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Α γ ώ ν ο ε
γιο ιό ν  έ Π η ν ικ ό  π ο ί ι ι ι ο ρ

Οί τελευταίες κινητοποιήσεις των διανοουμένων, καθορίζουν στις κρίσι
μες τούτες μέρες γιά τόν τόπο, τον πυρετό της δημοκρατίας ποΰ μάχεται γιά 
νά παγιώσει τις θέσεις της στην καθημαγμένη γη των Ελλήνων. Μαζΰ μέ τό 
σύνολο τοΰ λαού, τίς απέραντες μάζες ποΰ διψούν γιά ειρηνική άλλα y ή σέ τού
τον τον τόπο, οί διανοούμενοι ένωσαν τή φωνή τους αποφασιστικά καί τελε
σίδικα.

Ή  δημοκρατία προχωρεί αφήνοντας πίσω τ ’ αχνάρια από τά ματωμένα 
πέλματά της. Ο! διανοούμενοι, κρατώντας τις σημαίες τής δικαιοσύνης, παίρ
νουν τις θέσεις τους στήν ειρηνική στρατιά πού ζητεί τήν παγίωση των ελληνι
κών έλευθεριών. Ή Τέχνη σύμφωνα μέ τόν προορισμό της προπορεύεται καί 
πάλι, άκούγοντας πίσω της τό πολύβουο κύμα τής ζωής. Σπάνιο άνθος, πεμ
πτουσία τού πολιτισμού, δείχνεται σθεναρά αποφασισμένη νά παρασκευάσει τό 
έδαφος που θά βλαστήσει, καί θά καρπίσει.

‘ Ωστόσο έχει κ’ έναν άλλο προορισμό τό μαχόμενο πνεύμα: Νά σταθεί δί
πλα στα πάθη των ‘Ελλήνων, νά χειραγωγήσει τή ζωή έξω άπό τόν κολασμένο 
κύκλο τής σημερινής πολιτικής καί κοινωνικής αβεβαιότητας. Καί τό καθήκον 
αυτό τό διασάλπισαν οί "Ελληνες διανοούμενοι στήν συγκέντρωση τοΰ «Κεντρι
κού». Ένισχύοντας μέ όλες τις δυνάμεις τους τή φωτισμένη γνώμη των ‘Ελλήνων 
τοΰ Τερτσέτη, παρασκευάζουν σίγουρα τόν αγαθόν αγρό, όπου θά γιγαντωθεί 
τό μέλλον, ένα φωτεινό, χαρούμενο καί ειρηνικό μέλλον, χωρίς μεσίες, στρατάρ
χες ή σκοτεινούς δικτάτορες, όπου ή έξουσία θά εκπορεύεται άπό τό λαό καί γιά 
τό λαό, γιά χάρη τού ελληνικού μας πολιτισμού πού οί ρίζες του ποτέ δέν έπα- 
ψαν νάναι βαθιά στή γή μας καί τις ψυχές μας.

Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ 515
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Μεταφράζει ό Κ. Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Η Σ

Λ ς φέρουμε γιά λίγο στη σκηνή τους βασι
λιάδες καί τους πρίγκηπες [...] κι άν μι

λήσουμε άνοιχτά γι’ αυτούς τούς άνθρώ- 
πους [...]. Αν οί ήγεμόνες είχαν μισή ουγ
κιά ευθυκρισία, ή κατάστασή τους δεν θάταν 
ή θλιβερότερη κ* ή χειρότερη άττό κάθε άλ
λη κατάσταση; Θά βρισκόταν τάχα έστω κ* 
ένας άνθρωπος πού νά νομίζει πώς ένα στέμ
μα άξίζει τον κόπο νά έξαγοράζεται μέ την 
επιορκία ή τήν ποετροκτονία, άν λογάριαζε 
πόσο καταθλιπτικό βάρος βάζει άπάνω του 
εκείνος πού θέλει νά έκπληρώσει μέ άκρίβεια 
ολα τά χρέη ένός καλού ήγεμόνα; Πραγματι
κά, ό άνθρωπος πού έπιφορτίζεται νά κυ
βερνήσει ένα έθνος παραιτεΐται άπό τά δι
κά του συμφέροντα γιά ν’ αφιερώσει δλη του 
τή ζωή στά συμφέροντα της Πολιτείας. * Α
πασχολημένος άδιάκοπα μέ τήν ευτυχία του 
λαού του, οφείλει νά υποτάσσεται σχολαστι
κά στους νόμους, αυτός πού συνενώνει στο 
πρόσωπό του τήν ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή  καί τήν 
ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή  έξουσία. ’ Οφείλει νά 
έγγυάται γιά τήν ακεραιότητα τοον υπουρ
γών καί των αρχόντων του. Νά σ<έφτεται 
πώς μιά κ* εΐναι εκτεθειμένος στά μάτια δλων, 
μπορεί νά φαίνεται είτε σάν ένα ευεργετικό 
άστρο, όταν ή διοτγωγή του είναι συνετή, 
πού οί άπαλές του αχτίδες χύνουν την ευτυ
χία στή γη, είτε σάν ένας όλέθριος κομήτης, 
πού σπέρνει παντού τό θρήνο καί τό θάνα
το. ’Οφείλει νά γνωρίζει πώς τά έλαττώμα- 
τα  τού ιδιώτη 'μόλις πού ξεχωρίζουν μέσα 
στο πλήθος, καί τά  άποτελέσματά τους δέν 
είναι τόσο ολέθρια. Μά πώς ένας ήγεμόνας, 
έξαιτίας τής ύψηλής θέσης πού κατέχει, ό
ταν πέσει στο παραμικρό παράπτωμα άντί- 
€ετο προς τό χρέος του, γίνεται μιά μολυ- 
σμένη πηγή πού κατακλύζει μέ τή δυστυχία 
τούς υπηκόους του. Ή καταγωγή, οί ήδο- 
νές, τό άδέσμευτο, ή κολακεία, ή πολυτέλεια 
καί χίλια άλλα πράγματα συνυφασμένα μέ 
τήν ιδιότητα των βασιλιάδων, τούς ξεστρα
τίζουν συνήθως άπό τό χρέος τους. Πόσο 

516 θάρρος θά πρέπει νάχει όποιος πάρει τήν α

πόφαση νά μείνει άφοσιωμένος στο χρέος 
του; Μέ πόση προσοχή θά πρέπει νά παρα
κολουθεί τον ίδιο του τον έοαττό, γιά νά μή 
παρασυρθεΐ άπό κείνες τις σαγηνευτικές σει
ρήνες πού επιζητούν συνεχώς νά τον άπο- 
μακρύνουν άπ’ αυτό; *Άσε πιά τις παγίδες, 
τά  μίση καί τούς άλλους κινδύνους πού άπει- 
λούν συνεχώς τις ήμερες ένός καλού ήγεμό
να. Μά δέν πρέπει νά σκέφτεται πώς γρή
γορα θά δώσει άκριβή λογαριασμό γιά δλη 
του τή διαγωγή στο Βασιλέα των βασιλέων, 
ένα λογαριασμό πού θάναι τόσο πιο τρομε
ρός όσο πιο μεγάλη θά είναι ή αυτοκρατορία 
πού θά τού έχει έμπιστευθει; Μάλιστα, άν 
οί βασιλιάδες κάνανε όλες αύτές τις σκέψεις, 
καί θά τις κάνανε άν ήταν συνετοί, πιστεύω 
πώς δέν θά μπορούσαν νά δοκιμάσουν σ* δ
λη τους τή ζωή ούτε μιά στιγμή άνάπαυση 
καί ευχαρίστηση. [...]

Βουτηγμένοι στή μαλθακότητα καί στις 
ήδονές άπομακρύνουν κεϊβέναν πού μπορεί νά 
δημιουργήσει στήν ψυχή τους τήν παραμι
κρή υπόνοια έγνιας καί άνησυχίας, καί συνα
ναστρέφονται φιλικά μονάχα έχείνους πού ,£έ- 
ραν νά τούς κολακεύουν όδιάκοπα μέ εύ)|ρ- 
ριστούς λόγους. Νομίζουν πώς έκπληρώνΑν 
στήν έντέλεια όλα τά καθήκοντα τής βαΑ - 
λείας, πηγαίνοντας κάθε μέρα- στο κυνή», 
συντηρώντας υπέροχα άλογα, πουλώντας Jk  
τό άζημίωτο τούς φόρους καί τά άξιώματα 
καί μήν κάνοντας τίποτ* άλλο παρά νά σκέ
φτονται δλη τήν ώρα καινούριους τρόπους 
γιά νά ελαττώσουν τήν περιουσία τών υπη
κόων τους καί νά τήν βάλουν στήν κασέλα 
τους. Είναι άλήθεια πώς σ ’ αυτή τή δου
λειά παίρνουν μερικά μέτρα: βρίσκουν χίλιες 
προφάσεις γιά νά δώσουν κύρος στις κατα- 
πιέσιες τους και νά προσδώσουν μιάν επίφα
ση δικαιοσύνης στά πιο άδικα πράγματα τού 
κόσμου. Καί δέν παραλείπουν ποτέ νά κολα
κεύουν λίγο τό λαό πού ξεπουπουλιάζουν, γιά 
νά του αποσπάσουν κατά κάποιο τρόπο του
λάχιστο τήν άγόπτη του.

Φανταστείτε τώρα έναν άπ αυτούς τούς
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ήγεμόνες όπως τούς βλέπουμε καμιά φορά, 
δίχως γνώση των νόμων, δίχως άγάπη για τό 
κοινό καλό, άποκλειστικά άπασχολημένσν με 
τά δικά του συμφέροντα, βουτηγμένο ν σ ’ ό
λων των ειδών τις ηδονές, έχθρό τής λευτε
ριάς, της αρετής και των επιστημών, πού κρί
νει τά πάντα με μέτρο τά πάθη και τό προ
σωπικό του όφελος καί πού τίποτα δεν τον 
απασχολεί λιγότερο άπό τό καιλό τής Πο
λιτείας. Βάλετε σ ’ αυτό τον άνθρωπο ένα 
χρυσό περιδέραιο, σύμβολο γιά όλες τις ά- 
ρετές μαζί. Στολίστε τό κεφάλι του μ ’ ένα 
στέμμα, ν’ αστράφτει άπό πολύτιμα πετρά
δια, μέ τό σκοπό νά τού θυμίζει πώς οφείλει 
νά λάμπει άνάμεσα σ ’ όλους τούς ανθρώπους 
με τη λάμψη όλων μαζί τών ήρωϊκών άρετών. 
Βάλτε στά  χέρια του ένα σκήπτρο, ιερό σύμ
βολο τής δικαιοσύνης και τής άδιάφθορης ά
χερα ιότητας. Ντύστε τον τέλος μέ πορφύρα, 
σημάδι τής φλογερής αγάπης πού οφείλει 
νάχει ένας μονάρχης γιά τό  λαό του. "Ας 
συγκρίνει ύστερα αυτός ό ήγεμόνας τή δ.α
γωγή του μ’ όλα τά  σύμβολα '.ής άξίας κ’ 
είμαι βέβαιος πώς θά ντρέπεται νά φοράει 
όλα αυτά τά στολίδια καί θά νιώθει τρόμο 
μην τύχει καί κανένα τσουχτερό άστείο γυρί
σει στο γελοίο όλη αυτή τή θεατρινίστικη αμ
φίεση.

Καί τί νά πώ τώρα γιά τούς αυλικούς, γΓ 
αυτούς τούς ανθρώπους πού ενώ οι περισσό
τεροί τους εΐναι οί πιο ταπεινοί, οί πιο ξευ
τελισμένοι, τά χειρότερα σκουλήκια κ’ οι με
γαλύτεροι βλάκες άπό όλους τούς σκλά
βους, θέλουν νά περνούν γιά τά  θαυμαστότερα 
όντα τής γής; Πρέπει ώστόσο νά τούς απο
δώσουμε δικαιοσύνη, σ ’ ένα σημείο είναι οι 
πιο σεμνοί άνθρωποι τού κόσμου: αυτοί πε
ριορίζονται νά φέρνουν άπάνω τους τό χρυ
σάφι, την πορφύρα, τά διαμαντιχά, κι άφή- 
vouv ατούς άλλους την έγνια νά cokcuv τίς 
άρετές πού άντιπροσωπεύουν αυτά τά σύμ
βολα. Νομίζουν πώς δεν είναι δυνατό νά 
προστέσει κανείς τίποτα στην ευτυχία τους 
otocv μπορούν νά λένε: Ό  β α σ ι λ ε ύ ς ,

ό κ ύ ρ ι ό ς  μ ο υ .  "Οταν καταφέρ
νουν νά κάνουν μέ λακωνικό τρόπο ένα κομ- 
πλιμέντο καί μέ την εύκαιρία αυτή νά μοι
ράζουν τούς πομπώδεις τίτλους : Μ ε γ α-
λ ε ι ό τ α  τ ε, Υ ψ η λ ό τ α τ ε ,  Έ-  
ξ ο χ ώ τ α τ ε .  "Οταν καταφέρνουν νά μην 
κοκκινίζουν γιά τίποτα κι όταν κατέχουν 
στην έντέλεια την τέχνη νά κολακεύουν μέ ' 
χάρη. Γιατί αυτές εΐναι όλες κι όλες οί γνώ
σεις πού πρέπει νάχουν οί αύλικοί καί τά 
μέλη τής υψηλής κοινωνίας. ’Αλλιώς, άν εξε
τάσετε τή ζωή τους λίγο πιο λεπτομερεια
κά, θά άνακαλέψετε κάτι άνθρώπους τό ίδιο 
εύπιστους καί τό Τδιο ανόητους σάν τούς 
Φαίακες καί τό Τδιο παραλυμένους σάν τούς 
μνηστήρες τής Πηνελόπης.

Κοιμούνται ως τό μεσημέρι. "Οταν ξυπνή
σουν, ένα κατοικίδιο παπαδάκι, που αυτή ή 
στιγμή περίμενε μονάχα, τούς μουρμουρίζει 
μιά λειτουργία, πού τήν άκούνε μέ τή ρόμ
πα τής κάμαρας. "Υστερα απ’ αυτό έρχεται 
τό πρόγευμα, πού τό ακολουθεί σέ λίγο τό 
γεύμα. Ύστερα, τά  χαρτιά, τά  ζάρια, τό 
σκάκι, ή λοταρία, οί παλιάτσοι, οί μπούφοι, 
οί ελαφρές γυναίκες, οί σαχλαμάρες, οί βω 
μολοχίες κι άπό καιρό σέ καιρό κοτνένα φα
γοπότι γεμίζουν τό απόγευμά τους. Φτάνει 
ή ώρα του δείπνου, κάθονται στο τραπέζι, 
άποτρώνε κ’ ένας θεός ξέρει άν πηγαίνουν 
νά κοιμηθούν δίχως νά κάνουν συχνά ξενύχτια.
’ Ιδού πώς περνούν, δίχως τήν παραμικρή ά- 
νησυχία, τίς ώρες, τίς μέρες, τούς μήνες, τά 
χρόνια κι ολόκληρη τή ζωή τους. [...] Βλέπεις 
εδώ ένα κοπάδι νύμφες πού, νομίζοντας πώς 
είναι θεές, μετρούν τήν άξία καί τίς χάρες 
τους μέ τό μάκρος τής ουράς πού σέρνουν 
πίσω τους. Πιο κεί ένας βιαστικός άρχοντας 
έυοίγει πέρασμα σκουντώντας τον κόσμο, γιά 
νά τον προσέξουν πώς άνήχει στο άμεσο πε
ριβάλλον τού βασιλιά. Κάποιος άλλος κορ
δώνεται μέ ικανοποιημένο ύφος γιατί φοράει 
στο λαιμό του μιά πολύ -βαρειά χρυσή άλυ- 
σίδα, περήφανος πού μ’ αυτό τον τρόπο δεί- 
χνει ταυτόχρονα τή δύναμη καί τά  πλούτη του. 517
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κ α τ ά  τ η ν  π ε ρ ί ο δ ο
ΐκοσι πέντε χρόνια συμπληρώθ ηκαν ά- 
πό τήν κήρυξη της Δικτατορίας τής 
4ης Αύγουστου. Ή επέτειος εΐναι 

θλιβερή, άλλα καί διδακτική γιατί αποτελεί 
μιαν ϊδιάζουσα πολιτική παγίδα πού στή
θηκε από τήν ολιγαρχία σε βάρος τού άνερ- 
χόμενού δημοκρατικού κινήματος τού τόπου, 
άφού προηγούμενα εξουδετερώθηκε επιδέξια 
το δυνατό ρεύμα τής ενότητας των δημο
κρατικών δυνάμεων, πού αποτελούσε το πο
λιτικό αίτημα τής ιστορικής στιγμής. Ή  
ιστορία αποτελεί το καλύτερο σχολείο αγω
νιστικού φρονηματισμού για το παρόν καί για 
τό μέλλον κι ό ελληνικός λαός μπορεί νά 
αντλήσει διδάγματα ώστε ν’ άποφύγει πα
ρόμοιες τρικλοποδιές τούτη τήν ιστορική στι
γμή, πού ή δημοκρατία έξορμά γιά νά κα
τακτήσει τά δικαιώμοτά της στον κοινωνικό 
χώρο τού τόπου μέ άξιώσεις επαναστατικής 
αλλαγής.

Θά παρακολουθήσουμε εδώ, μέ βάση τά 
ντοκουμέντα μιας εποχής, τήν ανέλιξη τών 
δημοκρατικών δυνάμεων στον πνευμοττικό το
μέα καί τήν άντεπίθεση τών φασιστικών ι
δεών, πού είχε σαν αποτέλεσμα να διασπά- 
σει τήν ενότητα στον ιδεολογικό χώρο καί 
νά επιβάλει τη δικτατορία τής 4ης Αύγου
στου. Ή μάχη εκείνη ήταν δυνατή κα'. πο
λυσήμαντη. Οί συγκλίνουσες δυνάμεις τής 
δημοκρατίας ήτοχν παλύροπες καί δημιουρ
γικές στην έξοοετία πού προηγήθηκε τής δι
κτατορίας καί μαζί μέ τήν κοινωνική καί 
πολιτική άνάταση, ό φασισμός χτύπησε καί 
τήν πνευματική εξόρμηση. Ή επικράτησή

του κατορθώθηκε μέ τήν καίρια προπαρα
σκευαστική δολή κοττά τής ενότητας τών δη
μοκρατικών δυνάμεων καί ένα μεγάλο μέρος 
τών χτυπημάτων του στράφηκε κατά τής 
ενότητας στον πνευματικό τομέα, διασπών- 
τας τήν κοινή πάλη τών δημοκρατικών δυνά
μεων έναντι ον τού πνεύματος τού φασισμού καί 
τής δικτατορίας.

Ω στόσο οί πνευμοττικές έκείνες δυνάμεις 
δέν παραγράφονται γιά τήν Ιστορία τών 
ιδεών οπτήν Ελλάδα. Στις σελίδες πού άκο- 
λουθούν έπιχειρείται μιά πρώτη άνίχνευση 
καί κατάταξή τους. "Ας εύχηθούμε δτι ή κα
ταγραφή τους θά κεντήσει τό ένδιαφέρον τών 
φίλεργων ερευνητών μας γιά μιά παραπέρα 
διερεύνηση καί ανατομία τού ιδεολογικού το
μέα στην έξαετία πού προηγήθηκε τής δι
κτατορίας τής 4ης Αύγουστου.

1. Σ ε ισ μός  στό ε π ο ικ ο δ ό μ η μ α

Τά πρώτα χρόνια μετά την μικρασκχτική 
καταστροφή είναι τά  κρίσιμα γιά τη νεο
ελληνική λογοτεχνία καί τούς φορείς της. 
Ή ανώμαλη καί κοτταστροψική γιά τις φαν
τασιώσεις τού παρελθόντος προσγείωση, με
τά τη συντριβή στό έδαφος τής σκληρής 
πραγματικότητας τών πολιών φυλετικών μύ
θων, οπλίζει τους πνευματικούς ανθρώπους 
μέ την ικανότητα, τη βγαλμένη άπό την πι
κρή εμπειρία τους, νά βλέπουν στήν ιστό-
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ρία ένα νόημα ττιό σύμφωνο μέ τό βήμα 
τής ζωής. Οί τεχνίτες τού λόγου δείχνουν 
μια τάση να υπερπηδήσουν τό χτες γιά νά 
κερδίσουν τό σήμερα και τό αύριο. Ή  ρό- 
δινή και έτταναταυτική βεβαιότητα για τ·ς 
ώς τότε κοινωνικές σχέσεις καί τον «αδια
τάραχτο» συσχετισμό τους φαίνεται καθαρό 
να εξαφανίζεται άττό τό ότττικό τους πεδίο 
και νά εισχωρεί βασανιστικά ή κοινωνική 
•προβληματική. Τό καθεστώς τού  άτλώνεται 
μτροστά τους μέ τις κιαθιδρυμένες σχέσεις 
του, τους ηθικούς και κοινωνικούς του θε
σμούς, άρχίζει νά δέχεται τον έλεγχό τους. 
Βέβαια άτέχουμε πολύ ακόμα ά τό  την τε
λική άρση των αντιφάσεων του στις σελίδες 
τής λογοτεχνίας μας. Ή  διαμαρτυρία, ή κρι
τική των αστικών θεσμών σ ’ δλη τους την 
κλίμακα οστό τούς ίδιους τους φορείς τής 
άστικής ιδεολογίας, οί εικόνες τής ομαδικής 
κάτοτε έξαχρείωσης τού κοινωνικού του 
συναντάμε στήν τέχνη τής έτοχής, χω
ρίς νά σημαίνει ένα άμεσο ιδεολογικό 
ταξικό προσδιορισμό γιά τον τεχνίτη, άντι- 
τροσωτεύει ωστόσο τή γοερή καί ενσυνεί
δητη άντίδράση τών ττνευματικών άνθρώτων 
(Καβάφης, Καουωτάκης) τοός τον άστικό 
κόσμο τής παρακμής, του στο βυθό του δια- 
κρίνεται κοτθαρά νά διαγράφεται ό μέγας 
κίνδυνος τού φασισμού γιά τήν ανθρωπότητα 
καί τήν Ελλάδα. Ή άνακοττάταξη τών άξιων 
προχωρεί ραγδαία. 'Ακόμα καί οί διαθέσεις 
οτελτισίας καί φυγής του έτισημαίνονται 
στις σελίδες τής λογοτεχνίας μας μετά τό 
1922 καί ώς τό 1930 (ορόσημο τής φερώ

νυμης γενιάς) είναι μιά μορφή διαμαρτυρίας 
γιά τήν αποκάλυψη τής τλαστότητας τών μέ
χρι χτες τρεχούμενων ιδανικών. Ά τ ό  τίς α
στικές άξιες, ή λογοτεχνία του έκτροσωτεΐ 
τήν τάξη της, άγκσλιάζει καί συντηρεί όσες 
άνάγονται στήν κορύφωση τού ατόμου* δ,τι 
κοπαξιώνει τό μαζικό, τό κοινωνικά δυνα
μικό ταραμερίζεται άκόμα. Ή  στάση της 

ν άτέναντι στή ζωή είναι μιά κατ’ ευθείαν 
τροβολή τής διαδοχικής απαγκίστρωσής της 
ά τό  τον ταξικό της κορμό. Ή  διάσταση μέ 
τά ταλιά ιδανικά τλαταίνει καί βαθαίνει. 
Τό δημιουργικό άτομο απομονώνεται φορτω
μένο μέ άμλέτεια διλήμματα.

Τήν ίδια ώρα καί στον ίδιο χώρο ή τροο- 
δευτική λογοτεχνία κερδίζει τό έδαφος της 
άργά καί δασοα/ιστικά. Τό συμπιεσμένο κύ
μα τής νεοελληνικής τροοδευτικής ταρά  δό
σης άτελευθερωμένο τροσταθεί νά βρει τον 
παράλληλο δρόμο τού εργατικού κινήματος. 
Είναι ή έτοχή του ό Βάρναλης δένεται μαζί 
του καί γίνεται εκφραστής του, του ό Ποχρο- 
ρίτης γράφει τά προλεταριακά του μυθιστο
ρήματα καί μερικές νέες υπογραφές άνοτέλ- 
λουν γιά νά έτωμισθούν ευθύνες βαρύτε
ρες άπό τις δυνάμεις τους στις στήλες πε
ριοδικών καί εφημερίδων. 'Ο  διαφορισμός 
αυτός ανάμεσα στο κλίμα τής σύμπηξης 
τών λογοτεχνικών αξιών μέ άστικό ταξικό 
προσδιορισμό καί τών έκφραστών τής έμ- 
βρυακής ήλικίας τού εργατικού κινήματος ά- 
τελευθερώνει ένα καινούργιο χώρο στά  γράμ
ματά μας του έρχεται νά καταλάβει ή λεγά
μενη γενιά τού Τριάντα. 519
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Ή  λεγάμενη γενιά του Τριάντα άποτελεϊ 
τήν διασταύρωση τής φθοράς του έθνικιστι- 
κου ίδανιχου στην ‘ Ελλάδα πού τροφοδο
τούσε γιά πολύ καιρό τη λογοτεχνία, με τις 
μεταπολεμικές συνθήκες μιας λογοτεχνίας 
πού άνθισε στα  μεγάλα κοσμοπολίτικα κέν
τρα της δύσης μέ έντελώς διαφορετικό μη
χανισμό ροπών, λειτουργίας και έπιτεύξεων 
άτττ* δ,τι ή διασταύρωση τού κοινωνικού (δα
νικού στην ‘ Ελλάδα μέ τό συνταρακτικό γε
γονός τής ’Οκτωβριανής Επανάστασης. Στη 
δεύτερη περίπτωση γεννιέται ή ταξική έρ- 
γατική λογοτεχνία στην ‘ Ελλάδα, ή έπα- 
ναστατική· στην πρώτη μεταφυτεύεται και 
στον τόπο μας τό «επαναστάτη μ ένο» πνεύ
μα, που βρίσκεται σέ διαρκή άντιφατικό 
διάλογο μέ τον έαυτό του καί τον περίγυρό 
του. Τά ρεύματα τής παρακμής διασπαθί- 
ζουν την ιδεολογία των έχπροσώπων τής 
γενιάς.

Ξεκινώντας μέ προθέσεις καταλυτικές, 
θέτουν τά πάντα υπό άμφισβήτηση, άρχί- 
ζοντας από τό συντριμμένο έθνικιστικό Ιδα
νικό καί τελειώνοντας στις Ιδέες τής κοινω
νικής άλλαγής. Στην νεοελληνική πρα
γματικότητα, που τήν ιστορική τούτη στι
γμή έχει άνάγκη άπό μια τέχνη τού λόγου 
βσαικά εθνική στις ρίζες της καί δημοκρα
τική στο περιεχόμενό της, προβάλλουν μέ
σα  άπό τό δικό τους ψυχισμό, σαν άπό 
άντανοοκλαστικό καθρέφτη, ξένες άγωνίες καί 
όνύπαρχτα για τήν Ελλάδα ποοβλήματα. 
* Ωστόσο αναζωπυρώνουν ένα στοιχείο στον 
Ιδεολογικό μας χώρο που βασικά φυτοζωού
σε, τ ό  δ ι ά λ ο γ ο .  Τοποθετώντας στο ε
δώλιο τού κατηγορουμένου όλες τις ιδέες κι 
όλες τις πολιτικές κιαί πνευματικές αξίες, 
εισάγουν τό πάθος τής συζήτησης, μέ δο
κίμια, άρθρα, μανιφέστα, ακόμα καί μέσα 
στά μυθιστορήματά τους. Τό στοιχείο αυ
τού τού διαλόγου των ιδεών, που είσάγεται 
γιά πρώτη φορά μέ συνέπεια στον τόπο 
στις συζητήσεις του « ’Εκπαιδευτικού ‘ Ομί
λου», άνοίγει δημοκρατικούς ορίζοντες στήν 
τέχνη. ΕΤναι μια κατάκτηση γιά τά γράμ
ματά μας που δέν επιτρέπεται ν* αγνοηθεί, 
γιατί πολλές φορές όδήγησε έγγύτατα στήν 
ανίχνευση τής κοινωνικής αλήθειας. (Θεοτο- 
κάς: « ’Αργώ»),

Τό βασικό χαρακτηριστικό τού ιδεολογικού 
περιβλήματος τής γενιάς τού Τριάντα είναι 
ή έπι ζήτηση τής κάθαρσης. Κάθαρση άπό 
τις παλιές σκουριασμένες Ιδέες, κάθαρση άπό 
τά παλιά όστοστεωμένα σχήματα στήν τέ
χνη, κάθαρση άπό τον έμπειρισμό (τό κί
νημα τών «άσπούδαχτων» έκανε τότε κι αυ
τό τή σταδιοδρομία του στο χώρο τών γραμ
μάτων μας —  Κόντογλου, Δούκας, Βέλμος 
κ.ά. —  μέ λαϊκιστικές ρίζες καί φορμαλιστι
κές αποκρυσταλλώσεις), κάθαρση άπό τίς 
σοσιαλιστικές ροπές στήν τέχνη. Καί τό 
μόνο που φαίνεται να διατηρούσαν στο βά
θος τής συνείδησης τους, σαν προδομένες Έ - 
στιάδες, ήταν τό έλληνολατρικό Ιδανικό, ό
πως τό διατύπωσε μερικά χρόνια πριν ό Πε- 
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τίς ρίζες τού Ελληνισμού, σέ συνδυασμό μέ 
τον Ισχυρό άντρα πού θ’ άναλάβαινε τήν 
κάθαρση, χωρίς νά υποπτεύονται τό ποσο
στό τών φασιστικών ιδεών πού έκρυβε στο 
βάθος τό κομφορμιστικό έκείνο κήρυγμα. Κ* 
εδώ όμως έπισημαίνεται ένας άναγκαϊος δια- 
φορισμός. Ό  Γιαννόπουλος, κήρυκας τής ά- 
πόλυτης ξενηλασίας, έπιζητούσε τήν κάθαρ
ση μέ τήν έπιστροφή στο λαϊκό στοιχείο τού 
πρωτογονισμού. Ή γενιά τού 30, άντικομ- 
φορμιστική στο κήρυγμά της, έπιζητούσε τήν 
κάθαρση μέ τήν ευθυγράμμιση ελληνικής πρα
γματικότητας κιαί ευρωπαϊκού πνεύματος. ‘ Η 
διαφορά είναι διαμετρική. ’Εδώ ό κοσμοπο
λιτισμός καλείται νά παίξει ρόλο πρωταρ
χικό καί νά άνατρέψει τήν ιδιοσυστασία τής 
ελληνικής παράδοσης μεταβάλλοντας την σέ 
κάτι άλλο διαφορετικό.

Σημείωσα πώς ή γενιά τού Τριάντα που 
κατεβαίνει στο στίβο τών ιδεών μέ προθέ
σεις καταλυτικές τών σ υ σ τ η μ ά τ ω ν ,  εί
ναι άντικονφορμιστική στις διακηρύξεις της. 
Έ τσι άντιτίθεται διαμετρικά στήν πιο π ροσ
φιλή πνευματική θεωρία τής αστικής σκέ
ψης εκείνη τήν εποχή που ό εθνικός χαρα
κτήρας τής κουλτούρας μας κινείται άπό τό 
δημοτικό τραγούδι ώς τον Παπαδιαμάντη μέ 
ένδιάμεσο σημείο στήριξης τό Σολωμό (Ά -  
ποστολάκης, Φώτος Πολίτης). ‘ Ο Θεοτοκάς 
(«Έλεύθεοο Πνεύμα» 1929) υποστηρίζει, έ
λεγχο ντας τη θεωρία αυτή, ότι ό χαρακτή
ρας τής εθνικής κουλτούρας δέν μπορεί νά 
περιορίζεται στα  τυπικά δρια ένός δογμα
τικού καλουττιού. «Τό χαρακτήρα τού έθνους 
τον θέλει πλούσιο, πολύμορφο, άντιφατικό, 
ένα μωσαϊκό άπό τίς πιο άπίθανες παραστά
σεις: Κοραης, Σολομός, Ψυχάρης, Παλα-
μάς. Καβάφης, Βενιζέλος, Γούναρης, Δρα- 
γουμης. Πολλαπλά κάτοπτρα τής έθνικής ι|*> 
χής καί τού έθνικού νού» ( Ά . Καραντώνης, 
«Τό ’Ελεύθερο Πνεύμα» τού Γ. Θεοτοκ ά, 
«Έλληνιχή Έπιθεώρησις» 1929).

’Αλλά υπάρχει καί τό δεύτερο σκέλος, «ό 
φιλολογικός μαρξισμός» όπως χαρακτηρίζε
ται, τσύ Βάρναλη καί τού Γληνού, που ένο- 
χλεΐ τον Θεοτοκά («Ελεύθερο Πνεύμα» σ. 
32). Είναι ό «πνευματικός μιλιταρισμός» που 
ενώνει στή συνείδησή του τή δεξιά καί τήν 
άριστερά. «Έθνικιστές καί μαρξιστές φιλο- 
νεικούν, βέβαια, μέ αμοιβαίο μΐσος, μά εί
ναι κατά βάθος πνεύματα τής ίδιας οικογέ
νειας. ‘Άλλωστε συνεννοούνται πολύ καλά, 
ακόμα καί στους μεγαλύτερους άναβρασμούς 
τής μάχης, γιατί μιλούν τήν ίδια γλώσσα 
:οαί τήν ίδια στάση κρατούν μπρος στον κό
σμο. Έλυσαν οριστικά όλα τά προβλήματα, 
σταμάτησαν κάθε πνευματική έρευνα, κλεί
στηκαν μέσα σέ μια απόλυτη αλήθεια που 
τήν επαναλαμβάνουν μηχανικά σ ’ όλη τή 
ζωή τσυς αλύγιστοι σαν άπολιθωμένοι, άνί- 
κανοι νά υποπτευθούν πώς υπάρχουν καί δια
φορετικές προοπτικές τών πραγμάτων. Kai 
γιά τις δυο αυτές παρατάξεις ή έλευθερία 
τής σκέψης είναι μια σατανική επιχείρηση 
που άποβλέπει στο θόλωμα τών ζητημάτων 
καί στήν παραπλάνηση τών πνευμάτων, ή



ανεξάρτητη κριτική εΤναι προϊόν δόλου, Α
βουλίας, ντιλεταντισμού ή σκεπτικισμού, οί 
άνθρωποι πού στέκονται υψηλότερα Από τά 
τυφλά πάθη τής έποχής μας είναι καθυστε- 
ρημένοι, όνειροπόλοι, δειλοί φυγάδες τής μά- 
χης ή φαύλοι όπορτουνιστές. ΟΙ δυο θρη
σκείες στηρίζονται στην ίδια άρχή: πίστευε 
καί μή έρευνα» (« ’ Ελεύθερο Πνεύμα», σελ. 
43— 44).

"Εδωσα ένα μεγάλο (Απόσπασμα άπό τις 
τότε αντιλήψεις τού Θεοτοκά δχι για νά τις 
κρίνω ύστερα άπό τριάντα χρόνια, άλλα για 
νά ξεκαθαρίσω πώς άντίκρυζε ή γενιά του 
Τριάντα τήν έλληνική πραγμοττικότητα. Πα
ρέθεσα τό απόσπασμα γιά νά Α,νοοζητήσω 
τήν Αφετηρία τού διαλόγου εκείνης τής έπο
χής. Πολίτης, Παρορίτης, Καραντώνης παίρ
νουν ένεργό μέρος. « Ό  Βάρναλης, πο&ρά τήν 
υποταγή του στά  κοινωνικά δόγματα — γρά
φει ό Καραντώνης («'Ελληνική Έπιθεώρη- 
σις») —  π ο ύ  δ έ ν  ε ί ν α ι  κι  α υ τ ή  
Α π ό λ υ τ ο  μ ε ι ο ν έ κ τ η μ α  έ ν ό ς  

• λ ο γ ο τ έ χ ν η  (υπογραμμίζω έγώ) κρατά 
μέσα του δυνατά κύματα ζωής καί πλού
σιους χυμούς ποίησης.....  Δέν μπορείς παρά
νά εκτιμήσεις βαθιά τή διαύγεια καί τήν 
οξύτητα τού στοχασμού, τήν καυστική του 
ειρωνεία, τή ζωντάνια τού ύψους του». 'Ο 
έπερχόμενος κίνδυνος τού φασισμού έμπνέει 
στή νεοελληνική σκέψη τή νηφαλιότητα τού 
διαλόγου. ΕΤναι ένα στοιχείο πού πρέπει νά 
προσεχτεί με τή βαρύτητα πού τού ταιριάζει.

’Από τήν Τδια Αφετηρία ξεκινά στά  1932 
καί ό διάλογος Φώτου Πολίτη —  Νίκου Καρ- 
βούνη άπό τή θέση των επιφυλλίδων τής 
«Πρωίας», (Επιφυλλίδες Πολίτη: «Κίμ-
βροι καί Γότθοι» (22 .7 .32), «"Ατομο καί 
νόηση» (29.7 .32), « Ό  οικονομικός άνθρω
πος» (5 .8 .32). ‘ Ο Πολίτης έπισημαίνει καί 
κατά κάποιο τρόπο Αποδέχεται τις αχαλίνω
τες τάσεις τού Αστικού φλελευθερισμού στήν 
πολιτική, τήν οικονομία κσί τήν τέχνη.

Ό  Αντίλογος στον Πολίτη διατυπώνεται 
άπό τον Καρβούνη, άπό τις στήλες των επι
φυλλίδων τής «Πρωίας»:

«Οί έπιφυλλίδες τού Καρβούνη στήν «Πρω
ία», πού δημοσιεύτηκαν σέ βιβλίο «ατά τό 
κολλίτερο καί μεγαλύτερο μέρος τους, γρά
φει ό Α. Κμοχνιώτης («Έπιθ. Τέχνης» τεύχ. 
86), αποτελούν ενα σταθμό στήν Ιστορία 
τής νεοελληνικής κριτικής. ~Αν βγάλει κα
νείς τό «Διάλογο τού Σολωμού», μερικούς 
λόγους τού Τερτσέτη καί τού Φατσέα, καί 
μερικά άρθρα τού Χατζόπουλου καί Γληνού, 
σ ’ αυτές παρουσιάζεται ή ώριμη σκέψη, πού 
μέσα στή μεγάλη κρίση τού καπιταλισμού, 
ιψώνει τή σημαία τού νέου κόσμου κ* ευαγ
γελίζεται τον έρχομό του. Τό άτομο καί τό 
σύναλο, ό άνθρωπος καί ή μηχανή, έργασία 
καί δημιουργία, είδωλα καί πρατγματικότητα, 
τό χρέος τών διανοουμένων, ήρωες καί υπερ
άνθρωποι, τό δράμα τού λαού, ή σαπίλα τού 
παλιού κόσμου, ή σκληρότητα, ή κατάπτω
ση, θέματα πολιτικοκοινωνικά, αισθητικά, ί 
σπορικά, ψυχολογικά, δείχνουν τό διαβασμέ
νο, τό φωτισμένο στοχαστή, πού θάλεγες

χρόνια μελετούσε τά προβλήματά του καί 
χρόνια ασκούσε τή σκέψη του στο μαρξισμό. 
Εκείνο πού ξαφνιάζει είναι ή τολμηρή, ή 
απερίφραστη διακήρυξη τών Ιδεών του, ή 
γλώσσα, τό άδρό, μεστό ύψος. «Δουλειά... 
Αυτή δεν υπάρχει πλέον γιά όλους όσοι τή 
ζητούν. Καί έπειδή τά έκοττομμύρια τών πει- 
νασμένων, τών Ανέργων είναι εκατομμύρια* 
καί έπειδή δέν είναι δυνατόν νά πεθάνουν, νά 
έξολοθρευθούν.,.. γιά δλ’ αυτά, ξεκλειδώνον
ται διαρκώς οί άρμοϊ καί πέφτουν σέ σκότη 
σκουριάς τά σιδηροδέματα τού καπιταλιστι
κού οίκσδομήματος...».

Ό  διάλογος Ανάμεσα στον Φώτο Πολίτη 
καί τον Καρβούνη έγινε σέ νηφάλιο τόνο καί 
μέ θεωρητικές Αξιώσεις κι άπό τις δυο με
ριές. Κίνητρο άπό τήν πλευρά τού Καρβούνη 
ήταν ό κίνδυνος τού φασισμού καί ή άμυνα 
τών λαϊκών ελευθεριών. Από τήν πλευρά τού 
Φώτου Πολίτη ό διάλογος τέλειωσε μέ ένα 
(Αναπάντεχο ύμνο τού φασισμού καί τού να
ζισμού («Πρωία», 24.1.34 «Δικτατορίες»), 
πού άποκάλυψε στά μάτια τού πνευματικού 
κόσμου άπό ποιά μεριά έπιχειρούνταν ή διά
σπαση τής ένότητάς του μπροστά στον κίν
δυνο δικτατοριών λύσεων καί στήν 'Ελλάδα. 
Ό  θάνατος τον πρόλαβε λίγους μήνες Αργό
τερα άπό τό νά κατασταθεϊ ό Αρχηγός ένός 
πνευματικού καισαρισμού.

’Αντίθετα μέ τό κήρυγμα τού Φώτου Πο
λίτη, τό Ιδεολογικό πλαίσιο τής γενιάς τού 
Τριάντα, γενικά θεώμενο, είναι μιά προσπά
θεια νά μπουν στή λογοτεχνία μας ή κοινω
νική προβληματική τής παρακμής τής Αστι
κής τάξης (Τερζάκης: Σ κ λ η ρ ο ί ,  Πε-
τσάλης: Μ α ρ ί α  Π ά ρ ν η )  στά  μέτρα δυ
τικοευρωπαϊκών πρότυπων. Στο Ιδεολογικό μέ
ρος άνιχ»·εύεται μιά γοερή έπίκληση γιά τήν 
επικράτηση ένός ευρωπαϊκού πνεύματος Αν
τλημένου άπό τήν τελευταία ώρα τών Ανά
λογων ξένιων μανιφέστων τού μεσοπολέμου, 
ανακατεμένο μέ γενναία δόση έλληνολατρι- 
κοϋ λαϊκιστικού φορμαλισμού κσί άντιμαρξι
στικών ιδεών. *0 Γάλλος, ξεχασμένος πισ, 
λόγιος ’Αλμπέρ Τιμποντέ Αποτελεί τό πνευ
ματικό τους πρότυπο. Οί μαρξιστικές Ιδέες, 
Ιδιαίτερα .μπαίνουν στις σελίδες τής πεζο
γραφίας τής γενιάς τού Τριάντα, γιά νά 
«φθαρούν» μέ τό διάλογο, ν’ αναπτυχθούν» 
σαν ένα μαθηματικό πρόβλημα, πού ή λύση 
του είναι δυσμενής γιά τη θεωρία τού διαλε- 
χτικού ματεριαλισμού σαν όδηγού πολιτικής 
πρακτικής. Αυτό τό «κρισάρισμα» γίνεται 
μεθοδικά στα  μυθιστορήμοττά τους ή τά δο
κίμια (Θεοτοκάς, Οικονομίδης).

Οί πολιτικές καί οί πολιτειακές ιδέες εισ
βάλλουν έπίσης μέ ορμή στις σελίδες τής 
γενιάς τού Τριάντα. (Θεοτοκάς, Μυριβήλης). 
Τό θέμα τής άστικής δημοκροττίας συζητεΐ- 
ται μέ πάθος καί έξαίρεται σαν άξία «έσαεί», 
που υπερέχει πάνω ό/πό τόπο καί άπό χρόνο 
καί πού προ παντός μπορεί να δώσει ικα
νοποιητικές λύσεις στά  προβλήματα τών νέων 
ανθρώπων. Ά π ό  την πλευρά αυτή είναι μιά 
προσπάθεια Α ν α β ί ω σ η ς  τού αστικού 
ούμανισμού σαν πολιτικού καί πολιτιστικού



ιδανικού, αντίμαχου προς τό σοσιαλιοπτικό 
Ιδανικό, τό όττοίο άποκρούεται σαν ίσοπε- 
δωτικό των άξιων. Ή  Ιδεατή πολιτεία πού 
τρέψει τά όνειρα της γενιάς τού Τριάντα 
είναι ή άσττική δημοκρατία προβεβλημένη σέ 
(δανικό επίπεδο, μία, άδιαίρετη, άναμάρτη- 
τη, σαν άπό κάποιο θαύμα χωρίς ταξικούς 
ανταγωνισμούς, ούτοπική καί γι’ αύτό ά- 
προΓγματοποίητη, ψεύτικη, πέρα καί μακριά 
άπό κάθε πραγ μ ατολογικό προσδιορισμό. Στο 
σοσιαλιστικό [δομικό πού ανεβαίνει ραγδαία, 
ή ιδεατή δημοκρατία τής γενιάς τού Τριάντα 
άντιτάσσει τις χάρτινες γιρλάντες της, καί 
τον ούτοπισμό της. Ή άνάγκη για μιά πί
στη προδόθηκε άπό τά ίδια τά πράγματα.

Ά π ό τά παλιά Ιδανικά των αστών οπήν 
' Ελλάδα ή γενιά τού Τριάντα κρατούσε μόνο 
δσα μπορούσαν νά έπεκταθούν καί νά ζή- 
σουν μέ αναληπτικά μυστήρια φάρμακα, μέ
σα  στή νέα έποχή πού άρχιζε νά διαγράφε
ται οπόν κοινωνικό όρίζοντα καί θεωρητικο
ποιούσε μέ τό διάλογο τον άντικομμουνισμό 
της. Ω στόσο  δεν βρέθηκε σαφώς τό κοινό έ- 
κεϊνο σημείο επαφής στον κίνδυνο πού άρχι
σε νά διαγράφεται έντονα στον τόπο: τον 
κίνδυνο τού φασισμού. Σ ’ αυτό τον κοινό 
στόχο οί συγκλίνουσες πνευματικές δυνάμεις 
δεν μπόρεσαν νά κατευθύνουν τήν άντίστάσή 
τους μέ κάποια ενότητα καθιδρυμένη άπό 
την αίτιοκρατία τής έξέλιξης των διεθνών 
καί των εσωτερικών γεγ ο νότων. Ή αποτυ
χία τής σύμπηξης τού μετώπου τής δημο
κρατίας, πού στην πολιτική ζωή περνάει άπό 
πολλές φάσεις γιά νά καταλήξει σέ διάστα
ση τις παραμονές τής δικτατορίας, έχει καί 
τις άνάλογες έπιπτώσεις της στον πνευμα
τικό τομέα.

2. Τό π ν ε υ μ α τ ικ ό  σ ύ νθ η μ α  τής 
'Α ρ ισ τ ε ρ ό ς : « Π ό λεμ ο ς  ε ν ά ν τ ια  
στον Π ό λεμ ο » . Οί « Ν έο ι Π ρ ω 
τ ο π ό ρ ο ι» .

Σπονδύλωση τού πνευματικού αγώνα τής 
’Αριστερός μέσα στήν κρίσιμη πενταετία πού 
μελετάμε είναι ή ενότητα δλων των πνευ
ματικών δυνάμεων μέ στόχο τήν πάλη γιά 
τήν άποτροπή τού φασισμού καί τού πολέ
μου. ‘ Ο πνευματικός χώρος κυριαρχείται από 
τη μεγάλη φυσιογνωμία τού Δημήτρη Γλη- 
νού, πού διευθύνει ουσιαστικά τή μεγάλη αυ
τή πνευματική μάχη καί δίνει τον άγωνιστικό 
της τόνο μέ τά άρθρα του, τά δοκίμια του, 
τις διαλέξεις του ή τά σχόλιά του στον Τύ
πο. Τον Γληνό παραστέκουν τούτη τήν έπο
χή μέσα στούς «Νέους Πρωτοπόρους» μιά 
σειρά διανοούμενοι όπως ό Κώστας Βάρνα- 
λης, ό Καρβούνης, ή Γαλάτεια Καζαντζάκη 
καί οί νέοι τότε στήν ήλικία Ν. Κατηφόρης, 
Φούλα Χατζηδάχι, Ά . Πανσέληνος, Α. Ά -  
λαφούζου, Ί .  Ίορδανίδης καί άλλοι.

’Από τις σελίδες τών «Ν. Πρωτοπόρων»

πέρασαν τότε μερικές άπό τις μεγαλύτερες 
ύπογραφές τής λογοτεχνίας καί τής τέχνης 
όπως τού Γληνού, τού Βάρναλη, τού Καρ- 
θαίου, τού Φιλήντα, τού Καρβούνη, τού Λα- 
παθιώτη, τού Κορδάτου, τού Β. Ρώτα, τού 
Τόμπρου. Ά π ό τις σελίδες του έπίσης ξεκί
νησαν μερικοί νέοι τότε πνευματικοί άνθρω
ποι πού σήμερα κατέχουν μιά άξιόλογη θέ
ση στά γράμματα καί στήν τέχνη, όπως ό 
Ν. Κατηφόρης, ό Α. Πανσέληνος, ή Λιλίκα 
Νάκου, ό Νικήτας Ράντος, ό Κανέλης, ό Κο- 
ρογιαννάκης, ό Αυδάκης, ό Κορνάρος, ό ζω
γράφος Α. Τάσος, ό τεχνοκρίτης καί ζωγρά
φος Γιάννης Μαρουδής κ.ά.

Ό  άμεσώτερος πνευματικός στόχος τών 
«Νέων Πρωτοπόρων» στήν περίοδο 1932— 
1936, πού καλύπτει τήν έκδοσή τους, είναι 
τό σύνθημα «πόλεμος ενάντια στο φασισμό 
καί τον πόλεμο». Προς τά έκεί σκοπεύουν 
όλα τά  πυρά τών γραμμάτων καί τής τέχνης 
τής Αριστερός. Τό στόχο καθορίζει μέ ά- 
κρίβεια ό Δημήτρης Πληνός στο άρθρο του 
«Πόλεμος ενάντια οπόν Πόλεμο» (φ. 7— 8, 
Ίούνης— ’ Ιούλης 1932):

«Υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί άκό- 
μη στον τόπο μας, γράφει ό Γληνός, πού 
όταν άκούνε τήν κραυγή τού κινδύνου «ό 
πόλεμος έρχεται! » παραξενεύονται καί γε
λούν ειρωνικά ( ..... ) Μιλάμε γιά τον άνί-
δεο κόσμο, τούς έργάτες, τούς άγρότες, 
τή φτωχολογιά κι δλο τό μικρόκοσμο πού 
βόσκει σάν κοπάδι, άπό όρνιά στό λει- 
βάδι, τή στιγμή πού ό μακελλάρης άκο- 
νίζει τό μαχαίρι του.

"Οτι υπάρχει φτώχεια, πείνα, (Αναδου
λειά, καί μαύρη δυστυχία, αυτό τό βλέ
πουνε καί τό ζούνε κάθε μέρα. Μά σού 
λένε: Πού εΐναι ό πόλεμος;

Οί λαοί, σού λένε, είναι κουρασμένοι. 
Τά κράτη εΐναι πτωχά, έχουνε τεράστια 
έλλείμματα στους προϋπολογισμούς τους 
καί έκατομμύρια άνέργους. Πώς θά κά
νουνε πόλεμο;

Κάθε μέρα συνεδριάζουνε στήν Ε λβε
τία, πότε στή Λωζάννη, πότε στή Γενεύη, 
Τσα - ίσα γιά ν* άποφύγουνε τόν πόλεμο 
καί νά περιορίσουνε τούς έξοπλισμούς. Πού 
είναι, λοιπόν, ό πόλεμος;

Καί όμως, ό «πόλεμος έρχεται»! Ό  
πόλεμος ετοιμάζεται! *0 πόλεμος χτυπάει 
κιόλας τήν πόρτα τού κάθε σπιτιού, τού 
πιο ειρηνικού κι άπόμερου σπιτιού, στήν 
πόλη, στον κάμπο καί στό βουνό, γιά νά 
πάρει τόν πατέρα καί τ ’ άγόρια στό σφα
γείο, γιά ν’ άφήσει τή μάνα, τις άδερφές 
καί τά μικρά παιδιά στήν πείνα, τήν έκ- 
πόρνευση καί τήν όρφάνια, γιά νά τούς 
φέρει κι αύτονούς άκόμα τό δηλητηρια
σμένο άέριο, τό άσφυξιογόνο πού θά τούς
πνίξει μέσα στό σπίτι τους». ( .....) «Τό
χρέος μας είναι λοιπόν τώρα», συνεχίζει τό 
άρθρο τού Γληνού, «Πόλεμος ένάντια στον 
πόλεμο! ».
"Αμεση επίπτωση τού πολιτικού καί πνευ

ματικού συνθήματος τοΰ Γληνού ήταν τό (Αν
τιπολεμικό μανιφέστο τών διανοουμένων, πού



δημοσιεύτηκε στον Τύπο τον 'Ιούλιο τού 
1932: «Ενώνουμε τή φωνή τής διαμαρτυρίας 
μας —  καταλήγει τό μανιφέστο —  μέ τούς 
αντιττροσώττους τής παγκόσμιας σκέψης πού 
ότποψασίσανε να έπιτελεσουνε τό ύττέρτατο 
σημερινό χρέος κάθε τιμίου άνθρώπου μέ τή 
φωνή του Μαξΐμ Γκορκυ, τού Ρομαιν Ρολ- 
λάν, τού ‘Ανρύ Μπαρμπύς, τού Άλμπέρ 'Αϊν
στάιν, τσύ Τήοντορ Ντράϊζερ, τού "Απτόν 
Σίνγκλαιρ, τού Τζών Ντός Πάσσος, τού "Αϊν- 
ριχ Μάν, τού Φράνς Μαζερέλ και όλων των 
άλλων πού cnr’ όλα τά μέρη τής γής κινητο
ποιούνται για νά ξεσηκώσουνε την άνθρω- 
πινη συνείδηση καί νά βοηθήσουνε την έργα- 
τιχή τάξη στον άγώνα της για τον πολιτι
σμό καί τον ανθρωπισμό. Ενάντια στά δο
λοφονικά χέρια των μ.λιταριστών, ενάντια στά 
έγκληματικά σχέδια των πολιτικών πρέπει νά 
υψωθεί ή παγκόσμια άνθρωπιστική συνείδηση 
για νά σταματήσει τό κακό πού έρχεται». 
Τό ’Αντιπολεμικό μανιφέστο των διανοουμέ
νων υπογράφουν ανάμεσα σ ’ άλλους οι Δ. 
Γληνός, ΑΛαρίκα Κοτοπούλη, Γαλάτεια Κα- 
ζαντζάχη, Μάρκος Αύγέρης, Μ. Σπιέρος, Δ. 
Βουτυράς, Ν. Κατηφόρης, Κωστής Μπαστιάς, 
Κώστας Βάρνολης, Ί .  Κορδάτος, Ί . Σοφια- 
νόπουλος, Ν. Καρβούνης, ’Απόστολος Μελα
χρινός, Ά . Πανσέληνος, Θεοφύλακτος Παπα
κωνσταντίνου, Ά . Ζεβγάς ( =  Αίμ. Χουρμού- 
ζιος), "Αγγελος Άγγελόπουλος, Πάνας Τζε- 
λέττης κ.ά.

"Ενα άπό τα κορυφαία πνευματικά προ
βλήματα πού άνακινήθηχαν μέσα στά 1933 
είναι οί θέσεις τού Γληνού για τις πνευμα
τικές μορφές τής αντίδρασης οπτήν βΕλλάδα. 
Σέ έξη άρθρα ό Γληνός άναλύει λεπτομε
ρειακά τό πνευματικό έποικοδόμημα τής άν- 
τίδρασης. Τά άρθρα τού Γληνού δημιούργη
σαν έντονη ατμόσφαιρα προβληματισμού 
στούς διανοουμένους τής εποχής, άλλα καί 
σκληρές αντιδράσεις. *0 κ. Κ. Τσάτσος άπό 
την « ’ Ιδέα» (σ. 361— 3 6 6 /3 3 ) έκανε επί
θεση στο Γληνό μέ τό άρθρο του «Ή  θέση 
τής ιδεοκρατίας στον κοινωνικό άγώνοο. ‘ Ο 
Γληνός τού απάντησε μέ τό άρθρο « Ό  φα
σιστικός ιδεαλισμός στην ‘ Ελλάδα» (Νέοι 
Πρωτοπόροι», 7 /1 9 3 3 ) στο όποΐο, άνασκευά- 
ζοντας τις θέσεις τού Τσάτσου, καταλήγει:

«Ή  ιδεοκρατία του κ. Τσάτσου είναι ή 
ιδεοκρατία τού φασισμού. Ό  κ. Τσάτσος 
είναι έ θ ν ι  κ ί σ τ η ς  όλα Μουσολίνι καί 
ά ν τ ι κ ε φ α λ α ι ο κ ρ ά τ η ς  όλα Χί- 
τλερ, είναι οπαδός των α π ό λ υ τ ω ν  
ά ξ ι ω ν ,  είναι λ ά τ ρ η ς  τ ο ύ  « π ο 
λ ι τ ι σ μ ο ύ »  κ α ί  τ ο ύ  ά ν θ ρ ω π ί -  
ν ο υ  π ν ε ύ μ α τ ο ς .  Νά τί λέει ό Τζο- 
βάνι Τζεντίλε: « Ό  φασισμός είναι ίδ  ε ο- 
κ ρ α τ ι κ ό ς :  δ ο ξ ά ζ ε ι  τ  i ς ι δ α 
ν ι κ έ ς  ά  ξ ί ε ·ς ( ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  π α 
τ ρ ί δ α ,  π ο λ ι τ ι σ μ ό ,  ά ν θ ρ ώ -  
π ι ν ο  π ν ε ύ μ α )  σ α ν  ά ν ώ τ ε ρ ε ς  
ά π ό  κ ά θ ε  ά ξ ί α ,  ε φ ή μ ε ρ η  
κ α ί  τ υ χ α ί α »  (υπογράμμιση Δημ. 
Γληνού).

Σιχαίνεται όμως τή βία ό κ. Τσάτσος! 
Μα τή βία τή... σιχαίνεται καί ό φασι

σμός. Δέν άκούσατε πώς τό φασιστικό 
κράτος είναι κράτος τής «λευτεριάς»; "Ε
πειτα ό κ. Τσάτσος δέν σιχαίνεται τή βία 
καί τόσο πολύ, όπως φαίνεται. Δέν άνα- 
γνωρίζει καμμιά διαφορά σκοπού άνάμεσα 
στη βία πού εφαρμόζει ό φασισμός καί 
στήν κομμουνιστική βία. 'Απεναντίας τή 
δεύτερη τή θεωρεί πολύ'χειρότερη. "Επειτα 
άρνιέται έπίμονα, ή « ά δ ι α φ ο ρ ε ΐ »  
αν υπάρχει βία στήν Ελλάδα. Καί αυτού 
του είδους ή άδιαφορία είναι τό πρώτο 
βήμα τής ό,νοχής. Σέ λίγο θά βρεθεί ή 
φραστική διατύπωση για την έ π ι δ ο κ ι- 
μ α σ ί α .  Είμαστε πολύ κοντά, ας έχου
με λίγη υπομονή»...
Καί σαν έπιστέγασμα των διατυπώσεων 

του ό Δ . Γληνός στο φύλλο τού Απρίλη 1933 
τών «Ν. Πρωτοπόρων» κοπαγγέλλει ότι τό 
Υπουργείο Εσωτερικών, ή Γενική ’Ασφάλεια 
καί ή Πρυτανεία τού Ποτνεπιστημίου «απα
γόρεψαν νά συνεχιστούν οί καθαρά επιστη
μονικές ομιλίες πού γινότοτνε στο Πανεπι
στήμιο οστό φοιτητές τής Νομικής Σχολής 
όστ* άφορμή τά 50χρονα τού Μάρξ. Τί λέει 
ό κ. Τσάτσος γΓ αυτό; 'Αμφιβάλλει αν ύ- 
πάρχει αντίδραση στο Πανεπιστήμιο π «α
διαφορεί»;

Τά άρθρα τού Γληνού για τις πνευματικές 
μορφές τής άντίδρασης, ή όστάντηση τοΰ Κ. 
Τσάτσου καί ή απαγόρευση τών συζητήσεων 
γιά τό Μάρξ στο Πανεπιστήμιο, δημιούργη
σαν έντονη πνευματική ζύμωση. Δυο φοιτη
τές τής Νομικής, ό Τάσος Χριστοφιλόπου- 
λος καί ό Σάββας Κωνσταντόπουλος δημο
σιεύουν στο φύλλο 3—4)1933 σελ. 108— 112 
τών «Ν. Πρωτοπόρων» « ’Ανοιχτή έπιστολή 
στον κ. Τσόιτσο, καθηγητή στο Πανεπιστή
μιο τής ’Αθήνας» πού έχει μεγάλο ενδιαφέ
ρον καί δείχνει τήν ένταση τού προβληματι
σμού τής σπουδάζουσας νεολαίας τής επο
χής. Στήν «άνοιχτή επιστολή» τους οί δυο 
φοιτητές αποδείχνουν τον Κ. Τσάτσο ν* ά- 
γνοεΐ τό στόχο πού κατοπολεμάει, δηλαδή 
τό μαρξισμό, μέσα όπτό τά δικά του γραφτά 
καί τον κατηγορούν ότι εύθύνεται γιά τό 
σκοταδισμό πού επικροτεί στο Πανεπιστή
μιο.

«Οί απορίες πού θά θέλαμε νά σάς δια
τυπώσουμε είναι πολλές —  γράφουν οί 
δυο φοιτητές. Περιοριζόμαστε στις σπου
δαιότερες: 1) Επειδή σάς γνωρίζουμε προ
σωπικά, μάς γεννάει απορία τό γεγονός 
ότι παρουσιάζεστε σάν συνεργάτης στο 
περιοδικό «Ιδέα». Βέβαια δέν θά σάς εί
ναι άγνωστα τρία πράματα: α) ότι τό
περιοδικό αυτό κοτηγορήθηκε πώς οί πό
ροι του δέν είναι καθόλου καθαρής προέ
λευσης καί δέν έδωσε καμμιά άπάντηση, 
β) ότι ό διευθυντής καί έμψυχωτής του 
είναι γνωστός Κόθορνος πού μέ καταπλη
κτικό χαμαιλεοντισμό έχει παίξει τούς πιο 
•επαίσχυντους ρόλους (τώρα τελευταία καί 
τού χωροφύλακα καταδότη). Αυτή τή τσαρ- 
λατανιά δέν είναι τυχαίο ότι τήν σκεπάζει 
μέ τήν ιδεοκρατική φιλοσοφία* άς θυμη- 
θούμε τήν παρατήρηση τού Φίχτε: «τέτοιος 523



άνθρωπος, τέτοια φιλοσοφία», γ) δτι τό 
περιοδικό σύτό βγήχε γιά νά χτυπήσει ώ- 
ρισμένο ρεύμα (τον κομμουνισμό) στη φι
λοσοφική του βάση, και κατά συνέπεια 
αναγκαστικά, και στην πολιτική του έκδή- 
λωση. Ταυτόχρονα σκοπός τού περιοδικού 
αυτού είναι νά στερεώσει φιλοσοφικά τις 
«πεσμένες» αξίες τού άστικού πολιτισμού, 
νά δικαιώσει φιλοσοφικά την κεφαλαιοκρα
τική κοινωνία. Πώς τό συμβιβάζετε αυτό 
με την άντικεφαλαιοκρατική σας διάθεση;»

3) Ερχόμαστε στη διατύπωση της τε
λευταίας μας απορίας, άναφορικά με δυο 
ζητήμοττα: ό Σπύρος Μελάς κάτι συμπλο
κές άνάμεσα σέ κομμουνιστές καί φασί
στες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο τις άπέ- 
δωσε σέ έπιρροή δική σας. Ή  άπόλυτη 
σιωπή σας στο ζήτημα αυτό καί ή κατο
πινή σας συνεργασία μέ τό Μελά δέν νο
μίζετε ότι έξηγεΐται «ως έάν» (γιά νά 
χρησιμοποιήσουμε προσφιλή σας έκφραση 
άπό τό Καντιανό λεξιλόγιο) ό Μελάς εί- 
τανε καλά πληροφορημένος καί ή άποψη 
τόυ άληθινή;

Υπάρχει, τέλος, καί ένα άλλο ζήτημα, 
πού πρέπει, νομίζουμε νά λάβετε τον κό
πο νά ξεκαθαρίσετε. Ό  « ’Εθνικός Παμ- 
ψοιτητικός» (τό κρατικό, νά πούμε, σω
ματείο) έβγαλε ένα μανιφέστο, πού μέ έ- 
πιείκεια μπορεί νά χαρακτηριστεί αξιοθρή
νητο. Στο πολιτικό του μέρος είναι, δπως 
έγραψε κι ό Φωτός Πολίτης, μετάφραση 
στά έλληνικά τού προγράμματος τού Χί- 
τλερ. Καί γιά τό έγγραφο αυτό έγινε κα
θαρός υπαινιγμός δτι δουλεύτηκε λίγο -πο
λύ άπό σάς.

Μιά έξήγηση έκ μέρους σας γιά δλα 
αυτά δέν είναι ανώφελη, άφσύ τά γεγονότα 
πού σάς άναφέραμε προσδιορίζουνε τό 
πρακτικό σας «είναι» πού πρέπει ν* άνα- 
λάβετε καθαρά καί ξάστερα την ευθύνη 
του».
’Αξιόλογο πνευματικό γεγονός τής εποχής 

πού στάθηκε αιτία διωγμού τού πνεύματος 
στην ‘ Ελλάδα, ήταν ή δίκη για την «Κα
στανή Βίβλο», ένα συνταρακτικό ντοκουμέντο 
πού εΐχε κυκλοφορήσει σ ’ δλο τον κόσμο καί 
περιλάμβανε τά εγκλήματα τού Χιτλερισμού, 
τήν πυρκαγιά τού Ράϊχστογκ πού τήν άνα
ψαν οί Ναζί σκόπιμα γιά νά ένοχοποιήσουν 
τούς Γερμανούς κομμουνιστές καί τά  πρα
κτικά τής «άντιδίκης» πού έγινε στο Λον
δίνο καί άπόδειξε τήν αθωότητα των θυμά- 
των τής χιτλερικής δίκης τού Βερολίνου, Γιώρ- 
γκη Δημητρώφ, Τόργκλερ, Τάνεφ καί Ποπώφ.

Τό Δεκέμβρη τού 1933 εΐχε ιδρυθεί και 
στήν ‘ Ελλάδα «Άντιχιτλερική Επιτροπή» σάν 
έθνικό τμήμα τής . Διεθνούς Άντιχιτλερικής 
Επιτροπής», πού προεδρεύονταν άπό τον 
’Αϊνστάιν καί μέ αντιπροέδρους τον Πώλ Λαν- 
ζεβαΐν καί τό λόρδο Μάρλεϋ, πρόεδρο τής 
’Αγγλικής Βουλής των Κοινοτήτων τότε. Στήν 
έλληνική άντιχιτλερική επιτροπή μετείχαν σάν 
πρόεδρος ό Άλέξ. Σβώλος καί μέλη ό X.

5 2 *  Εύελπίδης, ό διευθυντής τού Υπουργείου Δι

καιοσύνης Π. Σκουριώτης, ή Αύρα Θεοδωρα- 
κοπούλου, ό Καρβούνης κ.ά.

Ή έλληνική επιτροπή κυκλοφόρησε μετά
φραση στά  έλληνικά τής «Καστανής Βίβλου» 
άλλά τό γεγονός δυσαρέστησε τή χιτλερική 
πρεσβεία τής 'Αθήνας. Στις 8 Γενάρη 1934 
ό πρεσβευτής τού Χίτλερ στήν 'Ελλάδα έπέ- 
δωσε «ρηματική διακοίνωση» στήν κυβέρνηση 
καί ζητούσε τήν κατάσχεση τής «Καστανής 
Βίβλου». Ή έλληνική κυβέρνηση συμμορφώ
θηκε προς τήν επιθυμία των χιτλερικών καί 
στις 3 τού Μάρτη 1934 παρέπεμψε μπρο
στά στο δικαστήριο τό Ν. Καρβούνη γιά τον 
πρόλογό του στήν «Καστανή Βίβλο» καί τον 
έκδοτη της βιβλιοπώλη Α. Μακρυποδάρα.

Στο δικαστήριο δόθηκε σκληρή πνευματι
κή μάχη καί πήγαν νά καταθέσουν ύπέρ τών 
κατηγορουμένων ό ακαδημαϊκός Παύλος Νιρ
βάνας, ό καθηγητής Ά . Σβώλος, ό βουλευ
τής τότε X. Εύελπίδης, ό Αίμ. Βεάκης. Τό 
άποτέλεσμα ήταν νά καταδικαστεί ό Καρ
βούνης σέ 1 δθήμερη κράτηση γιά τον πρό
λογό του. ‘ Ο εκδότης απαλλάχτηκε.

Οί «Νέοι «Πρωτοπόροι» έζησαν σάν πε
ριοδικό ώς τον Ιούλιο τού 1936. Ή 4η Αύ- 
γούστου τούς έκλεισε, μαζί μέ όλα τ ’ άλλα 
προοδευτικά έντυπα. Σάν όργανο προοδευτι
κής κουλτούρας, αφιερωμένο στήν κοινωνική 
λειτουργία τής τέχνης, πρόσφερε πολλά στον 
τομέα του καί ό.ποτέλεσε τήν παράδοση γιά 
τον νεοελληνικό ούμανισμό. Γιά τή συμβολή 
του στον πνευματικό μας τομέα θά χρεια
στεί, σίγουρα, κάποτε μιά διεξοδική μελέτη 
πού θά πρέπει νά συνοδεύεται άπό μιά πλή
ρη βιβλιογράφηση τών περιεχομένων τους. 
Είναι κι αυτό ένα χρέος πού έγγράφεται στά 
καθήκοντα τής νέας γενιάς τών προοδευτι
κών ερευνητών τού πολιτισμού μας.

3. « Σ ή μ ε ρ α » :  *Η εξέγερ ση  της 
ά σ τ ικ ή ς  π ρ ω τ ο π ο ρ ία ς  ε ν α ν τ ίο ν  
της τά ξη ς  της. Π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς  
γιά ε ν ό τ η τ α ,ά ν τ ιφ α σ ισ μ ό ς — μ α 
ν ιφ έσ τα  κ α τ ά  τού π ο λέμ ο υ .

’Από τό πανόραμα τών ιδεών τής εποχής 
προβάλλει σέ πρώτο πλάνο μέ ιδιαίτερες α
ξιώσεις ή ομάδα τού περιοδικού «Σήμερα» 
πού βγήκε τήν Πρωτοχρονιά τού 1933. Χα
ρακτηριστικές είναι οί προγραμματικές του 
δηλώσεις:

«Τό «Σήμερα» εμφανίζεται μέ πρόγραμ
μα όχι στενά λογοτεχνικού περιοδικού, αλ
λά ώς όργανο μαχητικής κριτικής καί έ- 
λέγχου, ακόμα όμως καί δημιουργικής προ
σπάθειας.

Θ’ αντιμετωπίσουμε τά σύγχρονα ζωτικά 
προβλήματα μέ τήν ανησυχία πού χαρακτη
ρίζει τήν έποχή μας καί μ* ένα βαθιά διε- 
θνιστικό πνεύμα.

Πιστεύουμε στήν αλληλεγγύη όλων τών 
λαών. Καί γι’ αυτό θά παρακολουθήσουμε



μέ συμπάθεια, άλλα καί μέ άνεξαρτησία 
γνώμης και κριτικής δλες τις προσπάθειες 
που τείνουν στο σκοπό αυτό. Ειδικότερα 
γιά την Ελλάδα το περιοδικό μας στρέ
ψει τον αγώνα του εναντίον καταστάσεων, 
άκόμα καί προσώπων είτε στην τέχνη, εί
τε στην πολιτική, είτε στην έπιστήμη ά- 
νήκουν, πού γιά την έπιδολή τους όλοι, 
λίγο ή πολύ, δείξαμε μιά άμαρτωλή άνε- 
κτικότητα.

Γιά την έλληνική τέχνη καί διανόηση 
θά έπιδιώξουμε ν’ άποσπαστούν άπό τά 
στενά ελληνοκεντρικά πλαίσια καί νά κι
νηθούν σ ’ ένα ζωντανό και γόνιμο παγ
κόσμιο πνευματικό χώρο» (ψύλ. 1). 
Γύρω άπ ’ αυτό τό «μίνιμουμ» πρόγραμ

μα, που προβάλλει σε πρώτο πλάνο διε- 
θνιστικές τάσεις, έπιμελέστατη αποφυγή έν
ταξης στον κορμό τού εργατικού κινήματος 
καί άντιελληνοχεντρικές ιδέες, συγκεντρώθη
καν τά πιο διαφορετικά στοιχεία από την 
άποψη Ιδεολογίας: μαρξιστές (Γιάννης Μη- 
λιάδης), μετριοπαθείς μαρξιστές (Παύλος 
Γκίκας =  Ήλίας Τσιριμώκος), Κώστας Ού- 
ράνης (πασιφιστής μέ διεθνιστικές ιδέες, δ- 
πως αύτοχαρακτηρίζεται σέ συνέντευξή του 
στην «Ή χώ τής Ελλάδος» 25 Μαρτίου 1935), 
οπαδοί τής Βαλκανικής συνεννοήσεως (Ξ. 
Λευκοπαρίδης), έ:<πρόσωποι τού διαφωτισμέ
νου ιστορισμού (Φ. Μιχαλάπουλος), τυπολά
τρες καθολικοί (Τ. Παπατζώνης) κ.ά. Τό 
μοναδικό σημείο επαφής τους ήταν ή κοινή 
ταξική τους προέλευση. "Ολοι τους ήταν δια
νοούμενοι που είχαν άπογοητευτεί άπό τήν 
τάξη τους καί άναζητούσαν ένα καινούριο 
δρόμο. Ά π ό τήν πλευρά τούτη συγκλίνουν 
αθέλητα προς τό πλοττύ μέτωπο τής δημο
κρατίας, πού αποτελεί τήν 'ιστορική έπιταγή 
τής έποχής.

Τήν ακραία καί περίοπτη θέση των μαχη
τικών μαρξιστικών ιδεών έκφράζει μέσα στην 
ομάδα τού «Σήμερον ό Γιάννης Μηλιάδης. 
Ό  Μηλιάδης πολέμησε άπό τις σελίδες τού 
περιοδικού μέ συνέπεια τον ιδεαλισμό τού 
κύκλου τής «Ιδέα ς»  μέ σημειώματα, άλλα 
καί άρθρα θαυμαστής διαύγειας καί μέ σπά
νια εύρετικότητα τού στόχου του. Κρίνοντας 
τό πρόγραμμα τής «Ιδέα ς»  γράφει:

« 'Ο  κ. Μελάς καί οι παραστάτες του 
ανακάλυψαν τή μιά οπό τίς δυο πλάκες 
πού έδωσε στο Μωϋσή ό Ιεχωβά γιά νά 
σώσει τον κόσμο. ΓΓ αυτό τό πρόγραμμα 
τής «Ίδέοος» βγήκε κάπως λειψό, μέ πέντε 
μόνο άρθρα, πού μάς μιλούν γιά τό θεω
ρητικό τους «πιστεύω». Τώρα, βέβαια, θά 
ήθελε κανείς νά πληροφορηθεΐ καί μερικά 
πράγματα γιά τίς συνέπειες πού θάχαν 
οί θεωρίες της οτήν εφαρμογή τους, άλλ* 
αυτό τό αποφεύγουν στυστηματικά δλοι... 
οΐ. ίδεολόγοι. Γιατί τό παν γΓ αυτούς εί
ναι νάσαι « έ λ ε ύ θ ε ρ ο  π ν ε ύ μ α » .  
ΚΓ άμα εΤσαι, τότε πας ψηλά σάν άλα- 
φρούτσικο μπαλόνι «πάνω άπό τά κόμμα
τα καί τίς κοινωνικές τάξεις» καί κάθεσαι 
καί κάνεις χάζι μέ τον κοσμάκη πού χα
ροπαλεύει μέ τήν αδικία καί τή σκληράδα

τής ζωής. Ποιος τούς είπε νά μή γίνουν 
δλοι τους ίδεολόγοι;»
Κι άφου συντρίψει τίς άνόητες θεωρίες των 

κύκλων τής «Ιδέα ς» πού άρνούνταν τήν άναγ- 
καιότητα τής ύπαρξης των τάξεων καί τής 
ταξικής πάλης κι άφού άποκαλύψει τον δον
κιχωτισμό τού «πολέμου» τους έναντίον των 
υλιστικών θεωριών, τοποθετεί τό πρόβλημα 
στήν άληθινή βάση του, σύμφωνα μέ τά  κοι
νωνικά δεδομένα τής έποχής:

» Αξίζει νά διαβάσουμε καί τό σημείω
μα (τής « Ιδέας») «Κράτος καί Οίκονο
μ ίοα· όπου κολυμπώντας σέ πέλαγος ταρ
τουφισμού άπορεϊ κ* έξίσπχται, πού κατήν- 
τησεν ό τόπος αυτός, νά μιλάνε δλοι μό
νο γιά οικονομικά ζητήματα, ίσοσκέλιση 
τού προϋπολογισμού καί επιδόματα τών 
άνεργων! Πόσο θλιβερό θέαμα! "Ενας 
λαός πού δοξάστηκε άπό τό πνεύμα, πού 
δέν μπορεΤ νά περιμένει άπ ’ άλλού τήν 
προκοπή του (παρά μόνο άπό τό... πνεύ
μα τό ά γ ιο !) , ούτε νά υπάρχει γΓ άλλο 
λόγο....», ένας τέτοιος λαός κάθεται καί 
μιλάει γιά... επιδόματα τών άνεργων! "Ε
τσι βλέπουμε ότι τό ζήτημα τής δυστυ
χίας τών ανθρώπων, τό καταπληκτικό π αγ
κόσμιο πρόβλημα τής έποχής μας, ή άνερ- 
γία, ή καταδίκη αφάνταστων άνθρώπινων 
δυνάμεων νά μένουν χωρίς άποδοτικότητα 
— γιά νά πάρουμε καί αυτήν άκόμα τήν 
άποψη —  όλα αυτά γιά τά  «έλεύθερα πνεύ
ματα» είναι... παρανυχίδα. Δέν διαβλέπουν 
νά υπάρχει ούτε ίχνος πνευματικότητας 
στά ζητήματα αυτά. Αλήθεια. Πού κα
ταντήσαμε! ΓΓ αυτό κ* εμείς έκδίδουμε 
τόν Κολοκοτρώνη, τό Μιαούλη, τό... Χρι
στό, στήν άνάγκη, όχι γιά νά ισοσκελί
σουμε τον προϋπολογισμό μας — όπως θα 
νόμιζε κανείς άνυπόφορος υλιστής καί... 
άνηθικιστής, άλλά γιά νά επαναφέρουμε τό 
λαό στό... πνεύμα καί τήν... Ιδέα».
Μέσα στις σελίδες τού «Σήμερα» πρα

γματώνεται ή πιο παράδοξη ιδεολογική συνύ
παρξη, πού χαρακτηρίζει ωστόσο άνάγλυφα 
τήν πρωτοπορία τών έπαναστ στημένων αστών 
ένάντια στήν τάξη τους. Τό πρόβλημα τού 
έπερχό μενού πολέμου άντιμετωπίζεται άπό 
τον πασιφιστή Ούράνη μέ προχωρημένα κρι
τήρια πολλές φορές:

«Σήμερα ξέρουμε ότι ή ευθύνη τής φρι
καλεότητας τού πολέμου δέν βαρύνει αυ
τό ή εκείνο τό κράτος, όλλά μιά τάξη, 
τήν άρχουσα σ ’ όλα τά  κράτη άστική τά
ξη κι ότι ήταν άναγκαστικό αποτέλεσμα 
τής νοοτροπίας της καί τής συγκρούσεως 
τών συμφερόντων της. Τά επιχειρήματα 
καί τίς αποδείξεις γΓ αυτό τό συμπέρα
σμα τις έδωσε ό ίδιος ό αστικός Τύπος 
καί τών δύο στον πόλεμο παρατάξεων — 
όχι βέβαια κάνοντας τό «μέα κούλπα» τής 
όλης άστικής τάξης, άλλά πασχίζοντας 
νά ρίξει τήν ευθύνη τού πολέμου στή νοο
τροπία καί τά συμφέροντα τής άρχουσας 
τάξης τών άντιπάλών του κρατών».
Καί παρακάτω:

« Ό  πόλεμος θά ξαναγίνει; οί νικημέ- 525



526

νοι άστοι δεν ζούν παρά μ’ αυτή τή σκέ
ψη. Ό  πόλεμος θα ξσναγίνει: οι νικητές 
εΐναι κιόλας σήμερα διαιρεμένοι κι ό ένας 
υποσκάπτει τον άλλο. Ό  πόλεμος θά γί
νεται πάντα —  όσο θά υπάρχει άστικό 
καθεστώς, γιατί όλος ό μηχανισμός του 
ψέρνει προς αυτόν με την ίδια βεβαιότητα 
που τό καιόμενο ψυτίλι της βόμβας φέρ
νει προς την έκρηξή της. Γιά τούς τραπε
ζίτες, τούς έργοστασιάρχες, τούς έφοπλι- 
στές, τούς εμπόρους, τούς παραγωγούς, 
τούς προμηθευτές ό πόλεμος είναι σάν έ
να μάνα πού πέφτει στην έρημο —  μιά 
θαυμάσια ευκαιρία εύκολου καί γρήγορου 
πλουτισμού. Στη σημερινή μάλιστα οικο
νομική κρίση τον εύχονται όχι άπλώς σά 
«μιά κάποια λύση», άλλά σάν τή μόνη 
δυνατή λύση. Πλάι σ* όλους αυτούς τούς 
ασυνείδητους αστούς στέκεται τό πλήθος 
των κούψων, των έξη μενών καί των ηλι
θίων άστών: των διπλωματών πού ονει
ρεύονται νά παίξουν ένα «ιστορικό» ρόλο, 
των στρατηγών πού όνειρεύονται νά «κα
λυφθούν μέ δάφνας», των «πατριωτών» πού 
«κήδονται τής αξιοπρέπειας» τού κράτους 
των, τών καφενόβιων πού τρέφονται μέ τά 
κύρια άρθρα τών έφημερίδων —  κι άλλων 
παρόμοιων. Όλοι αυτοί είναι ως προς τήν 
ειρήνη τού κόσμου, ό,τι οί σπίθες σέ ξερά 
κλαριά. Ή φωτιά δέν μπορεί παρά ν’ ά
ναψε ι. Είναι ζήτημα μόνο πότε θ' άνά- 
ψει».
Παρά τήν κάποια ίσοπεδωτική τάση του 

στην ανίχνευση τών δυνάμεων πού οδηγούν 
στον πόλεμο, παρά τήν απουσία θέσεων για 
τον άγώνα αποτροπής του, πού τό έργατικό 
κίνημα έβαζε τότε σέ πανευρωπαϊκή κλίμακα 
σάν τό ύπ’ αριθμόν 1 καθήκον τών λαών, 
ό Ούράνης φαίνεται νά συγκινε*ται βαθιά 
άπό τον κίνδυνο τού φασισμού καί τού έπερ- 
χόμενού πολέμου. Κάτω άπ ' αυτή τήν έν
νοια ό κύκλος τού «Σήμερα» (πού αντιμε
τωπίστηκε μέ αυστηρότητα καί πολλές φο
ρές μέ σκληρότητα άπό τό εργοττικό κίνημα 
τής χώρας καί τήν διανόηση πού τό ακο
λουθούσε) έντάσσεται στο πλατύ άνπφασι
στικό, άντπολεμικό καί δημοκροττικό μέτω
πο στήν πολιτική πράξη καί στο έποικοδό- 
μημά της. Χαρακτηριστική είναι ή θέση πού 
παίρνει όταν αναγγέλθηκε ή ίδρυση προσω
ρινής επιτροπής γιά τήν οργάνωση τού * Αν
τιφασιστικού άγώνα πού βγήκε στή συγκέν
τρωση τής 23 Γενάρη 1934 στο ’Εργατικό 
Κέντρο τής ’Αθήνας:

«Συμφωνούμε —  γράφει τό «Σήμερα» — 
όλοκληρωτιχά στήν προσπάθεια αύτή πού 
κατά τή γνώμη μας θά έπρεπε νά πάρει 
πολύ πλατύ κοινωνικό χαρακτήρα καί νά 
συνενώσει σέ μιά κοινή γραμμή πάλης 
όλους όσους βρίσκονται στο στρατόπεδο 
τής δημοκρατίας άπό τήν πιο πλατειά, 
άλλά στήν πιο ουσιαστική έννοιά της, τής 
κοινωνικής καί οίκονομ ικής καί όχι μόνο 
τής πολιτικής ίσότητας. Ελπίζουμε ή κί
νηση πού άρχισε νά μπορέσει νά πρα
γματοποιήσει τό σκοπό της αυτό όσο τό

δυνατό πιο αποτελεσματικά καί πιο γό
νιμα. Θά μάς βρει πάντα στο πλευρό της 
θετικούς συναγωνιστές της στήν πάλη γιά 
τή δημοκρατία καί τήν έλευθερία, βασι
κές προϋποθέσεις κάθε πολιτισμού πρα
γματικά άνθρώπινου».
Μέ τό έργατικό κίνημα τό «Σήμερα» δέν 

εΤχε καμμιά ουσιαστική έπαφή. Ή διανόηση 
τής ’Αριστερός πολλές φορές ήρθε σέ ρήξη 
μαζί του καί ό διάλογος σκληρύνθηκε άπό 
τήν πλευρά της. ?Εξ αιτίας βρισμένων θέ
σεων τού «Σήμερα», πού «έψεύρίσκαν» μιά 
άγεφύρωτη άντίθεση τάχα άνάμεσα στούς 
κομμουνιστές καί τούς διανοούμενους στή Γαλ
λία τού 1933, οί «Ν. Πρωτοπόροι» άποκά
λεσαν τον κύκλο τού «Σήμερα» «κοσμοπολί
τες έστέτ». ’Αλλά καί άπό τή δεξιά τό «Σή
μερα» δέχτηκε λυσσασμένες έπιθέσεις. Ή έ- 
φη μερίδα «Ε στία» όργανο τότε τών ζηλω
τών τού φασισμού καί τού ναζισμού στήν 
Ελλάδα, τούς κατηγόρησε άκριτα γιά κομ

μουνιστές, Ιδιαίτερα μετά τή δημοσίευση τού 
άρθρου τού Ούράνη «Υπάρχουν σήμερα άν
θρωποι...» στο φύλλο 2 τού Φλεβάρη 1933, 
όπου γινόταν μιά σαφής καταγγελία έναντίον 
τών διεθνών καί τών εγχωρίων υποκινητών 
τού πολέμου. Τήν έπίθεση άνέλαβε ή άρθρο- 
γραφική στήλη τής «Ε στίας», ό Σπάρος Με- 
λάς καί ό Παντελής Χόρν. Στούς έπικριτές 
rou όπτάντησε ό ίδιος ό Ούράνης άπό τις 
στήλες τής «Καθημερινής» (8 Μαρτίου 1933) 
ενώ στο φύλλο 3 τού Μάρτη τό «Σήμερα» 
δημοσιεύει μιά δήλωση, όπου άνάμεσα σέ 
άλλα, τονίζεται:

«Είναι ανάγκη νά δηλώσουμε μιά γιά 
πάντα ότι τό περιοδικό μας δέν εΐναι κομ
μουνιστικό. Δέν έρχόμαστε νά έξυπηρετή- 
σουμε κανένα κοινωνικό δογματισμό. Δέν 
προπαγανδίζουμε τήν κοινωνική έπανάστα- 
αη. Είμαστε μιά όμάδα άνθρωποι απο
καρδιωμένοι άπό τήν σ-ηθικότητα, τήν υ
ποκρισία, τήν εκμετάλλευση καί τήν Αδι
κία πού κυβερνούν τον κόσμο, άνθρωποι 
πού πιστεύουμε στήν επείγουσα άνάγκη 
μιας γενναίας Αναμόρφωσης καί πού ά- 
ξιούμε νά διατυπώσουμε έλεύθερα τίς γνώ
μες μας, χωρίς νά δικαιούται ό κάθε ύπο
πτος πατριδοκάπηλος νά μάς ξεγράφει μέ 
μιά πρόχειρη συκοφαντία. Μέσα στά πλαί
σια πού μάς διαγράφει ή κοινή μας αυτή 
πεποίθηση, διατηρούμε τήν έλευθερία νά 
έργαστούμε όπως ό καθένας νομίζει προσ- 
φορώτερο καί μέ απόλυτη άνεξαρτησία 
γνώμης γιά τήν έπικροπηση μιάς Αληθι
νής Αλληλεγγύης μεταξύ Ανθρώπων καί 
λαών. "Αν χρειαζότανε μιά πρόσθετη έπι- 
βεβαίωση σ ’ αυτή μας τή δήλωση, θά 
μπορούσαμε νά παροστέμψουμε τά σχόλια 
πού Αφιέρωσε στήν έκδοσή μας τό μη
νιαίο όργανο τών * Ελλήνων κομμουνιστών. 
Στις λίγες έκεΐνες γραμμές φαίνεται κα
θαρά ή Απόσταση πού μάς χωρίζει άπό 
τό κομμουνιστικό κοινωνιολογικό σύστημα». 
Οί ανησυχίες τής όμάδας τού «Σήμερα» 
(Ούράνης, «Τό κύμα τού φασισμού» Ευελπί- 
δη) γιά τό μέλλον τής ειρήνης καί τής δήμο-



κρατίας στην 'Ελλάδα, έχουν μια γνησιό
τητα που την οντιμετώπισε αυστηρά και σέ 
πολλές περιπτώσεις άδικα ή κριτική άπ ’ τ ' 
’Αριστερά. ‘ Ο πασιφισμός τους είχε άγα9ά 
κίνητρα και έξέφραζε την άγωνία μιας προ
χωρημένης μερίδας τής άστικής τάξης στην 
'Ελλάδα για τον έπερχόμενο πόλεμο. Δέν 
ήταν ό πασιφισμός ορισμένων ευρωπαϊκών 
κύκλων της εποχής που ήθελαν ε ί ρ ή ν η 
με κ ά θ ε  θ υ σ ί α ,  προετοιμάζοντας ιδεο
λογικά τό Μόναχο και ρίχνοντας νερό στο 
μύλο τού ναζισμού. Πήγαζε άπό τή βαθιά 
άνησυχία γιά τό μέλλον τής εΙρήνης καί 
τής δημοκρατίας σέ ποεγκόσμια καί έλλαδική 
κλίμοςκα καί σάν τέτοιος έπρεπε νά θεωρηθεί 
σύμμοίχος καί όχι εχθρός, παρ’ όλο πού τού 
έλλειπε ή αναγκαία άγωνιστικότητα καί ή 
Ικανότητα νά άντιληφθεί τήν έπικαιρότητα 
τού συνθήματος τής 'Αριστερός: «πόλεμος
ενάντια στον πόλεμο!».

’Αλλά καί τό πρόβλημα τής Βαλκανικής 
συνεργασίας αποτελεί επίκεντρο μελέτης γιά 
τον κύκλο τού «Σήμερα». Τρία χρόνια προ- 
τύτερα ή κίνηση γιά τή στενότερη πολιτική 
συνεργασία καί πολιτιστική γνωριμία των 
λαών τής Βαλκανικής, έκπροσωπούμενη στήν 
‘ Ελλάδα άπό τήν πολιτική όμάδα τού Αλέ
ξανδρου Παπαναστασίου, εΤχε σημειώσει με
ρικές θετικές έπιτεύξεις. "Εγινε στήν Αθήνα 
τό Βαλκανικό Συνέδριο καί έβγαινε τό θεω
ρητικό όργανο τής κίνησης «Βαλκάνια» σε 
γαλλική γλώσσα μέ τή διεύθυνση του Ξ. Λευ
κοπαρ ί δη.

‘ Ο Λευκοπαρίδης στήν κίνηση τού «Σήμε
ρα» αποτελεί τόν κρίκο που ενώνει τό πε
ριοδικό μέ τήν ιδέα τής Βαλκανικής συνερ
γασίας. Στο φύλλο τού Μάη δημοσιεύει τό 
άρθρο του «Πέρα οπό στενούς εθνικισμούς», 
όπου κηρύσσεται γιά μιά στενή πολιτιστική 
συνεργασία των Βαλκανίων καί πολλαπλα
σιασμό τής προσπάθειας γιά σύνδεση τού 
βαλκανικού μέ τό προοδευτικό ευρωπαϊκό 
πνεύμα.

Ή ανησυχητική πλημμυρίδα τού φασισμού 
στον παγκόσμιο πολιτικό χώρο καί οι κίνδυ
νοι πού προδιαγράφονται γιά τήν ‘ Ελλάδα 
άπασχολεΐ επίσης σοβαρά τον κύκλο τού 
«Σήμερα». ‘ Ο Χρυσός Ευελπίδης στο άρθρο 
του «Τό κύμα τού φασισμού» (φ. 7, Ιού 
λιος 1933) καθορίζει μέ σαφήνεια τό χρέος 
των πνευματικών άνθρώπων μπροστά στον 
κίνδυνο καί βλέπει πολύ καθαρά τόν τρόπο 
τής άντιμετώπισης τού φασισμού:

« Ό  κίνδυνος τού φασισμού είναι μεγά
λος, καί πρέπει νά πολεμηθεΤ. Πρέπει νά 
διαφωτιστεί ή κοινή γνώμη πάνω στ* ά- 
ποτελέσματά του. Πρέπει, προ πάντων, 
νά όργανωθεΐ ό αγώνας εναντίον του. Καί 
σ ’ αυτό τόν αγώνα πρέπει νά λάβουν μέ
ρος όλοι όσοι είναι αντίθετοι προς τό 
φασισμό. ’Ανεξάρτητα άπό πολιτικές γνώ
μες. ’Ανεξάρτητα άκόμα άπό πολιτικές 
πεποιθήσεις». Καί συνεχίζει: «Καί προ-
πάντων οι διανοούμενοι, άφού άπειλεΐται 
τό πολυτιμότερο άπό τ* άγαθά τους, ή 
έλευθερία τής σκέψης.... Τό κυνήγι των

διανοουμένων πού γίνεται σήμερα στή Γερ
μανία, τό ομαδικό κάψιμο τών βιβλίων 
στις δημόσιες πλατείες, ή υποδούλωση τού 
γερμανικού πνεύματος στά σχέδια τού χι
τλερισμού μάς δείχνει ώς πού μπορεί νά 
φθάσει ή επιβολή τής φασιστικής άντί- 
δρασης. Οί διανοούμενοι, λοιπόν, έχουν 
καθήκον νά εξηγήσουν στο λαό τούς σκο
πούς καί τούς κινδύνους τού φασισμού. 
Λογογράφοι, καλλιτέχνες, έπιστήμονες, δη
μοσιογράφοι, καθηγητές, δημόσιοι υπάλ
ληλοι πρέπει νά πρωτοστατήσουν στήν άν- 
τι φασιστική έκστρατεία. Νά όργανωθ ούν 
γιά ν' άντιταχθούν στή φασιστική έπιβο
λή. Τό πνεύμα όμως μόνο του δέν μπορεί 
νά πολεμήσει άμέσως άποτελεσματικά μέ 
τήν ύλη. Στή δύναμη πρέπει νά άντιταχθεί 
ή δύναμη. Στο πλήθος τό πλήθος. Στή βία 
ή βία.

Νά γιατί οί διανοούμενοι πρέπει νά 
φροντίσουν νά βρούνε συμμάχους στις άλ
λες τάξεις καί μάλιστα στις όργοτνώσεις 
των, εργατικές, έπαγγελματικές, άγροτι- 
κές, μικροαστικές. "Ας βγούν, λοιπόν, πιά 
άπό τούς φιλντισένιους πύργους τους. "Ας 
πάψει ή έγωπαθής άναρχία πού δέρνει τις 
τάξεις τους. "Ας λείψει ή ένοχη άβουλία 
ή ό προδοτικός δισταγμός τους. Εμπρός! 
Έ να  στάδιο ωραίας δράσης άνοίγεται 
μπροστά μας. Γ ιά μάς, όλλά καί γιά 
τούς άλλους. Γ ιά τήν έλευθερία τής σκέ
ψης, άλλά καί γιά τήν έλευθερία τού λαού. 
Γ ιά τήν άμυνα τού πνεύματος, άλλά καί 
γιά τήν κοινωνική πρόοδο. Κανένας ας μή 
λιποταχτήσει. Γ ιοττΐ αυτό θά εΐναι προ
δοσία στις πνευματικές καί ήθικές ύπο- 
χρεώσεις τής άληθινής διοτνόησης. Αυτή πού 
θέλει νά κοτευθύνει πνευματικά καί ηθικά 
τόν τόπο.

"Ετσι μόνο ή άντίστάση κατά τού φα
σιστικού κύματος θά είναι αποτελεσματι
κή. Γά συνέδρια τού "Αμστερνταμ καί τε
λευταία τού Παρισιού αποφάσισαν τήν ί
δρυση τού άντι φασιστικού μετώπου. Ε 
μείς δέν πρέπει νά υστερήσουμε στον α
γώνα. "Ετσι θ’ απαλλάξουμε τόν τόπο μας 
απ’ ccutov τόν εφιάλτη καί στον περιο
ρισμένο τομέα πού μάς έτυχε, θά συμ
βάλουμε κ’ έμείς νά σώσουμε τό ανθρώ
πινο γένος κσί τήν κοινωνία άπό τό αί
σχος τού φασισμού».
’Αλοίμονο! Ή φωνή τών τίμιων διανοου

μένων δέν μπόρεσε νά ενώσει πολιτικά τις 
δυνάμεις τής δημοκρατικής πρωτοπορίας στήν 
‘Ελλάδα. Δέν πέρασαν παρά τρία όκριβώς 
χρόνια άπό τότε καί τις πρώτες μέρες τής 
4ης Αύγουστου τά βιβλία καίγονταν στον 
τόπο μας. Στο Σύντ<χγμα καί στά Προπύ
λαια τού Πανεπιστημίου άνάψτηκαν οί φω
τιές πού πυοπόλη σαν τήν έλευθερία τής σκέ
ψης. Τό κράτος τού ζόφου έπεκτεινόταν καί 
στήν Ελλάδα τού 1936.

Δέν ήταν ή μόνη φωνή έξω άπό τήν ’Αρι
στερά πού έπισήμαινε τόν κίνδυνο τού ναζι
σμού γιά τήν ανθρωπότητα. Τήν ίδια εποχή 
όργανώθηκαν κάμποσες συγκεντρώσεις δια- 527
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νοουμένων καί στις 12 ’Απριλίου 1933 είχε 
υπογράφει ή περίφημη έκκληση των 'Ελλή
νων διανοουμένων για τις καταπιέσεις έναν- 
τίον του Γερμανικού λαού άπό το Χιτλερι
σμό:

« ’Από άνθρώπινη άλληλεγγύη —  διακη
ρύσσουν —  αισθανόμαστε την άνάγκη να 
διαμαρτυρηθούμε μέ δλη μας τη δύναμη 
για την καταπίεση, την πρωτοφανή στην 
ιστορία, πού μαστίζει τη Γερμανία άπό 
την ήμερα πού έγκαταστάθηκε στην έξου- 
σία τό έθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς. ΟΙ 
βάρβαρες εκδηλώσεις του έξεγείρουν τη 
συνείδηση κάθε όλεεθέρου άνθρώπου.

Μάς εΤναι αδύνατο νά συγκροτήσουμε 
την κραυγή τής αγανάκτησης πού ξεπηδά 
αυθόρμητα μπροστά στο έξευτελιστικό και 
μεσαιωνικό θέαμα πού παρουσιάζει σήμε
ρα μια χώρα πού είχαμε συνειθίσει νά 
την βλέπουμε στην πρωτοπορία τού πολι
τισμού, σκαπανέα της σύγχρονης κουλτού
ρας. Εκατομμύρια εργάτες καταδιώκονται 
σλύπητα, μόνο γιατί άποβλέψανε στην κα
λυτέρευση τής μαύρης τους τύχης. Χιλιά
δες διανοούμενοι, έπιστήμονες -  καθηγητές, 
δικαστικοί, καλλιτέχνες, ένα πλήθος θλιβερό 
οπτό υπαλλήλους κ* έπαγγελματίες, ανα
ρίθμητος κόσμος, γενικά, καταδυναστεύεται 
γιατί δεν θέλησε νά παραιτηθεί άπό τό 
υπέρτατο δικαίωμά του νά μείνει ελεύθε
ρος ή έξ αιτίας τής φυλετικής του κατα
γωγής ή τής θεραπείας του.

Τό καθεστώς ocuto, πού δεν δίοτασε νά 
χρησιμοποιήσει βάρβαρα μέσα καί πού έ
χει πιά χύσει αϊμα, ορθώνεται σά  μιά 
πρόκληση στην ανθρώπινη συνείδηση. ’Αλ
ληλέγγυοι μ’ όλες αυτές τις πλατειές μά
ζες των καταπιεζομένων καί διωκομένων, 
διαμαρτυρόμαστε έντονώτατα γιά τις φα
σιστικές αυτές πράξεις - έγκλήμοπα πού 
προσβάλλουν την ανθρωπότητα».
Πάνω άπό εκατό  ̂Ελληνες διο^οούμενοι 

υπογράφουν την έκκληση καί άνάμεσά τους 
βρίσκονται μερικές άπό τις πρώτες, τότε, 
υπογραφές των γραμμάτων, τής έπιστήμης 
και τής τέχνης, δπως τού ακαδημαϊκού Νιρ
βάνα, τού Βεάκη, τού Μινωτή, τού Μπέρτου, 
τού Καρβούνη, τού Ούράνη, τού Καζαντζά- 
κη, τού Αύγέρη, τού Λευκοπαρίδη, τού Γλη- 
νού, τού Βάρναλη, τού Παπατσώνη κ.ά. ’Α
κόμα υπογράφουν/ ανώτατοι κρατικοί λειτουρ
γοί (Ίωαννίδης, Δίκαιος, Κανάρης διευθυν
τής Τ.Τ.Τ.), ό βιομήχανος Παπαχρυσάνθου, 
δεκάδες γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι καί 
δημοσιογράφοι. 'Ο πνευματικός κόσμος τής 
Ελλάδας δείχνεται ενωμένος μπροστά στο 

φασιστικό κίνδυνο.
’Αλλά καί έπί μέρους έγχώριες εκδηλώ

σεις των φασιστικών κύκλων αντιμετωπίζον
ται μέ βαρύτητα άπό τις σελίδες του «Σήμε
ρα». Τό φαινόμενο Συκουτρή, τού νεαρού υ
φηγητή τής Κλασσικής Φιλολογίας στο Πανε
πιστήμιο μέ τη διδασκοώία του γεμάτη φα
σιστικές αιχμές ανακρούεται άπό τό Γ. Βα- 
λέτσ, ενώ ό Γιάννης Μηλιάδης κρίνει μέ αυ
στηρή κρίση τό βιβλίο «Πιστεύω» τού διευ

θυντή τής «Ε στίας» Κύρου, πού άποτελού- 
σε ένα χυδαίο κήρυγμα φασιστικών ιδεών 
μέ στόχο κατανάλωσης τούς νέους. Τά φαι
νόμενα του ντόπιου φασισμού στον πνευμα
τικό τομέα μέ επίκεντρο τη δραστηριότητα 
Συκουτρή, ένισχυμένη άπό τη διδασκαλία 
τών Κανελλόπουλου καί Τσάτσου στο Πανε
πιστήμιο θα χρειαστεί άλλοτε νά μελετηθούν 
άπό πιο κοντά. Είναι ένα χρέος γιά τούς 
ερευνητές μας που δεν μπορεί νά άναβάλλε- 
ται, τη στιγμή πού οί ίδιοι άνθρωποι ταλα
νίζουν τον πνευματικό μα χοόρο μέ την πα
ρουσία τους ύστερα άπό τριάντα χρόνια.

Πολύ ένδιαφέρον παρουσιάζουν οί άπόψεις 
τού Φάνη Μιχαλόπουλου, που άνήκε στον κύ
κλο του «Σήμερα» γύρω άπό κεφαλαιώδη 
προβλήματα της νεοελληνικής ιστορίας. Σέ 
μιά σειρά μελετών του πού δημοσιεύτηκαν 
στις σελίδες τού περιοδικού, εκθέτει άντιλή- 
ψεις, πού διαφέρουν ριζικά άπό τις ως τότε 
τής σχολής τής τυπικής ιστοριογραφίας μας. 
'Ο Μιχαλόπουλος, χωρίς νά είναι μαρξιστής, 
πλησιάζει πολύ συχνά την έποχή έκείνη την 
ουσία τών νεοελληνικών ιστορικών προβλη
μάτων. ΕΤναι ό διαφωτισμένος άστός ιστο
ρικός πού μέ τά βιβλία του «Τά Γιάνενα 
καί ή νεοελληνική αναγέννηση» καί «Ρήγας» 
έβγαλε την ιστοριογραφία τής τάξης του οπό 
τη λογοκοπική οίηση καί τον άκριτο άρχον- 
τοχωριατισμό του κούφιου μεγαλοϊδεατι
σμού.

Στο πρώτο άρθρο του μέ τον τίτλο «'Ελ
ληνοκεντρισμός καί πραγματικότητα», έπι- 
σκόπηση μιας έκατονταετίας, άφού έλέγξει 
τις θεωρίες γιά την καταγωγή τών νέων 'Ελ
λήνων όπτ ευθείας άπό τους αρχαίους καί 
γιά την παραφροσύνη τού «περιούσιου λαού», 
τάσσεται αποφασιστικά μέ την ιδέα μιας 
ιστορικά δικαιωμένης Παμβαλκανικής 'Ένω
σης τών εθνοτήτων.

Στο δεύτερο άρθρο του μέ τον τίτλο «Ή  
μεγάλη ιδέα καί τό έλλαδ ικο κράτος» κάνει 
μιά πλατεία επισκόπηση τού 'Ελληνισμού 
τής διασπορας woci βρίσκει έκδηλα σημάδια 
πνευματικής καί οικονομικής του υπεροχής 
απέναντι τών άλλων βούκανικων λαών. Τό 
«Έλλαδικό κράτος», δπως όνομάζει την απε
λευθερωμένη 'Ελλάδα αποτελούσε, κατά τη 
γνώμη του, τό ασθενέστερο σημεϊο τοΰ νέου 
'Ελληνισμού γι’ αύτό καί δέν μπόρεσε νά 
όργοτνωθεΐ σέ συστηματικά καί πειθαρχημένο 
κρατικό πυρήνα.

Στο τρίτο άρθρο του μέ τον τίτλο «Τό 
'Ελλαδικό κράτος καί ή θυσία τού ‘Ελληνι
σμού»:

«Ή  ανικανότητα τού Έλλαδικού κρά
τους μέχρι τό 1850 —  συμπεραίνει —  καί 
τά  συμφέροντα τών δυνάμεων έθυσίασαν 
πάντοτε τη μεγάλη δύναμη τού 'Ελληνι
σμού καί τής εθνικότητας την καθολική 
ρώμη. Γιά τούτο πολλοί Ιστορικοί ρώτη
σαν μόλις γεννήθηκε τό Έλλαδικό κρά
τος άν έπρεπε νά δημιουργηθεΐ ή άν ήταν 
πλάνη ή δημιουργία του κράτους αυτού 
καί δυστύχημα γιά ολόκληρο τον 'Ελλη
νισμό».



01 απόψεις του Μιχαλόπουλου, δσο κι άν 
φαίνονται ριζοσπαστικές δεν είναι, ωστόσο, 
νέες. Κι ό Φολμεράγιερ, διοττυπώνοντας στα 
1830 τις άπόψεις του για τις έλάχιστες 
διαφορές, έθνολογικές καί φυλετικές άνάμεσχχ 
στους Βαλκανικούς λαούς, προλείανε τό έ
δαφος για μια δημοκρατική ένωση των Βαλ
κανικών λαών. Παρόμοια παραττήρηση, πού 
άφορα τό ανάπηρο των εθνικών βαλκανικών 
ιορατών, έκανε άργότερα καί ό Μάρξ. Ή ταν 
ή έποχή πού ή σκηνή της ιστορίας (γύρω 
στά μέσα καί στο τρίτο τέταρτο τού 19ου 
αιώνα) κυριαρχούνταν από τούς έθνοεναττι
κούς αγώνες τών λαών, πού συνέτριβαν έπα- 
ναστατικά τά μικρά φεουδαρχικά κρατίδια 
επιζητώντας πλατύτερα κρατικά πλαίσια (έ- 
θνικοκοινωνικοί αγώνες Ιταλίας, Γερμανίας 
κλπ.).

Φυσικά οί απόψεις τού Μιχαλόπουλου δέν 
αντέχουν σέ μιά σοβαρή κριτική κάτω άτό  
τό φώς τού ιστορικού υλισμού. Διαφορετικά 
έχουν χαραχτεί σήμερα τά όρια τής πορείας 
τού ιστορικού βίου τής νεώτερης ‘ Ελλάδας 
άπό τήν προοδευτική ιστοριογραφία μας. 
‘Ωστόσο έχουν τήν αξία μιας αποφασιστι
κής διάστασης μέ τό μεγαλοϊδεατισμό τής 
σχολής Παπαρρηγόπουλου καί τών έπ ιγόνων 
του.

"Ένα άλλο πρόβλημα πού απασχολεί μέ 
ζέση τις σελίδες τού «Σήμερα» είναι ή κρίση 
τής άστικής δημοκρατίας γύρω στά 1930— 
1933. 'Από γενικώτερη πανευρωπαϊκή πλευ
ρά δημοσιεύει ενδιαφέρον άρθρο στο φ. 6 
τού Ιουνίου ό Σ . Σωμερίτης, όπου παρα
θέτει χρήσιμα οίκονομικά στοιχεία τής κρί
σης. Στο ίδιο φύλλο ό Δ. Λαμπίρης δημο
σιεύει ένα άρθρο μέ τον τίτλο «Ιδεολογικές 
βάσεις τής δημοκρατίας». Στις άπόψεις του κά
νει συντριπτική κριτική στο φ. 7 τού Ιου 
λίου ό Παύλος Γκίκας (= Ή λ ία ς  Τσιριμώ- 
κος) και τον κατηγορεί ότι «μιλάει άφηρη- 
μένα γιά μορφή πολιτεύματος ανεξάρτητα 
άπό κοινωνικό περιεχόμενο, γιά «διόρθωση έ- 
λαττωματικού δημοκρατικού κράτους» σ ά  νά 
παύει αιφνίδια ή άρχουσα τάξη «νά όδηγεΐ 
στην άρνηση τών ιδεολογικών βάσεων τής 
δημοκρατίας». Καί συνεχίζει ό άπικριτής του: 

«Έ νώ ό κ. Λ. φο[νερώνει τήν αντίθεση 
τής άρχουσας τάξης προς τή δημοκρατία 
μέ άκρο αποτέλεσμα τό φασισμό, έξο- 
μοιώνει άπότομα καί χωρίς δικαιολογία 
φασισμό καί κομμουνισμό. Τό πράγμα έκ- 
πλήσσει τόσο ζωηρότερα, όσο ό άναγνώ- 
στης προσέξει ότι ό κ. Λ. τσαπίζοντας τά 
δύο συστήματα, τούς σημειώνει μιά δια
φορά, πού αναγνωρίζει βασικά, πώς ό φα
σισμός είναι υπερατομικός καί ό κομμου
νισμός ότομικιστικός. "Ετσι ό κ. Λ. φαί
νεται νά παραγνωρίζει καί τήν ουσία τής 
δημοκρατίας καί την ουσία τού σοσιαλι
σμού. Καί ιδού μιά τρίτη παρατήρηση: 

Κατά τί διαφέρει ή δοτική δημοκρατία 
άπό τήν κοινωνική δημοκρατία; ’Από τις δυο 
δημοκρατικές άρχές ( ’Ελει^ερία -  Ισότη 
τα) ή άστική δημοκρατία στήριξε τήν οι
κονομική έλευθερία, περιορίζοντας τήν ισό

τητα στήν πολιτική, δηλαδή έκμηδενίζον- 
τάς την. Ή κοινωνική δημοκρατία (ό  σο 
σιαλισμός) αγωνίζεται ουσιαστικά γιά τήν 
ίσότητα, αφού άσχολεΐται μέ τήν πραγμα
τοποιήσιμη οικονομική μορφή της, .χωρίς 
νά έκμηδενίζει τήν έλευθερία, άφού ή πρα- 
ματοποίηση τής άταξικής κοινωνίας είναι 
άφετηρία τής ουσιαστικής άπελευθέρωσης 
τού άτόμου στήν πιο βαθειά της έννοια.
"Ετσι τό ζήτημα τών «συντογματικών έ- 
λευθεριών» άποκτά τή σημασία πού τού 
πρέπει καί φανερώνεται ή διαφορετική ά
ξια πού έχει γιά τό φασισμό καί τό σο
σιαλισμό: οί συντογμοΓτικές έλευύερίες ή
ταν τό ψυχούδι τής δημοκροττίας τού κα
πιταλισμού. *·0 φασισμός τις άφαιρεΐ. Σέ 
μιά δικτατορία τού προλεταριάτου (πού 
δέν είναι άκόμη σοσιαλισμός) οί πολιτι
κές ελευθερίες ποοραμερίζονται γιά ώρισμέ- 
νες τάξεις προς όφελος τής ούσιαστικώ- 
τερης δημοκρατικής άρχής.

Συμπέρασμα: Ά π ό  τήν έκφραση άστι
κή δημοκρατία δέν άπομένει παρά ή λέξη 
άστική. Δημοκραπτία χωρίς επίθετο δέν 
μπορεί πιά νά σημαίνει κενή πολιτειακή 
μορφή, μέ τήν κοινωνική δημοκραττία, τό 
σοσιαλισμό. Κι άν είναι άλήθεια πώς ή 
δημοκραττία «είναι στή φύση της συνεχής 
δημιουργία» καί επιβάλλει τήν εξέλιξη 
προς τήν ολοκλήρωσή της, τό σοσιαλισμό, 
είναι έπίσης αλήθεια πώς ή δημιουργία 
αυτή προσκρούει στο σημερινό κοινωνικό 
περιεχόμενό της, πού είναι βασικά άντι- 
δημοκραττίκό. Καί δημοκρατικός άγώνας δέν 
μπορεί νά σημαίνει πιά παρά άγώνας έ
ναντι ον τού καπιταλισμού».
Πάνω στο ίδιο πρόβλημα δημοσιεύεται στο 

9ο φύλλο (Σεπτέμβρης 1933) τό συνταρα
κτικό πραγματικά σέ δύναμη έκφρασης καί 
ποιότητα ιδεών άρθρο τού Γιάννη Μηλιάδη 
«Ανησυχίες καί πλάνες». Ό  Μηλιάδης γρά
φει, άνάμεσα err* άλλα:

«Πλάϊ στις λεγεώνες τών σκοτεινών προ
λεταρίων πού μοχθούν «μέ τήν πιο φριχτή 
άπόγνωση ζωγραφισμένη στά  κέρινα πρό
σωπά τους γιά τό ψωμί, πλάϊ στήν αγω
νία τής άνεργίας, τής πείνας καί τής άρ- 
ρώστιας πού άποχαυνώνουν τον άνθρωπο, 
ιδού τά  θλιβερά τάγματα τών λαχανια
σμένων άναζητητών πού, σφενδονισμένοι 
σάν άπό μιά πελώρια φυγόκεντρο δύναμη 
στο περιθώριο τής ζωής ψάχνουν άνέλπιδα 
μέσ' στο σκοτάδι νά βρουν τον ονειρεμένο 
δρόμο τής επιστροφής προς κάποιον κεν
τρικό σκοπό. Είναι ή σκεπτόμενη νεότητα 
τής παράδοξης εποχής μας πού κι όταν 
δέν πρόφτασε νά ζήσει τή φρίκη τού άν- 
θρωποματκελιού, μεγαλωμένη μέσα στήν ά
γων ία τών μεταπολεμικών χρόνων, βρέθη
κε μέσα στο τρίστρατο όπου οί πιο σε
βάσμιοι πίνακες τών παλιών άξιών χλευά
ζονται άπό τήν πιο σαρκαστική, τήν πιο 
τραγική πραγματικότητα:».

Καί συνεχίζει: «Πάνε τώρα έκοττόν πε
νήντα χρόνια πού οί μακρινοί μας πρό
γονοι ϋψωσοον πάνω άπό τή ζωή δυο ιδέες 529



-  άξιες πού τις πίστεψαν για «αΙώνιες» 
και πού αγωνίστηκαν/ σκληρά νά τις πρα
γματώσουν στη ζωή και νά τις κάνουν 
αίώνιο κτήμα της: ’ Ε λ ε υ θ ε ρ ί α  - Ι 
σ ό τ η τ α  ! Εκατόν πενήντα χρόνια που 
ή τάξη, που άκόμα κατέχει, μάς δασκα
λεύει καί περονιάζει τό είναι μας με τό 
θησαυρό τού γλυκασμού που μάς φόρτω
σε! Οι θεωρητικοί μάς κολάκευσαν μεστώ
νοντας τον άτομισμό μας και ξανοίγοντάς 
του όλες, και τις πιο άπίθανες δυνατότη
τες πού πήγαζαν άπό τήν άθάνατη «ιδέα» 
τής 'Ελευθερίας —  θεωρητικά βέβαια πάν
τοτε* καί ο! ήθικολόγοι άνάπαψαν τήν ά- 
δυναμία μας με τή θεία Ισότητα, τήν πιο 
δίκαιη άπό τις «ιδέες» πού έγνώρισε ό 
άνθρωπος. Μέ τις δυο μεγάλες αυτές ψτε- 
ρούγες ό άνθρωπος υψώθηκε άνάμεσα ου
ρανού και γης σαν ήμίθεος. Τί γλυκείες 
λέξεις! Τί αιώνιες Ιδέες! ’Ελευθερία - ’ Ι
σότητα !

Μά ωστόσο φύσηξε βοριάς και σηκώ
θηκαν άπ* τά μάτια μας τα πέπλα. Μό
νον αυτό δεν εΐχαν υπολογίσει οί θεωρη
τικοί ίδεολόγοι! ’Ελευθερία, ναί. Μά έ- 
λευθερία έμπορική, οίκονομική. Άτομιστι- 
κό άπλωμα τού κεφαλαίου, πού φτάνει ώς 
τήν κρατική κατάχτηση μερικών «βαρβά
ρων» αποικιών (για έκπολιτισμό!)  για νά 
γυρίσει στα  έθνικά σύνορα να πραγματώ
σει καί τήν κατάχτηση τού προλεταριά
του. ’Ελευθερία, ναί. "Αν μπορείς άπλώ- 
σου καί συ. Μ’ άν δεν μπορείς, άν δεν 
στέργεις στούς ϊδιους τρόπους, άν σου 
έκανα μέ τήν έλενθερία που διάθετα έγώ 
άδύνατο τό δικό σου άπλωμα —  υποτά
ξου! Καί ή ’ Ισότητα; Πραγματοποιημένη 
σ ’ όλους τούς εξωτερικούς τύπους —  έκ
τος άπό την οίκονομική, γιοττΐ έκεΐ ή ’ Ισό
τητα ήταν τόσο άντίθετη... μέ τήν ’Ελευ
θερία!».

Καί τό άρθρο τελειώνει: «"Οταν είδα
με πώς ό πίνακας τής ’ Ισότητας άπόμει- 
νε σά  σαρκαστικό προσωπείο κρεμασμέ
νος πάνω απ ’ τή φριχτή δυστυχία τής 
άνθρωπότητας, τότε πληροφορηθήκαμε για 
τή λεπτή άντινομία πού υπήρχε ονάμεσα 
άστικής Ισότητας καί έλευθερίας. Οί κοι
νοβουλευτισμοί καί ή καθολική ψηφοφορία 
έδείχθηχαν τύποι έξωτερικοι καί ό χωρι
σμός τών λαών σέ τάξεις πραγματικότητα 
άδιάσειστη. Κι όταν κανείς πια δεν μπο
ρεί ν* άποττηθεΤ πώς ή άστική δημοκρα
τία ήταν καί εΤναι ουσιαστικά τό κράτος 
τής άρχουσας τάξης, ό άναίοτχυντος φα
σισμός έγειρε άπάνω μας καί μάς σφύ
ριξε στ* αυτί πώς άτομο δεν υπάρχει 
π ιά !. Ό  Μέγας Παν άπέθανε! "Ever, μαύ
ρο χέρι απλώθηκε καί ξεθώριασε τά  γράμ
ματα τής άξίας —  'Ελευθερία. Πού είναι, 
λοιπόν, τά μεγάλα ιδανικά; Που είναι τ ’ 
άτράνταχτα στηρίγματα τού πολιτισμού 
μας; Μία νεότητα πού άγωνιά καί παρα
παίει τ ’ άναζητεΐ παντού μάταια.

Οί δειλοί —  όσοι δέν πουλήθηκαν ξε- 
530 τσίπωτα στήν αντίδραση —  ξέκοψαν. Κι’

άλαψρωμένοι άπό τις άνησυχίες τους ά- 
νέβηχαν πάνω άπό τις τάξεις καί τήν 
πραγματικότητα στούς κόσμους τών άπό- 
λυτων Ιδεών, δπου μπορούν πιο κόμοδα 
ν* άναπάψουν τήν υπερβατική σκέψη τους 
καί τή στεγνή φιλαυτία τους. Γιά τούς 
άλλους όμως, όσους δέν φοβούνται νά δια
πιστώσουν τήν όγκώδη πραγματικότητα 
τής κοινωνικής άνισότητας καί της άδι- 
κίας, γι’ αυτούς κληροδοτήθηκε ό πιο φρι
χτός βασανισμός: ό φόβος για τήν ελευ
θερία τού πνευματικού άτόμου σ ά  δημι
ουργικής μονάδας τού πολιτισμού. Άνά
μεσα φασισμού, πού είναι ή άρνηση τού 
άτόμου καί διχτατορίας τού προλεταριά
του, πού φαντάζει σαν μια άπαράδεκτη 
ίσοπέδωση τής προσωπικότητας, παρα
δέρνουν, όλο έγνοια, σαν έστιάδες πού 
σκυφτές προσπαθούν νά περισώσουν τό 
φώς άπό τούς άντίθετούς άνεμους πού τό 
δέρνουν. ΕΤναι, λοιπόν, αυτοί πού θ’ ά- 
παρνηθούν τή γλυκέιάν ’ Ελευθερία, τήν πιο 
λαμπρή κατάχτηση τών μοοορυνών μας προ
γόνων, ή μήπως εΤναι αυτοί, πού ξεχνών
τας τήν πνευματική τους άνωτερότητα θά 
προχωρήσουν νά πυκνώσουν τον άριθμό 
τής άγέλης;

"Οχι. Δέν εϊσαστε σεις πού θά θυσιά
σετε τήν ’Ελει^ερία, γιατί κο:νείς δέν δια- 
κυβεύει τό άνύτταρκτο πιά. Γιατϊ κανείς δέν 
μπορεί νά εΤναι έλεύθερος παρά μόνο σ ’ 
ένα σύνολο έλευθέρων ανθρώπων* καί ή 
πιο ουσιαστική έπιβεβαίωση τής έλειΛ3ε- 
ρίας εΤναι ό άγώνας γιά τήν κατάχτησή 
της. Γιατί ή συμπαθητική πλάνη τής δη
μιουργίας ήρωικής προσωπικότητας έ ξα
νεμίζεται μπροστά στο κοσμογονικό άνέ- 
βασμα μιας όλόκληρης άνθρωπότητας πού 
άνάμεσα οπό τή Θηλειά της κρεμάλας της 
έπηρε έπίγνωση τής άξίας της».
Κλείνω εδώ την επισκόπηση του «Σήμε

ρα» πού άλλωστε υπήρξε λιγόζωο —  έβγαλε 
μόνο 13 τεύχη άπό τό Γενάρη τού 1933 ώς 
τό Γενάρη τού 1934. Σάν πνευματικό όρ
γανο υπήρξε ή έκφραση τής άστικής πρω
τοπορίας στον τόπο μας καί πολέμησε μέ 
συνέπεια τά ξεφτισμένα πολιτικά καί πνευ
ματικά είδωλα τής άντιδραστικής δεξιάς μέ 
κύρια επιδίωξη τήν ένωση τών άντιφασιστι- 
κών καί άντι πολεμικών δυνάμεων οπτόν άγώ- 
να κατά τού έττερχόμενού φασισμού καί κα
τά τού πολέμου, πού τό φάσμα του διαγρα
φόταν κΓ όλας στον παγκόσμιο ορίζοντα. 
Ή Ισπανία ήταν κι όλας πολύ κοντά 
(1936) καί τά δεσμά τής δικτατορίας γιά 
τόν έλληνικό λαό χαλκεύονται κι’ όλας στά 
πολιτικά παρασκήνια. *0 κύκλος τού «Σ ή 
μερα» διέχρινε μέ πολλή όξυδέρκεια οτι ό 
έχθρός βρισκόταν προς τά Δεξιά. ’Απαν
τώντας σέ έπικριτικό άρθρο στούς «Νέους 
Πρωτοπόρους» (Αύγουστος 1934) όπου δια
τυπώνεται ή κατηγορία ότι τό «Σήμερα» 
«κάνει συνειδητό φασισμό» —  γράφουν σέ 
σχετικό σημείωμα:

«Δέν εΤναι δυνατό ν’ άρνηθούμε έμεΐς 
μιά κριτική έπάνω στά άρθρα μας* κάθε

*



άλλο. Αυτό που δεν έχουμε διάθεση να δε
χτούμε είναι 6 τόνος, ή γλώσσα και τα 
υπονοούμενα τών «Ν. Πρωτοπόρων».... Τό 
ξανολεμε: νομίζουμε ότι 6 έχθρός είναι
προς τα  δεξιά καί προς τά έκεΐ πρέπει 
να στρέψουμε την προσοχή μας».
Είναι δυστύχημα που οί πνευματικές κε

ραίες του κινήματος έκείνη την έποχή δεν 
ήταν συντονισμένες στο νά συλλάδουν τό 
νόημα αυτής τής άλήθειας.

4. « Ι δ έ α » :  'Η  π α λ ιν δ ρ ό μ η σ η  ά -  
ν ά μ ε σ α  στό σ τ ε ίρ ο  ε λ λ η ν ο κ ε ν 
τ ρ ισ μ ό  κ α ί  τόν ιδ ε α λ ισ μ ό .

Ή «Ιδέα »  καί ό κύκλος της φάνηκε στό 
πνευματικό προσκήνιο σά  μια προσπάθεια 
ανανέωσης έκ τών ένδον τού χρεοκοπημένου 
πνευματικού έποικσδομήματος τού νεοελληνι
κού κοτζσμπασισμοΰ, που τό ξέφτισμά του 
έκανε πιο ενάγλυφο ό σεισμός τής μικρα
σιατικής καταστροφής. Μπροστά στον κίν
δυνο μιάς όλοσχερούς έξαφάνισης τών πνευ
ματικών άξιών του, που δέχονται συντρι
πτικά κτυπήματα άπό την ιστορική αιτιο
κρατία τής έποχής, μια όμάδα άνθρωποι μέ 
διαφορετική προέλευση καί διαφορετικές ιδεο
λογικές αποχρώσεις αναλαβαίνουν νά «έπι- 
σκευάσουν» τό σαραβαλιασμένο πνευματικό 
εποικοδόμημα της τάξης τους μέ τά πιο πρό
χειρα υλικά που διέθετε ό καθένας: ό διευ
θυντής του έβαζε την επιχείρηση τά ^σοσια
λιστικά» του κεφάλαια μαζί μέ τόν άνετα 
συνυπάρχοντα σωβινισμό στις ιδέες του, ό 
Γ. Θεοτοκάς τόν κοσμοπολιτισμό του καί 
τό φορμαλιστικό ελληνοκεντρισμό του, ό Γιάν- 
νης Οίκονομίδης τόν ίδεαλιστικό φιλοσοφικό 
εκλεκτικισμό του, ό Μίλτος Κουντουρας τό 
γλωσσικό καί έκπαιδευτικό δημοτικισμό του 
(που δεν τολμούσε νά κάνει ούτε «βήμα ση- 
μειωτόν» προς τόν κοινωνικό δημοτικισμό) ό 
Κ. Τσάτσος τήν « ‘ Ελληνική ιδέα» (ούτε κι 
ό ίδιος μπόρεσε ώς σήμερα νά μάς ξεκαθαρί
σει, παρ' δτι πέρασαν τριάντα χρόνια, τί 
άκριβώς εννοεί...), ό Ντίμης Άποστολύπου
λος τις «φιλοσοφικές αλήθειες» του, τύπου 
Ντε Λα Παιλίς, μερικοί άλλοι κατέθεσαν στον 
κοινό κορβανά τις πνευματικές τους οικονο
μίες σέ πενταροδεκάρες καί τό περιοδικό 
στήθηκε στά γρήγορα.

Ή «Ιδέα »  είναι στην ιστορία τών γραμ
μάτων μας μοναδικό παράδειγμα πνευματι
κού δονκιχωτισμού, χωρίς συγκεκριμένο πρό
γραμμα, χωρίς στόχους καί τό κυριώτερο χω
ρίς απήχηση στήν έποχή της. Ά π ό  τό πρώ
το φύλλο της, όπου διατυπώνει τις «βασικές 
της άρχές» 6 φαμφαρονισμός κυριαρχεί, μα
ζί μέ την πνευματική σύγχυση στις σελίδες 
της:

«*Η « Ιδέα» — διακηρύσσουν — φιλο
δοξεί νά χαράξει συγκεκριμένες κατευθύν
σεις καί καθαρές στήν πνευματική ζωή

τής νέας γενιάς». Καί ιδού πώς προγραμ
μάτιζε τήν ΟΛ/ανέωση τών πνευματικών καί 
ήθικών άξιών:

«Σ τό  φιλοσοφικό καί ιδεολογικό επίπε
δο ή «Ιδέα »  θά πολεμήσει τ»ς υλιστικές 
καί σίτιοκρατικές θεωρίες που άρνιούνται 
τήν έλευθερία, τήν άτομικότητα, τό ρόλο 
της θέλησης, την πίστη στις άνώτερες καί 
πιο εύγενικές δυνάμεις τού άνθρώπου καί 
καθορίζουν τήν άνθρώπινη πρόοδο σαν τό 
άποτέλεσμα της μηχανικής λειτουργίας τυ
φλών δυνάμεων, πού ξεφεύγουν άπό κάθε 
άνθρώπινη έπίδράση...»

«Δεν έννοούμε ωστόσο τον ιδεαλισμό 
καί τόν άτομικισμό — συνεχίζουν - -  οά  
δικαιολογίες τού σημερινού κοινωνικού καί 
οικονομικού καθεστώτος. Τούναντίο ανα
γνωρίζουμε τά μεγάλα έλαττώματα καί 
τήν άδικία τού κεφαλαιοκρατικού καθεστώ
τος καί πιστεύουμε στήν άνάγκη μιάς βα- 
6ειά$ κοινωνικής αλλαγής. Άλλα θέλουμε 
νά πραγματοποιηθεί δίχως να σπάσει ή 
συνέχεια τού πολιτισμού, δίχως να θυσιά
σουμε τήν πνευματική καί ήθική κληρονο
μιά τών αιώνων, δίχως κοινωνικές καί ε
θνικές καταστροφές, δίχως βάρβαρες τυ
ραννίες. Γιά τούτο θα χτυπήσουμε τά κη
ρύγματα τού ταξικού μίσους καί τους τυ
φλούς φανατισμούς άπό όπου δήποτε καί 
άν προέρχονται. Ή  «* I δέα» είναι ένα όρ
γανο τού έ λ ε υ θ έ ρ ο υ  π ν ε ύ μ α τ ο ς  
ψηλότερα άπό τά κόμματα καί τις κοινω
νικές τάξεις καί εναντίον κάθε δημοκο- 
πίας».
Ή φτηνή αυτή προγραμματική διακήρυξη, 

που σήμερα δέν μπορείς νά τη συναντήσεις 
ούτε στις σελίδες τού πιο καθυστερημένου 
επαρχιακού εντύπου, έπαιρνε στην έποχή της 
διαστάσεις σωστικές για τό πνευματικό £- 
ποικοδόμημα της άντί δράσης. Τυφλός πό
λεμος εναντίον τού διαλεκτικού υλισμού, η
θικολογία κατηχητικού, (ό άνηθικισμός είναι 
προϊόν τού... υλισμού!) καί παράλληλα βια
στική επισκευή του σάπιου κοινωνικού καθε
στώτος, (καταδίκη τής κεφαλαιοκρατίας κα
τά τά χιτλερικά πρότυπα της έποχής), αναί
ρεση τού ταξικού διαφορισμού καί τής ταξι
κής πάλης, καί εφησυχασμός στήν «πνευμα
τική» στρατόσφαιρα, όπου άπέδρα π άσα  λύ
πη, πόνος ή στεναγμός.

Είχε, όμως, καί τό αισθητικό της πρό
γραμμα ή «Ιδέα». Διακήρυξε ότι:

«Θά πολεμήσει τις μεγάλες πληγές τών 
έλληνικών γραμμάτων καί τής έλληνικής 
τέχνης, δηλαδή: α) τόν ξερό καί στείρο 
ρεαλισμό που δέν είναι άλλο τίποτα πα
ρά μια φωτογραφική αντιγραφή της έξω- 
τερικής πραγματικότητας, μια προέκταση 
τού έπιστημονισμού στήν περιοχή τής τέ
χνης, δίχως καμμιά δημιουργική άξια* β) 
τήν ταξική καί προπαγανδιστική τέχνη, 
όργανο τών τυφλών κοινωνικών παθών, πού 
κοττεβάζει τήν τέχνη στό έπίπεδο δημο
κοπ ίας* γ) ώρισμένες αρρωστιάρικες με
ταπολεμικές τάσεις, πού καλλιεργούν ήδο- 
νικά κάθε ψυχική καί σωματική νοσηρό- 531 '
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τητα# κάθε βίτσιο, και συνάμα άρνιούνται 
και κουρελιάζουν κάθε αισθητική πειθαρ
χία' δ) τό πνεύμα τού τυφλού μοντερνι
σμού, της έπιπάλαιης άποδοχής 6λων των 
νέων πραγμάτων δίχως κανένα έλεγχο. Ή 
«Ίδεα» θα άπαιτήσει μια τέχνη, πού να 
τείνει προς οίκουμενικές άξιες, χειραφετη
μένη άπό τά  καιρικά πάθη, άπό τους φα
νατισμούς, οστό τους τοπικούς σχολαστι
κισμούς κι* άπό τις μόδες. Συνάμα μια 
τέχνη πιο αυστηρή άπό τή σημερινή, πιο 
Ισορροπημένη, πιο καλλιεργημένη, πιο λι
τή και πιο καθαρή. Θά απαιτήσουμε, δη
λαδή, άπό τόν καλλιτέχνη περισσότερη έ- 
λείθερία του πνεύματος καί περισσότερη 
αισθητική πειθαρχία».
Τό αισθητικό πρόγραμμα της « ’ Ιδέας» δεν 

είναι παρά προσπάθεια συντήρησης των χρε- 
ωκοπημένων αισθητικών άξιων. Πόλεμος ο.πό 
τή μια μεριά έναντίον μιας δημοκρατικής τέ
χνης κι άπό την άλλη πόλεμος έναντίον τής 
πρωτοπορίας πού βρισκόταν σε διάσταση 
με τήν Ιδεολογία τής τάξης της. Μόνο ή έπι- 
ζήτηση «οικουμενικών άξιων» μέ τήν άορι
στό λογ η διατύπωση τής φράσης, άπομάκρυ
νε τό πρόγραμμα τής «Ιδέας» άπό τό αί- 
σθητικό πιστεύω τού χιτλερισμού τήν ίδια 
έποχή.

Τό άρθρο «γιά τήν ενότητα» τού Γ. Θεο- 
τοκά πού δημοσιεύεται ατό πρώτο φύλλο 
τής « Ιδέας» άποτελεΐ την προϊστορία τού 
Ιδιότυπου διεθνισμού του, πού κάθε φορά 
προσαρμόζεται θαυμαστά σε κάθε ιμπεριαλι
στική έξόρμηση τών ξένων στον έλληνικό 
χώρο καί παρέχει τά  κατάλληλα Ιδεολογικά 
επιχειρήματα. Επισκοπώντας τήν ιστορία 
του μεσογειακού καί τού βαλκανικού χώρου 
διαπιστώνει ότι τό «έλληνικό πνεύμα» μετεμ
ψυχώνεται κατά ιστορικές περιόδους σε παν- 
ανατολική ή παμμεσογειακή ή παμβαλκανική 
σιλθεση (άλλη μορφή τής φθαρμένης άπό τό 
μικρασιατικό σεισμό Μεγάλης * Ιδέας). Και 
ζητεί τήν επιστροφή στή μορφή της Α υ τ ο 
κ ρ α τ ο ρ ί α ς .  όπου φυσικά τό «έλληνικό 
πνεύμα» θά άποκαταστήσει τήν άδιατάρα- 
κτη ήγεσία του (μέ άλλα λόγια τήν ήγεμο- 
νία τών 'Ελλήνων στο Μεσογειακό καί τό 
βαλκανικό χώρο).

Στις έν σπέρμοττι αυτές ιδεολογικές κα
ταβολές άναγνωρίζει κανείς τό Θεοτοκά - υ
περασπιστή τού δόγματος Τρούμαν (1947) 
καί οργότερα τού σχεδίου Μάρσαλ. Μόνο 
πού τά «ποτνοενατολικά» καί «παμβαλκανικά» 
δρια τά  μεταθέτει άργότερα μέ μιά θαυμα
στή ευκολία στο 'Αφγανιστάν, στο Δυ- 
τγκο Βερολίνο καί τελευταία, μέ τήν Κοινή 
Ευρωπαϊκή ’Αγορά (πού θά έχει... πνευμα
τικές προγματώσεις ισάξιες μέ τήν έπίδραση 
του ’Αλεξανδρινού πολιτισμού στήν ’Ανατο
λή) τοποθετεί τά  σύνορα του ελληνικού πνεύ
ματος ως έκεΐ πού φτάνει τό άρπακτικό χέρι 
τών δυτικοευρωπαϊκών καί βορειοαμερικανι- 
κών τράστ.

Ό  Γιάννης Οίκονομίδης κάνει την πρώτη 
παρουσία του στή φιλοσοφία αναλύοντας τις 
«Δυο πηγές τής ήθικής καί τής θρησκείας»

του Ερρίκου Μπερξόν, τού Γάλλου φιλοσόφου 
πού εΤχε θαμπώσει τότε δλα τά νεανικά ίδεα- 
λιστικά μυαλά μέ μιά φιλοσοφία που κράτησε 
λιγότερο κι άπό τή λάμψη ένός διάττοντος 
σέ καλοκαιρινό ουρανό. Ξεκινώντας άπό τό 
Μπερξόν ό Οίκονομίδης φτάνει σέ ένα ασυγ
κράτητο ύμνο τού μυατιχισμού και θεωρεί σαν 
«μεγαλύτερη δυσκολία γιά τό ξάπλωμά του 
τις υλικές ανάγκες που τυραννουν τήν άνθρω
πό τητα». *Από τό νά κηρύσσεις, δμως, τήν 
άδιαφορία γιά τίς υλικές άνάγκες τής ζωής, 
μέχρι να κηρύσσεις ότι «ό πόλεμος εΐναι φυ
σική κατάσταση» ή άττόσταση εΐναι πάρα 
πολύ μικρή καί δείχνεις δσο κι άν φυλάγε
σαι μέσα σέ φιλοσοφικούς συλλογιστικούς 
δαιδάλους ποιόν καί τί έξυπηρετεϊς σ ’ έκείνη 
τήν ιστορική στιγμή δπου ό πόλεμος έμπαι
νε σάν ό ύπ’ άριθ. 1 στόχος προς συντριβή 
μπροστά στις άγωνιζάμενες μάζες.

Τίς ακροβασίες μερικών άβάσταχτων «φι
λοσόφων» στον παρθένο άπό κίνηση σύγχρο
νων ιδεών χώρο τής Ελλάδας τίς έπεσήμανε 
κιόλας μέ τό όξύ κριτήριό του ό Δημήτρης 
Πληνός. Έ τσ ι στο φύλλο τού Δεκέμβρη τών 
«Ν. Πρωτοπόρων» γράφει:

«Είτε ξεθάψουνε καί ξαναζωντανέψουνε 
παλιές συντηρητικές καί άντιδραστικές φι
λοσοφίες κολλώντας τους τη λέξη 
νέο, σημάδι τάχα ξανανιωμού (νεοαριστο- 
τελικοί, νεοθωμιστές, νεοσχολαστικοί, νεο- 
καντιανοί, νεοσελιγγκχνοί, νεοεγελισνοί, νεο- 
ϊδεαλιστές, νεοθετικιστές κλπ.) είτε δη
μιουργούνε καινούριες, ή φαινομενικά και
νούριες μορφές φιλοσοφίας (προγ ματ ι- 
σμός, έμπειριοκριτικισμός, βιταλισμός καί 
νεοβιταλισμός, ιμπερξονισμός, ψυχολογι
σμός, λογικισμός, φαινομενολογία, άντικει- 
μενισμός, φιλοσοφία του πολιτισμού, εγξι- 
στανσιολισμός κλπ.). Στο βάθος δλες αυ
τές οΐ φιλοσοφίες έχουν ένα και μόνο σκο
πό. Νά βγάλουν άπό μέσα, τάχα, ο.πό τά 
πορίσματα τής σύγχρονης έπιστήμης γιά 
τελικό συμπέρασμα τήν αγιαστούρα τού 
πστπά».
*Αλλά ή «Ιδέα» άπό τό τρίτο φύλλο της 

έχει ανάγκη άπό ένα «άγώνα». Φυσικά δεν 
είναι ούτε ό άγώνσς κατά τού φασισμού, 
ούτε ό αγώνας κατά τού πολέμου που άπο- 
τελούν τό πνευματικό αίτημα τής στιγμής. 
Γ Γ αυτό διαλέγει τό ακίνδυνο γλωσσικό. Σέ 
μιά έποχή που ή αστική τάξη εΤχε πανηγυ
ρικά αποδειχτεί ανίκανη να λύσει καί τά 
πιο στοιχειώδη πνευματικά αιτήματα πού 
στις άλλες χώρες εΤχαν προ πολλού λυθεί, 
κ’ ένώ τό γλωσσικό είχε μεταβιβαστεί σάν 
παθητικό υπόλοιπό της στους ώμους τών 
νέων κοινωνικών δυνάμεων, οί ίδεολόγοι τής 
«*Ιδέας» τό ξαναφέρνουν μέ φούρια καί τό 
κάνουν σημαία.

« ’Ονειρεύονται. —  γράφει σέ βαρύγδου
πο άρθρο —  δλες τίς δυνατές έπαναστά
σε ις καί δεν βλέπουν αυτή τήν επανάστα
ση, της άληθινής ζωής, που βρουχιέται 
υπόκωφα, όλη φοβέρα, την επανάσταση 
πού γίνεται ατά πνεύματα καί στις συ
νειδήσεις —  τή μόνη επανάσταση ποΰρ-



χεται, φτάνει, για να σαρώσει την πολύ- 
μορφη ψευτιά, τούς συντηρητισμούς ή τούς 
λενινισμούς, κάβε σχήμα ττού μικραίνει και 
στενεύει τά  δρια της ζωής στα καλούτπα 
μιας τάξης ή πρόληψης, να τη λυτρώσει 
άπό τούς βιαστές της καί νά την άποδώ- 
σει στον εαυτό της». Γιά όλους αυτούς 
τούς κωμικοτραγικούς λόγους ή «Ιδέα » 
ξεσπαθώνει καί: «σήμερα έγκαινιάζουμε
τη μεγάλη μάχη για τό γλωσσικό»!
Στη «μεγάλη αυτή μάχη» έρχονται σαν 

έθελοντές ή καλούνται ύπό τά οττλα διάφοροι 
κοντοτιέροι ή καί άττλώς παλιοί ζηλωτές των 
άγώνων τού δημοτικισμού πριν τριάντα καί 
σαράντα χρόνια άπό τότε. ‘ Ο Γ. Πόσταν- 
δρέου («Πιστεύουμε στη μεταρρύθμιση, στην 
πρόοδο, στην έξέλιξη, πού είναι όκριβώς καί 
τά  δυό: Συνέχεια καί ’Ανανέωση όπως καί 
ή ζωή»...) θεωρεί καθήκον του «νά υψώσουμε 
τη σημαία» καί νά «προχωρήσουμε προς την 
όριστική, τελική, γενική έπικράτηση τού δη
μοτικισμού» άπό τις σελίδες τής «Ιδέα ς» 
(φ. 2) κι όχι π.χ. άπό το πόστο τού Υ πουρ
γείου Παιδείας πού το διεύθυνε άπό τό 1928 
ως τό 1932! Ό  Παλαμάς, βετεράνος των 
γλωσσικών άγώνων καί μη μπορώντας νά 
ξεχωρίσει τά  ιδεολογικά κίνητρα τού καθε- 
νός, προσχωρεί με προθυμία. ’Αλλά ό ποιη
τής I. Ν. Γρυπάρης τούς τά χάλασε. Γιατί 
μάς προσκολεϊ ό κ. Παπανδρέου, λέει, λογο
τέχνες καί γλωσσολόγους νά άγωνιστουμε 
καί νά συζητήσουμε; Υπάρχει πιά θέμα 
προς άπόδειξη στο γλωσσικό; Ό χ ι, άπο- 
φαίνεται μέ όξυδέρκεια. Επομένως τό πρό
βλημα μπαίνει μόνο εκεί που τό τοποθέτησε 
ό Γρυπάρης: υπάρχει δειλία τής άστικής
Τ̂ ξης, «σκιάχτρο πολιτικής σκοπιμότητος» 
πού τήν κάνει ν* άφήνει άλυτο τό γλωσσικό 
νομοθετικά καί νά τό βγάζει άπό τά  κεχο- 
νιασμένα ιδεολογικά ράφια της μόνο όταν 
τής χρειάζεται ένα άκίνδυνο πρόβλημα γιά 
νά παραστησει τήν άγωνίοτρια.

'Ο Δελίμούζος, μέ τήν άντιδραστική ψυ- 
χολογία του (φύλλο 3 « ’ Ιδέα») δίνει τον επι
θυμητό τόνο στήν ψευτοσυζήτηση, προεκτεί
νοντας ένα λιδελλογράφημα του Θεοτοκά (φ. 
2) κατά τού Βάρναλη: Κατηγορεί γιά σχημα
τοποίηση τήν πνευμοπΊκή ζωή, που τήν ευ
θύνη της έχει —  ποιος άλλος; —  ή 'Αρι
στερά! «Τό κορύφωμα (τής σχημαποποίη- 
σης) τό έχουμε στη λογοτεχνία μας στο 
κοινωνικό έργο τού Βάρναλη, στο «Φώς πού 
καίει» καί στην « ’Αληθινή ’Απολογία τού 
Σωκράτη». Καί τά  δυό τους συνεχίζουν μέ 
έσωτερική αναγκαιότητα τήν πορνογραφική 
ποίηση πού μάς εΐχε δόσει πριν ό ίδιος ό 
ποιητής». Τόσο ό Δελμούζος, όσο καί ό 
Θεοτοκάς (φ. 2) μή διαθέτοντας ότττικό πε
δίο, δέν μπόρεσατν νά ίδούν καί νά κατανοή
σουν τη βαρύτητα τής παρουσίας του Βάρ
ναλη τήν εποχή εκείνη στά γράμματά μας. 
Σήμερα ό Βάρναλης είναι παγκόσμιας προ
βολής ποιητής, τον δικαίωσε ή ζωή καί ή 
τέχνη. Καί οί επικριτές του δέν έκαναν ούτε 
ένα βήμα πέρα οστό κείνες τις φαιδρές θέ
σεις τους.

Ό  Γιάννης Βλαχογιάννης μέ τό όξύ αι
σθητήριό του άντιλαμβάνεται καί καταγγέλ
λει τους πραγματικούς υπεύθυνους τής τελ
μάτωσης του γλωσσικού.

« ’Αντέχουν μονάχα στην κατάχτησή 
μας τά  Παλιόχαστρα καί τά  Σαράβολα. 
Σ ’ αυτά μέσα φυλάνε καί μάς άντιπολε- 
μάνε κάποια κορακιασμένα Σκιάχτρα». Κι' 
είναι αυτοί οί πνευματικοί έρειπιώνες «τό 
Πανεπιστήμιο, ή 'Ακαδημία, τό Βήμα τό 
Βουλευτικό, τό Δικανικό, ή Επίσημη γλώσ
σα  του Κράτους όλα αυτά καί τόσα άλλα 
σαρακοφαγωμένα σκιάχτρα τής παλιάς 
σκουριάς άπομεινάρια».

«"Αλλο περίφημο σαράβαλο, συνεχίζει ό 
Βλαχογιάννης, που γέρασε νωρίς καί σά 
πισε όχι άπό τήν άδυναμία του παρ’ άπό 
τή δύναμή του» είναι τό Κράτος. «Κι' 
εσύ σαράβαλο μεγάλο, πολέμα μέ τή σα
καράκα σου τήν καθαρεύουσά σου. Τί 
σου χρειάζεται κι' αυτή; Δέν τήν κρεμάς 
ψηλά νά μην την τρων οί ψύλλοι; Καί δέν 
την προσκυνάς; Καί δέν τήν λιβανίζεις;» 
Ό  Παναγιώτης Κανελλόπουλος, νέος τότε 

καθηγητής τής Κοινών ιολογίας στο Πανεπι
στήμιο, βρίσκει φυσική τήν αντιδραστική θέ
ση τής άστικής τάξης άπέναντι στη δημο
τική! «Μοιραίο —  λέει —  είναι ή τάξη πού 
άμύνεται νά συμμαχεί μέ κάθε τι πού είναι 
κοινωνικά κυρωμένο, καί πού σαν καθεστώς 
κι ccuro, κλονίζεται κάτω άπό τήν πίεση των 
νέων Ιδεών. Καί συμμαχεί μαζί του, άδιά- 
φορο σν χθες άκόμα τό πολέμησε.... Έ τσ ι 
καί στην * Ελλάδα: όταν ή τάξη ή άστική, 
άγωνιζότανε γιά τήν πνευματική της έπι
κράτηση —  (τήν έπνιγε τότε άκόμα ό λογιω- 
τοοτισμός πού είχε άλλη κοινωνική προέλευ
ση) —  χτύπησε τό όργανο τού λογιωτατι- 
σμού, την καθαρεύουσα. Σήμερα πιά, πού 
έφθασε ή άστική τάξη στην πνευματική της 
έπικράτηση δέν είναι ποςράξενο ότι συμμαχεί 
μέ τό χθεσινό έχθρό της».

Στη συζήτηση τού γλωσσικού οπό τίς σε
λίδες της «Ιδέας» σημειώνεται μια ένδιαφέ- 
ρουσα παρέμβαση των φοιτητών Τάσου Χρι
στοφιλοπούλου καί Σάββα Κωνσταντόπουλου 
στο φύλλο 7 των «Νέων Πρωτοπόρων» πού 
υποστηρίζουν ότι «μόνο οί κομμουνιστές εί
ναι συνακόλουθοι οπαδοί τής δημοτικής». Ή  
έπέμβαση των δύο μαρξιστών (τότε...) φοι
τητών έκίνησε τή ιμήνι των Ν. Μπουρόπούλου 
καί Γ. Δασκαλάχη, πού τούς επιτίθενται ύ- 
βριστικώτατα άπό την «Ιδ έα »  καί Ιδιαίτερα 
γιά μια φράση τής έπιστολής τους στούς 
«Ν. Πρωτοπόρους» όπου έλεγαν ότι ή θέση 
τους είναι προϊόν «τού πολιτικού τους χρέους».

5. Ή  Σ ο β ιε τ ικ ή  "Ενωση στά β ι 
β λ ία  τών π ρ ο ο δ ε υ τ ικ ώ ν  δ ια 
ν ο ο υ μ έ ν ω ν .

Τήν άνοιξη του 1933 ή προσχώρηση τού 
Άντρέ Ζίντ στο σοσιαλισμό καί οί άνοιχτές 533



Εκδηλώσεις του υπέρ τής Ε Σ Σ Δ / δημιουργούν 
μια πνευματική θύελλα και στήν Ελλάδα. Τά 
προοδευτικά περιοδικά (Ν. Πρωτοπόροι, Σή
μερα, Κοινωνική "Ερευνα) χαιρετίζουν τό γε
γονός. Ή στάση του Ζίντ άπέναντι στις σο
σιαλιστικές ίδεες είχε Επίδραση άπάνω σέ ό- 
ρισμένους πνευματικούς άνθρώπους τής αστι
κής πρωτοπορίας. Σημαντικότατη Επίδραση 
είχε τό γεγονός στον Ούράνη, πού έκανε 
και άνάλογες δηλώσεις καί διακήρυξε δτι 
μέσα σέ κάθε ττνευμστπκό άνθρωπο μιά δύ
ναμη πιο Ισχυρή άπό κάθε συμφέρον, ή συ
νείδηση, τον υποχρεώνει ν* άνα/νωρίσει τήν 
άλήθεια του σοσιαλισμού.

«"Οσοι διατείνονται, λέει ό Ούράνης, 
δτι τό άστικό καθεστώς μπορεί νά άνα- 
γεwη9εT σέ μιά ζωή ήθικώτερη, όπως 6 
φοίνικας αναγεννιέται άπό τήν τέφρα του 
λησμονούν ή καμώνονται πώς λησμονούν 
δτι τό πουλί αυτό εΤναι μύθος, δέν υπήρ
ξε ποτέ*. Τό αΐμα που άπειλουν οΐ έχθροί 
τού σοσιαλισμού δτι θά χυθεΐ σέ μιά Εν
δεχόμενη επαναστατική μεταβολή, κατα
λέγει ό Ούράνης, δέν θά ναι όπωσδήποτε 
«όσο χύνει κάθε τόσο τό άστικό καθεστώς 
στους πολέμους πού διοργατνώνει — καί 
θάναι γιά τελευταία φορά».
ΕΤναι χαρακτηριστική ή άκτινοβολία τής 

Σοβιετικής "Ένωσης αυτή τήν Εποχή «μέσα 
στούς κύκλους τών μή ταξικά τοποθετημέ- 
\ων διανοουμένων στήν * Ελλάδα. *0 Καζαν- 
τζάκης μέ τό «Τί είδα στή Ρουσία» εΤναι ό 
πρώτος πού προσπαθεί νά Ιδεΐ τήν σοβιε
τική πραγματικότητα -μέ τό :μάτι τού ανεπη
ρέαστου στοχαστή. 'Ακολουθεί τό βιβλίο του 
γιατρού Γ ιάννη Άντωνιάδη μέ εντυπώσεις 
άπό τή Σοβιετική Ένωση, τό Ενδιαφέρον ό- 
ξάνεται μέσα στήν 'Ελλάδα στο έπακρο. Τήν 
έφεση αυτή όχι μόνο των πνευματικών άν
θρωπον, αλλά καί τής κοινής γνώμης, Εκμε
ταλλεύεται ό ήμερήσιος Τύπος. Ή  Εφημερίδα 
«Βραόυνή» στέλνει τον Μ. Μάλαινο ειδικό 
απεσταλμένο τό 1934 στήν Ε Σ Σ Δ  γιά νά 
μελετήσει τήν πραιγματικάτητα καί νά γρά
ψει εντυπώσεις άπό τή χώρα τού σοσιαλι
σμού. 'Η καμπάνια εΤχε τεράστια επιτυχία 
καί ή κυκλοφορία τής «Βραδυνής» άνέβηκε 
σέ μεγάλα ύψη. 'Αργότερα, όταν στά 1935 
έγινε τό Συνέδριο τών Συγγραφέων στή Μό
σχα δημοσιεύτηκαν οι εντυπώσεις τών 1 Ελ
λήνων αντιπροσώπων Κώστα: Βάρναλη καί
Δημήτρη Γληνού, τού πρώτου στον « ’Ανε
ξάρτητο» καί τού δεύτερου στο «Νέο Κό
σμο». Οί εντυπώσεις τών δύο κορυφαίων δια
νοούμενον, γραμμένες μέ παλμό καί άσυνή- 
θιστη ζωντάνια, ξύπνησαν ζωηρό Ενδιαφέρον 
στο αναγνωστικό κοινό. Ή κυκλοφορία τών 
δύο Εφημερίδων άνέβηκε επίσης σέ μεγάλα 
ύψη. Ή  σοβιετική πραγματικότητα* τοποθε
τούνταν στο Επίκεντρο τού ενδιαφέροντος του 
Ελληνικού λαού.

Τό πρόβλημα, λοιπόν, της προσχώρησης 
τσύ Ζίντ στό σοσιαλισμό καί οί επιπτώσεις 
του στήν ελληνική διανόηση τής Εποχής, ά- 
πασχολούν τήν «Ιδέα »  σέ σειρά υβριστικών 
σημειωμάτων (σ . 117, 338). Τι μάταια πού

φαντάζουν δλα αυτά μέσα στήν ίδια τήν 
Εποχή τους! "Ηδη ό πνευματικός όρίζοντας 
τής πρωτοπορίας καταλυπτσνταν άπό τήν ά
χτι νοβολ ία τής Όχτωβριανης Επανάστασης 
καί στήν Ελλάδα. Ή  στροφή ήταν αποφα
σιστική. Παλιότερα, ό Ρομαίν Ραλλάν είχε 
χαιρετίσει τις σοσιαλιστικές Επιτεύξεις στό 
πρόσωπο του Μαξίμ Γκόρχυ (1932) κι 6 Πα- 
λαμάς του άπαντούσε μ’ ένα Ενθουσιώδες 
χαιρετιστήριο ποίημα. Τά φράγματα γκρεμί
ζονταν μέσα στά μυαλά τής Ελληνικής δια
νόησης καί ήταν πιά Ικανή νά γράφει βιβλία 
πού θά έτρεφαν τις καννιβσλικές φωτιές τής 
4ης Αύγουστου.

Π α ρ α λ ε ιπ ό μ ε ν α  γιά μ ε λ λ ο ν τ ικ ή  
έρ ευ να .

Ή περίοδος 1930—36 γιά τά γράμματά μας 
έχει όρισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πού 
πρέπει επίσης νά σημειωθοΟν μέ προοπτική 
πάντα νά γίνουν κάποτε θέματα πλατύτερης με
λέτης.

Τό φιλειρηνικό κλίμα τής λογοτεχνίας πού 
κατακάλυψε τόν εύρωπαϊκό χώρο μετά τό τέ
λος τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου (Ρέμαρκ, 
Λάτσκο, Ντορζελές κ.ά.) είχε καί τΙς Ελλη
νικές επιπτώσεις του. Ό  Μυριβήλης γράφει 
τή «Ζωή έν Τάφψ*, ό Στρατής Δούκας τό «'Η
μερολόγιο ένός αιχμαλώτου» καί δ Ήλίας Βε- 
νέζης τό «Νούμερο». Τό πρώτο είναι Εμπνευ
σμένο άπό τό Μακεδονικό μέτωπο του πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου, τά άλλα δύο άπό τή μι
κρασιατική καταστροφή και τις αθλιότητες σέ 
βάρος τών αμάχων καί τών αιχμαλώτων.

Τό φιλειρηνικό κλίμα στή λογοτεχνία μας 
είχε, δπως καί σέ διεθνή κλίμακα, γνησιότη
τα, αντιπολεμική ιδεολογία καί καταπολεμού
σε τις σωβινιστικές αντιλήψεις καί τους τεχνη
τούς φραγμούς ανάμεσα στούς λαούς καί τόν 
πολιτισμό τους.

Τό 1931— 33 είναι επίσης ή εποχή τής εξόρ
μησης τού νεοελληνικού θεάτρου άπό τή σκηνή 
τού «Εθνικού» μέ τή θερμουργό πνοή τού Φώ- 
του Πολίτη. Γιά πρώτη φορά οί θεατρικές δυ
νάμεις Ενώνονται στήν Ιδια προσπάθεια μέ θαυ
μαστά αποτελέσματα. Ό  Πολίτης ανανέωσε τό 
σκηνικό ρεαλισμό καί πλάτυνε τούς δρίζοντες 
στό άνέβασμα τής αρχαίας τραγωδίας. Ή  δου
λειά τού «’Εθνικού» εξελίχτηκε μέσα στό 1934 
μέ απόλυτη συνέπεια σέ στίβο δημοκρατικού 
φρονηματισμού. Κι δταν ανέβασε τού «Φτωχού 
τό αρνί» τοϋ Τσβάΐχ δέχτηκε φοβερές επιθέ
σεις άπό τήν πνευματική συντήρηση τής επο
χής. Τπήρξε μάλιστα κριτικός εφημερίδας (θ. 
Άθανασιάδης) πού μεταχειρίστηκε φυλετικά - χι
τλερικά επιχειρήματα στήν πολεμική του κα
τά τού Τσβάΐχ καί τής Διοικούσης ’ Επιτροπής 
τοϋ Θεάτρου, στήν όποια μετείχαν δ Γρυπάρης, 
δ Νιρβάνας, δ Ξενόπουλος κ.ά.

Τό 1935 χαρακτηρίζεται πνευματικά άπό τό 
διωγμό εναντίον τών δημοκρατικών πανεπιστη-



μιακών καθηγητών. Ή  ραγδαία άποδημοκρατι- 
κοποίηση τής πολιτικές ζωής μετά τήν αποτυ
χία τού κινήματος τού 1935, έφτασε καί ώς 
τόν πνευματικό χώρο. Παύτηκαν τότε 6 Ά λ . 
Σβώλος, δ Νϊκος Βέης, 6 Παναγής Λορεντζά- 
τος κ.ά., άπειλήθηκε δέ ή άπόλυση καί πολλών 
άλλων. Ή  αντίδραση τών φοιτητών ήταν ισχυ
ρή κ* έγιναν Ιστορικές για τα χρονικά τού 
πανεπιστημιακού χώρου εκδηλώσεις στα Προ
πύλαια καί τΙς αίθουσες διδασκαλίας.

Τα γεγονότα τής 9 τού Μάη τού 1936 στή 
Θεσσαλονίκη καί οί δολοφονίες τών απεργών 
εργατών ένέπνευσαν στό Γιάννη Ρίτσο τόν « Ε 
πιτάφιο». Ή  επιβίωση τού ποιήματος ύστερα 
άπό ένα τέταρτο αιώνα καί τό αμείωτο συγκι
νησιακό του δυναμικό, δείχνουν πόσο σωστά λει
τούργησε ή ποίηση στήν περίπτωση αυτή.

Σαν μια ιδιαίτερη Πανεπιστημιακή πνευμα
τική εκδήλωση πρέπει νά μελετηθεί έπίσης τό 
περιεχόμενο τών συζητήσεων στό φροντιστήριο 
τής έδρας Κοινωνιολογίας τού Π. Κανελλοπού- 
λου ανάμεσα στους μαρξιστές καί Ιδεαλιστές 
φοιτητές καθώς καί τό άξιόλογο περιοδικό 
«Μελέτη - Κριτική» τού «’Ακαδημαϊκού 'Ομί
λου Φοιτητών Φιλοσοφικής Σχολής» (1934— 
1936).

Έπίσης πρέπει νά μελετηθεί ή προσφορά τών 
καθαρά λογοτεχνικών περιοδικών στόν τομέα 
τής ανέλιξης τών Ιδεών στήν περίοδο 1930- - 
1936. Δέν πρέπει ν’ άγνοηθεϊ 6 ρόλος τής 
«Νέας Εστίας» στή προσπάθεια εκκόλαψης 
καινούργιων λογοτεχνικών ταλέντων δπως έ
πίσης καί στήν προσπάθειά της νά γνωρίσει 
στό έλληνικό κοινό τήν ευρωπαϊκή λογοτεχνία 
τής εποχής.

Έ να άλλο θέμα προς μελέτη είναι τό λογο
τεχνικό περιοδικό «Κύκλος» τού Μελαχρινού 
πού στις σελίδες του βρήκαν καταφύγιο πολ
λά προοδευτικά λογοτεχνικά κείμενα. ’ Αναφέ
ρουμε πρόχειρα τούς σχετικούς μέ τή̂  Σοβιετι
κή έξουσία καί τό Λένιν ρούσικους λαϊκούς 
θρύλους πού είναι μιά ένδιαφέρουσα πλευρά

σύγχρονης λαϊκής μορφοπλασίας. ’ Επίσης στόν 
«Κύκλο» φιλοξενήθηκαν οΐ περίφημες μετα
φράσεις τών προοδευτικών 'Ισπανών ποιητών 
άπό τόν Καζαντζάκη. Είναι ή πρώτη γνωρι
μία μέ τό έλληνικό κοινό μιάς φλογερής ποίη
σης μεγάλης κλίμακας, πού αργότερα ύπηρέ- 
τησε μέ συνέπεια τήν άγωνιζόμενη άντιφασι- 
στιγή 'Ισπανία. Οί ποιητές εκείνοι, στό σύ
νολό τους, εϊτε δολοφονήθηκαν άπό τό φασι
σμό τού Φράνκο, εϊτε πέθαναν εξόριστοι στό 
Μεξικό ή ζούν άκόμα καί άγωνίζονται επικε
φαλής τής σημερινής Ισπανικής κουλτούρας άπό 
τήν εξορία.

Τέλος, χρειάζεται νά μελετηθεί τό πνευμα
τικό Ολικό πού πέρασε άπό τΙς στήλες τού 
άθηναϊκού ημερήσιου Τύπου τής εποχής. Οί 
επιφυλλίδες τής «Πρωίας» Οπήρξαν ένα πνευ
ματικό σχολείο πολιτισμού μέ τό πλάτος τής 
πνευματικής τους προσφοράς καί ταυτόχρονα 
μιά ιδεατή καταβολή στό διάλογο τών ιδεών.

ΙΙολύ καί άξιόλογο πνευματικό Ολικό βρί
σκεται στις στήλες τής δημοκρατικής εφημε
ρίδας «’Ανεξάρτητος» πού σάν φύλλο κουλτού
ρας άλλά καί πολιτικής τοποθέτησης είχε 
μεγάλη διάδοση μέσα στή νεολαία.

Έπίσης πνευματική ύλη καταχωρήθηκε στήν 
εφημερίδα «Νέος Κόσμος». Τόσο άπό τόν «'Α
νεξάρτητο» δσο καί τόν «Νέο Κόσμο» καλλι
εργήθηκε συστηματικά μιά άγάπη πρός τά 
γράμματα. ’ Αποτέλεσμα ήταν νά έκδοθούν πολ
λά ενδιαφέροντα βιβλία, μυθιστορήματα καί 
άλλα άπό τόν «Ανεξάρτητο», άπό δέ τό «Νέο 
Κόσμο» τό φιλολογικό παράρτημά του «Φιλο
λογικός Νέος Κόσμος», περιοδικός τόμος 500 
σελίδων περίπου, δπου καταχωρούνταν κλασικά 
μυθιστορήματα, νεώτερα εύρωπαϊκά πεζογραφή
ματα, ποιήματα καί νεοελληνικά κείμενα. Τό
σο δ «’ Ανεξάρτητος» δσο καί δ «Νέος Κόσμος» 
άντιμετώπισαν τήν μήνι τής δικτατορίας καί 
κλείστηκαν μαζί μέ τό «Ριζοσπάστη» καί τά 
φιλολογικά έντυπα τής Άριστεράς.

Τ. Β.
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Πο ι ή ι ι α τ α
Τον Τ Ι Τ Ο Υ  Π Α Τ Ρ Ι Κ Ι Ο Υ

Παραμορφώσεις

Ποτέ δε θά, ποτέ — οάν άποβάθρα άπόμεινε το στόμα μου 
σ' ενα λιμάνι πού η θάλασσα τραβήχτηκε, στεγνό, 
τρύπα μέσα στην πολιτεία, νεκροτομείο ρυμουλκών.
Ιίοτέ, τό ξέρω, δε θά μπορέσω νά σου πώ τά δσα ήθελα 
— που τελικά ίσως κι δ ίδιος τ' άγνοώ — ϊτσι μες στην όμίχλη 
απρόσιτη, εγώ σε κάνω απρόσιτη, βουλιάζοντας στη βουή των δρυχτών 
των δρθιων βάλτων, χαμένος πίσω απ' τό παραπέτασμα των άλλων 
πού μόνος μου τό φτιάχνω, τό παραπέτασμά μου, τό φόβο, 
την ανεπαρκή πραγμάτωση, τό χάος ανάμεσα στα στηθια σου 
κ' έτσι βυθίζομαι διαπερνώντας τό κορμί σου, μεθώντας 
άπ* τό άπειρο πού περιβάλλει τό δέρμα σου, τυφλωμένος άπ* τη νύχτα σου 
με τά λάγνα χέρια μου μεταμορφωμένα σε ψάρια 
τις ώρες μου άναποδογυρισμένες μέσα στο δικό σου χρόνο 
δίπλα στά σακατεμμένα εργοστάσια, χωρίς άπόφαση η παραίτηση 
μέσα σ' αυτό τό σύννεφο από καπνιά και θειάφι.
Τά μάτια σου, τό βαθύ τραχτέρ, δυο φεγγάρια δρθια με γοργές σπαθιές, 
οΐ δρόμοι κατρακυλώντας μες στούς φούρνους, τό ατσάλι 
σκάβοντας τη σάρκα, μιά μακρινή άνάσα σου πάνω στά κρηπιδώματα 
ξεφτώντας σάν εισιτήριο γιά μιάν άσημαντη διαδρομή, 
φιλί, οι άρβύλες μες στη λάσπη, σιωπή, δεν κόπασε τό αίμα, 
και καθώς τρέχανε τά αίματα στο μέτωπο τά μάτια τά ρουθούνια 

536 βλέπαμε δ καθένας μας τον κόσμο αλλιώς παραμορφωμένο.



i

* ' τ
Ι χ ν η

”Ιχνη απάνω ατό βιολί στην άκρη τον Σαββάτου
άπλωνε η σιωπή στην άβνοοο των φτω/ικών Επίπλων
κ9 ένα σκυλί άλυχτονσε στο υπόγειο άλεξιπτωτιστές κ9 ένέδρες,

Δεν ψάχνω πια οντε για λίγα σπόρια σκόνης 
μέσα στη φόδρα του παράξενου χειμώνα 
ξέρω πώς πια έρωτας δεν υπάρχει όπως το ξέρω 
πώς κείνο το τρακτέρ ποτέ δέ ΰά τ 9 ανέβω.

wΕτσι ζουλάω την ξερή καρδιά μου σά σπυρί 
κόκκινο και πρησμένο που δέν έχει καν μια στάλα πύο.
Κι άπλωναν γύρω τα κρεββάτια μεγάλα και ειρηνικά 
κρύβοντας στα κάτασπρα σεντόνια τους την πεϋαμένη νύχτα 
σά μούχλα πάνω στο ψωμί
σάν τις τηλεφωνήτριες στο τραπεζιτικό μέγαρο
που άκοϋνε ατάραχα τά πιο μεγάλα μυστικά
ύποπτες συναλλαγές, χαριστικές συμβάσεις, χαριστικές
συμβιώσεις, πάνω στά πάνσοφα κρεββάτια
που καταπίνανε το κάβε τι, όπως τά χρηματοκιβώτια,
τιμαλφή, αίσ&ήματα, χρεοιγραφα, χειρόγραφα, ποδάγρες,
όπως το ντέφι, το τσιγγέλι, το κλουβί
που κλείνει αυτόν τον έρωτα που πιά δέ #α ξανάβρω. 537



Γραφομηχανή

Τίκ, τάκ - τάκ, τσάφ, κρουτσουντύκ, ντοκ - ντοκ, πλίτς,
κ' η μέρα, κλόπ, ντρόπ, κΓ η μέρα πάει χαμένη
με φραγκοδίφραγκα στα βρώμικα παγκάρια, φράγκ, ντρίγκ,
με πείνα, με λύσσα, με μάταιη άπληοτία γιά τις απρόσιτες βιτρίνες
και σπάνε γρήγορα τα νύγμα, λνώνει το κρέας, σχεδιάζονται τα κόκκαλα
σαν πλήκτρα χαλασμένου πιάνου, φαγωμένα δάχτυλα
άπ9 την πλύση, την έλλειψη μιας άλλης σάρκας, φαγωμένα
απ’ αυτόν το γεμάτο στρόντιο 90 άνεμο, κραυγές πνιγμένες,
κάποιο παλιό χαστούκι, την καινούργια γραβάτα τού προϊστάμενου,
τις καλτσοδέτες που σφίγγουν κάτω άπό το γόνατο, την πρόωρη
Ιμμηνόπαυση. *Οταν σκοτώθηκε ό Άργύρης, τότε που πέφταν δλμοι
κ ' οί πρόσφυγες πλημμύριζαν τον έρημο σταθμό
μη με κρατάτε, ούρλιαζε, αφήστε με να σκοτωθώ, άφηστε με,
άφηστε κύριε το τάλληρό σας, τον ξάπλωσαν στο παρατημένο πιάνο
κάποιος πάτησε τα παράφωνα πλήκτρα, τσάφ - κρόκ,
δεν πειράζει κύριε, εύκολα σβήνεται ένα λάθος
άφηστε τό καπέλλο σας, που πια δεν έχει στόμα και μυαλό
μού^φαίνεται πώς μοιάζω στο καπέλλο σας, τό καπέλλο, τόκ,
τόκ - τόκ, πέφτουν τα δόντια μου σαν κουρελιασμένα πλήκτρα
ορθώνονται τα μαλλιά σ' άγρια σύρματα, μοχλοί ξεφρενιασμένοι
των άλλων οί έτοιμες κουβέντες, ταινίες των λέξεων, καρούλια,
σβήνεται εύκολα μια ζωη, η γομολάστιχα, τό άντίγραφο,
άφηστε κύριε τό καπέλλο σας, τα κόκκαλα της νύστας,
τα κόκ, τάκ - τόκ, χρόκ, ξεγρύκ.

Π ο ν η ρ ι ά

Μ * ένα χλιμίντρισμα άλογου παραβιάζανε τις γειτονιές 
μαύλιζαν γνωστικούς νοικοκυράίους, τρέχαν γιά τα βότανά 
καβαλλητοί στα τράμ, άνθιζαν τα κορίτσια στη σκληρη φωνή τους 
πάσκιζαν νά μιμηθοϋν οι πιο μικροί τό πώς πετάγαν τ ' άποτσίγαρο 
κι αυτοί κοιμόντουσαν μέ την γυναίκα τού παπά και τού μπακάλη 
κακοκέφαλοι κι άπένταροι, τούς κλέβαν τις διπρόσωπες εισπράξεις 
τις έξαργύρωναν σε γέλιο και τό σκορπίζανε στη φτώχεια.
Και πάντα χάνονταν άπ' τη ζωη μας καταμεσήμερα καλοκαιριού 

538 άνοίγοντας μιά πόρτα στον άσπρο κατραμένιο ήλιο.



Λέγανε πώς τους είδανε μετά ταμίες σ ’ ενα περιοδεύοντα θίασο 
ακροατές σ ’ ενα φροντιστήριο νομικής ή στο στρατό μόνιμους νπαξιωματικονς 
Κανείς δέ μάθαινε ποτέ ούτε και που νιαζότανε να μάθει 
γιατί στις γειτονιές χτίζονταν πολυκατοικίες κ 5 οί φιλήσυχοι πολίτες 
έπένδυαν έγκαιρα τα κέρδη τους σ ’ έμπορικά διαμερίσματα.
*Ετσι άπόμεναν τα παράξενα φερσίματά τους ολο και πιο αλλαγμένα 
να περνάν μές στις κουβέντες μας, δπως περνάει ενα δαχτνλίδι 
άπό πεθερά σέ νύφη κ’ επειτα ξεχνιούνται οί γριές γυναίκες 
τρίβεται το μέταλλ.ο κι απομένει μόνο το φτηνό πετράδι 
νά προχωρεί μέσα στο χρόνο, ν ’ ακολουθεί τή μνήμη μας 
ή άόριστή τους πονηριά, χωρίς αυτό νά χαλαρώνει 
τις μαύρες συμβολαιογραφικές γραβάτες 
που σφίγγουν το λαιμό τής κάθε μέρας μας.

Θ έ μ α τ α

’Εργάσιμες ώρες παραβιασμένες, φυγόκεντρη λιακάδα,
τά αιώνια θέματα ξεχασμένα στο μεσιανό έμποροραφείο, χωρίς τσέπες
χωρίς χαρτοφύλακες, όταν ή πολιορκία όντικειμένων κάμπτεται
και μόνο μιά βέργα ίσκιου στα χέρια σου απομένει
μιά δροσερή στιγμή στο μέτωπό σου.
Κι 6 ήλιος κινητοποιούσε καλοκαίρι, φωτιστικά μάρμαρα
υδροχαρή κορίτσια τού γειτονικού γυμνάσιου, τής παραδίπλα κλινικής
σπιθίζοντας στο χωματένιο φως ημερήσια φώσφορα
σέ μιάν άκατάπαυστη επιπλοκή μές στα πυρίμαχά τους μάτια.
5Απροσδόκητα κορίτσια φυτρώναν σά φυτικά οικοδομήματα 
κάτω άπ ’ τ ’ ανίδεα πόδια σου κι αλλάζαν το κορμί σου 
σέ μάζα μυρμηγκιών που σκόρπιζε γιά νά τραφεί 
στους κόρφους, τις μασχάλες, τους μηρούς τους 
το υγρό και σκοτεινό τους υπογάστριο.
ΤΙΙταν άπάνω στο έβγα τού χειμώνα και τέτοιες απόκλειες σωμάτων 
σημείωναν καθ7]μερνά οί εφημερίδες. *Ομως ή άποκοχλίωση 
κρατούσε δσο νά γύρει δ ήλιος. Μετά ξανάβρισκε καθένας τό κορμί τον 
σ ’ άργιλο, σ ’ αρμόδιες υπηρεσίες ή σ ’ ανατρεπτικά αναγνώσματα 
στής θάλασσας τό βυθό τού κρεββατιού τήν άκρη.
Κι όταν ξανά άνάβαν οί επιγραφές τών τραστ τού πετρελαίου 
κ ’ οί μαγαζάτορες στήν πόλη λιανοπωλούσαν οδοστρώματα 
τά αιώνια άλυτα θέματα, έπιταχτικά 
ξαναζητάγανε τή λύση τους. 539



' Ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ σ ε
»

Ψαροκάικα καί γραφικοί ναυτικοί μπήκαν στο δρομολόγιο.
Πηγαινόρχονταν άνάμεοα σ ’ άσβεστολιθικά νησιά 
Εξυπηρετούσαν κόομο πολυάσχολο, σκηνοθετημένες νύχτες 
κύκλους Επιχειρηματιών και συντροφιές διανοουμένων 
Εξυπηρετούσαν φύκια, φρουτοπαραγωγικές περιοχές
σπηλιές θαλάσσιες που τρέφονταν μ * άπορίμματα, χήρες σφουγγαράδων 
ώσπου δέν ήξερες πια τα πτώματα αν ταξιδεύουν πάνω η κάτω απ' το νερό 
κ* Εκείνη η Επίπεδη σπαθιά αν χώριζε η αν Εσμιγε 'θάλασσα κι άγέρα. 
Κόκκαλα και μαλάκια ξεβράζονταν στις βουερές ακρογιαλιές 
μαούνες άσελγοΰσαν κάτω από τον ήλιο ώς να καταρρεύσουν 
μέσα στις τρύπες των ματιών σεργιανούσανε καβούρια 
όπως μπαινόβγαιναν τά πηρούνια μές στο στόμα 
κείνων πού τρώγαν στα παραθαλάσσια Εστιατόρια.
Τυφλά πηρούνια σ* άπόχνωτες γουβιές μαύρες η κόκκινες 
που Εξυπηρετούσαν κυριαρχικά στομάχια, υπερβατικές κοιλιές, 
λάγνα νεφρά, πού Εξυπηρετούσαν σπέρμα, φαγούρες, ιδέες, 
οστρακόδερμα, χέρια, Αμοιβάδες, σταφυλόκοκκους, 
πλασμώδια ναρκωμένα, ψυχασθένειες, χαμηλά μεροκάματα, 
πού Εξυπηρετούσαν στοιβάδες λίπους στην καρδιά και το σηκώτι, 
Επιχειρήματα σοφά, γενετήσιες συμβάσεις, αυξήσεις εισοδήματος, 
άπληστους εργολάβους κηδειών, μαραγκούς και νεκροψάλτες 
λιπάσματα, ξανά το χώμα, τά φυτά, την καθυστερημένη άνοιξη 
πού Ερχεται χωρίς θρύλους και πετρέλαια, μόνο
μ ’ Ενα φορτίο λάστιχα παλιά αυτοκινήτων και την Ελεύθερη συζήτηση 
δρθολογισμένων πόλεων, χωρίς το άγχος 
ακόμα και καλοπροαίρετων ρουφιάνων.

Φ ό ρ ο ς

Κάτω από *να μαστίγιο χαρακώνοντας πλάτες κι ουρανό 
μεγάλωσε τούτος δ τόπος, δούλος Εκπορνευμένος 
κ* οί φόροι, φόροι γιά δλα, φόροι γιά τη ζωή και γιά τη νύχτα 
νποτέλεια και προδοσία και μι* αγορά γιγάντια 
δπου δλα απλωμένα πουλιούνται στις ανάλογες τιμές. 
Κύναιδοι και ψωμί, τιμή κι αδέρφια και τής γυναίκας το χάδι 

540 τής μάνας ή γλύκα, κατάδοση και περηφάνεια



κάτω άπ* τις Πολιτείας την Άγρυπνη έπίβλεψη
μην τύχει και το παζάρι διαλύσει
νπαστυνόμοι, άγορανύμοι, Ιατροφιλόσοφοι
μην τνχει και δεν είσπράξει τούς κανονικούς της φόρους
άπ* τό ξεπούλημα των πάντων.
Γριές, ποντάνες γονροννόκωλες, ζωη ξεφτιλισμένη 
ενα σιφόνι που ευκολύνει τη δουλειά 
έμπιστοι θυρωροί χαϊδεύοντας τ' άχαμνά τους 
μεσολαβητές άθόρυβοι, δεσ μοφύλακες καλοί οίκογειάρχες 
χασμώμενα αυτοκίνητα Ισοπεδώνοντας ιδανικά 
μεταφέροντας δμοιόμορφονς κυβερνήτες σαν ίχνη ελαστικών 
και μια γενιά που ξέχασε τό αίμα
τό αίμα, το φέμμα, το μολυβί παλτό τον κ. εισαγγελέα 
τα ξερατά κ' οι μύγες κ* οι μολυσματικές πληγές 
κάτω άπ* τα κουρέλια πού ντυνόμαστε 
κουρέλια πού τ' άλλάζουμε προσεχτικά 
τά ξαναβάζουμε στη θέση τους κ* επειτα πάλι 
τά έπενδύουμε μέ τη γύ'μνια μας.

Ό  μ π ρ έ λ λ ε ς

Όμπρέλλες άνοιχτές όπως κατάμανροι κρατήρες άναποδογυρισμένοι 
υπόστεγα, σπασμωδικοι γρανίτες, νταμάρια φεγγαριού
και πάλι δέν προφνλαγαν άπ* τη νεροποντή, τά προσκλητήρια, την αλλαγή ηιρουράς
τη σκόνη των μετεωριτών και τών πουλιέον τό νίτρο. *Έπρεπε
κι άλλο νά χωθούνε στην πιο μυστική γωνιά τού σκελετού
νά φυλαχτούν άπό τις τσεκουριές της μπάρας, τις άφέλειες τών διπλανών,
τά οννεχή διλ.ημματα, τούς δήθεν καινοτόμους,
θωρακισμένοι σάν άποτρόπαια έντομα στη σπονδυλική τους στηλη
γδύνοντας μές στις τρύπες τών οστών και τού ξερού τους δέρματος
τό ρευστό κολλώδες σώμα τους, στέγαστρο τού γυμνού τους εαυτού
γιά νά προστατευτούν άπό μιά τελικά κοινότατη βροχή
από τά περιττώματα τών σύννεφων τά βρο^μια νερά τά>ν βόθριυν
πού ξαφνικά σηκώνουν μιάν άτηεπανάσταση
συστρέφονται σ* άσπόνδυλες στήλες, πληρωμένοι κυκλώνες τών πόλεων 
και τού συστήματος άποχέτευσης, άναστατοινουνε τϊς συνειδήσεις —
« Πρέπει όλα αυτά νά τά καταγγείλουμε άλλά χωρίς νά λερωθούμε,
V ψυχή μας, τό κουστούμι μας» φωνάζανε
*αΙ τρέχαν πάλι νά προφυλαχτούν κάτω άπό έξαργυρωμένα πτώματα 541
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πεινασμένες σιαγώνες, στείρα κόχκαλα λεκάνης
κ5 η λίγη γλοιώδης μάζα άπό βλέννα κυττάρων και μεδούλι
τρέμοντας προβληματιζόταν πάνω στήν άδικία
τρεφόταν μ ’ άπορρίματα, κι αύξάναν σά νεόπλασμα
συρματοπλέγματα και καταδίκες, τρύπιες δμπρέλλες, τρύπια
παπούτσια του άνεμου της νύχτας αποφάγια και σκουπίδια
κάτω άπό *ναν ουρανό που στάζει άπόνερα εργοστασίων
και τρέμει πιο πολύ γιατί δεν έχει αυτός κάποιαν ανάποδη δμπρέλλα
νά προφυλάξει τις ταριχευμένες καταθέσεις του.

Ανξων άριϋμός

Σύμβολα συνθηματικά παραμόρφωναν τον ουρανό 
κιβώτια της αμερικάνικης βοήθειας, υστερικές τεθλασμένες 
στατιστικές φρονημάτων, σταυροί νεκροταφείων 
συν και πληγ κορμιών καί κεφαλαίων.
Λυώνουν οι άνθρωποι καί ζωντανοί μές τό υπόγειο ύπαιθρο 
βουλώνει η λάσπη. τά ρουθούνια, σάπιος πηχτός αγέρας 
στα υπόστεγα του λιμανιού, φέρνουν φαί οι γυναίκες 
στους προφυλακισμένους απεργούς, τσιγάρα κ5 επιδέσμους 
κ* ένα παιδί ουρλιάζοντας στους φτωχομαχαλάδες 
πασκίζει νά ξεκολλήσει α τ ’ την μούρη τον αύξοντα αριθμό του 
όπως ένα σκυλί που πολεμάει νά βγάλει τή μουσούδα 
άπό *να κονσερβοκούτι.
Καί γράφαν λογιστές καί αξιωματικοί εκατομμύρια νούμερα 
κυλάγαν τά μηδενικά σά ρόδες τής δημοτικής νεκροφόρας 
τυπώνονταν οι άριθμοί στη σάρκα, βασίλευε ή τάξη 
καταγράφονταν οι κουβέντες στους ομαδικούς απόπατους, ή κίνηση 
στις παραγκογειτονιές ή τά καινούργια σπίτια, οι ιδέες στά μυαλά 
κυκλοφορούσανε σέ μυστικά δελτία λόγια άπ9 τό καθημερινό φαί 
άπ* τις φυτείες τού έρωτα άπό συζυγικά κρεββάτια.
9 Αντί γιά πρόσωπο φορούσαν μιά μάσκα άπό σκοτάδι οι επιστάτες 
άνάβαν των ματιών τά κλεφτοφάναρα ψάχνοντας 
ώς τον ύπνο τών άνθρώπων μή σβήσουνε τον άριθμό τους 
άνοίγοντας τις σφιχτές παλάμες τών πεθαμένων 
μή καί κρατάνε λίγο χώμα τού άφέντη τους
άνοίγοντας τά σκέλια καί ψάχνοντας τις κοιλιές τών γυναικών 
μή θρέφουνε στά σπλάχνα τους τήν αυριανή ορμή 
μή γεννηθούν γιά κάθε σκοτωμένο εργάτη δυο στή θέση του 
νΕπρεπε νά ξέρουνε καλά οι ίδιοχτήτες
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Κ  ο ί λ l ά

— Τί κάνει ή κοιλιά σας ; Φούσκωσε;
Μήπως δεν κατάπιατε άρκετά περίπολα ;
— Πολύ σάς ευχαριστώ κ. Διοικητά, Καΐσαρ, *7/λιε σοφίας.
Διόγκωσις Ικανοποιητική. Στις 4 τά προβλεπόμενα βασανιστήρια 
στις 5 το τσάϊ μας στις 6 τό υδροηλεκτρικό τόξο.
Κι άνοιγαν οί διώρυγες περνούσαν τά επιλόχια φέρετρα,
κλείστε λοιπόν τό στόμα, τό πηγάδι, τό άκόνι, ούρλιάζαν τά μεγάφωνα
φαντάροι και κρατούμενοι άνέβαιναν τρέχοντας τό λόφο
προς τό μαρτύριο τής φωτιάς, τής πίσσας, του νερού
μπερδεύονταν θρυμματισμένα μέλη, ρόπαλα, γάζες κ ' ηλεκτρόδια
κ/ οί μέρες μας με κουρελιάρικες στολές άγνάντευαν τη θάλασσα,
άμύνονταν στην τρέλλα, πνίγανε δάκρυα έπιθανάτια,
πιο πέρα οί μασέλλες ξανάρχιζαν την ίδια τους δουλειά
όλέθοντας φαγιά και λόγια, τροφοδοτώντας σπέρμα και συγγράμματα.
Πρέπει νά έπιβιώσουμε, θά 'θελε νά πει τό μουγκρητό του στην παράγκα> 
γι' αυτό κι όταν τό πρόσωπό μου γέρνω στη ζεστή έπίπεδη κοιλιά σου 
νιθ)θω ενα κάμπο είρηνεμένο πού δεν εζησα, ενα υπόγειο κύμα 
με πλημμυρίζει φέρνοντας χρόνια μακρινά κοντά, ενα ποδήλατο 
καταντικρύ στά πολυβόλα, ακούσε τούς νεκρούς πού καταφύγαν μέσα μου 
νά ζητάν ενα κομμάτι μέλλον νά ξεγελάσουνε την πείνα τους.
Ξέμπλεξε λοιπόν απ' τ '  άντερα και τά οξέα τού στομάχου 
δ,τι καλό υπάρχει, ξεδιάλεξε μιά στάλα μόνο
καθαρή, ζεστή, άπόλυτη τροφή πού θά στεριώσει και θά δρθοισει
τό ραγισμένο ραχοκόκκαλο, προχώρα μέσα απ' τής γής τή θαλπωρή
κι άκου τ ' αδέρφια σου τά όρυχτά στη βουερή σιωπή τους
κι αυτό τό άχρηστο κρέας πού σε περιβάλλει
ξέσκιστο κι' άνοιχτο νά μπει τό καθαρό νερό, 6 αγέρας.
του διπλανού σου δ καλός δ λόγος, νά μπει ή φωτιά
που φοηιζε τις ενοπλες συνοικίες, πού κρατάει ορθούς τούς σκοτωμένους
έτσι πού τά σωθικά νά ξαναγίνουν σωθικά, τό σώμα σου ξανά νά γίνει σώμα
κ' ή προσφορά σου απλή νά ξαναβλύσει
όπως ή φρέσκια μέρα μέσα άπ ' τή χόβολη τού ύπνου. 543
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Νίκος έγειρε μπροστά τό κε
φάλι, σά νάθελε ν’ άκουμ- 
πήσει τό φλογισμένο μέτω

πό του στο σταμνί, πού κρύωνε στο 
περβάζι. Μά άπόμεινε έτσι, μέ τό 
κεφάλι γερμένο χωρίς να βρει τό 
δροσερό καταφύγιο.

Κάθε φορά, σαν είχε πολλή ζέστη 
καί δέν μπορούσε να* κοιμηθεί, πή
γαινε και στεκόταν μπροστά στο έ- 
λάνοιχτο παράθυρο. Τότε θυμόταν 
καί πάλι την Αθήνα... δδός Λευκω
σίας... ένα μικρό σπιτάκι, πνιγμένο 
στις πολυκατοικίες. Τό καλοκαίρι, 
παρ’ δλα τ’ -άνοιχτά παράθυρα, δέν 
είχες άπό που ν’ άνασάνεις. Τότε 
ό Νίκος άκουμποϋσε τό μέτωπό του 
στό κανάτι. "Ύστερα τδπιανε κ’ έ
πινε κατακάνατα μεγάλες διψασμέ- 
νες γουλιές. Ή Σοφία μισάνοιγε τά 
μάτια καί χαμογελούσε.



— θα πνιγείς, μουρμούριζε καί 
σκέπαζε την ’Αλίκη, πού είχε πε- 
τάξει στον ύπνο της το σεντόνι.

Τώρα ή Σοφία κοιμάται βαρειά, 
τσακισμένη από την κούραση καί 
τη συγκίνηση. Λίγο πιό πέρα, στον 
καναπέ, κοιμάται μια κοπέλλα. ’Έ
χει γυμνό τόν ενα της ώμο καί τό 
μαξιλάρι εχει γεμίσει μαύρα μαλ
λιά. «Ερχόμαστε αύριο Σοφία ’Α
λίκη». νΕγραφε τό τηλεγράφημα, 
σταλμένο μέσα από τό τραίνο.

Η Νατάσα είχε γυρίσει πρώτη 
στό σπίτι άπό τή δουλειά καί τή 
βρήκε ό Νίκος να κρατάει τό τηλε
γράφημα άνοιχτό στά χέρια της.

Ή Νατάσα εχει μια χοντρή πλε
ξίδα, πού τή στριφογυρίζει σέ κό
τσο ψηλά στό κεφάλι. "Οταν είναι 
στεναχωρεμένη, βγάζει μια - μια 
τις φουρκέτες σά να θέλει να ςαλα- 
φρώσει άπό τό περιττό βάρος. Ή 
κοτσίδα πέφτει βαρεία στό ενα πλάι 
— Ιτσι δπως ήτανε τήν πρώτη μέ
ρα πού τή γνώρισε... έδώ καί δέκα 
χρόνια.

Μια κοπέλλα ήρθε καί στάθηκε 
στήν ανοιχτή πόρτα τής τάξης. Φο
ρούσε μια σκούρα φούστα παλιάς 
μόδας κ’ ενα άσπρο μπλουζάκι. Οί 
μαθητές, πού ό νεώτερος ήτανε δε
καεφτά χρονώ κι δ πιό μεγάλος είχε 
περάσει τά σαράντα, τήν κοίταζαν 
άπορεμένοι. Ό  Νίκος πρόσεξε τά 
μαύρα χοντρά παπούτσια της, πού 
φάνταζαν αταίριαστα στά μακρυά 
καλοφτιαγμένα πόδια της.

Ή κοπέλλα Ικανέ λίγα δισταχτι- 
κά βήματα κ’ υστέρα πήγε γρήγο
ρα κοντά στον μαυροπίνακα κ’ έ
γραψε μιά φράση: ΕΤΟ ΝΤΟΜ.

—Είναι ή δασκάλα μας, σκούν- 
τηξε τό Νίκο δ διπλανός του.

—ΕΤΟ ΝΤΟΜ. — Αυτό είναι τό 
σπίτι μας, συλλάβησαν δλοι μαζί 
καί θάλθηκαν ύστερα νά γράψουν 
τή φράση στά τετράδια.

Ό Ν :κος σά γέμισε λίγες σειρές, 
εττιασε νά θυμηθεί τό στίτι του...

I ■
ΕΙκονογράφηση : Γ. ΒΑΛΣΑΜΗ
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κ’ υστέρα τήν δδδ Λευκωσίας... τότε πού τή διάβηκε για τελευταία φορά.
Ή Σοφία έτοίμαζε τα πράγματά του καί ρωτούσε δισταχτικά.
—Μά είναι άνάγκη; Καί ήτανε σίγουρη πώς ήτανε άνάγκη.
Ή ’Αλίκη τον τραβούσε άπό τδ μανίκι.
— Νά μού φέρεις καί κούκλα καί ποδήλατο.
Τις άποχαιρέτησε καί τις δυδ στη στενόμακρη αύλή πού έβγαζε στο δρόμο.
—Καλλίτερα μη μέ συνοδέψετε πιδ έξω, λέει δ Νίκος, καί καταλάβει ή 

γειτονιά πώς φεύγω.
"Εκανε μερικά βήματα στδ δρόμο κι ακούσε τή Σοφία πού γυρνοΰσε τδ 

κλειδί δυδ φορές. Τού φαίνεται περίεργο, πού θυμάται τόσο ζωηρά κείνο τδν ήχο. 
Σάν κόντεψε νά φτάσει στήν όδδ Πατησίων, γύρισε καί κύτταξε τδ λοξδ δρόμο 
με τις λεπτές άκακίες. Είχε νυχτώσει πιά. Άπδ κάποιο άνοιχτδ παράθυρο, ένα 
άναμένο άποτσίγαρο ήρθε, σά διάττοντας κ’ έπεσε πάνω στήν άσφαλτο.

Ή Νατάσα στάθηκε δίπλα του. Γύρισε καί τήν κύτταξε. Ή κοπέλλα κοκκί
νισε καί τού έδειξε τδ τετράδιο, μέ τις δυδ τρεις μονάχα γραμμένες σειρές. Ό  
Νίκος χαμογέλασε, πήρε τήν πέννα κι άρχισε μέ ζήλο νά γεμίζει τή σελίδα... 
ΕΤΟ ΝΤΟΜ... ΕΤΟ ΝΤΟΜ...

"Γστερα, σιγά - σιγά, δσο περνούσε δ καιρός, ή φράση μεγάλωνε. Έγινε: 
«Αύτδ είναι τδ σπίτι μας κι δ κήπος μας καί τά λουλούδια μας κι δ δρόμος». 
"Αρχισαν νά ξεχωρίζουν τά πρώτα νοήματα. Ό  Νίκος, άπδ καιρό, ετοίμασε μιά 
φράση στά ρωσσικά καί τήν είπε μιά μέρα τής Νατάσας, τήν ώρα πού τέλειωνε 
τδ μάθημα.

—Ού βάς κρασίβιε βόλοσι. "Εχετε ώραΐα μαλλιά.
Ή Νατάσα τού διόρθιυσε τήν προφορά καί βάλθηκε νά έξηγεΐ σ’ δλη τήν 

τάξη, γιατί πρέπει νά προφέρεται έτσι.
—Μά δέ θ’ Αλλάξει ποτέ παπούτσια; μουρμούριζε δίπλα του δ ΙΙέτρος, πού 

ήτανε ναυτεργάτης καί είχε γυρίσει τδν κόσμο.
Ή Νατάσα δέν άλλαζε παπούτσια, ούτε φόρεμα, μά ήτανε πάντα καθαρή 

καί φρεσκοσιδερωμένη.
—Μάς ήρθανε ξένοι, τούς είχε πει δ κοσμήτορας τού πανεπιστημίου καί μί

λησε στούς φοιτητές γιά τήν άρχαία Ελλάδα κ’ ύστερα γιά τδ είκοσιένα, γιά 
τήν αντίσταση καί τελειώνει γιά τούτους έδώ, τούς ξεπατρισμένους στήν καρδιά 
τής ’Ασίας.

Ποιός θέλει νά τούς βοηθήσει νά μάθουν τή γλώσσα καί μετά νά σπουδά
σουν;

Πρώτη σήκωσε τδ χέρι ή Νατάσα, τριτοετής φοιτήτρια τής φιλολογίας. Δί
χως έκείνη, ίσως δ Νίκος δέν γινόταν ποτέ μηχανικός. Δέν ήτανε μόνο ή γλώσσα 
πού έμπόδιζε. Μόλις είχε βγάλει τήν τετάρτη γυμνασίου, σάν ήρθαν οί Γερμα
νοί κ’ ύστερα δέ βρέθηκε ποτέ καιρός νά συνεχίσει. Ή Νατάσα δμως, παρ’ δλο 
πού είναι φιλόλογος, έχει ένα δικό της τρόπο νά έξηγεΐ τά μαθηματικά καί τού- 
|ΐαθε σέ λίγο καιρό δσα δέ μπόρεσε, μέ τά χρόνια, νά τού βάλει στδ κεφάλι δ 
κύριος Φιλιππίδης, δ μαθηματικός τού 8ου γυμνασίου.

Μαζί μέ τις έξετάσεις ήρθε καί τδ πρώτο γράμμα άπδ τήν ’Αθήνα. «Τί θ’ Α
πογίνουμε;» γράφει ή Σοφία καί τελειώνει: «Πάντα σ’ άγαπώ*.



Ή Νατάσα παρακολουθεί βήμα τό βήμα τίς έξετάσεις. Σαν τελείωσαν, κά- 
λεσε δλους τούς μαθητές της στό σπίτι της. Μένει, μαζί μέ τή μητέρα της, σ’ ένα 
στενάχωρο δωμάτιο. "Οπου γυρίσεις να δεις — φιοτογραφίες. Είναι ο πατέρας 
τής Νατάσας, δ θείος, δ άδελφός, πού σκοτώθηκαν στδν πόλεμο. Τδ σπίτι τους 
στην Ουκρανία κάηκε δλόκληρο.

—Κ’ έμεϊς πρόσφυγες, λέει ή μητέρα τη; σά να τούς λυπάται, μα στή δική 
μας γή.

"Γστερα δέ μιλάει άλλο, ούτε για τούς νεκρούς της, ούτε για τδν πόλεμο. Τούς 
γεμίζει τά πιάτα δίπλες καί τούς ρωτάει για τίς μανάδες τους. Ή Νατάσα χαμο
γελάει κι αλλάζει κουβέντα, θέλει να τούς πάει έκδρομή σ’ ένα ποτάμι.

Ό  Πηνειός κυλούσε κάτω άπδ τά πόδια τους. Ό  Νίκος κρατούσε τό χέρι 
τής Σοφίας. *Ητανε μια λεπτή κοπέλλα, μέ κοντόσγουρα μαλλιά. Τον έστειλαν 
σ’ αυτήν, δταν πήγε στή Λάρισσα, να τδν συνδέσει μέ τούς άντάρτες. θυμάται 
πού τον περίμενε, για πρώτη φορά, στήν δχθη τού ποταμιού. Φορούσε μιαν ά
σπρη ζακέτα, άπδ αδρό κατσικίσιο μαλλί ΤΗταν άνοιξη σχεδόν, λιακάδα, ή ζα
κέτα κάτασπρη καί τά μαλλιά τής Σοφίας κατάμαυρα.

Πώς είναι δυνατόν νά πέρασαν δεκαεννηά χρόνια, άπό κείνη τήν άνοιξη τού 
σαραντατρία; Κι άπό αύτά τά δεκαεννηά χρόνια, άν προσθέσει κανείς δλους 
τούς μήνες, πού ζήσανε μαζί, δέ βγαίνει καλά καλά ούτε ένας χρόνος. ’Αντάρτι
κο, έξορία, παρανομία κι άνάμεσα σ’ αύτά, μικρά διαλείμματα μέ τή Σοφία καί 
τήν ’Αλίκη, πού είχε γεννηθεί στδ μεταξύ. Ή Σοφία τόν περίμενε μέ λαχτάρα σέ 
κάθε σμίξιμο. Τόν τελευταίο καιρό, ζήσανε έξη δλόκληρους μήνες στήν δδό Λευ
κωσίας, στδ σπίτι τού Νίκου.

—Νά μεγαλώσει λίγο τό παιδί καί κάνω κ’ έγώ δ,τι όνειρευόμουνα, μισο- 
παραπονέθηκε κάποτε εκείνη.

Τά δνειρα τής Σοφίας δέν πρόφτασε ποτέ νά τά καλομάθει δ Νίκος. ’'Εφυγε 
πάλι. Τούτη τή φορά, δ χωρισμός κράτησε δώδεκα ατέλειωτα χρόνια γιά τή 
Σοφία. «Τό παιδί μού ξεφεύγει», έγραφε στά γράμματά της. «Παίρνει ένα δρόμο 
πού δέν τόν θέλεις μήτε σύ, μήτε έγώ...»

Μόλις κατέβηκε άπό τό τραίνο έπεσε στήν αρχή βουβή στήν άγκαλιά του. 
"Γστερα είπε μόνο:

—Νά ήσυχάσω, Νίκο.
Πλάι της, ένα ψιλόλιγνο κορίτσι, ίδια ή Σοφία των δεκαεννηά χρόνων, μόνο 

πού —  τδνοιωσε άμέσως δ Νίκος — δέ θάμοιαζε, μήτε τόσο δά, στό χαρακτήρα 
τής τοτινής Σοφίας.

—Πατέρα, λέει ή ’Αλίκη, τό πρώτο κιόλας βράδυ, τήν ώρα πού έτρωγαν. 
Είσαι δέκα χρόνια πίσω.

Ό  Νίκος άργησε ν’ άπαντήσει. Συλλογιότανε πώς ή Νατάσα ξέχασε τό 
βουρτσάκι τών δοντιών της στό μπάνιο.

—Τί θές νά πεις;
Ή ’Αλίκη σκάει στά γέλια.
—Κανένας πιά στήν ’Αθήνα δέν φοράει κουστούμι σάντα κρούτα.
—Μά είναι δροσερό, λέει έκεΐνος κ’ ύστερα νευριάζει, πού πιάνει τόν έαυ- 

τό του νά δικαιολογιέται. 547



Τίποτα δέν τής άρέσει τής Άλικης άπό τό δωμάτιο. Ή λάμπα, οί τούλινες 
κουρτίνες, ή βιβλιοθήκη... κ ένα - ένα δλα τα μικροπράγματα, πού, όχτώ χρό
νια τώρα, έφερνε γεμάτη χαρά ή Νατάσα καί στόλιζε τδ σπίτι.

—Στήν Αθήνα δέ συνηθίζεται, πατέρα...
Ό  Νίκος κάτι πάει να πει, μά τό πικραμένο βλέμμα τής Σοφίας τον συγκρα

τά. Ή Σοφία, άπό τό πρωί, πού πρωτομπήκε στο σπίτι, δεν άγγιξε τίποτα. Μοιά
ζει σά νάρθε μουσαφίρισα καί δέ θέλει ν" αλλάξει την τάξη του νοικοκύρη. Ή Ά 
λικη δέν άφήνει τίποτα στη θέση του.

—Μά δέν έχεις λοιπόν διόλου γούστο, λέει καί παίζει τόπι ένα μαξιλάρι 
ποδχει κεντημένο πάνω ένα ελάφι.

Ό Νίκος τής τό παίρνει άπό τά χέρια.

— Αυτό είναι ή προίκα μου, είπε γελώντας ή Νατάσα, δταν πήγε νά-μείνει
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μαζί του, σάν πέθανε ή μητέρα της.
νΗτανε τό μόνο πράγμα, πού σώθηκε άπό τό καμμένο σπίτι στήν Ουκρανία. 

Ή Νατάσα συνήθιζε, σάν καθόταν στό ντιβάνι, νά σφίγγει τό μαξιλαράκι στό 
στήθος της καί νά κουβεντιάζει.

—Τό σκέφτηκες καλά νά μείνουμε μαζί; τη ρώτησε ό Νίκος.
Ή Νατάσα έσφιξε πιο πολύ τό μαξιλαράκι άπάνω της.
—Μά, άπό κείνη τή μέρα στό ποτάμι, αυτό λαχταρούσα.
Σάν πήγανε έκδρομή στό ποτάμι, δ Νίκος θυμήθηκε πάλι τόν Πηνειό. νΟχι 

πώς τουμοιαζε καθόλου. Τούτο εδώ ήταν ένα δλοκάθαρο βαθύ ποτάμι, πού κυλού
σε άνάμεσα σέ δυο βουνά. Μά έτσι δπως είδε τή Νατάσα, νά τόν φωνάζει άπό 
τήν κρεμαστή γεφυρούλα, δέ μπόρεσε νά μή θυμηθεί τή Σοφία.

Ό  Νίκος βρίσκεται κοντά στή Νατάσα καί κοιτάζουν κάτω τό ποτάμι. Τά 
βουνά σιωπηλά. Ή Νατάσα μοιάζει νά μή συλλογιέται τίποτα. Γιά κείνη είναι 
ξένο τό κορίτσι τού Πηνειού. Μά κι δ Νίκος δέ μπορεί νά πει πώς έχει τήν εικό
να του πολύ ξεκάθαρη. Τό μπράτσο τής Νατάσας άκουμπά στό δικό του. Ή κρε
μαστή γεφυρούλα κουνιέται θαρρείς, σέ κάθε τους ανάσα. "Π άνάσα τους είναι 
γοργή. Σκύβουν πάνω άπό τήν σκοινένια κουπαστή. Ακόμα λίγο καί τά μάγουλά 
τους θ’ αγγίξουν.,. Ό  Νίκος συλλογιέται πώς τά μάγουλα τής Νατάσας πρέπει 
νά καίνε... Μά ή Νατάσα δέν είναι τό κορίτσι τής μιας βραδυάς... Αποφεύγει τό 
βλέμμα της. Εκείνη ψάχνει τό δικό του καί περνά τά χέρια της γύρω στό λαι
μό του.

Κι δπως στέκει τώρα μπροστά στ’ ανοιχτό παράθυρο, θαρρεί πώς θ&ρθει νά 
σταθεί πίσω του καί νά τόν άγκαλιάσει μέ τά δυό της μπράτσα. 'Όπως γινόταν 
κάθε μέρα, όχτώ δλόκληρα χρόνια.

Ό Νίκος περίμενε, πώς κάποτε θαρχόταν καιρός, πού θά γύριζαν στήν Ελ
λάδα. Ή Νατάσα τόν έβλεπε, πού νοσταλγούσε τόσο τόν τόπο του, μά δέν έδειχνε 
τή λύπη της, σάν άφηνε κείνος τή λαχτάρα του νά ξεσπάσει. Τής μιλούσε άτέ- 
λειωτα γιά τήν 'Αθήνα. Εκείνη τάχε μάθει πιά δλα. Τό δγδοο γυμνάσιο, πού 
δέν πρόλαβε νά τελειώσει, τή γωνία Λευκωσίας καί Κύπρου, πού παραλίγο νά 
τόν πιάσουν οί Γερμανοί. Ή Νατάσα ήξερε ένα - ένα τά μαγαζιά τής δδού Λευ
κωσίας: τό ψιλικατζίδικο τού Κώστα, τό γαλατάδικο τού κύρ Άντρέα...



"Αμα έφτειαχνε ριζόγαλο, δπως τής είχε δείξει δ Νίκος, χαιρόταν σαν τής 
έλεγε: «Είναι καλλίτερο κι άπδ τοϋ κύρ Άντρέα!».

Ή Νατάσα άγαπάει, ξέρει πώς ποτέ δεν μπορεί να γίνει γυναίκα τοϋ Νίκου.
— "Ομως ένα παιδί θά τδθελα άπδ σένα!
Πολλές φορές τδχε πει. αύτό. Πότε τρυφερά καί παρακαλεστικά, πότε άγρια.
"Οσο περνούσε δ καιρός, ή Σοφία κ’ ή ’Αλίκη γίνονταν κάτι πολύ άπόμα- 

κρο. Τά χρόνια περνάνε, τά γράμματα σπάνια πάνε κ’ έρχονται. Σιγά - σιγά ή 
εΙκόνα τους ξεθωριάζει. "Ωσπου έφτασε, αναπάντεχα, ή μητέρα ένός φίλου άπδ
την ’Αθήνα κ’ έφερε τδ μήνυμα.

—Ή γυναίκα σου Ινεργεΐ γιά νάρθει.
Τοϋ Νίκου τοϋ ήρθε νά ξεφωνίσει: «Έ  γυναίκα μου είναι ή Νατάσα!».
Ή μητέρα τοϋ φίλου μιλάει γιά τη Σοφία, γιά τά βάσανά της νά μεγαλώ

σει τδ παιδί, γιά τη δουλειά πού δέν εΰρισκε, γιά τίς πόρτες πού έκλειναν, έπει- 
δή δ άντρας της βρίσκεται έκεΐ πού βρίσκεται. ’Ακόμα κ’ οί συγγενείς δέν την 
άφηναν ήσυχη —  θέλανε νά την παντρέψουνε μέ κάποιον ευκατάστατο. "Γστε- 
ρα δ Νίκος ντράπηκε, πού έκανε τή σκέψη, πώς θάτανε καλά νάχε πάρει ή Σο
φία αύτδν τον ευκατάστατο. Ντράπηκε πού αυτός ζοϋσε έτσι: πού σπούδασε μη
χανικός, πού δούλευε καί είχε τη Νατάσα, άπδ τά πρώτα βήματα, νά ξεκλέβει 
ώρες άπδ τά δικά της μαθήματα, γιά νά τδν βοηθά.

-—Νά μεγαλώσει λίγο τδ παιδί καί νά κάνω κ’ έγώ δ,τι δνειρευόμουνα.
Πότε τδχε πει αυτό ή Σοφία;
’Εκείνος μπορούσε τά βράδυα νά κάθεται κοντά στη Νατάσα νά βλέπει τη

λεόραση κ’ ή Σοφία λαχταρούσε πότε νά γυρίσει ή ’Αλίκη σπίτι, πού δέν άφηνε 
έργο γιά έργο στόν κινηματογράφο.

—Τί νά σοΰ κάνει; έλεγε ή μητέρα τού φίλου, πού τά διηγήθηκε. "Αμα 
δέν ύπάρχει πατέρας στο σπίτι...

Τδ τηλεγράφημα έφτασε ξαφνικά, χωρίς νά έχει έρθει γράμμα προηγού
μενα: ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΑΓΡΙΟ.

Έ  Νατάσα τριγυρνά στό σπίτι καί δέν καταφέρνει νά μαζέψει τά πράγμα
τά Τηζ·

Τοϋ Νίκου τοϋ είχαν ύποσχεθεΐ νά τού δώσουν άλλο διαμέρισμα, σαν φτά
σει ή γυναίκα του. Μά έρχονταν αύριο... ΑΓΡΙΟ.

Τδ τραίνο τής Σοφίας έφτανε στις δώδεκα τδ μεσημέρι καί τδ τραίνο τής 
Νατάσας έφευγε στις δέκα τδ πρωί. ΤΙ Νατάσα πήρε άδεια καί φεύγει στην πόλη 
πού γεννήθηκε. Γύρισε στδ σπίτι κι δ Νίκος περίμενε νά τοϋ πεΐ την άπόφασή 
της.

— Πήρα εισιτήριο γιά τδν τόπο μου, είπε μόνο.
Ό  Νίκος ξέρει πώς δέν έχει μείνει ζωντανός κανένας δικός της έκεΐ.
Μπήκε σ’ αυτό τδ δωμάτιο μιά κοπέλλα, φοιτήτρια άκόμα, είχε μιά πλεξί

δα ριγμένη στδ πλάι καί φοροϋσε χοντροφτιαγμένα παπούτσια. Τώρα ή Νατάσα 
έκλεισε τά τριάντα. Είναι ύφηγήτρια στό Πανεπιστήμιο. Έβαλε παπούτσια μέ 
τακούνι καρφί καί σήκωσε τά μαλλιά της ψηλά. Αύριο, μιά έρημη γυναίκα θά
βγει άπ αύτή την πόρτα. Κι δ Νίκος δέ θά τή σταματήσει, δέ θά τή ρωτήσει:
«Ποΰ πας;»

«θά βρει τον εαυτό της στη δουλειά!» Τοΰρχονται στδ νοΰ αυτά τά λόγια 
καί τά λέει μέσα του, σά νά θέλει νά καθησυχάσει τδν έαυτό του. 549
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«θά βρει τον έαυτό της στη δουλειά!» Ξέρει πώς δν πει δυνατά τούτη τή 
φράση, θά ηχήσει κρύα και ψεύτικα.

Ή Νατάσα τοδδωσε τά δχτώ πιό όμορφα χρόνια τής ζωής της. Την κοιτά
ζει, πού μαζεύει μέ βουβές κινήσεις τά πράγματά της. Σά σιγύριζε τύ σπίτι ή-· 
τανε πάντα φουριαστή καί φλυαρούσε. Άνοιγόκλεινε τά ντουλάπια μέ θόρυβο, 
βροντούσε τά πιάτα καί διηγόταν.

—Σήμερα, τήν ώρα τής παράδοσης, μπήκε δ πρύτανις στην τάξη. «Νατά- 
λια Άντρέεβνα» λέει, «πάλι μ’ άνοιχτά παράθυρα;...» Φοβάται μήποις κρυώ
σουν οί φοιτητές καί χάσουν κανένα μάθημα.... Ή Βέρα λέει, νά πάμε νά δούμε 
τη «Φιλουμένα Μαρτουράνο»... παίζει δ άρραβωνιαστικός της.... Δέ θά μπορούσα 
ποτέ μου νά παντρευτώ ήθοποιό...

Τώρα δλα βουβά καί άθόρυβα. Φτειάχνει τή βαλίτσα της καί τή γεμίζει 
μ’ ένα σωρό άχρηστα πράγματα. Οί καινούργιες κινέζικες πετσέτες ·μέ τά πολύ
χρωμα πουλιά, μένουνε άγγιχτες στο ντουλάπι. Μαζεύει τδ παλιό βελούδινο 
σακκάκι, πού φορούσε δ Νίκος στδ σπίτι, ένα μάλλινο κασκόλ μέ ξεφτισμένες τις 
άκρες, πού τδχε κείνος άπό τήν Ελλάδα. Τστερα παίρνει τον χαρτοκοπτήρα 
του. Κρατάει κάθε πράγμα, θαρρείς καί τό βλέπει γιά πρώτη φορά. Τό κοιτάζει 
κ’ ύστερα τό βάζει στή βαλίτσα. Τελευταία βρήκε τούς τόμους τού Τολστόΐ «Πό
λεμος καί Ειρήνη».

«Στή δική μου Νατάσα», έγραφε στήν αφιέρωση. Ό  Νίκος παρακολουθεί 
μέ τήν κόχη τού ματιού καί παρακαλεΐ νά μήν ανοίξει νά τή δει... Ή Νατάσα 
δέν τ’ άνοιξε. Βάζει τό βιβλίο κατευθείαν στή βαλίτσα... Πόσες νύχτες πέρασαν 
διαβάζοντάς το μαζί;... ’Άραγε αυτό συλλογιέται κ’ έκείνη, μέ τά χέρια άκουμ- 
πισμένα στο άνοιχτό καπάκι τής βαλίτσας, σά νά διστάζει νά τήν κλείσει;

—Δέ μετάνοιωσα γιά τίποτα, λύνει τή σιωπή της, μέ κάποιο πείσμα στή 
φωνή.

Άπό τό βλέμμα της ό Νίκος νοιώθει πώς είναι άλήθεια. Κάνει νά τήν πά
ρει στήν άγκαλιά του.

—Μή! λέει. Καλλίτερα έτσι, αλλιώς δέ θάχω τό κουράγιο νά φύγω.
Ό  Νίκο; λαχτάρησε, κείνη τή στιγμή, νά μήν τδβρισκε τό κουράγιο. Νά- 

κανε φασαρία, σκάνδαλα, νάλεγε: «Δέν πάω πουθενά. ’Εγώ είμαι ή γυναίκα 
σου...» 'Τστερα εκείνος θά έξηγούσε στή Σοφία... Στή Σοφία, πού περίμενε δέκα 
δλόκληρα χρόνια! Δέν τον άπαρνήθηκε, ούτε δταν τής τό ζήτησαν γιά νά βρει 
δουλειά. Ή Σοφία πού τούς περιφρόνησε δλους.

«Λατρεύω τον τόπο πού ζεΐς» τού έγραφε σ’ ένα γράμμα σταλμένο μέσω άλ
λης χώρας. «’Εκεί μόνο νοιώθει κανείς άνθρωπος...» Τί νά έξηγήσει τής Σοφίας;

—-Νατάσα, τί νά κάνω; ρωτάει κ’ ή φωνή του κρύβει άπελπισία.
Ή Νατάσα κοιτάζει έξω άπό το παράθυρο.
—Γιά κοίταξε, λέει, σά νά μήν άκουσε τά λόγια του. Τί ψηλός πού φαίνε

ται τή νύχτα δ καινούργιος πύργος τής τηλεόρασης.
Ό  Νίκος στέκεται δίπλα της, περνάει τό χέρι του στούς ώμους της. Κοιτά

νε κ’ οί δυο τό σιδερένιο πύργο, πού μοιάζει ν’ αγγίζει τον ούρανό. Κοιτάνε ώσ
που νά ξημερώσει.

Ή Νατάσα έφυγε πολύ πρωί άπό τό σπίτι. Θ’ άντάμωναν στο σταθμό. 'Ο 
Νίκος ψάχνει νά τή βρει άνάμεσα στον κόσμο. Κάποτε, λέγανε πώς θά πέρνανε 
αύτον τον δρόμο μαζί, νά γνωρίσει δ Νίκος τόν τόπο πού γεννήθηκε έκείνη.



—Σαν ήμουνα μικρή, τοδλεγε, κοίταζα στο Δνείπερο τά φορτώματα μέ τά 
ξύλα. Κυλούσανε ήρεμα - ήρεμα, θαρρείς καί ήτανε σίγουρα πώς τίποτα δέ θά 
ταράξει τό ταξίδι τους. Έγώ στεκόμουνα στήν άκροποταμιά καί τούς Ιλεγα:
«Στό καλό! Στδ καλό!...» ώσπου χάνονταν.

Κάποιος τδν πιάνει άπό τό χέρι. Ό  Νίκος γυρίζει κι απομένει. Είναι ή Να-
τάσα, μέ τά μαλλιά κομμένα κοντά, άγορίστικα σχεδόν.

—Είναι τής μόδας, λέει μέ φωνή πού δέ μοιάζει δική της. Λένε γιά μάς 
τις σοβιετικές γυναίκες, πώς είμαστε ένα σωρό χρόνια πίσω άπό τή μόδα.

Ό  Νίκος θάθελε νά βάλει τις φωνές, μά δέ λέει τίποτα. Δέν έχει τό δικαίω
μα να τής πει πιά τίποτα.

Ή Νατάσα στέκει στό παράθυρο τού τραίνου. Ό  Νίκος δέν ξέρει πώς άπο- 
χαιρετιοϋνται δυο άνθρωποι, πού ζήσανε οχτώ χρόνια μαζί... πώς άποχαιρετιοΰν- 
ται γιά πάντα.

—Νά γράψεις, κατορθώνει νά πει.
— "Οχι, όχι! βιάζεται ν’ άπαντήσει έκείνη.
Τό τραίνο έχει πιά ξεκινήσει. Μόλις διακρίνεται τό κουρεμένο κεφάλι τής 

Νατάσας. Τοϋ Νίκου τοΰ φάνηκε πώς άκουσε μια κραυγή: «Νίκος!!!» Έτσι 
όπως πρόφερε ή Νατάσα τό όνομά του. Μπορεί καί νά του φάνηκε μόνο. Δίπλα 
του στέκεται μιά κοπελίτσα μέ μιά χοντρή πλεξίδα. Κουνάει τό μαντήλι της στό 
τραίνο πού έχει πιά χαθεί.

—Ποτέ, ποτέ δέ θά ξεχάσω, πιάνει τόν εαυτό του νά μουρμουρίζει.
Κι όμως πέρασαν πολλές ώρες, πού δέν την σκέφτηκε τή Νατάσα. "Οσο 

τοΰ μιλούσε ή Σοφία γιά τήν ’Αθήνα. Γιά τούς φίλους, γιά τούς γνωστούς, καί γιά 
τούς άγνωστους άκόμα.

Έτσι πού στέκει τώρα, μπροστά στό παράθυρο, νοιώθει ένα σφίξιμο στήν 
καρδιά. Συλλογιέται τήν ’Αθήνα... Ή ’Αλίκη Ανασαλεύει στό κρεβάτι της καί 
πετάει τό σεντόνι, όπως όταν ήτανε μικρό... Ό  Νίκος δέν ξέρει πώς νά φερθεί 
.σ’ ένα κορίτσι δεκαεφτά χρονώ, πού δέ μοιάζει μήτε στή Σοφία, μήτε στή Να
τάσα... Ή Νατάσα θά ξαγρυπνάει τώρα κι αυτή στό παράθυρο τοϋ τραίνου... Ή 
ζέστη είναι άσφυχτικιά καί βαρειά... Μέ τή Σοφία θά καταφέρει νάναι στοργι
κός... Στήν ’Αθήνα, όση ζέστη καί νάχει, κάποια στιγμή θά φτάσει τό μελτέμι 
άπό τή θάλασσα... ’Αγάπη όμως δέν μπορεί νά δώσει... τήν πήρε ή Νατάσα...

"Ενα έργοστάσιο σχόλασε τή νυχτερινή του βάρδεια. Ό  δρόμος κάτω άπό 
τό παράθυρο γέμισε κόσμο.

—Καληνύχτα, έλεγε ή Νατάσα καί τόν φιλούσε. Τό έργοστάσιο σχόλασε 
κ’ έσύ άκόμα φλυαρείς γιά τήν ’Αθήνα.

Ό  Νίκος θαρρεί πώς δέν μπορεί ν’ άνασάνει... 
θάναι ήσυχία. θ ’ άκούγεται μόνο τό ροχαλητό τοΰ κύριου Καμπάνη, πού κοιμά
ται στό μπαλκόνι τής διπλανής πολυκατοικίας. ’Ακόμα, πού καί πού, θάρχεται 
ένα βουητό άπό τό γαλατάδικο τοϋ κύρ Άντρέα. Είναι τό μοτέρ τοΰ ψυγείου πού 
παίρνει μπρός... Θάναι τρεις ή ώρα κι ο Νίκος θά στέκει άκόμα στό παράθυρο.... 
Στήν ’Αθήνα δ ύπνος είναι άλαφρός, λίγες ώρες σέ φτάνουν...

Καί τούτη τήν ώρα, πού είναι Ατέλειωτα μακρυά άπό τήν πόλη του, δέ 
λαχτάρησε τίποτα πιότερο, όσο νά πιει νερό άπό τό σταμνί, πού κρυώνει στό πα
ράθυρο τοϋ σπιτιού, στήν οδό Λευκωσίας.

Τώρα στήν δδό .Λευκωσίας
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Η  Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α

Ε Π Λ Ε Ε  ΕΙ Σ  Τ ΗΝ

Μ Ε Λ Α Ν Ο Λ Ε Υ Κ Ο

Τ ο ν  Μ IN  Ο Υ  Α Ρ Γ Υ Ρ Α Κ Η

Α '

*Η  φλόγα των κεριών 

έφερε μήνυμα

Ε Π ΙΣ Η Μ Ω Ν

στο μνήμα των νεκρών.

Πολυέλαιοι 

εφεραν μήνυμα

ΝΕΚΡΩ Ν

εις βήμα έπισήμων.

Τ ο  β ή μ α  τ ω ν  ν ε κ ρ ώ ν  
σ τ η ν  έ δ ρ α  τ ω ν  ’ / Ι σ τ ώ ν

Β '

Μεγάφωνα έχραλλον τον " Υμνον 

είς τήν Μήτραν τής Πόλεως 

r Ιερείς έξεπεμπον Δεήσεις 

είς τήν Πλατείαν του Άστεος.

Κ ύ ρ ι ε  έ λ έ η σ ο ν

'Ενδεκάτη πρωϊνή 

Λ  ονδουδια, * Ανθη,

' Υποκλίσεις, αφίξεις 

' Υποκρίσεις, πάθη
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Ψίθυροι, φαλμοι 

'Επισήμων 

κρότοι Μεταλίων,

Σ ιω πή  *Αλεπούς,

"Αμαξαι 9Εξοχοτήτων ·
Σκλήρυνσις Αρτηρίας 

Πανσις κυκλοφορίας, 

πίεοις 9Αστυνομίας 

Γύρω από τήν Μήτραν 

τής Πόλεως.

Δεήσεις είς μνήμΐ)ν των 'Ηρώων

"Ωρα ένδεκάτη 

Κοπριά 'Αλόγων 

κόπωσις φαντάρων 

ιστοί σημαιών 

έκυμάτιζον 

πλίνθοι μαστών 

έπει θάρχουν 

Έκκρίσεις λόγων 

Εκκλήσεις Αρχηγών 

φωνές e Υποτακτικών 

έπανηγύριζον 

την Επέτειον 

είς βιερόν Χώρον

Κ ύ ρ ι ε  έ λ έ η σ ο ν
%

'Η  Αύλοκόλασις 

ίρριπτε το μελανόν 

πέπλον τών Κολάκων 

εις το πρόσωπον 

τών ' Ηρώων

ΚΟ ΡΑ Κ Ω Ν  ΓΕ Ν ΙΑ

Έκυμάτιζον όμως 

οι άφροι τών 9Αλόγων 

χτυπούσαν βαρεία 

τα φτερά τών 9Αγγέλων
φ

ΚΕ Ν ΤΑ ΥΡ Ω Ν  Γ Ε Ν ΙΑ

CH  Π ο λ ι τ ε ί α  ε π λ εε ε ί ς  τ η ν  μ ε λ αν  ό λ ευ κ ο  .»

ΟΙ πολυέλαιοι
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’Εσήμανε δωδέκατη 

ό)θα μεσημβρινή. 
Μεταδίδουν φωνήν 

' Αρχιεπισκόπου 

τήν ώραν

του Άστεροσκοτιείου.

Τοποθετούν

τήν Σφραγίδα

στίς κραυγές τής Πόλεως.

Τα κεριά 

Κ Α ΤΩ  Σ Τ Ι ί  Γ Η

Έπήλθεν ή ώρα,

ΔσΛεκόχη 

νυκτερινή.
Μεταδίδουν φωνήν

Νεκροταφείου,

τοποθετούν

τήν πλάκα

τού μνήματος

στις κραυγές τού χώματος.

Κύριε έλέησον, Κύριε έλέησον, Κύριε έλέησον

\

Γ '

Διάλογος Ε Π ΙΣ Η Μ Ω Ν  και ΝΕΚΡΩ Ν  

Λόγοι ορατών 

κραυγές άοράτων

'Ε π ίσ ημ ο ι: ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ...
ΕΠ’ ΟΝΟΜΑΤΙ...
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ...

Ν εκροί: ... έτιέσαμεν...

'Ε π ίσ ημο ι: ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ...
ΕΠ’ ΟΝΟΜΑΤΙ...
ΕΙΣ ΜΝΙΙΜΗΝ ΤΩΝ...

Ν εκροί: . . .  η ο ω ϊκ ώ ν  όνείρω ν... £πέσαμε θύματα,

άπεδειμεν πτηνόν... in  m e m o r ia m ...

'Ε π ίσ η μ ο ι: ΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ 
ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ...

Ν εκροί: *.. μ νή μ η  τής ώ α σ τά σ εω ς  ..

' Ε π ίσημο ι: Α110ΝΕΜ0ΜΕΝ 
ΤΙΜΗΝ
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'Επίσημοι : ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝ 
ΦΟΡΟΝ...

. £ τι λ 6 ε ε ι ς  τ η ν  μ ε λ α ν ό  λ ε υ κ ό ν

Ε π ίσ ημο ι: ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝ 
ΔΑΦΝΗΝ...

ε I ς τ η ν  μ ε λ α ν ό  λ ε υ κ ό ν

’Ε π ίσ η μ ο ι: ΕΛΑΦΡΟΝ 
ΤΟ ΧΩΜΑ... *

φ

Νεκροί: ... Βαρεία ή γ η  κ ι  άσήκω τος...

'Ε π ίσ η μ ο ι: ΕΝΘΑ
ΑΙΙΕΔΡΑ...

Ν εκροί: ... λ ύ π η  πολλή

κ α ι στεναγμός αβάσταχτος...

'Ε π ίσ η μ ο ι: Α Σ ΣΤΕΦΑΝΩΣΩΜΕΝ 
ΜΕ ΔΑΦΝΗΝ... %

Νεκροί: ... την έξαψ άνισ ιν  η μώ ν τω ν άοράτων.

'Επίσημοι : ΜΕ ΔΑΦΝΗΝ...

Ν εκρο ί: Μ ε δάκρυ...

'Επίσημοι : ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ 
ΘΑΝΟΝΤΕΣ ΧΘΕΣ:..

Ν εκρο ί: . . .  έκηδενΟΐ/μεν, τρίζουν τά οστά τω ν

προγόνων} τρίζουν ο ί μπότες τω ν  

Ν α υ ά ρ χ ω ν ... βημα τ ισμός  τω ν Β α ρ 

βά ρ ω ν...

'Ε π ίσ η μ ο ι: ΚΤΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ 
ΚΤΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ 
ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ 
Ο ΕΝ ΤΟΙΣ Ο ΪΡΑΝ Ο ΙΣ...

Ν εκρο ί: ... Ν εκροΟ άπται η μ ώ ν , νεκροφόρα μ η 

τέρα, έκηδενθημεν προ ετώ ν, άνευ 

ψ ιλ μ ώ ν , εις τήν γην ...

“Ενας νεκρός : ' Η  π λ η γ ή  μου ,

ή κραυγή  μου, 

το τραύμα, 

ό έπίδεσμος,

558 τό κρανώ ν,





τό  φορεϊον, 

τό φέρετρον...

'Επίσημοι : ΕΘ ΤΣΙΑΣΑΝ
ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ...

Έ να ; νεκρός : Τά τόξα τω ν φ ίλω ν  έσκότω σαν, τά χ έ 

ρ ια  τω ν έχθρών έθαψαν τά  κο ρ μ ιά  

μ α ς ...

•Ε π ίσ ημ ο ι: ΦΟΡΟΝ ΤΙΜ ΗΣ 
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ...

"Ενας νεκρός : Πόροι ανοιχτοί των αιμάτων... τά βέλη
μα ς , τά βέλη τους, έβαλαν άλληλους... 

κανείς δεν άπέμεινεν...

'Ε π ίσ η μ ο ι: ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝ 
ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΣ...

Νεκροί: ··· την ήτταν τω ν όνείρω ν...

'Ε π ίσ η μ ο ι: ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ...

Ν εκροί: Τ ην άπτερον φ ρ ίκην τον χώ μα τος ...

'Ε π ίσ η μ ο ι: ΑΙΙΩΑΕΣΑΜΕΝ
ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΑΣ...

Νεκροί: Τ ην είρήνην μ α ς ...

'Ε π ίσ η μ ο ι: ΑΣΠ ΙΛΟΙ...
ΑΦΘΑΡΤΟΙ...

Νεκροί: . . .  μ έ σ ’ τη  λά σ π η  ακάθαρτο ι...

'Ε π ίσ η μ ο ι: ΣΕ Π Τ Α
ΤΑ Ο ΣΤΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ...

Ν εκροί: ... κο πρ ιά  τω ν Α λ ό γ ω ν ...

'Ε π ίσ ημο ι: (τραγουδούν) ΑΠ ’ ΤΑ ΚΟΟΟΟΚ-
ΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΕΕΕΕ... 
ΝΗΗΙΙ...

Ν εκροί: καί στα φρόκαλα ρ ιγμ ένη ...

'Επίσημοι : ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 
ΤΟ ΥΨΟΣ...

560
Νεκροί : άγνώ ριστα σ κο υλ ίκ ια  σ κα λ ίζομε  στο 

βάθος...
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'Ε π ίσ η μ ο ι: ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ 
Η ΜΝΉΜΗ...

Νεκροί: αΐωνία μας ή  μ ν ή μ η ...

(Α Κ Ο Υ Γ Ε Τ Α Ι Ε Θ Ν ΙΚ Ο Ν  Ε Μ Β Α Τ Η Ρ ΙΟ Ν )

'Ε π ίσ η μ ο ι: ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ...
ΤΩΝ ΣΠΑΘΙΩΝ 
ΟΙ ΛΑΜΨΕΙΣ...

Ν εκρο ί: *Έ φεραν σκότος...

•Ε π ίσ η μ ο ι: ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ 
ΟΙ Κ ΛΑΓΓΕΣ...

Ν εκρο ί: *Α ναθυμ ιάσε ις ...

* Ε π ίσ η μ ο ι: ΤΩΝ ΞΙΦΩΝ 
ΟΙ ΑΙΧΜ ΕΣ...

Νεκροί: ... ο τ ψ  καρδ ιά  μ α ς ...

*Επίσημοι : ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ...

Νεκροί: ... σ τα  κο ρ μ ιά  σας...

Δ ’

Ο ι καμπάνες έρπουν 

πάνω στον ουρανό, 

οι επίσημοι ερπονν 

πάνω στη γή.

Ο ι "Αρπες άνοίγουν 

τις χορδές τους,

— τις πόρτες τους —
στα μνήματα 
των νεκρών.

Τ Η  Υ Π Ε Ρ  Μ  ΑΧΩ  

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ω  

ΤΑ Ν ΙΚ Η Τ Η Ρ ΙΑ

Έ παιάνιζε ό ” Υμνος 

Τό Δόρυ, τό Ξίφος 

Άνάστασις του Μίσους.

* Η  Εύνοια καβάλλα στήν ν Αγνοια 

*Η  Μοίρα καβάλλα στην Εύνοια 

Ή  νΑγνοια καβάλλα στο Θάνατο





7 /  Π  ο λ ι τ έ

"Ενας Έ π ίσ . :

"Ενας Νεκρόζ : 

Ό  ’ Επίσημος :

e Ο Νεκρός:

Ό  Θάνατος καβάλλα στό μνήμα 

των Νεκρών.

Έμβατήριον 

τύμπανον 

κωφαλάλων 

έπαιάνιζε
%

εν μέσω ά?.λήλων.

ία  in ? ,  εε ε ις  τ η ν  μ ε λ α ν ό ? ,  ε 'υ κ ο ν

Ε '

ΠΕΦΙΛΗΜΕΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ...
Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΠΑΡΑΓΜΟΣ...

Δυο σ ώ μ α τ α ... πάλευαν σάν άδέ/.φ ια...

ΧΙΛΙΑ...
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ...
ΕΙΚΟΣΙ...
ΕΝΑ... • ·

. . .  Μ ά ς έθαψαν κ α ί τους δυό, 

δ ίπ λ α , σάν ε ια ν ...

’ Οξφόρδη, 1938
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Φ ε ν τ ε ρ ί κ ο  1ί  κ ί
Τ ο ν  Σ Τ Ρ Α Τ Η  Τ Σ Ι Ρ Κ Α

Τό Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο των Συγ
γραφέων γιά την Υπεράσπιση της Κουλτού
ρας ένανητίον τού Φασισμού άρχιζε τις έρ- 
γασίες του στις 4 Ιουλίου 1937 στη Βα
λένθια της δημοκρατικής Ισπανίας, κάτω 
άπό τις βόμβες των χιτλερικών άεροπλάνων. 
Ό  φιλόσοφος Ζυλιέν Μπεντά, που ήταν έττι- 
κεφαλής της γαλλικής αντιπροσωπείας, ά- 
τταντώντας στο χαιρετισμό τού προέδρου Νε- 
γκρίν, έλεγε: «Βρισκόμαστε έδώ άπό επαγ
γελματικό συμφέρον. Ή  Δημοκρατία τής Ι 
σπανίας υπερασπίζεται τα δικαιώματα τού 
ανθρώπου, δηλαδή τού πνεύματος, ένώ σκο
πός των αντιπάλων της, όπως τ’ ομολογούνε 
κιόλας, είναι να τά  πνίξουνε». "Ύστερ’ οστό 
δυο μέρες, στη Μαδρίτη, τό προεδρείο τού. 
Συνεδρίου περιστοιχίζεται από ένοπλους πο
λίτες κι από στρατιωτ ικούς: εΐναι οί συγ
γράφεις τής 1 Ισπανίας που άφησαν γιά λί
γη ώρα τό μετερίζι έξω από την πόλη γιά 
νά παραστούν στο Συνέδριο: Ραμόν Σέν
τερ, Ραφαέλ ’Αλμπέρτι, Βιθέντε ’Αλεϊχσν- 
τρε, Μανουέλ ’Αλτολαγκουίρρε. Μά λείπει ό 
πιο τίμιος, ό πιο λατρευτός’ δολοφονημένος 
άπό τους φασίστες, ό Φεντερίκο Γκκχρθία 
Λόρκα κοιμάται γιά πάντα, χωμένος στη 
γής τής Γρανάδας που τόσο αγάπησε. Τούς 
λόγους τών συνέδρων συνοδεύει άδιάκοπα τό 
μπουμπουνητό τού πυροβολικού: ακόμη μιά 
επίθεση τού Φράνκο πού συντριβόταν έκείνη 
τη μέρα πάνω στο άπαρτο κάστρο τής ελευ
θερίας. Στη Βαρκελώνα, στις 8 Ιουλίου, 
ό πρόεδρος Κομπάνυς πληροφορεί τό Συνέ
δριο πώς ή άντεπίθεση τών δημοκρατικών 
σημειώνει έπιτυχίες. Τό Συνέδριο συνεχίζε
ται στο Παρίσι και έκεϊ κλείνει. Πέντε μέ
ρες τό Theatre de la Porte Saint - Martin

(1

φιλοξενεί τούς κορυφαίους τού πνεύματος ό
λης τής γής. Συνεδριάζουν κάτω άπό ένα) 
μεγάλο πορτραΐτο τού Φεντερίκο Γ καρθία 
Λόρκα, πού έγινε πιά σύμβολο: οί Ρώσσοι] 
Αλέξης Τολστόη καί Ήλία "Ερεμπουργκ, ο! 
Γάλλοι Άραγκόν και Ζάν Ρισάρ Μπλοκ, οί 
Γερμανοί "Αϊνριχ Μάνν, Μπέρτολτ Μπρέχτ] 
καί "Αννα Σέγερς, οί Ισπανοί Χοσέ Μπερ-Ι 
γκαμίν, Ραμόν Σέντερ, ό νέγρος Αμερικα
νός Λάνγκστον Χιούγκς, ό Χιλιανός Πάμ- 
πλο Νερούντα, ό Κουβανέζος Νικόλας Γκιλ-i 
λιέν... Ό  Ζυλιέν Μπεντά αποκρίνεται στά ] 
γρυλίσματα τής γαλλικής δεξιάς, πώς παί 
ζει τάχα τό παιγνίδι τών κομμουνιστών: «Δέ 
φταίω έγώ, φταίει αυτή ή δήθεν δημοχρατι 
μπουρζουαζία (στήν οποία, τό κάτω - κάτώ,Ι 
ανήκω κ’ έγώ άπό καταγωγή κ’ ϊσως-Τσ 
άπό κλίση) γιατί εδώ καί πενήντα χράνι 
δεν έπαψε νά προδίνει τίς αξίες τής δικαι 
σύνης καί τής ελευθερίας πού έπρεπε νά 
περαχτπίζεται. Οσοι εμμένουν σ ’ αυτές τίς 
ιδέες είναι αναγκασμένοι νά κοινωνούν μέ 
τά  προχωρημένα κόμματα, γιατί σήμερα 
ναι τά  μόνα πού τίς υποστηρίζουνε». Ό  X 
σέ Μπεργκαμίν κι 6 Ραμόν Σέντερ καταγ
γέλλουν τήν πολιτική τής «μή έπέμβασης». 
Τονίζουν τον θανάσιμο κίνδυνο πού άπει 
τή Γαλλία καί όλόκληρη τήν Ευρώπη: αυρι 
τό Παρίσι ή τό Λονδίνο μπορεί νά έχουν 
τύχη τής Γκουέρνιχα. Ό  πρώτος εΐναι κα
θολικός, ντυμένος στά μαύρα, μιλάει καί 
κινείται μέ μιά ιερατική συντριβή. *0 
τερος είναι κομμουνιστής, αξιωματικός τ 
λαϊκού στρατού: πριν άπό λίγες μέρες οι 
φασίστες σκότωσαν τή γυναίκα του* μιλάει 
συγκροτημένα, μά τά μάτια του καίνε 
μίσος καί άποφασιστ ικότητσ. Ό  ’Αλέξης
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Τολστόη κι ό Μπέρτολτ Μττρέχτ λένε αυτά 
πού είδανε: τά  μαρτύρια και τον άδάμαστο 
ηρωισμό των αμάχων καί τών ττολεμιστών. 
*0 Νικόλας Γκιλλιέν καυτηριάζει τούς εναέ
ριους βομβαρδισμούς τών άνοιχτών πόλεων 
άπό τούς χιτλερικούς. Τό ίδιο κι ό συμπα
τριώτης του *Αλέχο Καρπαντιέ. *0 Λάγκ- 
στον Χιούγκς λέει: «Εμείς οί μαύροι της
’Αμερικής δεν έχουμε άνάγκη νά μάς έξηγή- 
σουν τί είναι ό φασισμός στην πράξη. Τον 
ξέρουμε. Οί θεωρίες του περί νορδικής ανω
τερότητας καί οικονομικής καταπίεσης είναι 
για μάς, άπό καιρό, πραγματικότητες. Ε 
μείς οί νέγροι τής ’Αμερικής βαρεθήκαμε αυ
τόν τον κόσμο όπου, κάθε φορά πού υψώ
νουμε ' τη φωνή μας έναντι ον της τυραννίας, 
μάς ρίχνουν στη φυλακή, μάς Εξευτελίζουν, 
μάς δέρνουν καί κάποτε μάς λυντσάρουν». 
Ό  Πώλ Βάγιάν - Κουτυριέ, αρχισυντάκτης 
τής «Ούμανιτέ» καί ποιητής, θα πει αυτά 
τά λόγια πού εΤναι ή πνευμοττική του δια
θήκη, γιατί σε λίγους μήνες θά πεθάνει: 
«Δώστε μας βιβλία, βιβλία... Βιβλία για νά 
πάρουν τη θέση εκείνων πού καίει ό φασι
σμός. Σέ σάς συγγραφείς, πού θά ξαναγυ
ρίσετε στη γή πού σάς γέννησε, νόμιμοι 
ή παράνομοι, λέω: ’Αντλείστε όλους της
τούς χυμούς καί μέ τη συμπυκνωμένη τους 
δύναμη κάνετε τό πιο ζεστό καί τονωτικό 
πιοτό. Εμείς χαρούμενα θυσιάσαμε τό τα 
λέντο μας στις ανάγκες του λαϊκού άγώνα. 
Μη κάνετε ποτέ τό ίδιο, θα είναι λάθος. Τό 
χρέος σας τό πιο μεγάλο, τό πιο έητταχτικο 
είναι νά γράψετε βιβλία». ‘ Ο ’Αραγκόν, ό 

Ρκιάρ Μπλοκ, ό Ήλία "Ερεμπουργκ 
και ό "Αϊνριχ Μάνν προτείνουν ψήφισμα άλ- 
ληλεγγύης τών συγγραφέων μέ τους ύπερα-

ά π ό  ε ί κ ο σ ι π ε ν τ ε  χ ρ ό ν ι α

σιτιστές τής δημοκρατικής Ισπανίας. Έ γ- 
κρίνεται παμψηφεί.

Στο μεταξύ κυκλοφορεί μέσα στην αίθου
σα  ή πληροφορία πώς ό Μεταξάς απαγό
ρεψε τον Επιτάφιο του Θουκυδίδη. Ό  Ήλία 
Έρεμπουργκ ζητάει νά μιλήσει μέ "Ελληνες.
Μέ πιάνει άπό τον άγκώνα: «Τί ξέρετε γιά 
τον Βάρναλη, έπαθε τίποτε;» Τού απαντώ 
πώς όσο ξέρω, άκόμη ό Μεταξάς δέν τόλ
μησε νά τον άγγίξει. «Είναι φίλος μου ό 
Βάρναλης», λέει. «Είναι μεγάλος ποιητής.
Τά μάτια σας καί τον Βάρναλη!»

Μά ό ποιητής πού δέσποζε στο Συνέδριο, 
πού τό σφράγιζε μέ ένα αίσθημα οδύνης 
κι άποφασιστικότητας είναι πεθαμένος. Κάθε 
φορά πού κάποιος 1σπανόγλωσσος συγγρα
φέας άναφέρει τ ’ όνομα του Αόρκα έβλεπες 
στά πρόσωπα τη σύσπαση τού πόνου. Μι
λούσανε γιά τον Φεντερίχο μ ’ ενθουσιασμό, 
μέ λατρεία, μέ τρυφερότητα καί ξαφνικά σώ- 
παιναν, σά  νά περνούσε δίπλα καί θ’ άκουγε.
Ναί, λέγανε, ό Χουάν Ραμόν Χιμένεθ ήταν 
ό πρύτανις, ό Αντόνιο Ματσάδο είναι μεγά
λος, μά ή ελπίδα τής ποίησης, ή έλπίδα του 
ι σ π α ν ι κ ο ύ  κ ό σ μ ο υ  ήταν ό Λόρκα.
’Από τά 1934 ό Πάμπλο Νερούντα, πρόξε
νος τότε τής Χιλής στή Μαδρίτη, μεγάλος
ποιητής ό ίδιος, τού έγραφε:

✓
"Αν μπορούσα, νά κλάψω άπό φόβο μέσα σ ’

[έρημο σπίτι
"Αν μπορούσα νά βγάλω τά μάτια μου κα ι νά

[τά  φάω
Θά τδκαμνα γιά τή φωνή σου πούναι σά Θ?.ι-

[ μένη πορτοκαλιά 
Και γιά την ποίηση σου που φεύγει φωνάζον-
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Γιατί τον τουφεκίσανε; Ό  Λόρκα, όπως 
έγραψε ό "Ελιο Βιττορίνι, άρκούνταν καί μέ 
λίγη δημοκρατία για νά ζήσει. Κι δταν ό 
φασισμός δεν ήταν ανοιχτά άνθρωποχτόνος, 
ό Λόρκα μπορούσε και νά είναι χαρούμενος, 
νά πίνει μέ τούς φίλους του, νά κάνει φάρσες 
σά  νεαρός φοιτητής και νά τραγουδάει. Στη 
Γρανάδα δεν υπήρχε λαϊκή όργανωμένη άν- 
τίσταση. Οί φασίστες τήν πήρανε δίχως ά- 
πώλειες. Μά είχανε διαταγές νά εξοντώσουν 
όλους έκείνους που άπό το τέλος τής μοναρ
χίας δεν ακολούθησαν τήν «πατροπαράδοτη 
γραμμή». Όλοι οί ήγέτες τής έργατικής τά
ξης και των συνεταιρισμών, οί άντρες καί οί 
γυναίκες πού δεν είχαν κοινωνήσει τό Πά
σχα, οί άντρες καί οί γυναίκες πού είχαν 
παντρευτεί στο δημαρχείο δίχως νά περά
σουν από την έκκλησία, κι όλοι έκείνοι που 
είχανε ψηφίσει Λαϊκό Μέτωπο στις τελευ
ταίες έκλογές, θεωρήθηκαν στοιχεία έχθρικά 
προς τήν «πατροπαράδοτη γραμμή» κ* έκτε- 
λέστηκαν. Τήν άλλη μέρα οί φασίστες που
λούσανε στά  καφφενεϊα τό μενταγιόνι καί τό 
ρολόϊ τού Λόρκα.

Δευτέρα, 19 Ιουλίου. Είναι ή τελευταία 
μέρα τού Συνεδρίου. Από τ ’ άπόγεμμα 
ή κυβέρνηση τού Λαϊκού Μετώπου, τού Ντα- 
λαντιέ καί τού Μπλούμ, παράταξε τη Δη
μοκρατική Φρουρά σε διπλούς στίχους στην 
είσοδο τού θεάτρου: χρυσές περικεφαλαίες
αλογοουρές, σειρήτια, γυμνά σπαθιά. Σέ 
κάθε σύνεδρο πού πατάει τό κόκκινο χαλί 
τής τιμητικής εισόδου, παρουσιάζουνε ά ρ μ ! 
Στο μπιστρό, πλάι στήν είσοδο τού θεά
τρου, καθισμένος μέ τον «μεγάλο μου ά- 
δελφό», τον Λάγκστσν Χιουγκς, πίνουμε έναν 
άνοστο, νερουλιασμένο καφέ. Ά π ό  τήν πρώ
τη μέρα μιά κεραυνοβόλα φιλία μάς έχει 
κάνει αχώριστους. Ό  Λάγκστον δέ σταμα
τάει νά μέ ρωτάει γιά την Αίγυπτο, τούς 
φελλάχους, άν υπάρχουν εκεί φυλετικές δια
κρίσεις, ποιά είναι ή θέση των νέγρων μέ
σ α  στούς κόλπους τού Ίσλάμ. Βλέπει τον 
τεράστιο ρόλο πού μπορούσε νά παίξει ή 
Αίγυπτος γιά τήν ιδεολογική καί πολιτική 
δραστηριοποίηση τής Μαύρης Αφρικής. Κι 
αλήθεια, τά  τελευταία πεντέξη χρόνια, ό- 
ποτε διαβάζω γιά τό πέρασμα από τό Κάϊ- 
ρο, τού Αουμούμπα, τού Σέκου Τουρέ, τού 
Ν’Κρούμα, τού Κενυάττα, θαρρώ πώς ά- 
κούω τά προφητικά λόγια του. "Οσοι μέ 
βλέπανε μαζί του μέ παίρνανε γιά Ισπ ανό 
ή Λατινοαμερικανό. Ό  Ζάν ΛουΤ Μπαρρώ, 
πού θ’ άπάγγελνε τή μετάφραση τής ωδής 
τού Άντόνιο Ματσάδο στή μνήμη τού Αόρ- 
κα, μέ πλησιάζει γιά νά τού πώ πώς προφέ- 
ρουνε: Γκάρσ ια ή Γκοζρθία. Στό καμπαρέ 
τής Φλοράνς, πάνω στή Μονμάρτρη, όπου 6 
Λάγκστον έχει δουλέψει λαντζιέρης κ’ ύστε
ρα θυρωρός, μιά ’Αργεντινή τραγουδίστρια 
μέ υπέροχο λαμέ φόρεμα, θέλει ντε καί κα
λά νά καθίσει στά  γόνατά μου. Ό  Λάγκ
στον τής μιλάει ισπανικά, τής λέει νά μ’ 
αφήσει ήσυχο. Γιατί ανακατεύεσαι, τον ρω- 

568 τάει. Είναι αδελφός μου, τής λέει. "Οχι,

εσύ είσαι νέγρος, αύτός είναι δικός μας, 
τού αποκρίνεται.

Ό  Λάγκστον βλέπει τις περικεφαλαίες 
τής Φρουράς, βλέπει τά  σπαθιά καί κου
νάει μελαγχολικά τό κεφάλι. Ή  τιμητική 
πρόθεση τής γαλλικής κυβέρνησης έχει μιά 
πικρή ειρωνεία. Αυτά τά  ίδια σπαθιά, στά 
σύνορα των Πυρηναίων, έμποδίζανε τούς αν
τιφασίστες εθελοντές νά περάσουνε γιά νά 
σώσουνε τή Μαδρίτη. Τό Συνέδριο τόνωσε 
τήν αποφασιστικότητα μας, μά ή έκβαση 
τής μάχης πού άρχισε είναι αμφίβολη. Μας 
περιμένουν σκληρά καί έδυσώπητα χρόνια, 
γεμάτα αίματα καί δάκρυα... Ή  δολοφονία . 
τού Λόρκα δεν ήτανε τυχαία. Τό μέγεθος 
τού έγκλήματος, έδειχνε ίσα -  ίσα ώς πού 
ήτανε αποφασισμένος νά φτάσει ό φασι
σμός. Γκουέρνιχα καί Λόρκα, άνάμεσα σ ’ 
αυτά τά  σύμβολα χαράζονταν ό αυριανός 
γολγοθάς τής ανθρωπότητας.

— Καλή καί άξια ή συμβουλή τού Βάγιάν 
Κουτυριέ, τού λέω. Καλό καί τό ψήφισμα 
αλληλεγγύης. Μά θαθελα κάτι άλλο, ένα 
πρωτόκολλο τιμής, άπ* εδώ οί ποιητές, απ ’ 
εκεί ό Λόρκα. Κάτι πού νά τούς δένει στά 
δύσκολα χρόνια πού έρχονται. "Ετσι τό νιώ- \ 
θω ν’ ανεβαίνει σαν ύμνος, σάν όρκος...

Ό  Λάγκστον βγάζει αμέσως μολύβι καί 
χαρτί.

— Γράψτο!
—Μά...
— Γ ράψτο,  ̂ γρήγορα.
Παίρνει καί κείνος μολύβι καί χαρτί. Γρά

φω ελληνικά, τού μεταφράζω γαλλικά, καί 
κείνος στό δικό του τά  γράφει έγγλέζικα. 
"Οπου σκοντάφτω, μέ βοηθάει: «τού ζωντα
νού λόγου», «μά καί μέ τή ζωή μας». Ξα
ναδιαβάζουμε τό κείμενο, τό καθαρογράφει 
σ τ ’ αγγλικά καί μού δίνει νά υπογράψω. 
Μεγάλος σταυρός! Κλείνω τά  μάτια καί 
ρίχνουμαι στό νερό. Υπογράφει άπό πίσω 
μου.

Στ* όνομά σου , Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, 
πού πέθανες

στήν 'Ισπανία γιά τή λευτεριά τού ζω ν τα 
νού λόγου,

έμείς, ποιητές άπό πολλές χ ώ ρες τού κό
σμου , πού

μιλάμε καί γράφουμε σέ διάφορες γ λ ώ σ - 
σες,

ορκιζόμαστε έδώ  πέρα, όλοι μαζί, 
π ώ ς  τ ’ όνομά σου δέ θά ξεχαστεί ποτέ πά

νω  στή γη,
καί στ* όνομά σου, όσο πού θά ύπάρχει 
τυραννία καί καταπίεση, 
νά τΙς καταπολεμούμε, όχι μονάχα μέ τό

λόγο,
μά καί μέ τή ζω ή  μας.

— Τώρα, μού λέει, πρέπει νά πείσουμε τόj 
Νερούντα καί τον Αραγκόν. Υστερα, ή δου
λειά θά περπατήσει μόνη της.

Μά ποιος τολμούσε νά πλησιάσει τον 
’Αραγκόν; Σκοτεινός, πολυάσχολος καί βα
θιά λυπημένος. Χώρια τις ευθύνες τού Συ-
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r0  δρκος των ποιητών στόν Φεντερϊκο ΓχαρΘία Λόρκα — Θέατρο τής 
Porte - Saint - Martin, Παρίσι, 19 ’ Ιουλίου 1937. ’Από  τ ’ αριστερά : 
Ρομπέρ Ντεσνός, Τριστάν Τζαρά, Λάγκστον Χιούγκς, Άραγκόν (κέντρο), 

Νικόλας Γκιλλιέν, Στρατής Τσίρκας, Κάρλος Πελλισέρ.

Υστερα άπό δέκα χρόνια στο Παρίσι : * Αριστερά, ή Ε?.σα Τριολέ μέ 
την Δτολορές *ίμπαροΰρι ( Πασιονάρια). Δεξιά, ή *Αντρέ Βιο/.ις μέ τον 
Αραγκόν.

I



»

I

νεδρίου, είχε την Έ λ σα  Τριολέ, βαριά άρ
ρωστη. Εκείνη τη στιγμή δίττλα στο τραπε
ζάκι μας περνούσε μια ψηλή, ζωηρή Ά γγλί- 
βα. Ό  Λάγκστον τήν πιάνει άπό τή μέση.

— Νάνσυ, άγάπη μου...
Είναι ή ποιήτρια Νάνσυ Κιούναρντ. Δη

λαδή ή λαίδη Nancy Cunard 6 μεγαλύτε
ρος αμέτοχος τών ύπερωκεανείων τής Cu- 
uard Line. Ή  άνθαλογία της αNegro Poe
try» είναι κλασσική. Στήν υπόθεση της Ι 
σπανίας δεν δίνει μόνο τά  λεφτά της. Δίνει 
τά  πάντα. Υπογράφει. « ’Αφήστε μου αυτό 
το χαρτί, θά δείτε». Ό  Λάγκστον τή στα
ματάει: «Μόνο ποιητές θέλουμε, καταλα
βαίνεις;»

Σέ λίγο μπαίνουμε κ’ έμεΐς στο θέατρο. 
Βλέπουμε τή Νάνσυ νά πηγαίνει άπό γκρου- 
πο σέ γκρσυπο: Ό  Νερούντα, ό Μπρέχτ... 
καλά πάμε. Κ' ύστερα μάς πλησιάζει ό 
’Αραγκόν, μέ χαμόγελο! «Θ ’ ανεβείτε μαζί 
μου» μάς λέει. «Έ χ ω  έτοιμη τή μετάφραση. 
Μ* αυτόν τον ορκο θά κλείσουμε το Συνέ
δριο». νΑλλος σταυρός!

Τελείωσε τις άπαγγελίες του ό Ζάν ΛουΤ 
Μπαρρώ, ό Τόνυ Γκρέγκορυ χόρεψε τούς μί
μους του, ή φωνή τής Κοντσίτα Μτταντία 
ήταν ένας ττοταμός άπό αίμα ζεστό κι άπά| 
κρύσταλλα, ή δεκσοχτάχρονη Ντόρα ντέ 
Μόντε ήταν ιμιά νεράιδα κ’ ένας δαίμονας: 
τήν αραγκονέζικη γιότα τή χόρεψε φωνά- 
ζοντας. Κλείνει ή αυλαία. Και τώρα ή σει
ρά μας. Τό πορτραΐτο του Λάρκα κατεβαί
νει άργά τό θόλο τής σκηνής, άττ’ όπου μάς 
κοίταζε μέ τά  πυκνά του φρύδια πέντε μέ  ̂
ρες τώρα. Μόλις αρχίζει τήν απαγγελία 
τού όρκου ό ’Αραγκόν με καμπανιστή φω
νή, ένα ρΐγος στήν αίθουσα κ’ υστέρα μιά 
ιερή σιωπή. Κι όταν ένα - ένα πέφτουνε τά 
μεγάλο: ονόματα τής παγκόσμιας ποίησης, 
τό θέατρο σειέται όλόκληρο άπό άλλαλαγ- 
μους και χειροκροτήματα.

Ί  σ π α ν  ί α: Χοσέ Μπεργκκχμίν, Ρα- 
μόν Σέντερ, Ρόζα Σασέλ.

Σ ο β. Έ ν ω σ η :  Ήλία Έ ρ ε
μπουργκ, ’Αλέξης Τολστόη.

Γ α  λ λ ί α : ’Αραγκόν, Τριστάν Τζα
ρά, Ρομπέρ Ντεσνός, Λύκ Ντεκώνν, ’ I βό 
Γκόλλ.

Γ ε ρ μ α  ν ί α : Μπέρτολτ Μπρέ
Γιόχαν Μπέχερ.

’Α γ γ λ ί α :  Στέφεν Σπέντερ, Νό
Κιούναρντ, Στάνλεϋ Ρίτσαρντσον, Ρ. Χι 
ούιτ.

X ι λ ή: Πάμπλο Νερούντα, ’Αλμπέ
Ρομερο.

Η. Π. Α .: Λάγκστον Χιούγκς.
Μ ε ξ ι κ ό :  Κάρλος Πελισσέρ.
Κ ο ύ β α : Νιχόλας Γκιλλιέν,

Καρπαντιέ, Κόρντοβα Ί τουρμπουρού.
Ά  ρ γ ε ν τ ι ν ή: Ρόχα Πάζ.
Ρ ο υ μ α ν ί α :  Γκεό Μπόγκζα.
Συνολικά: 40 ποιητές, 26 χώρες(*)

* Τον ορκο υπόγραψε κ ι άλλος "ΕλλΑ  
μά βρίσκεται τώρα στήν 5Αμερική.



Πολύ θα ήθελα, τό σημείωμα αυτό, μετα
φρασμένο, νά έφτανε στα  χέρια του Ά -  
ραγκόν. Είναι ϊσως ό μόνος πού θα μπο- 
ροόσε μέ Τ ριβεία  νά πει ποιος από τούς 
σαράντα ποιητές δεν κράτησε, ποια ήταν 
ή μοίρα των άλλων. "Ό σο ξέρω ένας μόνο 
("Αγγλος) δεν έμεινε πιστός. ’Αλλά προς 
τί νά τον όνομάσω;

Έκτος άπό τον μεγάλο Μπρέχτ καί τον 
Βάγιάν - Κουτυριέ, ποιος πέθανε στο με
ταξύ; Ξέρω τη δόξα τού Άραγκόν, τού Πάμ- 
πλο Νερούντα, τού Ήλία Έρενμπουργκ, τού 
Αάγκ<ττον Χιούγκς, και γιά τη δράση τους 
σ ’ δλα τά  χρόνια τού άντιφασιστικού πολέ
μου* τό ρόλο που παίξανε στην άντίσταση 
ό Τζαρά, ό Ίβάν Γκόλιλ, ό Γιόχαν Μπέ- 
χερ* ξέρω πώς ό Λύκ Ντεκώνν κλείστηκε 
σέ γερμανικό στρατόπεδο αιχμαλώτων μά 
έπέζησε, ξέρω τους κοττατρεγμούς της Νάνσυ 
Κιούναρντ άπό συγγενείς της* ξέρω τό έ- 
νεργό μέρος που παίρνουν στο καθεστώς 
τού Φιντέλ Κάστρο ό Νικόλας Γκιλλιέν κι 
ό ’Αλέχο Καρπαντιέ. Μά οί άλλοι; Νά εΤ- 
ναι άραγε τού άλησμόνητου Ρομπέρ Ντεσ- 
νός ή μόνη κ  ή πιο τραγική μοίρα;

Πιάστηκε στις αρχές τού 1944 στο Πα
ρίσι άπό την Γκεστάπο. Ταλαιπωρήθηκε άπό 
στρατόπεδο σε στρατόπεδο καί κατάληξε 
στο άπαίσιο Ντόρα. Ή  προέλαση τού Κόκ
κινου Στρατού άνοτγκάζει τους χιτλερικούς 
νά έγχσταλείψουν τό στρατόπεδο. ’ Οχτακό
σιοι φυλακισμένοι ξεκινούν δίχως τρόφιμα 
καί φάρμακα νά συναντήσουν τούς Ρώσους 
και τους Τσέχους. Φτάνουν οί μισοί, τούς 
άλλους τούς θέρισε ή πείνα καί ό τύφος. Οί 
συμμαχικές άρχές τους στέλνουν άμέσως 
σέ νοσοκομεία. Μά εΤναι άργά πιά. Έ πι- 
ζούν μόνο τριάντα.

Ό  Ντεσνός πέθανε στο  Τερεζίν, κοντά 
στά σύνορα της Γερμανίας καί Τσεχοσλο
βακίας. Αναγνωρίστηκε τυχαία, λίγο πριν 
νά πεθάνει, άπό ένα Τσέχο φοιτητή της ία- 
τρικής, πού έξέταζε τά  δελτία των άρρω
στων. Μά ό Ντεσνός δεν καταλάβαινε πιά 
σχεδόν τίποτα.

Τό τελευταίο του ποίημα, ένα γράμμα στην 
άγοατημένη του καί μοοζΐ ένας χαιρετισμός 
στη ζωή, βρέθηκε πάνω του άπό τον Τσέ
χο φοιτητή:

Σε εϊδα στ9 όνειρό μου τόσο δυνατά 
Περπάτησα τόσο πολύ μίλησα τόσο 
Τόσο πού τήν αγάπησα πολύ τη σκιά σου 
Πού πιά δεν μ 9 άπομένει άπό σένα τίποτα 
ΑΓ άπό μείνε νάμαι ή σκιά μέ τις σκιές άντάμα 
Η  σκιά πού Θάρχεται και θά ξανάρχεται μεσ ’

[στη ζωή σου τήν ήλιόλουστη.

’ Αλεξάνδρεια 5 Μαΐου 1962

Πάμπλο Π ικα σ ό : "Εξη γκραβοϋρες άπό τή 
οειρά : «νΟνειρο και ψευτιά τον Φράνκο».

Λ



θ έ α τ

Χτες ό Ζενέ, σήμερα ό Ίονεσκο, ίσως αύ
ριο ό Μπέκετ —  ή ελληνική Σκηνή γνω
ρίζεται, έτσι, έστω και με καθυστέρηση σχε
δόν 15 χρόνων, μέ το <στρωτοπορ ιαχό» θέα
τρο τής Ευρώπης.

Μέχρις ώρας, όμως, ή γνωριμία αυτή γί
νεται μάλλον μονόπλευρα —  περιορίζεται κα
τά κύριο λόγο σέ έργα τού Ίονεσκο, πού 
είναι τούτη τή στιγμή πολύ της μόδας σέ 
όλα τα  γεωγραφικά μήκη καί πλάτη —  εμ
φανίζεται λειψή σέ έκταση* κι ακόμη πιο 
λειψή σέ βάθος. Μέ αποτέλεσμα, οί συζητή
σεις πού μοιραία προκαλεΐ να είναι κι αυ-. 
τές λειψές, ανολοκλήρωτες* και να αφήνουν 
πίσω τους πολλή σύγχιση κι ακόμη πιο πολ
λά αναπάντητα έ ρωτήματα.

Βέβαια, ή «Ε.Τ.» δημοσίεψε πέρυσι τις 
συζητήσεις τού Ινστιτούτου Γκράμσι για 
την «Πρωτοπορία καί τήν Παρακμή». Καί 
δημοσίεψε, ώοόμη καί μια σειρά επιστολές 
γύρω στον Ίονεσκο. "Όμως, οί πρώτες ανα- 
φέρονται σέ ένα πολύ πιο πλατύ θέμα —  σ' 
ολόκληρη την «πρωτοποριακή τέχνη» — καί 
ελάχιστα άναφέρονται στο ειδικό θέμα τού 
πρωτοποριακού θεάτρου. Καί οί δεύτερες δέν 
ήταν, αναγκαστικά, τίποτε περισσότερο από 
πρόχειρα σημειώματα. "Ετσι, παραμένουν 
πάντοτε αναπάντητα μιά σειρά βασικά ερω
τήματα γύρω άττό τή σημασία καί τήν τοπο
θέτηση τού καινούργιου αυτού θεατρικού εί
δους, παραμένει πιεστική ή ανάγκη μιάς έξει- 
δικευμένης μελέτης πάνω στά προβλήματα 
πού δημιουργεί ή γνωριμία μας μέ το πρω
τοποριακό θέατρο, πάνω στην προβληματική 
καί στήν αισθητική του.

Τό σύντομο τούτο μελέτη.μα δέν ισχυρι
ζόμαστε καθόλου ότι καλύπτει την ανάγκη 
αυτή όλοκληρωμένα. Φιλοδοξία του είναι, μάλ
λον, νά υπογραμμίσει —  ιμέ τις λίγες καί 
κατ’ όινάγκην έλλειπτικές παρατηρήσεις του— 
τήν άπουσία τής ολοκληρωμένης μελέτης* νά 
διαγράψει μέ κάπως περισσότερη σαφήνεια 
καί ακρίβεια μερικά βασικά έρωτήμστα, τό 

572 γενικό περίγραμμα τού προβλήματος* κι ά-
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κόμη, νά άποτελέσει τήν απαρχή μιάς συ
ζήτησης που θά εκταθεί, τελικά, σέ όλο τό 
πλάτος καί τό βάθος τού προβλήματος* μιάς 
συζήτησης πού θά επιδιώξει νά φωτίσει τά 
προβλήματα πού βάζει μπρος μας ολόκληρη 
ή μεταπολεμική δραματουργία, τις σχέσεις

λιστικό», «νεορεαλιστικό» καί «ψευτορεαλιστι- 
κό» θέατρο, ανάμεσα, γενικώτερα, στην «πρω
τοπορία» καί στην «παρακμή». Τέλος, μιάς 
συζήτησης πού θά ανατρέξει στις ρίζες τού 
φαινομένου, πού θά εξετάσει ό φαινόμενο τής 
θεατρικής, μεταπολεμικής κυρίως, «πρωτοπο
ρίας» από όλες τίς σκοπιές: μορφολογική,
αισθητική, φιλοσοφική.

Οί ίδιες οί φιλοδοξίες τού μελετήματος, κα
θώς, φυσικά καί τό πρόβλημα τού χώρου, 
μάς αναγκάζουν νά στηρίξουμε τίς παρατη
ρήσεις μας στήν εξέταση περιορισμένου σχε
τικά υλικού: στήν εξέταση τού έργου όχι
όλων των «πρωτοποριακών» δραματουργών, 
άλλά μόνον των Μπέκετ, Ίονεσκο καί Άν- 
τάμωφ. Δίχως τούτο νά σημαίνει ότι οί πα
ρατηρήσεις αυτές δέν έχουν τη βαρύτητα καί 
έγκυρότητα που θά θέλαμε, μιά καί, κατά τη 
γνώμη μας, τό έργο των τριών αυτών δρα
ματουργών καί αρκετό καί κατάλληλο εΤναι 
γιά νά στηρίξει, έστω καί σύντομα καί κά
πως έλλειπτικά, όρισμένες θέσεις καί παρα
τηρήσεις πού θά μπορούσαν νά άποτελέσουν 
τή βάση της συζήτησης πού επιδιώκει.

Γιά νά δούμε σωστά τό πρόβλημά μας, είναι 
απαραίτητη μιά σύντομη αναδρομή στις ρί
ζες τού «πρωτοποριακού φαινομένου». Τό 
μεταπολεμικό «πρωτοποριακό» θέατρο δέν εΤ
ναι κάτι τό ξεκάρφωτο, ούτε καί άττοτελεΐ, 
ιστορικά, παρθενογένεση. Δέν αποτελεί, μέ 
άλλα λόγια, φαινόμενο αύτόνομο, αποκομμέ
νο άπό τίς εξελίξεις καί τίς αναζητήσεις στο 
γενικώτερο χώρο τού πνεύματος καί τής τέ
χνης. 'Αποτελεί τό φυσικό καρπό ορισμένων \ 
ιστορικών-κοινωνικών συνθηκών καί μεταβο- j  
λών σέ όρισμένο γεωγραφπ<ό, οικονομικό καί



πολιτιστικό χώρο —  στό χώρο της Ευρώπης 
(και κυρίως της Δυτικής Ευρώπης) του ει
κοστού αιώνα. ’Αποτελεί, πιο συγκεκριμένα, 
τη μορψή με την όποια τό θέατρο έδωσε έκ
φραση σέ ένα πλατύτερο φαινόμενο πού αγ
κάλιασε όλόκληρο τό χώρο τού πνεύματος 
και τής τέχνης στην Ευρώπη κυρίως, άλλα 
και στην ’Αμερικανική ήπειρο, κατ’ αντανά
κλαση. Σέ ένα φαινόμενο πού εκδηλώνεται 
τον περασμένο αιώνα —  από τό 1848, ή 
έστω, μετά τή συντριβή τής Παρισινής Κομ
μούνας —  μέ τήν κατάληξη τών εθνικών α
στικών επαναστάσεων, πού συγκλόνιζαν για 
κάμποσες δεκαετίες τήν Ευρώπη.

Πρόκειται για τό φαινόμενο τής ρήξης τών 
διανοουμένων καί τών καλλιτεχνών μέ τό κα
πιταλιστικό καθεστώς, όταν τό καθεστώς αυ
τό, αφού είχε πια έπιβληθεί και δεν είχε α
νάγκη τό έπαναστοπΊχό πνεύμα καί τήν επα
ναστατική διάθεση, έγκατέλειψε τις επανα
στατικές ιδέες πού τό έξέθρεψαν καί έγινε 
θέση. Ρήξης πού είχε σαν αποτέλεσμα άπό 
τή μια τή γέννηση τής «επίσημης» δοτικής 
τέχνης —  πού, αν καί εξακολουθούσε νά στη
ρίζεται σέ ρεολιστικές μορφές, ήταν στό βά
θος άντι ρεαλιστική καί ψευτορε ολιστική καί 
άβαθη καί είχε λειτουργία δοξολογική καί 
απολογητική — κι άπό τήν άλλη, —  μέ τήν 
καταστροφή του παλιού επαναστατικού έδά- 
φους πού δέν άντικαταστάθηκε αμέσως άπό 
ένα καινούργιο επαναστατικό έδαφος —  τό 
«ξερρίζωμοο» τών διανοουμένων καί τών καλ
λιτεχνών, τή δημιουργία στήν ψυχή τους καί 
στό πνεύμα τους τής αίσθησης καί τής πε
ποίθησης ότι δεν ανήκουν πια σ ’ αυτό τό 
χώρο πού τούς απειλεί μέ μιαν ηθική, πνευ
ματική καί ψυχική ασφυξία ή, τό λιγώτερο, 
αποτελμάτωση.

Στό χώρο τής πεζογραφίας, τής ποίησης 
καί τού θεάτρου, οί «ξερριζωμένοι» καλλιτέ
χνες άντέδρασαν κατά δυο τρόπους: μέ τον 
κριτικό ρεαλισμό, όπου ό καλλιτέχνης έρευ
να σέ βάθος, άγωνίζεται νά φτάσει στήν ου
σία τών κοινωνικών σχέσεων καί τών έπιδρά-

σεών τους πάνω στό άτομο, έπικρίνει τις 
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν καί σ- 
ναζητά, έστω καί θολά, έστω καί υποσυνεί
δητα κάποτε, μια διέξοδο —  καί δέν έχει ση
μασία άν ή λύση, ή διέξοδος πού προτείνει 
είναι συχνά λαθεμένη — δέν κλείνει τό δρόμο 
τής εξέλιξης μέσα στά στενά όρια του κα
πιταλιστικού καθεστώτος —  παρά τό ότι πα
ραμένει ό ίδιος, στις πιο πολλές περιπτώ
σεις, άστός —  παραδέχεται αόριστα τήν πι
θανότητα καινούργιων μορφών κοινωνικών σχέ
σεων. "Η μέ τήν «πρωτοποριακή» τέχνη —  
μέ μιά διαμαρτυρία φυγής καί εξέγερσης, 
εξανάστασης, αηδίας, ώσπου νά βρεθεί, να 
δη-μιουργηθεϊ τό καινούργιο σταθερό ιστο
ρικό έδαφος μέσα στό όποιο νά βυθίσουν 
οί καλλιτέχνες τις ρίζες τους.

’ Εδώ, χρειάζεται ένας ορισμός: ό ορι
σμός τού «πρωτοποριακού» θεάτρου. Πού 
είναι απαραίτητος, άν θέλουμε νά συνεχί
σου με άφοβα τήν πορεία μας σ ’ ένα δρόμο 
πού, άν δέν καθορίσουμε τά παρακλάδια 
του καί τϊς διάφορες τάσεις πού εκδηλώθη
καν στό χώρο του στά  τελευταία σαράντα, 
πάνω - κάτω, χρόνια, υπάρχει κίνδυνος νά 
αποδειχτεί λαβύρινθος καί νά μάς οδηγήσει 
σέ άκόμη πιο μεγάλη σύγχιση.

Πριν προχωρήσουμε, έν τούτοις, θά χρεια
στεί νά ξεκαθαρίσουμε ένα βασικό πρόβλη
μα: πάνω σέ ποιά βάση θά στηριχτούμε γιά 
νά φτάσουμε στον ορισμό πού ζητούμε; Ε 
δώ, οί γνώμες διχάζονται. Υπάρχουν θεωρη
τικοί καί καλλιτέχνες που παίρνουν γιά α
ποκλειστικό μέτρο μορφολογ ικά κριτήρια: 
τρόπος γραψίματος, λογοτεχνική τεχνική, ά
μεσοι τρόποι μέ τούς οποίους ό καλλιτέχνης 
δίνει μορφή στό έργο του. Καί άλλοι, πάλι, 
πού δίχως καθόλου νά αγνοούν τή σημασία 
τών μορφολογ ι κώίν κριτηρίων, στηρίζουν τα ι 
κατά πρώτο καί κύριο λόγο σέ κριτήρια πε- 
ριεχομενικά: στό όραμα τού κόσμου πού ά- 
ποτελεί τό έδαφος μέσα άπό τό οποίο φυ
τρώνει καί τό βάθρο πάνω στό οποίο στηρί
ζεται τό καλλιτεχνικό έργο. 573
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Οι ττρώτοι βάζουν, έτσι, στη δκχθεσή τους 
ένα εύκολο, ττολύ εύκολο, δττλο: τη διάκριση 
άνάμεσα στο «καινούργιο» καί στο «παλιό» 
και «ξεπεοασμένο». Και εξευρίσκουν και χρη
σιμοποιούν εύκολους ορούς: μιλούν γιά «ά?/- 
τιτεχνη», για «άντιθέατρο». Ενδεικτική εΐναι 
πάνω σ ' αυτό ή δήλωση τού ίδιου τού Ίονέ- 
σκο ότι έγραψε Θέατρο άκριβώς γιατί τό συχαι- 
νόταν. Δηλαδή, γιατί συχαινότον την «πα
λιά», ξεπερασμένη μορφή καί γιατί αισθανό
ταν έπιταχτική τήν ανάγκη να ανακαλύψει, 
να εφεύρει καινούργιες μορφές, πού να μήν 
έχουν καμιά σχέση με τό παρελθόν.

Οί δεύτεροι απαντούν ότι ή φορμαλιστική 
αυτή αντίληψη είναι πολύ στενή, άνίκανη 
νά ξεπεράσει τήν εξωτερική, φαινομενική φόρ
μα καί νά φτάσει στή βαθύτερη, τήν ουσια
στική, έσωτερική φόρμα. Καί τούτο γιατί 
δημιουργεί μιαν οαχχτηρή πολικότητα καί 
σκληραίνει, έτσι, τις γραμμές της μετάβα
σης άπό τον ένα πόλο στον άλλο. Κι άκόμη, 
γιατί παραμελεί τις άρχές πού καθορίζουν 
καί διαμορφώνουν τις πραγματικές άντιθέσεις 
πού αποτελούν βασική προϋπόθεση της καλ
λιτεχνικής δημιουργίας.. Μέ άλλα λόγια, για
τί παρασιωπά ή βάζει σέ δεύτερη .μοίρα ε
κείνα άκριβως τα ζωτικά προβλήματα πού 
άφορούν τήν πραγματική φόρμα τού έργου 
τέχνης καί δημιουργεί σύγχιση στήν εσωτε
ρική διαλεχτική πού είναι απαραίτητη στις 
διάμεσες μορφές καί διαρθρώσεις. Καί τό

τελευταίο αυτό σημείο έχει σημασία, μιά 
καί οί διάμεσες αύτές μορφές καί διαρθρώ
σεις δεν άποτελούν γνώρισμα μονάχα των 
καλλιτεχνών εκείνων πού βρίσκονται τοποθε
τημένοι άνάμεσα ατούς δυο αυστηρά καθο
ρισμένους πόλους, άλλά παρουσιάζονται καί 
σέ καλλιτέχνες πού βασικά κινούνται γύρω 
άπό τον ένα πόλο. Μάλιστα, παρατηρούνται 
κυρίως σ ' αυτούς, μιά καί στο έσωτερικό ένός 
καλλιτέχνη —  καί τού έργου του —  σημειώ- ■ 
νεται μιά άδιάκσπη κίνηση, άναρίθμητες πα- · 
λινδρομήσεις στήν έξέλιξη μιας άδιάεκοπης 
αναζήτησης τής σέ κάθε περίπτωση καί στι
γμή κατάλληλης Ισορροπίας.

Αντίθετα —  συνεχίζουν οί ύποστηριχτές 
αυτής τής δεύτερης αντίληψης —  όταν κριτή- j 
ριό μας είναι τό όραμα τού κόσμου πού ά- | 
ποτελεΐ τό υπέδαφος καί τό βάθρο τού έρ
γου, φτάνουμε στήν ουσιαστική, έσωτερική | 
φόρμα τού έργου κ’ έτσι έκτιμούμε σωστά 
καί τα έξωτερικά, μορφολογικά στοιχεία.
Γιατί ή μορφή είναι κατ' ανάγκη τό δεύτε
ρε ύον καί ή ουσία τό πρωτεύον —  καί οχι 
άντίστροφα. 'Ακόμη, γιατί τά  διάφορα στοι
χεία της μορφής (έξωτερικής) δέν άποτελούν 
κάτι τό αυτόνομο, άλλά έπι βάλλονται άπό 
τό περιεχόμενο καί άποχτούν τη σημασία | 
τους —  καί δικαιολογούν την ύπαρξή τους 
μόνο σέ συνάιρτηση μέ τό περιεχόμενο. Τέ
λος, γιατί ή καρδιά τής διάρθρωσης έκείνης 
που καθορίζει την πραγματική, έσωτερική 
μορφή τού έργου τέχνης είναι πάντοτε ό άν
θρωπος καί οί σχέσεις του μέ τον κόσμο — 
μέ άλλα λόγια τό περιεχόμενο τού έργου.

’Ερχόμαστε, τώρα, στον όρισμό μας. Πού 
βέβαια στηρίζεται στή δεύτερη τούτη άντί- 
ληψη, πού έχει σαν κριτήριο βασικό της τό 
περιεχόμενο, τό όραμα τού κόσμου πού τ ό J 
διέπει::

Πρωτοποριακό λέμε τό θέατρο έκείνο πού, 
ξεχωρίζοντας οστό τή θέατρο γραφική μάζα, 
καινοτομεί μορφολογ ικά καί έρχεται, περιε- 
χαμενικά, σέ μιαν αυτού ή έκείνου τού βα
θμού αντίθεση —  όχι, όμως, καί ρήξη —  μέ 
τήν άρχουσα τάξη* έκείνο τό θέατρο πού έχ- 
Φράζεται μέ καινούργιους αισθητικούς τρό
πους καί προβάλλει ένα καινούργιο όραμα 
τού κόσμου, μιά κοσμοθεωρία έξεγερμένου, 
όχι όμως καί έπανασταττημένου κι άκόμη λι
γότερο επαναστάτη.

Τοποθετήσαμε τόν όρισμόν οτύτόν εδώ γιά 
να μάς οδηγήσει στήν επόμενη παρατή 
μας καί γιά νά τήν φωτίσει. "Αν οί π 
εκδηλώσεις τής μοντέρνας πρωτοποριακής τέ-j 
χνης είχαν καθαρά τό χαρακτήρα τής εξέ
γερσης καί τής έστω θολής αναζήτησης μιας 
κάστοιας διεξόδου, άπό τόν πρώτο κιόλα 
παγκόσμιο πόλεμο, τό γενικό τούτο ρεύμα 
τής διαμαρτυρίας καί τής εξέγερσης, πέ 
άπό τΐς ά[ναρίθμητες μορφολογ ικές δια 
σεις του, χωρίστηκε σέ δυο βασικά κομμά
τια* μέ διαφορές ουσιαστικές μεταξύ τ  
καί μορφολογ ικά, βέβαια, άλλά κυριώτειρα 
άναφορικά μέ τό όραμα τού κόσμου πού βρί
σκεται στη βάση τους.

Υπάρχουν, άπό τή μιά, καλλιτέχνες



φεύγουν άπό την ποταπότητα, τον κυνισμό 
και την άθλιότητσ της σύγχρονης κοινωνίας 
και ζητούν τη λύτρωση προς δ,τι παραμένει 
άβώο' και όδηγοΰνται, έτσι, προς τον εξω
τισμό, τον πριμιτιβισμό, τον παιδισμό, προς 
το όνειρικό και το άντικειμενικά τυχαίο* και 
υπάρχουν καλλιτέχνες, σαν τον Μαγιαχόφσκι, 
τον Μπρέχτ, τον Πικάσσο πού καταφέρνουν 
νά βγουν από τις άντιφάσεις της πρωτοπο
ρίας καί, διατηρώντας όρισμένα μορφικά της 
στοιχεία ή προσθέτοντας και άλλα, όλότελα 
καινούργια στοιχεία, διαλέγουν μιαν ένεργη- 
τική, έπαναστατική Θέση.

Υπάρχουν, όμως, από την άλλη, καλλι
τέχνες —  πού αποτελούν τον κύριο όγκο τής 
«πρωτοπορίας» —  πού δλο και πιο πολύ πα
ραδίνονται στη διάθεση τής φυγής και τής 
άρνησης, δλο καί πιο πολύ έγκστάλείπονται 
παθητικά στο γεγονός τής απαλλοτρίωσης 
τού άνθρώπου μέσα στην καπιταλιστική κοι
νωνία —  γεγονός έναντίον τού όποιου, έν 
τούτοις, διαμαρτύρονται καί το όποιο, π αρ ’ 
όλα αυτά, άντιφατικά, θά λέγαμε, δλο καί 
πιο πολύ στεριώνεται μέσα τους σάν κάτι 
πού δεν έπιδέχεται άλλαγή καί σχηματίζει 
τή βάση της τάσης φυγής καί τής άσκοπης 
διαμαρτυρίας. Καλλιτέχνες πού καταφεύγουν 
συνεχώς περισσότερο στον υποκειμενισμό, δ
λο καί πιο πολύ κοοί πιο έντονα τείνουν νά 
άρνηθούν καί αυτήν άκόμη την άξία — γιά 
νά μην πούμε καί την ύπαρξη —  τού υποκεί
μενου, γιά νά βυθιστούν στο χάος καί στην 
άπ άλυτη άναοχία, στο μηδέν. Καλλιτέχνες 
πού άρνούνται πεισματικά καί μαχητικά κά
θε ιστορικότητα, τόν τόπο καί τον χρόνο, τό 
έξελικτικό προτσές τής ιστορίας καί αυτή 
την έσωτερική διαδρομή καί εξέλιξη τού άν
θρώπου κάτω από την επίδραση των κοινω
νικών σχέσεων καί του γύρω τους αντικει
μενικού κόσμου, πού θεοποιούν τόν «αιώνιο 
καί αναλλοίωτο» άνθρωπο, πού πιστεύουν στην 
ολοκληρωτικήν άδυναμία τού άνθρώπου γιά 
έπικοινωνία καί καταλήγουν, έτσι, στην πα
ραδοχή τής ματαιότητας κάθε άλλαγής, στην 
άρνηση τής ύπαρξης μιας όποιασδήποτε διε
ξόδου καί αυτού άκόμη τού θεού τους ή καί 
τού αντικειμενικού κόσμου.

Καλλιτέχνες σάν τόν Κάφκα καί τόν Μού- 
ζιλ καί τόν Φλαμανδο Γκελντερόντε —  πού έ
γραψε έδώ καί 35 περίπου χρόνια, αλλά 
«ανακαλύφτηκε» μόνο μεταπολεμικά —  ζω
γραφίζουν ένα κόσμο παράξενο, παράλογο, 
άντιανθρώπινο, μή υπαρκτόν.

*0 Γκελντερόντε βεβαιώνει, άπό τό 1928 
κιόλας, ότι ή ανθρώπινη «προσωπικότητα» 
δεν αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο πού νά 
τό διασφαλίζει καί νά τό διέπει μιά ένότητα 
πνεύματος.

Εκείνο πού ξέρω —  λέει ένας ήρωας στον 
«Βαραββά» του — είναι δτι είμαστε χαμε- 
ν° 1/ μωροί, ηλίθιοι πού μάς κατεβάζουν ψέ
ματα καί πού μάς σέρνουν δπου θέλουνε. 
«Καί στο «Θάνατο τού δόκτορα Φάουστ», έ- 
νας άλλος ήρωάς του ρωτάει σπαραχτικά: 
«Γιατί αυτή ή λαχτάρα τού απόλυτου, αυτή

Ό  Ίονέσκο

ή αιώνια, υπέροχη καί παιδιάστικη, δίχως 
νόημα φλυαρία της ψυχής;»

'Ο Κάφκα, πάλι, οραματίζεται έναν κό
σμο πού έχει καταντήσει θεοδικεία. Μιά θεο- 
δικεία δπου ό Θεός εΤναι μιά απουσία. Ζών- 
τας μέσα σ ’ ένα μεταφυσικό άγχος, μέσα 
στο χάος μιας σπαραχτικής μεταφυσικής μο
ναξιάς, χρησιμοποιεί στην περιγραφή τής λε
πτομέρειας στοιχεία ρεαλιστικά, μόνο καί μό
νο γιά νά άρνηθεί έτσι πειστικώτερα τό πρα
γματικό, γιά νά καταλήξε; στο μηδέν, για 
νά προβάλει άναγλυψα έναν κόσμο εφιαλ
τικό, πού δέν εΐναι πραγματικός, υπαρκτός, 
πού παύει νά είναι κόσμος καί καταντά άφη- 
ρημένη έκφροοση μιας υποκειμενικής βύθισης 
στην ανυπαρξία. Μέ καταπληκτική πειστι
κότητα προβάλλει έναν άνθρωπο - φάντασμα, 
άνθρωπο - σκιά, πού ή ουσία του, πέρα άττό 
κάθε αναζήτηση, μοιάζει σάν «παραπέταμέ- 
νη» μέσα στον κόσμο* ζωγραφίζει έναν άν
θρωπο - φάντασμα πού είναι άνίκανος νά α
ναπτυχθεί μέσα οστό αμοιβαίες σχέσεις μέ 
τον κόσμο καί μέ μιά σειρά άντιθέσεις προς 
τον κόσμο αυτό, έναν κόσμο, τέλος, πού κι 
αυτός εΤναι σκιά τού κόσμου, κόσμος-φάν
τασμα. Εϊσαγόμαστε, έτσι, στο χώρο τού 
παράλογου,, σ ’ έναν χώρο δπου ό άνθρωπος 
Θέλει νά δράσει, νά πράξει, άλλα δέν υπάρ
χουν πια νόμοι γιά τή δράση του καί γιά 
την πράξη του, στο χώρο δπου ό άνθρωπος 
νοιώθει νά τόν βαρύνει μιά πικρή ένοχή, 575
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νοιώθει πώς έχει κάποιαν αποστολή, μά δεν 
έχει σέ ποιόν ν’ απευθυνθεί. Στο χώρο, μέ 
λίγα λόγια, όπου κανένας καθολικός νόμος 
δέν όρίζει καί δεν κατευθύνει την μοίρα τού άν- 
θρώπου, όπου δέν υπάρχει καμιά ιδέα, καμιά 
άρχή που νά δώσει στο άτομο μιά θέση 
κάτω όπό τον ήλιο και μιάν άποστολή, μιά 
λειτουργία. Δηλοτδή, στη δάση τής ζωής, 
όπως τήν αισθάνεται ό Κάφκα, υπάρχει μιά 
ουσιαστική παρεξήγηση: ό κόσμος δέν είναι 
φτιαγμένος γιά τον άνθρωπο καί οί προσπά
θειες τού άνθρώπου δέν έχουν ούτε κατεύ
θυνση ούτε νόημα. Στερημένος τους θεούς 
του, τήν ελπίδα, φορτωμένος ακατανόητους 
κομφορμισμούς καί άκατανόητους ιδεαλισμούς, 
ό κόσμος τού Κάφκα δέν άποτελεΤ παρά ένα 
τοπίο έρημο —  φυσικά, μεταφυσικά καί η
θικά —  όπου μέ τό λαρύγγι στεγνό, ό άν
θρωπος νοιώθει, γεμάτος δέος καί άπόγνωση, 
απελπιστικά, τραγικά μόνος.

Στη «Δίκη», ό ήρωάς του ξέρει καλά ότι 
δικάζεται, όίλλά δέν ξέρει ποιος εΐναι ό άν- 
τίπαλός του, ποιοι εΐναι οί διχαστές του, 
ποιούς θά έπρεπε νά πάρει σάν δικηγόρους 
καί περιπλανιέται γεμάτος σύγχιση, ως τήν 
ώρα πού δυο μπράβοι έρχονται νά τον έκτε- 
λέσουν, δίχως ό ίδιος νά ξέρει γιατί. Στον 
«Πύργο» πάλι, προσ καλούν ένα χωρομέτρη 
γιά νά πιάσει δουλειά, μά όταν φτάνει στο 
γειτονικό χωριό, κανείς δέν τον προσκαλεΐ 
καί περιμένει οδηγίες που δέν έρχονται πο
τέ. Στο χωριό κοονείς δέν ξέρει νά τού δείξει 
τό δρόμο γιά τον πύργο' κι όταν φτάνει ατό 
χωριό ένας απεσταλμένος τού αυθέντη, δέν 
δίνει καμιά εξήγηση καθαρή. «Πραγματικά, 
μέ προσέλοτδαν εδώ σάν χωρομέτρη —  λέει — 
άλλά μόνο επιφανειακά, κατά βάθος έπαι
ζαν μαζί μου».

Καί ό Μούζιλ, όπό τή μεριά του, βεβαιώ
νει ότι ό ποιητής δεν πρέπει νά άκολουθεί 
τήν εποχή του, πρέπει νά μένει πίσω απ ’ 
αυτήν, νά μήν συμβάλλει σ* αυτήν. Στον 
«"Ανθρωπο δίχως χαρακτηριστικά» —  τό τε
ράστιο, από 1.600 σελίδες μυθιστόρημά του, 
πού έμεινε κλειδωμένο στο συρτάρι του σχε
δόν 20 χρόνια —  σημειώνει: « Ό  κόσμος ε
κείνων που γράψουν κ’ εκείνων πού οφείλουν 
νά γράψουν, είναι γεμάτος μεγάλες λέξεις 
καί μεγάλες έννοιες πού έχασαν τό περιε
χόμενό τους». Γιά τον Μούζιλ σημασία έχει 
μόνο ή διαπίστωση τής άρρωστη μένης έγκλη- 
ματικότητας τού ατόμου, ό κόσμος, ή σύγ- 
χρονηι καί σέ παρακμή κοινωνία δέν είναι 
παρά μιά παράξενη λίμνη όπου τα άτομα 
πλέουν σάν νεκρά ψάίρια. Γι’ αυτόν, έχει ξε- 
πεοαστεϊ πια ή σύγκρουση ανάμεσα ατό ά- 
νεπανάληπτο άτομο καί τήν κοινωνία καί 
δέν απομένει παρά μιά τραγική, σπαραχτική 
διαπίστωση: ό άνθρωπος είναι κενός, τού
λείπουν τά χαρακτηριστικά, τού λείπει ολο
κληρωτικά ή ενότητα τού πνεύματος.

"Αν προστέσουμε σ ’ αυτούς τήν κληρονο
μιά τού Τ .Σ . "Ελλιοτ, τού Γκότφρητ Μπέν, 
τού Νίτσε, τού Κίρκεγκορ καί τού Μπερ- 
ντιάεφ καί φυσικά τού Ντοστογιέφσχι, θά έ
χουμε, μαζί μέ τήν απειλή τού πυρηνικού

όλοκαυτώματος καί τον άποπνιχτικό κορσέ του! 
ψυχρού πολέμου, τό έδαφος μέσα άπό τό 
οποίο φύτρωσε τό μεταπολεμικό «πρωτοπο
ριακό» θέατρο. Δέν έχουμε παρά νά θυμη-; 
θούμε τή βεβαίωση τού Νίτσε, τού Σοπε-« 
νάουερ καί τού -Ντοστογιέφσκι οτι κάτθε τι τό· 
πραγματικό είναι καί ίρρασιονολιστικό* τή j 
βεβαίωση τού Κίρκεγκορ ότι ό λόγος τού 
άνθρώπου μοιάζει μέ άναρθρες κραυγές μέ-j 
σ α  στο κενό, κραυγές οπτό τις όποίες τοι 
πολύ ένας άλλος νά μπορέσει νά συλλάβει] 
μερικές άκοττάληπτες συλλαβές' τή διακήρυ
ξη του Μπέν ότι δέν υπάρχει ενεργητική 
πραγματικότητα, άλλά μόνο δημιουργήματα 
τής φαντασίας του άνθρώπου, ότι η ζωή, ή 
πάσα ζωή, είναι διπλή ζωή, τεμαχισμένη άνε- 
πανόρθωτα, ότι, τέλος, ή διάλυση τού 0cv-l 
θρώπου —  κι όχι μόνο τού άνθρώπου μέσα, 
στα στενά όρια τού καπιταλιστικού καθε-ι 
στώτος —  φτάονει ως τήν πραγμοττική σχιζο-1 
φρενική τομή* καί φυσικά, τον άχρας τελειό-Ι 
τητας στίχο τού Έ λλιοτ: «Σχήμα δίχως]
μορφή, σκιά δίχως χρώμα παραλυμένη δύί 
ναμη, χειρονομία δίχως κίνηση».

Φτάνουμε έτσι στο κύριο θέμα μας: τό] 
«πρωτοπορjocko» θέατρο. "Αν εξαιρέσουμε τό] 
θεοπτρικό Μαγιαχόφσκι, τον Μπρέχτ της πρώ-Ι 
της φάσης καί φυσικά τον Γκελντερόντε, που] 
έπί χρόνια καί χρόνια δέν ευρισκε σκηνή] 
πρόθυμη να δεχτεί τά έργα του, τό Θέατρο! 
συντηρητικό άπτό τήν ίδια του τή φύση, 0pJ 
γησε νά δεχτεί τις «καινούργιες» Ιδέες καί] 
τά καινούργια αισθήματα πού άναφέραμε πιο] 
πάνω καί που εδώ καί μερικές δεκαετίες! 
συγκλόνιζαν ένα μεγάλο μέρος του χώρου] 
τής ποίησης, τής πεζογραφίας καί τής φλο-Ι 
σοφίας τού Δυτικού αστισμού.

Ή «εισβολή» πραγματοποιήθηκε ξαφνικά! 
τό 1950, σχεδόν ταυτόχρονα οστό τον Ίρ-Ι 
λονβό τήν καταγωγή, άλλά Γάλλο στή γλώ σΐ 
σ α  Σάμουελ Μπέκετ καί οστό τό Γαλλορου-1 
μόνο Ευγένιο Ίονέσκο. Τό παράδειγμά τους! 
τό ακολούθησε άμέσως μιά ολόκληρη σειρά? 
«πρωτοποριακών» δραματουργών, που οί;! 
περισσότεροί τους είναι Γάλλοι. Ή έμφά-] 
νισή τους, αρχικά σέ μικρές, πειραματικές 
σκηνές, προκάλεσε ένα ξάφνιασμα καί μιά/] 
αναστάτωση. "Υστερα, ένα ρεύμα καί μιά 
μόδα. Τέλος, θύελλα και διχασμό* κι αναρί
θμητες συζητήσεις, άκριτους έχστασιασμούς 
ή καί στενόμυαλες καταδίκες.

Στην πραγματικότητα, έν τούτοις, τό «πρω-j 
τοποριακό» θέατρο δεν προσκόμισε τίποτε? 
τό καινούργιο. Ούτε .μορφολογικά, ούτε πε-ι 
ριεχομενικά. Ας εξηγηθούμε. Ή μορφολογία 
του καί τό όραμα τού κόσμου που τό κινεί - 
είναι δανεισμένα στήν ολότητά τους οπό την 
ποίηση, τήν πεζογραφία καί τη φιλοσοφία 
καί άττλώς προσαρμοσμένα στις ανάγκες τής, 
σκηνής. Οί αντιστοιχίες είναι εκπληκτικές 
καί ολοκληρωμένες. Στον Τζόϋς, στον Κά- 
φκα, στον Μούζιλ ή καί στον Τ .Σ . Ελλιοτ] 
θα βρούμε όλα τά στοιχεία που χα_:
ζουν καί διέπουν τό έργο τού Μπέκετ — ;;



κόμη και σέ μικρές, άσήμαντες λεπτομέρειες.
("Αν στο μελέτημά μας αυτό περιοριζό

μαστε μονάχα οπήν άνάλυση του Μπέκετ, 
του * I ονεσκο και του Άντάμωφ το κάνουμε 
γιατί πιστεύουμε —  καί θά άποδείξουμε — - 
ότι οί τρεις αυτοί δραματουργοί αντιπροσω
πεύουν τρία άποφασιστικά σημεία της «πρω
τοπορίας» του θεάτρου: τους δυο πόλους καί 
το κέντρο της.

Καί άρχίζουμε με τον Μπέκετ/ γιατί αυ
τός ό πραγματικά μεγάλος καλλιτέχνης — 
καί άφθαστος μάστορας —  αποτελεί τον αρ
νητικό πόλο της «πρωτοπορίας», έκείνον που 
ταυτίζεται μέ την «παρακμή»),

*0 Σάμουελ Μπέκετ είναι μιΧ)ιστοριογρά
φος καί ταυτόχρονα δραματουργός. Πρωτοεμ- 
οανίστηκε λίγο μετά τη λήξη του τελευταίου 
πολέμου, άρχικά μέ μια σειρά μυθιστορή- 
ματά του, υστέρα, από τό 1952, μέ μιά 
σειρά θεατρικά έργα —  τέσσερα ώς την ώ 
ρα —  που αποτελούν συμπλήρωμα των μυ
θιστορημάτων του.

Ό  Γκελντερόντε λέει κάπου —  « ‘ Ο ήλιος 
δύει»: —  «Κατάλαβα δτι ή αίώνια συνθήκη 
πού χαρακτηρίζει τον άνθρωπο είναι ή ανι
κανότητά του νά έξανθρωπιστεί». Την Τδια 
διαπίστωση την επαναλαμβάνει στη διαπα
σών ό Μπέκετ —  την επαναλαμβάνει καί τη 
βαθαίνει καί της δίνει μιά μορφή καθολικσ
τη τ ας. Ο άνθρωπος στά  έργα του είναι ένα 
πλάσμα παρσλογισμου της πιο μαύρης, τής 
πιο τραγικής καί συγκλονιστικής καί απο
τρόπαιος άθλιότητας. *0 κόσμος ολόκληρος 
είναι ένας παραλογισμός, ένας χώρος νε
κρών περισσότερο παρά ζωντανών, ό εχτρός 
κάθε ζωής, κάθε λογικού.

Γιά τον Σάμουελ Μπέκετ, τον ποιητή καί 
τον μεταφυσικό, τά πάντα είναι μεταφυσική 
άρνηση —  καί τό ντεκόρ του είναι συμβολικό 
αυτής τής φυσικής καί μεταφυσικής άρνη
σης. Στά  πέντε, ώς τήν ώρα μυθιστορήματά 
του, καί στά  τέσσερα θεατρικά του, συντρί
βει τήν ουμανιστική αντίληψη του ανθρώπου, 
άμφισβητεί μέ τρομαχτική σκληρότητα καί 
επιμονή, τή συνοχή καί τήν ενότητα του ίδιου 
του άνθρώπου, γκρεμίζει μέ σαδιστικό σχε
δόν πείσμα τό μύθο τού ψυχολογικού μυστη
ρίου που αποτελεί τήν πρωτοτυπία καί τή 
μοναδικότητα τού άτόμου, κατεβάζει τον άν
θρωπο στο επίπεδο τού σκουληκιού, τού κτή
νους, ενός πλάσματος κτηνώδους, ήλιθίου, 
πρωτόγονου, ανίκανου νά δεί, νά άκούσει, 
νά αισθανθεί καί, προ παντός, ανίκανου νά 
συνεννοηθεί.

Ό  άνθρωπος είναι ένα χτήνος, δεν ήταν 
ποτέ ανθρώπινος, είναι φτιαγμένος από ψευ
δός καί άναντρία. Ή  διαύγειά του, ή λογική 
του, τό πιο στοιχειώδες λογικό του, ή αυ
τοκυριαρχία του που αποτελεί τή βάση τής 
κοινωνικότητας του, ή φυσιολογικότητά του, 
δεν άπστελούν παρά κατασκευάσματα τής 
φαντασίας, δεν ήταν ποτέ τίποτε περισσό
τερο από ένα όνειρο.

"Αν απομένει άκόμη κάποιο ψίχουλο άν- 
^ρωπιάς,· αυτό θά τό βρούμε, μόνο στήν κοορ- 
διά κάποιου αλήτη, ένός άρρωστου. Καί σή

μερα στά τελευταία έργα τού Μπέκετ, δεν 
θά τήν βρούμε πουθενά: έχει ξερριζωθεί άπό 
τήν καρδιά τού άνθρώπου. "Η σωστότερα, 
δέν υπήρχε ποτέ στον άνθρωπο κι ούτε ποτέ 
θά υπάρξει.

Ή ψυχολογική λειτουργία του άνθρώπου, 
έστω καί ή πιο στοιχειώδης, είναι μιά μη
χανή πσραλογισμού, μιά μηχανή πού πρέπει 
νά τήν έφτιαξε κάποιος τρελλός. Καί οί άν
θρωποι, κατεχόμενοι οπτό τή βιολογική άγω- 
νία μιας τέτοιας, άσκοπης, κτηνώδικης ζωής, 
δέν είναι παρά πλάσματα νευρωτικά ή μπερ
δεμένα, στά πρώτα του έργα, μαλακές, ήλί- 
θιες μάζες, πανάθλιες ορνητικές σκιές, Αρ
γότερα, στά νεώτερα έργα του.

Στο πρώτο του θεατρικό έργο —  «Περι- 
μένοντοος τον Γκοντώ» —  ό μεγάλος αυτός 
αρνητής καί έξ ίσου μεγάλος καλλιτέχνης, 
δημιουργεί τήν ίδια άτμόσφαιρα τού μεταφυ
σικού κενού πού είχε επιβάλει ό Κάφκα: ό 
άνθρωπος δέν έχει νά πει τίποτε, περιμένει 
καί φυσικά, πέρα άπό τό πέρασμα, τό τυ
χαίο πέρασμα, άπό «μπρος του τής κτηνωδίας 
καί τής πιο απόλυτης απανθρωπιάς, δέν έρ
χεται τίποτα. Μέ τή διαφορά, ότι ό Κάφκα, 
αρνητής τού υπαρκτού κόσμου, τοποθετούσε, 
έν τούτοις, τό έργο του μέσα σ ’ ένα συγκε
κριμένο ιστορικό, οικονομικό καί κοινωνικό 
χώρο —  τήν άοτική καί φεουδαλική, ταυτό
χρονα, Αύστροουγγρική Αύτοκροτορία —  ενώ 
ό Μπέκετ τό τοποθετεί πέρα άπό τόπο καί 
χρόνο, έξω άπό κάθε χώρο κοινωνικών σχέ
σεων, τό κάνει «αιώνιο» καί «αμετάβλητον, 
σέ ένα χώρο δίχως φυσιογνωμία, δίχως προσ
ανατολισμό. Καί ενώ στον Κάφκα υπάρχει 
τουλάχιστον κάποιος πού ψάχνει —  ό χωρο
μετρητής, στον «Πύργο», ό καταδικασμένος, 
στή «Δίκη» —  κάποιος που κάτι ξέρει καί 
κάτι λαχταρά νά ανακαλύψει, έστω κι αν 
ατό τέλος δέν τά  καταφέρνει, γιατί δέν τον 
άφήνει τό κατασκεύασμα τό πλασματικό, τό 
ψεύτικο τών κοινωνικών σχέσεων, στον Σ ά 
μουελ Μπέκετ δέν υπάρχει ούτε αυτό. Μόνο 
ηλίθιοι, μόνο απάνθρωπα κτήνη του πιο χα
μηλού βιολογικού έπίπεδου, σχουλίκια, πού 
άπό σκουλίκια ξεκινούν, σκουλίκια μένουν καί 
σέ σκουλίκια οδηγούν —  καθώς καί στήν κα
τάργηση κάθε ζωής. Τό κάτι, τό όποιοδή- 
ποτε κάτι πού θά ξεφύγει άπό τό μηδέν καί 
τήν κτηνωδία καί τήν άπανθρωπία —  ό Γκον- 
τώ —  δέν είναι παρά μιά απουσία. Υ π αρ
κτά είναι μονάχα τά κτήνη καί τά  σκουλί
κια, οί δούλοι καί οί ηλίθιοι, οί κοταρρέον- 
τες κτηνάνθρωποι* κι άν άπομένει μιά κάποια 
υποτονική ανθρωπιά —  στο πρόσωπο τών 
δυο αλητών —  είναι κι αυτή τόσο φοβισμένη, 
τόσο άοπλη, ώστε μοιραία νά είναι καταδι
κασμένη σέ ολοκληρωτική εξαφάνιση.

Κι ή εξαφάνιση έρχεται: στο «Τέλος παι
χνιδιού». Έ δώ, δέν υπάρχουν ούτε οί άλήτες. 
Υπάρχουν μονάχα: αποκτήνωση —  που έρ
χεται άπό τό παρελθόν, κυριαρχεί στο πα
ρόν καί έχει καταχτημένο καί τό μέλλον —  
καί ένα μέλλον, πού ζεΐ μέσα στήν άττόλυτη 
ακινησία τής  ̂ άρνησης τής ζωής, τής κατα
δίκης τής ζωής. Δέν κουνιέται τίποτα —  ούτε 577



στη θάλασσα, ούτε στη γή. Κι όταν κάποια 
στιγμή κάτι κινηθεί, έπακολοιθεί -πανικός, 
μΐσος, ή ανάγκη τής έξόντωσης. Που όμως 
κι αι>τή c υποδεικνύεται περιττή —  μια και 
κάθε τι τό ζωντανό είναι σίγουρα καταδικα
σμένο στο θάνατο, στην έξοοψάνιση.

"Αν οί διάλογοι ή μονόλογοι τού Κάφκα 
εΐχαν τή σφραγίδα τής άγωνίας για τήν ά- 
πουσία τού Θεού, τού όρθολογ ισμένου, οι 
διάλογοι τού Σάμουελ Μπέκετ εΐναι πολύ 
πιο φρικιαστικοί. ’Ακριβώς γιαπί θέλουν να 
δείξουν —  καί δείχνουν μέ σατανική καί ά- 
ποκρουστική τελειότητα —  ότι ό άνθρώπινος 
διάλογος άποτελεΐ τή μεγάλη άπστυχία του 
άνθρώπου, πού ποτέ δεν άνέβηκε πάνω άπό 
τό πιο χαμηλό επίπεδο του κτήνους καί τού 
ηλίθιου.

Μια μοπτιά στο «Τέλος παιχνιδιού». Α 
κόμη κι αυτές οί σκηνικές οδηγίες αποκαλύ
πτουν τήν ατμόσφαιρα όπου κινείται 6 Μπέ
κετ: εσωτερικό σπιτιού δίχως έπιπλα —  λέ
νε —  φως γκριζωπό, ένοος πίνακας γυρισμέ- 
ος προς τον τοίχο ώστε να μή βλέπει κα
νείς τί παριστάνει, δυο μεγάλοι ντενεκέδες 
τών σκουπιδιών, μια καρέκλα μέ καρούλια για 
ανάπηρο κ’ ένας πνευματικά άνάπηρος «δού
λος» πού υπηρετεί, κινήσεις άσκοπες, ήλί- 
θιες. Οί ντενεκέδες τών σκουπιδιών, κατοικία 
τής μάνας καί τού πατέρα, ή άναπηρική πο
λυθρόνα βασίλειο τού γιού, ό ηλίθιος «δού
λος», ό έγγονος.

Τά αισθήματα; Μονολογεί ό Χάμμ: « Ό
πατέρας μου; Ή μητέρα μου; ‘ Ο σκύλος 
μου; Ό , θάθελα να υποφέρουν όσο είναι ι
κανά να υποφέρουν τέτοια πλάσματα. Καί 
μήπως τούτο σημαίνει ότι τά  βάσανά μας 
αξίζουν;... "Οχι, όλα εΐναι σπάλυτα, όσο πιο 
μεγάλος εΐναι κανείς τόσο πιο γεμάτος. Καί 
πιο άδειος».

Καί παρακάτω:
ΧΑΜ: Τί ώρα εΐναι;
ΚΛΟΒ: Ή Τδια όπως συνήθως.
ΧΑΜ: Κ οίταξες;
ΚΛΟΒ: Ναί.
ΧΑΜ: Καί λοιπόν;
ΚΑΟΒ: Μηδέν.
Κι άν άναττνέομε, άν ζούμε, τό κάνουμε 

γιά νά χάσουμε τά μαλλιά μας, τά δόντια 
μας, τή δροσιά μας, τά ιδανικά μας. Δου
λειά μας, νά κοιτάζουμε τον τοίχο γιά νά 
παρακολουθούμε τό φώς μας πού πεθαίνει. 
’Έρωτα, μόνο στον ύπνο μας θά μπορού
σαμε νά κάνουμε —  καί πάλι, μόνον ίσως, 
όχι σίγουρα. Εδώ, εΐναι μιά κόλαση. Πέ
ρα άπό τον τοίχο πού έχουμε μπροστά μας, 
εΐναι οί άλλοι... κόλαση καί πάλι. Γή, θάλασ
σα, ώκεανός —  όλα μηδέν. ’Ακόμη καί ή 
παρουσία ένός ψύλλου εΐναι θανάσιμα έπι- 
κίνδυνη —  γιατί «άπό κεί μπορεί νά ξανα- 
φτιαχτεΐ ή ανθρωπότητα». Γ ιά όνομα τού 
Θεού, λοιπόν, νά τον πιάσουμε, νά τον σκο
τώσουμε, νά γλυτώσουμε άπό τήν απειλή 
σύτής τής φοβερής προοπτικής νά ξαναγί- 
νει κάποτε ή ανθρωπότητα.

Καί ή φρίκη συνεχίζεται. Ή μιά γενιά 
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πρέπει νά περιμένει: «Μιά μέρα θά γίνεις 
τυφλός. 'Ό πως εγώ. Θά είσαι καθισμένος 
κάπου, ένα μικρό γεμάτο πλάσμα χαμένο 
μέσα στο κενό, γιά πάντα, μέσα στο σκο
τάδι». Ό π ω ς  έγώ... Κάποια μέρα θά πεις 
στον έαυτό σου: «Θέλω νά κλείσω τά μά
τια μου, Τσως κοιμηθώ λίγο, ύστερα όλα θά 
πάνε καλλίτερα», καί θά τά κλείσεις. Καί 
όταν θά τά ξανανοίξεις, δέν θά υπάρχει π·ά 
τοίχος».

Ό μ ω ς , προσοχή, δέν σημαίνει ότι θά 
έχουν άνοίξει οί όρίζοντες. Κάθε άλλο: «Γύ
ρω σου θά εΐναι τό άπειρο τού κενού... Ναί, 
μιά μέρα θά μάθεις τί εΐσαι, θά γίνεις ό
πως έγώ, μόνο πού έσύ δέν θάχεις κανέναν, 
γιατί κανέναν δέν λυπήθηκες καί δέν θά υ
πάρχει πιά κανείς νά νοιώσει λύπη γιά λο
γαριασμό σου».

Μά είναι, τάχα, ζωντανοί οί άνθρωποι; 
«Ψοφήμια —  λέει ό Κλόβ —  θά πεθάνω καί 
θά τό καταλάβεις γιατί θά βρωμώ». Κι ό 
Χάμ τού απαντά: «Μά βρωμάς κι όλας.
"Ολο τό σπίτι βρωμά πτώμα». Κι ό Κλόβ 
συμπληρώνει τήν εικόνα: «Τό σύμπαν, βε
βαιώνει, βρωμά πτωμαΐνη».

Καί βρίζει ό Χάμ τη μάνα του γιατί τον 
γέννησε καί κείνη τού άπαντα ότι τον έφτια
ξε γιατί δέν ήξερε ότι θά ’ταν αυτός. Κι 
ό Κλόβ, ή έπόμενη γενιά, άγαπά τήν τάξη 
—  « ’Αγαπώ τήν τάξη. Εΐναι τό όνειρό μου. 
"Ενας κόσμος όπου όλα θά ήταν σιωπηλά 
καί ακίνητα καί τό κάθε πράγμα στην τε
λευταία θέση, κάτω άπό τήν τελευταία σκό
νη.» Αυτή εΐναι ή μόνη τάξη που μπορεί νά 
υπάρξει στον κόσμο —  καμιά άλλη.

Ποίηση; Υπάρχει — ποίηση φτηνή, πε
ζή... καί θανάσιμη. Διακωμώδηση τής ποί
ησης. ’Ονειρεύεται ό Χάμ νά μπορούσε νά 
συρθεί ως τη θάλασσα, νά φτιάξει άπό τήν 
άμμο ένα μαξηλάρι —  ώσπου νά ’ρθει ή 
πλημμυρίδα. Γιατί, ζωή σημαίνει κλάμα* καί 
στη ζωή δέν υπάρχει ούτε μιά στιγμή 
ευτυχίας. Ή ζωή εΐναι μάταιη, τό τέλος 
βρίσκεται στην αρχή —  κι όμως ο! άνθρω
ποι συνεχίζουν. Οί γονείς εΐνα: μιά βρω
μιά πού την άφήνουμε νά πεθάνει άπό τό 
πολύ σκοτάδι, ή πνευματική, καλλιτεχνική 
δημιουργία εΐναι τό πιο ήλίθιο κατασκεύα
σμα ένός αγιάτρευτα ηλιθίου, ό διάλογος 
δέν εΐναι διάλογος, εΐναι δυο μονόλογοι γε
μάτοι ηλιθιότητα, άσημαντότητα καί αδυ
σώπητη σχληράδα, ή ποίηση είναι νεκρή, ό
πως νεκρή είναι κ’ ή ζωή, σκιές υπάρχουν, 
μόνο πού κι αυτές πεθαίνουν, εΐναι κιόλας 
νεκρές.

Καί φυσικά, δέν υπάρχει προσωπικότη
τα, δέν υπάρχει σ*χέση κ* επαφή μέ την αν
τικειμενική πραγματικότητα, που εΐναι ένα 
ψέμα καί ένα άγχος. Ό  άνθρωπος είναι δια
λυμένος, αποκτηνωμένος στο πιο μεγάλο βα
θμό, αποστερημένος κάθε κίνηση, κάθε σκέ
ψη, κάθε λογική, κάθε δημιουργική ικανό
τητα, βυθισμένος στο βούρκο μιας ψυχής 
σκουλικιασμένης. Καμιά λάμψη —  πέρα άπό 
μιά φρικαλέα έκκεντρικότητα —  καμιά ελ
πίδα, καμιά συνοχή, όλα παθολογικά.



Ό  «Ρινόκερως» στό Piccolo Teatro τής Νεάπολης. Σκηνοθεσία Φράνκο Ένρίκεζ.

Ή ζωή, ό άνθρωπος, ή κοινωνία, οί ιδέες, 
έπομένως δέν είναι τίποτε περισσότερο 
άττό μια θλιβερή γκρι μάτσα. Στο χώρο της 
αντικειμενικής πραγματικότητας δεν υπάρ- 
χει τίποτε, καμιά όκδήλωση πού να μπορεί 
νά τοποθετηθεί στο χώρο του όμαλσΟ, τού 
φυσιολογικού. Ή  ανθρώπινη προσωπικότητα 
είναι μια καρικατούρα, μια φρικιαστιχή γκορι- 
μάτσα. Γκριμάτσα εΤναι και το παθολογικό 
πού καταφεύγει τελικά στό μηδέν —  μιά 
γκριμάτσα αντίθετη άπό τη γκριμάτσα τού 
ανύπαρκτου μη παθολογικού. "Ετσι, τό ύ
φος, ή φόρμα τού καλλιτεχνικού έργου, δεν 
μπορεί νά είναι παρά ένας συνδυασμός ά
πό δυο αντίθετες γχριμάτσες, πού δεν μπο
ρούν να οδηγήσουν σέ καμιά σύνθεση. "Ο
λες οι δυνάμεις πού επενεργούν έχουν την ί
δια κατεύθυνση, τείνουν νά μετατρέψουν τη 
γκριμάτσα σέ μια δύναμη άπόλυτη, άφηρη- 
μενη —  καί παντοδύναμη, παγκόσμια. Τεί
νουν νά την μετατρέψουν σέ φυσιολογική κα
τάσταση τού άνθίρώπου' κ* έτσι νά την κα
ταστήσουν τη μόνη δυνατή καλλιτεχνική φόρ
μα.

Στον κόσμο τού Μπέκετ —  που ταυτίζε- 
Ται, όπως βλέπουμε, μέ τον κόσμο τής πα- 
ραχμής —  έναν κόσμο, τό είπαμε, δίχως τό- 
710 και χρόνο, δίχως την παραμικρή ιστορι

κότητα, δέν υπάρχει, δέν διοοοίγεται, δέν 
μπορεί να υπάρξει καμιά προοπτική, μιά 
όποιαδήποτε προοπτική. Δέν υπάρχει έ π -  * 
λογή —  τό απαραίτητο και τό βασικό, τό 
δεύτερεϋον καί τό περιττό, τό ασήμαντο, εί
ναι διακρίσεις που δέν ισχύουν. Ολα είναι 
ισοπεδωμένα —  στό πιο χαμηλό επίπεδο 
πού μπορεί να υπάρξει, στό επίπεδο του 
μηδενός. Βρισκόμαστε μπρος σέ μιά «αίώ- 
vicc» κι όκίνητη για όποιαδήποτε αλλαγή 
ανθρώπινη συνθήκη.

"Ετσι, τέτοιος είναι καί ό τρόπος τού 
γραψίματος, ή γενική φόρμα τού έργου. ‘ Ο 
σπασμένος, τελείως ακατάληπτος διάλογος, 
ό στερημένος όποιαδήποτε ενότητα καί συ
νοχή καί όποιοδήποτε σκοπό, δέν υπάρχει 
για νά φωτίσει, δίπλα του, τό φυσιολογικό. 
Υπάρχει για νά βεβαιώσει ότι σ \  αυτόν βρί
σκεται, μ’ αυτόν συλλαμβάνεται καί εκφρά
ζεται τό φυσιολογικό.

Ή σκηνική οδηγία είναι κι αυτή προσαρ
μοσμένη σ ’ αυτή τη συνθήκη της ζωής. Εί
ναι κι αυτή σκηνική οδηγία μεταφυσικής άρ
νησης. Δέν υπάρχει γιά νά δείξει τό φυσιο
λογικό καί ύπαρχτό κόσμο καί νά φωτίσει 
πώς μέσα στό χώρο αυτό κινείται τό πα
θολογικό, τό έκχεντρικό καί τό ασήμαντο, 
τό άντιανθρώπινο, τό κτηνώδες καί τό στε- 579
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ρημένο κάθε λογικού, άλλα, αντίθετα, γιά 
νά υπογραμμίσει ότι τό φυσιολογικά στον 
κόσμο, άν υπάρχει κόσμος, είναι αύτό ά- 
κριβώς τό άσυνάρτητο, τό άποχτ ηνωμένο, 
τό στερημένο λογικό, συνοχή, ενότητα, σκο
πό καί κατεύθυνση, μια όποιαδήποτε προο
πτική πέρα καί έξω από τό θάνατο, τό 
μηδέν, την καθολική άρνηση.

"Ετσι, ή γκρι μάτσα πού έπιδάλλει τη 
φάρσα, συνοδεύεται καί συνδυάζεται μέ τό 
τραγικό, πού έπιβάλλεται άπό την όλοκλη- 
ρωτική καί μεταφυσική άρνηση, τη φυσική 
καί μεταφυσική ακινησία. Τό τραγικό μέ 
τήν αρχαία κλασική έννοια, μια καί 6 άν
θρωπος —  ή σκιά του —  βρίσκεται μπρος 
σέ δυνάμεις ύπερβατικές, αιώνιες, αμετακί
νητες, παράλογες καί άκατσνίχητες* μπρος 
σέ δυνάμεις πού τον καταδικάζουν στη βέ
βαιη ήττα. Στο μηδέν. Φαρσοτραγωδίες, έ- 
πομένως, πού εξελίσσονται —  σωστότερα, 
πού σημειώνονται μια καί δεν υπάρχει κα
μιά έξέλιξη σ ’ αυτές —  μέσα σ ’ ένα χώρο 
δίχως φυσιογνωμία, μεταφυσικό' καί στις ο
ποίες δεν κινούνται άνθρωποι μέ σάρκα καί 
κάχκαλα, άλλα σχιές, θλιβερές, μεταφυσικές 
οντότητες. Τό υπαρκτό δεν υπάρχει πιά ού
τε σαν υπαινιγμός — κι άκριβώς γι’  αυτό 
καί τα ττίλάσμοττα πού κατοικούν τό χώρο 
τού Μπέκετ έχουν μεταμορφωθεί σέ σκιές, 
σέ φαντάσματα, μέ τραγικά κωμικές φάτσες. 
Τό περιεχόμενο καθορίζει γιά μια,/ ακόμη 
φορά τη φόρμα, πού άν γίνει σκοπός καθ’ 
εαυτόν, δέν μπορεί νά δώσει παοα μόνον 
αύτό τό περιεχόμενο, δέν μπορεί νά γίνει Ο
πλο τεχνικό κατάλληλο γιά χρησιμοποίηση 
μέ διαφορετικό σκοπό.

Καί τώρα, στον Ευγένιο Ίονέσκο —  πού 
είναι, σήμερα, ό πιο «κλασικός» εκπρόσωπος 
της «πρωτοποριακής» δραματουργίας. 'Ο  
καλλιτέχνης πού δέν έγκαταλείπεται στην 
«παρακμή», άλλα καί δέν «παρασέρ νέτα ι» 
προς μιαν οριστική ρήξη προόδου μέ τήν 
τάξη του.

Ό  ίδιος, σέ μια σειρά «θεωρητικά» του 
κείμενα, έχοντας σαν κριτήριο τήν προσω
πική του εμπειρία, χαρακτηρίζει ·τόν «πρω
τοποριακό» δραματουργό σαν τον «καλλιτέ
χνη πού είναι συνειδητά έναντίον τής επο
χής του καί μοιάζει μέ εχτρό στο εσωτερικό , 
της πόλης πού άγωνίζεται παθιασμένα νά 
ocvcct ρέψει».

’Αλλά, ή «πόλη», σύμφωνα μέ τον Ίονέ
σκο, δέν είναι τόσο ένα συγκεκριμένο καθε
στώς, όσο ή «ανθρώπινη συνθήκη», στο βα
θμό που ό άνθρωπος είναι ’Αριστοτελικό 
«ζώον πολιτικόν», καθώς καί οί σκληρωτικές 
μορφές τέχνης πού υιοθετεί, άπό μια στι
γμή καί ύστερα, ή πλειοψηφία τών καλλιτε
χνών μιας δοσμένης εποχής —  ό ρεαλισμός 
γιά παράδειγμα ή ένας κάποιος συμβολισμός, 
άν αποτελούν τήν έπικρατέστερη θεατρική φόρ
μα τής εποχής, μια φόρμα πού δέν μπορεί πια 
νά αποδώσει τήν πραγματικότητα.

Καί γιά νά μήν αφήσει αμφιβολίες, προ
χωρεί σέ αποσαφηνίσεις. 'Υποστηρίζει ότι ή 
ιστορικότητα βρίσκεται κατά κύριο λόγο

στην άν ιστορικότητα, ότι τό δυναμικά πρα
γματικό βρίσκεται μέσα στο μή πραγματικό! 
καί στο φανταστικό* ότι τό φανταστικό είναι 
πιο κοντά άπό τό ρεοαλιστικό στο ουσιαστι
κά πραγματικό, γιατί δέν είναι αυθαίρετο, ι 
άλλα άπτοκαλυπτικό. « ’Αληθινός —  λέει —  εί
μαι μόνον όταν έφευρίσκω καί φαντάζομαι, 
ενώ όταν μιμούμαι τό όληθινό είμαι ψευτοα-ϊ 
ληθινός». Κι αλλού: «Τό ρεαλιστικό είναι]
κάτω άπό τήν πραγματικότητα, πιο άδύνα- 
το άπό τήν πραγματικότητα* καί μόνο το ι 
φανταστικό μπορεί νά συλλάβει καί νά άπο-1 
δώσει τήν πραγμχτκότητα».

«Τίποτα τό πιο φανερό καί «λογικό» — το-j 
νίζει —  άπό τήν κατασκευή τής φαντασίας. 
Θά μπορούσα, μάλιστα, νά πώ ότι ό κόσμο 
είναι εκείνος πού μού φαίνεται άλογος, πο 
γίνεται παράλογος καί ξεφεύγει άπό τό λ 
γικό μου».

«Ή  πρωτοπορία» —  βεβαιώνει —  είναι 
μια επιστροφή στις ρίζες, πραγματώνεται 
χάρις σέ μια «γλώσσα» που έχει τις πηγέ 
της σέ μιαν έξωϊστορική πραγματικότη 
πέρα καί πάνω άπό τό επίκαιρο». Ή άλή 
θεία —  προσθέτει —  είναι διπλή: άλήθει 
τού επίκαιρου καί αλήθεια μόνιμη, μή επί 
καιρη καί γι’ αυτό πάντοτε επίκαιρη, 
«πρωτοπορία» θέλει να ξαναβρεϊ, νά πεί 
ξεχασμένη άλήθεια καί νά τήν εντάξει, έτσι 
άνεπίκαιρα, στο επίκαιρο, νοιάζεται καί * 
θιάζεται γιά κείνο πού ενδιαφέρει τον άνθ 
πο, όχι επιφανειακά, άλλα βασικά.

Μέ άλλα λόγια, πέρα άπό τον Άριστο 
λικό άνθρωπο πού είναι «ζώον πολιτικό 
ύπάρχει καί ένας άλλος άνθρωπος, ό μοναχ 
κός άνθρωπος, πού έρχεται σέ σύγχροι 
μέ τον πρώτο' καί ενώ ό πρώτος, ό ά  
πος «ζώον πολιτικόν», είναι τό εφήμερο κ 
τό έπιφανειχκό, τό έξωτερικό καί τό χστ 
σκευασμένο, ό «μοναχικός» άνθρωπος εί 
τό ουσιαστικό, μια πραγματικότητα αίώνι 
καί αναλλοίωτη, πού έχει τις δικές της «μ 
νιμες» αξίες.

Ό  «πρωτοποριακός», λοιπόν, καλλιτέ 
—  μάς εξηγεί ό ’ I ονέσκο —  ένδιαφέρεται 
αυτόν τον δεύτερο άνθρωπο, γιά τίς δ 
του μόνιμες αξίες, γιά την «οτνθρώπινη συν  ̂
θήκη» πού δέν είναι τίποτε άλλο οστό τ 
γική σύγκρουση ανάμεσα σ ’ αυτά τά 
αντιφατικά χαρακτηριστικά τού άνθρά:
Καί μ’ αυτή τη βάση, βαθμολογεί καί 
χωρεΐ: ή «Mccva - Κουράγιο» τού Μπέρτολ
Μπρέχτ έχει δευτερότερη άξία, γιατί μάς 
χνει τό θάνατο μέ μορφή επίκαιρου: σαν κ 
που συμβαίνει σέ κείνους που πηγαίνουν στ 
πόλεμο. “Όμως, τό «Τέλος Παιχνιδιού»
Μπέκετ έχει άξία μεγαλύτερη, μονιμώτ 
μή έπίκαιρη —  ·:<* επομένως, πιο έπίκαιρη 
επειδή μάς λέει ότι όλοι οί άνθρωποι 
θαίνουν, όχι μόνον εκείνοι που πηγαί 
στον πόλεμο.

Δέν είναι, λοιπόν, ριζωμένος στήν έ 
του —  τό τονίζει ό ίδιος —  ό Ίονέσκο' 
ναι ένας «ξερριζωμένος», που δεν νοιάζ 
γιά τό «έπίκκχιρο», παρά στο βαθμό που 
αποτελεί άλήθεια μόνιμη. Δέν δέχετα»
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ρεαλισμό, γιατί αστός βρίσκεται κάτω, πί
σω άπό την πραγματικότητα, πιστεύει μόνο 
στη φαντασία καί στην έφεύρεση, γιατί αυ
τές μόνο «αποκαλύπτουν» την αλήθεια —  τη 
«μόνιμη άλήθεια», την άλήθεια τού μοναχι
κού κ’ έτσι τού μη επίκαιρου καί, έπομένως, 
τού αιώνιου ανθρώπου.

"Ας ρίξουμε, τώρα, μια ματιά στο θέατρο, 
δπως τό βλέπει ό Ίονέσκο. Κατά βάση 
θέατρο —  μάς βεβαιώνει —  είναι τό βαβειά 
τραγικό καί τό βαθειά κωμικό, δηλαδή, μόνο 
έκεινο που δεν έχει λύση, πού σπάζει 
τά μούτρα του πάνω σε δυνάμεις (Αντικειμε
νικά ακατανίκητες. ’Ακόμη: τό σημερινό θέα
τρο άνήκει περισσότερο άπό όσο πρέπει 
στην έποχή του, χρειάζεται κ* έχει ανάγκη 
άπό ένα «στοιχείο έξω χρόνου καί τόπου». 
Επίσης: τό θέατρο δεν είναι ή «γλώσσα» 
των Ιδεών. Καί πιο κάτω: ή άξια τού θεά
τρου βρίσκεται στη μεγέθυνση των «έφφέ»* 
καί για νά άνταποκριθεί τό σημερινό θέατρο 
στις άνάγκες τού σημερινού εξεγερμένου άν- 
θρώπου, για νά (Ανανεωθεί τό θέοττρο, πρέπει 
νά μεγεθύνουμε άκόμη περισσότερο τά έφφέ 
αυτά, νά τά υπογραμμίσουμε, νά τά  φτά 
σου με σ ’ ένα σημείο παροξυσμού. Πρέπει, έπο- 
μένως, νά τά φτάσουμε στο γκροτέσκο, στην 
καρικατούρα, νά ξεπεράσουμε την επίπεδη, 
Ακίνδυνη καί δίχως (Αποτέλεσμα είρωνία. Νά 
χρησιμοποιήσουμε τό πνεύμα σέ τόνο μπουρ- 
λέσκου, τό κωμικό στην υπερβολή του* καί 
δίχως καμμιά φινέτσα. Νά τά φτάσουμε δλα 
στον παροξυσμό, έκεί όπου βρίσκονται οί πη
γές τού τραγικού, νά φτιάξουμε ένα θέατρο βί
ας, βίαια κωμικό, βίαια δραμοττικό. Νά άποφύ- 
γουμε, έπειτα, την ψυχολογία, νά της δώ
σουμε μιά διάσταση μεταφυσική, μιά καί τό 
θέατρο βρίσκεται στην άκρα υπερβολή των 
συναισθημάτων, σέ μιαν υπερβολή πού βγά
ζει άπό τη θέση της την έπίπεδη καθημε
ρινή πραγματικότητα —  νά φτάσουμε, μέ 
άλλα λόγια, στην εξάρθρωση τού διαλόγου.

Καί προχωρεί, άκόμη, στη θεατρική του 
ό Ίονέσκο: για νά ξερύγουμε, να άπαγγι- 
στρωθούμε άπό τό καθημερινό, άπό τη συ
νήθεια καί την πνευματιχή τεμπελιά πού μάς 
κρύβει πόσο παράξενος είναι ό κόσμος, πρέ
πει νά δεχτούμε μιά πραγματική κατακεφα
λιά. Δίχως μιά καινούργια παρθενικότητα 
τού πνεύματος, δίχως την απόχτηση μιας 
καινούργιας συνείδησης —  μιλάει ό Ίονέ
σκο — της ύπσρξιαχής πραγματικότητας, δεν 
σπάρχει θέατρο καί δεν υπάρχει καί τέχνη.
Γιά νά άποκαταστήσουμε τό πραγμοτπκό, ε
πομένως, πρέπει προηγούμενα νά πραγματώ
σουμε ένα είδος άποδιάρθρωσης, εξάρθρωσης 
τσύ πραγματικού. Πρέπει, λοιπόν, στήν πε
ρίπτωση τού θεάτρου, νά παίζουμε αντίθετα 
προς τό κείμενο: σ ’ ένα κείμενο λωλό, παρά- 
λογο, κωμικό, μπορούμε να στήσουμε μιά 
^ρασταση , νά δώσουμε μιαν ερμηνεία 6α- 
Ρ^α, σοβαρή, επίσημη. ’Αντίθετα, σ* ένα 
Φγο δραματικό μπορούμε νά δώσουμε μιαν 
ερμηνεία πού νά θυμίζει τσίρκο, μπορούμε, 
δϊίλαδή, νά υπογραμμίσουμε τήν τραγική ση- 
μασια ένός έργου μέ τή φάρσα.

Καί πιο κάτω: τραγικό καί φάρσα, πε
ζολογία καί ποίηση, ρεαλισμός καί φαντα
σία, τό καθημερινό καί τό (Ασυνήθιστο άπο- 
τελούν ίσως τις (Αντιφατικές άρχές, τά (Αντι
φατικά αττοιχεΐα πού θά άπστελέσουν τις 
βάσεις μιας καινούργιας θεατρικής κατα
σκευής, όπότε τό μή φυσικό μπορεί, μέσα 
στή βιαιότητα του, νά φανεί φυσικό καί τό 
υπερβολικά φυσικό νά φανεί σάν μή νατου- 
ραλιστικό. Δεν πρέπει, άχόμα, νά ξεχνάμε 
—  τονίζει ό Ίονέσκο —  ότι ό λόγος δέν ά- 
ποτελεί παρά ένα άπό τά στοιχεία κλονισμού 
στο θέατρο. Τό θέατρο χρησιμοποιεί τό λόγο 
μέ τον δικό του τρόπο: τον διάλογο —  τον διά
λογο της μάχης καί τής σύγκρουσης κι όχι 
της συζήτησης καί τής φιλοσοφικής τοποθέ- 
αησης.

Τέλος: στο θέατρο δλα επιτρέπονται: νά 
δίνεις ζωή σέ πρόσωπα, άλλα καί νά υλο
ποιείς τις (Αγωνίες, τις έσωτερικές παρου
σίες. "Ετσι, όχι μόνο έπιτρέπεται, άλλα καί 
επιβάλλεται να δίνεις ζωή στα άντικείμενα, 
στα  ντεκόρ, νά συγκεκριμενοποιείς τά σύμ
βολα.

Ό  στόχος τού μελετήματός μας δέν μάς έ- 
πιτρέπει νά προχωρήσουμε περισσότερο στή 
«φιλοσοφία» καί στή «θεατρική» τού Ίονέ
σκο. ’Απομένει νά έξετάσουμε, έτσι, τό έρ
γο του. Καί δέν πρέπει, έξ άλλου, νά ξεχνά
με ότι στ αεαία δέν έχουν οί «θεωρητικές» θέ
σεις, είτε ή διακηρυγμένη πρόθεση ένός καλ
λιτέχνη, άλλα δ,τι πραγματοποίησε άπ* αυ
τές, εκείνο πού υπάρχει μέσα στό έργο τού 
καλλιτέχνη, δ,τι έχει καλλιτεχνικά πραγμα- 
τωθεί.

Καί τό έργο τού ΐΓαλλορουμάνου δραμα
τουργού μάς δείχνει δτι βρισκόμαστε μπρος 
σ ’ ένα καλλιτέχνη πού, πέρα οτπό όποιεσδή- 
ποτε θεωρητικές διακηρύξεις, βρίσκεται —  ά
ραγε, πέρα άπό κάθε άμφιβολία; —  σέ διά
σταση μέ τήν έποχή του, μέ τήν τάξη του 
καί τό καθεστώς της. ’Αλλά, ταυτόχρονα, καί 
σ ’ ένα καλλιτέχνη πού εΐναι αποφασισμένος 
νά μήν (Ατενίσει πέρα άπό τήν έποχή του — 
καί την τάξη του —νά μή βρει διεξόδους άπό 
τό τέλμα, διεξόδους ικανές νά μεταβάλλουν 
τήν «απαράδεχτη (Ανθρώπινη συνθήκη» πού έ
χουν δημιουργήσει οί ως τά σήμερα θεσμοί 
τού ανθρώπου σάν άριστοτελικού «ζώου πολι
τικού»* σ ’ ένα καλλιτέχνη πού μαστιγώνει 
κάθε ελπίδα ύπαρξης διεξόδου, πού άρνιέ- 
ται πεισματικά τήν ύπαρξη μιας όποιαδή- 
ποτε διεξόδου, πού γελοιοποιεί κάθε πι
θανό, δυνάμει, φορέα διεξόδου. Σ ’ ένα καλ
λιτέχνη, μέ δυο λόγια, πού μένει, τελικά — 
καί . παρά τίς «διακηρυγμένες προθέσεις» 
του —  μέσα στήν έποχή του, έποχή πού την 
βλέπει στατικά, μιά καί δέν τήν τοποθετεί 
μέσα στον ιστορικό χρόνο, μιά καί δέν της 
άναγνωρίζει τή δυνατότητα τής εξέλιξης καί 
τής μεταβολής —  ριζικής, σ ’ αυτό ή σέ 
κείνο τό βαθμό. Καί μάλιστα, μέσα στήν έ~ 
ποχή του πού, άπό τήν μιά τήν πολεμά καί 
τήν υπονομεύει, μιά woci τις (Ανατινάζει στον 
άέρα δλα τά  ούμβολα καί δλα τά δπλα 
της, κι άπό τήν άλλη, δέν τής (Αναγνωρίζει 581



παρά μια μονάχα δυνατότητα και έλπίδα: 
μια δυνατότητα και έλπίδα πού βρίσκεται 
στην άπάρνηση της καθιερωμένης λργικής 
καί των καθιερωμένων θεσμών καί άξιων καί 
στην έττιστροφή στον άσύνδετο και «πρώτο» 
άνθρωπο, ττου θα κάνει, άν κάνει, μια καινούρ
για άρχή, ττου θά αγωνιστεί νά 6ρεΤ τη «μό
νιμη άλήθεια» μέσα στο ίδιο πλέγμα των 
κοινωνικών σχέσεων.

Καί θά ττρέπει νά προσθέσουμε καί τού
το: δττως άποδεικνύει τελικά ή πράξη, 6 Ί -  
σνέσκο, γιά λόγους καθαρά —  καί σχεδόν 
άττοκλειστικά —  δραματικούς, μηδενίζει την 
ανθρώπινη ψυχολογία, την κονιορτοποιεί καί 
άναζηττά νά δώσει στο θέατρο έκείνο ττου ό 
ίδιος έχει άττοκαλέσει «ζωή ένστικτώδικη». 
Πράγμα ττου τού έττι βάλλει, ττου τον άναγ- 
κάζει, νά δημιουργήσει έναν κόσμο δττου καί 
ό άνθρωπος —  ή καρδιά τής διάρθρωσης πού 
καθορίζει, σέ τελευταία ανάλυση, τήν καλ
λιτεχνική φόρμα —  καί ή γλώσσα του δέν 
άττοτελούν παρά παρωδία τού ανθρώπου καί 
τής γλώσσας, δπου οί ήρωες μεταμορφώ
νονται σέ αυτόματα, συχνά σέ κλόουν τού 
τσίρκου ή σέ κωμιχοποιη μένους τροφίμους 
ψυχιατρείου, στερημένους κάθε λογική ένό- 
τητα, ή συνέπεια.

Ή ίδια ή «θεατρική» του τον άναγκάζει, 
τελικά, νά «άκούσει» τον ανθρώπινο διάλο
γο σάν ένα παράλογο, σωστότερα, στερη
μένο λογικού, θόρυβο. Κάτι, δηλαδή, που πο
λύ πριν άπ* αυτόν, άμέσως μετά τον πρώ
το παγκόσμιο πόλεμο, είχαν πεΐ, άν έστω 
καί μέ άσάφεια, δίχως τή δική του ψυχρή 
σαφήνεια, οί σουρεαλιστές. Στον Ίονέσχο 
αίσθημα καί λόγος έχουν κατακερματιστεί, 
καταχαεΐ, δεν απομένουν παρά οί πικοές 
στάχτες του, στάχτες μέσα στις οποίες βρί
σκεται τοποθετημένο τό δράμα: μια δράση 
δπου ολα, άνθρωπος καί λόγος, είναι άπο- 
τυχημένα καί καταδικασμένα* καί δπου δεν 
άπομένει, τελικά, σάν πικρή γεύση στο στό
μα, παρά ή σάν μαχαίρι είρωνία αυτής της 
άπατυχίας κι αυτής τής απ ’ τα πριν κατα
δίκης.

Στή «Φαλακρή Τραγουδίστρια», τό πρώ
το έργο τού Ίονέσχο, πού τό έγραψε —  ό
πως ισχυρίζεται —  δίχως καθόλου να τό 
προορίζει γιά τή σκηνή, ό άνθρώπινος διά
λογος καταντά, στήν ουσία, μια σειρά άπό 
μονολόγους* κι ακόμη χειρότερο, μονολόγους 
στερημένους ένα όποιοδήποτε περιεχόμενο, 
μια όποιαδήποτε λογική. Γιά νά καταλήξου·./ 
σέ κραυγές άναρθρες, σέ βοή δίχως νόημα, 
δίχως σκοπό, δίχως τίποτε. Κ ’ οί άνθρω- 
ποι, άρτηριοσκληρωτικές μορφές, σωστότε
ρα, μούμιες άπολιθωμένες μέσα στο θανά
σιμο σφίξιμο συμβόλων καί κοινωνικών σχέ
σεων καί θεσμών στερημένων μιας όποιασδή- 
ποτε σημασίας καί αξίας — θεσμών καί 
συμβόλων που προορισμό έχουν τήν άττολ- 
λοτρίωση του άνθρώπου.

Στις «Καρέκλες» τό «μήνυμα» είναι ό έ- 
ξανδραποδισμός τού άνθρώπου, ή έξοεβένω- 
σή του —  κάτω άπό τή σκιά τής φανταχτπ- 

5ο ώ κής παρουσίας δ,τι «μεγάλου» καί «άξιου»

έχει νά παρουσιάσει ή έποχή μας, ό «κό-j 
σμος» μας. Κι άξιοσημείωτο: πρόκειται γιά] 
τον συντριμμένο κ* έξουθενωμένο «μοναχικοί 
καί άνεπανάληπτο» άνθρωπο, μιά καί στούςΐ 
ήρωες του συγκεκριμένες καί άφηρημένες δυ-1 
νατότητες μένουν μπερδεμένες άξεδιάλυτα, 
δίχως τήν παραμικρή διάκριση μεταξύ τους,Ι 
δίχως μιάν αξιολόγηση, μιάν ιεράρχηση.

Κάτι χειρότερο στο «Μάθημα»: κουρέλια-] 
σμα τής άνθρώπινης «λογικής», τής άνθρώ-1 
πινης γνώσης, γελοιοποίηση τής έπιστήμηςΊ 
μουμιοποίηση άνθρώπου καί πνεύματος, ά-1 
πολίθωσή τους: καί μόνη λύτρωση, μόνη κα{| 
τάληξη, ό σεξουαλικός φόνος. "Ενα σωστό, 
ένα πραγματικό μάθημα είναι ή δράση τού 
έργου. Ένα μάθημα, όμως, δπου καμιά φρά-1 
ση δεν έχει περιεχόμενο, τά  πάντα είναι τό-Ι 
ποι κενοί καί νεκροί, δίχως ουσία, δίχως νό-Ι 
ημα* καί δεν απομένει παρά ή πικρή —  καί 
κωμική, γελοία —  τέφρα όλης τής ανθρώπι
νης προσπάθειας αιώνων στο χώρο τής γνώ-τ 
σης καί τής λογικής, τής αφαίρεσης καί τή<| 
σύνθεσης, τής αναζήτησης τής αλήθειας, μιας 
όλήθειας. "Ενα μάθημα πού ό Ίονέσκο διΤ 
δάσκει ότι τίποτε δεν άξίζει τον κόπο νά 
διδάσκουμε, μιά κι ό,τι διδάσκουμε ή μάα 
διδάσκουν — είναι νεκρό, καρικατούρα* άκόμη, 
αιώνες προσπάθειας δεν μπόρεσαν νά κ<9 
νουν άνθρωπο τον άνθρωπο, νά τον άτταλλά-i 
ξουν απτό τή μανία τής φυσικής καταχττροφής 
μέσα στή λαγνεία, μόνη χαρά κιαί άττόλαυσβ 
που του άπό μείνε.

Καί στον «Αμεδαΐο» οί άνθρωποι καταΚ 
τούν παραλογισμένες μαριονέττες, άνίκανβ 
νά συνεννοηθούν, παραδομένες σέ τρόμους, 
αιχμάλωτες είτε κοινωνιχών τύπων είτε Λ  
περτροφικών συναισθημάτων τής εποχής, που 
καταντούν «προσφιλή δεσμό», σάρκα άπό 
τή σάρκα μας, δίχως τά όποια είναι άδύ* 
νατό νά υπάρξουμε, μιά καί αυτά αποτε
λούν τή δικαιολογία τής αδυναμίας μας, 
τής άσημαντότητάς μας, τής άποτυχίας μας, 
τής συντριβής κάθε ονείρου μας καί κάθε 
φιλοδοξίας μας.

«Πώς τό θέλεις, ό άνθρωπος προσκοΛ 
λιέται σέ ολα, έτσι είναι καμωμένη ή καρ
διά τού άνθρώπου... Ναί, προσκολλιέτο» 
κανείς σέ οτιδήποτε, σ ’ ένα σκύλο, σέ μια 
γάτα, σ ’ ένα κουτί, σ ’ ένα παιδί... Ακό
μη περισσότερο σ ’ αυτόν (πρόκειται γιά 
να νεκρό που μεγαλώνει αδιάκοπα, προσω
ποποίηση ενός συναισθήματος ένοχης) πού 
έχει τίτλους. Τό σπίτι θά μάς φανεί άδε*ο 
δίχως αυτόν... Ή ταν ό βουβός μάρτυρσς 
ενός ολόκληρου παρελθόντος, όχι πάντοτε 
ευχάριστου, βέβαια... Θά μπορούσε μάλι
στα  κανείς να πεί: όχι ευχάριστο έξ αίτι
ας του... σλλά, στο κάτω - κάτω, ή ζωη 
δέν είναι ποτέ χαρωπή... "Αν δέν ήταν αυ
τή ή στεναχώρια, θά ήταν άλλες...» Κι ακό
μη: «Σκεψου καλά. Δέν θά τον ξαναδο^Β
πια ποτέ, ποτέ. Δέν θά μετανοιώσεις, δέν 
θα μέ κατηγορείς, δέν θά κλαίς». Θυμάται 
κανείς τούς βαρβάρους πού δέν ήρθαν καί 
πού θά ήταν «μιά κάποια λύσι».

’Αθύρματα οι ά\θρωποι στή σιδερά



νια δύναμη καταστάσεων πού σκοτώ
νουν. "Οταν ττιά φτάνει ή ώρα τού 
χωρισμού, ή ώρα νά υπάρξει ό άνθρωπος 
δίχως τον τρομοκράτη του, οι σκηνικές ό- 
δηγίες δεν άφήνουν την παραμικρή άμφιβο- 
λία: το πτώμα γίνεται άλεξίπτωτο, πού
παίρνει τό θύμα μαζί του, μακριά άπ ’ τους 
άνθρώπους και τη ζωή. Κι ό Άμεδαιος φω
νάζει: «Είμαι σαστισμένος, συγγνώμη, κύ
ριοι, κυρίες, συγγνώμη... μή πιστεύετε... ή
θελα πολύ να μείνω... νά μείνω μέ τά  πό
δια στή γη... γίνεται παρά τή θέλησή μου». 
Και για νά μήν άφήσει άμφιβολίες, γιά νά 
«σκοτώσει μ* ένα σμπάρο δυο τρυγόνια», 
ό Ίονέσκο βάζει ακόμη στο στόμα του κι 
αυτά τά  όλίγα: «Δεν θέλω νά μέ πάρουν... 
Είμαι υπέρ της προόδου, λαχταρώ νά *μαι 
χρήσιμος στους δμοιούς μου... ΕΤμαι υπέρ 
τού σοσιαλιστικού ρεαλ—  Σάς τό ’ρκίζο- 
μαι, είμαι κατά της διάλυσης,...» κλπ. κλπ.

Κι είναι, άκόμη, μορφές δίχως φυσιογνω
μία οί άνθρωποι, ζαλισμένα πλάσματα δί
χως συνοχή καί ένότητα, άνίκανα νά δια
κρίνουν, νά ξεχωρίσουν, άνίκανα νά άντιλη- 
φθούν τήν πραγματικότητα: «Τά μπερδεύω
όλα —  ομολογεί ό ΆμεδαΤος —  τά όνειρα 
μέ τήν πραγματικότητα, τις άναμνήσεις μέ 
τή φαντασία, δέν ξέρω πιά πού βρίσκομαι».

Κ’ είναι, τέλος, οί άνθρωποι άμορφες 
μάζες, στις σκηνικές οδηγίες —  όταν φτά
σει ή στιγμή νά μιλήσει ή φωνή της αλή
θειας, αυτή πού έρχεται οστό βαθειά, άπό 
τό υποσυνείδητο, έλευθερη άπό δεσμεύσεις 
εξωτερικές —  αποκαλύπτονται απάνθρωποι, 
καλύτερα έξωανθρώπινοι, ζωώδεις: «Προς τό 
τέλος —  ορίζουν οί όδηγίες —  οί φωνές γί
νονται παραπονιάρικες, μή ανθρώπινες, όχι 
πραγματικές, ίδιες μέ κραυγές ζώων πού 
πονάνε».

Θαρρείς καί ό διάλογος όλος έχει στηθεί 
γιά νά δείξει τις καθημερινές άνθρώπινες 
φράσεις σ ’ όλη τους τήν άσημαντότητα, δί
χως κανένα περιεχόμενο —  θαρρείς καί έχει 
στηθεί γιά νά τις δείξει νά νά διαλύονται 
πάνω στή σκηνή, γιά νά δείξει τον άνθρω
πο εξοντωμένο, μεταμορφωμένο σέ ψεύτι
κο παιχνίδι, σέ ψεύτικο παιχνίδι πού χαλ- 
νιέται, καταστρέφεται εκεί, μπρος στά  μά
τια μας, κάτω άπό τό γκροτέσκο κωμικό πε
ρικάλυμμά του, γιά νά μάς δείξει ότι ένα 
μόνο δράμα υπάρχει: ή ανυπαρξία λογικού 
— καί λογικής —  στά  ανθρώπινα.

Δέν θά σταθούμε στον «Ζάκ ή ή υποταγή», 
στο «Μέλλον βρίσκεται στά  αυγά», στο 
«Νέο κορίτσι γιά παντρειά», καί στον «Και
νούργιο Νοικάρη» που αποτελούν αναμφι
σβήτητα, μέσα στο  γκροτέσκο φόρεμά τους, 
μια καυστική αλύπητη σάτιρα θεσμών τού 
άστικού κόσμου κι άκόμη σωστότερα, τού 
μικροαστικού υποστρώματος πάνω στο ο
ποίο στηρίζεται ό άστικός κόσμος. Έκεΐ, 
ή «θεατρική» τού Ίονέσκο βρίσκεται στο  ση
μείο της απόλυτης ταυτότητας μέ τό περιε
χόμενο, σέ στιγμές ευτυχισμένες, μιά καί 
ό στόχος είναι περιορισμένος —  ίδιος μ* 
αυτόν που έχει καί στον τόπο μας ή έλα-

φριά κωμωδία τού Ψαθά —  καί δέν υπάρ
χει λόγος βαθύτερης άνατομίας.

Θά σταθούμε, όμως, γιά λίγο στον «Αύ- 
τοσχεδιασμό της Άλμά», στο «Δολοφόνο δί
χως μισθό», καί, φυσικά, στο «Ρινόκερω». 
Γιατί έδώ, ό Ίονέσκο δίνει περιεχόμενο ό
χι πιά .μονάχα μορφής στην «πρωτοπορία» 
του.

Στον «Αύτοσχεδιασμό τής Άλμά» άπαν
τά ό συγγραφέας —  ό ίδιος ό Ίονέσκο ά- 
νεβασ μένος στη σκηνή, υπέρ μάγος τής 
«πρωτοπορίας» καί κατήγορος κάθε άλλης 
μορφής τέχνης, Ιδιαίτερα εκείνης τού Μπέρ- 
τολτ Μπρέχτ καί κάθε κριτικής — : «Τό θέ
μα; ‘ Ο τίτλος; Ξέρετε, όλα βρίσκονται στις 
άποκρίσεις, στο παιχνίδι, στις σκηνικές ει
κόνες, είναι όλα πολύ όπτικά, όπως πάντα. 
Κάθε έργο είναι γιά μένα μιά περιπέτεια, 
ένα κυνήγι, μιά άνοακάλυψη ένος κόσμου 
που μού αποκαλύπτεται, ένος κόσμου πού 
ή παρουσία του ξαφνιάζει πρώτον άπ* όλους 
έμενα».

Κι άκολοιθεί ένα ανελέητο μασκάρεμα τής 
«θεατρικής» τού Μπρέχτ, μιά δίχως οίκτο 
καί έξω άπό κάθε μέτρο προσπάθεια γελοι
οποίησης τού «επικού θεάτρου», μέ μέσα 
φτηνά, φτηνό μέτρο έπιθεώρησης, μιά προσ
πάθεια αξιοποίησης χιλιοειπωμένων κλισέ: 
έξηγεϊ τή θεωρία της απόστασης ένας «δά
σκαλος» πού ήρθε απρόσκλητος νά έπι βλη
θεί, νά δώσει διαταγές, στο δραματουργό: 
«Δέν παίρνει κανείς απόσταση άπό τον φαύ
λο κύκλο παρά άν δέν βγει άπ ’ αυτόν. Βγαί
νει κανείς, άντίθετα άπ* αυτόν, άν μείνει 
μέσα. Πρόκειται γιά ένα έσωτερικό πάνω 
στο όποίο γίνεται πειραματισμός άπ ’ έξω 
ή γιά ένα έξωτερικό πάνω στο όποιο γίνε
ται πειραματισμός άπό τά μέσα. Γιατί ό
σο  πιο μακρυά είναι κανείς, τόσο είναι 
πιο κοντά».

Κ ι ό δεύτερος «απρόσκλητος δάσκαλος» 
ό δεύτερος άρνητής, μέ άλλα λόγια, τού Ί 
ονέσκο, υπογραμμίζει: «Οί συγγραφείς δεν
υπάρχουν γιά νά σκέφτονται, υπάρχουν γιά 
νά γράφουν αυτό πού τούς ζητούν».

Κι ό τρίτος «άπρόοκλητος δάσκαλος»: 
«Μή έκνευρίζεσθε. Ά ν  δέν καταλαβαίνει, δέν 
φταίει αυτός. Είναι ένας διανοούμενος. "Ε
νας άνθρωπος τού θεάτρου πρέπει νά είναι 
ένα ζώον!».

Ακολουθεί άτέλειωτη σειρά κενότατων κοι- 
νοτοποιών καί παραδοξολογ ιών βαλμένων 
στο στόμα όσων δέν δέχονται τό «πρωτοπο
ριακό» θέοπτρο, μιά προσπάθεια παραμόρ
φωσης τού Μπρέχτ ικού διφορούμενου, τής 
άντίληψης ότι τό κριτήριο τού έργου, εκείνο 
πού τελικά τού δίνει την πραγματική, ε
σωτερική μορφή του, είναι τό όραμα τού 
κόσμου πού τό κινεί καί τό τρέφει: μιλούν 
οί τρεΐς «απρόσκλητοι δάσκαλοι»: «τό έρ
γο δέν υπολογίζεται —  υπολογίζονται μόνο 
οί αρχές —  δηλαδή, αυτό πού σκέφτονται 
γιά ένα έργο —  γιοττΐ τό έργο καθεαυτό δέν 
υπάρχει». Καί πιο κάτω: «Κύριοι, σάς τό βε
βαιώνω τό σκοτεινό είναι φανερό όπως τό 
ψέμα είναι αλήθεια». Καί φυσικά, ή προσ-



ττάβεια γελοιοποίησης των σκηνικών άντι- 
λήψεων Πίσκατορ - Μπρέχτ κι άκόμη της 
Ιστορικότητας καί του λογικού μέσα στην 
τέχνη.

Στο «Δολοφόνο χωρίς μισθό» σναζεΐ ό πα
λιός, μεσαιωνικός μύθος του δράκου πού 
σκοτώνει* έδώ, σκοτώνει ένας άγνωστος, για 
λόγους άγνωστους. Σκοτώνει καί συντρίβει 
καί καταδικάζει παί παραλύει τη δύναμη, τά 
όνειρά των άνθρώπων, κωμικαττοιεΤ τις λα
χτάρες τους. ’Αλύπητα, άνελέητα, με σκλη
ρότητα ό Ίονέσκο συντρίβει την αισιοδοξία, 
την πίστη στην πρόοδο καί στον άνθρωπο — 
ό φτωχός Μπερανζέ (θά τον δούμε άργότερα 
καί στο «Ρινόκερω») είναι ένα κωμικό, άνί- 
Kccvo νά κάνει αισθητό τό βάρος του, πρό
σωπο, ένα άνθρωπό*ι πού εξευτελίζει καί γε
λοιοποιεί δ,τι ωραίο καί μεγάλο καί ποιητι
κό, άκριβως με την ευκολία μέ την όποια τά 
πιπιλάει σαν γλυκεία καραμέλα. Καί στο τέ
λος, μπρος στην αδυσώπητη δύναμη μιας 
κατάστασης, συντρίβεται καί ό Ιδιος, διαλύε
ται, χάνει τη λογική άρθρωση τού λόγου, έκ- 
μηδενίζεται μέσα στην απόγνωση, ξεφου
σκώνει σαν μπαλλόνι: «Θεέ μου, δεν μπορεί 
κανείς νά κάνει τίποτα. Τί μπορεί κανείς νά 
κάνει... Τί μπορεί νά κάνει;».

'Αλλά, στο «Δολοφόνο χωρίς μισθό», ό Ί 
ονέσκο έχει ευρύτερες φιλοδοξίες: μέσα στη 
«μαγική» πολιτεία τού μυστηριώδη δολοφό
νου θά νικήσει —  καί θά διακωμωδήσει —  ό
λες τις δυνάμεις τής σύγχρονης ζωής, θά 
προβάλλει —  καί θά γελοιοποιήσει —  αισθή
ματα καί ποίηση υψηλή, έλπίδα καί αισιοδο
ξία, τέλος τις ριζοσπαστικές πολιτικές δυ 
νάμεις.

Ή  έλπίδα καί ή μή έλπίδα εΐναι αισθήμα
τα άνεδαφικά, άνεξήγητα. Μπορεί τή μή έλ
πίδα νά τή γεννά ένα θλιβερό έξωτερικό πε
ριβάλλον, τά βρώμικα σπίτια, τό λασπωμέ
νο χιόνι, ή φτώχεια, ή δυστυχία —  νά τή 
γεννά καί νά τή συντρίβει, όκόμη κι αυτή, 
ώσπου νά τήν καταντήσει άδιαφορία άπόλυ- 
τη, ουδετερότητα νεκρή. Καί μπορεί ό ήλιος 
πού λούζει μαγικά τά πάντα, τά  γυάλινα, 
φωτεινά σπίτια, τά ζωηρόχρωμα λουλούδια, 
οί έξωτερικές —  επιφανειακές —  αντικειμενι
κές συνθήκες νά γεννούν τήν ελπίδα καί τήν 
αισιοδοξία —  μάταια όμως, άδικαιολόγητα. 
Γιατί υπάρχει ό σιδερένιος, αδυσώπητος σκο
τεινός νόμος τού αθέατου δολοφόνου τού με
σαιωνικού παραμυθιού, ό Ιδιος μαγικός νό
μος πού διέπει πέρα από κάθε λογική καί 
τή σύγχρονη ζωή τής πολιτείας.

Τή μια στιγμή —  καθώς έρχεται από τήν» 
εξωτερική πολιτεία, τήν πολιτεία τού σκοτα
διού καί τού κρύου, τής βρωμιάς καί τής λά
σπης καί τού μαυρισμένου χιονιού —  όμο- 
λογεί: «Φοβόμουν νά ελπίζω... έλπίζω, 6έν
είναι πιά μιά λέξη γοελλική, ούτε τούρκικη 
ή πολωνέζικη... Ισως βελγική... κι άκόμη» 
καί προσθέτει: «ξέρετε, έχω τόσην άνάγκη
από μιάν άλλη ζωή, από μιά ζωή καινούργια. 
"Ένα άλλο πλαίσιο, ένα άλλο ντεκόρ. Βέβαια, 
ένα ντεκόρ, δέν είναι παρά κάτι επιφανεια- 
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χία προς ,μιά έσωτερική άνάγκη. Μόνο πού 
για νά άνθισει αυτός ό έσωτερικός κόσμος, 
τού χρειάζεται ή έσωτερική βοήθεια ένός ό- 
ρισμένου υπαρκτού, φυσικού φωτός, ένός κό
σμου άντικειμενικά καινούργιου. Κήποι, γα 
λάζιος ουρανός, μιά άνοιξη πού αντιστοι
χούν στον έσωτερικό κόσμο, όπου αυτός μπο
ρεί νά άναγνωρίσει τον έαυτό του, πού νά 
είναι σαν τή μετάφρασή του ή σάν ή προσ
μονή του, οί καθρέφτες έκείνοι μέσα στους 
όποιους μπορεί να φανεί τό Ιδιο του τό χα
μόγελο ή νά αναγνωρίσει τον Ιδιο του τον έ
αυτό, νά πει: νά τί είμαι πραγματικά καί τό 
ξέχασα, ένα χαμογελαστό πλάσμα μέσα σ ’ 
ενα χαμογελαστό κόσμο... Μέ λίγα λόγια, κό
σμος έσωτερικός, κόσμος εξωτερικός, είναι 
εκφράσεις ακατάλληλες, δεν υπάρχουν πρα
γματικά σύνορα ανάμεσα σ ’ αυτούς τούς δυο 
λεγάμενους κόσμους. Υπάρχει βέβαια, μ:ά 
πρώτη παρόρμηση πού έρχεται άπό μάς κι σ
τον δέν μπορεί νά έξωτερικευτεΐ, όταν δέν 
μπορεί νά πραγματωθεΐ άντικειμενικά, όταν 
δέν υπάρχει μιά άπόλυτη συμφωνία ανάμεσα 
στο έσωτερικό καί στο έξωτερικό μου έγώ, 
πρόκειται για καταστροφή, ή γενική αντί
θεση, ή τομή».

Καί μονολογεί: «Χρόνια καί χρόνια, βρώ
μικο χιόνι, ένας άνεμος δριμύς, ένα κλίμα 
πού δέν γνιάζεται γιά τά  πλάσματα... δρό
μοι, σπίτια, όλόκληρες γειτονιές, άνθρωποι 
όχι πραγματικά δυστυχισμένοι, άσκημοι, για
τί δέν είναι ούτε άσκημοι ούτε όμορφοι, όντα 
θλιβερά ουδέτερα, νοσταλγικά δίχως νοσταλ
γίες, σάν άσύνειδα, πού πάσχουν άσύνειδα 
γιατί υπάρχουν».

Μαζί μέ τούς ατέλειωτους μονόλογους 5- 
που περιγράφει την τομή τήν εσωτερική, θυ
μίζουν τά  Ντοστογιεφσκικά πλάσματα πού 
μοιάζουν μέ ταξιδιώτες που ταξιδεύουν προς 
μιά κάποια μακρινή ευτυχία, άλλα πού δέν 
φτάνουν ποτέ στο σταθμό της ευτυχίας, για
τί μόλις φτάσουν εκεί τούς περιμένει άλλο 
τραίνο, ένα άλλο μακρινό κι απραγματοποίη
το —  άπό λόγους εσωτερικής μοναξιάς — 
όνειρο.

Οί έννοιες τού πραγματικού καί τού μή 
πραγματικού, τού εφιάλτη καί τής άνθρω- 
πιάς άναπτύσσονται στο ενδιαφέρον αυτό έρ
γο άναλυτικά καί κυριολεκτικά ξεκουρελιά- 
ζονται, ξεφτίζονται —  καί θά άξιζε τον κόπο 
σέ μιά ένδελεχέστερη μελέτη νά αναλυθούν 
μέ προσοχή, γιατί δείχνουν πού καί πώς κα- 
τολισθαίνει —  παρά τή θέλησή του —  ό Ί 
ονέσκο καί προς την παρακμή. Δυστυχώς, ό 
χώρος καί ή έκταση τού μελετήματος δέν 
μάς επιτρέπουν μιά τέτοια άνάλυση. Τά ση
μειώνουμε απλώς όλα αυτά, γιά νά φανεί έ
τσι καλύτερα ή καταστρεπτική σημασία της 
διακωμώδησης άπό τον Ίονέσκο των ριζο
σπαστικών πολιτικών δυνάμεων τής σύγχρο
νης ζωής, ή διακωμώδησή τους καί ή ταύτη- 
σή τους μέ τις δυνάμεις τού φασισμού.

c0  σύγχρονος «βολεμένος» άνθρωπος —  ό 
’Αρχιτέκτονας τής μαγικής πολιτείας —  δη
λώνει κάπου: «Είσαστε χοντροκέφαλος. Μην 
παθιάζεστε δά καί τόσο. Αν σκεφτόταν κα-



νεΐς όλη τη δυστυχία της άνθρωπότητας, δεν 
βά ζοΟσε. Πρέπει καί νά ζήσουμε. Ύπάρ- 
χουν πάντα παιδιά πνιγμένα, πεινασμένοι γέ
ροντες, χήρες πένθιμες, όρφανά, λάθη δικα
στικά, σπίτια πού καταρρέουν πάνω στους 
ενοίκους τους... καί σφαγές καί καταποντι
σμοί καί σκυλιά τσακισμένα... "Ετσι, οΐ 
δημοσιογράφοι μπορούν νά κερδίσουν τη ζωή 
τους. Κάθε πράγμα έχει καί την καλή του 
πλευρά καί τελικά πρέπει νά κρατά κανείς 
την καλή του πλευρά». Καί ό ϊδιος εξηγεί 
οτι οποίος δεν θέλει νά υποταχτεί στο μη
χανισμό, στη «διοίκηση» καί θέλει τη «λευτε
ριά» του φυσικό είναι νά μείνει ανυπεράσπι
στος, νά πεθάνει κάτω άπό τό πλήγμα τού 
«δολοφόνου». "Ομως, τό πράγμα γίνεται πο
λύ έφιολτικό όταν τελικά άποδειχτεΐ ότι καί 
οί καλούμενες ριζοσπαστικές πολιτικές δυ
νάμεις δέν είναι κι αυτές τίποτε περισσότε
ρο άπό μιά άπάτη —  δταν, δηλαδή, άποδει- 
χτεΐ ότι δέν υπάρχει καμιά διέξοδος, ότι εδώ 
μέσα θά πρέπει νά πεθάνουμε, κλεισμένοι 
μέσα στο σιδερένιο κλοιό μιας αμετάβλη
της πραγματικότητας, μιας πραγματικότη
τας πού κατά βάθος δέν μπορεί, δέν πρόκει
ται νά αλλάξει ποτέ.

Κι αυτό ακριβώς κάνει ό Ίσνέσκο. Υ π άρ
χει διέξοδος; Καί πού; Στά  έρωτήματα αυτά 
άπαντά αρνητικά: στον κόσμο πού ζούμε,
υπάρχει ένας μόνο δρόμος —  μόνον ένας —  
κι αυτός, ό δρόμος τού φασισμού, όδηγεΐ 
προς ένα βαθύτερο σκοτάδι, προς μιά πληρέ
στερη άρνηση. Είναι ένας δρόμος πού ό Ί ο - 
νέσκο τον ξεγυμνώνει, τον έξευτελίζει, τον γε
λοιοποιεί όσο παίρνει. Αλλά, έν πρώτοις, 
πέρα άπ* αυτόν, δέν βλέπει άλλον, δέν υπάρ
χει —  γι’ αυτόν —  άλλος. Καί έπειτα, καθώς 
γκρεμίζει τα  φασιστικά σύμβολα —  τα ε
ξωτερικά καί τα ουσιαστικά —  τό κάνει μέ 
έναν τρόπο πού νά δημιουργιέται σύγχιση, 
χρησιμοποιεί όλα τα γνωστά κλισέ πού έ
χουν κοττά καιρούς χρησιμοποιηθεί καί προς 
την αντίθετη κατεύθυνση γιά την απογύμνω
ση καί τών προοδευτικών κινημάτων.

Καί δέν είναι μόνον αυτό. ' Ο άνθρωπος 
τού πνεύματος πού τολμά νά σηκωθεί έναν- 
τίον της «μαμάς - Πίπ» και τού σκοταδισμού 
της, δέν είναι στά  μάτια τού Ίσνέσκο παρά 
ένας κωμικός, σύγχρονος Δον - Κιχώτης, έ
νας τυπίσκος πού υψώνει τον άπομονωμένον 
έαυτό του σέ «ήρωα», σέ έναν ήρωα πού βα
δίζει στά τυφλά προς τη συντριβή του άπό 
τον αντίπαλο. Δέν υπάρχει έρεισμα γι’ αυ
τόν, δέν υπάρχει τίποτε, πέρα ίσως άπό τό 
μεθύσι του.

Τελειώνουμε μέ τό «Ρινόκερω». Άντιχιτλε- 
ρικό χαρακτήρισε τό έργο του ό ίδιος ό Ί ο - 
υεσχο καί αντιφασιστικά τό έρμήνεψαν μιά 
σειρά σκηνοθέτες. Σκοπός του, ή απογύμνω
ση τού κονφορμισμού, τής μόλυνσης οστό α
πολυταρχικές, στεγνές ιδέες, άντιανθρώπινες. 
Δέν ύπαρχει αμφιβολία, ότι άποτελεί ένα εΤ- 
δσς κλινικής σπουδής τού μικροαστικού κον- 
Φ°Ρμισμού, ότι μάς Αποκαλύπτει πώς γενιών- 
τσι τά άπολυταρχικά, άντιανθρώπινα κινημα- 
τσ, πώς ό φασισμός κερδίζει τις καρδιές τών

ανθρώπων, πώς όδηγεί στη δικτατορία, πώς, 
τέλος, οΐ άνθρωποι προσχωρούν μόνοι τους 
σέ κείνα τά  συστήματα πού τελικά θά τούς 
συντρίψουν.

"Ομως, ποιανού μικροαστικού κσνφορμ:- 
σμού; Τί άκριβώς σημαίνει στο «Ρινόκερω» 
μικροαστός; Την άπάντηοτη μάς την δίνει ό 
ίδιος ό Ίονέσκο: «ή μικροαστική τάξη πού 
έχω στο νού μου —  μάς λέει —  δέν είναι μιά 
τάξη δεμένη μ’ αυτήν ή μέ κείνη την κοινω
νία, γιοττί ό μικροαστός ήταν για μένα ένα 
πλάσμα πού βρίσκεται σ ’ όλες τις κοινω
νίες, είτε έπανοχττατικές λέγονται, είτε άντι- 
δραστικές. Ό  μικροαστός δέν είναι γιά μένα 
παρά ό άνθρωπος τών συνθημάτων, πού δέν 
σκέφτεται πια γιά λογαριασμό του, άλλα 
πού έπαναλαμβάνει τις έτοιμες καί γι* αυτό 
νεκρές αλήθειες, πού άλλοι τού έπέβολοτν. Μέ 
δυο λόγια, ό μικροαστός είναι ό διευθυνόμε- 
νος άνθρωπος».

Καί δέν θα μπορούσε κοονεΐς να έχει μεγά
λες αντιρρήσεις —  ως εδώ. Ομως ατό «Ρινό- 
κεοω», ό Ίονέσκο, πού αγνοεί συστηματικά 
την ύπαρξη εργατικής τάξης, βρίσκει την ευ
καιρία νά γελοιοποιήσει τον συνδικαλισμό, 
τον άθεϊσμό, τό σοσιαλιστή, όποιον πιστεύει 
στον όρθολογισμσ, όποιον πιστεύει στην κοι
νωνική δικαιοσύνη, στις έννοιες τής Ισότητας, 
τής δικαιοσύνης, όποιους αντιμάχονται τις 
φυλετικές διακρίσεις, την κοινωνική άδικία, 
τον μέσο άνθρωπο τού λαού που έχει κάποια 
φλόγα κοινωνικής δικαιοσύνης μέσα του, τον 
άνθρωπο πού πιστεύει οτήν πάλη τών τάξεων.
Στο πρόσωπο τού Μποτάρ κατεξευτελίζει Α
κριβώς όλα αυτά —  γιά νά αποδείξει τη θε
ωρία του πού προαναφέραμε ότι ό μικροα
στός, ό κατευθυνόμενος άνθρωπος υπάρχει 
παντού.

Καί τό πράγμα δέν θά είχε βαρύτητα, ί
σως μάλιστα καί νά αποτελούσε καί θετικό 
στοιχείο, άν έξω άπό τον Μποτάρ, τον γε
λοίο, άπολιθωμένο δασκαλάκο καί μικροα
στό συνδικαλιστή καί σοσιαλιστή, υπήρχε 
καί ένας πραγματικός εκπρόσωπος τών δυνά
μεων τής αλλαγής. Ό μως, στο «Ρινόκερω» 
δέν γίνεται καθόλου κάτι τέτοιο. Σέ μιά μά
χη απεγνωσμένη, όπου πάίνω στη γή δέ θά 
μείνει παρά ένας μόνον άνθρωπος, δέν υπάρ
χει άλλος εκπρόσωπος τού σοσιαλισμού πέ
ρα άπό τον κωμικό Μποτάρ. Σοσιαλισμός, 
άριστερισμός, ίσον Μποτάρ, ίσον γελοιότης, 
άπολίθωση καί στο τέλος —  μοιραία — 
προδοσία, προσχώρηση στο γενικό φαινόμε
νο.

Κι ό . «άνθρωπος» πού απομένει, ό άνθρω
πος πού θά αγωνιστεί ως τό τέλος; Ένας 
φτωχός μέθυσος υπαλληλίσκος, πικραμένος 
άπό τη ζωή, εξουθενωμένος άπό την αδυνα
μία του νά προσαρμοστεί στη ζωή, ξένος 
προς τη ζωή, ένας άνθρωπος πού δέν ξέρει 
γιατί, πού δεν καταλαβαίνει, πού αντιστέκε
ται τυφλά. Κι αυτά, αφού προηγούμενα, έ
νας - ένας, ξεγυμνώθηκαν όλοι όσοι προβάλ
λονται, μέ τή γνωστή άσαρκη τεχνική τού 
Ίονέσκο, σαν εκπρόσωποι, σαν εκφραστές ό- 
λων τών αξιών πάτνω στις όποιες θεμελίωσε 5ο5



ό σύγχρονος άνθρωπος τη ζωή του. Μόνος υ
παρκτός άνθρωπος, σχεδόν μέ σάρκα και κόκ- 
καλα, ό φτωχός μας Μπερανζέ, ό «απροσάρ
μοστος» υπαλληλίσκος, το άξύριστο, σκονι
σμένο, άγραβάτωτο ανθρωπάκι —  ένα άν- 
θρωπάκ ι απροσανατόλιστο σέ όλα, άνίκανο 
νά παρακολουθήσει τη ζωή ή τις καταχτήσεις 
της, τό πνεύμα της, την τέχνη της, ένα αν
θρωπάκι έγκαταλειμμένο στο κσνιάκ, σε παρ- 
ορμήσεις πού δέν έχουν λογικό άντίκρυσμα, 
που δέν φτάνουν στον χώρο της συνείδησης 
παρά σαν σκοτεινά, βασανιστικά έρωτηματι- 
κά.

‘ Ο στενός χώρος επιβάλλει να άφήσουμε 
τις παρατηρήσεις αυτές σέ τούτη την πρώ
τη τους μορφή, νά περιοριστούμε στη σχημα
τική εμφάνισή τους. Μέ τήν ελπίδα, ότι μιά 
συζήτηση ευρύτερη θά τούς δώσει τήν ευκαιρία 
γιά μιά πληρέστερη τοποθέτηση καί τεκμη
ρίωσή τους. Καί νά κλείσουμε τό κεφάλαιο 
Ίονέσκο μέ μερικές γενικές καί πάλι παρα
τηρήσεις:

«Πιστεύω —  λέει —  ότι μπορώ νά σκέφτο
μαι πάντως ότι ένα θέατρο τής πρωτοπορίας 
θά είναι ακριβώς εκείνο τό θέατρο πού θά 
μπορούσε νά συ μ βάλει στήν έπανακάλΐΛ^η τής 
ελευθερίας». "Ομως, ποιας ελευθερίας; Τήν 
απάντηση θά την συμπεράνει κανείς από τήν 
παρατήρηση του Ίονέσκο ότι συχνά, δυστυ
χώς, οί χειρότεροι αστοί είναι αστοί άντια- 
στοί, κι οτι, γι’ αυτόν, «αστικό πνεύμα» ση
μαίνει κονφορμισμό έκ τών άνω καί έκ των 
κάτω, τής δεξιάς καί τής αριστερός, σημαίνει 
ακόμη, αστικό καί σοσιαλιστικό ίρρεαλισμό, 
τά συστήματα τών άπολιθωμένων συμβάσεων. 
Πώς ακριβώς τά  έννοεϊ όλα αυτά τά πρά
γματα τό βλέπουμε στον κόσμο πού δημι
ούργησε:

"Εναν κόσμο κατοικημένον από μοναχικά 
ρομπότ, πού χρησιμοποιούν, συχνά, πολύ συ
χνά, στο διάλογό τους, στοιχεία αποφρα
κτικά, στοιχεία πού κλείνουν τό δρόμο προ- 
κσλώντας τό γελοίο, ένα γέλοιο πικρό, σχε
δόν σπαραχτικό, από όπου άποστάζεται μο
νάχα —  σέ τελευταία ανάλυση —  ένα αίσθη
μα βαθύτατης βαρεμάρας. Κ ι άκάμη: έναν
κόσμο πού μάς επιτρέπει νά φύγουμε από 
τη ρεαλιστική πραγματικότητα, νά φύγου
με δίχως, όμως, νά μπορούμε καί νά δρουμε 
μιαν όποιαδήποτε διέξοδο. "Η σωστότερα, 
έναν κόσμο που καταλήγει σ ’ ένα αδιέξοδο, 
σέ μιά σφαίρα κενού, όπου νοιώθει κανείς 
άποπνιχτική την 'απουσία τού άέρα. Τό θέ
ατρό του μάς θυμίζει, μέ τον δικό του, καρι- 
κατουρίστικο τρόπο, τον κόσμο τών αιώνιων 
μοναχικών ταξιδιωτών τού Ντοστογ ιέφσχυ. 
Θαρρείς καί ή ζωή του κόσμου του είναι μιά 
σκηνή «γκράν γχινιόλ» σέ μιά φρικαλέα έμ- 
ποροπανήγυρη: ένα τραίνο - φάντασμα, γε
μάτο σκελετούς κατΐ μούμιες ηλίθιες πού ουρ
λιάζουν άσκοπα, τρελλά. Καί τό χειρότερο: 
έ\α τραίνο -  φάντασμα, πού τό ταξίδι του 
δέν τελειώνει πουθενά, συνεχίζεται αιώνια, ά
σκοπα, δίχως έλπίδα, σ ’ ένα κόσμο μέ κλει
στούς ουρανούς. »Κ ’ έδώ ακριβώς —  άν καί 
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νει μέ τον Μπέκετ — ό Εύγένιος Ίονέσκο, κα- 
τολισθαίνει κι αύτός, έστω άθελα του, έστω 
αντίθετα προς τις προθέσεις του, προς πα- 
ρακμιαχές στάσεις καί άντιλήψεις. Δέν ταυ
τίζεται, αλλά κατολισθαίνει προς αυτές. Κι 
ό δρόμος πού καλύπτει, τόν φέρνει περισσό
τερο προς τά πίσω, παρά προς τά μπρος. 
Τό μπρος, έχει φροντίσει νά τό απόκλεισε, 
καί νά τό γελοιοποιήσει —  τό πίσω, τό δέ
χεται, τό ό/ντιμετωπίζει σάν μόνη ενδεχόμενη 
λύση, σάν μόνη δυνατή διέξοδο —  άν βέ
βαια, υπάρχει τέτοιο πράγμα στον κόσμο I 
τών φαντασμάτων όπου μάς τοποθετεί.

Καί τώρα, ό Άρτούρ Άντάμωφ. Κι αυτός, 
νοιώθει νά τόν πνίγει τό «ψυχολογικό θέα
τρο» κι αγωνίζεται νά τό καταργήσει* κι αύ- ■ 
τός, φκοτίζει μέ την Τδια σκληρότητα, αλλά 
καί μέ κάπως μεγαλύτερη ζεστασιά, τό φρι- ■ 
κιαστικό μηχανισμό τών συναισθημάτων καί] 
τών ηλιθιοτήτων άπό τόν όποιον κυριαρχεί
ται ή ζωή στον αστικό κόσμο, ένα μηχανι
σμό πού μοιάζει περισσότερο ζωώδης παρα| 
ανθρώπινος. Λείπει, εν τούτοις, απ ’ αυτόν! 
εκείνη ή ψυχρή σκληρότητα του Μπέκετ καί] 
τού Ίονέσκο, υπάρχει, θαρρείς σάν φόντο μό-Ι 
νιμο, μιά ατμόσφαιρα θλίψης καί πόνου γιά 
την κατάντια του ανθρώπου.

Βέβαια, καί έδώ βρισκόμαστε μπροστά ι 
στην Τδια καταγγελία τής ανθρώπινης μονα-1 
ξιάς, τής ανικανότητας τού ανθρώπου γιά 
επικοινωνία. Καί ό Άντάμωφ μάς όποκαλάΐ 
πτει έναν άνθρωπο που ενώ θά περίμενε κα
νείς ότι τόν διακρίνει ή «πρωτοτυπία» καί ή* 
«προσωπικότητα», εκείνος ζεί καί φέρεταβ 
σάν μαριονέττα, σάν αυτόματη μηχανή, στε-ξ 
ρημένη εσωτερικότητας, λογικού, φωτιάς. Έν 
τούτο ις, στο έργο του, μορφολογ ι κά καί πε- 
ριεχομενικά, σημειώνει κανείς μιαν εξέλιξη, 
μιά βαθμιαία απομάκρυνση άπό τους αν
θρώπους -  σ<ιές καί μιά μετάβαση προς αν
θρώπους υπαρχτούς, μη ισοπεδωμένους, άν-ί 
θρώπους πού λίγο -  λίγο αρχίζουν νά ζούν 
όχι μέσα σέ χοντρά άπλσποιημένες σχέσεις, 
αλλά μέσα σ ’ ολόκληρο τό σύμπλεγμα τών 
κοινωνικών σχέσεων, μέσα σ ? έναν κόσμο άπό 
τόν όποιον αγωνίζονται νά ξεφύγουν, έναν 
κόσμο που τόν κχτταγγέλουν, έναν κόσμο πού 
δέν προσπαθούν νά τόν ξεπεράσουν μέ την ο
πισθοδρόμηση προς τήν ισοπεδωμένη, σπα~- 
ραχτική ηλιθιότητα που μάς αποκαλύπτει ό 
Μπέκετ, ή μέ τη διαφυγή μέσα στην «αίθου
σα κενού» στήν οποία μάς κοπάδικάζει ό Ί 
ονέσκο, άλλά προς κάτι άλλο, πιο ανθρώπι
νο, πιο πολύ έδραιωμένο στην αίσθηση τής 
αξιοπρέπειας καί στο λογικό.

Καί ό Άντάμωφ, εΐναι άλήθεια, μάς προ
βάλλει συχνά ανθρώπους άποχτηνωμένους — 
άλλά όχι σάν κατάληξη δίχως διέξοδο, άλλά 
σάν μιά καθαρή κατοτ/γελία μιας «ζωής που 
τά δεδομένα της είναι φρικιαστικά καί όπου 
οί καταστάσεις έπαναλαμβάνονται φατολι- 
στικά». Στήν «Παρωδία», ξεκινώντας άπό λε
πτομέρειες πραγματικές, άπό ένα προτγμΟΓΠ- 
κό γεγονός, κοιτάζει τόν κόσμο άπό ψηλά/ 
τόν απλοποιεί καί κοπαλήγει σέ μιά μετά· 
φυσική κατασκευή: ή μοίρα όλων τών άνθρο>*
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πων είναι 7δια. "Η σωστότερα, δχι όλων, έ- 
κείνων πού εϊτε δέχονται τη ζωή τυφλά, είτε 
την άρνοΟνται τό ίδιο τυφλά. Και τούς μέν 
και τούς δε τούς περίμένει ή όλοκληρωτική 
καταστροφή. Κι άν τό έργο τελικά έχει κά- 
irora πειστικότητα, τό όφείλει στο γεγονός 
ότι συχνά διαττνέεται άττό ένα αίσθημα έξέ- 
γερσης, ότττό κόπτοκι λαχτάρα έκδίκησης. Ή 
Λιλΐ είναι, έστω μέ μορφή καρικατούρας, ένας 
συγκεκριμένος γυναικείος τύπος, ό τύπος πού 
προκαλεΐ την ανάγκη της έκδίκησης.

Μή ξεκινώντας, έν τούτοις, από άστοκλει- 
στικά αισθητικές άνάγκες, μή έχοντας ά- 
ποκλειστικά σχεδόν μόνο μορφολογικές φιλο
δοξίες, άλλά αναζητώντας πραγματικά μιά 
καινούργια θεατρική ελευθερία και τήν ανθρώ
πινη άλήθεια, ό ’Αντάμωφ κινείται και με
ταβάλλεται άπό τό ένα έργο στο άλλο, με
ταμορφώνεται αναζητώντας τήν καινούργια ι
σορροπία πού ταιριάζει στή σκηνή της έπο- 
χής μας —  μιας εποχής άποχτηνωσης καί 
διάλυσης, άλλά καί μετάβασης.

"Ετσι, στο δεύτερό του κιόλας έργο, ή 
μοίρα των ά/νθρώπων δέν είναι πιά ισοπεδω
μένη: άλλη ή μοίρα τσύ ηρώα, τού άνθρώπου 
πού μεταδίδει, πρέπει νά μεταδώσει, τό μή
νυμα καί άλλη ή μοίρα όλων των άλλων, των 
συνηθισμένων ανθρώπων. Ή  καταστροφή εί
ναι μοίρα μονάχα τού όδηγού, τού άνθρώπου 
μέ τό μήνυμα.

Τό τρίτο έργο, «'Ο  μικρός καί ό μεγάλος 
ελιγμός» είναι κι αυτό μιά «αποτυχία», άλ
λά καί ένα άκόμη δίδαγμα: ή αποτυχία τής 
επανάστασης, ή καταστροφή όσων αγωνίζον
ται εναντίον τής εξουσίας. Κ’ εδώ, βρίσκεται, 
έκ των ύστερων, τό δίδαγμα: μιά συγκεκρι
μένη έπανάσταση μπορεί νά είναι καταδι
κασμένη σέ αποτυχία, άλλά ή έπανάσταση 
δέν είναι μάααιη, δέν είναι όλες οί έτττχναστά- 
σεις καταδικασμένες. Μέ βραδύ ρυθμό, ό 
Αντάμωφ ανακαλύπτει τό λάθος του, πού εί
ναι ταυτόχρονα λάθος καί ολόκληρου τού 
«πρωτοποριακού» θεάτρου: είναι θανάσιμο νά 
δίνεις χαρακτήρα απόλυτο σέ γεγονότα βα
σικά σχετικά. *0 Αντάμωφ πέφτει στο ί
διο, αναγκαστικά, λάθος μέ τον Ίονέσκο: 
γενικεύει αυθαίρετα, γενικεύει παρασυρμένος 
άπό τις επιταγές των μορφικών του στοι
χείων ή σωστότερα, άπό τό σφάλμα νά νο
μίζει ότι μορφικά στοιχεία κατάλληλα γιά 
την καρικατούρα μπορούν νά δώσουν φαινό
μενα πολύ ευρύτερα, πολύ καθολικώτερα καί 
πολύ πολυττλοκώτερα. Ή πορεία» του αποκα
λύπτει τούς περιορισμούς καί τις οοδυναμίες, 
τά βασικά λάθη τής «πρωτοποριακής» θεα
τρικής αντίληψης, τούς κινδύνους πού περι
κλείει. Καί κυριώτερα, μάς αποκαλύπτει πού 
όδηγεί τό βαρύ σφάλμα τής ύπεραπλοποίη- 
σης καί τής ·μή διάκρισης ανάμεσα σέ κατα
στάσεις έπιφανειακά όμοιων: όλες οί έπανα- 
στάσεις είναι «όμοιες» κι όμως, είναι καί 
βασικά διαφορετικές μεταξύ τους, όλες οί 
καταπιέσεις μοιάζουν σάν δίδυμα αδέλφια κΓ 
όμως διαφέρουν καί βασικά μεταξύ τους, δέν 
οδηγούν όλες οί επαναστάσεις καί όλες οί 
καταπιέσεις στο ίδιο αποτέλεσμα, γιατί ά

πό άλλού ξεκινούν, γιατί έχουν διαφορετικό 
υπόβαθρο, γιατί άλλου κατειθύνονται, άλλα 
στοιχεία τις συνθέτουν. Υπάρχει ή είδοποιός 
διαφορά —  κι αλλοίμονο άν δέν τής δώσου
με την προσοχή πού τής ταιριάζει.

'Ανήκοντας στην έποχή του, θέλοντας αυ
τήν νά οατοδώσει, ό ,Αντάμωφ, διαισθάνθηκε 
άπό την πρώτη στιγμή τούς κινδύνους πού 
περί έκλειε ό δρόμος τής «πρωτοπορίας». Καί 
προσπάθησε νά ξεφύγει άπό τούς κινδύνους 
αυτούς μέ καθαρά έξωτερικά στοιχεία: τοπο
θετώντας τά  έργα του σέ συγκεκριμένο τό
πο —  κατά προτίμηση σέ τοποθεσίες Βελ
γικές —  δίνοντας στούς ανθρώπους του την 
έξωτερική άνοατηρία πού συμπλήρωνε καί έκ
φραζε τήν εσωτερική τους οιναπηρία. Ομως, 
πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι όλα αυτά δέν ώ- 
φελούσαν. Βέβαια, μέ τον έξωτερικό αυτό 
τρόπο, έδινε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό γε
γονός —  άλλά κουτσά. Γ ιατί δέν αρκεί νά 
φωτογραφήσεις, έστω καί μέ ύπερβολικό φω
τισμό, ώστε να παραμορφώσεις ύπερτονίζον- 
τάς τα  έτσι, τά χαρακτηριστικά. Γιά να ξε- 
φύγεις άατό τή φωτογραφία —  έστω, είπαμε, 
τη φωτογραφία τού ύπερτονισμού μέ τό πο
λύ φώς —  χρειάζεται νά προχωρήσεις στούς 
νόμους πού καθορίζουν τις καταστάσεις, τίς 
δυνάμεις στις όποίες ύπακούουν οί άνθρωποι 
— opYoeva τών καταστάσεων. Νά μην έξο- 
μοιώνεις, δηλαδή, τό κοινωνικό υπόβαθρο, άλ
λά νά τό διαφοροποιείς, να τό ξεχωρίζεις. 
* Οπότε καί μοιραία άρχίζει ό δρόμος τού ά- 
ποχωρισμού άπτό την «πρωτοπορία».

Μελετώντας τά  έργα του, ό ’Αντάμωφ α
νακαλύπτει μόνος του τίς παγίδες καί τούς 
κινδύνους τής «πρωτοπορίας». Στην ανακά
λυψη, τον οδηγεί ή τάση πού κυριαρχεί μέσα 
του, τό όραμα τού κόσμου πού τον κινεί* 
όραμα που, ώς τήν ώρα τού «Πίγκ - Πόγτω, 
τό βλέπει παραμορφωμένο σέ βαθμό απαρά
δεκτο. Δραματουργός τής εποχής του, ccva- 
καλυπτει, έν τούτοις, ότι χάνει τό δρόμο του 
καί προβάλλει, άθελα του, ένα όραμα άγε- 
φύοωτης μοναξιάς, συντριβής, αποτυχίας, ά- 
συνενοησίας καί άσημαντότητας.

"Ομως, έκείνο πού τόν ένδιέφερε, κατά 
βάθος, δέν εΐναι ό «μοναχικός κι ανεπανά
ληπτος» άνθρωπος σέ αγεφύρωτη άντίθεση μέ 
τόν άριστοτελιχό άνθρωπο «ζώσν πολιτικόν», 
αλλά, αντίθετα, οί παραμορφώσεις πού προ- 
κάλεσε πάνω στον άνθρωπο όχι ίμια «γενική 
άνθρώπινη συνθήκη» πού εΐναι προϊόν της πιο 
πάοω άτγεφύρωτης άντίθεσης, μά ή συγκεκρι
μένη κοινωνική συνθήκη, τό κοινωνικό καθε
στώς μέσα στο όποιο ζή, άπό τό όποιο κα
θορίζεται κΓ ά.πό τό όποιο θέλει —  καί πρέ
πει νά βγεΐ.

"Ετσι, άντιλαμβάινεται ξαφνικά τή βοορύ- 
νουσα σημασία πού έχει γιά ένα έργο, για 
τήν ουσιαστική του, εσωτερική μορφή ή άρ
νηση τής έπιλογής καί τής διάκρισης, τού «εί
δους». ’Αντιλαμβάνεται, επίσης, πόσο παρα
μορφωτική έπίδραση ασκεί πά[νω στο έργο 
του —  καί στο όραμα τού κόσμου πάνω στο 
οποίο βρίσκεται τοποθετημένο τό έργο αυ
τό —  ή λαθεμένη άντίληψη ότι ή καθαρά ύ-



ποκειμενική έμττειρία έπιτρέπει νά φτάσουμε 
στην ϊδια την ουσία της άντικειμενικής πρα
γματικότητας' άνακ<χλύπτει δτι δίχως τό 
στοιχείο της έτπλογής —  κι άντίθετα με την 
τάση τής ϊσοπέδωσης καί της μη διάκρισης 
—  ή ύττοκειμενική αυτή έμπειρία καταντά στό 
έργο του κεντρική διάρθρωση τής πραγματι- 
κότητας.

’Ανακαλύπτει, τελικά, δτι ή «πρωτοποριακή» 
αυτή μορφή μπορεί νά άττοδειχτεΤ δπλο θαυ
μάσιο καί άποκαλυπτικό, άν δεν καταντήσει 
σκοπός καθ’ έαυτόν, ή καρδιά του έργου' 
άν άττοτελέσει έ ν α  άττό τά όπλα τής τε
χνικής του —  εκείνο τό όπλο πού θά του έπι- 
τρέψει, στημένο δίπλα στά  κλασικά λογοτε
χνικά μέσα καί στις κλασικές - ρεαλιστι
κές λογοτεχνικές μορφές, νά άπεικονίσει πιο 
άνάγλυφα καί τό παραμορφωμένο καί τό υ
γιές, τό φυσιολογικό.

Έ τσ ι, βρίσκει τό δρόμο που του επιτρέ
πει οί άνθρωποί του νά την είναι καταδικα
σμένα στη συντριβή φαντάσμοττα, ελλά λογι
κά πλάσματα πού ζούν μέσα στην αντικειμε
νική π  pay ματ ι κότητα καί, καταλαβαίνοντας 
τούς νόμους της, έπενεργοΟν πάνω σ ’ αυτήν 
πότε νά δ ι ανοίξουν την ποθητή διέξοδο. 
Βρίσκει, άκόμη, τό δρόμο πού τον γλυτώνει 
άπό τήν κατάργηση τού τόπου καί του χρό
νου, άττό τη σχηματοποίηση των ηρώων, άπό 
τον ύπερβολικό συμβολισμό των καταστάσε
ων, άπό την τοποθέτηση των εικόνων του, των 
προσώπων του δχι πάνω σ ’ ένα σταυροδρό
μι, αλλά πάνω σέ μιά προκαθορισμένη κα
τεύθυνση.

Έ τ σ ι  τό «Πΐγκ - Πόγκ» εΤναι τοποθετη
μένο σ ’ ένα συγκεκριμένο τόπο, σέ μιά συγ
κεκριμένη κοινωνία, σ ’ ένα συγκεκριμένο χρό
νο: ζούμε στον εικοστόν αιώνα καί ό σκο
πός τής ζωής μας είναι σαφής: πώς νά κερ
δίσουμε χρήμοττα καί προσωπική δύναμη καί 
γόητρο. '«Ο έξωτερικός κόσμος έπενεργεΐ πά
νω στούς ήοωές μας —  σάν κίνδυνος εξωτε
ρικός —  μά καί οι ήρωες αντιδρούν στον ε
ξωτερικό κόσμο, ό καθένας μέ τον τρόπο του. 
Έ τσι, ή μοίρα τους δέν εξομοιώνεται, δια
φέρει άπό άνθρωπο σέ άνθρωπο. Τό κακό, 
ή δυστυχία πού προκαλεΤ στον καθένα τους 
ή έξωτερική πραγ ματ ι κότητα δέν εΤναι κάτι 
τό ομοιόμορφο γιά όλους, διαφέρει άπό τον 
έναν στον άλλον, παίρνει χαρακτήρα προσω
πικό κι οδηγεί, έτσι, σέ διαφορετικά αποτε
λέσματα.

Μέ άλλα λόγια: οί ήρωές μας χάνουν σέ 
μεγάλο βαθμό τό χαρακτήρα του φαντάσμα
τος, άποχτούν, έστω μερικά, σάρκα καί κόκ- 
καλα, ζούν μέσα σ* ένα συγκεκριμένο κό
σμο, ό όποιος έπενεργεΐ πάνω τους καί πά
νω στον όποιον έπενεργούν καί κείνοι. Μέ ά- 
ποτέλεσμα τη διαφοροποίηση τής μοίρας 
τους, τη δημιουργία δυνοπτοτήτων, τή διά
νοιξη πιθανών δρόμων —  κ’ έτσι, έστω θο
λά, σχεδόν άνεπαίσθητα άκόμη, τη διάνοιξη 
διεξόδου.

Βρισκόμαστε άκόμη στην άρχή. Ή άλλη- 
γορία ύπάρχει πάντα, υπάρχει πάντα ένας 
κάποιος μονοκόματος χρωματισμός τής προ
σωπικότητας, οί κοινωνικές μεταβολές καί ά- 
χκχκατατάξεις παραμένουν θολές, τό κύλισμα 
τού χρόνου δέν γίνεται αισθητό μόλο τό βά
ρος πού έπιβάλλεται, ούτε καί προβάλλεται 
άνάγλυφη ή κοινωνική κατάσταση. "Ομως, 
ή άρχή έχει γίνει. 'Ο  Άντάμωφ έχει βρει τό 
δρόμο πού τού έπιτρέπει νά χρησιμοποιήσει 
τις μορφικές άνακαλύψεις καί έφευρέσεις τής 
«πρωτοπορίας» σάν μέσα καί ν* άποφύγει νά 
τις καταστήσει οηύτοσκοπό. Έ τσι, επιστρέ
φει στη ζωή —  φεύγει άπό την στατικότητα 
καί τή σχηματοποίηση. Επαναλαμβάνει καί 
αυτός τό ίδιο πού, πολύ πριν ekocvocv, ένας 
Έλυάρ, στην ποίηση, ένας Τόμας Μάν στο 
μυθιστόρημα: κρατά «μερικές μορφικές κατα
κτήσεις, άπαραίτητες γιά νά δώσουν ένοτν τύ
πο τής σημερινής ζωής, άλλα πέρα άπ* αυ
τό, ριζώνει καί πάλι τον άνθρωπο μέσα στην 
ίδια την καρδιά τών συγκεκριμένων ιστορι
κών καί κοινωνικών συνθηκών πού άποτελούν 
την Τδια την ύφη τής άνθρώπινης ύπαρξης. Στον 
καινούργιο αύτό δρόμο —  τό δρόμο τής έξό- 
δου άπό τον άπολιθωμένο, σχηματοποιημέ
νο, στατικό κόσμο τής «πρωτοπορίας» —  
προχωρεί τώρα μέ σταθερότερο βήμα, μέ 
τό καινούργιο του έργο, «^Ανοιξη 71».

Κλείνοντας, θέλουμε νά τονίσουμε τούτο: 
άς μάς συγχωρεθεϊ μιά κάποια σχημοτπκότη
τα στην παρουσίαση τών συλογισμών μας 
καί τών παρατηρήσεών μας. ΕΤναι κάτι πού 
τό επέβαλε ή στενότητα τού χώρου, ό ίδιος ό 
περιορισμός τού σκοπού μας: νά μην έξαν- 
τλήσουμε τό θέμα, άλλά απλώς νά τό θέ
σουμε, ώστε νά προκαλέσουμε τή συζήτηση 
σέ πλάτος καί σέ βάθος, πού μόνη μπορεί 
νά άποφύγει τά δικά μας «ήθελημένα» λάθη.
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Τής ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΙ

Ε ϊ, Πατούσα! — φωνάζει κάποιος, ·— πώς πήγανε τα λιτίφια σήμερις; 
Ό  Πατούσας οέ μιλάει. Κοιτάει πάνω απ’ τή σούστα τδ συχωριανό του 
καί τον διαβολοστέλνει. “Εχει καϋμδ μέσα στην καρδιά κι δλα τούτη 

τήν ώρα τού φαίνονται μαύρα. Νά, δ ήλιος βασίλεψε προτού νάρθει ή ώρα του. 
Τα βουνά στέκονται σά μαραμένα. Καί πάνω στον κάμπο άπλωσ’ ενα σύγνεφο. 
Τί τόν βασανίζει; Δέν ξέρει πώς νά μολογήσει ατούς σπιτικούς του δτι κάποιες 
μαριόλες σήμερα βάλανε φτερά στά λεφτά του καί κείνα χάθηκαν! Καί συλλο
γιέται. Κι αναβιβάζει δλα τά σημερινά. Καί βάζει από τή μιά μεριά τήν οργή 
τών θυγατέρων καί τού γιοΰ του, — τό σχιάχτρο τή γυναίκα του ποιός τή λο
γαριάζει! — κι άπό τήν άλλη τή σημερινή γιορτή του καί βρίσκει, τώρα πού 
βραδυασε, πώς είναι βαρύτερη ή οργή. Κ’ ή σούστα τρέχει...

—’Άιντε ντεμπελχανά! Χορτάτος είσαι! — φωνάζει δ Πατούσας στ’ άλογό 
του καθώς σιμώνει στο χωριό.

Βιάζεται, θά χωθεί σπίτι του γρήγορα κ’ ύστερα κρυφά - κρυφά θά φύγει 
γιά τό λειβάδι. Κι ώς αύριο... έχει δ Θεός!

Καί νά, τό άλογο ξανοίγεται. “Ενα κομμάτι σύγνεφο σταχτόχρυσο στο φω
τεινό απόβραδο. Τρέχει. Αίστάνεται πώς άλλα φταίνε στον αφέντη του καί 
πάνω στήν άχαμνή του ράχη ξεθυμαίνει. Καί στο δρόμο, οί άλογατάρηδες, τρα 
βάνε κιόλας γιά τά λειβάδια, καί μαζί μέ τή σ/.όνη πίσω τους απομένει κ’ ένας 
άχός άπό κάποιο τραγούδι.

— Μωρέ μάς πήρε ή νύχτα! Τί στραβοπατάς! — λέει πάλι δ Πατούσας 
στ’ άλογο.

Καί τό καμτσίκι άνεμίζει. Μιά μαύρη άστραπή στό πασχαλένιο βάθος. Τ’ 
άλογο, σέ λίγο, φτάνει μπροστά στήν πόρτα.

—Άπό πού νά τρυπώσω; — αναρωτιέται δ Πατούσας.
Δυο πόρτες έχει τό σπίτι. Μά κείνος, δέ βρίσκει ούτε μία γιά νά μπει, θά- 

θελε, τώρα, νά πέταγε. Νά πέταγε, έτσι, δπως ήτανε μέ τή σούστα πάνω απ’ τά 
κεραμίδια καί νά χωνότανε βιαστικά στό σταΰλο. Κ’ έκεΐ, δχι, δέν ήταν γιά νά 
χαϊδέψει τ’ άλογο. Ούτε καί νά τού γλυκομιλήσει. Μονάχα λίγο άχυρο κ’ ύστε
ρα φευγάλα!

"Ομως, άλίμονο! Πάνω στήν ώρα τόν πετυχαίνει δ γιός του.
—Τί τρέχεις έτσι πατέρα; —  ρωτάει. 589



— Δέν πούλησες τά πεπόνια; — λέει κ’ ή μεγάλη του θυγατέρα πού φτάνει 
κι αύτή άπορεμένη.

—Χμ! τά πούλησα... — λέει μασημένα κείνος καί ράβει τά χείλη του.
Καί άπό μέσα του:
«Ν’ άνοιγε ή γής νά με κατάπινε... νά μ’ έχαφτε τό σκοτάδι...»
Καί στην ψυχή, ενα σφίξιμο.
—Τότε τί έχεις κ’ είσαι ταραγμένος; —  ρωτάει ξανά ή θυγατέρα.
Ό  Πατούσας κάνει πώς δέν ακούει, πώς φροντίζει την ταγή τοΰ άλογου, 

πώς ξεμπερδεύει τις λαιμαριές του, πώς κουλουριάζει τις τριχιές. Κι ό ίδρωτας 
άπ’ τό μέτωπο άργά κυλάει στο λαιμό.

— Άπόστασε σήμερα τ’ άλογο; —  ρωτάει κ’ ή άλλη θυγατέρα, ή μικρή, 
φτάνοντας νά βοηθήσει τον κατάκοπο πατέρα.

— Άπόστασε, δέν τό βλέπεις; —  τής άποκρίνεται ό Πατούσας μέ θυμό.
—Καλά... δέ σοΰ είπα καί κανένα κακό... —  παραπονιέται κείνη.
—Δέ μοΰ είπες... μά σάν κάνα θεριό μέ τηράτε άπόψε, —  λέει ξανά έκεΐνος.
Άπό τήν μπροστινή αυλή δπου τράβηξε τό άλογο, έρχεται μιά θερμή φωνή, 

ενα κάλεσμα παράξενο, τραγούδι- παιδικό. Μιλάει ή γυναίκα τοΰ Πατούσα.
—ΙΙά... πά... πά...! Χοΰ... χοΰ... χοΰ...! — κάνει.
Κι ό άντρας της τήν άκούει. Καί στό μουχρό φώς τοΰ βραδυνοΰ τήν κοι

τάει. Τήν κοιτάει, καθώς έκείνη γιαλίζεται μέσα στά μαΰρα μεγάλα μάτια τ’ 
άλογου, λές καί τή μόρφηνε μονάχα ό δικός τους ό καθρέφτης, καί πιό πολύ 
άπό κάθε άλλη φορά δέν τήν χωνεύει.

"Ομως ό γιός του, δχι, δέν τά βάζει κάτω. Πλένει, όπως οί άδερφάδες του, 
τή γης μέ ΐδρω. ψωμάκι τρώνε μέ τή λάσπη της. Τί αναποδιές, λοιπόν, είναι 
τοϋτβς τοΰ πατέρα;

—Γιά κάτσε! ·— τοΰ λέει οργισμένος. —  ’Έπαθες τίποτα; Ά ν  έπαθες, ξέ
ρουμε τό στόμα σου καί μήν τά κακοβάζεις μ’ όλουνούς μας.

Καί πάλι μιλιά ό Πατούσας. Τί νά πεΐ; Καί τί νά μολογήσει; Καλύτερα 
τώρα δά νά γίνονταν άπ’ άνθρωπος ενα κουνούπι. Η καί μιά κόττα. Άπό κεί
νες πού γυρνοΰν στά πόδια του κι αυτός τις ξανεμίζει.

— Άσε τις κόττες! — φωνάζει ό γιός.
— "Ιδρωσες πατέρα; —  λέει κ’ ή μικρή του θυγατέρα. — Νά, πάρε τό 

προσόψι γιά νά σκουπιστείς.
Ό  Πατούσας σκουπίζει τόν ίδρωτα. Κι άπό τήν ήρεμη άγάπη τής μικρο- 

θυγατέρας, έξαφνα ξεθαρρεύει. Κι άποφασίζει κάτι νά πεΐ.
—Καί πώς νά μήν ίδρώσω; — ρωτάει δειλά. — Ή συφορά πού μ’ ηύρε 

σέ καλό θά βγει θαρρείς;
Γύρω του δλοι άκοΰνε μ’ όλάνοιχτο στόμα. «Τί λέει τοΰτο τό σαβοΰρι;» μοιά

ζουν νά λένε. «Δέ φτάνει μακρύ, κοντό περσεύει... Κοψομεσιαστήκαμε δουλεύον
τας νάχουμε κι άλλα...» Καί σιγά - σιγά πάνε πιο σιμά του. Κι δ · Πατούσας κοι
τάει πού οί λόφοι χαθήκανε άπ’ άντικρύ. Πού, τ’ άστρα φάνηκαν καί βγήκε τό 
φεγγάρι. Κι δλοι θά συναχτούνε σέ λίγο στό τραπέζι. Καί γρήγορα οί άνάκρι- 
σες θ’ άρχίσουν γιά τό πώς πήγε ή πούληση ή σημερινή κι δλοι θά τόν κεντή
σουνε βαθειά. Κι αυτός, πώς άλήθεια ν’ άρχίσει;

—Μεγάλο κακό μ’ ηύρε... —  λέει πάλι δισταχτικά. — Πριότη φορά πού 
νά μέ πάρει ό διάολος καί νά μέ σαβουριάσει, μοΰ ήρθε τέτοιο λιθάρι στό κεφάλι. 
Οδτ’ ακρίδα στό σπαρτό...! νΩχου! Δέν τό καρτέραγα! Φτοΰ! — φτύνει καί 
ξανά κοιτάει τήν κυρά.

Κείνη πάει πάνω - κάτω. Σιγανομιλεΐ. Τραυλιστά, μ’ έκεΐνα τά δικά της λό
για π’ άναβρύζουνε, κρυφή πηγή, ίσως άπό βάθη.

—Κό... κό... κό...! —  κάνει χαμογελαστά. — ’Όϊ... δϊ... δϊ...! — καί κά
ποιο κλωσσόπουλο άφίνει στό φαφουτιασμένο στόμα της ενα χλωμό φτερό.

Κι ό Πατούσας, δλο ξεθαρρεύοντας.



— Έ , τ’ είπα...; — ρωτάει σά ν’ άποξεχάστηκε. — Νά..., — συνεχίζει, —- 
είπα πώς κρύος ιδρώτας μ’ έκοψε. "Ολ’ άνάποδα πήγανε... Σαν τδν κάβουρα...

Κ’ υστέρα στή γυναίκα του:
—Κ’ έσύ τί μέ κοιτάς σαν κουτορνίθι;
Για λίγο, σά νά συλλογιούνται δλοι. Μέσα τους τδνα καί τάλλο. Κι δ Πα- 

τούσας ξαναρχίζει:
— Κακό, —  λέει, — πολύ μεγάλο κακό... άχ! —  άναστενάζει μέ πίκρα 

τάχα άβάσταγη. — Νά, ώς έκεί, ώς τό μύλο τού Άλευρά τά είχα... δέ γίνεται, 
τά είχα.... Τά πεπόνια πουλήθηκαν δλα... Κ’ έγώ, πώς καταφανίστηκα;

Δέν τού μιλά, γιά μιά στιγμή, κανένας. Μονάχα ή γυναίκα του λέει ξανά 
τά δικά της.

— Τσοϋ... τσοΰ... τσοΰ...! — κάνει στο πουλάρι καί τ’ άγεράκι παίρνει το 
τραύλισμά της καί γίνεται σάν ένας τρυφερός, άπόμακρος άχός πού άκουμπάει 
στήν καρδιά.

— Τ’ είχες ώς τό μύλο; — ρωτάει τόν πατέρα ξάφνου δ γιδς πολύ αυστηρά.
—Μήν έχασες τά λεφτά; —  λένε κ’ οί ουό του θυγατέρες.
Ό  Ιΐατούσας σά νά κομπιάζει. Καταπίνει, λές καί κατάπιε ξυλοκάρφια. 

Σηκώνεται καί ξανακάθεται.
— θά πάω νά πώ στδν αστυνόμο πώς σέ βάρεσαν ληστάδες! — φοβερίζει δ 

γιός. — Έ , μάς έψησες τδ ψάρι στο χείλι! Μίλα! —  λέει μέ θυ|ΐό.
Κι ό πατέρας, αύγδ σέ δυδ λιθάρια, άποφασίζει νά μολογήσει τή μαύρη 

την άλήθεια.
—Ναί, —  λέει ψιθυριστά, —  έχασα τά λεφτά. Κι αυτά πού σύναξα που

λώντας τά πεπόνια, κ’ έκεΐνα πού πήρα απ’ τδ μπαουλάκι τδ πρωί...
—Τάχασες! — λένε οί θυγατέρες άνοίγοντας τά μάτια.
—Ναί. — ξαναλέει κείνος, βαριά τάχα φαρμακωμένος.
Ό  γιός του, δμως, τίποτα δέν ρωτά. Κοιτάει τόν πατέρα του. 'Ένα σβω- 

λάκι μοναχό, έκεΐ στήν άκρια. Κ’ έξαφνα γελάει.
— Ά χ , — κάνει μέ γέλια τρανταχτά, —  παραπροπέρσυ τά λεφτά κάνανε 

φτερά γιατί κουβαλήθηκε στό σπίτι μας μιά ζωντοχήρα. «Πώ, πώ! τάκλεψε άπ’ 
τδ σεντούκι!» ’Έτσι φώναζε, πέρσυ, γιατί στό καπνοφύτεμα βουρλίστηκε μέ μιά 
καπνοφυτεΰτρα... Καί...

— Καί φέτος; —  ρωτάνε οί άδερφάβες του.
—Καί φέτος — λέει κείνος — γιατί πήγε στήν πολιτεία... Ά χ , νά κοβό

τανε ή γλώσσα μου, δταν είπα: «τράβα σύ άντίς γιά μένα!»
Καί σιγά, σά στδν εαυτό του:
— Τάχα πέρσυ, έτσι δέν τάχασα κ’ έγώ καί τά δικά μου, δταν πήγα κεί 

καί πήρε δ νοΰς μου αγέρα:
Κ’ υστέρα, σβήνει πάλι ατά γέλια. Κ’ οί άδερφάδες του σωπαίνουν. Κι άνα- 

ρωτιένται πολύ βαθειά: «Τί φταίει;» Καί δέν ξέρουνε. Μοναχά θυμούνται κείνο 
π’ άκοΰσαν κάποτες. Πώς δ πατέρας τους, αγρίμι έρη|ΐο ξενηστικωμένο γύρναγε 
άπδ χωριό σέ χώρα γιά ψωμάκι καί ζεστήν απάγκια. Κ’ ή μάνα τους άνοιξε 
τήν πόρτα της. Φαφούτα, σκεδόν μουγγή, άσκημη, άπλωσε τήν ποδιά της, κ’ έ- 
κεΐνος άπόμεινε κεί. Καί νά, τώρα, κοντά στδν άντρα της άνοίγει τά χέρια, άγ- 
καλιάζει τδ κεφάλι τ’ άλογου κ’ είναι σά ν’ αγκαλιάζει ενα κεφάλι πού άγάπησε 
ήσχχα καί τρυφερά. Κι δ Πατούσας, χωρίς νάχει ανάγκη, πιά, νά τήν προσέχει, 
δταν οί θυγατέρες φεύγουνε, κοιτάει τδ γιδ καί χαμογελάει. Κι δ γιός, χαμο
γελάει κι αυτός. Καί σέ μιά λουρίδα άπδ φως, κοιτάζονται στά μάτια καί βλέπει 
κεί δ καθένας τους τά παράξενα βάθη τού κόσμου. Κ’ αίστάνονται, έξαφνα, κάτι 
Ίά γέλιο στό λαιμό καί κάτι σά λύπη στήν καρδιά τους.
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Παρακολουθήσαμε τόν κ. Γιάννη Δεσποτόπου- 
λο —  στον δποίο ανατέθηκε από την Διοίκηση 
ή μελέτη για τήν κατασκευή ένός μεγάλου α
ριθμού κτιρίων στον μεταξύ Στρατιωτικής Λέ
σχης καί Ξενοδοχείου «Χίλτον* χώρο, κτίρια 
πού κατά τήν Διοίκηση καί τόν κ. Δεσποτόπου- 
λο αποτελούν το «Πνευματικό Κέντρο» τής * Α
θήνας —  παρακολουθήσαμε λοιπόν τόν κ. Δε- 
σποτόπουλο να ύπερασπίζεται τήν μελέτη του 
μέ άρθρα πού αφορούν τα περιστατικά ή πού 
αφορούν τα αναλυτικά και θεωρητικά δεδομέ
να τού θέματος.

Τό ενδιαφέρον δμως των ειδικών, πολεοδό
μων, αρχιτεκτόνων, αισθητικών καί άλλων δια
νοουμένων και πολλά άρθρα, πού έγκριτα πρό-

Τ ό θ έ μ α  τ ο υ  Π ν ε υ μ α τ ι 
κ ό  0 Κ έ ν τ ρ ο υ  πρωτοαπα- 
σχόλησε τούς αρχιτέκτονες όταν έμ- 

μανίστηκε κάπως απροσδόκητα μέ τή 
μορφή διαγωνισμού ιδεών πριν 2J4 πε
ρίπου χρόνια. Λέω απροσδόκητα για δύο 
λόγους. Α) από πολλά χρόνια άλλα σο
βαρότερα τά τελευταία, σφυροκοπείται ή 
διοίκηση καί ιδιαίτερα οι διευθύνοντες 
τά τής πολεοδομίας μέ τό αίτημα να εκ
πονήσουν και εμφανίσουν τό ρυθμιστικό 
σχέδιο των ’Αθηνών και τής Περιοχής 
’Αθηνών.

Παρά τούτο καί χωρίς άλλη έξήγηση 
ή Διοίκηση μάς αίφνιοιάζει μέ τις σπο
ραδικές καί άναιτιολόγητες εμφυτεύσεις 
λειτουργιών καί μέ άναγγελίες τροπο
ποιήσεων τού πολεοδομικού χώρου μέ έρ
γα μή έντεταγμένα σέ σκεπτικό συνόλου, 

592 σέ καθολική πολεοδομική σύνθεση.

σωπα δημοσίευσαν, έκαναν τήν κοινή γνώμη ν ά 4 
αντιληφθεΐ πώς ύπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ι 
έντονα διαφορετικές.

Τό θέμα ετέθη πρός μελέτη στήν πολεοδο-1 
μική επιτροπή τού Συλλόγου * Αρχιτεκτόνων ή| 
οποία σύντομα θά δώσει ένα πόρισμα. Τό περιο-1 
δικό τέχνης «Ζυγός» έθεσε επίσης τό πρόβλημα 
σέ συζήτηση μέ τήν μορφή ερωτημάτων.

Η «Ε.Τ. πιστεύοντας πώς τό πρόβλημα αύ-| 
τό είναι εξαιρετικά σοβαρό καί μέ πολύπλευρο 
ενδιαφέρον καί συνέπειες γιά τήν πόλη των 
Αθηνών καί τόν εθνικό χώρο εν γένει, δημο-1 

σιεύει τις παρακάτω διεξοδικές κρίσεις τού άρ-| 
χιτέκτονα Αριστομένη Προβελεγγίου:

Β) Ό χώρος ό άπό τήν μεσημβρινή 
καί ανατολική πλευρά τού Λυκαβηττού 
πρός τόν Εθνικό Κήπο, τό Στάδιο καί μέσω 
τών παραπηγμάτων τής Εφορίας Υλικού 
Πολέμου καί άλλων χώρων άνηκόντων στο 
Κράτος, ως τό άλσος Κουπονίων, δ χώ
ρος αυτός έθεωρείτο άπό μακρού σάν έν- 
δεδειγμένος γιά νά διατηρηθεί γιά ένιαία 
σύνθεση άλσους, κήπων, πλατειών καί 
ορισμένων κτιρίων διοικητικού, κοινωνι
κού καί καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.

Ό  χώρος αυτός άναίτια καί άκαιρα 
επειτα άπό διαδοχικές φάσεις διασπάσθη- 
κε, σπαταλήθηκε, χαραμίστηκε. Νοσοκο
μεία, πρεσβείες, ιδιωτικά κτίρια, άστοχες 
διαρθρώσεις δρόμων, λεωφόρων καί κόμ
βων, τέλος στο μέρος αυτό έπετράπη να 
κτιστεί τό ξενοδοχείο «Υπόθεση Χίλτον·. 
’Έτσι τό δτι ή Διοίκηση στο στενό υπό
λοιπο: —  ένα όξυγώνιο τρίγωνο έπιφα*

j
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vet ας 9 έκταρίων περίπου —  θυμήθηκε 
νά ιδρύσει πολλαπλάσιο τοΰ άναμενομέ- 
νου προγράμματος στον ύποπολλαπλάσιο 
τοΰ προβλεπομένου χώρου, πράγματι μάς 
Ιξέπληξε. Προς στιγμή το θεωρήσαμε ά- 
πλώς φαντασιοπληξία.

Τδ Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου Αρχιτε
κτόνων, άφοΰ όπως συνήθως έξήτασε τό 
περιεχόμενο καί τούς ορούς τοΰ διαγωνι
σμού, έπειτα από αλληλογραφία με τόν 
κ. II. Βασιλειάδη (τον άρμόδιο για την 
προκήρυξη τοΰ διαγωνισμού διευθυντή 
Ιίολεοδομικών Μελετών τής Γ. Δ) σεως 
Οικισμού) κοινοποίησε στα μέλη του τήν 
αλληλογραφία καί συνέστησε έμμέσως τήν 
αποχή. Δέν συμφωνούσε δ Σύλλογος πρός 
τό ακαθόριστο καί άβέβαιο τοΰ προγράμ
ματος, καθώς καί τό ακαθόριστο καί α
βέβαιο τού προβλεπομένου χώρου πού κιν
δύνευε νά δημιουργήσει μεροληπτική κρί
ση λόγω απόψεων τής διοικήσεως, οί ο 
ποιες δέν έδίδοντο στούς οιαγωνιζομέ- 
νους, έδιναν όμως τό δικαίωμα στήν έ- 
πιτροπή, στήν οποία οί προκηρύσσοντες 
μετείχαν ένεργώς, νά τούς λάβει ύπ’ δψη 
εις βάρος τής δικαιοσύνης καί τής ίσό- 
σητος μεταξύ των διαγωνιζομένων.

Σάν αποτέλεσμα τών ενεργειών τού 
Συλλόγου ύπήρξε ή πτωχή συμμετοχή 
μέ 6 νομίζω μελέτες, ενώ γιά ένα τόσου 
ενδιαφέροντος θέμα θά έπρεπε νά συνα- 
γωνισθούν σύμφωνα μέ τά δεδομένα 30 - 
50 μελέτες. Ή αποχή τού αρχιτεκτονι
κού κόσμου έκρίθη τότε σάν έλλειψη εμ

πιστοσύνης άφ’ ενός αλλά καί έπίκριση 
τού προγράμματος. Έτσι τά άποτελέσμα- 
τα τού διαγωνισμού δέν έδημιούργησαν 
ιδιαίτερο ένδιαφέρον. ’Αργότερα δύο νέοι 
παράγοντες έκίνησαν καί πάλι τήν προ
σοχή τών διανοουμένων, τού κοινού καί 
φυσικά καί τών αρχιτεκτόνων, α) ή ά- 
νακοινωθεΐσα μετακίνηση τού Βυζαντινού 
Μουσείου. Ή μετακίνηση αυτή πού θά 
σημάνει ασφαλώς τήν κατεδάφιση τού 
κτιρίου καί ανοικοδόμηση καί συμπλήρι»- 
σή του (δηλαδή πλαστογράφησή του) 
θεωρήθηκε από τούς ύποστηρικτάς τής 
διασώσεως τών μνημείων τής ιστορίας, 
καί τών παραδόσεων, αλλά καί από τήν 
καθαρώς αισθητική άποψη, σάν άσκοπος 
βανδαλισμός, σπατάλη, έλλειψη φαντα
σίας καί σεβασμού. Δεύτερη αιτία ή
ταν δτι ό κ. Δεσποτόπουλος —  στον ό
ποιο ανατέθηκε (ένώ ό διαγωνισμός πού 
έκέρδισε δέν τό προέβλεπε) ή πλήρης 
αρχιτεκτονική μελέτη τών προβλεπομέ- 
νων κτιρίων —  μετά άπό δύο έλάχιστα 
πειστικές δημόσιες διαλέξεις του έπί τής 
πολεοδομίας, άνέλαβε δχι νά συζητήσει 
μέ τούς έπικριτάς του, άλλά νά προβάλει 
τήν μελέτη του σάν έργο μέ αυθεντική 
σφραγίδα τελειότητας, αναλύοντας καί α
ξιολογώντας την, μάς έφερε έτσι στή 
γνώση μας λεπτομέρειες πού μάς επι
τρέπουν νά τήν άναλύσουμε καί κρίνουμε 
πιο άνετα.

θά προσπαθήσω νά προσδιορίσω τις 
κύριες γραμμές τού θέματος, νά έξετά- 593



σω διάφορες από τίς μορφές του, τήν 
βαθύτερη κοινωνική και πνευματική έρ
μη νεία του, τΙς έπιπτώσεις του στα φαι
νόμενα τής πόλης και τοϋ έλληνικοϋ χώ
ρου.

Αυτή τήν στιγμή εκπονείται, δπως ά- 
νέφερα, από τόν κ. Δεσποτόπουλο και 
βρισμένους συνεργάτες του, ή όριστική 
μελέτη ένός άριθμοϋ κτιρίων έπΙ, ένός 
τραπεζοειδούς γηπέδου πού δημιουργεί- 
ται στή συμβολή των λεωφόρων Ινηφισ- 
σίας καί Βασιλέως Κωνσταντίνου καί ά- 
ποκόπτεται από τις οδούς Ρηγίλλης καί 
Βασιλέως Γεωργίου.

Για τήν απελευθέρωση τοϋ γηπέδου 
αύτοϋ, έκτός άπό άλλες δευτερεύουσες 
έκκαθαρίσεις, προβλέπεται ή κατεδάφιση 
τοϋ έξαμβλώματος τής Στρατιωτικής Λέ
σχης καί ή μεταφορά τοϋ Βυζαντινοΰ 
Μουσείου 300 μ. βορειότερα άπό τή ση
μερινή του θέση, όπως ήδη άνάφερα.

Έτσι συνοπτικά στήν οξεία σφήνα 
(γωνία 27ο) ανάμεσα άπό δύο κυκλο- 

φοριακές άρτηρίες — Κηφισίας και Βα- 
σιλέως Κωνσταντίνου καί βάση τοϋ τρι
γώνου τήν έπίσης κυκλοφοριακή οδό Ρη
γίλλης, επί γηπέδου επιφάνειας 90.000 
μ2 περίπου, θά άνεγερθοϋν τά 11 κτί
ρια τής συνθέσεως και μαζί μέ τήν πλα
τεία πού άναφέρεται σάν No 1 στή σύν
θεση, καί το γκαράζ - στάθμευση αυτο
κινήτων γιά 1.300 θέσεις. No 13 θά ά- 
π ο τ ε λ έ σ ο υ ν  ενα πυκνό λειτουργικό 
καί κτιριολογικό σύμφυρμα, τό οποίο η 
Διοίκηση καί δ . άρχιτέκτων Ονομάζουν 
«Πνευματικό Κέντρο» καί γιά εόκολία θά 
κρατήσουμε αυτή τήν ονομασία στο άρθρο 
τοϋτο.

Ευχέρεια γιά τούς άναγνώστες καί ταυ
τόχρονα δικαιοσύνη γιά τήν κρινομένη 
μελέτη άποτελεί ή πρόταξη άναοημοσίευ- 
σης όλοκλήρου τοϋ άρθρου τοϋ κ. 1. Δε- 
σποτόπουλου πού δημοσιεύτηκε στο No 1 
των «Νέων Μορφών» καί πού άποτελεί τήν 
άνάλυση, επεξήγηση καί αιτιολόγηση τής 
σύνθεσής του.

Τό Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζεται σαν 
μια ίδιάζουσα μορφή στήν εξέλιξη του μετα
σχηματισμού τοϋ όργανισμοϋ των πόλεων τής 
εποχής μας. 5Αποτελεί μια συνθετική συγκρό
τηση κοινωνικών λειτουργιών, πού ει/αν δια- 
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ους αιώνες, δταν έπαυσε νά ύφίσταται πολεο- 
δομικός όργανισμός στις πόλεις καί είχε άντι- 
κατασταθεί άπό διάφορους μηχανικούς σχημα
τισμούς ανοργάνωτους καί τυχαίους.

ΊΙ σύγχρονη Πολεοδομία ξανασυνθέτει τά 
νέα κέντρα τών πόλεων ως σύμβολα τής έντα- 
σης τής κοινωνικής ζωής. Τό Πνευματικό Κέν
τρο αποτελεί τή συνέχεια στήν ένταση καί έξύ- 
ψωση τής κοινωνικής ζωής στόν όργανισμό τών 
συγχρόνων πόλεων. Συγκροτεί τό κέντρο τοϋ 
κέντρου τής πόλης.

Κατά τήν μεσοπολεμική και ιδιαίτερα κατά 
τή δεύτερη μεταπολεμική περίοδο δημιουργού >- 
ται συγκροτήματα κοινωνικών καί πνευματικών 
λειτουργιών. Τό Πνευματικό Κέντρο είναι ένα 
σύνολο από κτίρια, πού δεν έχουν τήν Ιδια 
ζωή καί σημασία δταν είναι απομονωμένα. Ά 
πό τή συνεργασία καί τό συσχετισμό τών λει
τουργιών, τήν άλληλοεξάρτηση τών κτιρίων, 
προκύπτει μιά νέα λειτουργία, πιό έντονη καί 
πιο υψηλή, καθώς καί μιά ανώτερη πολεοδο- 
μική καί αρχιτεκτονική μορφή τοϋ οργανισμού 
μιας πόλης.

Σύμφωνα μέ τίς πολεοδομικές αυτές αρχές, 
τό Πνευματικό Κέντρο τής ’Αθήνας πρέπει να 
άποτυίιωθή σάν σφραγίδα στόν κεντρικό πυρή
να τοϋ οργανισμού τής πρωτεύουσας.

Ή  θέση τοϋ γηπέδου παρουσιάζει τό πλεο-ί 
νέκτήμα δτι βρίσκεται κοντά στό έμπορικό καί 
διοικητικό κέντρο τής Αθήνας. Αποτελεί ου
σιαστικά τή συνέχεια τής μοναδικής περιοχής 
πού κλείνει μέσα της τήν αρχαία Α γορά, ο
λόκληρη τήν περιοχή τής Ακρόπολης, τήν 
παλιά πόλη (Πλάκα), τό Ναό τοϋ ’ Ολυμπίου 
Λιός καί τό Ζάππειο, τό Στάδιο καί τό Βασιλι
κό Κήπο, τήν Πλατεία Συντάγματος καί τά 
μεγάλα Ξενοδοχεία. Οί κυριώτερες συγκοινω
νιακές άρτηρίες περιζώνουν τήν περιοχή αυ
τή καί τήν εξυπηρετούν.

Στή μελέτη πού ακολουθεί εξετάζεται ή πε- 
ρίπτωση τής παραμονής ή όχι τοϋ Βυζαντινού ' 
Μουσείου στήν ίδια θέση. Ή  μελέτη τοϋ θέ
ματος μάς έδειξε δτι ή διατήρηση τοϋ Βυζαντι
νού Μουσείου στήν ίδια θέση χωρίζει τό χώρο τοϋ 
Πνευματικού Κέντρου στό μέσο καί εμποδίζει 
καίρια τήν ελεύθερη ανάπτυξη καί ορθή διαμόρ
φωσή του. Δεδομένου δτι τό κτίριο αυτό δέν 
είναι Παρθένων ούτε καί ή θέση του Ακρόπο
λη, προτείνεται τελικά ή μεταφορά του, πάνω 
σέ τροχούς, καί ή άρτιώτερη συμπλήρωσή του, 
ώς Μουσείου, σέ καταλληλότερο μέρος, τού 
γηπέδου.

Ά πό τή συνθετική έρευνα τών δυνατοτήτων 
πού παρουσιάζει τό γήπεδο τοϋ Πνευματικού 
Κέντρου προκύπτουν τρεις βασικές αρχές πο- 
λεοδομικής καί αρχιτεκτονικής του διαμόρφω
σης:

Α. Γεωμετρική οργάνωση τοϋ χώρου καί διά
ταξη τών λειτουργιών τοϋ Πνευματικού Κέν
τρου σέ συγκροτήματα κτιρίων κατ’ έκταση.

Β. ’Έντονη συγκέντρωση τών λειτουργιών 
πού συνδέονται μέ τίς συναθροίσεις τοϋ κοινού 
(Θέατρα, Συναυλίες, Συνέδρια κλπ.) σέ κτι- 
ριακή μονάδα. Υποταγή τής ελεύθερης επιφά
νειας στήν ένταση τής κτιριακής συγκέντρω
σης.



Πνευματικό Κέντρο των *Αθηνών μεταξύ των λεωφόρων Κηφισίας και βασι/.έως 
Κωνσταντίνον. 12 κτίρια, 6700 θεατές, 1300 αυτοκίνητα — *Αρχιτέκτων καθη

γητής κ. I. Δεσζιοτόζιουλος.

Γ. "Εξαρση καί τονισμός τής πλατείας, που 
υπήρξε από αρχαιότατων χρόνων ό πυρήνας στίς 
συγκροτήσεις των πόλεων. Στήν πλατεία δια
μορφώνονται οί μεγάλοι χώροι των πνευματι
κών λειτουργιών. Στο αριστερό τμήμα του γη
πέδου τοποθετείται τό1 συγκρότημα τών Μου
σείου καί στό κάτω τμήμα, πρός τη λεωφόρο 
Βασίλειος Κωνσταντίνου καί Ρηγίλλης, τό συγ
κρότημα τών μορφωτικών κτιρίων.

CH προσαρμογή τής αρχιτεκτονικής διαμόρ
φωσης τού Πνευματικού Κέντρου σ’ ένα γήπε
δο πού χαρακτηρίζεται από μια μορφή αγεωμέ
τρητη, αποτέλεσμα τής σύμπτωσης τών κατευ
θύνσεων δύο λεωφόρων, δυσκόλευε τη συνθετική 
εξέταση τού θέματος καί την έξαγωγή ένός ι
κανοποιητικού αποτελέσματος. Μέ τήν έντονη 
χάραξη καί έξαρση τής ορθογώνιας πλατείας 
καί τών προσπελάσεών της, παραμερίστηκε τό 
άμορφο τυχαίο σχήμα τού γηπέδου καί αναπτύ
χθηκε ή δυνατότητα συγκεντρωτικών διαμορφώ
σεων τού θέματος πρός κατευθύνσεις εντελώς 
διαφορετικές από τίς τυχαίες, πού καθόριζε τό 
γήπεδο.

Ή  λύση που δόθηκε άνταποκρίνεται πρός τό 
πνεύμα τής έληνικής καί ελληνοχριστιανικής 
πολεοδομίας. Κατά τή συνθετική εξέταση τού 
θέματος επιδιώχθηκε ή δημιουργία εσωτερικού 
περιβάλλοντος τού συγκροτήματος καί όχι μό
νον εξωτερικού, μέ τίς - προσόψεις στραμμένες 
κατά παράταξη πρός τή λεωφόρο Κηφισίας. Ή  
σύνθεση έχει ιδίως εσωτερική όψη. Τό πρά
σινο καθώς καί οί υδάτινες επιφάνειες αποτε
λούν σημαντικό αρχιτεκτονικό καί ψυχολογικό 
στοιχείο τού κέντρου. "Αν δεν έγινε χρήση 
“ού πράσινου στίς γενικές κατόψεις τών σχε
δίων ήταν γιά νά παραμείνει καθαρή ή μορφή 
“ών κτιρίων καί νά τονισθεΐ ή μεταξύ τους σχέ- 
εη. Τά στοιχεία τού Πνευματικού Κέντρου καί

ή κτιριακή τους διαμόρφωση τονίζονται στήν 
εικόνα 3.

Η Π λ α τ ε ί α  (6) είναι τό κύριο στοι
χείο τού δλου συγκροτήματος. Εχει αυστηρά 
γεωμετρικό σχήμα. Είναι ένας ακάλυπτος χώρος 
γιά συγκεντρώσεις τού κοινού. Ό  κενός αυτός 
χώρος έχει μιά ίδιάζουσα Ιστορική καί κοινωνι
κή σημασία γιατί γύρω από τον πυρήνα του 
συγκροτήθηκαν οί πόλεις. Ή  ελεύθερη γεω 
μετρική επιφάνεια τής πλατείας καθορίζει τήν 
οργανική διαμόρφωση δλόκληρου τού πνευμα
τικού κέντρου.

Τ ό  Κ ρ α τ ι κ ό  θ έ α τ ρ ο  (1) άπο- 
τελείται από ένα αμφιθεατρικό χώρο μέ 1900 
θέσεις, μέ σκηνή μεταβλητή, μεγάλο προσκή
νιο, πού προσφέρουν δλες τίς δυνατότητες στίς 
απαιτήσεις μεγάλου θεάτρου.

Ή  μεγαλύτερη άπόσταση τής τελευταίας σει
ράς τών θεατών από τόν κεντρικό χώρο τή ; 
σκηνής είναι 25 μ. Καί οί 1900 θεατές έχουν 
άρτια οπτική καί ακουστική δυνατότητα.

Τ ό  Κ τ ί ρ ι ο . Σ υ ν α υ λ ι ώ ν ,  Χ ο 
ρ ο δ ρ ά μ α τ ο ς  κ α ί  Σ υ ν ε δ ρ ί ω ν  
(2) αποτελεί κεντρικό στοιχείο στήν δλη σύν
θεση. Είναι χώρος γιά μεγάλες πνευματικές 
καί κοινωνικές συγκεντρώσεις, ύψωμένος πάνω 
από τό έδαφος μέ τά σύγχρονα μέσα τών κατα
σκευών.

Ή  δλη διαμόρφωση είναι άπλή. Λιπλός αμφι
θεατρικός χώρος γιά 2.000 καί 800 θεατές σέ 
σχήμα κώνου. Οί δυο χώροι προβλέπεται νά 
λειτουργήσουν χωριστά, αλλά καί μαζί ως αμ
φιθέατρο μέ 2.800 θέσεις. Ό  οπτικός καί ακου
στικός διαχωρισμός γίνεται μέ σύστημα άντια- 
κουστικοϋ παραπετάσματος - τοιχώματος.

Τό τμήμα κάτω από τόν κώνο - αμφιθέατρο 
είναι δυνατό νά κλειστεί καί νά χρησιμοποιηθεί 595



ώ ς ευρύτατος χώρος εισόδου μέ Ιματιοθήκες 
καί βοηθητικά για 3000 άτομα.

Ό  κώνος του αμφιθεάτρου εμφανίζεται αίω- 
ρούμενος. Τό στατικό του σύστημα είναι κα
τασκευή σιλό από μπετόν αρμέ μέ στέγη «τε
ταμένη» σέ δακτύλιο από μπετόν αρμέ διαμέ
τρου 75 μ. Τό δλον σύστημα στηρίζεται στα τοι
χώματα από μπετόν αρμέ τών κλιμακοστασίων. 
Άναψυκτήριο καί έστιατόριο προβλέπονται στην 
πλευρά πρός την πλατεία, χωρισμένα από τήν 
κίνηση εισόδου καί έξόδου του κοινού. Ή  α
κουστική του χώρου συναυλιών καί συνεδρίων 
καθώς και τού χώρου θεάτρου, ρυθμίζεται μέ 
σύστημα κινητών άνελκυομένων άνακλαστήρων, 
από ελαφρό μέταλλο, κρεμασμένων από τήν 
οροφή. Ταυτόχρονα λύεται τό πρόβλημα φωτι
σμού συγχρόνων θεάτρων μέ προβολή τού ήλεκ- 
τρικού φωτός στους άνακλαστήρες. 'Ολόκληρο 
τό άναρτημένο φωτιστικό καί ακουστικό αυτό 
σύστημα κινείται μέ ήλεκτρικούς κινητήρες καί 
άπλό σύστημα συρμάτων. Τό σύστημα έχω εφαρ
μόσει σέ μεγάλους παρόμοιους χώρους συγκεν
τρώσεων στήν Σουηδία, μέ εκπληκτικά άποτε- 
λέσματα ελέγχου καί μεταλλαγής τής ακου
στικής τού χώρου, ανάλογα μέ τΙς εμφανιζό
μενες απαιτήσεις.

Τ ό  Υ π α ί θ ρ ι ο  θ έ α τ ρ ο  (3) προ- 
βλέπεται για 800 θέσεις καί είναι μικρότερο 
από τό ’ΰδείον Ήρώδου τού ’Αττικού. Οί στοές 
ελευθέρων εκθέσεων καί περιπάτου, τμήματα 
τού μουσειακού συγκροτήματος, πλαισιώνουν τό 
κέντρο αυτό. Δεξαμενή, γλυπτά καί πράσινο, 
συμπληρώνουν τήν σύνθεση.

Ή  Β ι β λ ι ο θ ή κ η  (4) δανεισμού καί 
έπί τόπου μελέτης, εξυπηρετείται μέ ένα συγ
κεντρωτικό καί ανοικτό σύστημα λειτουργίας 
και έχει δυναμικότητα γιά 500.000 τόμους, 
πού μπορεί να αυξηθεί σέ 700.000. Μέσα σέ 
τρία λεπτά θά παραδίδεται τό ζητούμενο βιβλίο 
από τό τμήμα πυκνής άποθήκευσης έγκαταστη- 
μένο στον κάτω όροφο.

Ή  Κ ρ α τ ι κ ή  ' Α κ α δ η μ ί α  Μ ο υ- 
σ ι κ ή ς (7 )  ( ’ 2δείον ’ Αθηνών) βασίζεται στήν 
αντιμετώπιση ακουστικών, ήχητικών προβλημά
των. Οί χώροι διδασκαλίας καί ασκήσεων συγ
κροτούν τρία κατά μήκος συνεχόμενα κτιριακά 
τμήματα ενός όρόφου. Οί αίθουσες μουσικών α
σκήσεων προβλέπονται σέ δμάδες ιδιαίτερων χώ 
ρων άπομονωμένων κυρίως στα δυο άκρα τού ό
ρόφου.

Στο ισόγειο τοποθετούνται οί κοινόχρηστοι 
χώροι, αίθουσα ασκήσεων καί συναυλιών 900 
θέσεων με βοηθητικά τους’ άναψυκτήριο, δύο 
κήπους, αίθρια, τό μουσείο Μουσικής, ή βιβλιο
θήκη καί τό Τμήμα διοικήσεως.

Πέντε κλίμακες οδηγούν στα πέντε ιδιαίτε
ρα τμήματα τής Μουσικής ’ Ακαδημίας. Τό κτί
ριο θά διακοσμείται μέ γλυπτές παραστάσεις 
στίς χαρακτηριστικές του επιφάνειες.

Τ ό Μ ο υ σ ε ι α κ ό  σ υ γ κ ρ ό τ η μ α  
βασίζεται στήν αρχή τής δημιουργίας μουσεια
κών μονάδων, πού θά επικοινωνούν από κή- 
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κή εντύπωση καί ν’ ανανεώνεται ψυχολογικά 
ό επισκέπτης. Στό ισόγειο διαμορφώνεται χώ
ρος κατανομής τών επισκεπτών, χώροι βοηθη
τικοί καί διοικήσεως.

Τ ό  Μ ο υ σ ε ί ο  - Π ι ν α κ ο θ ή κ η  
(8) αναπτύσσεται σέ τρεις ορόφους. Ό  τελευ
ταίος φωτίζεται μέ πρισματικούς άνακλαστή
ρες από μπετόν αρμέ πού αποτελούν τήν όροφή. 
Πάνω τους τοποθετείται ή εγκατάσταση ήλεκ- 
τρικού φωτισμού. Κλειστοί χώροι προδλέπον- 
ται μόνον βοηθητικοί. Τα διαχωριστικά τοι
χώματα είναι μεταθετά εκτός από βρισμένα 
σταθερά.

Τ ό  Β υ ζ α ν τ ι ν ό  Μ ο υ σ ε ί ο  (9) 
διατηρείται καί έξαίρεται, μεταφερόμενο σέ 
πιό κατάλληλη καί ώραία θέση, αυτούσιο, μέ 
τΙς συλλογές του άθικτες στή θέση τους, χά
ρις σ’ ενα σύστημα μετακινήσεως κτηρίων πά
νω σέ τροχούς, πού έχει έφαρμοσθεί στή Σουη
δία μέ επιτυχία γιά παλιούς πύργους καί μεγά
λα κτιριακά συγκροτήματα. Μαζί μέ τήν εκ
κλησία καί τό άλσος θ’ άποτελέσει ιδιαίτερο 
μουσειακό συγκρότημα τού ορθοδόξου ανατολι
κού χριστιανισμού.

Τ ό  Κ τ ί ρ ι ο  ’ Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν  
’ Ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν  (1 0 ). Σέ 3 - 4 κυρίους 
ορόφους προβλέπονται 6 μονάδες μέ τούς απα
ραίτητους βοηθητικούς χώρους. Στό ισόγειο θά 
τοποθετηθούν οί κοινόχρηστοι χώροι, άναψυ
κτήριο, αίθουσες συγκεντρώσεων κλπ.

Τ ό  Κ τ ί ρ ι ο  Μ ο ρ φ ω τ ι κ ώ ν  
’ Ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν  (1 1 ). Σέ 3 - 4 ορόφους 
προβλέπονται άνά 6 μονάδες σέ κάθε όροφο* 
Στό ισόγειο τοποθετούνται δύο μονάδες καί κοι- 
νόχρηστοι χώροι. Στον τελευταίο όροφο δυο 
αίθουσες διδασκαλίας καί μορφωτικών διαλέ
ξεων.

Α ί θ ο υ σ α  ’ Ε κ θ έ σ ε ω ν  (12) .  Προ* 
βλέπεται ειδικό κτίριο γιά εκθέσεις συγχρό
νου τέχνης.

Γ κ α ρ ά ζ  —  Σ τ ά θ μ ε υ σ η  α ύ τ ο -  
κ ι ν ή τ ω ν. Γιά τήν προσπέλαση καί τήν 
στάθμευση τών αυτοκινήτων χρησιμοποιείται δ 
χώρος κάτω από τήν πλατεία. Ό  χώρος αυτός 
διαιρείται σέ δυο πατώματα γιά 1300 αυτο
κίνητα. Λευτερεύοντα χώλλ εισόδου μέ κλιμα
κοστάσια καί ανελκυστήρες δδηγούν στά δύο με
γάλα κτήρια συγκεντρώσεων καί στήν πλα
τεία. Επίσης προβλέπονται δευτερεύουσες εί
σοδοι στό ύπαίθριο θέατρο, στή σκηνή του καί 
στον κάτω όροφο τής βιβλιοθήκης.

Ή  πραγματοποίηση τού Πνευματικού Κέν
τρου εκφράζει σήμερα μια πραγματική κοινω
νική καί οικονομική άνάγκη. Ό  πολεοδομι- 
κός μετασχηματισμός τής ’ Αθήνας καί ή γε
νικότερη σημασία της, θέτει τό θέμα τού Πα
νεπιστημιακού Κέντρου μέ τήν έννοια τής δη
μιουργίας τού πνευματικού καί κοινωνικού πυ
ρήνα τής πόλης. Τό Πνευματικό Κέντρο θά 
γίνει μέρος τής εξυψωμένης ζωής καί σύμβολο 
τής ’Αθήνας όταν έρμηνευθούν καί πραγματο
ποιηθούν σωστά οί σύγχρονες τάσεις τών ζων
τανών της δυνάμεων.



ε ω ρ η τ ικ έ ς  ά ρ χ έ ς  ( ό  ίσ τ ο ρ ικ ο -
κ ο ιν ω ν ικ ό ς  χ ώ ρ ο ς )

Στήν αρχή τοΰ άρθρου του ό κ. Δε
σποτόπουλος άναπτύασει γενικές θέσεις γιά 
τήν ιστορική άνάγκη τής έποχής μας 
τής άνασυστάσεως των Κέντρων σάν «συν
θετική συγκρότηση κοινωνικών λειτουρ
γιών πού είχαν διασπαστεί καί διασκορ
πιστεί κατά τούς τελευταίους αιώνες»' καί 
παρακάτω: «Ή σύγχρονη πολεοδομία ξα- 
νασυνθέτει τα νέα κέντρα τών πόλεων, 
ώς σύμβολα τής έντασης τής κοινωνικής 
ζωής».

Έδώ ό κ. Γιάννης Δεσποτόπουλος 
σφάλλει διπλά ή γιατί δεν καταλαβαίνει 
τβ λάθος του (άγνοεί τότε καί τήν πο- 
λεοδομική καί κοινωνική συγκρότηση 
τών ’Αθηνών) ή γιατί θεωρεί πώς μέ 
ένα κάποιο βερμπαλισμό θά κάνει τούς 
άλλους, τούς κουτούς, τούς ρωμηούς, νά 
πιστέψουν τήν γρήγορη μεταφορά του 
από τήν άόριστη γενικότητα τής είσα- 
γιογής του, στήν τωρινή πράξη δυνάμει 
τής οποίας λέει: «Σύμφωνα μέ τις βασι
κές άρχές, τό Πνευματικό Κέντρο τής 
’ Αθήνας πρέπει νά άποτυπωθεΐ σάν σφρα
γίδα στόν κεντρικό πυρήνα τοΰ όργανι- 
σμοΰ τής πρωτεύουσας». "Ολη ή πολεο- 
δομική έπιστήμη στηρίζεται στήν ιστορι
κή καί κοινωνική άνάλυση τοΰ κοινωνι
κού χώρου (κοινωνικού βάθρου — Back
ground.

Ποιάν κοινωνία καί ποιάν έποχή θέλει 
νά συμβολίσει καί νά σφραγίσει ό κ. Δε- 
σποτόπουλος μέ το Υλικό Σύμβολο τών 
500 έκατομμυρίων;

Χρειάζεται μεγάλη άφέλεια γιά έναν 
πολεοδόμο γιά νά κάνει άφαίρεση τών 
συνθηκών τής κοινωνίας καί τής πόλης 
πού θέλει νά συμβολίσει.

Ή Ελλάδα βρίσκεται σέ πλήρη πολεο- 
οομική έςάρθρωση μέ βαθύτερη άποσύν- 
θεση τών ιστών της σ’ ολη τή χώρα — 
χωρίς οικονομικό καί τεχνικό έξοπλι- 
σμο — μέ μιά πρωτεύουσα πού ή άθλιε- 
στάτη κατασκευή της δημιουργεί προ
βλήματα άλυτα στόν Δήμο καί στις Κυ
βερνήσεις.

Χωρίς όργανική διαίρεση, χωρίς δυ
νατότητες οργάνωσές τής βιομηχανίας, 
με σύμπλεγμα αναρχία; στις κυκλοφο
ρίες, χωρίς δίκτυο υπονόμων, χωρίς σχο
λεία, χωρίς πράσινο, μέ ουσιαστικά προ

βλήματα κατοικίας, κάτω άπό ένα σύ- 
νεφο καπνού, βιομηχανικού κονιορτοΰ καί 
σκόνης νταμαριών καί τσιμέντων, ή ά
μορφη αυτή πρωτεύουσα τής ύποανάπτυ- 
ςης καί παρακμής χρειάζεται πρώτα μιάν 
ουσιαστική άναγέννηση. Μόνον οί δικτα
τορίες βιάζονται νά προτάσσουν μεγα- 
λοφανεΐς συνθέσεις έξω άπό κάθε κοινω
νική πραγματικότητα.

Ό  κ. Δεσποτόπουλος πιστεύει λοιπόν 
πώς γιά κάθε πόλη, άνεςάρτητα άπό τήν 
μορφή, έκταση καί προβλήματα, πρέπει 
νά δημιουργηθεί ένα κέντρο, γιά τήν έξύ- 
ψωση τής κοινωνικής της ζωής, χρειά
ζεται άπαραίτητα ένα τουλάχιστο κύριο 
κέντρο. Καί στήν περίπτωση τής ’Αθή
νας νά αύτό τό κέντρο πού παρουσιάζει: 
Εθνικό θέατρο 1.900 θέσεων, θέατρο 
Συναυλιών 2.000 θέσεων, Χοροδράματος 
800 θέσεων, Υπαίθριο θέατρο 800 θέ
σεων, Κρατική ’Ακαδημία Μουσικής καί 
αίθουσα συναυλιών 900 θέσεων, άκόμα 
δύο κτίρια μορφωτικών καί έπιστημονι- 
κών Οργανώσεων, βιβλιοθήκη, Μουσεία, 
κτίρια εκθέσεων κλπ.

Γιά τήν ’Αθήνα θεωρεί πώς αύτό τό 
συγκεκριμένο κέντρο λείπει, καί πώς 
χρειάζεται τούτο σάν λειτουργία καί σύμ
βολο.

Φρονώ δτι δ κ. Δεσποτόπουλος στε
ρείται τής άπαραίτητης ιστορικής καί 
κοινωνικής πείρας γιά τήν σύλληψη τής 
έννοιας π ν ε υ μ α τ ι κ ό  κέντρο καί σύμ
βολο —  βλόκληρη ή ιστορία τών πόλεων 
είναι ιστορία κατά πρώτον ιδεών, θεσμών, 
κοινωνικών σχέσεων καί μετά κτιρίων. 
’Ιδιαίτερα ο Ελληνικός Πολιτισμός εί
ναι πολιτισμός μεγάλων συλλογισμών, με
γάλης επεξεργασίας, μεγάλων συμβόλων 
πνευματικών άξιών. Κατά κάποιο τρόπο, - 
άϋλος καί κοινωνικός μαζί. Αύτό είναι 
το θαύμα του καί σ’ αύτό όφείλει τή 
διατήρησή του μέσα άπό τούς αιώνες σάν 
άκέραιης άξίας.

Ένας βωμός πρώτα ή ένα πρυτανείο 
ήταν άρκετά γιά μιά πνευματική έργα- 
σία πού έτεινε νά συνενώσει ήθικοπνευ- 
ματικά ιδανικά καί οργάνωση πολιτείας.
Ό  Άρειος Πάγος ήταν ένας βράχος γυ
μνός, μιά πυκνότητα δμως πνεύματος τον 
σκεπάζει μέ αίγλη πού κανένα κτίριο 
δέ θά μπορούσε νά συναγωνιστεί' μιά μη
τρόπολη φωτός τον καλύπτει όπως καί 597



τήν Πνύκα, όπως καί τήν ’Ακρόπολη.
Άπό τις αρχές αυτές έμπνέεται έν 

μέρει ό Μεσαίων καί περισσότερο ή Ά - 
γέννηση, ό ουμανιστικός 18ος - 19ος αίώ- 
νας καί ή αληθινή πολεοόομική αντίλη
ψη τής έποχής μας.

Ληλαδή ό πολιτισμός αυτός είναι τέ
τοιος πού άποφεύγει τα υπερβολικά, τά 
μη αναγκαία, τά άκρως έπιβλητικά κτί- 
σματα. Στερεώνει θεσμούς μέ κανόνα γιά 
τήν υλική τους εκ,φράση το διάστημα, 
τήν ενότητα του χιόρου, τό μέτρο, τήν 
άναλογία.

Έξ άλλου όλος ό τότε πολιτισμός διά
χυτος στήν αρχαία 'Αθήνα καί Ελλάδα 
ήταν πολιτισμός χώρου, όρίζοντος, φύ
σης. "Π Μέρα καί ή Νύχτα μέ άέναες 
έναλλαγές ενυπάρχουν στήν κοινωνική 
καί πνευματική ζωή.

’Αντίθετα στο κέντρο του κ. Λεσποτο- 
πούλου τά κτίρια είναι μεγάλα, πολλά, 
πυκνά, κλειστά, το λέει καί μόνος του 
«έχει δψη έσωτερική» καί άλλου «έντονη 
συγκέντρωση». Γύρω περιβάλλεται από τεί
χος πολυκατοικιών, δεσπόζεται από τό 
«Χίλτον». ’Ατυχές περιβάλλον γιά τήν 
ανάπτυξη κοινωνικών ιδανικών καί πνευ
ματικής ζωής. Αυτή είναι ή «σφραγίδα» 
πού ό ίδιος ζητάει «ν' άποτυπωθεί στον 
οργανισμό τής πρωτεύουσας» μέ τό πλη
θωρικό συνοθήλευμα λειτουργιών καί θεα- 
μάτο>ν πού προτείνει.

Κ έντρ α  —  Κ ο ιν ω ν ικ ά ,  Π ν ε υ μ α τ ικ ά  
τω ν π ό λ ε ω ν

rΙστορικά λοιπόν ή πνευματική ζωή 
τών πόλεων αναπτύχθηκε άνετα, σύμφω
να μέ μεγάλους κανόνες, τούς κανόνες 
τής κοινωνικής μορφής. Στις πλατείες, 
στις πομπές, στις ιερές γιορτές καί τά 

598 συνέδρια, μουσικές καί θεατρικές τελε-

σχέδιο προοπτικό (Λέ Κορμπνζιέ)
Σχ. 2. Τό Κέντρο τής Chaudigarh πρωτεύου
σας του Pundjab στα πόδια τών Ίμαλαίων. 
Χτίστηκε στις άπε?.ευθερωμέι·ες Ινδίες άπό τήν 
Κυβέρνηση Χεχροΰ. Άοχιτέκτων Le Corbusier. 
Περιλαμβάνει: 1) 'Εθνική Συνέλευση, 2) Κρα- \ 
τικές υπηρεσίες, 3) Τό Διοικητήριο, 4) Α4- 
ρειος Πάγος, 5) Τό μνημείο τής έκτιμήσεως,
6) Τεχνητές λίμνες, 7) Τό μνημείο τής άνθρω- 
πιάς (τό ανθρώπινο χέρι). Μεγάλες πλατείες

και κήποι. ‘ 1

τές γίνονται μέ βαθύτερα νοήματα βα- 
θειάς πίστης, κατάνυξης καί κοινωνικής 
λύτρωσης.

Οί χώροι τής σωματικής καί πνευμα
τικής αγωγής, τά εντευκτήρια τών φι
λοσόφων, άργότερα τά μοναστήρια, οί 
βιβλιοθήκες, τέλος στις σκληρές μέρες, τά 
κρυφά σχολειά. "Ενα κρυφό σχολειό ή
ταν τόπος πνευματικής άγωγής εύρυτά- 
της, άσχετα μέ τό ευτελές οικοδόμημα 
πού τό κάλυπτε.

Αν ανατρέξουμε σέ άλλες ιστορικές 
εποχές καί γεωγραφικές θέσεις, Μεσαίω
νας καί ’Αναγέννηση παρουσιάζουν τήν 
πλατεία καί τό δημαρχείο σάν κέντρα ' 
κοινωνικά, ' άλλα τά πνευματικά κέντρα 
παραμένουν ταπεινά, ήρεμα, αφανή’ βι
βλιοθήκες, εργαστήρια άλχημίας, παρα- * 
τηρητήρια άστρονόμων καί μαθηματικών, 9  
καί πάλι τά μοναστήρια ή τά τυπογρα
φεία καί τά μελετητήρια, τά σπουδαστή-:) 
ρια γιά τις επιστήμες καί τις τέχνες. Μέ- ■ 
σα στις συντεχνίες, στα εργαστήριά τους ; 
καί στά σπίτια του λαού καί στούς πύρ
γους τής ανεξαρτησίας (beffroi).

’Αργότερα πνευματικά κέντρα είναι τά 
Πανεπιστήμια καί ή επίδρασή τους στήν 
ανάπτυξη τών κοινωνικών καί έπιστη|ΐο- 
νικών ιδεών καί τών τεχνών είναι με
γάλη.

Στήν ιστορική έξέλιξη τών κοινωνιών



Κάτοχρη τον χώρου
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καί τών πόλεων είναι δύσκολο νά ξεχω
ρίσει κανείς σέ συνοπτικές εκθέσεις σαν 
την παρούσα τον ακριβή χώρο τής κοι
νωνικής αλήθειας, τού «κοινωνισμοΰ» θα 
λέγαμε. "Ασχετα πρός την τυπική μορ
φή, ή κοινωνική δραστηριότητα είναι 
πάντοτε μετέχουσα καί ή πνευματική ε
πεξεργασία πάντοτε — ένεργητική ή λαν- 
θάνουσα —  ενυπάρχει' γι’ αυτό οί δημό
σιες πολιτείες, σαν πολιτική άγορά, πλα
τείες εκκλησιών ή δημαρχείων, δημοσίων 
κτιρίων ή άνακτόρων, υπήρξαν ένας από 
τούς σημαντικούς ιστορικούς χώρους τών 
πόλεων.

“Ολη ή μεταναγεννησιακή Ευρώπη 
διατήρησε καί αύξησε αυτούς τούς χώ
ρους τών οποίων όμως συχνά αλλάζει ό 
λειτουργικός ρόλος καί χαρακτήρας:

Ή διάσπαση τού κέντρου τών πόλεων 
αφορά περιπτώσεις, δεν είναι αυστηρά 
χρονολογική καί αποτελεί φαινό|ΐενο αιώ
νων.

Ή διάσπαση αυτή έχει ιστορικούς λό
γους, χωρίς νά εχει σάν άμεση καί ά- 
ναγκαία συνέπεια τήν κοινωνική ή πνευ
ματική διάσπαση πού είναι ένα άλλο 
πρόβλημα καί πού συνδέεται με βρισμέ
νες κοινωνικές καί πολιτικές διαφορο
ποιήσεις τής μηχανιστικής περιόδου.

Σ ύγχρονες  θ ε ω ρ ίε ς  γιά τά Κ έ ν 
τρα  τώ ν  π ό λ ε ω ν
Μιά σημαντική επεξεργασία τού Θέμα

τος τών κοινωνικών κέντρων τών πόλεων 
έχει γίνει κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 
γιά δ,τι αφορά τήν λειτουργία, τήν ση
μασία καί τήν δημιουργία τών κέντρων.
’Από τούς πολεοδόμους έχει γίνει δεκτή 
ή λέξη (Core — Καρδιά) γιά τά κοινω
νικά κέντρα. Ό  ορος πνευματικά κέντρα 
δέν είναι γενικός, δέν είναι ούτε άκριβής 
ούτε καθορισμένος. Τά εξαγόμενα θεωρη
τικά καί πρακτικά είναι φυσικά άντίθετα 
από μιά μεμονωμένη έμφύτευση ενός προ
γράμματος αυθαιρέτου καί πληθωρικού 
σάν τού κ. Λεσποτοπούλου σέ ένα τυχαίο 
σφηνοειδές μιάς άσυγκρότητης πολυάν
θρωπης πρωτεύουσας.

’Από τό συνέδριο τών f  J.A.M. τού 
1952 πού συνοψίζει τήν πείρα τής τε
λευταίας περιόδου, ώς σήμερα, ή δημιουρ
γία κέντρων άφορά, ή οργανικό τμήμα 
μιάς καινούργιας πόλης ή ένα άπό τά 
μέτρα τά παράλληλα καί άλληλένδετα 
μόνο μέ τήν πλήρη αναγέννηση παλαιών 
πόλεων. Φυσικά μεγάλες πρωτεύουσες 
σάν τό Παρίσι, Αονδΐνο, Ρώμη, Βιέννη, 
κλπ., οργανώνουν (μέ κάποια σχετική 
άσυνέπεια) νέες λειτουργίες κοινωνικές: 
Στάδια, θέατρα, κοινωνικά κέντρα ή συγ
κροτήματα έκθέσεων διεσπαρμένα (λόγω 
πολλών αιτίων καί αναγκών) σέ διάφορα 
κατά το μάλλον προσφερόμενα μέρη τής 
έκτασής τους καί διατηρούν πάντα τά 
παλιά κέντρα τής πνευματικής τους ζωής 
πού είναι τά πανεπιστήμιά τους, τά μου- 599
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Κάτοψη του χώρου

Σχ. 3. B ogota : Το Κέντρο.
' / /  μεγάλη παλιά πλατεία του ελευθερωτή 
Simon Bolivar. Ά ρ χ ιτ . Le Corbusier. 
Sert και Wiener. Σύνθεση παλαιών και 

νέων κτιρίων.

σεια καί πινακοθήκες, οι βιβλιοθήκες, οι 
άρχαιολογικοΐ χώροι, τα δημαρχεία τους, 
οι εκκλησίες, οί πύργοι, προστατεύουν έπί- 
σης τον χαρακτήρα των πόλεών τους, τα 
πάρκα, τις προκυμαίες, τα τείχη, τα 
τοπία.

Για τις καινούργιες πόλεις πού πάντα 
έχουν μιαν έκταση πιο περιορισμένη, δχ: 
μόνο στον αρχικό πυρήνα τους, αλλά σαν 
ουσιαστική προϋπόθεση τής άνάπτυςής 
τους σαν σύγχρονο δεδομένο, προβλέπον- 
ται κέντρα, σημαντικά καί όργανικά σύ
νολα, χωρίς τά οποία θά ήταν άδύνατη 
ή έννοια πόλη. Σάν παράδειγμα ας δούμε 

600 μερικά:

1) Chandigarh πρωτεύουσα τοΰ Pun
jab· ιδρύθηκε έξ ύπαρχής άπδ τήν Ιν
δική Κυβέρνηση άπδ τό 1952 - 1960 άρ- 
χιτέκτων Le Corbusier. Προβλεπόμε- 
νος πληθυσμός 500.000. Τό Κέντρο Σχ. 2 
περιλαμβάνει το Κυβερνείο, τό μέγαρο τής 
Εθνικής Συνελεύσεως, τό μέγαρο τοΰ 
κυβερνήτου, τό Ανώτατο Δικαστήριο. Τά 
κτίρια περιβάλλονται άπό ευρύτατες πλα
τείες, στοές, τεχνητές λίμνες, συμβολικά 
γλυπτικά έργα.

2) Bogotta πρωτεύουσα τής Κολομβίας 
αναδημιουργία ύπαρχούσης πρωτεύουσας, 
πληθυσμός 500.000. Άρχιτέκτων Le 
Corbusier συνεργάτες Wiener καί Sert. 
Τό Κέντρο Σχ. 3, ή μεγάλη παλαιά πλα
τεία Μπολιβάρ 1, ή Μητρόπολη (ρυθ
μού Μπαρόκ) 2, ή Βουλή 3, τό Δημαρ
χείο 6, δ ουρανοξύστης των υπουργείων S, 
τό μέγαρο τοΰ Προέδρου τής Δημοκρα
τίας 7, δλος ο χώρος προβλέπεται μόνον 
γιά τούς πεζούς, οί διαβάσεις τών όχη- 
μάτων είναι υπόγειοι.

3) Χιροσίμα, το κέντρο Σχ. 4.
α) ’Αθλητικές έγκαταστάσεις.
β) Μουσείο, βιβλιοθήκη καί μουσείο 

επιστημών.
γ) Κήποι, παιχνίδια, παιδικό θέατρο.
δ) Τό Τόξο τής Ειρήνης, ή Εκκλη

σία, 6 Κήπος τής Ειρήνης, τό Μουσείο 
τής Ειρήνης.

4) To Saint Die τής Γαλλίας Σχ. 5. 
Τό σχέδιο αυτό οέν Εγινε, αλλά ή θεω
ρητική του άξια παραμένει παραδειγμα
τική. Πρόγραμμα:

α) Διοικητικό Κέντρο.
β) Τουρισμός καί Χειροτεχνία.
γ) Καφενεία, Ζαχαροπλαστεία.
δ) Κοινοτικό Μέγαρο.
ε) Μουσείο κλπ.
Μεγάλες πλατείες καί άπέραντα πάρ

κα περιβάλλουν τό κέντρο αυτό τής μι
κρής επαρχιακής πόλης.

Θά μπορούσαμε νά συνεχίσουμε μέ δε
κάδες παραδείγματα πού δείχνουν πόσο 
ή Εννοια τοΰ Κέντρου παραμένει α) άρ
ρηκτα συνδεδεμένη μέ τό είδος, τήν ιστο
ρία, τήν κοινωνική στιγμή, καί τήν άνα- 
γέννηση τής πόλης, β) Εχει ενα ουσιώ
δη χαρακτήρα κοινωνικής ζωής καί 
χνά είναι Εκφραση Ιδανικών, γ) βασίζε
ται στόν άνετο χώρο μέ μεγάλες πλατεί
ες καί κήπους, δ) άπαραιτήτως είναι τό



Σχ. 4.— To κοινωνικό Κέντρο τής Χιροσί
μα αφιερωμένο στην ειρήνη.— Μουσεία και 
αθλοπαιδιές, κέντρα νεότητος και πράσινο.

βασίλειο των πεζών' ασφάλεια, γαλήνη, 
σιγή, δημιουργούν την προϋπόθεση τής 
κοινωνικής σχέσης καί τής κοινωνικής 
ζωής. Τα κοινωνικά κέντρα είναι έτσι 
ό καθρέφτης τών ιδανικών μιας πολεο- 
δομικής δημιουργικής στιγμής.

Τδ άπροσδοκητο για την τωρινή ’Αθή
να Κέντρο τοΰ κ. Δεσποτοπούλου δέν ά- 
ποτελεΐ κοινωνικό καί πνευματικό κέν
τρο.

α) Γιατί δέν άναπτύσσεται στα πλαί
σια ένός άναγεννητικοΰ σχεδίου τής πό
λης. Είναι έκτός κλίμακος στην έννοια 
τής οργάνωσης τοΰ χώρου, άποτελεΐ ου
σιαστικά ένα ενιαίο πληθωρικό καί 
κολοσιαΐο κτίριο διαρθρωμένο σε αυλές 
καί διαδρόμους, περιβαλλόμενο στενά άπό 
βαρύτατες κυκλοφοριακές άρτηρίες τις ό
ποιες εξ άλλου πρόκειται νά πλημμυρίσει.

β) Δ έν  ε χ ε ι  π λ α τ ε ί α .  Ή 
τιτλοφορουμένη σάν πλατεία «κύριο στοι
χείο τοΰ συγκροτήματος» (6) διαστάσεων 
60X100 μ. (δσο δηλαδή ένα άπό τά 10 
άλλα κτίρια) , δέν είναι παρά ένα προ
αύλιο (parvis), άρκετά φτωχό καί ά- 
νεπαρκές, τής εισόδου τών θεάτρων.

Άρκεΐ νά συγκρίνουμε τον χώρο αυτόν 
τών 6000 μ2 μέ έναν άπ’ τούς πολλούς 
χώρους τοΰ Ηαρισιοΰ n^.Esplanade des 
lnvalides 550X 600 =  ΙΟόΟΟΟμ2 
Πλατεία Concorde 200X500 — 100. 
ΟΟϋμ*
Κήπος Louvre Tuileries 1000X400 =  
400000μ2
Champs de Mars 1200 X 600 =  360. 
ΟΟΟμ*
ή άπό τούς χώρους άλλων παλαιών ή νε- 
ώτερων πόλεων γιά νά πεισθοΰμε δτι δέν 
είναι παρά ένα τυπικό προαύλιο άφίξεως 
τών θεατών.

γ) Λέν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.
Λν άφαιρέσουμε τά δύο Μουσεία —  Βυ

ζαντινό καί Μουσείο - Πινακοθήκη - 
κτίριο εκθέσεων — πού ήδη τό πρώτο υ
πάρχει, καί θά υπήρχε καί το δεύτερο 
αν δέν έμποδίζετο Αδικαιολόγητα ή κα
τασκευή του προς χάριν τής «ύπόθεσης 
Πνευματικό Κέντρο», προτείνονται σάν 
νέα στοιχεία ένα πυκνό συγκρότημα θεά
τρων —  5 θέατρα μέ αίθουσες συνολικών 
θέσεων 6.400, ένα γκαράζ 1300 θέσεων 
καί 2 κτίρια επιστημονικών οργανισμών 
καί μορφωτικών οργανώσεων πού ή πα

ρουσία τους θά ήταν συζητήσιμη μόνον 
αν υπήρχε στοιχειωδώς καν χώρος γιά 
μιά άνεκτή σύνθεση. Τέλος ή βιβλιοθήκη 
μέ τούς 500.000 τόμους, άκριβολογία πού 
θά μπορούσε νά προκαλέσει μειδιάματα 
αν δέν ήταν λόγος οργής ή τόση προκλη
τική άφέλεια. 'Ο μελετητής γνωρίζει τον 
άριθμό τών έπισ/.επτών τής ’Εθνικής Βι
βλιοθήκης; Τής Βιβλιοθήκης τής Βου
λής; Γνωρίζει τις φοβερές δυσκολίες τών 
ερευνητών, μελετητών, τών έπιστημόνων, 
τών φοιτητών; Γνωρίζει τήν περιφρόνη
ση τοΰ Κράτους πρός κάθε μορφωμένο, κά
θε έρευνητή, κάθε διανοούμενο; Νομίζει 601
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ότι οί 500.000 τόμοι συσσωρευμένοι οικο
δομικά στο κυκλοφοριακό οξυγώνιο θά 
δώσουν τήν σφραγίδα του πολιτισμού 
πριν ακόμη συζητηθεί και λυθεί ή κα
τώτερα —  μέση — ανώτερη και τεχνική 
έκπαίδευση;

Μένει λοιπόν στο περίφημο αύτό πνευ
ματικό κέντρο μόνο αληθές νέο πρόγραμ
μα αύτό το πενταπλό φεστιβάλ θεάματος 
στά πόδια τού Χίλτον. Συγκινητικός άλή- 
θεια πνευματικός τουρισμός.

Πιστεύει ό μελετητής, πώς τό Colos- 
seo καί τά άλλα ρωμαϊκά άμφιθέατρα 
και ιππόδρομοι, άπετέλεσαν στοιχείο 
πνευματικής ζωής. Γιατί βέβαια αυτή ή 
θεατρούπολη πού δεν κατεσκευάσθη σέ 
καμμιά άλλη πόλη, θά σημάνει κυρίως 
κρατική, διοικητική παρέμβαση στήν τέ
χνη καί έπιβολή ξένου θεάματος πολύ πε
ρισσότερο παρά βοήθεια στούς "Ελληνες 
καλλιτέχνες γιά τή μελέτη καί δημιουρ
γία, αυτή θά μπορούσε νά γίνει καί στις 
ύπάρχουσες αίθουσες καί στά τόσα άρχαία 
θέατρα αν έξασφαλιζόντουσαν οί αναγ
καίες προϋποθέσεις.

‘ Η θέση  τοϋ Κ έντρου

Ή παρεξήγηση τού κ. Δεσποτοπούλου 
(ηθελημένη ή μή) προς τό θέμα από τήν 

άποψη τού περιεχομένου (σύγχιση μεταξύ 
Κέντρου κοινωνικής ζωής καί Κέντρου θε
άματος) έπεκτείνεται καί στήν εκλογή 
τής θέσης. Στά παραδείγματα πού δώ
σαμε καί στις πολλές δεκάδες των πόλε
ων πού μελετήθηκαν πρόσφατα θά δούμε 
οτι όταν εκλεγεί ένας χώρος γιά τήν όρ- 
γάνωση ενός κέντρου, τούτο σημαίνει δη
μιουργία τής καρδιάς μιας πόλης μέ β ά- 
ση τ ή ν  π ο λ ε ο δ ο μ ι κ  ή τ η ς  
σ υ γ κ ρ ό τ η σ η  καί αρχή άπαράβατη 
τό πλάσιμο ενός σημαντικού χώρου σέ 
έκταση, σέ βιώματα, σέ ποιότητα, σέ ε
νότητα, προς τον χώρο καί τήν πόλη.

Είναι άδικαι ολόγητη ή εκλογή ή 
έστω παραδοχή από τον μελετητή 
νά καθορίσει σάν «κέντρο τού κέν
τρου» όπως λέει, αυτήν τήν κυκλοφο- 
ριακή βελόνη, γιά τήν οποία μάλιστα βρί
σκει καί πλεονεκτήματα (παρουσιάζει τό 
πλεονέκτημα» λέει «δτι βρίσκεται κοντά 
στο εμπορικό καί διοικητικό κέντρο τής 
’Αθήνας») . ’Αλλά πιο κάτω λέει: «Ή 
προσαρμογή τής αρχιτεκτονικής διαμορ-

φώσεως τού II.Κ. σ' ένα γήπεδο πού χαρα
κτηρίζεται άπό μιά μορφή άγεωμέτρητη. 
άποτέλεσμα τής σύμπτωσης τών κατευ
θύνσεων, δύο λεωφόρων, δυσκόλευε τή/ 
συνθετική έξέταση τού θέματος». Φυσικά 
ό κ. Δεσποτόπουλος εξηγεί πιο κάτω πώς 
ή μελέτη του παρ’ δλη τήν άρχική δυσκο
λία είναι θαυμάσια. Ή σύνθεσή του είναι 
τόσο λίγο άβίαστη καί άνετη ώστε δεν δί- 
στεσε νά καταδικάσει (καί μέ ποιό δικαί- 
ο>μα;) το Βυζαντινό μουσείο σέ έξολόθρευ- 
ση. "Ωστε ή γειτνίαση μέ τό εμπορικό καί 
διοικητικό κέντρο άποτελεί το ουσιαστι
κό έρεισμα τής εκλογής κατά τόν κ. Δε- 
σποτόπουλο. Έν τούτοις τό μέν εμπορικό 
κέντρο, είναι ήδη άρκετά μακρυά καί ο
λωσδιόλου ακαθόριστο άπό το Μοναστη
ράκι ως τήν Ομόνοια, προεκτεινόμενο ή
δη μέσω τών οδών Γ' Σεπτεμβρίου καί 
ΙΙατησίων, Διοικητικό δέ Κέντρο δέν ύ- 
φίσταται, έκτος αν ή διασπορά σέ διά
φορα κτίρια ως έπί τό πλείστον ακατάλ
ληλα καί άρχιτεκτονικά ασήμαντα, άπό 
Βάθης μέχρι πλατείας Μητροπόλεως, ο
νομάζεται Διοικητικό Κέντρο κατά τόν κ. 
Δεσποτόπουλο.

Τήν θέση θεωρεί ό μελετητής ως συ- 
νεχομένη προς τήν περιοχή Ακρόπολης 
—  ’Αρχαίας ’Αγοράς —  Πλάκας κλπ. 
Τούτο είναι φανερό λάθος, ό χώρος αυτός 
είναι έξω άπό κάθε επαφή μέ τήν ’Αρχαία 
’Αθήνα, έκτος άπό τήν γειτνίαση προς 
τόν καταστραφέντα πιά όριστικά Ίλισσό. 
Οί άληθεΐς γείτονες τού γηπέδου αυτού 
τού Π. Κ. είναι τό νοσοκομειακό μεγαθή
ριο δ «Ευαγγελισμός», τό ξενοδοχείο «Υ
πόθεση Χίλτον» καί τό τείχος τών γύρο) 
πολυκατοικιών.

Ή διασωθείσα μέχρι σήμερα άπό τήν 
άλλοτε προβλεπόμενη μεγάλη έκταση (πού 
θά μετατρέπετο σέ ένα έκτεταμένο χώρο 
πρασίνου καί κοινωνικών λειτουργιών) 
λωρίς τών 9 εκταρίων είναι σαφώς λοι
πόν άκατάλληλη γιά αύτό τό κοσμογονι- 
κό, όπως τό βλέπει ό κ. Δεσποτόπουλος 
κοινωνικό (πλατεία — δημόσιες αίθου
σες) καί πνευματικό (μελέτη —  άναψυ- 
χή —  θέαμα) κέντρο. Πιστεύω πώς κοινό 
αίτημα είναι ή μετατροπή τού προβλε- 
φθέντος αύτού χώρου σέ έλεύθερο δημό
σιο χώρο καί πάρκο μέ διατήρηση άπα- 
ραίτητα τού Βυζαντινού Μουσείου καί α
νέγερση τοϋ Μουσείου εικαστικών τεχνών.



Ή μετακίνηση τοΰ Βυζαντινού Μουσείου, 
όπως ισχυρίζεται ό κ. Δεσποτόπουλος, 
είναι αδύνατη —  άς άναφέρει περιπτώ
σεις με δοκουμέντα μεταφοράς τέτοιου 
κτιρίου στην ’Αγγλία, Γαλλία, ’Ιταλία 
κλπ.

Γενικά μέχρις δτου κατορθωθεί μέ μια 
βασική αλλαγή τής διοικητικής νοοτροπί
ας καί των δυνατοτήτων της να καθορι
στεί μια νόμιμη έθνική πολεοδομική πο
λιτική καί έντός αυτής τδ ρυθμιστικό σχέ
διο τών ’Αθηνών, στοιχειώδες μέτρο έν- 
τιμότητας καί γνώσης είναι ή διατήρηση 
καί αύξηση τών δημοτικών καί εθνικών 
χώρων καί ή μετατροπή τους σέ έλεύθε- 
ρους χώρους καί πάρκα. Μόνον προσωρι
νές ή μόνιμες, αλλά μέ έξαιρετική καί έγ
κυρη προσοχή έπιλεγόμενες λύσεις επι
τρέπονται. Κάθε άλλη επιδίωξη καί διά
θεση γηπέδου γιά δήθεν κοινοφελεΐς ή

δήθεν τουριστικές υποθέσεις, αποτελεί
κληματική πολεοδομικά και εθνικά πρά- %»
ξη.

Κ υ κ λ ο φ ο ρ ια κ ό  π ρ ό β λ η μ α
Λεν παραλείπω νά άναφέρω τούτο 

τδ τόσο άπτδ και άπδ τούς μή ειδικούς 
θέμα, Γσως γιατί ακριβώς στην απλότητα 
του θά κινδύνευε νά παραβλεφθεΐ. ΈπΙ 
τών δύο κυκλοφοριακών αρτηριών Κυ;- 
φίσίας καί Βασιλέως Κωνσταντίνου ή 
ίδρυση λειτουργικού κόμβου προς τον ο
ποίο φυσικά θά συρρέει πλήθος πεζών καί 
όχημάτων (πρόβλεψη 6.700 θέσεων θεά
ματος, γκαράζ 1300 θέσεων) θά δημι
ουργήσει μιά σοβαρή έπαύςηση, διασταύ
ρωση καί τελικά ένα μόνιμο κατά τις ώ
ρες τών αιχμών — bouchon — έμφρα
γμα τής κυκλοφορίας. Είναι αυτονόητη ή 
άνάγκη τής διατήρησης τών ήδη άνεπαρ- 603
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-Σχ. Το κέντρο τής μικρής πόλχως Si Die αι> κα* δεν έγινε Θεωρείται υποδειγματικό, 
μεγάλες πλατείες, διοικητικά κέντρα, Θέατρο, Μουσείο και βασικό στοιχείο : το διάστη

μα και το πράσινο.



κών αρτηριών σέ κατάσταση έκφόρτωσης 
καί δχι υπερφόρτωσης μέ την άποφυγή 
κάθε νέας άγκίστρωσης πυκνών λειτουρ
γιών δπως στην περίπτωση αυτό τό Π.Κ.

Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μ ό ς  κ α ί  δω ρεές
Τό έργο αυτό προϋπολογισμού 500 εκ. 

δραχμών όπως αναφέρει ή καλλιτεχνική 
έπιθεώρηση «Ζυγός» στην ερευνά της ά- 
ποτελεί ένα άκόμη, και την φορά αυτή 
μεγάλης δαπάνης έργο έμφάνισης τής Δι
οίκησης, μετά άπό πολλά άλλα πού έςέ- 
πληξαν τό ελληνικό κοινό καί τούς ξέ
νους γιατί αντιβαίνουν στήν λογική σειρά 
τής χρησιμοποίησης τών έθνικών πόρων 
πτωχότατης χώρας τελείως απροετοίμα
στης καί μή συγκροτημένης σέ σύγχρονο 
ύποτυπωδώς έστω οικονομικό οργανισμό 
—  βιομηχανία, γεωργία, συγκοινωνίες, έ
ρευνες, πολεοδομικοί ιστοί. Δέν χρειάζε
ται νά άναλύσουμε πολύ τό θέμα πού άπο- 
δεικνύει δυστυχώς διοικητική άμηχανία 
τεχνικοοικονομική απειρία καί ηθική χα- 
λαρότητα. Αυτό πού είναι λυπηρό άκόμη 
είναι δτι κυκλοφορεί ή φήμη (άρθρα 
τών έφημερίδων τό έπιβεβαιώνουν) πώς 
ο κ. Δεσποτόπουλος δμιλεί γιά δωρεά την 
όποια δ ίδιος ό κ. Δεσποτόπουλος έπρο- 
κάλεσε μέσω τών επαφών του στο έξιοτε- 
ρικό. Δύο σημεία* τό ένα άφορά τήν πε
ριέργεια γύρω στά ερωτήματα: "Οταν
προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός ή Διοίκη
ση διέθετε τά χρήματα; ή έκ τών ύστέ- 
ρων 6 βραβευθείς ήσχολήθη μέ τό εθνι
κό έργο τής έξεύρεσης τών πόρων; Άπό 
αγάπη στή χώρα; Θά παραιτηθεί τότε 
φυσικά καί τής αμοιβής του; θά τήν μει
ώσει στο ελάχιστον τουλάχιστο; Τό έ- 
πραξε στό συμβόλαιό του με τήν Διοίκη
ση; Άλλο ερώτημα: Ό  διαγωνισμός έ- 
στηρίχθη σέ υπόσχεση έξεύρεσης δωρεάς 
άπό τον κ. Δεσποτόπουλο; Τότε τί θά γι
νότανε αν έπαιρνε άλλος τό βραβείο; α
φού καί τώρα δ κ. Δεσποτόπουλος ισχυ
ρίζεται πώς χωρίς αυτόν τό έργο δέν θά 
γίνει; Ερωτήματα στά οποία προσωπι- 
κώς δέν ζητώ απάντηση, τά άνέφερα μό
νον επειδή πολύς γίνεται λόγος γιά τήν 
δωρεά καί γιά τήν ανοησία ήμών τών 
Ελλήνων νά χάνουμε δωρεές άπό κρι
τική διάθεση.

Σ’ αυτό δμωε πού είμαι κατηγορηματι- 
604 κός είναι στό β' έ ρ ώ τ η μ α. Ποιος

εξουσιοδότησε τον κ. Δεσποτόπουλο ν’ ά- 
σχολείται καί νά βρίσκει δωρεές άπό ξέ
νους; Ποιος ξένος έκανε δωρεές στόν τό
πο μας χωρίς βαρειά άνταλλάγματα; Έν 
πάσει περιπτώσει ή σχέση αύτή τής έ- 
παιτείας άπό ποιόν έλέγχεται καί τί δι
καιολογία έχει ή προς τούς ξένους έπαι- 
τεία αυτή γιά τήν ίδρυση θεάτρων; Νο
μίζω δτι δλη αυτή ή ένέργεια είναι α
παράδεκτος καί άπό έθνική σκοπιά άσύμ- 
φορη, αυθαίρετη καί άναξιοπρεπής καί 
πρέπει νά έλεγχθεί κάθε τέτοια πρωτο
βουλία σέ Ιδιώτες κυρίως, δταν συνδέουν 
τό πιο ώμο προσωπικό τους συμφέρον \*λ 
τήν δήθεν έθνική του τοποθέτηση.

*Η σ ύ νθ εσ η

ΓΗ παράθεση τών εικόνων 1 μέ τις 2, 
3, 4, 5, δείχνει μιά ουσιαστική διαφορά 
άντιλήψεως του χώρου καί τής σύνθεσης. 
Στις συνθέσεις 2, 3, 4, 5, τό λειτουργικό 
καί πλαστικό θέμα έκτυλίσσεται σέ ευρύ 
διάστημα πού παίζει βασικό ρόλο στή 
σύνθεση καί τήν πλουτίζει μέ τά ουσια
στικά στοιχεία δ ι ά σ τ η μ α ,  φ ώ ς  
π ρ ά σ ι ν ο ,  έκείθεν ή σύνθεση 
μετατίθεται σέ δλο τον πολεοδομι- 
κό χώρο. Ή  σύνθεση 1 άντίθετα 
είναι πυκνό άθροισμα λειτουργιών καί 
όγκων πού δημιουργούν μεταξύ τους πλή
θος στενών καί παραδόξων γωνιών καί 
σχημάτων. Τό δεξιό μέρος στηρίζεται δ
λο σέ σύνθεση κυλίνδρων, κώνων καί κύ
βων, πού περιστοιχίζονται άπό στενόμα
κρα κτίρια, τό 5, 7 καί 11' άντίθετα ή 
Οδοντωτή διάταξη και κατάτμηση τών 
κτιρίων 8 καί 9 δημιουργεί άσυμβίβαστη 
παράθεση πού ή έλλειψη άπόστασης καί 
του στοιχείου τής φύσης, καθιστά έπικίν- 
δυνη. Φυσικά ή κρίση μιάς μακέτας είναι 
άλλο άπό τήν κρίση ενός έργου. Αλλά ό 
συνωστισμός, ό πληθωρισμός καί ή άνη- 
συχια τής σύνθεσης είναι έκδηλα κατά 
τήν κρίση μου. Αποτελεί πλάνη ή ιδέα 
του μελετητοϋ δτι ή σύνθεσή του έχει πνεύ
μα ελληνικής καί ελληνοχριστιανικής πο
λεοδομίας —  κατηγορηματικά δέν τηρεί 
τό πνεύμα τής ελληνικής, γιατί ή ελλη
νική πολεοδομία ζητούσε καί πετύχαινε 
άμεσο καί άδίαστο σύνολο. Ή κρινόμενη 
σύνθεση άποτελεί άθροισμα, δσο γιά τήν 
ελληνοχριστιανική δέν πιστεύω νά βασί
ζει δ μελετητής τήν παρομοίωση παρά



στήν δημιουργία έσωτερικής ζωής, δηλα
δή μοναστηριακού πνεύματος. *Αν ή σύν
θεση τού κ. Δεσποτόπουλου έγκλωβίζεται 
αυτό όφείλεται στό δτι ή πολεοδομική 
διάρθρωση τού II. Κ. προς τήν πόλη είναι 
ατυχής. Κάθε κίνηση καί προσπέλαση έ- 
φάπτεται της σύνθεσης κατ’ ανάγκην ά- 
φού αύτή άναπτύσσεται σε σχήμα βέλους 
μέ πλευρές κυκλοφοριακές αρτηρίες, άτυ- 
χώς δμως ούτε έσωτερικότητα έξασφαλί- 
ζει, ακριβώς λόγω τής άνεπαρκείας τού 
χώρου καί τής κακής διανομής τών κε
νών. Ή έλληνοχριστιανική πολεοδομία δη
μιουργεί συνθέσεις τάξης καί γαλήνης μέ 
οργανικές διατάξεις καί ίεραρχική γεω- 
μέτρηση. ’Ακριβώς αυτό δεν έπέτυχε 6 
κ. Δεσποτόπουλος, κάνοντας τό λάθος νά 
συσσωρεύσει σέ στενό καί ακατάλληλο 
χώρο ένα ύπερβολικό πρόγραμμα.

Τό Π ν ε υ μ α τ ικ ό  Κ έντρ ο  υ π ά ρ χ ε ι

Δέν θά υπήρχε ευτυχέστερη πόλη άπό 
τήν ’Αθήνα αν τόση καταστροφή καί αλ
λοίωση τού αληθινού της χαρακτήρα δέν 
είχε συσσωρευθεΐ επί 120 χρόνια καί κυ- 
ριώτερα καί άποφασιστικώτερα τα τελευ
ταία 30 χρόνια. Είναι ή πόλη πού θεμε
λίωσε μια πηγή κοινωνικής σκέψης, I- 
πιστήμης καί τέχνης πού μέσα άπό 25 
αιώνες έφθασε άσύγκριτη καί άστήρευτη 
πηγή άνθρωπισμού νά άποτελεΐ οδηγό καί 
ιδανικό καί τής σύγχρονης κοινωνικής καί 
πολεοδομικής σκέψης.

Τό πνευματικό κέντρο ύπάρχει, είναι 
μπροστά μας ή ’Ακρόπολη, νΑρειος Πά
γος, Πνύκα, λόφοι Νυμφών καί Μουσών,

τα θέατρα, ή ’Αρχαία ’Αγορά, ό ναός τού 
Ηφαίστου, ό Κεραμεικός, τό Δημόσιο 
σήμα, ή άνάμνηση τής ’Ακαδημίας. 'Ο 
χώρος αυτός μαζί μέ τα έθνικά μουσεία 
πρέπει νά άποτελέσει πάνω άπό κάθε άλ
λο τήν ουσία τής κοινωνικής καί πνευμα
τικής ζωής τών ’Αθηνών. Ή προστασία 
τών χώρων αυτών είναι έθνικό καί οικου
μενικό καθήκον, άρκετές ήδη ζημιές έχουν 
έπέλθει καί πρέπει νά σταματήσουν. ’Απαι
τούνται σωστές διατάξεις, άπαλλοτριώσεις 
θέας, ύψών καί άπαλλοτριώσεις χώρου 
γιά τήν έπέκταση τών άνασκαφών, τήν δ- 
λοκλήρωση τού άρχαιολογικοΰ χώρου καί 
τήν προστασία του. Αυτά είναι δυνατά άν 
πάψει νά κυριαρχεί τό φοβερό πνεύμα τής 
άγνοιας καί τής καταστροφής ή τής άδια- 
φορίας. 'Η άπαλλοτρίωση τού παλιού άμα- 
ξοστασίου τής ’Ηλεκτρικής Εταιρίας πού 
όπως διάβασα άπό γράμμα ’Αθηναίου 
στις «Εικόνες» (καί δέν διεψεύσθη) πρό
κειται νά γίνει γκαράζ. Ή κατεδάφιση 
καί άπαλλοτρίωση τού χώρου τής 'Αγίας 
Τριάδας Ααχαναγοράς καί ή άνασ/.αφή 
δλων τών γύρω άπό τήν ’Αρχαία ’Αγορά 
καί Ινεραμεικό χοίρων θά ολοκληρώσει 
τήν άρχαιολογική πληρότητα τής ’Αθή
νας. Στούς χώρους αυτούς τής άσύγκρι- 
της άξίας γιά τήν άνθρωπότητα, θά μπο
ρέσουν νά διδαχθούν καί άναπτυχθούν — 
όταν δπως υπαινίσσεται ό κ. Δεσποτόπου
λος στο τέλος τού άρθρου του «έρμηνευ- 
θοΰν καί πραγματοποιηθούν σωστά οί σύγ
χρονες τάσεις τών ζωντανών της δυνά
μεων» —  ή γνώση καί άγάπη γιά τήν 
κοινωνία καί τήν δημοκρατία, τήν φιλοσο
φία, τήν ποίηση, τήν μουσική, τις τέχνες.

★



Ε Π  Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ  ΗΤ Ε Χ Ν Η Σ
Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ε Ι Σ

Μ ε ρ ικ έ ς  σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ις  
στο τεύχος  τής ά ν τ ίσ τ α σ η ς

’Αγαπητή c Επιθεώρηση»,
Πάνω στο λαμποό σου τεύχος για την 

'Αντίσταση, μερικές παρατηρήσεις:
1. Παρέλειψα στο άρθρο μου για τή Θεσ

σαλονίκη τό όνομα του Θανάση Κυριαζή, 
του γνωστού Ρουμελιώτη ποιητή, πού υπη
ρετούσε ως Πάρεδρος στο Πανεπιστήμιο. 
Κράτησε φλογεοή τή βουνίσια του ψυχή καί 
μάς έδωσε πολλά στοιχεία, χρήσιμα στον 
άγώνα μας.

Στη Θεσσαλονίκη επίσης, τις άρχές τής 
Κατοχής έδρασε στην Πνευματική ’Αντίστα
ση καί ό δικηγόρος Τάκης Ίβρισιμτζής, πού 
πέθανε νεώτατος από φυσικό θάνατο.

2. Παρέλειψα επίσης καί τό περιοδικό 
«Μακεδονικά Γράμματα». Αυτό δεν ήταν τε
λείως τυχαίο, διότι τότε έθεωρήσαμε ότι ε
ξυπηρετεί διασπαστικούς σκοπούς, παρόλο 
που μερικοί συνεργάτες του (π.χ. ό δικη
γόρος Λέανδρος Βαζάκας κ.ά.) σκεπτόταν 
σωστά.

3. Κάπου έπρεπε νά σημειωθεί ό στενός 
δεσμός Δ. Γληνσύ καί Χαρ. Θεοδωρίδη καί 
ή συνεργασία τους μέχρι τή μέρα πού 6 
πρώτος μπήκε στο νοσοκομείο για την εγ
χείρηση. ’Από τή συνεργασία αυτή βγήκαν 
πολλά κείμενα τής Άντίστασης. Θεωρώ τι
μή μου ότι βοήθησα κ* έγώ τότε, συγκεν
τρώνοντας βιβλία για τον ψασισμό, ώστε νά 
τον ξετινάξουν ιδεολογικά.

4. Σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης, πού θεμελιωμένο σέ 
προοδευτικούς σχετικά καιρούς, έπαιξε με
γάλο ρόλο στην ηθική καί πνευματική ’Αν
τίσταση κατά του φασισμού, προσθέτω την 
έξής μαρτυρία όσον αφορά τον Δη μ. Γλη- 
νό: Τό 1924 του είχε ανατεθεί νά έκπονήσει 
τόν οργανισμό του Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης, τον όποίον έν συνεχείςι έψήφισε η 
κυβέρνηση Παπαναστασίου. Τότε ακριβώς ό 
υπουργός τής Παιδείας Αυμπερόπουλος, πρό- 
τείνε στον Γληνό έκ μέρους τού Πρωθυπουρ-

bub γου νά βάλουν ειδική διάταξη στο νόμο γιά

νά τον διορίσουνε πρύτανι γιά 10 χρόνια 
γιά νά διοργανώσει τό Ποενεπιστήμιο. Α λ 
λά ό Γληνός δεν δέχτηκε αυτή τή χαριστική 
διάταξη, παρ ’ όλο πού θά απέδιδε αναμφι
σβήτητα στή θέση αυτή καί γιατί «ήξαιρα 
άπό τότες, πώς ή διδασκαλία μου δε θά χω
ρούσε μέσα σέ πλαίσια».

5. Του Δη μ. Γληνού τό βιβλίο «Μερικοί 
στοχασμοί γιά τόν Πλάτωνα καί τό έργο 
του», μέ τό ψευδώνυμο Δημ. Αλεξάνδρου, 
προκάλεσε τότε τεράστια ζύμωση καί έπαι
ξε ένα ρόλο ανυψωτικό γιά τούς άγωνιζομέ- 
νους τόσο στήν Αθήνα —  Θεσσαλονίκη, ό
σο καί σ ’ άλλα μέρη. Ή σημασία του ή
ταν μεγάλη.

6. Κυκλοφόρησε τόν Ιούνιο 1944 άπό τήν 
ομάδα Δημοκρατικών Νομικών, πού εργαζό
ταν στήν Αντίσταση, τό «Ένοικιοστάσιο», 
Κωδικοποίηση καί άπόδοση στή δημοτική». 
Υπήρξε ένα σοβαρό βήμα γιά τήν δημοτι

κή τής επιστήμης. (Έ κδοση Γλάρου, σελί 
δες 64). Στο τέλος του προλόγου τού βι
βλίου, ή συντακτική έπι τροπή (Θ. Βλαχό- 
πουλος, πρωτόδικης, Τέλης Γεωργίου, Τ. 
Ευθυμίου, Ήλ. Ηλιου, Θαν. Μπρουλης, Ά - 
σημ. Πανσέληνος,· Στέφ. Σπετσάκης καί Ν 
Τατσόπουλος, δικηγόροι, μέ εισηγητή τό δι
κηγόρο Γιάννη Σκουριώτη) γράφει: «Παρα
δίνουμε στο Ελληνικό κοινό τόν πρώτο αυ
τό νόμο στήν εθνική μας γλώσσα, μέ τήν 
βεβαιότητα πώς θά τό εξυπηρετήσει στις 
ανάγκες του καί μέ τήν έλ,πίδα πώς θά γίνει 
άφορμή γιά γόνιμες παρχχτηρήσεις καί άφε- 
τηρία γιά ανάλογες έργασίες πιο άρτιες 
καί ολοκληρωμένες».

7. Μεταξύ των άλλων μορφών πού έπαΐ| 
ή συμμετοχή τών καλλιτεχνών στήν Αντίστα
ση, έχω ύπ’ όψιν μου καί ένα δίπτυχο μέ ξυ
λογραφίες του Σπ. Βασιλείου καί διάφορα 
δημοτικά μστίβα. Αυτό βγήκε καί σέ φτη
νότερο χαρτί μέ σκίτσα διαφόρων ήρώων του 
21. Στά χέρια μου βρίσκεται ένα τέτο·ο 
δίπτυχο μέ τό δημοτιχό «Θέλετε δέντρα αν
θήσετε, θέλετε μαραθείτε» καί είκονίζει σκη
νή κλεφτών μέ καριοφίλια κλπ. Στήν τέταρ
τη σελίδα τ συ έντυπου αυτού, πού είναι υ
ψηλής τυπωτικής στάθμης, εΤναι γραμμή



ΟΙ σ υ ζη τή σ ε ις  θ ιά σ ω ν  
κ α ί  κ ο ιν ο ύ

«Τό δημοτικό αυτό τραγούδι εικονογραφή
θηκε μέ πρωτότυπες ξυλογραφίες σε όρθιο 
ξύλο. Τυπώθηκαν 800 αντίτυπα σε χαρτί 
πολυτελείας καί χίλια σε εγχώριο χαρτί γρα
φής. Αθήνα, Μάρτης του χίλια εννιακόσια 
σαράντα δύο».

Μέ άγάπη
ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

‘Αγαπητή «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ»,
Είναι πραγματικά καταπληκτικός εκδοτικός 

άθλος, για τις σημερινές συνθήκες, τό τεύχος 
σου Μαρτίου - Απριλίου 1962, τό άφιερω- 
μένο στην «αντίσταση». Μαζί μέ τις θερμές 
μου ευχαριστίες σου στέλνω καί τις ευχές 
μου για τήν άπό κάθε πλευρά όλοκλήρωση 
καί άρτίωσή σου.

Μέ τήν ευκαιρία θά ήθελα νά άναφερθώ 
στο κατατοπιστικό άρθρο του αγαπητού κ. 
ΤΑΣΟΥ ΒΟΥΡΝΑ γιά τό όργανο των λο
γοτεχνών του Ε.Α.Μ. «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ». Γρά
φοντας γιά τό πέμπτο καί τελευταίο φύλλο 
ό Βουρνας, αναφέρει ότι τό άρθρο μέ τον 
τίτλο «Πνευματική Νεφελοκόκκυγυία», γρά
φτηκε, όπως έξακρίβωσε, άπό τον Γ. Λαμπρι- 
νό. ‘Αλλά ή πληροφορία αυτή δέν είναι σω 
στή. Τό άρθρο αυτό που άνατάραξε τά πνευ
ματικά βαλτονέρια τού τόπου μας, τό Δεκέμ
βρη τού 1943, γράφτηκε άπό τον Νίκο Καρ- 
βούνη καί άναδημοσιεύτηχε τό Σεπτέμβρη 
τού 1947, λίγους μήνες μετά τό θάνατο του 
άξέχαστου Νίκου Καρβούνη, μέ τό όνομα 
του συγγραφέα στην έφημερίδα ό «ΡΙΖΟ Σ 
τής ΔΕΥΤΕΡΑΣ». Σάς στέλνω άπόκομμα 
τής έφημερίδας μέ τό άρθρο.
27.4.1962

Καί πάλι πολλές ευχές 
φιλικά

ΜΕΝ ΙΟΣ ΙΟΝΙΟΣ

Αγαπητή «Επιθεώρηση Τέχνης»,
Μαζί μέ τά  θερμά μου συγχαρητήρια γιά τό 
έξοχο τεύχος σου τό άφ ιερωμένο στήν άντί- 
σταση, τού στέλνω καί τον συνημμένο κοττά- 
λογο διανοουμένων θυμάτων στον άγώνα έ
ναντι ον τού φασισμού:

1) Βαλσαμίδης Ιωάννης, ποιητής άπό τό 
Αίγιο. Τον έκτέλεσαν οί Γερμανοί.

2) Γκούσκος Σπάρος, ποιητής. Σκοτώθηκε 
στην ’Αλβανία.

3) Παπαγεωργίου Θεόδωρος. Παπάς καί 
ιστορικός συγγραφέας, άπό τό Αίγιο. Έκ- 
τελέστηκε άπό τούς Γερμανούς.

4) Πάσαρης Βαγγέλης, μιΧ)ιστοριογράφος, 
έκτελέστηκε άπό τούς Γερμανούς.

5) Πασχαλινός Φώτος, ποιητής, εκτελέστη- 
κε άπό τούς Γερμοτνους.

6) Σαραντάρης Γιώργος, ποιητής. Πέθανε 
άπό τις κακουχίες τού πολέμου.

7) Σαστομοίρης Φώτης, μουσικός. Έκτε
λέστηκε οπτό τούς Γερμανούς.

Νομίζω πώς τά όνόματα αυτά άξίζει νά 
μνημονευθούν έστω καί συμπληρωματικά στις 
σελίδες σου.

Ευχαριστώ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΑΟΓΗΡΟΥ

Αγαπητή Επιθεώρηση,
Ή στατιστική Θεάτρου 1961, στο περα

σμένο τεύχος σου (85) ο π ’ τό Θαλή Δι- 
ζέλο, μέ παρακίνησε νά στείλω δυο λόγια 
μου, σχετικά μέ τά συμπεράσματα πού κλεί
νουν αυτή τη στατιστική.

Δέ χρειάζεται βέβαια νά τονίσω τή χρη
σιμότητα τής στατιστικής, ούτε καί τήν κα
λή καί καθαρή δουλειά πού έχει κάνει ό κ. 
Δίζελος. Είναι κάτι πού φαίνεται. Θάθελα 
μόνο νά θυμίσω ότι στά 1961 (άρχίζοντας 
άπ ’ τό Δεκέμβριο του 60) καθιερώσαμε τις 
μόνιιμες θεατρικές συζητήσεις, μέ τό θίασο 
ρεπερτορίου στο θέατρο Διονύσια. Αυτό τό 
γεγονός πού κι άπό σένα σχολιάσθηκε κι 
άπ ’ τον τύπο γενικώτερα σημειώθηκε, νο
μίζω πώς θά χωρούσε στά συμπεράσματα 
τού κ. Διζέλου, σάν ένα καλό σημείο έπα- 
φής τού κοινού καί τής σκηνής. Είναι ένα 
σημείο έπαφής πού θάπρεπε νά υπάρχει 
(καί υπήρξε στο Νέο Θέατρο καί στο Θέα
τρο 61 μ επιτυχία πάλι) κάθε φορά πού 
ένα έργο προσφέρεται γιά συζήτηση. Νά 
δημιουργηθεϊ δηλαδή μιά καλή άφετηρία έπα
φής σκηνής καί πλατείας καί νά γεφυρωθεΐ έ
τσι αυτή ή άπόσταση πού χωρίζει πάντα, δυσ
τυχώς, τό θεατή άπ* τόν ήθοποιό. Κάτι τέ
τοιο νομίζω πώς είχαμε πετύχει πέρσι στά 
Διονύσια τόσο στήν Επικίνδυνη Στροφή, δ- 
σο  καί στήν νΑσκηση 5 δακτύλων, μέ τις 
συζητήσεις μας. Έ χω  στά  χέρια .μου μάλι
στα  μερικά χρήσιμα στοιχεία, πού μαζί μέ 
ορισμένες γενικώτερες άπόψεις ιμου πάινω σ ’ 
αυτά τά θέματα, θά μπορούσαν ν* άποτε- 
λέσουν μιά βάση μελέτης ένός πιο ολοκλη
ρωμένου τρόπου έπαφής ιμας μέ τό κοινό.

"Αν κρίνω μάλιστα άπ* τις εκδηλώσεις 
τόσο τών θεατών όσο καί τών φίλων του Θεά
τρου πού συμμετείχαν στις έδδομσ>5ιαίες συ
ζητήσεις ιμας, αυτή ή επαφή δέν είναι κάτι, 
πού τό ευχόμαστε εμείς οί υποτιθέμενοι 
«ρομαντικοί» εργάτες του Θεάτρου μόνο, άλ- 
λά καί τό πλατύ κοινό πού άπό καιρό έχει 
άρχίσει νά βαριέται πιά τά  «σημεία έπαφής» 
τών διαφόρων περιοδικών πού άντί νά δια
φημίζουν, δυσφημίζουν τό άληθινό Θέατρο.

"Ας πούμε πώς μ* αυτή τήν υπόμνησή 
μου, πέρασε κι αυτό τό γεγονός άν όχι στα 
συμπεράσματα του κ. Διζέλου, τουλάχιστον 
στη μνήμη δλωτν. Πέρα άπ* αυτό όμως, άς 
μήν ξεχνάμε ποτέ κι άς μήν εγκαταλείπουμε 
ποτέ κάθε τι πού έχει σχέση μέ τήν καλυ
τέρευση τού θεατρικού κοινού στά  γενικώ
τερα πλαίσια τής ευθύνης άπέναντι στο Ααό 
μας. Ιδιαίτερα τώρα, πού εΐναι καιρός νο
μίζω νά γνωρίσουμε στο πλατύτερο Κοινό 
τό πραγματικό Πρόσωπο τού Θεάτρου πού 
δέν έχει καμιά σχέση βέβαια μέ τά αύτο- 
διαφημιζόμενα καί αύτοχειροκροτούμενα είδω
λα τών εξωφύλλων ύποπτων περιοδικών.
* Αθήνα, 24.2.62
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Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Τ Ε Χ Ν Η Σ
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Ή  ά ξ ια  π ν ε υ μ α τ ικ ή  στάση

Ή  συγκέντρωση που όργάνωσαν τά  έττι- 
στημονικά καί πνευματικά σωματεία για την 
αποκατάσταση τής Δημοκρατίας στη χώρα 
μας υπήρξε ένα γεγονός, ττού ή σπουδαιότητά 
του άττοτέλεσε τό άντ ικείμενο του κύριου άρ
θρου μας.

Έ δώ  δημοσιεύουμε τη σύντομη παρέμβαση 
τού Μίκη Θεοδωράκη στη συγκέντρωση αυτή, 
γιατί ή ομιλία του πέρα από τό δτι εκφρά
ζει την προσωπική στάση ένός άξιου πνευμα
τικού ανθρώπου, συμπυκνώνει, κοττά κάποιο 
τρόπο, τό πώς άντιλαμβάνονται όλοι οί δια
νοούμενοι τό καίριο ζήτημα τής λειτουργίας 
των δημοκρατικών θεσμών.

’Αγαπητοί μου φίλοι. "Ηρθαμε έδώ για νά 
υμνήσουμε τη Δημοκρατία. Έ δώ —  κάτω άπό 
τον Τδιο oupocvo που γεννήθηκε. Κληρονόμοι 
τής πιο καλύτερης προσφοράς τού ανθρώπου 
οπτήν ανθρωπότητα, ήρθαμε νά δροντοφωνή- 
σουμε την πίστη μας: Έ δώ γεννήθηκε —  έδώ 
έζησε —  έδώ θά ζήσει.

Πιστεύω πώς ή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α  πρέ
πει νά γίνει σημείο συνάντησης δλων τών 
Ελλήνων —  ανεξάρτητα άπό μόρφωση, επάγ
γελμα, ηλικία καί συγκεκριμένη πολιτική το
ποθέτηση. Καί θά γίνει, γιατί ξέρω πόσο 
βαθειά είναι ή δίψα τού λαού μας για μόρ
φωση, άνοικοδόμηση, πνευματική καλλιέργεια, 
δημιουργική εργασία καί έθνική ό,ξιοπρέπεια, 
δλα συνώνυμα τής Δημοκρατικής ζωής.

Είναι άσψαλώς 6έ6αιο πώς οί έπαγγελ- 
ματίες τού εθνικού διχασμού θα διαστρεδλώ- 

f σουν τό νόημα καί τή σημασία μιάς τέτοιας 
κίνησης. "Ας μή παίξουμε τό παιχνίδι τους. 
"Ας έξηγήσουμε καί στους πιο αδιάλλακτους, 
στους πιο στενοκέφαλους πώς άληθινή έθνική 
ζωή δεν εΤναι νοητή όταν ποδοπατείται ή Δη
μοκρατία. Κι όταν λέω έθνική ζωή έννοοο 
τόσο τήν οικονομική δσο καί τήν πνευματική 
ανόρθωση τής χώρας.

Δίχως πραγματική Δημοκρατία δλοι έμεϊς 
οί καλλιτέχνες ματαιοπονούμε —  έάν δεδαίως 
πιστεύουμε περισσότερο σε μια τέχνη πού 

608 να πηγάζει ά π ’ τό λαό καί νά υπηρετεί τό

λαό, παρά στην προσωπική μας σταδιοδρο
μία.

Γιατί πώς είναι δυνατόν νά δημιουργήσεις 
άνενόχλητα όταν δρίσκεσαι στο μέσον μιάς 
χώρας κι ένός λαού πού γέννησε καί δώρησε 
στήν ανθρωπότητα τις έννοιες τού ελευθέρου 
πολίτη, τού έλευθέρου ανθρώπου καί πού 
τώρα τον έχουν χωρίσει σε μαύρους καί ά
σπρους, σέ σημίτες καί άρίους.

ΓΓ αυτό λέω σ ’ όλους τούς συναδέλφους 
μου: "Ας περιφρονήσουμε τή σκοπιμότητα,
άς διακινδυνέψουμε τήν καριέρα μας, άς δια- 
κυβευσουμε τά  καλλιτεχνικά καί τά άλλα μας 
συμφέροντα.

Κι άς πάμε εκεί πού ό συμπατριώτης μας 
υποφέρει, εκεί πού ιδρώνει, εκεί πού πεινά. 
'Εκεί πού τό φτωχό Ελληνόπουλο τρέμει για 
νά πουλήσει δυο κουλούρια —  έκεί πρέπει 
νά μαστέ καί μείς.

Στο άκριτικό σχολείο πού τα παιδιά πά
σχουν άπό άδιταμίνωση, στο φιλί τής μάν
νας καί τού γυιού στον Πειραιά, στήν α
πελπισία τού άνεργου καί στήν οργή του φοι
τητή. "Οπου ή 'Ελλάδα απελπίζεται, άγ- 
γομαχάει, παλεύει, έλπιζει! Έκεί θά πρέ
πει νάμαστε κι εμείς.

Δέν είναι δέδαιο τότε πώς οί δρόμοι μας 
οί προσωπικοί θά μάς οδηγήσουν πολύ μα- 
κρυά μέσα σ* ό,τι ονομάζουμε καριέρα —  ό
μως είναι σίγουρο πώς ή τέχνη μας θά κερ
δίσει πολλά καί ουσιαστικά, γιατί τέχνη καί 
πόλη —  τέχνη καί ελπίδα —  τέχνη καί λαός 
—  τέχνη κι ανθρωπιά είναι λέξεις συνώνυμες.

Διαπιστώνω ότι δτοτν ή πνευματική καί 
κολλιτεχνική αγωγή τού λαού μας είναι έγ- 
καταλελειμένη στα συμφέροντα καί στις φι
λοδοξίες τών άνεέύυνων, τότε δέν υπάρχει 
Δημοκρατία.

Οτοτν ή νεολαία μας δλέπει με άγωνία 
τό μέλλον —  τότε δέν υπάρχει Δημοκρατία.

"Οταν άντΐ νά άξισποιήσουμε καί τήν τε
λευταία δύναμη τού τόπου άφήνουμε τον άνί 
του Έθνους νά θάδεται για πάντα μέσα στα 
ορυχεία τής Γερμανίας καί τού Βελγίου, τότε 
δέν υπάρχει Δημοκρατία.



Γιά μένα Δημοκρατία είναι όχι μονάχα ή 
ιερή ισότητα όλων των πολιτών γύρω άπό 
τό Σύνταγμα των Ελλήνων —  άλλα και ή 
συσπείρωση των * Ελλήνων γύρω άπό τήν 
Ιδέα και τήν πράξη μιας Εθνικής Άναγέν-
νησης·.Κι ας λείψει τέλος τό μονοπώλιο τού “Έ 
θνους.

Κ ι άς γυρίσουμε όλοι μας πίσω πε
ρήφανα τό βλέμμα μας, έκεί που οί άδερψοί 
μας, οι πατέρες μας, οι πάπποι μας καί προ
πάπποι μας πλάσανε μέ λάσπη και με αίμα 
τό πρόσωπο της πατρίδας —  τήν καρδιά τής 
Ελλάδας που χτυπά στον Ιδιο ρυθμό, στον 

Τ5ιο παλμό μέ τις καρδιές μας.
Ή  Ελλάδα εΐναι μές στις φλέβες μας. Εί

μαστε έμεΐς κι όχι άλλοι. Ενήλικες και υ
πεύθυνοι, άξιοι νά διαφεντέψουμε τήν ίδια 
μας τή μοίρα δίχως μεσολαβητές, φιλέλλη
νες καί σφετεριστές.

Καί 'Ελλάδα καί Δημοκρατία εΤναι δυο 
λέξεις μέ ένα νόημα.

Ό ταν πνίγεται ή Δημοκρατία —  πνίγεται 
κ * ή 'Ελλάδα.

Κι όταν ή Δημοκρατία θριαμβεύει ή Ε λ 
λάδα μεγαλουργεί.

"Ο π ο υ  κ ά π ο τ ε  ο ί β λ α κ ε ίε ς  
εξυ π η ρ ε τ ο ύ ν

Ταινία κινηματογραφική, που περίληψη του 
βλακώδους σεναρίου της διαβάσαμε στις έ- 
φημερίδες, άσχολεΐται μέ ζητήματα κοινωνι
κής καί ατομικής ψυχολογίας: ένας πλού
σιος «ομογενής» άφήνει κληρονομιά ένα νη
σί, τού οποίου ή δήμαρχος ( ! )  αναλαμβάνει 
έναν ανένδοτο αγώνα γιά τή διατήρηση των 
«πρωτογόνων» εθίμων του νησιού, στα  ό
ποια συνίσταται ή «ευτυχία τής άπλής ζωής»! 
Ο εύτυχής κληρονόμος φαίνεται πώς στο 

τέλος προσχωρεί στις απόψεις τής δημάρ
χου καί ανακαλύπτει τήν εύτυχία του στο 
ιδιόκτητο νησί που απολαύει κοινοτικής αυ
τοδιοίκησης —  ίσως σέ πλαίσια μητρικού Δι
καίου, όθεν καί ή... δήμαρχος. Τό ιδιόκτητο 
νησί δέν βρίσκεται στην Πολυνησία άλλα 
στο ΑίγαΤο: είναι ή “Ί ο ς ! Τό απίθανο σενάριο 
δέν οφείλεται (δυστυχώς προς βλάβην τής 
«άποβαλκανοποίησής» μας) σέ ελληνικό έγ- 
κέφαλο, αλλά σέ γαλατικό (σέ ένδειξη τής 
καθυστέρησής μας καί τής. συντηρητικότη- 
τάς μας που επιμένει να δημιουργεί( ! )  σέ 
ξεπερασμένους χώρους —  όρα δάκρυα του 
ελληνικού κινηματογράφου).

‘ Η γελοιότητα του «μύθου» τής ταινίας 
καθιστά άχρηστα τα προκαταβολικά, μάλι
στα, σχόλια* κάτι άλλο είναι που κάνει έν
τονη τήν άηδία: ή εμφάνιση ενός ελληνικού 
χώρου σέ πολιτιστικό επίπεδο τέτοιο πού 
δέν γίνεται νά βρεθεί ούτε στις νησίδες του 
πιο πρωτόγονου πολιτισμού. Ή συνύπαρξη, 
φυσικά, ετεροκλήτων καταστάσεων —  ιδιο
κτησία νησιού, δημαρχίνα, «πρωτόγονα» έθι
μα —  αποτελούν αδίκημα πού βαρύνει τό 
μυαλουδάκι εκείνου πού τή φαντάστηκε* με- 
ταφερόμενη όμως αυτή ή αηδής σύλληψη στην

κινηματογραφική οθόνη γίνεται άγωγός πα
ροχής ψευδών πληροφοριών γιά τον πολιτι
σμό μιας περιοχής σ ’ ένα κοινό πού είναι 
εθισμένο νά θεωρεί ώς «έξωτικό» ό,τι γίνε
ται στή μισή τουλάχιστο μεσογειακή λεκά
νη. Ή συσσώρευση βλοτκειών αυτού του εί
δους πετυχαίνει στο τέλος νά παρασταίνει 
ορισμένες περιοχές άτι διάγουν πρωτόγονο 
στάδιο πολιτισμού* ύστερα έρχεται κάποιος 
κύριος καί λέει ότι πρέπει νά σταλουν στις 
περιοχές αύτές τίποτε Γ ερμανοί απελευθε
ρωτές γιά νά τις εκπολιτίσουν* καί τό θρεμ
μένο μέ βλακείες κοινό θεωρεί τήν πρόταση 
λογική.

Μ α νώ λη ς  Κ α λ ο μ ο ίρ η ς

Στις 3 Απριλίου έφυγε γιά πάντα άπο 
κοντά μας ό Μανώλης Καλομοίρης.

Μέ τό θάνατό του ή 'Ελλάδα έχασε τον 
εθνικό της συνθέτη. Τον συνθέτη πού μέ τό 
έργο καί τήν καλλιτεχνική του δραστηριότητα 
χάρισε στο τόπο μας μια δική του φυσιο
γνωμία στον τομέα τής τέχνης καί των ήχων.

Πάνω άπό πενήντα χρόνια —  άπ* τό 
1908, όταν δίνει τήν πρώτη συναυλία μέ 
έργα του στην Αθήνα, ώς τό θάνατό του — 
τό όνομα του Μο:νώλη Καλομοίρη είναι στε
νότατα συνδεμένο μέ ό,τι άποκολουμε νεο
ελληνικό μουσικό πολιτισμό.

Τό συνθετικό του έργο μπολιάζει τήν Ελ
ληνική μουσική μέ τό συμφωνικό πνεύμα τής 
Δύσης καί βάζει τις βάσεις γιά τή δημιουρ
γία τής νεοελληνικής «έθνικής μουσικής σχο
λής».

Τά πρώτα του κιόλας έργα: τά τραγού- 
δια, οί πρώτες συμφωνικές σελίδες καί τό 
μουσικό δράμα « Ό  Πρωτομάστορας», ξα
φνιάζουν, έτσι όπως έρχονται τό ένα κατόπιν 
του άλλου, καί ταράζουν την μακαριότητα 
τής ίταλοκρατουμενης έως τότε ελληνικής 
μουσικής κοινωνίας. Σ ’ οθτά, όπως καί σ* 
όλα τά κατοπινά του έργα, ό Καλομοίρης 
πραγματοποιεί τό μοναδικό, μεγάλο ιδανικό 
τής ζωής του: τή δημιουργία έθνικής μου
σικής, «παντρεύοντας» τή μονόφωνη μελω
δία τής Ανατολής μέ τήν πολυφωνική τε
χνική τής Δύσης. Ή  συνεχής επεξεργασία 
καί ξαναδούλεμα τών έργων του —  ορισμένα 
έχουν ξαναγραφτεί τρεις φορές —  προδίδουν 
τήν αγωνία του συνθέτη γιά τή λύση τού 
προβλήματος. 'Ενός προβλήματος, πού, όσο 
κι άν έχει τό προηγούμενό του —  τις διά
φορες «εθνικές σχολές» τής Ευρώπης —  γιά 
τον άληθινό δημιουργό είναι πάντα νέο, κ α 
νούριο, καί ζητά τή δική του, ανεπανάλη
πτη καλλιτεχνική λύση.

Μέ τό έργο του ό Μανώλης Καλομοίρης 
άναδείχνεται ό μουσικός γλωσσοπλάστης 
τής νεώτερης ‘ Ελλάδας. Οί τ ρ ό π ο ι  
καί ό χαραοχτήρας τού δημοτικού μοτίβοο 
καί τού βυζαντινού μέλους, όπως καί τά έ- 
πτάχ,ρονα καί πεντάχρονα μέτρα, αποτελούν 
τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζει την 
πλούσια καί πολύμορφη συνθετική του δη
μιουργία.



Εξίσου σημαντική είναι και ή πολύπλευ
ρη δραστηριότητά του. Μάταια θ’ άναζητού- 
σαμε έστω και ένα μουσικό γεγονός —  πού 
ν* αποτελεί κατά κάποιον τρόπο σταθμό στην 
ιστορία της μουσικής στον τόπο μας —  στον 
όποιον, έμμεσα είτε άμεσα, νά μην έχει συν
δεθεί τό όνομα τού Μανώλη Καλομοίρη.

Άπ* τό 1910 ώς τα τελευταία χρόνια τής 
ζωής του, διδάσκει άνώτερα θεωρητικά και 
σύνθεση (αρχικά στο ’Ωδεΐον Αθηνών)* Ιδρύει 
τό «Μελοδραματικό "Ομιλο» κι άργότερα διευ
θύνει τή Λυρική Σκηνή* γιά πολλές δεκαε
τίες διατελεΐ πρόεδρος τής Ένώσεως ‘ Ελ
λήνων Μουσουργών και μόνιμο μέλος τών 
Μουσικών Συμβουλίων τού Κράτους* άνα- 
διοργανώνει και διοικεί τις στρατιωτικές μου
σικές κκχι τό 1945 έκλέγεται μέλος τής ’Α
καδημίας Αθηνών.

Ή «Επιθεώρηση Τέχνης», πού αισθάνε
ται τό χρέος της απέναντι στον Μανώλη 
Κολομοίρη, υπόσχεται - νά τιμήσει τή συμ
βολή του στην ιστορία τής νεοελληνικής μου
σικής μέ ιδιαίτερη μελέτη. Οι παραπάνω 
γραμμές άς θεωρηθούν μνημόσυνο στο θά
νατο τού έθνικού συνθέτη.

"Ενας διοτγωνισμός σύνδεσης μέ τό όνο
μά του, ή δημιουργία —  προς τό παρόν 
στο σπίτι του —  ένός μουσείου Καλομοίρη 
και ή μετσνομασία μιας κεντρικής όδαύ ατό 
Παλιό Φάληρο, όπου έζησε τό μεγαλύτερο 
μέρος τής ζωής του, θά πρέπει, νομίζουμε, 
ν’ άπασχολήσουν αμέσως τό Ύπουργεΐον 
Παιδείας και τά μουσ?κά σωματεία τής χώ
ρας μας.

Π α ν η γ υ ρ ικ ή  ε π ιβ ε β α ίω σ η

Ενοχλημένος · από τό σχόλιό μας πού έ
λεγχε την εξαιρετικά άρμυρή τιμολόγηση τού 
βιβλίου «Ή  προέλευση τών ‘Ελλήνων» στις 
120 δρχ., ό εκδότης του μάς έστειλε έπι- 
στολή διαμαρτυρίας, την οποία έσπευσε νά 
δημοσιέψει σέ διάφορα έντυπα.

Αντί γιά άλλη άπάντηση έχουμε νά πα
ρατηρήσουμε τό έξής:

Καί μόνο τό γεγονός ότι ό εκδοτικός οΐκος 
«Μόρφωση» μετά τό σχόλιό μας εκείνο κα
ταχώρησε διαφημίσεις όπου δηλώνει ότι τό 
βιβλίο προσφέρεται στά γραφεία του μέ «με
γάλη έκπτωση» καί πράγματι τό πουλάει 60 
μόνο δρχ. άντί τών 120, έπιβεβαιώνει μέ τον 
πανηγύρικώτερο τρόπο τήν άλήθεια καί την 
αντικειμενικότητα τού σχολίου μας. Ή «Ε.Τ.» 
αισθάνεται ευτυχής γιατί ό έλεγχός της ά- 
πέδωσε, καί δηλώνει ότι καί στο μέλλον θά 
τον συνεχίσει μέ τήν ίδια αυστηρότητα.

Ό  δ ια γ ω ν ισ μ ό ς  δ ιη γ ή μ α το ς

Ή  προθεσμία υποβολής στο Διαγωνισμό 
’Αντιστασιακού Διηγήματος πού προκήρυξε 
ή «Επιθεώρηση Τέχνης» στο προηγούμενο 
τεύχος της, λήγει στις 30 Ιουλίου καί όχι 
’ Ιουνίου, όπως άναφέρθηκε άπό τυπογραφικό 
λάθος. Ά π ό τό έρχόμενο τεύχος ή «Ε.Τ.» 
θά δημοσιεύει κατάλογο τών άττοστελλομε

νών διηγημάτων, κατά σειρά λήψης, γιά νά 
μπορούν οι ένδιαψερόμενοι νά έλέγχουν εάν 
έλήφθη τό διήγημά τους.

Μ α ρ ιέ τ τ α  Γ ια ν ν ο π ο ύ λ ο υ

Στο περσινό μαγιάτικο τεύχος της ή « Ε 
πιθεώρηση Τέχνης» δημοσίευε δυο έφτανησιώ- 
τικα ριζοσπαστικά κείμενα, άνακοίνωση τής 
Μαριέττας Γιοα/νοπούλου. Στο φετεινό της, 
άλλοι μονο! νεκρολογεί τήν Έπτανήσια λο- 
γία: πέθοτνε αναπάντεχα καί πρόωρα στις 
27 τού Απρίλη.

Ή  Μαριέττα Γιαννοπούλου ήταν καρπός 
τής στερνής έφτανησιώτικης άνθισης. Είχε 
τήν τύχη νά όδηγήσει τά  πρώτα της βήματα 
στά γράμματα ένας σοφός δάσκαλος, ό Σπό
ρος Δεβιάζης. Ά π ό  πολύ νέα, άρχίζει νά 
δημοσιεύει έργασία της. Εκείνα τά  χρόνια 
έβγαιναν στη Ζάκυνθο κάμποσα περιοδικά. 
Σ ’ αυτά ή Μαριέττα έρχεται νά προσθέσει 
κ* ένα γυναικείο λογοτεχνικό, τήν «Ευα Νι
κήτρια».

Ανάβουν φιλολογικοί καυγάδες: οι παλιό- 
τεροι λόγιοι δυσανασχετούν βλέποντας μιάν 
άγουρη κοπέλλα νά παραβιάζει τά οικόπεδά 
τους. Μά ή Μαριέττα έχει ένα δυνατό σύμ
μαχο, τό δάσκαλό της. Ή  πνευματική της 
δραστηριότητα βρίσκεται κάτω άπό τή σκιά 
του, ώς τό θάνατο τού Δεβιάζη —  άνοιξη 
τού 1927. "Υστερα άπό λίγο ή Μαριέττα 
ιδρύει τήν «Ίσνιο Ανθολογία», πού μεταφέ- 
ρεται άργότερα στήν Αθήνα καί ζεΐ ώς τά 
1935. Τό φθινόπωρο τού 1927 ή Γιαννοπού
λου όργανώνει μέ την «Ίόνιο Ανθολογία» 
της γιορτές γιά τά  100 χρόνια οπτό τό θά
νατο τού Φόσκολου. Φοσκολίστρια άξιόλογη, 
δίνει μετάφραση τών «Χαρίτων» καί έκδίδει 
ένα «Πανηγυρικό Λεύκωμα» άφιερωμένο στο 
Φόσκολο, δπου ξέχωρα άπ ’ <χύτή συνεργά
ζονται πολλοί ξένοι καί "Ελληνες φοσκολι- 
στές. Μελετήματά της γιά τό Φόσκολο δη
μοσιεύει καί σέ διάφορα άλλα περιοδικά κ* 
έφημερίδες. Καί συνεχίζει τή δραστηριότητα 
της ακούραστα ώς τήν ήμερα τού θανάτου της.

"Εχω μπροστά μου ένα φυλλάδιο τής Μα
ριέττας Γιαννοπούλου: Ή άναγραψή μου, Α 
θήνα 1957, μέ πρόλογο Γ. Ζώρα. Μέσα στά 
σοοράντα χρόνια τής πνευματικής της ζωής 
είδαν τό φώς 606 δημοσιεύματα: μελέτες,
βιογραφίες, λαογραφία, διηγήμοπτχ, κριτική. 
"Εχοντας τό πάθος τής έρμηνεύτριας, έδοσε 
άφθονο ‘ιστορικό υλικό, πού φώτισε γεγονό
τα καί μορφές νεοελληνικές: Σολωμός, Κόλ
βος, Μάρκοράς, Μάτεσης, Μαρτινέγκου, Ρε
μπελιό Ποπολάρων, Ριζοσπαστισμός κ.ά. Κι 
άφήνει πίσω της καί σημαντικό άνέκδοτο 
έργο, ανάμεσα σ* άλλα καί μιά πλούσια 
συλλογή άπό έφτανησιώτικα παμφλέτια, πριν 
καί ύστερα άπό τήν Ένωση.

"Αλλη μιά άπό τις τελευταίες έψτανησιώ- 
τικές μορφές έσβησε μέ τό Θάνατο τής Μα
ριέττας: κ’ ή δική της μορφή ήταν ασφαλώς 
άπό τις πιο συμπαθητικές.



' Έ ν α  π ε ρ ί ε ρ γ ο  ψ υ χ ο γ ρ ά φ η μ α  
τ ου  σ η μ ε ρ ι ν ο ύ  Έ λ λ η ν α  π ο λ ί τ η

’ Από τΙς 2 - 8  Μαΐου γιορτάζεται ή «€Εβδο
μα ς Ψυχικής Υ γείας*. Οί σκοποί της είναι 
όπως λέει το πρόγραμμα: «Ή  κατατόπισις του 
κοινού επί των νέων μεθόδων θεραπείας των 
■ψυχικών νόσων και ή προσέλκυσις τής προσο
χής ώρισμένων επαγγελματικών δμάδων είς τό 
ούσι αστικόν περιεχόμενον τοϋ θέματος*. Πάνω 
στις αποφάσεις τοϋ Συνεδρίου θά έχουμε τόν 
καιρό να συζητήσουμε. "Ομως μέ τήν ευκαιρία 
αυτή ήρθε ατό νοϋ μας μια μελέτη τής κ. Α. 
ΙΙοταμιάνου μέ τίτλο «Ψυχική ύγιεινή καί ε
θνική πρόοδος» που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 
Μαΐου 1961 στό περιοδικό «Παιδεία και Ζωή>. 
Η εργασία αυτή παίρνει σήμερα ιδιαίτερη καί 

ενδεικτική σημασία τών καιρών.
Ή  κ. Ποταμιάνου στή μελέτη αυτή κάνει 

τήν ακόλουθη διαπίστωση: «ή ψυχοκοινωνική
εξέλιξις του "Ελληνος δέν προχωρεί όμαλά καί 
•συνεπώς ή έγκαιρη φροντίς για τήν ύποβοήθησι 
τής ψυχικής ώριμάνσεώς του είναι επιτακτική»! 
Κατά τήν συγγραφέα ή# πιό αποτελεσματική δύ- 
■ναμη, τό μέσο πού μπορεί νά θεραπεύσει αυτή 
τή σημερινή άνώμαλη κατάσταση τής ελληνικής 
ανθρώπινης μονάδας καί επομένως τοϋ έθνους 
είναι ή Ψυχική Υγιεινή. Μόνο αν εφαρμόσουμε 
τα διδάγματα της μπορούμε να πετύχουμε μια 
βελτίωση τοϋ ατόμου, κι όταν δλα τα άτομα 
βελτιωθούν, τότε πετυχαίνεται κ* ή ανύψωση 
τοϋ έθνους. Οί σκοποί, γράφει ή κ. Ποταμιά- 
νου, τής Ψυχικής Τγιεινής είναι τρεις. "Ο
μως αυτή θά καταγίνει ιδιαίτερα μέ τόν τρίτο 
σκοπό πού είναι δ ακόλουθος: «νά έτοιμάσει 
για τον τόπο πολίτες οί όποιοι νά θέλουν καί 
να μπορούν νά αποδώσουν στό εθνικό πλαίσιο. 
Η μελέτη τών ατομικών περιπτώσεων δέν πα

ρέχει μόνο λύσεις γιά τά προβλήματα πού συ
ναντούν οί άνθρωποι ενός τόπου καί γιά τίς 
αντιδράσεις τους στά προβλήματα τής καθημε
ρινής ζωής τους. Είναι νομίζουμε, γράφει, ανυ
πολόγιστο τό όφελος πού μπορεί νά προκόψει 
γιά τό έθνος από τήν προσπάθεια νά γνωρίσου
με τίς χαρακτηριστικές αντιδράσεις τών άν- 
θρώπων πού τό αποτελούν, τό γιατί καί τό πώς 
τής συμπεριφοράς τους». ’ Ιδιαίτερα μάλιστα το
νίζει τήν αξία τούτων στόν πολιτικό καί εθνικό 
τομέα: «δσο περισσότερα γνωρίζουν οί ιθύνον
τες γιά τίς συναισθηματικές σχέσεις αυτών πού 
διευθύνουν, γιά τίς πνευματικές τους Ικανότη
τες, γιά τίς κοινωνικές επιδιώξεις τους, τόσο 
περισσότερες πιθανότητες έχουν νά εφαρμόσουν 
μέτρα καί προγράμματα ανάλογα προς τίς δυ
νατότητες τών ανθρώπων στους δποίους απευ
θύνονται».

Σπεύδει ή κ. Π. νά διαπιστώσει ένα βασικό 
σφάλμα πού γίνεται. Σήμερα, κατά τή γνώμη 
της, στην Πατρίδα μας γίνεται τεράστια άνα-

τής ΡΟΖ Α Σ  1ΜΒΡ1ΩΤΗ

δημιουργία, φυσικά από τήν Κυβέρνηση Καρα
μανλή, καί καθιερώνονται νέοι ρυθμοί καί νέοι 
τρόποι. "Ομως δέν έχουμε προσέξει κάτι πού 
μπορεί νά μας φέρει ανυπολόγιστη ζημία: «Νο
μίσαμε, γράφει, ότι μόνο τό γεγονός τής ανό
δου καί τής βελτιώσεως τών δρων διαβιώσεως 
παρέχει Ικανοποιήσεις, ώστε ή προσαρμογή τών 
ατόμων πρός τίς έπερχόμενες αλλαγές νά γί
νεται αυτομάτως*. Αυτό είναι τό λάθος πού 
κάνουμε. Παραμερίσαμε τήν ψυχική ύγεία καί 
τήν καλή κοινωνική καί πολιτιστική προσαρ
μογή τών ανθρώπων μας, πού είναι, δπως νο
μίζει, δ σπουδαιότερος δρόμος γιά τήν πρόοδο.
Λέν παίζει σπουδαίο ρόλο ή θεραπεία τής πεί
νας, τής εξαθλίωσης, ή άνοδο τοϋ βιοτικού έπ:- 
πέδου, φταίει πού δέν ντρεσσαρίστηκε ανάλογα 
μέ τίς περιστάσεις ή ψυχή τοϋ ατόμου. Κάνει 
τό ψυχογράφημα τής έλληνικής ανθρώπινης δ- 
μάδας καί βρίσκει ανώμαλο ρυθμό στήν οικο
γενειακή, στήν πολιτική ζωή (πού έτσι αύ- 
ξαίνει τίς ψήφους τών κομμουνιστών), στήν ε
παγγελματική ζωή (μάς τρώει τό μαράζι τής 
ζήλειας) κ .τ.λ. καί γ ι’ αυτό δέν προχωρεί δ- 
μαλά ή ψυχοκοινωνική εξέλιξη τού "Ελληνα 
κ’ είναι επείγουσα ανάγκη ή έγκαιρη ύπο- 
βοήθηση τής ψυχικής του ώρίμανσης. Μ’ άλλα 
λόγια οί "Ελληνες πολίτες, δέν είμαστε βέ
βαια βαρειά άρρωστοι ψυχικά, δμως παρουσιά
ζουμε κάποιες ψυχικές ανωμαλίες, μελαγχο
λίες, άγχος, φόβους πού φτάνουνε πότε - πότε 
στήν αποδιοργάνωση τής προσωπικότητας.

Κι από πού προέρχεται αυτό τό κακό; Ή  κ.
Π. παρουσιάζει τά Ελληνικά δεδομένα: Ο·
ανωμαλίες κ’ οί διαταραχές προέρχονται, λέει, 
από τά ακόλουθα αίτια. "Ενα αίτιο είναι ή 
αλλαγή πού γίνεται καί πού έπιζητείται στήν 
οικονομική ζωή. Ή  εκβιομηχάνιση τοποθετεί 
τό «άτομο» σέ πλαίσιο πού οί δροι εργασίας εί
ναι πολύ πιό απρόσωποι παρά δ,τι ήταν στόν 
κύκλο τών αγροτικών απασχολήσεων, τής οικο
τεχνίας καί τής βιοτεχνίας. Τό ίδιο γίνεται 
καί στό εμπόριο καί στή ναυτιλία δπου κ’ εδώ 
ή απόσπαση τοϋ ατόμου από μιά κατάσταση 
δπου δούλευε πιό προσωπικά κ’ ή ένταξή του 
σέ μεγάλες μονάδες εργασίας, δπου χάνει δ- 
λότελα τήν προσωπικότητά του, είναι μιά αλ
λαγή πού φέρνει, δπως λέει ή κ. Π., μεγάλες 
διαταραχές στήν ψυχή του. νΑλλο αίτιο είναι 
επίσης οί μεταβολές στόν κοινωνικό τομέα.
Πάει πιά ή πατριαρχική οικογενειακή ζωή, ή 
πίστη στήν αυθεντία, ή ύποταγή στίς άνώτερες 
προσωπικότητες. Καταρρέουν οί καθιερωμένες 
κοινωνικές αξίες. Χάνεται ή αμβλύτητα, ή ήρε- 
μία, ή συνήθεια, ή προσαρμογή στά κοινώς 
παραδεκτά. ’ Αρχίζουν οί συγκρούσεις. ’ Αλλά- 
ζουν τά πολιτιστικά πλαίσια. Οί παλιές θεω- 611



ρίες ξεπερνιούνται από τίς νέες κι από δώ 
γεννιούνται επικίνδυνοι κλονισμοί καί δοξασίες. 
•Ολες αυτές οί «αλλαγές», κατά τήν κ. Π., 
γεννοΟν ψυχικές διαταραχές. Πρέπει λοιπόν να 
ντρεσσάρουμε τό άτομο καί να τού γίνουμε 
πλοηγοί ανάμεσα από τΙς συμπληγάδες. Νά 
φροντίσουμε για τήν ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 
του κάθε ατόμου, έτσι πού να δεχτεί τΙς αλ
λαγές. Ή  Ψυχική Τγιεινή θά άναλάβει τό 
έργο νά κάνει τά άτομα εύκολοπροσάρμοστα 
πρός τό νέο. Μ’ αύτό τόν τρόπο, νομίζει ή κ. 
Π., δτι θά πάψουν οί ψυχικοί κλονισμοί. Ή  
ψυχολογία διδάσκει, κατά τήν συγγραφέα, δτι 
6 άνθρωπος ζητεί πάντοτε τήν άσφάλειά του, 
αύτό τό υπαγορεύει τό «ένστικτο τής αυτοσυν
τήρησης»... «'Από τήν εποχή τής πρώτης κραυ
γής ώς τή στιγμή τής τελευταίας αναπνοής 
όλόκληρος 6 ανθρώπινος βίος σφραγίζεται από 
τήν αναζήτηση τής ασφαλείας». Καί μάς βε
βαιώνει δτι κάθε «αλλαγή» δημιουργεί ψυχική 
ένταση, φόβο τού αγνώστου. Κ* ή ένταση αυτή 
οδηγεί σέ διαταραχές στήν συμπεριφορά τού 
ατόμου. "Ολα αυτά θά τά θεραπεύσουμε μέ τήν 
Ψυχική Τγιεινή. Μάλιστα δέ χρειάζεται νά 
φροντίσουμε γιά νά βελτιώσουμε τούς δρους δια
βίωσης, δέ θά ζητήσουμε καλύτερους δρους έρ- 
γασίας καί αμοιβής, δέ θά ζητήσουμε νά μορ
φώσουμε δσο μπορούμε περισσότερο τά άτομα 
γιά νά γίνουν άξια γιά τό νέο, δέ θά αγωνι
στούμε νά λειτουργήσουν οί θεσμοί οί δημοκρα
τικοί, αύτά είναι αιτήματα πού τά ζητούν τά 
ψυχικά βλαμμένα άτομα που τά φλόμωσε τό 
νέο. Τά προσπερνάει περιφρονητικά ή κ. Π. 
καί προχωρεί στήν ψυχοθεραπευτική: «Κατ’  άρ- 
χήν, γράφει, είναι ανάγκη νά δώσουμε στά 
άτομα τροφή ασφαλείας δχι εξαφανίζοντας τΙς 
οικονομικές, βιοτικές καί άλλες δυσχέρειες —  
τούτο είναι ανέφικτο, τό ξέρουμε —  αλλά πα
ρέχοντας περισσότερες ίκανοποιήσεις στόν το
μέα των ανθρωπίνων σχέσεων στό εργοστάσιο, 
στήν οικογένεια, στήν κοινότητα. "Αν αύτό δέν 
συντελεσθεΐ, τότε ό λαός θά προχωρήσει μοι
ραία πρός κύκλους απολυταρχικών συστημάτων 
ή μυστικιστικών πεποιθήσεων σέ μιαν απεγνω
σμένη αναζήτηση στηρίγματος καί ασφαλείας. 
Τά σχήματα αυτά, λέει ή κ. Π., σημαίνουν 
δπωσδήποτε κατάργησι τής ευθύνης τού ατόμου 
καί φθορά τών δημοκρατικών ιδεωδών τής έ- 
λευθερίας».

• ·

Ή  κ. Ποταμιάνου στή μελέτη της αύτή βλέ
πουμε δτι έπισημαίνει βρισμένα αίτια μιάς α
νώμαλης κατάστασης, μόνο πού δέν τά επι
σημαίνει ούτε σωστά ούτε δλα, δρισμένα τά 
παραμορφώνει. Βέβαια ή έκβιομηχάνιση καί γε
νικά ή δλη οικονομική ζωή δσο προχωρεί δη
μιουργεί αλλαγές στόν τρόπο τής ζωής τού 
άνθρώπου. ’ Αντί δμως νά δει αύτές τίς άλλα- 
γές στήν ίστορική τους σημασία, νά τίς άνα- 
λύσει, νά βρει καί τά καλά καί τά κακά τους 
στοιχεία καί νά ζητήσει τίς ανάλογες διορθώ
σεις καί βελτιώσεις, μονάχα τίς επισημαίνει 
σάν «άπλές» άλλαγές, σάν κάτι «νέο» πού γί
νεται δ μπαμπούλας πού φοβίζει τους άνθρώ- 

612 πους. Παίρνει μόνο τήν άμεση ψυχολογική ε

πίδραση πάνω στό άτομο, δέν εξετάζει τους 
αντικειμενικούς δρους τών αλλαγών, τόν άντι- 
κειμενικό τους χαρακτήρα, τίς αντικειμενικές 
καταστάσεις πού δημιουργούν στόν άνθρωπο 
κατά τρόπο πού νά προκαλούν ψυχικούς κλονι
σμούς. Οί αλλαγές αύτές καθεαυτές κατά τήν 
έκβιομηχάνηση τό δίχως άλλο συνεπιφέρουν οι
κονομική πρόοδο. ‘Όμως μέ τό σημερινό καθε
στώς τής κεφαλαιοκρατίας, άν δέν ληφθοΰν τά 
ανάλογα μέτρα, δημιουργούν άθλια κατάσταση 
γιά τούς εργαζόμενους, δπως λ.χ. θά δημιουρ
γήσουν τώρα μέ τήν είσοδό μας στήν Ε.Κ.Α. 
μιά τραγική κατάσταση στά άτομα καί στό 
λαό. Ή  κ. Π. δμως δέν καταδέχεται νά ασχο
ληθεί μέ τήν εξαθλίωση, μέ τήν πείνα, μέ τήν 
ανεργία, μέ τήν αμορφωσιά καί τήν εγκατά
λειψη τού άτόμου. Αύτή βλέπει μόνο δτι τό 
άτομο χάνει τήν προσωπικότητά του μέ 
σα στούς νέους τρόπους οικονομικής ζωής. Δέν 
έπιχειρεί νά εξετάσει γιατί τήν χάνει. Δέν 
θέλει νά δεί δτι χάνεται βέβαια ή προσωπικό
τητα, δχι δμως γιατί βρίσκεται μπροστά σέ. 
κάτι νέο, παρά γιατί οί δροι τής δουλειάς, τό 
δλο σύστημα είναι απάνθρωπο. Ό  έργάτης γί
νεται νούμερο, δέ βρίσκει δουλειά, δουλεύει 
κάτω από σχέσεις σκλάβου, σπρωγμένος από 
τήν πείνα φεύγει στά ξένα σκλαβοπάζαρα δπου 
τρελλαίνεται. Τό σύστημα λοιπόν τό σημερινό 
τό οικονομικό είναι πού φταίει κι δχι άπλώς 
τό νέο, σάν «νέο» μόνο. ’ Αντίθετα ή κ. Π. νο
μίζει δτι ή βελτίωση τής οικονομικής ζωής 
κ’ οί ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης δέν πε
τυχαίνουν σπουδαία πράγματα. Τό σπουδαίο εί
ναι νά πασχίσουμε νά «προσαρμόσουμε» τό 
άτομο στό νέο, ή κι ακόμα νά «προσαρμόσουμε» \ 
τό νέο πρός τά άτομα: «Τό πρόβλημα πού τί-3 
θεται, γράφει, είναι πώς στόν συντελεστή «άν-3 
θρωπον» θά προβλεψθή 6 συντελεστής «νέον»1 
κατά τρόπο ό δποίος νά ύποβοηθήση τήν απο
δοχή καί άφομοίωσί του καί νά μειώση τήν ένό- j  
χληση καί ταραχή τού άτόμου από τήν έφαρ- 
μογή του». Κι ακόμα ίσως θέλει νά ,πεί, πώς 
πρέπει νά διαμορφώσουμε έτσι τό πνεύμα καί 
τή σκέψη κάθε έργαζόμενου, ώστε νά άποδέ- j  
χεται αδιαμαρτύρητα τήν κάθε φορά κατάστα
σή του, όπως πάνω - κάτω πάει σήμερα νά συμ
βεί μέ τήν Εύρωπαική Κοινή ’ Αγορά. Μ* αύτόν 
τόν τρόπο θά δημιουργήσουμε μιά κοινωνική 
ησυχία, μιάν επιφανειακή όμαλότητα, αφού θά 
λείψουν οί διαμαρτυρίες, οί ταραχές, οί απερ
γίες γιά τό αναφαίρετο δικαίωμα κάθε άτόμου 
νά ζήσει μιάν άνθρώπινη κ ’ εύτυχισμένη ζωή.

•··
Ό  Καπιταλισμός είναι άνεξάντλητος σέ εύ- 

ρήματα. Χρησιμοποιεί γιά τή διατήρησή του 
δλα τά μέσα, καί κύρια τά Ιδεολογικά. Αύτή 
τή στιγμή χρησιμοποιεί μέ τό δικό του τρόπο 
τίς διάφορες νεώτερες ψυχολογικές θεωρίες, δ
πως λ. χ. τήν ψυχανάλυση, τήν άτομική 
ψυχολογία, τήν ψυχολογία τής συμπεριφοράς 
κ.τ.λ. κι άκόμα καί τήν ψυχική ύγιεινή. Μέ 
ψυχολογικά γιατροσόφια θά διαπλαστεί τό πνεύ
μα του έργαζόμενου, ώστε άδιαμαρτύρητα νά 
προσαρμοστεί στήν δπάρχουσα κατάσταση. Ή «  
ψυχική ένταση καί δ φόβος καί τό άγχος
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προκαλούνται από τήν εκμετάλλευση καί τήν 
καταπίεση του χρηματιστηριακού κεφαλαίου καί 
τών μονοπωλίων θά θεραπευθούν όχι μέ τήν 
άρση τής εκμετάλλευσης καί τής καταπίεσης, 
άλλα μέ τό ψυχικό ντρεσσάρισμα, μέ τό άφιό- 
νισμα τής ψυχής του ατόμου, ώστε να παρα
δεχτεί αδιαμαρτύρητα αυτή τήν κατάσταση. Δεν 
είναι οί αντικειμενικοί δροι τα βασικά αίτια 
πού δημιουργούν τό άγχος καί τό φόβο, παρά 
είναι βρισμένες καταστάσεις, συναισθήματα, έν- 
στιχτα, φόβοι μπροστά στό νέο. Δέν έπισημαί- 
νονται τά πραγματικά αίτια, οί αντικειμενικές 
συνθήκες, παρά ή ψυχική κατάσταση πού αυτά 
δημιουργούν καί προσπαθούν μέ τήν ψυχική ύ- 
γιεινή νά θεραπεύσουν αυτές τις ψυχικές κα
ταστάσεις κι όχι νά παλαίψουν νά διορθωθούν, 
νά αλλάξουν τά πραγματικά αντικειμενικά αί
τια. Αγνοούν δτι ή συμπεριφορά τού ατόμου 
καθορίζεται από τΙς κοινωνικές συνθήκες κι 
ακόμα πιό σωστά από τήν καθοριστική επί
δραση τής τάξης από δπου προέρχεται τό άτο
μο. Τά ελατήρια, οί τάσεις των ατόμων είναι 
κατά μέγιστο ποσοστό έξολοκλήρου σχετικά μέ 
τις συνθήκες μέσα στίς όποιες ζούν.

Καταλαβαίνει κανείς ποιά σημασία έχουν αυ
τές οί τελευταίες γραμμές, άν άναλογιστεί τίς 
εναγώνιες προσπάθειες τίς σημερινές των αν
θρώπων τής Δύσης καί τής ’ Αμερικής γιά νά 
χρησιμοποιήσουν, νά κόψουν καί νά ράψουν στά 
μέτρα τους, βρισμένες ψυχολογικές θεωρίες 
τού αιώνα όπως τήν ατομική ψυχολογία, τήν 
ψυχανάλυση κ.τ.λ. σέ ψυχολογία καί ψυχοθε
ραπευτική έξω χρόνου καί τόπου μέ βάση τά 
ένστικτα, μά που κι αυτά δέν είναι αμετά
βλητα ούτε αδιάπλαστα. Βέβαια ή 'Ιστορία σέ 
τελευταία ανάλυση γίνεται άπό τά δρώντα πρό
σωπα. Κι δταν μελετούμε τήν κοινωνία, τά 
νέα κοινωνικά κινήματα, οφείλουμε νά προσέ
ξουμε καί νά ασχοληθούμε μέ τό ρόλο των α
τόμων. "Όμως β ρόλος που παίζει ένα άτομο 
δέ μπορεί νά ερμηνεύεται στά συγκεκριμένα 
ιστορικά χαρακτηριστικά του άπό τό άτομο μό
νο. Ή  στάση του, δ ρόλος του είναι ρόλος καί 
στάση πού δημιουργήθηκε μέσα στήν ίστορική 
εξέλιξη, μέσα στίς κοινωνικές συνθήκες. ’ Ε
κείνο πού έξαρτιέται άπό τό άτομο είναι άπλώς 
μιά εκλογή που ή «ψυχολογία* του θά κάνει, 
Ανάμεσα δμως στίς δυνατότητες τίς Ιστορικά 
δοσμένες σέ κάθε εποχή. Μά άκόμα καί τούτη 
ή «ψυχολογία» δέ μπορεί ούτε κι αυτή να 
είναι χωρισμένη άπό τίς συγκεκριμένες Ιστο
ρικές καί κοινωνικές συνθήκες στίς όποιες ά- 
ναπτύχθηκε. θέλουμε νά πούμε τούτο: «οί ψυ
χολογικοί μηχανισμοί» προσδιορίζουν λ.χ. σ ’ 
ένα άτομο τό ρόλο τού ήρο>α καί σ’ ένα άλλο 
τό ρόλο τού δειλού, άλλά αυτοί οί «μηχανι
σμοί* δέν είναι ξεκρέμαστοι ούτε Ανεξάρτητοι, 
έχουν επίσης τήν ίστορική τους προέλευση καί 
τίς κοινωνικές συνθήκες πού τούς γέννησαν. 
"Ολη λοιπόν αυτή ή χρησιμοποίηση τής Ατο
μικής ψυχολογίας καί των λοιπών θεο>ριών κα
τορθώνει νά παραμελεί τό συγκεκριμένο άν- 
θρο>πο στήν ίστορική του πραγματικότητα. 'Ό 
λες αυτές οί προσπάθειες έχουν καθαρά προσα
νατολισμό άντιορθολογιστικό, ίδεαλιστικό. Ό χ ι 
τό άτομο μέ τίς δοσμένες αντικειμενικά συν

θήκες τής ζωής του, παρά θά μελετηθεί το 
ένστικτο, τό ύποσυνείδητο πού καταντούν οί νό
μοι τής ψυχικής ζωής. ’ Αγνοούν αυτές οί τά 
σεις τούς κοινωνικούς καθορισμούς τής συμπε
ριφοράς τού άτόμου, πιό σωστά τήν καθοριστική 
επίδραση των κοινωνικών συνθηκών τής τάξης 
άπό δπου προέρχεται τό άτομο. Ά π ’ αυτές τίς 
τάσεις επηρεασμένη ή κ. ΙΙοταμιάνου —  πού 
τόσο φλέγεται γιά νά «γνωρίσει τό άτομο* δ- 
πως γράφει: * «αυτούς τούς άνθρώπους νά κα- 
τανοήσωμε, τί Ακριβώς ελπίζουν κ.τ.λ.» —  άπ' 
αύτές τίς τάσεις επηρεασμένη προχωρεί στή 
μελέτη της, έτσι πού στό τέλος άφήνει τήν 
ελληνική άνθρώπινη βμάδα πού θέλει νά βοη
θήσει, νά τήν ποδηγετήσει, στό έλεος τής τύ
χης, τής θείας πρόνοιας ή καλύτερα στό έλεος 
τών μονοπωλιακών κύκλων. Ό χ ι μόνο δέ φω
τίζει τό πραγματικό άτομο, τή συνείδησή του, 
παρά τά συσκοτίζει. Ιίαραβλέπει βλότελα τήν 
Επιστημονική μελέτη καί τών φυσιολογικών καί 
τών ιστορικών γεγονότων κάτω άπό τά βποία 
διαμορφώνεται ή συνείδηση τών άνθρώπων. 'II 
κ. Π. ούσιαστικά καταλήγει σ’ ένα είδος «ψυ
χαναλυτικής κοινωνιολογίας». Βάζει θεμέλιο 
τό «ένστικτο» τής αυτοσυντήρησης καί τόν πόθο 
τής άσφάλειας. Ά λλ ά  ή «επιστήμη τού ανθρώ
που» δέν περνάει άπό εντυπωσιακές ένστικτι- 
κές περιπτώσεις, παρά περνάει άπό τή σοβαρή 
μελέτη καί τών φυσιολογικών καί τών Ιστορι
κών γεγονότων, άπό τή μελέτη τών άντικει- 
μενικών συνθηκών, πού είναι οί κύριοι συντελε
στές τής διαμόρφωσης τών άνθρώπων. ΙΙραγμα- 
τικά τά ένστικτα έχουν πηγές οργανικές, τό 
άτομικό σώμα, δμως εξήγηση τής Ιστορικής 
συνείδησης τού άνθρώπου, τών Ιστορικών γε
γονότων καί τών κοινωνικών εξελίξεων μέ μέ
σο μοναχά τό ένστικτο μάς ξαναγυρίζει πρα
κτικά σέ μιάν εξήγηση τής Ιστορικής καί τής 
κοινωνικής πορείας μόνο μέ τήν άτομική ψυχο
λογία, δχι βέβαια γιά νά τής εξασφαλιστεί τό 
νόμιμο μερτικό της, παρά γιά νά γίνει αύτή 
ό τελικός καθοριστικός παράγοντας τής Ιστο
ρικής πορείας. Διαπλάθοντας ένα - ένα άτομο 
νομίζει δτι Αθροιστικά διαπλάθουμε βλόκληρη 
τήν ίστορική πορεία τού *Έθνους καί κατ’ αύ- 
τό τόν τρόπο συμβάλλουμε στήν πρόοδό του. ’Έ 
τσι καταντάει νά όρθωθεί ή θεωρία τών Εν
στίκτων Απέναντι στήν Επιστημονική κοινωνιο- 
λογία, στήν Επιστημονική δηλ. θεώρηση τής 
Εξέλιξης τής Ανθρώπινης κοινωνίας πού συν- 
τελείται σύμφωνα μέ Αντικειμενικούς νόμους. 
Σχηματίζεται μιά περίπου ψυχαναλυτική κοι- 
νωνιολογία Αντίθετη προς τήν επιστημονική, 
πού βάζει τό ένστικτο καί τό ύποσυνείδητο στή 
θέση τών κινητηρίων δυνάμεων τής 'Ιστορίας.
Τό κίνημα τούτο τό λέει νέο ή κ. Π., καλύ
τερα ήταν νά πεί δτι είναι πάρα πολύ τής μό
δας, γιατί τό Αγκάλιασε ή ’ Αντίδραση, δ Κλή
ρος καί κυρίως β κοινωνικός καί πολιτικός 
σκοταδισμός. Καί Επιμένει ή κ. Π. δτι «γιά 
τήν πρόοδο ένας, ίσως δ σπουδαιότερος δρόμος, 
είναι ή φροντίδα γιά τήν ψυχική ύγιεινή καί 
τήν καλή κοινωνική καί πολιτιστική προσαρ
μογή τών άνθρώπων μας».

Αύτή τή στιγμή γίνεται σκληρή πάλη. Πρέ- 613



πει οπωσδήποτε να εμποδιστεί ή πραγματο
ποίηση του ονείρου τής Ανθρωπότητας πού χι
λιάδες χρόνια θρέφει, νά λείψει δηλ. δ νόμος 
τής ζούγκλας, ή απάνθρωπη εκμετάλλευση αν
θρώπου από άνθρωπο. Τό δρόμο του φράζει τό 
κτηνώδικο πάθος των άνθρώπιον τού κέρδους. 
Τό πάθος τού κέρδους πού κυριεύει δλους τούς 
«βασιλικούς» ανθρώπους του καπιταλισμού καί 
τής αποικιακής πολιτικής, εφευρίσκει γιά 
νά σωθεί χίλιες δυό συνταγές. Κλαίει γιά νά 
σώσει τον «ελληνοχριστιανικό του πολιτισμό», 
τό «δυτικό πολιτισμό», τΙς «αιώνιες αξίες» καί 
βρίσκει καί τά ψυχολογικά γιατροσόφια γιά 
νά παραπλανήσει τΙς ψυχές τών εργαζομένων. 
Οί λαοί όμως τώρα έχουν διαπλαστεί μέσα 
στούς πολέμους καί τούς μεταπολεμικούς αγώ
νες γιά τή ζήση τους καί προχωρούν ύπομο- 
νητικά καί σταθερά —  μά καί γι’  αυτό πολύ 
ανησυχητικά γιά τόν κόσμο τών Τράστ —  πρός 
τό δρόμο τής δημοκρατίας καί τής ελευθερίας. 
Ζητάει αυτός δ κόσμος τής Αντίδρασης ένα- 
γώνια γιατροσόφια πού νά δηλητηριάσουν τήν 
ψυχή τών λαών κι άφιονισμένη νά τήν δδηγή- 
σουν ενάντια στήν από Άνατολάς βαρβαρότητα. 
Μά δ δικός μας λαός είναι γερός, δεν έχει 
ανάγκη ούτε άπό ψυχιατρικές συνταγές, ούτε 
από νταντάδες πού νά τόν ντρεσσάρουν. Βλέ
πει δτι δ σημερινός εργάτης αντί νά ύψώνεται 
μέ τήν πρόοδο τής βιομηχανίας, μέσα στό 
πλουτοκρατικό καθεστώς κατεβαίνει δλοένα καί 
πιό χαμηλά τό βιοτικό του επίπεδο. Ζητάει λοι
πόν μ’ όρθάνοιχτα τά μάτια τής ψυχής του

A Ν Τ OH I Η

Τόν ’Απρίλιο έτπσκέ<!>θηκε την Ε λλάδα 
ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ό Άντονιν 
Ντοστάλ, καθηγητής της συγκριτικής σλα
βικής φιλολογίας καί τής παλαιοσλαβικής στο 
Πανεπιστήμιο Καρόλου τής Πράγας καί διευ
θυντής του περιοδικού Byzantinoslavica 
(1929 κ.έ.).

'Ο Άντονΐν Ντοστάλ είναι μια αυθεντία 
τής σλαβολογίας καί τών βυζαντινών σπου
δών, ιδίως στο σημείο πού οι δεύτερες έφά- 
πτονται μέ την πρώτη. Άσχολείται με τήν 
παλαιοσλαβική γλώσσα (ιδίως ,μέ τό ρήμα 
της), τήν παλαιοτσεχική καί σλοβάκική, την 
παλαιοπολωνική* τά περισσότερα έργα του 
είναι αφιερωμένα στα  θέματα αυτά. 'Ένας 
άλλος τομέας τών ερευνών του αφορά στις 
σχέσεις τών παλαιοσλαβικών καί τών βυζαν
τινών κειμένων (τελευταία έξέδωκε τό κείμενο 
του Clojanus χειρουργού τού 11ου αί.). 
’Ανάμεσα στα έπιστημονικά θέματα που τόν 
ενδιαφέρουν καί στα  όποια έχει αφιερώσει με
λέτες, είναι καί τά  έξής: ή κοινή σλαβική 
(προϊστορική γλώσσα άπό τήν όποια άνα- 
πτύχθηκαν όλες οι ιστορικές σλαβικές γλώσ
σες καί ή παλαιοσλαβική)* ή έθνογένεση τών 
σλοιβικών γλωσσών* τό τοπωνυμικό* ή λεξι
κογραφία τής παλαιοσλαβικής, πολωνικής, φι
λολογικής τσεχικής κ.τ.λ.). Μελετά τις σχέ- 
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τά δικαιώματά του. Ζητάει ψωμί, δουλειά καί 
προπάντων φώτιση. Ζητάει ν’ ανοίξουν διά
πλατα οί πόρτες τής Εκπαίδευσης, έτσι θά 
βρεί τό δρόμο του χωρίς ταλαντεύσεις 
καί χωρίς ψυχιάτρους. Κι δμως δλοι έ- 
κεΐνοι πού πασχίζουν νά παίξουν τό ρόλο 
τού προστάτη του, τού κλείνουν τίς πόρτες τού 
φωτισμού. Ζητάει δ λαός δλες αυτές οί δα
πάνες πού πότε δ ένας καί πότε δ άλλος ζη
τάει στό δνομά Του δήθεν γιά νά τόν φωτίσουν» 
ζητάει νά δοθούν γιά τά σχολεία. Ε κεί μέσα» 
μέσα σ’ ένα καθεστώς δημοκρατικό θά μορφο>- 
θούν οί άνθρωποι, ελεύθεροι μέ συνείδηση τών 
δικαιωμάτων τους καί τών ευθυνών τους, ά
ξιοι, δ καθένας ανάλογα μέ τίς ίκανότητές 
του, νά ύπηρετήσουν τήν κοινή ύπόθεση πού ]  
είναι μιά νέα ζωή, ή αλλαγή γιά τό καλό 
τοϋ Έθνους καί τής ’ Ανθρωπότητας. Ζητεί δηλ. 
δ λαός νά παίξει τό σχολείο κ* ένα πρόσθετο 
ρόλο, νά σταθεί κοντά του καί νά τόν έτοι- 
μάσει «κυρίαρχο πραγματικά λαό» ικανό νά 
ασκήσει τά πολιτικά του καθήκοντα καί τήν 
πολιτική του κυριαρχία. "Ολα τά άλλα μπορεί 
ίσως νά * είναι καλοπροαίρετα, δμως έστω καί ι 
άσύνειδα πάνε νά άνακόψουν τό δρόμο τό λυ- ] 
τρωτικό πού βαδίζει δ λαός. Γερός ψυχικά j 
δ 'Έλληνας ζητάει τήν «αλλαγή», τό «νέο» 1 
καί θά τήν φέρει. Τότε χαρά δημιουργική θά 
γεμίσει τίς ψυχές καί δέ θά βρίσκουν ούτε τ ό .] 
άγχος, ούτε δ φόβος θέση γιά νά φωλιάσουν 
μέσα του.

1D Ο S Τ A L

κόσμου ιδίως σέ θέματα που αφορούν σ τ ά ΐ  
κείμενα: οί σλαβικές παραλλαγές τού Διγετήΐ 
’Ακρίτα, τά Βυζαντινά Χρονικά, τό Παλαιό-*j 
ρωσικό "Επος (12 αί.) «Ιστορ ία  τού Ίγκόρ^ί 
κ.ά. Επεξεργάζεται μιά νομογραφία γ :ά  τις 
βυζοχντινοσλαβικές σχέσεις.

Πσρακαλέσαμε τόν Άντ. Ντοστάλ νά μάς -r 
απαντήσει σέ ορισμένα ερωτήμοτα σχετικά 
μέ τήν κατάσταση τών βυζαντινών σπουδών 
στην Τσεχοσλοβακία.

(1) Ε ρ ώ τ η σ η :  Σέ ποια κέντρα έ
ρευνας καλλιεργούνται οί βυζαντινές σπουδές 
στήν Τσεχοσλοβακία καί πώς γίνεται ή επι
λογή τών βυζαντινολόγων;

Ά  π ά  ν τ η σ  η:. Ή μελέτη τής βυζαντι
νολογίας έχει διασφαλισθεϊ μέσω τής Φιλοσο-’, 
φικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Καρόλου 
τής Πράγας καί τ συ Σλαβικού Ινστιτούτου 
τής Τσεχοσλοβακικής ’Ακαδημίας Επιστη
μών. Οι πολυάριθμοι μύστες τής βυζαντινο
λογίας επιλέγονται άπό τούς σπουδαστές τής 
σλαβολογίας, τής κλασσικής φιλολογίας καί 
τής ιστορίας. Ή μελέτη τους συγ:<εντρώνετο% 
κυρίως υτίς βυζαντινοσλαβικές σχέσεις.

(2) Ε ρ ώ τ η σ η :  Ποιες οί σχέσεις με
ταξύ τών Τσεχοσλοβάκων καί Ελλήνων βυ
ζαντ ινολόγων; Τί θά είχατε νά προτείνετε σχε
τικά μέ τίς επιστημονικές επαφές μεταξύ τους;

’Α π ά ν τ η σ η :  Ή τσεχοσλοβακική βυ-



ζαντιναλογία δείχνει μεγάλο ένδιαψέρον για 
τις έργασίες της έλληνικής βυζαντινολογίας 
που είναι έξαιρετικές. Ή τσεχοσλοβακική 
βυζαντινολογία έχει καλές σχέσεις μέ την 
ελληνική βυζαντινολογία και θά προσπαθή
σει νά τις ευρύνει και νά ττροσδώσει περισ
σότερο βάθος. Θά ήταν επιθυμητό νά γινό
ταν έψικτή ή προτ/ματοποίηση της ανταλλα
γής σπουδαστών καί μελετητών (καθηγητών 
κ.ά.).

(3 ) Ε ρ ώ τ η σ η :  Πώς προβάλλονται
οι ελληνικές βυζαντινές σπουδές άπό τά  By
zantinoslavica ;

’ Α π ά ν τ η σ η  : Τά Byzantinoslavica
παρακολοιθούν προσεχτικά τά συμπεράσματα 
τής παγκόσμιας βυζαντινολογίας στην όποία 
περιλαμβάνεται και ή έλληνιχή. Τό περιοδικό 
προσφέρει μελέτες, κριτικές τών έλληνικών καί 
τών άλλων εργασιών και ενημερώνει τήν παγ
κόσμια βυζαντινολογία γιά τή συγκομιδή τής 
έλληνικής βυζαντινολογίας μέσω τής λεπτο
μερειακής του βιβλιογραφίας που συνοδεύε
ται πάντα μέ σχόλια. ‘ Ο διευθυντής εΐναι 
πάντα πρόθυμος νά δεχθεί τις συμβολές τών

‘ Ελλήνων βυζαντινολόγων μέ τό σκοπό νά 
δημοσιειθουν στο περιοδικό καί έχει δια- 
πραγματευθε! αυτό τό ζήτημα μέ τους "Ελ
ληνες βυζαντινολόγους.

(4) ’ Ε ρ ώ τ η σ η :  Θά είχατε νά μάς 
υποδείξετε βρισμένους σταθμούς στην Ιστο
ρία τών Byzantinoslavica ;

’ Α π ά ν τ η σ η :  Τά Byzantinoslavica
ιδρύθηκαν τό 1929* ή έκδοσή τους διοοκό- 
πηχε κατά τον πόλεμο καί τήν κατοχή τής 
Τσεχοσλοβακίας. Έκτος άπό τη διακοπή αυ
τή, κυκλοφορούν ταχτικά ως διεθνές περιο
δικό* τό 1962 έκδόθηκε ό 23ος τόμος (2 
τεύχη με 200 σελίδες τό χρόνο). *0 διεθνής 
χαρακτήρας τού περιοδικού ύπογραμμίσθηκε 
μετά τον πόλεμο (1945)* έκδίδεται άπο- 
κιλειστικά σέ ξένες γλώσσες. Κατά τή γερ
μανική κατοχή τό περιοδικό δέν κυκλοφόρησε 
έξ αιτίας τής διεθνώς δυσμενούς κατάστασης 
γιά τις τσεχοσλοβακικές έρευνες, καί δοκι
μάσθηκε σκληρά άπό τους Γερμανούς που 
κατείχαν τήν Τσεχοσλοβακία.

Σ. Γ.

Πνευματική καί καλλιτεχνική Λάρισα

Εύγενικιά πρόσκληση του Συλλόγου Λαρι- 
σαίων Σπουδαστών μ* έφερε γιά λίγες μέρες 
στή Λάρισα.

Τό γενικό παράπονο πού ακόυσα εί
ναι: δέν έχουμε στή Λάρισα πνευματική κίνη
ση. Μου τό έπαναλάβανε κατά κόρο δλοι οΐ 
άνθρωποι, πού είδα και συζήτησα μαζί τους 
γιά τήν πνευματική καί καλλιτεχνική Λάρισα.

Ποιοι είναι ή ποιοί πρέπει νά είναι οί μο
χλοί τής πνευματικής καί καλλιτεχνικής κί
νησης σέ μιά επαρχία;

c0  Δήμος πρώτα - πρώτα. Μά τό γενικό 
παράπονο τών Λαρισαίων είναι πώς ό Λήμος τής 
Λάρισας αδρανεί αν δέν αντιδρά κιόλας κι άν δέν 
σαμποτάρει τίς πνευματικές καί καλλιτεχνι
κές εκδηλώσεις πού δέν προσφέρονται γιά 
κομματική εκμετάλλευση. Γιά παράδειγμα μου 
άναφέρανε τις γιορτές και εκδηλώσεις πού 
οργάνωσε σ’ δλες τΙς θεσσαλικές πόλεις εκεί
νες ακριβώς τΙς μέρες ή 'Ιστορική καί Λαο- 
γραφική Ε ταιρία θεσσαλών, ή όποια εδρεύει 
στήν * Αθήνα, γιά τά 80 χρόνια άπό τήν ά- 
πελευθέριοση τής Θεσσαλίας. Ό  Λήμος τής 
Λάρισας λοιπόν, άπέσχε επιδεικτικά απ’ αυ
τές τις εκδηλώσεις. νΑλλη απόδειξη τής δη
μοτικής αδιαφορίας γιά τά πνευματικά ζη
τήματα μου άναφέρανε πολλοί τό θέμα τού 
Δημοτικού Θεάτρου. Φανταστείτε, σέ μιά πό
λη σάν τή Λάρισα νά μήν υπάρχει μιά θεα
τρική αίθουσα. Τό αποτέλεσμα είναι οί Λαρι- 
σινοί νά μή βλέπουν θέατρο, γιατί οί περιο- 
δεύοντες θίασοι δέν βρίσκουν στέγη: δλο τό 
χειμώνα πού μάς πέρασε μόνο ό θίασος τού 
Σωματείου Ελλήνων ’ Ηθοποιών μέ επικεφα
λής τή Δάφνη Σκούρα —  πού έδινε τιμητικές 
παραστάσεις γιά τόν Ξενόπουλο ■—  κι ό θία

σος τής Αλίκης Βουγιουκλάκη στεγάστηκαν 
γιά λίγες μέρες κουτσά στραβά σέ μιά αί
θουσα κινηματογράφου. "Ετσι ή απαίτηση γιά 
ίδρυση Δημοτικού Θεάτρου προβάλλει επιτακτι
κή. Μά ο Δήμος τής Λάρισας δέ δείχνει καμιά 
σπουδή καί κανένα ενδιαφέρον γιά νά ίδρύσει 
Δημοτικό Θέατρο. Τρίτη απόδειξη τής δη
μοτικής αδράνειας γιά τά πνευματικά θέματα, 
είναι ή δημοτική Βιβλιοθήκη. Στεγάζεται στο 
υπόγειο τής Δημαρχίας, μά είναι ένα άπο- 
στεωμένο ίδρυμα, πού δέν άχτινοβολε; καμιά 
ζωή. "Οπως μου είπαν έχει νά προμηθευθεί 
πολύν καιρό καινούργιες εκδόσεις κι απο
κλείει συστηματικά τά βιβλία τών προοδευτι
κών συγγραφέων, Ελλήνων καί ξένων. Δυ
στυχώς τίς ημέρες δπου έμεινα στή Λάρισα 
έλειπε 6 κ. Δήμαρχος κ’ έτσι δέν μπόρεσα νά 
τόν συναντήσω γιά νά έχω μιάν υπεύθυνη ά
ποψη γι’ αυτά τά θέματα καθώς καί σέ με
ρικά άλλα πού θ’ αναφέρω πιο κάτω.

'0  δεύτερος μοχλός πνευματικής καί καλ
λιτεχνικής κίνησης στή Λάρισα είναι τό Ώ - 
δείο. Τ ό . Ω δείο τής Λάρισας είναι Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου καί διοικειται άπό 
έπταμελή Επιτροπή μέ Πρόεδρο κατά Νόμο 
τό Δήμαρχο. Είχα τήν ευχαρίστηση νά συνο
μιλήσω μέ τόν φαρμακοποιό κ. Βασ. Κύλικα, 
πού είναι Διευθυντής καί Γενικός Γραμματέας 
τού 'Ιδρύματος. Τό Ω δείο έχει πέντε σχο
λές, δπου διδάσκουν οί κ.κ. Σπ. Τσαντήλας, 
καί Γεώργ. Μίγκος θεωρητικά, νΑρης Μακρής 
βιολί (15 μαθητές), νΙλζε Σακελλαρίου, Νι- 
νή Λουΐζου καί Ναταλία Ά δάμ  πιάνο (100 
μαθητές), Μαργαρίτα Άμπατζή μονωδία, Αι
κατερίνη Ψιώτα ακορντεόν.

Στό ’ Ωδείο έχει προσαρτηθεί καί ή σχολή 615



πνευστών μέ καθηγητή τόν κ. Γ. Δαγιάση καί 
ή Φιλαρμονική με διευθυντή τόν κ. Καμηλιέ
ρη. Στή σχολή πνευστών φοιτοΟν 60 μαθη
τές, και στή' μπάντα παίρνουν μέρος 40 έκτελε- 
στές. *Έχει όργανωθεί καί μικτή χορωδία άπό 
60 μέλη. Ά π ό τό 1915 τό ’ 2δείο έδωσε 30 
πτυχία, καί μερικοί άπό τους πτυχιούχους δια- 
κρίθηκαν, δπως 6 κ. Γ. Μαγλαράς, πού έδω
σε ρεσιτάλ στήν ’ Αθήνα καί σε άλλες πό
λεις κι 6 κ. Ά χ ιλ . Ααμπανάρας που μετεκ
παιδεύεται στή Βιέννη. Τό ’ 2δείο έχει ωραιό
τατο κτίριο, με μια καλοβαλμένη αίθουσα συ
ναυλιών τριακοσίων θέσεων. Κάθε χρόνο όρ- 
γανώνονται στήν αίθουσα τοϋ ’ 2δείου μαθη
τικές επιδείξεις καί συναυλίες, 2 —  3 συναυ
λίες τής μικτής Χορωδίας (φέτος έκτελέστη- 
καν άποσπάσματα άπό τα χορωδιακά έργα «Με- 
σίας» του Χαίντελ, «Δημιουργία» του Χάϋδν, 
Ρέκβιεμ του Μότσαρτ καί τοϋ Φο>ρέ). Έ  Χο
ρωδία ετοιμάζεται τώρα για να πάρει μέρος 
στό Διεθνή διαγωνισμό Χορωδιών πού θά γί
νει τόν Αύγουστο στό Άρέτσο · τής ’ Ιταλίας. 
’ Ακόμα τό Ωδείο όργανοννει στήν αΤθουσά του 
έξη συναυλίες συνδρομητών κάθε χρόνο, μέ 
καλλιτέχνες πού μετακαλοΰνται άπό τήν ’ Αθήνα 
καί τό εξωτερικό. Τις συναυλίες αύτές τις πα
ρακολουθούν 250 συνδρομητές καί περί τούς SO 
μαθητές τοϋ Ωδείου. Αυτά μοϋ είπε γιά τή δρα
στηριότητα του Ωδείου δ κ. Κύλικας. Μά ο! 
Λαρισινοί βλέπουν δλη αυτή τήν κίνηση μέ 
σκεπτικισμό. «Οί Συναυλίες τών Συνδρομητών, 
μου είπε κάποιος, είναι άπλές κοσμικές συγ
κεντρώσεις». "Ενας άλλος μοϋ είπε: «Ζητή
σαμε νά γίνει τό Ωδείο μιά θερμή έστία πνευ
ματικής καί καλλιτεχνικής ζωής, ν’ άνοίξει 
τις αίθουσές του στό ευρύ κοινό. Ξέρετε τί 
μάς άπάντησαν; ΙΙώς τό Ω δείο δέν θά τό κά
νουμε γύφτικο*! Καί δυστυχώς χύτοί πού μι
λούν μέ τόν ίδιο τρόπο γιά τό Ωδείο δέν εί
ναι ένας ή δυό μονάχα. Δέν ύπάρχει καμιά 
άμφιβολία πώς ή μουσική κίνηση πού άνα- 
πτύσσει τό ’ 2δείο είναι άξιόλογη. Μά επί
σης δέν υπάρχει άμφιβολία πώς αυτή ή κί
νηση περιορίζεται σ’ ένα στενό κύκλο άνθρώ- 
πων καί μένει μακρυά άπό τό ευρύτερο κοινό.

Πνευματική καί καλλιτεχνική κίνηση προσ
παθούν ν’ άναπτύξουν καί διάφορες εκπολιτι
στικές καί καλλιτεχνικές όργανούσεις καί ό
μιλοι.

Καί πρώτα - πρώτα τό σωματείο «*0 Ά ρι- 
στεύς», μέ πρόεδρο τόν κ. Παλιούρα. ’ Οργα
νώνει πνευματικές καί καλλιτεχνικές έκδηλώ- 
σεις καί διαλέξεις καί άσχολεΐται καί μέ 
γενικότερα έξωραίστικά ζητήματα. ’ Από τά 
194S ώς τά σήμερα δ «Άριστεύς» έχει όργανώ- 
σει γύρω στις 75 τέτοιες εκδηλώσεις. Τό κα
κό είναι πώς πολλοί βλέπουν στενόκαρδα τήν 
κίνηση τοϋ «Ά ριστέως». Ό  κ. Παλιούρας εί
χε τήν καλωσύνη νά μοϋ άναπτύξει μέ λίγα 
λόγια τίς άμεσες επιδιώξεις τοϋ Συλλόγου 
καί νά ζητήσει τήν ενίσχυση τών πνευματικών 
άνθρώπων τοϋ κέντρου. «Είμαστε πρόθυμοι, 
συμπλήρωσε, νά ένισχύσουμε τήν κίνηση πού 
άναπτύσσουν καί τά άλλα σωματεία». Ά π ’ 
αυτά λοιπόν έξαρτάται νά δεχθούν τό χέρι πού 
τούς τείνεται.

Ό  "Ομιλος Φυσιολατρών Λαρίσης μέ πρό
εδρο τόν κ. Ά θ . Χάβδα καί Γραμματέα τόν κ. I. 
κ. Γ. Χολέβα, είναι ένα φυσιολατρικό σωμα
τείο, πού προσπαθεί δμως νά όργανώνει καί 
πνευματικές εκδηλώσεις. Παλιότερα δ "Ομιλος 
Φυσιολατρών είχε άρχίσει νά κάνει συζητή
σεις γιά διάφορα πνευματικά καί καλλιτεχνι
κά θέματα στήν αίθουσα τής Δημοτικής Βι
βλιοθήκης. Μά δ Δήμος (άλλη μιά άντιπνευ- 
ματική του εκδήλωση) ϋστερα άπό τίς πρώ
τες συζητήσεις άρνήθηκε νά παραχωρήσει τήν 
αίθουσα τής Βιβλιοθήκης καί οί συζητήσεις 
σταμάτησαν.

'Ο Μουσικός Σύλλογος Λαρίσης, μέ Πρόεδρο 
τόν κ. Ά θ . Χάβδα καί Γραμματέα τόν κ. I. 
Παπαπολυμέρου, ιδρύθηκε τό 1931. *Έχει άν- 
δρική χορωδία μέ 50 μέλη πού διευθύνει δ κ. 
Άθαν. Βαλακώστας (παλιότερα είχε καί μαν
τολινάτα καί γυναικεία χορωδία). Ή  Χορω
δία έχει δώσει ώς τά τώρα 58 συναυλίες — 
τήν τελευταία πριν λίγες βδομάδες. Ό  Μου
σικός Σύλλογος έχει καί σχολή σολφέζ καί ό
πως είπε δ Πρόεδρός του τροφοδοτεί μέ ερα
σιτέχνες μουσικούς καί τούς άλλους οργανι
σμούς. Ή  Χορωδία τοϋ Συλλόγου έτοιμάζεται 
νά πάρει μέρος στό Φεστιβάλ Χορωδιών πού 
θά γίνει στήν Καρδίτσα.

Χορωδία έχει δργανώσει καί δ Σύνδεσμος 
Έμποροϋπαλλήλων πού έχει Πρόεδρο τόν κ. 
Κ. Παπαθανασίου, άντιπρόεδρο τόν κ. I. Σβώλο 
καί Γραμματέα τόν κ. Ναθαναήλ. Ή  Χορωδία 
έχει 42 μέλη (7 πρώτους καί 13 δεύτερους τε
νόρους, 11 βαρύτονους καί 11 μπάσους) καί δι
ευθύνεται άπό τόν κ. Γ. Κακίτση. Φέτος έδωσε 
δυό συναυλίες μέ έργα Ροδίου, Χάγιου, Αίνι- 
άν, Πάντη - Λαρίση, Ρίχτερ, "Οττο, Σούμαν 
κ.ά. καί πήρε μέρος πριν άπό τό Πάσχα στό 
φεστιβάλ χορωδιών τής Λαμίας, δπου βρα
βεύτηκε μέ τό δεύτερο βραβείο.

Στά 1958 δ κ. Μπαρμπής Βοζαλής ίδρυσε 
τόν "Ομιλο ’ Ερασιτεχνών ’ Ηθοποιών. βΟ "Ο
μιλος, ετοίμασε δυό έργα, τό «Βροχοποιό», 
του Ρ. Νάς καί τό «Ζητείται ψεύτης» τοϋ Δ. 
Φαθά. Ό  «Βροχοποιός» παίχτηκε 2 φορές στή 
Λάρισα καί μία φορά στή Ραψάνη καί τό «Ζη
τείται ψεύτης» δυό φορές στή Λάρισα. Τά βα
σικά στελέχη τοϋ ‘ Ομίλου είναι οί κ.κ. Ν. 
Άκριβούλης, Τ. Μπατσής, Ν. Κυριάκος, Δώ 
ρα Θωμαΐδου, Λεμονιά Παπαγεωργίου, Κική 
Σαλμά, Θρ. Καβασίδης, Γ. Δελεκανος, Σού- 
λα Τζόλα, Γ. Νιτσούλης, Σ. Καρανάσιος, Α. 
Μπούρας, Ε λένη Παπαδημοπούλου, Ά χ . 
Λιόντος, Ά ρ η ς  Πετράς κ.ά. Σκηνοθεσία Μπ. 
Βοζαλή, σκηνογραφίες Σ. Ζούκη καί Κ. Σμυρ- 
νιοϋ. cO Μπ. Βοζαλής όργάνωσε καί μιά πα
ράσταση τής «Ά ννας Φράνκ», μέ μικρούς Ε 
βραίους μαθητές, πού είχε μεγάλη επιτυχία. 
Ή  « ’Άννα Φράνκ* παίχτηκε 2 φορές στή Λά
ρισα,' 1 φορά στήν Καρδίτσα καί 1 φορά στόν 
Τύρναβο. Οί μικροί ερασιτέχνες πού πήραν μέ
ρος είναι οί Αβραάμ Χαζάν, Σούζη Μαΐση, 
Ζήνα Γαετάνιο, Ή λίας Σασών, Τηλέμαχος 
Μπατσής, Καίτη Φελλούς, Ντάνος Σασών, Ευ
τυχία Μάτσα, Σαρίνα Καπέτα ( Αννα  Φράνκ) 
καί Ζακίνος Καπέτας. Μά δ "Ομιλος, ξέχωρα 
άπό τίς άλλες δυσκολίες, άντιμετωπίζει καί616



πρόβλημα στέγης: δέν έχει πού νά κάνει πρό
βες καί μ' δλο πού ζήτησε επανειλημένα να 
του παραχωρηθεί μόνιμα ή αίθουσα τού ’ S2- 
δείου, δέν τό πέτυχε. Πρόβλημα στέγης αντι
μετωπίζουν καί άλλα καλλιτεχνικά καί εκπολιτι
στικά σο>ματεία καί ό Βάσος Καλογιάννης θεωρεί 
απαραίτητο νά Ιδρυθεί Πνευματικό Κέντρο 
στή Λάρισα. Ό  Βάσος Καλογιάννης έχει ακό
μα τή γνώμη πώς πρέπει τά πνευματικά σω
ματεία τής ’ Αθήνας νά επεκτείνουν πιό οργα
νωμένα καί πιό συστηματικά τή δραστηριότητά 
τους στην επαρχία. Μά εκείνο που τονίζουν 
πολλοί είναι ή έλλειψη μιας συντονισμένης 
δράσης όλων των οργανισμών. Ό  Μπ. Βοζα- 
λής υπόβαλε στό Δήμο ένα λεπτομερειακό πρό
γραμμα γιά πνευματικές καί καλλιτεχνικές 
συγκεντρώσεις, συζητήσεις και εκδηλώσεις, 
που όμως δέν συζητήθηκε ακόμη. Τελευταία 
όμως δλα τά τοπικά καλλιτεχνικά και εκπο
λιτιστικά σωματεία, αποφάσισαν νά συντονί
σουν τή δράση τους.

Μά πάνω από τή Λάρισα, δπως καί πάνω 
άπ’ δλες τις επαρχίες κρέμεται μιά μαύρη 
σκιά, πού μαραίνει κάθε πρωτοβουλία κ’ εμ

ποδίζει ν’ ανθίσει μιά πραγματική πνευματι
κή ζωή. Κ’ ή σκιά αυτή δημιουργείται από 
τό βαρύ πολιτικό κλίμα τής επαρχίας. "Οταν 
είχε πάει στή Λάρισα, τό περασμένο Φθινό
πωρο, ό Μίκης Θεοδωράκης, αστυνομικοί τής 
άσφάλειας είχαν σταθεί μπροστά στήν είσοδο 
τού θεάτρου καί μόνον οι πιό θαρραλέοι θεα
τές αποφάσισαν νά μπούν. "Ενας διηγηματο- 
γράφος μού μήνυσε τις μέρες πού ήμουνα στή 
Λάρισα πώς επιθυμούσε νά μέ συναντήσει, μά 
επειδή είμαι στή . -υντακτική ’ Επιτροπή ενός 
προοδευτικού περιοδικού, φοβάται πώς θά- 

χει... τραβήγματα. Κ’ ένας τραπεζιτικός ύ- 
πάλληλος πού γράφει ποιήματα μού είπε πώς 
αποφεύγει νά τά έκδόσει, γιατί ύπάρχει φό
βος νά χάσει τή θέση του, επειδή λέει μερι
κά πράγματα.

Τό συμπέρασμα πού μπορεί νά βγάλει κανείς 
είναι αυτό: -τή  Λάρισα υπάρχουν οί προϋπο
θέσεις γιά νά δημιουργηθεί μιά ζωντανή πνευ
ματική καί καλλιτεχνική κίνηση. Χρειάζε
ται δμως συντονισμός, άλληλοκατανόηση καί 
πλατύ πνεύμα.

Κ. II.

I ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΦΕΡΗ \
ΐ  1
|  Τ Ι Μ Η Τ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α  |  
|  ΣΤΑ Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α  ΧΡΟΝΙ Α Τ } Ι Σ

I  Σ Τ Ρ Ο Φ Η Σ  I

“ Ε να ς  μ ν η μ ε ιώ δ η ς  τόμος  500 σ ε λ ίδ ω ν  πού, μέ τήν πρωτότυπη  
σ υ μ β ο λ ή  23 Ε π ίλεκτω ν  Εκπρ οσώ πω ν  5 λ ο γ ο τ ε χ ν ικ ώ ν  «γενε
ών», φ ω τ ίζ ε ι  ά π ό  όλες  τ ις  πλευρές  τήν π ρ ο σ ω π ικ ό τ η τ α  κ α ί  τό 
έ ρ γ ο  τής δεσπόζουσας  φ υ σ ιο γ ν ω μ ία ς  τής σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  Ε λ λ η ν ι 

κής πο ίησης .

Σ  υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι :

Μ Ο Ρ Α  Α Μ Α Γ Μ Ω Σ Τ Α Κ Η .  Δ. I .  Α Μ Τ Ω Μ Ι Ο Υ

Γ. Α. Α Π Ο Σ Τ Ο Α Ι Δ Η Σ ,  Α Α Ε Ξ .  Α Ρ Γ Υ Ρ Ι Ο Υ  

Μ Α Ρ Κ Ο Σ  Α Υ Γ Ε Ρ Η Σ .  Μ Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Σ  Β Ρ Ε Τ Τ Α Κ Ο Σ

Γ Ι Α Μ Μ Η Σ  Δ Α Λ Λ Α Σ .  Κ. θ .  Δ Η Μ Α Ρ Λ Σ  

Α Λ Ε Ξ Η Σ  Δ Ι Α Μ Α Μ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ,  Γ. Θ Ε Μ Ε Λ Η Σ

Λ. Β. Κ Α Ρ Α Π Α Μ Α Γ Ι Ω Τ Η Σ .  Μ Ι Κ Ο Σ  Κ Α Σ Δ Α Γ Λ Η Σ  | |  

|  Γ. Κ. Κ Α Ι Σ  Ι Μ Π Α Λ Η Σ ,  Ζ. Λ Ο Ρ Ε Μ Τ Ζ Α Τ Ο Σ

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Λ. Λ Ο Υ Ί Ζ Ο Σ ,  Τ. Κ. Π Α Π Α Τ Ζ Ω Μ Η Σ  

Γ Ι Ω Ρ Γ Η Σ  Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ,  Μ. Γ. Π Ε Μ Τ Ζ Ι Κ Η Σ  

I  Λ Ι Μ Ο Σ  Π Ο Λ Ι Τ Η Σ ,  Γ. Π. Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ

Τ Α Κ Η Σ  Σ Ι Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ,  Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  Τ Σ Ι Ρ Κ Α Σ

θ .  Δ. Φ Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Τό μήνα Μάρτη κατατέθηκαν 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη 219 βι
βλία. ’ Απ’ αυτά είναι: ποίηση 5, 
πεζογραφία 23, Ιστορία - βιογρα
φία 24, παιδεία - παιδαγωγική
22, φιλοσοφία - ψυχολογία 15, 
οικονομικές - κοιν. έπιστήμες 
27, θρησκεία - εκκλησία 17, ια
τρική 18, νομικά 10, φυσικές έ- 
πιστήμες - τεχνική 11, μαθημα
τικά 5, αστρονομία 1, γεωγραφία 
4, γεωργία - κτηνιατρική 6, αρ
χαιολογία 1, γλωσσολογία 3, βι
βλιογραφία 1, λεύκωμα 1, κα
λές τέχνες 2, θέατρο 4, λεξικά 
2, ημερολόγιο 1, διάφορα 16.

Έκδόθηκαν σ’ επαρχίες 47. 
Γράφτηκαν άπ γυναίκες 4.

Τό μήνα Απρίλη κατατέθηκαν 
στήν Εθνική Βιβλιοθήκη 283 βι
βλία. ’ Απ’ αυτά είναι: ποίηση
9, πεζογραφία 30, λαογραφία 2, 
γλωσσολογία 3, βιβλιογραφία 1, 
αρχαιολογία 2, ψυχολογία - φι
λοσοφία 13, παιδεία - παιδαγω
γική 85, Ιστορία - βιογραφία 10, 
θρησκεία - εκκλησία 21 , νομικά 
7, ιατρική 18, φυσικές επιστή
μες - τεχνική 24, μαθηματικά 
7, οίκονομικές - κοιν. επιστήμες 
20, στατιστική 2, χάρτες 15, 
γεωγραφία 1, λεξικά 1, εγκυκλο
παίδεια 2, καλές τέχνες 3, θέα
τρο 3, στρατιωτική τέχνη 2, διά
φορα 2. Έκδόθηκαν σ’ επαρχίες
23. Γράφτηκαν από γυναίκες 6.

Τά τελευταία χρόνια κυκλοφό
ρησαν στήν ’ Ιταλία κατά μετά
φραση τοΟ καθηγητή Λαμπρίνι, 
πολλά βουλγαρικά λογοτεχνικά 
βιβλία. Έ τσι οΐ ’ Ιταλοί αναγνώ
στες γνώρισαν τους Βούλγαρους 
κλασικούς Ίβάν Βάζοφ, Χρ. Μπό- 
τεφ, Γιορντάν Γιόφκοφ, Σ. Μί- 
λεφ, Γ. Ιναρασλάβοφ κ.ά. Ε π ί
σης δημοσιεύτηκε ανθολογία βουλ
γαρικών δημοτικών τραγουδιών, 
ανθολογία παλιάς καί σύγχρονης 
ποίησης. Βουλγάρικη λογοτεχνία 
μετάφρασαν στήν Ιτα λ ία  καί οί 
Πίκι, Λάσα, Νταμιάνι, Λαουρέντις, 
Ποτζιόλι, Πατσίνι, Σπιριτίνι κ.ά.

Οί Εκδόσεις ’ Ανατολικής Λο
γοτεχνίας τής Μόσχας, πού Ιδρύ
θηκαν πριν από πέντε χρόνια έ
χουν εκδόσει πολλά σοβαρά βι
βλία σοβιετικών καί ξένων ανα
τολιστών γιά τά σημερινά Ιστο
ρικά προβλήματα τών λαών τής 
’ Ανατολής καί τούς άντιαποικια-

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

Τ Ε X Ν Η Σ
τ  Ο

ι

Μοσχοβίτες έπισκέπτονται την έκθεση βιβΡ.ίου 
r Ελληνίδων συγγραφέαν.

Η έκ θ ε σ η  β ιβ λ ίο υ  Ε λ λ η ν ίδ ω ν  σ υγ γρ α φ έω ν  
στη Μ ό σ χ α

Ή έκθεση βιβλίου 'Ελληνίδων συγγραφέων ττού όρ -1 
γάνωσε ττέρυσι ό Έλληνοσοβιετικός, μεταφέρθηκε στη 
Μ.όσχα. Την έκθεση οργάνωσε εκεί ό Σύνδεσμος Ε Σ Σ Δ —| 
'Ελλάς και ή Πανενωσιαική Βιβλιοθήκη Ξένης Λογοτεχνί
ας, στις αίθουσες τού «Οίκου Φιλίας μέ τους λαούς τών 
ξένων χωρών». Τά εγκαίνια έγιναν στις 26 Μαρτίου 1962, 
μέ την ευκαιρία τής εθνικής μας έττετείου. Στο εισαγωγι
κό σημείωμα τού καταλόγου, όττου ταξινομούνται τά βι
βλία κοιτά κατηγορίες, άναφέ,ρεται:

«Οί οργανωτές τής έκθεσης εκφράζουν την εύγνω- : 
μοσύνη τους προς δλες τις 'Ελληνίδες συγγραφείς που έ- 
XcjScv μέρος στην έκθεση καθώς και προς τον Έλληνο-Ο 
σοβιετικό Σύνδεσμο, γιά την πολύτιμη συμβολή του στην 
οργάνωση αυτής τής έκθεσης».

Η λέσ χη  τών φ ίλ ω ν  της π ο ίη σ η ς ,  τής Π ρ ά 
γας

Πριν τρία περιττού χρόνια έγινε μια ενδιαφέρουσα 
συζήτηση άπό τίς στήλες του τσεχοσλοβοοακού τύπομ. 
Στη συζήτηση πήροτν μέρος κυρίως νέοι ποιητές. ΕΤχαν 
τη γνώμη, δτι τό ένδιαφέρο τών άνοτγνωστών γιά την ττοί-
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ηση και προπαντός για τη μοντέρνα ποίηση είναι έλάχι
στό καί δέν είναι ανάλογο ·μέ τη σημασία της.

'Ύστερα άττό λίγον καιρό ιδρύθηκε ή Λέσχη τών ψι
λών της ποίησης. Στο προεδρείο βγήκαν οι καλύτεροι ποι
ητές, και καλλιτέχνες της άπαγγελίας και τών εικαστικών 
τεχνών. Σκοπός της Λέσχης ήταν: 1) Νά προσπαθήσει νά 
αυξήσει τό ένδιαψέρο τών αναγνωστών για την ποίηση 
γενικά μέ την έκδοση νέου τύπου ποιητικών βιβλίων, πού 
θά συνοδεύονται μέ δίσκο γραμμοφώνου, ώστε οί ο.νατ/νώ- 
στες νά έχουν στά  χέρια τους τό έργο τών μεγαλύτερων 
ποιητών τού 20ού αιώνα, καθώς καί μέ συνθέσεις από 
ντοκουμέντα, φωτογραφίες καί σχέδια. 2) Νά προσπα
θήσει νά αυξήσει τό ένδιαψέρο τών αναγνωστών γιά τη 
σύγχρονη τσεχ ικη ποίηση μέ την έκδοση νέων ποιητικών 
συλλογών τσέχων συγγραφέων. 3) Νά προσπαθήσει νά 
φέρει πιο κοντά τούς αναγνώστες στούς ποιητές μέ την 
οργάνωση συζητήσεων καί φιλολογικών βραδυών προπαν
τός στην ύπαιθρο. Υπολογίζονταν, οτι στη Λέσχη τών φί
λων τής ποίησης θά έγγραφονταν πέντε ώς δέκα χιλιάδες 
αναγνώστες.

Ή  Λέσχη τών φίλων της ποίησης έχει σήμερα ζωή 
μονάχα ένάμισυ χρόνου, άλλά τά μέλη της έφθασαν κιό
λας τίς 22.000. Καί όλα πείθουν ότι τό ένδιαφέρον θά 
μεγαλώσει άκόμα πιο πολύ. Γιατί ένώ τά τιράζ τών και
νούριων ποιητικών συλλογών ώς πριν λίγο καιρό δέν ξε- 
περνουσε τίς 2 ώς 3 χιλιάδες αντίτυπα, τώρα υπάρχουν 
στη Λέσχη παραγγελίες κατά μέσο όρο γιά δέκα χιλιά
δες αντίτυπα γιά κάθε συλλογή.

Ή λειτουργία τής Λέσχης δέν περιόρισε τό ενδια
φέρον του κοινού γιά τά  ποιητικά βιβλία πού βγάζουν 
άλλοι εκδοτικοί οργανισμοί. "Αντίθετα καί τό τιράζ καί 
τών άλλων ποιητικών έκδόσεων αυξήθηκε απότομα.

Επίσης στις φιλολογικές βροοδυές καί συζητήσεις 
πού οργανώνει ή Λέσχη συμμετέχουν εκατοντάδες αναγνώ
στες. Δέν εΤναι πιά σπάνιο σέ μιά κωμόπολη μέ 5.000 
κατοίκους νά πάρουν μέρος 300 —  400 άνθρωποι.

Σέ πολλές πόλεις τη Λέσχη τών φίλων τής ποίησης 
τή βοηθούν ένεργά πολλοί ερασιτέχνες καί έπαγγελματίες 
καλλιτέχνες άπαγγελίας. Σέ άλλες πόλεις Ιδρύονται μικρά 
θέατρα ποίησης.

Ή Λέσχη τών φίλων τής ποίησης έξέδωσε στον πρώ
το χρόνο άπό την ίδρυσή της (1961) 152.700 άντίτυπα 
ποιητικών βιβλίων καί 50.000 δίσκους γραμμοφώνου μέ 
απαγγελίες τών Ιδιων τών συγγραφέων ή καιλλιτεχνών. "Α
νάμεσα σέ άλλα έχ δόθηκαν έργα Μαγιακόψσκυ, πέντε και
νούργιες συλλογές σύγχρονων τσέχων καί ξένων ποιητών 
καί δυο ανθολογίες (άνθολογία τών νεώτερων τσέχων ποι
ητών καί ανθολογία έρωτικής ποίησης του εικοστού αιώνα, 
πού δόθηκαν δωρεάν στά  μέλη τής Λέσχης).

Γιά τό δεύτερο χρόνο, τό 1962, τό πρόγραμμα εκδό
σεων εΤναι πλατύτερο καί περιλαμβάνει νέες συλλογές 
σύγχρονων ποιητών.

κοϋς αγώνες τους. Για τό 1962 
προγραμματίζεται ή έκδοση 200 
βιβλίων. *Ένα άπό τα π ιό ενδια
φέροντα βιβλία τών ’ Εκδόσεων ’ Α 
νατολικής Λογοτεχνίας είναι ή 
«Φιλολογία τών Ζαγκούτων» του 
Ν. Νέφσκη. Ά π ό  χρόνια οί επι
στήμονες προσπαθούσαν ν’ αποκρυ
πτογραφήσουν τή γραφή τών Ζαγ- 
κούτων, μιάς νομαδικής λαότητας, 
που είχε φτάσει σέ υψηλό επί
πεδο πολιτισμού στόν 1 1 - 1 3  αιώ
να. Τήν αποκρυπτογράφηση πέτυ
χε δ Ν. Νέφσκη. Αλλα ένδιαφέ- 
ροντα βιβλία τής σειράς είναι ή 
« ‘ Ιστορία τών Αραβικών χωρών* 
μετάφραση άπό τά αραβικά, καί 
ή «Τέχνη τών Λαών τής ’Αφρι
κής» του Κόζιν.

'Ένα άπό τά  110 σχέδια τού 
Μ άξ Σβίμερ (Γερμανικό Εθνικό 
βραβείο) πού συνοδεύουν τό βιβλίο 
«Γερμανία, χειμωνιάτικο παρα
μύθι»» τού Χάϊνε. Τό βιβλίο κυ
κλοφόρησε τελευταία σέ καινούρ
για έκδοση στην ’ Ανατολική Γερ
μανία, στή σειρά « ’ Αριστουργή
ματα τής Παγκόσμιας Λ ογοτε
χνίας» -

ζυκλοφόρησε στή Γαλλία στίς 
εκδόσεις «ΙΙλόν», τό βιβλίο τού 
Νίκου Καζαντζάκη «Τ όντα-Ρ άμ 
πα», μια «ποιητική σύλληψη τής 
Ρωσίας του Λένιν», δπως χαρα
κτηρίζεται.

’ Ενθουσιαστικές κριτικές προκά- 
λεσε στή Γαλλία τό καινούργιο 
βιβλίο τής Έ λσας Τριολέ «L es 
M anigances» —  ‘ Ημερολόγιο §- 
νός εγωιστή. Μιλώντας γι’ αυτό 
δ Ζαν Κοκτώ έγραφε: «ξαφνιάζε
ται κανείς πού μιά γυναίκα κατα
φέρνει να γίνεται σέ τέτιο βαθμό 
μέντιουμ, ώστε νά δίνει στόν κό
σμο μιαν εικόνα τόσο διαφορετική 
άπό τή δική της...» 619
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Βικτωρίας θεοδώ ρου  « Κ α τ ώ φ λ ι  κ α ί  π α ρ ά θ υ ρ ο »

Μέ τό πρώτο της κιόλας βιβλίο ή Βικτωρία 
Θεοδώρου, μάς έδειξε πώς έχουμε νά κάνουμε 
μέ μιαν ιδιαίτερη περίπτωση. Σημειώσαμε γρά
φοντας γι’ αυτό τήν ανάγκη γιά μιαν εντελέ
στερη καλλιτεχνική μορφοποίηση τοϋ ζεστοϋ της 
κόσμου, του σπαρταρίσματος εκείνου τής ψυ
χής που γιομίζει τούς στίχους της. Τό νέο της 
βιβλίο έρχεται να μάς βεβαιώσει πώς δλα γί
νονται μέ τόν καιρό όταν τό ταλέντο είναι άλη- 
θινό κι εννοεί να φέρει σέ πέρας τήν πεπρω- 
μένη του διαδρομή μέσα στή δημιουργία. Δίψα 
και πίκρα γιά δ,τι χάνεται γιά τόν έαυτό της 
καί γιά τούς άλλους, παράπονο, παράφορη α
γάπη γιά τή ζωή καί αντίσταση έως θανάτου 
γιά χάρη της, αποτελούν τό ποιητικό της κλί
μα. Νοιώθει κανείς πώς ή Θεοδώρου διαθέτει 
μιά ψυχή πολύ πιό βαρειά καί πολύ πιό μεγά
λη άπό τό ασθενές, τό ταλαιπωρημένο σώμα 
πού τή σηκώνει. Και προπαντός νοιώθει πώς, 
παρά τις εκφραστικές άτέλειες πού μπορεί νά 
σημειώσεις άκόμα, ή φωνή της είναι μιά φωνή 
ιδιαίτερα αξιόλογη, μιά φωνή πού αρχίζει νά 
τήν ξεχωρίζει σάν προσωπικότητα, μέσα στους 
δυσκολοξεχώριστους συγχρόνους της. Τήν κινού
μενη αυτή ψυχή τήν διακρίνει κανείς μέσα στό 
πρώτο ποίημα τής συλλογής, τήν «'Απλώστρα» 
πού τό αντιγράφω δχι σάν ένα ποίημα άπό τά 
πιό χαρακτηριστικά της, αλλά σάν ένα ποίημα 
Ενδεικτικό:

Φυσάει άέρας στεγνωτής αράθυμος /  κινάει 
τά τέλεια τής άπλώστρας σάν τά ξάρτια /  φου
σκώνει ασπρόρουχα καί σκούρα μανιασμένα./

Ωσάν καράβι ή αύλή μου, όπου τό σπρώ
χνει δ άνεμος /  σ’ αγνώριστα ταξείδια, /  έβα
λε μπρός νά ξεσηκώσει τά ντουβάρια.

Σπρώχνει κι* εμέ π’ άπλώνω μ5 άνοιχτά 
τά χ έρ ια / —  έτσι λιγνή κι ανάλαφρη /  σά 
φύλλο θά μέ πάρει —  /  καί νάτανε νά μ’ έ
φερνε στά πέλαγα /  μακρυά άπό τή ζωή τοϋ 
μόχτου καί τής έγνοιας.
Αυτός δ ίδιος άνεμος πού φυσάει στήν προλε

ταριακή της αυλή, φαίνεται νά φυσάει αδιάκο
πα καί μέσα στήν άνάστατη περιοχή τής ψυ
χής της, μιας ψυχής πού παλεύει μέ τήν καθη
μερινότητα καί μέ τήν αιωνιότητα τοϋ πνεύ
ματος πού αγωνίζεται μέσα της. Ένδειχτικό 
τής πρώτης περίπτωσης είναι τό ποίημά της 
«Χειμώνας*

Μέ τά μεγάλα νέφαλα μαζί, /  ήρθανε τοϋ 
χειμώνα οί έγνοιες /  γιά ζεστασιά, γιά πό- 
δεση, γιά ροϋχα.

Τή μοναξιά, τή θλίψη τ’ ούρανοϋ στο
χάζομαι /  κι άναριγώ πλάι στή σβυστή θερ
μάστρα /  μέ τά μικρά δλόγυρά μου /  νά μοϋ 
ζητάνε, κλαίοντας, τή χαρά, /  σά νάμαι ή 
μοίρα.

Δέν διαβάζει κανείς εύκολα σήμερα στίχους 
γιομάτους τρυφερότητα καί εκφραστική άπλό- 
τητα, τήν άπλότητα πού χαρακτηρίζει καί θα 
χαρακτηρίζει πάντοτε τή σφραγισμένη τέχνη, 
σάν τούς παρακάτω:

Ψάχνω ένα γύρω στά χωράφια /  νά δώ ποϋ 
πήγε τό μικρότερό μου* /  μέ τά παιχνίδια 
χάθηκε καί τρέχω αλαφιασμένη* /  τό βρίσκω 
σέ μιά γούβα μοναχό /  νά κουβεντιάζει μέ τά 
λουλουδάκια.
Κι αν θέλετε άκόμα νά δείτε πόσο ώραία, 

μέσα ατούς αναρίθμητους στίχους πού γράφον
ται σήμερα γιά τήν Ειρήνη, μποροϋν νά ύπο- 
βάλουν αυτή τήν ειρήνη στούς αναγνώστες τους, 
ακούστε τούς παρακάτω:

Τό ηλιοβασίλεμα ήμερο καί μοσκοβολημέ- 
νο /  απ’ τ ’ ανθισμένα γιασεμιά καί τ’  άγιο- 
κλήματα. /  ζΑσπρα σά χιόνι τοϋ μωροϋ μου 
τά πανιά /  στεγνώνουνε στ’ άγέρι.
’Από τά ποιήματα «Στήν άμμο», «Κρασί τής 

Κίσαμος», «Ευχή», «Στό φαράγγι», «ΙΙατρίδα», 
«Οί κρίνοι» κλπ. αναδημοσιεύουμε τό πρώτο, 
πού μπορεί νά πεί πολύ περισσότερα μέ τό κα
θαρό μουσικό περπάτημα τοϋ άβίαστου λόγου 
του, απ’ δσα θά μπορούσε νά εξηγήσει ένας 
κριτικός, περνώντας άπό τή λογική του αυτό 
πού άπευθυνεται στήν καρδιά γιά νά βρεί εκεί 
απ’ ευθείας τή λεπτότερη ανθρώπινη χορδή 
καί νά τήν δονήσει ανάλογα μέ τή δύναμη τής 
ύποβολής του.

Στήν άμμο εκεί, στήν αμμουδιά /  πού καίει 
τούς σπόρους /  πού δέ στεριώνουν τά θεμέ
λια των σπιτιών /  κι δλα τά γλύφει ή θά
λασσα, /  μεγάλωσα παιδί, μαζί μέ τάλλα. /

Τά μάτια μας τά φλόγωναν οί Μισιριώτικο: 
άνεμοι /  μές στό φαγί, μές στό ψωμί, μές 
στά μαλλιά μας ή άμμος. /  Αυτήν έπήρε νά 
μάς κάμει δ Πλάστης.

Κρύο βοριά μάς έστελνε ή Ευρώπη απ’ 
τδνα πέλαγο, /  ζεστούς νοτιάδες ή ’Αραπιά 
άπό τάλλο /  π’ ωρίμαζαν γλυκούς καρπούς 
τό μεσοχείμωνο, /  τρεις μπανανιές καί μιά 
φραγκοσυκιά /  ήταν δ πλούτος μας /  καί τό 
πηγάδι μας γλυφό νερό /  ροϋχα δέν έσαπού- 
νιζε, τή δίψα δέν έχόρταινε /  φακή δέν έ
βραζε /  κ’ ή μάννα μου νά λέει κακή κι ά- 
νάποδη /  τήν ώρα πούρθε κ’ έκατσε σέ τούτη 
τήν άμμούδα /  —  βουνήσια καί μεσογειακή —  
αναστέναζε /  γιά τις βρυσούλες τοϋ χωριού
της.

"Ας ήτανε νά τήν ξανάβλεπα /  κείνη τήν 
άνυδρη αμμουδιά /  καί τό νερό τής θάλασ
σας θά μέ ξεδίψαζε /  κι άς ξαναγύριζε ή



»#
ανέμελη ζωή /  σάν είμουνα παιδί /  στό 

Κρητικό ακρογιάλι.

Και στα ποιήματα της ακόμη πού δέν δια
θέτουν αυτή τή λιτότητα, πού 6 τόνος τους χα
μηλώνει, ή πνοή είναι αληθινή, δσο κι &ν ατό 
σύνολό της ή έμφασή τους είναι λειψή κ* ή 
διεργασία τής καρδιάς δεν έχει διύλίσει τό

πάθος. Ή θεοδώρου με τό δεύτερο βιβλίο της 
έδειξε πό>ς έχει αποθέματα για μια ακόμη πρός 
τα εμπρός πορεία, για μια ακόμη πληρέστερη 
ύποταγή τού πηγαίου Ολικού της στους νόμους 
τής τέχνης, πού οί τελειοποιημένες μορφές της 
δριστικοποιοϋν καί άναδεικνύουν τό σπάνιο άλλά 
διάχυτο εκείνο άνθος ζωής πού φέρνουν μέσα 
τους οί ποιητές.

Φαίδρας Ζαμπαθά - Παγουλάτου «Σταγόνες α π ό  φ ώ ς »

Ή Φαίδρα Ζαμπαθά - Ιίαγουλάτου κάνει τήν 
εμφάνισή της μέ δεκάςι μικρά λυρικά ποιή
ματα, πού κινιοϋνται σέ μιαν άτμόσφαιρα κα
λής διάθεσης, μιαν άτμόσφαιρα πού κυριαρχεί 
τό φυσικό φώς. Διακρίνει κανείς άμέσως στή 
νέα ποιήτρια μια ποιότητα ευαισθησίας, πού 
πάει να λεπτουργηθεί σέ καθαρούς ποιητικούς 
φθόγγους.

Ξέρω, φοβάσαι πολύ τό σκοτάδι /  Λέ θ’ 
άφήσω τα περίεργα μάτια τής νύχτας /  Να 
σέ φοβίζουν /  Στό παράθυρο μέ τή ρόζ κουρ
τίνα /  Θα βάλω δυό γλάστρες μέ φώς.

Κείνη τή μέρα /  Είχα ξεχάσει τό γέλιο 
μου /  Πάνω στό φτωχό σου γραφείο /  'Έφυ
γα τόσο βιαστικά /  θυμάσαι /  Γ£ς καί τή 
χαρά μου /  Είχα ξεχάσει σέ κείνη τήν πέ
τσινη καρέκλα /  νΕτσι γυμνή άπό ευτυχία 
γνώρισα τούς ανθρώπους /  Μέ ντύσανε μέ 
τό φόρεμα τής ψυχής τους /  Κι 6 ουρανός 
στόλισε τά μαλλιά μου /  Μέ γαλάζια λου
λούδια.
Οί στίχοι αυτοί μέ τήν οικονομία τους καί 

τή διαφάνειά τους, βεβαιώνουν τον άναγνώστη 
για τήν πηγαία τους προέλευση. Δροσεροί, κα
θαροί, χωρίς τίποτα το περιττό, βεβαιώνουν ένα

Γιάννη Μαγκλή «Τ ό

Γιά τήν πεζογραφία τού Γιάννη Μαγκλή μάς 
δόθηκε ή ευκαιρία νά μιλήσουμε γράφοντας 
γιά τό μυθιστόρημά του Τ ’ ά δ έ ρ φ ι α μ ο υ  
ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι ,  πού κατά σύμπτωση πήρε 
καί τό Λ' κρατικό βραβείο. Πολλά μέσα σ’ 
αυτή τήν ήμερη πρόζα ξεχωρίζουν, μά ένα δυό 
άπ' αυτά σέ καταχτάνε. *Η ζεστασιά τού αι
σθήματος, μιά ενεργητική καλωσύνη πού ά- 
πλώνεται σά λάδι πάνω στήν τρικυμία των σύγ
χρονων παθών καί μαζί 6 χρωματικός πλούτος 
τού λόγου του, πού άξιοποιεί τήν άτόφια λαϊκή 
μιλιά.

Τά Ιδια τούτα χαρακτηριστικά προβάλλουν 
έντονα στή συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο 
Τ ό ά ν θ ρ ώ π ι ν ο  π ά θ ο ς  πού είναι καί 
τό κοινό τους θέμα —  σχεδόν σ’ δλα. Τό πάθος 
τού άνθρώπου γιά τή ζωή καί τίς ήδονές της, 
γιά εξουσία, γιά δύναμη, γιά καταστροφή καί 
γιά δημιουργία, δ ερωτικός πόθος, ή εκδίκη
ση, ή Ικανοποίηση τού εγωισμού. Ό  συγγρα
φέας είναι ένας θεός μέσα στον κόσμο του, 
πλασμένος δηλαδή άπ’ αυτό τον κόσμο, έτσι

ευοίωνο ξεκίνημα. Τά ποιήματά της « Ορίζον
τες» καί «θάθελα» δείχνουν άκόμη πώς δέν 
είναι άμέτοχη τού ανθρώπινου παρόντος, άλλ’ 
δτι εξέρχεται μέ πολλή άνησυχία τού κύκλου 
τών ατομικών της συναισθημάτων. "Οση πείρα 
τής λείπει —  καί είναι άρκετή —  θά τής τήν 
δώσει ή εντατική επεξεργασία τού Ολικού της, 
πού θά περιορίσει τούς στίχους της στό καλλι
τεχνικό μόνον άπόσταγμα τών συγκινήσεών της. 
'Έτσι θά φτάσει στό σημείο ν’ αντιλαμβάνεται 
μόνη της τίς φιλολογικές παρεμβάσεις πού χα
λαρώνουν ή διασπούν τήν ποιητική ενότητα, 
δπως συμβαίνει μέ τούς στίχους —  γιά νά άνα- 
φερθώ σέ ένα - δυό παραδείγματα : «θά-
θελα ν’ άγκαλιάσω τά σύννεφα /  Καί νά 
νοιώσω τήν ανάσα τους /  θάθελα νά κρύψω τούς 
λυγμούς τής καρδιάς μου...» ή «πάνω στις χιο
νισμένες κορφές /  Γνώρισα τό χαμόγελο τού 
ήλιου /  Πού ξαγρυπνούσε στά βράχια /  Χόρεψα 
στό γαλάζιο τ’ ουρανού... ποιητικά κλισέ γνώ
ριμα πού τούς λείπει ή ποιητική αλήθεια. Καί 
ποιητική αλήθεια θά είπεί τά πράγματα καί τά 
σύμβολα νά μάς πείθουν καί νά νοιώθουμε δπως 
όταν νοιιόθουμε τήν πραγματικότητα γύρω μας 
καί δέν αμφιβάλλουμε γι’ αυτή.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

άνθρώπινο πάθος»

πού μπορεί νάχει δλη τήν κατανόηση καί τήν 
έγνοια του.

*Η κρίση του δέ βγαίνει από αμέτοχη παρα
τήρηση ούτε καί άπό μιά συμβατική δεοντολο
γία, μόνο περιέχεται μέσα στίς ίδιες τίς πρά
ξεις καί στίς συνέπειές τους.

Στά «σκληρά» διηγήματα τού Μαγκλή, ίσως 
καί ν’ απορήσει κανείς ύστερα άπό επιπόλαιο 
διάβασμα. Βία, φόνοι, άτίμωση, παιδεμοί ά- 
θώων, Ανυπεράσπιστων άνθρώπων περιγράφον- 
ται σάν δ συγγραφέας νά χαίρεται απλώς τούς 
πρωτόγονους τύπους του, τούς παλληκαράδες του 
πού έχουν τήν άρπαχτικότητα καί τήν περή
φανε ια τού αγριμιού, θά έλεγε κανείς πώς ή 
θέση τού συγγραφέα είναι: δ,τι έγινε έγινε 
καί ήταν φυσικό νά γίνει. Κάτι τέτοιο μοιά
ζουν τά διηγήματα «*0 γάμος* καί «*0 πό
θος», μέ ήρωες δυό φοβερούς κοντραμπατζήδες, 
τούς ίδιους καί στά δυό διηγήματα. Στό τρίτο 
δμως διήγημα τής σειράς αυτής, τό <Τέλος»
—  πάλι μέ τούς δυό κοντραμπατζήδες —  ή βία 
πληρώνει πανάκριβα πολύ μικρότερα κρίματά 621



της, βρίσκοντας τό δάσκαλό της σ’ ένα ταπει
νό, αδικημένο καί παμπόνηρο μυλωνά. Παρό
μοια και στό διήγημα «Τό χαμένο κορμί», βλέ
πουμε να γίνεται σκληρή κι άγρια δικαιοσύνη, 
πιό βάρβαρη κι άπό τό Μωσαϊκό νόμο. “Ένα 
κάθαρμα τής κατοχής, τσανάκι του 9Ιταλού καί 
βασανιστής του κοσμάκη, έκτελείται μέ απάν
θρωπα βασανιστήρια, άφοΰ πρώτα έχει ακρω
τηριαστεί, μπροστά σ9 δλο τό χωριό. "Αν δμως 
δούμε πιό προσεχτικά, τόσο τήν ατιμώρητη α
δικία δσο καί τήν άγρια, εκδικητική δικαιοσύ
νη στίς παραπάνω Ιστορίες, θά βεβαιωθούμε 

• πώς έτσι αύτοκαταδικάζεται καί ή μιά καί ή 
άλλη αυστηρότερα παρά άπό τήν δποιαδήποτε 
κρίση του συγγραφέα. Εκείνο πού τΙς κατα
δικάζει είναι τό παράλογο που περιέχουν καί 
πού προβάλλεται ίσα - ίσα πιό τερατώδες μέ 
τό νά περιγράφονται σάν κάτι «φυσικό». Στήν 
ουσία κρίνεται καί καταδικάζεται όλόκληρο τό 
σύστημα ζωής πού βασίζεται πάνω στό νόμο 
τής ζούγκλας, δ κόσμος τής αδικίας καί τής 
βίας, πού μέσα του καλλιεργούνται τά πιό έ- 
γωϊστικά καί βάρβαρα πάθη. Αίμα, φονικό, 
άλληλοσκοτωμοί, βία, είναι ή φοβερή πείρα 
πού τροφοδοτεί αύτές τίς σελίδες. Καί δ πό
λεμος πού άποθεώνει ολα τούτα. Ή ανθρωπιά, 
ή τιμιότητα, τά ιδανικά, ή έφεση τού ανθρώ
που γιά τή δημιουργία, συμπιέζονται καί τραυ
ματίζονται μέσα σ9 ένα τέτοιο κόσμο. ’Αγνο
ούνται, κοροϊδεύονται, · συκοφαντούνται. Πολλές 
φορές νικούνται καί συμβιβάζονται . («Τό Ή - 
ρώον», «’Εξομολόγηση»), τΙς περισσότερες κερ
δίζουν τή μάχη («Ό  δημιουργός», «βΟ ληστής 
Σπάντα», «Ή  ιστορία τής κ. Λ ...» ). "Αλλοτε 
πάλι δεν ύπάρχει φανερό αποτέλεσμα, στρογ
γυλό, κάτι κερδήθηκε, κάτι χάθηκε («*0 κ. 
Πρεντανιέ, ίδιοχτήτης δύο πορνείων», «Ή  Ι
στορία τού Λεβόν καί τού Κυριάκου», «Κου
βεντιάζοντας μέ τή δόξα καί τό θάνατο»).

Δεν έχει σημασία ποιός βγαίνει νικητής στό 
χαρτί, αλλά μέσα στήν καρδιά τού άναγνώστη. 
Θά λέγαμε δτι δ συγγραφέας βάζει κριτή τήν 
καρδιά τού άναγνώστη του, υπολογίζοντας πώς 
καί δταν ακόμα μέσα στό νοΰ ύπάρχει . θολού
ρα, σύγχιση, στήν καρδιά φέγγει πάντα ένα 
ευεργετικό φως. Καί κάτω άπ’ αυτό κερδίζει 
σίγουρα ή άπλή καλωσύνη, ή αθωότητα, ή γα
λήνη πού άποχτιέται άπό τήν εκπλήρωση τής 
ευθύνης, τού χρέους πρός τό διπλανό μας.

Τό διήγημα «Ό  κ. Πρεντανιέ, ίδιοχτήτης 
δύο πορνείων», είναι κάπως παράξενα τοπο
θετημένο μέσα στή συλλογή, έξω άπό τό κλί
μα της. Κοσμοπολίτικο, μ9 ένα ελαφρό βσο 
καί άνώδυνο κυνισμό, μέ χιούμορ, μέ άλλο 
στύλ. Σ’ άντάλλαγμα είναι κι αυτό έξαιρετικα 
καλογραμμένο, δσο καί τά τρία κοντραμπα- 
τζήδικα διηγήματα πού άκολουθούν. *0 συγ
γραφέας τών «Κολασμένων τής Θάλασσας» πα
ρουσιάζεται εδώ διαφορετικός, ξαφνιάζοντας ευ
χάριστα τον άναγνώστη. Βέβαια, καί σ9 άλλα 
διηγήματα, σέ προηγούμενα βιβλία, έχει έκ- 
θέσει μιά έποπτεία προβλημάτων, ψυχολογίας 
καί εμπειριών τής σύγχρονης άστικής ζωής. 
Γιά πρώτη φορά δμως, ξεφεύγοντας άπό τό 

λοο  0?-κεί0 νησιωτικό περιβάλλον καί τό θαλασσινό 
νΖ ό  εξωτισμό σ9 ένα τόσο άντίθετο κλίμα, προσαρ

μόζει ιδανικά σχεδόν τήν πλαστική του διά
θεση, τό στύλ, άκόμα καί * τή γλώσσα. Ση
μειώνουμε αυτό τό διήγημα τό γραμμένο μέ 
πολύ κέφι γιατί, έστω καί παίζοντας, πλα
ταίνει τά σύνορα τού μυθικού κόσμου ένός συγ
γραφέα.

Άπό άλλη πλευρά άξιόλογο είναι τό τελευ
ταίο κομμάτι τής συλλογής, μέ τόν τίτλο «Κου
βεντιάζοντας μέ τή δόξα καί τό θάνατο». Εί
ναι σελίδες άπό προσωπικό ήμερολόγιο ένός 
άνθρούπου (τίς ήμερες τού έλληνοϊταλικοΰ πο
λέμου) , πού επισκέπτεται ένα στρατιωτικό νο
σοκομείο, παρακολουθεί άπό κοντά τούς τραυ
ματίες, τίς αντιδράσεις τους, κουβεντιάζει μα
ζί τους καί προσπαθεί νά παρασταθεί άλλά 
καί νά καταλάβει. Πάνω στό ίδιο κρεββάτι 
βλέπει τό Ανθρώπινο κορμί νά κουτσουρεύεται 
σιγά - σιγά, μένοντας στό τέλος ένα άγνώρι- 
στο ράκος, στό χειρουργείο καί στήν άλλαγή 
παρακολουθεί αυτή τή φοβερή διαδικασία σά νά 
αυτοτιμωρεΐται. Παράλληλα παρακολουθεί τά 
ψυχικά τραύματα, άόρατα μά δχι λιγότερο όδυ 
νηρά, που συνοδεύουν τά πρώτα. Οί κουβέντες 
μέ τούς έλαφρότερα τραυματίες, οί διηγήσεις 
τους άπό τίς πολεμικές τους περιπέτειες, καί 
τό παραμιλητό τους, ή υπερηφάνεια *̂ αί ή πί
κρα καί δ σκεπτικισμός, άκόμα καί ή διαμαρ
τυρία τους, Ανακατώνονται σ’ ένα φοβερό κρά
μα. *Π δόξα καί δ θάνατος διεκδικούνε τίς 
πρώτες άναλογίες μέσα σ’ αύτό τό κράμα, ή 
πρώτη άντιστοιχώντας στό δίκιο τού πατριω
τικού πολέμου, δ δεύτερος στόν αίώνιο πόλε
μο. ‘Ένας θάνατος φρικαλέος, πού διεκδικεί 
τό κορμί τού άνθρώπου δχι μιά καί καλή, 
άλλά μέ τους πόντους, γεμίζοντας τήν άτμό- 
σφαιρα τού νοσοκομείου άπό τή μπόχα τής γάγ
γραινας.

Κι άπό τήν άλλη μεριά, στό μέτωπο ή Αν
τρεία κι δ πατριωτισμός δέν Αποκλείουν τήν 
κτηνωδία, τήν ατιμία, τή μπαμπεσιά, ένώ στα 
μετόπισθεν έπικρατεΐ ή κουφότητα τών μεγα
λόστομων πομφολύγων, τών λεονταρισμών έκ 
τού Ασφαλούς, τής έξιδανίκευσης τής Ανθρω
ποσφαγής. Πρόκειται γιά ένα ρεαλιστικότατο 
λογοτεχνικό ρεπορτάζ τού πολέμου που δίνεται 
μέ πρωτοτυπία άπό ένα καίριο καί Αποκαλυ
πτικό παράρτημα του: τό στρατιωτικό νοσοκο
μείο. Είναι άπό τίς καλύτερες σελίδες πού 
έχω διαβάσει γιά τόν έλληνοϊταλικό πόλεμο. 
'Ο συγγραφέας ξαναδιαβάζει τώρα τίς σημειώ
σεις τού ήμερολογίου του καί τελειώνει μέ με
ρικές πικρές καί όργισμένες σκέψεις γιά τούς 
σημερινούς επίσημους εναγκαλισμούς μέ τούς 
χθεσινούς μακελάρηδες τού λαού μας:

«Κυβερνήτες, επίσημοι ξένοι (πρόσφατο; 
μακελάρηδες μας) έρχονται στή χώρα μας: 
σημαιοστολισμοί, παράτες, μούζικες, επιθεώ
ρηση στρατιωτικού Αποσπάσματος (πού θά 
ξανασφάξουν στήν πρώτη εύκαιρία), στέφανα 
στόν Άγνωστο Στρατιώτη, (τά παιδιά τού 
λαού) που οί ίδιοι ή άλλοι δμοιοί τους 
σκότωσαν. Φαγοπότι, προπόσεις, λόγια εύ- 
γενικά, «φιλία, καλή γειτονία μέ τήν ω
ραία Ιστορική χώρα σας» κλπ., άφθονα πα
ράσημα (τί στοιχίζουν!) ατούς δικούς μας 
επισήμους ·— καί οί δικοί μας σέ κείνους.

/



Καί δλα: βομβαρδισμοί, σκοτωμένοι, τραυ
ματίες* τά καμένα χωριά, ή πείνα, ό θάνα
τος, ή βία, οί έχτελέσεις* τά χέρια τά κομ
μένα, τά πόδια τά κομμένα, οί τυφλοί — δ- 
λα! ξεχασμένα τώρα, ώς νά ξαναρχίσουν.· 

•Γιατί, τούτο είναι σίγουρο, εύφυολογούν, 
παρασημοφοροΰνται, μά δ νους τους είναι 
κιόλας στό πότες νά ξαναρχίσουν τό άνθρω-

πομακελειό... Στό πότες!»
Μ* αυτή τήν* καταγγελία, πού θαρρείς καί 

είναι γραμμένη γιά τούτες ακριβώς τίς μέρες, 
κλείνει τό διήγημα καί τό βιβλίο του δ άξιος 
σημερινός συγγραφέας πού από βιβλίο σέ βι
βλίο δημιουργεί ένα έργο ποτισμένο από τήν 
πιό ρωμαλέα φλέβα τής έλληνικότητας καί τού 

ανθρωπισμού.

Γιώργου I. Καραμάνου «Χουνέρι στού τραίνου»

Τά δυό πρώτα βιβλία μέ ευθυμογραφήματα 
του Γ. Καραμάνου ελάχιστοι τά πήραν χαμπάρι 
τότε (1954-55). ’Από τό τρίτο, τή συλλογή 
Χ ω ρ ι ό  μο υ  χ ω ρ ι ο υ δ ά κ ι  μ ο υ  που 
βγήκε τό 58, 6 νέος λογοτέχνης έπιβλή 
θηκε δίκαια σά μιά μοναδική φωνή στό είδος 
αυτό τής πεζογραφίας πού ελάχιστα ταλέντα 
τό καταδέχτηκαν, συνεχίζοντας τήν ιδιότυπη 
εκείνη μορφή ευθυμογραφήματος, τίς χιουμο
ριστικές καί σατιρικές «Ιστορίες τού χωριού >, 
πού καθιέρωσε δ αξέχαστος Στάμ - Στάμ. Ή 
κριτική του έκανε επίσημη υποδοχή καί οί 
— κατ’ επάγγελμα —  συνάδελφοί του τόν α
ναγνώρισαν. 'Ωστόσο δέ βρέθηκε μιά εφημερί
δα, ένα περιοδικό νά τού δώσει μιά στήλη 
δπο>ς στον παλαιότερο δμότεχνό του καί τό ρα
διόφωνο των βασιλόπουλων καί των βασιλο
πουλών, πού πάσχει από ανίατη εγκεφαλική 
δυσεντερία, δέν τόνε καταδέχτηκε. Αυτό βέ
βαια είναι προς δφελός του (τού Καραμάνου) 
κι άπόδειξε πόσο γνιάζονται γιά τό καλό τής 
λογοτεχνίας καί τού Καραμάνου οί ύπεύθυνοι, 
γιατί τό πιθανότερο από μιά έπαγγελματοποίη- 
σή του θά ήταν τό ξέφτισμα. Κι άν ξέραμε 
δτι ό Καραμάνος τό βγάζει το καρβέλι καί 
δέ θά «σοβαρευτεί» από ανάγκη, τότε θά τρέ
μαμε, μπάς κι αλλάξουνε γνώμη οί παραπάνω 
καί · τού δώσουνε στήλη ή δεκάλεφτο. Γιατί, 
γιά νά τού δώσουνε κρατικό βραβείο ή καμιά 
υποτροφία (άκου, ώς πού πάει τό μυαλό τού 
ανθρώπου!) δέ μπορεί ούτε σέ ευθυμογράφημα 
τού ίδιου τού Καραμάνου νά γίνει λόγος...

Αυτά βέβαια δέν είναι δουλειά τής κριτικής, 
αλλά νά, διαβάζοντας τό Χ ο υ ν έ ρ ι  ‘ στ. ού 
τ ρ α ί ν ο υ  καραμανίζουμε από τήν επίδρα
σή του. Πραγματικά, στόν ωραίο αυτό κόσμο 
είναι αδύνατο νά παραμείνει κανείς σοβαρός, 
άν δέν καταβάλει προσπάθεια νά δεί τά πρά
γματα άπό τή χιουμοριστική τους πλευρά. Αυ
τό ίσα - ίσα είναι πού μάς διδάσκει δ Καραμά
νος. Τίς περισσότερες άπό τίς εύθυμες χωριά
τικες ίστορίες του μπορεί κανείς νά τίς γυρί
σει ανάποδα καί νά βρεθούν τραγικές ίστορίες 
γεμάτες πόνο, φριχτή φτώχεια, ταπείνωση καί 
προσβολή τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δια
βάστε άπό τό τελευταίο του βιβλίο —  αναμφισβή
τητα καλύτερο άπό τά προηγούμενα —  τό άρι- 
στούργημα «Φηλοραχιώτες καί κολοκύθια» καί 
πέστε μου άν ή μεγάλη μας εθνική άρετή, 
τό λ ι τ ο δ ί α ι τ ο ν ,  πού άποθεώνεται ι
διαίτερα στις λεβέντικες ορεινές μας περιοχές 
μπορούσε νά δοθεί πιό τραγικά, άπ’ δσο τήν 
άπαθανατίζει αυτή ή σπαρταριστή ίστορία πού

σέ κάνει νά δακρύζεις άπό τά γέλια. Τί άλλο 
είναι τό σημερινό μας ένδοξο βασίλειο, τό 
πρώτο κατ’ αναλογία στίς στρατιωτικές δα
πάνες τού ΝΑΤΟ καί τελευταίο σέ εισόδημα, 
σέ διατροφή, σέ μόρφο>ση, τί άλλο είμαστε 
άπό τούς λιμασμένους Ψηλοραχιώτες πού είχαν 
τά κολοκύθια γιά έδεσμα περιωπής, λεβεντο- 
κορόϊδα καί μπαίγνια τών χορτάτων καμπί
σιων, πού τόλμησαν νά τούς άναμπαίξουν ατούς 
άρχοντοχωριάτικους γάμους τής δημαρχοπού- 
λας;

’Αντιστρέφετε τά διηγήματα «Ή  εκδίκηση 
τών Καλλικαντζάρων» καί «Οί Μισιακαραίοι» 
καί θά βρείτε μέσα τήν άδικία καί τό μαρτύ
ριο τού φουκαρά άγρότη πού τόν στίβουν μα
κροχέρηδες έμποροι, τοκογλύφοι, τράπεζες καί 
τσιφλικάδες. Μά δλα τά διηγήματα τού Κα
ραμάνου έχουν κάτι σοβαρό νά πούν γιά τήν 
τυραννισμένη ζωή τού έλλη'ηκού χωριού, γιά 
τά παθήματα τών καλοκάγαθων άνθρώπων του, 
γιά τίς καθυστερημένες αντιλήψεις καί τίς 
δεισιδαιμονίες, γιά τήν άνέχεια καί τήν άμορ- 
φωσιά πού δέρνει τόν κοσμάκη. Μερικά έχουν 
μιά αισώπεια σοφία κι άλλα παρουσιάζουν δλη 
τή γνησιότητα καί τήν άλήθεια τής λαϊκής 
θυμοσοφίας καί τού πνεύματος. Γελάς μέ τήν 
καρδιά σου διαβάζοντας τόν «"Ορκο τού Μπά- 
λιου* ή τά «Λυκοφαγώματα» ή σού μένει ένα 
μικρό χαμόγελο μέ μιά συγκίνηση μετά τήν 
«Παρπαντέσια». Καί στή μιά καί στήν άλλη 
περίπτωση μπορείς νά γελάσεις καί νά μελαγ
χολήσεις τό ίδιο άνακουφιστικά, δπως πάντα 
δταν άκούς κάτι πολύ άληθινό καί μέ πολλή 
συγκίνηση ή μέ πολύ χιούμορ ειπωμένο. Γιατί 
6 Καραμάνος έχει δπιοσδήποτε εύαισθησία αλ
λά προπαντός είναι γεννημένος χιουμορίστας. 
Ξέρει ν’  αναποδογυρίζει τά πράματα, ν’ άρ
παζε ι άπό τήν έκφραση, τή χωριάτικη στάση, 
τή μιλιά, τά σουσούμια εκείνα πού άλατίζουν 
περίφημα τίς ίστορίες του.

Τό μυστικό τού Καραμάνου είναι δτι γνω
ρίζει κατάβαθα τόν κόσμο πού περιγράφει, τόν̂  
αγαπάει λοιπόν κι έχει δικαίωμα ακόμα καί 
νά γελάει μαζί του. Κι εμείς τόσο πιό λυτρω
τικά γελάμε, δσο πιό βαθιά μάς έχει αγγίξει 
τό τραγικό υπόστρωμα πού περιέχουν αυτές οί 
κεφάτες ίστορίες. "Οχι, δέ γελάμε γιά νά 
ξεχνάμε. Γιατί στό κάτω - κάτω ξέρουμε πώς 
γελάει καλύτερα οποίος γελάει τελευταίος. 
Κι έτσι* ό 'Καραμάνος δέ φαίνεται μόνο, αλλά 
καί είναι αισιόδοξος, γιατί είναι μιά γερή 
προκαταβολή. 623Δ. ΡΑΓΤΟΠΟΓΛΟΣ
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“Αρη Πουλιανοϋ « Ή  προέλευση τών Ε λλήνω ν»

Τό διοικητικό συμβούλιο τής Ελληνικής 
Άνθρωπολογικής Εταιρίας πού άποτελείται 
από τούς διακεκριμένους επιστήμονες Κ. Γαρ- 
δίκα, Μ. Μητσόπουλο, I. Τρικκαληνό, Γ. ΙΙαν- 
ταζή, Π. ΙΙαναγιώτου, Γ. Σακελλαρίου, X. Μαλ- 
τέζο, Β. Βαλαώρα καί Θ. Σκλαβοϋνο, άπένειμε 
ύστερα από εισήγηση τού στρατηγού Ξ. Λίβα, 
τό «Βραβείο ’ Ιωάννη Κούμαρη» στην μελέτη 
τού Α. Πουλιανοϋ «Ή προέλευση τών Ελλήνων - 
έθνογενετική έρευνα». Ή βράβευση ήλθε νά 
επικυρώσει την ευμενή κριτική τού Τύπου καί 
νά δικαιώσει |χε δλο τό μέγεθος τής αυθεντι- 
κότητάς της, τά σημαντικά επιστημονικά συμ
περάσματα του εκλεκτού επιστήμονα γιά τήν 
έλληνική ανθρωπολογία καί έθνογενετική.

Ή μελέτη μέ τήν αυστηρή επιστημονική δο
μή καί έκτασή της, άποτελεϊ ένα πραγματικό 
επίτευγμα. 'Η Ικανότητα τού συγγραφέα νά 
κατανοεί τή νομοτελειακή άλληλοεξάρτηση τών 
ανθρωπολογικών, εθνογραφικών καί γλωσσολο
γικών στοιχείων μέσα στά πλαίσια τής Ιστο
ρικής - κοινωνικής εξέλιξης, τον όδηγεί σέ ευ
ρύ πεδίο προβληματισμών καί σέ επίλυση πολ
λών σημαντικών προβλημάτων πού σχετίζονται 
μέ τό θέμα τής ερευνάς του.

Ή μαχητική άντίκρουση τών λανθασμένων 
αντιλήψεων γιά τήν άνθρωπολογική καί έθνο- 
γενετική εξέλιξη στήν 'Ελλάδα, έδωσε τήν δυ- 

Λ νατότητα στόν Α. Πουλίανό, νά προωθήσει τήν 
HI επιστήμη τής ανθρωπολογίας καί νά άνατρί- 
‘ W ψει τά ρατσιστικά διασκευάσματα πού εκφρά

στηκαν σέ βάρος των Ελλήνων. Ή Ιστορική 
ένότητα πού διέπει τήν άνάπτυξη του θέματος, 
ζωντανεύει τήν μελέτη, τής προσδίδει έπικαι- 
ρότητα, τήν κάνει. άξιοποιήσιμη γιά μιά σειρά 
κλάδους τής Ιστορικής επιστήμης, χρήσιμη στήν 
ζωή τών σύγχρονων 'Ελλήνων.

I
’ Ακολουθώντας ό μελετητής, τό έπ ι στημόνι- 

κό δεδομένο δτι υπάρχει ακατάλυτη βιολογική 
ένότητα ανάμεσα ατούς ανθρώπους, συγκέντρω
σε τό πλούσιο υλικό τής άνθρωπολογικής έρευ- 
νάς του από τήν παρατήρηση τών ανθρωπο
μετρικών καί σωματοσκοπικών γνωρισμάτων 
τριών καί πάνω χιλιάδων κατοίκων τής 'Ελ
λάδας. Πρόκειται γιά καθαρά εξωτερικά γνω
ρίσματα πού ανάγονται στό μήκος καί πλάτος 
τής κεφαλής, στό φυσιογνωμικό καί μορφολο- 
γικό ύψος τού προσώπου, στό ύψος τού σώμα
τος, στό πλάτος τού στόματος, στό πάχος τών 
χειλέων, στό ύψος καί πλάτος τής μύτης, στό 
σχήμα καί χρώμα τών ματιών, στό χρώμα καί 
σχήμα τών τριχών, στό χρώμα τού δέρματος. 
"Ολο αυτό τό υλικό, δ Α. ΓΙουλιανός τό επι
λέγει καί τό ταξινομεί μεθοδικά, τό συμπλη
ρώνει μέ τά υπάρχοντα στοιχεία από τις έρευ
νες άλλων επιστημόνων, κάνει συγκρίσεις καί 
αντιπαραβολές με τά άνθρωπολογικά στοιχεία 
τών γειτονικών λαών, καί σέ συνδυασμό μέ τήν 
εθνογραφική, γλωσσολογική καί Ιστορική εξέ
λιξη στήν 'Ελλάδα, καταλήγει στό συμπέρα- 

624 σμα δτι ατούς "Ελληνες ύ π ά ρ χ ε ι  ά κ α -

τ ά π α υ σ τ η  φ υ λ ε τ ι κ ή  έ ν ό τ η τ α  
σ’ δλη τή διάρκεια τής Ιστορικής ύπαρξής τους, 
τουλάχιστο από τήν νεολιθική εποχή κ’ έδώ.(1) 
Γιά πρώτη φορά ανατράπηκε από τήν επι
στήμη, ή θεωρία τού βιολογικού εκφυλισμού 
τών Ελλήνων, θεωρία πού διατυπώθηκε στίς 
αρχές τού 19ου αιώνα από τόν Φαλλμεράϋερ 
καί πού υποστηρίζεται μέχρι σήμερα από πολ: 
λούς ρατσιστές.

Ό  Φαλλμεράϋερ (1790-1861) δέν παρα
δέχεται καμμιά απολύτως φυλετική ένότητα 
ή σχέση ανάμεσα στούς αρχαίους καί σύγχρο
νους "Ελληνες. (2) Τήν καταγωγή τών σημε
ρινών 'Ελλήνων τήν αποδίδει κυρίως στους 
Σλάβους τού μεσαίωνα.

Οί λανθασμένες απόψεις τού Φαλλμεράϋερ 
δέν θά πρέπει νά αποδοθούν στίς . ελλείψεις 
καί τις αδυναμίες τής τότε Ιστορικής επι
στήμης, αλλά στήν συνάρτηση πού ύπάρχε: 
ανάμεσα στόν τρόπο έρμηνείας τών δεδομένων 
άπό τόν συγγραφέα καί στήν κοινωνικό - πολι
τική έξέλιξη τής πατρίδας του, τής Γερμα
νίας. Ό  Φαλλμεράϋερ έζησε στό μεταίχμιο 
τής φεουδαρχικά κατατεμαχισμένης Γερμανίας 
καί τής σύγχρονης. Γεννήθηκε τήν εποχή πού ή 
γερμανική αστική φιλολογία μέ τήν δημοκρα- ] 
τικότητά της, εξασφάλιζε τιμητική θέση στό j 
θησαυροφυλάκιο τού παγκόσμιου πολιτισμού ενώ , 
ή γερμανική φιλοσοφία προσαρμοζότανε στόν | 
αντιδραστικό, επεκτατικό, πρωσσικό μιλιταρι- 4 
σμό. "Οταν δ Φαλλμεράϋερ διαμορφωνόταν σάν.Ι 
Ιστορικός, ή γερμανική κλασσική φιλοσοφία 
μεσουρανούσε. Οί αντιδραστικές κοινωνικό - πο- i  
λιτικές της αντιλήψεις, έγιναν τά φιλοσοφικά 
βάθρα τού μέλλοντα Ιστορικού.

Ό  ίδιος δ Φαλλμεράϋερ, πήρε ενεργό μέ- ' 
ρος στό άντιφεουδαρχικό κίνημα τής χώρας 
του, όπο>ς δέ κάθε Γερμανός αστός τής εποχής 
του, στράφηκε πρός τήν έλληνική κλασσική 
αρχαιότητα γιά νά αντλήσει παραδείγματα. Λά
τρης τών άρχαίων Ελλήνων, τούς έθαύμαζε 
γιά *τήν ουράνια, δπως έλεγε, πτήση τού πνεύ
ματός τους, γιά τήν τέχνη τους, τό άπλό ήθος 
καί το» κάλλος τους. Αυτός δ θαυμασμός πρό- 
διδε τήν αντιφεουδαρχική φύση του. "Ομως τόν 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τούς αρχαίους Έλ
ληνες τούς είδε καί τούς αξιολόγησε μέ τά 
ρατσιστικά κριτήρια τής γερμανικής κλασσικής 
φιλοσοφίας, αδιάψευστη μαρτυρία τών αδυνα
μιών καί τής συμβιβαστικότητας τών Γερμανών 
αστών πρός τόν πρωσσικό άπολυταρχισμό.

Κατά είκοσι χρόνια νεώτερος τού Έγέλου 
(1770-1831), δ Φαλλμεράϋερ μέ τήν θεωρία 
του περί βιολογικού εκφυλισμού τών Έλλήνο>ν 
ήλθε νά δώσει Ιστορική αυθεντικότητα στίς 
ρατσιστικές αντιλήψεις τού φιλοσόφου. Ό  *Έ- 
γελος θεωρούσε τούς Γερμανούς * εκλεκτή ρά
τσα-, το «παγκόσμιο πνεύμα τής σύγχρονης 
έποχής» καί τόν υπόλοιπο κόσμο, κυρίως τούς 
Σλάβους, «μή ιστορικούς», δηλαδή ανάξιους 
καί ανίκανους νά δημιουργήσουν πολιτισμό. Τήν 
ίδια τήν Ιστορία δ "Εγελος τήν αντιλαμβανόταν 
στήν βάση τής αντεπιστημονικής αντίληψης τή*



βιολογική εξέλιξης των λαών, άρνιόταν τήν 
βιολογική ένότητα των ανθρώπων.

Ό  Φαλλμεράϋερ βασισμένος σ’ αυτά τά ρα
τσιστικά κριτήρια του Έγέλου, θέλησε νά γί
νει ό πατέρας του άπολογητισμοϋ των ξενικών 
έπεμβάσεων στην 'Ελλάδα. Δυό περίπου χρό
νια πριν από τήν έκδοση του έργου του «Περί 
τής καταγωγής τών Νεοελλήνων», οι αϋτοκα- 
λούμενες «ΙΙροστάτιδες δυνάμεις» χρησιμοποι
ώντας «τή ύπό τού Ελληνικοί έθνους δοθείση 
αύταίς εξουσία τοϋ έκλέξαι τόν ηγεμόνα αύ- 
τοΰ»(3) έστελναν στήν 'Ελλάδα τόν "Οθωνχ 
καί τους Βαυορούς συμπατριώτες τού Φαλλμε
ράϋερ για νά κυβερνήσουν τόν τόπο. Δηλαδή 
σύμφωνα μέ τό αίτιολογικό τής απόφασης, οΐ 
Έλληνες όχι μόνο δεν ήσαν Ικανοί νά αύτο- 
κυβερνηθοϋν, άλλα και ανίκανοι νά έκλέξουν 
τουλάχιστο τό αφεντικό τους. Ό  Φαλλμεράϋεο 
ήλθε μέ τήν θεωρία του νά «δικαιώσει» τό 
αίσχος, νά δώσει «αίγλη» στήν μισητή βαυα
ροκρατία. "Ενας «μή ιστορικός λαός» δπως 
είναι οί «σλαβικής καταγωγής» "Ελληνες, είχε 
ανάγκη από τήν «καθοδήγηση» τών Γερμανών 
τύπου "Οθωνα καί Άρμανσμπεργκ.

Ή θεωρία τοϋ βιολογικού έκφυλισμοϋ τών 
'Ελλήνων, ϋπήρξε καί είναι τό ιδεολογικό 5- 
πλο τών ξένων έπεμβασιών. ’ Ιδιαίτερα μεγάλη 
έκταση καί ανάπτυξη πήρε στή σύγχρονη επο
χή. Οί θεωρητικοί απολογητές τοϋ ιμπεριαλι
σμοί έξηγοϋν τήν Ιστορία σάν δημιούργημα του 
«εκλεκτοί πνεύματος»* πού φορείς του είναι 
«οί ανώτερες ράτσες», οί βόρειοι *Άριοι, οί 
Άγγλοσάξωνες, οί Τεύτονες, οί Κέλτες κλπ. 
Δίνεται από αυτούς αποφασιστική σημασία στις 
μετακινήσεις καί μεταναστεύσεις τών φυλών καί 
τών λαών γιά τήν ερμηνεία τών Ιστορικών 
γεγονότων. ’Από τις μετακινήσεις έξαρτοΟν τήν 
δλη ιστορική εξέλιξη. "Οπου έπικρατοϋν οί 
βόρειοι έκεί Οπάρχει καί εξέλιξη. Μέ βάση 
αυτές τις άντεπιστημονικές απόψεις, καταλή
γουν καί στό συμπέρασμα δτι οί αρχαίοι "Ελ
ληνες ήσαν βόρειοι, πρόγονοι τών Άγγλοσα- 
ξώνων καί τών Γερμανών, συνεπούμενα καί ή 
ιστορική συνέχεια τής έλληνικής αρχαιότητα: 
βρίσκεται έξω από τήν Ελλάδα, στήν Δύση. 
Έτσι παρουσιάστηκαν καί οί σφετεριστές τής 
Ιστορίας μας. 'Ο ’Αμερικανός γερουσιαστής 
Μπέβεριτς μας πληροφορούσε από τό 1899 δτι 
«ό θεός δέν δημιούργησε άσκοπα καί σέ διάρ
κεια χιλιάδων χρόνων τούς Άγγλοσάξωνες καί 
τους Τεύτονες. Δέν τούς έπλασε γιά νά αύτο- 
θαυμάσει τό έργο του. Τούς έκανε τούς μεγά
λους οργανωτές του κόσμου γιά νά μπορέσουν 
νά επιβάλλουν τό σύστημά τους έκεί που κυ
ριαρχεί τό χάος. Τούς έκανε ικανούς νά κυ
βερνούν τούς αγρίους καί τ ο ύ ς  α ν ή μ π ο 
ρ ο υ ς  π ι ά  λ α ο ύ ς  τ ώ ν  α ρ χ α ί ω ν  
γ λ ω σ σ ώ ν » . (4) Είναι δλοφάνερο λοιπόν 
ποιους σκοπούς εξυπηρετεί ή θεωρία τού βιο
λογικού εκφυλισμού τών 'Ελλήνων, ή θεωρία 
τής έρμηνείας τής ιστορίας σάν φυλετικής βιο
λογικής πάλης ανάμεσα στις «κατώτερες καί 
ανώτερες ράτσες». Γι’ αυτό καί από τον ’'Αγ
γλο Σπένσερ X., τόν Γερμανό Σπένγκλερ Ο., 
τόν Γάλλο Γκομπινώ, τόν Άμερικάνο Στρόγκ 
μέχρι τούς σύγχρονους ρατσιστές τύπου Μπάλ-

μπο, έγινε καί γίνεται μιά συστηματική προ
σπάθεια πού έρχεται νά διατηρήσει στή ζωή 
τις ψευδοεπιστημονικές δοξασίες τού Φαλλμε
ράϋερ.
. Τήν ίδια γραμμή ακολουθεί πιστά καί 6 σύγ

χρονος κοσμοπολιτισμός, έστω καί άν κηρύττει 
τό πάλιωμα τέτοιων αξιών δπως είναι τό έ
θνος, ή εθνική αυτοτέλεια, ή εθνική συνεί
δηση κλπ. "Ενας από τούς σύγχρονους θεωρη
τικούς τοϋ κοσμοπολιτισμού, 6 Χάνς Κόν, ανέ
πτυξε τήν θεωρία δτι ή ανθρωπότητα χωρίζε
ται στά «άχρωμα μέ υπανάπτυκτη οικονομία 
έθνη» πού δέν μπορούν νά έχουν δική τους έ- 
θνική ζωή καί στά «εκλεκτά» πού προορισμό 
τους έχουν τήν παγκόσμια κηδεμονία. Τά κα
θυστερημένα οικονομικά έθνη, δέν μπορούν κα
τά τόν Κόν νά άξιοποιήσουν τόν πλουτοπαρα- 
γωγικό πλούτο τής χώρας τους, δέν μπορούν 
νά προοδεύσουν μόνα τους, χρειάζεται νά είναι 
μέλη αυτής τής κοινότητας, τοϋ αυτού υπερε
θνικού κράτους μέ τά «εκλεκτά» γιά νά τά 
καθοδηγούν στό δρόμο τής ζωής. (5)

Ή  ιμπεριαλιστική πρακτική εφαρμογή τών 
ρατσιστικών καί κοσμοπολίτικων δοξασιών, εκ
φρασμένη στις νεοαποικιστικές μέθοδες τής έ- 
ξαθλ ίωσης καί τού εθνικού έξανδραποδισμού 
τών έξαρτημένων χωρών, από τήν μιά δείχνει 
τό μέγεθος τής καταστρεπτικότητάς τους καί 
άπό τήν άλλη υπογραμμίζει τό μέγεθος τής 
προσφοράς τής μελέτης τοϋ Α. Πουλιανοΰ τόσο 
στόν επιστημονικό τομέα, δσο καί στήν ανά
πτυξη τής έλληνικής άντιιμπεριαλιστικής ιδεο
λογίας.

"Ολες οί παλιότερες προσπάθειες τής έλλη
νικής αστικής Ιστοριογραφίας γιά τήν αντιμε
τώπιση τών ρατσιστικών σέ βάρος μας αντιλή
ψεων τού Φαλλμεράϋερ καί τών διαδόχων του, 
στάθηκαν ανήμπορες νά συντρίψουν τήν θεω
ρία τους. Οί εκπρόσωποί της μέ τήν έμμονή 
τους νά αποδείξουν τήν ύπαρξη τοϋ έλληνικοϋ 
έθνους άπό τήν προϊστορική εποχή (6) καί με 
τήν ίδεαλιστική ερμηνεία τής έθνογένεσης σάν 
αιώνιου ήθικοϋ στοιχείου (7 ) , παρουσίασαν με
γάλα κενά καί έπεσαν σέ αντίστροφες άπό τόν 
Φαλλμεράϋερ ρατσιστικές διαστρεβλώσεις τής 
ιστορικής πραγματικότητας.

’ Αλλά καί δ άναγνωρισμένος εκπρόσωπος τοΟ 
Ιστορικού υλισμού Γ. Κορδάτος, υποτίμησε τήν 
σημασία τής θεωρίας τού Φαλλμεράϋερ καί 
βρισκότανε κάτω άπό τήν έπίδραση τής λανθα
σμένης ύπερτίμησης τού ρόλου τών μετανα- 
στευτικών ρευμάτων στήν Ιστορία. (8)

Ό  Α. Πουλιανός είναι δ πρώτος πού μέ ά- 
τράνταχτα επιστημονικά άνθρωπολογικά στοι
χεία, άπέδειξε δτι οί σύγχρονοι "Ελληνες εί
ναι αυτόχθονες, άπόγονοι τών άρχαίων λαών 
πού αφομοίωσαν τήν ελληνική γλώσσα καί τόν 
έλληνικό πολιτισμό. (9) "Οπως φανέρωσε ή άν- 
θρωπολογική έρευνα τοϋ Α. Πουλιανοΰ, δ βό
ρειος άνθρωπολογικός τύπος είναι σπάνιος στήν 
Ελλάδα καί μηδαμινή ή συμβολή του στήν 
φυλετική διαμόρφωση τών 'Ελλήνων. (10) ’Αν
τίθετα βεβαίωσε τό γεγονός δτι δ Έλλαδικός 
άνθρωπολογικός τύπος είναι προϊόν τής επι
μειξίας τών διαφόρων συγγενικών μεταξύ τους 
αυτοχθόνων φυλών καί δτι δπως κάθε λαός 625



Ιτσι καί οί ‘Έλληνες ποτέ δέν ήσαν καθαρό
αιμοι απόγονοι μιας καί τής αυτής ράτσας. (11) 
Έτσι διέλυσε τόν μύθο τής βόρειας καταγω
γής των αρχαίων Ελλήνων καί τού βιολογι
κού έκφυλισμοΰ των συγχρόνων, μύθο που δέν 
είναι άσχετος μέ τΙς δραματικές έξελίξεις τής 
νεοελληνικής Ιστορίας.

II
‘Η χρησιμοποίηση άπό τόν Α. Πουλιανό τής 

άνθρωπολογικής έρευνας στό φωτισμό βασικών 
έθνογενετικών προβλημάτων, αποτελεί πρωτο
ποριακή συμβολή, άνοίγει τόν δρόμο στήν έλ- 
ληνική έθνογενετική έπιστήμη.

Ή  άρνησή του να παραδεχθεί έστω καί τήν 
παραμικρότερη αίτιατή έξάρτηση στήν έθνογε
νετική ανάπτυξη άπό τήν ράτσα καί ή εκ μέ
ρους του παραδοχή τής επιστημονικής αρχής 
δτι τό έθνος δέν είναι βιολογική αλλά κοινω
νικό - ιστορική κατηγορία, αποφασιστικά τόν 
βοήθησε νά επιλύσει τό πρόβλημα τής σημα
σίας τής άνθρωπολογικής έρευνας για τήν έ- 
θνογένεση. Τό έθνος εκφράζει κοινότητα Ιστο
ρικά διαμορφωμένη στή βάση τού κοινού γεω
γραφικού χώρου, τής κοινής γλώσσας, οικονο
μίας καί ψυχοσύνθεσης. Συνεπούμενα δλα τά 
ούσιώδη στοιχεία τής εθνικής συγκρότησης εί
ναι άσχετα μέ τήν βιολογία, έχουν γεωγραφι
κή, εθνογραφική, κοινωνικό - οικονομική φύση. 
"Όμως τόσο ή διαμόρφωση των φυλετικών τύ
πων, δσο καί τών εθνικών στοιχείων έχουν ένα 
κοινό —  είναι κ α ρ π ο ί  τ ή ς  ι σ τ ο ρ ι 
κ ή ς  ε ξ έ λ ι ξ η ς .  Ά ρα  ή ανθρωπολογία 
μπορεί νά γίνει π η γ ή  φ ω τ ι σ μ ο ύ  έθνο
γενετικών προβλημάτων. Τό ζήτημα είναι ποιές 
ύπηρεσίες έχει τήν δυνατότητα νά προσφέρει 
στήν έθνογενετική έπιστήμη.

Πρώτα απ’ δλα ή άνθρωπολογική έρευνα μάς 
δείχνει άπό πότε πρέπει νά καθορίσουμε τήν 
αρχή τής δημιουργίας τών προϋποθέσεων γιά 
τήν εμφάνιση ένός δοσμένου έθνους. *Ασφαλώς 
ή άρχή αυτή ύφίσταται άπό τότε που ύπάρχει 
τό γεωγραφικό περιβάλλον καί έμφανίζονται 
ή γλώσσα καί ό πολιτισμός ένός λαού πού μέ 
τή σειρά του αντανακλά τήν έξέλιξη τών Ολι
κών δρων ζωής του. Είναι στοιχεία πού έχουν 
άμεση σχέση μέ τήν ιστορία του ανθρώπινου πα: 
ράγοντα ένός τόπου καί τά όποια ή ανθρωπο
λογία έρχεται νά φωτίσει μέ τήν έπίλυση τής 
γενετικής έξέλιξης. "Αν ύπάρχει γενετική αλ
ληλουχία στήν ιστορία ένός λαού, αναγκαστικά 
τότε καί ή έθνογένεσή του έχει Ιστορική συνέχεια, 
αρχίζει άπό τότε πού οί αυτόχθονες πληθυσμοί 
δημιουργούν τούς Ολικούς δρους τής κοινωνικής 
τους έξέλιξης. "Οπως δέ άπέδειξε δ Α. ΙΙου- 
λιανός, ή γλώσσα δέν είναι ό μοναδικός καθο
ριστικός παράγοντας γιά τόν προσδιορισμό τής 
αρχής τής έθνογένεσης ένός λαού. Ή άνθρω- 
πολογία μας βεβαιώνει δτι ή άλλαγή μιάς 
γλώσσας δέν σημαίνει καί άλλαγή τού άνθρω- 
πολογικού τύπου. (12) Είναι έξ άλλου γνωστό, 
δτι ή μέχρι σήμερα άνάμειξη διαφόρων .γλωσ
σών δέν κατέληξε στή δημιουργία μιάς νέας, 
αλλά στήν έπικράτηση μιάς ύπάρχουσας σέ 
βάρος τών άλλων. Αυτό μπορεί νά συμβεί χω- 
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θρωση ένός λαού, χωρίς νά έξαφανισθοΰν τά 
έθνογραφικά καί πολιτιστικά στοιχεία του. Ά -  
ρα ή ύπαρξη τής φυλετικής άλληλουχίας προσ
διορίζει σέ σοβαρό βαθμό καί τά Οποστρώματα 
καί Οποστρώματα πού παίρνουν μέρος στήν δια
μόρφωση ένός έθνους. (13) ’Αντίθετα δ Α. Που- 
λιανός άπέδειξε δτι ή άλλαγή τού άνθρωπο- 
λογικού τύπου ύποχρεωτικά άκολουθεϊται άπό 
γλωσσική άλλαγή συνεπούμενα καί άπό άλλες 
ουσιώδεις έθνογραφικές ή πολιτιστικές διαφο
ροποιήσεις. Σέ τέτοια περίπτωση ή έθνογενε
τική συνέχεια πρέπει νά άναζητηθεί στό στά
διο αυτών τών αλλαγών.

Ή έρευνα τής έξελικτικής πορείας τής άν
θρωπολογικής σύνθεσης ένός λαού μέ βάση τά 
σωματολογικά καί παλαιοανθρωπολογικά δεδο
μένα, βοηθά έπίσης στήν έπίλυση έκείνων τών 
έθνογενετικών προβλημάτων πού έχουν σχέση 
μέ τό ρόλο τών επιμειξιών καί τών ξένων έπι- 
δράσεων στή δημιουργία ένός έθνους. Χαρακτη
ριστικό παράδειγμα έχουμε τά συμπεράσματα 
τού Α. Πουλιανού γιά τούς Βλαχομακεδόνες καί 
τούς Βλάχους τής Ελλάδας πού ένώ είναι 
χύτοχθονες, δέχθηκαν αποφασιστικές ξένες 
γλωσσικές καί πολιτιστικές έπιδράσεις.

Τό συμπέρασμα δτι οί σύγχρονοι Έλληνες 
βασικά προέρχονται άπό τίς αύτόχθονες άρ- 
χαίες λαότητες τής Ελλάδας, ή φυλετική έ
ξέλιξη τού τόπου μας, έτσι δπως τήν διαπι
στώνει δ Α. Πουλιανός, καί τά υπόλοιπα άρχαιο- 
λογικά, γλωσσολογικά, έθνογραφικά καί κοι
νωνικό - οικονομικά δεδομένα τής έλληνικής Ι
στορίας, μάς έπιτοέπουν νά καθορίσουμε #σέ χον
τρές γραμμές τήν παρακάτω έθνογενετική έξε- 
λικτική πορεία τού έλληνικού έθνους.

1) Προϊστορική έποχή. Είναι ή έποχή πού 
έπικρατούν οί κοινωνικές σχέσεις τού πρωτό
γονου κοινοκτημονικού συστήματος. Πυρήνας 
τής κοινωνίας ήσαν τά γένη, πολλά γένη άπο- 
τελοΰσαν μιά φυλή, πολλές φυλές μιά φατρία 
καί τέλος Ορισμένες φατρίες μιά λαότητα. Σ’ 
αυτή τήν κοινωνία λείπει ή Ιστορική κατηγο
ρία τού έθνους. Πρός τό τέλος τής προϊστορι
κής έποχής μετά άπό άδιάκοπες μετακινήσεις 
πληθυσμών συγγενικού σχετικά άνθρωπολογικού 
τύπου, (14) έπικρατεϊ γλωσσικά ή έλληνική. 
Τά έθιμα καί ό πολιτισμός τών προϊστορικών 
λαοτήτων τής Ελλάδας, βρίσκονται σέ άμεση 
σχέση μέ τίς τότε ύλικές συνθήκες τής ζωής 
καί κάτω άπό τίς άλληλοεπιδράσεις πού προ- 
καλούσαν οί μετακινήσεις τών πληθυσμών.

2) Δουλοκτητική άρχαιότητα. Μέ τήν άνά- 
πτυξη καί έξέλιξη τών παραγωγικών δυνάμεων, 
τά γένη, οί φυλές, οί φατρίες χάνουν τήν ση
μασία τους καί τόν 5ο αιώνα π.Χ. οί λαότητες 
τής Ελλάδας άρχίζουν νά άποκτούν συνείδηση 
κοινής καταγωγής. Εμφανίζεται ή χωρισμένη 
σέ δούλους καί έλεύθερους έ λ λ η ν ι κ ή  έ- 
θ ν ό τ η τ α  τής άρχαιότητας. Άπό τήν έθνό- 
τητα αυτή λείπει τό στοιχείο τής οικονομικής 
ένότητας γι’ αύτό καί δέν άποτελεϊ έθνος.

Κάτω άπό ποιές συνθήκες έζησε καί δημιούρ
γησε τίς πολιτιστικές άξιες καί τά ήθη της 
ή άρχαιοελληνική εθνότητα, ποιοι ήσαν οί πο
λύμορφοι δεσμοί της μέ τό παρελθόν, ποιές 
ήσαν οί νέες ξένες έπιδράσεις, δλα αυτά είναι



προβλήματα πού από τήν έπίλυσή τους έξαρ- 
ταται καί ή κατανόηση τής παραπέρα έθνογε- 
νετικής εξέλιξης τών Ελλήνων.

3) Φεουδαρχικός Μεσαίωνας. Στίς συνθήκες 
του νέου κοινωνικού συστήματος πού βγαίνει 
βαθμιαία από τήν αποσύνθεση τού δουλοκτητι
κού, ή έλληνική εθνότητα συγκροτείται από 
•δύο βασικές τάξεις, τούς δουλοπάροικους καί 
τούς φεουδάρχες. Τό γεγονός αυτό περικλείει 
μέσα του κάτι τό ουσιαστικά νέο μέ μεγάλη 
δύναμη επίδρασης πάνω στά έθνογενετικά στοι
χεία. Γι’ αυτό άν καί ή έλληνική εθνότητα 
τού μεσαίωνα είναι ή ιστορική συνέχεια τής 
αρχαίας, αποτελεί κάτι τό ξέχωρο από αυτή. 
Τώρα δημιουργοΰνται περισσότερες προϋποθέ
σεις για τήν εμφάνιση τού έλληνικού έθνους.

5Ακολουθώντας καί για τό στάδιο αυτό τόν 
ίδιο δρόμο έρευνας δπως καί στήν περίπτωση 
τής αρχαίας έλληνικής εθνότητας, δδηγούμεθα 
στήν επίλυση τού προβλήματος τής τελικής 
διαμόρφωσης τού έλληνικού έθνους.

1) Νέοι χρόνοι. Μέ τήν εμφάνιση των νέων 
«αστικών κοινωνικών σχέσεων που άρχισαν να 
παρουσιάζονται μέσα ατούς κόλπους τής φεου
δαρχικής κοινωνίας, δημιουργείται σιγά - σιγά 
καί ή οικονομική ένότητα τής έλληνικής μεσαιω
νικής εθνότητας καί τήν θέση της τήν παίρνει 
τό σύγχρονο έλληνικό έθνος. Είναι ή έποχή 
πού άποτινάζεται 6 όθωμανικός ζυγός, δημι- 
ουργείται ή έθνική έστία καί ή έθνική αγορά. 
Ή  γλώσσα γίνεται έθνική καί δ πολιτισμός 
παίρνει έθνική μορφή, οί "Ελληνες αποκτούν 
έθνική συνείδηση. ’Από τήν διερεύνηση τής 
περιόδου αυτής θά καταφανούν καί οί αντικει
μενικές τάσεις τής παραπέρα έθνικής μας έξέ-
λιξης.

*0 Α. Πουλιανός μέ τήν μελέτη του απέ

δειξε δχι μόνο τήν σημασία τής άνθρωπολογι- 
κής έρευνας γιά τήν έθνογενετική αλλά καί 
τήν αναγκαιότητα τής έπίλυσης τών έθνογενε- 
τικών προβλημάτων. Είναι μία βασική προϋ
πόθεση γιά τήν ανάπτυξη τής έλληνικής Ιστο
ρικής επιστήμης πού ή ζωή τής έταξε τό βαρύ 
καθήκον τής σωστής πατριωτικής διαπαιδαγώ
γησης τού έλληνικού λαού.

Ν. ΦΓΡΟΓΚΗΣ
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7. Π . Καρολίδης: rΙστορία τον 19ου αΐώνος 
τόμ. Β ' σελ. 148 έκδ. 1892.

8. Γ . Κορδάτος : ' Ιστορία τής Αρχαίας Ε λ 
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9. Λ . Πουλιανός : 'Η  προέλευση τών Έ /Λ ή- 
νων σε?.. 146 Έ λ . έκδ. 1961.

10. Στο ίδιο σελ. 57.
11. Στο ίδιο σελ. 17.
12. Α. Πουλιανός : rΗ  Προέλευση τών Ε λ 

λήνων σελ. 122 Έλλην. έκδ. 1961.
13. Α . ΙΙουλιανός : Ή  Ι1ροέ?.ευση τών Ε λ 

λήνων σελ. 16.
14. Στο ίδιο σελ. 111.

Τ ά 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 )

43. Ευγενίας Π αλαιολόγου —  Πετρώνδα, 
“ Εξοδος. Έ κδ. Κέδρος, Α θ ή να  1961 8, σ. 
4 5 -Η  λευκή. Εξώ φ υλλο Μ ίκη Μ ατσάκη.

Ποίηιια. Οί πρώτοι στίχοι:
’Αποσκευές φορτώσαμε τά δνειρά μας — 

μιάν αγκαλιά λωτούς, λίγες ελπίδες —  κ’ 
ένα κουτί γλυκό χουρμάδες —  πού φύτρω
σαν στήν άμμογή — Πικρή τή γεύση νιώθα
με τού χώρ ισμού...

44. Γ ιάννη Μπενέκου, Νεοελληνικές Μορ
φές. Τόμ. Α ' Έθνεγέρτες: Ρήγας, Κοραής,
Ανώνυμος. Έ κδ. Χρυσαυγή. ’Αθήνα 1962 

8, σ. 196.
Ό  πρώτος τόμος από τούς 25 πού θά πε

ριλαμβάνουν : ’ Απροσκύνητους (Κατσαντώνη,
Άντρούτσο, Ζαχαρία, Κατσώνη), Φιλικούς 
(Σκουφά κλπ.), Μπουρλοτιέρηδες ψυχών (Πα- 
παφλέσσα κλπ.), Πολέμαρχους (Κολοκοτρώνη 
κλπ.), Θαλασσόλυκους (Κανάρη κλπ.), "Η- 
ρωες (Μπότσαρη κλπ.), Σεμνά παλληκάρια

(Ύψηλάντη κλπ.), Πολιτικούς Δικαστές, ’Ε
παναστάτες, Δημοτικιστές, Λογοτέχνες, 'Ιστο
ρικούς, Ποιητές κ.τ.λ.

45. Στρατη Δούκα, Γιαννουλης ’ Ιωάννου 
Χαλεττάς. Άνάτι/ττον έχ της Έττετηρίδος της 
Έ τα ιρ . Κυκλ. Μελετών. Έ ν  Ά θηνα ις , 1962.
8, σ. 6 6 -f2  λευκές.

*0 τόμος περιλαμβάνει κατάλογο τών έρ
γων τού Χαλεπά καί 17 έγγραφα από τό ’Αρ
χείο του Πανελληνίου 'Ιδρύματος Ευαγγελί
στριας Τήνου.

46. Πάνου Θ ασίτη, Π ράγματα (2 ) ,  Αριθ
μοί. Θεσσαλονίκη 1961. 8, σ. 39-J-1 λευκή.

Ποιήματα:
Τώρα τό φως τό ρίχνουν στά κασόνια — το 

καρφώνουν καί τό πάνε. —  Οί πράκτορες εισ
πράττουν τά ναϋλα —  χωρίς νά τό δούν οί 
παραλήπτες τό μοιράζουν —  χωρίς νά τό 
δούν. ’ Αθέατα χέρια — τό σινάζουν πάλι στά 
κατώγια. (Τό φως) 627
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47. Ζήση Σκάρου, 01 Κλούβες. Γ ' έκδοση. 
Έκδ. 'Αναγέννηση, ’Αθήνα 1961, 8, σ. 176: 
Εξώφυλλο καί σχέδια Χρ. Δαγκλή.

Τό μυθιστόρημα πού περιγράφει τΙς φρι
χτές κλοϋδες των 'Ομήρων πού έβαζαν οί Γερ
μανοί μπροστά στα τραίνα για νά μήν τ ’ α- 
νατινάσσουν οί αντάρτες. "Οπως είναι γνωστό 
6 Ζήσης Σκάρος ήταν σ’ αυτές τις κλούβες 
καί τό μυθιστόρημά του είναι μια βιωμένη 
μαρτυρία.

48. Βικτωρίας Θεοδώρου, Κατώφλι και πα
ράθυρο , Αθήνα 1962, 8, σ. 56. Εξώφυλλο 
καί σχέδια Ιωάννας Φραγκάκη.

Ποιήματα, μέ επιστολή τού Ρίτσου αντί γιλ 
πρόλογο, όπου λέει «τά ποιήματά σου είναι 
ένα χαμόγελο στήν καλύτερη έκφραση τού αν
θρώπου* :

Έ λα  μαζί μας νά γευτείς κρασί τής Κί- 
σαμος —  πού στάζει από τ* αμπέλια π’ αγκα
λιάζουνε —  τρεις θάλασσες! —- Άναπαμένος 
νάναι δπου φύτευε —  καί δροσισμένος στόν 
αιώνα —  μέλι καί γάλα άς μήν κυλάει — 
στά ρυάκια τού παράδεισου δπου διαβαίνει —  
άς τρέχει ρουμπινί κρασί — από τ’ αμπέλια 
τής Κίσαμος —  καθώς εμάς νά τόν έφραίνει.

(Κρασί τής Κίσαμος)
49. Πέτρου Τριοτνταφύλλου, Παλιοί καί 

νέοι σκοποί. Αθήνα 1961, 8, σ. 48.
Ποιήματα:
*0 Βααιλάκης τού Πινάκογλου —  με τό κον

τό ποτήρι —  κοντός κι αυτός — μέ τό χα- 
μογελούμενο τό μούτσουνο —  τά κουρασμένα 
μάτια —  τά γλαρά —  μισοσκυμένος κάθεται 
κι αλάλητος ·— έκεΐ σέ μιά άκρη — μέσα 
στού Τρόφου τό μπακάλικο...

(Άναθυμίσματα)
50. Επτανησιακό Ημερολόγιο 1962. 

Χρόνος Δεύτερος. Έκδ. Επτάνησος. Άθή- 
ναι. 8, σ. 246.

Περιέχει 78 μελέτες, ποιήματα, διηγήματα 
κ.ά. συνεργασίες έπτανησίων κυρίως λογοτε
χνών καί καλλιτεχνών.

51. Μανώλη Φουρτούνη: Έγγραφες καί
Προσωπεία. Αθήνα 1962. 8, σ. 40.

Ποιήματα:
Παρακολουθώ φώτα καί λόγια στη σκηνή 

— τις απελπισμένες χειρονομίες τών θεατρί
νων —  παρακολουθώ σάν ένας ξένος καί τις 
δικές μου κινήσεις —  διπλωμένος μέσ5 στό ύ- 
ποβολείο —  μέσα στά λόγια μου...

(Πρόλογος)
52. Μ. Γ. Μερακλή: Ή μοναξιά καί ή 

ποίηση. Ό  έλληνικός Αυρικός Αόγος τής 
τελευταίας εικοσαετίας. Έκδ. Νέστωρ 1961.

Μελέτη που χρησιμοποιεί τό λυρικό λόγο 
σάν μαρτυρία μιας εποχής.

53. Φαίδρας Ζαμπαθα - Παγουλάτου: Στα
γόνες άπό ψώς. Έκδ. Μαυρίδης. ( ’Αθήνα 
1962).

Πλακέτα μέ ποιήματα σέ σχήμα 8 χωρίς ά- 
ρίθμηση σελίδων:

Γιά σένα χάΐδεψα τή βροχή —  Γιά σένα 
κλείδωσα τόν ήλιο στήν καρδιά μου —  Για

σένα μάζεψα τις ελπίδες καί τις έκανα προ
σευχή... *

(Γιά Σένα)
54. Κώστα Μαλεβίτση: Μικροί ουρανοί.

’Αθήνα 1961, 8, σ. 48.
Ποιήματα:
Τρία κεριά σ' ένα μανουάλι — δυό ψυχές —  

καί μιά σκέψη —  ριζωμένη στό φώς...
(Κεριά στή νύχτα)

55. Α. Πανσέληνου: Στη Μόσχα μέ τά νιά
τα του κόσμου. Έκδ. Δίφρος, ’Αθήνα 1962. 
8, σ. 167-f-l λευκή. Σχέδια Ό ρ . Κανέλλη.

Εντυπώσεις άπό τό Φόρουμ τής Νεολαίας 
πού έγινε στή Μόσχα τό καλοκαίρι τού 1961.

56. Μαρίνας Μηλολιδάκη - Κώτσιρα, Πι
κρός Ηλιος. Νουδέλλες. Αθήνα 1961. 8, 
σ. 80.

Αντί γιά πρόλογο δημοσιεύει γράμμα του 
Νικηφ. Βρεττάκου πού εκδηλώνει τή χαρά 
του «γιά τήν απόσταση πού χωρίζει (τά διη
γήματα) άπό τά προηγούμενα βιβλία* τής συγ- 
γραφέως.

57. Σταύρου Καραχάση: Μηνύματα ’Α
γάπης άπό τή Γαλιλαία. Δίφρος. Αθήνα 
1960. 8, σ. 124.

Μυθιστορηματική έξ ιστόρηση τής ζωής τού
Χριστού.

58. Έ βδοξου Άράβου : Οί γιατροί κά
ποτε. Έκδ. Ίατρ. Κινήσεως. Αθήνα 1961. 
Γ ' έκδοση. 8, σ. 557-1-1 λεχκή. Εξώφυλλα 
Τάσου Χατζή.

Μυθιστόρημα πού περιγράφει τήν υγειονομική 
κατάσταση τού τόπου καί δραματίζεται μιά 
ανθρωπινότερη καί δικαιότερη κοινωνία. Στό 
τέλος απάνθισμα άπό ειδήσεις καί σχόλια άπό 
εφημερίδες, πού δείχνουν τήν αθλιότητα δπου 
ζοΰν οί άπορες τάξεις στήν Ελλάδα.

59. Άντ. Βαλαντεν: Πάμπλο Πικοοσσό.
Έκδ. Γκοβόστη, 1962. Μετάφραση. Σ . Πρω- 
ταποατά. Λογοτεχνική απόδοση Σ . Μάραν- 
του. Σχ. 8, σελ. 409+1 λευκή. 8 εικόνες 
έγχρωμες τού Πικασσό έκτος κειμένου.

Ή  τελευταία βιογραφία πού φωτίζει μέ και
νούριο φώς τό μεγάλο σύγχρονο ζωγράφο.

60. Γ. I. Φουσάρα: Ή  μετεποτναστατική 
Χαλκίδα στά  ανέκδοτα απομνημονεύματα 
τού Γεωργίου Ψύλλα. 'Αθήνα 1961. Σχ. 8,
σ. 36.

Δημοσιεύοντας δυό σχετικά αποσπάσματα 
εισαγωγικά καί σημειώσεις.

61. Γ. I. Φουσάρα: Βιβλιογραφία τών
Ελληνικών Βιβλιογραφιών 1791 — 1947.
Βιβλιοπωλεΐον τής «Ε στίας», ’Αθήνα, 1961. 
Σχ. 8, σ. 6 α  - κ+287-fl λει*ή.

Περιλαμβάνει γενικές βιβλιογραφίες, κα
ταλόγους δημοσίων καί ιδιωτικών βιβλιοθη
κών καί βιβλιοπωλείων, ειδικές βιβλιογραφί
ες, βιβλιογραφικά περιοδικά, ευρετήρια πε
ριοδικών και εφημερίδων. Στό τέλος προστί
θενται εύρετήρια καί πίνακες ονομάτων, θε
μάτων, χοονολογιών, τόπων.

Κ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ
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«Θέατρο Τέχνης» Εύγένιου Ί ο ν έ σ κ ο : «* ()  Ρ ι ν ό κ ε ρ ω ς »  

«Κ υκλικό θέατρο» Μπρένταν Μιτηαν: « "Ε ν α ς  " Ο μ η ρ ο ς »  

Θέατρο «Κ εντρικ ό» "Α γνωστου . « Ό  ά ν θ ρ ω π α κ ο ς »

"Οσο πιό πολύ γνωρίζεται κανείς με τό θέα
τρο τοϋ Ίονέσκο τόσο οί έπκρυλάξεις του μεγα
λώνουν. «Ό  ρινόκερως», τό πιό πολυπαιγμένο 
καί τό πιό πολυσυζητημένο, ίσως, από τα έρ
γα τοϋ Γαλλορουμάνου δραματουργού αποτελεί 
κατά κάποιο τρόπο, ένα πρόσφορο δείγμα πού 
παρουσιάζει ανάγλυφα τόσο τις δυνατότητες δ- 
σο καί τις αδυναμίες τοϋ λεγόμενου πρωτοπο
ριακού θεάτρου, ή πιό σωστά, τοϋ θεάτρου τοϋ 
Ίονέσκο.

Ί1 ύπόθεση μέ λίγα λόγια έχει ώς έξής: 
Μια Κυριακή πρωί ένός καλοκαιριού, χωρίς 
χρονολογία, στήν πλατεία μιας απροσδιόριστης 
έπαρχιακής πόλης. Δυό φίλοι κουβεντιάζουν 
ή μάλλον δ ένας, (τύπος ένός καθώς πρέπει μι
κροαστού) προσπαθεί να συνετίσει τόν άλλο πού 
ή διαγωγή του, ή άπροσαρμοστικότητά του στά 
κοινώς παραδεδεγμένα, αποτελεί παραφωνία 
στόν μικροαστικό τρόπο χαμοζωής. Ή  συζήτη
σή τους «ντουμπλάρεται» μέ τή συζήτηση άνά- 
μεσα σ’ έναν όρθολογιστή κ’ ένα γέρο κύριο, 
πού προσπαθεί να γίνει κοινωνός τής σοφίας 
τής τυπικής λογικής άραδιάζοντας συνεχώς 
παραλογισμούς πού προκύπτουν απ’ τήν έφαρμο- 
γή της. δυό συζητήσεις καθώς διεξάγονται 
παράλληλα, άποκαλύπτονται, μέσω των κοινών 
σημείων τους (δμοιες συστάσεις ή έρωτήιιατα 
πού προφέρονται ταυτόχρονα) δτι άνήκουν στό 
Ιδιο είδος, δτι παρά τίς εξωτερικές διαφορές 
τους, είναι στό βάθος τους ταυτόσημες. Τήν 
ώρα πού ή ανθρώπινη λογική (παρουσιασμένη 
από τό συγγραφέα μόνο μέ τή μορφή τής πιό 
στεγνής τυπικής λογικής) κουρελιάζεται μ* 
αυτό τό τρύκ (δανεισμένο προφανώς από τήν 
κινηματογραφική τεχνική τής διπλής φωτο
γράφησης) κάνει τήν έμφάνισή του ένας ρινό- 
κερως πού διασχίζει δυό φορές μέ πάταγο τήν 
επαρχιακή πλατεία σκορπίζοντας τόν πανικό. 
Μια καινούργια άσυνενοησία, σχετικά μέ τό άν 
ό ρινόκερως ήταν ένας ή δυό διαφορετικοί, δί
νει στό συγγραφέα τήν ευκαιρία ν’ άποκαλύψει 
στό νοήμον θεατρικό κοινό πώς οί άνθρωποι δέν 
είναι σέ θέση νά γνωρίσουν καί νά περιγρά
φουν μέ ακρίβεια ένα φαινόμενο ή περιστατι
κό. (Ή  ταινία Ρασομόν, ώστόσο, μάς τό είχε 
πεί αυτό καλύτερα καί πιό πειστικά). Στήν 
δεύτερη πράξη μαθαίνουμε πώς δ ρινόκερως 
δέν ήταν ρινόκερως αλλά άνθρωπος πού εξ αι
τίας κάποιας μυστηριώδους αρρώστιας μεταβλή
θηκε σέ ρινόκερω. Σιγά σιγά ή ρινοκερίτιδα 
προσβάλλει τούς κατοίκους τής πολιτείας. Πα
ρακολουθούμε μάλιστα από σκηνής τή μετα
μόρφωση τοϋ ένός από τούς δυό φίλους (τοϋ 
καθώς πρέπει μικροαστού) σέ ρινόκερω. Ό  μό
νος πού αντιστέκεται νικηφόρα στήν επιδημία

είναι δ έτερος από τούς δυό φίλους, δ απροσάρ
μοστος άνθρωπάκος. Καί τό καταφέρνει αυτό 
όχι χάρη στή δύναμη τής λογικής του, αλλά 
χάρη σ’ ένα έξ ίσου μυστηριώδες μέ τήν αρρώ
στια αντίδοτο: παρουσιάζει αλλεργία στή ρι- 
νοκερίτιδα. "Ολοι οί άλλοι, δποιες κι άν είναι 
οί ιδέες τους, ή συμπεριφορά τους, δ τρόπος 
ζωής τους, μεταβάλλονται δ ένας μετά τόν άλ
λο, σέ ρινόκερους. "Ετσι δ κ. Μπερανζέ, πού 
διασώζει μέ έξωανθρώπινα μέσα τήν ανθρωπιά 
του, γίνεται ήρως τραγωδίας, επειδή έξ Ιδιο
συγκρασίας είναι ανίκανος νά προσαρμοστεί στή 
μεταβαλλόμενη γύρω του κοινωνία.

Ή  φιλολογία γύρω άπό τό έργο αύτό (γύρω 
από τό τί συμβολίζει ή ρινοκερίτιδα καί οί άν- 
τιδράσεις τοϋ κ. Μπερανζέ σ’ αύτήν) κι άπό 
τό μήνυμά του, τροφοδοτημένη έπιδέξια άπό 
τό συγγραφέα μέ τίς κατά καιρούς δηλώσεις 
του, είναι αρκετά εκτεταμένη.

Φυσικά δ θεατής πού δέν θά ένδιαφερόταν νά 
ψάξει τό πράγιια ώς τήν άκρη του, μπορεί νά 
θεωρήσει τόν «Ρινόκερω» σά μιά σάτιρα στρε
φόμενη έναντίον στή μισαλλοδοξία, ή σάν κου
ρέλιασμα τής ναζιστικής ιδεολογίας πού με
ταβάλλει σέ κτήνη τούς άνθρώπους, καί νά φύ
γε* απ’ τό θέατρο εύχαριστημένος πώς είδε έρ
γο σύμφωνο μέ τίς άντιλήψεις του.

Ωστόσο δ Ίονέσκο είναι πιστός στή δική του 
κοσμοαντίληψη. ΊΙ άρχική σύλληψη τοϋ έργου, 
μπορεί βέβαια νά όφείλεται σέ μιαν άντίδραση 
ένάντια στό ναζιστικό παραλήρημα. 'Ωστόσο ή 
ρινοκερίτιδα δέ θέλει νά είναι άπλά καί σκέτα 
ένα σύμβολο τής ναζιστικοποίησης τοϋ άνθρώ- 
που. Φιλοδοξεί νά καταδείξει πώς κάθε ιδεο
λογία, κάθε κοινά παραδεκτή άντίληψη, μετα
βάλλει τούς άνθρώπους σέ άγελαία ζώα, είνα: 
λοιπόν ολέθρια γιά τόν άνθρωπο, άπό μόνο τό 
γεγονός δτι γίνεται κοινά παραδεκτή. "Ετσι, 
ή άπόπειρα νά κουρελιαστεί ή άνθρώπινη λογι
κή καί γνωστική ίκανότητα (χάρη στό τρύκ τής 
αυθαίρετης ταύτισής τους μέ τίς μέθοδες τής 
τυπικής λογικής) ακολουθείται άπό τήν άπό- 
πειρα νά κουρελιαστεί κάθε ιδεολογία, ανεξάρ
τητα άπό τόπο, χρόνο, κοινωνικούς προσδιορι
σμούς κλπ., μέ τό τρύκ τής έξομοίωσής τους 
πρός τή φανταστική ρινοκερίτιδα. Ή  άπόπειρα 
γελοιοποίησης δλων τών ιδεολογιών —  καί 
προπάντων τής σοσιαλιστικής, πού σκόπιμα εκ
προσωπείται στό έργο άπό έναν πραγματικά α
ξιοθρήνητο τύπο δπαδοΰ της —  ή διάθεση να 
καταδειχθεί δτι δλες άνεξαιρέτως δδηγοϋν μέ 
μαθηματική ακρίβεια στή ρινοκερίτιδα, αποκα
λύπτει μέ τόν πιό σαφή τρόπο τήν ψευτοεξε- 
γερμένη αναρχική βιοθεωρία τοϋ μικροαστού, 
πού κοντόφθαλ|ΐα άρπάζεται άπό δρισμένες έ- 629



ξωτερικές δμοιότητες για να ταυτίσει πράγμα
τα μέ ριζικά διαφορετικό χαρακτήρα καί δια
φορετικές κατευθύνσεις.

Φυσικά δεν είναι έδώ ή θέση γιά νά καταπο
λεμήσει κανείς τήν αντίληψη αυτή, πού έξ 
άλλου ή ίδια ή ζωή καί οί ανθρώπινες κατακτή
σεις έχουν αποδείξει τήν άνεδαφικότητά της. 
Στό πείσμα των θρηνωδών γιά τήν αγελαίο* 
ποίηση τού ανθρώπου, δ κόσμος προχωρεί, βα
σανιστικά βέβαια, μέ Ιδρώτα, αίμα πολλές φο
ρές, παλινδρομήσεις καί προσωρινά πισωγυρί- 
σματα, αλλά πάντως δδεύει σταθερά πρός ένα 
καινούργιο ανθρωπισμό, δδεύει από τόν homo 
oeconomicus στόν homo humanus. *Αν έργα 
σάν τόν «Ρινόκερω» έχουν κάποια σημασία, (αυ
τή έγκειται στό δτι καταδείχνουν δτι ή κατα
πολέμηση των μικροαστικών αντιλήψεων μέ δ- 
πλο τή μικροαστική νοοτροπία, τήν αποστροφή 
πρός τή βαθύτερη έρευνα, τήν άποφυγή τής α
ναζήτησης τών κοινωνικών αίτίων, καταλήγει 
στό θρίαμβο τού μικροαστισμού. Παράδειγμα δ 
Ίονέσκο, πού φιλοδοξώντας νά είναι πολέμιος 
τής μικροαστικής χαμοζωής αποκαλύπτεται 
κατ’ εξοχήν μικροαστός, καί ή εξανάστασή του 
είναι στήν πραγματικότητα μασκαρεμένη συν- 
τηρητικότητα. Τό τραγικό στήν περίπτωση εί
ναι πώς κι δ ίδιος μπορεί νά μήν τό καταλα
βαίνει αύτό.

’Από καθαρά τεχνολογική άποψη δ «Ρινόκε- 
ρως» είναι μάλλον άνισο έργο. ’Ενώ ή πρώτη 
πράξη καί ένα μέρος από τή δεύτερη κινούνται 
μέ αρκετή επιτυχία μέσα στό κλίμα τής πρω
τοποριακής τεχνικής, τής αναζήτησης νέων έκ- 
φραστικών μέσων καί μεθόδων, άπό τή μέση 
τής δεύτερης πράξης καί πέρα, τό έργο ξεπέ
φτει ατούς πιό χιλιοπατημένους δρόμους τής 
παράδοσης, τραινάρει, γίνεται σχεδόν αφόρη
τα κουραστικό. rH βαθμιαία μετατροπή τών άν- 
θρώπων σέ ρινόκερους, επαναλαμβάνεται δχι 
μόνο σάν διαδικασία ουσίας αλλά καί μέ τήν 
ίδια μονότονη διατύπωση. Νάναι τάχα αύτό 
έλλειψη φαντασίας, ή δ συγγραφέας έπιδίω- 
ξε ήθελημένα τή μονοτονία γιά νά τονίσει τήν 
δμοιομορφία τής μετατροπής ανεξαρτήτως αν
θρώπινου εδάφους, χρόνου, τόπου, συνθηκών 
κλπ.; Δέν τό ξέρουμε. °Όμως δποιο κι άν συμ
βαίνει άπό τά δυό, τό έργο όποφέρει, χάνει τό 
ενδιαφέρον του, δ θεατής αρχίζει νά βαρυέται, 
νομίζει πώς έχει φτάσει τό τέλος πολύ πρίν 
πέσει ή αύλαία, δυσφορεί βλέποντας πώς «έ
χει κι άλλο ακόμα».

*0 Κάρολος Κούν σκηνοθέτησε τό έργο μέ 
πραγματική αγάπη. νΕδωσε στήν πρώτη πρά- 
ξη τή γοργότητα καί τό μπρίο πού απαιτούσε, 
κίνησε τις δμάδες προσώπων μέ μαεστρία, κα- 
τάφερε νά δώσει στό θεατή τήν ψευδαίσθηση 
πώς ή σκηνή τού θεάτρου του είχε απίθανες δια
στάσεις. Ή  πρώτη πράξη μπορεί άξια νά λο
γαριαστεί σάν άληθινό σκηνοθετικό έπίτευγμα. 
ΣτΙς άλλες δυό δ ίδιος δ ρυθμός τού έργου ·— 
καί ώς ένα βαθμό καί οί ύποκριτικές αδυναμίες 
τού Λαζάνη —  έπαιξε αρνητικό ρόλο καί πάνω 
στή σκηνοθετική έργασία. °Ένα πλαδαρό πρά
μα, μοιραία θά διατηρήσει τόν πλαδαρό χαρα
κτήρα του, δ,τι κι άν κάνεις. Τραγωδία δέν 
γίνεται μέ άπουσία τραγικού λόγου.

*0 Χατζημάρκος έδωσε τό Μπερανζέ φιλότι
μα αλλά δχι δημιουργικά. Κάτι άπό τίς μοϋ- 
τες καί τΙς χειρονομίες του θύμιζε έπικίνδυνα. 
παλιότερους ρόλους του (λ.χ. τού Ντόγκσμπο- 
ρ ω ). Ό  Λαζάνης (Ζάν) καλός στήν πρώτη πρά
ξη, γινόταν σχεδόν ενοχλητικός πρός τό τέλος 
τής δεύτερης. Ή  Έκάλη Σώκου έπαιζε μέ τή συ
νηθισμένη τρυφερότητα τό ρόλο τής Νταίζης. 
Καλοί οί Α. Προύσαλης (Μποτάρ), δ Α. Μοσχί- 
δης (όρθολογιστής), δ Φ. Παπαλάμπρου (γέ
ρος κύριος), ή Άγγέλικα Καπελλαρή (κ. 
Μπέφ), ή Μαρία Γιαννακοπούλου (νοικοκυρά). 
'Η παρουσία τής Μάγιας Λυμπεροπούλου δχι 
καί τόσο πειστική. "Εξοχη ή συμβολή τού τε
χνικού ήχων Δ. Μαρμαρά.

Ή  έπιλογή τού έργου τού 'Ιρλανδού συγγρα
φέα άπό τό θίασο τού «Κυκλικού» αποτελεί ένα 
θαρραλέο βήμα πρός τό θέατρο προβληματι
σμού, καί άναμφισβήτητα πρέπει νά καταγρα
φεί στό ένεργητικό του.

€0 συγγραφέας καταπιάστηκε μ’ ένα άπό τά. 
άκανθωδέστερα προβλήματα πού μπορεί νά α
πασχολήσουν τή δραματουργία. Τό πρόβλημα 
άν οί άνθρωοπι πού διεξάγουν έναν καλό αγώ
να είναι δυνατό νά μείνουν αλώβητοι, άν μπο
ρούν ν’ άποφύγουν πράξεις πού κηλιδώνουν τόν 
αγώνα τους.

Μιά δμάδα ’ Ιρλανδών πατρκοτών δρά στήν κα- 
τεχόμενη άπό τούς Βρεταννούς Βόρεια ’ Ιρλαν
δία. *Ένας τους πιάνεται καί πρόκειται νά έκ- 
τελεστεί. Οί πατριώτες αιχμαλωτίζουν έναν 
"Αγγλο στρατιώτη, καί απειλούν δτι θά τόν έκ- 
τελέσουν σ’ αντίποινα άν θανατωθεί δ σύν
τροφός τους. Μεταφέρουν τόν αιχμάλωτο σ’ ένχ 
κακόφημο ξενοδοχείο, δπου συχνάζουν πόρνες* 
δμοφυλόφιλοι, παράνομα ζευγάρια κλπ. ’ Ελ
πίζουν πώς οί αρχές δέν θά ύποπτευθούν αυτό 
τό μέρος. Μέσα στό περιβάλλον τού κακόφημου 
ξενοδοχείου δ νεαρός αιχμάλωτος πού είχε με
γαλώσει σέ όρφανοτροφείο καί βρέθηκε στό 
στρατό άπό τούς δρόμους τού Λονδίνου δπου α
λήτευε, βρίσκει ανθρώπους πού τού μοιάζουν 
καί πού βλέπουν πώς τούς μοιάζει κι οιύτός. 
Οί άνθρωποι αυτοί δέν αργούν νά καταλάβουν 
πώς ή τυχόν εκτέλεση τοϋ νεαρού αιχμάλωτου 
μήτε θά ξαναφέρει στή ζωή τό σύντροφό τους 
μήτε καί στόν άπελευθερωτικό αγώνα θά προσ
φέρει κανένα σπουδαίο δφελος. *Η αντίθεσή 
τους μέ τόν, κάπως υπερβολικά προσηλωμένο 
στή στενή έννοια τού καθήκοντος, άξιωματικό 
τού Δημοκρατικού Στρατού κουφοβράζει. ’ Εν
δόμυχη επιθυμία δλων τών πατριωτών είναι νά 
μή σκοτώσουν τόν άμοιρο φαντάρο πού έπεσε 
στα χέρια τους καί θά πληρώσει γιά φταιξίμα
τα άλλων, τών άφεντάδων τοϋ Λονδίνου. "Ωσ
τόσο δταν θυμούνται τίς πράξεις τών "Αγγλων 
καταχτητών, τίς καταστροφές, τίς σφαγές τών 
δικών τους, άρνοΰνται ν’ άφήσουν χώρο στά 
αισθήματα. Μονάχα δ μυθομανής Πάτ, πού φαί
νεται νά διευθύνει τό κακόφημο ξενοδοχείο 
(γιατί δ πραγματικός ιδιοκτήτης του δ Μο- 
σιούς είναι ένας γέρος μισότρελλος πού ζεί στά. 
σύννεφα τών περασμένων αγωνιστικών κλεών), 
κάνει μιά δισταχτική απόπειρα νά τόν ελευθε
ρώσει αλλά χωρίς αποτέλεσμα. ’"Ετσι οί τρό-



φιμοι τού ξενοδοχείου, δ Πάτ, ή πατρώνα Μέγκ, 
δ Μοσιούς, δ κυρ - Μυλαίδης (ένας ’ Ιρλανδός 
συμβιβαο|ΐένος μέ τήν κατοχή) ή μΙς Τζίλ- 
κριστ (μια θρησκόληπτη τού Στρατού Σωτη
ρίας πού είναι ερωμένη του κυρ - Μυλαίδη), έ
νας νεαρός θηλυπρεπής που ακούει ατό δνομα 
«Πριγκήπισσα Γκραίης», οί διάφορες πόρνες 
καί οί αλήτες, συντροφεύουν τό νεαρό αίχμάλο)- 
το, πασκίζουν να τόν διασκεδάσουν, να τόν πα
ρηγορήσουν. Μέσα στό περιβάλλον αυτό δ όμη
ρος θά γνωρίσει καί τόν έρωτα στό πρόσωπο 
μιας νεαρής χωριατοπούλας, τής Τερέζας, πού 
κάνει χρέη ύπηρέτριας στό ξενοδοχείο. Κι δ- 
ταν θα ζυγώνει ή ώρα νά έκτελεστεϊ δ αιχμά
λωτος, ή Τερέζα θά τρέξει νά ειδοποιήσει τΙς 
αρχές γιά νά τόν σώσει. ΟΙ τρόφιμοι του Παν
δοχείου αντιστέκονται μέ τα δπλα στήν επιδρο
μή κι δ αιχμάλωτος στήν προσπάθειά του νά 
διαφύγει σκοτώνεται, άγνωστο άν άπό σφαίρα 
’ Ιρλανδού ή "Αγγλου.

Ή  κεντρική ιδέα του έργου είναι πραγμα
τικά ρωμαλέα καί έκλεινε πάρα πολλές δυνα
τότητες νά αναπτυχθεί σε έργο άληθινά μεγά
λο, έργο που θά έκανε βαθύτατες τομές στό 
θέμα του καί στήν ψυχολογία ανθρώπων καί 
καταστάσεων.

Φαίνεται δμως πώς δ συγγραφέας δέν άντα- 
ποκρίθηκε στίς άπαιτήσεις μιας τέτοιας δου
λειάς. Τά πρόσωπα είναι διαγραμμένα άχνά, 
οί καταστάσεις μ* δλο τό βίαιο δυναμικό τους 
δέν αναπτύσσονται, δέ φτάνουν ώς τήν έκκρη- 
ξη ή φτάνουν χωρίς νά πατηθεί δ πυροκρουστή- 
ρας. 'Ο Μπήαν αντί νά φέρνει τους άνθρώπους 
του σέ σύγκρουση τους βάζει νά κουβεντιάζουν 
ή νά τραγουδούν, χαραμίζει πολύ χρόνο στό 
ήθογραφικό στοιχείο σέ βάρος τού δραματικού 
κι αντί νά διερευνήσει τό πρόβλημα βάζει στή 
θέση του τραγουδάκια.

Πάντως, άν δ συγγραφέας δέν κατάφερε ν’ 
άξιοποιήσει δσο χρειαζόταν, τις δραματουργικές 
δυνατότητες τής αρχικής του σύλληψης, ωστό
σο τό έργο του είναι πάντα μιά βίαιη διαμαρ
τυρία εναντίον στους πολέμους, εναντίον στή 
βία καί προπάντων εναντίον στόν Ιμπεριαλισμό 
που είναι ή βαθύτερη αίτια κάθε βιαιοπραγίας 
καί δποχώρησης τού άνθρωπισμού. Καί τά τρα
γούδια του έχουν μιάν αναμφισβήτητη ποιότη
τα.

Ή  ωραιότατη μετάφραση τού Βασίλη Ρώτα 
μεταφέρει στή γλώσσα μας δλο τό βίαιο πρω
τογονισμό τού πρωτότυπου καί αποτελεί πρα
γματική προσφορά. *0 σκηνοθέτης Α. Τριβιζάς 
είχε νά λύσει δυσκολώτατα προβλήματα κυρίως 
σ’ δ,τι αφορούσε τήν κίνηση τών προσώπων. 
Διαφωνούμε δμως μέ τόν υπερβολικά έπιθεω- 
ρησιακό χαρακτήρα που έδωσε στό ντουέτο Μυ
λαίδη - Τζίλκριστ, έξοχα ωστόσο έκτελεσμένο 
άπ τόν Δημ. Νικολέλη καί τήν Τασώ Καββα- 
δία.

’Από τους ήθοποιοός ή Ντόρα Γιαννακοπού- 
λου μας έδωσε μιάν άψογη Τερέζα. Είχε δλη 
τήν άδολη τρυφερότητα τής χωριατοπούλας καί 
ή σκηνή όπου θρηνεί τό σκοτωμένο αιχμάλωτο 
είναι ένα αληθινό ύποκριτικό επίτευγμα. Πολύ 
καλοί στους ρόλους τους δ Δημήτρης Νικολέ- 
λης, ή Τασώ Καββαδία, δ Χρίστος Κατσιγιάν-

νης (Μοσιούς), δ Σπϋρος Ροσόλυμος (Πριγ- 
κήπισσα Γκραίης) κι δ Θάνος Γραμμένος 
(αξιωματικός). ’Αντίθετα ή Νέλλη Άγγε- 
λίδου κι δ Χρίστος Πάρλας δέν είχαν τήν άπαι- 
τούμενη εύλυγισία πού απαιτούσαν τά πρόσωπα 
πού δποδύονταν. Κάτι σκληρό, κάτι άψητο στό 
λόγο τους σ’ έκανε τις κρίσιμες στιγμές νά 
ζητάς έναν άλλο τόνο φωνής, μιάν εσωτερικό
τερη έρμηνεία τού κειμένου. Είδα τό έργο πριν 
λίγες μονάχα μέρες, δταν δ Κώστας Μπάκας 
είχε άντικατασταθεί άπό τό νέο ήθοποιό Γ. 
Κάσδαγλη, δ δποίος έδωσε τόν Πάτ μέ αρκετή 
πειστικότητα.

*0 Γιάννης Τσαρούχης διαρρύθμισε έξοχα τό 
χώρο.

Κλείνοντας τό σημείωμα τούτο, μπορούμε 
νά πούμε πώς παρά τήν απουσία τής ’Αλέκας 
Παΐζη, απουσία πού γινόταν έξαιρετικά αισθη
τή δταν θυμόταν κανείς τό τέλειο παίξιμό της 
στό προηγούμενο έργο, δ θίασος τού «Κυκλικού 
θεάτρου» έκανε μέ τό δεύτερο έργο του ένα με
γάλο βήμα πρός τά εμπρός. Κι αυτό είναι κιό
λας πάρα πολύ.

Πηγαίνοντας στό θέατρο τού Δημήτρη Χόρν 
νά δούμε ένα έλληνικό έργο, ε!χα|ΐε τήν έλπίδα 
πώς θά βλέπαμε κάτι άλλο άπ’ τίς συνηθισμέ
νες φαρσοκωμωδίες μέ τίς όποιες μάς βομβαρ
δίζουν ανελέητα οί θεατρικοί μας συγγραφείς.
Ή  έλπίδα αυτή ένισχυόταν ίσως άπό τό γεγονός 
δτι ό συγγραφέας τού «Άνθρωπάκου» προτιμού
σε τήν ανωνυμία, δχι ασφαλώς άπό φόβο μήπως 
τό έργο του δέν πετύχει —  μιά καί πολύ χει
ρότερά του άνεβάζονται καί, δυστυχώς, κάνουν 
άγριες πιένες —  άλλά σίγουρα άπό σεμνότητα.
Ή  αρετή αυτή πού γίνεται δλο καί πιό σπά
νια στίς μέρες μας, δέν μπορεί παρά νά προ
διαθέτει εύνοϊκά.

Τό κακό είναι πώς οί προσδοκίες γιά μιά 
κάποια ανανέωση τής νεοελληνικής κωμωδίας 
έμειναν άδικαίωτες.

Ή  υπόθεση τού έργου έντελώς σχηματική, 
μάς έφερε πάλι μπροστά στίς —  συνηθισμένες 
γιά τή νεοελληνική σκηνή —  άπίθανες κατα
στάσεις, τίς παρεξηγήσεις πού προϋποθέτουν α
φέλεια ύψωμένη στή νυόστή δύναμη γιά νά 0- 
πάρξουν, τό γλυκερό συναισθηματισμό, τή ρη- 
χότητα, τήν επιδίωξη νά περάσει δ θεατής δυο 
«ευχάριστες» ώρες, δσο τού χρειάζεται γιά νά 
χωνέψει αναπαυτικά. Απούσιαζε κάθε προβλη
ματισμός, κάθε σύνδεση μέ τή γύρω μας πρα
γματικότητα, κάθε προσπάθεια ανίχνευσης τού 
άνθρώπινου χαρακτήρα. Πάνω στή σκηνή κι
νούνταν πλασματικά ανθρωπάκια, μέ πλασμα
τικά προβλήματα που έβρισκαν εξ ίσου πλα
σματικές λύσεις, έτσι πού δλοι νά μένουν τε
λικά ευχαριστημένοι. Τά συνηθισμένα δηλαδή 
τής συνηθισμένης.

Κι δμως υπήρχε στόν «Άνθρωπάκο* μιά δια
φορά άπ’ τίς φαρσοκωμωδίες τής αράδας. Υ 
πήρχαν κάποια ψήγματα πού άν δέν έφταναν 
γιά νά καθορίσουν μιά καινούργια ποιότητα, 
εμφάνιζαν πάντως μιά τάση βελτίωσης, καθό
ριζαν μιά διαφορά βαθμού. Τό έργο ήταν γραμ
μένο άπό άνθρωπο πού διαθέτει καί ευαισθησία 
καί προπάντων καλλιέργεια. Μέσα στήν πλημ- 
μύρα τού άφτερου, του αφόρητα καθημερινού « ο ί



ή τοΰ αγοραία θεατρικού λόγου, ύπήρχχν νη
σίδες δπου δ συγγραφέας άγγιζε τήν ποίηση. 
Τό μέρος τοΰ μονόλογου τοΰ άνθρωπάκου που 
άναφέρεται στό γράμμα, που νομίζει δτι τοΰ 
άφησε ή κοπέλλα, είναι ένα παράδειγμα. Κ’ 
εκτός απ’ αυτό, ήταν καί τό εύρημα τής Στέλ
λας, τής συγκατοίκου, τυχαίο Ισως άλλ’ δχι 
γι’ αυτό καί λιγότερο σημαντικό. Έ  συγκάτοι- 
κος αυτή, αξίζει να μάς απασχολήσει ξεχωρι
στά γιατί είναι τό πιό ζωντανό στοιχείο μέσα 
στό έργο. Πρόκειται για μια κοπέλλα από τό 
Βόλο, που ενώ μιλάει μέ τρομερή Μακρυνιτσώ- 
τικη προφορά, έχει τή φιλοδοξία να γίνει... 
έκφωνήτρια στό ραδιοφωνικό σταθμό. Πολυλο- 
γοΰ, καλόκαρδη, θεληματική, βρίσκει πάντα τρό
πο να κάνει τό δικό της. Παίρνει μαθήματα δρ- 
θοφωνίας καί καταφέρνει να διορθώσει τήν προ
φορά της καί νά πραγματοποιήσει τό όνειρό 
της. 'Όμως τήν ώρα που μιλάει σύμφωνα μέ 
τόν τρόπο που τή δίδαξαν, μεταβάλλεται σ’ έ
να ξύλινο δν, ένα είδος κουρντισμένου άνδρεί- 
κελλου. Ζωντανεύει μόνο δταν συμβαίνει κάτι 
πού τήν συγκινεί. Και τότε ξαναρχίζει τα Μα- 
κρυνιτσώτικα. Τό εύρημα τής Βολιώτισσας δεν 
είναι μονάχα μια νότα δροσιάς μέσα στό έργο. 
Ό  συγγραφέας εδώ κατάφερε, Ισως χωρίς νά 
τδχει έπιδιώξει συνειδητά, νά σκιτσάρει έναν 
τόπο τής ελληνικής πραγματικότητας: Τόν έ- 
παρχιώτη που έρχεται νά καταχτήσει τήν ’ Α
θήνα καί τό πετυχαίνει θυσιάζοντας σ’ αντάλ
λαγμα δλο τόν χυμώδη αυθορμητισμό του, δν 
όχι και τήν ανθρωπιά του.

Κι ακριβώς επειδή τό εύρημα είναι μάλ
λον τυχαίο, μάς επιτρέπει νά διαπισταύσουμε 
πώς 6 συγγραφέας διαθέτε:, κοντά στήν καλ
λιέργεια, γνήσια ευαισθησία, Ισως καί πραγ
ματικό ταλέντο δραματουργού. Ό  τύπος τής Βο
λιώτισσας δρίζει τήν κατεύθυνση πρός τήν ό
ποια θ’ άξιζε νά στραφεί δ συγγραφέας τοϋ 
«άνθρωπάκου» επιδιώκοντας νά δημιουργήσει α
ληθινά βιόσιμο έργο.

Ή  παράσταση, εξαιρετικά φροντισμένη από 
τόν Φώτο Μπαστουνόπουλο, αποτελούσε δείγμα 
ευσυνείδητης εργασίας. Γοργή, παρέκαμπτε μέ 
τό ρυθμό της τήν άφτερη καθημερινότητα :οϋ 
λόγου κι άνάδειχνε δ,τι θετικό υπήρχε στό 
έργο. Σ’ αυτό ασφαλώς συνέβαλε ή μεγάλη 
σκηνική πείρα του Δημήτρη Χόρν. Ό  άνθρω- 
πάκος πού έπλασε ήταν τέλειος στό είδος του. 
Μόνο πού τό είδος δ έ ν  ε ί ν α ι  κ α λ ό .  
Ό  Χόρν είναι μιά απ’ τις σημαντικώτερες δυ
νάμεις τής νεοελληνικής σκηνής μά, δυστυχώς, 
χαραμίζει τό ταλέντο του σέ ρόλους 'χωρίς έπ- 
αύριο. Τάχα τό παράδειγμα τοΰ Άργυρόπου- 
λου καί τού Λογοθετίδη πού σάν τόν άσωτο 
υίό κατασπατάλησαν τό υποκριτικό τους δώρο, 
δέν μπορεί νά τοΰ σταθεί δίδαγμα; *11 Βέρα 
Ζαβιτσιάνου έδωσε στον ασήμαντο ρόλο της 
δσο γινόταν μεγαλύτερο βάθος. Ή Νανά Σκια- 
δά (Βολιώτισσα) ήταν αληθινή απόλαυση. Ευ
πρόσωπη ή παρουσία τής Λούλας Ίωαννίδου 
καί τού Αευτέρη Βουρνά.

Συμπερασματικά: *0 «άνθρωπάκος» ήταν μιά 
διάψευση προσδοκίας πού ωστόσο δημιουργούσε 
καινούργιες προσδοκίες γιά τό μέλλον.

Β. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Τό Φ εστ ιβάλ  τοΰ Κ ά ρ λο β υ  Βάρυ

Στις 9 ’ Ιουνίου αρχίζει στή μαγευτική λου
τρόπολη Κάρλοβυ - Βάρυ τής Τσεχοσλοβακίας 
τό 13ον διεθνές κινηματογραφικόν φεστιβάλ. 
Συμμετέχουν εφέτος 43 χώρες, μεταξύ τών 
δποίων, γιά προ>τη φορά, οι Ηνωμένες Πολι
τείες. Θά προβληθούν 29 μεγάλες καί 36 μι
κρές ταινίες πού θά τις κρίνει 16μελής έλλανό- 
δικος επιτροπή μέ πρόεδρο τόν καθηγητή Α. Μ. 
Μπρούσιλ. Μέλη τής έπιτροπής είναι δ Γρηγό- 
ρης Τσουχράϊ, δ Γερμανός σκηνοθέτης Κουρτ 
Βόλκ, δ Γάλλος ήθοποιός Μπερνάρ Μπλιέ, οΐ 
Τσεχοσλοβάκοι σκηνοθέτες Κάρελ Ζέμαν («Δια
βολική εφεύρεση») καί Β. Πόλιαρ.

Στά πλαίσια τού φεστιβάλ Οργανώνεται «’ Ε
λεύθερον Βήμα» συζητήσεων καί ανταλλαγής 
γνωμών μεταξύ τών προσκαλεσμένων καλλιτε
χνών καί σκηνοθετών καί «Συμπόσιον» τών χω
ρών μέ καινούργια κινηματογραφική παραγωγή 
δπου θά λάβουν μέρος χώρες τής ’Αφρικής 
καί 'Ανατολής. Επίσης έκθεση φωτογραφίας 
καί έκθεση κινηματογραφικής άφίσσας.

’Από τήν Ελλάδα έκλήθησαν νά παρακολου
θήσουν τό φεστιβάλ ή κ. Κατίνα Παξινού, δ κ. 
Μιχ. Ινακογιάννης, ή κ. Ειρήνη Παππά καί δ 
Ρούσσος Κούνδουρος. Τοΰ τελευταίου τό μικρό 
ντοκυμανταίρ «Τ’ αναστενάρια* θά προβληθεί 
στό «Συμπόσιον*.

Τό φεστιβάλ τού Κάρλοβυ - Βάρυ είναι ένα 
από τά παλαιότερα διεθνή κινηματογραφικά φε
στιβάλ, σύγχρονο μέ τών Καννών. Ή  διεθνής 
ομοσπονδία κινηματογραφικών ενώσεων τό έχει 
κατατάξει στήν πρώτη κατηγορία, εφάμιλλο μέ 
τών Καννών, τής Βενετίας κλπ. *Έχει ευρύ 
διεθνή χαρακτήρα καί μαζί μέ τό φεστιβάλ 
τής Μόσχας άποτελει τόν συνδετικό κρίκο με
ταξύ τοΰ κινηματογραφικού κόσμου τών σοσια
λιστικών καί τών καπιταλιστικών χωρών.

Κ Τ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η  Σ Ε  

ΜΑΝΩΛΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ

Έ Γ Γ Ρ Α Φ Έ Σ
Κ  A  I

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ε Ι Α
( Π ο ι ή μ α τ α )

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΙ

Βιβλιοπωλεΐον ΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ 
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Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ ΗΤ Ε Χ Ν Η Σ
Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Μ ιά  σοφ ή  π ρ ό τ α σ η

γιι ό Φεστιβάλ ’Αθηνών φαίνεται πώς θά γίνει και φέ- 
Τ τος πάλι λειψό καί άκιριβά πληρωμένο άπ' τον προ
ϋπολογισμό, δπως συνηθίσαμε νά το βλέπουμε στα  τε
λευταία χρόνια. Ή  πρόταση νά συμπληρωθεί παράλλη
λα καί με έκθέσεις ζωγραφικής καί γλυπτικής είναι πο
λύ σωστή κκχί θά έδινε στά  μάτια των ξένων μιά πληρέ
στερη είκόνα τής καλλιτεχνικής μας δραστηριότητας. Δεν 
θά βρεθεί -λοιπόν κανείς άνοιχταμάτης αρμόδιος νά τό 
καταλάβει;

Π ολύ  μ α κ ρ ιά

Μ άς δόθηκε κι άλλη φορά ή ευκαιρία νά μιλήσουμε 
για τις τερατώδεις άφίσες που με διάφορες ευκαι

ρίες γεμίζουν καμιά φορά τούς τοίχους τής Αθήνας καί 
τοποθετούν τό κοινό γούστο σ ’ απαράδεκτα χαμηλό έπί- 
πεδο. Κ’ είχαμε έλπίσει πώς θά είχανε βάλει μυαλό οί 
κάθε λογής αρμόδιοι, τουλάχιστον ώς τό σημείο ν’ ο,να- 
θέτουν σέ υπεύθυνα χέρια τέτοιες έκδηλώσεις. Η έμφάνι- 
ση δπως τής απίθανης άφίσας πού τοιχοκαλλή3η<ε μέ 
την ευκαιρία τής έβδομάδας τής ψυχικής υγιεινής διάψευ- 
σε  τις ελπίδες μας. Θάλεγες πώς οί οργανωτές της εί
χαν προηγούμενα μέ την ψυχική υγεία καί θάλθηκαν μέ 
κάθε τρόπο νά την δυσφημίσουν. Τό θέμα γενικά είναι 
μπερδεμένο κ* έχει πολλαπλές προεκτάσεις κ' ίσως νά 
μην παίρνει θεραπεία, εκτός άν οί άρχοντες γίνουν φιλό
σοφοι... Μά είναι άπογοητευτικό όταν διαπιστώνει κανείς, 
πώς σέ τέτοια περιβάλλοντα, πού θάπρεπε νά έχουν μιά 
κάποια πνευματικότητα, βρισκόμαστε πολύ μακρυά άπ* 
την ιδανική αυτή λύση.

Τό χ α ρ α κ τ ικ ό  της Βάσως

Φ  ά αντίτυπα του χαρακτικού τής Βάσως Κατράκη πού 
τυπώσαμε για τούς φιλότεχνους του τόπου μας κον

τεύουν κιόλας νά έξαντληθουν παρόλο πού δέν έχουν περάσει 
παρά ελάχιστες βδομάδες από τότε πού έμφανίστηκαν 
στά  γραφεία μας. Κ* είναι τούτο πολύ ενθαρρυντικό. Για
τί έκτος άπ ’ την υψηλή ποιότητα τής τέχνης τής χαρά- 
κτριας καί τής αναγνώρισης πού δίκαια γνώρισε άνάμε- 
μεσα στο κοινό, μαρτυρεί καί για μιαν άνοδο τού ενδια
φέροντος του κοινού για την κολή, γνήσια τέχνη καί γε
νικά μιά σημαντική πρόοδο στην αισθητική του διαπαι
δαγώγηση. Πράμα πού δίνει καί σέ μάς τό κουράγιο νά 
συνεχίσουμε την προσπάθεια μας, γιά νά συμβάλουμε, 
όσο μπορούμε, στο μεγάλο αυτό έργο.

01 ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Ζ1Τ0Σ. Μεγάλη Αίθουσα: "Εκ
θεση μιάς μεγάλης σειράς έργων 
τοΰ Ίσπανογάλλου ζωγράφου Βι- 
λατό. Εκτίθενται έργα πού ανή
κουν σέ διάφορες ιδιωτικές συλ
λογές καί μερικά διατίθενται πρός 
πώληση. Είναι ή πρώτη έκθεση 
έργων τοϋ γνωστού αύτοΰ Εύρω- 
παίου καλλιτέχνη στή χώρα μας.

ΖΓΓΟΣ. Μικρή Αίθουσα. "Εκ
θεση έργων ζωγραφικής τοΟ νέου 
καλλιτέχνη Παύλου Μοσχίδη.

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. "Εκθεση έρ
γων ζωγραφικής του Άλέκου Κον- 
τόπουλου.

ΝΈΕΣ ΜΟΡΦΕΣ. Τπόγειο: Έ κ 
θεση έργων γλυπτικής καί σχε
δίων τής Σωσώς Χουτοπούλου.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ. Μεγάλη Αί
θουσα. 'Ομαδική έκθεση ζωγραφι
κής Κεφαλλήνων ζωγράφων. Με
τέχουν οί καλλιτέχνες: Ντιάνα
Άντωνακάτου, Νενέττα Κοσμετά- 
του, Κική Αασκαράτου - Τυπάλ- 
δου, ’ Επαμεινώνδας Αιώκης, Μα
ρία Πανά, Γιάννης Πεταλούδης, 
Γεώργιος Φωκάς.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ. Μεσαία αίθου
σα. Έκθεση ζωγραφικής Κ. Γιολ- 
δάση.

ΑΙΘΟΓΣΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
"Εκθεση έργων λαϊκής τέχνης 

καί χειροτεχνίας Βαλκανικών χω
ρών.

ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

"Εκθεση ζωγραφικής Ελλήνων 
Αίγυπτου. Συμμετέχουν οί καλλι
τέχνες: Θεοδ. Μ. Αύλωνίτης, Χα- 
ρίκλεια Βένιου, Δημήτρ. Διακου- 
μίδης, Ελένη Ίακωβίδου, Άλέ- 
κος Ίεριονυμίδης, Ε5η Καρατζά, 
Βικτ. Καρατζά, Μιχ. Κιούσης, 
Μαριλ. Κλωνάρη, Έλλη Κοκκι- 
ναρά, Άποστ. Κυρίτσης, Γιάννης 
Μαγκονέρης καί Κώστας Νικο- 
λαΐδης. 623
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"Ανω : X . Βένιου, Ά π  τή Ζωή

Κάτω : Κ ική  Τυπάλδου - Λασκαράτον, Σύνθεση
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Ά λ έκ ος  Κ οντόπουλος, ζωγραφική (Ν έ  
πτική (Νέες Μ ορφές) — Κ βφαλληνες 
8ης (Ζ υ γ ό ς )—  Έ λλη νες καλλιτέχνες τής 
Γραμμάτων).

Παρουσιάζει πάντα καινούργιο ενδιαφέρον μια I  
έκθεση ζωγραφικής τού Άλέκου Κοντόπουλου.
Γιατί 6 καλλιτέχνης δεν στέκεται ποτέ στήν 
περιοχή πού κατάχτησε. Σπρώχνει δλοένα καί πιό 
πέρα τούς πλαστικούς του προβληματισμούς κα! 
οί μορφές του διατυπωμένες πάντα καθαρά, χω
ρίς καμία πρόθεση να καταφύγουν σέ αμφίβολα 
αισθητικά στοιχεία, δείχνουν την προσπάθεια 
ανανέωσής τους πού καταβάλλει δ ζωγράφος.

Ό  Κοντόπουλος έπαυσε βέβαια από καιρό 
νά σέβεται τήν έξωτερική όψη τών πραγμάτων 
κ’ Ισως ή ζωγραφική του νά μήν αποτελεί μιάν 
απόπειρα προσπέλασής της από έναν άλλο δρό
μο. "Ομως δ ζωγράφος δεν έπαυσε νά σέβεται 
τούς νόμους τής ζωγραφικής και κατά κάποιο 
τρόπο καί τούς νόμους τής φύσης. ’ Οργανώνει 
τό χώρο του ζωγραφικά, χιορίς νά έπιστρατεύει 
στοιχεία έξωζωγραφικά πού θά ξάφνιαζαν τό 
θεατή καί θά τραβούσαν τήν προσοχή του μ’ 
άλλο τρόπο. Σέ μερικά σχέδιά του, βγαλμένα 
μέ πηχτή νερομπογιά, άπλουστεύει τήν παλέτ- 
τα του, καί τά καταφέρνει νά κινεί ζωγραφικά 
μιάν επιφάνεια μέ δυό - τρεις σίγουρους κι έναρ- 
μονισμένους τόνους. Οί συνθέσεις του είναι σ’ 
αύτά λιτές καί προσεχτικές, τά σχήματά τα> 
ίσοροπουν χωρίς καμιά ιδιαίτερη άρχιτεκτονη- 
μένη ένταση καί τό ραβδωτό σχήμα που έμπασε 
στό έργο του, γιά πρώτη νομίζω φορά, χωρίς 
νά έγκαταλείψει τό βασικό ατμοσφαιρικό του 
κλίμα, τού έδωσε πολλές δυνατότητες ποικιλίας 
κι ενεργοποίησε πιό χτυπητά τήν έπιφάνειά 
του. Στά μεγάλα έργα του ή πηχτή άστρωτ7| 
ματιέρα του δημιούργησε τήν αίσθηση τής τοι
χογραφίας, μέ άλλες ζωγραφικές απαιτήσεις, 
μά δεν τούς έλειψε μιά κάποια σκληρότητα, 
πού μαζί μέ τή στερεότητα των όγκων του, 
έπέζησε από προηγούμενα στάδια τής δουλειάς 
του. .

Η Σωσώ Χουτοπούλου παρουσίασε μιά σειρά 
από συνθέσεις της από όςυγονοκολημένες σιδε
ρένιες λάμες. Φρόντισε όμως πολύ τό Ολικό 
της κι έτσι δέν έμεινε σχεδόν καμιά απ’ τις 
έπιφάνειές της χωρίς ν’  άποχτήσει έναν ένερ- 
γητικό ρόλο στις συνθέσεις της. Ή κύρια πρό
θεσή της ήταν νά ισορροπήσει αυτές τις επιφά
νειες, πού σταθερά κολημένες σου. έδιναν τήν 
αίσθηση των κύβων. ΙΙροσπάθησε νά παίξει μ’ 
αύτά τά νοητά παραλληλεπίπεδα καί θέλησε νά 
τά κινήσει πάνω σέ μιά προκαθορισμένη Ισως 
φορά. Τεχνικά τά κατάφερε νά Ισοροπήσει τίς 
συνθέσεις της μέ τρόπο τυπικό πού προβαλλό
ταν αυτόματα. Ό  στενός χώρος δέν άφησε να
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€ς Μ ορφές)— Σ ω σ ώ  Χουτοπούλου, γλυ- 
ζω γ ρά φ οι (Π αρνασσός)— Παύλος Μοσχί- 
ΑΙγόπτου (Στέγη καλών Τεχνών καί

προβληθούν δσο έπρεπε τά μορφολογ ικά της 
αυτά παιχνίδια.

Στη μεγάλη αίθουσα τοϋ Παρνασσού ή Κεφαλ- 
ληνιακή ’Αδελφότητα όργάνωσε μιαν έκθεση δ- 
που πήραν μέρος πολλοί Κεφαλλωνήτες ζωγρά
φοι. Τά έργα πού παρουσίασαν ήταν άποκλει- 
κά σχεδόν, τοπία απ’ τό όμορφο νησί τους. 
“Έγραψαν έτσι δλοι τους σχεδόν φυσιολατρι
κούς ύμνους για τή γραφική τους πατρίδα και 
πολλοί έγιναν πειστικοί μέ τήν αλήθεια τής 
δράσής τους, τήν αγάπη τους για τή φύση της, 
κι αρκετοί μέ τήν προσπάθεια να κρατήσουν 
τήν πιστότητα τού τοπίου. Βέβαια δέν έλει- 
ψαν καί οί προσπάθειες . για νά προωθήσουν 
παρακάτω τΙς αναζητήσεις τους.

'II Ντιάνα Άντωνακάτου, μαζί μέ τούς ροζέ 
τόνους πού είχαμε δει καί σέ παλιότερη δου
λειά της, παρουσίασε σέ μερικά τοπία της μιάν 
έξαρση ατούς δγκους της, πράγιια πού, μαζί 
μέ τή σιγουριά καί τήν ένταση τής παλέττας 
της, έδωσε μιά στερεότητα στό έργο της. 'Η 
Νινέτα Κοσμετάτου, μέ ιδιαίτερη προτίμηση 
στά εσωτερικά των αρχοντικών, έδωσε λεπτούς 
ευαίσθητους τόνους, μά έμεινε σέ μιάν εξωτε
ρική γραφική θεώρηση των αντικειμένων της. 
Ή  Κική Λασκαράτου - Τυπάλδου δέν προχώρη
σε πρός τό ψυχικό κλίμα πού είχαμε έπιση- 
μάνει σέ μερικά προηγούμενα έργα της καί 
πού θά μπορούσε νά τής γίνει δημιουργική α
φετηρία για τό πλησίασμα του κόσμου της. 
'Η σύνθεσή της δμως ήταν ένας σωστός ζω
γραφικός πίνακας. Μερικές άκουαρέλλες τοϋ 
Γιάννη ΙΙεταλούδη, βγαλμένες μέ μιάν ακρο
βατική δεξιοτεχνία, ήταν αληθινά ένδιαφερου- 
σες στιγμές τής έκθεσης. Ό  ζωγράφος γνώριζε 
νά κρατά μιά διαφανή ατμοσφαιρική κατάστα
ση, άξιοποιώντας τό νερένιο ύλικό του. 'Ο 
Γιώργος Φωκάς έδωσε εικόνες πιστές μέ αγά
πη για τό τοπίο καί σεβασμό γιά τά Ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τής φύσης τής πατρίδας του.

fO IIαυλός Μοσχίδης μάς παρουσίασε στή 
μικρή αίθουσα τοϋ Ζυγου μιά σειρά από και
νούργια έργα του. 'Ο νέος αυτός καλλιτέχνης 
μάς έδειξε ένα καινούργιο στάδιο στις αναζη
τήσεις του, δπου τό χρώμα του γίνεται πιό 
σταθερό, μά διασκεδάζεται από μιά προσπά
θεια νά προβληθεί σάν κηλΐδα, κάποτε μάλιστα 
σαν μικρή πινελλιά, πράγμα πού συχνά τείνει 
νά προσβάλει τούς δγκους του. Σέ μερικά μι
κρά έργα του, πού είναι ίσως καί τά πιό καλά 
τής έκθεσής του, τό χρώμα του λειτουργεί πιό 
ζωγραφικά, σέ μεγαλύτερα σχήματα καί μέ 
μιάν έξπρεσσιονιστική άντήχηση.

"Ανω : Ντιάνα Άντωναχάτου Εσωτερικό  

Κάτω : Γ. ΓΙεταλονδης, Βράχοι (άκουαρέλλα)
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βληθεί μέ τό πρωτότυπο έργο όταν είναι δ- 
λοκληρωμένο. Ή εντελώς πρόσφατη πλαστική 
μας τέχνη έχει μιαν αδυναμία γιά τά ασυμ
πλήρωτα έργα καί μας έξοικίωσε μέ σώματα 
πού ήτανε θεληματικά ακρωτηριασμένα. "Ο
μως αυτό είναι άλλο ζήτημα. "Ενας αρχαίος 
γλύπτης δέν θά παραδεχότανε ποτέ ένα ακέ
φαλο σώμα ή έναν αθλητή χωρίς χέρια!

Αυτά πού είπαμε είναι Ισως αρκετά γιά νά 
δείξουν πώς καί δ εγωισμός καί ή σχολαστι
κότητα πρέπει νά κρατηθούν μακρυά απ’ αυ
τό τό λεπτό ζήτημα. Ξεκινώντας απ' τό βα
σικό αξίωμα πώς σέ κάθε έργο τέχνης αξίζει 
δ βαθύτερος σεβασμός, πρέπει νά αντιμετωπί
σουμε την κάθε περίπτωση πού προκύπτει, μέ 
τήν πληρέστερη συνείδηση τού προβλήματος. 
Δέν υπάρχουν γι’ αυτό σταθεροί κανόνες ό
μως μπορεί νά δεί κανείς από ένα δυό παρα
δείγματα στο μουσείο τής ’Ακρόπολης.

Σέ κάθε αρχαιολογικό μουσείο είναι εκτε
θειμένα πρίν απ’ όλα καί πάν’ απ’ όλα, έργα 
τέχνης, πού τό καθένα τους φέρνει τό δικό 
του μήνυμα, καί μόνο κατά δεύτερο λόγο πα
ρουσιάζονται σάν αρχαιολογικά εύρήματα. "Αν 
ύπάρχουν Αρχαιολόγοι πού δέν μπορούν νά 
δεχτούν αυτή τήν άποψη, τό καλύτερο πού έ
χουν νά κάνουν είναι νά μήν καταπιαστούν 
μέ τόν έκσυγχρονισμό ένός μουσείου. Τά κα
θαρά Αρχαιολογικά προβλήματα, όπως ή χρο
νολόγηση ένός εκθέματος ή ή καταγωγή του 
στή σχετική του σχολή, δέν είναι από τά πιό 
δύσκολα. Τά πραγματικά προβλήματα είναι 
εκείνα πού σχετίζονται μέ τήν τακτοποίηση 
ένός μουσείου. Πώς νά ταιριάσεις τά μεγά
λα μέ τά μικρά έργα, τά μαρμάρινα μέ τά 
πήλινα ή τά μπρούντζινα, τά ανάγλυφα μέ τά 
αγάλματα, μοναχικές καθιστές φιγούρες μέ 
μεγάλες μακρυές συνθέσεις σάν τά αρχαϊκά 
αετώματα ή τή φρίζα τού Παρθενώνα στο Μου
σείο τής ’ Ακρόπολης.

Οι διαστάσεις μιας αίθουσας, καί μάλιστα 
τό ύψος της παίζουν σημαντικό ρόλο. Προσπα
θώντας νά εξασφαλίσουμε περισσότερο χώρο 
στό Μουσείο μας, δέν φτάσαμε στό σημείο νά 
εκθέσουμε όσο τό δυνατόν περισσότερα έργα, 
αλλά νά τά παρουσιάσουμε όσο γίνεται καλύ
τερα ώστε νά προβάλλεται ή προσωπικότητά 
τους μέσα στό χώρο πού τά περιβάλλει. Οι 
μεγάλες γκαλλερί μπορεί νά εξυπηρετούν τά 
καραβάνια τών τουριστών, είναι όμως κατα
στροφικές γιά τά εκθέματα. Γιατί, στις με
γάλες αυτές γκαλλερί, όχι μόνο δέ μπορεί 
νά δημιουργηθεϊ μιά ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, 
αλλά καί τά έργα χάνουν κάτι από τό μέ
γεθος καί τό βάρος τους. Τό ίδιο συμβαίνει 
καί γιά τούς στενούς διαδρόμους όπου δ επι
σκέπτης είναι ύποχρεωμένος νά περνά ανά
μεσα σέ μιά διπλή σειρά από αγάλματα που 
είναι τοποθετημένα κοντά ατούς τοίχους, σάν 
τό βασιλιά όταν επιθεωρεί ένα τιμητικό από
σπασμα. Μιά αναπόφευκτη συνέπεια τών με
γάλων αιθουσών είναι καί τό ότι, πρέπει νά 
τοποθετηθούν έργα καί .στή μέση τους. "Ετσι 
ένα άγαλμα προβάλλεται ατά πισινά ένός άλ
λου αγάλματος κι αυτό δημιουργεί ένα γε

νικό χάος. cO επισκέπτης μέσα στό δάσος χά
νει τή θέα τού δέντρου.

"Αν ή άποψή μας αυτή είναι σωστή, κατα
λήξαμε στό συμπέρασμα, πώς είναι έπιτρε- 
πτόν, ακόμα καί απαραίτητο, παρόλες τίς 
διαμαρτυρίες τών αρχιτεκτόνων, νά διασπά- 
σουμε τά μεγάλα δωμάτια χρησιμοιώντας κά
θετες γραμμές. Ή  σωστή χρήση αυτών τών 
κάθετων έπιπέδων στό φόντο τών αγαλμάτων, 
μπορεί νά συμβάλει στήν Αρμονική σύνθεση 
τής αίθουσας ένός μουσείου. Γιατί κάθε αίθου
σα ένός μουσείου είναι καί μιά συμφωνία στό 
χώρο. Πρέπει νά ύπάρχουν τουλάχιστον δυό 
τεμνόμενοι άξονες. Τό ιδεώδες είναι νά υπάρ
χει κάποιος καταφανής σύνδεσμος ανάμεσα στή 
μιά καί στήν έπόμενη αίθουσα σάμπως ή 
μιά νά οδηγεί μέσα στήν άλλη ώστε νά φαί
νονται σάν αξεχώριστες. Αυτό τό πετυχαίνεις 
άν σέ δυό συνεχόμενα δωμάτια τοποθετηθούν 
έργα που νά άντιτίθενται τά μέν στά δέ, 
πράγμα πού σχηματίζει έναν νοητό άξονα ό 
όποιος περνά άπ* τό κέντρο τού ανοίγματος 
πού υπάρχει ανάμεσα στά δυό δωμάτια. Τά 
εκθέματα βέβαια αύτά πρέπει νά έχουν ένα 
φόντο, γιατί αλλιώς χάνονται μέσα στό κενό.

Σύνθεση είναι ή συνάντηση αξόνων καί ή το
ποθέτηση έργων, γύρω από νοητά σημεία. 
"Ομως ένα μεγάλο πρόβλημα γιά τή διευθέ
τηση ένός μουσείου είναι καί τούτο: ή τάση 
νά βάλουμε τά έργα τό ένα κοντά στό άλλο 
έρχεται σέ αντίθεση μέ κάποια άλλη βασική 
αρχή. Πώς κάθε έργο πλαστικής τέχνης πρέ
πει νά διατηρήσει τή μεγαλύτερη δυνατή α
νεξαρτησία καί νά μή στέκεται πίσω από κά
ποιο άλλο, γιατί έτσι χάνει τήν καθαρότητα 
τού περί γράμματός του καί τήν ατομική του 
ύπόσταση. Τούτο σημαίνει κυρίως πώς κάθε 
έκθεμα, άν είναι δυνατό, πρέπει νά έχει καί 
τό δικό του φόντο, ώστε νά κερδίζει τήν α
διάσπαστη προσοχή τού θεατή, σάν νάτανε τού
το, τό μοναδικό έργο τέχνης στον κόσμο. Καί 
οί δυό αυτές αρχές, μπορούν νά Ικανοποιηθούν, 
είναι ζήτη;ια ατομικής έπιδεξιότητας. Στό 
Μουσείο τής ’ Ακρόπολης άρνηθήκαμε επίμο
να νά τοποθετήσουμε τά έργα στή σειρά μπρο
στά στον τοίχο τών μεγάλων πλευρών τών 
αιθουσών. Χρησιμοποιήσαμε αδίσταχτα κά
θετα διαφράγματα τοποθετημένα κάποτε δια- 
γωνίως πρός τούς τοίχους ώστε νά δημιουργεί- 
ται γιά κάθε άγαλμα δικό του φόντο. Σέ με
ρικές περιπτώσεις τοποθετήσαμε αγάλματα 
γωνιαστά τό ένα μέ τ άλλο καί προσαρμο
σμένα στό σχήμα τού δωματίου με ιδιαίτερη 
φροντίδα νά δημιουργήσουμε τό κατάλληλο πε
ριβάλλον γιά τή σύνθεσή μας. ’ Ιδιαίτερα ά- 
ποφύγαμε νά κάνουμε όρθές γωνίες στίς αί
θουσες πού είναι σ’ όλα τά μουσεία τά πιό 
άχαρα καί άβολα σημεία.

"Ενα μουσείο γλυπτικής στεγάζει αγάλμα
τα. Ή  πληθώρα τών κάθετων γραμμών πού 
δημιουργούν, επιφέρει κάποια μονοτονία, κ’ 
έτσι προσπαθήσαμε νά παρεμβάλουμε κάποιο 
ανάγλυφο, όπου ήταν δυνατό. "Αν όμως ή μο
νοτονία δέν είναι αρεστή, από τήν άλλη ή 
Απλότητα είναι επιθυμητή κι αύτό ύπήρξε 
πάντα επιδίωξή μας. ’ Αποφύγαμε τά βαριά



έπιπλα καί ταιριάσαμε τους λιγοστούς ξύλι
νους πάγκους μέ τή διευθέτηση τών έργων 
πού ήταν κοντά τους. Οί τοίχοι τού Μουσείου 
έμεναν γυμνοί καί δέν βάλαμε επεξηγηματι
κούς χάρτες. ΟΙ λίγες απαραίτητες λέξεις πού 
χρειάστηκαν, σκαλίστηκαν στίς άκρες πάνω 
στις βάσεις, καί κάθε άλλη έξήγηση είναι 
χαραγμένη στίς πέτρες πού χρησιμοποιήθη
καν γιά να καλύφουν τά έπικίνδυνα κενά. “Έ 
τσι προσπαθήσαμε κι αυτές ακόμα νά τίς κα
ταστήσουμε οργανικά μέρη τής σύνθεσης έ- 
νός δωματίου.

Παρ* δλο πού ή τακτοποίηση ένός μουσείου 
αναλύεται σέ μια σειρά διαφορετικά προβλή
ματα, είναι καλύτερα νά μήν καταπιαστεί κα
νείς μ’ αύτή τή δουλειά άν δέν δώσει πρώτα 
απάντηση σ’ ένα βασικό ερώτημα: Ποιός εί

ναι 6 σκοπός ένός μουσείου; Ποιόν κύριο σκο
πό πρέπει νά έξυπηρετεΤ; Πολλοί άνθρωποι 
έχουν την εύγενή φιλοδοξία νά κάνουν κάτι 
τό «χρήσιμο» γιά τούς άλλους. Οί άνθρωποι 
αυτοί θεωρούν ενα μουσείο χρήσιμο άν είναι 
«διδαχτικό». Παρά τόν κίνδυνο πού διατρέ
χω νά φανώ εικονοκλάστης καί αιρετικός στίς 
όδηγίες τών μεγάλων διεθνών όργανώσεων, ο
φείλω νά ομολογήσω πώς θεωρώ αυτόν τόν 
προορισμό, σχετικά μέ μουσείο τέχνης, μαζί 
λαθεμένο καί επικίνδυνο από τήν αρχή του.
Η ιστορία τής τέχνης μπορεί νά διδαχτεί. 

'Όμως ή απόλαυση ένός έργου τέχνης δέν δι
δάσκεται, μά προκαλείται μέ μέσα πού κα- 
τευθύνονται στό πνεύμα κι όχι στή νόηση.

Μετάφραση : Γ. Π ΕΤΡΙΙΣ

Έ κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε
Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ο Μ Ο Σ  

Τ Ω Ν  Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Τ Ο Υ
Η Λ I Λ  Ε Ρ Ε Ν Μ Ι Ι Ο Υ Ρ Γ Κ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΟΝΙΑ ΖΩΙΙ
Μια θαυμάσια εικόνα τών πρώτων μετεπαναστατικών χρόνων στή Ρωσία 

Σκιαγραφίες του Παστερνάκ, του Μαγιακόφσκυ κ.ά.
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Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  Σ Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Α

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

Α Ι Δ Ω Σ  Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Υ

Μ Α Τ Ω Μ Ε Ν Α  Χ Ω Μ Α Τ Α

Τ Ο  Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α  
Τ Η Σ  Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ι Κ Η Σ  Τ Ρ Α Γ Ω Δ Ι Α Σ

Πωλείται σ ’ δλα τά βιβλιοπωλεία



ΕΠ ΑΝ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΕ ΕΚΠ Τ Ω Σ Ι Ν  40%
Καί ΜΟΝΟΝ μέ 100 Δραχμ. τόν ΜΉΝΑ σας προσφέρονται μέχρι καί του 

ποσού των 3000 Δραχμών τά άξιολογώτερα κλασσικά έργα ( ‘ Ιστορικά, Λογο
τεχνικά, Επιστημονικά) πού αποτελούν τό καύχημα κάθε μορφωμένου άνθρώ- 
που, προκαταβάλοντας μόνον τά δετικά.

Μ Ε Γ Α Λ Α  Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ Α  Ε Ρ Γ Α
ΕΙΣ  ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ -  ΧΡΥΣΟΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΑ

W. DURANT: Π Α ΓΚ Ο ΣΜ ΙΟ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΥ ΔΡΧ. ΕΚΠΤωΣΙΣ ΔΡΧ.
Τόμ. Α '—Ή άνατολική μας κληρονομιά 350 407ο 210

» Β'—Ή κλασσική μας κληρονομιά (ΕΛΛΑΣ) 350 210
» Γ'—Ή κλασσική μας κληρονομιά (ΡΔ)ΜΗ) 350 210
» Δ '—Ό  αίών τής πίστεως (ΜΕΣΑΚύΝ) 350 210
» Ε'—’ Αναγέννησις 350 210
» ΣΤ '—Μεταρρύθμισις 350 210

Μ. C R O U ZR T: Ζ '-Ν εώ τ. πολιτ. μέχρι καί τού 1958 350 210
EM. B R E H IE R : Ιστορία τής φιλοσοφίας Τόμ. 2 540 407ο 325
G. W ELLS : Παγκόσμιος Ιστορία » 1 260 155
Ρ. DECHARME : Ελληνική Μυθολογία * 2 280 170
AL. KRAPPE : Παγκόσμιος Μυθολογία » 1 220 130
R. ROLLAND : Ζάν - Κριστόφ » 2 360 215
Ο. OLSEN : Ό  γύρος τού κόσμου » 1 380 230
Κ. ΧΑΣΑΠΗ : Σύγχρ. έκλαΐκ. άστρονομία » 1 350 210

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΛΑΣ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. ΤΟΜ 10
ΤΟΜΟΣ Α' Περιλαμβάνει:  ̂ -  ΔΡΧ. 270 Μεΐον 4 0 γ ο Δρχ. 165
α) Σταντάλ : Τό κόκκινο και τό  μαύρο β) Ο. Μτταλζάκ : Μπάρμπα Γκοριό
y ) Μ. Γκόρκυ : ΟΙ Άρταμάνωφ δ) Γ. Άμάντο : 'Οργισμένη γή.
ΤΟΜΟΣ Β' Περιλαμβάνει: — ΔΡΧ. 270 Μείον 40®/ο Δρχ. 165
α) Μ. Σμιθ : "Ενα δένδρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν β) Γ. Φώκνερ : ΟΙ Αδούλωτοι 
γ ) Σ. Λιούϊς : Μπάμπιτ δ) Βολταίρου : Ό  Αγαθούλης
ΤΟΜΟΣ Γ' Περιλαμβάνει: — ΔΡΧ. 270 Μεΐον 40 /°ο Δρχ. 165
α) Μ. θερβάντες: Δον Κιχώτης, Μέρος Α' καί Μέρος Β'. β) Α. Καμύ: Ό  5ένος 
γ ) Α. Ζίντ : Ποιμενική συμφωνία.
ΤΟΜΟΣ Δ' Περιλαμβάνει : — ΔΡΧ. 270 Μειον 40 */0 Δρχ* 165
α) Γ. Φλωμπέρ : Μαντάμ Μποβαρυ β) Άνατόλ Φράνς : Τό νησί των Πιγκουΐνων
γ ) Φρ. Μωριάκ : Κόμπος άπό όχιές δ) Α. Μαλρώ : ‘ Η 'Ελπίδα ε) Ν. Γκόγκολ : Τα- 
ράς Μπούλμπα.

Άπευθύνεσθε είς τόν έκδοτικόν μας οίκον καί θά λαμβάνετε τά έργα τής άρε- 
σκείας σ α ς :

ΑΘΗΝΑΙ — Πανεπιστημίου 44 (1ος δρ. Γραφ. 5-6) Τηλ. 614.146 
ΘΕΣ)ΝΙΚΗ — Φραγκίνη 5-4ος όροφος  Τηλ. 23.779 
Πα ΤΡΑ Ι — Κορίνθου 290 (Χρ. Γεωργιάδης)
ΟΙ ενδιαφερόμενοι πού αδυνατούν νά προσέλθουν είς τά  ώς άνω γραφεία μας δύ- 

νανται νά τά προμηθεύωνται άπό τούς κατά τόπους Πλασιέ και Βιβλιοπώλας.
Επειδή τό μέτρον είναι οριστικόν καί έπαναστατικόν μην πιστεύετε στις τυχόν δυ- 

σφημηστικές άντιδράσεις πού θά έξαπολυθούν.

Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Ι Κ Ο Σ

Ά φ ο ι  ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΙ &  Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΕΑΣ ο. €.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44 - ΑΘΗΝΑΙ -  ΤΗΛ. 614.146



Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ
“ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,,

ΜΟΥΣΙΚΗ.
Μ. ΘΕΟΔΩ ΡΑΚ Η : ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΡΧ. 40
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.
Ο ΙΣ Ε Ν Α Σ Ε Κ : ΡΩΜΑΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ & ΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ 25
ΘΕΑΤΡΟ.
Μ Π ΡΕΧΤ: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ 15
ΖΙΙΓΡΑ Φ ΙΚ Η .
ΒΑ1ΩΣ ΚΑΤΡΑΚΗ : ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕ ΠΕΤΡΑ 150
Γ. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ : ΔΥΟ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ 200

Ε Π Ι Σ Η Σ  Τ Α

Δ Ε Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α
Κ Α Ι

1 Ε Κ Α Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Ε Σ  Τ Ο Μ Ο Ι
Τ Η Σ

«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι  Α Ζ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι  Τ Η Σ  Ε Α Λ Α Δ Ο Ζ
ΑΝΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΗ  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ  

ΕΔΡΑ  & ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΕΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 34. & ΚΟΡΑΗ 1 -  ΤΗΛ. 21 - 961

ΙΔΙΟ ΚΤΗ ΤΟ Ν  ΜΕΓΑΡΟΝ

τ η  1917

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι  Α Ζ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι  Τ Η Ζ  Ε Α Λ Α Δ Ο Ζ
ΠΥΡΟΙ-ΜΕΤΑΦΟΡΟΝ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ


