ήρώδου τοΰ Άττικοΰ —  μέ προο
πτική να περάσει αργότερα καί στα θέατρα 
Επίδαυρου καί Δωδώνης καί οποίου άλλου 

ήθελε χρησιμοποιηθεί απ’ τήν ’Εθνική Σκη
νή για τις παραστάσεις της —  άλλά, πε- 
ρισσοτερο, γιατί τό κοινό μέ πρωτόφαντη 
παλλαϊκή συμμετοχή καί μ’ ένα άσυγκράτη-

ι ’ ^οεΛΛηνικο έργο, οει-
χνοντας με τις θερμές καί αυθόρμητε; εκ
δηλώσεις -ου, πώς ξαναβρίσκει κάτι δικό

του, κάτι πού άνταποκρίνεται μέ τά βαθύτε
ρα τής ψυχής του. Πραγματικά τό πολύ κοι
νό, τό μεγάλο κοινό πού είχε ύπερπληρώσει 
τις κερκίδες τοΰ Ήρωδείου καί συνωστιζό
ταν για να βρει θέση κ’ είχε σχηματίσει ου
ρές για να εξασφαλίσει είσοδο, στο τέλος 
τής παράστασης μέ τά χειροκροτήματα καί 
τις άλλες εκδηλώσεις του κάλεσε καί ςανα- 
κάλεσε στή σκηνή τούς πρωταγωνιστές τοΰ 
έργου μέ μιά έπιμονή, πού έδειχνε πώς δ 
ενθουσιασμός καί ή συγκίνησή του απ' τήν 
παράσταση —  κάτι μοναδικό στά θεατρικά 
χρονικά καί ασυνήθιστο —  ήταν δημιούργη
μα τής βαθειάς απήχησης, πού είχε στήν 
ψυχή του ή μορφή τής Έρωφίλης καί τοΰ 
Πανάρετου, τό σύνολο τοΰ έργου, δ ρωμαλέ
ος, γνήσιος νεοελληνικός λόγος του, ή βα
θύτερη πνοή του, δπως δλα αυτά μέ τόση 
επιτυχία καί ζωντάνια αποδόθηκαν από τούς 
άξιους καί άριστα παρασκευασμένους ηθο
ποιούς, ιδίως άπ’ τή Βάσω Μανωλίδη ώς 
Έρωφίλη καί τόν Λ. Καλλέργη ώς Ρήγα.

Συνοψίζοντας τις παραπάνω εντυπώσεις 
μας άπ’ τήν παράσταση τής Έρωφίλης σχε
τικά μέ τόν τρόπο πού τή δέχτηκε καί τήν 
άγκάλιασε τό κοινό, μπορούμε αδίσταχτα 
νά παραδεχτούμε, πώς ή παράσταση αυτή 
ήταν έ ν α ς  θ ρ ί α μ β ο ς  τ ή ς  νε- 171



ο ε λ λ η ν ι κ δ τ η τ α ς .  Λέγοντας νε- 
οελληνικότητα, έννοοϋμε την ψυχή, τή δη
μιουργία καί τδ λόγο τοΰ νέου έλληνισμοΰ, 
τή νεοκλασσικότητα, πού μέχρι σήμερα τα 
άντιπροσωπευτικά της έργα είναι παραγνω
ρισμένα καί παραγκωνισμένα άπό τδ 
πνεύμα τοΰ λογιωτατισμού κι άντί να 
περάσουν στή ζωή μας καί στήν παι
δεία μας, καί να γίνουν πηγές χαράς 
καί κίνητρα δημιουργίας, είναι καταφρονε- 
μένα στα σκονισμένα ράφια τών βιβλιοθη
κών, παρατημένα, θαμμένα κι άγνοημένα, 
καί πρδ παντδς άπρόσιτα, γιατί ούτε έκδό- 
σεις τους συγχρονισμένες ύπάρχουν, ούτε έ- 
κλαϊκευτικές βιολογικές μελέτες έγιναν γύ
ρω τους. Ή  αναβίωση τής Έρωφίλης μέ 
τόση έπισημότητα καί έπιτυχία σέ τόσο έ- 
πίσημη σκηνή, δπως είναι ή σειρά τών πα
ραστάσεων τοΰ Φέστιβαλ ’Αθηνών, μ’ ένα 
χαραχτήρα αυτόχρημα πανηγυρικό καθώς 
έγινε δεχτή άπ’ τδ θεατρόφιλο κοινό —  θα 
λέγαμε άπ’ τδν πολύ λαό, γιατί δέν πήγαν 
μόνο οί θεατρόφιλοι —  καθώς αποθεώθηκε 
αυθόρμητα —  να βλέπεις μια λαοθάλασσα νά 
στέκεται ώρες καί νά χειροκροτεί καί νά 
μ,ή λέει νά σταματήσει τις έκδηλώσεις τής 
συγκίνησης καί τοΰ ένθουσιασμοΰ της, άπο- 
τελεΐ ένα βαρυσήμαντο σταθμό τόσο στά θε
ατρικά μας χρονικά, δσο καί στήν πνευματι
κή μας ζωή. Είν’ ένας σταθμός, γιατί μέ τη 
θριαμβική αναβίωση τής Έρωφίλης γκρε
μίστηκαν ριζωμένες πλάνες καί πρόληψες 
για την άντιθεατρικότητα τοΰ έργου, για 
τήν βαθύτερη άξια του, γιά τή γλώσσα του, 
γιά τή πρωτοτυπία του, καί μέσ’ άπ’ αυτό 
τδ γκρέμισμα άχτινοβόλησε μ’ δλη του τή 
λάμψη δ νεοελληνικός κόσμος στις βαθύτε
ρες κι άντιπροσωπευτικώτερες κατακτήσεις 
του.

Ή  Έρωφίλη τοΰ Χορτάτζη, περισσότερο 
άπ’ τδν Έρωτόκριτο καί τή θυσία τοΰ ’Α
βραάμ, στέκεται μέσα στή νέα λογοτεχνία 
•μας ή πιδ άστείρευτη, ή πιδ πλούσια, ή πιδ 
δλοκληρωμένη βρυσομάννα τής νεοελληνι- 
κότητας καί πολύ σωστά δ κριτικός κ. Γ. 
Σταύρου τηνέ χαρακτήρισε «κιβωτό τής 
γλώσσας καί τής ποίησης», καλλίτερα, θά 
τή λέγαμε, κιβωτό τών νεοελληνικών παρα
δοσιακών άξιων. Μεσ’ άπ’ τή σκηνική λοι
πόν καταξίωση καί άναβίωση τής Έρω
φίλης δ λογιωτατισμός δέχτηκε θανάσιμο 
πλήγμα, δίπλα στήν ’Αρχαία Ελλάδα δρ- 

172 θώθηκε μέ τό λυγερόκορμο άνάστημα τής

γλώσσας καί τής ποίησής της ή Νέα Ε λ
λάδα, καί ή νεοελληνική δημιουργία παρου 
σιάστηκε πλούσια, δυναμική σέ περιεχόμεν 
καί άξια τής τιμής καί τής προσοχής ποι 
αρμόζει στή νεοεκλασσικότητά της.

Ό  λογιωτατισμός, σαν έποικοδόμημα τοί 
άστοτσιφλικάδικου μεγαλοϊδεατισμού πολε
μώντας τις νεοελληνικές άξιες σ’ δλες τί 
μορφές τοΰ λόγου καί τής τέχνης έδειξε τή 
άνιστόρητη πλάνη του κ’ έπεσε στό κεν 
γιατί ή νεοκλασσικότητα ήταν άπό τά πρώτι 
έξορμήματα τής λογοτεχνίας μας τό κυρι< 
τερό της γνώρισμα.

“Ολοι οί πρόδρομοι καί οί γενάρχες τ 
νεοελληνικής λογοτεχνίας δούλεψαν μέ τ 
συνείδηση τοΰ νεοκλασσικοΰ, δίνοντα; 
βαθύτερο έαυτό τους στήν καλλιέργεια 
άνύψωση τοΰ νεοελληνικού λόγου καί ά' 
τλώντας τά θέματα, τά μοτίβα καί τις έ] 
πνεύσεις τους άπ’ τή βρυσομάννα τής νέι 
ζωής, τής ζωής τοΰ λαοΰ μας.

"Ενας άπ’ αύτούς —  δ πιο δυναμικό 
πιο κορυφαίος, είναι δ Γεώργιος Χορτι 
ζης. Τό έργο του, τήν Έρωφίλη, τδγρ 
γύρω στά 1600. Καλλίτερα, θά λέγαμε, 
ρω στά 1600 δ Χορτάτζης παράδωσε τό 
γο του στό λαό, γιά νά τό κάνει άπό τό· 
άκριβό του χάρμα κι άπόχτημα, καί μέ 
άδιάκοπες παραστάσεις, έπίσημες καί λαϊ· 
τόσο πάνω στή Βενετοκρατούμενη Κρή 
δσο καί στά Εφτάνησα καί στήν άλλη 
πόδουλη Ελλάδα νά τό κρατά στή ζι 
καί ν’ άντλεΐ ζωή άπ’ τή βρυσομάννα 
λόγου του, ώσπου δστερ’ άπ’ τό Είκοσι 
ήρθαν οί λογιώτατοι γιά νά τό καταχω' 
σουν καί νά τό έκμηδενίσουν, κρατών 
το δχι μόνο μακρυά άπ’ τή σκηνή, άλλά 
,μακρυά άπ’ τή ζωή χωρίς έκδόσεις 
μελέτες.

Πόσο συγκίνησε καί πόσο άγαπήθηκε 
τό λαό μας ή Έρωφίλη τό μαρτυρούν 
άμέτρητες παραστάσεις της στήν Κρήτη 
στήν υπόλοιπη Ελλάδα, τό μαρτυροΰν 
οί άμέτρητες έκδόσεις της (πολλές άπ’ 
τές σ’ δλη τή διάρκεια τής Τουρκοκ[ 
είν’ άκόμα άνεςακρίβωτες). Στά 1726 
χουμε έπίσημη μαρτυρία έπισημοτάτ 
στορικοΰ, τοΰ Κρητικοΰ καθηγητή τοΰ 
ταβινοΰ Γυμνασίου Νικολάου Κομνηνοϋ 
παδοπούλου. Αύτός γράφει (στή λατί' 
του 'Ιστορία τοΰ Παταβινοΰ Γυμναι 
πώς δ γιατρός Χορτάτζης «είχε θείο 
πατέρα δμώνυμό του ποιητή τον εν!
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το στή δική μας πατρική γλώσσα (έννοεΐ 
,τήν Κρητική δημοτική) πού ή τραγωδία 
του Έρωφίλη κ υ κ λ ε ϊ τ α ι  εις τας 
γεΐρας τών έδικών μας. Τυπώθηκε καί2 κα
θώς θυμάμαι πολλές φορές δ η μ ο σ ί α  
ά ν ε β ά σ τ η κ ε  σ τ ο  Χ ά ν δ α κ α  
τ ή ς  Κ ρ ή τ η ς  κ α ί  π ά ν τ ο τ ε  
5 ρ ε σ ε . . i f  αύτό τό «πάντοτε», δ πα
λιός άπομνηματογράφος μαρτυρεί πώς έ
γιναν στήν Κρήτη στήν περίοδο 1.600 - 
1669, πολλές καί συχνές παραστάσεις τής 
έρωφίλης, καί μάλιστα δημόσιες, για τό 

πολύ κοινό, κι όχι μόνο σέ παλάτια αρχόν
των κλειστές καί Ιδιωτικές. Κι’ αυτό τό 
«άρεσε» πού λέει δείχνει τήν άπήχηση πού 
είχε τό έργο άπό τά πρώτα χρόνια τής έμ- 
φάνισής του στα πλατιά λαϊκά στρώματα 
καί στούς μορφωμένος κύκλους τής έπο- 
χής. Καί ή άπήχηση αυτή καθορίζει καί 
τήν έπίδραση πού είχε ή Έρωφίλη στόν 
ποιητή τοΰ Έρωτόκριτου, δταν άναλογιστοΰ- 
με πόσες συγγένειες καί άναλογίες παρου
σιάζουν αύτά τά δυό κορυφαία έργα τής 
Κρητικής παραγωγής τοΰ 17ου αΙώνα. ’Α
κόμα καί τά όνόματα τών πρωταγωνιστών 
τής Έρωφίλης: Έρωφίλη, Πανάρετος, Καρ
ποφόρος, Ρήγας, Νένα, Σύμβουλος παρατη
ρήθηκε ήδη πώς είναι άντίστοιχα μέ τά ό- 
νόματα τών πρωταγωνιστών τοΰ Έρωτόκρι- 
του: Έρωτόκριτος, Άρετοΰσα, Πολύδωρος, 
Ρήγας, Νένα, Σύμβουλος.

Καί προσθέτει σ’ αύτή τήν πολύτιμη καί 
χαραχτηριστική γιά τό θαυμασμό της προς 
τό έργο καί τή γλώσσα τοΰ Χορτάτζη κρίση 
τοΰ σοφοΰ Κρητικού λογίου δ νεώτερος Κρη
τικός φιλόλογος καί άναστυλωτής τών Κρη
τικών έργων Στέφανος Ξανθουδίδης: «δ 
Παπαδόπουλος άρα βέβαιοί, ότι νεανίσκος 
ών πρό τής παραδόσεως τοΰ Χάνδακας εις 
τούς Τούρκους κατά τό 1669 είδε διδασκο- 
μένην έκεΐ δημοσία τήν Έρωφίλην τοΰ Γε
ωργίου Χορτάτζη, θείου τοΰ δμωνύμου ια
τρού καί τοΰ Μελετίου Φιλαδέλφειας». Μέ 
τόν̂  ίδιο τρόπο εκφράζεται γιά τή δημο
τικότητα τής Έρωφίλης κι δ Μαρίνος Τζά- 
νε Μπουνιαλής στον Κρητικό του πόλεμο:

εωργιον' Χορτάχιον εκφράζουν τ ' όνομά τον 
λ οί στίχοι του φημίζονται καί τά ποιήματά

,  [τον,
λ εκαμε τήν πανώριαν του με ζαχαοένια χείλη 

οι με τον Κατζάροπον* τήν δξιαν''Ερωφίλη.

, Κοιτζάροπος είναι ό Κ α τ σ ο ϋ ρ μ π ο ς  
wc νεανικώτατη κωμωδία τοΰ Χορτάτζη, πού 

σηκέ τό χειρόγραφό της, άλλα — κρίμασιν

Έχτός άπ’ τούς τόσο πετυχημένους χα- 
ραχτηρισμούς τής Έρωφίλης άπ’ τό Μπου- 
νιαλή «πανώρια - ζαχαρένια - άςια», πού 
δρίζουν περιττού τήν βαθύτερη ούσία τής 
Έρωφίλης, τό έργο τοΰ Χορτάτζη λογιέται 
«φημισμένο», χαραχτηρισμός πού άνταπο- 
κρίνεται μέ τά λόγια πού είδαμε νά χρησι
μοποιεί παραπάνω δ Παπαδόπουλος, ότι ή 
Έρωφίλη ήταν τόσο κοσμαγάπητο άνάγνω- 
σμα, ώστε νά « κ υ κ λ ε ϊ τ α ι  εις τάς 
χεΐρας τών έδικών μας» δηλαδή νά μή λεί
πει άπό κανένα χέρι, άπό κανένα σπίτι. 
’Αργότερα, όταν έπεσε ή Κρήτη στά χέρια 
τοΰ Τούρκων (1669) ή Έρωφίλη πέρασε 
στά Εφτάνησα, Ιδίως στή Ζάκυνθο, όπου 
χάρηκε μεγάλη διάδοση καί σάν άνάγνω- 
σμα καί σάν θεατρικό έργο (δμιλία), μέ 
δημόσιες λαϊκές παραστάσεις.

Μαρτυρίες άλλες μάς βεβαιώνουν, ότι καί 
σ’ άλλα μέρη τής Ελλάδας ή τραγωδία τοΰ 
Χορτάτζη παιζόταν, διαβαζόταν καί άγαπιό- 
ταν, συγκινώντας δλόβαθα τό λαό. Στο τέ
λος έφτασε ή Έρωφίλη νά περάσει άποσπα- 
σματικά στο στόμα τοΰ λαοΰ μας, νά πάρει 
καθαρά δημοτικό χαραχτήρα. Τοΰτο μας 
τό δείχνει καί τό όνομα Έρωφίλη, πού ή
τα/ παλαιότερα, καί είναι άκόμα, πολύ δια
δεδομένο στάν βαφτιστικό, στά λαϊκά στρώ
ματα.

Ό  Γ. “Αννινος ^Ιρωΐα 18 Άπρ. 1934), 
γράφει σχετικά μέ τις παλιότερες λαϊκές 
παραστάσεις τής Έρωφίλης: «"Οταν ήμουν 
παιδί, συχνά έτύχαινε τις Άποκρηές, άνά- 
μεσα στις άλλες μασκαράτες τής Αποκρηάς 
νά σταματά τήν προσοχή μου στά τρίστρα
τα ή κάπως πιο περίεργη δμάς άνθρώπων, 
ντυμένων μέ περίεργα ρούχα, χλαμύδες καί 
θώρακες καί κορώνες στο κεφάλι, πού πα- 
ρίσταναν τήν Έρωφίλη, καί θυμούμαι ά
κόμα, πιο πολύ άπό τούς στίχους, τήν όψη 
τών αυτοσχεδίων ηθοποιών, πού κάτω άπό 
τή μάσκα —  γιατί φορούσαν μάσκα —  
άφηναν νά φαίνεται τό άςούριστο πρόσω
πό τους, καί τήν Έρωφίλη νά έχει άντρί- 
κια τριχωτά μπράτσα, πού τέλειωναν κάτω 
σέ μιά άπαλάμη χοντρή καί κόκκινη άν
θρώπων τής δουλειάς. . . (Κι αυτό δέν έ
χει σχέση —  δ λαός είχε πλασμένη μέ τή

οϊς οϊδε Κύριος — παραμένει ώς τά σήμερα ά- 
νένδοτη, κλεισμένη στά χρονοντούλαπα. ΙΙολλοΙ 
πάλαιότεροι μελετητές, μή ξέροντας τό έργο 
αύτό τοΰ Χορτάτζη, πίστευαν πώς πρόκειται 
γιά συνεργάτη του στό γράψιμο της Έρωφίλης.

I
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φαντασία του χή μορφή τής ήρωίβας καί 
δέν ένδιαφερόταν ποιδς καί πώς τήν υπο
δύεται) .

Τήν ίδια περίπου έποχή, συνεχίζει δ Ά ν - 
νινος, άπό μια συχωρεμένη Κεφαλονίτισσα 
γερδντισσα καί θειά μου συχνά άκουγα δλό- 
κληρα κομμάτια άπό τήν τραγωδία τοΰ Χορ- 
τάτζη, δπως κι άπδ τον Έρωτόκριτο. "Ο
πως οί αρχαίες τραγωδίες, πού αγκάλιαζαν 
το πλατύ κοινό κι απ’ αυτό άντλοΰσαν τή 
λογοτεχνική τους υπόσταση, έτσι καί ή Έ 
ρωφίλη γράφτηκε γιά τδ λαό καί γι’ αυτό 
Ιμεινε χτήμα τοΰ λαοΰ μέσα στούς αίώνες 
τής δουλείας, όπου βλέπουμε να τήν απο
στηθίζει στα νυχτέρια του, να τήν παρα
σταίνει στις γιορτές του, να τή διαβάζει 
στις λαϊκές έκδόσεις τής Βενετίας, να ζεϊ 
τις έλληνόχαρες μορφές της, να συμμε
ρίζεται τον πόνο καί τήν αντίσταση τής ή- 
ρωΐδας, καί, καθώς είδαμε, δεν επαψε ως 
τά χτές, παρ’ δλη τήν ψυχοφθόρα έπίορα- 
ση τοΰ λογιωτατισμοΰ να τήν παριστάνει 
καί να τή ξαναζεί στις γιορταστικές έκοηλώ- 
σεις τής ζωής του.

Στά 1934 καί στα 1950 έγιναν δυο πα
ραστάσεις τής Έρωφίλης, πού είχαν λαϊ
κό,μπορεί να πει κανείς, χαραχτήρα.ΤΙ πρώ
τη έγινε απ’ τή Λαϊκή Σκηνή τοΰ Λεβάρη 
- Κούν - Τσαρούχη, πού «φιλοδοξούσε νά 
δώσει στο λαό άριστουργήματα παρουσια
σμένα από τδν ίδιο τό λαό μέ μέσα πού να 
πηγάζουν από τή λαϊκή ψυχή».

Για τήν παράσταση έκείνη τής Έρωφί
λης διαλέχτηκαν ανάμεσα από 200 παιδιά 
καί κορίτσια τοΰ λαοΰ, άμάθητα από θέα
τρο, άμόλυντα από ξένες έπιδράσεις κι άπο- 
μιμήσεις, τά πιό κατάλληλα γιά τά φωνητικά 
καί μιμητικά τους προσόντα. Καί παρ’ δ- 
λ’ αυτά ή προσπάθεια έκείνη τής Λαϊκής 
Σκηνής έμεινε μιά δοκιμή, πού εξαντλήθη
κε σ’ έναν πειραματισμό. Ή  δεύτερη πα
ράσταση έγινε από φοιτητές τοΰ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης, στό θέατρο «Κεν
τρικό» των ’Αθηνών μέ διδασκαλία τοΰ Λί
νου Πολίτη. Τί μπορούσε νά περιμένει κα
νείς άπό έρασιτέχνες νέους, περ’ από μιά 
σκηνική προβολή τοΰ έργου χωρίς αξιώ
σεις, πέρ’ άπό μιάν ανάδειξη τής θεατρικής 
του αξίας δίπλα στή καθαρά φιλολογική; 
Καί δμως καί οί δυό έκεΐνες παραστάσεις, 
μπορεί νά πει κανείς, άνοιξαν τό δρόμο τής 
Έρωφίλης πρός τή σκηνή, απ’ αυτή τήν 
πλευρά, μποροΰμε ;νά τις χαραχτηρίσου-

με προδρομικές γιά τό προχτεσινό σκηνικί 
θρίαμβο τοΰ έργου στό Ήρώδειο.

Καί μιλάμε αδίσταχτα γιά θρίαμβο. Για
τί τό άνέβασμα τής Έρωφίλης στό Ήρώ 
δειο, άσχετα μέ ώρισμένες άβυναμίες, εί' 
στό σύνολό του μιά σκηνική επιτυχία ποι 
τιμά καί τούς ήθοποιούς καί το σκηνογρά: 
του. Πέρα δμως απ’ τήν σκηνική έπιτυχίι 
ή αναβίωση τοΰ έργου συντελέστηκε στή' 
ψυχή τοΰ μεγάλου κοινού καί παρουσίασί 
αυτό πού είπαμε παραπάνω, θ ρ ί α 
β ο  τ ή ς  ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ό τ  
τ α ς, πού καταλύοντας αιώνων πρόληψει 
έδειξε τήν παραγνωρισμένη της άξια 
μιά απ’ τις πιό Αντιπροσωπευτικές όι 
ουργίες της, δπως είναι ή Έρωφίλη, τι 
Χορτάτζη. Θά μπορούσε τό έργο νά παροι 
σιαστεϊ καλλίτερα, άν γινόταν καλλίτερη
εννοώ μουσικωτερη, κι οχι με μια ςερη κι
πολλές φορές ξεψυχισμένη απαγγελία τι 
Χορικών, άν δέν γινόταν τόσες αποκοι 
άπό ώρισμένα καίρια σημεία τών μονοί 
γων, καί το σπουδαιότερο άν δέν παραλι 
πόταν τά Ίντερμέδια, δπως θά τά τόνι| 
δ συνθέτης Μ. Χατζιδάκης κι δπως πε| 
μενε νά τ’ άκούσει τό κοινό άπ’ τις σχετι: 
αγγελίες πού είχαν γίνει. Έτσι θά μι 
ρούσαμε νά διαπιστώσουμε, άν ή έκτέλι 
τών Ίντερμέόιων, πού ή υπόθεσή τους 
ναι δλότελα άσχετη μέ τήν υπόθεση 
τραγωδίας, θά είχε άρνητική, δπως 
στεύουν πολλοί ειδικοί, επίδραση στήν 
ράσταση, μέ τό φόρτο, τό κούρασμα, καί 
σύγχυση πού θάόινε στήν κατανόηση 
παρακαλούθηση τοΰ έργου, ή θετική, 
τή δροσιά, τήν άνάσα καί τό ψυχικό τους 
λάφρωμα μέσα στήν τραγικότητα τοΰ έρ·

Παρ’ δλ’ αύτά είναι άξιέπαινος δ σεί 
σμός πρός τό κείμενο τής κύριας τραγί 
ας. Αυτός στάθηκε κι δ κυριώτερος to 
γοντας τής έπιτυχίας τής παράστασης, 
καί ή άπαγγελία καί δ τόνος —  Ιδίως 
Λ. Παπαμιχαήλ, ώς Πανάρετου, άλλα 
τό ήθος του, δέν είχε τον άντρίκιο ά· 
πού έδωσε στον ήρωά του δ Χορτάτζης.] 
Βάσω δμως Μανωλίδου μάς έδωσε μ 
παίξιμό της τήν άληθινή Έρωφίλη μέ] 
γλυκέιά, τρυφερή φωνή της —  μιάν Ί 
φίλη, δπως άκριβώς τήν είδαν καί τή 
τάστηκαν οί παλιοί, καί ξεχωριστά δ 
τής Μπουνιαλής «πανώρια μέ ζαχι 
χείλη. . . καί άξια». ’Άξια μέ τήν I' 
τής μεγαλόψυχης, άποφασιστικής, άνι
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τητης καί άδούλωτης στις Ιδέες καί στα 
Ιδανικά της. ’Ενώ δ Πανάρετος (Παπαμι- 
/αήλ) στό παρουσίασμά του δέν ήταν τό
σο άληθινδς και πειστικός, μπορούμε να 
πούμε πώς την έπιτυχία τής ιστορικής αύ- 
-ής παράστασης την κράτησαν στους ώ
μους τους ό Ρήγας (Λ. Καλλέργης) κι ή 
Έρωφίλη (Βάσω Μανωλίδου). Σέ κατο
πινές παραστάσεις δ Παπαμιχαήλ πρέπει 
οπωσδήποτε ν’ άντικατασταθεΐ άπδ ηθοποιό 
μΐ πιο άντρίκιο ήθος καί τόνο, πιο στιβαρδ 
παρουσιαστικο, μ' άναλλαγές τρυφερότητας 
καί πάθους, άλλα χωρίς μελοδραματισμούς 
καί πλαδαρούς άκκισμούς. Ή  σύγκρουση 
στην τραγωδία συντελεΐται κυρίως άνάμε- 
σα στον πατέρα (Ρήγα) καί στην κόρη 
(Έρωφίλη) καί γι’ αυτό άκριβώς τδ καλό 

παίξιμο αύτών των δυο βασικών ρόλων έ- 
ςασφάλισε την έπιτυχία τής παράστασης.

Ό  Ρήγας είναι βίαιος, τυραννικός, σκλη
ρός, καιροσκόπος, απάνθρωπος, θηριώδης, 
τρέφει ιδέες Άσιάτη μονάρχη, όιακηρύχνει 
με σαδισμο την τρομοκρατία καί τή συνταυ
τίζει με τή βασιλεία, γεννιούνται, διαλαλεΐ, 
«σα δυδ παιδιά άπδ μιαν κοιλιά φόβος καί 
βασιλεία». Ή  κόρη βγάζει απ’ την ψυχή 
της τή ζωή, έχει ιδέες ανεξάρτητες καί αι
σθήματα άνθρωπισμένα, ευγενικά, τρυφερά, 
καί μέ την άποφαστικότητά της άνυψώνε- 
ται σ’ αληθινή ήρωΐδα τής ζωής, μ’ Ελεύ
θερη προσωπικότητα, πού τήν δοηγεΐ σέ ρι
ζοσπαστικές λύσεις: νά κάνει άντρα της 
κρυφά τόν Πανάρετο κι αντιμετωπίσει τή 
δία καί τή σκληράδα τού πατέρα της μέ 
τόν πιδ αποφασιστικό τρόπο. Στό τέλος μέ 
τήν αυτοχειρία της πάνω στό ακρωτηρια
σμένο απάνθρωπα άπ’ τόν πατέρα της σώμα 
τού αγαπημένου της, θριαμβεύει μέ τδ μοι- 
ρολόγι της καί μέ τήν αυτοθυσία της καί 
δίνει σκληρό ηθικό χτύπημα στον άποθη-

πού ρίχνεται στό «σκληρόκαρδο» βασιλιά

αν .’.τυραννικό πνεύμα πού τή διαπερνά, 
στην άςια πού δίνει ατήν ελεύθερη προσω

πικότητα —  άκόμα κι δ έρωτας ήταν στά 
χρόνια τού Χορτάτζη μιά καταλυτική τών 
δεσμών ιδέα, μιά μορφή έλευθερίας, —  καί 
πιστεύω άκόμα πώς πέρ’ άπ’ τόν έρωτικό 
ρομαντικό της χαραχτήρα, πέρ’ από δσα 
έχουν άνακαλύψει οί κρητολόγοι γιά μιμή
σεις καί δάνεια καί ξενικές, ιδίως Ιταλικές, 
έπιδράσεις στήν Έρωφίλη, δ Γεώργιος Χορ- 
τάτζης, γράφοντας τήν Έρωφίλη, αντλού
σε τή σκοποθεσία τού έργου του, μέσ’ από 
τήν συγκαιρινή του ιστορική πραγματικό
τητα, θέλοντας κατ’ άπ’ τή Βενετσιάνικη 
Κατοχή τού τόπου του νά κάνει άντιπαθη- 
τικό στό λαό του τόν άπολυταρχικό τύπο 
διοίκησης καί νά έμπνεύσει στους πατριώ
τες του τις άρχές τής έλευθερίας διδάσκον
τας μέ τήν τελευταία πράξη τής τραγωδίας 
του, πώς όταν δ τύραννος σφίγγει τή θη- 
λειά στό λαιμό τού λαού του, δ λαός αυτός 
—  όπως κάνουν άκριβώς οι απλές γυναίκες 
τού λαού, στήν Έρωφίλη, πρέπει νά ξεση
κωθεί καί νά καταλύσει τήν τυραννία «νά 
πληρώσει τό θάνατο μέ το θάνατο», όπως λέει 
δ Χορτάτζης, τή βία μέ τή βία.

Είναι ή εποχή πού ή Κρήτη δλο καί 
περιζώνεται άπ’ τόν κίνδυνο τής Τουρκι
κής Κατάχτησης, πού τό έλληνικό στοι
χείο υστέρα άπό άλλεπάλληλες αιματηρές 
άνταρσίες ένάντια στή Βενετσιάνικη τυραν
νία, καί κάτω άπό τις νέες συνθήκες τής 
Τουρκικής άπειλής, εξασφαλίζει περισσό
τερα πολιτικοκοινωνικά δικαιώματα κι άντι- 
μετωπίζει τήν ξένη Κατοχή μέ νέα συνεί
δηση. Αυτής τής πατριωτικής συνείδησης 
έκφραστής καί σημαιοφόρος είναι δ Γεώρ
γιος Χορτάτζης, μέ τήν Έρωφίλη του.

Ό  Χορτάτζης δέν είναι ένας άρχοντας 
πού συνεργάζεται μέ τούς καταχτητές τού 
νησιού του καί γράφει γιά τό κέφι του. 
Είναι λόγιος, μέ βαθειά συλλογή καί με
λέτη, μέ μεγάλη έμπειρία τών εγκοσμίων, 
μέ πολλές άνησυχίες. Ό  στίχος του «κ ι 
δ τ ι  τ ή  ν ύ χ τ α  μ ε ρ ι μ ν ώ ,  
χ ά ν ο υ ν τ α ι  τ ή ν  ή μ έ ρ α», στί
χος αυτόχρημα σολωμικός, όπως καί τόσοι 
άλλοι, πού έθρεψαν καί πότισαν στά πρώτα 
του βήματα τόν Εθνικό μας ποιητή, δείχνει 
άκριβώς τις πνευματικές του άναζητήσεις 
καί τά μεγάλα του δράματά.

Ό  Χορτάτζης, αν κρίνουμε άπ’ τή γλώσ
σα καί τή βαθειά του λαογνωσία, βρίσκεται 
πολύ κοντά στό λαό καί άποτελεϊ τό τιμιώ- 
τερο κομμάτι του στά κρίσιμα χρόνα πού 175



περνά δ τόπος του. Ή  τρχγωδίχ του είναι 
έκφραση τής ζωής τής δικής του, τής ζωής 
τοΰ λαοϋ του. Στην άφιέρωση τοϋ έργου του 
μάς μιλάει για τα πάθια του, πού τδν έ
καναν νά συνθέσει τήν τραγωδία του:
Γιά τοΰτ' άπεις τά πάθη μου κι οί πόνοι μου

[οι περίσσιοι
τούτη κι έμένα κάμασι τό νοϋ μου νά γεννήσει 
τήν Τραγωδία, άξιο ποίημα τής τύχης μου ν’

[ άφήσω...

Καί παρακάτω ζητάει τήν προστασία τοΰ 
ρήτορα ’Ιωάννη Μουρμούρη, στον δποΐο 
άφιερώνει τδ έργο του καί μιλάει για μελ
λοντικές «άνεμικές καί ταρουχές κι άνε
μοι», πού μπορεί νά σηκώσει τδ έργο του, 
καί πού μόνο ή προστασία τοΰ πανίσχυρου 
φίλου του θά τδν σώσει.

Ό  Χορτάτζης, άρχισε, τδ ποιητικό του 
στάδιο μέ μιά κωμωδία, πού μοίρα κακιά 
τήν κρατάει άκόμα άνέκδοτη. Τδ έργο αύ- 
τδ θά συμπληρώσει μέσα μας τήν Ιδεολογι
κή προσωπογραφία τοΰ μεγάλου Κρητικοΰ 
ποιητή —  μιά προσωπογραφία ζωντανού 
καί μαχητικού πατριώτη πού τήν έχου;ιε 
ήδη δλοκληρωμένη μέσα στήν Έρωφίλη.

'Άν μ’ αύτδ τδ πρίσμα διαβάσουμε τδ 
Ιργο θά βρούμε στοιχεία, πού συνθέτουν 
Ινα άντιστασιακδ πατριωτικό κήρυγμα, έμ- 
πνευσμένο άπδ νεοελληνικότητα, λαϊκισμό, 
άντιδυναστισμό, άντιφεουόαρχισμό, αισιόδο
ξη αντίληψη τής ζωής μέ τά άγαθά καί 
τις ομορφιές της, μέ τδν έρωτα καί τή φι
λία κορώνα της, άπαλλαγμένη άπδ πρόλη- 
ψες καί δεσμά κάθε μορφής, λυτρωμένη άπ’ 
τή θεοκατάρατη δυναστεία τοΰ πλούτου καί 
τής βίας.

Ό  Χορτάτζης .έτσι έκδηλώνεται, ήθο- 
λόγος, γνωμικός ποιητής, δίπλα στδ με
γάλο καί γνήσιο λυρισμό του, καί εξαι
ρεί άρετές καί χτυπάει κακίες καί γκρεμί
ζει είδωλα. Κατ’ άπ’ τούς έρωτικούς του 
κελαδισμούς άκούγεται υπόκωφο τδ μούγκρι- 
σμα ενός καταπιεσμένου πατριώτη. Μεσ’ 
άπ’ αύτδ τδ καμίνι τοΰ καημού γιά λευ
τεριά καί δίκιο άναβρύζει ή Έρωφίλη, ή 
« β α σ ι λ ι κ ή  α ό τ ή  δ ρ ΰ ς »  τής 
νεοελληνικότητας, ή βρυσομάννα τοΰ νεοελ
ληνικού λόγου καί τής νεοελληνικής ψυ
χής, άκατάλυτη μέσα στά χρόνια, άνεβα- 
σμένη σάν κιβωτός τών νεοελληνικών άξιων 
μέσα στήν ψυχή τοΰ λαού μας.

1Τ6 ""Ας άραδιάζουν οί λογιώτατοι τά ψεγά

δια τους, άν ίδρωκοπανε νά τήν παρουσιά
σουν σάν συμμάζωμα καί σερβίρισμα Ιταλι
κών Ιργων, άς τήν κρατούν έξόριστη άπ’ 
τή σκηνή κι άπ’ τδ βιβλίο, άς δείχνουν τήν 
τύφλα καί τήν άμάθειά τους μπροστά στδν 
τρόπο πού έργαζόταν κ’ έπαιρναν δ ένας 
άπδ τδν άλλο τά θέματά τους οί δραματουρ
γοί τής ’Αναγέννησης, πού άνάμεσά τους 
δ Χορτάτζης ξεχωρίζει γιά τήν έλεύθερτ 
χρήση τών πηγών του, ή άξια τής Έρω- 
φίλης μένει καί θά μένει άπαραγνώριστη, 
άκατάλυτη, άπαραμείωτη, γιατί στηρίζε
ται στις νεοελληνικές μορφές πού έκφράζει,

τηζ3

στις νεοελληνικές άξιες πού άγκαλιάζει δ- 
λόθερμα καί δημιουργικά, στδ άτόφιο κι ά- 
μάργαρο σάν χρυσάφι νεοελληνικό της λόγο 
στδ γνήσιο καί πλουσιόδωρο λυρισμό της 
στή μοναδική στιχουργική καί ποιητική τέ
χνη της, γιά τις Σαικσπηρικές στιγμές 
στά Σολωμικά της κατορθώματα, στή βα 
τερη τέλος πατριωτική άντιστασιακή πνο 
της. "Ολα αυτά τά στοιχεία συναπαρτίζο 
τήν άσύλληπτη πρωτοτυπία τής Έρωφίλ 
καί συνθέτουν τήν άξια της μέ τόση, 
γουριά κ’ έπιτυχία, ώστε, δπως είπε 
λοτε δ Άρ. Καμπάνης, άντικρούοντας το 
σχολαστικούς, άκόμα καί γιά μετάφρ 
ση ξένου έργου νά τή θεωρούσα 
τήν Έρωφίλη, πάλι θά κρατούσε τδν 
ριστουργηματικό της χαραχτήρα. Ή άν 
βίωση ένδς τέτοιου έργου άνοίγει νέο 
κόσμους στήν ψυχή τοΰ άναγνώστη καί 
θεατή. Γι’ αύτδ καί κάθε έπαφή μέ τδ λ 
είναι προωρισμένη νά καταλήγει σέ θρί 
βο τής άξίας της, οχι μόνο τήν καθαρά 
γοτεχνική, μά καί τήν πλατύτερα ίδεο 
γική, πού είναι ή καρδιά τοΰ έργου. *

* Θά χρειαζόταν ολάκερη μελέτη γιά 
δειχτούν καί νά έξαρθοΰν οί Σαικσπηρικές α 
χρήμα στιγμές τοϋ Χορτάτζη. Γιά τήν 
περιορίζομαι νά σημειώσω μιά κρίση τοϋ a 
λέξη Σολομοΰ, πού φαίνεται νά έσκυψε 
στήν Έρωφίλη καί νά έπιασε τύν αληθινό 
γμό της. Ή  Έρωφίλη, λέει, είναι τό πά 
μα της Σαιξπηρικής τραγωδίας μέ τό δημ 
τραγούδι». Σέ πλάνη ωστόσο πέφτει ό Σολο 
όταν υποστηρίζει πώς ή έπαφή τοΰ Κορ 
μέ τά ξένα πρότυπα ήταν στατική. Τά 
μένα άπατοΰν. “Αν κοιτάξουμε στό μά 
δοΰμε πώς ή στατικότητά του αύτή είναι 
τελα εξωτερική καί περιορίζεται στήν τ 
της Ιταλικής τραγωδίας τών χρόνων του 
δέν άκολούθησαν οί “Αγγλοι δραματουργ 
έποχής γιά όλότελα ιστορικούς καί το 
λόγους.



ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Του

ΙΑΣΩΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Διαμαρτνρη μένο γραμμάτιο

Διπλωμένος στή φτώχεια του.
Στήν πλάτη τον, μουντζούρες και υπογραφές, 
χαρτόσημα, σφραγίδες.

Είναι ένα διαμαρτυρημένο γραμμάτιο.

Βλέπει δικηγόρους.
’Ακούει τηλεφωνήματα.
Περνάει σκάλες, διαδρόμους, υπόγεια.
Αλλάζει συνοικίες 
καί πόλεις ακόμα.

“Ολα τα χέρια τον σπρώχνουν προς τα πίσω.
Στο τέλος φτάνει εκεί άπ* όπου ξεκίνησε.
Χρόνος καί τόκος μηδέν.

Κι 07ΐως όταν ένας χωροφύλακας συνοδεύει κάποιον 
κι 6 ένας άπ* τούς δυο είναι κάτι κι ό άλλος τίποτα, 
σ’ όλη του τη ζωή, άκολουθιέται άπ* τό διαμαρτυρικό του

[ συμβολαιογράφου.

Μ ε τ έ ω ρ ο ς

Ουρανός: Διάφανο νερό.
Ή  γης : αΕνα ποτήρι.
Στον πάτο του ή πολιτεία.
Βρώμικοι δρόμοι, βρώμικα σπίτια 
κι άνθρωποι. Διψάω.

ΟΙ νοικιασμένοι των τρανών επιχειρήσεων 
κ’ οι πληρωμένοι φύλακες, 
πιο χαμηλοί κι από κατώφλα φαγωμένο, 
σε χάρτες με κλείνουνε στενούς
μετρώντας τα μελλοντικά, ραδιενεργά μου αιμοσφαίρια.



Δέ μ ’ αφήνουν.
Ποτέ δεν έφτασα τό μπόϊ μου, 
το υψωμένο ώς τά στέρνα των βουνών, 
αυλακωμένο από αυγές 
και άστρικά πειράματα.

Κρεμασμένος από μια ψιλή κλωστή,
μ όλους τους τόννους τοΰ μπετόν στήν πλάτη μου,
μετέωρος ανάμεσα στο χτές και σ τ ’ αύριο,
όλα τά παίζω, όλα τά χάνω
και σε σένα — κύμα τής γης
κλαδί νεροϋ, ζεστή άγέρινη φτερούγα
άγαπημένη μου.

Κυττάχτε πόσοι άνεργοι.
Τά καφενεία χόντρυναν.
*Απλώνουν τά προγούλια τους καί τις κοιλιές 
στά πεζοδρόμια.

Μάς φορτώνουν.
βΟλο καί περισσότερο, όλο καί πιο βαρειά, 
μάς φορτώνουν.
Τά γόνατό μας κόμποι καουτσούκ.

Πού νά μιλήσω ; Τί νά π ώ ; Ποιος Θά μ ’ ακούσει;
’Εγώ οϋτ' έναν τοίχο δέ γνωρίζω.

01 δημοσιογράχροι κάθονται στά τρίποδα των μπάρ.
Πυθίες. Μασάνε φύλλα εφημερίδας,
τά χείλια τους, ξεχειλωμένα απ’ την κατάχρηση των λέξεων. 

01 δικηγόροι, γίναν ζιγκολό τής ιδιοκτησίας.

Κ ’ οί ποιητές; 'Άγρυπνοι πάνω στά ξύλινα τραπέζια τους, 
ξεκόβουν απ’ τά ήμερα κοπάδια των ερήμων, 
προφήτες άγριους καί κατεβάζουν απ’ τον ’Αρχαίο 'Όλυμπο 
θεούς, μές στήν καρδιά τής άσφαλτον, 
γιά νά μυρίσουνε μπενζίνα.

Κρεμασμένος από μιά ψιλή κλωστή, 
ανάμεσα ουρανού καί λογισμού έμπορων, 
απελπίζομαι. Είναι άλήθεια, απελπίζομαι.
"Ομως πολλές φορές θαρρώ, 
πώς σάν κινήσει τό κορμί μου εύφορος άνεμος, 
πλατειά Οέ ν’ άνοιχτούνε στον ορίζοντα, 
κύματα ήχων.

Κι όπως τό ρεύμα,
που ήλεκτρόνιο μέ ή/χκτρόνιο κυλώντας,
μές στο χάλκινο σύρμα,
διαβαίνει ποταμούς και λιβάδια,
έτσι κι εγώ, απ’ αστέρι σ’ αστέρι πηδώντας,
μετεωρίζομαι σ’ αυριανούς γαλαξίες.



Συμπληρώθηκαν 25 χρόνια άπό τον Ισπανικό 
μφυλω πόλεμο. Μέ τήν ευκαιρία αυτή ή Ε. Τ. 
η/ιοσιεύει τό «Δίκαιο Πόλεμο» του Ντάριο 
Ίουτσίνι, τό « Μανιφέστο»  πού κυκλοφόρησε στα 
937 ή Διεθνής 9Ενωση Συγγραφέων για τήν 
περάσπιση τής κουλτούρας καί τόν «Άμερι- 

κάνο» του Χεμινγουαίη.

Γιά νά πάρουμε μια Ιδέα της συμβολής των 
* I σπανών διανοουμένων και καλλιτεχνών στην 
άμυνα τής Ισπανικής Δημοκρατίας στη διάρ
κεια του έμφυλίου πολέμου, φτάνει νά άναφερ- 
θουμε σ ' ένα γεγονός. "Όταν ό υπουργός τής 
Παιδείας άνέθεσε τό 1937 στον ποιητή 'Ε- 
μίλιο Πράντος την έντολή νά κάνει την άνθο- 

όγηση ένός «Pom ancero geueral» του Ι
δανικού πολέμου, αυτός, κάνοντας προσεκτι- 
ή έπιλογή, έβαλε μαζί σ ' ένα πλούσιο τόμο 

ιακόσια δημιουργήματα γνωστών, λιγότερων 
•χχτών ή άνώνυμων ποιητών, γραμμένα στο 

λασσικό και έπικό μέτρο τής ίβηρικής ρο- 
άντσας καί τό βιβλίο περιορίστηκε γιά λό- 
ους πολεμικής οικονομίας σε τρακόσια ποιή- 
ατα. Καί δποιος είχε την ευκαιρία ή την τύχη 
:: ξεφυλλίσει τις έφημερίδες τού μετώπου καί 
ά  περιοδικά τής εποχής,, που σήμερα είναι 
υσεύρετα, καί νά ερευνήσει τη φιλολογία πού 
ναφέρεται σ ' αυτό τό κάπως ξεχασμένο έπει- 
όδιο τής ιστορίας μας, βρέθηκε μπροστά 

ένα υλικό υψηλής καλλιτεχνικής ποιότητας, 
^τελούμενο άπό έκατοντάδες ή χιλιάδες σχέ- 

ια, μανιφέστα, ποιήματα, διηγήματα, μυθι- 
‘ ορηματα καί άνταποκρίσεις.Μπορεΐ νά πούμε 
ράγματι^ χωρίς τό φόβο νά πέσουμε στην ύ

λη οτι σχεδόν όλοι οί πνευματικοί άνθρω- 
1 τής Ισπανίας πάλαιψαν ένεργά ή τάχθη- 

αν μέ τό μέρος τής νεαρής Δημοκρατίας. Ά π ό  
°  ί?110 Ούναμούνο, πού πέθανε λίγο μετά

υ έξεγερση τού Φράνκο ως τόν Άντόνιο Μα- 
σα6° '  άπο^ τόν Ραμόν Μενέντεθ Πιντάλ (πού 
ανε το γάμο τοΰ γιοΰ του στον «Οίκο τοΰ

0 ΔΙ ΚΑΙ ΟΣ 
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5ου Συντάγματος) ως τό Σαλβαντόρ Ντέ Μαν- 
ταριάγκα, άπό τό Μανουέλ Ντε Φάλλα ώς τό 
Πάβλο Καζάλς, άπό τόν Ό ρτέγκα υ Γκασσέ 
ώς τό Χουάν Ραμόν Χιμένεθ, άπό τό Λεόν Φε- 
λίπε ώς τούς Ραφαέλ Άλμπέρτα, Φεντερίκο 
Γκαρθία Αόρκα, Βιθέντε Άλεϊξάντρε, Μανουέλ 
Άλτολαγκουΐρε, Χοθέ Μπεργκαμίν, Αουΐς Θερ- 
νούδα, Πέντρο Γκαρφίας, ΚουΤρόγκα Πλά, Χο
θέ Μορένο Βίλλα, ώς τούς νεότερους Μιγκουέλ 
Χερνάντεθ, Χοθέ Χερρέρα Πέρρερα, Άρτούρο 
Σερράνο Πλάγια.

Μά σε  τόση άπόσταση άπό τήν έκρηξη 
τού ισπανικού πολέμου καί έξετάζοντας τήν ι
στορία τών σύγχρονων διανοουμένων καί τοΰ 
έργου τους, δέν εΐναι τόσο ή ουσιαστική συμ
βολή ή ή πρακτική συμμετοχή τών Ισπανών 
πνευματικών άνθρώπων ή τοΰ κόσμου ολόκλη
ρου σ ' αυτά τά  γεγονότα πού πρέπει νά υπο
γραμμίσουμε (έστω κι' άν είναι τόσο άξιόλο- 
γη ), δσο  τις συνέπειες πού έπέφερε αυτή ή 
συμμετοχή στήν κουλτούρα καί στήν πνευματι
κή συνείδηση τού καιρού μας. Μέ άλλα λόγια 
σήμερα άναρωτιόμαστε' συχνά δχι τόσο τί έ
δωσαν ο! επιστήμονες, οι συγγραφείς καί οί 
καλλιτέχνες στον πόλεμο τού 1936 - 39, άλλά 
τί «έδωσε» διαλεκτικά 6 δίκαιος πόλεμος τής 
Ισπανικής Δημοκρατίας ατούς έπιστήμονες, 
στούς συγγραφείς καί ατούς καλλιτέχνες τής 
Ισπανίας, καί τού κόσμου ολόκληρου. Δέν υ
πάρχει άμφιβολία δτι ή άπάντηση σ ' αυτή τήν 
ερώτηση έχει μεγάλη σημασία καί παρουσιά
ζεται σάν ένα άποσαφην.ιστικό στοιχείο όλου 
τού προτσές τών τελευταίων εΤκοσι, τριάντα ή 
σαράντα χρόνων τής ιστορίας τής κουλτούρας, 
πέρα άπό τις άντιφάσεις στις όποιες περιέπε
σαν έπεισοδιακά μερικοί πρωταγωνιστές της.
(Μ’ αυτή τήν έννοια λ.χ. είναι άρκετά διδα- 
χτικοί οί λόγοι τού Νεχρού τού 1 937 προς υ
περάσπιση τής Δημοκροτίας ή σέ ένα άλλο 
επίπεδο οι θέσεις κάί ή στάση άς πούμε ένός 
Μαλρώ κ’ ένός Χεμινγουαίη, στούς όποιους 179
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οφείλουμε τις ωραιότερες σελίδες για τον ι
σπανικό πόλεμο, ή ένός Γκράχαμ Γκρήν καί 
του * Ιταλού Βιττορίνι). "Αναλογιζόμενοι την 
«ιστορία των διανοουμένων» που σχεδίασε ό 
Γκράμσι στις σημειώσεις του, πρέπει νά στα
θούμε με μεγάλη προσοχή στην ιστορική στιγ
μή 1934 -  39. (Για νά έξηγούμαστε, στο 34 
σαν χρονιά του Α ' Συνεδρίου των σοβιετικών 
συγγραφέων, του συνεδρίου του Γκόρκι καί 
του Ρομαίν Ρολλάν, καί σάν χρονιά της πρώ
της άντιφασιστικής συνείδησης, μετά τά  γεγο
νότα τής Βιέννης, τής ’Αστουρίας καί τής Κί
νας).

Σ" ένα τεύχος φροντισμένο από τό «5ο Σύν- 
το:γμα», με τον τίτλο «Υπεράσπιση τής κουλ
τούρας», ό άγγλος έπιστήμονας Χαλνταίην δή
λωνε, απευθυνόμενος στους διανοούμενους ό
λου του κόσμου: « Σ ' ένα κοινό έμφύλιο πόλε
μο οι άνθρωποι πού άγαπούν τό πνεύμα κατα
δικάζουν τήν απώλεια άνθρωπίνων υπάρξεων 
καί τήν καταστροφή έργων τέχνης καί τής έπι- 
στήμης. Μπορούν ακόμα καί νά μείνουν ουδέτε
ροι. Μά αυτός δεν είναι ένας κοινός έμφύλιος 

180  πόλεμος. "Αφήστε με νά συγκρίνω τή στάση

των δύο συγκρουόμενων μερίδων στις 
τους με τήν κουλτούρα. Οί 
σαν έκατοντάδες έκπαιδευτικούς. Ή 
τική κυβέρνηση σκέφτεται ότι ό 
είναι μιά μηχανή κι ότι πράττει νά 
Στους νεοσύλλεκτους δεν διδάσκεται 
σκοποβολή στους στρατιωτικούς 
άλλά καί άνάγνωση. Ιδρύθηκαν 
μα καί γιά τούς αιχμάλωτους καί 
τάχτες, στά  όποια μαζί με τό άλφάόη 
σκονται καί τά  δικαιώματα του άνθ 
ό Χαλνταίην υπενθύμιζε ότι τό «5ο Σι 
μα» εΤχε διασώσει ά π ’ τούς βομβαρδ 
τούς πίνακες τού Μουσείου του Π 
τά  βιβλία τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
δρίτης, καί είχε φροντίσει νά άπομακ 
τις πολιορκημένες πόλεις τούς πιο δι 
επιστήμονες καί συγγραφείς τής ‘ Ισπ 
πως τον ποιητή Ματσάδο, τον Π ίο 
Χορτέγκα, διευθυντή του "Αντικαρκινι 
στιτούτου, τον Ένρίκουε Μόλες Ό ρμ: 
θυντή του "Ινστιτούτου Φυσικής, τον 
Σάντσεθ Κοβίσα, ακαδημαϊκό του τμή 
ατρικής, τον Άντόνιο ΜΪεντιναβέϊτια Τ

9 Αντόλφο Μεσιάθ:
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ο, διευθυντή του τμήματος οργανικής χημείας 
ου Ινστιτούτου χημείας, τό Χοθέ Μαρία Σα- 
ριστάν,διευθυντή του φρενοκομείου του Genpo- 
uelos, τό Χοθε Μορένο Βίλλα, ιτοιητή και ζα>- 
ράφο, τό Μιγκουέλ Πράντος Σούχ, ι|νχία- 
ρο, κ.ά., κ.ά.). Στο Ιδιο τεύχος έγραφε ό 
ατσάδο, άπευθυνόμενος στους ξένους και κα- 

αδικάζοντας τους φασιστικούς βομβαρδισμούς: 
"Όλος ό  κόσμος πρέπει νά έπιθυμεΐ τό θρίαμ- 
5 του ισπανικού λαού, γιατί αυτός άντιπρο- 
ίοπτεύει τό μέλλον σαν Ιστορική συνέχεια του 
αρελθόντος. Οι ξένοι διανοούμενοι είναι με 
ό λαό. Υπάρχουν ωραιότατες αποδείξεις γι’
-ΠΌ. Κι* αυτή ή συμμετοχή πρέπει νά έντείνε- 
αι».

Κι* όταν όλος ό κόσμος ήταν συ γκινημένος 
ιά τό θάνατο τού Λόρκα, πού δολοφονήθηκε 

τούς φασίστες, ό Ούέλς άπηύθυνε μια δια- 
αρτυρία στο διοικητή τής Γρανάδας, ό  Π ι- 
άσσο ζωγράφιζε τή Γκουέρνικα, ό "Αγγλος 

ραφέας Ράλφ Φόξ έπεφτε στή μάχη. Οί 
οιητές Έλυάρ, Άροεγκόν, Λάγκστον Χιούζ, 
τέφεν Σπέντερ, Ν.Η. ’ Ωντεν, Πάμπλο Νε-

ρούντα, Νικόλοες Γκιλλιέν, Μπέρτολντ Μπρέχτ, 
Σεζάρ Βαλλέγιο, άφιέρωναν τά  πιο ωραία τους 
ποιήματα στήν ήρωίκή Ισπ ανία . Οί συγγρα
φείς Ρολλάν, "Ερεμπουργκ, Χεμινγουαίη, Ντός 
Πάσσος, "Οργουελ, ΚαΤστλερ, Αούντβιχ Ρέν, 
"Αντερσον Νέξε, Ζώρζ Μπερνανός, Σαίντ-Έξυ- 
περυ, "Απτόν Σίνκλαιρ, Βάλντο Φράνκ, Κρί- 
στοφερ Κώντγουελ, Άντρε Μαλρώ, ένωναν τή 
φωνή τους μ* αυτούς πού υπεροεσπίζονταν τήν 
Ισπανική Δημοκρατία. Καί οί κινηματογραφι
στές Γιόρις "Ίβενς καί Τζών Χάγουαρνττ Αάου- 
σον γύρισαν δύο φιλμ για τον έμφύλιο πόλεμο. 
Καί για τούς ’ Ιταλούς διανοούμενους ή Ι σ π α 
νία σημείωσε κάτω άπό τό φασιστικό καθεστώς 
τήν πρώτη άφετηρία τής εξέγερσης, τό πρώτο 
άναγγενητικό έπεισόδιο. . . (Μένει να γραφτέ? 
άκόμα αυτό τό κεφάλαιο τής ιστορίας μας. 
Γ ιά τήν ώρα μάς φτάνει νά υπενθυμίσουμε ότι 
καί στά  ϊδια τά  φασιστικά έντυπα, ό Βιττορί- 
νι, ό Πρατολίνι, ό Μπιλένκι, διαδήλωσαν θαρρα
λέα, μέσα άπό γραφτά πού έπρεπε νά ξεπερά- 
σουν τό έμπόδιο μιας αυστηρής λογοκρισίας, 
τή φιλία τους γιά τούς μαχητές τής «νόμιμης» 
Ισπ ανίας).
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Σέ πενκο ανέβηκα μεγάλο 
νά δώ ποϋ πήγε τ ’ όνειρό μου, 
μά εγώ δεν είδα τίποτ άλλο 
από τον κουρνιαχτό τοϋ δρόμον.

Σάν πας τή στράτα-στράτα 
τον πόλεμο παράτα, 
τον πόλεμο παράτα 
γιατί ό καιρός ανοίγει.

Στον Κάστρου την παλιά τή βρύση 
σκοτώσανε ένα τιεριστέρι.
Πες μου ποιο μάτι Οά δακρύσει 
και ποιο Θά τό ζεστάνει χέρι;

Τή στράτα-στράτα-στράτα 
πάλ.ι ο καιρός ανοίγει, 
πάλι 6 καιρός ανοίγει 
κι αρχίζει τό κυνήγι

Φύγε απ’ τον κάμπο περιστέρι 
γιατί Θά βγω κ* εγώ κυνήγι, 
κι άν αστοχήσει μου τό χέρι 
Θά *ναι ή ζωή σου έσένα λίγη 
κ’ έμένα ή πίκρα Θά μέ πνίγει.

Σάν πας τή στράτα-στράτα 
τον πόλεμο παράτα, 
γιατ'ι ό καιρός ανοίγει 
κι αρχίζει τό κυνήγι.
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(Ί Ι  ίρεννα αυτή δημοσιεύτηκε στήι> επιθεώρηση «La Nuova Democracia»—τό
μος XXXIII η. 3. του 9Ιουλίου 1953.— όργανο τής « 9Επιτροπής γιά τή Συνεργασία 
τής Λατινικής 9 Αμερικής» με έδρα τή Ν. Ύόρκη. eH  Ε. Τ. την άναδη/χοσιενει ολόκληρη 
σχεδόν στην επέτειο των είκοσιπέντε χρόνων άπ9 τή δολοφονία του Ιστιανοΰ ποιητή).

9Ιούλιος 1936. Σ ’ δλη την Ισπ α νία  ή πολι
τική έξαψη φτάνει στο Αποκορύφωμά της. Ή  
σύγκρουση φαίνεται Αναπόφευκτη Ανάμεσα στις 
δύο Αντιτιθέμενες παρατάξεις (τις δημοκρατι
κές δυνάμεις πού μένουν πιστές στην κυβέρνη
ση και τη φάλαγγα μέ τις μοναρχικές δεξιές 
όμάδες). Κάθε μέρα προστίθεται κ* ένα και
νούριο όνομα στον κατάλογο των πολιτικών έγ- 
κλημάτων.

Στη Μαδρίτη ό Φεντερίκο, πού έγκατέλειψε 
τη σκέψη νά κάνει ένα ταξίδι στις χώρες της 
’Αμερικής, είναι διατακτικός. Πρέπει να περι
μένει υπομονετικά στο σπίτι του τής Κάλλιε 
ντε * Αλκαλά την πορεία τών γεγονότων, όπως 
τον συμβουλεύουν μερικοί φίλοι του ή Αντίθετα 
πρέπει νά επισπεύσει τό ταξίδι του πού έκανε 
κάθε χρόνο στη Γρανάδα, γιά ν’ Ανταμώσει την 
οίκογένειά του; Χωρίς νά περιμένει άλλο 
ό Φεντερίκο Αποφασίζει νά φύγει. Στις 
15 ’ Ιουλίου Αποχαιρετάει τούς φίλους του, 
οί όποιοι θά μάς πούνε Αργότερα γιά 
τό άγχος και τον πεσσιμισμό πού διεπίστω- 
στωσαν στά  λόγια του έκείνης τής στιγμής. 
Στις 16 Αφήνει τη Μαδρίτη και κατευθύνεται 
στη Γρανάδα. «"Α ς γίνει τό θέλημα τού Θε
ού», ψιθυρίζει σάν χαιρετισμό σ* αυτούς πού 
πήγαν νά τον συνοδεύσουν στο  σταθμό. Διαί
σθηση; Στις 1 8 ξεσπάει τό πραξικόπημα τής 
φάλαγγας.

Γρανάδα, όπου φτάνει την ημέρα τής 
7Τ<̂ ε! V?  ^ε*νει °τή  «βιλλίτσα». 

„ βιλλίτσα βρισκόταν σέ μιά συνοικία στά  
νοτιά της πολιτείας καί ήταν ένα χαριτωμένο 

σττιτι, ιδιοκτησίας τών γονέων του,

όπου ό ποιητής συνήθιζε νά περνάει τά  κα
λοκαίρια του.

Μά, δυστυχώς, αυτές τις τραγικές ήμέρες ή 
βιλλίτσα έχασε όλη τή μαγική Ατμόσφαιρα τών 
άλλων καλοκαιριών. Γιά τον ποιητή είναι ένα 
θλιβερό καί Αβέβαιο καταφύγιο, Απ’ τό όποιο 
δέν μπορεί νά βγει δίχως τον κίνδυνο τής ζω
ής του:

Πράγματι στη Γρανάδα ή κατάσταση άλλα
ξε πολύ γρήγορα. ΟΙ κινηματίες πού ξεσηκώ
θηκαν ένάντια στήν κυβέρνηση τό πρωί τής 
18ης Ιουλίου κατόρθωσαν, κάτω Απ’ τή διοί
κηση τού Βαλντές καί μέ μιά επιδέξια μανού
βρα έκφοβισμού, νά επιβάλουν Αμέσως την 
κυριαρχία τους στήν πόλη. Μόνο ή πάνω Γ ρα
νάδα, ή έργατική Γρανάδα, Αντιστέκεται...

Μά π όσο καιρό μπορεί νά κρατήσει αυτή ή 
ήρωική Αντίσταση; Κι &ν παραδεχτούμε πώς 
θά κρατήσει, θά είναι Αποτελεσματική; Στήν 
υποταγμένη πόλη άρχισαν κιόλας οι φοβερές 
«έκκαεθοερίσεις». Έκτος Από τήν Πολιτοφυλα
κή καί τή φάλατγγα στίς έκκαθαρίσεις συμμε
τέχουν κι άλλες συγγενικές ένοπλες όμάδες: ή 
τρομοκρατική κληρικαλιστική «Μαύρη 'Ο μάδα», 
οί μοναρχικοί «Requetes» καί ή «Νέα Ι σ π α 
νία», Αποτελούμενη στο μεγαλύτερο μέρος Από 
Αντιδραστικούς σπουδαστές. Σ τά  γραφεία τών 
Αντιδραστικών κομμάτων έτοιμάζονται πυρε- 
τωδώς οί κοτάλογοι τών υπόπτων καί στο πα
λιό ήσυχο νεκροταφείο τής πόλης, πού έγινε 
τόπος έκτελέσεων πέφτουν οί πρώτοι μάρτυρες 
τής Γρανάδας: ό Μοντεσίνος (δήμαρχος τής 
πόλης καί κουνιάδος τού Φεντερίκο, ό μαρκήσι- 183



ος τής Σάντα Κρούθ, ό Καστίλλια, ό Πολάν- 
κο Ρομέρο, κ.ά. κ.ά.).

Πέρασε μιά βδομάδα άττό τήν άφιξή του στη 
Γρανάδα κ* ένα ττρωΐ ό Φεντερίκο παρατηρεί 
κοντά στην καγκελλόπορτα τής βιλλίτσας την 
άσυνήθιστη παρουσία δυο άτόμων, που ό ποιη
τής δεν τους άναγνωρίζει. Κατασκοπεύουν τον 
κήπο και τό σπίτι, μετά φαίνεται δτι παίρνουν 
μιά άπόφαση και φεύγουν. Πρόκειται γιά ένα 
άπ* τούς πολλούς έλέγχους πού γίνονται τώρα 
κάθε μέρα ή πρόκειται γιά δυό ένοπλους πλια- 
τσικατζήδες πού πληθαίνουν τώρα στην πόλη 
ά π ’ την ήμέρα του πραξικοπήματος; "Η μήπως 
τον θεωρουν ύποπτο στοιχείο; Ό  ποιητής άρ
χισε νά γίνεται άνήσυχος. . . Μετά άπό μιά 
ώρα ό Φεντερίκο παίρνει ένα άνώνυμο γράμμα 
πού έρχεται νά έπιβεβαιώσει ^ούς φόβους 
του. Τό γράμμα τελειώνει με μιά απειλή ότι 
θά τον σκοτώσουν.

Ξαφνικά κατά τις πέντε ξαναγυρίζουν αυτοί 
οί δύο. Μπαίνουν με τό πιστόλι στο χέρι γιά 
νά συλλάβουν τον αδελφό τού κηπουρού. Αυ
τός δεν ήταν έκεΐ κ* έτσι, ύστερα άπό μιά λε
πτομερή έρευνα στή βιλλίτσα, ξαναφεύγουν. 
Προτού φύγουν όμως παίρνουν τά στοιχεία 
όσων μένουν στή βιλλίτσα. Κι όταν έφτασε ή 
σειρά του Φεντερίκο, πριν άκόμα ό ποιητής 
προλάβει ν* άνοίξει τό στόμα του, τον έκοψε 
ύ ένας: « ’ Εσύ δεν χρειάζεται νά πεις τίποτα, 
τό ξέρεις;», καί συνέχισε άπειλητικά: «Σ έ
ξέρουμε καλά, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Έ 
τσι δέν λέγεσαι;».

Ό  ποιητής κατάλαβε. Έ πρεπε κάτι νά κά
νει. Νά φύγει άπ* τή βιλλίτσα, νά κρυφτεί 
χωρίς νά χάσει ούτε λεπτό, ώσότου ξεκαθαρί
σει ή κατάσταση. ’Αλλά πού νά πάει;

‘ Ο Φεντερίκο σκέφτεται τον άδελφό ένός 
συμφοιτητή του στή Μαδρίτη, τό Χεράντο Ρο- 
ζάλες, γνωστό φαλαγγίτη πού έχει ένα κατά
στημα στο κέντρο τής πόλης.

Στο σπίτι του Ροζάλες ό Φεντερίκο ξανα
βρίσκει γιά λίγες μέρες κάποια γαλήνη. . .

Μά ένα βράδυ, στις 17 Αύγουστου, σπρωγ
μένος άπό μιά άπρονοησία, πού τοΰ ψιθυρίζει 
ότι μέσα σέ τόσο κόσμο (πού έβλεπε άπ* τό 
παράθυρό του νά -περπατάει) μπορεί νά περά
σει άπαρατήρητος κ* έκμεταλλευόμενος τήν ά- 
πουσία των Ροζάλες, πού είχαν βγεΐ γιά δου
λειές, άποφασίζει νά βγεΐ κι αυτή είναι ή άρ- 
χή τού δράματος. Τον άναγνώρισαν μήπως σ ’ 
αυτό τό μικρό του περίπατο στούς δρόμους τής 
πολιτείας και τον κατάγγειλαν άμέσως; ( ‘'Αλ
λοι φίλοι τού Φεντερίκο, έξ ίσου καλά πληροφο- 
ρημένοι, υποστηρίζουν ότι ό ποιητής δεν βγήκε 
ποτέ άπ* τό σπίτι τού Ροζάλες κι ότι ή κorrαγ
γελία έγινε άπό μέλη τής «Μαύρης Ό μάδας», 
στενούς φίλους τού Ροζάλες). Τά ξημερώματα 
τής άλλης μέρας ένα αυτοκίνητο σταματάει έ
ξω άπ* τό σπίτι τού Ροζάλες. Άκούγεται τό 
κουδούνι τής πόρτας. Ό  ποιητής δέν έχει ψευ
δαισθήσεις. Καταλαβαίνει άμέσως ότι αύτό 
τό κουδούνι σημαίνει τή θανατική του καταδί
κη. . .

Ό  άνθρωπος πού παρουσιάζεται γιά νά ζη
τήσει τον κύριο Γκαρθία Αόρκα δέν εΐναι κανέ- 

184 νας ύπολοχαγός τής «Πολιτοφυλακής», πού τό

σ ο  συχνά γελοιοποίησε καί μαστίγωσε ό ποιη- 
τής. "Οχι. ΕΤναι ό Ραμόν Ρουΐθ Άλόνσο, ό ό
ποιος πριν άπ* τό πραξικόπημα άντιπροσώπευε 
στή Βουλή τό «Καθολικό Συντηρητικό Κόμμα» 
τής Γρανάδας καί ήταν διευθυντής τού περιοδι
κού «Ε1 Ideal». Ά π ’ τήν ήμέρα τού πραξικο
πήματος αύτός κατευθύνει στή Γρανάδα τήν 
τρομοκρατική «Μαύρη ‘ Ομάδα», τήν πιο δρα
στήρια καί πιο σκληρή όμάδα καταστολής. 
Πριν άπό λίγες μέρες, ένώ καθόταν σ ’ ένα κα
φενείο μέ τούς φίλους του, άκουσε τήν είδηση, 
ψεύτικη φυσικά, ότι οί «κόκκινοι»/ έπιασαν καί 
τουφέκι σαν, στή Μαδρίτη, τον καθολικό θεατρι
κό συγγραφέα Γιαθίντο Μπεναβέντε. « Ά ν  αύ- 
τοί σκότωσαν τό Μπεναβέντε» —  τον άχουσαν 
νά λέει —  «έμεΐς έδω έχουμε στή διάθεσή μας 
τό Γκαρθία Λόρκα. . .»

Ά π ό  τό σπίτι τού Ροζάλες τον πήγαν πρω-J 
τα  στο τμήμα τής Κάλλιε ντε λά Ντουκέσι 
όχι μακρυά ά π ’ αύτό τό σπίτι. Στο τμήμα έ-| 
μείνε λίγο καιρό. Οι Γκαρθία Λόρκα ή* 
σπουδαία πρόσωπα στή Γρανάδα κ’ ένα συνοι 
κιακό τμήμα δέν μπορούσε νά άναλάβει 
εύθύνη νά τον κρατήσει. *0 διοικητής τού τμή* 
ματος, πράγματι, δήλωσε άναρμοδιότητα. Μ< 
νο ό πολιτικός διοικητής, συγκεκριμένα ό Βαλ\ 
τές, μπορούσε νά άποφασίσει γιά τήν 
τού ποιητή.

Τότε ό καθολικός βουλευτής μετέφερε 
Φεντερίκο στήν έδρα τού πολιτικού διοικι 
Ά π ό  τήν ήμέρα τής εξέγερσης αύτό τό XTipioJ 
πού είχε μεταβληθεΐ σέ άνώτατο δικαστήριο^ 
έμοιαζε περισσότερο μέ φυλακή καί λιγό' 
μέ δικαστήριο. Οί ύποπτοι πού συλλαμβά 
ταν στις εκκαθαρίσεις περίμεναν έκεΐ ό ε\ 
πάνω στον άλλο τή μεταγωγή τους στις άλλι 
πρόχειρες φυλακές τής πόλης. Μιά γρηγ< 
άπόφαση τού διοικητή Βαλντές έκρινε τήν 
Χη τους.

Ό  Φεντερίκο πετάχτηκε άπ* τό διώκτη 
σ ’ ένα δωμάτιο, γεμάτο τρομαγμένους 
πους που ίκέτευοεν. . .  "Όσοι άντελήφθηκαν 
παρουσία του μου είπαν αρκετά χρόνια άρ" 
τέρα ότι μόλις πού μπόρεσαν νά τον 
σουν. Μέσ* τό σκοτάδι τής νύκτας άκ< 
τό όνομά του καί όδηγήθηκε μπροστά 
άνώτερη άρχή τής πόλης.

Οί κουβέντες πού άντάλλαξαν οι δυό 
παραμένουν άκόμα σ* ένα πυκνό μυ 
Κανένας μάρτυρας δέν παραβρέθηκε σ* αυτή 
σκηνή καί ό μοναδικός άνθρωπος πού θά μι 
ρούσε νά άποκαλύψει κάτι, ό διοικητής Β< 
τές, πήρε τό μυστικό του στο τάφο, 
μόνο ότι ή καταδίκη πρέπει νά ήταν 
πιαία, γιατί σέ λίγα λεπτά 6 Φεντερίκο έβγ< 
νε άπ ’ τό δωμάτιο μέ χειροπέδες καί μέ 
δεία.

Σ ’ αύτό τό σημείο ό βιογράφος 6ρί< 
μπροστά σ* ένα δίλημμα. Τό θλιβερό π| 
μιο των έκτελέσεων μοιράστηκε σέ  δυό 
θεσίες στά  περίχωρα τής Γ ρανάδας. Στό 
κροταφεΐο, πού βρίσκεται σ ’ ένα λόφο όχι 
κρυά άπό τή Σίλλια ντέλ Μόρο καί όπου 
παύονται όκτώ μέ έννιά χιλιάδες τ< 
κισμένοι. Καί στό Βιθνάρ, ένα άξιοθρι 
χωριουδάκι, κι αύτό σ ’ ένα ύψωμα, λίγα



ιιόμετρα έξω απ ’ τήν πόλη. Ό  «γκρεμός του 
ίιθνάρ» πράγματι πρέττει νά φιλοξενεί τούλά- 
;ιστο καμιά χιλιάδα νεκρούς.

Οί πληροφορίες πού εΤχα άπό άξιόττιστα 
τρόσωττα στήν ττρόσψατη έρευνα ttou έκανα 
τή Γροενάδα, φαίνεται νά συμπέφτουν σε με- 
'άλο βαθμό με τις πληροφορίες που μάς έδω- 
Γε ό άγγλος συγγραφέας Τζέραλντ Μπρέναν 
Γτό έξοχο βιβλίο του «The Face of Spain» 
[To πρόσωπο της Ισπ ανίας).

Μετά τη συζήτησή του με τό διοικητή Βαλν- 
Γες, ό Φεντερίκο, όδηγήθηκε με τ ’ αυτοκίνητα 
Γης «Μαύρης 'Ομάδας», ως τό Βιθνάρ. Λίγο πιο 
Εξω-απ’ τό χωριό είναι ένα μοντέρνο χτίριο, 
|[ωρίς στυλ, πού λέγεται «Λά Κολόνια». Πριν 

γο την ανταρσία ή «Κολόνιοε» ήταν τόπος συγ- 
Εεντρωσης των φαλαγγιτών. Μετά έγινε φυλα- 
FF Κάθε μέρα μεταφέρονταν έκεΤ πάνω οί κρα
τούμενοι, κυρίως αυτοί που συλλαμβάνονταν 
■πο την «Μαύρη Ό μάδα». "Υστερα άπό μιά 

εντομή ανάκριση τούς έκαναν νά όμολογήσουν 
ει μετά τους τραβούσαν στον κοντινό γκρεμό, 
τους ^τους ντουφέκιζαν την αυγή. Τους τά-

θαθειά, τούς έσκαβοεν οί ίδιοι 
Ομηροι ή άλλοι φυλακισμένοι, πού μέ τή σει- 
τους θα ντουφεκίζονταν αργότερα. Έ δώ στήν
ο ° ν,ΟΦ ο Φεντερίκο πέρασε την τελευταία 
" νύχτα.

Ή είδηση γιά τή σύλληψη τού ποιητή δια
δόθηκε σ ’ όλη τή Γρανάδα τήν ίδια μέρα, σάν 
αναμμένο φυτίλι. Γυρνώντας σπίτι τους οί 
Ροζάλες πληροφορήθηκαν τά πράγμοετα κι ό 
χι χωρίς κίνδυνο γιά κείνες τις στιγμές μεσο- 
λάβησοεν στις φαλαγγίτικες άρχές. "Ολη τή 
νύχτα πριν απ ’ τό θάνατο τού ποιητή, ό Λουίς 
Ροζάλες κ’ ένας ανώτερος κληρικός συζητού- 
σοεν μ’ ένα άπό τούς πιο σημοεντικούς παράγον
τες τής «Μαύρης 'Ο μάδας», τό μοναδικό αναμ
φίβολα πού μέσα σ ’ αυτή τή σύγχυση μπορού
σε νά έπιδράσει στο διοικητή Βαλντές καί νά 
πετύχει τή χάρη γιά τον ποιητή. Μά όλα στά
θηκαν μάταια. Ή  «Μαύρη Ό μ ά δα» δεν είχε 
τή συνήθεια νά παραχωρεί χάρη σε κοενένα, έ
στω  κι άν έπρόκειτο γιά τον πιο μεγαλοφυή 
καλλιτέχνη τής Ισπανίας.

Γιά τό μαρτύριο τού ποιητή, γιά τό μαρτύ
ριο όλων των έκτελεσθέντων τού Βιθνάρ, ή 
συζήτηση αποτελεί πολύ διακριτικό θέμα στή 
Γρανάδα. . .

Μιά νύχτα ωστόσο, ότοεν άρχισα πιά νά ά- 
πελπίζομαι μπόρεσα επί τέλους νά μάθω τήν 
αλήθεια.

"Ολο τό βράδυ γυρνούσα μέ μερικούς *Αν- 
δαλουσιάνους φίλους μου στή συνοικία ’Αλ- 
μπαιθίν, αναζητώντας ένα τραγουδιστή κ’ ένα 
κιθοερίστα νά μάς διασκεδάσουν. Μάταια. . .

Ό  Λ όρκο, καί ό Νερονντα στή Μαδρίτη
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’Απογοητευμένοι οί σύντροφοί μου μπήκαν σέ 
μια ταβέρνα καί μπροστά σ ’ ένα ποτηράκι 
mistra και τά πατροπαράδοτα tapas έτοιμά- 
ζονταν νά ξαναπιάσουν την αιώνια πολιτική 
συζήτηση πού χωρίς αυτή όποιαδήποτε άλλη 
κουβέντα στην ’Ανδαλουσία φαίνεται αδιανόη
τη. ’Εκείνο τό πρωί εΐχαν συλληφθεϊ μερικοί 
συνδικαλιστές στη Βαρκελλώνη καί οί έφημερί- 
δες έλεγαν ότι θα τουφεκισθούνε. Οί σύντροφοί 
μου δέν έκρυβαν την απελπισία τους καί κατά
λαβα ότι ήταν ή κατάλληλη στιγμή γιά νά τους 
ρωτήσω. ΆφοΟ καταδίκασα τίς έκτελέσεις 
της Βαρκελλώνης καί υπενθύμισα τίς άλλες τής 
Γρανάδας, έρριξα τό όνομα του Φεντερίκο 
Γκαρθία Λόρκα καί ψιθύρισα τή λέξη «Βιθνάρ». 
Ή  συζήτηση σταμάτησε αμέσως. "Ολοι χα
μήλωσαν τά μάτια καί οί φάτσες τους πέτρω
σαν.

« ’Ακουστέ», μου εΐπε ένας, «καλύτερα νά μ ή 
μιλάτε γιά τό Βιθνάρ, γιοττί τό Βιθνάρ, είναι ή 
ντροπή των κατοίκων τής Γρανάδας».

Καί πρόσθεσε: «Έ γ ώ  είμουνα στο Βιθνάρ... 
Ναί, τους είδα στο Βιθνάρ. . . Μπορεί νά σάς 
έχουν μιλήσει γιά τό Βιθνάρ. ’Ακούστε τότε:

όταν οί κρατούμενοι έσκαβαν τους τάφοι 
τους, σχεδόν πάντα τή νύχτα στο φως τ< 
προβολέων, τους όδηγούσαν σ ’ ένα φαλαγγί 
τη παπά, που τους έξομολογούσε, ή καλύτι 
που έξομολογούσε αυτούς πού ήθελαν. . . Μι 
τά τήν έξομολόγηση τούς έβγαζαν τίς χεΐ| 
πέδες, τούς έλεγαν νά σηκώσουν τά  χέρια π< 
νω ά π ’ τό κεφάλι κι άκουγόταν ή μοιραία διι 
ταγή: Τροχάδην. Τότε τό όπλισμένο χέρι τι 
δήμιου σηκωνόταν πάνω άπ ’ τούς ώμους τι 
δυστυχισμένων κ* ένα λεπτό άργότερα άκι 
γόντουσαν οί πυροβολισμοί πού τους άνοιγι 
τό κεφάλι. "Αν τά κορμιά έπεφταν άσχηι 
άς πούμε έκεΐ μπροστά τους, οί δήμιοι τά 
σπρωχναν με κλωτσιές ως τον τάφο. "Ετσι 
θαινε ό κόσμος στο Βιθνάρ».

Καί κατέληξε: ·
«"Ο σο  γιά τό Φεντερίκο, μπορώ νά σάς 

ώς πού έφτασε τό θράσος των δημίων, 
μέρες μετά τή δολοφονία του ήρθαν εδώ, 
μεγαλύτερο καφενείο τής Γρανάδας, στο «! 
perial», νά πουλήσουν τό στυλογράφο του 
τό μετάλλιό του. . .»

Άγγελον Θεοδωρότιονλου :



Ο ΑΜΕΡΙ ΚΑΝΟΣ
(  X  ρ ο ν  ι κ ο )

Του ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΤΑΙΙΙ
Μετάφραση: MAN. ΦΟΤΡΤΟΤΝΗ

Τό παράθυρο του ξενοδοχείου είναι άνοιχτό. Ξαπλω
μένος στό κρεβάτι σου άκοΰς τα πυρά της πρώτης 

γραμμής δεκαεφτά τετράγωνα πιό κάτω. "Ολη τή νύχτα πέφτουν οι μπαταριές. Τά 
ντουφέκια κάνουν ταρατά, τα, τα, ταρατά καί ύστερα μπαίνει στό χορό ένα πολυ
βόλο. "Εχει μεγαλύτερο βεληνεκές καί είναι πιο σαματατζίδικο: τόν, τορορόν, τόν, 
τόν. Μετά έρχεται ό υπόκωφος θόρυβος ένός βλήματος όλμου. Είσαι ξαπλωμένος κι 
άκοϋς, καί είναι σπουδαίο πράμα νά έχεις άπλωμένες τίς αρίδες καί νά ζεσταίνεις 
τό κρεβάτι σου καί νά μήν είσαι έκεϊ κάτω στή Ciudad Universitaria ή στό Cara- 
banchef. "Ενας άντρας τραγουδάει μέ τραχειά φωνή κάτω στό δρόμο καί τρεις με
θυσμένοι άρχίζουν νά τσακώνουνται, άκριβώς τη στιγμή πού πάει νά σέ πάρει ό ύπνος.

Τό πρωί, προτού σέ φωνάξουν γιά τό τραπέζι, ξυπνάς άπό τήν έκρηξη μιας με
γάλης οβίδας. Πας στό παράθυρο νά κοιτάξεις καί βλέπεις ένα άντρα μέ σηκωμένο 
γιακά καί χαμηλωμένο κεφάλι νά τρέχει άπελπισμένα στό λιθόστρωτο. Παντού ή 
στυφή μυρουδιά τής μπαρούτης πού έλπιζες νά μήν ξαναχτυπήσει στά ρουθούνια σου 
καί δπως είσαι, μέ τή ρόμπα καί τίς παντούφλες, ρίχνεσαι στά μαρμάρινα σκαλιά καί 
πέφτεις σχεδόν άπάνω σέ μιά μεσόκοπη γυναίκα, τραυματισμένη στήν κοιλιά, πού 
τή μεταφέρουν στον περίβολο τού ξενοδοχείου δυό άντρες μέ εργατική φόρμα. Κρα- 
τάει σταυρωμένα τά χέρια της κάτω άπ’ τό πλούσιο σπανιόλικο στήθος της κι άνά- 
μεσα άπ* τά δάχτυλα ξεπετιέται ένας μικρός κρουνός αίμα. Στή γωνιά, είκοσι μέτρα 
πιό πέρα, είναι ένας σωρός κομμάτια άπό άσβέστη, άπό τσιμέντο, άκαθαρσίες, ένας 
νεκρός μέ τά σκισμένα του ρούχα σκεπασμένα άπό σκόνη, καί μιά μεγάλη τρύπα στό 
πεζοδρόμιο, άπ’ δπου άνεβαίνει τό γκάζι άπό ένα σπασμένο άγωγό. Μοιάζει σάν ένας 
άντικατοπτρισμός μέσα στον παγωμένο πρωινό άέρα.

— Πόσοι νεκροί; — ρωτάς έναν άστυφύλακα.
— Μόνο ένας — σού άπαντάει.
Ή  οβίδα τρύπησε τό πεζοδρόμιο κ’ έσκασε κάτω άπ’ τό χώμα. Ά,νέσκαγε στή 

σκληρή πέτρα τού δρόμου οί νεκροί μπορεί νά ήταν καί πενήντα.
'Ο άστυφύλακας τού σκεπάζει τό πάνω μέρος τού κορμού, πού έμεινε δίχως 

κεφάλι. Στέλνουν νά φωνάξουν κάποιον νά φτιάξει τόν άγωγό τού γκαζιού κι εσύ 
ξαναμπαίνεις στό ξενοδοχείο νά κολατσίσεις. Μιά υπηρέτρια μέ κόκκινα μάτια καθα
ρίζει τό μαρμάρινο δάπεδο άπ’ τό αίμα. 'Ο σκοτωμένος δέν ήσουνα εσύ, ούτε κανέ
νας γνωστός σου, κι ό καθένας έχει όρεξη τό πρωί, μετά άπό μιά κρυερή νύχτα, κι 
δταν πέρασε δλη τή μέρα στό μέτωπο τής Γκουανταλαχάρα.

— Τόν είδατε; — ρώτησε κάποιος στό τραπέζι.
— Βέβαια, τού άπαντάς.
Περνάμε άπό κεΐ δέκα φορές τήν ήμέρα, άπ’ αυτή τή γωνιά. Κάποιος άστειεύε- 

ται για τα καπρίτσια τής τύχης κ’ ένας άλλος τού λέει δτι δέν πρέπει ν’ άστειευό- 
μαστε μ αύτά τά πράγματα. Καί σ’ όλους υπάρχει ένα τυπικό συναίσθημα στόν 
πόλεμο. «Δέν είμουνα έγώ, καταλαβαίνεις; Δέν είμουνα έγώ.»

Οι Ιταλοί νεκροί στή Γκουανταλαχάρα δέν ήσουνα εσύ, κι’ άς ήταν ’ Ιταλοί 
νεκροί, μα έζησες τά νειάτα σου σ’ έκεΐνα τά μέρη καί ήταν λίγο σά νάταν δικοί 
μας̂  Νεκροί. "Οχι. Πήγαινες στό μέτωπο τό πρωί μ’ ένα μικρό άθλιο αύτοκίνητο, 
μ c-να πιό άθλιο άκόμα κοντούλη σωφέρ, πού έπασχε φανερά δσο πλησιάζαμε στή 187
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μάχη. Άλλα τό βράδυ, άργά καμιά φορά, δίχως φώτα, μέ τά μεγάλα^καμιόνια ποί 
σέ ξεπερνοϋσαν σαματατζίδικα, γύριζες πίσω νά κοιμηθείς σ ’ ένα κρεβάτι μέ σεντό
νια, σ’ ένα καλό ξενοδοχείο, πού πλήρωνες ένα δολλάριο την ημέρα για τά καλύτε
ρα δωμάτια, στην πρόσοψη. Τά μικρά δωμάτια στό πίσω μέρος, άπ’ την πλευρι 
πού δεν έπεφταν οί βόμβες, ήταν πολύ πιό άκριβά. Μετά την οβίδα πού έσκασε στ< 
πεζοδρόμιο μπρος στό ξενοδοχείο, βρήκες ένα ωραίο γωνιακό δωμάτιο μέ δυό κρε
βάτια, άπό εκείνη τήν πλευρά, δυό φορές μεγαλύτερο άπ’ αύτό πού είχες πρώτα,] 
μέ λιγότερο άπό ένα δολλάριο. Δέν εϊμουνα εγώ αύτός πού σκότωσαν. Καταλαβαί
νεις ; Δέν είμουνα έγώ. Κι αύτή τη φορά δέν εϊμουνα εγώ.

Μετά, σ’ ένα νοσοκομείο, πού ήταν δωρεά τών «άμερικανών φίλων της 'Ισ; 
νίκης Δημοκρατίας», και βρίσκεται έξω άπ’ τήν πόλη, άπ’ τήν πίσω μεριά του με
τώπου της Μοράτα, στό δρόμο γιά τή Βαλένθια. Κάποιος μοϋ είπε:

— Θέλει νά σας δει ό Ράβεν.
— Μά τόν ξέρω έγώ ;
— Δέν πιστεύω, μου είπαν, άλλά θέλει νά σάς δει.
— ΓΙοϋ είναι;
—Απάνω.
Απάνω έκαναν μετάγγιση αίματος σέ κάποιον μέ πολύ γκρίζα φάτσα, π< 

ήταν ξαπλωμένος σ’ ένα κρεβατάκι μέ τό χέρι του τεντωμένο προς τά έξω. Βο· 
γοϋσε άπρόσωπα, άποστρέφοντας τό βλέμμα άπ’ τή γουργουριστή μπουκάλα. Βο· 
γουσε μηχανικά, σέ κανονικά διαστήματα καί δέν φαινόταν ότι ήταν αύτός π< 
έβγαζε τά βογγητά. Τό στόμα του έμενε κλειστό.

— Πού είναι ό Ράβεν; ρώτησα.
—’Εδώ είμαι, είπε ό Ράβεν.
'Η φωνή έρχόταν άπό ένα σωρό, σκεπασμένο μέ μιά άθλια γκρίζα κουβέρ* 

’Απάνω άπάνω στό σωρό ήταν δυό σταυρωμένα χέρια καί κάτι πού ήταν κάπ< 
πρόσωπο άλλά τώρα ήταν μιά κίτρινη έπιφάνεια μέ πέτσες, τυλιγμένη λοξά 
έπιδέσμους πάνω άπ’ τό μέρος πού ήταν κάποτε τά μάτια.

—Εσείς ποιος είσθε; ρώτησε ό Ράβεν. Του έλειπαν τά χείλη μά μιλούσε 
λούτσικα καί είχε μιά εύχάριστη φωνή.

—Ό  Χεμινγουαίη, άπάντησα. ΤΗρθα νά δώ πώς είσθε.
—'Η φάτσα μου είχε τά χάλια της, είπε. Κάηκε άπ’ τή χειροβομβίδα, ξ< 

τσιάστηκε κάνα δυό φορές, μά τώρα πάει καλύτερα.
— Φαίνεται ότι πάει καλύτερα, είπα έγώ. Πάει πολύ καλά.
Δέν κοίταζα τό πρόσωπό του, όσο μιλούσα.
— Πώς πάνε τά πράματα στην Αμερική; ρώτησε. Τί σκέφτονται γιά 

έδωπέρα; d 
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Σχέδια: Άντρέα Σκουρογιάννη

— Τά πράγματα άλλαξαν πολύ, είπα. 'Άρχισαν νά το καταλαβαίνουν δτι τόν 
πόλεμο θά τύν κερδίσει ή κυβέρνηση.

—Έ τσι νομίζετε;
— Φυσικά, είπα.
— Είμαι πολύ χαρούμενος, είπε. Δεν θά μέ πείραζε καθόλου τοΰτο εδώ, άν 

μπορούσα νά παρακολουθήσω 6, τι γίνεται. Δέν μέ πειράζει ό πόνος, νά ξέρετε. Δέν 
μου φάνηκε ποτέ καί τόσο σπουδαίο πράμα. Μά ένδιαφερόμουνα πάντα γιά τά 
πράγματα καί στ  άλήθεια δέν θά μέ πείραζε καθόλου γιά τον πόνο, άν μπορούσα 
μονάχα νά παρακολουθήσω τά γεγονότα μέ πλήρη συνείδηση. Θά μπορούσα νά 
εϊμουνα καί χρήσιμος σέ κάτι. Ξέρετε, δέ νοιάστηκα καθόλου γιά τύν πόλεμο. Την 
έβγαλα καλά στόν πόλεμο. Λαβώθηκα την πρώτη φορά καί σέ δυύ βδομάδες εϊμουνα 
πάλι στο τάγμα μου. Δέν μπορούσα νά μείνω μακριά. Μετά μούρθε τοΰτο έδώ.

"Έβαλε τύ χέρι του στο δικό μου. Δέν ήταν χέρι έργάτη. Δέν είχε κάλους καί 
τά νύχια του στά μεγάλα καί ίσια του δάκτυλα ήταν στρογγυλά καί λεία.

«  Πώς πήγε;
— Μά, βρήκαμε κάτι φαντάρους πού τδσκαγαν καί πήγαμε νά τούς άνασυντά- 

ξουμε, νά ποΰμε, καί τά καταφέραμε. Μετά είχαμε σωστή μάχη μέ τούς φασίστες 
καί τούς δώσαμε τράκο. ΤΙΙταν άσκημη μάχη στ  άλήθεια, μά τούς νικήσαμε, κ* 
ύστερα κάποιος μοϋ πέταξε αύτή τη χειροβομβίδα.

"Οσο κρατούσα το χέρι του στο δικό μου καί τύν άκουγα, δέν πίστευα ούτε 
λέξη άπ’ αύτά πού μοϋ έλεγε. "Ο,τι έμενε άπ’ αύτύν δέν έμοιαζε μέ κανένα τρόπο 
μέ άπομεινάρι στρατιώτη. Δέν ήξερα πώς είχε πληγωθεί, μά αύτά πού μου έλεγε 
δέν μούρχόντουσαν καί πολύ άληθινά. ΤΗταν λίγο πολύ 6 τρόπος πού ήθελαν δλοι 
νά είχαν τραυματιστεί. "Ηθελα δμως νά νομίζει πώς τον πίστευα.

—Άπύ που είστε; τον ρώτησα.
—Άπύ τύ Πίτσμπουργκ. ’ Εκεί έβγαλα τύ πανεπιστήμιο.
— Τί δουλειά κάνατε πρώτα;
— Δούλευα στίς κοινωνικές ασφαλίσεις,— είπε. Κατάλαβα δτι δέν ήταν έτσι κι 

αναρωτιόμουνα μέ ποιύ τρόπο στ’ άλήθεια νά είχε τραυματιστεί τόσο φριχτά, άλλά 
δεν έδωσα σημασία. Στύν πόλεμο πού γνώρισα οί άνθρωποι έλεγαν τις πιύ πολλές 
φορές ψέματα γιά τύ πώς είχαν τραυματιστεί. "Οχι άμέσως. Μετά. Κ’ έγώ έλεγα 
ψέματα στύν καιρό μου. Κυρίως άργά τύ βράδυ. Μά χαιρόμουνα νά νομίζει πώς τύν 
π στευακαι μιλήσαμε γιά βιβλία. "Ηθελε νά γίνει συγγραφέας. Τοϋ είπα γι’ αύτύπού
γινε^στή Γκουανταλαχάρα καί του ύποσχέθηκα δτι θά τοΰφερνα κάτι άπ’ τή Μαδρίτη 

την άλλη φορά πού θά περνούσαμε άπύ κεΐ. Μπορεί νάβρισκα καί κανένα ράδιο. 189
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—"Εμαθα δτι ό Ντύς Πάσσος και ό Σίνκλαιρ Λιούΐς, θάρθουν κι’ αύτοί έδώ 
πέρα, είπε.

— Ναί. Κι όταν θάρθουν, θά τούς φέρω νά σας δούνε.
—ΤΩ, ναί. Περίφημα. Δεν ξέρετε τί σημαίνει αύτύ γιά μένα.
— Θά τούς φέρω — είπα.
— Θάρθουν γρήγορα;
— Μόλις έρθουν, θά τούς φέρω.
— Μπράβο Έρνεστ — είπε — Δεν σάς πειράζει πού σάς λέω Έρνεστ, έτσι ;
Ή  φωνή έβγαινε καθαρή καί γλυκειά άπ’ αύτύ το πρόσωπο πού έμοιαζε μέ

λασπωμένο πεδίο μάχης, πού τδχει ξεράνει ό ήλιος.
— "Οχι, μά τήν άλήθεια — είπα— Γιατί; ’Ακούστε, γέρο μου, θά γίνετε καλά.

Καί θάστε καί χρήσιμος. Μπορεί νά μιλήσετε καί στύ ράδιο.
— Μπορεί — είπε — ’ Εσείς θά ξανάρθετε ;
— Καί βέβαια — είπα — Δεν υπάρχει άμφιβολία.
— Γειά χαρά "Ερνεστ — μοΰ είπε —
— Γειά χαρά — τού άπάντησα.
Στύ κάτω πάτωμα μοΰ είπαν δτι έχασε καί τά δυό του μάτια καί μαζί μέ τήν 

παραμόρφωση στύ πρόσωπο είχε καί άσχημες λαβωματιές στά πόδια.
— "Εχασε καί μερικά δάκτυλα των ποδιών — είπε ύ γιατρός.— Μά δέν τύ ξέρει.
— Ποιύς ξέρει αν θά τύ μάθει ποτέ.
— Καί βέβαια θά τύ μάθει — είπε ό γιατρύς — θά γίνει καλά.
Καί δμως δέν είσαι έσύ άκόμα ό τραυματίας, μά αυτή τή φορά είναι ένας συμ

πατριώτης σου. "Ενας συμπατριώτης σου άπ* τήν Πενσυλβανία, δπου κάποτε πολε
μήσαμε στύ Γκέττυσμπουργκ.

Μετά συνάντησα στύ δρόμο τύ$Τζάκ Κάννιγκαμ, τύ διοικητή τού Ράβεν, μέ τ 
αριστερό του χέρι στύ γύψο σέ σχήμα άεροπλάνου. Είχε τύ τυπικύ βάδισμα, σά 
κοκκάρι, τού άγγλου στρατιωτικού της καρριέρας, πού δέκα χρόνια κομματικής δρα 
στηριότητας καί τά μεταλλικά έξέχοντα φτερά τού γύψου δέν κατόρθωσαν νά τύ 
έξαλείψουν. Είχε τρία νωπά τραύματα άπύ σφαίρα ντουφεκιού στύ άριστερύ χέρι. Τά 
κοίταξα. Τύ ένα ήταν σηπτικύ καί μιά άλλη σφαίρα μπήκε άπ’ τήν ώμοπλάτη σ 
άριστερή μεριά τού θώρακα, τύν τρύπησε κ’ έμεινε μέσα. Μοΰ είπε μέ στρατιωτικ 
ορολογία γιά τύ πώς προσπάθησαν ν’ άνασυντάξουν τούς στρατιώτες πού ύποχωρού 
σαν στή δεξιά πτέρυγα τού τάγματός του, γιά τήν έφοδό του μέ χειροβομβίδες σ 
ένα χαράκωμα πού τύ ένα μέρος τύ είχαν οί φασίστες καί τύ άλλο οί κυβερνητικό 
γιά τήν κατάληψη τού χαρακώματος καί πώς μέ έξη άντρες κ’ ένα κανόνι τύπο 
Λιούΐς έκοψαν έξω άπ’ τις γραμμές τους καμιά ογδονταριά φασίστες, γιά τήν άπε 
πισμένη τους άμυνα σέ μιά θέση πού δέν μπορούσε νά κρατηθεί ώσότου ήρθαν 
κυβερνητικά στρατεύματα καί μέ μιά επίθεση ισορρόπησαν τύ μέτωπο. Τά είπε δλΛΰοιι 
αύτά μέ άρκετή σαφήνεια, μέ πεποίθηση, μέ άκρίβεια καί μέ μιά έντονη προφορ®Βαρ 
της Γλασκώβης. Είχε δυύ βαθιά διεισδυτικά άετίσια μάτια καί άκούγοντάς τον μά 
τευες τί λογιώ στρατιώτης ήταν. Στύν τελευταίο πόλεμο θά έπαιρνε πολεμικό σταυ 
γι αύτά πού είχε κάνει. Μά σ’ αύτύ τύν πόλεμο δέν υπάρχουν παράσημα. Τά τραί 
ματα είναι τά μοναδικά παράσημα καί δέν σοΰ δίνουν σειρήτια γιά τις πληγές.

« 'Ο  Ράβεν ήταν κι αύτύς σέ τούτο τύ πανηγύρι — είπε — Δέν ήξερα δτι τρα 
ματίστηκε. Είναι πολύ έν τάξει. Τήν έπαθε μετά άπύ μένα. Οί φασίστες πού κόψ 
έξω ήταν άριστοι στρατιώτες. Δέν έρριχναν ποτέ στά κούφια δταν εϊμασταν σέ κεί 
τήν άσχημη θέση. Περίμεναν στά σκοτεινά ώσπου νά μας άνακαλύψουν καί μετά έ 
ριχναν. "Ετσι είναι πού πήρα τέσσερες σφαίρες στύ ίδιο μέρος.»

Μιλήσαμε άκόμα λίγο καί μοΰ είπε πολλά πράγματα. "Ολα σπουδαία, μά 
νένα δέν ήταν τόσο σπουδαίο δσο τύ γεγονός πώς δσα μοΰ είπε ό Τζαίη Ράβεν, 
τύ Πίτσμπουργκ πού δούλευε στις κοινωνικές άσφαλίσεις καί δέν είχε καμιά στ 
τιωτική έξάσκηση, ήταν άλήθεια. Είναι ένας καινούριος παράξενος πόλεμος έτοΰ 
πού έσύ μαθαίνεις άκριβώς δτι είσαι ικανός νά πιστέψεις.



TO
ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

ΤΩΝ
ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

Ό  ποιητής Χονάν Ραμόν Χιμένεθ μιλάει σέ 
συγκέντρωση στρατιωτών στη Μαδρίτη. ’Αργό
τερα ό Χιμένεθ πέθανε σέ στρατόπεδο συγκέν

τρωσης του Φράνκο.

(Τον Ιούλιο τού 1937 έγινε στη Βαλένθια, 
τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη τό Β ' Συνέδριο 
τής Διεθνούς "Ενωσης των συγγραφέων γιά 
την υπεράσπιση τής κουλτούρας. Οί εργασίες 
του συνέδριου έληξαν στο Παρίσι στις 17 Ι 
ουλίου. Οί σύνεδροι περιόδευαν στις ισπανικές 
πόλεις σέ ένδειξη αλληλεγγύης προς τούς^ μα
χητές τού μετώπου. Συμμετείχαν Αντιπρόσω
ποι Από είκοσιοχτώ κράτη και Ανάμεσα στις 
υπογραφές τής τελικής διακήρυξης, πού Ανα- 
δομιεύουμε έδώ, Αναφέρουμε τό όνόματα του 
Άλέξη Τολστόΐ, Άντρέ Μαλρώ, Ζυλιέν Μπεν- 
τά, Στέφεν Σπέντερ, "Αντερσεν Νέξε# Λουΐ Ά -  
ραγκόν, "Αννα Σέγκερς, Ραφαέλ Άλμπέρτι, 
Χοθέ Μπεργιαμίν, Πάμπλο Νερούντα, Νικόλα 
Γκιλλιέν, Πώλ Βαΐγιαν - Κουτυριέ, Γυούσταφ 
Ρέγκλερ κλπ.).

Μέ βάση τις Αρχές και τις Αποφάσεις τού 
πρώτου Συνεδρίου τής "Ενωσης τους, οί συγ
γραφείς Από 28 κράτη, που συγκεντρώθηκαν 
γιά τό Β ' Διεθνές Συνέδριο πού πραγματο
ποιήθηκε στη Βαλένθια, τη Μαδρίτη και τη 
Βαρκελώνη κ" έκλεισε τις εργασίες του στις 
17 Ιουλίου στο Παρίσι:

 ̂1) Διακηρύσσουν ότι ό κυριώτερος εχθρός 
|τής κουλτούρας, πού έχουν υποχρέωση νά την 
Iυπερασπίσουν, είναι ό φασισμός.

2) Δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι νά πολεμήσουν 
|τό φασισμό μέ όλα τά  μέσα πού έχουν στη 
Ιδιάθεσή τους, είτε παρουσιάζεται Ανοιχτά μέ 
|το πρόσωπό του, εΤτε μεταμφιέζεται γιά νά 
Iπετύχε1 τούς καταστροφικούς του σκοπούς. 
ΓΟτι είναι έτοιμοι νά πολεμήσουν ένάντια στούς 
Ιπολεμοκάπηλους.
I 3) Διαδηλώνουν ότι στον πόλεμο πού άρχισε 
ρ  φασισμός ενάντια στην κουλτούρα, τη δημο
κρατία, την ειρήνη, την ευτυχία καί την ευημε
ρ ία  της ανθρωπότητας, καμιά ουδετερότητα δέν 
ρναι  νοητη, όπως τό Αποδείχνει ή οχληρή πεΐ- 
■ηχ των συγγραφέων σέ πολλά κράτη, όπου ή

σκέψη περιορίστηκε σέ φρικτές συνθήκες πα
ρανομίας.

Γ ιά όλους αυτούς τούς λόγους Απευθύνουν 
έπίσημη έκκληση στούς συγγραφείς όλου τού 
κόσμου, σ ’ όσους πιστεύουν βαθειά καί ειλι- 
κρινά στην Ανθρώπινη Αποστολή τους, στη δύ
ναμη τού γραφτού λόγου καί τούς καλούν νά 
πάρουν θέση χωρίς Αμφιταλθ[ντέύσεις στην Α
πειλή πού κρέμεται πάνω στην κουλτούρα καί 
την Ανθρωπότητα.

Απευθύνονται κυρίως σ ’ αυτούς πού, κακώς 
πληροφορημένοι, ξεγελιούνται Ακόμα ότι μπο
ρούν νά κρατήσουν μιά ουδέτερη στάση, καί 
σ* αυτούς Ακόμα πού πιστεύουν στις γελοίες 
υποσχέσεις, πίσω Απ’ τις όποιες ό φασισμός 
καλύπτει τό καταστροφικό του έργο τού θα
νάτου. Ζητούν Από τούς συγγραφείς νά έκ- 
πληρώσουν τό ιστορικό τους χρέος, νά ένω- 
θούν μαζί τους, νά πάρουν μέρος στον Αγώ
να γιά τό καλό όλου τού λαού καί νά διασώ- 
σουν έτσι μια κοινή πολύτιμη κληρονομιά.

Χαιρετίζουν τή δημοκρατική Ισπ ανία , τό 
λαό της, την κυβέρνησή της, τό στρατό της, 
πού είναι πρωτοπορία στο πιο κρίσιμο σημείο 
τής μάχης, καί Αναγνωρίζουν ότι ό πόλεμος τής 
Ισπανίας είναι ή πρώτη πράξη, Απ’ την όποία 
δέν θά κάνουν πίσω.

Χαιρετίζουν στη δημοκρατική Ισπ ανία  τον 
πρωταθλητή τής δημοκρατίας, τό φρουρό τής 
κουλτούρας καί τής ειρήνης, όπως τό Απόδειξε 
ευγενικά ή Σοβιετική "Ενωση, μαζί μέ άλλα 
έθνη πού Ακολούθησαν τό παράδειγμά της, 
προσφέροντας Αδελφική βοήθεια στήν ελεύθερη 
Ισπανία.

Τάσσονται νά υπερασπίσουν τή δημοκρατική 
Ισπ ανία  οπουδήποτε κι αν Απειλείται καί νά 
κερδίσουν στήν υπόθεσή της τούς Αναποφά
σιστους καί τούς παρασυρμένους.

Καί τέλος διαδηλώνουν μέ τον πιο Αδιαφιλο
νίκητο τρόπο τήν Ακλόνητη πίστη τους στήν 
νίκη τοΰ ισπανικού λαού. 191
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(Συνέχεια άπδ τδ προηγούμενο)

Τά ύπόκωφα χτυπήματα άντηχούσαν άπα ί
σια καί άπδ τδ πρώτο ώς τδ τελευταίο πάτωμα 
τοΰ παλιοΰ σπιτιού όλο τδν κόσμο τδν έπιασε 
φόβος.

— Άουφμάχεν! Άουφμάχεν! ούρλιαζε. Τράν
ταζε τδ πόμολο κι υστέρα μέ μιαν άκατανόητη 
λογική άρχισε ν’ άνασηκώνει τήν πόρτα για να 
τήν ξεκολλήσει άπδ τις θηλειές της. Μά οέν τδ 
κατάφερνε. Καί ξανάρχιζε μέ δαιμονικό πάθος 
να χτυπάει γροθιές τδ σανίδι. Άουφμάχεν! ’Ά 
νοιξε!. . .  Παλιοοβριά! Έδοώ μέσα είσαι, τδ 
ξέρω! Άουφμάχεν!

Άπδ μέσα έκείνη τ’ άκουγε δλα. ’Ήξερε πώς 
ζυγώνει τδ τέλος της.

Ξημέρωνε γρήγορα. Άπδ τδ παράθυρο τρύ
πωνε μια τριανταφυλλιά φεγγοβολή,καί τδ βρον- 
τοκόπι συνεχιζόταν άοιάκοπα. Στεκόταν τώρα 
δρθια, στη μέση τής καμαρούλας, μέ τά χέρια 
της νά κρέμονται δώθε κείθε στδ κορμί της, καί 
περίμενε. 'Μόνο περίμενε. Άνάσαινε άργά, ή 
πνοή σκόνταφτε στδ λαρύγγι της. ’Ήθελε νάχει 
κλειστά τά μάτια. Έτσι ένιωθε καλύτερα. ’'Ε
νιωθε μτά παγωμένη ήρεμία. ’Εγκατάλειψη. Νά 
μή βλέπει τίποτα. Σέ λίγο θάχαν τελειώσει όλα. 
Ά χ  αυτή ή λύπηση πού βάραινε κ’ έσφιγγε 
τήν καρδιά της, ήταν έκεΐνος.

Πού νά βρίσκεται Ιτούτη τή στιγμή; Γιατί 
δέν είναι έδώ; Ένιωθε άκόμα γιομάτη άπδ 
δαΰτον.

Μιά βροχή γροθιές στήν πόρτα κ’ ενα πνι
χτό ουρλιασμα τήν ξανάφεραν στήν πραγματι
κότητα. Καί τδ ξύλο τής πόρτας νά τρίζει. Νά 
φύγει, πώς νά φύγει; Στριφογύρισε σάν τρελλή 
μέσα στους τοίχους, τδ κορμί της υπάκουε στδ 
ένστιχτο τοΰ κυνηγημένου ζώου. Πώς νά φύγει;

Τδ παράθυρο! ’Όχι, γύρισε πίσω! Νά κρυι 
κάτου άπδ τδ ντιβάνι! Στδ τέλος ξέσπ< 
κλάματα, κυριεμένη άπδ ενα τυφλό τρόμο 
επίμονες γροθιές στήν πόρτα νά μπήγονται 
καρφιά μέσα στδ ι κρανίο της. Σωριαστή: 
ντιβάνι καί βούλωσε τ’ αύτιά της.

— Άουφ - μά —  χέν! Άνοιξε!
Μιά άγνωστη δύναμη τήν έκανε νά σηκ< 

πετάχτηκε στήν άλλη πόρτα. Μ’ ενα χτύ: 
τήν άνοιξε διάπλατα, καί όρμησε στδ 
ραφτάδικο. Μέ τις κουρτίνες τής συ: 
κατεβασμένες, ήταν θεοσκότεινα έκειμέσα! 
κλιζε, προχωρούσε ψηλαφώντας μπροστά 
λεύτερο χέρι της. Τδ τραπέζι, ή καρέ: 
κούκλα τής δοκιμής, τδ σίδερο, τδ πα: 
τά παλιά φιγουρίνια, ή μεγάλη ψαλίδα r  
πής! Νά τήν πάρει, νά γυρίσει τις μύτι 
στήθος της, νά τις μπήξει έκεϊ, στδ 
όπου πάλλει ή ζωή. Νά τελειώσει μ’ & 
ξανάβρει τή γαλήνη, νά φύγει! "Ενα οι 
χτύπημα στά μελίγγια άπόσπασε τήν 
άπδ τδ χέρι της, οί γάμπες της λύγισαν 
ή λιγοθυμιά μούδιασε τις αισθήσεις της. 
πιτέλους! Οί γροθιές στήν πόρτα κι οί β| 
άπδ τις μπαταριές ερχόντανε τώρα άπδ] 
κριά, κύλησε στδ πάτωμα, μέ τόνα της 
γαντζώθηκε άπδ τή'ραφτομηχανή, μέ τ’ 
κρατούσε τήν κασετίνα της. Ή  σιωπή. . 
τέλους θά σωπάσουν όλα, μόνο σιωπή, 
άλλο, άχ, άναστέναξε, κ’ έγκαταλείφτη:
γλυκειά αίσθηση τού άσυνειδητού.

Τδ φώς! Μά είναι δυνατό; Τώρα, 
λος. . .  Κι ώστόσο. . .  Άπδ τά πυκνά 
τόκλαδα περνούσε μιά φεγγοβολή, κι ά' 
σάν ψιλό δίχτυ πάνω στδ πρόσωπό της. 
σε πεισματικά τά μάτια. Ένιωσε υστι



χέρι* να τήν άγγίζουν.
Κ’ ένα έπίμονο ψιθύρισμα κοντά στο πρόσω

πό τη?:
.—Έλα! Κάνε γρήγορα μικρούλα μου... 

μή με φοβάσαι έμένανε!
Αέ μπορούσε νά τό πιστέψει δταν Ινιωσε 

εκείνα τα άνθρώπινα χέρια νά τήν άνασηκώ- 
νουν, μισοπεθαμένη, κι ούτε πού άντιστάθηκε 
όταν τήν τράβηξαν συρτά πάνω στβ πάτωμα.

—Άντε λοιπόν, σήκω! Ή  φωνή προσπαθού
σε νά τήν πείσει σάν νάταν κανένα πεισματά
ρικο παιδί. Πρέπει 'νά κάνεις καρδιά τώρα,
κατεργαρούλα!

Τά χέρια τήν άφησαν. ’Έπεσε σέ κάτι μα
λακό καί κάτι μαλακό τή σκέπασε μ’ ένα ζε 
στό καί γλυκό κύμα καί ξαφνικά ξανάγινε σιω
πή καί σκοτάδι. Στά ρουθούνια της τρύπωσε 
ή γνωστή της άψιά μυρουδιά τού φρέσκοσιοε- 
ρωμένου ρούχου.

— Κάτσε έκεΐ - . .  πεσμένη. . .  Καί μήν κου
νηθείς. . .  μήν κάνεις τίποτα κι άκουστεΐς.. .  
θά σοΰ πώ έγώ πότε θά. . .

Μά πού είναι; Ή  κασετίνα ντέ! ΙΙου είναι 
ή κασετίνα της; Έψαξε ψηλαφητά καί τήν 
έσφιξε άπάνω της. θά  τήν φυλάξει ώς τό τέ
λος. Κουβαριάστηκε γιά νά γίνει δσο δυνόταν 
πιό μικρή. Δέν άνοιξε τά μάτια.

η

Έ  πόρτα υποχώρησε. Ό  Ράϋζεκ κατάφερε 
νά τήν παραβιάσει, κι δρμησε στήν καμαρού- 
.α μέ τό πόμολο, πού τοχε πετάξει, στό χέρι.

Έψαξε ψηλαφητά στον τοίχο καί βρήκε τό 
ιακόπτη. Έ  λαχανιασμένη του άνάσα σφύρι- 
ε μέσα στά πλεμόνια του.

Τά μάτια του Ιτρεξαν ήλίθια γύρω τριγύρω 
-ήν άδεια κάμαρα. Έτριψε τά μάτια μέ τήν 
νάποδη τού χεριού του, προσπαθώντας νά κα- 
αλάβει. Παναπεΐ τόσκασε! Οί σκοτεινοί ίσκιοι 
ών γειτόνων μπήκαν ύστερα άπ’ αυτόν κ’ έκα- 
αν πίσω του, άμίλητοι, μιά μικρή μάζωξη. 
Ενιωθε τήν άνάσα τους στό σβέρκο του.

Δεχώρισε μισάνοιχτη τήν πόρτα τού ραφτά- 
ικου, οί πλατείς του ώμοι προχώρησαν στό 
νοιγμα, μά τό ακίνητο σκοτάδι πού βασίλευε 
αειμεσα τόν κάρφωσε στή θέση του.

Το σκοτάοι τοσκισε ένας μακρύς κώνος φώς, 
λημμύριαε τό πρόσωπό του καί τό ξεγύμνωσε.

--πλακωμένοι λωβοί των αύτιών του ήταν 
ατακόκκινοι άπό τό θυμό καί τά ήλίθια δα- 
υσμενα μάτια του άνοιγόκλεισαν άπό τό φώς.

"Ενα δαιμονικό πρόσωπο μεθυσμένο, άξιολύπη- 
το.

— Τί θές έδώ; άκούστηκε νά φωνάζει κά
ποιος άπό τό βάθος τού σκοταδιού.

Ό  Ράϋζεκ τινάχτηκε ξαφνιασμένος, προχώ
ρησε ένα βήμα καί κίνησε τις γροθιές μπροστά 
του.

— Πού είναι; Τό ξέρω πώς κρύβββεται
έδδδώ. . .

Άπό τήν καμαρούλα μπήκαν πίσω του με
ρικές σκοτεινές σκιές. Στάθηκαν έκεΐ, σ’ ένα 
ήμικύκλιο. Σώπαιναν. Προχώρησε άλλο ένα βή
μα, φυλάγοντας τά μάτια του άπό τό έκτυφλω- 
τικό φώς.

Μιά σκληρή φωνή τόν σταμάτησε:
— Μήν προχωρέσεις βήμα! Καί μή σκού

ζεις! θέλεις νάρθουν έδώ. . .  έκεΐνοι έκεΐ, άπό 
τό δρόμο; θά σέ ντουφεκίσουν κακομοίρη μου κ’ 
έσένανε μαζί μ’ εμάς! Σάν τό σκύλο.. .

Άκούστηκε καί πάλι ντουφεκίβι, πού έκανε 
νά τρέμουν τά παραθυρόφυλλα.

— Κ’ έσύ ποιος είσαι; ρώτησε σφυριχτά ό 
Ράϋζεκ.

—Καί τί σέ γνιάζει έσένανε; Κλέφτης εί
σαι; Τί γυρεύεις έδωμέσα;

— Αότή ρ έ . . .  κείνη ή τσιφούτισα.. .  Δέν 
κρύβετε έδδώ;

— Ά ει άπό κεΐ παλιομεθύστακα! Τί διάολο 
είδες! Μπρός, στρίβε! Καί γρήγορα μάλιστα 
πριν νά χάσω τήν υπομονή μου, γύρνα στήν 
τρύπα σου καί πάψε νά ονειρεύεσαι. . .  Τ ’ ά- 
κούς; Κι αν κάνεις πώς άνοίγεις τό βρωμόστο- 
μό σου, ως τό βράδυ δέ θάσαι ζωντανός.. . Σέ 
παρακολουθούν χιλιάδες μάτια!

-—Πώς; Τί παναπεΐ;.. .
Ό  ηλεκτρικός φανός ζύγωνε τόν παρείσακτο 

μέ άργό καί κουτσό βήμα κ’ έλουζε τή χλωμή 
φάτσα του μέσα σ’ ένα κάτασπρο φώς. . .  Ό  
Ράϋζεκ μπροστά σ’ έκεΐνο τό φωτεινό σημείο 
πού δλο προχωρούσε, έκανε πίσω σάν κάβουρας, 
άρχισε τό παραμιλητό. . .  Ή  ράχη του σκούν
τησε τις άνθρώπινες σκιές που στεκόντανε πί
σω του καί τις ένιωσε νά κάνουν πιό πέρα μέ 
συχασιά. Άνάμεσά τους άνοίχτηκε ένα πέρασμα 
πού έφερνε στήν άβυσσο, άναζήτησε μέ τά χέ
ρια του ένα στήριγμα, μά τό μόνο πού άγγιξε 
ήταν τό κατάμαυρο κενό.

— Μή μέ πλησιάζεις! φώναξε μέ τρεμου- 
λιάρικη φωνή κι άπλωσε τά χέρια του μπροστά 
του. Μά έκείνη τή στιγμή ένιωσε νά χτυπάει 
τό πρόσωπό του ένα μαλακό πράμα. Δέν πρό- 
κανε νά καταλάβει καί τόν χτύπησε καί δεύτε
ρη φορά. Κι ύστερα τρίτη. Έπεφταν βροχή τά



χτυπήματα, πνιχτά, στο πρόσωπό του, Ικανέ νά 
τδ προστατέψει καί μέ τά δυό του χέρια.

— Και θάν τό πλερώσεις! είπε δ άλλος άπδ 
μέσα άπδ τδ σκοτάδι.

Κ’ Ινα κομμάτι ύφασμα χτύπησε τδ άγριε- 
μένο μούτρο τού Ράϋζεκ.

— Έδώ οέ ράβουν ρούχα για κάτι άνθρώ- 
πους σαν καί τού λόγου σου!

Ή  άπαίσια σιωπή ξανάπεσε πάνου στδ ρα
φτάδικο, μια σιωπή πού τίποτα δεν τήν έκοβε, 
ούτε καν τδ γρατζούνισμα των ποντικιών. Μό
νο τδ μαύρο μουκανητό τού κανονιού καί τδ 
κροτάλισμα τού πολυβόλου φτάνανε ώς έκεΐ άπ’ 
Ιξω.

Ή  λάμπα έσβησε.
Ό  άνθρωπος ζύγωσε κουτσαίνοντας τδ πα

ράθυρο καί τράβηξε τδ χαρτί τής συσκόΐισης.
Ή  θεριστιάτικη χαραυγή σχεδίαζε πια μέσα 

στδ μισόφωτο τά περιγράμματα τών πραγμά
των. Ό  έργάτης τάξερε δλα αυτά καλά. Μιάν 
δλάκαιρη ζωή πέρασε άνάμεσά τους. Τδ μάτι 
του έτρεξε γύρω - τριγύρω σ’ δλο τδ ραφτάδι
κο, άφησε τδ παράθυρο καί πήγε κουτσαίνοντας 
καί κάθησε σέ μιά καρέκλα. Κάθησε μέ καμ
πουριασμένη τή ράχη, μέ τή στάση πού τδν 
είχαν μάθει νά παίρνει τόσα χρόνια δουλειάς, 
σάν ραφτεργάτης. Τό στήθος του τδσφιγγε ή 
άγγοΰσα. "Επιασε μέ τά χέρια του τδ φαλακρό 
κρανίο του πού τδ βασάνιζαν ένα σωρό σκέψεις. 
"Αχ αυτή ή βρωμοζωή! Χμ. .  . χμ. . .  πάνου 
άπδ τις στέγες βροντούσε, τά τζάμια τών πα- 
ραθυριών έτρεμαν. Τά, τά, τά. Τ ’ άκοΰς; Είναι 
αυτοί! "Αχ, δέν πάμε καλά φιλαράκοι μου! 
Ό  φόβος τδν πνίγει. Μά εκείνη τή στιγμή δέν 
ήθελε νά σκέφτεται τδ φόβο. Σκεφτόταν τδν ε
αυτό του. "Ενας γέρο - φουκαρατζίκος, ανώφε
λος, δίχως γυναίκα, δίχως παιδιά, πέρασε δλη 
του τή ζωή παίζοντας χαρτιά, άνώφελος σάν 
τά χαλίκια τού δρόμου. Καί λοιπόν, αυτός! 
Πάει πολύς καιρός πού σέρνεται έδωμέσα, κου
τσαίνοντας άπδ τδ ζερβί του ποδάρι. Ό  πόλεμος 
βλέπεις τού 14, ή Γαλικία. . .

"Ενα σούρσιμο πίσω του τδν έκανε νά γυρί
σει τδ κεφάλι του, οί σκέψεις του σκόρπισαν 
σάν μιά κοπή σπουργίτια.

Στεκόταν εκείνη μπροστά στήν .πόρτα τού 
διαδρόμου. Τδ πρόσωπό της κάτω άπδ τ’ άνά- 
τριχα μαλλιά της ήταν σάν ένας άόριστος λεκές. 
Μέσα στδ διάφανο μισοσκόταδο έλαμπε κάτασ
προ. Τδν έπιασε σχεδόν φόβος. Τδ κίτρινο 
άστρο καί τδ χέρι της νά κρατάει τή μαύρη κα
σετίνα. Σηκώθηκε. Δίχως άλλο δέν τδν έβλεπε, 
μπορεί νά μήν ήθελε νά τδν ίόεΐ. Ούτε αύτόν,

ούτε κανέναν. Ποτέ! Πριν νά προφτάσει 
κάνει τήν παραμικρή κίνηση, έκείνη μ’ ένα πι 
δημα, προχώρησε άδέξια, δπως οί μηχανικι 
κούκλες. "Εν, δυό! Τήν έφτασε στδ κατώφ] 
τής πόρτας καί τής έφραξε τδ πέρασμα 
τδ κορμί του. Δέν τού άρεσε καθόλου έκεΐι 
τδ τυφλό βλέμα πού είχαν τά μεγάλα διαστι 
μένα μάτια της, τά γιομάτα σκοτάδι. Άκούμπι 
σε τδ χέρι του στδν ώμο της.

Τήν τράνταξε, προσπάθησε νά τήν ξυπνήσι
— Πού πάς, κατεργαρούλα;
— ’Αφήστε με!
— Σύχασε! Έγώ είμαι! Είναι έξω, δέν τ< 

άκούς;
— Πρέπει. . . μουρμούρισε έκεΐνο τδ θεόρ: 

στόμα. . .  Πρέπει νά φύγω. . . πρέπει. . .
— Μά πού θά πας, άρνάκι μου. . .  

θές.. .
— Πρέπει νά πάω νά τούς βρω. . .  Είι 

στήν Τερεζίνα. ’Αφήστε με! Μπορεί καί 
μοΰ γράφουν καί. . . Δέν έχω πιά δουλειά έΙ 
πέρα. . .  Δέν μπορείτε νά μέ κρατάτε. . . 
τούς σκοτώσουν. .  . καταλαβαίνετε. . .  ά; 
μ ε .. .

Τά χέρια του έσφιγγαν τούς εύθραυστοι 
μους,τράνταζε τδ λυγερό μίσχο έκείνου τού 
τσίστικου κορμιού πού χτυπιόταν κάτω άι 
δάχτυλά του. Τήν έσφιξε άπάνω του μ’ 
του τή δύναμη καί τής χάϊδεψε γιά νά 
παρηγορήσει, τά μαλλιά. Άπδ τά μάτια 
έσταζαν δάκρυα κ’ έλουζαν τδ πρόσωπό 
"Εκλαιγε. "Εκλαιγε γΓ αυτή, γιά τδν 
του, γιά κείνο τό σκληρό καί παράφρονα

Τήν παρακαλοΰσε, μά κείνη δέν άκουγί 
Αφήστε με, αφήστε με, άφήστε με.

"Εκανε σάν αγριόγατα, δ έργάτης οέ 
ροΰσε νά φανταστεί πώς κρυβόταν μέσα 
κείνο τδ λεπτό κορμί της τόση δύναμη, 
ρίξε τά δυό της χέρια στδ στήθος του 
μιάν απότομη κίνηση τδν έσπρωξε, τόσο π 
τδς τρίκλισε, έπεσε στή γωνιά τού τρα 
καί σωριάστηκε άγκομαχώντας καί λα 
ζοντας στήν καρέκλα κ’ έκείνη δίχως 
δώσει τδν καιρό νά συνέλθει, γύρισε τδ π

Ή  πόρτα ήταν ανοιχτή άπδ μέσα. Μέ 
νησία κουναδιού τρύπωσε άνάμεσα στά 
γμένα πορτόφυλλα, έτριξε ή κλειδαριά. * 
έφυγε!

Ό  διάδρομος! "Ερημος! Σιωπηλός!
Κοίταξε γύρω της, ή καρδιά της χ 

δυνατά στδ στήθος. "Γστερα ή σκάλα..J 
μονορρούφι τά σκοτεινά στριφογυριστά 
ή κασετίνα της σκουντούσε στδν τοίχο, 
κούνια της χτυπούσαν τά φαγωμένα σ
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ήγος ποδβγαινε ήταν υπόκωφος καί συγκε
ίμενος. Τή χτύπησε ή μυρουδιά τής μούχλας 
οδβγαζε δ διάδρομος. Τί ’ταν αύτδ πούβλεπε! 
3; ια δ καταθλιπτικδς διάκοσμος τής αύλίτσας, 
να καλάθι γιομάτο καπνιά, καί τδ καρότσι τοΰ 
,απνοδοχοκαθαριστή. Κι άριστερά τα σκοτά- 
ικ. ή ξώπορτα τοΰ χτιρίου! Έτρεςε κατά κεΐ, 
ρόσεςε άμέσως πώς στην πόρτα στεκόταν μια 
αύρη σκιά. Βλέποντας την έκεΐνος δ άνθρω- 
;ο: Ιβγαλε μιά κραυγή φρίκης. Τδν έσπρωξε, 
νιώσε γιά ένα δευτερόλεφτο μέσα στδ χέρι 
η; τδ κρύο μπρούτζινο πόμολο, τδ κενδ πλάτυ- 
ε: δ δρόμος!

Τδ φώς τής μέρας! Μά δεν είχε βγει άκόμα 
ήλιος.
Μιά τρομερή μπαταριά έσκισε τδν άγέρα καί 

ήν κάρφωσε στή θέση της. ’Αντηχούσαν ντου- 
εκιές. Ή πόρτα τού χτιρίου ξανάκλεισε πίσω 
ης. Κόλλησε στήν κλειστή βιτρίνα ένδς μαγα- 
ιοϋ πού πουλούσε ξηρούς καρπούς.

Καφέδες, κρασιά, λικέρ. Αποικιακά.
Καί τότε τούς είδε! Έκλεισε γρήγορα τά 

Ατια, τά ξανάνοιξε.
Στεκόντανε πάντα έκεΐ!
Τήν κυρίεψε ένας τρελλδς φόβος. Τά δόντια 

,ς άρχισαν νά χτυπάνε μά δεν μπορούσε νά 
άρει τά μάτια της άπδ πάνω τους. 
Στεκόντανε άπδ τή μιά πλευρά τού δρόμου, 

τήν άκρη τού πεζοδρόμιου, πισωπλατίζοντας 
ύς τοίχους τών σπιτιών, κ* Ιτσι τούς έβλεπε 

ι αυτή μόνο άπδ πίσω. Δέν έβλεπε τά μούτρα 
υς. Είχαν τά μυδράλλια στημένα μπροστά 
υς, καί φορούσαν στδ κεφάλι τους τά κράνη, 
ταν σιωπηλοί. ’Ακίνητοι. ’Αγάλματα! ΕΓέ- 

ινα άγάλματα μ’ άνοιχτά τά ποδάρια, φαν- 
σματα δίχως ζωή, τρομεροί στή συσπασμένη 
υς άκινησία. Γιά τήν ώρα δέν τήν έβλεπαν 
ί στεκόντανε ήσυχοι.’ Γιά τήν ώρα. . .
Μέσα στδ κρανίο της κάτι τήν πρόσταζε: 

'ρ α .. .  τώρα!
Κοίταςε γύρω της σάν τδ κυνηγημένο ζώο. 
πο πού; Κρατώντας τήν άνάσα της καί 
λλημενη στδν τοίχο καί στά ρολά τού μα
βιού, γλύστρησε κατά τή γωνιά τού δρόμου, 

υδ βήματα, τρία βήματα. Κι άλλο ένα. . . Πε- 
-ργο, οεν τήν είδαν άκόμα, δέν άκουσαν τήν 

~°ύ̂  χτυπούσε σάν τδ σφυρί στδ 
Α. Τι παράςενη αίσθηση: είχε βγει άπδ 

* ε*υ”° τγ/?· Μέσα σ’ έναν ίλιγγο δ φόβος 
^ ε Χε άποσπάσει άπδ τδ πετσί της. Αύτδ

τούτα δέν τήν άφορούσε, δέν ήταν άλήθεια.. .
νΑλλο ένα βήμα. . .  Ή  γωνιά τοΰ δρό

μου . . .
Τά πόδια της τήν πρόδωσαν. Ρίχτηκαν μόνα 

τους σέ μιάν άπελπισμένη φυγή, σπρωγμένα 
άπδ τήν παράλογη έπενέργεια τοΰ φόβου. . . 
έδώ, ή γωνιά τού δρόμου. . .  Κουβαλούσαν ένα 
άψυχο κορμί στδ στενδ δρομάκι. .  . Πιδ μακριά, 
πιδ μακριά! Παντού κλειστές πόρτες, συσκοτι
σμένα παράθυρα. . .

Οί στριγγλιές άπδ τις σφυρίχτρες τήν χτύ
πησαν σάν βέλος στή γωνιά τού άλλουνοΰ δρό
μου. Δέν άργεψε τδ τρέξιμο, δέν έβλεπε, δέν ά- 
κουγε, ξαφνικά δλα συγκεντρώθηκαν στά ποδά
ρια της. . .  ή κασετίνα!. . .  τής τήν άρπαξε 
άπδ τδ χέρι ή μπεντούγια κάποιας πόρτας, μά 
δέ σταμάτησε τήν ξέφρενη πηλάλα της. . .  πιδ 
μακριά, πιδ μακριά. . .  Τδ κορμί της τδ συγ
κλόνισε ένας λυγμός, κι άντλησε δλη τή δύνα
μη άπδ τά πυρωμένα πλεμόνια της. . .  κι άλλη 
σφυριξιά.. .  κι άλλη ... κι άπδ παντού δλες 
μαζί. . .  καί σαματάς άπδ σιδερένιες μπότες, 
δεκάδες, έκατοντάδες μπότες. . .  τά σιδερικά 
κουδουνίζουν.. .  ’Εμπρός.. .  Μά πού; Ξαφνι
κά δ δρόμος χυνόταν σέ μιά λεωφόρο. . .  ένα 
σωρδ κοιλαράδικα πολυβόλα καί νά στριφογυρ- 
νούν γύρω της σταχτοπράσινες σκιές.. . μέ κρά
νη στά κεφάλια.. .  Αυτοί!

Είναι έδώ. . .
Πήδησε στδ σκαλί μιας πόρτας, σύρθηκε στή 

γωνιά, ζάρωσε, έστριψε τδ πόμολο... Κλει
στή! Επιτέλους... έπιτέλους έ δ ώ !.. .  σκέ- 
φτηκε μέ ένα ήδονικδ αίσθημα άνακούφισης 
πού λαχταρούσε δλο της τδ κορμί, άλλά μιά 
σφυριξιά τήν ξανάφερε στήν πραγματικότητα.

Κοίταξε γύρω της άγριεμένη.
Λίγα βήματα πιδ πέρα τδ χτίριο κοβόταν 

άπδ τδ σκοτεινδ άνοιγμα μιας στοάς. . . δυδ - 
τρία πηδήματα. . .  Αύτδ ήταν!

“Ετρεχε στις γλυτσιασμένες πλάκες, άπλώ- 
νσντας μπροστά τά χέρια της στδ βρώμικο μισο
σκόταδο . . .  μύριζε άποχωρητήριο καί ξεπλύμα
τα μπύρας, ήταν μιά μακριά στοά, πού τήν 
έκοβε μιά στενή αύλίτσα, γιομάτη μπάγκους 
καί βαρέλια, στηρίγματα γιά τδ ξεσκόνισμα τών 
χαλιών, μάτια. Ξεχώρισε κάτι φοβισμένα βλέ- 
ματα, μά δλο έφευγε τρέχοντας, μπροστά, δίχως 
σκοπό, δίχως καμιά σκέψη στδ χαμένο της μυα
λό, μέ τά μαλλιά της ν’ άνεμίζουν άπδ τδ πη- 
λαλητό.. . σά μηχανή... τίποτ’ άλλο, ένα, 
δύο. . . σκόνταψε, ύγρδς σουβάς, άσβέστης, γιό- 
μισε τδ χέρι της, θέλησε νά σταματήσει, μιά 
στριγγιά σφυριξιά χτύπησε τά ποδάρια της, 
κλάκ! Τά, τά, τά. . . έμπρός! “Εβλεπε.. . Τδ



σκοτάδι τής στοάς άρχισε νά λιγοστεύει, τέλειω- 
νε. Κ’ έκεΐ κάτω. . .  Λεν πίστευε τά μάτια 
τ η ς ... έκεικάτω. . .  βλέπεις;

Τδ φως!
"Αχ! Επιτέλους, τής ήρθε νά φωνάξει μ’ 

δλη της τή δύναμη... λΑληθινδ φ ώ ς.. .  καί 
κάθε πήδημα τήν Ιφερνε δλο καί πιδ κοντά. . .  
Δεν είναι παραπάνω άπδ καμιά δεκαριά μέτρα 
καί άκριβώς υστέρα άπδ κείνο κεΐ τδ πεζοδρόμιο, 
άντίκρυ, οί φουντωτές φυλλουριές ένδς πάρκου 
άπλώνουν τήν πρασινάδα τους στή λάμψη τοΰ 
ήλιου πού βγαίνει, νά, ίδές τδ γρασίδι τής πρα
σιάς καί τά πελώρια δέντρα, οί κορμοί τους 
άστράφτουν, μεγαλόπρεπα άκίνητοι μέσα στήν 
καλοκαιριάτικη πρωινή γαλήνη. . .  κι δ ήλι
ος. . .  Γιά κοίτα βρέ συ φοβιτσιάρα κι άνόητη, 
πώς διαλύει δ ήλιος καί διώχνει δλα τά σκο
τάδια. . . κοίτα πώς άστράφτει τδ φ ώ ς ... 
κλάκ! κλάκ! Μόνο άλλα λίγα βήματα καί θά 
πηδήσει μέσα στή μαλακιά χαίτη τοΰ γρασιδιού, 
θά χώσει τά δάχτυλά της, καί θά χαθεί έκειμέ- 
σα σάν μερμηγκάκι. Τί ’ναι κείνο τδ άσπρο ά- 
νάμεσα στους θάμνους;. . .  Μά αύτδς είναι δ κή
πος τους, δ κήπος τους, δχι, δέν κάνει λάθος. . .  
έκείνη έκεϊ ή άσπρη μπλούζα ή κολλαριστή. .  . 
δρμάει μπροστά καί πετάει. . .  πετάει στδ δρο
σερόν άέρα, μά είναι θαυμάσια, νιώθει άνάλα- 
φρη σάν νάναι άΟλη, πετάει γιά κείνη τήν άσ
πρη άπολυμαντική μυρουδιά.. .  Μπαμπά! τοΰ 
φωνάζει, μπαμπά! Έρχουμαι γρήγορα, περί- 
μενε. . .  μή φοβάσαι μπαμπά, μή φοβάσαι. .  . 
ξέρω. . .  σούτ! Μή μιλάμε πιά γι αυτό.. .  ά- 
φοΰ εΐσαστε ζωντανός, άγαπημένε μου πατερού
λη, γιατί δέ μοΰ γράφατε τόσον καιρό;... 
Μά ποΰ χάθηκαν τά γράμματά σας; Ξέρεις, τδν 
άγαπώ τρελλά πατερούλη μου, πάρε μας σπίτι! 
Νόμιζα πώς θά πεθάνω άπδ τδ φόβο μου, μά 
δέν μέ. . .  Μπαμπά, περίμενε. . .

Πετάχτηκε έξω άπδ τή στοά.
Δέν άκουγε πιά τις στρίγγλικες σφυριξιές πού 

ξεχύνονταν άπδ παντοΰ. Ούτε καί τά φρενια
σμένα ουρλιαχτά καί τις βραχνές διαταγές έ- 
κείνων πού τήν κυνηγούσαν! ΤΗταν δλάκαιρη 
συγκεντρωμένη στά λίγα βήματα πού τής έ
μεναν νά κάνει γιά νά κρυφτεί.

Σωριάστηκε κάτου,σάν κομένη σύρριζα, μονο- 
κόματη, έπεσε φαρδειά πλατειά στήν άκρη τής 
άκουρης πρασιάς, καί τ’ απλωμένα της μπρά
τσα έσφιξαν τδ χώμα. Τά δάχτυλά της ψαχού- 
λεψαν τή δροσισμένη άργιλλο, καί μπήχτηκαν 
έκεΐ. Μερικές σταγόνες πρωινή δροσιά πού ά- 
στράφτανε στήν κορφή τοΰ γρασιδιού, καθώς 
φύσηξε τδ άεράκι, κουνήθηκαν καί ράντισαν 
τά μαλλιά της.

Οί ντουφεκιές σώπασαν κ’ έγίνηκε ήσυ;
Ή  ήσυχία πού άκολουθεΐ υστέρα άπδ 

καταιγίδα.
Δέν τόνιωσε. Δέν κινήθηκε ούτε κάν δτι 

βαρειές σιδερένιες μπότες ζύγωσαν χτυπώ' 
στδ λιθόστρωτο.

Σταμάτησαν στδ γρασίδι γύρω στδ κορμί
Γιά μιά στιγμή έκαναν δυδ τρία βήματα 

τόπου. Κι υστέρα, μιά άπδ δαΰτες, άργά 
έμπειρα, τήν άνάστρεψε άνάσκελα, μέ τδ 
σωπο στδν ήλιο.

Κάποιος σφύριξε ξαφνιασμένος κ’ είπε 
χα καί χωρίς μίσος τώρα:

Schau, E rnst! Da ist ja eine jui 
Judin...*

τού:

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

"Εχουν ένα δικό τους πρόσωπο καί μιά 
τους μυρουδιά. Οί τοίχοι τους είναι πα| 
ζωντανοί. Καί τί δέν είδανε τά μάτια 
Καί τί δέν άκουσαν τ’ αυτιά τους! Τόσα 
νια ρούφηξαν μέσα στούς ξεφτισμένους τοι 
βάδες κάθε λογής πράματα. Ναί, έτοΰτοι 
χοι είναι ζωντανοί άπ’ δλες τις περιπέτειες 
έχουνε Ιδωμένες. Μερικές άπ’ αυτές τις 
ται οί άνθρωποι, άλλες χάνουνται στή ληι 
Γι’ άλλες πάλι δέ μιλάει κανείς. Ζοΰνε 
λόγια, πίσω άπδ τά στόματα καί πίσω άι 
μάτια. Είναι ένα κομμάτι άπδ τή συγκιι 
ιστορία, πού δέ γράφτηκε ποτέ, τών γι 
σπιτιών.

. . . Μιά φωνή άντηχεΐ στά βάθη 
του: ’Οφείλεις νά ζήσεις.. .  Τήν ξέρει 
τή φωνή.

Είναι άκόμα ξαπλωμένος άνάσκελα, 
στηλωμένα τά δρθόνοίχτα μάτια του 
ράθυρο. Πίσω άπδ τά τζάμια βγαίνει άι 
άπδ τήν πρωινή δμίχλη μία κοινότατη  ̂
μιά δλότελα συνηθισμένη μέρα στδ τέλ< 
ας ιστορίας.

Ξετύλιξε άπειρες φορές τδ νήμα έτοι 
ιστορίας ώς έκεΐνο τδ παγκάκι, δμοιο 
άλλα, σέ κάποιο δημόσιο κήπο καί σέ ί\ 
κατεύθυνση ώς αύτή τήν άκατανό1 
μ ή .. .  Στδ βάθος τίποτα δέ γίνηκε: 
πόμολο καί μπήκε.

Ή  κάμαρα ήταν άδεια! Κανένας!
Μά κι άργότερα στδ βάθος τίποτα 

κε. Τδ μόνο πού έμενε ήταν ν’ άναζι 
δρόμο, νά προχωρήσει ψηλαφητά μέσα

* Γιά δες Έρνέστο! Βρέ είναι έβραιο:



Ε·« m>?4 Ιρωτημχτ,χ* ίίχως ίτ.ίκψ η. Γ,ατ! 
* Μπαίνουν όλο,; Kt οί δνθρωπο, χα! τχ 
ράγ̂ τα σωπαίνουν. Γ,ατί δέ γίν,χς τίποτα. 
ωτό χαθεί! να ςαναπάρε, τδν παλιό λχοπω- 
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.4 μουχλ,χομενο ίγέρχ ζα- , ^
μην γκρεμιστεί δ ούρανός;
Κι ή καρδιά νά χτυπάει στά στήθια, τό Γδιο 

κριβώς, όπως και πρώτα.
~  · ·> *«?- - -. Λ.___

έκείνη ή φωνή ήταν πιδ δυνατή. ΤΗταν μέ- 
χου. Φώναζε πεισματικά μέσα στή σκληρή 

χτα, οπού βυθομετροΰσε τά βάθη τής άπελ- 
αιάς. Καί τής παραδδθηκε. Είχε φτάσει στήν 
ρη τοϋ δρόμου.
Σηκώθηκε.
"Ανοιξε διάπλατα τδ παράθυρο και μέσα στήν 
ιιαρούλα μπήκε ή διαπεραστική φωνή τών 
ουργιτιών πού μάλωναν.
Ξυπνούσε σάν άπό ένα μακρινό έφιάλτη, πέ
σε τό χέρι πάνου στο τσαλακωμένο του πρό- 
;ο. Κι ύστερα κατάλαβε πώς έκεΐνος δ πόνος 

ύ τάραζε τό στομάχι του ήταν μιά κοινότα- 
. διαβολεμένη πείνα, τίποτ’ άλλο. Άπδ πότε 
ει νά φάει;

Χασμουρήθηκε, δίπλωσε τά χέρια του πί
σω άπδ τό σβέρκο του και τδν τσάκισε, ώσπου 
έκανε νά τρίζει ή ραχοκοκκαλιά του. Άνάσανε 
βαθειά τό μεθυστικό άέρα τού καλοκαιρινού 
πρωϊνοϋ. Ή  στενή αόλίτσα κι δ καπνοδοχοκα
θαριστής νά τραβάει τό καρότσι του καί πάνου 
άπό τις στέγες δ γαλανός ούρανός. Ερχόταν ά- 
παλά ή μέρα.

Τώρα! Ή  πρώτη άχτίδα γλύστρησε άργά 
στή γέρικη στέγη καί κρεμάστηκε άπό τή φουν
τωτή φυλλουριά τής καστανιάς. Τήν είδε κ’ 
έσφιξε τά δόντια του.

Πρέπει νά ζήσει!
Τά γέρικα σπίτια έχουν τήν πρωινή τους φω

νή. "Ακου: κάποιος ανεβαίνει στή σκάλα, μπρο
στά άπό τό παράθυρο περνάει μιά τραγιάσκα, 
στά πλακάκια άκούγονται κάτι πέδιλα, ύστε
ρα, άπάνω, χτυπάει ένα ξυπνητήρι, κ’ ένα παι
δί άρπαγμένο άπό τον ύπνο του, τού άπαντάει 
μ’ ένα άγαναχτισμένο ούρλιαχτό. Βήματα, φω
νές, κ’έκεΐ δπου στρίβει τό πλατύσκαλο μιά 
κλωστίτσα νερό τρεμουλιάζει στδν τενεκεδένιο 
νεροχύτη, κάπου έκεί κοντά άντηχεΐ άσημένιο 
ένα κοριτσίστικο διαπεραστικό γέλιο. . .  τό 
σπίτι ξυπνάει κι άπό τήν άνοιχτή πόρτα τής 
κουζίνας άκούγεται νά τρίζει δ μύλος τού κα
φέ. . .

ΤΕΛΟΣ

Τό αριστούργημα 
τού

ΓΙΑΝ ΟΤΣΕΝΑΣΕΚ

ΡΩΜΑΙΟΣ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑ Σ Κ Ο Τ Α Δ Ι Α

Μετάφραση Κ. Π Ο ΡΦ Υ ΡΗ

Κυκλοφόρησε σε κομψό τόμο καί πωλείται 
σε όλα τά βιβλιοπωλεία Δρχ. 2ό

ΕΚΔΟΣΗ "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ,,
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Ή  ’Αχίλλειος πτέρνα 
της Παιδείας μας

"Ενας άπό τούς σπουδαιοτέρους λόγους, 
γιά τούς όποιους ή παιδεία τής χώρας μας έ- 
χώλαινε άπ ό μιας αρχής καί στεκότανε πολύ 
πιο χαμηλά άπό τίς άντίστοιχες ευρωπαϊκές 
είναι γιατί δέν έβασίστηκε ποτέ πάνω στη 
μητρική γλώ σσα . Γίά την κακή μοίρα του 
βασανισμένου τούτου λαού άπό τά π ρώ τα  κι 
όλας χρόνια τής συγκρότησις τού Ελληνικού 
Κράτους ή πολιτική ήγεσία του διαπνεότανε 
πάντα άπό μιά τόσο  νοσηρή καί ύποπτη προ
γονοπληξία, ώστε καθιέρωνε συστηματικά σάν 
έναν άπό τούς πρωταρχικούς σκοπούς τής 
Μέσης Παιδείας τήν έκμάθηση τής άρχαίας 
ελληνικής γλώσσας καί έκανε μονάχα τή συγ
κατάβαση νά επιβάλει στο  δημοτικό σχολείο 
μιάν όλότελα τεχνητή γλώ σσα , τήν καθαρεύου
σα, τήν όποια έβάφτισε καί εθνική, γιατί, 
κατά τή γνώμη της, ήτανε «άμιγής ελληνική 
καί πλησιεστέρα προς εκείνην των άρχαίων ή- 
μών προγόνων». νΕτσι έπί ογδόντα πάνω - 
κάτω χρόνια ή νεολαία άγωνιζότανε μάταια 
νά μαθαίνει μέσα σ ’ όλη τήν έκταση τής δη
μοτικής καί μέσης έκπαίδευσης δυο γλώσσες, 
πού δέ τής μιλούσε ποτέ, τό  τραγικό έπακό- 
λουθο έκείνης τής άλλοπρόσαλλης εκπαιδευτι
κής πολιτικής ήτανε ότι, όχι μόνο δέν έμενε 
καιρός στούς μαθητές νά μαθαίνουνε καί κάτι 
άλλο πιο ουσιαστικό, άλλά κυρίως ότι ξεμα- 
θαίνανε μέσα στο  σχολείο τήν ίδια τους τή 
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θούσε νά καταχτήσουν ομαλά καί άκοπα 
τίς γνώσεις, πού θά τούς ήτανε άπαραί 
γιά τή ζωή. Μονάχα άπ ό τά  1917 καί π* 
τήν έκπαιδευτική μεταρρύθμιση πού έφά 
διαδοχικά ή κυβέρνηση Βενιζέλου, ή παι 
μας άρχισε νά ξεγλυστράει σιγά-σιγά  άπ 
κείνο τό  γλωσσικό άδιέξοδο, μέσα στο  ό 
χαροπάλευε τόσα  καί τόσα  χρόνια. Ά π ό  
τες καθιερώθηκε γιά βασική γλ ώ σσα  του 
μοτικου σχολείου ή «κοινή όμιλουμένη» 
διαφορά ότι στις δύο τελευταίες τάξεις τ  
γινότανε παράλληλα μέ τή δημοτική ’ γλ< 
καί είδική διδασκαλία τής καθαρεύουσας, 
τήν άλλη μεριά εισεχώρησε σιγά - σιγά 
στά  Γυμνάσια μέ τό  ειδικό μάθημα τών 
Ελληνικών ή νεοελληνική λογοτεχνία καί 
άναγνωρίστηκε ή δημοτική γλώ σσα  έκεϊ 
σάν ισότιμη τουλάχιστο καί τό  ίδιο έθν 
τήν καθαρεύουσα. Ό  τελευταίος σταθ 
έσημείωσαν στήν άνοδική τους π ρ οσπ ' 
διάφορες έκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις τή$| 
βέρνησης Βενιζέλου στήν περιοχή τής γ  
σας, είναι τό  Αναλυτικό Πρόγραμμα του 
τής δημοτικής καί μέσης έκπαίδευσης, τό 
καθιερώνει επιτέλους σ ’ όλη τήν έκτα 
δημοτικού σχολείου σάν ύποχρεωτική 
τή δημοτική καί καθορίζει μέ έναν πιο t  
μονικό τρόπο τήν ειδική διδακτική τών 
Ελληνικών στή Μέση Εκπαίδευση. Τά 
σημαντικά χαρακτηριστικά τού πα



•προγράμματα για το γυμνάσιο είναι τ ρ ία : 
η  Τό ότι έπιβάλλει στις τρεϊς πρώτες τάξεις 
του τή συστηματική διδασκαλία τής γραμμα
τικής καί του συντακτικού τής δημοτικής 
γλώσσας και υποδείχνει στους δασκάλους νά 
ξεκινάνε άπ* αυτήν καί νά προχωρούνε «προς 
τήν βαθμιαία’ν είσαγωγήν είς τήν γραμματικήν 
καί τό  συντακτικόν τής καθαρευούσης έπί τή 
βάσει άπλών κειμένων καί έ φ’ ό σ ο ν  έ χ ε ι  
γ ί ν ε ι  π λ ή ρ η ς  κ α τ α ν ό η σ ι ς  κ α ί  
έ κ μ ά θ η σ ι ς  τ ω ν  ά ν τ ι σ τ ο ί χ ω ν  
γ ρ α μ μ α τ ι κ ώ ν  κ α ί  σ υ ν τ α κ τ ι 
κ ώ ν  τ ύ π ω ν  τ ή ς  δ η μ ο τ ι κ ή ς » .
2) Τό ότι ρίχνει άρκετό βάρος στήν αίσθητική 
άξία του λογοτεχνικού ύλικου πού διδάσκεται 
σέ κάθε τάξη, έτσι πού γινότανε δυνατό στούς 
μαθητές όχι μόνο νά χαίρονται καί νά άγα- 
πουνε τή νεοελλ. λογοτεχνία καί μέσ’ άπ* αύ- 
τή τήν ομορφιά τής μητρικής τους γλώσσας, 
άλλά καί ν* άφομοιώνουνε με έναν τρόπο εύ- 
χάριστο και επαγωγικό όλες τίς πληροφορίες 
πού τούς έδινε γιά τό  νεοελληνικό πολιτισμό.
3) Περιορίζει τήν έκταση του μαθήματος στή 
μελέτη τής καθ’ αύτό νεοελληνικής γλώσσας 
και λογοτεχνίας καί καθώς εισάγει στήν 6η 
τάξη τήν (Ανασκόπηση τής νεοελληνικής λογο
τεχνίας άρχίζοντας άπό τά  άκριτικά τραγού
δια, τό θέατρο τής Κρήτης, και άπό κεΐ προ
χωρώντας στήν επτανησιακή σχολή και ώς τή 
σημερινή λογοτεχνική π αραγω γή , στρέφει τήν 
προσοχή των μαθητών στή μελέτη του άμε
σου παρόντος ξεκινώντας άπό τό  έγγύτερο 
παρελθόν. ’ Από τήν άποψη αύτή τά  Νέα Ε λ 
ληνικά καθιερώνονται πιά όριστικά σάν ένα 
συγχρονισμένο και γεμάτο ύγεία μάθημα, αν
τιστάθμισμα στή νοσηρή προσήλωση ολάκε
ρης τής Μέσης Εκπαίδευσης προς τήν τόσο  
μακρυνή γιά τον νεοέλληνα άρχαία ελληνική 
γλώσσα. Δέν μπορεί κανείς βέβαια νά ύπο- 
στηρίξει σήμερα σοβαρά ότι τό  παραπάνω 
’Αναλυτικό Πρόγραμμα έδινε μιά λύση Ικανο
ποιητική στο γλωσσικό προβληματισμό τής 
έγχώριας παιδείας, π ρ ώ τ α -π ρ ώ τ α  γιατί μέ 
μιάν ειδική διάταξη άνοίγει και ένα παραθυ
ράκι γιά νά μπαίνει πάλι στο  δημοτικό σχο
λείο καί ή διδασκαλία τής καθαρεύουσας. «Διά 
τήν Ε' καί ΣΤ' τάξιν τών Δημοτικών σχο
λείων έγκρίνονται μετά γνωμοδότησιν του Ε. 
Γ. Συμβουλίου καί συλλογαί άναγνωσμάτων 
γεγραμμένων είς τήν καθαρεύουσαν προς άσκη- 
σιν τών μαθητών κτλ.». Καί ύστερα, γιατί καί 
μετά άπ* αύτό συνεχιζότανε σε όλη τήν έκτα
ση τής Μέσης Εκπαίδευσης σάν ενδημική καί 
άγιάτρευτη άρρώστεια ή καθιέρωση τής έλλη- 
νικής τριγλωσσίας (δημοτική, καθαρεύουσα 
καί άρχαία). Είναι γνωστό άλλωστε ότι ή έλ- 
ληνική Παιδεία καί τότες άκόμα δέν είχε κα
ταφέρει νά συγχρονιστεί π αρ ’ όλους τούς ά- 
γωνες τών προοδευτικών παραγόντων τής 
χώρας καί έμενε άκόμα στή βάση της καθυ
στερημένη συγκριτικά μέ τις άλλες ευρωπαϊκές, 
ωστόσο αν εξετάσει κανείς άπό τή σημερινή 

σκοπιά την έξέλιξη τών εκπαιδευτικών π ρα 
γμάτων από τό 1917 ώς τό  1933, δέν μπορεί 
νσ μην άναγνωρίσει ότι παρ ’ όλα τά  κατά 
καιρούς πισωδρομίσματα πού προκαλούσανε 
°  ^οοτοτε πιο άντιδραστικές κυβερνήσεις,

ή έθνική έκπαίδευση έσημείωνε μιάν άνοδική 
πορεία καί ότι τουλάχιστο μέσα στήν περιο
χή τής διδασκαλίας τής νεοελλ. γλώσσας τό 
Δημοτικό Σχολείο καί τό  Γυμνάσιο είχανε ά- 
σύγκριτα μεγαλύτερη άποδοτικότητα άπό 
σήμερα.

Δύο ήτανε οί λόγοι πού συντελούσανε σ ’ 
έκείνη τήν περιορισμένη έπιτυχία της : Πρώτα 
τό  ότι σ ’ όλάκερη έκείνη τήν έποχή άφθονού- 
σανε οί προοδευτικοί δάσκαλοι στή Δημοτική 
καί στή Μέση Έκπαίδευση καί είς έπίμετρον 
τά  άνώτερα στελέχη τής κεντρικής διοίκησης 
του Υπουργείου Παιδείας καί τών διαφόρων 
Εκπαιδευτικών Συμβουλίων ήτανε συχνά δη
μοτικιστές καί προοδευτικοί άνθρωποι. Ό  δεύ
τερος εύνοϊκός παράγοντας ήτανε τά  διδαχτι- 
κά βιβλία τής νεοελληνικής γλώσσας, πού κα
τά κανόνα στέκονταν σέ μιά στάθμη πολύ 
πιο ύψηλή άπό τά  σημερινά, γιατί τό  Έκπ. 
Συμβούλιο ένέκρινε κάθε φορά τρία βιβλία γιά 
κάθε μάθημα, πού μαζύ μέ τά  εγκεκριμένα 
άπό άλλες χρονιές έφτάνανε στά  έξη καί τά  
έφτά άκόμα. ’Έτσι οί δάσκαλοι είχανε τή δυ
νατότητα νά διαλέγουνε άνάμεσα σέ πολλά 
εγκεκριμένα έκεϊνο πού θά τούς βοηθούσε πε
ρισσότερο γιά νά κάνουνε πιο άποτελεσματική 
τή γλωσσική τους διδασκαλία. Κάτω άπό έ- 
κεϊνες τίς εύνοϊκές, ώς ένα βαθμό, γιά τό  γ λ ω σ 
σικό μάθημα συνθήκες καί προπάντων ύστερ’ 
άπό τον καλό άέρα πού φυσούσε κάθε λίγο 
καί τόσο  άπό τό  Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, οί 
άπόφοιτοι του Δημοτικού έβγαίνανε άπό τό 
σχολείο οπλισμένοι μέ ένα γλωσσικό όργανο 
κάπως ξεκαθαρισμένο, ενώ οί τελειόφοιτοι τού 
Γυμνασίου άπό τήν άλλη μεριά άποφεύγανε 
συστηματικά νά μεταφράζουνε τή σκέψη τους 
στήν καθαρεύουσα καί δέ διστάζανε νά χρη
σιμοποιούνε τή μητρική τους όσες φορές έδί- 
νανε εξετάσεις καί όπως ήτανε έπόμενο έγρά- 
φανε άσύγκριτα καλύτερες συνθέσεις άπό σή
μερα.

Οί περιορισμένες έκεΐνες προοδευτικές με
ταρρυθμίσεις προς όφελος τής διδασκαλίας τής 
νεοελλ. γλώσσας καί λογοτεχνίας, πού είχε κα
θιερώσει ή τελευταία Κυβέρνηση τού Βενιζέλου, 
ήτανε φυσικό νά μήν ταιριάζουνε στά  μέτρα 
τής ειδικής έκπαιδευτικής πολιτικής τού επι
σήμου Κράτους έπί άντιβασιλείας Κονδύλη μέ 
ύπουργό Παιδείας τον Τουρκοβασίλη. Έ τσ ι 
συντάχτηκε γιά τό  σχολικό έτος 1935 - 36 ένα 
καινούργιο ’ Αναλυτικό Πρόγραμμα, πού είναι 
άνάγκη νά εξεταστεί εδώ τουλάχιστο ώς πρός 
τίς βασικές διατάξεις του, τίς σχετικές, μέ τό 
θέμα πού μάς άπασχολεϊ, γιατί είναι στή βάση 
του τόσο  ύποπτο καί τόσο έλαστικό, πού τό 
έχρησιμοποιήσανε άνετα μ’ ελάχιστες τροπ ο
ποιήσεις έπί 26 ολάκερα χρόνια μιά σειρά άπό 
διάφορες Κυβερνήσεις άκόμα πιο άντιδραστικές 
καί εξακολουθεί νά εφαρμόζεται ώς σήμερα άπό 
τήν Ε.Ρ.Ε. Οί πιο σημαντικές γιά τό  ζήτημά 
μας καινοτομίες του είναι : 1) "Οτι καταργεί τή 
δημοτική γλ ώ σσα  στις δύο τελευταίες τάξεις 
τού Δημοτικού καί έπιβάλλει γιά ύποχρεω- 
τική γλ ώ σσα  σέ όλα τά  μαθήματά τους τήν 
καθαρεύουσα καθώς καί σέ όλα τά  έκτος άπό 
άρχαία έλληνικά μαθήματα τού Γυμνασίου. 2) 
Καταργεί στις δυο πρώτες τάξεις τού Γυμνά- · 199
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σίου τή  συστηματική διδασκαλία τής γραμ
ματικής και του συντακτικού ώς καί τής κα
θαρεύουσας ακόμα καί ττεριορίζεται είς «τήν 
γλωσσικήν έπεξεργασίαν των άναγιγνωσκομέ- 
νων λογοτεχνημάτων, ό π ο υ  π α ρ ί σ τ α -  
τ α ι  ά ν ά γ κ η » .  Α λ λά  έξυπακούεται ότι τά  
«άναγιγνωσκόμενα» μέσα στίς συλλογές Νεοελ. 
Λογοτεχνίας κείμενα δέν είναι γραμματικές ά- 
σκήσεις παρά λογοτεχνικά έργα, γραμμένα στήν 
καθαρεύουσα ή τή δημοτική,—(αύτά τά  τε
λευταία δέν τολμάει πιά τό ’ Αναλυτ. Πρόγραμ
μα νά τό  έξοβελίσει άπό τίς συλλογές Νεοελ
ληνικών στή  Μέση’ Έκπαίδεύση).—Τό ζήτημα 
όμως είναι ότι τό  λογοτέχνημα άπ ό τή φύση 
του δέν προσφέρεται για συστηματική γ λ ω σ 
σική ερευνά, γιατί κατά κανόνα δέν παρουσιά
ζει όμοιους γραμματικούς καί συντακτικούς τύ
πους καί προπάντων γιατί έπιδιώκει έναν άλλο 
είδικό σκοπό, νά μιλήσει δηλ. στον άναγνώ- 
στη  του μεσ* άπό τά  πλαίσια του καθαρά 
αίσθητικού του χαραχτήρα. Είναι λοιπόν ά
τοπ ο  και άντιεπιστημονικό νά ξεκινάς άπό τήν 
αισθητική έρευνα τού λογοτεχνικού έργου καί 
νά κάνεις καθ’ αύτό γλωσσικό μάθημα, τό  μόνο 
πού έπιτρέπεται νά γίνεται, είναι, μέσα στό  
συστηματικό μάθημα τής γραμματικής ή τού 
συντακτικού μέ τις άντίστοιχες άσκήσεις τους, 
νά έπαληθεύει ό δάσκαλος τά  διάφορα πορί- 
σματά τους πάνω σέ όσο μπορεί μεγαλύτερη 
έκταση τής δόκιμης νεοελλ. λογοτεχνίας. Είναι 
έπομένως απατηλός ό γλωσσικός σκοπός πού 
καθορίζει σάν πρωταρχικό τό  Άναλ. Πρό
γραμμα τού 1935 για τό  μάθημα των Νέων 
Ελληνικών: «Ή  παρά τοϊς μαθηταις άνάπτυ- 
ξις τής δεξιότητος είς τήν προφορικήν καί γρα - 
πτήν χρήσιν τής Ελληνικής γλώσσης». Τόσο 
περισσότερο γιατί μέσα στό  μάθημα τής νεοελ. 
λογοτεχνίας έξετάζονται δυο άντίθετες καί άλ- 
ληλοσυγκρουόμενες γλώσσες, ή καθαρεύουσα 
καί ή δημοτική, πού μέ τήν συνύπαρξή τους 
κλονίζουνε στή βάση τους κάθε άνάπτυξη «δε
ξιότητος είς τήν έκμάθησιν τής νεοελ. γ λ ώ σ 
σης». ’Άλλως τε καί τό  κυρίως γλωσσικό μά
θημα τών Νέων Ελληνικών ή «Σύνθεση», δέν 
μπορεί μέ τό  καινούργιο πρόγραμμα νά εκπλη
ρώνει ·τό σκοπό του, τήν ορθή δηλ. χρήση 
στό  γραπ τό καί προφορικό λόγο τής καθα- 

.ρεύουσας, τής έπίσημης αύτής γλώσσας τής 
Παιδείας μας άπό τήν 4η Δημοτικού καί πάνω, 
γιατί χωρίς συστηματική εισαγωγή μέ είδικές 
γλωσσικές άσκήσεις στον ίδιαίτερο μηχανι
σμό καί τό  λεξιλόγιό της, δέν θά μπορούσανε 
νά τή χρησιμοποιούνε σ ω στά  όχι μόνο οΐ μα
θητές τής 1ης καί 2ης τάξης τού Γυμνασίου, 
αλλά καί αυτοί άκόμα οί τελειόφοιτοι του,
3) ’ Ενώ κατά τά  φαινόμενα άναγνωρίζει ότι ό 
δεύτερος σκοπός τού μαθήματος τών Νέων 
Ελληνικών είναι «ή ένίσχυσις τής λογοτεχνικής 
μορφώσεως καί τού ενδιαφέροντος τών μαθητών 
προς τό  λογοτεχνικώς ώραϊον» στήν πραγμα
τικότητα τον τορπιλλίζει κι αύτόν μέ τό νά 
καθορίζει παρακάτω γιά τρίτο σκοπό τού μα
θήματος «τήν διά τής αύτής άναγνώσεως (τών 
νεοελληνικών κειμένων δηλ.) κατανόησιν καί 
τών λοιπών π λ ή ν  τ ή ς  λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς  
στοιχείων τού πολιτισμού». Είναι άνάγκη νά 

2 0 0  προσεχτεί ίδιαίτερα αύτή ή τελευταία καινο

τομία τού Προγράμματος που μας άπασχολεϊ, 
γιατί είδικά μ* αυτή όδηγεί τό  μάθημα τών 
Νέων Ελληνικών π ίσω  άπό τίς νέες καταχτή
σεις τής παιδαγωγικής έπιστήμης. Τό καινούρ
γιο σχολείο τού αίώνα, τό  «σχολείο έργα- 
σίας» βασίζεται στήν άρχή ότι μέ τή συ σσώ 
ρευση γνώσεων στό  μυαλό τών μαθητών δέ 
γίνεται τίποτα τό ούσιαστικό καί ότι ή άνύ- 
ψωση τού πνευματικού τους έπιπέδου καί ή 
ήθοπλαστική τους διαπαιδαγώγηση έξασφα- 
λίζουνται α ) μέ τήν αύτενεργό δράση τού παι
διού πάνω στήν πρόσκτηση κάθε είδους γνώ
σης, β ) μέ τήν άσκηση μέσα στά  πλαίσια τής 
οίκογενειακής καί σχολικής ζωής καί γ ) μέ τήν 
ευεργετική έπίδραση τής τέχνης. Ή  τελευταία 
αύτή έχει μεγάλη μορφωτική άξια, γιατί, κα-| 
Θώς δίνει τό  μήνυμά της μέ τή μεσολάβηση 
τής αίσθητικής συγκίνησης καί χαράς άφήνει 
άνεξάλειπτα σημάδια μέσα στήν ψυχή τού παι
διού καί έτσι ό,τι μαθαίνει άπ* αύτήν τό  μα
θαίνει γιά πάντα. ΟΙ συντάχτες λοιπόν τοί  ̂
παραπάνω Αναλυτικού Προγράμματος μέ τό 
νά βάνουνε γιά τρίτο σκοπό τού μαθήματ 
τών Νέων Ελληνικών τήν είσαγωγή καί στ  
άλλα στοιχεία τού πολιτισμού, άποδείχνο 
ότι δέ ρίχνουνε τό  περισσότερο βάρος τού μα
θήματος στή μορφωτική άξια τής τέχνης 
ότι τό  μπερδεύουνε μέ τά  άλλα έπιστημονικ 
μαθήματα τού Γυμνασίου. 4) Εισάγει ά π ότή  
Δ ', τάξη κιόλας τήν άνάγνώση «έκλεκτών άπο 
σπασμάτων έκ τού δημοδεστέρου λόγου τ 
Βυζαντινής περιόδου, πεζού καί έμμετρου» για 
κατά τή γνώμη του φτάνουνε καί περισ 
ουνε τρία χρόνια γιά νά μάθουνε σί μαθητ 
τού Γυμνασίου τή νεοελ. γ λ ώ σσα  καί λογο 
χνία καί είναι άνάγκη νά ένδιατρίψουν 
Βυζαντινή, γιά νά παρακολουθήσουνε μέσ’ 
αύτή καί τήν άπ* εκεί καί πέρα έξέλιξή της 
σήμερα, τήν άμεση καταγωγή μας άπό το  
άρχαίους ήμών προγόνους. 5) Βρίσκει πο 
τίς 5 καί 4 ώρες πού καθιερώνει τό  προηγ 
μενο άναλυτικό πρόγραμμα στήν 1η καί 2 
τάξη τού Γυμνασίου γιά τή διδασκαλία τ 
Νέων Ελληνικών καί τίς περιορίζει σέ τρεΐ

Ά π ό  τά  παραπάνω, γίνεται, νομίζω, 
κετά φανερό ότι ή Κυβέρνηση τής «Κοσμογ 
νίας» τού Κονδύλη όχι μόνο δέν δίνει καμ 
σημασία στον έκσυγχρονίσμό τής έκπαίδευ 
καί στή  μεγάλη μορφωτική άξια τής νε 
λογοτεχνίας, άλλά δέν ένδιαφέρεται πραγμ 
κά ούτε γιά τήν έκμάθηση τής έπίσημης γλ 
σας της, τής καθαρεύουσας άπ ό τούς μαθη 
τού Γυμνασίου. Εκείνο πού τήν ένδιαφέ 
είναι νά στρέψει πάλι τήν προσοχή τών 
θητών προς τά  παλιά καί καθυστερημένα ί 
νικά τής πριν άπό τά  1917 παιδείας καί 
κυριώτερο, ν’ άνοίξει καί μερικά παραθυρ 
μέσα στό  Άναλυτικό Πρόγραμμα (άνό 
καί λοιπών πλήν τής λογοτεχνίας στοιχ 
τού πολιτισμού), γιά νά διοχετέψει μέσ’ 
αύτά διάφορα άναγνώσματα σύμφωνα μέ 
ιδιαίτερη πολιτική της.

Μέσα στον κατήφορο πού παίρνει άπό 
καί πέρα ή δημόσια παιδεία τής χώρας 
μοιραίο ρόλο παίζει ή διχτατορία τού Μετ 
Ή  κυβέρνησή του έκατάλαβε ότι δέν μπο 
πετύχει στήν καινούργια έκπαιδευτική πολι



τη$> άν δέν 'περιορίσει π ρώ τα  δσο τό δυνατό 
ττ\ό πολύ τήν πρωτοβουλία του δασκάλου 
μέσα στη σχολική ζωή. Ό π ω ς  εξηγήθηκε πιο 
ττάνω, οί δάσκαλοι ώς τότε μπορούσανε νά 
διαλέγουνε άνάμεσα σέ τρία τουλάχιστο έγκε- 
κριμένα βιβλία για τό  κάθε μάθημα, έκείνο που 
Θά τούς βοηθούσε νά κάνουνε καλύτερα τή 
δουλειά τους. Για νά έξουδετερώσει λοιπόν καί 
έκείνη τήν περιορισμένη συμμετοχή τους στήν 
έπιλογή τής διδακτέας ύλης, έσοφίστηκε τή 
μονοπώληση άπό τό  Κράτος του διδακτικού 
βιβλίου καί ίδρυσε τό  1937 τον ’Οργανισμό 
Έκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (Ο.Ε.Σ.Β.). Σύμ
φωνα μέ τον οργανισμό τής έκδοτικής έκείνης 
υπηρεσίας, τό  Κράτος όριζε τρία βραβεία για 
κάθε είδος διδακτικό βιβλίο και κρατούσε γιά 
τον έαυτό του τό  δικαίωμα, άφού ξεπλήρωνε 
τούς βραβευμένους συγγραφείς, νά παραλα
βαίνει τήν πνευματική τους ίδιοχτησία, νά 
τή διασκευάζει και νά τήν τροποποιεί όπως 
θέλει και τελικά νά συντάσσει ένα δικό του καί 
μοναδικό διδακτικό βιβλίο γιά κάθε μάθημα. 
Ά π ό  τότε πιά, στον τομέα τουλάχιστο τού 
σχολικού βιβλίου, ό παράγοντας δάσκαλος καί, 
ό παράγοντας συγγραφέας διδακτικού βιβλίου 
έξουδετερώνονται όλότελα καί μοναδικός ρυθμι
στής τής ποιότητας καί τής άξίας τους τό  
Κράτος. "Ετσι ή διχτατορία τού Μεταξά έκα- 
τάφερε νά καθορίζει μέ τά  πειθήνια όργανά 
της άνεξέλεγκτα καί μονάχα άπό πάνω όλη 
τήν έκταση τής πνευματικής τροφής · πού π α 
ρέχει ή παιδεία στούς τροφίμους της.

Παρ’ όλ* αύτά ή κρατική παιδεία κατρα
κύλησε πολύ πιο χαμηλά καί ύστερ’ άκόμα 
άπό τήν έποχή τής διχτατορίας τού Μεταξά. 
ΕΙδικά τό μάθημα των Νέων Ελληνικών έδέ- 
χτηκε τή χαριστική βολή άπ ό τίς κυβερνή
σεις τίς Ε.Ρ.Ε. (1954 και δώ ), έτσι πού έχασε 
πιά σχεδόν τήν αύτοτέλειά του και τή δικαίω
σή του μέσα στο άναλυτικό πρόγραμμα τού 
Γυμνασίου. Ένας άπό τούς σπουδαιότερους λό
γους γιά τούς οποίους έφτάσανε σέ τέτοια 
κατάντια τά έκπαιδευτικά μας πράγματα είναι 
ότι άπ ό τό 1945 καί πέρα έδιωχτήκανε σάν 
κομμουνιστές καί έχτροί τής πατρίδας όλοι 
σχεδόν οί προοδευτικοί δάσκαλοι τής δημοτι
κής καί μέσης έκπαίδευσης καί εξαφανιστήκανε 
άπό τήν άνώτερη διοίκηση τής παιδείας καί 
ο\ τελευταίοι έκπρόσωποι τής Εκπαιδευτικής 
Μεταρρύθμισης τών Φιλελευθέρων. "Ετσι, οί* 
θεωρητικοί ύπέρμαχοι τής Ε.Ρ.Ε. έκυριαρχή- 
σανε πέρα γιά πέρα σ ’ όλα τά  σκαλοπάτια 
τής έκπαίδευσης άπό τό νηπιαγωγείο καί τό  
δημοτικό ώς τό  Πανεπιστήμιο καί άπ* εκεί ώς 
τήν̂  άνώτερη καί κατώτερη διοίκηση τής κρα- 
ΊΠΚής παιδείας. "Οπως ήτανε επόμενο, τό  Α 
ναλυτικό Πρόγραμμα τού 1935 δεν τούς έβό- 
λευε απόλυτα στήν έπιδίωξη τών πολιτικών 
τους σκοπών καί έπειδή δέν αποφασίσανε ά- 
κομα νά το αλλάξουνε, τό  έτροποποιήσανε 
■πρόχειρα με διάφορες συμπληρωματικές δια- 
παςεις. Ειδικά τό μάθημα τών Νέων Ελληνι
κών Μέση Εκπαίδευση τό έκλονίσανε

πο τα θεμέλιά του μέ τήν Προκήρυξη γιά τή 
ένταξη συλλογών Νεοελληνικών Άναγνωσμά-

iq â^ ICCs T&v Γυμνασίων (Μάιος
I ) καί ακόμα μέ τίς διάφορες άποφάσεις

τών Είδικών Εκπαιδευτικών Επιτροπών γιά 
τήν κρίση τών ύποβληθέντων δοκιμίων άπό 
τό  1954 ώς τό  1957. Τρία είναι τά  χαραχτη- 
ριστικά σημεία τής παραπάνω προκήρυξης 
γιά τή σύνταξη Νεοελληνικών Α ναγνωσμά
των : 1) Ό τ ι  είσάγει στίς άντίστοιχες συλ
λογές τών τριών τελευταίων τάξεων τού Γυ
μνασίου βυζαντινά καί μεταβυζαντινά κείμενα 
«έν τή Δ ' τάξει έκ τών λαίκωτέρων έν τή Ε' 
τάξει έκ τών άρχαϊκωτέρων, έν δέ τή ΣΤ' τάξει 
έκ τών άττικιζόντων». Στά παραπάνω κείμενα 
προστεθήκανε άργότερα, ύστερ* άπό τίς ύπο- 
δείξεις τών Θεολόγων, ύποχρεωτικά καί κείμε
να άπό τά  έργα τών τριών μεγάλων Ιεραρ
χών τής Εκκλησίας, (Βασιλείου τού Μεγόιλου, 
Γρηγορίου τού Θεολόγου καί Ίωάννου τού 
Χρυσοστόμου), σάν νά τούς είχε έμποδίσει κα
νείς ώς τότε νά χρησιμοποιούνε τά  παραπάνω 
κείμενα μέ έναν τρόπ ο πιο έποικοδομητικό στό  
είδικό μάθημα τών Θρησκευτικών. Έ δώ  χρειά
ζεται μιά έξήγηση : Δέν άποκλείουμε τή Διδα
σκαλία τής Αρχαίας καί Βυζαντινής λογοτε
χνίας άπό τή Μέση Εκπαίδευσή μας. Νομί
ζουμε όμως πώς πρέπει νά περιοριστούν μονάχα 
σέ πολύ λίγα είδικά γυμνάσια της χώρας μας, 
πού θά προετοιμάζουν τούς μαθητές γιά τή 
Φιλοσοφική Σχολή, γιά τή θεολογία, τά  Νο
μικά, υ π ό  τ ή ν  ά π α ρ α ί τ η τ η  ό μ ω ς  
π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η ,  ότι οί μαθητές θά έχουνε 
π ρώ τα  στερεώσει τό  γλωσσικό τους αίσθη- 
τήριο μέ τήν καθιέρωση σάν έπίσημης γ λ ώ σ
σας μέσα στήν Εκπαίδευση τής Δημοτικής.
"Ετσι όμως όπως μπαίνει σ ’ όλη τήν έκταση 
τής Μ. Παιδείας, ή Βυζαντινή γ λ ώ σσα  μέσα 
στά  πλαίσια τού μαθήματος τών Νέων Ε λ
ληνικών καί μάλιστα σέ βάρος του, είναι βλα
βερή γιατί δέν μπορεί φυσικά νά γίνεται λό
γος γιά πραγματική διδασκαλία τής νεοελλ. 
γλώσσας καί λογοτεχνίας μέ τό  μάθημα αύτό 
στίς τρεις τελευταίες τάξεις τού γυμνασίου. 
Απόδειξη ότι κοντά στίς διάφορες μεταφρά
σεις πού βγαίνουνε κάθε λίγο σάν βοηθητικά 
βιβλία στό  μάθημα τών Αρχαίων Ελληνικών, 
έφτάσαμε νά έχουμε στή χώρα μας καί βοηθη
τικά βιβλία γιά τά  Νέα Ελληνικά τού Γυ
μνασίου. Ένα τέτοιο μεταφραστικό βιβλίο έχει 
έκδόσει ό κ. Γ. Καλαματιανός. 2) "Οτι ζητάει 
άπό to0S συλλογείς τών Νεοελλ. Α ναγνω
σμάτων νά διαλέγουν έργα, τά  όποία «νά έ
χουν, εί δυνατόν, άξίαν ύπερχρονικήν δΓ ό 
καί πρέπει νά έκλεγούν έκ τής πνευματικής 
παραγωγής τού "Εθνους, ήτις έπέζησε τής δη
μιουργίας της κτλ.» καί συμπληρώνει π αρα
κάτω : «"Εργα ζώντων λογοτεχνών είναι δυνα
τόν νά περιλαμβάνωνται μόνον έφ’ όσον κέ- 
κτηνται άδιαφιλονικήτως έξαιρετικήν φρονημα- 
τιστικήν καί λογοτεχνικήν ή επιστημονικήν ά
ξίαν». Κατ’ άρχήν πρέπει νά σημειωθεί έδώ, 
ότι δέν έχουμε καμιάν άντίρρηση νά διδάσκον
ται σ ’ όλα τά  σχολεία τής Μέσης Παιδείας οί 
παλαιότεροι νεοέλληνες λογοτέχνες καί μάλι
στα  οί καθαρευουσιάνοι. Ή  «καθαρεύουσα» 
λογοτεχνία μας είναι μιά νεοελληνική πραγμα
τικότητα, πού δέν μπορεί νά τήν άγνοήσει τό  
μάθημα τών Νέων Ελληνικών στή Μέση Εκ
παίδευση. θ ά  πρέπει όμως νά γίνεται αύτό 
υπό δύο άπαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Νά 201
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έχουνε κατακτήσει π ρώ τα  άπόλυτα οΐ μαθη
τές τή μητρική τους νλώ σσα , όπως άναφέρ- 
θηκε παραπάνω καί 2) Νά γίνεται ή έξέταση 
των παλαιοτέρων νεοελλήνων λογοτεχνών μέσ’ 
άπ ό τό πρίσμα τής έποχής τους καί σέ Αντι
παραβολή μέ τή σύγχρονη. Χωρίς τις παρα
πάνω προϋποθέσεις ή διάταξη αυτή είναι πρα
γματικά καταχθόνια, γιατί είναι όλοφάνερο 
ότι μέ τό  νά Αποκλείει άπό τά  Νεοελλ. ’ Ανα
γνώσματα όλους σχεδόν τους σύγχρονους λο
γοτέχνες, δέν κάνει άλλο παρά νά κρατάει μα- 
κρυά τον τρόφιμο του Γυμνασίου άπό τους 
διάφορους προβληματισμούς τής λογοτεχνίας 
τής έποχής του, γιά νά μήν ένημερωθεΐ μέ κα- 
νέναν τρόπο πάνω στά  φλέγοντα πνευματικά 
ζητήματα, πού τήν Απασχολούνε σήμερα. Καί 
πραγματικά ότι θέλει νά στρέψει τήν π ροσο
χή του μονάχα στους παλιούς καί ξεχασμένους 
λογοτέχνες, φαίνεται ά π ό τ ά  τελευταία Νεοελλ. 
Α ναγνώσματα (έκδοση 1957), όπου ανθολο
γούνται κατά προτίμηση συγγραφείς τουλάχι
στον άπό τον Παλαμά καί π ίσω  (Δροσίνης, Πο- 
λέμης, Παπαδιαμάντης, Καρκαβίτσας, Βυζηίνός, 
Προβελέγγιος, Βαλαωρίτης, Παράσχος, Καρα- 
σούτσας κ.τ.λ.). Δέν χωράει Αμφιβολία ότι ό 
κύριος λόγος τής προτίμησης αύτής, είναι ότι 
τά  ξεπερασμένα πιά μεγαλοίδεάτικα ιδανικά 
τών περισσότερων άπό τούς παραπάνω λο
γοτεχνών ή ταιριάζουνε κατά κάποιον τρόπο 
μέ τήν Αντιδραστική πολιτική τής επίσημης 
Παιδείας ή είναι πέρα γιά πέρα Ακίνδυνα γιά 
τις σχετικές έπιδιώξεις της. 3) "Οτι ενώ άνα- 
άναγνωρίζει γιά δεύτερο σκοπό του μαθήμα
τος τών Νέων Ελληνικών τήν αισθητική καί 
λογοτεχνική μόρφωση τών μαθητών, ρίχνει 
τόσο μεγάλο βάρος στο  περιεχόμενο τών λο
γοτεχνικών έργων, που διαθέτει σχεδόν μιάν 
όλάκερη σελίδα τής Εφημερίδας τής Κυβερνή- 
σεως, γιά νά προσδιορίσει τό  ποκυποίκιλο υ
λικό τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ένα 
μεγάλο μέρος άπό τά  παραπάνω θέματα δέν 
υπάρχουνε μέσα στή  λογοτεχνική π αραγωγή  
τής χώρας μας, γιατί άπό τή φύση τους Α
φήνουνε Αδιάφορη τήν τέχνη στοιχεία πολιτι
σμού ό π ω ς : «τό  κράτος, ή κρατική όργάνω- 
σις, οι κρατικοί θεσμοί, αί έπιστήμαι, ή φι
λοσοφία, ή έρευνα τής φύσης, αί τεχνικαί ανα
καλύψεις, τά  σύγχρονα τεχνικά έργα κτλ. 
κτλ.». Έ τσι τό  Ατελεύτητο αύτό συνταγολό
γιο θεμάτων τής Προκήρυξης, που μάς Απα
σχολεί, οδηγεί Αναγκαστικά στήν παραπέρα 
προώθηση τής γνωστής διάταξης του Άναλ. 
Προγράμματος του 1935 «άνάγνωσις καί λοι
πών πλήν τής λογοτεχνίας στοιχείων του π ο
λιτισμού», γιατί εισάγει πιά συστηματικά 
νέους κύκλους γνώσεων καθαρά επιστημονικών 
καί φιλοσοφικών πού δέν έχουν καμιά σχέση 
μέ τήν τέχνη του λόγου καί που κάνουνε τό 
μάθημα τής Νεοελ. Λογοτεχνίας νά χάνει τήν 
ειδοποιό διαφορά του άπό τά  άλλα έπιστη- 
ϋονικά μαθήματα του Γυμνασίου, τή μόρφωση 
δηλ. τών μαθητών μέ τή μεσολάβηση τής αι
σθητικής συγκίνησης, πού προκαλεί τό  έργο 
τέχνης. Καί τό  δράμα είναι ότι κλονίζεται στή 
βάση του τό τόσο  εύεργετικό γιά τήν ψυχική 
καλλιέργεια τής νεολαίας αύτό μάθημα όχι μο
νάχα άπό λόγους πολίτικους—τί πιο εύκολο

νά μπαίνει μέσα σ ’ όλα αύτά τά  άσχετα μέ| 
τήν τέχνη Αναγνώσματα ή κατευθυντήρια 
γραμμή του έκάστοτε κρατοϋντος κόμματος ; -J  
άλλά καί άπό τήν Αμάθεια τών έκπαιδευτικώνΓ 
πού συντάξανε τήν παραπάνω ΠpoκήpυξηJ 
Κάθε ένημερωμένος στήν παγκόσμια εκπαιδευ
τική κίνηση ξέρει πολύ καλά ότι όλες οι πι< 
προοδεμένες άπό μάς χώρες άντικρύσανε πολι 
πιο πριν άπό μάς τό  Ιδιο παιδαγωγικό πρ< 
βλήμα στό μάθημα τής έθνικής λογοτεχνίι 
Είχανε δηλ. μπροστά τους μιά έγχώρια τέχι 
του λόγου, μιά πραγματικότητα δηλ. που 
σήκωνε τροποποίηση ή άλλαγή, γιά νά άν( 
προσαρμόζεται στις διάφορες μορφωτικές ά] 
παιτήσεις τών έκάστοτε έκπαιδευτικών τοι 
προγραμμάτων. Μή μπορώντας λοιπόν ν< 
έχουνε έθνική λογοτεχνία μέ θέματα κατά π< 
ραγγελίαν, έλύσανε τό  ζήτημα μέ τή μέθοί 
του γορδίου δεσμού. ’Αποφασίσανε μέ ά] 
λόγια νά είσάγουνε σ ’ όλες τις βαθμίδες τί 
έθνικής τους έκπαίδευσης έργα πού μ ο ν ά χ  
δ έ ν  Ε ρ χ ό ν τ ο υ σ α ν  σ ά  ά ν τ ί θ ε σ η  
τούς βασικούς μορφωτικούς της σκοπούς ύ̂  
τήν Απαραίτητη προϋπόθεση νά είναι άρ· 
άπό καλλιτεχνική άποψη καί νά μπορούνε 
είναι προσιτά στις Αφομοιωτικές ίκανότη- 
τής κάθε μιάς ήλίκίας. Καί καταλήξανε σ ’ αυ 
τή ριζοσπαστική άπόφαση γιατί στήν έπο> 
μας ή δημιουργική μελέτη, μέ τή μέθοδο 
λίστα του σχολείου έργασίας, ενός έργου 
χνης μέ θέμα Αδιάφορο άπό ήθοπλασ* 
άποψη, ή άσήμαντο ή καί όχι άμεσα διΙ 
χτικό όπως π .χ. τό  επίγραμμα του Σολωι 
ή «Γαλήνη» τό πεζοτράγουδο του Κόντογ]
« Ό  κούκος», τό  διήγημα «Ή  εκδρομή 
Δημητροϋ» τής Κατίνας Παπά, είναι πολύ 
μορφωτικά καί πολύ πιο ήθοπλαστικά άπό 
είδους χρήσιμη γνώση καί συμβουλή, πού μι 
ροϋνε νά δίνουνε άνούσια καί κακότεχνα 
γνώσματα. Τό νά ρίχνεις λοιπόν τόσο  βά 
στό  περιεχόμενο του έργου τέχνης καί νά τ< 
πιλλίζεις γιά χάρη του τό μάθημα τών Ni 
Ελληνικών, τό  μόνο πού θά μπορούσε νά 
νει τή δυνατότητα στά  παιδιά μας νά χ< 
ρονται καί νά έχτιμάνε τήν όμορφιά τής 
τρικής τους γλώσσας καί τής έθνικής καί 
κόσμιας λογοτεχνίας, δέν είναι μονάχα «έκ 
πονηρού» άλλά πέρα γιά πέρα άντιεπκ 
μονικό.

Οι συνέπειες .αύτής ειδικά τής τεί 
ταίας διάταξης, ήτανε μοιραίες γιά τό 
θημα τών Νέων Ελληνικών άπό τό 19: 
δώ . Ποτές άλλοτε δέν έχει πέσει τόσο  1 

μηλά τό  μάθημα αύτό όσο σήμερα. Καί ό 
γος είναι γιατί τήν παραπάνω διάταξη 
έφαρμόσανε σχολαστικά μέ τις Αποφάσεις 
διάφορες ειδικές έπιτροπές γιά τήν κρίση 
λογών νεοελ. αναγνωσμάτων πού δέν εή 
καμιά σχέση μέ τό μάθημα τον Νέων *Εί 
κών. Γιά τήν τύχη τής σπουδάζουσσς νεο> 
μας τις παραπάνω Έπιτροπές τις άπα{ 
ένας Έκπαιδ. Σύμβουλος, ένας Γενικός Έι 
ρητής τής Μέσης Παιδείας, πού σέ μερικί 
ριπτώσεις ήτανε καί θεολόγος καί ένας Π 
σιάρχης, έκπαιδευτικοί δηλ. πού κατά κ< 
όχι μονάχα δέν είχανε καμία ιδέα γιά τή 
χρονη λογοτεχνική π αραγω γή  τής χ(



6νΐ μονάχα δέν είχανε καμιά έπαφή ή σχέση 
μέ τό μάθημα των Νέων Ελληνικών—συνήθως 
οΐ γυμνασιάρχες στον τόπο μας άποφεύγουνε 
νά διδάσκουν τά  Νέα Ελληνικά, γιατί θεω
ρούνε τό μάθημα αυτό κατώτερο άπό τά  ’ Αρ
χαία καί τό  άναθέτουνε στους νέους καί π ρω 
τόπειρους φιλολόγους— άλλ’ άκόμα είχανε ξε
χύσει ή καί δεν έπροφτάσανε νά μάθουνε τη 
στοιχειώδη παιδαγωγική άρχή τής έποχής μας 
ότι «ή άρετή δέν διδάσκεται άλλά άσκεϊται». 
Τό πρώτο λοιπόν που κάνανε είναι νά καυτη
ριάζουνε «την τάσιν του μαθήματος.προς ά
κρατον λογοτεχνισμόν» και νά κατηγορούνε 
τάς ύπό κρίσιν συλλογάς «διότι εις αύτάς άντι- 
προσωπεύονται αί πλεΐσται τών λογοτεχνι
κών μορφών του πεζού και ποιητικού λόγου 
καί ουχΐ κείμενα καθαρώς επιστημονικού πε
ριεχομένου κ.τ.λ. κ.τ.λ.» * * "Έτσι ξεκινώντας 
άπό τήν παραπάνω υπόδειξη τής σχετικής 
Προκήρυξης καί έχοντας γιά γνώμονα πρώτα 
καί κύρια τό διδακτικό καί φρονηματιστικό 
περιεχόμενο τών άναγνωσμάτων προχωρούνε 
πιο πέρα και μέ έλαφρή συνείδηση πετσοκό- 
βουνε, διασκευάζουνε ή καί άκόμα συναρμολο
γούνε κατά τό  δοκουν διάφορες περικοπές άπό 
τά πιο σεβαστά κείμενα τής έθνικής μας λογο
τεχνίας καί τό  χειρότερο, παραγεμίζουνε τις 
συλλογές νεοελληνικών άναγνωσμάτων μέ άνα- 
ρίθμητα κείμενα άνούσια καί ανιαρά, που δέν 
έχουνε καμιά σχέση μέ τήν τέχνη, γιά τό  μο
ναδικό λόγο ότι παρέχουνε χρήσιμες γνώσεις 
καί συμβουλές σέ τρόπο που τά  καινούργια 
Νεοελλ. ’ Αναγνώσματα καί μήν είναι πιά λο
γοτεχνικές συλλογές άλλά, όπως πολύ χαρα- 
χτηριστικά είπε ένας εκπαιδευτικός*, «ένα εί
δος δειγματολογίου του νεοελλ. πολιτισμού 
καί τής γλώσσας άπό τά  βάθη τών αίώνων 
ώσαμε σήμερα». Δέν είναι δυνατό νά έξεταστει 
έδώ διεξοδικά τό  π όσο  βλάφτουνε τούς μαθη
τές τού Γυμνασίου οΐ καινούργιες συλλογές 
Νεοελλ. ’Αναγνωσμάτων. Σέ είδική μελέτη Θά 
έξεταστεϊ διεξοδικά τό Θέμα αύτό καί Θά άπο- 
δειχτεί μέ επιστημονικά έπιχειρήματα, ότι είναι 
αρκετά τά Νεοελλ. ’ Αναγνώσματα καί μόνο 
τού Γυμνασίου γιά ν’ άποδείξουνε ότι ή Παι
δεία μας γύρισε πολύ πιο π ίσω  άπό τήν τε
λευταία έκπαιδευτική μεταρρύθμιση τών Φιλε
λευθέρων τού 1931. Γιά νά πάρει μονάχα μιάν 
ιδέα ό άναγνώστης πάνω στο ζήτημα αύτό, 
αναφέρουμε χαραχτηριστικά ότι άπό τά  123 
αναγνώσματα πού έχει ή τελευταία συλλογή 
τής 1ης τάξης τού Γυμνασίου, τά  98 δέν έχουνε 
απολύτως καμιά λογοτεχνική άξια, είναι δηλ. 
αέρας κοπανιστός άπό άποψη καθαρά φρονη- 
ματιστική καί ήθοπλαστική καί άκόμα ότι άπό 
τα 25 κείμενά της πού στέκονται κάπως λογο
τεχνικά, μονάχα τέσσαρα είναι γραμμένα σέ 
στρωτή καί καλή καθαρεύουσα. *Έτσι ο! μα-

* Βλέπε Μ. Σταθοπούλου - Χριστοφίλη «Τά 
καινούργια Νεοελλ. Αναγνώσματα» Περιοδικό 
1 Α9 ε <̂Χ κα’’ ’ Ιούνιος -  ’Ιούλιος 1957 σελ.

, .  * Βλεπε : Χρήστου Φράγκου. «Τά Νεοελλ.
* ναγνώσματα» Περιοδικό Παιδεία καί Ζωή 

τ°μος 60ς σελ. 57 κ. έ.

θητές τής τάξης αύτής δέ βρίσκουνε στό  βι
βλίο τους ούτε καί τά  άπαραίτητα λογοτε
χνικά κείμενα πού θά τούς τραβούσανε τό  έν- 
διαφέρο τους καί θά τούς κάνανε νά συμπαθή
σουνε κατά κάποιο τρόπο αύτή τήν περιβόητη 
καθαρεύουσα. 'Ό σο γιά τή στάθμη τής αίσθη- 
τικής καλλιέργειας έκείνων πού είναι ύπεύθυνοι 
γιά τήν άνθολόγηση τών Νεοελ. Αναγνωσμά
των, είναι άρκετό νά πεί κανείς ότι έγκρίνουνε 
γιά τή συλλογή τής 1ης τάξης, τό  περίφημο 
ποίημα: «θεός καί θάνατος» τού Καρασού- 
τσα  πού όπως άναφέρει 6 κ. Χρήστος Φράγ- 
κος στό  παραπάνω άρθρο του, τό  . βρίσκανε 
άνιαρό ώς καί οί παππούδες μας άκόμα.

« Ό  θεός τον θάνατον λυτρωτήν τών πόνων
έπεμψεν είς άρρωστον άνδρα γεωπόνον κτλ.»
"Αλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 

ότι άπό τή συλλογή τής 6ης τάξης, σύμφωνα 
μέ τις πληροφορίες πού μάς δίνει μέ τό  π α 
ραπάνω άρθρο της ή Κα Μ. Σταθοπούλου - 
Χριστοφίλη, έξοβελίζουνε άπό τήν άντίστοιχη 
άνθολογία. πού είχε ύποβάλει ή ίδια προς 
κρίσιν ώς περιέχουσαν ύλην άχρηστον διά 
τούς μαθητάς τής τάξεως 1) μιά έπιλογή άπ ό 
τούς «Στοχασμούς» τού Σολωμού 2) μιάν άλλη 
άπό τούς «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του 
ίδιου 3) ποιήματα τού Κάλβου, τού Μαβίλη, 
τού Γρυπάρη, τού Σικελιανού και άκόμα άπορ- 
ρίπτουνε τή μετάφραση στό «Βασιλέα Αήρ» 
τού Σαίξπηρ, τού Βασίλη Ρώτα ώς «άδόκιμον» 
καθώς καί τή μετάφραση τού Πλωρίτη στά  
«Γράμματα σ ’ ένα Ποιητή» τού Ρίλκε, «διότι 
περιέχει γλωσσικός άκρότητας» καί διότι 
«ποιητής καί μεταφραστής δέν είναι άξιόλο- 
γοι» καί είς έπίμετρον διερωτώνται : «Πού εί
ναι αί δοκιμώταται μεταφράσεις τού «Δον Κι- 
χώ τη » ύπό Σκυλίτση, τού Σαίξπηρ ύπό Βι- 
κέλα, τού Λέσσιγκ ύπό ’Αγγέλου Βλάχου κ. 
ά». Τελικά έγκρίνουνε, ούτε λίγο ούτε πολύ, 
τή μετάφραση σ ’ ένα άπόσπασμα τής «Κόλα
σης» τού Δάντη άπό τον Άλεξ. Ραγκαβή : 
«*Έτεμον μέσην τήν όδόν τού βίου/όπότ* ευρέ- 
θην είς ζοφώδες δάσος /τής κατ’ εύθεϊαν έκτρα- 
πείς εξόδου κτλ.». Δέν είναι άνάγκη νά π ροσ
θέσει κανείς τίποτα παραπάνω υστερ’ άπό τή 
διαπίστωση ότι ο! άρμόδιοι κριτές τών τελευ
ταίων Νεοελλ. Άναγνωσμάτων έφτάσανε νά 
βρίσκουνε ωραία καί σω στή  μιά τόσο άνυπό- 
φορη άρχαίζουσα καί ψεύτικη μετάφραση στό 
έργο τού πρώτου  μεγάλου ποιητή τής Ι τ α 
λίας, πού έγραψε στή μητρική γλ ώ σσα  τής 
πατρίδας του.

βΥστερ’ άπό όλα όσα  γραφήκανε έδώ γιά 
τό μάθημα τών Νέων Ελληνικών στή Μ. ’ Εκ
παίδευση, άν λάβει κανείς ύπ’ όψη του μιά 
μονάχα παρατήρηση τού Κου Χρήστου Φράγ
κου γιά τά  καινούργια άναγνωστικά τού Δη
μοτικού στό  ίδιο άρθρο του, πού άναφέραμε 
π αραπ άνω : «Ή  καινούργια γλωσσική ύφή 
τών αναγνωστικών τών τριών πρώτων τάξεων 
τού Δημοτικού (δημοτική πού συγγενεύει μέ 
τήν καθαρεύουσα) παραξένεψε τούς δασκάλους 
καί τούς γονείς, πού διαπιστώσανε μέ θλίψη 
πώς τό  παιδί πριν νά πάει στό  σχολείο ξέρει 
αρκετά τή γλ ώ σσα  του καί πηγαίνοντας σ ’ 
αύτό, χρόνο μέ τό  χρόνο χάνει τό  νεοελληνικό



γλωσσικό του αίσθητήριο», θά βγάλει εύκολα 
μονάχος του το  συμπέρασμα γιά τήν κατά
π τω ση  καί τήν έξαθλίωση τής σημερινής Παι
δείας μας στην περιοχή τουλάχιστο τής διδα
σκαλίας τής Ελληνικής γλώσσας. Μέσα σέ 
δώδεκα όλάκερα χρόνια φοίτησης οΐ σημερινοί 
τελειόφοιτοι του γυμνασίου μας όχι μόνο δέν 
προφταίνουνε να μάθουνε καί νά χειρίζονται 
σ ω σ τά  τη μητρική τους γλώ σσα , όχι μόνο τή 
χαλάνε καί τή διαστρέφουνε σιγά-σιγά μέ τό 
άνακάτεμα καί τό  μπέρδεμα τής ψευτοδημοτι- 
κής καί τής καθαρεύουσας στο  Δημοτικό Σχο
λείο, τής δόκιμης δημοτικής τής μιξοκαθαρεύου- 
σας, τής στρωτής καθαρεύουσας, τής άρχαΐ- 
ζουσας καθαρεύουσας, τής βυζαντινής, τής νεο- 
βυζαντινής μέ τά  λαϊκώτερα, τά  άρχαϊκώτερα 
καί τά  άττικίζοντα χαραχτηριστικά τους στίς 
συλλογές Νεοελλ. Αναγνωσμάτων στό  Γυμνά
σιο και τελικά τής άρχαίας έλληνικής γ λ ώ σ 
σας, άλλά καί καταντάνε ύστερ* άπό τήν τό 
ση γλωσσική ταλαιπωρία νά μήν ξέρουνε τί
π οτα  σω στό  για τήν έλληνική γλ ώ σσα  και νά 
μένουνε άπό τήν άποψη αύτή πέρα γιά πέρα 
άγράμματοι.

Καί δέ φτάνουνε αύτά. Τον τελευταίο και
ρό διαβάζουμε κάθε λίγο καί τόσο  πύρινα άρ
θρα των διαφόρων καθηγητών του πανεπι
στημίου πού καταγγέλλουνε τήν άγραμματο- 
σύνη των αποφοίτων του Γυμνασίου καί ά - 
ραδιάζοντας έμπαικτικά τις γλωσσικές καί 
ορθογραφικές μαργαρίτες τους ρίχνουνε όλο 
τό  φταίξιμο στούς δασκάλους καί τά  παιδιά 
γιατί δέν ξέρουνε ή δέ θέλουνε νά κάνουνε κα
λά τή δουλειά τους μέσα στό  σχολείο. Καί 
γιατί, παρακαλώ, φταίνε οί. δάσκαλοι καί τά  
παιδιά ; Μήπως έδόθηκε ποτές εύκαιρία, προ 
πάντων άπό τά  1935 καί έδώ στούς μαθητές 
του Δημοτικού καί του Γυμνασίου νά μάθουνε 
συστηματικά καί νά πλουτίσουνε τή μητρική 
τους γλώ σσα  έτσι πού νά μπορούνε νά έκφρά- 
ζουνε σ ω σ τά  καί όμορφα τίς σκέψεις τους στίς 
είσιτήριες έξετάσεις του Πανεπιστημίου; 
μήπως είναι άνθρωπίνως δυνατό νά κάνουνε οί 
δάσκαλοι σήμερα καλά τή δουλειά τους κάτω 
άπό τήν πίεση τών ασυγχρόνιστων καί τόσο 
άντιλαϊκών ’ Αναλυτικών Προγραμμάτων καί 
μέσα στίς άποπνικτικές συνθήκες τής σημερινής 
σχολικής ζωής μέ τά  80, τά  100 καί άκόμα 
μέ τά  120 παιδιά σέ κάθε τάξη ; Ή  μήπως 
δέν καταλαβαίνουνε ο! κ. κ. μανδαρίνοι τού 
Πανεπιστημίου ότι μέ τή χρήση μονάχα τής

γραμματικής τής άρχαίας αττικής διαλέκτου — 
αύτή είναι ή μοναδική έλληνική γραμματική 
πού χρησιμοποιεί τό  Γυμνάσιο — είναι τών ά- 
δυνάτων άδύνατο νά μάθουνε οί τρόφιμοί του 
αύτή τήν περίφημη καθαρεύουσά τους ; Ό χ ι ! 
Δέ χωράει καμιά άμφιβολία ότι ούτε ή νεο
λαία μας φταίει, ούτε οί μαρτυρικοί δάσκαλοί 
μας. Τό ψάρι βρωμάει άπό τό κεφάλι. Μιά 
πρόχειρη άπόδειξη, πού έχουμε μπροστά μας, 
είναι ότι μέσα σέ μιάν απόφαση τής Κρατικής 
Επιτροπής Παιδείας γιά τά  σχολικά βιβλία * 
μέ τήν όποία άναγνωρίζεται μέν ότι άπό τής 
ίδρύσεως τού Ο.Ε.Σ.Β. «δέν έσημειώθη π ρόο
δος ώς προς τήν ποιότητα τού διδακτικού βι
βλίου, κτλ., άλλ’ άπεναντίας τό  κρατούν άπό 
τό  1937 σύστημα τής διά διαγωνισμού προ- 
κρίσεως, βραβεύσεως καί έκδόσεως ένός μόνον 
βιβλίου δΓ έκαστον μάθημα ώρισμένης τάξεως 
άπέφερε πτώσιν τής στάθμης τού σχολικού 
βιβλίου» γίνεται πρόταση νά διατηρηθεί ό 
Ο.Ε.Σ.Β. γιά νά « ’Α ν α γ ν ω σ τ ι κ ά  β ι 
β λ ί α  τ ή ς  Σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ο υ ς  Έ κ π α ι -  
δ ε ύ σ  ε ω  ς, τάς στερεοτύπους εκδόσεις κειμέ
νων ’ Αρχαίων Συγγραφέων καί Πατέρων τής 
Εκκλησίας καί διά τ ά ς  ' Α ν θ ο λ ο γ ί α ς  
Ν έ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν  κ α ι  
νά περιέλθουνε πάλι στό  έλεύθερο εμπόριο όλα 
τά  ύπόλοιπα σχολικά βιβλία». Στήν παρα
πάνω, έπαναλαβαίνω, μοιραία άπόφαση γιά 
τό  ζήτημα τής διδασκαλίας τής νεοελληνικής 
γλώσσας μέσα στήν Παιδεία μας φιγου- 
ράρουνε τρία - τέσσερα—όσο ξέρω έγώ τουλά
χιστο, ονόματα άπό τούς «έν ένεργέία» καθη
γητές τών Πανεπιστημίων μας. Δέν μπορεί κα
νείς βέβαια νά ύποστηρίξει ότι αύτοί είναι οί 
πρώτοι ύπεύθυνοι γιά τό  σημερινό κατάντημα 
τής Παιδείας μας. Τό μεγαλύτερο βάρος τής 
εύθύνης τό  σηκώνουνε στούς ώμους τους οί διά
φοροι θεωρητικοί εκπρόσωποι τής Ε.Ρ.Ε. πού 
κατέχουνε τά  καίρια π όστα  μέσα στή διοίκηση 
τής έθνικής Παιδείας. Ό π ω σδή π οτε τό καλύ" 
τερο πού έχουνε νά κάνουνε όλοι οί κύριοι 
τοί, είναι τουλάχιστο νά σιωπούν.

’ Αθήνα 2 Αύγούστου 1961.

ζ

Λ ΙΖΑ  ΚΟΤΤΟΥ

* Βλέπε Περιοδικό Παιδεία καί Ζωή, ΑΙ 
γουστος καί Σεπτέμβριος τού 1958, σελ. κ.ι
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Γύρω στον Ίονέσκο

’Αγαπητή «Επιθεώρηση Τέχνης»,
Στο τεύχος σου του Ιουνίου, ό κ. Γερασ. 

Λυκισρδόπουλος υποστηρίζει όρισμένες απόψεις 
πάνω στο θέατρο του Ευγένιου Ίονέσκο, είδι- 
κά και πάνω στο «πρωτοποριακό» θέατρο, γε
νικότερα. Φοβούμαι, έν τούτοις, δτι οΐ Αντι
λήψεις καί οί θέσεις του αυτές στηρίζονται πά
νω σέ μια βασική παρεξήγηση.

Εξηγούμαι: ό Γ.Λ. συζητά για «πρωτοπο
ριακό» θέατρο, τή στιγμή πού, όπως δείχνει 
το κείμενό του, άγνοεΐ τό Αντικείμενό του. 
’Αγνοεί, με άλλα λόγια, τί θά πει «πρωτοπο
ριακό» θέατρο, ποιος είναι ό όρισμός τού «πρω
τοποριακού» θεάτρου. Κι Αγνοεί, Ακόμη, τήν 
ιστορία τής «πρωτοποριακής» τέχνης, γενικό
τερα. Τους συλλογισμούς του τούς στηρίζει δχι 
σέ κείνο πού πραγματικά έννοοΰμε δταν λέμε 
«πρωτοποριακό» θέατρο, Αλλά σέ κείνο πού ό 
ίδιος θά ήθελε νά είναι τό «πρωτοποριακό» 
θέατρο. Καί στηρίζει, Ακόμη, τά έπιχειρήματά 
του πάνω στο Χεγκελιανό όρισμό τής τέχνης 
- όρισμό πού δέν έχει θέση στήν παρούσα συζή
τηση, γιατί ή «πρωτοπορία» είναι μεταγενέ
στερο φαινόμενο, Αποτελεί εκδήλωση πού, δί
καια ή άδικα, ήθελε νά ξεπεράσει αυτόν Ακρι
βώς τον όρισμό.

"Ας δούμε, δμως, τά  πράγματα μέ τή σει
ρά τους. Καί πρώτα Από δλα: «πρωτοπορια
κό» δέν είναι τό θέατρο πού προπορεύεται κοι
νωνικά, πού τό διακρίνει μια καινούργια Αντί
ληψη για τή ζωή καί τήν τέχνη, τό θέατρο πού 
όνειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο καί πού Α
κολουθεί, στήν πορεία του, τήν πορεία καί τούς 
Αγώνες μιας καινούργιας κοινωνικής τάξης, 
πού πάει νά άνοττρέψει τήν κρατούσα τάξη. 
'Ενα τέτοιο θέοπρο θά τό λέγαμε «προοδευτικό» 
ή «έπαναστατικό» (κι ό Μπρέχτ, στον οποίο 
άναφέρεται ό κ. Γ.Λ., χαρακτηρίζοντάς τον 
μάλιστα σαν τον «πιο αυθεντικό πρωτοπορια
κό» συγγραφέα, φτιάχνει, στα  έργα πού φαί
νεται νά έχει υπ’ όψει του ό κ. Γ.Λ. «έποονα- 
στιτικό» θέατρο, έχοντας ξεπεράσει, στο με
ταξύ, τον «πρωτοποριακό» Μπρέχτ, τών πρώ
των του έργων, σάν τον «Βάαλ», τήν «Παχυ
δερμία τών πόλεων», τό «"Ανθρωπος για άν
θρωπο» κλπ.). Πρωτοποριακό, λέμε τό θέα
τρο έκείνο πού, ξεχωρίζοντας Από τή θεΐχτρο- 
γραφική μάζα, καινοτομεΐ μορφολογικά καί 
έρχεται, περιεχομενικά, σέ μιάν, αυτού ή έ- 
κεινου τού βαθμού, Αντίθεση —  δχι, δμως καί 
Ρήξη —  μέ τήν άρχουσα τάξη* έκείνο τό θέα
τρο πού εκφράζεται μέ καινούργιους αίσθητι- 
κους τρόπους καί πού προβάλλει ένα και
νούργιο δραμα τού κόσμου, μια καινούργια κο
σμοθεωρία έξεγερμένου, δχι δμως καί έπανα- 
στστημένου. Κι δτοτν ό «πρωτοποριακός» καλ- 
λιτέχνης ξεπεράσει τή διάσταση καί φτάσει 

Ρήξη ̂  μέ τήν τάξη του —  δπως έκανε ό 
^Ρ εχτ, Από μια στιγμή καί υστέρα (Από τήν 
®pcc πού έγραψε τό «Ταμπούρλο μέσα στή νύ- 
Χτα») κι δπως κάνει ό Άντάμωφ —  τότε παύει

νά είναι «πρωτοποριακός», Αφομοιώνει καί ξε
περνά τήν «πρωτοπορία» καί φτιάχνει μια κά
ποιας μορφής προοδευτική έπαναστοπτική τέχνη.

Επιτίθεται ό κ. Γ.Λ. έναντίον τού πριμιτι
βισμού, τού ίρρασιοναλισμοΰ κλπ. καί θα μπο
ρούσε νά συμφωνήσει ή νά διαφωνήσει κανείς 
μαζί του —  γενικά. ’Αλλά, ή συμφωνία ή 
διαφωνία μέ τούς τρόπους καί τις Αντιλήψεις 
αυτές, δέν έπηρεάζει, δέν Αλλάζει καθόλου τό 
γ ε γ ο ν ό ς  δτι πριμιτιβισμός, ίρρασιονα- 
λισμός, κυβισμός, φουτουρισμός, ντανταϊσμός, 
έξπρεσιονισμός έχουν δλα τή θέση τους στήν 
Ιστορία τής «πρωτοποριακής τέχνης», δτι Απο
τελούν τούς τρόπους έκφρασης τής «πρωτοπο
ρίας», τό πρίσμα μέσα Από τό όποϊο βλέπει 
καί μέ τή βοήθεια τού όποιου προβάλλει τον 
κόσμο ή «πρωτοπορία». Τό μετοατολεμικό «πρω
τοποριακό» θέατρο - Μπέκετ, Ίονέσκο, Σενέ 
κλπ. —  έμφοτνίζεται βασικά σέ μορφή Αντιρεα- 
λιστική, έστω νατουραλιστική κάποτε (δπως λέ
ει ό κ. Γ .Λ .), ίρρασιοναλιστική καί, περιεχο- 
μενικά, μέ ένα κάποιο είδος Αντίθεσης στον Α
στικό τρόπο ζωής. Ξεκινά Από μιάν Αντιθετικι- 
στική Αντίδραση στο γύρω κόσμο, προβάλλει 
—  συχνά —  τον κόσμο κομματιαστά, σέ εικό
νες Ασύνδετες μεταξύ τους, δίχως προεκτά
σεις προς τό αύριο, δίχως μιάν ελπίδα, ένα 
θετικό στήριγμα. Κι Ακριβώς γι’ αυτό χαρα
κτηρίζεται «πρωτοποριακό».’Απ ’ αυτή τή βάση, 
Απ’ αυτό τό γεγονός θά έπρεπε νά ξεκινά ή 
συζήτηση —  γιατί Αλλιώς θά βρίσκεται έξω 
Από τό Αντικείμενό της.

Κοντολογής: οί διαμαρτυρίες τού κ. Γ.Λ. 
θα είχαν θέση άν ό όρισμός τής «πρωτοπορια
κής» τέχνης» ήταν έκείνος πού φαίνεται νά υ
ποδηλώνουν τά δύο - τρία Αφελή έρωτήματα 
τού κ. Γ.Λ. ΊΗ, άν ό Ίονέσκο δέν ήταν «πρω
τοποριακός», Αλλά Ανήκε σέ μιάν άλλη Σχολή, 
σέ  ένα άλλο κίνημα, στον κριτικό ρεαλισμό, 
στο σοσιαλιστικό ρεαλισμό κλπ. Κι δπως εί
δαμε ,δέν συμβαίνει ούτε τό ένα ούτε τό άλλο. 
Στο τεύχος σου τού Ιουλίου έξ άλλου, ό κ.Θα
λής Δίζελος Απαντά στον κ. Γ.Λ. Και μέ τό ση
μείωμά του θέτει όρισμένα προβλήματα. *”Ο
πως, για παράδειγμα τό πρόβλημα τής «διά
στασης» ή τής «ρήξης» τού καλλιτέχνη μέ τήν 
τάξη του, τό πρόβλημα τής σχέσης «πρωτοπο
ρίας» καί «παρακμής», τό πρόβλημα, τέλος, 
τής έκμετάλλευσης τών μορφολογικών στοιχεί
ων τής «πρωτοπορίας» Από τήν προοδευτική 
καί τήν επαναστατική τέχνη.

Καί πρώτα Από δλα, ας ξεκαθαρίσουμε τού
το: ό «πρωτοποριακός» καλλιτέχνης δέν έρχεται 
σέ ρήξη μέ τήν τάξη του. "Ερχεται μόνο σέ 
διάσταση μαζί της* σέ διάσταση πού συχνά 
Αγγίζει τά  δρια τής ρήξης, δίχως, δμως, νά 
Αγκιστρώνεται ποτέ σ ’ αυτήν, δίχως νά στα
θεροποιείται στά  δρια τής ρήξης. Κι Ακριβώς 
γι’ αυτό. Ακριβώς έπειδή δέν φτάνει σταθερά 
στή ρήξη —  όπότε θά Ανοίγονταν μπρος του 
καινούργιοι ορίζοντες, ένας άλλος κόσμος, μέ 205



άλλες, πλατύτερες, διαστάσεις —  κινείται μέ
σ α  στο άδιέξοδο και στο τέλμα, στην άρνηση. 
"Η, άκόμη, και στο χώρο τής πισωδρόμησης.

Μέσα σ ’ αύτό τον «κλειστό» κόσμο πού κι
νείται, όμως, τά καινούργια έκψραστικά μέσα, 
οΐ καινούργιοι εκφραστικοί τρόποι πού χρη
σιμοποιεί δέν άποτελοΟν άπλώς τεχνικά μέσα, 
τά  μέσα που θά του έπέτρεπαν νά έκφράσει τό 
δυναμισμό των σχέσεων, των μεταβολών, της 
κίνησης καί τών έσωτερικών καί έξωτερικών 
γεγονότων, πού διαμορφώνουν την προσωπικό
τητα τών ήρώων του, άλλά την ουσιαστική φόρ
μα πού δίνει στην περιγραφή καταστάσεων 
καί χαρακτήρων* τή φόρμα πού γίνεται, έτσι, 
γΓ αυτόν, από καλλιτεχνική άποψη, μιά ά -  
ν ώ τ ε ρ η ,  τ ε λ ι κ ή  πραγματικότητα. 
Μέ άλλα λόγια, στον «πρωτοποριακό» καλλι
τέχνη ή τεχνική γίνεται σκοπός καθ’ έαυτόν, 
άποκτά μιάν ουσιαστικότερη αυθυπαρξία —  
μέ αποτέλεσμα τά στοιχεία τής σύγκρουσης 
καί τής μεταβολής, πού δίνονται μέσα άπό άει- 
κίνητες πάντα λεπτομέρειες, νά έμφανίζονται 
μονοδιάστοττα, νά έχουν ένα δυναμισμό δίχως 
σκοπό καί προσανατολισμό καί νά συνθέτουν 
ένα σύνολο καθαρά στατικό, πού δίνει τή γε
νική είκόνα τής άποτελμάτωσης. Μέ αποτέλε
σμα νά γίνεται, πέρα άπό τις όποιες διακη
ρύξεις του κι όπως τον αποκαλύπτει τό περιε
χόμενο του έργου του, «παρακμιακός».

Ά π ό  τήν ώρα, όμως, πού ό κο[λλιτέχνης 
φτάνει σέ ρήξη μέ τήν τάξη του, παύει νά εί
ναι «πρωτοποριακός». ’Από τή στιγμή έκείνη 
χρησιμοποιεί τά  νέα έκφραστικά μέσα, τις νέ
ες έκφραστικές μορφές πού κληρονόμησε άπό 
τήν «πρωτοπορία», άπλώς σάν τεχνικά μέσα 
πού του έπιτρέπουν νά δώσει μορφή άνάγλυφη 
σέ  μιά πραγματικότητα πού βρίσκεται πέρα 
άπό τήν έπιφάνεια τών σχέσεων τών ήρώων του 
μέ τήν κοινωνία πού τούς περιβάλλει. Ό  καλ
λιτέχνης παύει νά μάς παρουσιάζει τις σχέ
σεις αυτές σάν στιγμιότυπα μέ τή στοτπκή 
τους όψη, άλλά μάς δίνει τό σύνολο τών πολύ
πλοκων καί ιεραρχημένων κοινωνικών καί πνευ
ματικών σχέσεων τών πρωταγωνιστών του μέ 
τό γύρω τους κόσμο. Καί περιγράφει τις σχέ
σεις αυτές άπό τή σκοπιά τών πιο βαθειών έμ
φυτων τάσεων τών ήρώων του, έκείνων τών 
τάσεων πού καθορίζουν τήν εξέλιξη τής προ
σωπικότητας καί μέ τις οποίες πρέπει νά δώ
σει— καί δίνει— μάχη, πάνω σ ’ ένα επίπεδο 
πού άφορά τόσο τό παρελθόν, όσο καί τό πα
ρόν καί τό μέλλον.

Παράδειγμα τής μετάβασης άπό τήν «πρω
τοποριακή» στήν «προοδευτική» καί «επαναστα
τική» τέχνη —  τοΰ τρόπου μέ τον οποίο πραγ
ματοποιείται, καθώς καί τών άποτελεσμάτων 
της —  άποτελοΰν ο! Έλυάρ καί Άραγκόν 
(γιά νά άναφέρουμε μόνο δύο). Κι άντίστρο- 
φα, παράδειγμα, του άνθρώπου πού δέν μπο
ρεί νά περάσει άπό τή μιά βαθμίδα στήν άλ
λη, ό Μπρεττόν: πού παρά τις διακηρύξεις του 
τις έπανειλημμένες, γιά προσήλωσή του στον 
προοδευτισμό, παραμένει πά\ττα τυπικά «πρω
τοποριακός»* κι άνάμεσα στις προθέσεις του 
καί σ ’ αυτό πού πράγματι φτιάχνει, καλλι- 
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Στο σημείο αύτό άς έπαναλάβουμε δυο βα
σικές άρχές: Πρώτη: στήν καρδιά τής διάρθρω
σης πού καθορίζει τήν καλλιτεχνική φόρμα 
βρίσκεται, πάντα, σέ τελευταία άνάλυση, ό 
άνθρωπος. Καί δεύτερη: ή άνθρώπινη προ
σωπικότητα καθορίζεται άπό τις έσωτερικές, 
τις έμφυτες διαθέσεις της, τήν έξέλιξή τους 
καί άπό τις μεταβολές καί μεταλλαγές πού 
τούς έπιβάλλει ή ζωή, τά  έσωτερικά καί εξωτε
ρικά συμπτωματικά γεγονότα.

Ή σχέση ένός καλλιτέχνη γενικά, ένός 
δραματουργού, είδικώτερα —  ή ένός μυθιστο- 
ριογράφου, ένός ποιητή —  μέ τήν «παρακμή», 
καθορίζεται άπό τήν τύχη πού έχουν στά  χέρια 
του, μ έ σ α  σ τ ο  έ ρ γ ο  τ ο υ ,  οτυτές 
οΐ δυο βασικές άρχές. Γιατί ό τρόπος, μέ τον 
όποίο χρησιμοποιεί .τις δυο αυτές άρχές ό 
καλλιτέχνης, μάς άπόκαλύπτει, τελικά, τό 
όραμα του κόσμου πού προσπαθεί νά μεταδώ
σει ό καλλιτέχνης. Κι ή άνάλυση τών «πρωτί 
ποριών», άπό τό 1848 —  ή έστω, άπό τό 
1870 —  καί δώ, μάς άποκαλύτττει ότι στήν 
καρδιά τής διάρθρωσης πού καθορίζει τήν καλ
λιτεχνική τους φόρμα βρίσκεται όχι ό «κοινω
νικός» άνθρωπος, άλλά ό «μοναχικός» ά  
πος. *Ή, γιά νά τό πούμε άλλοιώς, ό άνθρ 
πος πού δέν καθορίζεται άπό τις συγκεκρι
μένες (τις «προτγματικές», όπως τις χαρακτηρ' 
ζει, ό Χέγκελ) δυνατότητές του, άλλά μόνο άποϊ 
τις άφηρημένες δυνατότητές του. Κ’ ένα πλά
σμα πού καθορίζεται άπό τις άφηρημένες δυνα
τότητές του, είναι πλάσμα «άνεξάρτητο» από* 
τον γύρω του κόσμο* είναι ένα πλάσμα που 
κάνει τή δική του, αυτόνομη, έσωτερική πάν
τοτε, διαδρομή, δίχως, βασικά, νά επηρεάζεται 
άπό τήν κοινωνία πού τό περιβάλλει. Γιατί ό
ταν ένας καλλιτέχνης άρνιέται τή διάκριση ά
νάμεσα στις άφηρημένες καί στις «πραγματι
κές» δυνατότητες τοΰ άνθρώπου, όδηγιέται μοι
ραία στήν άναγωγή τού έσωτερικού κόσμ: 
τοΰ άνθρώπου σέ έναν άφηρημένο υποκειμενι
σμό, μέ άποτέλεσμα άναπότρεπτο νά διι 
ονται, νά άφαιτερίζονται τά  χαρακτηριστικ 
τής άνθρώπινης προσωπικότητας, άνεξάρ 
άπό τις συνθήκες μέσα στις όποίες υπάρχει. 
(Έ δ ώ  χρειάζεται τούτη ή διασάφηση: ένα 
τοιο μοναχικό άτομο, αυτό πού οί θεωρητική 
τής «παρακμής» καί τής «πρωτοπορίας» άττ< 
καλούν τό «προαιώνιο, αναλλοίωτο άνθρώπι 
ον», είναι μοιραία καθαρά πλασματικό. ΓιΙ 
τί, βέβαια, ένα τέτοιο άτομο είναι πιθανό νά 
ρθεί σέ αυτές ή σέ έκείνες τις σχέσεις μέ άλ
λα άτομα, πράγμα, όμως πού άναγκαστιι 
— όντολογικά, πάντοτε— θά γίνει κατά τρά 
βοηθητικό, κατά τρόπο όλότελα εξώτερέ 
έπιφοχνειακό, μιά καί σέ τελευταία άνάλυση 
σύμφωνα μ’ αυτή τήν άντίληψη τού χάνθί 
—  καί τά άλλα άτομα είναι τό ίδιο μι 
κά μ’ αυτό, τό ίδιο άποκομμένα άπό κ< 
βαθύτερη, ούσιαστικώτερη σχέση καί δέν άνσ- 
φέρονται παρά μόνο στον εαυτό τους. Κι όιτοβ 
ξέρουμε άπό τήν ιατρική, κάτι τέτοιο συμβσιΛ* 
μόνο μέ τά  ψυχικά άνώμαλα άτομα πού 
νουν κάθε επαφή μέ τό περιβάλλον καί ζ< 
μέ τον δικό τους, φανταστικό χαωτικό κόσμ< _  
αυτός είναι ό λόγος —  γιά νά κλείσουμε



παρένθεσή μας —  ττού ή «πρωτοποριακή» τέ
χνη άναφέρεται τόσο συχνά σέ τύπους «άρρω
στους» και πού ό κυριώτερος θεωρητικός της, 
ό Μπέν στη «Διπλή ζωή», σπρώχνει τη διάλυση 
του άτόμου ως την πραγματική σχιζοφρενική 
τομή, πού σημαίνει δτι τό όραμα του κόσμου 
πού μπορεί νά μάς μεταδώσει ό καλλιτέχνης 
αυτός εΐναι μοιραία τό όραμα του αιώνιου μο
ναχικού άνθρώπου, του άνθρώπου πού, με την 
άκρα του μορφή, μάς δίνει ό Τ .Σ . 'Έλιοτ 
στούς στίχους:
«Σχήμα δίχως μορφή, σκιά δίχως χρώμα, 
Παραλυμένη δύναμη, χειρονομία δίχως κίνηση».

Αυτή εΐναι ή άκρα θέση της «πρωτοπορίας», 
δττως μπορούμε νά τήν δούμε μέσα στο έργο 
της —  κι όχι μέσα στις διακηρύξεις της, ό
που φαίνεται νά τήν άναζητά ό Μικέλι. Κι αύ- 
τή ή άκρα θέση ταυτίζει, σέ ποικίλους βα
θμούς καί άπό καλλιτέχνη σέ καλλιτέχνη, τήν 
«πρωτοπορία» μέ τήν «παρακμή».

Καί τώρα στον Ίονέσκο —  κατ’ άνάγκη 
πολύ σύντομα, γιατί αίσθάνομαι ότι καταχρά- 
στηΚα κιόλας, μέ τήν έκταση πού πήρα, τή 
φιλοξενία σου. Δέν υπάρχει άμφιβολία ότι τό 
έργο τοΰ Ευγένιου Ίονέσκο εΐναι γεμάτο αιχ
μές καί μαχαιριές έναντίον της τάξης του. 
’Αλλά, όπως μάς δείχνουν τά πιο φιλόδοξα 
έργα του, έκεΐνα πού δέν παίχτηκαν εδώ 
(μερικά, δέν άνεβάστηκαν άκόμη ούτε έξω) καί 
πού δέν περιορίζονται στήν περιγραφή καί 
τό χαρακτηρισμό ένός μονωμένου φαινομένου,

άλλά προχωρούν πιο βοθιά καί προσπαθούν 
νά κάνουν μία ένδελεχέστερη ανατομία των 
άνθρώπινων πνευματικών καί κοινωνικών σχέ
σεων —  όπως, γιά παράδειγμα, « Ό  Ρινό- 
κερως» καί ό «Δολοφόνος δίχως μισθό» —  οι 
αίχμές καί οι μαχαιριές τού Ίονέσκο στρέφον
ται καί προς τήν άλλη πλευρά. Στο «Ρινόκε- 
ρω», στο πρόσωπο τού συνταξιούχου καθηγη
τή, κατά κύριο λόγο, άλλά καί στο πρόσωπο 
άλλων, δευτερευόντων ήρώων του, στο «Δολο
φόνο δίχως μισθό» κυρίως, στο πρόσωπο της 
«Μάνας Πίπ», πρόσωπο στο όποιο γίνεται 
ταύτιση τού Χιτλερικού φασισμού καί τών σο 
σιαλιστικών κινημάτων. ’Αγνοεί, βέβαια, τήν 
έργατική τάξη ό Ίονέσκο —  άλλά δέν παρα
λείπει νά καμτσικιάζει καί νά σαρκάζει όλους 
έκείνους πού ενώ άνήκουν στήν τάξη του, στον 
«κόσμο» του, βλέπουν έν τούτοις καί κρίνουν 
τά άνθρώπινα, μερικά ή όλικά άπό τή σκοπιά 
της σοσιαλιστικής φιλοσοφίας. Μέ αποτέλε
σμα, νά σ ’ άφήνει μπρος σέ κλειστούς δρό
μους, νά σέ ρίχνει πάνω σέ άδιοστέραστα τεί
χη καί νά σέ καταδικάζει, έπομένως, στο τέλ
μα καί στήν άπόγνωση. Καί στο «Ρινόκερω» 
τή μόνη έλπίδα του τή στηρίζει στον καλό μας 
κ. Μπερανζέ, ένα συνηθισμένο κοινό άνθρω- 
πάκι πού, έφρόντισε, προηγούμενα —  ιδιαίτε
ρα στο «Δολοφόνο δίχως μισθό» —  νά τό σαρ
κάσει άλύπητα, νά τό άπογυμνώσει άπό κάθε 
περιεχόμενο καί βαθύτερη ουσία.

Α ΣΤ Ε Ρ Η Σ ΒΟΡΕΙΝΟΣ

Πώς βλέπουν τον * Ιονέσκο στην Ε.Σ.Σ.Δ.

’Αγαπητή «Επιθεώρηση Τέχνης»
Στο σοβιετικό περιοδικό « “Έ ργα  καί γνώ

μες», τεύχος Ιουλίου, δημοσιεύθηκε ένα ση
μείωμα τής Λενίνα Ζόνινα γιά τις οτυζητήσεις 
πού γίνονται στήν Ε Σ Σ Δ  γιά τό έργο τοΰ Ί ο 
νέσκο. Τό μεταφράζω καί σοΰ τό στέλνω σάν 
συμβολή στή συζήτηση πού οίνοιξε καί οπτό τις 
δικές σου τις στήλες.

«Τον τελευταίο καιρό στή χώρα μας έγιναν 
πολλές συζητήσεις γιά τή δραματουργία τού 
Ευγενίου Ίονέσκο. Τό περιοδικό «Ξένη λογοτε
χνία» δημοσίευσε μιά μονογραφία τού Γιά- 
κομπ Φρίντ μέ τίτλο «Οί φάρσες - εφιάλτες 
π>0 Ευγενίου Ίονέσκο». Ό  συγγραφέας τής 
μονογραφίας πιστεύει πώς «ή δραματουργία 
του Ίονέσκο εΐναι εκδήλωση τής ολικής άγω- 
νιας τού άνθρώπου, πού μένει απομονωμένος 
μπροστά στις περίπλοκες άντιθέσεις τής πραγ
ματικότητας». Αναλύοντας τις φάρσες τής · 
^ρώτης περιόδου τού Ίονέσκο, ό Φρίντ κατα
λήγει στο συμπέροίσμα πώς οί Κ α  ρ έ- 
κ ^ ε ς  ή ό  Ά μ ε δ α ΐ ο ς  εΐναι μόνο 
«κουραστικοί γρύφοι», κοθρεφτίζουν «τον άλογο 
Χαρακτήρα τού παραλογισμού», πού χαρακτη- 
Ρ̂ ςει τή ζωή τής αστικής κοινωνίας, καί ταυ- 
τ°ΧΡθνα έκφράζονται μέ τόσο συγκεχυμένη 
μορΦη, ώστε μπορούν νά ενδιαφέρουν μόνο

«τούς μπλαζέ σνόμπ».
Εξετάζοντας τά  τελευταία έργα τού Ί ο 

νέσκο, ό Φρίντ γράφει πώς στο έργο Δ  ο- 
λ ο φ ό ν ο ς  χ ω ρ ί ς  ά π ο δ ε ί ξ ε ι ς  
ό δραματουργός ξαναπιάνει τό παλιό φολ
κλορικό θέμα τού δράκοντα, πού άπαιτεΐ νά 
τού θυσιάσει ή πόλη τήν πιο όμορφη κοπέλλα 
της, καί τήν ιστορία τού ξένου πρίγκηπα, πού 
σκοτώνει τό δράκοντα. « Ό  Ίονέσκο — , γράφει 
ό Φρίντ — , άντικατέστησε τον δράκοντα μέ έ
να μυστηριώδη δολοφόνο, ξαναδούλεψε μέ τον 
τρόπο του τό θέμα καί άφαίρεσε τό αισιόδο
ξο τέλος του. Σ ’ αυτό τό έργο όμως βρίσκουμε 
ταυτόχρονα καί φολκλορικά θέματα μέ καθο
λικό περιεχόμενο,,καθώς καί τήν πολύ καθαρή 
έκθεση τής σύγκρουσης, όπου ένας άνθρωπος 
καλής θέλησης άντιτίθεται στήν κακή κοινω
νία».

‘Ω στόσο εδώ υπάρχει μιά νέα άντίφαση, 
συνεχίζει ό Φρίντ: ό Ίονέσκο προσπαθεί έπί- 
μονα, μέ τήν ειρωνεία, νά μειώσει τον ήρωά 
του, σάν νά φοβάται μήπως τον πάρει κανείς 
στά  σοβαρά. "Ετσι «ό αναγνώστης χαμογε
λάει άκούγοντας τά  λόγια τού Μπερανζέ καί 
ή συμπάθειά του στρέφεται στον ήρωα τού 
έργου καί όχι στο συγγραφέα του».

Κατά τή γνώμη τού Φρίντ, αυτή ή σύγκρου- 207



ση άνάμεσα στο συγγραφέα καί στον ήρωα 
εΐναι βασική: « Ό  Μπερανζέ όνειρεύεται νά 
«αλλάξει» τα  πάντα, ένώ ό Ίονέσκο άντιτίθε- 
ται στις άλλαγές. "Ετσι ό συγγραφέας, έχθρός 
τής ιστορίας, γίνεται ένας είδος άντίπαλου 
προς τον ήρωα του έργου του, ένώ ό  ήρωας 
θέλει νά είναι σύμμαχος τής Ιστορίας». Ό  
Φρίντ πιστεύει πώς ό Ευγένιος Ίονέσκο κρα- 
τάει σκόπιμα αυτή τή διφορούμενη στάση άπέ- 
ναντι στην πραγματικότητα καί κάνει τον ή- 
ρωά του ένα πλάσμα «έντελώς παράλογο καί 
άπόλυτα άνίκανο νά καταλάβει' πραγματικά 
που βρίσκεται τό κακό καί που τό καλό».

Ό  Φρίντ βρίσκει τον ίδιο διφορούμενο χα
ρακτήρα καί στο Ρ ι ν ό κ ε ρ ω : «Ή  έκ- 
κεντρική, χοντροκομμένα άστε ία γλώσσα του 
Ευγενίου Ίονέσκο δεν έχει ούτε αυτή τη φορά 
διαύγεια. 01 πολιτικοί υπαινιγμοί του έργου 
του είναι θολοί, ή ίδια ή άλληγορία παίρνει 
χαρακτήρα ένδεικτικό, άλλά άβέβαιο. "Ολα αυ
τά δημιουργούν σέ τούτη τή «μαύρη» φάρσα 
μιά διφορούμενη άτμόσφαιρα». Ό  Φρίντ πι
στεύει πώς οί Γεομανοϊ καί οί Γάλλοι σκη
νοθέτες, πού άνέβασαν αυτό τό έργο, έδωσαν 
ένα καλό μάθημα στον Ίονέσκο, παρουσιάζον
τας τό Ρ ι ν ό κ ε ρ ω, παρά τήν ίδέα τού 
συγγραφέα, μέ μεγάλη πολιτική διαύγεια.

Ό  Γκριγκόρι Μπογιατζίγιεφ, στο βιβλίο 
του: Τ ό  σ η μ ε ρ ι ν ό  θ ε α τ ρ ι κ ό
Π α ρ ί σ ι ,  διατυπώνει παρόμοιες ιδέες γιά 
τά  πρώτα έργα τού Ίονέσκο, ένώ ό Μπατσέλις 
στο περιοδικό «Νέος Κόσμος» τονίζει πώς, κα
τά τή γνώμη του, τά  πρώτα έργα τού Ίονέ
σκο, π.χ. Ή φ α λ α κ ρ ή  τ ρ α γ ο υ 

δ ί σ τ ρ ι α  καί Τ ό  Μ ά θ η μ α ,  έχουν 
δυναμικό χαρακτήρα μέ τήν άντιαστική όργή 
πού έκφράζουν καί εΐναι «πολύ πιο σύγχρονα, 
καθαρά καί συγκεκριμένα άπό όσο φάνηκαν 
στον Μπογιατζίγιεφ. . . Τά έργα αυτά δεν εί
ναι έντελώς παράλογα και άφηρημένα. . . Εί
ναι καυστικά. Καί τό θέαμα, πού έξετάζει ό 
Μπογιατζίγιεφ, δεν είναι κάτι τό άνεκδοτικά: 
τυχαίο ούτε μιά σνομπίστικη παραξενιά. Είναι; 
ένα μέσο γιά νά γελοιοποιηθούν πράγματα, 
πού ό άστός δέ θά ήθελε μέ κανένα τρόπο νά 
τά γελοιοποιήσει». Αντίθετα άπό τό Φρίντ, 
ό Μπατσέλις πιστεύει πώς «ό Ρ ι ν ό κ έ
ρ ω ς  είναι άντιφασιστική, όξύτατα άντιρα- 
τσιστική σάτιρα» καί πώς αύτό τό έργο «δεί
χνει τις μεγάλες δυνατότητες τής καλλιτεχνικής 
μεθοδολογίας τού Ίονέσκο».

Πιστεύουμε πώς τό καθήκον τής σοβιετικής 
κριτικής είναι νά έξετάσει τό γαλλικό θέατρο 
σέ δλη τήν πολυσύνθετη δομή τών ρευμάτων 
του καί τών άμοιβαίων έπιρροών τους. Πρέπει 
νά άναλύσουμε τό ίδιο καλά καί τις ξεπεροβ 
σμένες μορφές τού ψευδορεαλισμού, πού τον 
προστατεύει ή μόδα τής άστικής ζωής, καί 
τις πολυάριθμες μοντέρνες μορφές τοΰ κριτικού 
ρεαλισμού, πού άγωνίζεται καί διαμαρτύρε
ται».

Μ. Δ.

Στή σύνταξη της Ε. Τ . έχουν στείλει πολ
λοί άναγνώστες «συζητήσεις» γιά τό Λ. Τρα
γούδι. Ή  δημοσίευσή τους θ’ άρχίσει άπό τό 
έρχόμενο τεύχος.

Τάχη Καταουλίδη : Πίνδος (χρωματιστή ξυλογραφία)



Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

Τ Ε Χ Ν Η Σ
Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

άπαντονν οί
ΛΙΝΟΣ ΚΛΡΖΗ Σ 
ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ 
ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

Ό  τομέας τού κλχσσικού δράματος έχει ήδη 
μιαν αξιόλογη Ιστορία μέσα στή θεατρική κίνηση 
τής νεώτερης Ε λλάδας. Τό δλο θέμα αντιμετω
πίζεται από πολλές διαφορετικές σκοπιές, μέ 
πνεύμα δημιουργικής αναζήτησης. Είναι κοινά α
ναγνωρισμένο πώς έχουν σημειωθεί αρκετές κατα
κτήσεις καί αξιόλογα επιτεύγματα. Ή  αρτιότητα 
ορισμένων, τουλάχιστο, παραστάσεων —  καρπός 
επίμονης προσήλωσης στό θέμα καί επίμοχθης ε
πεξεργασίας του, —  μάς δίνει τό δικαίωμα να 
μιλάμε σήμερα για μια δημιουργημένη παράδοση.

Υπάρχει, φυσικά, καί ή αντίστροφη δψη τού 
ζητήματος: 'Η όπερβολική προσήλωση των θεα
τρικών μας δυνάμεων στό κλασσικό δράμα εγκυ
μονεί τόν κίνδυνο να μάς διαφύγει τό χρέος μας 
πρδζ τή σύγχρονη έλληνική δραματουργία. Ή  α
νάπτυξή της καί γενικώτερα ή προαγωγή τής 
σκηνικής τέχνης στον τόπο μας είναι απαραίτητη 
οχι μόνο για να ύπάρξουμε σαν σύγχρονο έθνος 
και στόν τομέα του θεάτρου, άλλα και για νά μπο
ρέσουμε να άντικρύσουμε από πιο εποικοδομητι
κές θέσεις και τό Ιδιο τό αρχαίο δράμα. Τούτο 
δμως είναι έπίσης μεγάλο θέμα, που θάπρεπε να 
έ^οτελέσει τό περιεχόμενο μιάς άλλης έρευνας.

'Ωστόσο, ή Ιδια ή έντονη ζύμωση γύρω από τό 
κλασσικό δράμα και ή διερεύνηση των δεδομένων 
*ου» ? ερνει κάθε τόσο στό φως σειρές προδλήμα- 
‘Ζ σχετικά μέ τα κείμενα, τήν έρμηνεία, τους 
σκηνοθετικούς τρόπους, τήν υποκριτική, τήν δρ- 

“ή μουσική, τή σκηνογραφία κλπ. Μερικά 
προβλήματα αυτά είναι παλιά κ* έπανέρ- 

κ^ ε  τόσο επειδή οί λύσεις πού τούς είχαν 
° ° ^  κρίνονται Ικανοποιητικές. νΑλλα ανα

κύπτουν γιά πρώτη φορά.
Ή  δσο τό δυνατό πιό έπισταμένη άνίχνευση καί 

άντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι ένα 
εξαιρετικά επιτακτικό χρέος σήμερα, άν θέλουμε 
νά άξιοποιήσουμε στό μέγιστο τόν άνεκτίμητο θη
σαυρό τού θεατρικού παρελθόντος.

Βέβαια, ή μόνη άξιόλογη ώς τώρα προσφορά 
τού έλληνικου θεάτρου στήν παγκόσμια θεατρική 
ζωή είναι οί παραστάσεις αρχαίου δράματος. Αυ
τό αναγνωρίζεται καί εδώ καί έξω. *Ας μήν επα
ναπαυόμαστε δμως στούς επαίνους γιατί έχει Αν
τικειμενικά διαπιστωθεί πώς οί περισσότεροι ξέ
νοι κριτικοί βλέπουν τις παραστάσεις άρχαίου 
δράματος μάλλον σάν φιλολογικό γεγονός παρά 
σαν ζωντανή θεατρική λειτουργία. Κι αυτό, επει
δή ο προβληματισμός τους δέτ> βρήκε τίς ανάλο
γες ευκαιρίες για νά προωθηθεί σέ βάθος.

Έπίσης είναι γεγονός δτι έχει δημιουργηθεί ένα 
ευρύτατο καί συνεχώς αυξανόμενο κοινό πού μέ 
πολύ ενδιαφέρον παρακολουθεί τίς παραστάσεις 
τού άρχαίου δράματος. Καί πάλι δμως δέ θα μπο
ρούσε κανείς να ισχυριστεί σοβαρά δτι τό κοινό 
αυτό έχει φθάσει σέ τέτοια στάθμη καλλιέργειας, 
ώστε ή άθρόα προσέλευσή του σέ μια παράσταση 
νά αποτελεί κριτήριο καί τεκμήριο γιά τήν άρ- 
τιότητά της.

Έ τσ ι, καί άπό τήν άποφη αυτή ή εύθύνη μας 
γιά τή θεατρική καί γενικώτερα πνευματική καλ
λιέργεια τού κοινού είναι μεγάλη.

rH ερευνά μας, λοιπόν, άποσκοπεΐ ακριβώς να 
συγκεντρώσει τίς διάφορες υπεύθυνες άπόψεις γύ
ρω άπ? δλχ αυτά τα προβλήματα γιά νά διευκο
λυνθεί ή πιό πέρα μελέτη καί ή επίλυσή τους.
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Τά έρωτήματα
1) Ποιά πρόοδος έχει σημειωθεί άπό την εποχή του Φώτον Πολίτη στήν έρμη- 

νεία του αρχαίου δράματος ;  9Ενισχύονται έπαρκώς από τό κράτος οί διάφορες προ- 
απάθειες πού έμφανίζονται;

2) Κατά ποιό τρόπο ή έρμηνευτική του κλασσικόν δράματος επηρεάζεται άπό 
τις σύγχρονες σκηΐ’οθετικές άντιλήφεις ;  Πώς πρέπει νά αντιμετωπίζεται τό πρόβλημα 
τής υποκριτικής για τά πρόσωπα τού δράματος ;

3) ΟΙ διάφοροι τρόποι με τούς οποίους παρουσιάζεται σήμερα δ χορός (ρυθμική 
ομαδική άπαγγελία, κατάτμηση των χορικών, τραγούδι, σιυλιζαρισμένη κίνηση κλπ.) 
είναι οι καταψηλότεροι ;  Ό  χορός πρέπει νά λειτουργεί ώς δρών πρόσωπο, ώς απλός 
σχολιαστής, ώς θεαματικό - διακοσμητικό στοιχείο ή αλλιώς πώς ;

4) ΟΙ κατακυρωμένες ως τώρα μεταφράσεις άνταποκρίνονται στις σημερινές 1 
απαιτήσεις, πού προέκυφαν άπό τις προωθημένες άντιλήφεις μας γιά τό κλασσικό 
δράμα ;

δ) Γιά νά δοθούν εύκαιρίες νά προβλ.ηθονν καί άλλες τυχόν άντιλήφεις γιά τό 
αρχαίο δράμα, καθώς καί γιά νά άναδειχτονν νέα στελέχη στή σκηνοθεσία, υποκρι
τική, σκηνογραφία κλπ., ή «Ε.Τ.» προτείνει νά συμμετέχουν στά Φεστιβάλ * Αθηνών, 
Επίδαυρου, Βορείου *.ΕΨ.άδος κλπ., οσοι άπό τούς καθιερωμέινυς θιάσους θέλουν, ( Ρον- 
τήρη, Θεάτρου Τέχνης, Μυράτ, Κατερίνας, 'Ελληνικού Λαϊκού Θεάτρου, Νέου Θεάτρο 
κλπ )  έφ9 δσον θά έδήλωναν συμμετοχή σέ ορισμένη προθεσμία και υπό τον δρο δτι 
θά ένισχύονταν γιά τό σκοπό αυτόν. Ποιά είναι ή γνώαη σας ;

6) ΕΙδικά γιά τήν 9Αριστοφάνεια κωμωδία, δ έκσνγχρονισμός της, δηλ. ή ύ 
κατάσταση τών νεκρών — λόγω του έπικαιρικοϋ χαρακτήρα τους — στοιχείων με ά 
άπό τή σύγχρονη πραγματικότητα, είναι θεμιτός; Κι ώς ποιό σημείο; * Αν δχι, τί 
προτείνετε ;

Ο κ. ΛΙΝΟΣ ΚΑΡΖΗΣ

Ή  «Επιθεώρηση Τέχνης», μου έκανε 
τιμή απευθύνοντας Ορισμένα ερωτήματα, 
τικά με τό άρχαΊο θέατρό μας, νά ζηττ 
τή γνώμη πάνω σ ’ αυτά. Ευχαρίστως άπ 
παρακάτω.

1) Ποια πρόοοδος έχει σημειωθεί άπό 
έποχή του Φώτου Πολίτη στήν ερμηνεία τον 
αρχαίου δράματος; ένισχύονται έπαρκώς οπτο 
τό Κράτος οί διά(ί>ορες προσπάθειες που 
ψανίζονται; *

Ή πρόοδο που σημειώθηκε στά  τι 
τριάντα, περίπου, χρόνια, μπορεί καί π{ 
νά θεωρηθεί εκπληκτική. Από δυο δια< 
τικά σημεΐα ξεκίνησεν ή έρμηνεία του 
χαίου δράματος στήν νέα 'Ελλάδα. Τό 
το ήταν τό άνέβασμα του «Οίδίποδα 
ράννου» άπ 1 τό Φώτο Πολίτη στο θέοά
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Oi «Φοίνιοσες» τοΰ Ενρνπΐδη άπδ τό Θίασο Θυμελικόν Θεάτρου (1961)

« ’Ολύμπια», πάνω στά  χνάρια, πιστά Α
κολουθημένα, του Ράϊνχαρτ. Τό δεύτερο, οι 
Δελφικές Ε ορτές 1927 - 1930 τού "Αγ
γέλου και τής Εύας Σικελιανοΰ μέ την τε
ράστια, παγκόσμιον απήχηση. Ή δημιουρ
γική έρμηνεία τής Εΰας δέν εΤχε δεχτεί καμ- 
μιά ξενικήν έπίδραση. Πλάϊ στο δάσκοελό 
της Κωνσταντίνο Ψάχο για τη Βυζαντινή 
μουσική και σκυμμένη στ* άρχαΐα κείμενα 
μέ ιερόν ένθουσιασμό και άγρυπνη διαίσθη
ση έφτασε ν’ άνασυστήσει, σέ σημείο πού 
νά δίνει τήν αίσθηση τής πληρότητας, τό 
αρχαίο πανσέβαστο δράμα. *Απ* τις δυο 
αυτές αφετηρίες: τήν πρώτη καθαρά ξενική 
και άντιγραμμένη πιστά και τήν δεύτερη 
άγνά και σεβαστά προσηλωμένη στις επι
ταγές των άρχαίων κειμένων θά διαμορφω
θούν δύο παράλληλες σκληρά άλληλομαχό- 
μενες προσπάθειες: ή προσπάθεια «έκσυγ- 
χρονισμού» τού εθνικού θεάτρου και ή προσ
πάθεια «άναβίωσης» τοΰ θυμελικού θίασου. 
Ή πρώτη άρχισε και συνεχίστηκε σέ κλει
στή σκηνή (*Ολύμπια, Εθνικό Θέατρο, γιά 
νά βγεί κατά τό 1937 στ ’ άρχαΐα θέατρα, 
ή δεύτερη άρχισε στο άρχαΐο θέατρο Δελφών 
καί συνεχίστηκε Απ* τό θυμελικό θίασο στο 
Στάδιο, Ήρώδου ’Αττικού καί στά  έπαρχια- 
κά αρχαία θέατρα, χωρίς ποτέ νά παίξει σέ 
κλειστή σκηνή). Ή προσπάθεια «εκσυγχρο
νισμού» ύστερ’ απ ’ τον πρόωρο θάνατο τού 
Φώτου Πολίτη πέρασε στο διάδοχό του κ. 
Α. Ροντήρη καί συνεχίζεται, άφοΰ, έγινε 
πιά σφαλερή παράδοση, απ ’ τούς σκηνοθέ
τες τού Εθνικού Θεάτρου κ.κ. Μουζενίδη, 
Αλέξη Μινωτή καί έως πριν λίγο Μιχαηλί 
δη, μ* έλαφρές, τά  τελευταία χρόνια, άπο- 
κλίσεις προς τή θυμελικήν έρμηνεία, σέ 
Μια σύνθεση δίχως νόημα καί συνέπεια. Ή 
δ^ ερη  έρμηνεία ποίρουσιάζεται άπ* τον 
Υράφοντα τριάντα ολόκληρα χρόνια μέ Α

πόλυτη συνοχή καί συνέπεια.
Ή  Αναμφισβήτητη, γιά τούς πολλούς, 

έπιβολή τής πρώτης έρμηνείας, πού όφείλε- 
; ται στ* Ανεξάντλητα υλικά καί ήθικά μέσα 

πού διαθέτει ό Κρατικός ’Οργανισμός τον 
φτερώνει νά προχωρεί μέ γοργό βήμα στην 
εξουθένωση τοΰ πανσέβαστου άρχαίου δρά
ματος περνώντας πάνω του, κάποιο, δή
θεν ευγενικό, χρώμα κ ο σ μ  ι κ ό τ η τ α ς  
καί προσέχοντας μήν χάσει τήν έγκριση τών 
ξένων πού δέν θά τό νοιώσουν ποτέ σ ’ όλη 
του τήν πληρότητα. Ή δεύτερη, ή «θ υ- 
μ ε λ ι κ ή» προσπάθεια φουντώνοντας 
άπ ’ τις γηγενείς ρίζες καί Αδιαφορώντας γιά 
τον ψόγο ή τον έπαινο μάχεται, δπως κάθε 

• ζωντανή οντότητα, σχεδόν άβοήθητη, άν καί 
ή μ ι κ ρ α τ ι κ ή ,  έκτος από ελάχιστα ψι
χία καί ολομόναχη τριάντα χρόνια, γεγονός 
πού δείχνει τήν ζωτικότητά της. "Έως πότε 

* όμως; Ή πάμπλουτη πρώτη είναι κίνδυνος 
νά μ ο ν ο κ ρ α τ ο ρ ί σ ε . ι .  Καί τό 
Αρχαίο τελετουργικό καί θρησκευτικό δέος, 
τόσον εύκολοπρόσδεχτο άπ* τό χωρικό μας, 
γνήσιον Ακόμη 'Έλληνα, νά γίνει κοινωνικό 
δράμα μέ άρχαϊκήν ύπόθεση, δηλαδή, έλα- 
φρά ψυχοτ/ωγία καί εντρύφημα τών αστών 
καί αντί -  άστών.

"Ο σο γιά τήν κρατική ενίσχυση τών 
προσπαθειών πού εμφανίζονται ξέρω ότι 
τό μέν ’Εθνικό Θέατρο, δικαιώτατα, πλου
σιοπάροχα βοηθείται καί ό ήμικρατικός 
«Θυμελικός» ά δ ι κ ώ τ α τ α  . καί ύστερ’ 
από τρομερές ταλαιπωρίες Αξιώνεται, πενι- 
χρώτατης άρωγής. Γιά τις άλλες προσπά
θειες δέν ξέρουμε τί γίνεται.

2) Κοτά ποιο τρόπο επηρεάζεται ή έρμηνευ- 
τική τού κλασσικού δράματος άπ* τις σύγχρο
νες σκηνοθετικές αντιλήψεις; Πώς πρέπει ν* Αν
τιμετωπίζεται τό πρόβλημα τής υποκριτικής 
γιά τά  πρόσαπτα τοΰ δράματος; 211



* Οί σύγχρονες σκηνοθετικές άντιλήψεις ξε
κινώντας α π ’ τό κλίμα τού νεότερου θεάτρου 
(Σαίκσπηρ, Γάλλοι τραγικοί, κοινωνικό θέ
ατρο) είναι άναπόφευχτα τρομερά έττικίν- 
τυνες σάν εφαρμόζονται στην άρχαία τρα
γωδία και κωμωδία, που θέλουν οί σκηνο
θέτες νά τις νομίζουν « θ έ α τ ρ ο »  με 
τό σύγχρονο νόημά του, ένώ ήταν θρησκευ
τικές καθαρά, λειτουργίες. Καί γιά τον πιο 
άμαθο είναι ολοφάνερο τά χάσμα που χω
ρίζει τό ένα ά π ’ τις άλλες. Τό διαφορετικό 
κλίμα του άρχαίου θεάτρου προκαλεΐ, κατά 
συνέπεια, ά  δ υ ν α μ ί α  στους σύγ
χρονους έπαγγελματίες σκηνοθέτες νά τό 
έρμηνέψουν όπως πρέπει.

Ή  υποκριτική τών τραγωδών καί κωμω- 
δών δεν μπορεί, κατά κανένα λόγο, νά είναι 
όμοια ή παρεμφερής μ’ έκείνη του νεότερου 
θεάτρου. Πρέπει νά τονισθεΐ ή άμεση άνάγ- 
κη ειδικευμένων ήθοποιών πού θά ζούσαν 
άποκλειστικά στο υπέροχο κλίμα τού αρ
χαίου δράματος με τήν καθοδήγηση μ υ- 
σ τ ώ ν - έ κ π α ι δ ε υ τ ώ ν  καί υστερ’ 
άπό αυστηρό ξεδιάλεγμα τών προικισμένων 
μέ τά  φωνητικά, ψυχικά καί νοητικά άπαραί- 
τητα εφόδια,

3) Οί διάφοροι τρόποι μέ τους όποιους πα
ρουσιάζεται σήμερα ό Χορός (όμαδική ρυθμική 
απαγγελία, κατάτμηση τών χορικών, τραγούδι, 
στυλιζαρισμένη κίνηση κλπ.) είναι οί καταλλη
λότεροι; Ό  Χορός πρέπει νά λειτουργεί ώς έ
να άπό τά δρώντα πρόσωπα, ώς απλός σχολια- 
στής, ώς θεαματικό - διακοσμητικό στοιχείο ή 
αλλιώς πώς;

Ό  μοναδικός καί αύστηρά έπιδλημένος 
απ ’ τούς άρχαίους τραγικούς καί τον ’Αρι
στοφάνη τρόπος παρουσίασης του τραγικού 
ή κωμικού χορού είναι ό «ά  δ ω  ν κ α ί  
ό ρ χ ο ύ μ ε ν ο ς » .  Καί όταν λέμε, «όρ- 
χούμένος» εννοούμε πραγματικήν όρχηση. 
«Κύματα όρχήσεως» έ κ σ τ α τ ι κ ή ς  
καί θεοφόρας πού κλείνει καί όπτομονώνει 
σέ αυτοδύναμο καί αυτενεργό χώρο τό δρά
μα. "Όλοι οί άλλοι τρόποι αυτοσχεδι αστι
κοί καί νεόφαντοι καθώς είναι, ξεστρατίζουν 
προς άφόρητες βαρβαρότητες ή ταπεινώ
νουν τήν αγνή καί φυσική μ ε γ α λ ο 
π ρ έ π ε ι ά  του. Ό  Χορός είναι ή μ ή 
τ ρ α  τοΰ άρχαίου δράματος. Είναι οί γο
νείς τών πρωταγωνιστών, γιατί αυτός τούς 
γέννησε. Συμπονεί, χαίρεται, συνωμοτεί μα
ζί τους, τούς συμβουλεύει, τούς κατηγορεί 
καί τούς βοηθεΐ, πατρικά καί μητρικά, νά 
πάρουν συνείδηση, μέ τά  Χορικά, τής θέσης 
τους μέσα στο Σύμπαν. Νά γίνουν «Κοινω- 
νοί τοΰ Παντός» άνασέρνοντας προς τά έ- 
κεί και τό θεατή. Τό ίδιο γίνεται στή Χρι
στιανική μας λειτουργία μέ τά δάνεια πού 
προσπορίστηκεν α π ’ τό Διονυσιακό δράμα.

4) Οί κατακυρωμένες ώς τώρα μεταφράσεις 
άίνταποκρίνονται στις σημερινές άπαιτήσεις 
πού προέκυψαν από τις προωθημένες άντι λήψεις 
μας γιά τό κλασσικό δράμα;

Οί έως τώρα γνωστές μεταφράσεις, άλ
λες στενά λογοτεχνικές αλλά πού δέ λογα

ριάζουν διόλου τό θεατή καί τήν έπενέργεια 
πού θάχει ό λόγος τους σ ’ αύτόν, άλλες 
παραφράσεις τών πρωτότυπων κειμένων καί 
όλες τους άγνοώντας τή βασική σημασία 
πού έχει στο άρχαΐο δράμα ή μετρική του, 
βοηθούν καί τονώνουν τήν έφεση τών σκηνο
θετών προς παρερμηνεία του.

5) Γιά νά δοθούν εύκαιρίες νά προβληθούνί 
κι άλλες τυχόν άντιλήψεις γιά τό άρχαίο δρά
μα, καθώς καί γιά νά άναδειχτοΰν νέα στελέχη! 
στή σκηνοθεσία, ύποκριτική, σκηνογραφία κλπ., 
ή «Επιθεώρηση Τέχνης» προτείνει νά συμμε-J 
τέχουν στά  Φεστιβάλ Επίδαυρου, 'Αθηνών,] 
Βορείου ‘ Ελλάδος καί όσοι άπό τούς καθιερω-Ι 
μένους θιάσους (λ.χ. Ροντήρη, Θεάτρου Τέχνης! 
Δ. Μυρατ, Κατερίνας, Ελληνικού Λαϊκού θεά-1 
τρου, Νέου θεάτρου κ.ά.), έφ’ όσον θά έδήλωναν 
συμμετοχή ύπό ορισμένη προθεσμία καί ύπα 
τον όρο ότι θά ένισχύονταν γιά τό σκοπό αυτό. 
Ποιά είναι ή γνώμη σας;

Όλεθριώτερη, γιά τήν έρμηνεία τοΰ άρ4 
χαίου δράματος, πρόταση άπ ’ αυτήν που 
διατυπώνεται πάρα πάνω δέ θά μπορούσε 
νά υπάρξει. Μ’ αυτήν, τό πανσέβαστο άρ? 
χαϊο δράμα, γίνεται — , έχει γίνει κιόλας 
—  π ε ι ρ α μ α τ ό ζ ω ο .  Ποιος θά τολ
μούσε νά πεϊ κάτι τέτοιο γιά τή λειτουργία 
μας! 'Αν καί σήμερα ή ήλίθια μανία τής 
δήθεν «Προόδου» καί σ ’ έκείνην έβαλε χέρι. 
Εμείς νομίζουμε ότι είναι άρκετοϊ οί πειρα
ματισμοί τού Κρατικού θεάτρου πετυχημέ
νοι κιόλας μέ τήν έγκριση τών ξένων, γιατί 
άλλον οικείο προς τό άρχαίο δράμα τρόπο 
δέν έχουν δει. Φτάνουν τών διάφορων μπου- 
λουκιών οί καθαρά έκμεταλλευτικές τής με
γάλης προγονικής κλρονομιάς καί τού κοι
νού έπιχειρήσεις. Φτάνουν τά διατυπωμένα, 
άπό καθολικήν άγνοια τού άρχαίου μας θε
άτρου, προβλήματα πού ζητιέται τάχα ή 
λύση τους μέ πρόχειρους καί απροσάρμο
στους σ ’ αυτό συνδυασμούς. Νοιώθετε τί 
θά μπορούσε νά συμβεϊ άν, στις αρένες 
τών Φ ε σ τ ι β α λ ί ω ν  (φριχτή ονο
μασία τών «Γιορτών καί ποτνηγυριών» μας) 
ξεχύνονταν όλοι οί, κατά τά  άλλα αξιοθαύ
μαστοι, θίασοί μας καί μέ κρατικές ιαΚ 
λας ενισχύσεις νά πειραματιστούν πόνο 
στο κατασπαραγμένο αυτό, μοναδικό στο* 
κόσμο, περίλαμπρο σώμα; ! !

6) Ειδικά γιά τήν Αριστοφάνεια κωμωδία, 
ό έκσυγχρονισμός της δηλαδή, ή αντικατά
σταση τών νεκρών, λόγω τού έπικαιρικού Χα
ρακτήρα τους, στοιχείων μέ άλλα άπό τή σύγ
χρονη πραγματικότητα είναι θεμιτός κι ώς ποώ 
σημείο; "Αν όχι, τί προτείνετε;

Ό ς  προς τή σύγχρονη έρμηνεία τής *Α· 
ριστοφάνειας Κωμωδίας έχουμε θησαυρι
σμένη πείρα τού έκσυγχρονισμού της. W  
είδαμε νά γελοιοποιείται μέ τήν αντικατά
σταση τών δήθεν νεκρών στοιχείων της. Σν· 
κωμωδίες τού Σαίκσπηρ καί τού Μολιερ  ̂
ύπάρχουν τό ίδιο, γιά μάς τούς τωρινά 
νεκρά στοιχεία πού κανείς δέ στοχαστή 
νά τ' άντικαταστήσει μέ άλλα τής σύΥΧΡ* 
νης πραγματικότητας.



‘ Ο ’Αριστοφάνης παρουσιάζει τον άνθρω- 
προ στην κατώτατη και ζωώδη υπόστασή 
του. Και ή κωμωδία του μεταδίδει λύ
τρωση στο θεατή, άπό τον τεράστιο πνευ
ματικό καί κοινωνικό φόρτο πού σωριάζει 
άπάνω του ή κάθε συγκροτημένη κοινωνία. 
Ή λύτρωση αυτή, διαφορετική άλλά ισάξια 
με την τραγική κάθαρση, είναι ή εύκολη καί 
χαρούμενη έπιστροφή τού άνθρωποu στις 
ζωώδεις ρίζες του. Εκείνο πού άποκαλούμε 
εμείς οί Χριστιοενομαθημένοι χ υ δ α ι ό 
τ η τ α ,  είναι ή ά π ο λ α υ σ τ ι κ ή  
στον άνθρωπο, οποίας εποχής, κ α θ ί 
ζ η σ η  του εαυτού του στή ζωώδη περιο
χή του. Λυτρωμένος άπό οποίας λογής δε- 
σμά χαίρεται για λίγο τή ζωή πού υπαγο
ρεύουν τά ένστιχτά του.

Εκείνος πού γράφει αύτά έδώ, πρώτος, 
τό Σεπτέμβρη του 1951, άνέβασε σε έπί- 
σημη παράσταση στο ’Ωδείο Ήρώδου τή 
«Λυσιστράτη» —  πήρε τή διαπομπεμένη 
’Αριστοφάνεια κωμωδία άπό τά  χέρια των 
άμφιβόλου άντρισμου μπουλουκιών καί τήν 
παρουσίασε σ ’ όλη της τήν λαμπρότητα 
ε υ γ ε ν ί ζ ο ν τ α ς ,  ά π ό  σ κ ο π ο ύ ,  
τ ή  χ υ δ α ι ό τ η τ ά  τ η ς .  Αύτόν 

* τον έξευγενισμό συνέχισεν, ύστερα άπό με
ρικά χρόνια, ό κ. Α. Σολομός μέ τις ’Αρι
στοφάνειες παραστάσεις τού Εθνικού Θεά
τρου, έλκοντάς τες σε σημαντική παρερμη
νεία τού πνεύματος καί τού προορισμού 
τους.

Νεκρά στοιχεία στήν κωμωδία τού ’Αρι
στοφάνη δεν υπάρχουν, άν μπορέσει ό σκη
νοθέτης νά παρουσιάσει καθ’ ένα άπ* τά  έ-

πεισόδιά της καί τό χορό μέ τέτοιαν ά  -  
ν ά γ λ υ φ η  π λ α σ τ ι κ ό τ η τ α ,
μέ τό παίξιμο των ήθοποιών ώστε νά βγούν 
πάνω άπ ' τήν έπιφάνεια τού λόγου οί αιώ
νια άνάλλαχτες στον άνθρωπο εκρήξεις τών 
ένστίχτων.

Χυδαιότητα, λοιπόν, πού άποκλείει τήν 
παρουσία γυναικών καί άνηλίκων στις πα
ραστάσεις άπαιτεί ή κωμωδία. Εσωτερι
κή πού τήν προσφέρει ό ποιητής καί έξωτε- 
ρική μέ τή σκευή τών ήθοποιών όλων τών 
ταπεινών γιά μάς τούς νεώτερους, Ιερών 
δμως γιά τούς άρχαίους, ζωτικών ένστίχτων. 
"Εξαρση μέ τά  ποιητικώτατα χορικά αυ
τών, τών τόσο γνώριμων άπό τήν άκοπάπαυ- 
στη παρουσία καί ένέργειά τους καί στο 
σύγχρονο θεατή, ένστίχτων άλλά καί γε
λοιοποίησή τους σύγκαιρα άπό τον καθι
σμένο, στήν ύψηλή καί πνευματική σκοπιά 
του, ποιητή. Είναι βέβαια οί ρίζες, —  τά 
ζωώδη ένστιχτά, —  άπαραίτητα στον άν
θρωπο όπως καί στο φυτό. Καί οί χυμοί πού 
τού δίνουν άνθοφορίες καί καρποφορίες άπ ’ 
τις ρίζες του άνεβαίνουν. ’Αλλ’ ό άνθρωπος 
πρέπει ν’ άνθοφορήσει καί καρποφορήσει 
πνευματικά χωρίς νά ξεχνάει ποτέ τις ρίζες 
του. Γελοιοποίηση τής άχαλίνωτης δράσης, 
καί τονωτικό λουτρό τού θεατή, όπως είπα
με, μέσα στον οργασμό τους.

Λάσπη, γιά μάς τούς νεώτερους, ή τροφή 
τών ζωτικών ριζών μας. Ιερό , νωπό χώμα 
γιά τούς άρχαίους πού ωριμάζει τούς χυ
μούς γιά πνευματικές άνθοφορίες.

Συνεχής καί άδιάσπαστη ή άνθρώπινη 
όντότητα.

0  κ. ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

*

Είναι χωρίς άμφιβολία άποφασιστικής ση
μασίας οί έξελίξεις πού έχουν σημειωθεί άπό 
τήν έποχή τού Φώτου Πολίτη στον τομέα τής 
ερμηνείας τού άρχαίου δράματος. "Όπως θά 
ξέρετε, βέβαια, οί πιο αξιόλογες σκηνοθετικές 
επιτεύξεις τού Φώτου Πολίτη έχουν πραγματο
ποιηθεί στο κλειστό θέατρο. Τό κλειστό όμως 
θέατρο μέ τή γνωστή άρχιτεχτονική του διάτα
ξη δέν προσφέρεται στήν έρμηνεία τού άρχαίου 
δράματος. Ή  όργανική διάρθρωση τής άττι- 
κής τραγωδίας ή, άν προτιμάτε, ή κατά ποσόν 
καί ποιόν διαίρεσή της βρίσκεται σε άπόλυτη 
αντιστοιχία μέ τό φυσικό περιβάλλον πού τή 
γέννησε καί τή διαμόρφωσε στις άγροτικές 
πρώτα καί στις άστικές ύστερα διονυσιακές 
γιορτές καί στά  θυμελικά τέλος θέατρα τού 213



•πέμπτου και του τέταρτου προχρισπανικού αί- 
ώνα.

Ό  Πολίτης πειραματίστηκε, βέβαια, και στο 
ύπαιθρο. Τό 1927 έδωσε μέ την αξέχαστη Μα- 
ρίκα Κοτοπούλη μιά παράσταση τής «Εκάβης» 
του Ευριπίδη στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Μά ό
πως τό κλειστό θέατρο, έτσι και τό στάδιο 
μέ την ειδική διαρρύθμιση του άγωνιστικού χώ
ρου του δεν προσφέρεται στήν έρμηνεία του 
άρχαίου δράματος. Ό  Πολίτης, που έδειξε τό
ση τόλμη στο άνέβασμα των «Περσών» του 
Αισχύλου μες στήν κλειστή σκηνή τού Εθνι
κού Θεάτρου δέν εΤχε άκόμα έξοικειωθεΐ μέ τήν 
ίδέα τής χρησιμοποίησης των άρχαίων θυμε- 
λικών θεάτρων για παραστάσεις άττικών δρα
μάτων.

Ή  συμβολή κατά συνέπεια τού Φώτου Πο
λίτη ήταν πολυσήμαντη άπό τήν άποψη πώς 
πρώτος αυτός μέ τήν παράσταση τού «Οίδίπο- * 
δα τύραννου» τού Σοφοκλή, πού έδωσε τό 1 91 9 
στο Θέατρο τής Εταιρίας Θεατρικών Συγγρα
φέων μέ τό μεγάλο Βεάκη, καλλιέργησε στο 
κοινό τήν έντύπωση, πού μέ τον καιρό έγινε 
πίστη και συνείδηση, ότι τό άρχαϊο δράμα δέν 
ήτανε γράμμα νεκρό. Δέν ήτανε σαν άλλοτε ό 
πλο κίνητρο για ερασιτεχνικές φιλοδοξίες. Ού
τε φροντιστήριο για πειραματικές άσκήσεις 
πανεπιστημιακών κύκλων. Ό  Πολίτης άπόδει- 
ξε πώς τό άρχαϊο δράμα ήτανε μιά ζωντανή 
παρουσία και προπάντων ένα θ έ α  τ ρ ο μέ 
άμεση άπήχηση στο πλατύτερο κοινό.

Προσέξαμε πώς σέ κανένα έρώτημά σας δέν 
άναφέρεται τό όνομα τού Σικελιανοΰ. Ω σ τ ό 
σο, κανείς μας δέ θάπρεπε νά ξεχνά τήν τερά
στια άπήχηση πού είχαν στή διεθνή κοινή γνώ
μη οί δελφικές γιορτές πού οργάνωσαν τό 
1927 ό "Αγγελος καί ή Εύα Σικελιανού καί 
είδικώτερα ή παράσταση τού «Προμηθέα δε
σμώτη» τού Αισχύλου πού έδωσαν μέσα στο 
πλαίσιό τους.

Μπορεί νάχει κανείς όρισμένες επιφυλάξεις 
για τό ιδεολογικό ξεκίνημα τών δελφικών γιορ
τών ή καλύτερα για τό χαρακτήρα τής άμφι- 
κτυονικής μύησης πού τούς έδωσε ό Σικελια- 
νός μέ τήν ούτοπιστική του ψύχωση πώς για 
τήν παγκόσμια ειρήνη καί συναδέλφωση δέν ή
ταν τόσο απαραίτητη ή ρεαλιστική άντιμετώπι- 
ση τών άντικειμενικών συνθηκών τού καιρού 
μας όσο ή επιστροφή μας στο παρελθόν καί ή 
άλλωστε άδύνατη πνευματική καί ψυχική μας 
ταύτιση μέ τον πύθιο μυστικισμό του.

Επιφυλάξεις μπορεϊ άκόμα νάχει κανείς καί 
για τήν ίδια τήν παράσταση τού «Προμηθέα» 
μέ τον έκδηλα μυσταγωγικό χαρακτήρα της. 
'Ω στόσο, δυο γεγονότα πού έχουν άμεση σχέ
ση μέ τις δελφικές γιορτές είναι βέβαιο πώς 
έπηρέασαν αποφασιστικά τις έξελίξεις πού 
σημειώθηκαν άργότερα στον τομέα τής έρμη- 
νείας ή τής άναβίωσης, όπως συνηθίσαμε νά 
λέμε, τού άρχαίου δράματος. Τό πρώτο είναι ή 
άποκαλυπτική υπογράμμιση τής σημασίας πού 
θά είχε ή χρησιμοποίηση τών άρχαίων θεάτρων 
όχι μονάχα γιά τήν έρμηνεία τής άττικής τρα
γοοδ ί ας, άλλά γιά τήν πνευματική γενικώτερα 
προβολή μας στο οικουμενικό προσκήνιο. Καί 
τό δεύτερο ή άνακίνηση τών έπί μέρους προ

βλημάτων πού άναφέρονται στήν έρμηνεία τής 
άττικής τραγωδίας σέ άρχαΐα θέατρα καί πού 
άκόμα δέ βρήκανε λύσεις γενικά άποδεχτές.

'Από τή μιά λοιπόν ό Φώτος Πολίτης κι ά
πό τήν άλλη ό "Αγγελος ή καλύτερα ή Ευα 
Σικελιανού μέ τούς πειραματισμούς πού έκανε 
στο κεφάλαιο τών προσωπείων, τής σκευής καί 
τής κινησιολογικής έκφρασης τού τραγικού χο
ρού, χαράξανε τούς δυο όλότελα διαφορετι
κούς δρόμους πού άκολουθοΰνε σήμερα όσοι μέ 
σοβαρότητα καί συναίσθηση ευθύνης άντιμετω- 
πίζουν τό θέμα τής έρμηνείας τού άρχαίου 
δράματος.

Ή βασική ωστόσο σύλληψη τού Φώτου Πολί
τη πού θέλησε νά φέρει τό άρχαϊο δράμα κοντή- 
τερα στο σύγχρονο θεατή καί στήν ευαισθησία 
του γιά νά τού άποκαλύψει τό βαθύτερο άνθρώ-j 
πινο νόημά του άδιαφορώντας γιά ό,τι κι ό ίδιος 
ό Αριστοτέλης άλλωστε θεωρούσε «άτεχνο-j 
τατον καί ήκιστα οίκεΐον τής ποιητικής», δ η -; 
λαδή γιά τήν όψη, έπρεπε νά μελετηθεί πλατιά: 
καί σέ συνάρτηση μ’ ένα πλήθος άνερεύνητα] 
γιά τήν ώρα αισθητικά καί τεχνικά προβλή-1 
ματα πού άξιοΰσαν κάποιοι έστω καί προ-Ι 
σωρινή λύση.

Έ δώ  άκριβώς άρχίζει ό έποικοδομητικός ρό
λος του Δ . Ροντήρη πού συνέχισε στο ΈθνιΧ 
κό Θέατρο τήν προσπάθεια τού Φώτου Πολί
τη. Πιστεύοντας πώς ή προσπάθεια νά φέρουμε 
τό άρχαϊο δράμα κοντήτερα στά  σύγχρονο θεα
τή δέν έπρεπε τελικά v‘ άλλοιώσει τά  κύρια 
χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, ό Ροντή- 
ρης μελέτησε σοβαρά παράπλευρα μέ τρ θέ
μα τής άγωγής γενικά τού λόγου τό κινησιολο- 
γικό είδικώτερα πρόβλημα τού χορού σέ συ· 
νάρτηση μέ τή ρυθμική καί μετρική συγκρότη
ση τών χορικών τής τροτγωδίας μέ τήν άπεκ 
ρη ποικιλία πού τούς δίνουν τά δοχμιακά καί 
λογαοιδικά τους συστήματα.

Στήν άρχή ό Ροντήρης είναι βέβάιο πώς 
προτίμησε γιά τά χορικά τήν προσωρινή λύση 
τής όμαδικής άποτγγελίας, μά δέν άργησε ν' 
άντιληφθεΐ πώς παρά τις δυσκολίες πού πα
ρουσίαζε ή κατάλληλη μουσική έπένδυση των 
χορικών, τό τραγούδι ήτανε σέ πολλά ση
μεία απαραίτητο νά έπισημάνει τήν κορύφω
ση τού πάθους, άκριβώς όπως ή ζωηρότερη 
ορχηστική κίνηση μέ τον παραμερισμό τής 
έμμέλειας ήταν απαραίτητο στά  ύπορχηματικά 
μέρη νά επηρεάσει τήν έξαρση καί τον ένθον- 
σιασμό τού χορού.

Ό  ποιητικός αυτός ρεαλισμός πού έχει τις 
ρίζες του στήν έμπνευση τού Φώτου Πολίτη 
καί στούς γόνιμους πειραματισμούς τού Δ. 
Ροντήρη κυριάρχησε στις άντιλήψεις τής καλ
λιτεχνικής ήγεσίας τού Εθνικού Θεάτρου. Ση̂ · 
μέρα οί παραστάσεις άρχαίων δραμάτων που 
δίνει ή κρατική σκηνή μας στά  φεστιβάλ ’Επί
δαυρου καί ’Αθηνών άκολουθοΰνε μέ κάποιες δχι 
εύστοχες πάντοτε, κάποτε μάλιστα κ* επι
κίνδυνες παραλλαγές καί συμπληρώσεις το 
δρόμο πού άνοιξε ό Δ. Ροντήρης.

Τον άλλο δρόμο πού έχει τήν άφετηρία του 
στις δελφικές γιορτές τον άκολουθεΐ όπως & 
ναι γνωστό ό Λίνος Καρζής μέ τό θυμελικό του 
θίασο καί τον υποστηρίζει θεωρητικά ό Σ&·ν



*Από τούς «Πέρσες» του ΑΙσχύλου κατά σκηνοθεσία Φώτον Πολίτη. Ή  σκηνή άποτελεΐται 
β-το μιά κατακόρνψη επιφάνεια χωρισμένη σέ τρία διαζώματα. Στο πάνω και κάτω διάζωμα 
ήταν τοτιοθετημένα σέ στυλ αρχαίου ανάγλυφου τα δυό ημιχόρια. Στο μεσαίο διάζωμα έκινοννταν 
τα δρώντα πρόσωπα και οι δυο κορυφαίοι— προνομιακά γιατί έπαιρναν μέρος στή δράση. Στην 

εικόνα ή Κατίνα Παξινου (*Ατοσσα) και ό Τ. Καρονσος (κορυφαίος).
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κράτης Καραντινός. Ουσιαστικά ό δεύτερος αυ
τός δρόμος δεν όδηγεί σέ προωθητικές έξελί- 
ξεις γιατί είναι όπισθόρμητη ή χάραξή του. 
Αντί νά φέρνει τό άρχαΐο δράμα κοντήτερα 
στην έποχή μας, έττιχειρεΐ τό άντίθετο άκρι- 
6ώς: νά μεταφέρει νοερά τό σύγχρονο θεατή 
πολλούς αιώνες πίσω γιά νά συλλάβει μιά 
κ α τ ά  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  Ιδέα γιά τό 
πώς παιζόταν ή αττική τραγωδία τον πέμπτο 
π.Χ. αιώνα.

Αύτή ώστόσο ή μουσειακή αντίληψη γιά 
την έρμηνεία του αρχαίου δράματος πού επι
βάλλει- τή χρήση ποσωπείων, κοθόρνων καί 
σκευής, κάποτε μάλιστα καί τήν τήρηση του τυ
πικού μιας λατρείας πού εΐναι όλότελα ξένη 
καί άδιανόητη γιά τό σύγχρονο θεατή, 
είναι, βέβαια, συγγενική καί παράλλη
λη με τήν άντίληψη τής Εΰας Σικελιανου πού 
έπωμίστηκε τήν καλλιτεχνική εύθύνη τής πα
ράστασης του «Προμηθέα» στη διονυσιακή κόγ
χη τών Δελφών, μά δεν είναι σωστό νά ταυτί
ζεται μέ τή δελφική γενικά έκδήλωση τού "Αγ
γέλου Σικελιανού. Οί δελφικές γιορτές δέν ή
ταν ένα καλλιτεχνικό άποκλειστικά γεγονός. 
Ή ταν πολύ περισσότερο μιά ουτοπική, μά 
γενναία καί μεγαλόπνευστη είρηνιστική έκ
κληση στήν παγκόσμια συνείδηση, ή άνεπα- 
νάληπτη χειρονομία ένός οϊστρήλατου ποιητή 
μέ οικουμενικό κύρος καί τεράστιες πνευματι
κές διαστάσεις. "Οσοι κατά συνέπεια άντιπρο- 
σωπεύσουν τή λεγομένη μουσειακή άντίληψη γιά 
τήν έρμηνεία τού άρχαίου δράματος είναι ά- 
στεϊο νά έπικαλοΰνται τό Σικελιανό καί τις 
δελφικές γιορτές.

Ά π ό  ποιάν άποψη καί μέ ποιά σημεΐα ή
ταν ευεργετική ή έπίδραση πού άσκήσανε οί 
δελφικές γιορτές στον τομέα τής έρμηνείας τοΰ 
άρχαίου δράματος τό έτονίσαμε στήν αρχή. 
Δέ θάναι εξάλλου ύπερβολικός ό ισχυρισμός 
πώς τό αξιοσημείωτο τουριστικό ενδιαφέρον 
πού εκδηλώνεται σήμερα γιά τις παραστά
σεις αρχαίων δραμάτων στά  σωζόμενα θυμε- 
λικά μας θέατρα έχει τις πρώτες ρίζες του 
στις δελφικές γιορτές τού Σικελιοτνού.

"Ο,τι πρέπει νά τονιστεί έδώ πέρα είναι 
πώς όλες οί προσπάθειες πού γίνονται είτε 
προς τή μιά είτε προς τήν άλλη κατεύθυνση, 
είτε μέ άλλα λόγια απευθύνονται στήναίσθη- 
τική κρίση μας είτε στήν άρχαιολογική μας 
περιέργεια, έχουν τήν αξία καί τήν ειδική κα
θεμιά σημασία τους. Είναι συνεισφορές σέ 
μιάν έρευνα πού ακόμα δέν κοττάληξε σέ ορι
στικά συμπεράσματα για πολλά έπϊ μέρους 
προβλήματα, όπως είναι τό ύφος καί ό τόνος 
τής έρμηνείας τού τραγικού λόγου άπό τούς 
υποκριτές, ή φωνητική καί κινησιολογική έκ
φραση τού χορού, τό είδος τής μουσικής έ- 
πένδυσης τού άρχαίου δράμοττος, ή ορθή χρησι
μοποίηση τού χώρου τών θυμελικών θεάτρων, 
δηλαδή παρόδων, ορχήστρας καί λογείου, ή 
μεταγλώττιση τών κλασσικών κειμένων κ.ά.

Ά π ό  τήν άποψη αυτή τό κράτος πού οί επί
σημοι αντιπρόσωποί του συχνά υπογραμμί
σανε τή σημασία πού έχει γιά τήν εθνική οί- 
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δράματος, έχει χρέος νά ένισχύσει ήθικά καί υ
λικά κάθε σοβαρή προσπάθεια πού καταβάλ
λεται σ ’ αύτό τον τομέα καί νά μήν κομματί
ζεται όπως στήν περίπτωση τού «Πειραϊκοΰ 
Θεάτρου» πού δέν τού παραχωρήθηκε τό άρχαΐο 
θέατρο τών Δελφών γιά τήν παράσταση τής 
«Ήλέκτρας», τή στιγμή πού τ ’ άρχαία θέατρα 
παραχωρούνται χωρίς κανένα περιορισμό άκό- 
μα καί σέ θεατρικά συγκροτήματα πού οί πα
ραστάσεις αρχαίων δραμάτων πού δίνουν έ
χουν τόσην αίσθητική άξια καί σοβαρότατα ό
σην έχουν καί τά περίφημα «εικονογραφημένα 
κλασσικά» γιά τήν ούσιαστική πνευματική καλ
λιέργεια τοΰ κοινού.

"Αν τό κρόττος δέν άντιμετωπίζει τις παρα
στάσεις άρχαίων δραμάτων σάν άπλό πρόσχη
μα γιά τήν προσέλκυση ξένου συναλλάγματος, 
χρέος επίσης έχει νά συγκροτήσει άπό άρμό- 
διες καί υπεύθυνες προσωπικότητες ένα συλλο
γικό όργανο, ένα μόνιμον ’Οργανισμό Α ρ 
χαίου Δράματος πού θά μελετήσει σοβαρά κι 
άπροκατάληπτα όλα τ ’ άλυτα προβλήματα πού 
άναφέρονται στήν έρμηνεία του καί πού θά έ- 
ξετάσει μέ τό ίδιο πνεύμα τής θετικές κι αρ
νητικές πλευρές πού κάτω άπό τις σημερινές 
συνθήκες παρουσιάζει ό θεσμός τών φεστιβάλ 
Επίδαυρου καί ’Αθηνών.

Στά είδικά έρωτήματά σας 2, 3, 4 καί 6 
δέ χωράνε δυστυχώς συνοπτικές απαντήσεις. 
Θίγετε ζητήματα πού οί άλλωστε άμφιβαλ
λόμενες προσωπικές γνώμες μας πάνω σ ’ αυτά 
δέν εΐναι δυνοττό ν' άναπτυχθούν χωρίς μιά θε
ωρητική θεμελίωση πού όπως εΐναι φυσικό ά- 
παιτεΐ καί χώρο καί χρόνο πολύν. Περιοριζό
μαστε γι’ αύτό στο ερώτημά σας πού άναφέ-. 
ρεται στο ενδεχόμενο τής συμμετοχής καθιε
ρωμένων δραματικών θιάσων στά  φεστιβάλ Ε 
πίδαυρου, Αθηνών καί Βορείου 'Ελλάδος.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία πώς επιβάλλεται ή 
συμμετοχή σέ γενικά φεστιβάλ όπως εΐναι τό 
φεστιβάλ Αθηνών θιάσων πού είναι σέ θέση j 
νά παρουσιάσουν παραστάσεις ύψηλής καλλι
τεχνικής στάθης. Μά οί θίασοι carrot δέν εΐ
ναι απαραίτητο, ούτε καί δυνατό καθώς θά 
δούμε, νά παρουσιάζουν αρχαίο δράμα. 'Άλλω
στε καί μιά υποδειγματική παράσταση σαιξ
πηρικής τροιγωδίας ή κωμωδίας θά πιστοποιούν 
σε κάλλιστα τή στάθμη τού θεατρικού πολι
τισμού μας, προβάλλοντας σέ διεθνή κλίμακα 
τις καλλιτεχνικές δυνάμεις πού διαθέτουμε 
καί δίνοντας ένα χαρακτηριστικό δείγμα τής 
πνευματικής μας καλλιέργειας καί τής έθνικής 
ειδικώτερα ευαισθησίας μας.

Ώ στόσο ή συμμετοχή τών θιάσων πού ανα
φέρετε σέ ειδικά φεστιβάλ άρχαίου δράματος 
πρέπει ν’ άποκλειστεί κ’ επειδή εΐναι εκ τών 
πραγμάτων αδύνατη κ’ επειδή δέ θά έξυπηρε- 
τούσαν τούς σκοπούς ένός επίσημου φεστιβάλ 
παραστάσεις πού θά είχαν ενδεχομένως πει
ραματικό χαρακτήρα και δέ θά πιστοποιούσανε 
μιάν αποκρυσταλλωμένη έρμηνευτική άντίληψη. 
'Οταν οί περισσότεροι δραματικοί μας θίασοι 
ξεκινάνε μέ δυο ή τρία βασικά στελέχη και 
κανονίζουν τήν παραπέρα σύνθεσή τους μ’ Εκ
τάκτους ήθοποιούς ανάλογα μέ τις ανάγκες 
του εναρκτήριου έργου τους, εΐναι αστείο και



να γίνεται άπλώς λόγος για τό ένδεχόμενο τής 
συμμετοχής τους σέ ειδικά φεστιβάλ αρχαίου 
δράματος.

Παραστάσεις έργων του άρχαίου άττικου 
θεάτρου δέν έπιτρέπεται νά δίνονται έκ τ£>ν 
ένόντων, χωρίς σκηνοθέτες με άποκρυσταλλω- 
μένες έρμηνευτικές άντιλήψεις, χωρίς ηθοποι
ούς έξοικειωμένους στο κλίμα του άρχαίου δρά

ματος καί χωρίς ένα είδικά προπαιδευμένον άν- 
δρικό καί γυναικείο χορό. Καί οί δαπάνες πού 
συνεπάγεται μιά τέτια είδική συγκρότηση θιά
σου εΐναι, φυσικά, άστρονομικά δυσβάσταχτες 
γιά άνεπιχορήγητους θεατρικούς όργανισμούς, 
δπως είναι οι μνημονευόμενοι στά  έρωτήματά 
σας.

Γιά περισσότερα σέ πιο εύθετες ώρες.

0 κ. ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ

*

Στο πρώτο ερώτημά σας μπορώ, νομίζω, νά 
άπαντήσω δτι άπό τήν έποχή τού Φώτου Πολίτη 
έχει σημειωθεί άξιόλογη πρόοδος. Φυσικά ή 
πρόοδος αυτή δέν άνάγεται τόσο στον τομέα 
τής έρμηνείας τών άρχαίων κειμένων, αφού ό 
Πολίτης ήταν σέ καλύτερη θέση άπ* όλους μας 
νά τά κατανοεί. Ή  πρόοδος συντελέστηκε κυ
ρίως στην προσαρμογή τών κλασσικών έργων 
στον ανοιχτό χώρο τών άρχαίων θεάτρων.

Ή προκοπή πού έγινε άπό τότε, μπορώ νά 
πώ δτι όφείλεται στά  ίδια τά  θέατρα καί κυ
ρ ιώτατα στο θέατρο τής Επίδαυρου. Τά θέατρα 
μάς ίππχγόρευσαν τίς λύσεις οί όποιες μάς έ- 
πιτρέπουν τώρα νά έλπίζουμε πώς σιγά σιγά 
θά φτάσουμε (άν μάς άφήσουν έννοεΐται octrroi 
πού διαφεντεύουν τήν καλλιτεχνική μας ζωή) σέ 
μιά όλοκληρωμένη μορφή παρουσίασης τής τρα
γωδίας στή Θυμέλη.

Υπάρχει βεβαίως μιά διάσταση γνωμών σχε
τικά μέ τήν έποχή καί τίς ώρες χρησιμοποίησης 
τών άρχαίων θεάτρων. Έ γώ  θά ειμουν πρόθυμος 
νά συνταχθώ μέ την άποψη τών αρχαιολόγων, 
δτι ή νόμιμη προσαρμογή προς τη νομοτέλεια 
τών χώρων αυτών είναι οί ήμερήσιες παραστά
σεις κι δχι οί νυχτερινές. Γιατΐ άσφαλώς τά 
θέατρα αυτά έχτίστηκαν γιά νά λειτουργούν μέ 
τό φώς τής ήμέρας. Είμαι δέ ό πρώτος, πού ά- 
νέβασα έπαγγελματικώς άρχαία τραγωδία, τον 
«Οίδίποδα Τύραννο» τό θέρος τού 1950 στο 
θέατρο τών Δελφών, ή μέρα. ’Αλλά στο θέατρο 
των Δελφών, ό ήλιος άποσύρεται άπό τό μεγα
λύτερο μέρος τού χώρου πριν άπό τίς 5 τό 
απόγευμα καί κάνει εφικτή τήν παραμονή τού 
θεατή στις κερκίδες καί τού ηθοποιού στή θυ
μέλη καί στη σκηνή. Στο θέατρο τής Έπιδαύ- 
Ρ°υ όμως καί άκόμη καί στού Ήρώδου τού Ά τ- 
τικου,άπό μακροχρόνια πείρα ξέρουμε ότι νωρί- 
ΤΦα άπό τίς 7 τό άπόγευμα είναι άδύνοτο νά 
^αραμείνει κανείς ούτε στις κερκίδες ούτε στή 
^μέλη, ττού είναι πυρακτωμένα άπό τη ζέστη 
του καλοκαιριού. Ούτε κάν δοκιμή δέν μπορού- 

ν άττοπειραθούμε την ήμέρα. Δέν ξέρω πώς 
Τα κατάφερναν οί άρχαΐοι έλληνες θεατές νά

παρακολουθούν άλλεπάλληλες παραστάσεις κα
τά τό διάστημα τής ήμέρας στο θέατρο τού 
Διονύσου λ..χ καί νά μην παθαίνουν ηλίαση.
Τό μόνο πού μπορούμε νά υποθέσουμε ή μάλ
λον πού ξέρουμε, είναι πώς οί χρονικές περίοδοι 
τών φεστιβάλ δράματος στην άρχαία 'Ελλάδα 
γίνονταν τούς εαρινούς μήνες, οπότε ή θερμό
τητα τού ήλιου είναι περισσότερο ανεκτή. Πρα
κτικοί, λοιπόν, λόγοι άπτχγορεύουν τήν οργάνω
ση τών νυκτερινών παραστάσεων κι όχι κανένα 
αισθητικό πιστεύω. 'Οπωσδήποτε τό άποτέλε- 
σμα άποδείχνει πώς υπάρχει ή έπίγνωση τής 
νομοτέλειας τών άρχαίων θεάτρων καί δτι ή 
άσκησή μας γιά τήν προσαρμογή τών έργων 
γίνεται ένσυνείδητα. "Εχοντας, λοιπόν, υπ’ ό
ψη καί τά δεδομένα αυτά προχωρούμε βαθμιαία 
προς μιά πιο όλοκληρωμένη ποερουσίαση, δ
πως άνάφερα καί πιο πάνω.

Αύτή ή όλοκληρωμένη μορφή παρουσίασης 
πρέπει νά γίνεται μέ αισθητικά καί συγκινησια
κά μέσα, πού άν καί είναι τής δικής μας ε
ποχής καί αίσθαντικότητας, άνταποκρίνονται 
μολοντούτο σέ μιά γενικώτερη έννοια χρόνου, 217
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ή όποίσ διατηρεί εις τό διηνεκές τις απαρασά
λευτες ηθικές αξίες καί τις αιώνιες ποιητικές 
άλήθειες που ενυπάρχουν σ ’ αυτά τά  άριστουρ- 
γήματα.

Ό  Φώτος Πολίτης υπήρξε 6 πρώτος στο έ- 
παγγελματικό θέατρο, που έδωσε ένα σοβαρό 
σύγχρονο * υπόδειγμα σωστής λειτουργίας του 
άρχαίου δράματος, μέ την παράσταση τού «Οί- 
δίποδα Τύραννου» στα  1919. Ή παράσταση έ- 
κείνη εΐχε δοθεί στο παλαιό θέατρο «Όλύμπια» 
μέ τον θίασο τής Εταιρίας Ελλήνων Θεατρι
κών Συγγραφέων.

Ή  δεύτερη του άπόπειρα στο Στάδιο, τό 
1928 μέ την «'Εκάβη» τής Μαρίκας Κοτο
πούλη, ένώ περιείχε όλα τά  στοιχεία μιας 
γνήσιας καλλιτεχνικής πράξης, ξέψυγε άπό τις 
προθέσεις της, έξ αιτίας τού άκατάλληλου τού 
χώρου καί τών δυσμενών έξεων τών καλλιτεχνών 
τής Σκηνής εκείνης τής έποχής.

Ή  ουσιωδέστερη σκηνική προσφορά τού Φώ- 
του Πολίτη στον τομέα τού άρχαίου δράματος, 
υπήρξε —  κατ’ εμέ —  ή παράσταση τών «Περ- 
σών» τού Αισχύλου στο Βασιλικό, τό 1933. 
"Αν καί σέ κλειστό χώρο, γιά πρώτη φορά 
ό χορός κινήθηκε ρυθμικά καί μέ μοναδική έρ- 
μηνευτική πλαστικότητα.

Νομίζω ότι αυτή ή προσπάθεια, καθώς καί 
τών Σικελιανών μέ τον «Προμηθέα» στους Δελ
φούς, άνοιξαν τό δρόμο που δλοι σήμερα ά- 
κολουθούμε, προς τό καλύτερο ή προς τό χει
ρότερο, άνάλογα μέ την καλλιτεχνική ευαισθη
σία καί τήν ιδιοσυγκρασία τού κοεθενός σκηνο
θέτη, καί τήν τεχνική του κατάρτιση. Γιατί ή

θεατρική έκφραση ένός τέτοιου βαρυσήμαντου 
υλικού, όπως ή άρχαία τραγωδία, δέν εΤναι — 
καθώς νομίζουν μερικοί —  άπλώς καί μόνο θέ
μα «ερμηνείας», δηλ. έξήγησης τού κειμένου 
δι* άπαγγελίσς τού «λόγου» ενώπιον τού κοι
νού. ΕΤναι προπάντων θέμα ζωντανής ένέργειας 
ποιητικών μορφών πού εκπληρώνουν έπί σκη
νής μιά συναρπαστική άλληγορία τής άνθρώπι- 
νης περιπέτειας στήν ύψηλότερή της έντασην 
Τό καλλιτεχνικό χρέος τών σκηνοθετών, άρα, 
εκπληρώνεται κι αυτό πέραν τής έρμηνείας —  
στήν πλήρη ένάργεια, στή ζωντανή μορφή. Οί 
«έρμηνείες» εΤναι τών φιλολόγων καί τών κρι
τικών. Τών καλλιτεχνών εΤναι ή πράξη, ή πα
ράσταση.

Μέ ρωτάτε άν ένισχύονται έπαρκώς άπό τό 
κράτος οι διάφορες προσπάθειες πού εμφανί
ζονται. Μέ τή σειρά μου ερωτώ κ* εγώ: Αξί
ζουν ενισχύσεων αυτές οί προσπάθειες; Ποια 
έχέγγυα παρουσιάζουν γιά νά ένισχυθούν; Ποιά 
κατάρτιση θεωρητική ή τεχνική διαθέτουν στον 
ειδικό τομέα τού άρχαίου δράματος οί οργανω
τές αυτών τών προσπαθειών; "Αν καθενός που 
θά τού «βαρέσει ή πετριά» νά κάνει παραστά
σεις άρχαίου δράματος, έπειδή έγινε άπό και
ρό τώρα τής μόδας, καί άποτελεϊ αρκετά προσ
οδοφόρα επιχείρηση, πρέπει αυτομάτως το 
κράτος νά ύποχρεούται σ ’ ένίσχυση; ’Αντίθετος 
πιστεύω δτι κάθε τέτοια έκδήλωση πρέπει να 
Ελέγχεται αυστηρά, καί νά ένισχύεται μόν° 
δ,τι άπό σαφή δεδομένα υπόσχεται σοβαρή ά* 
πόδοση καί συνέπεια. Τό άρχαΐο δράμα εΤ*Ρ 
έθνικός πνευματικός πλούτος καί δέν πρέ^'



νά άφήνεται άνεξέλεγκτα στήν έμπειρία του 
ένός καί του άλλου «έξυπνάκια» έπιχειρηματία, 
ό όποιος ένσκήπτει άργά ή γρήγορα γιά να 
πάρει τη «μίζα» του άπό τον πνευματικό μόχθο 
των καλλιτεχνών, έκπορνεύοντας κάθε Ιερό και 
όσιο χάριν των εισπράξεων.

Φυσικά, δεν πιστεύω δτι τό άνέδασμα τού 
άρχαίου δράματος πρέπει νά παραμείνει μο
νοπώλιο του Εθνικού Θεάτρου. Πιστεύω 
δμως δτι πρέπει νά χαλιναγωγηθεί ή 
ροπή προς έκμετάλλευση —  ηθική ή υλι
κή —  της καλλιτεχνικής φήμης πού άπόχτησε 
ό τόπος σ* αυτό τον τομέα μέ τά  έπιτεύγματα 
των τελευταίων έτών. Πιστεύω επίσης πώς 
πρέπει νά έλέγχεται αυστηρά ή ποιότητα, ή 
άξία τού καλλιτεχνικού προσωπικού των δια
φόρων θιάσων καί κυρίως ή χρησιμοποίηση 
των άρχαίων χώρων. Κ* έπειδή τό θέμα έδώ 
συνάπτεται καί μέ τό πέμπτο έρώτημά σας, 
θά ήθελα νά προσθέσω κάτι γιά ν* απαντήσω 
εδώ καί σ ’ αυτό. "Ένα φεστιβάλ δέν μπορεί νά 
εΐναι θεσμός πειραματισμών. ΕΤναι θεσμός πα
ρουσίασης άποκρυσταλλωμένων έπιτευγμάτων. 
Συνεπώς δέν γίνεται νά θεσπιστεί στο  φεστι
βάλ ή άρχή τού «ψαξίματος». Κάτι τέτοιο θά 
όδηγοΰσε πολύ γρήγορα σέ πτώση τής ποιό
τητας, σέ καλλιτεχνική χρεωκοπία. Κανείς δέ 
θά μπορούσε νά υποστηρίξει σοβαρά πώς πρέ
πει νά δίνονται ένισχύσεις έν όνόματι τού μέλ
λοντος. Μέλλον δέν μπορεΤ νά ύπάρξει χωρίς 
παρόν. Αυτή είναι ή λογική τού χρόνου. Δέν 
μπορεΤς νά μιλάς γιά μέλλον αν δέν έχεις ένα 
παρόν, πού αύριο θ* άποτελεΐ παρελθόν καί 
μαζί μέ τά νέα σου έπιτεύγματα, θά συνιστά 
τό έχέγγυο, τήν υπόσχεση γιά τό μέλλον, δυ
νάμει τής όποιας θά μπορείς νά ζητήσεις ένί- 
σχυση γιά πιο πέρα. Θέλω μ' .αυτά νά πώ, 
δτι μόνο όποιοι έχουν τό μεράκι, τό πνευματικό 
πάθος, είναι πρόθυμοι νά κάνουν θυσίες γιά 
νά έξυπηρετήσουν τήν καλλιτεχνική ιδεολογία 
τους, πράγμα πού αποτελεί απαραίτητη κα
ταβολή καί προϋπόθεση γιά σοβαρότητα καί 
ποιότητα. Έ τσ ι, άν ένας ιδιωτικός θίασος ά- 
ποφάσιζε άπό δική του πρωτοβουλία νά άσχο- 
ληθεΐ μέ τό άρχαΐο δράμα καί παρουσίαζε ένα 
άποτέλεσμα πού έλεγχόμενο άπό τήν τέταρτη 
εξουσία (τον τύπο) θά κρινόταν ικανοποιητικό, 
τότε θά εδικαιούτο νά ένισχυθεΐ. ’Αλλιώς, άνοί- 
γεται ή πόρτα σέ ενέργειες πού θ’ αποβλέπουν 
ατά οικονομικά οφέλη κι όχι στήν εξυπηρέτηση 
καλλιτεχνικών ιδανικών ή άν θέλετε, σέ βάρος 
των ιδανικών αυτών καί τής ποιότητας.

"Ερχομαι τώρα στο δεύτερο έρώτημά σας. 
Νομίζω δτι γιά μένα τουλάχιστον ώς σκηνοθέ
της, δηλ. σέ δτι αφορά τήν προσωπική μου 
γενική στάση άπέναντι τού έρμηνευτικού μέ
ρους τοΰ άρχαίου δράματος, ίσχύει ή διατύ
πωση πού έδωσε ό μεγάλος σύγχρονος σοφός 
Βέρνερ ΓιαΤγκερ, ό όποΤος πολύ σω στά  υπο
στηρίζει στο περίφημο βιβλίο του «Παιδείοα» 
οτι «ή αττική τραγωδία παρουσιάζει τό πνευ
ματικό μεγαλείο ένός σκηνικού θεάμοττος, πού 
θά ήταν αργόσχολη παλαιοντολογία τό νά 
προσπαθήσει κανείς νά τό άνασυνθέσει».

Μπαίνοντας στον έπικίνδυνο χώρο τής ανα
βίωσης τού άρχαίου δράματος, πίστευα άπό 
ττ1ν άρχή κιόλας πώς ή άνάπλασή του πρέπει

νά γίνεται μέ σύγχρονα αισθητικά καί συγ
κινησιακά μέσα καί μέ ζωντανά στοιχεία τής 
νεοελληνικής ζωής καί λαογραφίας. Στοιχεία 
τέτοια πού συνδράμουν στή σύγχρονη μορφο
ποίηση τού κλασσικού δράματος. Δηλ. πιστεύω 
στήν έλληνικότητα τής τραγωδίας, άπό άπόψε- 
ως νεοελληνικής. Πιστεύω στή ζωντανή έρμη- 
νεία, πού μπορεί άκόμη νά εΤναι άτελής άλλά 
θά φτάσει κάποτε στήν τελείωση.

Τό παίξιμο τοΰ ήθοποιοΰ εΐναι ένα πολύ ου
σιώδες στοιχείο γιά τήν άρτιότητα τού άνε- 
βάσματος κλασσικών δραμάτων. Πιστεύω δτι 
πρέπει νά είναι λιτό, πυκνό, καί μερικώς σχη
ματοποιημένο στυλιζαρισμένο καί πάντως ά- 
παλλαγμένο άπό άχρηστες νατουραλιστικές λε
πτομέρειες ή ρομαντικές ρητορικές πόζες^ καί 
έρασιτεχνικές διαχύσεις. "Όλοι οί χαροτκτήρες, 
τά  πρόσωπα, στήν τραγωδία πρέπει νά άπο- 
κτούν τήν πληρότητά τους ισορροπώντας άνά- 
μεσα στήν ψυχολογική πραγματικότητα πού πε
ριέχουν σάν ζωντανοί άνθρωποι καί στήν όρ- 
γανική άναγκαιότητα τού μύθου, τήν ένότητα 
καί τή λογική συνοχή του, ώστε νά μπορέσουν 
νά έκφράσουν τή συνείδηση τού δημιουργού 
τού ποιητικού έργου. Γιατί, δπως εΐναι γνωστό, 
τό τραγικό θέατρο δέν παρουσιάζει ιστορία, 
παραμύθι. Αυτό τό στοιχείο, δηλ. ή μυθολογική 
διήγηση εΐναι άπλώς τό υλικό. Ή μορφή πού 
δίνει ό ποιητής στο μύθο, τό νόημα πού πε
ρικλείει σ* αυτόν, εΐναι τό καλλιτέχνημα.

Γιά ν’ άπατντοΰσα μέ κάποια έπάρκεια στο 
τρίτο σας έρώτημά, θά χρειαζόμουν καί πολύ 
χώρο καί πολύ χρόνο. Εΐναι μεγάλο πρόβλημα. 
Τό μόνο πού μπορώ νά πώ έδώ εΐναι δτι αυτές 
οί άπόπειρες πού κάναμε τουλάχιστο στήν τε
λευταία δεκαετία ώς σήμερα, καλύπτουν τήν 
έρευνά μας σ ’ένα ουσιαστικό βαθμό έπιτεύξεων. 
Νομίζω δμως δτι έξαντλήσαμε πιά αυτή τή μέ
θοδο κι δτι άρχίζει νά γίνεται μανιέρα. Πιστεύω 
πώς έχουμε τό χρέος νά ξεπεράσουμε αυτό τό 
μέτρο έπίδοσης, καί ξεκινώντας άπό δ,τι έχου
με ήδη έπιτύχει. νά περάσουμε σέ μιά τολμη- 
ρώτερη κι άποφασιστικότερη μέθοδο έργασίας. 
Αυτή θά μάς άποκαλύψει τή συνέχεια τού δρό
μου πού θά πρέπει ν* άκολουθήσουμε. Δέν νο
μίζω δηλαδή πώς τή βρήκαμε τή λύση. Ούτε 
μπορούμε νά σταθούμε σ ’ αυτό πού κάναμε. 
‘Απλώς καλύψαμε ένα στάδιο τής πορείας πού 
έπρεπε νά διανυθει. Τά έργα δείχνουν δτι άπαι- 
τεΐται άκόμα μεγαλύτερη έκφραστικότητα, άκό- 
μα μεγαλύτερη έλευθερία. Ό  χορός πρέπει νά 
καταστεί αυτοτελής όργανισμός, δχι νάναι ά
πλώς παραγεμίδι.

"Ο σο γιά τό πώς πρέπει νά λειτουργεί ό 
χορός, σάν ένα άπό τά  δρώντα πρόσαπτα ή σάν 
άπλός σχολιαστής, νομίζω δτι πρέπει νά τά 
συνδυάζει καί τά  δυό. Γιατί καί τά  δυο εΐναι. 
μέσα στή φύση τού χορού πού άλλοτε δρά σάν 
πρόσωπο καί άλλοτε μπορεί νά εΐναι ό ιδανι
κός θεατής ή σχολιαστής. Διακοσμητικό στοι
χείο, βέβαια, δέν θά τον έλεγαν ποτέ. Ό  χορός 
εΐναι ή όργανική έδρα πάνω στήν οποία κινεί
ται τό άρχαΐο δράμα. Εΐναι ό λυρικός καμβάς 
πάνω στον όποιο κεντιέται ή περιπέτεια τών ή- 
ρώων. Είναι, άν θέλετε, τό διονυσιακό κύμα πά
νω στό όποΐο πλέει ή άπολλώνια έπική μορφή 
τών τραγικών ήρώων.



"Ο σο για τό έρώτημα τό σχετικό μέ τις 
μεταφράσεις, νομίζω δτι αυτές πού έχουμε ώς 
τώρα καί κυριώτατα του Γρυττάρη, του Με
λαχρινού καί άλλων καθώς καί τό τέλειο υπό
δειγμα θεατρικής μετάφρασης του «Οίδίποδα 
Τύραννου» άπό τον Φώτο Πολίτη, βοήθησαν 
άνυπολόγιστα την προσπάθεια πού έγινε στα  
τελευταία τριάντα χρόνια, για νά κρατηθεί τό 
άρχαΐο δράμα στις έλληνικές σκηνές μέ την 
άπαιτούμενη ζωντάνια.

"Ομως θά ευχόμουν καί άλλοι ποιητές καί 
λογοτέχνες νεότεροι νά διέθεταν άπό τό χρό
νο τους γιά νά προωθηθεί ή καί ν* άνανεωθεΐ 
τό μεταφραστικό υλικό που χρησιμοποιούμε ώς 
τά  σήμερα.

Μέ την ευκαιρία αυτή, θά ήθελα νά ευχηθώ 
έπίσης, οΐ σοφοί, οί λόγιοι καί οί καθηγητές 
πού κάνουν φιλολογικές μελέτες καί κρίνουν 
καί έρευνούν τά κείμενα τών αρχαίων τραγικών, 
νά συνέβαλαν κι αυτοί στην προσπάθεια τής α
ναβίωσης τού άρχαίου θεάτρου μέ έμπεριστα- 
τωμένα μελετήματα καί βασικά δοκίμια. Τέ
τοιες έλληνικές εργασίες θά άποτελοΰσαν με
γάλο καί έν πολλοΐς αναντικατάστατο βοήθη
μα γιά τούς καλλιτέχνες πού τόσο μοχθούν

άβοήθητοι καί πού κρίνονται έκ τών ύστέρων.
*0 καλλιτέχνης σήμερα δέν βρίσκει στην 

έλληνική γλώσσα κανένα βοήθημα έκτος άπό 
τό έξαίσιο βιβλίο τοΰ Τσούντα « Ό  άρχαΐος 
ελληνικός πολιτισμός», τά σχόλια τού Μιστριώ- 
τη, την έξαιρετική μελέτη τού Βερναρδάκη γιά 
τις «Φοίνισσες» καί τον Ευριπίδη, την έργασία 
τού καθηγητή Παπαγεωργίου καί μερικές άλ
λες. "Αν έμεΐς οΐ καλλιτέχνες δέν μπο
ρούσαμε νά καταφεύγουμε στούς ξένους 
συγγραφείς και μελετητές δέν θά είχα
με απολύτως καμιά θεωρητική διαφώτιση πά
νω σ ’ αυτό τό περιούσιο γιά τον τόπο θέμα. 
‘Ωστόσο, νομίζω πώς κανένας ξένος δέν μπορεί 
νά δώσει έκείνο πού θά έδιναν οί "Ελληνες με
λετητές. Νά κληθεί, λοιπόν, ή λογιοσύνη νά 
κάνει τό καθήκον της.

Μένει τό έκτο ερώτημά σας, στο όποιο θά 
μού επιτρέψετε νά μην απαντήσω γιά την ώρα. 
Βεβαίως εΐναι ένα θέμα γιά τό οποίο κάθε καλ
λιτέχνης, πού άσχολείται μέ τό πρόβλημα τής 
άναβ ίωσης τού άρχαίου θεάτρου, όφείλει νά 
έχει μιά γνώμη. Λόγω όμως τής ίδιορρυθμίας 
τού πράγματος παρακαλώ νά έπιφυλαχθείτε 
γιά  καμιάν άλλη φορά.

Ο κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
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1. Πρόοδος έχει σημειωθεί, σημαντικότα
τη, άπό την προ τού Εθνικού Θεάτρου έποχή. 
Ή τραγωδία, τότε, δέν βρισκότοτν κάν στο 
στάδιο των πειραματισμών. Συνηθέστατα ήταν 
ένα διασκεδαστικό θέαμα, όπου εμείς, οί νέοι 
τής έποχής, πηγαίναμε γιά νά κοροϊδέψουμε, 
όχι τά  έργα, φυσικά, αλλά την εκτέλεσή τους. 
Εύαριθμότατες οί έξαιρέσεις, κι άνάμεσα σ ’ 
αυτές, άπό τις πραγματικά πιο πολύτιμες, ό 
«Οίδίπους τύραννος» τού Φώτου Πολίτη, στά  
« ’Ολύμπια», τό 1917.

Ό  Φώτος Πολίτης είναι ό μεγάλος πρωτο
πόρος καί υπεύθυνος πειραματιστής στον το
μέα τούτο. Ή μετέπειτα όμως έρμηνεία τού 
’Αρχαίου Δράματος, αυτή πού Ισχύει σήμερα, 
δέν ξεκινάει άπό κείνον. ’ Οφείλεται βασικά 
στον Ροντήρη. Αυτός έβαλε τά θεμέλιά της καί 
χάραξε τήν κατεύθυνση. "Οσοι άκολούθησαν στο 
Εθνικό Θέατρο, συνέχισαν τή γραμμή του ή 
πρόβολον διάφορες παραλλαγές της.

Τό άνέβασμα τραγωδίας είναι κάτι αφάν
ταστα  δύσκολο, πού προϋποθέτει πολλά: ’Ό χι 
μόνον οικονομικά μέσα, άλλά καί κατάλληλο 
θίασο, μέ μόνιμα στελέχη, ειδικευμένα καί γυ
μνασμένα στο είδος, παράδοση, άσκηση συνε
χή, συγκροτήμοττα άνδρικού καί γυναικείου 
Χορού πού νά μή στρατολογούνται εκτάκτως, 
στήν τύχη. Προϋποθέτει οο<όμα όχι απλή θεω
ρητική ενασχόληση τού επικεφαλής μέ τό Α ρ 

χαίο Δράμα, άλλά θεατρικό ένστικτο όξύτατο, 
έμπειρο. Πειραματισμός πού άστοχεί, σ ’ ocu- 
τό τον τομέα, καταλήγει μοιραία σέ διασυρμό 
του. Είναι αυτονόητο πώς μόνον ένας κροττι- 
κός ’ Οργανισμός μπορεί νά τά  διαθέτει αυτά 
όλα. Ή τραγωδία δέν εΐναι βέβαια προνόμιο 
κανενός, δέν μπορεί όμως νά είναι καί βορά 
τού καθενός. Στή Γαλλία κάθε θίασος μπορεί, 
άν θέλει, νά παίξει Κορνήλιο, Ρακίνα ή Μο- 
λιέρο, μόνον όμως ή «Γαλλική Κωμωδία» έχει 
τό μέσο νά τούς έρμηνεύει μέ συνέπεια, σταθε
ρότητα καί πληρότητα. Καί οί Γάλλοι αυτοί 
κλασικοί δέν είναι τίποτα σέ δυσκολία μπρο
στά  στούς δικούς μας. Τό ’Αρχαίο Δράμα δέν 
μπορεί νά υπηρετείται περιστασιακά καί έκ τών 
ένόντων. Ούτε νά .γίνεται άντικείμενο έπιβει- 
ρηματικών έξορμήσεων.

2. Διανύουμε, σ ’ όλο τον κόσμο, μιάν έποχή 
έξωφρενισμών. Συνηθέστατα, ό,τι προβάλλεται 
σάν πειραματισμός ή πρωτοπορία, δέν εΐναι, 
οτυνειδητά ή καί άσύνειδα, παρά άγυρτεία 
προορισμένη νά ξιππάσει τούς άστούς πού 
πλήττουν ή τούς πνευματικούς σνόμπ. Τέτοιας 
^ογής «άναζητήσεις», πολύ φυσικό να έχουν 
συχνά άντίχτυπο καί στο Άρχαΐο Δράμα.

Πέρα άστ’ αυτό, οί σύγχρονες σκηνοθετικές 
άντιλήψεις είναι φυσικό νά επηρεάζουν καί τήν 
έρμηνευτική τής τραγωδίας. Ό  δεσπόζων τό
νος πρέπει νά είναι ή κατάργηση τοΰ στόμφου, 
όχι όμως προς όφελος τής πεζολογίας ή του 
ρεαλιστικού κουβεντολογιού, άλλά μιας βα
θύτερης καί υψηλότερης άλήθειας. Ή υπόκρι
ση στο ’Αρχαίο Δράμα προϋποθέτει δύο πράγ
ματα: ’Αφάνταστη εσωτερική π  υ κ ν ό τ η- 
τ α  καί μ έ γ ε θ ο ς .  Παραφθορά τού 
πρώτου είναι ή ρεαλιστική ύποτροπή, τοΰ δεύ
τερου ό στόμφος. Βλέπετε λοιπόν τούς κιν
δύνους. . . Πρόκειται γιά μορφή Τέχνης ά-



κραία, οριακή, δίχως άναλογία μέ άλλες. "Ο
ταν την προσγειώσετε άδέξια, θά τή λερώσετε 
καί θά τή διακωμωδήσετε.

3. Τό πρόβλημα τού Χορού, όπως ξέρουμε 
όλοι, είναι τό τραχύτερο άπ* όλα. Περιττό νά 
εκθέσουμε έδώ καί πάλι τά δεδομένα του. 
Λύση (δανική δεν τού έχει δοθεί. Τού έχουμε 
δώσει όμως στήν Ε λλάδα τήν πειστικότερη 
καί καλλιτεχνικότερη άπό τις ύπάρχουσες λύ
σεις. Βέβαια πρόκειται στήν ούσία, τεχνι- 
κώς, γιά κράμα λύσεων. Σ ’ αυτή τή γραμμή 
ώστόσο θά προχωρήσουμε, άναζητώντας όλοέ- 
να τό καλύτερο, καί μέ περίσκεψη πολλή. Ό -  
Χορός δεν είναι ούτε πρόσωπο δρών στον ί
διο τύπο μέ τ' άλλα, ούτε άπλός σχολιαστής, 
γιατί τότε θά ήταν, άπλούστατα, νεκρό στοι
χείο. Περιττό νά τού αναζητήσουμε αντιστοι
χίες μέ αξίες τού συγχρόνου Θεάτρου. Είναι 
κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι μιά παρουσία 
καθαρά ποιητική, που παίρνει συνεχώς τήν ώ- 
μή δράση συγκρουομένων παθών καί χαρακτή
ρων καί τήν άποκαθαίρει, τήν άνεβάζει στο έ- 
πίπεδο τού πνευματικού. Ή σ υ ν ε χ ή ς  
α ύ τ ή  μ ε τ ο υ σ ί ω σ η  αποτελεί ένα 
άπό τα γνησιότερα στοιχεία καί τά  βαθύτε
ρα μυστικά τής αρχαίας τραγωδίας. ’ Εκεί έ- 
δρεύει στήν ούσία ή λυτρωτική της δύναμη.

4. Έχουμε μεταφράσεις ίκοη/οποιητικές ό
σο μπορεί νά είναι. Τό άρχαίο κείμενο δέν επι
δέχεται πλήρη αποκατάσταση, οτύτό ας τό 
πάρουμε όστόφαση. Μόνον ένας άγευστος ποι
ητικής εύαισθησίας μπορεί νά φανταστεί τέ
λεια μετάφραση άρχαίου δραματικού έργου.

Ή καθαρή ποίηση δέν μεταφράζεται. Ά π ό  έ- 
κεΐ καί πέρα, θά έχουμε ποικίλλουσες προσεγ
γίσεις. Ά μ π οτε νά βγούν καινούργιες μετα
φράσεις, καλύτερες άπό τις υπάρχουσες, με
ταφράσεις όμως πού νά λ έ γ ο ν τ α ι ,  νά 
παίζονται, ν* άκούγονται, όχι νά είναι γλωσ
σολογ ικοί γρίφοι.

5. Στο έρώτημα αυτό σάς άπάντησα πιο 
πάνω. Τό Άρχαίο Δράμα δέν οργανώνεται μέ 
άπλή καλή θέληση καί σάν έκτοχκτη ένασχόλη- 
ση. Είναι έργο ζωής. Στά Φεστιβάλ πρέπει 
νά μετέχουν όσοι έχουν δώσει δείγματα γρα
φής υπεύθυνα, είδικά στο τροτγικό Είδοςν Δια
φορετικά θά τά καταντήσουμε τά Φεστιβάλ 
σάν τις παραστάσεις τών υπαιθρίων άθηναΐ- 
κών θεάτρων, πού έφτασαν αισίως στο μπικίνι 
καί θά φτάσουν καί στο στρήπ - τήζ.

6. Δέν θά δίσταζα καθόλου νά πώ ότι ό Α 
ριστοφάνης δέν παίζεται πιά. Δέν καταλαβαί
νω πώς ένας ποιητής μπορεί νά έπιδέχεται τίς 
ουσιαστικές αλλοιώσεις πού λέτε, τήν άντικατά- 
σταση δηλαδή τοΰ κειμένου του μέ άλλο κεί
μενο, κι όμως νά παραμένει ό ίδιος! Τό όρ- 
γιαστικό στοιχείο τής Αρχαίας Κωμωδίας 
χάθηκε έξ άντικειμένου, τό έπικαιρικό έπίσης. 
Τότε τί απομένει; Είναι άπαραίτητο νά παί
ζεται ό Αριστοφάνης; Κατά τή γνώμη μου 
οχι. Θά τό θεωρούσα άπαραίτητο άν μπορούσε 
νά παίζεται αύτός καί οχι κάποιος άλλος πού 
έχει, απλώς, δανειστεί τ ’ όνομά του. "Ως πού 
νά γίνει κάτι τέτοιο, .θά θεωρώ τον Α ριστο
φάνη θοαιμαστά ζωντςχνό στήν Ιστορ ία  άλλά 
νεκρό στή θεατρική πραγματικότητα.

'Ο Χορός στόν «Οίδίποδα Τύραννο» κατά σκηνοθεσία *Αλ. Μινωτή. Στό βάθος δεξιά
ό ΟΙδίπους (Άλ.  Μινωτής)
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«Συνοικία τό Ονειρο» 
και
Κράτος ό Φασισμός

Αυτή τη φορά δεν κρατήθηκαν ούτε τά προ
σχήματα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για νά προ
βληθούν έστω χονδροειδείς δικαιολογίες, δτι 
τάχα οι έπι θέσεις εναντίον του πνεύματος και 
τΠζ Τέχνης —  δπως έγινε μέ τη γνωστή έγ- 
κύκλιο τής ΑΣΔΑΝ  —  δεν αποτελούν' προ
διαγεγραμμένο σχέδιο, άλλα είναι «συμπτωμα- 
τικές περιπτώσεις».

Μιλάμε γιά την άποτγόρευση τής έλληνικής 
ταινίας «Συνοικία το όνειρο». Ή Τδια ή Κυ
βέρνηση, άπροκάλυπτα, ένώ είχε δοθεί πριν 
από λίγες ώρες ή σχετική «άδεια ειδικής προ
βολής», βγήκε και φώναξε: Σ τόπ ! Νά στα
ματήσει ή προβολή! Ν' άδειάσει αμέσως ή αί
θουσα —  καταπατώντας άκόμα και τους άν- 
τισυνταγματικους περιορισμούς πού εκείνη έ- 
πέβαλε μέ τή νεκρανάσταση τής «Επιτροπής 
λογοκρισίας κινηματογραφικών έργων»"

Περιττό ίσως ν' αφηγηθούμε, τις άσχημίες 
πού έγιναν εκείνο τό πρωινό του Αύγουστου 
στον κινηματογράφο «Ράδιο - Σίτυ» τής 
τής οδού Πατησίων. "Ολόκληρος ό τύπος, χω
ρίς καμμιά έξαίρεση, έδωσε λεπτομερές ρε
πορτάζ. Τ ’ αστυνομικά όργανα έλαβαν —  τη- 
λεφωνικώς! —  έντολή νά εκκενώσουν βίαια 
τήν αίθουσα κ' έκπλήρωσαν τό καθήκον τους 
μέ τον «πατροπαράδοτο» ζήλο τους, φτάνον
τας ώς τό σημείο νά σύρουν αδικαιολόγητα 
στο τμήμα καλλιτέχνες τής σκηνής, νά σπρώ
χνουν προς τήν έξοδο του κινηματογράφου πνευ
ματικούς άνθρώπους. Κι όλα τούτα μπροστά 
στά  μάτια ξένων διπλωματικών αντιπροσώπων 
πού είχαν προσκληθεί νά  παρακολουθήσουν 
τήν ειδική προβολή τής έλληνικής ταινίας!

"Η εξέγερση τής κοινής γνώμης ήταν καΒο-

λική. Άκόμα κι οί πιο πιστές στήν Κυβέρνη
ση εφημερίδες, μέ σχόλια και άρθρα, στιγμά
τισαν άνεπιφύλακτα σάν άπαράδεκτη τήν κυ
βερνητική ένέργεια. "Η άπαγόρευση τής «Συ
νοικίας τό όνειρο» έγινε τό γεγονός τής ήμέ- 
ρας —  καί μάλιστα γιά πολλές μέρες. . . Μά 
ό άρμόδιος υπουργός άπέφυγε καί τις «τυπι
κές» δικαιολογίες. Προτίμησε νά διαλύσει τήν 
«Επιτροπή λογοκρισίας» μέ τήν δήλωση ότι 
«θά έπανασυσταθεί άπό καταλληλότερα πρόσω
πα, τά  όποια καί θά κρίνουν τελικά τήν τύχη 
τής ταινίας»!

"Ωστόσο ή αυθαιρεσία δέν περιορίστηκε ώς 
εδώ. Σχεδόν ταυτόχρονα, ό "Ελληνας Πρόξε
νος στή Βενετία, κίνησε γή καί ουρανό καί 
πέτυχε τήν τελευταία στιγμή νά μή γίνει δεκτή 
ή συμμετοχή τής «Συνοικία τό όνειρο» στο Διε
θνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ. Κι αυτό, έ
νώ ή ταινία είχε σταλεί έκεί μέ τήν έγκριση 
τού 'Υπουργείου Παιδείας!

Πολλοί άναρωτήθηκαν, τί «ενόχλησε» τέλος 
πάντων τήν Κυβέρνηση; Ή «Συνοικία τό όνει
ρο», δίνει άπλά ένα κομάτι τής άθηναίκής ζω
ής σέ φτωχοσυνοικία. Τίποτα περισσότερο.

Αυτή; λοιπόν, ή φτωχοσυνοικία «ενόχλησε» 
τήν Κυβέρνηση! Δέ θέλει ούτε περιγραφικά νά 
ζωντανεύεται στή ντόπια οθόνη ή αληθινή ζωή 
τού λαού μας! "Εχει τήν απαίτηση ό ελληνι
κός φακός νά στέκεται μπρος στή «βιτρίνσ» 
καί νά παρουσιάζει τήν ευημερία των ολίγων κι 
όχι τή δυστυχία τών πολλών. ^Οχι φτωχόσπι
τα ! "Οχι άνεργους! "Οχι άνθρώπους τού μό
χθου. Υπάρχουν όλ' αυτά, μά δέν πρέπει να 
τά δείχνουμε γιατί. . . δυσφημούν τήν 'Ελλά
δα !

*



Έ δώ,. κοντά σ τ ’ άλλα, τίθεται κ* ένα κεφα
λαιώδες πρόβλημα που άφορά τήν Τδια την ύ
παρξη τής εγχώριας κινηματογραφίας. Πώς 
θά μπορέσουμε ν' άποκτήσουμε αξιόλογες ται
νίες με τόσους θανάσιμους περιορισμούς; "Αν 
στη γαλλική, στην ιταλική και σ ’ όποιαδήποτε 
ξένη παραγωγή, άπαγορευόταν ή άνάπτυξη 
θεμάτων απ ’ τη σύγχρονη ζωή με τά καυτά 
προβλήματα της, θά είχαμε σήμερα τόσα δεί
γματα προόδου τής έβδομης τέχνης; Κι όταν 
χώρες με άσύγκριτα πιο υψηλό βιοτικό έπί- 
πεδο, παρουσιάζουν στά  άντιπροσωπευτικότε
ρα έργα τους τη φτώχεια, τις πίκρες και τον 
πόνο του λαού, τί πρέπει νά κάνουμε έμείς; Νά 
φοράμε γάντια και μονόκλ; "Η νά καθηλωθού
με στις άηδείς ταινίες τύπου «φουστανέλλας - 
Ο ύέστερν»(! )  και στά  σαχλαμαίμουδίσματα 
τών χολλυγουντιανών κατασκευασμάτων;

"Ολοι άναγνωρίζουν πώς ό έλληνικός κινη
ματογράφος πάσχει κυρίως άπό έλλειψη καλών 
σεναρίων. Α λλά τά καλά σενάρια δεν τά  έμ- 
πνέει ό έξωραΐσμός τής «βιτρίνας» κι ή «θρυ
λική» πιά ευημερία μας. Θέματα ζωντανά, συν
ταρακτικά, προσφέρει άφθονα ή καθημερινή 
ζωή, ή προσπάθεια τού λαού μας νά έπιβιώ- 
σει, νά προχωρήσει, νά λύσει τά  ζητήματά 
του. Με τέτοιες τομές στήν ‘ Ελληνική πραγμα
τικότητα θά προκόψει κι ό έγχώριος κινηματο
γράφος. ’Αλλιώς δε γίνεται τίποτα. 01 «έπι- 
τροπές λογοκρισίας» συνθλίβουν κάθε γόνιμη 
προσπάθεια. Κι οί φασιστικές έπεμβάσεις, ό
πως στή «Συνοικία τό όνειρο», ξεσκεπάζουν 
τήν κυβερνητική υποκρισία «περί προστασίας 
τής ντόπιας παραγωγής».

Πραγματικά ήταν αποκαλυπτική όλη αυτή 
ή ιστορία. "Εδειξε γενικότερα πώς οί σκοτει
νές δυνάμεις τού νεοφασισμού έχουν άποχαλι- 
νωθεϊ. Δέ σταματούν πουθενά. Περί φρονούν 
τά πάντα. Ή  «Ε.Τ.» δέν έπαψε νά προειδο
ποιεί, όπως έχει χρέος, τον πνευματικό κόσμο, 
παίρνοντας αφορμή άπό αλλεπάλληλα κρού
σματα. Λίγο άκόμα κι ή κατάσταση έλάχιστες 
διαφορές θά έχει άπό τήν περίοδο τής μετα- 
ξικής δικτατορίας και τής κατοχής. Ό  κίνδυνος 
είναι κοινός γιά όλους. Δέν ξεχωρίζει κανέναν 
απ ’ όσους υπηρετούν μέ συνέπεια και καθαρή 
συνείδηση τον πολιτισμό τής πατρίδας μας.

Αλλά ή γενική κατακραυγή γιά τήν άπα- 
γόρευση τής ταινίας «Συνοικία τό όνειρο» ι
σχυροποίησε τήν αντίστασή στίς επιθέσεις, συ
σπείρωσε τις δυνάμεις. Μπροστά σ' αυτή τήν 
ένότητα δόθηκε τελικά άδεια προβολής στήν 
απαγορευμένη ταινία.

Καλά, μά τότε λοιπόν, άφού δόθηκε τελικά 
ή άδεια, τί καθόμαστε και λέμε; Αυτό δέν 
είναι δημοκροπία; "Οχι, δέν δημοκοποΰμε. Μπο
ρεί μπροστά στή γενική κατακραυγή, νά δόθη
κε τελικά ή άδεια τής προβολής. Μά μέ τήν 
«αναμόρφωση» τής επιτροπής λογοκρισίας καί 
τά άλλα «μέτρα» που πάρθηκοτν, χτυπιέται στή 
ρίζα του ό νεαρός έλληνικός κινηματογράφος. 
Έδώ είναι τό ζήτημα. Καί προς αύτή τήν κα
τεύθυνση έχουμε χρέος όλοι μας νά κινηθούμε 
Υ«ά ν’ ανοιχτεί έλεύθερος ό δρόμος τής κινη
ματογραφικής δημιουργίας.

Μ. Σ.

Το κομπολόι 
της δ ί ω ξ η ς  
τον πνεύματος

"Υστερα άπό τήν περίπτωση τού φιλμ «Συν
οικία τό όνειρο» τρεις άλλες περιπτώσεις, που 
καταγγέλλονται πιο κάτου, δείχνουν πώς τό 
κομπολόι τής δίωξης τού πνεύματος συνεχί
ζεται.

Καί ίδού:
«Α γαπητοί φίλοι,

Δέν πάει πολύς καιρός πού ή έγκύκλιος τής 
ΑΣΔΑΝ  ξεσκέπασε τό άστυνομικό κράτος πού 
έπικρατεί σήμερα στήν 1 Ελλάδα κ* έρχεται τό 
Υπουργείο Εσωτερικών αυτή τή φορά γιά νά 
στραγγαλίσει καί τά  τελευταία υπολείμματα 
τών πνευματικών ελευθεριών. Μέ τά ύπ’ άριθμ. 
49546Φ210) Σ καί 8)553 έγγραφά του κα- 
ταγγέλει στον είσαγγελέα Πλημμελειοδικών ’Α
θηνών τό μυθιστόρημά μου «ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩ
ΡΙΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ», έκδοση «Δίφρου» μέ τη 
γνωστή πιά κατηγορία τών διωκτών τού πνεύ
ματος ότι πρόκειται γιά βιβλίο μέ άνατρεπτικό 
περιεχόμενο, έπικίνδυνο νά κλονίσει τό εθνικό 
φρόνημα τών Ενόπλων Δυνάμεων καί τών πο
λιτών καί συμφώνως μέ τάς διατάξεις τών άρ
θρων 26 παράγρ. 1, έδάφ. α ' 27 παράγ. 1, 
191 παράγ. Ι.Π.Κ., ώς άντικοτεστάθη διά τού 
Ν. 2493)53 άρθρον 4 κλπ. διατυπώνεται έναν- 
τίον μου κατηγορία.

Καταγγέλλω άπό τον τύπο τήν εις βάρος 
μου κατηγορία και καλώ κάθε έντιμο πνευμα
τικό άνθρωπο νά σηκώσει φωνή διαμαρτυρίας 
έναντίον τής άστυνομικής αυτής ενέργειας πού 
καταλύει κάθε συντοτγματική έλευθερία καί κα
τεβάζει τόσο χαμηλά οα)τή τήν ίδια τή Δημο
κρατία.

Μέ έκτίμηση 
Άνδρέας Τσάκαώης»

Ή δεύτερη περίπτωση:
«28.8.61 Περνάρι Κορινθίας

Αγαπητή « ’Επιθεώρηση Τέχνης» σέ χαιρε
τώ μέ άγάπη. . . Σού γράφω μέ μεγάλη λύπη 
καί άγανάκτηση. . .  Ή Ασφάλεια έκατνε έρευ
να στο σπίτι μου καί πήρε όλα μου τά βιβλία, 
περίπου 40 τόμους καί τήν « ’ Επιθεώρηση Τέ
χνης», τούς «Δρόμους τής Ειρήνης», τή «Μαρ
ξιστική Άνθολογίοι», μέχρι καί τήν 'Αγία Γρα
φή! Θέλω νά τό δημοσιεύσετε χωρίς καθυστέ
ρηση.

Σπύρος Θεοδώρου Γκίκας»
Τήν τρίτη περίπτωση καταγγέλλει σέ σχό

λιό της ή έφημερίδα «"Εθνος» τής 2.8.61. Γρά
φει:

«"Οταν ό Γκαγκάριν ήτο εις τό διάστημα, 
εύρίσκετο ώς γνωστόν εις ραδιοφωνικήν έπα- 
φήν μέ τήν Γήν καί ό,τι εΐχεν είπει τότε έδη- 
μοσιεύθη λεπτομερώς εις όλας τάς έφημερίδας 
τού κόσμου. Ή  επικοινωνία του εκείνη φυσικά, 
κατεγράφη καί άργότερον έξετυπώθησαν δί
σκοι γραμμοφώνου μέ τήν σχετικήν φωνοληψίαν.



'Αντίτυπα των δίσκων αυτών έπωλήθησαν είς 
έκατοντάδας χιλιάδας είς δλας τάς χώρας του 
κόσμου, περιλαμβανόμενων' και τών Ηνωμένων 
Πολιτειών. Κάποια Εταιρία άπεφάσισε να εί- 
σαγάγη καί είς την Ελλάδα μερικούς τοιού- 
τους δίσκους. .Τούς παρήγγειλεν, έψθασαν είς 
τό Ταχυδρομείον, άλλ’ έκείθεν έπεστράφησαν, 
διότι ή είς Ε λλάδα είσαγωγή των άντίκειται 
είς τό άρθρον 60, νομίζομεν του ’Οργανισμού 
τών Ταχυδρομείων. ’Αφορά δε τό άρθρον αυτό

την άπαγόρευσιν εισαγωγής άνατρεπτικού προ
παγανδιστικού ύλικου. ’Ασφαλώς, λοιπόν, δεν 
ειμεθα καλά. Φαίνεται δτι δεν άντελήφθημεν 
πουθενά άλλου κομμουνιστικήν προπαγάνδαν έν 
Έλλάδι και άντελήφθημεν τον κίνδυνον διά τό 
καθεστώς μας μόνον όταν ήκούσαμεν τον Γκαγ- 
κάριν νά λέγη δτι ή θέα τής ’Αφρικής είναι θαυ- 
μασία, ή δτι ήσθάνετο έλαφρότερος. . . Έ νώ ή 
άλήθεια είναι ότι ήμεϊς άποδεικνυόμεθα πολ- 
λάκις οί έλαφρότεροι».

’Εκπαιδευτικό σκάνδαλο
Γιά τις Ιδιωτικές Σχολές υπάρχουν νόμοι 

πού ρυθμίζουν τά τής λειτουργίας τους, τά 
τών σχέσεων λυκειαρχών καί προσωπικού, δα
σκάλων καί μαθητών κλπ. Μά όπως φαίνεται 
οί νόμοι αυτοί πάνε περίπατο όταν πρόκειται 
γιά  την «Σχολή Ελληνοφώνων Γερμανίδων» 
(τί φρούτο είναι αυτές πάλι;) τής Γερμανίδας 
(συζύγου έλληνος) Γαβριέλλας Δουβλέτη. Αυ
τό τουλάχιστον αποκαλύπτει ή περιπέτεια πού 
είχε μ’ αυτή τή Σχολή καί την ίδιοκτήτριά της 
(άλλά καί μέ τό. . . λυκειαρχικό σύζυγο) ό 
γνωστός λογοτέχνης, κριτικός καί φιλόλογος 
Ρένος Άποστολίδης.

Ή φιλοπρόοδη, λοιπόν, αυτή γερμα- 
νίδα είχε άναρτήσει στη σχολή της έναν χα- 

. ριτόβρυτο « ’Εσωτερικό Κανονισμό», όπου, α 
νάμεσα σ ’ άλλα, μπορούσαν νά διαβάσουν μα
θητές καί διδακτικό προσωπικό, τις παρακά
τω  διατάξεις:

— "Αμα τή προσελεύσει θά ύπογράφη (τό 
διδακτικό προσωπικό) είς τό βιδλίον παρου
σίας. . . 01 δέ μη ύπογράψαντες δέν δικαιούν
ται άποζημιώσεως.

— Οί κ.κ. έφημερεύοντες (καθηγηταί) δέον 
δπως παρακολουθούν τούς μαθητάς κατά πό- 
δας. . . "Εκαστος τών διδασκάλων είναι υπεύ
θυνος διά τήν άγωγήν, τάξιν, πειθαρχίαν και 
πρόοδον τών μαθητών τής τάξεώς του άλλά 
καί όλων τών μαθητών τής Σχολής γενικότε
ρα.

— "Απαντες οί υπάλληλοι τής Σχολής, ή
τοι: Διευθυνταί, ύποδιευθυνταί, καθηγηταί, δι
δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, γραφείς, βοηθοί, κλη
τήρες, υπηρέται, όδηγοί, τεχνίται, καί βοηθοί 
αυτοκινήτων ώ.ς καί τό προσωπικόν τού Οικο
τροφείου υπάγονται είς τάς διατάξεις τού πα
ρόντος κανονισμού.

— Ή Λυκειάρχης έχει εις- την δικαιοδοσίαν 
της την άνωτάτην έποπτείαν τής Σχολής καί 
άποφασίζει ή άπορρίπτει πάν θέμα άφορόν 
(sic) την διδακτικήν ή διοικητικήν ύπόθεσιν 
τής Σχολής! Προσλαμβάνει καί απολύει τό 
υπαλληλικόν προσωπικόν άναλαμβάνουσα ou
tgo δλην την εύθύνην διά την καλήν καί νόμιμον 
λειτουργίαν.τού μηχανισμού τής Σχολής: Συγ- 
καλεΐ είς συνεδριάσεις δλον ή έν μέρει (sic) 
τό υπαλληλικόν προσωπικόν προκειμένου περί 
θεμάτων έπειγούσης φύσεως, άκούων (ή ίδιο- 
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χως εισηγήσεις αύτού. . . τό υπαλληλικόν προ
σωπικόν θά λαμβάνη έντολάς π αρ ’ αυτής ου
δέ μία δέ άπόφασις διδακτικής ή διοικητικής 
φύσεως θά λαμβάνηται άνευ τής έγκρίσεως αύ- 
τής.

— Τήν λυκειάρχην δπτουσιάζουσαν ή κωλυ- 
ομένην άντικαθιστά ό "Εφορος (πού ορίζεται 
πώς είναι ό σύζυγός της) είς όλα αύτής τά 
δικαιώματα.

— ’Απαγορεύονται αί έρωτοτροπίαι καί αί 
συνεντεύξεις έντός τής περιοχής τής Σχολής.

— Ό  παρόν (sic) κανονισμός κοινοποιείται 
έν τή Σχολή (sic) προϋποθέτει δέ (sic) ότι ά- 
ποΛ/ τό προσωπικόν έλαβεν γνώσιν καί αποδέ
χεται (ό κανονισμός άποδέχεται;) άνεπιφυλά- 
κτως αύτόν. Ό  παραβάτης ώς έκ τούτου ουσι
ώδους όρου τού κανονισμού τούτου συνεπάγε
ται (sic) τήν άπομάκρυνσίν του έκ τής υπη
ρεσίας καί τήν άπόλυσιν αύτού άνευ έτέρας 
διαδικασίας ».

Ό  Ρένος Αποστολίδης σέ 25 άναφορές στις 
προϊστάμενες -  έκπαιδευτικές του αρχές, οπτό 
τήν ήμέρα πού άνέλαβε υπηρεσία, καταγγέλ
λει καί άλλες παραβάσεις καί αύθαιρεσίες τής 
ίδιοκτήτριας τής -Σχολής μά καί παροώείψεις 
τών αρμοδίων:

— Ή ίδιοκτήτριά τον πιέζει νά βάζει μεγα
λύτερους βαθμούς στούς μαθητές.

— Κατακρατεί τούς έλέγχους έπί δυο μή
νες.

’Ανακοινώνει στούς γονείς τών μαθητών ότι 
«οί βαθμοί του (Τού Ρένου Άποστολίδη) δέν 
έχουν καμιά σημασία», «οί βαθμοί αύτοί θ’ 
αλλάξουν, μείνετε ήσυχοι», «Θά τον άπολύ- 
σω ». . . .

— Μπαίνει αύθαίρεται ή λυκειάρχισσα καί 
ό λύκειαρχικός σύζυγος στην τάξη, την ώρα 
τού μαθήματος καί συνεπώς διοο^όπτεται τό 
μάθημα.

— ’Ανακοινώνει ό λuκειccpχικός σύζυγος στην 
τάξη, δτι διώχνει τον καθηγητή.

— 'Ο Σύλλογος Καθηγητών τής Σχολής 
διαπιστώνει ότι «ή έπιχείρησις παρεμβαίνει 
παντοιοτρόπως είς τό διδακτικόν έργον, ασκεί 
παρανόμους καθήκοντα διευθύνσεως, πληροφο
ρείται δέ οπτό τον Γυμνασιάρχην ότι τού άψή- 
ρεσε καί τήν σφραγίδα καί πείθεται ότι εδώ 
υπάρχει συγκεκριμένη πρόθεσις καί σταθερά 
άπόφασις τής έν λόγω έπιχειρήσεως νά παρεμ-



βαίνη άγνοοΰσα τον νόμον και την ευθύνην των 
εκπαιδευτικών λειτουργών. Επικαλείται την έ- 
πέμβασιν τής Γενικής Έπιθεωρήσεως και προς 
τούτο άποφασίζει να υποβληθή έπίσημον άν- 
τίγραφον του πρακτικού τούτου ε(ς την Γενικήν 
Έπιθεώρησιν, μέ κοινοποίησιν είς την άρμο- 
δίαν Διεύθυνσιν Ιδιωτικής Έκπαιδεύσεως ‘Υ
πουργείου Παιδείας».

— Ή  λυκειάρχισσα άνακοινώνει επίσημα 
στην τάξη πώς άπολύει τον Ρ. Άποστολίδη 
και τον άντικαθιστά μ’ έναν δευτεροετή φοι
τητή.

— Ό  λυκειαρχικός σύζυγος διεξάγει άνα- 
κρίσεις κατά του καθηγητοΰ.

— Ή  ίδιοκτητρια καλεί τη Χωροφυλακή Ψυ
χικού για νά άπομακρύνει μέ τη δία τον κα
θηγητή.  ̂ %

Κατόπιν δλων αυτών ή Γενική Έπιθεωρησις 
έγκαλεΐ τον Ρ. Άποστολίδη: 1) γιατί εΐπε πως 
τά  Ιδιωτικά —  τά τέτοια ιδιωτικά —  σχολεία 
είναι μπακάλικα, 2) γιατί είπε πώς δέ φοβά
ται άπομάκρυνση άπό τό σχολείο Δουβλέτη, 
3) γιατί είπε πώς τά  βιβλία Ιστορ ίας  καί 
Νέων ‘ Ελληνικών εΐναι άθλια, 4 ) γιατί δίδαξε 
‘ Ιστορία καί άπό τον Παπαρρηγόπουλο καί 
Νέα ‘ Ελληνικά «έκ συλλογών του Πολυλά, Βυ- 
ζυηνού καί Εκλογών Δημοτικών Τραγουδιών 
Νικολάου Πολίτου», 5) γιατί γνωστοποίησε 
στους μαθητές (άφου κατακρατούνταν οΐ έλεγ
χοι οστό τη λυκειάρχισσα) τούς βαθμούς τού Α ' 
διμήνου.

Ά π ό  τον έσωτερικό κανονισμό καί άπό τις 
καταγγελίες τού Ρένου Άποστολίδη, συνάγον
ται τά έξής συμπεράσματα. Ή  Γερμανίδα λυ- 
κειάρχισσα παραχωρεί αύτοβούλως στον έαυτό 
της τό δικαίωμα:

α ) Νά ζητάει άπό τό διδακτικό προσωπικό 
πράγματα πού δέν ορίζει κανένας έλληνικός εκ
παιδευτικός νόμος, όπως λ.χ. νά υπογράφει σέ 
βιβλίο παρουσίας.

6) Νά μεταβάλλει τούς καθηγητές σέ άστυ- 
νομικούς τών μαθητών.

γ ) Νά καθιερώνει τήν άλληλέγγυα εύθύνη 
τών καθηγητών γιά τήν πειθαρχία τών μαθη
τών.

δ) Νά άναμιγνύεται στο διδακτικό έργο, 
πράγμα πού άπαγορεύουν ρητώς οί κείμενοι 
έλληνικοί έκπαιδευτικοΐ νόμοι.

ε) Νά έξαρτά άπό τήν έγκρισή της άποφά- 
σεις γιά διδακτικά ζητήματα.

στ) Νά ύποκαθιστά τον διεύθυνσή έκπαι- 
δευτικό στην εύθύνη του άπέναντι στήν Πολι
τεία.

ζ) Νά καθιερώνει στά  Ιδιωτικά έκπαιδευτή- 
ρια τό θεσμό τοΰ. . . λυκειαρχικού συζύγου.

η) Νά κακοποιεί τό συντακτικό καί τη γραμ
ματική τής Ελληνικής γλώσσας, τήν όποια υ
ποτίθεται πώς θά διδάξει τό λύκειό της στους 
μαθητές!

θ) Νά μη σέβεται κανέναν έκπαιδευτικό νό
μο καί νά έξευτελίζει τούς καθηγητές τής Σχο
λής της.

"Εχουν περάσει δυο μήνες άπό τήν ήμέρα
πού άποκαλύφτηκαν τά παραπάνω.

Ή  «Επιθεώρηση Τέχνης» θά ήθελε νά έχει 
άπάντηση σέ μερικά έρωτήματα:

α ) Οί άρμόδιες έκπαιδευτικές άρχές πήραν 
μέτρα καί ποιά γιά τό συμφέρον τής έκπαίδευ- 
σης καί γιά τό κύρος τών έκπαιδευτικών;

β) Ή Σχολή ‘ Ελληνοφώνων Γερμανίδων, π α
ρά τις κατάφορες παραβάσεις πού καταγγέλ
θηκαν, θά έξακολουθήσει νά λειτουργεί;

γ ) Στήν περίπτωση τής Σχολής ‘ Ελληνοφώ
νων Γερμανίδων υπάρχουν παραβάσεις ή πα
ραλείψεις τών άρμοδίων έκπαιδευτικών αρχών;

δ) Ή περίπτωση τής Σχολής 'Ελληνοφώ
νων Γερμανίδων είναι μιά έξαίρεση ή άπλώς 
μιά όψη τής εκπαιδευτικής κόπρου τού Αύγείου;

Ανεξάρτητα άν θά δοθεί ή όχι άπάντηση 
στά  έρωτήματα αύτά, ή «Επιθεώρηση Τέχνης» 
δέ μπορεί παρά νά έπανέλθει στο θέμα αύτό 
είδικά καί γενικώτερα στο θέμα τής έκπαίδευ- 
σης.
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Οί έορτές Λόγον και Τέχνης στη Λευκάδα
Θλιβερά και ευχάριστα

— 01 σκοποί είναι προφανείς: έτήσιες έκ- 
δηλώσεις για νά σπάει ή μονοτονία τής ζωής 
των κατοίκων και συγχρόνως κάποια ύπενθύμί
ση πώς υπάρχει κ* ένα νησί όνομαζόμενο Λευ
κάδα* βαθύτερη έπιδίωξη, νά καταστεί δυνατή 
ή τουριστική του άξιοποίηση, ώστε νά βελτιω
θεί τό πενιχρό εισόδημα των ντόπιων. Ή  σκέ
ψη πού πρυτάνευσε στους έμπνευστές των έκ- 
δηλώσεων ήταν έλκυστική: άφοΰ δεν έχουμε νά 
έπιδείξουμε ξενοδοχεία, υποφερτούς δρόμους, 
κοσμική ζωή, άς προσφέρουμε «λόγον» καί «θε
άματα». Κακό όπωσδήποτε δεν μπορεί νά 
προκόψει* τό άντίθετο μάλιστο. Θά βρουν έδα
φος νά καλλιεργηθούν κάποιες ευγενείς φιλοδο
ξίες καί καλοπροαίρετες έπιδιώξεις καί θ’ ά- 
φυπνισθοϋν βρισμένες δυνάμεις.

Αυτό μέ πληροφορούσε ύποχρεωτικός Λευ- 
καδίτης στο άργοκίνητο πλοίο πού μάς μετέ
φερε άπό τον Πειραιά στή Λευκάδα μέ καθυ
στέρηση έξη ωρών, γιά νά παρακολουθήσουμε 
τις «Έ ορτές Λόγου καί Τέχνης», πού εφέτος ή
ταν άφιερωμένες στον "Αγγελο Σικελιανό καί 
έκάλυπταν όλο σχεδόν τό δεύτερο δεκαπενθή
μερο του Αύγούστου. Τό πρόγραμμα των εκ
δηλώσεων ήταν πλουσιώτατο. Λόγιοι των Α 
θηνών, τής Ρώμης καί τής Λυώνος, ζωγράφοι 
* Ιταλοί, "Ελληνες, Αυστριακοί, 'Ελβετοί, κα
θηγητές Πανεπιστημίων, 6 Στόλος, ή Φιλαρ
μονική τής "Αρτας, διακεκριμένοι σολίστ καί 
μουσικολόγοι, μιά στρατιωτική μπάντα, ποδο
σφαιριστές άπό τον Πειραιά, τά λευκαδίτικα 
καλλιτεχνικά σωμοττεΐα, τό Γυμνάσιο τής Λευ
κάδας, ή χορωδία του ’Αγρίνιου, ήθοποιοί καί 
δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί είχαν τήν καλωσύνη 
νά συμβάλουν στον έορτασμό του ποιητή. Καί 
ή πολιτεία τί λαμπρή έκπροσώπηση! Ό  ίδιος 
ό κ.Κ. Τσάτσος. Προς στιγμή σκέφτηκα πώς τό 
πρόβλημα τής εποχής μας, ή . . .  συνύτταρξη, 
θά έπαιρνε σάρκα καί οστά  στή Λευκάδα, ο
πού κατ’ ουσία θά πραγματοποιόταν ή Δελφι
κή Ιδέα . Τέτοια σύμπτωση προσώπων καί ι
δεολογικών χρωμάτων καί άποχρώσεων ήταν 
άναμφιβόλως γοητευτική.

Διατύπωσα στον συνταξιώτη μου τό φόβο 
μήπως ένα τόσο πλούσιο πρόγραμμα κουράσει 
τον κόσμο.

— "Α ς μή τό συζητούμε αυτό, μου εΐπε. Δέν 
ξέρουμε τίποτα γιά τό πρόγραμμα, είναι άν- 
θρωπίνως άδύνατο νά ξέρει κάτι γιά ένα πρό
γραμμα πού δημιουργεΐται υπό τήν άπλή π ρο
ϋπόθεση τής απουσίας ένός προγράμματος. 
Τό μόνο σίγουρο εΐναι ότι θά δείτε κάτι άπό 
όσα  άναγγέλονται στο πρόγραμμα καί ακόμη 
υπάρχει περίπτωση νά φρεσκάρετε κάττως τις 
γνώσεις σας γιά τό Σικελιανό, πού ελπίζω ν’ 
άσχοληθουν μαζί του οί γιορτές.

Σκέφτηκα πώς ό συνομιλητής μου ήταν ά-

πλούστατα παραδοξολόγος ή ένα άπό τά  άρ- 
νητικά πνεύματα μέ τή μανία τής ύπερκριτι- 
κής, πού πληροφορήθηκα ότι άφθονούν σ ’ αυτό 
τό νησί μέ τις έντονες άντιθέσεις πού εΐναι 
καί Ρούμελη καί Επτάνησα, οί άνθρωποί του 
δραστήριοι καί όκνοί, ή φύση του γαλήνια καί 
τραχειά, οί πνευματικές του φυσιογνωμίες πρω
τοπόρες καί δυνατές ή κάτω του μέτριου, πο
τέ μέτριες. Θυμάμαι μερικά λευκαδίτικα όνό- 
ματα: Σπυρίδων Ζαμπέλιος, ό πρώτος πού
συνέλαβε τό σχήμα τής συνέχειας του έλληνι- 
σμοΰ καί ρεαλιστικώτερα άπό τον Παπαρρηγό- 
πουλο. Άνδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, προη
γείται του Σάθα, του Άραβαντινου —  είναι 
χρήσιμος άκόμη καί σήμερα, άλλ* οί πατριώτες 
του τον άγνοούν. Βαλαωρίτης· γιά  νά είμαστε 
δίκαιοι άπέναντί του, τοποθετείστε τον άντί- 
κρυ στήν Άθαναϊκή Ρομαντική Σχολή, όχι δί
πλα στο Σολωμό. Σικελιανός —  άλλά γΓ αυ
τόν θά μάς μιλήσουν στή Λευκάδα οί προσωπι
κότητες τών * Αθηνών. Ρώτησα τό συνομιλητή 
μου άν μένει κάτι άπ ’ αυτούς τούς άνθρώπους 
στήν πατρίδα του.

— Καί βεβαίως όχι, έξαιρέσει του Βαλαω- 
ρίτη. Πριν άπό τις γιορτές «Λόγου καί Τέχνης» 
δέν λάβαινε κανείς τον κόπο νά τούς θυμίσει. 
Τώρα όμως έγιναν γνωστά τά  όνόματά τους 
καί μερικά πράγματα άπό τό έργο τους. 
Νά τό θυμηθείτε αυτό όταν κάμετε τις κρίσεις 
σας γιά τις γιορτές. Καί κάτι άλλο πού έ
χει σημασία: μή νομίσετε ότι δέν υπάρχουν Λευ- 
καδίτες καλλιεργημένοι, πνεύματα ξύπνια κ* 
ίσως κάποτε πρωτότυπα. Δέν άναφέρομαι στα  
τρία ή τέσσερα σύγχρονα ονόματα πού γνωρί
ζετε λ.χ. τό Θ. Μουστοξύδη, τον Κατηφόρη, 
τό Γερ. Γρηγόρη, ή τό Κ. Μαχαιρά, άλλά σέ 
άνθρώπους πού ζουν στο νησί καί δέν έχουν δη
μοσιεύματα ή άν έχουν, δέν έφτασαν ποτέ στα 
χέρια σας. Γνωρίσετε, π.χ. τον Δ . Φαγκούλη 
καί άκούστε κάποια άπό τις σάτυρές του ή 
ζητείστε άπό τούς δυο ή τρείς έρασιτέχνες ζω
γράφους νά σάς δείξουν κάποιες ύδατογραφίες 
τους* δέν θά βρεθείτε στήν άνάγκη νά δώσετε 
ψευδείς έπαίνους. Θά δείτε άκόμα άλλους ή 
τούς ίδιους άνθρώπους νά προσπαθούν νά δη
μιουργήσουν μορφωτικές προϋποθέσεις γιά τή 
νεολαία, άλλά δυστυχώς δέν θά δείτε παιδεία 
άπλωμένη αρμονικά παντού, δέν θά βρείτε ι
κανοποιητικό μέσο όρο παιδείας. Πολύ φο
βάμαι ότι ό τόπος μας δέν εΐχε ποτέ μέσο όρο 
στήν παιδεία του: ταλέντα μόνο καί προσωπι
κές επιδόσεις. Θ’ άκθύσετε πολλές καλές φω
νές, καμιάν όμως καλλιεργημένη φωνή, θά βρεί 
τε διαβασμένους άνθρώπους, δέν νομίζω όμως 
ότι θά βρείτε περισσότερους άπό έναν ή δύο 
μελετηρούς. Θά συναντήσετε άρκετούς βαρκά
ρηδες, μή ζητήσετε όμως νά νοικιάσετε βάρκα*



τέτοιο πράγμα δέν τό διανοήθηκε κάνεις έ-
#%κει.
Ή ταν έπόμενο ν* αρχίζω νά ένδιαψέρομαι 

περισσότερο για τή Λευκάδα παρά για τις 
γιορτές της.

Τώρα πού σκέφτομαι δτι πρέπει βάσει ένός 
δίκαιου κριτηρίου νά κατατοπίσω τούς άνα- 
γνώστες του περιοδικού για τις γιορτές, πού 
ήδη θά διάβασαν πολλά καί άντιψατικά στις 
έφημερίδες γι* αυτές, όμολογώ δτι αισθάνομαι 
άβολα. Βρίσκω δτι ή όρθότερη διατύπωση εί
ναι ή έξης: οί γιορτές όργανώνονται άπό άν- 
θρώπους πού δεν μπορούν ν’ άνταποκριθούν σέ 
κάθε μιά άπό τις άπαιτήσεις τού καταρτιζό
μενου προγράμματος κι δτι δεν μπορεί κανείς 
νά τούς κατηγορήσει γιά την άνεπάρκειά 
τους, γιατί κανείς άπό τούς κατά τεκμήριον έ- 
παρκεΐς δέν σπεύδει νά τούς βοηθήσει —  κα
λεσμένος ή άκάλεστος. Φυσικό έπακόλουθο εί
ναι οί έκδηλώατει νά μη έχουν ποιοτική όμοιο- 
γένεια ούτε ποσοτική έξισορρόπηση* τό άπο- 
τέλεσμα είναι κατά τό ήμισυ ατυχές καί εφέτος 
κατά 99% έξω άπό τούς στόχους των έορτών. 
Θά προσπαθήσω νά ξεχωρίσω τά πράγματα 
άποφεύγοντας τις ήμερομηνίες καί τά πολλά 
όνόματα.

Οί γιορτές, δπως ξέρετε, ήταν άφιερωμένες 
στο  Σικελιανό. Καταρτίσθηκε μιά «Επιτροπή 
Εορτασμού Σικελιανού» μέ πρόεδρο τον κ. Κ. 
Τ σάτσο καί μέλη τούς κ.κ. Παπανούτσο, Κα- 
ραντηνό, Βενέζη κ.ά. Υποτίθεται δτι τό με
γαλύτερο μέρος των έκδηλώσεων θά είχε ώς άν- 
τικείμενο τό Σικελιανό, άλλ* ιδού τά πράγμα
τα  πώς έμφοα/ίσθηκαν: άπό τις όμιλίες πού εί- 
χαν προγραμματισθεΐ έγιναν μόνο τρεΐς* μιά 
όλιγόλεπτη τού κ. Θ. Ξύδη, μιά τού Ιταλού κ. 
Pichio καί μιά τού φοιτητή τής φιλολογίας κ. 
Βουκελάνου. Μην ξεχνάτε δτι ή διάρκεια των 
γιορτών ήταν δεκαπενθήμερη. Ά π ό  τά μέλη 
τής Επιτροπής πού άναφέραμε δέν εμφανίσθη
κε κανένα, πλήν τής κυρίας Άννας Σικελιοενοΰ 
(καί δχι τής. . . Εΰας δπως έγραψε κάποιος) 
τις τελευταίες μέρες των γιορτών. "Ύστερ* ά- 
π ’ αυτό ήταν έπόμενο νά πιστέψει ό κόσμος 
πώς «άόρατες καί σκοτεινές δυνάμεις» εΤχαν 
λόγους νά μη θέλουν νά πραγματοποιηθούν οί 
γιορτές γιά τό Σικελιανό. Ευταθεΐ ή άποψη 
αύτή; Οί οργανωτές λέγουν δχι* διατείνονται 
πώς οί προσκεκλημένοι ομιλητές δέν ήρθαν καί 
άγνοοΰν τό λόγο. Ό  Σύλλογος Λευκαδίων 
Σπουδαστών κατήγγειλε δημόσια δτι έπικρά
τησε ένα άντισικελιανικό πνεύμα συνειδητό καί 
κατευθυνόμενο. ‘ Ομίλησαν γιά σαμποτάρισμα 
καί ίσχυρίσθηκαν πώς ή δική τους εκδήλωση 
έμεινε άβοήθητη.

— Νά, μοΰ είπε ένας σπουδαστής, καί τό 
εξωτερικό τεκμήριο. Μπρος άπό την έξέδρα 
πάνω στην όποια γίνονται οί εκδηλώσεις καί 
στην όποια άνεβαίνουν οί ομιλητές γιά νά έκ- 
φωνήσουν τούς λόγους τους, τοποθετούνται 
δυο σειρές καθισμάτων γιά τά  «έπίσημα» πρό
σωπα ή ορισμένους προσκεκλημένους. Στη 
δική μας έκδήλωση τά  καθίσματα αυτά εξα
φανίσθηκαν.

"Οσο κι άν φαίνεται κωμικός ό ισχυρισμός,

δέν είναι άπορριπτέος. Άπορριπτέα άντιθέ- 
τως είναι ή τακτική ή όποια οδήγησε στο 
«θάψιμο» τοΰ Σικελιανού, δπως προσφυώς, ό- 
νόμασαν τις έφετεινές γιορτές οί Λευκαδίτες.
’Αλλά ή κακοποίηση τής μνήμης τού ποιητή 
συνεχίστηκε μέ μιά κακή άνάγνωση τριών ποιη
μάτων του άπό μιά διακεκριμένη, δπως την ό- 
νόμασαν, καλλιτέχνιδα, τής όποιας μού διαφεύ
γει τό δνομα, καί μέ μιά ψυχρολουσία: τά  
άποκαλυπτήρια τής προτομής πού τού φιλο
τέχνησε ό κ. Παπάς. Μέ τά άποκαλυπτήρια τής 
προτομής τού Βαλαωρίτη είχε γίνει μιά ώραία 
άρχή. Οί δυο μεγαλύτεροι ζώντες τότε "Ελληνες 
ποιητές, ό Παλαμάς καί ό Σικελιανός, άπότι- 
σαν φόρο τιμής στον τιμώμενο άπαγγέλλον- 
τας ποιήματά τους είδικώς γιά την περίπτω
ση. "Οταν πέθανε ό Παλαμάς ό Σικελιανός ά- 
πήγγειλε τό γνωστό του ποίημα πάνω άπό τό 
νεκρό ποιητή. "Οταν πέθανε ό Σικελιανός ου- 
δεις ποιητής άπότισε άνάλογο φόρο τιμής 
κι δταν έγιναν έφέτος τά άποκαλυπτήρια τής 
προτομής του στη Λευκάδα έλαβε την ψυχρο
λουσία δυο τυπικών λογιδρίων: τού κ. Δημάρ
χου Λευκάδος καί τού διοργανωτή τών έορ
τών κ. Λ. Τζεβελέκη. Δέν σκέφτηκαν νά συνεχί- 
σουν την άρχή πού έκαμαν ό Παλαμάς καί ό 
Σικελιανός καλώντας κάποιον άπό τούς τρεΐς 
ή τέσσερους επικρατέστερους ποιητές μας νά 
τιμήσουν τό συνάδελφό τους. ‘ Ο ποιητικά κα
τώτερος Βαλαωρίτης θά αισθανόταν κολακευ- 
μένον τον έγωΐσμό του, στημένος άντίκρυ άπό 
τον Σικελιανό στο βάθρο του καί ό Αθανάσιος 
Ψαλίδας, ριγμένος στον άνώνυμο τάφο του, 
θά σκεφτόταν δτι ακριβώς ή άνωνυμία του τον 
σώζει άπό άνάλογα καζίκια. Γιατί, δπως ξέ
ρετε, ό Ψαλίδας, έτυχε νά πεθάνει στή Λευ
κάδα —  δέν τοΰ χάρισαν ένα. . . δρόμο οί δη
μοτικοί άρχοντες τού τόπου —  όπου ήταν 
διευθυντής τού Λυκείου της γιά ένα διάστημα.
Μού έδειξαν μιά τσακισμένη πέτρα πού κρύβει 
τά  κόκκαλά του καί μέ πληροφόρησαν δτι δέν 
είναι διατεθειμένοι νά τον δώσουν στούς Ήπει- 
ρώτες (ίσως τοΰ άφιερώσουν κι αυτουνού κά
ποιες «Ε ορτές Λόγου καί Τέχνης»). Μά δώστε 
τά κόκκαλά του στά  Γιάννενα, νά υπάρχει μιά 
επιγραφή νά τον μνημονεύει. Καλό κάνουν τέ
τοιες μνήμες. . . Οί παλιοί Λευκαδίτες τόνε 
τίμησαν καλώντας τον νά διδάξει τά  παιδιά 
τους —  μεταξύ τών όποιων καί μερικοί μου- 
στακαλήδες —  κι ό μακαρίτης Λευκάδιος ι
στορικός Σπυρίδων Βλαντής τοΰ άφιέρωσε μιά 
μελέτη —  δ,τι μπορούσε ό άνθρωπος.

Αλλά, γιά νά έπανέλθουμε στο Σικελιανό, 
πρέπει νά μνημονεύσω δτι στο δημοτικό κατά
στημα, στήν Πλατεία τής Πύλης, είχε τοποθε
τηθεί φωτεινή επιγραφή άναγράφουσα κεφα- 
λαίοις γράμμασι: Σικελιανός. Καί λίγο παρα
κάτω προυπάρχουσα φωτεινή επιγραφή έδήλω- 
νε: Έτιατόριον. Πρέπει άκόμα νά σημειώσω ό
τι ή όργανωτική επιτροπή τού έορτασμού έ- 
δήλωσε άπό τό μικρόφωνο δτι πάνω κάτω ό  
έορτασμός υπήρξε πλήρης!

Πριν σάς αναφέρω τις υπόλοιπες εκδηλώσεις 
άς σάς περί γράψω τό χώρο στον όποιο γίνον
ται σχεδόν όλες. Φανταστείτε έναν ορθογώνιο 227



πλακοστρωμένο χώρο, την Κεντρική πλατεία 
τής πόλεως, περιβαλλόμενον άπό τά τυπικά 
έπτίχνησιακά σπίτια —  όσττου όμως ή καλαι
σθησία των συγχρόνων πολιτικών μηχανικών 
θεώρησε αίσθητικώς όρθό ν* άνεγείρει τρεις 
οικοδομές με μπετόν άρμέ —  σε μιάν άκρη 
και στις δυο συνεχόμενες πλευρές τά τραπε
ζάκια τών καφενείων, όπου τό κοινό κάθεται, 
πίνει τις λεμονάδες του και παρακολουθεί τά 
άπό έξέδρας λεγόμενα ή δρώμενα. Είχα την 
ευκαιρία νά γνωρίσω τό κοινό «Ιστορικά» μέ 
τις πληροφορίες που μου έδωσαν κάποιοι όμι- 
λητικοϊ λευκαδΐτες. Ό  πληθυσμός τής πόλης 
καί πρωτεύουσας του νησιού άνέρχεται στις 
έφτά χιλιάδες* άπό άποψη προελευσεως δια- 
κρίνεται στους παλαιούς «μπρανέλλους», δηλ. 
τους άστούς, στους κατοίκους τής υπαίθρου 
που όταν βελτιωθούν τά οίκονομικά τους κατε
βαίνουν στην πόλη και στους Άκαρνάνες που 
διάλεξαν ώς τόπο έπαγγελματικής δραστηριό
τητας τη Λευκάδα. Οί παλιοί κάτοικοι τής πό
λης εΤναι κυρίως άλιεΐς κ* έχουν έντονο μου
σικό συναίσθημα* οι άστοποιημένοι κάτοικοι 
τής υπαίθρου είναι οι περισσότεροι έμποροι 
και ξεχωρίζουν άμέσως άπό τους παλιούς κα
τοίκους στην εμφάνιση και στην προφορά. Ή 
άφομοίωση, όπως είναι φυσικό, γίνεται βάσει 
τών τρεχόντων στοιχείων τής ζωής, κ* έτσι ή 
παράδοση διασπάται. Τό αστικό φολκλόρ πε
ριορίζεται στους «μπρανέλλους» και τό άγροτι- 
κό υποχωρεί γρήγορα στους μετακινημένους 
χωρικούς. Ή άφομοίωση προχωρά γρηγορότε
ρα σέ ορισμένα άστικά έπαγγέλματα —  για
τροί, δικηγόροι, υπάλληλοι —  καί σ ’ αυτό τό 
σημείο ή συμπεριφορά όλων είναι ένιαία. Άπ* 
αυτό τό λίγο πολύ ένιαίο στρώμα προέρχον
ται καί οι έκπολιτιστικές πρωτοβουλίες, που 
είναι έπόμενο νά μην έχουν τον ευεργετικά συν
τηρητικό χαρακτήρα τής διαφύλαξης τής παρά
δοσης. Οί υπεύθυνοι τών εκπολιτιστικών σωμα
τείων μιλούν πολύ γιά τη «λευκαδίτικη παρά
δοση», άλλά την άντιλαμβάνονται άσσφώς. Ό , -  
τι μπορεί νά όρισθεί ώς «έπτανησιακό» μόνο 
κατά περίσταση καί τυχαία έκδηλώνεται. ‘Ο
ρισμένοι παλιοί Λευκαδΐτες μού μίλησαν μέ πι
κρία γιά τον άπορφανισμό τής πόλης τους άπό 
την άστική «άφρόκρεμα» που την τράβηξε ή 
’Αθήνα καί την ετερώνυμη σύνθεση τού πληθυ
σμού που δέν έπιτρέπει ένιαίο πολιτιστικό χα
ρακτήρα. "Αλλοι όμως ρεαλιστικότεροι μού δι
ατύπωσαν τά εξής: —  ό,τι κυρίως μάς χαρα
κτήριζε ήταν ή μουσική έπίδοση. Καταρτίζαμε 
καλές χορωδίες καί μανδολινάτες καί τις Κυ
ριακές άκούγαμε τή μάντα τής φιλαρμονικής 
νά έκτελεί άποσπάσματα άπό ΓΟπερες. Πα
ρακολουθείστε τις μουσικές εκδηλώσεις τών έ- 
ορτών καί θά βγάλετε τά συμπεράσματά σας.

Ή ευκαιρία ήταν μοναδική* οί γιορτές, άν 
είχαν άγνοήσει τό Σικελιανό, δέν είχαν στερη
θεί μουσικών εμφανίσεων: ρεσιτάλ τής Κας Μα
ρίας Χαιρογιώργου - Σιγάρα, εμφάνιση τών 
τριών μουσικών Σωματείων τής Λευκάδας (Φι
λαρμονική, Όρφεύς, Παράρτημα Έθν. ’Ωδείου), 
Φιλαρμονική "Αρτας, μιά στρατιωτική καί μιά 
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δια τής άοιδού τής Λυρικής Σκηνής Κας Δου- 
λή. Καί ό κόσμος; ‘Απλούστατα θορυβούσε, 
έξαιρέσει τών πρώτων καθισμάτων, στή διάρ
κεια τού ρεσιτάλ τής Κας Χαιρογιώργου, κρα
τούσε πλήρη σιωπή άκούγοντας τή χορωδία 
καί τή μανδολινάτα τού «Ό ρφέα», πού συνολι
κά έκτέλεσαν όρθά, καθόταν ήσυχος στην έκ- 
δήλωση τών Άγρινιωτών καί όταν άκουγε τίς 
μπάντες τής φιλαρμονικής Λευκάδας καί "Αρ
τας —  μά έδώ ύπάρχει ένα μυστικό: οί φιλαρ
μονικές αυτές δέν έμφανίζονται άπλώς γιά νά 
προσφέρουν ένα μουσικό άκρόαμα, άλλά γιά 
νά ποικίλλουν τήν κυριακάτικη έξοδο στήν πλα
τεία. "Ετσι υπεισέρχεται μιά ρωμαϊκή άντί- 
ληψη γιά τή μουσική: ή μουσική είναι ένας 
θόρυβος πού καλύπτει όλους τούς άλλους. "Ε
τσι σκεπάζονται οί χαμηλόφωνες —  όμολογου- 
μένως —  συζητήσεις, δέν σκεπάζονται όμως 
τά  φάλτσα τών Άρτηνών —  οί Λευκαδΐτες 
παίξουνε σωστά.

— Δέν ήταν πάντοτε τά  πράγματα έτσι, μου 
είπαν, πιστέψτε μας. Δέν ήταν πάντα έτσι.

Ζήτησα μιά εξήγηση τοΰ φαινομένου. Πώς 
αυτοί οί άνθρωποι πού άγαπάνε τή μουσική 
δέν είναι σέ θέση νά παρακολουθήσουν τό ρε
σιτάλ μιας Χαιρογιώργου, πώς τέλος (Αντιλαμ
βάνονται τίς καλές έπιδόσεις τού «Ό ρφέα» 
τους; Μού έξήγησαν ότι ή μουσική τροφή τών 
κατοίκων δέν φτάνει πέρα άπό κάποια άπο
σπάσματα τής ιταλικής όπερας καί τό μπέλ 
κάντο.

— Μέ τον. . . Σουπέ τά  πράγματα πάνε 
καλύτερα παρά μέ τον Σοπέν, μού είπαν.

Εντούτοις, υπάρχει κι άλλος λόγος, οργα
νωτικός αυτός. Δέν έπρεπε οί όργανωτές τών 
γιορτών νά κάνουν όλες τίς έκδηλώσεις σέ ά- 
νοιχτό χώρο, όπου κατά συμβεβηκός συγκεν-1 
τρώνονται ενδιαφερόμενοι καί μή. Στο τέ
λος - τέλος είναι θεμιτό οί έφτά χιλιάδες Λευ- 1 
καδίτες νά μήν έχουν ένιαίο μουσικό γούστο 
καί νά πίνουν δυσάρεστα τή λεμονάδα τους 
συνοδείςε Μότσαρτ. Αυτός ό καταναγκασμός 
προκειμένου νά έπιτευχθεΐ άγωγή, πού διέ- 
πει τούς όργανωτές, πρέπει νάναι άφελής.

Δέν θά κουράσω τούς (Αναγνώστες μας μέ 
μιάν άλλη έκδήλωση, τή «Διεθνή "Εκθεση Ζω
γραφικής»,στήν όποια άντιπροσωπεύτηκαν Ι τ α 
λοί, Αυστριακοί, "Ελληνες κ’ 'Ελβετοί μέ μέτρια 
οί περισσότεροι έργα.’Οφείλει κανείς νά συγχα
ρεί τούς εκθέτες πού είχαν τήν καλωσύνη νά ά- 
ναρτήσουν τά έργα τους καί νά υποδείξει στούς 
όργανωτές ότι ό φουσκωμένος χαρακτηρισμός 
τής "Εκθεσης —  Διεθνής, Μπιενάλλε καί άλ
λα ήχηρά —  υπήρξε (Ατυχής. Ό  κόσμος εί
χε τήν ευκαιρία νά δει τίς σύγχρονες ζωγραφι
κές επιδόσεις καί νά σκεφτεΐ πώς δέν έχασε 
καί πολλά πράγματα ώς τή στιγμή πού δέν 
τίς ήξερε. ’ Εκεί όμως πού ή πείνα είναι μεγά
λη δέν γίνεται έπιλογή βάσει τού ουράνίσκου.

Θά μπορούσα ν’ άναφέρω σειρά άπό καλά 
καί άσχημα. ’ Οφείλω νά μνημονεύσω μιά «έ- 
νετική βραδυά» —  ευχάριστη έκπληξη τού 
«Ό ρφέα» — , ένα ωραίο στοιχείο τού αστικού 
φολκλόρ τής Λευκάδας: Έ να κανάλι φωτισμέ
νο άπό ηλεκτρικά καί χρωματισμένο άπό τά



χρώματα των πυροτεχνημάτων μια - δυο φω
τισμένες επίσης βάρκες όργόλαμναν κατά μή
κος του καναλιού* μέσα άπό τις βάρκες άκου- 
γόταν άπό τις σωστές ψωνές τής χορωδίας του 
«Ό ρφέα» ή «Ξανθούλα». Στο τέλος έγιναν ά- 
γώνες προιαριών —  μικρών άλιτενών —  πού 
τό καθένα στην πλώρη του εΐχε άναρτήσει ά
πό ένα φανάρι. Νομίζω πώς αυτό υπήρξε ή 
πιο ευχάριστη καί σωστή έκδήλωση άπό μέ
ρους τών λευκαδίτικων σωμοπτείων πού πήραν 
μέρος στις γιορτές. "Αλλωστε ή έκδήλωση αυ
τή, ως συντηρητική τής όρθώς έννοουμενης πα
ράδοσης, χτυπούσε άκριβώς έναν άπό τούς 
καίριους στόχους, πού ύποτίθεται ότι έχουν οί 
τοπικές γιορτές.

Προσπαθώ να φύγω άπό τή φούρια τών λό
γων, τών έκθέσεων, τών έρασιτεχνικών θεατρι
κών παραστάσεων του Γυμνασίου, τών πνευ
στών, κρουστών καί έγχορδων καί να συλλά- 
6ω έμπειρικά τις έπιδράσεις πού διαμορφώ
νουν τό γούστο τών κατοίκων. Ζητώ νά μάθω 
ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς άκούνε —  έ- 
κεΐ άκούγονται όλοι οί σταθμοί έκτος τών ’Α
θηνών. Ή άπάντηση σχεδόν μοναδική: Ά μ α - 
λιάδα. Άποκτεΐστε κάποτε τό κουράγιο νά 
άκούσετε τις έκπομπές αυτού τού σταθμού: 
θά αισθανθείτε νά σάς καλύπτει ή άνοησία 
καί ή κακογουστιά υπό μορφή άποκτηνωτικοό 
παχυρεύστου ύγρού. Ρωτώ γιά τά  σχολεία.

Ο,τι παντού —  κάποτε είχαμε πολύ καλό 
Γυμνάσιο, μού λένε — , πλήθος μαθητών, τυπι
κές γνώσεις, πνευματική καλλιέργεια διά τού 
Συντακτικού καί τής Γεωμετρίας, μιά -  δυο 
καλές περιπτώσεις καθηγητών πνίγονται στή 
διδακτική συμβατικότητα. Καί ή άντίδραση; 
Τά τρία έκπολιτιστικά σωματεία: ό Μουσικο- 
φιλολογικός "Ομιλος «Όρφεύς», τό Παράρτη
μα τού Έθν. Ωδείου —  δίχως διευθυντή —  
καί ή Φιλαρμονική. Προσπαθούν νά φέρουν έ
να άντίρροπο στή φθορά, ο δυνάμεις όμως εί
ναι μικρές. 'Υπάρχουν έν τούτοις άποτελέ-

σματα, κι αυτό εΤναι συγκινητικό: μικροί έκ- 
τελεστές πέντε χρονών, ίδού τό κατόρθωμα.

— Τί τά θέλετε, μού λένε. Ή καλλιέργεια, 
στο βαθμό πού γίνεται, εΤναι μονομερής. Λεί
πει ή παιδεία, λείπουν τά κατάλληλα πρόσω
π α  πού θά διαπλάσουν αυτό τό πολύ καλό υ
λικό. Ή έλλιπής άντιμετώπιση τών προβλη
μάτων ξεκινάει άπό ψηλά. Έμεΐς άντιστεκό- 
μαστε, όμως είμαστε άνεπαρκεΤς, άλλά κι αυ
τό δέν τό καταλαβαίνουμε όλοι. ’Αρκεί ή προσ
πάθεια;

Πολύ φοβάμαι πώς μόνο γιά προσπάθειες 
καί γΓ άνεπάρκεια μπορεί κανείς νά μιλάει. 
"Αν μέ ρωτήσετε γιά τις κακοσουλουπιασμέ- 
νες «Ε ορτές Λόγου καί Τέχνης» θά σάς πώ 
πώς είναι ευεργετικές —  στο τέλος -  τέλος αυ
τοί οί άνθρωποι έχουν τήν ευκαιρία νά δούν 
κι άλλους συνανθρώπους τους, νά σπάσουν 
τήν κουραστική κανονικότητα τής ζωής τους. 
Άκούγονται δεξιά - άριστερά όνόματα, ευχά
ριστοι καί δυσάρεστοι ήχοι, άρχίζει κάποιο έν- 
διαφέρον για τήν πολιτισμική κληρονομιά τού 
τόπου —  έ, αυτό εΤναι καλό. Τό άναπάφευκτο 
φαιδρό τών γιορτών 6έ νομίζω ότι θά έκλεί- 
ψει, άν δέν βοηθηθούν οί όργανωτές τών^γιορ- 
τών κι άν δέν άρχίσουν νά βάζουν στή θέση 
τού, ευεργετικού στήν έκκίνηση, ένθουσιασμοΰ 
τή λελογισμένη σκέψη. Πάντως έκεΐνο πού εΤ
ναι σίγουρο εΤναι ότι δέν πρέπει νά έγκατα- 
λειφθούν. Ά ς  έτοιμάσουν άπό τώρα τό πρό
γραμμα τού έρχόμενου καλοκαιριού κι άς έ
χουν ύπ* όψη τους ότι στόχος τους δέν πρέ
πει νά εΤναι μόνο ή πρόσκληση ξένων, άλλά 
καί ή άξιοποίηση τών δυνατοτήτων πού προσ
φέρει τό νησί. "Ας καταρτισθει ένα σχέδιο 
πού θά συμπεριλαμβάνει μέ συγκεκριμένες ά- 
ναφορές τά  υπό διαπραγμάτευση θέματα τού 
παρόντος καί τού παρελθόντος τού νησιού κι 
άς ζητηθεί ή συγκεκριμένη βοήθεια όλων. Λι- 
γότερος ένθουσιασμός καί περισσότερος νούς.

ΣΙΛΒ. Μ ΑΝ ΑΣΣΗΣ

'Η απάντηση τον Σωματείου ’Ηθοποιών
στον κ. Χονρμούζιο

Τό Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών μέ εγ
κύκλιό του απάντησε σημείο πρός σημείο στη 
σειρά τών επιφυλλίδων του διευθυντή της κρα
τικής σκηνής πού δημοσιεύτηκαν πρόσφατα σέ 
πρωινή έφημερίδα, κάτω άπ* τόν γενικό τίτλο 
«Περί Θεάτρου». ΣτΙς έπιφυλλίδες του αύτές 
ο κ. Χουρμούζιος, θίγοντας ζωτικά προβλή
ματα του Ελληνικού Θεάτρου, διατύπωσε άπό- 
ψεις πού κρίθηκαν άπ* τό σύνολο του θεατρικού 
κόσμου άπαράδεκτες γιατί, στην καλύτερη πε
ρίπτωση, βρίσκονταν έκτός πραγματικότητας.

Στήν έγκύκλιό του τό Σωματείο Ελλήνων 
Ηθοποιών άνατρέπει πρώτα μέ άδιάσειστα έ- 

^χειρήματα τούς Ισχυρισμούς τού κ. διευθυντή 
ϊ 1* τήν κατάργηση τού «ωραρίου δοκιμών».

«Ή  έπιβάρυνσις τών ήθοποιών —  άναφέρε- 
ται στήν εγκύκλιο —  μέ περισσοτέρας ώρας 
εργασίας μή άμειβομένας, δέν άποτελεΐ στορ
γικήν συμπαράστασιν άλλά σκληράν έργοδο- 
τικήν νοοτροπίαν μή έπιτρεπομένην είς Κρατι 
κάς Σκηνάς, αί όποΤαι καί άνεσιν μεγαλυτέραν 
οικονομικήν έχουν άπό τό ’ Ελεύθερον Θέατρον 
καί άφθονώτερα μέσα.

Είς σκέψεις του γενικωτέρας, περί ηθοποιού 
καί Θεάτρου, ό κ. Χουρμούζιος προσπαθεί νά 
χαρακτηρίση τόν ηθοποιόν ως άέρινον πλάσμα 
άποζών μόνον άπό τό άποτέλσμα τής καλλιτε
χνικής του προσπάθειας. Αί βιοτικαΐ άνάγκαι 
τού ηθοποιού δέν τόν άπασχολούν, τάς άντι- 
παρέρχεται καί ούτε κάν τάς άναφέρει.
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ΖητεΤ αΰξησιν τού ωραρίου δοκιμών και χα
ρακτηρίζει τον ηθοποιόν ώς «διάκονον» και όχι 
έργάτην. ’Ασφαλώς καί ήμείς διαχωρίζομεν τον 
καλλιτέχνην άπό τον έργάτην. ’Αλλά δεν δυνά- 
μεθα νά του στερήσωμεν και την ζωήν. Έάν 
δέ τούτο άποβαίνει είς βάρος του Θεάτρου, τό
τε άς περιορισθούν αί φιλοδοξίαι των έκάστοτε 
διευθύνσεων καί ας γίνεται συνετότερος ό προ
γραμματισμός του ρεπερτορίου, βάσει των συν
θηκών έκείνων που θα εξασφαλίσουν την καλυ- 
τέραν λειτουργίαν του Θεάτρου άλλα και την 
ζωήν του καλλιτεχνικού δυναμικού. Δέν εΤναι 
δυνατόν διά μίαν θεατρικήν περίοδον νά προ
γραμματίζεται ή άπό σκηνής διδασκαλία όκτώ 
καί δέκα έργων, χωρίς νά προσλαμβάνεται καί 
ό άπαιτουμενος άριθμός ήθοποιών. ’Έχει συμ- 
6ή ηθοποιός είς τό Βασιλικόν Θέατρον, έν- 
τός της αυτής ήμέρας, νά διδάσκεται είς τρία 
διαφορετικά έργα άπό τρεις διαφορετικούς σκη- 
νοθέτας. Είς όλα τά  ξένα θέατρα, Κρατικά καί 
‘ Ελεύθερα, δέν διδάσκονται περισσότερα τών 
τριών έργων. Είς πολ?νά δέ μόνον δύο. Προκει- 
μένου δέ περί Κρατικών Σκηνών αί έπαναλήψεις 
είναι απαραίτητοι. Αύτή άλλωστε είναι καί ή 
άποστολή τών Κρατικών Σκηνών. Τό Πεντά
ωρον, ούχί μόνον έκ τού νόμου καθορίζεται ώς 
τό μέγιστον υποχρεωτικόν χρονικόν όριον διάρ
κειας τών δοκιμών, άλλά καί έκ τών πραγμά
των καί τής πείρας άποτελεί τό άνώτατον όριον 
άντοχής καί δημιουργικής καλλιτεχνικής άποδό- 
σεως του ηθοποιού είς μίαν θεατρικήν δοκιμήν. 
Πέραν του ορίου αυτού ή δοκιμή καθίσταται 
άρνητική καί είναι είς βάρος τής ποιότητος 
τής έργασίας καί τής υγείας τού καλλιτέχνου. 
"Όσον αφορά είς τά  περί έβδομάδος έργασίας 
τριάντα ώρών καί άλλα τινά περί προνομίων 
τής τάξεως τών ήθοποιών, ταύτα είναι έντε- 
λώς άνευ άντικειμένου, γνωστού όντος ότι κα
τά τάς δοκιμάς γίνεται «πραγμάτωσις» τών 
ρόλων, τούς όποιους δέον νά έχωσι μελετήσει 
έκ τών προτέρων οί ήθοποιοί, καί ότι τής πεν
ταώρου δοκιμής προηγείται άναγκαία άτομική 
μελέτη καί προπαρασκευή, ή διάρκεια τής ό
ποιας έξαρτάται άπό τό μέγεθος τού ρόλου καί 
άπό τήν καλλιτεχνικήν ευσυνειδησίαν τοΰ η
θοποιού. Ή  άκαθορίστου διάρκειας ιδιωτική 
αυτή μελέτη καί προπαρασκευή, δέν λογίζεται 
βεβαίως ώς χρόνος έργασίας καί ουδεμιάς ά- 
μοιβής τυγχάνει, πλήν τής ηθικής. Δέν είναι 
δυνατόν δέ, έξ αιτίας έλοτχίστων εξαιρέσεων 
ηθοποιών οίτινες —  ουχί, έξ υπαιτιότητας των 
έχουσι μόνον «περάσματα», ή «δύο λογάκια», νά 
έπιζητείται ή υπαγωγή τού σννόλου τών ηθοποι
ών είς είδικάς κοττηγορίας καί περιπτώσεις προ- 
κειμένου νά καθορίζεται έκάστοτε άνάλογον ώ- 
ράριον έργασίας 6Γ έκάστην κατηγορίαν —  
πράγμα πού μοιραίως θά ώδήγει συντόμως είς 
τήν κοττάργησιν τού πενταώρου.

Είναι γνωστόν ότι, ό ήθοποιός ό μετέχων 
είς μίαν μόνον παράστασιν ήμερησίως, έργάζε- 
ται έπί πεντάωρον είς τήν δοκιμήν καί έπί τε· 
τράωρον είς τήν παράστασιν (διάρκεια παρα- 
στάσεως 214 —  3 ώρας καί προετοιμασία, 
μακιγιάζ, ενδυμασία κλπ. 1 —  114 ώρα) ήτοι, 
9 πραγματικός ώρας ήμερησίως —  έκτος άπό 
τήν ύποχρέωσιν καί τήν άνάγκην άναλώσεως

χρόνου άκαθορίστου δΓ άτομικήν μελέτην καί 
προπαρασκευήν. Ό  ήθοποιός ό μετέχων είς δύο 
παραστάσεις, έργάζεται πραγματικός έπί τρεις 
ώρας είς τήν δοκιμήν καί έπί έπτάωρον είς τάς 
παραστάσεις, ήτοι 10 ώρας ήμερησίως, έχων 
προσέτι τάς αυτός άνάγκας καί υποχρεώσεις 
άτομικής μελέτης.

Τό έπάγγελμα τού ήθσποιού είναι σκληρόν 
καί έξαντλητικόν, ουδόλως δέ προνομιακόν, ώς 
χαρακτηρίζεται υπό τοΰ άρθογράφου. Ψυχολο
γικός καί προτκτικώς ό έργαζόμενος ηθοποι
ός δέν δύναται νά διαθέτη χρόνον ούτε δι’ ίδιον
τικήν ούτε δι* οίκογεναικήν ζωήν, δεδομένου 
ότι ή ζωή του όλόκληρος άναλίσκεται είς τό 
θέατρον καί είς τήν συνεχή μελέτην διά τήν ά- 
νάπτυξιν τών τεχνικών του μέσων καί τής καλ
λιτεχνικής του προσωπικότητος. Ό  μόχθος 
τοΰ ήθοποιοΰ δέν άμείβεται. Οί μισθοί είς τό 
θέατρον είναι χαμηλοί έν συγκρίσει προς τήν 
προσφερομένην έργασίαν. Αί άπολαυαί τών 
ήθοποιών, πλήν έλαχιστοτάτων έξαιρέσεων, εΤ
ναι συγκριτικός άπολαυαΐ υποαπασχολουμένων 
καί ώς έκ τούτου οί ήθοποιοί είναι υποχρεω- 
μένοι νά προσφεύγουν καί είς άλλας άπασχο- 
λήσεις (κινηματογράφον, ραδιόφωνον), διά νά 
συμπληρώσουν τά άναγκαιούντα διά τήν συν- 
τήρησιν αύτών καί τών οικογενειών των. Οί 
μετέχοντες είς τούς χορούς τραγωδιών, είς τά 
σύνολα καί τάς χορωδίας, οίτινες κοπιάζουν 
συνεχώς διά νά άνταποκριθούν είς τήν καλλι
τεχνικήν των έργασίαν, λαμβάνουν ώς άμοιβήν 
μισθόν πού μόλις άπτεται τού κατωτάτου ορίου 
καί δέν έξασφαλίζει είς αυτούς ουδέ καν τήν 
στοιχειώδη συντήρησιν. ΕΤναι τό όλιγώτερον ά- 
δικία άλλά καί άνακρίβεια νά χαρακτηρίζεται 
ή τάξις τών ήθοποιών ώς προνομιούχος καί ώς 
έχουσα έβδομάδα έργασίας 30 ώρών. Ό  κ. 
Γενικός Διευθυντής ζητεϊ μόνον θυσίας. Συγ
χέει τούς ιδαλγούς μέ τούς έργαζομένους. Ά -  
ξίωσις πού ένθυμίζει προχριστιανικά σχήμα
τα. ’Αλλά τό Θέατρον δέν είναι κατακόμβη, 
άλλά χώρος έργασίας. Καί ή έργασία άμείβε- 
ται, όσον καί άν είναι καλλιτεχνική. Καί δέον 
νά διέπεται άπό νομοθετημένην πρόνοιαν όπως 
διά κάθε εργαζόμενον».

Καί ή έγκύκλιος τού ΣΕΗ συνεχίζει:
« Ό  κ. Χουρμούζιος άναφέρεται είς τάς Δρα

ματικός Σχολάς. Αί διαπιστώσεις του διά τον 
τρόπον τής λειτουργίας των μάς ευρίσκουν συμ
φώνους πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων.

Αί Δραματικαί Σχολαί, δώδεκα τον άριθμόν, 
λειτουργούν ούχί ώς διδακτήρια διά τήν δη
μιουργίαν θεατρικών στελεχών, ικανών καί χρη
σίμων είς τό Θέατρον, άλλά ώς Επιχειρήσεις 
μέ βασικόν κίνητρον τήν έκμετάλλευσιν άφελών 
νέων, οί οποίοι όχι μόνον δέν διαθέτουν τ ’ ά- 
παραίτητα στοιχεία μιάς έπιμελημένης καί συμ
παθούς έμφανίσεως, άλλ’ άντιθέτως είναι ώς 
έπί τό πλεΐστον άπαράδεκτοι, άνευ ουδεμιάς 
ίδιότητος, ή οποία θά συνηγορεί διά τήν είσο
δόν των είς τό έπάγγελμα. ‘Αντί νά στελεχώ
νεται τό Θέατρον μέ άξιόλογον καλλιτεχνικόν 
δυναμικόν, πού θά συμβάλλη είς τήν ποιοτικήν 
άνοδον τής θεατρικής Τέχνης, άντιθέτως πλου
τίζεται άπό άχρηστον έμψυχον ύλικόν, τό ό
ποιον σχεδόν έν τώ  συνόλφ του άντΐ νά, βοη-



θή διά την άνάπτυξιν τής έκπολιτιστικής άττο- 
στολής τοΰ Θεάτρου, συντελεί εϊς την κατά- 
πτωσίν του. Οί Σχολάρχαι, δίχως νά υπολο
γίζουν τό βάρος τής ευθύνης των έναντι των 
νέων αυτών, τους όποιους έκμεταλλεύονται, και 
έναντι του Θεάτρου, προχωρούν άδιστάκτως 
είς την παραγωγήν κακίστων ηθοποιών, οί όποι
οι πλουτίζουν τάς μακράς «ουράς» τών άνεργων 
και ταλανίζουν τό έπέγγελμα με την παρουσί
αν των.

Τό διδακτικόν των προσωπικόν άποτελεΐται, 
ώς έπί τό πλεΐστον, από ήμιμαθεΐς και έμπει- 
ρικούς διδασκάλους, οί όποιοι διά τής άντιεπι
στημονικής διδασκαλίας των, πέραν τής γενι- 
κωτέρας βλάβης που προκαλούν, αχρηστεύουν 
καί τους νέους οί όποιοι διαθέτουν στοιχεία 
νά διακριθοΰν καί νά διαπρέψουν είς τό Θέα- 
τρον. Τόσον δέ έλλειπής εΐναι ή διδασκαλία 
είς τάς Σχολάς αύτάς, ώστε οί τελειόφοιτοι 
στερούνται στοιχειωδών γνώσεων διά τό Θέα
τρο ν.

Τό διδακτικόν προσωπικόν διορίζεται ερή
μην τού Υπουργείου Παιδείας καί ή έν γένει 
λειτουργία τών Σχολών δεν άνταποκρίνεται 
προς τάς στοιχειώδεις διατάξεις τού νόμου, 
τού καθορίζοντος τά  τής λειτουργίας τών θεα
τρικών Σχολών. Κατά την είσαγωγήν τών 
σπουδαστών δεν τηρούνται ώρισμέναι προϋπο
θέσεις, άλλά άνεξελέγκτως έγγράφονται είς 
τάς Σχολάς, τυφλοί, χωλοί, βωβοί, ραχητικοί 
καί δύσμορφοι. Ε πίσης κατά την άποφοίτησίν 
των οί μαθηταί υποβάλλονται είς τυπικάς έ- 
ξετάξεις ένώπιον Επιτροπής, όριζομένης πα
ρά τοΰ Υπουργείου Παιδείας, ήτις υποτάσ
σεται είς την πλειοψηφίαν τών καθηγητών τής 
Σχολής, οί όποιοι βαθμολογούν μέ τούς άνω- 
τάτους βαθμούς μαθητάς, πού θά έπρεπε νά 
εΐχον άπορριφθή καί άποκλεισθή άπό τό Θέα- 
τρον. Βεβαίως τ ’ άνωτέρω δεν άφορούν δλας 
τάς Σχολάς καί όλους τούς διδάσκοντας. Υ 
πάρχουν έξαιρέσεις καί τινες έξ αύτών άποτε- 
λούν παραδείγματα προς μίμησιν.

Όγκούται ούτω τό κύμα τών άνέργων ήθο- 
ποιών καί ή άπογοήτευσις είναι ή πρώτη άμοι- 
βή τών νέων ηθοποιών άπό την έπαφήν των 
μέ τό Θέατρον. Καί έρωτάται: Πώς τό θέατρον 
θά συνέχιση την πορείαν του προς την πρόο
δον; Μέ αχρήστους ώς έπί τό πλεΐστον καί ά- 
πογοητευμένους νέους; Μέ ψυχικώς τραυμα
τισμένος υπάρξεις τών όποιων τά  όνειρα έτά- 
φησαν είς τό άπληστο συρτάρι κάποιου διευ- 
θυντού Σχολής, προτού άντικρύσουν τό φώς 
τής ράμπας;

"Όλοι όσοι άσχολούνται μέ τό Θέατρον είναι 
υπεύθυνοι διά τό κατάντημα αύτό.

Ούδείς άρνεΐται ότι τό Θέατρον έχει ά- 
νάγκην άπό μορφωμένα στελέχη μέ άρτίαν 
προπαρασκευήν. Καί ούδείς ζητεΐ την κατάρ- 
γησιν τών Σχολών. ’Αλλά ύπό ώρισμένας προϋ
ποθέσεις, διασφαλιζούσας την κοίλη ν λειτουρ
γίαν των».

Στο σημεΐο αυτό, τό Σωματείο Ηθοποιών, 
προτείνει πρακτικά μέτρα γιά την άναδιοργά- 
νωση τών Δραματικών Σχολών καί προσθέτει:

«Πώς λοιπόν, έφ’ όσον μέ τά  κρατούντα σή
μερον ή θέσις τών ηθοποιών είναι δεινή, ζητεΐ

ό κ. Γενικός Διευθυντής περισσοτέρας θυσίας 
καί δή άπό τούς νέους; Αί θυσίαι έχουν καί 
άνταπόκρισιν. Πέραν αύτοΰ όμως υπάρχει καί 
ή άντοχή. Ούδείς δύναται νά έπιστρατεύση πε- 
ρισσοτέρας δυνάμεις άπό έκείνας πού διαθέ
τει».

Τέλος, ή έγκύκλιος άναφέρεται στά  άρθρα 
τού κ. Χουρμούζιου γιά τό Θέατρο στήν Ε π αρ
χία καί τονίζει:

Διά τής δημοσιεύσεως τών άρθρων τοΰ κ. 
Χουρμούζιου, μάς δίδεται ή εύκαιρία νά ύπο- 
γραμμίσωμεν καί νά καταστήσωμεν γνωστά, 
τόσον είς τό εύρύ κοινόν όσον καί είς τούς 
Κρατικούς υπευθύνους, γεγονότα τά  όποια ά- 
ποδεικνύουν περιτράνως ότι τό έπάγγελμα 
τοΰ ήθοποιοΰ δέν είναι μόνον «διακονία», άλ
λά σκληρόν καί έξαντλητικόν έπάγγελμα, μή 
έπαρκώς άμειβόμενον, άλλά συγχρόνως ύψη- 
λόν καί μέ πολιτιστικήν εύθυνην. Οι περισσό
τεροι ήθοποιοί εργάζονται έποχικώς. Μό
νον αί κρατικοί σκηναί, λόγψ τών πόρων πού 
τούς παρέχει τό Κράτος, κινούνται μέ άνεσιν 
καί δύνανται νά συνάψουν συμβάσεις πέραν μιας 
περιόδου. Διά τό Ελεύθερον όμως Θέατρον 
δέν συμβαίνει τούτο, διότι ό έλεύθερος εργο
δότης άναλαμβάνει προσωπικώς πάσας τάς 
άπαιτουμένας δαπάνας διά τήν συντήρησιν τοΰ 
Θεάτρου του, χωρίς νά παύη νά έχη τάς αύ
τάς καλλιτεχνικός εύθύνας, τάς όποιας έχουν 
καί αί Κρατικαΐ Σκηναί.

. . . "Οθεν άντιθέτως μέ τά  ύπό τού κ. 
Χουρμούζιου ύποστηριζόμενα, δέν είναι δυνα
τόν νά μή άξ ιού μ εν τήν συμμετοχήν τοΰ Κρά
τους είς μίαν έκπολιτιστικήν έκστροττείαν, ή 
οποία θ’ άποβή έπ* ώφελεία τοΰ "Εθνους. Ό  
ισχυρισμός ότι, «πόσα νά προλάβη τό Κρά
τος» δέν εύσταθεΐ. Διότι είναι γεγονός άναμφι- 
σβήτητον ότι τό έσοδον πάσης φορολογίας ει
σέρχεται είς τό Κρατικόν Ταμεΐον, ώς έπίσης 
καί τό μεγαλύτερον ποσοστόν τής φορολογίας 
υπέρ τής Αύτοδιοικήσεως, όπως είναι τού κα
πνού καί τού δεκαλέπτου έπί τών εισιτηρίων 
τών Λεωφορείων κλπ. "Όταν δέ τό Κράτος ά- 
ποστερεΐ τήν Αύτοδιοίκησιν από τά  έσοδά της, 
έχει ύποχρέωσιν νά βοηθήση τούς Δήμους διά 
τήν δημιουργίαν τών χώρων εκείνων πού θά 
ένισχύσουν τήν ’ Επαρχίαν καί τήν προσαρμό
σουν προς τάς άπαιτήσεις τού νεωτέρου πολιτι
σμού. Δέν είναι δυνατόν τό Κράτος ν* άδιαφορή 
διά τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τών κατοίκων 
τής ύπαίθρου καί νά άποδίδη τάς εύθύνας διά 
τούτο είς άλλους. Κυρίως υπεύθυνον είναι τό 
Κράτος. Καί δέν είναι δυνατόν νά υποστηρίζε
ται ότι «στήν κλιμάκωσι τής έπειγούσης άνάγ- 
κης έργων, τά  Θέατρα, δηλ. ή καλλιτεχνική τέρ- 
ψις τοΰ Λαού, δέν έρχεται πρώτη». Προς Θεού, 
είναι δυνατόν νά υποστηρίζεται τούτο, όταν 
ούδεμία άλλη τέρψις παρέχεται είς τον Λαόν;
Ό  πολιτισμός είναι μερικοί άσφαλτόδρομοι, 
πλούσιο ιδιωτικό τροχαίο υλικό διά τούς εκλε
κτούς τής πατρίδος μας, ή είναι κάτι πέραν αύ- 
τού;

Τά Δημοτικά Θέατρα είναι άπαραίτητα έ
πίσης διά τήν επαγγελματικήν βοήθειαν τών πε- 
ριοδευόντων θιάσων. Είναι γνωσταί είς πάντα 231



άσχολούμενον μέ τό Θέατρον αί δυσμενείς συν- 
θήκαι πού ύφίστανται διά τούς περιοδεύοντας 
Θιάσους. Μια σειρά οίκονομικών έπιβαρύνσεων 
τούς παρακολουθεί μέ σκιώδη έλπίδα ισολογι
σμού έσόδων και έξόδων. Τό σύνηθες όμως ά- 
ποτέλεσμα είναι ή διάλυσις τού Θιάσου —  
σήμερον Θίασοι έπώνυμοι και άρτιοι προσφέ
ρουν τάς καλλιτεχνικός των υπηρεσίας προς τό 
Επαρχιακόν κοινόν και δχι «μπουλούκια» της 
κακής ώρας, δπως θέλει νά πιστεύη ό κ. Γενι
κός Διευθυντής —  και ό πλουτισμός της άτέρ- 
μονος ούράς των άνέργων ηθοποιών μέ νέον 
άριθμόν τοιούτων. Βασικός έκμεταλλευτής τού 
περιοδεύοντος Θιάσου είναι οί ίδιοκτήται αί- 
θουσών. ’Αστρονομικά π οσά ζητούν διά νά 
παραχωρήσουν τάς αίθούσας των, αί όποΐαι 
αίθουσαι κάθε άλλο παρά συντείνουν είς την 
καλυτέραν καλλιτεχνικήν άπόδοσιν. Πλημμε
λής φωτισμός, μικραι σκηναί, όπου ή κίνησις 
είναι δύσκολος ώς και ή τοποθέτησις των ά- 
παραιτήτων σκηνικών διόπτήν δημιουργίαν κα
ταλλήλου άτμοσφαίρας, και τό βασικώτερον 
6Γ ήμάς, άνθυγιεινά καμαρίνια, δπου οί καλ- 
λιτέχναι είναι ήναγκασμένοι νά έγκλωβίζωνται 
διά νά έκτελέσουν τό καθήκον των.

«Πότε μάς έζητήθη ή υπεύθυνος γνώμη μας 
διά τά γενικώτερα θεατρικά θέματα και πότε 
οί άρμόδιοι προσέφυγαν είς την πείραν μας; 
Προτιμούν την γνώμην άνειδικεύτων κυρίων καί 
κυριών. ’Αγνοούν τάς άνάγκας τού Θεάτρου καί 
τών εργαζομένων καί όταν άκόμη ύποδεικνύων- 
ται υπό τύπον αιτημάτων. *Ό,τι δέ μέχρι τής 
στιγμής έπέτυχον οί ήθοποιοί, τό έπέτυχον χά
ρις είς την ενότητά των καί την διακεκριμένην 
θέσιν την οποίαν κατέχουν έν τή κοινώνίςε Ε 
πίσης πολλά όφείλονται είς την θαρραλέαν καί 
έντιμον άντιμετώπισιν τών παροτγόντων εκεί
νων, οί όποιοι θέλουν νά αγνοούν τά προβλήμα
τα μας.

"Ας μάς συγχωρήση λοιπόν την δυσπιστίαν 
μας ό άγαπητός κ. Χουρμούζιος, ό οποίος πέ
ραν τής ιδιότητάς του ώς πνευματικού ανθρώ
που, έχει καί την Ιδιότητα τοΰ Κρατικού έκ- 
προσώπου είς την Εθνικήν Δραμοπτικήν Σκη
νήν».

Κ’ ή έγκύκλιος παραθέτει καταλήγοντας τά 
έξής συμπεράσματα: νΟθεν βάσει τών άνωτέρω 
άναπτυχθέντων καλούμεν τό Κράτος και πάν- 
τας τούς Θεατρικούς Υπευθύνους είς συνεργα
σίαν διά νά άντιμετωπισθούν αί άνάγκαι τού 
Θεάτρου.

Καθ’ ήμάς ίδού τά βασικά προβλήματα πού 
άπασχολούν τήν στιγμήν αυτήν τό Ελληνικόν 
Θέατρον καί τών όποιων ή λύσις έπείγει, διό
τι μόνον δΓ αυτής τό Θέατρον θά γνωρίση ή- 
μέρας προόδου καί νέας καλλιτεχνικός κοττα- 
κτήσεις.

1) Άνέγερσις Δημοτικών Θεάτρων είς τάς 
έπαρχιακάς πόλεις.

2) "Ιδρυσις ’Ακαδημίας Θεάτρου.
3) Λειτουργία ’ Οργανισμού Εταιρικών Θι

άσων, βάσει έκπονηθείσης μελέτης τού Σ.Ε.Η.
4 ) Άντιμετώπισις Άνεργείας Ηθοποιών.
5) Άποσυμφόρησις τού έποτγγέλματος τού 

Ηθοποιού 6Γ άποζημιώσεως τών έξερχομένων 
συμφώνως τ φ  Νόμφ.

6) Τακτοποίησις σχέσεων καλλιτεχνικών καί 
οίκονομικών, τών Ηθοποιών μέ τό Ε.Ι.Ρ.

7) Έξασφάλισις Οικογενειακής Στέγης τών 
Ηθοποιών.

8) °Ίδρυσις ’ Επικουρικού Ταμείου Ηθοποι
ών».

Ό  Ά ζ ί ζ  Ν ε σ Ιν

Ό  Ά ζίζ  Νεσίν που είχε συλληφθεΐ πρίν 
άπό καιρό στην Τουρκία άφέθηκε έλεύθερος. 
*Η Ε.Τ. σφίγγει άπό μακριά τό  χέρι στον έκ- 
λεκτό λογοτέχνη που τό έλληνικό ά να γνω 
στικό κοινό διαβάζοντας τά  διηγήματά του 
άπό τίς στήλες τού περιοδικού μας τον αγά
πησε σάν εναν βαθύτατα ανθρωπιστή συγ
γραφέα.

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Ο IΓ  ΤΟΜΟΣ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1961)

ΤΗΣ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»



Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ ΗΤΕΧΝΗΣ
Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο

Τ α  Ν έ α  Β ι β λ ί α

( Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ό  δ ε λ τ ί ο )

153. Γ ι ά ν Ό  η  ε ν χ 3 s χ ’. Ρ ω μ α ί 
ο ς ,  Ί ο υ λ ι έ τ τ α  κ α  I τ ά σ κ ο 
τ ά δ ι α .  Πρόλογος Άραγκόν, μετάφρ. Κ. 
Π ο ρ φ υ ρ ή .  Έ κ δ . Επιθεώρηση Τέχνης, 
"Αθήνα 1961 Σχ. 16, σελ. 235+3 λευκές.
Τδ περίφημο τσέχικο μυθιστόρημα, που δημο

σίευσε σέ συνέχειες ή «Ε .Τ .». Για τό συγγραφέα 
του, δ Άραγκόν, γράφει στδν πρόλογό του: «Μά 
ακόμα κι δν δεν έγραφε τίποτε άλλο στό μέλλον 
ετούτος δ γεννημένος συγγραφέας, πού κατά 
τη γνώμη μου τό πρώτο του μυθιστόρημα έφερε 
πολύ πιο μεγάλη ανανέωση στό ρεαλισμό πών σο
σιαλιστικών χωρών απ’  δση δλα τα έργα τών 
πρεσβυτέρων τ ο υ , . . .  αφού κάρφωσε σαν μιά ω 
ραιότατη τραγική πεταλούδα τον έρωτα τών δύο 
παιδιών μέσα στό μαρτύριο καί στόν απέραντο 
φόβο τής Πράγας, σημάδεψε κιόλας τή θέση του 
καί χάραξε στό δέντρο που αιώνια τα ανεξάλει
πτα αρχικά του.
154. Ν ί κ ο υ  Ά  γ γ ε λ ή:  Σ τ ό ν  Ι

σ κ ι ο  τ ή ς  Μ α δ ά ρ α ς .  Έκδ. «Ευ
ρώπη», "Αθήνα 1961. Σχ. 16, σελ. 144.
Μια σειρά διηγήματα με πρόλογο τού I. Μ.

Παναγιωτόπουλου, πού γράφει: « Ό  Ά γγελής 
προχωρώντας αθόρυβα, άλαφροπερπάτητα, χωρίς 
την οίηση καί τον πάταγο, πού συνοδεύει συνη- 
θεστατα τήν είσοδο τών νέων «αξιών* στήν πνευ
ματική μας ζωή, μας έκανε νά τόν ποσέξουμε. 
Καλό σημάδι».
155. Π ά ν ο υ  Π α π α σ τ α μ ά τ η :  Ά  -

γ ν α ν τ έ μ α τ α .  1961. Σχ. 8, σελ. 98.
Διηγήματα. Τό βιβλίο αφιερώνεται «στή Βάσω 

Πύρζα που μέσα άπό τή σκέψη της διάλεξα και 
“ ήρα τόν τίτλο γι" αυτά πούγραψα. Σάν τά διά
βασε σκέφτηκε και μοδπε: Στάθης αντίκρυ στή 
ζωή καί στα; άνθρωπο, δεν παίνεσες τίποτε καί σε 
κανένα δεν έρριξες κατηγόρια.. . . » .
156. Σ π ύ ρ ο υ  Κ ο κ κ ί ν η :  Ε ύ β ο Ι -  

κ ό ’ Α ν θ ο λ ό γ ι ο .  Χαλκίδα 1961. Σχ.

8, σελ. 57+3 λευκές. Έκδ. «Δεσμός». "Ε
ξώφυλλο Ε λένης Οίκονομίδη.
’ Αποσπάσματα, στό πρωτότυπο και σέ μετάφρα

ση, αρχαίων ποιητών, που άναφέρονται σπήν Εύ
βοια.
157. Ζ ά ν  Π ώ λ  Σ ά ρ τ ρ :  ' Ο θ ε ό ς

κ α ι  δ Δ ι ά β ο λ ο ς .  Έ κδ. «Έσπερος 
καί "Ανατόλιος». Μετάφρ. θ .  Δίζελου —  Κ. Νι
κολάου. Εισαγωγή Κ. Νικολάου. Έ ξώ φ . Νικήτα 
Πατέλλη.
«Τό έργο αυτό, γράφει δ Σάρτρ στόν πρόλογό 

ταυ, μπορεί νά θεωρηθεί συνέχεια άπ" τά «Βρώ
μικα χέρια», μ’  δλο πού ή δράση του τοποθετεί
ται τετρακόσια χρόνια πριν».
158. Ή  λ ί α Έ ρ ε μ π ο υ ρ γ κ :  " Ά ν 

θ ρ ω π ο ι ,  Χ ρ ό ν ι α ,  Ζ ω ή .  Τ.Α. Με
τάφρ. Ά ρ η  Αλεξάνδρου. Σχ. 8, σελ. 264. 
’Απομνημονεύματα τού μεγάλου σοβιετικού συγ

γραφέα. «Κάθε βιβλίο, γράφει, είναι μιά εξομολό
γηση κ" ένα βιβλίο αναμνήσεων είναι μιά εξομολό
γηση, χωρίς απόπειρες νά συγκαλύψει τόν έαυ- 
τό σου μέ τις σκιές τών επινοημένων ήρώων».
159. Ν ι κ ό λ α  Φ ύ λ λ α : Ά  γ ά π η σ α ν.

Σχ. 8, σελ. 64. Εξώφυλλο Ε. Τσέλιου. Α λ ε 
ξάνδρεια 1960.
Ποιήματα:
Φιγούρα άριθμημένη σέ καρτέλλα /  (Τή ζήση 

μας τήν κυβερνά ή τρέλλα) /  Άψυχος αριθμός 
σ" ένα μητρώο /  Και τέλος «χρυσοίς γράμμασι» 
σέ η ρ ώ ο .. .  (Φιγούρα άριθμημένη).
160. Κ. Χ ρ υ σ ά ν θ η .  Έ τ σ ι  ά ρ χ ι σ ε  

ή Κ υ ρ ι α κ ή . . .  Έ κ δ . Λυρική Κύπρος. 
Λευκωσία 1961. Σχ. 8, σελ. 72.
Νουβέλλα.

161. Ά ν χ ε λ  Κ ρ έ α π ο  : Έ  Ζ ω γ ρ α -  
φ ι κ ή. Μεπ. Κ. Χρυσάνθη. Σχέδια Τάκη 
Φραγκούδη. Έ κ δ . Λυρική Κύπρος, Λευκωσία 
1961. Σχ. 8, σελ. 27 +  1 λευκή.
Ποίηση. 233



' Η  Κ ρ ι τ ι κ ή  τ ο ν  Β ι β λ ί ο υ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΥΡΗΤΗ

«ΤΑ ΒΑΚΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΠΤΙΚΑ»

Προκειμένου να γράφω ένα σημείωμα κατά τή 
διάρκεια ένός ταξιδιού, πού σκοπό έχει νά μέ φέ
ρει δχι μόνο μακρυά άπό τή καθημερινότητα αλλά 
κι από τά βιβλία, δέν νομίζω πώς θά μπορούσα 
νά διαλέξω πιό κατάλληλο βιβλίο απ’ αύτό τού 
Συμεών Κουρήτη, τόσο άπό τή'; άποψη τού κλίμα
τος δσο κι από την άποψη τού άπλού έμμετρου λό
γου μέ τήν απ’ ευθείας έκφραση, που δέν σέ άπα- 
σχολεΐ μέ καμμιά περίπλοκη θεώρηση τών πραγ
μάτων τού κόσμου. Ό  Κουρήτης αδιάφορος γιά τίς 
έκφραστικές καί τΙς ούσιαστικές ανανεώσεις τής 
ποιητικής τέχνης «αποτάσσει τόν σατανά» καί 
μένει πιστός τής παράδοσης. Δέν επιτρέπει κα- 
νενός είδους συμβιβασμό στόν έαυτό του. Είναι έ
νας «παλιός» πού δέν άλλαξε, εδώ, καί τριάντα 
κοντά χρόνια πού διαβάζουμε στίχους του. Δέν εί
ναι παλιός άπό τήν άποψη τών θεμάτων καί τών 
αισθημάτων, γιατί ό Κουρήτης παρακολουθεί τήν 
εποχή του, αλλά άπό τήν άποψη τής φόρμας πού 
είναι άψογη, αυστηρή, θυμίζοντας τήν καλή έπο- 
χή τών απαράμιλλων τεχνιτών τού είδους.

Τό νησί, τό βουνό, ή θάλασσα, ή Ε λλάδα μέ 
τά πράγματά της, δ,τι μπορεί νά συμβαίνει μέσα 
σ’ έναν εύαίσθητο άνθρωπο άπό τή νοσταλγία ώς 
τόν έρωτα, δ,τι συμβαίνει έξω στόν μαρτυρικό αυ
τό τόπο, αποτελούν τόν καμβά τού τραγουδιού του 
πού είναι διάστικτο άπό μυθολογικά, χριστιανικά, 
καί νέα έλληνικά παραδοσιακά σύμβολα. Οί στί
χοι του άποπνέουν λεβεντιά, χρώμα, έλληνικότη- 
τα καί ευθύτητα καί πέρα άπό τήν δποια άξιολό- 
γησή τους σέ σύγκριση μέ τά άριστουργηματικά ε
πιτεύγματα πού μας άφησε ή παράδοση, μάς προ
ξενούν ευχαρίστηση παίρνοντάς μας σέ γνώριμες 
περιοχές πού μάς συγκινούν. Άνοίγοντας τό βι
βλίο του άνακαλύπτουμε τά ποιητικά κλισέ πού 
είχαν άπασχολήσει καί τή γενιά τών άνανεωτών 
ποιητών, λίγο πρίν άπ’ τό 30 καί πού μετά 
καί πολύ άργότερα μάς έδωσαν στίχους γιομάτους 
ειλικρίνεια, δροσιά καί πυκνότητα, ποικίλλοντάς 
τους μέ τόν προσωπικό τους τόνο, 6 ώς τό τέλος 
συνεπής πιστός τής παράδοσης Γιώργος Κοτζιού- 
λας, 6 Γ. Άθάνας, δ Χρυσ. Γανιάρης κ.ά. Φυσι
κά τά πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα και δέν θά- 
λεγε κανείς τίποτε νέο, άν ήθελε μέ τήν ευκαιρία 
τού βιβλίου τού Κουρήτη νά μιλήσει γιά τίς διαφο
ρές πού παρουσιάζουν ανάμεσα στην παραδοσιακή 
καί στή νέα ποίηση. Ποιά άπ’ τις δυό δηλαδή 
μπορεί νά είπε! πιό πολλά καί πιό ουσιαστικά 
πράγματα, νά οδηγήσει τήν ψυχή μακρύτερα, νά 
φτάσει σ’ ένα δσο γίνεται πιό καθαρό λυρικό 
αποτέλεσμα. Είναι προφανείς οί γλωσσικές μας 
δυσκολίες πού υποχρεώνουν τήν παράδοση νά χρη
σιμοποιεί περισσότερες λέξεις κι δχι πάντα τίς 
πιό άπαραίτητες, εξυπηρετώντας τή φόρμα κι δχι 
τήν οικονομία καί τήν αρχική μουσικότητα, δ- 
πως αυτή εκπηγάζει άπό τά βάθη τής ψυχής. Αύ- 

234 τδ δμως δέν σημαίνει πώς μπορεί σήμερα νά μάς

παραξενεύει τό δτι κάθε τόσο διαβάζουμε καί νέα 
ποιήματα γραμμένα στην παράδοση κι δτι δέν θά 
ήταν δυνατό νά πλουτιστεί ή παραδοσιακή μας 
ανθολογία καί μέ νέους άξιόλογους καρπούς. Ή  
δυσκολία βρίσκεται στό δτι δ άνθρωπος βάθυνε πε
ρισσότερο, κινιέται μέσα σέ ευρύτερους δρίζον- 
τες καί στό δτι τά προσωπικά θέματα τής καρδιάς, 
πού τροφοδοτούν τό τραγούδι, έχουν χάσει τήν 
ατμόσφαιρα ζωής πού τά ευνοούσε άλλοτε.

‘Διαβάζοντας προσεχτικά τίς 160 σελίδες τής 
συλλογής τού Κουρήτη, αισθανόμαστε τίς απηχή
σεις πού ασκεί μέσα μας ή βακχική του διάθεση, 
Παρακολουθούσε τίς διακυμάνσεις καί τίς αποχρώ
σεις τής ψυχής πού κινιέται μέσα του, μιάς ψυ- 
χής πού δέν ξεπερνάει τίς φυσικές ανησυχίες έ
νός ύγειούς καθημερινού άνθρώπου, ένός άνθρώπου 
πού ζεί, θεάται καί σκέπτεται, ώστόσο μάς συγ- 
κινεί περισσότερο δ άνθρωπος τού παρόντος καί 
λιγότερο 6 άνθρωπος τού παρελθόντος. Ή  έποχή 
μας ύπήρξε άδυσώπητη καί άπομάκρυνε άπό τό 
άμεσο ενδιαφέρον μας πολλές καταστάσεις ζωής. 
"Ο,τι άλλοτε ήταν φυσικό, σήμερα μάς φαίνεται 
παράξενο. Τότε ή «Σ ί φ ν ο» π.χ. ήταν ένα νη
σί τού Αιγαίου απομονωμένο άπό τόν ούρανό κι 
άπ* τή θάλασσα. Σήμερα ή Σίφνος είναι δεμένη 
μέ τόν παγκόσμιο χώρο καί μέ τό παγκόσμιο 
παρόν. Στό σημείο αύτό θά μπορούσε νά παρατη
ρήσει κανείς μιά διαφορά άνάμεσα στήν παλιά καί 
στή νέα ποίηση.

Ό  νέος καιρός λοιπόν έσκαψε καί τό Συμεών 
Κουρήτη βαθύτερα. Καί παρ' δλο πού δέν άλλαξαν 
οί εκφραστικοί του τρόποι, ό λόγος του άπόχτησε 
περισσότερο βάρος, ή ίδια ή ποίησή του μπορεί 
νά είπεί κανείς άπό τήν άποψη τής όξότητας καί 
τής άνθρωπιάς, άνανεώθηκε έσωτερικά. θ ά  ση
μειώσω έδώ δυό άποσπάσματα άπό δυό διαφορετι
κά του ποιήματα —  -— άπό τά τελευταία —  που, 
μέ τήν ίδια άπλότητα πάντοτε, μάς ύποβάλλουν 
περισσότερο:

Ποιά λόγια νά ’ βρω, άξάδελφε, νά σέ μοιρο
λογήσω; /  5 Απ’ τά νησιά τών Τροπικών ώς τού 
’ Αρκτικού τους πάγους, /  άχ, κάτω άπ* τού κα
σκέτου σου τόν ξεφτισμένο γείσο /  γελούσε μές 
στά μάτια σου τό φώς τού ’ Αρχιπελάγους.

Γιά σένα διπλοκάμπανα δέν σήμανε ή Σωτήρα /  
κι οδτ’ έχεις τάφο στό νησί ζουμπούλια νά φυτέψω 
/  γ ι’ αύτό κ’  εγώ στρατί στρατί, δρόμο τά χρό
νια πήρα, /  στ’ άλλοτινά, τ* άξέχαστα, νά 5ρθώ 
νά σέ γυρέψω.
(ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΟΝ ΞΑΔΕΛΦΟΝ ΜΟΓ ΑΣΓΡΜΑΤΙ-

ΣΤΗ ΑΝΤ2ΝΗ ΔΕΠΑΣΤΑ)
Σ ’  ένα σταυρό, πλάϊ σ’  ένα βράχο πού είχες με

τ ε ρ ίζ ι , /  μπόρεσα μιά γραφή μέ κάποιο κόπο να 
διακρίνω* /  στό ξύλο μέ μολύβι τ ’ δνομά σου, 
Άλμπέρτο Γκύζι. /  A lb erto  Gisi, ετών είκοσι 
πέντε, F iorentino.

J



Τετάρτη των Τεφρών. Μέ πένθιμο, φτωχό φου
στάνι, /  μιά γυναικούλα, ακούοντας τό in pulve- 
rem teverteris, /  άχ, δέ θά ξέρει τό αγραφιώ- 
τικο, τρανό πλατάνι, /  πού τότες θ’ ακούε τ* ό
νομά της, m am a, να προσφέρεις.

Ή  συμφορά λέω πώς δέν θά ’ ναι απ’ τήν καρ
διά του ανθρώπου* /  μά ποιός τόσο κακό να φέρνει 
πάντα άνάμεσά μας; /  ΙΙοιός σ’ έστειλε νά σφάξεις 
τά παιδιά τού ξένου τόπου /  καί ποιός άρνιέτχι 
τή συγγνώμη εδώ στα χώματά μας;

Καθέναν (τούς δικούς, κ* εσέ πού στάθηκες 
οχτρός μ α ς), /  άς γονατίσει πιά ή ψυχή μας, γρι- 
ούλα, νά σάς κλαίει, /  άφού όλους μας θα μάς 
καλέσει δ Κύριος δ Χριστός μας /  μέ τούς ά- 
μνούς: V en ite  bened icti patrism ei.

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ TOT

*Η διηγηματογραφία τοΟ Χρ. Λεβάντα είναι άπό 
τΙς σπάνιες επιβιώσεις τής παράδοσης στήν πεζο
γραφία μας. Μέσα της κλείνει μιά βασική αντινο
μία: Προωθημένη στό περιεχόμενό της, μένει α- 
νεξέλικτη μορφικά. Τό μεγάλο, τό αποκαλυπτικό 
νόημα τής εποχής μας μπόρεσε νά βρει τήν έκφρα
σή του μόνο στή λιτότητα καί στήν κυριολεξία, 
αποκρούοντας δ,τι είναι έμμεσο: τά σύμβολα καί 
τούς συμβολισμούς, τή μαλθακότητα τών ύποκο- 
ριστικών, τούς μαιάνδρους τής ασημαντολογίας, τή 
συναισθηματοποιία, τή φύρα τών επιθέτων.

Ή  πρόζα του Λεβάντα χρησιμοποιεί, αντίθετα, 
τή γλώσσα τής έποχής πριν από τό 30, πού συλ
λαβίζοντας τά νέα προβλήματα έκανε τΙς κατα
χρήσεις τών αρχαρίων, κατάφευγε στήν ρητο
ρική ή στον όνειροκρίτη ή έμοιαζε νά πιστεύει 
πώς θά τά λύσει αυτά τά προβλήματα μέσα στήν 
καρδιά. Τό διήγημα του Λεβάντα βγήκε, τότε, κά
τω άπό τή κυρίαρχη επίδραση τής πρωτοπορίας, 
πού ανήκε στό Βουτυρά. Τά προαισθήματα καί 
τά όνειρα τής έποχής ξεδιαλύθηκκν, δ,τι ήταν ρευ
στό πήρε στέρεα μορφή, μπορούμε νά τό λέμε μέ 
τ ’ όνομά του. Μά δ Λεβάντας κράτησε τό ύφος της, 
τήν κλίση προς τό μυθικό καί τό προφητικό, τήν 
ατμόσφαιρα τού εφιάλτη ή τού αδιέξοδου καί προ
παντός τήν πληθωρική έκφραση. Γιά μιά περίο
δο —  ή τουλάχιστον γιά τήν αντίληψη πού επι
κρατούσε τότε —  αυτό τό ύφος κι αυτή ή έκ
φραση ήταν πράγματα ταυτόσημα μέ τή λογοτε
χνία. Σήμερα δέν θεωρούνται πιά λογοτεχνικά, 
άλλα μάλλον λογοτεχνίστικα.

θά  κατηγορούσα μιά τέτοια μανιέρα &ν ήταν 
σ’  ένα νέο πεζογράφο, δέν θά μπορούσα νά πι
στέψω σ’ ένα ταλέντο πού θά πρωτοεκφραζόταν έ
τσι σήμερα, θά αμφισβητούσα τήν γνησιότητά 
του. ’Από τήν άλλη μεριά δμως δέν μπορώ νά 
κατηγορήσω τήν εποχή γιατί άλλαξε, γιατί ξεκα
θάρισε τά πράγματα. Ευτυχώς, δέν τήν κατηγορεί 
ούτε δ ίδιος δ Λεβάντας πού, έξω από τά εκφρα
στικά του μέσα, ανήκει σ’ αυτή μέ τό μυαλό καί 
τήν καρδιά του. Ή  προσήλωσή του όμως σ’ ένα 
παρωχημένο στυλ, πού γιά μάς είναι πια μανιέρα, 
ζημιώνει τό ταλέντο του, έμποδίζοντάς το νά ξα-

(ΘΡΗΝΟΣ Σ ’ ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΙΤΑΛΟ ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΗ ΠΟΓ ΚΓΝΉΓΗΜΕΝΟΣ ΑΠ’ ΤΟΓΣ ΓΕΡ- 
ΜΑΧΟΓΣ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟ
ΛΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ).
Ό  Κουρήτης είναι ένας αξιόλογος τεχνίτης 

τού στίχου. Τό βλέπει κανείς σ’ δλα του τά ποιή
ματα, ιδιαίτερα στό δύσκολο είδος του σονέττου, 
πού ή εύλυγισία του γίνεται εσωτερική, φυσική, 
χωρίς νά προδίδει τόν βαθύτερο ανασασμό τού ποι
ητή, τό άπλό αίσθημα καί τήν άπλή σκέψη, πράγ
ματα πού τά παρακολουθούμε μέ πολλή ευκολία, 
διαβάζοντας καί ρεμβάζοντας, όπως μιάν εύστο
χη καθημερινή δμιλί-α ειλικρινούς άπλοΰ καί εγ
κάρδιου φίλου, πού μάς προσελκύει μέ τή δική του 
Ιδιότυπη εύγένεια καί εύαισθησία.

Ν ΙΚ Η Φ Ο Ρ Ο Σ  Β Ρ Ε Τ Τ Α Κ Ο Σ

ΛΕΒΑΝΤΑ

ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ

νοιχτεΐ σέ μιά σύνθεση, πέρα από τήν αποσπασμα
τική σύλληψη καί μετάπλαση τής πραγματικότη
τας.

Ό λα μαζί τά πρόσωπα καί τά θέματα τού Λε
βάντα άποτελούν τόν κόσμο τής δουλειάς, τής α
γοράς, τού λιμανιού καί τής θάλασσας. Μένουν ώ- 
στόσο απομονωμένα μεταξύ τους άπό αόρατα τεί
χη συναισθηματισμού: οίκτου, συμπάθειας, νοσταλ
γίας, τρυφερότητας. Διαβάζοντας τά διηγήματα 
αυτά μπορεί κανείς ν’ αναστενάξει: Ό  καημένος 
δ λιμενεργάτης! Βρέ τό φουκαρά τόν άνεργο! Τί 
καημός κι αυτός τής γυναίκας τού ναυτικού! Ά μ
δ ίδιος δ ναυτικός! Τί αγιάτρευτη νοσταλγία!__
Καί μένει εκεί.

Τί είν’  εκείνο πού μάς έμποδίζει νά προχωρή
σουμε πιό μέσα ή πιό πέρα, νά παρασυρθούμε άπό 
ένα ζεστό κύμα —  αγάπη ή ακόμα καί όργή, δύ
ναμη, πίστη; Νομίζω πώς είναι τούτο: δ συγ
γραφέας αντικρύζει τά πρόσωπά του μέ κάποια 
ρίομαντική καί συναισθηματική διάθεση. Υ ποφέ
ρουν μόνο, τίποτ’ άλλο. Ούτε αντιδρούν —  συνή
θως —  ούτε εύθύνη έχουν, ούτε ελαττώματα, αλ
λά κι δταν υπονοείται πώς δλ’ αυτά υπάρχουν, δ 
συγγραφέας δέν μάς τά δείχνει. Δημιουργεί γύ
ρω τους ατμόσφαιρα δυστυχισμένης αθωότητας 
καί «καημού» πού δέν είναι τού καιρού μας. Ό  
λιμενεργάτης του είναι μόνο ένα άνθρωπος κάτω 
από ένα βαρύ σακκί, μ’ ένα δυστυχισμένο σπίτι 
πίσω του καί μέ τήν αγωνία τού μεροκάματου. Ή  
γυναίκα τοΰ ναυτικού είναι δλόκληρη ένα «αχ !». 
Σπάνια γίνεται εξαίρεση σ’ αυτό τόν κανόνα, 
αλλά καί τότε γιά νά δούμε μιά ακραία, αντίθε
τη περίπτωση: έναν άνθρωπο αποκτηνωμένο.

Γιά νά βγει απ' αυτή τήν κατάθλιψη μεταβαί- 
νοντας σέ μιά γενικώτερη θέα τής ζωής καί τού 
αγώνα τού ανθρώπου, ό Λεβάντας καταφεύγει σχε
δόν πάντα σέ κάποιο συμβολισμό: ή αιτία του παι
δεμού τών ανθρώπων στό μικρό αδιέξοδο δρομάκι, 
δ λόγος πού δέν μπορούν ν’  ανασάνουν, νά δούν 
λίγο φώς στή ζωή τους, είναι, στή φαντασία ενός 
φοιτητή, δ κισσός πού πνίγει έναν τοίχο. Οί άν
θρωποι οί αδιάφοροι γιά τό διπλανό τους φοράνε 
σιδερένιες φορεσιές, ή τουλάχιστον έτσι τούς
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βλέπει ένας ευαίσθητος άνθρωπος παραφρονών
τας από την αδιαφορία καί τον έγωκεντρισμό τών 
Αλλων καί δρμάει μ* ένα τσεκούρι εναντίον τους, 
γιλ να τούς ελευθερώσει Από τΙς σιδερένιες φο
ρεσιές. Ή  χαρά, ή Αποδιωγμέη από τή ζωή τών 
ενοίκων ένός δίπατου παλαιικού σπιτιού γίνεται 
ένα τριζόνι πού αφήνει τΙς χαρούμενες τρίλιες 
του μέσα στή βαριά νύχτα καί πού δλοι ξεσηκώ
νονται να τό σκοτώσουν κλπ.

Ή  «συμβολική παράκρουση, τό δνειρο καί τό 
μακρινό πέταγμα τής φαντασίας είναι ένα Από τΑ 
στοιχεία τής ύποβολής που χρησιμοποιεί δ Λε- 
βΑντας, φέρνοντας τα Από τήν περίοδο ΒουτυρΑ τής 
πεζογραφίας μας. Τό άλλο είναι τό Αγωνιακό ύ
φος πού Από τΙς πρώτες φρΑσεις ένός διηγήματος 
προσπαθεί νΑ έπιβΑλει ατμόσφαιρα. ΝΑ πώς Αρ
χίζει τό διήγημα «*0 κισσός»:

ΤΗταν ένα μουντό δειλινό, σΑν είχε πέσει 
Απ’  τΑ χείλη του δ βαρύς, δ σημαδιακός λό
γος·
Τό διήγημα «Κείνη τή νύχτα»:

Κείνο τό βράδυ, ή νύχτα είχε ρθεΐ βαριά κι 
ασήκωτη. Σαν πέτρινος ντόκος, ποδχε καθήσει 
πάνω στό στήθος σου καί σοδπνιγε τήν Ανάσα. 
«Ή  Αδερφή ’Αμαλία»:

Ή τα ν  κάτι Αναπάντεχο.
« Ό  γέρος»:

Καθώς ακούστηκε μέσα στή βαθιά σιωπή, τό
σο βαθιά, πού πιάνονταν ή ανάσα σου, νΑ τρί
ζει ή π ό ρ τα ...
Επιδιώκοντας πάντα τή διατήρηση αυτής τής 

Ατμόσφαιρας, τού έκτακτου, τού σημαδιακού, δ 
συγγραφέας, τήν εκβιάζει μ’ ενα ύφος χιμαιρικό: 
τεράστιες περιόδους μέ πλήθος εξαρτημένες προ
τάσεις, παρενθέσεις έπΐ παρενθέσεων, έντονα καί 
Αφθονα επίθετα καί λέξεις σύνθετες, «ποιητικές», 
λαΐκίστικες, επαναλήψεις προτάσεων κα! περιό
δων κλπ.:

Μ’ αυτός, Απ’ τήν ώρα ποδχε πατήσει τό 
πόδι του στό έμπορομάγαζο τού Βαρουμη, σΑν 
είχε πεθάνει ένα πρωί δ πατέρας του, πού 
δούλευε καταχείμωνο σέ γιαπιά καί τόν είχαν 
πάρει άπ’ τό σκολειό, νΑ .’ μπει στή δουλειά, 
νΑ βοηθήσει στήν πόρεψη τή μάνα του καί τΑ 
δυό κουτσούβελα —  τό Βασίλη καί τήν Τα- 
σούλα —  ποδχαν άπομείνει κι αύτά όρφανά, 
σέ τούτη, τή στενόμακρη σούδα, μέ τΙς ντάνες 
από σακκιά μέ ρύζια, φασόλια, φακές, καφέ
δες καί ζάχαρη, μέ τΑ βαρέλια τΑ γεμάτα Από 
μαπακαλιάρους και τις καπνιστές ρέγγες, τΑ 
ράφια μέ τα σαρδελοκούτια και τΑ μπαχαρι
κά, είχε κολοκοπεΤ νΑ ζυγιάζει καί νό φορτώ
νει, νΑ περετάει τούς πελάτες, πού έρχονταν 
να πάρουν πράμα, νΑ τό κουβαλήσουν στά μπα- 
κάλικά τους, πού ήταν σκορπισμένα στις γει
τονιές τής πολιτείας ή κάτω στήν επαρχία. 
( «Τό χαζοπούλι») .
Ξενικάνει γιά να μας πει πώς δ μικρός είχε 

«κολοκοπεΐ» στή δουλειά. Και πρίν βάλει τε
λεία, μαθαίνουμε τα έξής: τί δουλειά έκανε καί 
πώς πέθανε δ πατέρας του —  δτι τόν πήραν από 
τό σχολειό γιά νλ δουλέψει σΑν προστάτης οικογέ
νειας —  δτι έχει δυό αδελφάκια και πώς τα λέ
νε —  περιγραφή τού έμπορομπακάλικου καί τί 
εμπορεύματα περιέχει —  ποιο! είναι ο! πελάτες 
του και πού έχουν τα δικά τους μαγαζιά.

Λέν ΘΑ μπορούσε νλ ειπωθούν δλ* αύτά —  Αν 
ήταν Απαραίτητα —  μέ κάποια σειρά καί χωρίς 
νΑ κοπεί ή Ανάσα τού λόγου του; Χωρίς Αμφιβο
λία. Κα! τί σημασία έχει νλ μάθουμε πώς ονομά
ζονται τλ δυό Αδελφάκια τού μικρού Ά ντρέα; Κα! 
τί χρειαζόταν νΑ γραφτεί τό τελείως περιττό: 
«ποΰχαν Απομείνει κι αύτλ όρφανά»; Αυτό δείχνει 
τήν δπερβολή κα! τΑ Αρνητικά Αποτελέσματα έ 
νός στυλ, δταν γίνεται μανιέρα.

Στάθηκα ιδιαίτερα στό στύλ κα! στά εκφραστι
κά μέσα τού Λεβάντα γιά να διαφωνήσω Ακριβώς 
μ ’ αυτή τή μανιέρα πού δυναστεύει τήν πρόζα 
του. Γιατ! δ Λεβάντες είναι αναμφισβήτητα έ 
νας πεζογράφος προικισμένος μέ μεγάλη εύαι- 
οθησία κα! μέ διαπεραστική ματιά. Γράφει μέ ει
λικρίνεια σέ τρίτο πρόσωπο παίρνοντας τά θέμα
τά του Από τούς τόπους τής δουλειάς, τήν Αγορά, 
τής φτωχογειτονιές, τή θάλασσα, τΑ νησιώτικα 
χωριά. Δέν διαφεντεύει μόνο τό ψωμ! τών Α
πλών Ανθρώπων του, Αλλά κα! τή χαρά, τή γα
λήνη, τήν ευτυχία τους, θέλω  να ύποστηρίξω τήν 
άποψη —  παράξενη Ισως, Από πρώτη ματιά ·—  
δτι στήν πεζογραφία τού Λεβάντα συμβαίνει κάτι 
Αντιφατικό κα! πρωθύστερο. Τό ύφος επηρεάζει 
κα! Αλλοιώνει τελικά τή θέα, τή στάση τού 
συγγραφέα Απέναντι στήν πραγματικότητα. Μέ
σα του αυτό τό ύφος έχει ταυτιστεί έμμονα μέ 
τή λογοτεχνική έκφραση. *Έτσι δ ρεαλισμός του 
νοθεύεται σ ’ ένα νεορεαλισμό μέ ρομαντικές ου
ρές. Χρειάζεται μια ριζική ανανέωση τών εκφρα
στικών του μέσων γιά ν’ Απαλλαγεί Απ’ αύτό.

Τό προηγούμενο βιβλίο τού Χρ. Λεβάντα, τό 
Αφήγημα Π ο ρ ε ί α  κ ό ν τ ρ α  σ τ ό ν  
τ υ φ ώ ν α ,  μάς έδωσε τή'; προσδοκία μιάς τέ
τοιας στροφής, χωρίς κα! να τήν βεβαιώσει δρι- 
στικά. ΟΙ Ι σ τ ο ρ ί ε ς  τ ο ύ  Π ό ρ τ ο  
Λ ε ό ν ε  είναι διηγήματα γραμμένα σέ διάφο
ρες εποχές, τά περισσότερα, νομίζω πρ!ν από 
τόν Τ υ φ ώ ν α .  Δέν μπορεί νά κρίνει κα
νείς Απ’ αύτά τήν έξέλιξη τού συγγραφέα. Τά πε
ρισσότερα είναι ενσταντανέ ή πορτραΐτα ψυχολο
γ ικοκοινωνικλ, χωρίς έξέλιξη, συνήθως, θ ά  έ
λεγε κανείς πώς δ μύθος έχει προηγηθεΐ τού διη
γήματος ή δέν δπάρχει κάν μύθος αλλά μιά αιτία 
ψυχικής κίνησης. Ξεχωρίζουμε τά διηγήματα «Ό - 
γέρος», «Τό σπίτι μέ τό νούμερο 22», «Μιά Απρό
σμενη επίσκεψη» κα! «Κείνη τή νύχτα». Μέ ε
πιτυχία είναι δοσμένα τό πορτραΐτα «*0 Μιχαή- 
λος» κα! «cO έμπορος Άβδούλης». Τά διηγήματα 
τ ή ς  θ ά λ α σ σ α ς ,  πού Αποτελούν τό δεύ
τερο μέρος τής συλλογής, είναι δέκα ψυχολογικά 
στιγμιότυπα τής ίδιας διάθεσης, διαποτισμένα α
πό τήν πίκρα τού χωρισμού, τή νοσταλγία κα! 
τήν αγωνία γιά τήν τύχη τού ταξιδευτή ναυτικού. 
Τά καλύτερα, κατά τή γνώμη μου, είναι « Ο ψα
ράς τού Τάρμπου Σπρίνγκς», «Σά φτάσαν τά χελι
δόνια» κα! «Στήν ’ Αναστάσιμη νύχτα».

θά περιμένουμε τά μετά τόν Τ υ φ ώ ν α .  Τό 
ξάνοιγμα Από τά ήμερα νερά τών συναισθηματι
κών μελτεμιών στό κέντρο τού τυφώνα τής επο
χής μας, δπου δ αγωνιστής άνθρωπος απαιτεί 
τή βοήθεια δλων τών ταλέντων. Τό προηγούμενο 
—  αλλά νεώτερο —  βιβλίο τού Χρήστου Λεβάντα 
μάς έδωσε τό δικαίωμα νλ τό περιμένουμε.

Δ . ρ α υ τ ο π ο υ λ ο ς



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 
TOY ΜΗΝΟΣ

ΘΕΑΤΡΟ Ν. ΧΑΤΖΙΣΚΟΓ: 
«Ό  Ματωμένος γάμος» τοϋ 
Φεντερΐκο Γκαρθία Λόρκα. Με
τάφραση: Ν. Γκάτσου. Σκηνο
θεσία: Ν. Χατζίσκου. Σκηνο
γραφίες, κοστούμια: Βασ. Βα- 
σιλειάδη. Μουσική: Μάνου Χα- 
τζηδάκι. Ηθοποιοί: Ν. ΧατζΤ- 
σκος, Τιτίκα Νικηιροράκη, Ζώ- 
ρας Τσάπελης, Ντίνα Καρα- 
βασίλη, Λ. Χόπτηρης, Κούλα 
Άγαγιώτου, Κατερίνα Χέλμη, 
Φρόσω Κοκόλα, Μαργ. Γεράρ- 
δου, Ν. Δενδρινός, Γ. Νέζος 
κλπ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ: «Ε- 
ΡΩΦΙΛΗ» τοϋ Γεωργίου Χορ- 
τάτζη, στό Ώ5εΤο Ηρώδη. 
Σκηνοθεσία: ’Αλέξη Σολομού. 
Σκηνογραφία : Κλ. Κλώνη. 
Κοστούμια: Άντ. Φωκά. Η 
θοποιοί : Βάσω Μανωλίδου, 
Δημ. Παπαμιχαήλ, Λυκ. Καλ- 
λέργης, Ν. Παπακωνσταντίνου, 
Θ. Μορίδης, Δέσπω Διαμαν- 
τίδου, Νίκος Καζής, Γκίκας 
Μπινιάρης, Β. Κανάκης.

ΘΕΑΤΡΟ «ΠΟΡΕΙΑ»: «Καρ
διά Περιβόλι», τοϋ Ρόμπερτ 
Μπόλτ. Μετάφραση : Μέλπως 
Ζαρόκωστα. Σκηνοθεσία: Ά - 
λέ-η Δαμιανού. Μουσική : 
Άντ. Λάβδα. ’Ηθοποιοί: "Αν
να Παϊτατζή, Άλέςης Δαμια
νός, Γ. Τζώρτζης, Χρ. Δοςα- 
ράς, Μαρία Μαρμαρινοϋ, Γ. 
Κωνσταντίνου, Κατ. Γιουλά- 
κη.

ΘΕΑΤΡΟ «ΒΕΜΠΟ»: «’Απ’ 
τον ουρανό στη γή» των Δ. 
Τραίφόρου καί Δ. Βασιλειάδη. 
Σκηνοθεσία: Μηνά Χρηστίδη. 
Σκηνογραφίες: Μάριου \Αγγε- 

ι λόπουλου. Ηθοποιοί: Ν. Σταυ- 
ρίδης, Μπεάτα Άσημακοπού- 
λου, Γ. Γαβριηλίδης, Μαρίκα 
Κρεοδατά, Γ. Βελέντζας, Μα
ρία Βούλγαρη κλπ.

Τ Ο  Θ Ε Α Μ Α

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ ΗΤΕΧΝΗΣ

Προσδοκίες κι άνησνχίες
Τό Κρατικό Θέατρο Βορείου ‘ Ελλάδος έγκαινίασε τίς 

παραστάσεις του στο ’Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων μέ τον 
«Οίδίποδα Τύραννο» —  και μέ. . . άρκετή προεκλογική λο- 
γοκοπία άπό μέρους των κυβερνητικών έκπροσώπων. Σέ 
προηγούμενο σημείωμά μας τονίσαμε τη σημασία πού έχει 
αυτό τό Θέατρο και πώς αν λειτουργήσει δπως πρέπει, θά 
συμδάλει ουσιαστικά στήν πρόοδο τής έκπολιτιστικής μας 
ζωής γενικότερα. Χαιρετίζουμε, λοιπόν, τήν έναρξη των 
παραστάσεων του κ’ ευχόμαστε νά ικανοποιήσει όλες τίς 
προσδοκίες. Δεν άμφιβάλλουμε ότι όσοι βρίσκονται έπικε- 
λής του Κ.Θ.Β.Ε. έμπνέονται άπ ’ τις καλύτερες προθέσεις κ’ 
εργάζονται (ακούραστα γιά τήν έπιτυχία τής άποστολής 
τους. ’ Οφείλουμε ώστόσο νά έκψράσουμε κάποιες (ανησυ
χίες πού μάς προκάλεσαν διάφορες καλοπροαίρετες κρίσεις 
γιά τήν παράσταση του «Οίδίποδα Τυράννου» στούς Φι
λίππους. Ανεξάρτητα ά π ’ τήν καλή όργάνωση καί τίς 
αισθητικές κατευθύνσεις τοΰ σκηνοθέτη, διαπιστώθηκε πώς 
τό Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος χρειάζεται νά ένισχυ- 
θεΐ καί μ* άλλα δοκιμασμένα στελέχη τής σκηνής, του
λάχιστο τά  πρώτα χρόνια, ώσπου ν’ άναδείξει καί νά έπι- 
βάλει δικά του στελέχη. Μιά πρόχειρη σύγκριση μέ τά  πρό
σωπα πού διαθέτει τό κρατικό θέατρο τής ’Αθήνας, δείχνει 
πόσο υστερεί σ ’ αυτό τό κρίσιμο τομέα, τό καινούργιο κρα
τικό θέατρο. Φυσικά, νά ένισχυθουν οί νέοι, νά προβληθούν, 
αλλά τούτο μπορεί ν’ αποδώσει μόνο άν τό έπίπεδο των 
παραστάσεων βρίσκεται σέ κάποιο ύψος. Δέ φτάνουν τρεις 
-  τέσσερις δοκιμασμένοι ήθοποιοί γιά νά καλυφθούν οί ά- 
παιτήσεις ενός κρατικού θεάτρου.

Εκφράζουμε όλες αυτές τίς ανησυχίες μας μόνο καί μόνο 
γιατί θέλουμε νά βοηθήσουμε τό Κ.Θ.Β.Ε. νά προκόψει, 
έξασφαλίζοντας τίς καλύτερες προϋποθέσεις στον δύσκολο 
δρόμο τ ο υ . . .

Το « Έ ΰ ν ικ ό  Θέατρο» άπολογεΐται...
Πολλά παρατράγουδα συμβαίνουν στο « Εθνικό Θέα

τρο». Αύτό εΐναι μιά γενική διαπίστωση: ’ Οργιάζουν οί 
«κλίκες», τό ρεπερτόριο καταρτίζεται σύμφωνα μέ τίς μωρο
φιλοδοξίες των προνομιούχων, αγνοούνται πολλές ικανές 
δυνάμεις γιά ν’ άναρριχηθοΰν σέ υπεύθυνα πόστα «ήμέτεροι», 
λείπει ένας γόνιμος προγραμματισμός πού θά βοηθούσε στήν 
εξέλιξη τής Δραματικής μας Τέχνης. Στίς πάρα πάνω κα
ταγγελίες βγήκε ή Διεύθυνση τής Κρατικής σκηνής ν’ ά- 
παντήσει μέ. . . νούμερα: Πόσα έργα «διδάχτηκαν» έπί 
των ήμερων της, πόσες εισπράξεις πραγματοποιήθηκαν καί 
πόσοι θεατές παρακολούθησαν τό σύνολο των παραστά
σεων. Αλλά τό «έπιχείρημα» των αριθμών τό χρησιμοποιούν 
κι όσοι μεταβάλλουν τό θέατρο πρόζας σέ «βαριετέ». ‘Ω
στόσο γιά τή διεύθυνση τού ’ Εθνικού Θεάτρου δέν ισχύει 
κι αυτό τό άστοχο «έπιχείρημα» γιατί είναι γνωστό πώς τά  
τελευταία 5 —  6 χρόνια, έχει γενικά αυξηθεί τό θεατρόφιλο 
κοινό καί γιά τά  περισσότερα θέατρα —  όχι πάντα τά  κα
λύτερα —  τό «ποσοστό αύξήσεως» βρίσκεται πολύ πιο πά- 237
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«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ»

νω άπ ’ τό ποσοστό «αύξήσεως θεατών» που επικαλείται ή 
Κρατική σκηνή. Αυτά, χωρίς νά τολμουν οι τόσο αύτοϊκο^ο- 
ποιημένοι διευθυνταΐ του «Εθνικού Θεάτρου» ν* άναψέρουν 
π όσα  άπ ’ τά  έργα που άνέβασαν άξιζαν τον κόπο και 
τα  έξοδα νά «διδαχθούν» κι αν οί καλές παραστάσεις τους 
μετριούνται στα  δάχτυλα του ένός χεριού.

'// χειμερινά] περίοδος
'Αρκετά ένδιαφέρουσα προμηνύεται ή χειμερινή Ρεα- 

τρική περίοδος —  φυσικά γιά τήν ’Αθήνα. Ή υπόλοιπη ‘ Ελ
λάδα, μ’ έξαίρεση μόνο τή Θεσσαλονίκη, παραμένει άναμέ- 
νουσα τούς κινηματογραφικούς μας «άστέρες», πού θά τήν 
έπισκεφθούν και πάλι με προσωπικούς θιάσους γιά νά έ- 
ξαργυρώσουν και «έκ τού φυσικού» τήν κινηματογραφική 
τους δόξα. . . Τέλος πάντων. Κάπου δεκατέσσερα άθηναϊ- 
κά θέατρα θά λειτουργήσουν τον χειμώνα κι οί περισσότε
ροι θίασοι καταβάλλουν προσπάθεια νά συγκεντρώσουν αυ
τή τή φορά δσο τό δυνατό κοχλύτερα στελέχη. Και τό ρε
περτόριο, στό σύνολό του, παρουσιάζει ένδιαφέρον. Τό 
«Νέο Θέατρο» τού Β. Διαμαντόπουλου και της Μαρίας ’Αλ
καίου, θ’ άνεβάσει τον «Γαλιλαίο» τού Μπέρτολ Μπρέχτ. 
Με Μπρέχτ ( « ’Αρθούρος Ουΐ») θ’ άρχίσει και τό «Θέατρο 
Τέχνης». Τό « ‘ Ελληνικό Ααΐκό Θέατρο» θά έγκαινιάσει τις 
παραστάσεις του στό νέο θέατρο «Καλουτά» τής όδού Πα
τησίων μέ τήν « ’Οδύσσεια» τού Μανώλη Σκουλούδη. Ή 
"Ελσα Βεργή συνεργαζόμενη μέ τον Λ. Κωνσταντάρα θ’ α
νεβάσει στό θέατρό της τό «Παράξενο Ίντερμέδιο» τού 
Ευγενίου θ ’ Νήλ κι Δημήτρης Χόρν στό  «Κεντρικόν», ένα 
από τά  πρώτα έργα τού Ζάν Άνούΐγ, τον «Ταξιδιώτη χωρίς 
αποσκευές». Ε πίσης στό θέατρο «Παπαϊωάννου» θά έγκατα- 
σταθεΤ θίασος πρόζας τών Ά λ . Άλεξανδράκη καί Τ. Κα- 
ρούσου πού θ’ άρχίσει μέ μιά έλεύθερη διασκευή τών Κ. 
Κοτζιά καί Τ. Λειβαδίτη άπό τό έργο τού Γάλλου συγ
γραφέα Αίμέ «Τό κεφάλι τών άλλων». Μόνο τό «Εθνικό Θέα
τρο» δέν άνήγγειλε ώς αυτή τή στιγμή τό ρεπερτόριό του. 
Τί νά συμβαίνει; Γιατί πολλά θρυλούνται γιά παζαρέμα
τα κλπ.

ql «μεγάλες επιτυχίες»
Σπόρια έργο δέχτηκε τόσους μύδρους άπό τή θεατρι

κή κριτική, όσους ένα κατασκεύασμα πού παίζεται σε  κη
ποθέατρο μέ μεγάλη έμπορική έπιτυχία. Δέ λείπουν φυσι
κά οί άμαρτίες τής κριτικής, άλλά στήν περίπτωση τούτη, 
κάθε άνθρωπος πού σέβεται στοιχειωδώς τό θέατρο, δέ μπο
ρούσε παρά νά συμφωνήσει μαζί της. ‘Ω στόσο τό κατα
σκεύασμα «έπιασε» καί κρατάει στό πρόγραμμα τού κη
ποθεάτρου ολόκληρο τό καλοκαίρι. Δέν είναι ή πρώτη φορά 
πού συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κι όμως ό συγγραφέας τού 
«κατασκευάσμοττος» βγήκε καί τάβαλε μέ τούς κρι
τικούς, ότι έχουν εμπάθεια κλπ. Ή «έπιτυχία» τον έπεισε 
πώς έγραψε. . . άριστούργημα, κι ας διαφημίζεται άπ* 
τήν επιχείρηση πού παίζει τό έργο του, όχι ό συγγραφέας, 
αλλά ή έπί σκηνής εμφάνιση άτθίδων μέ μαγιώ μπικίνι κλπ. 
"Οταν μόνοι μας ρίχνουμε τό γούστο τού κοινού σέ τέτοιο 
επίπεδο, αυτόματα ή όποιαδήποτε «έπιτυχία» παύει ν’ ά- 
ποτελεΐ κριτήριο τού έργου. "Αν είχαμε βοηθήσει τό κοινό 
νά έκτιμά πάντα ό,τι άξίζει, τότε νά εΤναι βέβαιος ό «άδι- 
κηθείς» άπό τούς κριτικούς συγγραφέας πώς δέν θάγραφε 
κατασκευάσματα σάν αυτό μέ τις «μεγάλες εισπράξεις». 
’Αλλοίμονο έχει πιά σχετική, πολύ σχετική σημασία ό α
ριθμός τών παραστάσεων ένός έργου. Γιατί στήν αντίθετη 
περίπτωση θάπρεπε ν’ άνακηρυχθοΰν άνώτεροι τού Σαίξπηρ 
καί τού Μολλιέρου, όλοι οί φαρσοκωμωδιογράφοι τού ποδα
ριού! Καί τά  διάφορα «βαριετέ», «ναοί τέχνης»!



Το «Γυμνό νησί»  και ό δημιουργός του
Του Ζ Ω Ρ Ζ

*0 ‘ Ιάπωνας σκηνοθέτης Κανέτο Σίντο, δημιουρ
γός τής βραβευμένης στό φεστιβάλ της Μόσχας 
ταινίας «Τό γυμνό νησί», έγινε γνωστός μετά 
τόν πόλεμο καί θεωρείται σήμερα 6 καλύτερος 
‘ Ιάπωνας σεναριογράφος. Καταδιώχτηκε καί γρά
φτηκε στό μαύρο πίνακα στά 1948, γιατί πήρε 
μέρος στή μεγάλη απεργία τού στούντιο Σόχο. "Ως 
τώρα έχει γυρίσει τις ταινίες «Τα παιδιά τής 
Χιροσίμα», «Ζίνκο ή Γκέΐσσα», «Οί λύκοι» καί 
«Τό πλοίο Ευτυχισμένος Δράκοντας Χο 5». Αυτή 
ή τελευταία ταινία χαρακτηρίστηκε παντού σλν 
αριστούργημα. Είναι ή Ιστορία τού ιαπωνικού ά- 
λιευτικού, πού μολόνθηκε μέ ραδιενέργεια από τά 
ατομικά πειράματα τού Μπικίνι. Τό «Γυμνό νησί» 
είναι γιά τόν σκηνοθέτη - σεναριογράφο μια αύ- 
τοβιογραφική ταινία. Νά τί έγραφε ό ίδιος γιά τό 
έργο του:

«Γεννήθηκα σέ μιά πολυμελή αγροτική οικογέ
νεια, στίς ακτές τής έσωτερικής θάλασσας τού 
Σέτο (στή Δυτική ‘ Ιαπωνία). Είδα μέ τά μάτια 
μου τόν εξαντλητικό μόχθο τών γονιών μου. Τό 
θέρισμα καί τό μεταφύτεμα τού ρυζιού στις αρχές 
τού καλοκαιριού, κάτω από τόν καυτερό ήλιο, τό 
καινούργιο θέρισμα τό φθινόπωρο, ή ράχη τής 
μητέρας μου λογισμένη από τό βάρος των δυό 
κουβάδων μέ νερό πού κουβαλούσε —  δλες αυτές 
οί τ/.ηνές δέ θά σβήσουν ποτέ από τή μνήμη μου. 
*Ήθελ·% νά έκφράσω τόν αγώνα των αγροτών 
γιά τήν καλλιέργεια τής γής. Μού φαινόταν ό
μως αδύνατο νά μιλήσω γι’  αυτό τό σιωπηλό α
γώνα, γιατί είναι αδύνατο νά τόν έκφράσει κα
νείς μέ λόγια ... "Ως τό θάνατό της ή μητέρα 
μου δέ μού είπε ούτε μιά φορά πώς ή δουλειά της 
ήταν εξαντλητική. Πάλευε σιωπηλή μέ τή γή 
και μέ τή φύση.

»*Η λέξη σ ι ω π ή  επιβλήθηκε τελικά ε
πάνω μου. Σκέφτηκε πώς μόνο ένα δράμα χωρίς 
διαλόγους θά μπορούσε νά άποδώση αυτά τά σιωπη
λά αισθήματα τών αγροτών, πού καμιά λέξη δέ 
στάθηκε ποτέ Ικανή νά τά έκφράσει. Ή  χρησιμο
ποίηση τού διαλόγου δέ χρειάζεται γιά νά τραβή
ξει τήν προσοχή τών θεατών σ’ αυτή τήν ταινία.

»θέλησα νά δείξω αυτό τό είδος τών αγροτών. 
Προσπάθησα νά κάνω μιά ταινία πού νά είναι ποί
ημα τής αγροτικής ζωής.

»Στήν ταινία μου δέν υπάρχουν διάλογοι. "Ο
λα τά λέει ή εικόνα. Οί εικόνες κάθε σκηνής, 
κάθε πλάνου, πρέπει νά έρχονται σέ σύγκρουση ή 
μιά μέ τήν άλλη, ύφαίνοντας έτσι τό δράμα... 
Έτσι ξαναγύρισα στήν παλιά εποχή, τοτε*πού συ
ζητούσαν τΙς διάφορες θεωρίας τού μοντάζ, καί 
τις αντιμετώπισα μέ τό έργο μου. Δέν είμαι σίγου
ρος πώς μιά τέτοια γραμματική είναι απαραίτητη 
γιά νά φτιαχτεί ένα κινηματογραφικό ποίημα 
καί δέν ξέρω άν κατάφερα νά αφομοιώσω τις 
θεωρίες αυτής τής γραμματικής. Ή  ταινία μου 
είναι ένα πείραμα».

Ναί. πείραμα, αλλά τί πείραμα! —  θά μπορού
σαμε νά απαντήσουμε σ’ αυτό τόν μικροκαμωμέ-

Σ Α Ν Τ Ο Τ Α

νο άνθρωπο μέ τά ίσια, λίγο γκρίζα μαλλιά, που 
μάς μιλούσε μέ τόση ταπεινοφροσύνη. Μέ τό 
«Γυμνό νησί» ό άνθρωπος αύτός κατατάσσετε 
ανάμεσα στούς μεγάλους ’ Ιάπωνες. Είναι αδελ
φός τών μεγαλυτέρων του Μιζογκούτσι καί Κινου- 
γκάζα καί τού συγχρόνου του Κουροζάβα. Κατα
τάσσεται στίς γραμμές δλων τών μεγάλων κινη
ματογραφιστών τής εποχής μας.

*0 Κανέτο Σίντο δούλεψε πέντε χρόνια τό σε
νάριό του. Δέ μπορούσε νά τό γυρίσει μέ καμμιά 
από τις πέντε μεγάλες εταιρίες, που έχουν μονο
πωλήσει τήν ιαπωνική κινηματογραφική παραγω
γή. Τό γύρισε μέ δεκατρείς συνεργάτες. ’Από αυ
τούς μόνο δύο ήταν έπαγγελματίες ήθοποιοί. Τό 
«Γυμνό νησί» είναι από τίς φθηνότερες ταινίες, 
πού γυρίστηκαν ποτέ. Στοίχισε μόνο πέντε έκατομ- 
ρύρια γιέν, δηλαδή λιγότερο από 300 χιλιάδες 
δραχμές. Ή  ζωή τών κινηματογραφιστών στή διάρ
κεια τού γυρίσματος ήταν τό ίδιο σκληρή, δπως 
καί ή ζωή τών ήρώων τής ταινίας. Αύτός δμως 
6 μικρός προϋπολογισμός έδωσε στον Κανέτο Σίν
το τή δυνατότητα νά δουλέψει εντελώς ανεξάρτη
τα, χωρίς νά πειθαρχεί σέ κανένα εμπορικό πρό
σταγμα. . .  Στή χειρότερη περίπτωση ή ταινία του 
δέ θά μπορούσε νά προβληθεί έξω από τά πολυά
ριθμα σινέ - κλάμπ, πού βρίσκονται τώρα σέ πλήρη 
ανάπτυξη στήν ’ Ιαπωνία.

Αυτή ή αξέχαστη ταινία ακολουθεί τό ρυθμό 
τών εποχών τού έτους. Τά βήματά της προχω
ρούν αργά, προφυλακτικά, τό ένα μετά τό άλλο, 
γιά ν’ ανέβουν στον απότομο γκρεμό, σάν τά βή
ματα μιας γυναίκας βαρειά φορτωμένης. 'Π ζωή 
βαραίνει αυτή τήν οικογένεια, σάν τό βάρος τών 
δύο κουβάδων πού τούς κουβαλάει αίώνια στούς 
ώμους της ή γυναίκα, πότε άδειους καί πό*ε γε
μάτους. Μήπως λοιπόν ή ταινία αυτή μάς δίνει τήν 
εντύπωση πώς 6 άνθρωπος συντρίβεται πάντα ανε
πανόρθωτα από τή φύση καί τήν κοινωνία; Κάθε 
άλλο! Γιατί τό θέμα της είναι 6 αγώνας, δ σιωπη
λός αγώνας.

«Έχουμε συνηθίσει, —  είπε ακόμα ό Κανέτο 
Σίντο, —  νά φανταζόμαστε τούς αγρότες συντριμ- 
μένους από τή φτώχεια τους. Οί αγρότες δμως πού 
γνώρισα εγώ έχουν μεγάλο απόθεμα δύναμης καί 
μαχητικότητας, αποκτημένο από τόν αδιάκοπο 
αγώνα τους μέ τή φύση. Μεγάλο μέρος από αυτό 
τό απόθεμα τής δύναμης ξαναρίχνεται αδιάκοπα 
στον αγώνα τους μέ τή γή, σ’ αυτή τή φύση τού 
ήλιου καί τών ανέμων».

’Έτσι, κάθε βήμα τής συντριμμένης γυναίκας 
είναι καί ένας αγώνας... Τά δύο παιδιά της 
ζούν πλάι της. Τό ένα πέφτει ξαφνικά βαρειά 
άρρωστο καθώς κουβαλάει νερό. *0 πατέρας τρέχει 
στό χωριό νά φωνάξει γιατρό. c0  γιατρός λείπει. 
"Ωσπου νά γυρίσει, τό παιδί έχει πεθάνει. Ρίχνουν 
τό πτώμα του σ’ ένα χαντάκι, στήν κορφή τού 
νησιού, γιά νά τό κάψουν... Ή  ταινία τελειώ
νει μ’ έναν απότομο λυγμό τής γυναίκας, πού 
αναποδογυρίζει τούς κουβάδες, ξεριζώνει τά φρέ-



σκα βλαστάρια τού ρυζιού, μή άντέχοντας πιά 
στόν πόνο, έπαναστατημένη.. .

"Όλα αυτά εκφράζονται χωρίς οδτε στιγμή δ 
σκηνοθέτης να καταφύγει στο λόγο, μόνο μέ τούς 
θορύβους καί μ5 ένα, δυνατό μουσικό μοτίδο, πού 
αρχίζει, καί πάλι ξαναρχίζει.

Εκτός άπό τήν "Ιαπωνία, καί δλη ή Νοτιοανα

τολική "Ασία, άπό τό Μαδράς, τήν Ταϊλάνδη, τό 
Νότιο Βιετνάμ, τήν "Ινδονησία καί τή Βιρμα
νία ώς τό Τόκιο εκφράζεται μ* αύτή τή βασική 
ταινία, μία άπό τΙς μεγαλύτερες ταινίες πού 
δημιούργησε για πολλά χρόνια 6 παγκόσμιος 
κινηματογράφος.

'Η νέα αυτοκρατορία τής Ονψα
Του Ζ Ω Ρ Ζ  Σ Α Ν Τ Ο Τ Λ

"Αναγνωρίζουμε τά σφάλματά μας. cO δρ. Γκαϊ- 
μπελς ήταν καλός προφήτης. Κάναμε λάθος δταν 
κοροϊδέψαμε τό λόγο πού έξεφώνησε τήν άνοιξη 
τού 1943 στο «Y .F .A . Palast am Ζ οο» Γιά νά 
τιμήσει ταυτόχρονα τή 10η έπέτειο τού χιτλερικού 
κινηματογράφου και τήν 25η έπέτειο τού κινημα
τογραφικού τράστ τής Οδφα, δ ναζιστής ύπουργός 
τής προπαγάνδας είχε δηλώσει τότε:

«θέλω νά ευχαριστήσω πρώτος τήν Οδφα γιά 
τή φήμη καί τή δόξα, πού απέκτησε σε δλο τόν 
κόσμο. Μέ αύτή τήν εύκαιρία παραδίδω εξ δνό- 
ματος τού Φύρερ τό παράσημο τού Γερμανικού 
άετοΰ στον δρα Χούνγκενμπεργκ. . .  Οί σκηνοθέ
τες Βέϊτ Χάρλαν καί Βόλφγκανγκ Λιμπενάϊνερ 
παίρνουν τόν τιμητικό τίτλο τού καθηγητή. ’Ελ
πίζω πώς τό δεύτερο μισό τού αιώνα τής Οδφα 
θά στεφθεΐ μέ τήν ίδια επιτυχία, δπως καί τό 
πρώτο».

"Ύστερα άπό δυο χρόνια τό «Y .F .A .Palast am 
Ζ οο» κατέρρεε μέσα στίς φλόγες καί δ δρ. 
Γκαίμπελς αύτοκτονοΰσε, άφού πρώτα σκότωσε μέ 
τό Ιδιο του τό χέρι τή γυναίκα του καί τά παιδιά 
του. Οί πολιτικοί πεθαίνουν, μένουν δμως οί πά- 
τρωνές τους. "Έτσι μπόρεσε νά εκπληρωθεί ή εύ- 
χή του χιτλερικού ύπουργοΰ: «Τό δεύτερο μισό τού 
αίώνα τής Οδφα θά στεφθεΐ μέ τήν Ιδια έπιτυ- 
χία, δπως καί τό πρώτο». Αυτό τό τρομερό τράστ 
(ή, άκριβέστερα, τό κοντσέρν), έχει σχεδόν 6- 
λοκληρωτικά ανοικοδομήσει τήν αυτοκρατορία 
του. Τό 4ο Ράιχ είναι γιά τήν Οδφα ή βάση, 
άπό δπου ξεκινούν οί πράκτορές της, γιά νά κα
τακτήσουν καί πάλι τόν κόσμο. ’Αρχίζουν —  φυ
σικά —  άπό τή Γαλλία.. .

Μια μεγαλόπρεπη δεξίωση όργανώθηκε στίς 30 
Νοεμβρίου 1959 στο ξενοδοχείο «Ρίτς», πλατεία 
Βαντόμ, γιά νά γιορτασθεΐ ή ίδρυση τής έται- 
ρίας «Οδφα - Σοφράντις» καί ή παραμονή στή Γαλ
λία τού κ. Άρνο Χάουκε. Γιά νά χαιρετήσει τόν 
πρόεδρο - γενικό διευθυντή τής Οδφα (Βερολίνο), 
δ κ. Μαρσέλ Κολέν - Ρεβάλ (πρόεδρος - διευθυν
τής τής «Οΰφα - Σοφράντις»), ύπενθύμισε μέ θερ
μά λόγια τήν Ιστορία αυτού τού τράστ (τά πα
ραθέτω συντομευμένα, δπως δημοσιεύθηκαν στο 
περιοδικό «Γαλλικός κνηματογράφος», No 1845, 
5 Δεκεμβρίου 1959):

«cO κ. Χάουκε είναι νέος καί δυναμικός άν
θρωπος. Μπορεί νά αντλεί γόνιμα στοιχεία από 
τίς δοκιμασίες τών εκκαθαρίσεων καί τών μεσεγ
γυήσεων. "Ολα αυτά τά στοιχεία κατόρθωσε νά τά

ενώσει καί νά δημιουργήσει ένα κινηματογραφι
κό σύνολο μέ τό δνομα Οδφα, πού σημαίνει «Uni- 
versum Film AG ». Τό γνωρίζομε αύτό τό δνομα. 
Γιά πολλά χρόνια —  άπό τό 1919 ώς τό 1945 —  
ήταν τό σύμβολο τού γερμανικού κινηματογράφου. 
Ή  παλιά Οδφα χρονολογείται άπό τό 1917. Είχε 
εγκατασταθεί στή Γαλλία, στήν όδό Βολνύ, στά 
1925, μέ τό δνομα A . C. Ε.».

Αύτή τήν Εύρωπαϊκή Κινηματογραφική "Ενω
ση (A . C. Ε .) ,  τή γνωρίζει πολύ καλά 6 κ. Μαρ
σέλ Κολέν - Ρεβάλ. "Οπως γράφουν τά «Βιογραφι- 
κά χρονικά τού κινηματογράφου», ήταν ύπάλληλός 
της στά 1941 - 1914, στό τμήμα τής διαφήμισης. 
Στή διάρκεια τής γερμανικής κατοχής ή A .C .E ., 
μέ τήν εξαρτημένη άπό αυτήν εταιρία παραγωγής 
ταινιών «Κοντινεντάλ» καί μέ τό δίκτυο τών κι
νηματογραφικών αιθουσών που διέθετε, έλεγχε 
τό ένα τρίτο περίπου άπό τή γαλλική κινηματο
γραφική βιομηχανία.

‘Η  ιστορία τής Ονφα.
Ή  Ιστορία τής Οδφα άπό τό 1919 ώς τό 1924 

έ,χει νά μας παρουσιάσει πιο σημαντικά στοιχεία 
άπό τήν ίδρυση τού γαλλικού παραρτήματός της. 
Ό  δυτικό γερμανός κριτικός κ. Φ.Μ. Μποννέ, σέ 
ένα άξιόλογο άρθρο του στό πρωτοποριακό περιο
δικό «Φιλμ του 58», No 2, μάς δίνει συνοπτικά β
ρισμένες σχετικές πληοοφορίες. Τίς παραθέτου
με:

«Ή  Οδφα ιδρύθηκε στίς 18 Δεκεμβρίου 1917, 
μέ πρωτοβουλία τού στρατηγού Λούντεντορφ. Στόν 
ισολογισμό πού έγινε στίς 14 Φεβρουάριου 1918, 
αποδείχθηκε πώς διέθετε κεφάλαια 25 εκατομμυ
ρίων μάρκων. Από αύτά τά 8 έκατομμύρια άνή- 
καν ζ ~ί\ γερμανική αύτοκρατορία. Οί σκοποί τού 
στρατηγού Αουντεντορφ, πού τότε ήταν άρχηγός 
του Γενικού Επιτελείου τού γερμανικού στρατού, 
φαίνονται καθαρά άπό μιά επιστολή, πού έ
στειλε στίς 4 Αύγουστου 1917 στόν ύπουργό τού 
Πολέμου. Στήν επιστολή αύτή τόνιζε: «Έξαιτίας 
τής παράτασης τού πολέμου, είναι άπαραίτητο 
νά επηρεάσουμε μεθοδικά τίς μάζες τού εσωτερι
κού. Γιά τό λόγο αύτό, πρέπει νά χρησιμοποιή
σουμε συστηματικά όλα τά μέσα προπαγάνδας. "2ζ 
τώρα οί ταινίες μόνο ευκαιριακά επηρέαζαν τήν 
κοινή γνώμη.. .  Άπό πρακτική άποψη, γιά νά ε
πηρεάσουμε καί τήν κοινωνία τού χρήματος, άρ- 
κεΐ νά διαθέτουμε τήν πλειοψηφία, χωρίς νά κα
τέχουμε όλες τίς μετοχές, μέ τόν όρο δμως πώς



κανείς δέν πρεπει νά ξέρει πώς τό κράτος είναι 
ιδιοκτήτης ιών περισσοτέρων μετοχών. "Ολες τΙς 
οίκονομικές συναλλαγές πρέπει νά τίς εμπιστευ- 
θοΰμε σέ μια ειδική Τράπεζα, έμπειρη, μέ μεγάλη 
επιρροή, σίγουρη καί, κυρίως, απόλυτα άφοσιω- 
μένη στην κυβέρνηση». Ή  Τράπεζα είχε διαλε
χτέ! κιόλας από τότε. “Ήταν ή «Ντώϋτσε Μπάνκ . 
Ό  διοικητής της "Εουγκεν φόν Στράους έγινε 
6 ποώτος διευθυντής του ΑιοικητικοΟ συμβουλίου 
τής Οϋφα. ·

Μετά την κατάρρευση τοϋ 2ου Ράιχ, τό γερμα
νικό κράτος άποσύρθηκε καί τΙς μετοχές τής έ- 
ταιρίας τις πήρε ή «Ντώϋτσε Μπάνκ». Στα 1927 
ή Οϋφα κόντευε να χρεωκοπήσει. Τότε 6 Χάνγ- 
κενμπεργκ, ό αρχηγός τών Γερμανών έθνικιστών 
(τής όργάνωσης «Χαλύβδινα κράνη») , εκπρόσωπος 
τής βαρείας βιομηχανίας, οτόν τομέα τών εκδό
σεων, του Τύπου, και του ραδιόφωνου, έγινε διευ
θυντής τής Οϋφα. Ή  «Ντώϋτσε Μπάνκ» διατήρησε 
τά συμφέροντα της στήν επιχείρηση. Ό  Χάνγ- 
κενμπεργκ διορίστηκε στα 1937 σέ μια καθαρά 
τιμητική θέση από τόν δρα Γκαίμπελς. Ή  «Ντώϋ
τσε Μπάνκ», τό μεγάλο κεφάλαιο καί ή βαρεία 
βιομηχανία διατήρησαν τα συμφέροντα τους στήν 
εταιρία καί ύστερα από τήν πραγματοποίηση μιας 
επιχείρησης, πού τήν περιγράφει ώς έξής ό κ. 
Κολέν - Ρεβάλ:

«Ή  Οϋφα, που ήταν εξάρτημα ένός μεγάλου 
εκδοτικού οίκου εφημερίδων μέ τάσεις πρός τήν 
άκρα δεξιά, του οίκου «Σέρλ Βέρλαχ», πού ανήκε 
στόν Χάνγκενμπεργκ, ακολούθησε καί αυτή τό 
βήμα τοϋ έθνικοσοσιαλισμοΰ. "Οταν έφθασκν στή 
Γερμανία οί σύμμαχοι, ή περιουσία της μπήκε 
ύπό μεσεγγύηση καί δλοι, μέ μεγαλύτερο ή μι
κρότερο πάθος, προσπάθησαν νά άνεξαρτοποιη- 
θοϋν. Ή  «Πράγα φιλμ» έγινε τό κέντρο τοϋ τσε
χικού κινηματογράφου. Ή  «Βιέννη ΦΙλμ» έδωσε 
στήν Αύστρία τή δυνατότητα νά αποκτήσει κινη
ματογραφική βιομηχανία. Στό Παρίσι, ή περιου
σία τής Οϋφα πέρασε στό ένεργητικό τής Γενικής 
κινηματογραφικής ένωσης (U .G .C .). Στό ανα
τολικό Βερολίνο τά τεράστια στούντιο του Νε- 
ουμπαμπέλσμπεργκ κλπ., ανήκουν σήμερα στήν έ- 
ταιρία «'Αγαθό τοϋ λαού».

Για νά καταλάβουμε ποια ήταν ή αύτοκρατορία 
τής Οϋφα στα 1913, τήν εποχή τής 25ης επετεί
ου της, είναι καλύτερα νά μήν επιχειρήσουμε 
νά τό πούμε μέ λόγια, αλλά νά παραθέσουμε τό 
γραφικό πίνακα, πού δημοσίευσα στά 1951 στό βι
βλίο μσυ «Ό  κινηματογράφος στή διάρκεια τοϋ 
πολέμου».

Γιά νά καταλάβουμε ποιά ήταν ή αυτοκρατορία 
τής Οϋφα στά 1960, τήν εποχή τής 12ης επετείου 
της, είναι καλύτερα νά παραθέσουμε, σύμφωνα 
μέ τά στοιχεία πού έδωσαν οί κ.κ. Κολέν - Ρεβάλ, 
ν0ττο Χάουκε καί Φ.Μ. Μποννέ, έναν άλλο γρα
φικό πίνακα, καί νά τόν συγκρίνουμε μέ τόν πρώ
το. θά διαπιστώσουμε αμέσως πώς ή αύτοκρατο
ρία τής Οϋφα δέ έχει ακόμα άποκατασταθεϊ από
λυτα έξω από τό σύνορα τής cΟμοσπονδιακής Γερ
μανίας, μέσα ατά σύνορά της δμως έχει κιόλας 
σχεδόν ανοικοδομηθεί.

Όσο γιά τό εξωτερικό, ασφαλώς κανείς δέ 
φαντάζεται πώς ή Οϋφα έχει σκοπό νά ξαναπά- 
ρει στά χέρια της τή διεύθυνση τών πρώην στούν
τιο τής Οϋφα στό 'Ανατολικό Βερολίνο ή στήν

Πράγα, οϋτε τόν έλεγχο τών χιλιάδων κινημα
τογραφικών αιθουσών, πού διέθεσε πρώτα στήν 
Πολωνία, στήν ΕΣΣΛ καί στήν ’Ανατολική Ευ
ρώπη. Αυτά τά αγαθά είναι απρόσιτα γι' αυτήν...
Εκτός αν γίνει πόλεμος.. .

Ό  «ελεύθερος κόσμος», δμως, παρέχει στήν 
Οϋφα πολύ μεγάλες ελπίδες. Ό  κ. Κολέν - Ρε- 
βάλ (τής «Οϋφα - Σοφράντις») έςέφρασε πολύ 
χαρακτηριστικά αύτές τίς έλπίδες:

• ·

Κάΰετη και οριζόντια διάρθρωση.
«Τό σύστημα αυτών τών έταιριών (Οϋφα) βα

σίζεται στις άρχές μιας λεγομένης καθέτου οικο
νομικής διάρθρωσης. Ωστόσο μιά οικονομική διάρ
θρωση πρέπει νά παίρνει 6π’ δψι της καί τήν 
οικονομική κατάσταση. Εκείνο πού ήταν κιόλας 
πραγματικότητα πρίν από τόν πόλεμο (καί στή 
διάρκεια τοϋ πολέμου —  σημ. Σαντούλ), δταν 
6 κινηματογράφος βρισκόταν σέ πλήρη ευημερία, 
μπορεί νά γίνει, άκόμα περισσότερο, σήμερα, πού 
6 κινηματογράφος πρέπει νά καταβάλλει συνεχείς 
προσπάθειες, γιά νά διατηρήσει τήν πελατεία 
του. Π ’ αυτούς τούς λόγους ή Οϋφα σκοπεύει νά 
έδραιώσει τήν κάθετη διάρθρωσή της, στηρίζοντάς 
την σέ μιά οριζόντια βάση».

Ή  Οϋφα (μέ συγχωρείτε γιά τό καλαμπούρι 
τού 1900) θέλει νά δριζονηιώσει τή Γαλλία. Ή  
κάθετη όλοκλήρωσή της (δπως δείχνεται από 
τούς γραφικούς πίνακες) συνίσταται στό νά με
τατρέπει σέ καρτέλ μιά βιομηχανία, άπό τίς 
πρώτες δλες ώς τό έμπόριο τοϋ παραγόμενου εμπο
ρεύματος. "Έτσι, καί σήμερα δπως καί χτές, ή 
γερμανική Οϋφα (καί τό τράστ A G F A , πού απο
τελεί παράρτημά της) ελέγχει τίς τεχνικές βιο
μηχανίες (εργοστάσια κατασκευής ταινιών καί 
μηχανημάτων, εργαστήρια, έξοπλισμός αιθουσών 
καί στούντιο κλπ.), τά μεγαλύτερα στούντιο τής 
'Ομοσπονδιακής Γερμανίας, τούς ήθοποιούς, τούς 
σκηνοθέτες, τούς σεναριογράφους, τούς μουσι
κούς κλπ., τό μεγαλύτερ μέρος τοϋ εμπορίου 
ταινιών καί 55 κινηματογραφικές αίθουσες πολυ
τελείας. Φυσικά απέχει* ακόμα πολύ άπό τίς 7 χι
λιάδες ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες, 
πού έλεγχε στήν ωραία εποχή τοϋ 1913. 'Ωστόσο 
55 αίθουσες - κλειδιά είναι αρκετές γιά νά επιβά
λουν τά προγράμματα τής Οϋφα στό μεγαλύτερο 
μέρος τοϋ γερμανικού κοινού.

‘ Η όριζόντια όλοκλήρωσή συνίσταται στό νά 
δημιουργήσει ή Οϋφα καί άλλα κάθετα καρτέλ 
σέ άλλες χώρες, έξω άπό τή Δυτική Γερμανία.
Μέ τήν ενσωμάτωση τής εταιρίας «Σοφράντις», 
πού Ιδρύθηκε στά 1951, ή Οϋφα βάζει στό χέρι 
μιά άπό τίς οχτώ μεγάλες γαλλικές έταιρίες εμ
πορίου ταινιών. Ταυτόχρονα δμως γίνεται καί πα
ραγωγός.

Σύμφωνα μέ ένα σημείωμα, πού δημοσιεύθηκε 
στό περιοδικό «Γαλλικός κινηματογράφος», ή «Οϋ
φα - Σοφράντις», σκοπεύει νά παρουσιάζει κάθε 
.χρόνο ένα πρόγραμμα 12 - 15 ταινιών. 'Από τίς 
ταινίες αύτές περισσότερες θά είναι γαλλικής καί 
γερμανικής παραγωγής διεθνούς κλίμακας, κα
θώς καί παραγωγής ευρωπαϊκής συνεργασίας. Ή  
εταιρία «Σοφράντις», σάν αυτόνομη έταιρία, έχει 
κιόλας γυρίσει πολλές δικές της ταινίες (χωρίς 
καλλιτεχνική άξια) καί πολλές ταινίες σέ συνερ- 
γασία μέ τήν «Φράνκο - Λόντον Φίλμ» —  καί 241
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γι’ αυτήν την εταιρία μπορούμε νά ύποθέσουμε 
πως αργά ή γρήγορα θά μπει στήν τροχιά τής 
Ούφα. Σάν εταιρία εμπορίου ταινιών, ή «Σοφράν- 
τις» διαθέτει πρακτορεία στό Παρίσι, στή Λυών, 
στή Μασσαλία, στό Στρασβούργο, στήν Τουλών 
καί στήν Τουλουζ, δηλαδή σέ δλες τις μεγάλες 
κινηματογραφικές περιοχές τής χώρας. Θα απο
κτήσει άραγε μιά μέρα καί δίκτυο αιθουσών; Τά 
πράγματα δέν προχωρούν πάντα τόσο γρήγορα... 
Μ* δλο πού ή Ούφα είχε στό Παρίσι στούντιο από 
τό 1930, τό δίκτυο τών αιθουσών της δημιουργή- 
θηκε μόνο ύστερα από δέκα χρόνια. Σήμερα τό 
δίκτυο αυτό ονομάζεται SO G EC και είναι ιδιο
κτησία του κράτους. Ωστόσο πολλές εφημερίδες 
έγραφαν πώς ή Οδφα επιχείρησε νά κάνει δια
πραγματεύσεις, γιά νά αγοράσει αυτή τή ναζιστι- 
κή περιουσία, που κατασχέθηκε στά 19Μ.

Μάλιστα, τό παρελθόν τής Ούφας αποτελεί εγ
γύηση γιά τό μέλλον της. Στή διάρκεια τής δε
ξίωσης. πού οργανώθηκε στό ξενοδοχείο «Ρίτς», 
δπως έγραψε δ ανταποκριτής τού περιοδικού «Γαλ
λικός κινηματογράφος», 6 δρ νΑρνο Χάουκε «πα- 
ρατήρησε μέ χιούμορ, στις παραμονές τών συζη
τήσεων Άντενάουερ - Ντέ Γκώλ, πώς ο! κινη
ματογραφιστές δείχνουν τό δρόμο στούς πολιτι
κούς». Καί πρόσθεσε: «Ή  συνεργασία μέ τούς 
Γάλλους φίλους μας θά γίνει ακόμα πιό έγκάρδια 

λ  μ λ  κα- θ* στεφθεί μέ μεγάλη επιτυχί α ( . . . )  Οί
4 Λ Δ  νέοι έταΐροι ξέρουν πολύ καλά πώς κάθε βήμα

προς τά εμπρός στή συνεργασία ανάμεσα στή 
Γαλλία καί στή Γερμανία είναι βήμα ευτυχισμένο. 
ΓΓ αυτό είναι μεγάλη τύχη τό γεγονός πώς οί 
καλλιτέχνες καί οί βιομήχανοι πραγματοποιούν 
κιόλας εκείνο πού οί πολιτικοί προσπαθούν πάν
τα νά πετύχουν παρά τίς δυσκολίες».

Λέν είναι καθόλου βέβαιο τό γεγονός πώς «κά
θε βήμα προς τά εμπρός είναι πάντα ευτυχισμέ
νο». Ωστόσο 6 κ. Χάουκε δέν είχε κακή μνήμη. 
"Οταν έκανε αυτή τή δήλωση, θά θυμόταν ασφαλώς 
τους λόγους, πού έκφωνούνταν πρίν από είκοσι 
χρόνια, δταν αυτός ήταν αξιωματικός τού τρί
του Ράιχ καί χρησιμοποιούσαν πάλι τή λέξη 
«συνεργασία». -

«"Αν δλα πραγματοποιηθούν δπως επιθυμεί δ κ. 
Χάουκε, ή γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία 
θά γίνει σέ λίγο γερμανική», έγραφε στις 26 
Μαΐου 1960 στό «Εξπρές» δ κ. Αενουάρ, αφού 
παρέθεσε πολλά αποδεικτικά στοιχεία, πού θά τά 
αναφέρουμε παρακάτω.

Κάτω από τίς δημοσιευμένες διαφημιστικές φω
τογραφίες του, δ κ. 'Άρνο Χάουκε αποκαλούνταν 
«ο άνθρωπος - θαύμα» τού γερμανικού κινηματο
γράφου. Στήν μελέτη του δ κ. Αενουάρ δέ μα
γεύτηκε καθόλου άπό αυτό τό σύνθημα. Κατά τή 
γνώμη του, ή Ούφα άναστήθηκε χάρη «σέ έναν 
ήττημένο αξιωματικό μέ σκονισμένη στολή, πού 
μπόρεσε νά διαβάσει τούς πιό περίπλοκους καί 
αηδείς λογαριασμούς μέ τόν ίδιο ενθουσιασμό 
πού διαβάζουν άλλοι τά αστυνομικά μυθιστορήμα-
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τα».Εισχωρώντας στους πιο κρυφούς τροχούς του 
γιγάντειου, διαλυμένου από τις αρχές, κινηματο
γραφικού καρτέλ, δ Ά ρνο Χάουκε κατόρθωσε να 
μάθει μέ ποιο τρόπο μπορεί να άποκαταστήσει τό 
μηχανισμό της Ούφρε.

' Η  « Ν τώ ντσ ε  Μ πάνκ».
Ό  κ. Αενουάρ εξήγησε πολύ καλά πώς έκτελέ- 

σθηκε ένα τέλειο έγκλημα, άλλα μίλησε λιγότε
ρο για εκείνους πού έπωφελήθηκαν από αυτό τό 
έγκλημα. "0 Ά ρνο Χάουκε δε βρήκε στις τσέ
πες ττ]ς σκονισμένης στολής του τα δέκα εκα
τομμύρια μάρκα (12 δισεκατομμύρια παλιά φράγ
κα) , πού ξοδεύει κάθε χρόνο ή νέα Οδφα. ’Έδρα
σε σαν πράκτορας για λογαριασμό μιας πολύ με
γάλης Τράπεζας, όπως άπέδειξε τό αξιόλογο άρ
θρο του κ. Φ. Μ. Μποννέ (τό άναφέραμε παρα
πάνω) :

«Ή  Οδφα άναγεννήθηκε πραγματικά από τις 
στάχτες της τό 1953, όταν πουλήθηκε τό δίκτυο 
των αιθουσών «U F A  T H E A T E R  A G ». *Η 6- 
μάόα πού πρόσφερε τή μεγαλύτερη τιμή ήταν ή 
«G loria C C C ». 'Ωστόσο .ή επιτροπή διάλυσης 
προτίμησε νά δώσει τό δίκτυο στό μετοχικό κον- 
σόρτιουμ, πού ίδρυσε ή «Ντώϋτσε Μπάνκ». Ή  
«Ντώΰτσε Μπάνκ», έγινε έπίσης μέτοχος καί 
στήν έταιρία «Μπαδάρια Φιλμ - Κούνστ» του Μο
νάχου».

Ή  νέα Ουφα διευθύνεται άπό ενα συμβούλιο

άποτελούμενο άπό 14 μέλη, άτομα ή έταιρίες*
’ Από τις εταιρίες -  μέλη τού συμβουλίου ή «B e r 
liner D iscon to  B a n k », ή «N ordd eu tsch e- 
b an k » τού Α μβούργου, ή «B anque B urkhart» 
τού Έ σ σ ε ν  και ή Τράπεζα «D elb ru ch  Ich ic- 
keler and C o» είναι λίγο -  πολύ άμεσα παραρ
τήματα της «Ν τώϋτσε Μ πάνκ» καί ή «B an k  
F u r H andel und In du strie» συνδέεται μέ την 
«D resdn er B an k », πού κι αύτη ένδιαφέρεται 
άπό τό  1918 για τήν Ούφα.

Οί άλλες έταιρίες - μέλη τού διοικητικού συμ
βουλίου της Ούφα είναι ή μεγάλη ήλεκτρική 
εταιρία A E G  (πού συνδέεται μέ τή Τζένεραλ 
Έλέκτρικ τής Νέας Ύ όρκης), ή έταιρία οπτικών 
ειδών «Zeiss Ikon» τής Στουτγάρδης καί ή 
A G F A  (βιομηχανία κατασκευής κινηματογραφι
κών ταινιών), πού μετέχει στό χημικό τραστ 
«IG  Farben». "Ολες αυτές συνδέονται μέ τήν 
«Ντώΰτσε Μπάνκ» καί μετέχουν άπό τό 1918 στό 
συμβούλιο τής Οδφα.

Αυτές ο! μεγάλες εταιρίες αντιπροσωπεύονται 
άπό άνθρώπσυς εμπιστοσύνης, όπως είναι δ δρ 
Ρόμπερτ Πφερντμένγκες ( ^ « B a n g u e  Salom on 
O p pen heim »), πού είναι μέλος τού Κοινοβου
λίου, πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας ομοσπονδιακών 
ιδιωτικών Τραπεζών, φίλος καί οικονομικός σύμ
βουλος τού καγκελλαρίου Άντενάουερ. Αύτά τά 
γεγονότα αναλύονται λεπτομερειακά άπό τον κ.
Μποννέ καί τού έπιτρέπουν νά καταλήξει στό
συμπέρασμα: 243



«Έτσι ol μεγάλες Τράπεζες καί ή μεγάλη βιο
μηχανία βρίσκονται πίσω από τή νέα Οδφα. Ή 
συσσώρευση τών οικονομικών εξουσιών στά χέρια 
τής «Ντώϋτσε Μπάνκ* καί του διοικητή της Χέρ- 
μαν Τζότζεφ νΑμπς είναι τόσο μεγάλη, ώστε 
τής έδωσε τη δυνατότητα να μετατρέψει σέ καρ- 
τέλ τις βιομηχανίες και τά πιστωτικά ιδρύματα. 
Έτσι ή «Ντώϋτσε Μπάνκ» καί τό μεγαλύτερο 
μέρος τής βαρείας γερμανικής βιομηχανίας, μέ 
τις απεριόριστες χρηματικές τους δυνατότητες, 
βρίσκονται (αύτό είναι τό μυστικό κόλπο) πίσω 
από τά δυό μεγάλα κοντσέρν τής γερμανικής βιο
μηχανίας ταινιών...».

«Σέ σύγκριση μέ τους άλλους βιομηχανικούς 
τομείς — , καταλήγει 6 κ. Μποννέ — , οί αρι
θμοί τού κύκλου εργασιών τής γερμανικής κινημα
τογραφικής βιομηχανίας είναι ελάχιστοι. Πρέ
πει, λοιπόν, νά υποθέσουμε πώς οί νέοι κύριοι 
τής Οδφα βλέπουν τις κινηματογραφικές ταινίες 
(όπως άλλοτε δ στρατάρχης τής αότοκρατορίας, 
δ αρχηγός τού γερμανικού εθνικιστικού κόμμα
τος καί δ υπουργός τής ναζιστικής προπαγάνδας) 
σάν ένα μέσο γιά νά στρέψουν πρός την επιθυμητή 
κατεύθυνση τή διαμόρφωση τής κοινής γνώμης 
στις πλατειές λαϊκές μάζες».

"Οταν τό περιοδικό «Φιλμ τού 58», δημοσίευ
σε αυτή τή μελέτη, ή έπιχείρηση τής προπαγάν
δας μέ τίς ταινίες αφορούσε ακόμα μόνο τήν 'Ο
μοσπονδιακή Γερμανία. Αυτό τό μεγάλο σχέδιο 
ξαπλώνεται σήμερα σέ δλη τή Λατινική * Αμερι
κή (όπου οί αντιπρόσωποι του γερμανικού κινη
ματογράφου αναπτύσσουν μεγάλη δραστηριότη
τα) , στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, στή Μεγάλη 
Βρεταννία, καί, κυρίως, στήν Ευρώπη τών "Εξη 
(δπου δεν έχουν μόνο οί γερμανικές φρουρές προ
νομιακές θέσεις).

’Αφού οί «νέοι» κύριοι τής Οδφα είναι ούσια- 
στικά οί Ιδιοι οί παλιοί, τό παρελθόν τής έ- 
ταιρίας μάς επιτρέπει νά προβλέψουμε καί τό 
μέλλον της. Ή  εταιρία αυτή πρόκειται, λοιπόν, 
νά δημιουργήσει στήν Γαλλία καί στις άλλες χώ
ρες ταινίες άμεσης προπαγάνδας; Αυτό δέν εί
ναι υποχρεωτικό. Στο παρελθόν, ή έταιρία «Τό- 
μπις», καί ύστερα ή «Κοντινεντάλ», σέ εξαιρε
τικές μόνο περιπτώσεις ακολούθησαν αυτό τό 
δρόμο. Σέ δρισμένες περιπτώσεις μάλιστα δέν πε- 
ριφρόνησαν καί τήν ποιότητα. 'Ωστόσο είδικεύθη- 
καν κυρίως στον ελαφρό, διασκεδαστικό κινημα
τογράφο*.. .

«Μόνο έλαφρες και ανόητες ταινίες
Ό  Βέϊτ Χάρλαν, πού παρασημοφορήθηκε από 

τον Γκαΐμπελς, γιά τήν 25η επέτειο τής Οδφα, 
ξανάρχισε από τό 1950 τό επάγγελμα τού σκηνο
θέτη. Ξανάπιασε στόν «Κατάσκοπο τού Τόκιο» τά 
παλιά του άντικομμουνιστικά θέματα, ή ταινία 
του δμως «Τό τρίτο φύλο» δέν κάνει προπαγάν
δα, ή μάλλον κάνει προπαγάνδα παιδεραστίας.

"Οσο γιά τον Βόλφγκανγκ Λιμπενάϊνερ, πού ο
νομάστηκε ταυτόχρονα μέ τόν Χάρλαν καθηγητής 
honoris causa, ήταν ττά 1942 - 1945 διευθυντής 
παραγωγής τής Οϋφα. Ξανάρχισε τή δράση του 
στά 1947. Σ ' αυτόν οφείλεται μιά από τίς μεγα- 
λύτερες γερμανικές επιτυχίες στο εξωτερικό —  

24% ή ταινία «'Η οικογένεια Τράπ». Κι αυτή δέν εί

ναι ταινία άμεσης προπαγάνδας, ή μάλλον είναι 
προπαγάνδα ήλιθιότητας.. .

"Αλλωστε δέν δπάρχει τίποτα πιο ανώδυνο από 
τό πρόγραμμα τής Οδφα - Σοφράντις» γιά τό 
1960, στόν τομέα πού αφορά τό πλατύ κοινό: 
«Φωτιά μέσα στις στάχτες», «Ό  έρωτας κατε
βαίνει από τόν ουρανό», Φρίκ - φράκ μέ δαντέ
λες», «"Ολοι μπορούν νά μέ σκοτώσουν», «Διάνα 
τά αγριολούλουδο», «Γκοτζιλλά», «Ή  άσπρη θεά», 
«Αυτό τό ίερό χαμίνι» κλπ.
. Πριν αύτοκτονήσει, δ δρ Γκαΐμπελς, δέ σκέφτη- 

κε νά καταστρέψει τό ιδιαίτερο ήμερολόγιό του, 
πού βρέθηκε καί δημοσιεύθηκε αργότερα. Στις αρ
χές τού 1942, δ Γκρεδέντ, πού διηύθυνε τήν 
«Κοντινεντάλ* στό Παρίσι, τού παρουσίασε τή 
«Φανταστική συμφωνία». ΤΗταν μιά ταινία από 
τή ζωή τού Μπερλιόζ, μέ σκηνοθέτη τόν Κρι- 
στιάν - Ζάκ, πού είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία 
στό Παρίσι καί ξεπερνούσε τή συνηθισμένη τότε 
καλλιτεχνική στάθμη. Ό  Γκρεβέντ περίμενε πώς 
θά δεχθεί συγχαρητήρια από τόν Γκαΐμπελς. ’Αν
τίθετα, δ Γκαΐμπελς τό'/ έπέπληξε άγρια καί έγρα
ψε ύστερα μέ μανία στό ήμερολόγιό του: «Είμαι 
έξω φρενών γιατί τά γραφεία μας στό Παρίσι 
δείχνουν στούς Γάλλους πώς νά παρουσιάζουν 
τόν εθνικισμό στις ταινίες τους. 01 Γάλλοι δέν 
πρέπει νά παράγουν παρά μόνο ελαφρές ταινίες 
καί, άν είναι δυνατόν, ανόητες. Νομίζω πώς οί 
Γάλλοι πρέπει νά περιοριστούν σ’ αύτό».

Αυτές οί οδηγίες άκολουθοδνται κατά γράμμα, 
από τό 1946, από τά στούντιο τής Μπόν, τού Μο
νάχου, καί τού Αμβούργου. Μέσα στή-/ τεράστια 
παραγωγή τής Όμοσπσ/διακής Γερμανίας (πάνω 
από έκατό ταινίες τό χρόνο), πόσες ταινίες μπο
ρεί νά πει κανείς πώς δέν είναι ελαφρές, κενές 
καί όσο τό δυνατό πιό ήλίθιες; Έκτος από σπά
νιες εξαιρέσεις, δ γερμανικός κινηματογράφος 
συνεχίζει, μέ τούς Ιδιους ανθρώπους πού χρησιμο
ποιούσε στά 1930 ή στά 1940, νά δημιουργεί μα
ζικά ταινίες - δπιο, δπως ακριβώς οί περισσότε
ρες ταινίες τής Οδφα τήν εποχή τού Χάνγκεν- 
μπεργκ ή τού Γκαΐμπελς.

Εφτακόσια πενήντα έκατομμύρια εισιτήρια που
λήθηκαν στήν 'Ομοσπονδιακή Γερμανία γιά ένα 
χρόνο. Μόνο στή Γαλλία πουλήθηκαν τριακόσια 
πενήντα εκατομμύρια εισιτήρια. Ό  κύκλος εργα
σιών τής Οδφα στή Γαλλία έφτασε σέ 12 δισ
εκατομμύρια φράγκα, ενώ δ κύκλος εργασιών δ- 
λου τού γαλλικού κινηματογράφου δέν ξεπέρασε 
τά 60 δισεκατομμύρια.. .  Τό βιομηχανικό καί χρη
ματικό βάρος αυτού τού γιγάντειου καρτέλ είναι α
ξιόλογο.

Τί νά κάνει ό γαλλικός κινηματογράφος μπρο
στά σ5 αύτό τό δράκοντα; θέτομε καί εμείς, μαζί 
μέ τόν κ. Αενουάρ, τό ερώτημα. "Οπως φαίνεται, 
ώς τώρα οί δημόσιες αρχές κοίταξαν μάλλον μέ 
συμπάθεια παρά μέ δυσπιστία τήν επίσημη εγκα
τάσταση τής Οδφα στή Γαλλία, μέσα στά πλαί
σια μιας «εύρωπαϊκής» πολιτικής. Αύτό αποδεί
χνεται από τόν κατάλογο, τών προσωπικοτήτων, 
πού πήραν τόν περασμένο Νοέμβριο τό δρόμο για 

τό ξενοδοχείο *Ρ&τς», γιά νά τιμήσουν τόν κ. Χάου- 
κε, ή μάλλον γιά νά τιμήσουν τή «Ντώϋτσε Μπάνκ» 
καί τούς βιομηχανικούς ή χρηματικούς πάτρω
νες της.

‘ Ωστόσο από τούς συνδαιτυμόνες τού ξενοδο-



χείου «Ρίτς» οί καλύτερα πληροφορημένοι δέν εί
χαν αύτ απάτες σχετικά μέ τήν «δύναμη» τού γενι
κού διευθυντή της. Στά μέλη τού περυσινοΰ Μζΐου, 
δ κ. Λενουάρ δέ θά είχε συγκεντρώσει τή μελέτη, 
πού δημοσίευσε στό «Εξπρές», γιά τόν «άνθρωπο - 
θαύμα», άν είχε παραβρεθεϊ στό φεστιβάλ τών 
Καννών. Τότε οί γερμανοί δημοσιογράφοι έπανε- 
λάμδαναν πώς ο! μέρες τού "Αρνο Χάουκε ήταν 
μετρημένες.

Ωστόσο από τή Βενετία, στίς αρχές ένός άλλου 
φεστιβάλ, ξέσπασαν σάν κεραυνός οι ειδήσεις, πού 
συνόψισε τό περιοδικό «Γαλλικός κινηματογρά
φος» (27 Αύγούστου 1960):

Οί άνώτερες άρχές τού Οδφα έκαναν γνωστό, 
μέ πολύ ξερά άνακοινωθέντα, ότι «δ κ. νΑρνο Χά
ουκε δέ θά έπανέλθει στη θέση τού διευθυντή. Τ - 
πενθυμίζουμε πώς οί μετοχές τής Οδφα ανήκουν 
κατά 50% ~ ή  «Ντώύτσε Μπάνκ» καί σέ ένα κον- 
σόρτιουμ γερμανικών Τραπεζών, κατά 25% στή 
χημική έταιρία A G F A  καί κατά 25% στίς δμάδες 
A E G  (ήλεκτρική έταιρία) καί . Zeiss (έταιρία 
όπτικών ειδών). cO τελευταίος ισολογισμός ά-

πεκάλυψε έλλειμμα 5,3 έκατομμυρίων μάρκων 
σέ συνολικό κεφάλαιο 20 έκατομμυοίων. Ή  α
πώλεια τού ένός τετάρτου τού κεφαλαίου αποδί
δεται στό τμήμα παραγωγής τής έταιρίας καί μό
νο ώς ένα βαθμό στό δίκτυο τών αιθουσών. Λέν 
αποκλείεται νά γίνει συγχώνευση τής Οΰφκ μέ 
τήν έταιρία «Μπαβάρια», πού οί μέτοχοί της είναι 
οί ίδιοι μέ τούς μετόχους τής Οδφα».

Ή  αναδιοργάνωση τής Οδφα από τή «Χτώύτσε 
Μπάνκ», δδήγησε στον παραμερισμό τού «αν
θρώπου - θαύματος». Μιά από τις κακές επιχει
ρήσεις, πού αποδίδουν στόν Χάουκε είναι καί ή 
αγορά τής γαλλικής έταιρίας «Σοφράντις». Αύτό 
όμως δέν σημαίνει πώς τό μεγάλο γερμα
νικό κεφάλαιο σκέφτεται νά έγκαταλείψει τις 
θέσεις του στή Γαλλία. Ή  Οδφα έχει κιόλας ε
ξασφαλίσει τήν αγορά πολλών ταινιών καί εντεί
νει αδιάκοπα τή δράση τ η ς .. .  Ή  αναδιοργάνωσή 
της συνεχίζεται μέ πυρετώδη ρυθμό. Ή  Οδφα 
απορροφά διαρκώς καί νέες έταιρίες καί έτοιμά- 
ζεται νά εξακολουθήσει πάνοπλη σέ διεθνή κλίμα
κα τήν κατακτητική πολιτική της.

Μετάφρ. Δ ΙΟ Ν Υ ΣΙΑ Σ  Μ ΠΙΤΖΙΛΕΚΗ

«Μά άν πρέπει νά σάς δώσω 
έτσι μιά συμβουλή πώς νά 
όργανώσετε τις όνειροπολή- 
σεις σας, σάς λέω ν' αρχί
σετε μέ τό διάβασμα του 
«Ρωμαίος, Ίουλιέττα και 
τά Σκοτάδια» . .  . Μπορεί 
ϋστερ' άπ' αύτό, κλείνον
τας τό βιβλίο, νά βρείτε 
μόνο μέσα σας έκεΐνο εκεί 
τό άντιβούϊσμα άπό τά με
γάλα έργα, έκεΐνο έκεί τό 
συνεχούμενο τραγούδι, ο,τι 
δηλαδή γυρεύουμε άπό τούς 
άνΟρώπους πού γράφουν, 
νά κάνουν νά γεννηθεί μέ
σα μας. Καλό βιβλίο είναι 
έκεΐνο πού άφοϋ τό διαβά
σουμε μάς κάνει νά όνειρο- 
πολούμε πολύ καιρό και πού 
ξαναγυρνονμε σ' αύτό μέ τή 
σκέψη μας. Γράφω ετούτο 
τό πράγμα μέ τό πρώτο διά
βασμα τοϋ δεύτερου μυθι
στορήματος τοϋ 'Οτσενά- 
σεκ. Κι δσο γιά μένα, π ι
στεύω πώς δέ θά μ ' έγκα- 
ταλε ίψει πολύ γρή γορα».

• ΑΡΑΓΚΟΝ

Γ Ι Α Ν  Ο Τ Σ Ε Ν Α Σ Ε Κ

Ρ Ω Μ Α Ι Ο Σ  
Ι Ο Υ Λ Ι Ε Τ Τ Α  

Κ Α Ι  Τ Α  

Σ Κ Ο Τ Α Δ Ι Α

Ε Π I Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

τ Ε X Ν Η Σ
A θ  Η Ν A 1 9 6 1
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Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ  Η
Τ Ε Χ Ν Η Σ

Ή  *Ελλάδα στη 2α Διεθνή 'Έχϋεση 
των γιατρών - καλλιτεχνών τοϋ Του- 
ρίνον της *Ιταλίας

ΤΟΓΡΙΝΟ.— Μέσα στά πλαίσια τού έορτασμοϋ 
τής Εκατονταετηρίδας από τής "Ενωσης τής ’ Ι
ταλίας, οργανώθηκε καί φέτος στό ΤουρΤνο, τήν 
πρώτη πρωτεύουσα τής ’ Ιταλίας, από 2 — 13 ’ Ιου
νίου 1961 ή 2η Διεθνής Έκθεση γιατρών - καλλι
τεχνών στό Μέγαρο τών ’Εκθέσεων, που βρίσκεται 
στό πάρκο Βαλεντίνο.

Ή  Ελλάδα άντιπροσωπεύθηκε μέ οκτώ για
τρούς — ζωγράφους καί ένα γιατρό - γλύπτη. ΟΙ 
γιατροί - ζωγράφοι είναι οί: Δημ. Άρχιγένης, 
Κ. Άθανασιάδης, Ε. Βαρδάνης, *1. Γκιώνης, Ε. 
Λεκκός, Α. Φιντικάκης, Ί .  Φρονιμόπουλος καί 
Ούρ. Ραγκαβή. Ό  γιατρός - γλύπτης είναι 6 Τ. 
Πέρρας. Οί "Ελληνες γιατροί καλλιτέχνες αντι
προσωπεύτηκαν με είκοσι τέσσερις πίνακες ζω
γραφικής καί τρία γλυπτά.

Τό έλληνικό περίπτερο ξεχώριζε από τα άλλα 
περίπτερα. ’Από άποψη εμφάνισης καί δφους κα
τείχε τήν τέταρτη θέση. Τήν πρώτη κατείχε ή 
'Ισπανία, τή δεύτερη ή ’ Ιταλία, τήν τρίτη ή Ε λ 
βετία, τήν τέταρτη ή Ελλάδα καί ακολουθούσαν 
μέ τή σειρά ή ’Αγγλία, τό Βέλγιο, ή Αυστρία, 
ή Γερμανία, ή Γαλλία, τό ’ Ισραήλ καί ό Κανα
δάς.

Στό έλληνικό περίπτερο ό καρδιολόγος Δημ. 
Άρχιγένης παρουσίασε τους έξαιρετικούς σουρρεα- 
λιστικούς πίνακές του (λάδι), που ανήκουν σ’ ένα 
δικό του συμβολικό κλίμα. Ό  δερματολόγος Κ. 
Άθανασιάδης τους πίνακές του, ώραία τοπία κα
μωμένα από χρωματιστά κομματάκια δέρμα. Ό  
γυναικολόγος - μαιευτήρας Έ . Βαρδάνης, ώραΐα 
τοπία τής Νάξου. cO μαιευτήρας - γυναικολόγος 
Ί .  Γκιώνης καί δ μικροβιολόγος Ά . Φιντικάκης, 
ποικιλία θεμάτων. Ο χειρουργός Ε. Αεκκός, γα
λάζια ονειρώδη τοπία. Ή  όφθαλμολόγος κ. Ούρ. 
Ραγκαβή, άφηρημένους πίνακες και δ όφθαλμολό
γος Ί .  Φρονιμόπουλος, κάτασπρα τοπία. Τέλος δ 
χειρουργός Τ. Πέρρας, δύο μαρμάρινα γλυπτά καί 
ένα όρειχάλκινο.

Ανάμεσα στά έργα πού διακρίθηκαν συγκαταλέ
γονται καί τρία ελληνικά έργα: Ό  σουρρεαλι- 
στικός πίνακας «Τό Άνεξερεύνητον* του καρδιο
λόγου Δημ. Άρχιγένη, ό άφηρημένος πίνακας 
«Σύνθεση» τής δφθαλμιάτρου Ούρ. Ραγκαβή καί 
τό γλυπτό από μάρμαρο τής Πάρου, προτομή, «Ή  
Μητέρα» τού χειρούργου Τ. Πέρρα. Οί φωτογρα
φίες τών έργων αύτών στολίζουν τον πανηγυρικό 
κατάλογο τής Έκθεσης. Στους γιατρούς - καλλι- 
τέχνες πού πήραν μέρος απονεμήθηκαν αργυρά 
αναμνηστικά μετάλλια.

Μια έκκληση για την άποφυλάκιση 
τον γλύπτη Κατσικογιάννη

Μέσα στά πλαίσια τής προσπάθειας πού κατα
βλήθηκε τόν τελευταίο καιρό γιά τήν άποφυλά
κιση τού γλύπτη Δ . Κατσικογιάννη, μέ τήν εύ- 
καιρία τής επανεξέτασης τού φακέλου του από 
τόν ύπουργό Δικαιοσύνης, πολλοί γνωστοί καλλι
τέχνες απηύθυναν στόν άρμόδιο ύπουργό τήν πα
ρακάτω θερμή έκκληση:

Προς
Τόν κύριον Υπουργόν τής Δικαιοσύνης

Οί ύπογράφοντες τό παρόν, έκπρόσωποι του 
καλλιτεχνικού καί πνευματικού κόσμου τής χώ
ρας, επικαλούμενοι τα  εόγενή καί φιλότεχνα αι
σθήματα Υμών, υποβάλλομεν θερμοτάτην π α- 
ράκλησιν όπως λαμβάνοντες ύπ* όψιν τήν συ
νεπείς τής μακροχρονίου κρατήσεως σοβαρόν 
έπιδείνωσιν τής υγείας του έπί παραβάσει του 
Γ ' Ψηφίσματος καταδικασθέντος είς ισόβιον 
κάθειρξιν, Δημητρίου Έλευθ. Κατσικογιάννη, 
λαμπρού γλύπτου, πολλάκις τιμηθέντος διά τι
μητικών διακρίσεων καί ύψηλάς προσενεγκόν- 
τος είς τό "Εθνος υπηρεσίας διά τής συμμετο
χής του είς την άπόκρυψιν τών αρχαιοτήτων 
τών Δελφών κατά τήν περίοδον τού πολέμου, 
άσκήσητε τό έκ τού Νόμου 2058 «περί μέτρων 
είρηνεύσεως» παρεχόμενον υμΐν δικαίωμα δια- 
τάσσοντες τήν άμεσον άπόλυσίν του έκ τών φυ
λακών, δοθέντος ότι ή περαιτέρω κράτησίς του 
θέτει έν κινδύνφ όχι μόνον τήν καλλιτεχνικήν 
του άνάπτυξιν, άλλά καί αυτήν τούτην τήν 
ζωήν του.

Τήν έκκληση δπογράφουν οΐ ζωγράφοι, γλύ
πτες καί χαράκτες: Όρέστης Κανέλλης, Αουκίι 
Μαγγιώρου, Βάσω Κατράκη, Κώστας Κλουβά- 
τος, Χρήστος Καπράλος, Α. Τάσσος, Γιώργος Πα- 
κιρτζής, Γιώργος Γεωργίου καί Βάλλιας Σεμερτζί· 
δης. Επίσης τήν Ιδια έκκληση ύπόγραφαν οί ήθο- 
ποιοί: Αυκούργος Καλλέργης, Βασ. Μεσολογγίτης, 
Τίτος Βανδής, Σπύρος Μσυσούρης, Άλέκα Παΐζη, 
Ν. Κεδράκας, Κώστας Μπαλοδήμας, Μαλαίνα Ά- 
νουσάκη, Μπογράκος, Μπασούρη, Χρέλιας, Κ. 
Ντίνος καί δ συγγραφέας Δημ. Μπελέκος.

Προσυπογράφουμε καί μεΐς τήν έκκληση αύτή 
καί ζητούμε από τήν Πολιτεία ν’ αποδώσει τι 
καλλιτέχνη έλεύθερο στις καλλιτεχνικές του επι
διώξεις.

Γ. Π.
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Δύο λιθογραφίες τον 
Γ. Γουναρόπουλον,
τυπωμένες σε χαρτί 
πολυτελείας, σε δια
στάσεις 52X67,5, ά- 
ριθμημένες ή καθε
μιά άπο 1 -2 5 0  καί 
σφραγισμένες με τη 
σφραγίδα του περιο
δικού «Επιθεώρηση 
Τέχνης», πουλιούνται 
μόνο στα γραφεία μας, 
’Ακαδημίας 74. γ' ό 
ροφος, δρχ. 100 ή κα
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Η Σ Η Μ ΕΡΙΝ Η  ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Του ΦΡΑΝΘΙΣΚΟ ΟΛΜΟΣ ΓΚΑΡΘΙΑ

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
Οί έλπίδες πού είχαν στηρίξει πολλοί 'Ισπα

νοί στη νίκη των Συμμάχων διαφεύστηκαν καί τα 
πρώτα έξωτερικά σημάδια του κοινωνικού ανα
βρασμού εκδηλώνονται τό 1947. Ή  ιδέα πώς έφτα
σε πια ή στιγμή να βγούν απ’  την ουδετερότητα, 
ν± καθορίσουν τή θέση τους διαδίδεται μέσα στον 
κόσμο των διανοουμένων. Κ ’ ή πεποίθηση αυτή 
τούς δδηγεί ατό να καταπολεμήσουν τήν τυπική 
ποίηση, καί τούς επιβάλλει τό αναπόφευκτο κα
θήκον νά κάνουν δ,τι περνάει άπ’ τό χέρι τους 
γιά να ξεπεραστεϊ ή τότε κατάσταση. Ό  Γκαμ- 
πριέλ θελάγια πού αποδείχτηκε ένας από τούς 
πιό σημαντικούς κι δ πιό γόνιμος από τούς ποιη
τές τής καινούργιας τεχνοτροπίας έγραψε τότε, 
γιά να εξηγήσει τούς λόγους τής δράσης καί 
τής αναζήτησης, τά εξής:

«*Η αυστηρότητα πού επιτάσσουν οί δυσκολίες 
τής παρούσας στιγμής» κι δ κίνδυνος πού διατρέ
χουμε, μας απαγορεύουν κάθε ανεύθυνο παιχνίδι, 
καί έπιβάλλουν ατούς ποιητές μας νά συζητούν 
θέματα πολύ πιό πραγματικά καί βαθύτερα από 
τις συζητήσεις τού καθαρού ρητορικού φορμαλι
σμ ού » ... «Μπροστά στον κίνδυνο αυτόν (οί ποιη
τές μας) απάντησαν με μια ποίηση πού συνδέεται 
άμεσα μ ’ δ,τι στοιχειωδέστατα καί οδυνηρότατα
ανθρώπινο ύπάρχει μέσα μ ας.*__  « ’Αναζητούμε
μιά ποίηση ουσιαστικά ανθρώπινη, πλούσια σέ α
λήθειες καί γραμμένη σέ γλώσα ρωμαλέα καί 
κοφτή. Ξαναγυρίζουμε στόν ελεύθερο στίχο κι 
ακόμη καί στά εδάφια (versets) . ’Αναζητούμε καί 
πάλι /τις εικόνες πού δεν δίνουν εξηγήσεις γιά 
τον εαυτό τους μά πού λένε κάτι.* («Ποίηση καί 
αλήθεια», ’Έκδ. Λιτοράλ, 1959 σελ. 34 - 35 ).

Σ ’  αυτή τήν περίοδο των αναζητήσεων ανήκουν 
οί συλλογές: «Μιλώντας ήρεμα», «Στοιχειώδεις 
κινήσεις» (1947), «Τά πράγματα όπως είναι» 
(1949) καί «Γραμμή πλεύσης» (1950) τού Γκαμ- 

248 τριέλ βελάγια, «Γή δίχως εμάς» (1947) καί

«Χαρά» (βραβείο Άντοναΐς 1947) τού X. Χιέρο, 
«Μουσαφίρης μιάς σκοτεινής εποχής* (1948) τού 
Λ. ντέ Λουίς, «θεώρηση τού Χρόνου* (1948) τού 
Ε. ντέ Νόρα, «Τό σπαθί κι δ τοίχος* (1949) 
τού Β. Κρέμερ, «"Αμυνα τού ανθρώπου* (βραβείο 
’ Αντοναΐς 1949) τού Ρ. ντέ Γκαρθιασόλ καί «δ 
αγρίως ανθροιπινος "Αγγελος* τού Μπ. ντέ Ό - 
τέρο.

Μ’ δλο πού τό 1950 τό ποιητικό αυτό κίνημα 
βρισκόταν ακόμα σέ περίοδο έκκόλαψης σήμερα 
είναι μιά πραγματικότητα πού επέτυχε νά επιβλη
θεί στόν τομέα τής λογοτεχνίας ύπερνικώντας ε
νάντιους ανέμους καί παλίρροιες. "Ετσι, ό ποιη
τής Β. Άλειξάντρε, στο λόγο πού έξεφώνησε δ- 
ταν έγινε ακαδημαϊκός, (τό 1950), είχε τή  δυνα
τότητα ν’ απευθυνθεί στό κίνημα τούτο —  πρός 
μεγάλη κατάπληξη όλων των μελών τής ακαδη
μαϊκής συντροφιάς —  χαιρετίζοντας το σάν τήν 
πιό έγκυρη ανανεωτική προσπάθεια τής ισπανι
κής λογοτεχνίας μετά τόν πόλεμο.

Ωστόσο, μέχρι τό 1951 οί ποιητές μας θά συ- 
νεχίσουν να σφυρηλατούν τά όργανα πού θα τούς 
επιτρέψουν νά δημιουργήσουν τήν άναζητούμενη 
ποίηση.

«Λέ ξέρουμε* έγραφε τό 1949 δ Θελάγια —  «ώς 
πότε θά μπορούμε να ξαναγυρνούμε, ανανεούμενοι, 
για ν’ ανοίξουμε καινούργιες δυνατότητες* (Ορ 
cit. σελ. 4 2 ).

Μέσα στά ποιήματα αυτής τής εποχής, διαγρά
φεται άλλο ένα από τά χαρακτηριστικά γνωρίσμα
τα τής πρόσφατης ρεαλιστικής ποίησης: Ή  πί
στη στό λαό καί ή πεποίθηση πώς τό μέλλον τού 
καθενός βρίσκεται μέσα στό μέλλον δλων καί 
πώς δ αγώνας δλων αποτελεί τήν εγγύηση γιά 
τό μέλλον τού καθενός.

«'Ο άνθρωπος»
Σέ βλέπω μες στή μάχη, μες στή μάχη μου 
Δέν ήρθε ακόμα ή ώρα να ξεκουραστούμε.
Τό ψωμί πού τρώμε έχει μια γεύση αίματος
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μές ατό οταρένιο αλεύρι ύπάρχει κάτι από μάς 
καί φτωχοί ζωντανοί άνθρωποι βασανίζονται 
με σκυφτή ράχη καθώς γέρνουν πρός τή γή.

(Ρ. ντε Γκαρθιασόλ, «"Αμυνα τού ’Ανθρώπου»).

Τα γεγονότα τού 1951 —  ατά όποια κατάλη- 
ξαν οΐ ζυμώαεις πού γίνονταν ατά προηγούμενα 
χρόνια —  καί μιά μεγαλύτερη κυριαρχία των 
ποιητών πάνω ατά εκφραστικά τους μέαα κάνουν 
δυνατή τήν εμφάνιση βιβλίων ποιότητας, βιβλίων 
με μεγάλη αημααία όπως τά  «Γράμματα μέ γυμνή 
κοιλιά» (1951) τού θελάγια, ή «Γυροβολιά συνεί- 
δηαης» (1951, βραβείο Μποοκάν) τού ντέ Ό τέ - 
poi καί τά «Καινούργια τραγούδια ζωής κ* ελπί
δας» (βραβείο Μποοκάν, 1951) τού Β. Κρέμερ.

Μά ή λογοκριοία αποτελεί πάντα ένα αχεδόν α
νυπέρβλητο εμπόδιο γιά τήν εξωτερίκευση τής 
αλήθειας καί τροχοπέδη γιά τήν ανάπτυξη τής 
καινούργιας ποίησης:

«Φοβερό νάααι ποιητής, φοβερό νάσαι ένας άν- 
θωπος /  πρύ νιώθει /  τά παράπονα καθενό^ ζωντα
νού. /  Φοβερό νά ξεστομίζεις δυνατά αυτό πού δλος 
ό κόσμος /  τό κοιτάει σωπαίνοντας» λέει ό θ ε 
λάγια ατό ποίημά του «Διάβαινε καί συνέχιζε».

Τούτος ό φόβος μήπως δουν τή λογοκρισία ν’ 
απαγορεύει τή δημοσίευση ποιημάτων πού θέλουν 
νά έκφράσουν δλα εκείνα πού ψιθυρίζει χαμηλό
φωνα δλος 6 κόσμος εξηγεί τήν άντίθεση άνάμεσα 
στήν καθαυτό δημιουργία καί τή θεωρητική διατύ
πωση τής ποιητικής αντίληψης δπως μπορεί νά τό 
δει κανείς από τά κείμενα τούτα που δίνουν τόν 
ορισμό τής καινούργιας ποίησης στά 1952.

Ξεκινώντας από τόν δρισμό του Β. Άλεϊξάντρε, 
σύμφωνα μέ τόν όποιο ή «ποίηση είναι έπικοινω- 
νία» καί «δεν μπορεί νά έπιζήσει παρά μόνο στο 
μέτρο πού αποτελεί μέσο έξυπηρέτησης των ανθρώ
πων», ό X. Χιέρρο λέει:

« Ό  ποιητής είναι δημιούργημα τής εποχής του 
αλλά και τεχνίτης πού κατεργάζεται τήν εποχή 
του» κι «όποιος δεν δονείται μαζί μέ τήν έποχή 
του παραιτείται από τή δημιουργία».

( ’ Ανθολογία Κονσουλτάδα, Βαλένθια 1952, σελ. 
99 κ. έ .)

«Ή  δημιουργία» λέει ό ίδιος σ’ ένα ποίημα 
«είναι συνώνυμη μέ τήν πάλη».

Ό  Εύγένιος ντέ Νόρα είναι ακόμη πιό άκρι- 
βολόγος:

«Βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής διασπο- 
ράς καί αποσύνθεσης» καί στήν αρχή μιας άλλης 
εποχής «πού τείνει νά εμψυχώσει καί νά βάλει 
τάξη.» Ή  άποστολή τού ποιητή συνίσταται νά 
συμβάλει μέ τό έργο του στό νά επιταχυνθεί ό 
ρυθμός καί τής μιας καί τής άλλης διαδικασίας. 
’ Αλλά τά εμπόδια πού στέκουν άντίθετα στό νά 
καθρεφτίσει ό ποιητής τή θέση του αύτή μέσα 
στό έργο του, δέν διαφεύγουν άπ’ τήν προσοχή 
τού ντέ Νόρα, ό δποίος προσθέτει:

«Τό έργο μου δέ μ* εκφράζει οϋτ’  εμένα τόν 
ίδιο. Πολύ λιγότερο λοιπόν εκφράζει εκείνο πού 
θέλω νά καταφέρει νά έκφράσει.» ( Ib id . σελ. 
119 κ. έ . ) .

Ό  Μπ. ντέ Ότέρο άντικρύζει τή στιγμή εκεί
νη τά πράγματα από τήν ίδια σκοπιά πού τά βλέ
πει καί ό ντέ Νόρα:

«Σήμερα ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε ή 
ποίηση πού μάς χρειάζεται είναι μιά ποίηση πού

νά βρίσκεται σέ συμφωνία μέ τόν κόσμο. ’Αλλά 
νά εξηγούμαστε: χωρίς νά δέχεται τίποτα τό 
αρνητικό, τίποτα τό απροσανατόλιστο.’» «Δουλειά 
μας, γιά σήμερα», προσθέτει πιό κάτω «είναι νά 
δείξουμε τήν αδερφοσύνη τού έργου μας μέ τήν 
τραγωδία τής ζωής καί κατόπιν, δσο πιό γρήγο
ρα γίνεται, νά προσπαθήσουμε νά κυριαρχήσουμε 
πάνω σ’ αυτήν.»

Κατά συνέπεια, ή ποίηση καί ή ζωή, ή λογοτε
χνία καί ή ιστορία —  σύμφωνα μέ τή γνώμη τού 
Ό τέρο —  καθορίζονται αμοιβαία. Ή  ανανέωση 
τής ποίησης έξαρτάται από τό τί θά κάνει δ ποιη
τής γιά νά κυριαρχήσει πάνω στήν τραγωδία τής 
ζωής, αλλά χωρίς ταχυδακτυλουργίες σέ βάρος 
τής τέχνης, μέ κανένα τρόπο.

«Πιστεύω στήν κοινωνική ποίηση» διευκρινίζει 
ό Ό τέρο, «μέ τόν δρο δτι ό ποιητής, (ό άνθρω
πος) νιώθει αυτά τά θέματα μέ τήν ίδια ειλικρί
νεια καί μέ τή'; ίδια δύναμη, δπως καί τά παρα
δοσιακά θέματα.»

Παραδοσιακό σημαίνει γιά τόν Ό τέρο: κλασσι
κό, κάτι τελείως αντίθετο πρός τό συντηρητικό. 
« ’ Ονομάζω ρομαντικό κάθε τί πού είναι αρνητικό 
καί κλασσικό κάθε τί πού είναι θετικό.» Καί γιά 
νά γίνει καλύτερα κατανοητός προσθέτει: «Ή  
ποίηση σάν υποκατάστατο ζωής δέν μάς ενδιαφέ
ρει καθόλου. Μάς ενδιαφέρει μόνο στό μέτρο πού 
κι αυτή κάτι προσθέτει στή ζω ή! (Ib id . σελ. 
178 κ .έ . ) .

Ό  Βελάγια πηγαίνει ακόμη πιό πέρα:
«"Ένα ποίημα είναι μιά δλοκλήρωση κι δχι 

ένα ύπόλειμμα πού διατηρείται στή ζωή δταν 
στ’ όνομα τής «καθαρότητας», τής «αιωνιότη
τας», τού «ώραίου» εφαρμόζεται ένα σύστημα α
ποκλεισμών. Ή  ποίηση δέν είναι ούδέτερη. Κ ’ 
ένας ποιητής είναι πρίν απ’ δλα ένας άνθρωπος.»

Διευκρινίζοντας εκείνο πού ξεχωρίζει τούς ρεα
λιστές ποιητές· από τούς συγγραφείς τής γενιάς 
τού 1898 καί τής γενιάς τού 1927 γενικά καθώς 
κι από τούς σημερινούς φορμαλιστές ποιητές δ 
Θελάγια λέει:

«Οί μεγαλύτεροι αδελφοί μας έγραψαν γιά τήν 
«απέραντη μειοψηφία». Ε μείς δμως σήμερα βρι
σκόμαστε μπροστά σέ δέκτες πού περιμένουν, δέ
κτες ένός βρισμένου είδους: Κ ’ εμένα τίποτα δέ 
μου φαίνεται πιό σημαντικό στή σημερινή λυρική 
ποίηση απ’ τό νά ξεκόψει κανείς από τις μειο- 
ψηφίες καί στρέφοντας πάντα τή ράχη του πρός 
τή μισοκαλλιεργημένη μικροαστική τάξη νά ανα
ζητήσει μιάν επαφή μέ τά παραμελημένα κοινω
νικά στρώματα πού χτυπούν αδιάκοπα τήν πόρτα 
τής συνείδησής μας. Οί ποιητές όφείλουν νά δα- 
νείσουν τή φωνή τους σ’ αύτή τή βουβή αίτηση. 
Στό μέτρο πού θά τό κάνουν, θά «δημιουργήσουν» 
ένα κοινό καί κάτι παραπάνω από ένα κοινό.»

Ό  θελάγια συνοψίζει τίς ιδέες του γιά τήν 
ποίηση στήν ακόλουθη τή διατύπωση πού τήν υίο- 
θέτησαν οί περισσότεροι άπ’ τούς ρεαλιστές ποιη
τές:

«eH ποίηση είναι ένα όργανο, άνάμεσα σ’  άλλα 
όργανα γιά τή μεταμόρφωση τού κόσμου.» (Ib id , 
σελ. 13 κ .έ .) .

Τό 1953 οί κοινωνικές συγκρούσεις δυναμώνουν 
ακόμα περισσότερο. rH καινούργια ποίηση βρίσκει 
μέσα σ’ αυτές ένισχυμένο σφρίγος καί πλουτίζεται 
μέ τρία καινούργια ονόματα πολύ διαφορετικής ή- 249



λικίας: Τήν Ά ντζελα  Φιγκέρα Ά ίμεριχ , μέ τΙς 
«Σκληρές μέρες», τόν ’ Ιησού Λόπεθ Πατσέκο μέ 
τό « ’Αφήστε νά τρανέψει αυτή ή σιωπή» κζΐ Θ. 
Ροντρίγκεθ μέ τό «Λώρον μέθης» (βραβείον Ά ντο- 
να ΐς). ’ Αλλά τό βιβλίο ποό καλύτερα από κάθε 
άλλο εκφράζει τή ρεαλιστική ποίηση αυτής τής 
έποχής, είναι ή «'Ισπανία, πάθος ζωής» (βρα
βείον Μποσκάν 1953) τοΰ Ευγένιου ντέ Νόρα.

Τό 1955 στάθηκε μια καλή χρονιά γιά τήν 
καινούργια ποίηση. Δημοσιεύτηκαν βιβλία ποό 
ήταν ακόμη πιό έπιτυχημένα απ’  δσα είχαν βγει 
ώς τότε: Τά «Ίβηρικά Τραγούδια» τοΰ θελάγια, 
καί τό «Γυρεύω τήν Ειρήνη καί τό λόγο» τοΰ Μπ. 
ντέ Ό τέρο. Εκείνη τή χρονιά προσέρχονται στό 
κίνημα δυό νέοι ποιητές ποό σέ λίγο θά πάρουν 
θέση ανάμεσα στοός πιό έγκυρους: *0 Χοσέ Ά γ -  
κουστίν Γκοϋτισόλο μέ τήν « ’ Επάνοδο» (πρώτος 
έπιλαχών γιά τό βραβείο Άντοναΐς 1955) κι δ 
X. Α. Βαλέντε μέ τό « ’ Αντί γιά έλπίδχ» (βρα
βείο Άντοναΐς 1954).

Ή  κοινωνική ζύμωση διατηρείται σφριγηλή κα
τά τίς χρονιές τοΰ 1956 καί 1957 καί οΐ έκδηλώ- 
σεις τών σπουδαστών προσφέρουν στόν Χόργκε 
Γκιλλιέν τήν ευκαιρία νά πάρει θέση, —  αύτός 
που ήταν ένας από τους πιό μεγάλους ποιητές 
τής γενιάς τοΰ 1927 —  μέσα στην ήδη πυκνή 
κοχόρτι τής ρεαλιστικής ποίησης μέ τά ποιήματά 
του «Στάχτη στά μάτια» καί «01 γιοί». Οί απερ
γίες τής Βαρκελώνας τόν ίδιο χρόνο αποκαλύπτουν 
άλλον ένα ποιητή καινουργιοφερμένο στό ρεα- 
σμό. Τό X. ΧΙλ ντέ Μπιέντμα μέ τό ποίημά του 
«Καταπώς φαίνεται, μπορεί κανείς νά πει δχι», 
ποό όπαινίσσεται άμεσα τά τότε γεγονότα.

’ Αλλά ή λογοκρισία συνεχίζει τό άποπνικτικό 
καί σκοταδιστικό έργο της, σέ βαθμό ποό βρισμένα 
καλά βιβλία, τά οποία απαγορεύτηκαν άπ’  αύτήν, 
αναγκάστηκαν νά εκδοθοΰν στό έξωτερικό: «Ή  αν
τίσταση τοΰ διαμαντιοΰ» (1957) καί ή «Επείγου
σα ποίηση» (1960) τοΰ θελάγια, τό «Πλήθος» 
(1957 τοΰ Χόργκε Γκιλλιέν, «Ή  άσπλαχνη όμορ- 
φιά» (βραβείο ποίησης «Νέας Ισπανίας», 1958) 
τής Α. Φιγκέρα Ά ίμεριχ , «Τά πάντα προκαλοΰν 
φόβο» (1958) τής Γκλόρια Φουέρτες, ή «Παστρι- 
κιά κουβέντα» του ντέ Ό τέρο κ.ά.

'Ωστόσο στην 'Ισπανία δημοσιεύτηκαν κατά τά 
τελευταία χρόνια βιβλία τολμηρά καί γενικά έξο- 
χης ποιότητας: Οί «Φαλμοί στόν άνεμο» (βρα
βείο Μποσκάν 1956, δημοσιεύτηκε αργότερα) καί 
ή «Διαύγεια» (βραβείο Ά νσιας, Μάρτιος 1959) 
τοΰ Χοσέ Άγκουστίν Γκουτισόλο, ή «Άγκυρα» 
(βραβείο κριτικής 1958) τοΰ ντέ Ό τέρο, οί «Σύν

τροφοι τοΰ Ταξιδιού» (1959) τοΰ Χ.Χίλ ντέ Μπιέν
τμα, τά «Ποιήματα στό Λάζαρο» (1960) τοΰ X. 
Α. Βαλέντε, οί «Έξορκισμοί» (1958) τοΰ θ. Ρον
τρίγκεθ, ή «Καντάτα στόν Άλείξάντρε» (1959) 
καί οί «Προτελευταίες απόπειρες» (1960) του 
θελάγια καί άλλα ακόμη. Στό περιοδικό «Παπέ- 
λες ντε σόν άρμαντάνς» δημοσιεύτηκαν πρόσφατα 
καλά ρεαλιστικά ποιήματα τών Κάρλος Μπαράλ 
καί Καμπαλλιέρο Μπόναλντ.

"Eva ποιητικό κίνημα τέτοιας έκτασης αποτε
λεί κάτι πρωτοφανέρωτο στά χρονικά τής ισπανι
κής λογοτεχνίας. Μέσα σ’  αυτό βρίσκονται —  μέ 
δρισμένα τουλάχιστο έργα τους —  άνθρωποι ποό 
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δπως 6 Νταμάσο Άλόνσο, 5 Β. Άλείξάντρε κι 6 
Χόργκε Γκιλλιέν, οί έπιζώντες τής γενιάς τοΰ 
1927 —  ή δποία πολύ λίγη διάθεση είχε νά κα
θρεφτίσει τήν ιστορική κοινωνία μέσα στό ποίημα. 
Βρίσκονται ακόμα, νέοι ποιητές, δπως δ X. Α. 
Γκοϋτισόλο καί, δ X. Χίλ ντέ Μπιέντμα, ποό ήταν 
παιδιά δταν άρχισε δ εμφύλιος πόλεμος μά ποό 
σήμερα εκπροσωπούν κάτι περισσότερο από μιά 
Οπό σχέση. Βρίσκονται, τέλος, ποιητές στήν πλή
ρη τους ωριμότητα, δπως δ θελάγια, δ Μπ. ντέ 
Ό τέρο, κ* ή Ά ντζελα  Φιγκέρα Ά ίμ εριχ , καθώς 
καί ποιητές άγουροι ακόμα δπως δ X. Α. Βαλέντε 
κι Κ. Ροντρίγκεθ.

Σήμερα τό ρεαλιστικό ρεΰμα προοδεύει γοργά —  
παρά τους λάκκους ποό Οποχρεώνεται νά παρακάμ
πτει— χάρη στήν ανανεωτική του δρμή. Καί χάρη 
στίς προσωπικές λογοτεχνικές αρετές τών περισ
σότερων ποιητών που τό αποτελούν, είναι ούσιαστι- 
κά τό μόνο Οπολογίσιμο μέσα στή σημερινή ίστανι
κή ποίηση. Αντίκρυ στό πλούσιο καί πολυσύνθετο 
αύτό ρεΰμα ή φορμαλιστική ποίηση πνέει τά λοί
σθια δπως τό Οπογραμμίζει δ Β. Ά λείξάντρε:

«*Η αξιόλογη θρησκευτική ποίηση σήμερα είναι 
στό σύνολό της σχεδόν, μιά ποίηση κρίσης καί 
μπορούμε νά πούμε δτι ή εύσεβής ποίηση έχει ε
ξαφανιστεί.».

Το καινούργιο μυθιστόρημα

Τό καινούργιο μυθιστόρημα είναι ακόμα πολό 
νέο. ’Έκανε τήν έμφάνισή του τό 1954 μέ τά 
βιβλία «Παιχνίδια μέ τά χέρια» τοΰ Χουάν Γκοΰτι- 
σόλο καί «Οί αγέρωχοι» τοΰ Ίησοΰ Φερνάντεθ Σάν- 
τος». Τό 1955, τό νέο μυθιστόρημα έκδηλώνεται 
μέ «Τά νερά τοΰ Χαράμα» τοΰ Ρ. Σάντσεθ Φερ- 
λόσιο, σάν λογοτεχνικό κίνημα μέ δικά του χα
ρακτηριστικά γνωρίσματα καί Ικανό νά ανανεώσει 
δλόκληρη τή σύγχρονη Ισπανική μυθιστοριογραφία.

"Οταν δημοσιεύτηκαν τά τρία πιό πάνω μυθι
στορήματα οί συγγραφείς τους είχαν μόλις ένη- 
λικιωθεί. Ό  Βενιαμίν τών συγγραφέων ποό απο
τελούν σήμερα τήν δμάδα, δ Λουΐς Γκοϋτισόλο 
Γκαίϋ γεννήθηκε τό 1935, ενώ δ πρεσβυτερος τής 
δμάδας, δ Χοσέ Κορράλες Έ τζέα , τό 1919.

Γενικά οί συγγραφείς αύτοί, μ’ δλο που έχουν 
γράψει πολλά μυθιστορήματα, έχουν δημοσιέψει 
λίγα πράγματα, εκτός από τόν Κορράλες Έ τζέα  
καί τόν Χουάν Γκοϋτισόλο. Ό  δεύτερος έχει κιό
λας δημοσιέψει εννιά βιβλία καί μεταφράστηκε σέ 
πολλές γλώσσες. Ωστόσο τό μυθιστόρημα κατέ
χει μιά σημαντική θέση μέσα στή σημερινή Ισπα
νική πεζογραφία, καί δπως θά δοΰμε συγκαταλέ
γει στίς τάξεις του πολυάριθμες καί ποικίλες προ
σωπικότητες, παρά τό γεγονός δτι οί τολμηρό
τητες τών έργων —  τολμηρότητες γιά μιά χώρα 
σάν τήν 'Ισπανία, εννοείται —  πολό λίγο έκτι- 
μοΰνται ή καί καθόλου από τίς κριτικές επιτροπές 
τών λογοτεχνικών βραβείων.

Έ ν α  άλλο γεγονός που δείχνει τήν σπουδαιό- 
τητα τοΰ ρεύματος που μας απασχολεί είναι τό γε
γονός δτι δλοι σχεδόν οί συγγραφείς που τό α
ποτελούν, έχουν μεταφραστεί στά γαλλικά καί σέ 
πολλές άλλες γλώσσες. Ό  κ. Κουαντρώ —  2νας 
από τους βαθύτερους γνώστες, τών λογοτεχνικών 
πραγμάτων τής 'Ισπανίας, κ’ ένας από τοός άν-



θρώπους πού έχουν συμβάλει πολύ στή διάδοση 
τού νέου ισπανικού μυθιστορήματος στή Γαλλία 
και τίς Η.Π.Α. —  μιλώντας για τό ανθρώπινο 
καί λογοτεχνικό ενδιαφέρον πού παρουσιάζει αύ- 
τή ή άνθιση συγγραφέων, λέει:

«Με καταπλήσσει τό συναίσθημα εύθύνης πού δεί
χνουν αυτοί οί νέοι συγγράφεις, δπως έπίσης καί 
ή πίστη μέ τήν όποια πραγματοποιούν, τό έργο 
τους, ύπερνικώντας τΙς δυσχέρειες, δποιες κι δν 
είναι».

"Ολοι αυτοί οί μυθιστοριογράφοι διαμορφώθηκαν 
πνευματικά μέσα στη μεταπολεμική 'Ισπανία. Μα 
τό πραγματικό σχολειό δπου σπούδασαν ήταν οί 
καταστροφικές συνέπειες τού έμφύλιου πόλεμου, 
οί ελπίδες καί οί απογοητεύσεις πού είχε προ- 
καλέσει 6 πόλεμος αυτός, ή επαφή μέ τή φοβερή 
ίσπανική πραγματικότητα των τελευταίων είκοσι 
χρόνων. Τό καινούργιο μυθιστόρημα ξεπήδησε 
μέσα απ’ τήν καθημερινή σύγκρουση πολλών ' Ι 
σπανών μέ τον εχθρό πού άρχει κι από τή βαθειά 
καί ειλικρινή επιθυμία να κατανικηθεί ό εχθρός 
αυτός.

Έ ξ  αιτίας τής τέτοιας καταγωγής του τό και
νούργιο μυθιστόρημα θα μπορούσε νά είναι τό μυ
θιστόρημα μιας ακρωτηριασμένης παιδικότητας 
και μιάς εφηβείας μέ συντριμμένα όνειρα δηλ. 
ένα μυθιστόρημα έξεγερμένο, αρνητικό κι απελ
πισμένο. "Ενα μυθιστόρημα πού θα έξαντλούνταν 
σέ βίαιες χειρονομίες κι αξιοθρήνητα μοιρολόγια. 
Καί πραγματικά στήν αρχή οί μυθιστοριογράφοι 
μας στρέφονται πρός τήν εποχή δπου έπαιρναν συν
είδηση τού ανθρώπινου κόσμου μέσα από τό θόρυ
βο τών οπλών, καί μέ έντονώτατο δραματικό τόνο 
ανασύρουν τΙς συγκλονιστικές αναμνήσεις τους 
από κείνα τα χρόνια. Αύτό τό έκανε μέ έξοχο τρό
πο δ Χουαν Γκοΰτισόλο στό βιβλίο του «Πένθος 
στόν Παράδεισο» (Βραβείο *Τντιθε, 1955), πού 
αποτελεί μιαν απερίφραστη καταδίκη τού πολέ
μου καί μαζί μιαν έκκληση για δμόνοια μέ σκοπό 
τήν δημουργία ένός καλύτερου μέλλοντος. ’ Αλ
λά αύτή ή έπάνοδοςστό παρελθόν δέν είναι παρά 
μιά καταγγελία τού παρόντος καί ένας τρόπος 
γιά νά εκφραστεί ή αναζήτηση τού μέλλοντος. 
Είναι μιά έξήγηση τής θέσης τού συγγραφέα μπρο
στά στήν πραγματικότητα κ* ένα μέσο γιά νά κα
ταστήσει αυτός πιο φανερό τό γεγονός δτι έπεί- 
γεται νά δει νά γεννιώνται καινούργιες συνθήκες 
ζωής, πιο σύμφωνες μέ τήν άξιοπρέπεια τού αν
θρώπου. Τέτοιους σκοπούς εξυπηρετώντας οί νέοι 
ίσπανοί συγγραφείς, αφηγούνται τή ζωή τού ι
σπανικού λαού μέ τις διαρκείς αγωνίες του, τίς 
σπάνιες κ’  εφήμερες χαρές του, καθώς καί τούς 
αγώνες του, τίς ήττες του καί τίς ελπίδες του 
γιά τό μέλλον. ΤΕτσι τό καινούργιο μυθιστόρη
μα γίνεται σιγά σιγά τό μυθιστόρημα τού ισπανι
κού λαού σ’  αυτή τήν ώρα τού πεπρωμένου του.

"Ενας από τούς ιδιαίτερους χαρακτήρες τού 
ρεαλιστικού μυθιστορήματος είναι ή προσπάθεια 
πού καταβάλλουν οί νέοι συγγραφείς μας γιά νά 
γνωρίσουν καί νά κατανοήσουν τά προβλήματα τής 
πραγματικής ζωής μέ σκοπό νά γίνουν πειστικοί 
καί νά κάνουν τόν αναγνώστη τους νά συνειδητο
ποιήσει τά προβλήματα αυτά.

«Ή  γνώση τών τρόπων πού ζούν, σκέπτονται 
κ* εργάζονται οί άνθρωποι τής χώρας μας — , λέ
νε στήν εισαγωγή τους οί συγγραφείς τού βιβλίου

«Ταξίδι στό Ουρντες»*—  πρέπει νά μάς όδηγήσει 
σέ μιά βαθύτερη καί πλατύτερη κατανόηση τών 
κοινωνικών προβλημάτων τής έποχής μας, μέσα 
σ’ αύτήν εδώ τήν Ισπανία».

Αύτή ή επιθυμία τους νά γνωρίσουν, μέ σκοπό 
νά βοηθήσουν καί τούς άλλους νά καταλάβουν 
τά αίτια τών δεινών τους καί νά τούς έμφυσήσουν 
τήν εμπιστοσύνη σ’ ένα καλύτερο μέλλον, ώθεί 
τούς συγγ'ραφείς νά διεισδύσουν μέσα στήν αλη
θινή ίστορία τού λαού μας —  δχι στήν επίσημη 
ιστορία —  καί νά ταξιδεύουν εκεί μέσα διασχί
ζοντας τήν Ισπανία σάν έρευνητές.

Οί αναδρομές τους στά βιβλία καί ή άμεση επα
φή τους μέ τό δράμα τού λαού μας τούς έπέτρεψε 
νά ανακαλύψουν δτι οί ρίζες τής σημερινής κατά
στασης βρίσκονται μέσα στις παραγωγικές σχέσεις. 
'Π  διαπίστωση αύτή τούς δδηγεί νά δείχνουν ή 
νά ύποδάλλουν μέσα απ' τό έργο τους δτι οί ι
διαίτερες καταστάσεις τών ήρώων τους συνδέον
ται στενά μέ τίς ιστορικές καί κοινωνικές κατα
στάσεις γενικά καί δτι ή ψυχολογία τών ήρώων 
είναι αποτέλεσμα μιας αντίδρασής τους μπρο
στά στήν πραγματικότητα.

Ή  γενική κατάσταση, οί αντιδράσεις κόπωσης 
καί άηδίας, οί ελπίδες καί οί αγώνες που διεγεί
ρει ή κατάσταση αύτή, παρουσιάζονται σ* δλη τους 
τή γυμνότητα στό μυθιστόρημα τού Χοσέ Κορρά- 
λες ’ιΕτζέχ «Ή  άλλη δψη» (1960) καί στό έργο 
«Τά προ αστεία τής Βαρκελώνης» (Βραβείο τής 
Μπιπλιότεκχ Μπρέβε 1958), δπου ό Αουίς Γκοΰ- 
τισόλο Γκαίΰ μελετάει μέ διεισδυτικώτχτο τρό
πο τή συμπεριφορά κάθε ήρωά του σέ συνάρτηση 
μέ τή θέση πού κατέχει μέσα στούς κόλπους τής 
κοινωνίας. Καί οί δυό συγγραφείς παρουσιάζουν—  
σύμφωνα βέβαια μέ τήν ιδιαίτερη προσωπικότητά 
του ό καθένας —  μιά θέα συνόλου, αντιμετωπί
ζοντας τά γενικά προβλήματα μέσα απ’ τή στά
ση — , τήν κάποτε αντιφατική —  τών ήρώων τους 
πού ανήκουν στά πιό διαφορετικά κοινωνικά στρώ
ματα.

2 ’ άλλα ρεαλιστικά μυθιστορήματα οί συγγρα
φείς προσεγγίζουν διάφορες όψεις τής ιστορικής 
πραγματικότητας αλλά — , δπως καί οί δυό πού 
άναφέραμε πιό πάνω —  κάνουν αύτή τή δουλειά 
χωρίς νά σχηματοποιούν τά πράγματα, χωρίς νά 
ξεχνούν ούτε μιά στιγμή δτι κάνουν έργο τέχνης 
κι δτι ή αλήθεια καί ή τέχνη αποτελούν τήν ίδιά 
τήν ουσία τής ομορφιάς. Αύτό πού διακρίνει αύτή 
τή λογοτεχνία τού καθημερινού, είναι ή ανησυχία 
της γιά τό μέλλον τών ανθρώπων, 6 ούμανισμός 
της, δηλ. πράγματα πού αποτελούν θεμελιώδη χα
ρακτηριστικά τής αθάνατης λογοτεχνίας.

«Οί αγέρωχοι» (1954) τού ’ Ιησού Φερνάντεθ 
Σάντος, «Ή  γή τού Νιχάρ» (I960» τού Χουάν 
Γκοΰτισόλο, «Τό ορυχείο» (βραβείο Ναντάλ 1960) 
τού Α. Λόπεθ Σάλινας καί τό «Ταξίδι στό Αάς 
Οδρντες» τών Α. Αόπεθ Σάλινας καί Άντόνιο Φέρ- 
ρες, αντλούν τό υλικό τους από τίς διάφορες δψεις 
τών προβλημάτων τής ισπανικής ύπαίθρου.

Οί συνθήκες ζωής καί εργασίας τών βουλευ
τών πού εγκαταλείπουν τήν ύπαιθρο γιά νά ικα
νοποιήσουν τίς πιό στόχε ιώδεις ανάγκες τους, 
χωρίς νά τό κατορθώνουν κι αύτό, μελετιούνται

* . Las H urdes, ή πιό εξαθλιωμένη α γ ρ ο 
τική περιοχή τής ’ Ισπ ανίας (Σ η μ . Μ ετ.)
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στό «Ήλεκτροπχραγωγικός σταθμός* (προκριμένο 
γιά τό βραβείο Ναντάλ 1956) του X Λόπεθ Πα- 
τσέκο καί στό « ‘ Ορυχείο* πού τό αναφέραμε πιό 
πάνω.

«Τό πισωδρόμισμχ τών κυμάτων* (1958) πού 
σημαδεύει μια σημαντική καμπή στό έργο τού Χου- 
άν Γκουτισόλο και «Ή  αξίνχ» (προκριμένο για 
τό βραβείο Νανταλ 1959) τού Άντόνιο Φέρρες πε
ριγράφουν τΙς άθλιες συνθήκες ύπαρξης τών άκτη- 
μόνων καί πεινασμένων χωρικών πού εγκαθίσταν
ται στά προάστεικ των μεγάλων πόλεων. Πρό
κειται γιά ένα γεμάτο πόνο άντικαθρέφτισμα τής 
ζωής τών ανθρώπων πού είναι παντού αποδιωγμέ- 
νοι μέσα στήν κοινωνία μας..

Ό  Π. Σάντσεθ Φερλόσιο στα «Νερά τού Χχράμα» 
(βραβείο Νανταλ 1955), καταγγέλλει τήν επίση
μη έλλειψη μέριμνας για τή νεολαία καί τή συμ
περιφορά μιας μερίδας νέων πού ζούνε χωρίς 
καμιά προοπτική. ‘ Η μηδαμινότητα, ή διαφθο
ρά καί ή διαστροφή πού βασιλεύουν μέσα στους 
μεγαλοαστικούς κύκλους, παρουσιάζονται δλόγυ- 
μνες μέσα στά έργα «Παιχνίδια μέ τά χέρια» 
(1954), του Χουάν Γκουτισόλο, «Πίσω απ’ τΙς 
κουρτίνες» (βραβείο Ναντάλ 1957) τής Κάρμεν 
Μχρτίν Γκάϊτε, «Καινούργιες φιλίες» (βραβείο 
Μπιπλιότεκχ Μπρέβε 1959) τού X. Γκχρθία ‘ Ορ- 
τελάνο καί στό «Χρονικό ένός νησιού» (1961) 
τού Χουάν Γκουτισόλο.

"Όλα αυτά τά μυθιστορήματα ζωγραφίζουν δλο- 
ζώντκνα τή σημερινή ‘ Ισπανία κ* επιτρέπουν στόν 
άναγνώστη νά νιώσει τόν πόθο τής απέραντης 
πλειονότητας τών ‘ Ισπανών γιά αλλαγή, καθώς 
καί τήν προσπάθεια τών συγγραφέων νά διερ- 
μηνέψουν αυτό τόν πόθο μέσα στό έργο τους. 
‘ Η πίστη απέναντι στή ζωή, ή αγάπη γιά τήν 
αλήθεια —  παρά τις κάποιες διαφορές στόν τρόπο 
έκφρασης οιυτών τών αξιών, διαφορές πού δικαιο
λογούνται από τήν κατάσταση πού αντιμετωπίζει 
δ ρεαλιστής συγγραφέας —  τών μυθιστοριογράφων 
μας, δίνουν στή λογοτεχνική δημιουργία τους τήν 
αξία ένός τεκμήριου πού θά πρέπει μιά μέρα νά τό 
λάβει ύπ’  δψη του, δ ιστορικός δ όποιος θά θελήσει 
νά αναπλάσει τήν εποχή μας, δπως κάνει καί δ 
έρευνητής πού θέλοντας νά αποκαταστήσει τήν Ι
στορική αλήθεια τού Ισπανικού «χρυσού αιώνα» κα
ταφεύγει στό πικαρέσκο* μυθιστόρημα ή στόν Δόν 
Κιχώτη.

1. Π εζογραφικό (μυθιστορηματικό) είδος 
πού άνθ ισε  στήν ‘ Ισπ ανία  κατά  τό π ρώ το  
μισό τού 17 αί. Τ ά  έργα πού αντέχουν στό  
είδος αυτό διακρίνονται γιά τή χάρη καί τήν 
π ρω τοτυπ ία  τους. Π εριγράφουν τά  ήθη καί 
τις  συνήθειες τώ ν  πίκαρος, ένός γραφικού 
καί ύποπτου κόσμου πού ζοϋσε «κρυφά ά π ’ 
τό  θ εό » , στό  π εριθώ ριο  τής κοινωνίας. Σ τόν  
κόσμο τώ ν  πίκαρος ανήκουν οί ζητιάνοι, κα- 
τεργαρέοι καί φουκαράδες κάθε λογής, οί 
άποδιωγμένοι από τήν κοινωνία, πρώην κα- 
τάδικοι, κακοποιοί κλπ. Μ ερικά από τά  κα
λύτερα μ υθιστορή μ ατα  τού είδους είναι « ‘ Ο 
Λ α ζα ρά κ ος ντε Τ όρμ ες» τού Ο ύρτάδο ντε 
Μ εντόθα , « Ό  Γ κουθμάν ντε Ά λ φ α ρ ά τ σ ε »  
τού Μ ατέο Ά λ ε μ ά ν , « Ό  Μ άρκος ντέ Ό μ -  
πρεγκόν* τού Β ιθέντε Έ σπ εν έλ , μερικά διη 
γήματα τού Θ ερβάντες κ. ά . (Ση μ . Μ εταφ .)

Στούς μυθιστοριογράφους τής γενιάς αυτής δέ 
θά συναντήσεις τήν επιθυμία νά διακριθούν μέ κά
θε θυσία μέσω τής έπιλογής ιδιότυπων θεμάτων 
καί μεθόδων γραφής, πράγμα που αποτελούσε τό 
ιδιαίτερο γνώρισμα τής λεγόμενης «γενιάς τού 
1898» καί τών συνεχιστών της. Γιά τους νέους 
μας λογοτέχνες δ ρόλος τού συγγραφέα συνίστα- 
ται στό νά προσπαθήσει νά διερμηνεύσει μέσα στό 
έργο του τά προβλήματα πού απασχολούν τή με
γάλη πλειονότητα τών συγχρόνων τους.

‘ Ο Θερβάντες έλεγε πώς άν ένα όνομα δέν είναι 
ώφελιμότερο από τά άλλα στήν κοινωνία, τότε 
αυτό είναι άπλώς καί μόνο ένα .ακόμα όνομα μέσα 
στό πλήθος τών άλλων ονομάτων. Πιστοί σ’  αύτό 
τό αναγεννησιακό ιδεώδες οί νέοι μας συγγραφείς 
θεωρούν ότι τότε μόνο γίνονται διάσημοι όταν 
κατορθώνουν νά κάνουν μέ τό έργο τους αποτελε
σματικότερη τή κατάχτηση τού αντικειμενικού 
σκοπού πού έχουν βάλει μπροστά τους.

Τό άπλωμα τών ριζών καινούργιου μυθιστο
ρήματος μέσα στήν Ιστορία καί ή λαχτάρα τών 
συγγραφέων νά καθρεφτίσουν μέσα στό έργο τους 
καί νά βοηθήσουν μέ τό έργο τους τις αλλαγές 
πού συντελούνται μέσα στήν πραγματικότητα (ε 
παναλαμβάνουμε, χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι 
έστω καί γιά μιά στιγμή ξεχνούν πώς κάνουν έρ
γο τέχνης) δδήγησε ορισμένους κριτικούς —  πού 
ένδιαφέρονται νά κολλάνε ταμπέλλες αντί νά κα- 
νανοούν τά έργα, νά δημιουργούν σκάνδαλα αντί ν’ 
αξιολογούν προσφορές —  στό νά αποκαλέσουν τούς 
νέους συγγραφείς «στρχτευμένους». Α λ λ ά  κάτι 
τέτοιες αυθαίρετες ταξινομήσεις αφήνουν αδιάφο
ρους τούς νέους μυθιστοριογράφους μας. Στό κά
τω κάτω τής γραφής, μήπως υπάρχει έστω καί έ
να αριστούργημα τής παγκόσμιας λογοτεχνίας πού 
νά μήν είναι στρατευμένο; Αύτό βέβαια δέ σημαί
νει πώς κάθε στρατευμένο έργο είναι αναγκαστικά 
καί μεγαλοφυές. ‘ Ο Θερβάντες, δ Λόπε ντέ Βέγ- 
κα κι δ Καλντερόν ήταν στόν καιρό τους στρα
τευμένο ι συγγραφείς. ’ Αλλά σήμερα τά σημαντι- 
κώτερα, έργα τών δυό τελευταίων δέν τά παίζουν 
στήν ‘ Ισπανία. Στρατευμένοι επίσης ήταν δ Ά ν 
τόνιο Ματσάδο, δ Φεντερίκο Γκαρθία Αόρκχ (στά 
θεατρικά του έργα) κι δ Μιγκουέλ Χερντχντέθ. 
Γι’  αύτό καί τό αντιπροσωπευτικότερο μέρος τού 
έργου τους μένει παραμερισμένο στή σκιά ή καί 
απαγορεύεται έντελώς.Γι* αύτό άλλωστε είχαν καί 
οί τρείς τό δραματικό τέλος πού ξέρουμε. "Όλοι 
οί αξιόλογοι συγγραφείς πού έγραψαν σέ Ισπανική 
γλώσσα ήταν στόν καιρό τους στρατευμένοι καί γι 
αύτό ακριβώς τό λόγο άναφερονται τιμητικά μέ
σα στή λογοτεχνική μας ιστορία μέ τόν τίτλο 
τών άνανεωτών. ^

Οπως κι άν έχει τό πράγμα, αύτές οί έτικέτ- 
τες δέν απασχολούν τούς συγγραφείς μας. Ε κ εί
νο πού έχει γ ι’ αυτούς σημασία «είναι «νά τεθεί μέ 
άμεσο κ’ επείγοντα τρόπο τό ζήτημα τού μετα
σχηματισμού τής κοινωνίας (X. Λόπεθ Πατσέκο, 
λόγοι στήν πρώτη Διεθνή Συνάντηση γιά τό Μυ
θιστόρημα, περιοδ. Φορμεντόρ, "Ιούλιος 1959). 
Σημασία γι’ αύτούς έχει τό ότι «ή λογοτεχνία 
χρησιμεύει στό νά δώσει μιά δομή στήν κοινωνία» 
(Α. Λόπεθ. Σάλινας στο περιοδικό «Ντεστίνο» 
Βαρκελώνη, 16 - 6 - 1960), πράγμα πού ύπο- 
χρεώνει τό συγγραφέα «νά δείχνει τό αληθινό πρό
σωπο τής κοινωνίας, καί νά καθρεφτίζει μέσα στό



έργο του τΙς αντιφάσεις της» (Χουάν Γκοϋτισόλο, 
στή πιό “ άνω Διεθνή Συνάντηση).

ΟΙ μυθιστοριογράφοι που μάς απασχολούν εδώ 
είναι ρεαλιστές, καί γι9 χύτούς δ ρεαλισμός προϋ
ποθέτει δτι δ συγγραφέας πρέπει στις συγκρούσεις 
του καιρόD μας να παίρνει θέση στό πλευρό των δυ
νάμεων πού αγωνίζονται νά σπάσουν τα καλούπιχ 
τής παλιάς διάρθρωσης πού καταστρέφουν τΙς άν- 
θρώπινες δυνατότητες και εμποδίζουν τήν Ολική 
καί πνευματική πρόοδο ένδς δλόκληρου λαού.

Όστόσο, παίρνοντας κ* εμείς μέρος στό παι
χνίδι τοϋ κολλήματος έτικεττών πού τόσο τό ά- 
γαπούν οί κριτικοί μας, μπορούμε νά πούμε πώς 
τδ καινούργιο μυθιστόρημα είναι πράγματι στρα- 
τευμένο κι δχι άπλώς μυθιστόρημα - μαρτυρία.

Ή  διάκριση ανάμεσα σέ στρατευμένο μυ
θιστόρημα καί μυθιστόρημα - μαρτυρία είναι 
νομίζω, ή εξή ς: 9 Αντίθετα από τό στρα
τευμένο μυθιστόρημα, τό μυθιστόρημα μαρτυ
ρία συλλέγει, μέ κριτικό ή σατιρικό πνεύ
μα, μερικά κομματάκια τής πραγματικότητας αλλά 
δεν παίρνει δπ9 όψη του τις σχέσεις που ύπάρχουν 
ανάμεσα στις καταστάσεις των προσώπων καί στήν 
κοινωνική διάρθρωση. Σ 9 αυτό τό είδος (τού μυθι
στορήματος - μαρτυρίας) άνήκουν λ.χ. τά έργα 
«Τίποτα» (βράδειο Χαντάλ 1947) τής Κάρμεν 
Λαφορέ, « Ή  Κυψέλη» (1951) τού Χοσέ θέλα, 
έργο πού σημείωσε πολλές εκδόσεις κι απαγορεύ
τηκε στήν 'Ισπανία, «Ή  μάσκα» (1955) τής "Ε- 
λενας Κιρόγκκ, «Μέ τό νοτιά» (1956) τού Λ. 
Αλντεκόα, «Τά πεθαμένα παιδιά» (1959) τού Α. 

Μαρία Ματούτε, καί «Τό κόκκινο φύλλο» (βραβείο 
Φονταθιόν - Μάρτης 1959) τού Μ. Ντελίμπες.

"Ολα τά πιό πάνω μυθιστορήματα έχουν βγει 
μέσα απ’ τήν πραγματικότητα, αλλά μιά πραγ
ματικότητα έρμηνευμενη από συγγραφείς πού δια- 
πνέονται από μία πεσιμιστική αντίληψη γιά τον 
άνθρωπο, πού δέν πιστεύουν σ9 ένα καλύτερο μέλ
λον καί δέν βλέπουν τούς αγώνες των 'Ισπανών 
εξόριστων καί τις αλλαγές πού κυοφορούνται. Δέν 
θεωρούν τήν πραγματικότητα σάν κάτι εφήμερο 
καί τή σημερινή κοινωνία σάν ένα πλαίσιο προ
σωρινό. Κ9 έτσι οί ήρωές τους πού είναι θύματα 
τής αδικίας, τής αυθαιρεσίας καί τής καταπίεσης 
συγκρούονται ανώφελα μέ τήν πραγματικότητα 
είτε* ύποτάσσονται στή μοίρα τους. Οί ήρωες αυ
τοί είναι πρόσωπα νικημένα, προκαταβολικά συν- 
τριμμένα, απελπισμένα.

’ Αντίθετα, οί στρατευμένοι μυθιστοριογράφοι 
έρμηνεύουν τήν πραγματικότητα σάν ένα δυναμι
κό στοιχείο που βρίσκεται διαρκώς σέ κίνηση. 
Πιστεύουν στήν ανθρώπινη Ικανότητα μετασχημα
τισμού. Πασκίζουν νά βοηθήσουν τόν άνθρωπο στήν 
πάλη του ενάντια στις αντιξοότητες. *Έτσι τό 
καινούργιο μυθιστόρημα είναι μαχητικό καί γεμάτο 
ελπίδα, μ ’ δλο πού οί μυθιστοριογράφοι μας δέν 
καταφέρνουν δλες τίς φορές νά διερμηνέψουν τούς 
αγώνες πού διεξάγονται στήν πραγματικότητα καί 
νά μεταδώσουν τήν ελπίδα.

Τό καινούργιο μυθιστόρημα δέν αντιγράφει κανέ
να πρότυπο ούτε υπακούει σέ κανένα κανόνα. 9Απ9 
αυτού προκύπτει μιά μεγάλη ποικιλία σέ τεχνικές 
καθώς καί ή πρωτοτυπία τού κάθε μυθ ιστοριο
γράφου. Ακόμα κι δ κάθε συγγραφέας παρουσιά
ζεται ανανεωμένος σέ κάθε καινούργιο έργο του, 
έστω κι άν προσεγγίζει τό ίδιο θέμα. Τέτοια

λ.χ. είναι ή περίπτωση τού Χουάν Γκοϋτισόλο, 
τού πολυγραφότερου καί ασφαλώς τού πιό προικι
σμένου από τούς νέους μας συγγραφείς. Τό μόνο 
στοιχείο πού φέρνει τούς μυθιστοριογράφους αύ- 
τούς τόν ένα κοντά στόν άλλο είναι ή κοινή τους 
επιθυμία νά πάρουν μέρος στή θεμελίωση μιας 
καινούργιας κοινωνίας καί γι9 αυτό δίνουν μιάν 
αύθεντική εικόνα τής σημερινής Ισπανίας.

Καθένας τους όμως, γιά νά φτάσει στό σκοπό 
αυτό, χαράζει τή δική του πορεία, σφυρηλατεί 
τά δικά του εργαλεία. 'Ο Γκαρθία Όρτελάνο λέει:

«Αυτό πού μ9 απασχολεί είναι νά καταχτήσω μιά 
τεχνική καί μιά γλώσσα. Όστόσο δέ μοΰ διαφεύ
γει πώς αυτή ή κατεργασία τών Ολικών θά μπο
ρούσε νά μέ Οδηγήσει σ9 έναν ρητορικό τεχνικι- 
σμό καί στυλισμό»

ΓΙντιθε, Μαδρίτη 1959).
Τόν κίνδυνο τούτο που επισημαίνει δ Ό ρτελά

νο προσπαθούν όλοι νά τόν αποφύγουν γιατί, δπως 
λέει δ X. Φερνάντεθ Σάντος «στήν αφήγηση τό 
σημαντικό είναι εκείνο πού άφηγείσαι» καί γιατί 
«κάθε βιβλίο πού στηρίζει' τήν αποτελεσματικότητά 
του στήν τεχνική του δέν ζεί πολύ καιρό» («Ά θέν- 
το», Μαδρίτη - Φλεβάρης 1959).

Ωστόσο θά ήταν λάθος νά νομίσουμε δτι οί 
μυθιστοριογράφοι αυτοί αδιαφορούν γιά τά εκφρα
στικά μέσα. Εκείνο πού θέλουν νά τονίσουν είναι 
πώς κατά τή γνώμη τους τό περιεχόμενο παίζει 
τόν πρωτεύοντα ρόλο.

9Αρχικά, μερικοί νόμιζαν πώς δποιαδήποτε τε
χνική μπορούσε νά εξυπηρετήσει τήν προσέγγιση 
δποιουδήποτε θέματος, σ9 δποιαδήποτε χώρα. Ή  
πείρα άνάλαβε νά τους δείξει πώς δέν υπάρχει 
καμιά οικουμενική τεχνική.

Ή  τεχνική είναι αποτέλεσμα μιας σειράς πα
ραγόντων: τής Ιστορικής περίστασης σέ μιά δο
σμένη χώρα, τής θέσης που παίρνει δ συγγραφέας 
απέναντι σ9 αυτή τήν περίσταση καί τών ιδιαί
τερων συνθηκών πού δημιουργούνται άπ9 αυτό, τών 
έμφυτων προσόντων του καί τέλος, αυτού πού τό 
όνομάζουμε ιδιοσυγκρασία.

Κάτω από τέτοιους δρους ή καθυπόταξη τού α
φηγηματικού ύλικού σέ δρισμένες προυπάρχουσες 
μεθόδους περιορίζει τό βελινεκές τού έργου καί 
ελαττώνει καί τίς ίδιες τίς δυνατότητες τού συγ
γραφέα, δπως παρατηρεί δ Χουάν Γκοϋτισόλο:

«Μερικές φορές —  γράφει —  προσπάθησα νά 
πλάσω τό αφηγηματικό ύλικό μου σύμφωνα μέ μιάν 
βρισμένη μορφή, μ9 ένα δρισμένο ύφος (εσωτερικό 
μονόλογο, κινηματογραφική θέα κλπ .). Σ 9 αύτό 
οφείλεται ή διανοουμενίστικη παραμόρφωση πού 
παρατηρούν στά πρίν άπ9 «Τά πισωδρομίσματα 
τών Κυμάτων» μυθιστορήματά μου. θυσίαζα τήν 
αυθεντικότητα τών καταστάσεων καί τών προ
σώπων στήν αναζήτηση τής μορφικής πρωτοτυπί
ας. Τώρα πιστεύω δτι τό θέμα καθορίζει αναγκα
στικά τήν τεχνική. Επειδή ή πραγματικότητα 
αλλάζει καί μεταβάλλεται από μέρα σέ μέρα, τό 
ρεαλιστικό μυθιστόρημα δέν πρέπει νά συμμορ
φώνεται μέ κανένα πρότυπο, δτο τέλειο κι άν 
είναι αύτό. ’ Αντίθετα, όφείλει νά είναι τόσο εϋ- 
πλαστο καί ευλύγιστο, δσο καί τό ύλικό που σκο
πεύει νά εκπροσωπήσει. Τό πρόβλημα είναι νά 
προσαρμόζεται κανείς στήν πραγματικότητα πού 
μοιάζει μέ τόν Πρωτέα, άνιχνεύοντάς την κάτω 
απ9 τίς διάφορες μεταμορφώσεις της καί αναγκά-



ζοντάς την ν’ αποκαλύπτει τό νόημά της. Ή  τε
χνική γίνεται τότε δ προσωπικός κχΐ αμετάδοτος 
τρόπος μέ τόν όποιο βλέπεις τδν κόσμο. Αυτό α
παιτεί απ’ τή μια μέρια σχολαστική εξέταση τής 
γλώσσας πού μεταχειρίζεσαι κι απ* τήν άλλη μέ
ρια κατάργηση τών παλιών μορφικών σχημάτων 
πού δ συγγραφέας έχει, από λόγους ρουτίνας, 
τήν τάση να τά μιμηθεϊ. θεμελιακοί στόχοι τού 
μυθιστοριογράφου πρέπει νά είναι τδ όξύ βλέμμα 
καί ή άγνότητα ύφους. (Χουάν Γκούτισόλο, «Ρε
αλισμός, Νατουραλισμός, Φαντασία», *Έκδ. Σ. 
Μπαρράλ 1961).

Οί διάφοροι παράγοντες, αντικειμενικοί καί ύ- 
ποκειμενικοί,· 7ιού παρεμβαίνουν στήν έπεξεργα- 
σία μιάς δοσμένης τεχνικής ή ενός δοσμένου ύφους 
δείχνουν επαρκέστατα ένα λάθος πού συχνά δια- 
πράττεται: δηλ. τόν αύθαίρετο ξεχωρισμό τού 
περιεχομένου απ* τή μορφή. Τα εκφραστικά μέσα 
είναι πάντοτε καί περιεχόμενο καί μορφή.

Τό καινούργιο μυθιστόρημα, από τούς Ιδιους 
τούς λόγους τής ύπαρξής του είναι λαϊκό. Κι δ- 
μως, ώς πρίν λίγο καιρό ακόμη, οι αναγνώστες 
αυτού τού είδους τής λογοτεχνίας προέρχονταν 
από άλλα κοινωνικά στρώματα. Ή  διαπίστωση αύ- 
τή οδήγησε δλους σχεδόν τούς κριτικούς στό νά 
ύποθέσουν πώς δέν μπορεί νά ύπάρξει «λαϊκή λο
γοτεχνία» πώς δ λαός δέ θά διαβάζει τά βιβλία 
που προορίζονται γι αύτόν δσο δέ θά έχει κατα
χτήσει τή χειραφέτησή του.

"Αν κρίνουμε από πρόσφατα δεδομένα, δ πιό 
πάνω Ισχυρισμός φαίνεται πολύ παρακινδυνευμέ
νος. Ή  αλήθεια είναι πώς ό άνθρωπος τού λαού 
κερδίζει τόσα μόνο δσα φτάνουν Ισα Ισα γιά νά 
μήν πεθάνει από τήν πείνα. fO βουλευτής γυρί
ζει στό σπίτι του τσακισμέος από τήν κούραση, 
ζεΐ μέσα σε στενάχωρες καί ανθυγιεινές κατοικίες, 
έχει χίλια προβλήματα πού τόν βασανίζουν, και

στίς περισσότερες περιπτώσεις είναι αγράμματος. 
Τούτα δμως δέν άρκούν γιά νά εξηγήσουν τήν α
πέχθεια τοϋ λαού γιά τή λογοτεχνία.

*Άν δ λαός δέ διαβάζει καί δέν ένδιαφέρεται 
γιά δ,τι δημοσιεύεται, τούτο συμβαίνει επειδή δ,- 
τι δημοσιεύεται αγνοεί τό λαό, δταν δέν τόν πε- 
ριπέζει. Κατά τά τελευταία χρόνια έκδόθηκαν μυ
θιστορήματα δπου δ λαός αναγνωρίζει τόν έαυτό 
του, δπου οί συγγραφείς μιλούν γι* αύτόν, αντλούν 
τήν έμπνευσή τους απ’ αύτόν καί απευθύνονται |> 
αύτόν. Καί τά βιβλία αυτά τείνουν τώρα ν* απο- 
χτήσουν τιράζ πολύ μεγαλύτερο από τό μέσο δρο. 
Καί κάτι ακόμα σπουδαιότερο: .Μερικοί από τούς 
συγγραφείς αυτών τών μυθιστορημάτων,προσκλήθη
καν από δμάδες εργατών νά πάρουν μέρος σέ ένα 
διάλογο μέ θέμα τά  έργα τους. Αυτό είναι κάτι 
ασυνήθιστο στή χώρα μας κι αποδείχνει πώς δ
ταν δ συγγραφέας απασχολείται στ* αλήθεια μέ 
πραγματικά προβλήματα καί καταφέρνει νά τά 
τοποθετήσει ζωντανά μέσα στό έργο του, τότε δ 
λαός ανταποκρίνεται στό μέτρο πού τού επιτρέ
πουν οί ασθενικές δυνάμεις του.

Οί διαπιστώσεις αυτές, ή Ιδια ή θέση τού και
νούργιου μυθιστορήματος καί οί πολύ δύσκολες 
συνθήκες εργασίας τοϋ συγγραφέα, έξ αίτίας τών 
επισήμων πιέσεων, μάς οδηγούν νά συμπεράνουμε 
δτι τό μέλλον τού μυθιστορήματος έξαρτάται δχι 
μόνο από τήν Ιστορική έξέλιξη αλλά επίσης κι 
από τά  αποτελέσματα πού θά επιτύχει δ συγγρα
φέας στήν προσπάθειά του νά διερμηνέφει τά 
προβλήματα καί τις έλπίδες τής πλειοψηφίας.

Τό ρεαλιστικό μυθιστόρημα συνεργαζόμενο μέ τό 
λαο στην προπαρασκευή τής εγκαθίδρυσης ένός 
μέλλοντος μέσα στό δποϊο δλοι οί Ισπανοί θά 
έχουν τήν δυνατότητα νά βροϋν τόν έαυτό τους, 
προπαρασκευάζει μαζί κ α ί  τό δικό του μέλλον.

Μετάφραση : Κ Ω ΣΤΑ Π ΕΤΡΟΤ
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“ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΜΑΔΑΡΑΣ..

Λαογραφικά — ηθογραφικά — έπικά άφηγήματα άπό τή ζωή
καί τήν ιστορία της Κρήτης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΥΡΩ Π Η Σ» Θεμιστοκλέους 1, ?Αθήναι
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« Τ Σ Ε Χ Ο Σ Λ Ο Β Α Κ Ι Α

Ο ΟΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΠΡΝΟ

Σέ μιχν από τίς πλατείες του Μπρνό βρίσκεται 
ένα σύγχρονο κτίριο, πού οί κάτοικοι τ*?)ς πόλε- 
ως τό έχτισαν αμέσως μετά τήν απελευθέρωση 
τής πόλης τους τό 1945, για νά έχουν ένα κα
τάλληλο (κέντρο γιά πνευματικές έκδηλώσεις.Με
ρικά χρόνια αργότερα, αφιερώθηκε στόν Ιδιο σκο
πό καί ένα άλλο οικοδόμημα αναγεννησιακού ρυ
θμού. Τά δύο κτίρια πού έλαβαν τό κοινό όνομα 
«Οίκος Πολιτισμού τού Μπρνό* έχουν καθένα συγ
κεκριμένο σκοπό: τό σύγχρονο κτίριο χρησιμεύει 
προπαντός γιά την τέχνη τού καιρού μας, ενώ 
τό κτίριο ’ Αναγεννήσεως φιλοξενεί εκθέσεις πα
λιάς τέχνης. Ε κεί άναπτύσουν τή όραση τους 
καί τρία ακόμα ειδικά τμήματα: τής γραφικής, 
τής φωτογραφικής καί τής αρχιτεκτονικής. Ή  
ώραία αυλή τού παλαιού μεγάρου προσφέρεται 
κατά τό καλοκαίρι γ ιά  συναυλίες καί θεατρικές 
παραστάσεις.

Καλλιτέχνες εικαστικών τεχνών, μουσικοί, λο
γοτέχνες, ήθοποιοί καί άλλοι συναντώνται εκεί 
μέ κάθε είδους ευκαιρία ( ’ Εκθέσεις, συζητήσεις, 
κλπ.) μέ τούς πολίτες τού Μπρνό καί συζητούν 
μαζί τους διάφορα θέματα. ’ Ιδιαίτερα σημαντική 
είναι ή προσέλευση τής νεολαίας. *0 Οίκος Πο
λιτισμού δημιούργησε γιά τούς νέους ένα ειδικό 
τμήμα —  τή Λέσχη τών νεολαίων φίλων τών ει
καστικών τεχνών ' —  που είναι μοναδικό στην 
Τσεχοσλοβακία. ’ Εκεί οί νέοι μαθαίνουν νά εν
νοούν τις εικαστικές τέχνες ή ενεργά ν’  αφιερώ
νονται σ’ αυτές, νά γνωρίζουν την Ιστορία τους, 
τίς καλλιτεχνικές τάσεις τού παρελθόντος καί 
του παρόντος. Ή  Λέσχη αριθμεί σήμερα 1.200 
μέλη καί έχει στό ένεργητικό της πάρα πολ
λές συζητήσεις πάνω στά διάφορα ζωγραφικά καί 
γλυπτικά έργα πού εκτέθηκαν στις αίθουσες της. 
Ή  νοελαία αποτελεί τήν πολυχριθμότερη δμά- 
δα ενδιαφερομένων, καί ατή λέσχη Μουσικής 
Τζαζ πού βρίσκεται εκεί, καθώς καί στη ; δμάδα 
ρυθμικής.
• Μεγάλη σημασία από μορφωτική καί πολιτι
στική άποψη έχουν καί τά  τρία άλλα τμήματα 
πού άναφέραμε ήδη. Τό γραφείο αρτ/ιοεκτονι- 
κ.ής, μέ τή βοήθεια τής “’Ενωσης Τσεχοσλοβά
κων αρχιτεκτόνων του Μπρνό, προσφέρει μεγά
λες δυνατότητες συζητήσεων καί συνομιλιών με
ταξύ τών αρχιτεκτόνων καί τού κοινού. Μέ τίς 
’ Εκθέσεις του, συμβάλλει όχι μόνον στή διάδοση 
τής εργασίας τών αρχιτεκτόνων, άλλ’ επίσης 
στήν ανάπτυξη τής καλαισθησίας τού κοινού σέ 
θέματα σχετικά μέ τίς κατοικίες. Τό τμήμα φ ω 
τογραφικής προκαλεί δχι μόνο τό μεγάλο εν
διαφέρον τού κοινού για τίς εκθέσεις καλλιτε
χνικών φωτογραφιών, αλλά γίνεται επίσης τό 
κέντρο μεθοδικής κατάρτισης τών ερασιτεχνών 
φωτογράφων. Τό τμήμα γραφικής έχει γ :ά  σκο
πό του νά ενημερώνει τό κοινό γιά τή γραφική 
τέχνη, ξεχασμένο συχνά κλάδο, καί ταυτόχρονα 
μαθαίνει τον κόσμο νά στολίζει τά  διαμερίσματά 
που μέ χαρακτικά έργα αντί γιά ακαλαίσθητους

πίνακες, ζωγραφισμένους μέ τό χέρι. Μαζί μέ 
τόν κατάλογο γιά τήν έκθεση γραφικής, κάθε 
επισκέπτης παίρνει δωρεάν ένα χαρακτικό έργο.

Ή  δραστηριότητα τού Οίκου Πολιτισμού * δέν 
περιορίζεται μόνο στη ; πάλι Μπρνό. Τό προσω
πικό του, πού έχει επικεφαλής τό συγγραφέα 
νΑντολφ Κρουπα, όργχνώνει κινητές εκθέσεις γιά 
νά μπορέσει ή τέχνη νά φθάσει στό λαό απευθεί
ας στους τόπους έργασίας, στα εργοστάσια τής 
νότιας Μοραβίας, στους διάφορους αγροτικούς συ
νοικισμούς, στά σχολεία, στίς πολιτιστικές λέ-
αχ®ς·

«Ή  αισθητική διαπαιδαγώγηση αρχίζει μέ τή 
δημιουργία καλαίσθητου περιβάλλοντος εκεί δπου 
περνάμε τό μεγαλύτερο μέρος τής ήμέρας μας», 
μάς είπε δ Διευθυντής τού Οίκου Πολιτισμού.Γι’ 
αύτδ ιτδ λόγο επιμένουμε τόσο πολύ νά γίνονται 
εκθέσεις μέσα στά εργοστάσια ή σ ’ άλλους τό
πους εργασίας. ΟΙ έκθέσεις αυτές είναι τό κα
λύτερο σχολείο γιά τούς θεατές καί τούς καλλι
τέχνες. Ε μ είς  βρίσκουμε εκεί ένα νέο καλλιτε
χνικό κοινό. Ά λ λ ’ αυτές δεν χρ/νσύν. Ή  προσ
παθεί ά μας συνίστχται στό νά δημιουργήσουμε 
ένα περιβάλλον πού νά επιδρά μέ τή ; αισθητική 
καί τήν καλαισθησία του πα*/τοϋ δπου συγκεν
τρώνονται άνθρωποι, -στα εργοστάσια, τα  γρα
φεία, τίς αίθουσες αναμονής, τούς κινηματογρά
φους, τά θέατρα, τίς λέσχες, τίς Βιβλιοθήκες.
Σ ’ δλα αύτά τά  μέρη, ένα αντίγραφο καλλιτε
χνικού έργου, ένα χαρακτικό ή ένα άγαλμχτάκι 
μπορούν νά προσφέρουν μεγάλη βοήθεια. Είναι 
πάρα πολύ μεγάλη ή σημασία τών εικαστικών 
τεχνών στή διακόσμηση τών νέων κατοικιών καί 
τής γλυπτικής, ιδιαίτερα στή διακόσμηση τών 
πάρκων.

Πολυάριθμες είναι οί ιδέες καί επιπλέον ύ
παρχε ι πολύ καλή θέληση για τήν πραγματο
ποίησή τους. Α ρκεί νά αναφέρουμε πώς στά δε
καπέντε χρόνια τής ζωής του ό «Οίκος Πολιτι
σμού τού Μπρνό» έχει οργανώσει πάνω από τε
τρακόσιες εκθέσεις. Μέσα στό 1960 έγιναν 320 
πολιτιστικές εκδηλώσεις —  μουσικά απογεύμα
τα, συναυλίες, ποιητικές συγκεντρώσεις, συζη
τήσεις πάνω σέ θέματα εικαστικών τεχνών κλπ.
—  πού τίς τίμησε τό κοινό μέ τήν ευρύτατη συμ
μετοχή του. *0 «Οίκος Πολιτισμού τού Μπρνό», 
άποτελεσε τό πρότυπο γιά άλλα παρόμοια πολι
τιστικά Ιδρύματα στήν Τσεχοσλοβακία.

ΓΙΡΙΝΑ ΚΛΗΜΕΝΤΟΒΑ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μ π. Α α μ π ρ. θεσ/νί/.η . Ευχαριστούμε γιά 

τα καλά σας λόγια καί γιά τίς προσπάθειές σας 
ν’ αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο ή κυκλοφορία 
τής «Ε. Τ .». Ε μείς απ’ τήν πλευρά μας κάνουμε 
δ,τι μπορούμε γιά τό καλύτερο. ’ Απάντηση σέ 
προηγούμενες συνεργασίες σας σάς στείλαμε. Κοι- 
τάξτε προσεκτικά στά παλαιότερα τεύχη μας. Ά -  255



πό τά επτά καινούργια, πού μάς στείλατε, διαπι
στώνουμε μιά κάποια πρόοδο σε σχέση μέ τά προη
γούμενα. Καλύτερα τα «Μετανάστης», «Πολιτι
κός κρατούμενος» καί τό «Φθινόπωρο», πού τό δη
μοσιεύουμε εδώ: «Φθινόπωρο! /  Κι ακόμα λέν /  
οΐ κούκοι τό τραγούδι τους! /  Νομίζουν πώς είν’ 
"Ανοιξη /  Χά, ακόμα 4χ, κι αυτοί /  κι &ς τό 
φθινόπωρο έφτασε /  κι άς πρωτοβρόχια αρχίσα
ν ε . . .  /  Τούς γέλασε ή παράκαιρη /  ψευτοκαλο- 
καιρια /  Μ* άχ, πώς θα μετανιώσουνε!». “Όπως 
βλέπετε, κ’ εδώ τό αίσθημά σας δέν κατορθώνει 
να βρει την αρτιωμένη έκφραση. Τ. Λ α ζ. Μια 
καί γυρεύετε τή γνώμη μας τό σωστό θα ήταν νά 
μάς στέλνατε δ,τι νομίζετε πώς είναι καλύτερο 
απ’ τά γραφτά σας, κι όχι «δ,τι θυμόσαστε αύτή 
τή στιγμή». ΙΙάντως ή «Ά θωότη», μ* δλο που α
πέχει βέβαια από τό νά είναι ένα «πλήρες» ποίη
μα, δείχνει πώς διαθέτετε πολλή ευαισθησία καί 
μιαν Ικανότητα νά άντικρύζετε τό θέμα σας απ’ 
τήν ποιητική του δψη. "Όμως αυτά δέν αρκοΟν 
μόνα τους. Χρειάζεται καί συστηματική ^δουλειά. 
Τό «χιμαιρικό» είναι κάπως πολύ ξεπερασμένο σά 
θέμα, κι ασφαλώς πολύ κατώτερο από τά ανάλο
γα δημοτικά. Λ. X ρ ι σ τ. Ή  Χιροσίμα, πού μάς 
στείλατε', δέν μ άς. ικανοποίησε σάν ποίημα. Κ. 
Β α λ. Θά έπαναλάβουμε καί σέ σάς κάτι πού έ
χουμε πει αρκετές φορές. Λέν αρκεί ναχει κα
νείς κάτι νά πει. Πρέπει καί νά τό  πει μ* ένα 
σωστό τρόπο. Αυτός 6 σωστός τρόπος δέν νομί
ζουμε δτι υπάρχει στά τρία ποιήματα πού μάς 
στείλατε. X. Σ α μ. Τό «Διάστημα» δέν απο
τελεί —  κατά τή γνώμη μας —  επιτυχή ποιητι
κή μετουσίωση τών πρόσφατων κατορθωμάτων τού 
ανθρώπου στό διαπλανητικό χώρο. Κ ο ρ ί*ν ν α : 
Τό ίδιο θά είχαμε νά πούμε καί σ5 εσάς για τόν 
« ’ Αστροναύτη* μ ’ δλο πού εδώ ή επίκληση νά φέ
ρει πίσω στή γή τήν αγάπη, δν τυχόν τή συναν
τήσει πουθενά στό διάστημα, έχει μιά δροσιά μέ
σα στην αφέλειά της. Β. Φ λ. «Ή  άνοιξη τού 
’ 43» πού μάς στείλατε μ ’ δλο πού ακολουθεί πά 
πρότυπα τών δημοτικών τραγουδιών, ύστερεί πά
ρα πολύ σέ σύγκριση μέ κείνα. Ά  ν τ. Α α ρ. 
Τά ποιήματα πού μάς στείλατε δέν δικαιώνουν 
—  κατά τή γνώμη μας —  τΙς συγκινήσεις πού 
τά γέννησαν, ούτε τίς γενικώτερης σημασίας 
προθέσεις σας. X ρ. X ρ ι σ τ ο 0. Ή  «μπουροΰ» 
είναι πρόλογος ποιήματος, πού δέ μπορεί νά κρι- 
θεί μόνος του. Λ α μ .  Π α π α χ ρ .  Δυστυχώς 
δέν μάς είναι δυνατόν ν* απαντούμε Ιδιαιτέρως. 
«Ή  μπαλλάντα τής πόλης» είναι αδόκιμο ακόμη.

Οί κάποιοι καλοί στίχοι καί τό μοντέρνο ύφος δέν 
αρκούν γιά νά στηρίξουν ένα ποίημα. Β. Ά  - 
π ο σ τ. Τό ίδιο θά είχαμε νά παρατηρήσουμε καί 
σέ σάς γιά τό «Ε λάτε όνειρα παιδιάστικα», τό 
«Πού είσαι, Θεέ μου» καί γιά τά τέσσερα άλλα. 
Είναι κάπως ύπερβολικά «αφελή». Α ε υ τ. Κ α ν .  
Δυστυχώς ή «Νοσταλγία» καί «Ο! ποιητές τής ρά
τσας μου» έχουν μείνει στά μισά τού δρόμου από 
τήν ποιητική πρόθεση ώς τήν ποίηση. X ρ. 
Ρ ο υ  μ. "Εχουμε παρουσιάσει καλύτερα δικά σας 
ποιήματα. Τά τέσσερα τελευταία δέν είναι στό 
ίδιο ύψος εκτός από τόν ψαλμό: «Θεέ μου, σώσε 
με /  από τούς στίχους πού δέν έγραψα /  σώσε 
με». Μά είναι τόσο μικρό γιά νά πάει μόνο του. 
'Ό τι δ ^  σάς λείπει τό ταλέντο, βέβαια, τό ξέ
ρετε. Κ. Ό  ρ φ α ν. Τό «Μιά καρδιά* είναι 
καλύτερο από τά «Τετράστιχα», αλλά κι αύτό δέν 
μάς Ικανοποιεί δσο θά θέλαμε. Ν. Βο υ ρ. «Ν’ άν- 
τιστρατεύεσαι στήν έπαρση, στό μίσος, στό θράσος 
καί στήν αδράνεια /  μέ δπλα τήν ήρεμία, τό σθέ
νος, τή μετριότητα, τήν αγάπη καί τό θάρρος κλπ. 
"Ολη ή «απολύτρωση» είναι σ* αύτό τόν τόνο, 
πού δέν έχει καί πολλή σχέση μέ τήν ποίηση. Ν. 
Ν. Β α θ ύ  Σ ά μ ο υ .  Δέν μπορούμε νά κα
ταλάβουμε ποιά έκφραστική άνάγκη σάς επέβαλε 
νά κατατεμαχίσετε τήν «Πολιτεία» σέ μονολεκτι
κούς στίχους. Πέρα απ’ αύτό, βρισμένα πράγματα 
μοιάζουν σάν «λίθοι καί πλίνθοι καί κέραμοι» εκεί 
μέσα. Δέστε καί ^όνος σας: Μπουμπούκι /  έσκασε 
/  χαμόγελο /  άνθισε /  ρήγμα /  κατάρρευση /  
"Ανοιξη /  έφθασε /  στήν Πολιτεία». 'Η «Και
νούργια εποχή είναι πιο «συγκροτημένο» σάν ποίη
μα, αλλά κι αύτό δέν Ικανοποιεί.

Ά  λ. Σ ε β α σ τ. Καρλόβασι - Σάμου. Τ ά 
ξαμε γιά τά διηγήματα πού γράφετε, αλλά δέν 
τά βρήκαμε. "Ισως παράπεσαν κατά τή μετακό
μιση. "Εχετε τήν καλιόσύνη νά μάς τά ξαναστεί- 
λετε; " Α ν ν α  Κ α λ ο ί δ ά. Δημοσιέψαμε 
τή «Βεατρίκη» πού είναι πάρα πολύ καλό. Ε π ί
σης κρατούμε γι’  αργότερα τήν « ’ Απόφαση». Τό 
«"Οχι άλλη φορά» δέν είναι καλό. Θά σάς ήταν 
δύσκολο νά περνούσατε από τά γραφεία μας, νά 
σάς γνωρίσουμε καί προσωπικά; Γ. Α. Μ α ρ. 
« Ό  παππούλης δ Δημητρός» έχει μιάν δλοφάνε- 
ρη συγκίνηση, αλλά είναι υπερβολικά αναλυτικό, 
σά διήγημα καί πολύλογο. Λείπει τό επεισόδιο - 
πυρήνας, πού γύρω του θά μπορούσαν νά συμπυ
κνωθούν τά επί μέρους περιστατικά, ώστε νά ά- 
ναδειχτεί πειστικά τό πρόσωπο τού ήρωά σας.

Π Α Ν Τ Α  Π Λ Ο Υ Σ Ι Ο  — Ι Ι Α Ν Τ Α  Σ Π Α Ρ Τ Α Ρ Ι Σ Τ Ο

Τό π ε ρ ι ο δ ι κ ό  π ο υ  γ ο η τ ε ύ ε ι Α Ρ Ο Μ Ο Ι
τ ή ς

Ε ί ρ ή ν η ς

34 μεγάλες πολύχρωμες σελίδες. Πλούσια είκονογράφπση. 'Εκτύπωση δφφσετ» 
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Για πρώτη φορά τό έργο αύτο έκδόθηκε στή IΜόσχα τό 1958. "Ως τό
1960 έγιναν τρεις έπανεκδόσεις του. 'Η έλληνική μετάφραση έγινε

άπό τήν έπανέκδοση τοϋ 1960.

'Η άξια καί ή σημασία του είναι τεράστια για κάθε έπιστήμονα,
διανοούμενο, φοιτητή — έργαζόμενο.

Εξοπλίζει τον αναγνώστη μέ τή μοναδικά έπιστημονική, άληθινή, 
παντοδύναδη κοσμοθεωρία του διαλεκτικού υλισμού πού ισχύει για το

παρελθόν, το παρόν καί το μέλλον.

*Η ελληνική έκδοση είναι έπιμελημένη, φροντισμένη καί εγγυημένη. 
Στην ολη όλη εργασία μεγάλη ήταν ή συμβολή τού καθηγητή

τού πανεπιστημίου ΓΙΑΝΝΗ ΙΜΒΡΙΩΤΗ

Ζητήστε το άπό τα βιβλιοπολεία καί τούς πλασιέ.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
"ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ,,


