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Σηκώνοντας στουςώμονςτου τόέπαϋλο τον Μαρα$ο)νίον 
ό ό)ραΐος νεκρός κατεβαίνει στον άδη, 
κεΐ που οί αιώνιοι "Ελληνες τον καρτερούν. Ά λ λ ’ όμως 

τους πάει μισό τ ’ άγγελμα:
Η- Ν  Ε Ν ΙΚ Η —
άλλοι σάς φέρνουν πίσω μου το Ν Ε Ν ΙΚ Η Κ Α Μ Ε Ν .  
Έ γό) δεν ητανε νά ρϋώ τόσο ένωρίς, έμενα , 
στών Πλαταιών τη χώρα και τον Μαραϋώνα, 

με σκοτώσανε οί ίΐέρσες.
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Γ Λ Ω Σ Σ Α

Π A
Μέ τή σύντομη τούτη μελέτη μου θέλω νά 

ξαναθέσω το γλωσσικό πρόβλημα, νά δείξω 
τή μεγάλη του σημασία  γ ιά  την παιδεία* 
και νά τονίσω το χρέος που  έχουμε όλοι μας 
νά έπιταχύνουμε τή σωστή λύση του, μιά άπό  
τ ις  απαρα ίτητες προϋποθέσεις γ ιά  νά πρ ο 
κόψει ό λαός και νά υψωθεί πνευματικά.

Τό θέμα μου είναι πολύ πλατύ. Γιά νά 
μήν άψήσω μέ τήν άναγκαστική βραχυλογία  
μου σκοτεινά πολλά σημεία, θεωρώ σκόπιμο 
νά παρουσιάσω  τώ ρα στην άρχή έπ ιγραμ - 
ματικά τ ις  κεντρικές θέσεις καί τ ις  λύσεις, 
που  θά προτείνω.

Θέσεις
α ' .  Τό γλωσσικό ζήτημα παρουσιάζεται 

έντονα μαζί μέ τό  νεοελληνικό διαφωτισμό, 
καί μεστώνει στήν άρχή του 19ου αιώνα, ό
ταν π ιά  έχει άρκετά συγκροτηθεί καί ή 
ελληνική άστική τάξη. Ά π ό  τήν πρώτη σ τι
γμή που παρουσιάστηκε τό γλωσσικό ζή
τημα είναι στενά συνυφασμένο μέ τήν π α ι
δεία, μέ τή μόρφωση του λαού.

Ά π ό  τότε ώς σήμερα όλοι οί προοδευ
τικοί κηρύχνουν π ώ ς ό λαός μόνο μέ όργανο 
τή ζωντανή γλώ σσα  του μπορεί νά μορφωθεί. 
Α ντίθετα  όλοι όσοι ξεχωρίζουν τον έαυτό 
τους ά πό  τό  λαό, όλοι όσοι τον περί φρονούν 
καί τον θέλουν άμόρφωτο, όλοι λοιπόν οί ά - 
ριστοκρατικοί μέ φεουδαρχική νοοτροπία, αύ-

* Τον όρο «παιδεία» τον χρησιμοποιώ  στη  
μελάτη μου το ύ τη , y.ai στήν  πλατεία και στή  
στενή του σημασία. Π αιδεία  στην πλατεία  ση
μασία είναι ό φ ω τισμό;, ή πολύπλευρη μόρφω
ση του ?.αον μ έ τήν έπ ισ τήμη , μ έ  τήν  τεχνική  
και μ έ  τήν τέχνη . «Π αιδεία» σ τή  στενή σημα
σία είναι ή εκπαίδευση, ή μόρφωση δηλαδή πού 
δίνει τό σχολείο, άπό τό νηπιαγω γείο  ώζ τό 
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Κ A I

I A Ε I A
τοί περί φρονούνε καί τή γλώ σσα τού λαού 
καί υποστηρίζουνε μέ όλα τά  μέσα τήν άρ- 
χαϊκή γλώ σσα, τήν καθαρεύουσα σ τις  διάφο
ρες μορφές της.

β ' .  Μεγάλη ή οίκσνομική έξαθλίωση καί 
ό ψυχικός μαρασμός τού λαού άπό  τή ση
μερινή άμορφωσιά. Δεν υπάρχει ελευθερία 
ούτε προκοπή χωρίς πρα γμ ατική  μόρφωση. 
Καθυστερημένος, όπω ς είναι, καί άμόρφωτος 
ό λαός μας θά περιφέρεται δούλος στά  
σκλαβοπάζαρα γ ιά  νά φυτοζωεί. Έ π ιτα χτ ικ ή  
λοιπόν ή άνάγκη, ιδια ίτερα σήμερα, νά μορ
φωθεί πολύπλευρα ό ελληνικός λαός, νά 
έξσπλιστεΐ μέ τήν επιστήμη καί τήν τεχνι
κή, νά άνοσττύξει όλες του τ ις  Ικανότητες γ ιά  
νά χαρεΐ μέ τή δημιουργική του δράση τήν 
ευτυχία  επάνω στή γη , μαζί μέ όλους τους 
άλλους λαούς.

γ ' .  ’ Α παράγ ραφτο δικαίωμα κάθε λαού
ή μόρφωση καί θεμελιακή υποχρέωση τού 
κράτους. Κράτος που  άρνιέται νά εκπλη
ρώσει τό χρέος τούτο, δέν είναι δημοκρατι
κό. Είναι κράτος φεουδαρχικό, άντιλαϊκό. 
Θέλει τήν π α ιδε ία  προνόμιο γ ιά  τούς λίγους, 
τους «έκλεκτούς». Βασικό λοιπόν γνώ ρισμα 
τής γνήσ ιας δημοκρατίας είναι ή αναγνώρι
ση καί ή Ικανοποίηση τού δικαιώματος τού 
λαού γ ιά  τήν πολύπλευρη μόρφωσή του.

δ ' .  Μά ό λαός καί ή νέα γενιά , όπω ς μάς 
διδάσκει ή ψυχολογία καί ή πα ιδαγω γική , μό
νο μέ όργανο τή λαϊκή, τή μητρική γλώ σσα, 
μπορούν νά μορφωθούν. Ή  άναγνώριση λοι
πόν καί ή καθιέρωση τής γλώ σσας τού λαού 
είναι κι αύτή βασικό γνώ ρισμα τής δημοκρα
τίας. Παιδεία χωρίς όργανό της τή λαϊκή 
γλώ σσα είναι έμπα ιγμός, α πάτη  σ ε  βάρος 
τού λαού. Δημοκρατία, πολύπλευρη μόρφωση 
τού λαού καί τής νέας γενιάς καί λαϊκή 
γλώ σσα είναι ά δ ιά σ π α σ τα  συνυφασμένα. "Αν 
περιφρονηθεΐ καί καταπιεστεί ή γλώ σ σ α  τού 
λαού, τότε ή δημοκρατία είναι πτχροστλανη-
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τική και ή π α ιδε ία  αντιλαϊκή και σκοταδι- 
στική.

ε ' .  Ή  καθαρεύουσα φράζει τό δρόμο στο 
λαό και τη νέα γενιά  γ ιά  την πολύπλευρη 
μόρφωση τους. Είναι βραχνάς στο στήθος 
τού λαού, γλω σσοδέτης στη νέα γενιά , στυλο- 
βάτης σ το  σκοταδισμό. Είναι λοιπόν άντι- 
λαϊκή και αντεθνική ή καθαρεύουσα.

σ τ ' .  ΓΓ αυτό όλοι οι γνήσιοι δημοκρατι
κοί, Ολοι οΐ π ρ α γμ α τικ ά  προοδευτικοί —  
καί όλοι αυτοί θεωρούνε τήν π α ιδε ία  άφε- 
τηρΐα , μά καί βάση γ ιά  τήν προκοπή τού 
λαού —  είναι καί πρέπει νά είναι ορθόδο
ξοι δημοτικιστές. Αλλιώς ξεγελούνε τον έ- 
αυτό τους καί τούς άλλους, άμα  λένε, πώ ς 
είναι προοδευτικοί, δέν αναγνωρίζουν δμως 
τή γλώ σσα  τού λαού. ι

’Αντίθετα, όσοι φοβούνται τήν πρόοδο, οί 
άντιδραστικοί, αυτοί θέλουνε τό  λαό βυθι
σμένο στήν άμορφωσιά καί υψώνουν έπίσημη 
γλώ σσα  τήν καθαρεύουσα. Οί καθαρευου
σιάνοι, πού  φωνάζουνε, πώ ς ένδιαφέρονται 
γ ιά  τή μόρφωση τού λαού, οί καλόπιστοι 
ά π  αυτούς δέν έχουνε συλλάβει τό βαθύτε
ρο νόημα τού γλωσσικού ζητήματος καί π α - 
ρασύρονται άπό  αντιεπιστημονικά καί συκο
φαντικά επ ιχειρήματα , ένώ όλοι οί άλλοι —  
καί δεν είναι λ ίγο ι —  εμπαίζουνε τό  λαό 
μέ τ ις  απατηλές υποσχέσεις τους.

ζ ' .  Κάθε προοδευτικός, κάθε γνήσιος δη
μοκράτης χρέος έχει νά αγω νιστεί γ ιά  τή 
λαϊκή, τήν εθνική γλώ σσα. Καί τό χρέος 
τούτο γίνεται έπιταχτικότερο μέσα στή ση
μερινή γλωσσική αναρχία . Μιά ή λύση: 
νά γίνει ή λαϊκή γλώσσχχ ή εθνική, έπίσημη 
καί μοναδική γλώ σ σ α  καί στον προφορικό 
καί στο  γραφτό λόγο σ ’ όλα του τα  είδη.

Τ ίς  θέσεις αυτές, θά προσπαθήσω  τώρα, 
οσο μπορώ συντομότερα νά τ ίς  ύποστηρίξω 
καί να δείξω πώ ς εΤναι σωστές.

Δ ιδά γμ α τα  άπο τη  γλω σσολογία  κα ί 
την  ψ υ χο λο γ ία  (  )
Καί πρώ τα  ας συμβουλευτούμε τή γλω σ

σολογία  καί τήν ψυχολογία. Θά αντλήσουμε 
πολύτιμα  γ ιά  τό θέμα μας δ ιδά γμ α τα .

α ' . Ή  γλώ σσα είναι πολύτιμο καί ειδικό 
στον άνθρωπο όργανο γ ιά  νά ικανοποιεί μιά 
ά πό  τ ις  π ιο  ζωτικές άνάγκες του, τήν επ ι
κοινωνία του μέ τούς άλλους άνθρώπους. Μά 
ύπάρχει καί μιά άλλη πλευρά, καί αυτή θέ
λω νά τονίσω ιδιαίτερα. Ή  γλώ σσα  είναι 
πολύτιμο όργανο, γ ιά  να πρα γματοπο ιήσ ει 
ό άνθρωπος τήν ανθρώπινη υπόστασή του. 
Μέ τή βοήθεια τής γλώ σσας άναπτύσσονται 
οί νοητικές καί οί άνώτερες ψυχικές λειτουρ
γ ίες , πού  ξεχωρίζουνε τον άνθρωπο ά πό  τό 
ζώο.

β ' .  Ή  γλώ σσα εΤναι μία ά πό  τ ίς  βασι
κές λειτουργίες τού φλοιού τού εγκεφάλου. 
Είναι, σύμφωνα μέ τ ίς  έρευνες τού μεγάλου 
Ρώσου έπι σ τ  ή μονά Παυλώφ, έξαρτημένο αν
τανακλαστικό άνώτερης πο ιότητας, ειδικό 
μόνο στον άνθρωπο. Οί λέξεις δηλαδή είναι 
έρεθισμοί, πού  φτάνουνε στον εγκέφαλο, γ ί 
νονται σήματα γ ιά  τά  άντικείμενα καί τά  
φαινόμενα, γ ιά  τ ις  ίδιότητές τους καί τ ίς  
άναμεταξύ τους σχέσεις, καί προκαλούν άν
τ ί στο  ιχες αντιδράσεις.

Ό μ ω ς  οί λέξεις είναι μόνο σήματα. Δέν 
άντικατασταίνουν τά  αντικείμενα. Οί λέξεις 
π .χ . «μήλο», «φωτιά», είναι σήματα  γ ιά  τό 
μήλο καί τή φωτιά, δέν είναι τά  άντικείμενα 
«μήλο», «φωτιά». Κι αυτό θά είπεΐ —  τό το 
νίζω ιδιαίτερα —  πώ ς ά μ α  μιά λέξη δέν έ
χει άποχτήσει γ ιά  μάς συνάρτησή της μέ τό 
άντίστοιχο  άντικείμενο, όπω ς όταν άκούμε *

* Τό υλικό  γ ιά  τό κεφάλαιο τοντο τό π ή 
ρα άπό σοβιετικά  ψυχολογικά και πα ιδαγω γικά  
σνγγοά/ιματα. 389



390

μιά λέξη ά πό  άγνωστη σέ μάς γλώ σσα, ή λέξη 
αύτή δε γ ίνεται σέ μάς σήμα, γ ια τ ί δεν έ
χει άποχτήσει σέ μάς τη συνάρτησή της μέ 
τό αντίστοιχο αντικείμενο, και γ ι ’ αυτό μέ
νει άκατανόητη καί δεν ττροκαλεΐ καμιά αν
τίδραση. άμα  μιά λέξη άπόχτησε ελατ
τωματική καί δχι μόνιμη συνάρτηση μέ τό 
άντίστοιχο αντικείμενο —  κι αυτό γίνεται 
μέ τη νεκρή α ρχα ία  έλληνική καί τήν καθα
ρεύουσα —  ή λέξη αυτή είναι ελαττωματικό 
καί θολό σήμα, καί προκαλεΐ ελαττωματική 
καί θολή, άστοχη αντίδραση. Συγκρίνετε τις 
λέξεις «μάνα —  μήτερ», «φίδι —  όφις», «πιέ 
νερό —  λάβε ύδωρ», καί θά καταλάβετε γ ια 
τ ί ή καθαρεύουσα δημιουργεί στο λαό καί 
στο π α ιδ ί θολά νοήματα, παρανοήσεις καί 
έλαττωματικές καί άστοχες άντιδράσεις.

γ ' .  'Α πό τη φυσική συμβίωση (οικογένεια, 
φυλή) οπού ζουσαν οί πιθηκάνθρωποι, οί πρ ο 
άνθρωποι —  παρόμοια  συμβίωση βλέπουμε 
καί σέ πολλά άνώτερα ζώα —  προχώρησαν 
οι άνθρωποι στήν ομαδική εργασ ία . Μά στήν 
κοινή εργασ ία , άκόμη καί στήν π ιο  πρω τό
γονη, είναι άνάγκη να συνδυάζουνε καί νά 
κατευθύνουν οί άνθρωποι τήν προσπάθειά  τους 
στον κοινό σκοπό, καί νά άνταλλάσσουν τήν 
π ε ίρ α  τους, όσο καί άν τήν φανταστούμε φτω
χή- Μέσα σ ’ αύτή τή διαδικασία  μέ τήν κοι
νή εργα σ ία  γεννήθηκε ή γλώ σσα.

Ή  έργασ ία  στήν άρχή καί έπειτα  μαζί 
καί ή γλώ σσα, είναι οί δυο βασικοί π α ρ ά 
γοντες πού μέ τήν επίδρασή τους ό έγκέφα- 
λος του προανθρώπου εξελίχτηκε, έγινε συν
θετότερος, πήρε άνώτερη μορφή καί γεννή
θηκε ό άνθρώπινος έγκέφαλος. Ταυτόχρονα 
μέ τή γλώ σσα  γεννήθηκε στον άνθρωπο καί 
ή συνείδηση, ή γνώση. Καί τά  άνώτερα ζώα 
βλέπουνε, άκουνε, θυμούνται, άναγνωρίζουν. 
'Ο  ψυχισμός όμως αυτός άνέβηκε στον άνθρω
π ο  μέ τή γλώ σσα σέ μιά νέα, ποιοτικά  άνώ
τερη, μορφή, τή συνείδηση. Ή  συνείδηση εΤνσι 
ή άνώτοπτη μορφή, πού παίρνει στον άνθρώπι- 
νο έγκέφαλο ή άντανάκλαση, τό  άντικαθρέ- 
φτισμα τής άντικειμενικής πραγματικότητας. 
Μέ τή συνείδηση, τή γνώση, ξεχώρισε ό άν
θρωπος άπό  τά  άνώτερα ζώα καί τον πρό
γονό του, τον προάνθρωπο.

Είναι φανερό πώ ς όταν ή γλώ σσα που 
επικοινωνούμε μέ τό πα ιδ ί είναι δυσκολο- 
νόητη καί άψυχη, τότε καί ή συνείδηση μένει 
καθυστερημένη, ή είναι θολή καί ελαττωμα
τική. Κι αυτό γίνεται στο λαό καί στο π α ι
δί μέ τήν καθαρεύουσα.

δ ' .  Ή  νόηση είναι άξεχώ ριστα συνυψασμέ- 
νη μέ τή γλώ σσα. Μέ τή γλώ σσα παίρνει υ
πόσταση καί μορφή ή νόηση. Ή  όποια  σκέ
ψη μόνο μέ τ ίς  λέξεις μπορεί νά γεννηθεί καί 
νά ύποστατωθεί. Σκέψεις χωρίς τή γλω σσι
κή μορφή τους ούτε υπάρχουν, ούτε μπορεί 
να άνακοινωθούνε. Δέ χρειάζεται νά τονίσω, 
πώ ς ή νόηση δουλεύει πά ντα  μέ έννοιες. Οί 
έννοιες, όπω ς π .χ . «δέντρου, «λουλούδι», άν- 
τικαθρεφτίζουν τά  γενικά καί ούσιαστικά γνω
ρίσματα  τών άντικειμένων καί φαινομένων. 
Οί έννοιες σχηματίζονται μέ τ ίς  δυο σπου
δαιότατες λειτουργίες τής νόησης, μέ τή γε-

νίκεψη καί τήν άφαίρεση. Παίρνουν όμως υ
πόσταση μέ τή λέξη. "Εννοια χωρίς τή λέ
ξη πού τήν έκφράζει δέν υπάρχει. Τονίζω 
άκόμη, πώ ς σ τις  έννοιες κρυσταλλώνονται οί 
γνώσεις μας.

Καταλαβαίνουμε τώρα τή σπουδαιότητα,. 
πού έχει ή γλώ σσα γ ιά  τήν ψυχική καί πνευ
ματική άνάπτυξη τού παιδιού, ιδιαίτερα γ ιά  
τήν νόηση. "Ο σο πλουσιότερη, ζωντανότερη 
καί καλλιεργημένη είναι ή γλώ σσα, τόσο 
πλουσιότερη είναι καί ή δυνατότητα νά δου
λέψουνε καί οί νοητικές λειτουργίες. "Ο σο 
όμως ή γλώ σσα μένει ακαλλιέργητη, σέ χα 
μηλό σκαλοπάτι, τόσο θά δυσκολευτούνε νά 
δουλέψουνε καί οί νοητικές λειτουργίες, καί 
έτσι καί ή νόηση κουτσαίνει καί ή πνευμα
τική άνάπτυξη δύσκολα περπατάει καί μέ
νει καθυστερημένη. Καί τό κακό γίνεται χει
ρότερο, όταν ή γλώ σσα δέν έχει ζωντάνια. 
Τότε παγώ νει, θά έλεγα, καί ή νόηση. Σ ’ 
αύτή τή θλιβερή κοπάντια φέρνει τό  λαό καί 
ιδιαίτερα τό π α ιδ ί, ή φτιαχτή καί ψυχρή κα
θαρεύουσα. Βλέπουμε τά  χάλια  τών μαθη
τών, όταν πάνε νά διοττυπώσουνε κάτι στήν 
καθαρεύουσα. "Η ποτπαγαλίζουνε, ή παθα ί- 
νουνε μουγγαμάρα. Ή  νόησή τους δυσκολεύ
εται τρομερά νά λειτουργεί.

ε ' .  Ή  μητρική γλώ σσα. Τό π α ιδ ί γ ιά  νά 
μπει στήν άνθρώπινη κοινωνία καί νά άναπτύ- 
ξει τήν άνθρώπινη υπόστασή του, πρέπει νά 
καταχτήσει τή γλώ σσα. Καί π ρ α γμ α τικά  τήν 
κοτταχτάει σ τά  πρώ τα  εφτά χρόνια τής ήλικίας 
του. Μά π ο ιά  γλώ σσα μαθαίνει; Μαθαίνει τή  
γλώ σσα πού  μιλάνε οί μεγάλοι στον περίγυρό 
του, οί γονείς καί ιδιαίτερα ή μητέρα. Στον 
7ο χρόνο τής ήλικίας του τό πα ιδ ί χρησιμοποιεί 
αρκετά καλά τήν μητρική του γλώ σσα. Έ χει 
πλούσιο απόθεμα άπό λέξεις —  πάνω  άπό  
3 .500  λέξεις —  χρησιμοποιεί τή γρα μ μ α τική  
χωρίς καμιά ειδική διδασκαλία, προφέρει, 
πλέκει καί συντάσσει σω στά τ ις  προτάσεις, 
σχηματίζει πα ρ ά γω γες, γίνεται συχνά καί 
γλω σσοπλάστης. "Εχει λοιπόν άποχτήσει τό 
γλωσσικό αίσθημα. Αυτό γίνεται ό οδηγός 
του.

Ή  μητρική γλώ σσα έδραιώνεται καί ρι
ζώνει βαθιά. Τό πα ιδ ί τήν κατάχτησε μέσα 
στή  ζωή, τήν έζησε μέσα στή δράση του. 
Ζυμώθηκε μέ τή ζωή του πα ιδ ιού  ή μητρική 
γλώ σσα, έγινε πολύτιμο όργανο γ ιά  νά ικα
νοποιεί τό πα ιδ ί τ ίς  άνάγκες του. Πλημμυ
ρίζει άπό  ζωντάνια ή γλώ σσα τού παιδιού, 
όπω ς πλημμυρίζει καί ή ζωή του. Καί είναι 
ψυχοκτόνος, όποιος επιχειρεί νά ξεριζώσει 
τή μητρική γλώ σσα τού πα ιδ ιού  καί στή θέ
ση της νά βάλει τή φτιαχτή, κακόψυχρη κα
θαρεύουσα. "Ο ποιος ξεριζώνει τή γλώ σσα  
τού παιδιού, ξεριζώνει τήν ίδ ια  τήν ψυχή 
του.

Τή μητρική γλώ σσα καί μόνον αυτή πρέ
πει νά καλλιεργήσει τό σχολείο. Αυτό γ ί 
νεται σ ’ όλα τά  πολιτισμένα έθνη. Αίώνες 
ολόκληρους πληρώνει ό έλληνικός λαός τή 
διγλω σσία . Τά π α ιδ ιά  αποφοιτούν άπό  τό 
Γυμνάσιο, καί δέν μπορούν ούτε μερικές 
γραμμές νά γράψουνε στήν καθαρεύουσα, χω -



ρις ένα σωρό λάθη. Ή  καθαρεύουσα δυσκο
λεύει την πνευματική άνάπτυξη του πα ιδ ιού , 
υψώνει εμπόδια , χαλκεύει τ ις  αλυσίδες τής 
άμορψωσιάς.

«Ή  γλώ σσα  τού λαού, γράφει ένας ξένος 
π α ιδα γω γό ς, ζωντανή πάντα , ολο και και
νούργια λουλούδια βγάζει. Με τή λαϊκή γλώ σ
σα  παίρνουνε ζωή και ψυχή, ή π α τρ ίδα , ό ου
ρανός και ό άέρας της, οι κάμποι, τά  βου
νά, οί λίμνες καί τά  π ο τά μ ια  της. Με τή 
λαϊκή γλώ σσα τραγουδάει ό λαός τήν ά γά π η  
του στή ζωή. Σ το  θησαυροφυλάκιο τής μη
τρικής γλώ σσας καταθέτει ό κάθε λαός τή 
τή σοφ ία  του, τ ις  δονήσεις τής καρδιάς του, 
τ ις  λαχτάρες, τούς καϋμούς, τά  βάσανα, τ ις  
χαρές του». Αυτή τή γλώ σσα  τού λαού, τήν 
πά ντα  ζωντανή, τήν περιφρονούν οί άρχα ϊ- 
στές. Δεν άνο(γνωρίζουνε τήν ά ξ ία  της καί 
στήνουνε στή θέση της τήν πα γερή  καθα
ρεύουσα, γλωσσοδέτη γ ια  τά  π α ιδ ιά , βραχνά 
στο στήθος τού λαού.

σ τ ' .  Και ένα τελευταίο, πολύ σπουδαίο 
καί τούτο, δ ίδα γμ α . Ή  γλώ σσα γεννήθηκε 
μέσα στήν κοινή εργα σ ία  καί άνοαττύσσεται 
μέσα στήν ζωή τής κοινωνίας. Κ αμιά γλώ σ
σα, μάς λέει ή γλω σσολογία , δε μένει σ τά 
σιμη. Συμπορεύεται μέ τήν κοινωνία καί όλο 
άλλάζει ά ντίστο ιχα  μέ τό βαθμό τού πολ ι
τισμού.

Διαδρομή στήν  Ιστορία τον  γλω σσ ικό ν
ζητήματος  *
Και τώ ρα ας ρίξουμε μιά μοττιά στή μα

κρόχρονη ιστορία  τού γλωσσικού ζητήματος. 
Θά άποκομίσουμε καί ά πό  τήν ιστορική δια
δρομή πολύτιμα  δ ιδά γμ α τα  καί δ ιαπ ιστώ 
σεις.

Ή  δ ιγλω σ σ ία  γεννήθηκε στή χώρα μας 
στή ρωμαϊκή έποχή  μέ τον άττικισμό, μέ τή 
στροφή δηλαδή ά πό  τήν πανελλήνια γλώ σ
σα , τήν «κοινή», τήν όμιλουμένη, στήν αττική. 
Ό  άττικ ισμός στήν ούσία είναι άνασταλτι- 
κό φαινόμενο. «Α ντικσθρεφτίζει, γράφει ό 
Γληνός, τήν ανασταλτική ροπή μέσα στή 
βαθμιαία  άποσύνθεση τής δουλοχτητικής κοι
νωνίας».

Ή  δ ιγλω σσ ία  συνεχίζεται καί στο  Βυζάν
τιο. Τό Παλάτι καί τό Ίεροττείο —  σύμμαχοι 
τώ ρα  —  περιφρονούνε τή γλώ σσα  τού χυδαίου 
λαού: ’Επίσημη γλώ σσα  γίνετα ι ή άττικίζου- 
σ α , 'π ο ύ  οσο απομακρύνεται ά πό  τή γλώ σ
σα τού λαού, χάνει τή ζωντάνια της καί νε
κρώνεται. Ή  γλώ σσα  όμως τού λαού πά ντα  
ζωντανή, βαδίζει τήν πορεία  της καί άρχίζει 
ά πό  τό 10ο αιώνα νά παίρνει τή νεοελλη
νική μορφή της. Στήν εποχή τής Τουρκοκρα
τ ία ς  κυριαρχεί στήν πνευμοττική ζωή τό άνώ- 
τερο Ιερ α τε ίο  μέ τή μεσαιωνική βυζαντινο- 
εκκλησιαστική παράδοση καί τήν άρχαϊκή 
γλώ σσα.

* Κύριο βοήθημά μου σ ' αυτό τό κεφάλαιο 
χρησιμοποίησα τά  «Λ ογιω τα τισμ οζ και Δ η μ ο 
τικ ισμός»  και « Ισ το ρ ία  του Γλω σσικόν Ζ η τή 
ματος» τον Γ . Κορδάτον.

Τό γλωσσικό όμως ζήτημα, ό σκληρός δη
λαδή καί συνειδητός άγώ νας άνάμεσα στην  
άρχαϊκή καί τή λαϊκή γλ ώ σ σ α  παρουσιάζε
ται μαζί μέ τό νεοελληνικό διαφωτισμό, με
στώνει καί έντείνεται στο τέλος τού 18ου 
αιώνα, όταν π ιά  έχει άρκετά προχωρήσει καί 
ή έλληνική άστική τάξη, προπάντω ν σ τις  έλ- 
ληνικές παροικ ίες στο  έξωτερικό.

Ή  έλληνική άστική τάξη άπό  τά  πρώ τα  
της βήματα θέλει νά μορφώσει τό γένος. 
Πιστεύει, πώ ς ή π α ιδε ία , ό φωτισμός τού γ έ 
νους θά γίνει ή άφετηρία γ ιά  τό ξεσκλάβω
μά του άπό  τον τουρκικό ζυγό. Καί όπω ς 
στή Δύση, έτσι καί σέ μάς ή άστική τάξη, 
γ ιά  νά προκόψει τό γένος, θέλει νά καταργή
σει τή δ ιγλω σσ ία , νά καθιερώσει τή γλώ σσα 
τού λαού καί νά εφαρμόσει προοδευτικό, ά- 
στικό έκπαιδευτικό πρόγραμ μ α . Οί φεουδαρ
χικοί όμως καί τό Ιερ α τε ίο  άντιδρούν. Ή  
πάλη άνάμεσα σ τ ίς  αστικές προοδευτικές ι
δέες καί τό μεσαιωνικό φεουδαρχικό πνεύμα 
έντείνεται στον τομέα τής π α ιδε ία ς  καί κο- 
ρυφώνεται στή γλώ σσα. Ή  γλω σσική δια
μάχη συνυφαίνεται μέ τήν Παιδεία. Τό γλω σ
σικό ζήτημα παίρνει άπό  τήν πρώτη σ τιγμή  
κοινωνικό καί έκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Π ρ ώ τ η  π ε ρ ί ο δ ο ς
Ε κ α τόν  πενήντα χρόνια μένει άλυτο τό 

γλω σσικό ζήτημα. Τή μοτκρόχρονη ιστορία 
του τή χωρίζουμε γ ιά  ευκολία μας σέ 4 
περίοδες. Στήν πρώτη περ ίοδο  —  1790 ώς 
1830 —  άντιπαλαίουν τρεϊς γλω σσοεκπαι- 
δευτικές παρατάξεις.

Ή  πρώτη παράταξη  άκολουθεϊ τή βυζαν- 
τινοεκκλησιαστική παράδοση. Τό έκπαιδευτι- 
κό της π ρ ό γρ α μ μ α  έχει τά  άκόλουθα κύρια 
γνω ρίσματα : α ) Γλώσσα ή άρχαϊκή, β) Σ τα  
σχολεία  διδάσκονται έκκλησιαστικά βιβλία  
καί ά πό  τούς άρχαίους συγγραφ είς τά  κεί
μενα έκεΐνα πού  στηρίζουνε τό θεσ<ρατικό 
πνεύμα, γ )  Οι φυσικές έπ ιστήμες καί τά  μα
θηματικά άποκλείονται. δ) Μέθοδος στή δι
δασκαλία  ό ποτΓτοτ/αλισμός. Ή  παράταξη  
τούτη είναι αντιδραστική. Ή  ροπή της Φε
ουδαρχική. Σ τή ρ ιγμ ά  της τό άνώτερο Ι ε ρ α 
τείο καί ή φαναριώτικη άριστοκρατία . Ή  
δεύτερη παράταξη  είναι προοδευτική, καί νεο- 
τεριστικό τό εκπαιδευτικό της πρόγραμμα . 
Τέσσερα τά  χαρακτηριστικά του γνω ρίσμα
τα. α ) Γλώσσα γ ιά  τό γραφτό λόγο καί στή 
διδασκαλία  ή γλώ σσα τού λαού, β) Νά δι
δάσκονται οί άρχαΐοι κλασικοί στην  ούσία. 
Νά τονίζεται τό άνθρωπιστικό περιεχόμενο 
καί τά  γόνιμα  στο ιχεία  τού κλασικού πολ ι
τισμού. γ )  Νά διδάσκονται οί νεότερες Φυ
σικές έπιστήμες, τά  μαθηυατικά καί ή νεό
τερη φιλοσοφία, καί δ) Ή  πα ιδε ία  νά γίνει 
δημοκρατική. Νά μορφώνονται δηλαδή όλα τά  
π α ιδ ιά . Ή  δεύτερη τούτη παράταξη  είναι 
όλοφάνερσ προοδευτική. Σ τή ρ ιγμ ά  της ή 
προοδευτική τότε άστική τάξη.

'Ο  άγώ νας άνάμεσα σ τίς  δυο π α ρ α τά 
ξεις σκληρός. Οι φεουδαρχικοί φοβούνται τ ίς  
θετικές έπιστήμες, βρίζουνε χυδαία  τή γλώ σ
σ α  τού λαού, συκοφαντούνε τούς οπαδούς



της. «Τά μαθηματικά πη γή  αθεΐας* γράψουν. 
«Δέν γράψω διά πακάληδας. Γράψω δΓ ευ- 
γενεΐς» διαλαλεί ό Κοδρικάς.

'Α ντίπαλοι ατούς ψεουδαρχικούς υψώνου
νε τό άνάστημά τους οι προοδευτικοί, τά 
ψωτεινά μυαλά του νεοελληνικού διαψωτισμού. 
Ποτισμένοι με τις νέες, τ ις  άστικοδημοκρατι- 
κές ιδέες, πάλαιαν μέ θάρρος. Γράψανε καί 
μεταψράζανε στη λαϊκή γλώ σσα προοδευτι
κά έπιστημονικά και ψιλοσοψικά σ υ γγρ ά μ 
ματα.

*0 γλωσσοεκπαιδευτικός αγώ νας έβραζε 
στήν άρχή του 19ου αιώνα. Μ προστά στή 
λυσσαλέα αντίδραση ή αστική τάξη υπεχώ- 
ρησε. "Ενας άπό  τούς λόγους ή προσπάθεια  
της νά ένώσει όλους τούς "Ελληνες ά π ό  τό 
ψεουδάρχη ως τον αγρότη γ ιά  τό ξεσκλά- 
βωμα του γένους. Τήν υποχώρηση αυτή έκ- 
ψράζει ή τρίτη παράταξη , μέ τή συμβιβαστι
κή λύση του Κοραή, μέ τήν πρότασή του 
νά πάρουμε γ ιά  βάση τή γλώ σσα του λαού, 
και όχι τήν άρχα ία  «διότι δέν άνίστανται οϊ 
νεκροί, όμως νά τήν άπαλύνωμεν καί νά τήν 
καλλύνωμεν». "Οχι ιχθύς ούτε ψάρι, όχι πτη - 
νόν ούτε πουλί, όχι οίκος ούτε σ π ίτ ι, όχι 
όψθαλμός ούτε μάτι. Θά λέμε καί θά γρ ά 
ψουμε «όψάριον, πουλίον, όσπίτιον, όμμά- 
τιον». ‘Ο Κοραής χτύπησε τούς ψεουδαρχι- 
κούς καί τό σκοταδιστικό πνεύμα, έμπόδισε 
όμως μέ τή «μέση», τή συμβιβαστική λύση, 
τήν κίνηση νά καθιερωθεί ή λαϊκή γλώ σσα.

Στήν πρώτη λοιπόν περίοδο δημιουργήθη- 
κε τρ ιγλω σσία . Ή  τρ ιγλω σσία  αυτή εξακο
λουθεί ως σήμερα.
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Δ ε ύ τ ε ρ η  π ε ρ ί ο δ ο ς  
Δεύτερη περίοδος 1830 - 1890. Δέκα π ε 

ρίπου χρόνια κράτησε ή έπανάσταση του 
1821. Καταστροφές πάνω σέ καταστροψές. 
Σωρός τά  ερείπια. Ποτάμι τό αίμα. Στο 
νεοϊδρυμένο βασίλειο παίρνει τήν έξουσία σ τά  
χέρια  της ή ντόπια  καί ξένη Φεουδαρχική ολι
γα ρ χ ία . Ή  άντιδραστική γλωσσοεκπαιδευτική 
παράταξη υπερισχύει πέρα  γ ιά  πέρα. Θέ
λουν νά νεκρο^αστ ήσουν τήν άρχα ία  άττική. 
Σύνθημα: π ίσ ω  στή γλώ σσα τού Πλάτωνα 
και τού Ξενοψώντα. Ή  λογοτεχνία πέψτε» 
στήν ξεραΐλα τής άρχαϊκής. *0 καθηγητής 
Φίλιττπος Ίωάννου μεταψράζει τά  δημοτικά 
τραγούδια  στήν όμηρική γλώ σσα. *0 ποιη
τής Π. Σούτσος, ψανατικός άρχαϊστής, κλί
νει σύμψωνα μέ τήν ά ρχα ία  γραμματική καί 
τά  κύρια όνόματα π .χ . ό Τρικούπης τού Τρι- 
κούπου καί ό Παλάσκας τού Παλάσκου. Πα
ράλληλα πυκνό πνευματικό σκοτάδι. Σ τά  
1889, ύστερα άπό  60 χρόνια, τά  80% τού έλ- 
ληνικού λαού εΐναι άναλψάβητοι. Καί γ ιά  
ιδανικό πού θά ψωτίζει καί θά μαγνητίζει 
τον έλληνικό λαό προβάλλει ή κυρίαρχη 
όλ ιγα ρχ ία  τήν άνασταλτική προγονοπληξία  
καί τήν παραπλανητική Μεγάλη Ιδ έ α . Ξε
γελάει τό λαό, υποθάλπει κούψιες έλπίδες, 
άναψτερώνει όνειροπολήματα καί κρατάει δε
μένο τό  λαό στή στείρα  καί σκοταδιστική 
βυζαντινοεκκλησιαστική παράδοση. Στή 
γλωσσική διδασκαλία κυριαρχεί άπόλυτα  ή

άρχα ία  γραμματική. Τό πνευματοχτόνο έρ
γ ο  της συνεχίζεται, καί τά  π α ιδ ιά , όπω ς 
γράψει ό Βηλαράς «κουτιάζουν».

Ό  στείρος καί άντεθνικός άρχαϊσμός κο- 
ρυψώνεται μέ τον κοντισμό. ‘Ο καθηγητής Κ. 
Κόντος μέ τ ις  γλωσσικές παρατηρήσεις του 
μαστιγώνει όσους δέν γράψουνε «δόκιμα». 
Συμβουλεύει λοιπόν νά γράψουμε, «πεπεινη- 
κώς, δεδιψηκώς, νενομοθετη μένος, πεψιλοπο- 
νημένος, άπεληλαμένος, μεμιμημένος». Ά π ο - 
πνιχτικός, άλήθεια, ό άέρας, τραγικό τό κα
τάντημα της Παιδείας.

Γύρω σ τά  1870 ή άστική τάξη άρχίζει νά 
δυναμώνει. Δημιουργεΐται κάποια βιομηχα
νία. Ή  ναυτιλία άνασυγκροτεΐται. ‘Ο βασι
λιάς "Οθων διώχνεται. Κ άποιος άστικοδημο- 
κρατικός άέρας ψυσάει. Παράλληλα μέ τήν 
οικονομική καί πολιτική άνασυγκρότηση βα
δίζει καί ή πάλη έναντίον στο λογιοτατισμό, 
καί τό σκοταδισμό. ‘Ο γλω σσοεκπαιδευτι- 
κός άγώ νας ζωηρεύει. ’Α ντίπαλος στον άτ- 
τικιοτή Κόντο προβάλλει ό σπουδαίος ψιλό- 
λογος, ό καθηγητής Δημήτριος Βερναρδά- 
κης. Δέχεται νά γίνει ή ζωντανή λαϊκή γλώ σ
σ α  ή βάση γ ιά  τό γραψτό λόγο. Γιά νά γε- 
ψυρωθεΐ τό χάσμα άνάμεσα στή ζωντανή 
καί τήν άρχαϊκή γλώ σσα, προτείνει «νά ά- 
πλουστεύεται όλοένα ή γραψομένη, ώστε μέ 
τον καιρό νά ταυτιστεί μέ τήν όμιλουμένη». 
Σύνθημά του: «"Οχι π ίσω  προς τήν άρχαία  
γλώ σσα, πα ρά  έμπρός προς τή γλώ σσα τού 
λαού».

"Ετσι στο τέλος τής δεύτερης περιόδου 
(1 8 3 0  - 1889) έχουμε πάλι τρεις γλω σσι
κές παρατάξεις. Πρώτη παράταξη ή ψεου- 
δαρχική. Αυτή κυριαρχεί καί πυκνώνει τό 
πνευματικό σκοτάδι μέ τον ψευτοκλασικισμό 
καί τή βυζαντινοεκκλησιαστική παράδοση.

Δεύτερη ή συμβιβαστική γλωσσική π α ρ ά 
ταξη. Έκψράζει τήν συμβιβαστική γλωσσο- 
εκπαιδευτική πολιτική, πού θέλει νά έψαρ- 
μάσει ή συντηρητική μερίδα της άστικής τά 
ξης. Ά π ό  τότε άρχίζει τό ξεκίνημα γ ιά  τήν 
άπλή καθαρεύουσα μέ τήν άπλσποίηση πού 
ζητάει. Στήν έκπαίδευση εΤναι λ ίγο  πολύ 
προοδευτική. Τρίτη είναι ή προοδευτική π α 
ράταξη. Χρόνια πολλά κατατρεγμένη, κρα
τάει άσβεστη τή ψλόγα στά  Έψτάνησα. Υ 
ποστηρίζει μέ ψανατισμό τή ζωντοτνή γλώ σ
σα  καί ζητάει νά μορψωθεΐ τό "Εθνος.

Τ ρ ί τ η  π ε ρ ί ο δ ο ς
Τρίτη περίοδος 1 8 9 0 -1 9 1 0 . Ή  π ιο  πολυ

τάραχη. Ά π ό  τή διαδρομή μας σ τά  είκοσι 
αύτά χρόνια, καταλήγουμε σ τ ις  άκόλουθες 
δ ιαπ ιστώ σεις:

α ) Στήν περίοδο τούτη ή προοδευτική 
γλωσσοεκπαιδευτική παράταξη  προχωρεί ρα
γδα ία . Παίρνει τώρα τό κίνημά της τό. όνο
μα « Δ η μ ο τ ι κ ι σ μ ό ς » .

Τό "Εθνος, όπω ς είδαμε, βρίσκεται σέ 
τρομαχτική καθυστέρηση. Ή  κατάσταση μέ 
τή βαθιά οικονομική κρίση γεννάει μεγάλη 
άνησυχία. Ή  Μεγάλη Ιδ έ α  έχει καταντήσει 
τυχοδιω χτισμός, μέ τό δίσκο τής έπα ιτεία ς 
στο χέρι. Οί γειτονικοί βαλκανικοί λαοί ά-



νασυγκροτούνται και ή ανησυχία κορυφώνε- 
τα ι έπε ιτα  ά πό  τον πόλεμο - παρω δία  τού 
1897.

Μέσα σ ’ αυτή την πολιτική και εθνικιστι
κή ανησυχία ακούεται καί άπλώνει τό κήρυ
γ μ α  τού Γιάννη Ψυχάρη μέ τό πολύκροτο 
βιβλίο του τό «Ταξίδι». Μέ τό σ ά λπ ισ μ α  
τού Ψυχάρη, ό γλω σσικός άγώ νας <ι>ουντώνει. 
'Ό λ ο ι οί νέοι λογοτέχνες καί πρώ τος άνάμεσά 
τους ό μεγάλος ποιητής Παλαμάς τρέχουνε 
.κάτω ά π ό  τή σημαία  τού δημοτικισμού.

Ό  δημοτικισμός ρίχνει βαθιές ρίζες. Ή  
πρόοδός του καί ποσοτική καί ποιοτική. ΟΙ 
όπαδοί του πληθαίνουν. Σ τρα τός όλόκληρος. 
Ή  άχτινοβολία  του άπλώνεται στήν ’Αθήνα, 
στον Πειραιά, στήν Κρήτη, στήν Πόλη, στή 
Σμύρνη, σ τ ις  έλληνικές παροικ ίες στήν Α ίγυ
πτο , σ ’ δλα τά  μεγάλα  άστικά  κέντρα. Γ ια
τροί, δικηγόροι, δάσκαλοι, λογοτέχνες, πολ ι
τ ικο ί καί τόσοι άλλοι παλαίουν σ τ ις  επάλ
ξεις τού δημοτικισμού. Κ αινούργια περ ιοδι
κά έκδίδονται. Ή  «Τέχνη», «Τά Προπύλαια», 
« Ό  Νουμάς» τού Δ. Ταγκόπουλου, υψώνουν 
τή σημα ία  τού δημοτικισμού.

Ό  «Νουμάς» γ ίνετα ι τό έπίσημο όργανο 
τού δημοτικισμού στήν περίοδο τούτη. Σ υ γ 
κέντρωσε γύρω του τά  π ιο  φωτεινά μυαλά, 
τά  πρω τοπαλ ίκαρα στο γλωσσικό άγώνα. 
"Επαιξε, δπω ς γράφει ό Βάρναλης, σημαν
τικό ρόλο στο ξύπνημα τής νεοελληνικής συ
νείδησης. Σ τ ις  στήλες του δημοσιεύει έθνι- 
κιστικά, μά καί σοσιαλιστικά  άρθρα καί δι
ηγήματα. Κλείνουν φέτος 60 χρόνια άπό  τήν 
έκδοσή του. Ό  «Νουμάς» θά μείνει φωτει
νός σταθμός στο γλωσσοεκπαιδευτικό ά 
γώνα.

Ό  δημοτικισμός δεν άργησε νά απλώσει 
τ ις  ρίζες του καί στο κάστρο τού πνευμα
τικού φεουδαρχισμού, στο  Πανεπιστήμιο. Ι 
δρύεται σ τά  1910 ή «Φοιτητική Συντροφιά», 
πρω τοπόρα στον άγώνα.

Μά ή πρόοδος τού δημοτικισμού στήν 
περίοδο τούτη είναι καί ποιοτική. Ή  δημο
τική γλώ σσα καταχτάει οριστικά τήν πο ίη 
ση, τό θέατρο, τό διήγημα, τό μυθιστόρημα, 
γενικά τήν λογοτεχνία . Κ αλλιεργείται μέ ά γά - 
πη, πλουτίζεται καί στο λεξιλόγιο καί στήν 
εκφραστικότητα, υψώνεται. Γίνεται όμως καί 
ένα άκόμη σημαντικό βήμα. Ή  δημοτική 
γλώ σσα  εισχωρεί καί στήν επιστήμη. 01 όρ- 
•θόδοξοι δημοτικιστές ούτε φοβούνται τ ις  συ
κοφαντίες, ούτε δειλιάζουν έμπρος στον κα
τατρεγμό , ούτε διστάζουνε μπροστά σ τις  
δυσκολίες που συναντούνε. Καί σ τ ίς  μετα
φράσεις. καί σ τ ίς  μελέτες, καί σ τά  δοκίμια, 
καί στά  έπιστημονικά καί φιλοσοφικά τους 
άρθρα καλλιεργούν μέ επιμονή καί ά γά π η  
τή δημοτική γλώ σσα. Βέβαια οί π ισ το ί ψυ- 
χαρικοϊ έπεσαν σέ ορισμένες υπερβολές καί 
έφτιαξαν άρκετους επιστημονικούς όρους, 
που  στάθηκε άδύνατο νά πολιτογραφηθούν 
στο γραφτό έπιστημονικό λόγο. "Ο μως αυ
τοί άνοιξαν τό δρόμο καί ήρθαμε έμείς οι 
άλλοι καί παραμερίσαμε τ ις  υπερβολές καί 
καλλιεργήσαμε τή δημοτική, έτσι που  σήμε
ρα πολλοί κλάδοι της επιστήμης γράφονται

άνετα καί ζωντανά ά π ό  τους δημοτικιστές
β ) Δεύτερη δ ιαπ ίστω ση : Στήν περίοδο

τούτη ή άνάγκη γ ιά  έκπαιδευτική μεταρρύ
θμιση συνειδητοποιείται βαθύτερα. Καί οί 
τρείς πα ρατά ξεις , καί οι φεουδαρχοπαλαιο- 
κομματικοί καί οί συντηρητικοί, καί οί π ρ ο ο 
δευτικοί άστοί, θέλουν νά μορφώσουνε τό 
έθνος, ή κάθε μερίδα γ ιά  τό  δικό της σκο
πό , σύμφωνα μέ τήν γλωσσοεκπαιδευτική π ο 
λιτική της. "Ολοι οι υπουργοί διεκτραγωδού
νε τό  κατάντημα τής πα ιδεία ς. Οί άρχα ϊ- 
σ τές —  αυτοί καθορίζουνε τήν έπίσημη έκ- 
πα ιδευτιχή  πολιτική —  θέλουνε κι αύτοί νά 
μορφωθεί τό  έθνος, γ ιά  νά μπορέσει ή έλ- 
ληνική φυλή νά έπικρατήσει σ τά  Βαλκάνια. 
Ρίχνουν τότε τό σύνθημα γ ιά  τί γλωσσική 
άφομοίωση τής Μακεδονίας. Υ ποστηρίζου
νε, πώ ς ή γλωσσική άφομοίωση μόνο μέ τήν 
άρχαϊκή γλώ σσα μπορεί καί πρέπει νά γ ί 
νει. Κύριο έπ ιχείρημά  της: ή άρχαΐζουσα
είναι ό συνδετικός δεσμός τού γένους. Καί 
κατηγορούνε τούς δημοτικιστές προδότες καί 
πράκτορες τών Σλάβων, γ ια τ ί μέ τή χυδαία  
γλώ σσα, σπάνε τή σχέση προς τό «ένδοξον 
παρελθόν» καί διαλύουν τήν έθνική ένότη- 
τα . Οί δημοτικιστές άποκρούουν μέ άγανά- 
κτηση τήν άδιάντρσπη αυτή συκοφαντία καί 
άποδείχνουν πώ ς ή γλωσσική άφομοίωση στη 
Μακεδονία μόνο μέ τή ζωντανή δημοτική 
γλώ σσα μπορεί νά γίνει καί όχι μέ τή νεκρή 
άρχαΐζουσα.

Ό  γλω σσικός λοιπόν άγώ νας  παίρνει τήν 
έποχή αυτή έντονο εθνικιστικό καί κομμα
τικό χρωματισμό.

γ )  Τρίτη δ ιαπ ίστω ση: ή σύγκρουση άνά- 
μεσα στή φεουδαρχική άρχαϊκή παράταξη 
καί τήν προοδευτική, τή δημοτικιστική, εί
ναι στκληρή. Οί ά ρχα ϊσ τές γ ιά  νά σ τα μ α τή 
σουνε τό δημοτικισμό, καί οί φεουδαρχικοί 
παλαιοχομμοττικοί γ ιά  νά υποσκάψουν τήν 
πρόοδο χρησιμοποιούνε τή συκοφαντία, καί 
τό συνειδητό ψέμα, έκμεταλλεύονται τον π α 
τριω τισμό τού λαού καί τής νεολαίας καί 
προκαλούν ταραχές καί συγκρούσεις. Τέσσε
ρις όχλοκρατικές ταραχές σκηνοθέτησαν μέ
σα  σέ δέκα χρόνια.

Πρώτη τά  «Εύαγγελιοεκά». Ό  λογοτέχνης 
’Αλ. Πάλλης, πρω τοπαλ  ίκαρο τού δημοτι
κισμού, μετάφρασε στά  1901 τήν Καινή 
Διαθήκη. Νά τονώσει τό θρησκευτικό συ
ναίσθημα τού λαού ήθελε καί ή βασ ίλ ισσα  
Ό λ γ α  καί μέ έγκριση τού Μ ητροπολίτη, ά- 
νάθεσε νά μεταφράσουν τό  Εύαγγέλιο . Ή  . 
άντίδραση ξέσπασε άσυγ κράτη τη. Κ ατηγο
ρούνε τούς δημοτικιστές π ώ ς βεβηλώνουνε 
τή θρησκεία καί έκχυδαΐζουνε τά  ιερά. Λ αϊ
κός άναβρασμός. ’Ο χλοκρατία. Συγκρούσεις. 
Α ιματοχυσία.

Δυο χρόνια άργότερα , τό 1903 —  κλεί
νουν 60 χρόνια φέτος —  κονούργιες ταρα
χές, τά  «Ό ρεστειακά». Οί ά ρχα ϊσ τές ε ίχα 
νε πιστέψει, πώ ς ό δημοτικισμός είχε συν
τρίβει μέ τά  «Ευαγγελιακά». Δέν έβλεπαν, 
πώ ς ό δημοτικισμός ήταν ζωντανό, ανανεω
τικό, πνευματικό, άστικό κίνημα μέ όδηγη- 393
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τή την πνευματική πρω τοπορία  τής αστικής 
τάξης καί όταν είδανε πώ ς ό δροσερός άέ- 
ρας τού δημοτικισμού φύσηξε ορμητικός και 
στά  ανώτερα μορφωτικά ιδρύματα και πώ ς 
ό καθηγητής Σωτηριάδης μετάφρασε στή 
ζωντανή δημοτική τήν Ό ρ έσ τε ια  του Αισχύ
λου και τό Βασιλικό Θέατρο ήταν έτοιμο νά 
τήν άνεβάσει στήν σκηνή, άναταράχτηκαν, 
μάνιασαν και οργανώνουν νέες ταραχές. Ή  
συκοφαντία οργιάζει. Οί παραπλανημένοι φοι
τητές ξανασηκώνονται, νέες διαδηλώσεις, νέες 
μεσαιωνικές βαρβαρότητες. Και ό άπολο- 
γ ισ μ ός τρεΐς νεκροί καί έπ τά  τραυματίες.

Ύ στερα άπό  6 χρόνια ή άντίδραση άπο- 
κορυφώνει τήν έπίθεσή της με τά «Ά θεϊκά» 
του Βόλου. Αρχηγός στήν επίθεση ό Μητρο
πολίτης, στο Βόλο, Γερμανός. 'Ό π λ ο  ή συ
κοφαντία. Θύμα ό π α ιδα γω γό ς Δελμούζος. 
Αύτός ό μασώνος, ό προδότης, διδάσκει τήν 
άθεία στο ανώτερο Παρθεναγωγείο τού Βό
λου. Ό  Ε ισαγγελέας έπεμβαίνει. Κατάσχον
ται βιβλία γραμμένα στή δημοτική καί άνά- 
μεσά τους καί τά  άπαντα  τού έθνικού μας 
ποιητή Σολωμού.

Έ π ε ιτα  άπό  κάθε χτύπημα ό δημοτικισμός 
βγαίνει δυναμωμένος. Ή  άντίδραση δμως κα
ραδοκεί. Νέες ταραχές στά 1911. Πρωτο
στατούνε καί πάλι ο! παραπλανημένοι φοι
τητές. ‘Αναβρασμός, μικροσυγκρούσεις. Ή  
Αθήνα στρατοκρατείται. Οί άρχαίστές και 

οί παλαιοκομματικοί πέτυχαν μέ τ ίς  οχλο
κρατικές ταραχές νά καθιερωθεί μέ είδικό 
άρθρο στο Σύνταγμα έπίσημη γλώ σσα ή 
αρχαϊκή, ή ύπερκαθαρεύουσα. Ισ χύ ε ι άκόμη 
καί σήμερα. Ό  πανίσχυρος τότε πρωθυ
πουργός, ό δημοτικιστής Ελευθέριος Βενιζέ- 
λος, υποχώρησε. Ή  άστική τάξη που  μέ τό 
στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί εϊχε πάρει 
τήν εξουσία στά  χέρια της άρνήθηκε στή με
γάλη της πλειοψηφία τον έαυτό της καί τήν 
προοδευτική της άποστολή καί δείχτηκε καί 
πάλι συντηρητική στο γλωσσικό ζήτημα. Δέ
χτηκε τήν συμβιβαστική λύση τήν άπλοποιη- 
μένη καθαρεύουσα.

6) Τετάρτη διαπίστω ση: τό είδικό άρ
θρο γ ιά  τήν ύπερκαθαρεύουσα, στο Σύντα
γμ α , πού ψηφίστηκε άπό  τό άστικό βενιζε- 
λικό κόμμα, δείχνει καθαρά τ ις  αντιθέσεις 
μέσα στήν άστική τάξη καί τήν άντιφατική 
της πορεία. Ή  άστική τάξη δέν προχωρεί 
μέ συνέπεια τον άστικοδημοκρατικό μετα
σχηματισμό. Εϊναι δισταχτική στή γλω σσο- 
εκπαιδευτική της πολιτική. Φοβάται κι αυτή 
τό φωτισμό τού λαού. Έ τ σ ι έξακολουθεϊ ώς 
σήμερα άκόμη τό μεσαιωνικό πνεύμα καί 
ό σκοταδισμός στήν πα ιδεία .

ε) Πέμπτη δ ιαπίστω ση: Οί άρχαίστές δέ 
χαίρονται τή νίκη τους μέ τό ειδικό άρθρο 
γ ιά  τήν ύπερκαθαρεύουσα στο Σύνταγμα. 
Μέ τή συμβιβαστική λύση, πού υιοθέτησε ή 
άστική τάξη στήν πλειοψηφία της, κερδίζει 
έδαφος ή άπλή καθαρεύουσα. Σ ιγ ά -  σ ιγ ά  
υπερισχύει καί εκτοπίζει τήν αρχαϊκή. ’Αν
τιφατική λοιπόν καί ή πορεία  στή γλωσσοεκ- 
παιδευτική μεταρρύθμιση.

Τ ε τ ά ρ τ η ,  π ε ρ ί ο δ ο ς .
Τετάρτη περίοδος, 1910 ώς σήμερα. Τήν 

καλύπτει ολόκληρη σχεδόν μέ τή γόνιμη 
προοδευτική δράση του ό Ε κπαιδευτικός Ό 
μιλος. Τό σωματείο τούτο Ιδρύθηκε λίγους 
μήνες έπειτα  άπό τό στρατιωτικό κίνημα στο 
Γουδί. Είναι τό σπουδαιότερο πα ιδα γω γικό  
καί άγωνιστικό κέντρο των δημοτικιστών. Α
π ό  κεί μέσα άναβλύζει 30 καί πάνω  χρόνια 
ή προοδευτική γλωσσοεκπαιδευτική κίνηση 
στή χώρα μας.

α) Σ τά  πρώ τα  15 χρόνια τής ζωής του  
Εκπαιδευτικού Ό μ ίλο υ  τέσσερις φορές έ

γινε ή προσπάθεια  νά πραγματοποιηθεί ή. 
άστικοδημοχρατική μεταρρύθμιση τής π α ι
δείας. Πρώτη σοβαρή προσπάθεια , τά  εκ
παιδευτικά νομοσχέδια τού Υ πουργού τής. 
Παιδείας Ί .  Τσιριμώκου στά 1913 μέ τη  
συνεργασία τού Δημήτρη Γληνού. Σ τά  νο
μοσχέδια αυτά βλέπουμε ώς πού προχωρεί 
ή εκπαιδευτική πολιτική τού Εκπαιδευτικού 
Ό μ ίλου . Γιά τήν έποχή εκείνη γίνεται μέ 
τά  νομοσχέδια αυτά ένα σημαντικό βήμα 
γ ιά  τήν εκπαιδευτική άναγέννηση. Ή  πρώ 
τη αύτή προσπάθεια  ναυάγησε. Ό  πανίσχυ
ρος πρωθυπουργός Έ λ . Βενιζέλος, μπροστά 
στή λυσσασμένη άντίδραση υποχώρησε γ ιά  
δεύτερη φορά καί άνάβαλε τήν ψήφισή τους 
«6Γ ευθετώτερον χρόνον».

Ή  δεύτερη προσπάθεια  έγινε σ τά  1917. 
Ό  Βενιζέλος βρισκότανε τότε στήν επαναστα
τική του ορμή μέ τό κίνημα πού οργάνωσε 
σ τά  1916 στή Θεσσαλονίκη, υιοθέτησε τό 
πρόγραμμα  τού Εκπαιδευτικού Ό μ ίλου , καί 
πήρε γ ιά  τήν εφαρμογή του συνεργάτη του 
τό Δη μ. Γληνό. Γίνεται τότε τό πρώ το ση
μαντικό βήμα. Καθιερώνεται ή ζωντανή γλώ σ
σα τού. λαού, ή δημοτική, σ τις  4 τάξεις τού 
Δημοτικού Σχολείου καί γράφονται τά  και
νούργια άναγνωστικά. Καινούργιος ήλιος α
νατέλλει γ ιά  τήν πα ιδεία . Είναι οί πρώ τες 
άχτίνες του. Μέ τά  νέα άναγνωστικά γίνε
ται στήν πράξη τό πέρασμα στον έκπαιδευ- 
τικό δημοτικισμό. Ή  πρώτη τούτη γλωσσο- 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση όταν έπεσε ό Βε
νιζέλος μέ τ ις  εκλογές τό Νοέμβριο τού 1920, 
γκρεμίζεται. Ή  καθαρεύουσα θρονιάζεται 
θριαμβευτικά πάλι στο Δημοτικό Σχολείο. 
Καί ή άντίδραση ζητάει νά καούνε τά  νέα 
άναγνωστικά.

Τρίτη προσπάθεια  στά 1923 μέ τήν έ- 
παναστοττική Κυβέρνηση τού Πλαστήρα. Και
νούργια εκπαιδευτικά νομοσχέδια. Οί ελπ ί
δες φουντώνουν. Γρήγορα όμως φυλλορροούν. 
Ξαναγύρισε βέβαια ή δημοτική μαζί μέ τά  
άναγνωστικά της στο Δημοτικό Σχολείο. 
Τ ίπ ο τε  άλλο όμως ουσιαστικό. Τετάρτη 
προσπάθεια  στά 1924, στήν πρώτη δημο
κρατική κυβέρνηση. Πρωθυπουργός ό δημο
τικιστής Αλ. Παπαναστασίου. Ψηφίζονται ά 
π ό  τή Βουλή μερικά προπαρασκευαστικά 
γ ιά  τή ριζικότερη μεταρρύθμιση νομοσχέ
δια, τορπιλλίστηκε όμως ή εφαρμογή τους 
ά πό  τήν « Ε π ιτρ ο π ή  Οικονομιών» γ ια τ ί δη
μιουργούσαν δήθεν άβάστσχτες γ ιά  τον κρα
τικό προϋπολογισμό δαπάνες.



β) Ή  συντηρητική αντιδραστική π α ρ ά τα 
ξη μέ κύριο σ τή ρ ιγμ ά  της τον παλαιοκομμα- 
τισμό και τά  άλλα άντιδραστικά στοιχεία , 
κινητοποιεί σ ' δλα αυτά τά  χρόνια όλες τ ις  
δυνάμεις της καί ματαιώνει καί γκρεμίζει 
κάθε προοδευτική έκπαιδευτική μεταρρύθμι
ση. Καί γ ιά  να μήν άφήσει τ ίπ ο τε  όρθιο, 
σκηνοθετεί άνάμεσα σέ άλλα καί τά  «Μα- 
ρασλειακά». Ή  συκοφαντία οργιάζει καί π ά 
λι. «Μ εγαλόσχημοι άξιωματούχοι», όπω ς γ ρ ά 
ψει ό Γληνός, «υποκριτικά θεολογούν, καπη
λικά πατριδολογούν, σεμνότυφα ήθικολογούν, 
κακόβουλα συκοφαντούν». "Ολοι διαλαλούν 
πώ ς εκεί στο «Μαράσλειο» διδάσκεται ή ά 
δεια, υπονομεύεται ή π α τρ ίδα , διαφθείρεται 
ή νεολαία. Ε π ισ τρ α τεύ ετα ι μάλιστα  καί ή 
« Ιε ρ ά  Σύνοδος» καί καλεί τό Γληνό, τό  Βάρ- 
ναλη, τον Καζαντζάκη, τό Δελμούζο, τήν π α ι-  
δοτγωγό Ρόζα Ίμβριώ τη  καί άλλους ν' άπο- 
λογηθούν ενώπιον της γ ιά  τ ίς  άθεϊστικές καί 
άνατρεπτικές θεωρίες τους. Ό  διχτάτορας 
Θ. Πάγκαλος διαλύει τό Μ αράσλειο καί γκρε
μίζει καί τό τελευταίο π ρ οπ ύ ρ γ ιο  τής έκ- 
παιδευτικής μεταρρύθμισης τή «Μαράσλειο 
Π αιδαγωγική ’Ακαδημία»

γ )  Τό νέο όπλο πού  χρησιμοποιεί τώ ρα ή 
άντίδραση είναι ό μπαμπούλας τού κομμου
νισμού. Οί παλαιοκομματικοί καί οί συντη
ρητικοί άστοί προβάλλουν τό μπαμπούλα 
τού κομμουνισμού, γ ιά  νά ματαιώσουν κάθε 
προοδευτική κίνηση. Καί γ ιά  νά σταμοττή- 
σουνε καί νά άνοττινάξουν οριστικά τήν προο
δευτική γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
ταυτίσανε τό δημοτικισμό μέ τον κομμουνι
σμό. ’Από τότε άπειλούν μέ τό όπλο τούτο 
κάθε προοδευτικό στή χώ ρα μας.

δ) Δ ιαπιστώ σαμε στή διαδρομή μας, πώ ς 
τήν προοδευτική γλωσσοεκπαιδευτική μεταρ
ρύθμιση άγωνίστηκε · ά πό  τήν πρώ τη γρ α μ 
μή ή : άστική τάξη νά τήν πραγματοπο ιήσει. 
Τό ίδιο  έγινε άλλω στε καί στή Δύση.

Στην άστική τάξη βασίστηκε καί ό ’Ε κπαι
δευτικός Ο μιλος γ ιά  τό γλωσσοεκπαιδευτικό 
του πρόγραμμα . Πίστεψαν τότε οί δημοτικι
στές πώ ς τά  άστικά κόμματα, τό βενιζελικό 
καί τά  παρακλάδια  του, θά εφάρμοζαν προο
δευτική έκπαιδευτική πολιτική. "Ετσι ή προ
οδευτική έκπαιδευτική μεταρρύθμιση συν
δέθηκε μέ τά  κόμματα καί τό γλωσσικό ζή
τημα πήρε έντονο κομματικό χρωματισμό. 
Καί ήτανε φυσικό. Ο παλαιοκομματισμός, 
τά  φεουδαρχικοσυντηρητικά κόμμοττα, ε ίχα 
νε δώσει τή λύση, πού ικανοποιούσε τά  συμ- 
φέροντά τους. ΕΤχοτνε δηλαδή έπιβάλει τήν 
άρχαϊκή γλώ σσα, είχανε δ ιαποτίσει τήν π α ι
δεία μας μέ τό φεουδαρχικό μεσαιωνικό πνεύ
μα καί κρατούσανε τό λαό άμόρφωτο γ ιά  
νά τον σέρνουνε δουλικό όργανο στούς αν
τιλαϊκούς σκοπούς τους.

Οί δημοτικιστές λοιπόν είχανε πιστέψει 
πω ς ή άστική τάξη στή νέα της έξόομηση 
καί άψου πήρε τήν εξουσία έπειτα  ά πό  τό 
κίνημα στο Γουδί, θά πραγματοποιούσε τήν 
προοδευτική άστική εκπαιδευτική μεταρρύ
θμιση. Οί έλπίδες τους όμως διαψεύστηκαν. 
Η αστική τάξη στή μεγάλη της πλειοψηφία

γύρισε προς τά  π ίσω , καί δέχτηκε περ ίπου  
τήν ίδια  άντιλαϊκή λύση, πού  είχαν επιβάλει 
τά άντιδραστικά στοιχεία . Μέσα σ ’ αυτή 
τήν άντιφατική πορεία , πού  βάδισε ή εκπαι
δευτική μεταρρύθμιση καί έπειτα  ά πό  τό 
γκρέμισμά της τρεις φορές, γεννήθηκαν στούς 
δημοτικιστές διαφωνίες γ ιά  τήν πολιτική, πού  
έπρεπε νά άκολουθήσει ό Εκπαιδευτικός "Ο 
μιλος. Οί διαφωνίες όξύνθηκαν έπειτα  άπό 
τά  «Μαρασλειακά». Ή  κρίση προχώρησε ρα
γδ α ία  καί ξέσπασε στή γενική συνέλευση 
τού ‘Ομίλου σ τ ίς  27 τού Φλεβάρη τού 1927. 
Ξεχώρισαν δυο μερίδες. Ή  συντηρητική μέ 
άρχηγό τό Δελμούζο καί ή ρ ιζοσπαστική 
μέ άρχηγό τό Γληνό. Ό  Δελμούζος ύπο- 
στήριξε, πώ ς ήτανε μεγάλο λάθος, πού  ή 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση συνδέθηκε μέ τά  
άστικά  κόμματα καί τήν άστική τάξη γ ια 
τί, τόνισε, ή π α ιδε ία  είναι ύπερταξική καί 
υπερκομματική καί ζήτησε νά άποχρω ματι- 
σθεί ό Ε κπα ιδευτικός "Ο μιλος γ ιά  νά ά πο- 
χτήσει τή γενική εμπιστοσύνη. Ζήτησε δη
λαδή νά πάρει ό "Ο μιλος, όπω ς λέμε σή
μερα, π ιστοποιητικό  «πολιτικών καί κοινωνι
κών φρονημάτων». Ή  πλειοψηφία στή  γε 
νική συνέλευση ψήφισε μέ ενθουσιασμό τό  ρι
ζοσπαστικό πρόγραμμα . Ή  συντηρητική με
ρίδα μέ τό Δελμούζο άποχώρησε. Ό* Ε κ 
παιδευτικός "Ο μιλος διασπάστηκε. Ξαναβρή- 
κε όμως τή ζωτικότητά του. "Εγινε τώ ρα 
σω ματείο πνευματικής πρω τοπορίας. Μέ 
τήν πολύκροτη Διοτκήρυξή του καί μέ τό 
περιοδικό «Νέος Δρόμος» άναπτύσσει ολο
κληρωμένο τό πρόγρα μ μ α  γ ιά  τή ριζική, τή 
γνήσια  λαϊκή έκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Ή  σημερινή  κα τάσταση  στην  π α ιδε ία  
.χα ΐ στή  γ λώ σ σ α .
1. Αντί δημοκρατική, άντιλαϊκή, άντιοικονο- 

μική εξακολουθεί νά είναι ή πα ιδε ία  μας. 
Τραγική ή κοττάσταση. Βασιλεύει ή άμορφω- 
σ ιά  καί ό άναλφαβητισμός. Καμιά φροντί
δα  γ ιά  τήν προσχολική ήλικία. Π αραπετα- 
μένο τό δημοτικό σχολείο καί κακομοιρια- 
σμένος, παραπεταμένος ό δάσκαλος καί έ- 
ξαθλιωμένος. Μονόπλευρη, ψευτοκλασική, μα
κριά ά πό  τή ζωή, πανάκριβη, προνόμιο των 
λίγων ή μέση πα ιδε ία , μέ ιδανικά ψευτοαρι- 
στοκρατικά, δέν έξοπλίζει τήν οικονομία μας 
μέ τά  ά πα ρα ίτη τα  στελέχη γ ιά  νά προκόψει 
ό τόπος.

Καί ή άνώτερη πα ιδε ία  κλείνει κι αύτή τ ίς  
πόρτες της σ τά  π α ιδ ιά  τού λαού μέ τά  υ
πέρογκα  δίδακτρα καί εξέταστρα καί τά  
πανάκριβα συγγράμμοττα. Ποσοτική μάθηση.
Μικρή, άν όχι άσήμαντη, ή προσπάθεια  να 
καλλιεργηθεί τό έπιστημονικό πνεύμα. Κα
θηγητές οί περισσότεροι, περιχαρακωμένοι 
στήν ξένη σοφία. Καί όμως χιλιάδες επ ιστή
μονες μάς λείπουν, χιλιάδες γ ια τρ ο ί, χ ιλ ιά 
δες γεωπόνοι καί εκπαιδευτικοί καί βου
λιάζει ή οικονομία μας καί βυθίζεται ό λαός 
στήν έξαθλίωση.

Πονάει ή καρδιά κάθε προοδευτικού καί 
πυργώ νεται ή οργή του. Οί λειτουργοί τής 395



π α ιδε ία ς άπεργούν, οί φοιτητές ξεσηκώνον
τα ι, οί μαθητές μέ τον αγώνα τους διεκδικού- 
νε το δικαίωμά τους νά μορφωθούν, οί γο 
νείς διαμαρτύρονται, άγαναχτούνε.

2. Τροτ/ική είναι γ ιά  τη μόρφωση τού λαού 
και ή σημερινή κατάσταση στή γλώ σσα. Τρι- 
γλω σσία  μέ πολυάριθμες διαβαθμίσεις, γλω σ
σική άσυδοσία και άναρχία και παράλληλα 
όρθογραφική πολυτυπία, νά ή θλιβερή εικό
να πού μάς παρουσιάζει ή σημερινή κατά
σταση στή γλώ σσα.

Είδαμε στή σύντομη διαδρομή μας, πώ ς, 
σ ’ δλο αύτό το διάστημα, τρεις γλωσσικές 
πα ρατά ξεις  άντιπάλαιαν. Καί σήμερα τρεις 
πάλ ι γλωσσοεκπαιδευτικές πα ρατά ξεις αν
τ ίπ α λ α  ίουν. Ή  άντιδραστική μέ τήν καθα
ρεύουσα, ή προοδευτική δημοτικιστική μέ 
τή δημοτική καί ή μέατ) —  ή συμβιβαστική 
—  παράταξη μέ γλώ σσα νεοδημοτική.

α) Ή  άντιδραστική καθαρευουσιάνικη π α 
ράταξη συνεχίζει μέ φανατισμό τήν άρχαϊ- 
κή, φεουδαρχική γλωσσοεχπαιδευτική π α ρ ά 
ταξη. Οί οπαδοί της, ταμπουρωμένοι προ
πάντων στά άνώτερα έκπαιδευτικά και δικα
στικά ιδρύματα, άγωνίζονται μέ πείσ μ α  καί 
συνέπεια, νά συγκρατησουν στήν κυριαρχία 
τήν πολύμορφη καθαρεύουσα.

Τέσσερα είναι τά  σπουδαιότερα έπιχειρή
ματά τους. Τά συναντήσαμε πολλές φορές 
στή σύντομη διαδρομή μας. ΕΤναι καί τά  
τέσσερα άντιεπιστημονικά, καί πλούσια δια- 
ποτισμένα μέ γνωστές συκοφαντίες.

Π ρ ώ τ ο  έ π ι χ ε ί ρ η μ α :  Ή
γλώ σσα του λαού, ή μαλλιαρή δπω ς τήν έχου
νε βαφτίσει, είναι βάναυση, βάρβοίρη, χυδαία. 
Ή  γλω σσολογία  δμως μάς διδάσκει, πώ ς δέν 
υπάρχει γλώ σσα χυδαία  καί βάναυση. Υ 
πάρχουνε βάρβαροι, βάναυσοι καί χυδαίοι 
άνθρωποι. Μέ τήν ίδ ια  γλώ σσα διατυπώνον
ται οί π ιο  υψηλές ιδέες, οί π ιο  λυτρωτικές 
άλήθειες καί τά  π ιο  εύγενικά συναισθήματα 
καθώς καί οί π ιο  βάναυσες καί παραπλανη
τικές Ιδέες, καί οί οτυκοφαντίες καί οί βρι
σ ιές καί τά  π ιο  χυδαία συναιστήματα.

Δ ε ύ τ ε ρ ο  έ π ι χ ε ί ρ η μ α :  Ή
γλώ σσα τού λαού, ή δημοτική, είναι φτωχή. 
Ά β άσ ιμ ο  καί αντιεπιστημονικό είναι καί το 
δεύτερο έπιχείρημα. Ή  δημοτική γλώ σσα 
καί πλούσια  είναι σήμερα καί ζωντανή καί 
λυγερή. Δέ θά είχε άλλιώς καταχτήσει ό- 
λόκληρη τή λογοτεχνία  καί τόσους κλάδους 
τής έπιστήμης.

“Αλλωστε καμιά γλώ σσα καί σ τά  παλιά  
τά χρόνια καί σήμερα, καμιά δέν ξεκίνησε 
πλούσια. Ό λ ε ς  ξεκίνησαν φτωχές καί πρω 
τόγονες καί σ ιγά  - σ ιγ ά  πλουτίστηκαν. Ή  
γλώ σσα συμπορεύεται μέ τήν κοινωνία καί 
τον πολιτισμό της, καί όσο καλλιεργείται, 
τόσο καί πλουτίζεται. Σ τ ις  προχωρημένες 
χώρες όπου άνθίζει ή ζωή καί ή πνευματική 
κίνηση, έκεί καί ή γλώ σσα ανθίζει. Σ τ ις  κα
θυστερημένες χώρες καθυστερεί καί ή γλώ σ
σα. Σ έ μάς, έκτος άπό  τήν καθυστέρησή 
μας ιδιαίτερα στήν έπιστήμη καί τήν τε- 

3 9 ο  χνική, έρχεται καί ή καθαρεύουσα καί φράζει

σέ όρισμένΟυς τομείς τό δρόμο στή γλώ σσα 
τού λαού, στήν άνάπτυξή της. ΓΓ αύτό πρέ
πει νά φύγει άπό  τή μέση ή καθαρεύουσα 
γ ιά  νά καλλιεργηθεί καί νά άναπτυχτεί ανεμ
πόδιστα  ή έθνική μας γλώσσα.

Τ ρ ί τ ο  έ π ι χ ε ί ρ η μ α :  Ή
χυδαία λαϊκή γλώ σσα σπάει τή σχέση μας 
προς τό «ένδοξον παρελθόν», κλονίζει τήν έ
θνική συνείδηση καί διαλύει τήν έθνική έ- 
νότητα. Μίλησα καί παραπάνω  γ ιά ,  τό έπι
χείρημα τούτο. Υ πενθυμίζω  πώ ς άφετηρία 
του είναι ή Μεγάλη Ιδ έ α . Κορυφώνεται 
στή συκοφαντία, πώ ς οί δημοτικιστές είναι 
πράχτορες τών Σλάβων. «Μίσθαρνα όργανα 
ξένων προσπαθειών» τούς όνόμασε πριν άπό 
λ ίγες ήμερες ό άξιολύπητος γ ιά  τήν άμάθειά 
του καθηγητής Κορρές.

Ό μ ω ς  δλοι οί γλω σσολόγοι, δικοί μας καί 
ξένοι, δέχονται π ώ ς ή έθνική μας γλώ σσα ή δη
μοτική εΤναι ή γνήσια άπόγονη τής άρχαίας. 
“ Ισα ίσα λοιπόν, τονίζουν, ή δημοτική άπο- 
δείχνει τή σχέση μας προς τό «ένδοξον π α 
ρελθόν» καί μέ τή ζωντάνια της έξασφαλίζει 
τήν ψυχική ένότητα τού λαού. Μέ τή ζωντα
νή γλώ σσα, τή δημοτική, καί όχι μέ τή 
φτιαχτή καθαρεύουσα, θά άνοσττύξουν όλοι 
οί "Ελληνες τήν έθνική τους συνείδηση. Ή  
κο[θαρεύουσα δέν ένώνει, σπάει τον έθνι- 
κό δεσμό.

Τ έ τ α ρ τ ο  έ π ι χ ε ί ρ η μ α :  Ό  
μπαμπούλας τού κομμουνισμού, τό  π ιο  άν- 
τιεπιστημονικό καί τό π ιο  παραπλανητικό 
καί έκφοβιστικό ά π ' όλα. Τό τονίζω άλλη 
μιά φορά. Δημοτική γλώ σσα καί κομμουνι
σμός δέν ταυτίζονται. Ή  γλω σσολογία  μάς 
διδάσκει, πώ ς δέν υπάρχει ξεχωριστή, διαφο
ρετική γλώ σσα γ ιά  κάθε κοινωνική τάξη. 
Ή  γλώ σσα δέν εΤναι ταξική, όπω ς είναι άλ
λα κοινωνικά φοινόμενα. Ή  γλώ σσα είναι 
έθνική. Τήν ίδια  γλώ σσα μιλάνε καί τήν 
ίδια  γλώ σσα γράφουνε σέ κάθε χώρα καί οί 
συντηρητικοί καί οί προοδευτικοί, καί οί φα
σ ίστες καί οί σοσιαλιστές. Τή γερμανική 
π .χ . γλώ σσα τή μιλόενε σήμερα καί τή γ ρ ά 
φουνε καί οί χιτλερικοί καί οί κομμουνιστές 
Γερμανοί. Καί σέ μάς όλοι ά πό  τους π ιο  
συντηρητικούς ώς τούς κομμουνιστές τήν ί
δ ια  γλώ σσα μιλάνε καί τήν ίδια γλώσσα, 
τήν έθνική, τή ζωντανή λαϊκή γλώ σσα  πρέ
πει νά γράφουνε. Ούτε άν γράφονται κομ
μουνιστικά άρθρα καί μελέτες στήν καθαρεύ
ουσα, οί μελέτες αυτές άποχρωμοπτίζονται 
καί τό περιεχόμενό τους παύει νά είναι «κομ
μουνιστικό», ούτε περνάει ά πό  τό μυαλό 
μας νά συνδέσουμε τήν καθαρεύουσα μέ τον 
κομμουνισμό. Είναι άλήθεια, πώ ς ό γλω σσι
κός άγώ νας άπό  τήν πρώτη σ τιγμή  πήρε 
κοινωνικό καί προοδευτικό περιεχόμενο. Καί 
είναι έπίσης άλήθεια, πώ ς όλοι οί π ρ α γμ α 
τικά σοσιαλιστές, όλοι οί άριστεροί, δέν μπο
ρεί πα ρά  νά είναι δημοτικιστές. Γιατΐ άνα- 
γνωρίζουνε στον έλληνικό λαό τό δικαίωμα 
μα νά καλλιεργεί τή δική του γλώ σσα καί 
δέχονται πώ ς ό έλληνικός λαός μόνο μέ 
τή ζωντανή γλώ σσα του, τή δημοτική, θά 
μπορέσει νά μορφωθεί. Σοσιαλισμός καί κα-



θαρεύουσα είναι δυο π ρ ά γμ α τα  πού δέ συμ
βιβάζονται. Μά αυτό δέ σημαίνει π ώ ς ή 
δημοτική γλώ σ σ α  είναι στη  χώρα μας γνώ
ρισμα του κομμουνισμού όπω ς δεν είναι σέ 
καμιά άλλη χώ ρα ή εθνική της γλώ σσα. Τον 
μπαμπούλα λοιπόν τού κομμουνισμού τον 
χρησιμοποιούν γ ια  νά πνίξουν κάθε προο
δευτική κίνηση.

β ) Δεύτερη είναι σήμερα ή δημοτικιστική 
παράταξη . Συνεχίζει τήν προοδευτική γλω σ- 
σοεκπαιδευτική παράταξη . ’Α γωνίζεται νά 
καθιερωθεί μοναδική γλώ σσα στο γραφτό 
λόγο# σέ όλα του τά  εϊδη και τ ις  άγορεύσεις 
στή Βουλή και σ τά  δικαστήρια ή έθνική 
γλώ σσα, ή δημοτική. Ή  δημοτική έχει γίνει 
σήμερα πανελλήνια. Ή  π ο λ ιά  διαφωνία ά- 
νάμεσα στους ψυχαριστές καί στους δημοτι
κιστές τού * Εκπαιδευτικού ‘Ομίλου έληξε. 01 
σημερινοί δημοτικιστές άναγνωρίζουν, πώ ς 
ή καθαρεύουσα, 130 τώ ρα χρόνια, έχει έπη- 
ρεάσει κάπως μέ τό σχολείο, τά  δικαστή
ρια  καί σ τ ις  εφημερίδες, τήν δημοτική γλώ σ
σα καί στο  λεξιλόγιο  καί στή γραμματική, 
άποκρούουν τ ις  ψυχαρικές υπερβολές, καί δέ
χονται μέ μεγάλη προσοχή μερικούς καθα
ρευουσιάνικους όρους καί τύπους καί 
φθόγγους, πού  τούς ανέχεται τό γλωσσικό 
μας αϊσθημα. Δέν κάνουν όμως καί δεν πρέ
πει νά κάνουν καμιά υποχώρηση στή σύν
ταξη. Γιατί ή σύνταξη εΐναι τό π ιο  xocpa- 
χτηριστικό γνώ ρισμα κάθε γλώ σσας.

"Ομως ή σημερινή κατάσταση στή δημοτι- 
κιστική γλωσσική παράταξη  γεννάει μεγάλη 
ανησυχία. 01 δημοτικιστές χωρίζονται σήμε-

ci όρθόδοξοι δημοτικιστές. Αυτοί έξακολου- 
θούν μέ π ίσ τη  καί α ισ ιοδοξία  τον άγώνα 
καί στή θεωρία καί στήν πράξη. Μιλάνε καί 
γράφουνε στή δημοτική. Τήν καλλιεργούνε 
συστηματικά στά  έργα  τους, τήν πλουτίζου
νε, τήν υψώνουν. Είναι δημοτικιστές μέ π ί 
στη καί συνέπεια.

01 άλλοι τής δεύτερης κατηγορίας είναι 
δημοτικιστές στή θεωρία χω ρίς συνέπεια  στήν 
πράξη. Στήν πράξη πολλοί επιστήμονες δη
μοτικιστές είναι καθαρευουσιάνοι καί μέ δ ιά 
φορα προσχήματα  καί δικαιολογίες έξακολου- 
θούν νά γράφουνε τά  έργα  τους, τ ις  μελέτες 
τους στήν καθαρεύουσα. Μά καί μερικοί λο
γοτέχνες ξεχνούνε τό χρέος τους. Βλέπουμε 
σ τά  έργα  τους φράσεις καί τύπους καθα
ρευουσιάνικους. Θλιβερό τό  φαινόμενο.

Ορθόδοξος κ’ έγώ  δημοτικιστής, π α λ α ί- 
μοτχος άγω νιστής στο γλωσσοεκπαιδευτικό 
αγώνα, έχω, νομίζω, χρέος μά καί δικαίωμα, 
νά είπώ  ατούς δημοτικιστές αυτούς έπιστή
μονες καί λογοτέχνες: «Φίλοι, άνήκετε στήν 
πρω τοπορία  τού “Έ θνους καί άγω νίζεστε 
γ ια  τήν προκοπή τού λαού. Μέ τή στάση σας 
β ά ζετε  φραγμό στή μόρφωσή του. ’Αγωνι
στείτε μέ συνέπεια, καλλιεργείστε τήν έθνι
κή γλώ σσα. Προσέξτε, μέ τό κακό σ α ς π α ρ ά 
δειγμα  πολλοί νέοι λογοτέχνες καί έπιστήμο- 

καλύπτονται π ίσ ω  σ α ς, γράφουνε καί 
αυτοί όπως τούς άρέσει καί μέ τήν ασυδο

σ ία  τους νοθεύουνε τή δημοτική. Ή  εύθύνη σας 
άπέναντι στο λαό είναι μεγάλη.

»Μή μού είπείτε σείς οί έπιστήμονές, δη
μοτικιστές χωρίς συνέπεια στήν πράξη, μή 
μού είπείτε, πώ ς σ ά ς έχει διοστοτίσει ή καθα
ρεύουσα, οτι αυτή διδαχτήκατε στο σχο
λείο καί αυτή λ ίγο  πολύ τήν ξέρετε, ένώ τή 
δημοτική δέν τή διδαχτήκατε, δέν τήν ξέρετε 
καί είναι ά ργά  νά τή μάθετε.

* Ά ν  ή καθαρεύουσα σάς έχει διοστοτίσει, 
χρέος σας νά άποτοξινωθείτε τό γρηγορό
τερο καί νά άποκοτταστήσετε τό γλωσσικό 
σας αίσθημα. Καί άν δέν τήν ξέρετε τή δη
μοτική, φταίει βέβαια τό σχολείο, μά ’π ιο  
πολύ φταίτε σείς, γ ια τ ί δέν τήν καλλιεργεί
τε. Βέβαια θά συναντήσετε δυσκολίες. Μά θά 
τ ις  ξεπεράσετε όπω ς τ ις  ξεπεράσανε όλοι οί 
όρθόδοξοι δημοτικιστές. Έ π ε ιτα  γ ιά  σάς, ό 
δρόμος είναι ανοιχτός άπό  τήν προσπάθεια  
πού έχει γίνει, καί οι δυσκολίες θά είναι μι
κρότερες. Προσπαθείστε λοιπόν. Κάθε προσ
πάθεια  είναι άφετηρία γ ιά  νέο άνέβασμα.

»Καΐ σείς, φίλοι λογοτέχνες, χρέος έχετε 
νά πλουτίζετε καί νά υψώνετε καί οχι νά 
χαλάτε τήν έθνική μας γλώ σσα. Αυτό έχαναν 
όλοι οί άξιοι λογοτέχνες καί σέ μάς καί σ ’ 
όλες τ ις  χώρες. Μή σ ά ς  παρασύρει ή κάποια 
έγω ϊοτική . αδιαφορία σας, ή κάποια  όλιγο- 
π ισ τ ία  σας. Χ ρησιμοποιείστε ελεύθερα τό 
γλωσσικό υλικό, πλουτίστε τή γλώ σσα, μήν 
τήν κακομεταχειρίζεστε όμως».

γ )  Τρίτη γλωσσική πα ράτα ξη  σήμερα είναι 
ή συμβιβαστική —  τή λένε καί συμφιλιωτική 
—  ή νεοδημοτικιστική. Ο! οπαδοί της —  
καί δέν είναι λ ίγο ι —  θέλουνε γλω σσικό όρ
γανο γ ιά  τό γραφτό λόγο τή νεοθημοτική. 
Καί π ο ιά  είναι αυτή ή νεοδημοτική; Είναι 
μιά γλώ σ σ α  μέ αφάνταστη άναρχία , όπου ά- 
ναχατεύονται χω ρίς κανένα περιορισμό κα
θαρευουσιάνικα καί δημοτικιστικά στοιχεία . 
01 διαβαθμίσεις είναι τόσες, όσοι καί οί 
όπαδοί της. *0 κάθε δημοτικιστής κάνει τό 
μείγμα, πού  τού αρέσει κάθε φορά. 01 νεο- 
δημοτικιστές δέ σέβονται ούτε τό λαό, ούτε 
τή γλώ σ σ α  του. Καλλιεργούνε τή γλω σσική 
άναρχία  μέ τήν ασυδοσία  τους. ’Ακούστε 
μερικές φράσεις άπό  ένα π α ιδα γω γικ ό  άρ
θρο:

« Σ υνήντησα τό  μεγαλύτερον μέρος ά πό  
τούς συμμαθητές μου. —  "Α ς τήν άκούσωμε 
αυτήν τήν πρω τότυπον έπι στολήν. —  Τό 
θέαμα ά π ό  τού ύψους τού γηλόφου ήτανε ύ- 
πέροχον. —  Τήν πρώτην μεταμεσημβρινήν 
ώραν —  καί δυο σειρές παρακάτω  —  τήν 
δεύτερη μεταμεσημβρινή ώρα*. Καμαρώστε 
τώ ρα καί μερικές φράσεις ά πό  ένα άλλο έν
τυπο: «Έ γράφ η σέ πρωινή έφημερίδα, πρ ο 
φανώς... νά άπαγορευθεί ή άσκησις στούς 
βουλευτές... Γενικώς οί βουλευταί... άντιτίθεν- 
τα ι στήν νόθευση. Ή  άποκάλυψις ότι θέτει 
ξανά έπι τάπητος. Ζωηρή ατυζήτησις γ ιά  τήν 
χορήγηση. —  Οί βουλευτές έτόνισαν τήν 
σοβαρότητα... λόγω  τής άποδεδειγμένης κα- 
ταρρεύσεως τής υγείας. —  Ά φ ίκετο  στήν 
Θεσσαλονίκη*.
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Ή  νεοδημοτική ξεκινάει οστό τή συμβιβα
στική λύση τού Καθηγητή Χατζηδάκη, με 
τήν πρότασή του γ ιά  τή «γλώσσα των αιθου
σών», των μορφωμένων, και βοοσίζεται στήν 
ψευτοαριστοκρατική αντίληψη, πώ ς ή «καλή 
κοινωνία», «οι μορφωμένοι», πρέπει νά ξε
χωρίζουν από  τον χυδαίο, τον αμόρφωτο ό
χλο. Είναι λοιπόν συντηρητική λύση και κά
νει μεγάλο κακό. Ή  νεοδημοτική φράζει τό 
δρόμο στήν εθνική γλώ σσα, στήν όμαλή της 
ανάπτυξη, διευκολύνει τούς άτολμους, τούς 
υστερόβουλους, τούς όλιγόπιστους, καί συν
τελεί πολύπλευρα στή  σημερινή γλωσσική α
ναρχία. Ή  νεοδημοτική είναι βλαβερό νεό- 
ττλασμα. Ό σ ο ι καλόπιστα τή χρησιμοποι
ούν άς συναισθανθούνε τή μεγάλη εύθύνη 
τους.

Από τα  επιχειρήματα, πού φέρνουνε οί 
νεοδημοτικιστές, θά συζητήσω σύντομα μόνο 
τρία. Αυτά προβάλλουν οί καλόπιστοι.

Π ρ ώ τ ο  ε π ι χ ε ί ρ η μ α :  ή
σκ ο π  ι μ ό τ·.η τ α .  Τή σκοπιμότητα προ
βάλλουν ακαταμάχητη οί καλόπιστοι νεοδη- 
μοτικιστές. «Κάνουμε και πρέπει νά κάνουμε, 
μάς λένε, υποχωρήσεις στήν καθαρεύουσα. 
"Εχουμε τό σκοπό μας. Θέλουμε νά διαβάζου
νε τά  άρθρα, τ ις  μελέτες μας, τά  προγράμ- 
μοττά μας, οί αντίπαλοί μας, νά φωτιστούνε 
καί αυτοί. Ή  καθαρή δημοτική τους ερεθίζει. 
Δέ μάς διαβάζουνε καί έτσι ζημιώνεται ό 
αγώ νας μας γ ιά  τήν προκοπή τού λαού».

Ό σ τ ε  ή δημοτική γλώ σσα ερεθίζει τούς 
αντιπάλους σας, τούς θυμώνει καί όχι οί ι
δέες σας, τό πρόγραμ μ ά  σας, οί προοδευτι
κές πολιτικές καί κοινωνικές αντιλήψεις σας; 
Τότε γ ια τ ί δέν γράφετε στήν άπλή καθαρεύ
ουσα; Δέ νομίζετε πώ ς αυτό είναι π ιο  τίμ ιο ; 
Μέ ποιό  δικαίωμα νοθεύετε τήν εθνική γλώ σ
σα, τή μασκαρεύετε, καί δημιουργείτε γλω σ
σική αναρχία;

Δ ε ύ τ ε ρ ο  ε π ι χ ε ί ρ η μ α :  ή
6 ι ε υ κ ό λ υ ν σ η .  «Ή  νεοδημοτική, μάς 
λένε, οί οπαδοί της, μάς διεκολύνει. Γράφου
με, χωρίς νά πολυσκοτιζόμαστέ γ ιά  τή γλώ σ
σα, χωρίς νά χασομεράμε». Καί γΓ  αυτό, 
γ ιά  να μή χάνετε καιρό, γράφετε δπω ς σάς 
καπνίσει καί βεβηλώνετε τήν εθνική μας γλώ σ
σ α ; Γιοττί δέ γράφετε στήν άπλή καθαρεύου
σ α ; "Η δέν τήν ξέρετε κι αυτή; Τ ί προσπαθεί
τε λοιπόν νά κρύψετε μέ τή γλωσσική σας 
άσυδοσία; τήν άγνοια , τή δειλία σας ή τήν 
οκνηρία σας; ’Ή  όλα μαζί;

Τ ρ ί τ ο  ε π ι χ ε ί ρ η μ α :  ή α 
ν ε π ά ρ κ ε ι α .  «Ή  δημοτική δέν έχει 
τον πλούτο, μάς λένε, καί τήν εύλυγισία γ ιά  
πολυσύνθετα νοήματα. Δέν έπαρκεΐ γ ιά  τήν 
επιστήμη. Έ νώ  ή καθαρεύουσα τόσα χρόνια 
πλουτίζεται, έστρωσε, έπιασε στον επιστη
μονικό γραφτό λόγο».

Τό τόνισα πολλές φορές. Καμιά γλώ σσα 
ούτε σ τις  περασμένες έποχές, ούτε σήμερα, 
δέν ξεπήδησε άπό  τήν πρώτη σ τιγμή  πλού
σ ια  καί εύλύγιστη, πάνοπλη, δπω ς ή Ά θηνά 
οστό τό κεφάλι τού Δ ία. Τό ίδιο καί ή εθνι

κή μας γλώ σσα δέν μπορούσε νά ξεπηδήσει 
πάνοπλη. Παρουσίαζε καί παρουσιάζει ακόμη 
κάμποσες άδυναμίες καί στο λεξιλόγιο —  
στούς επιστημονικούς όρους —  καί σ τά  έκ- 
φραστικά μέσα σχετικά μέ τήν έπιστήμη, όχι 
γ ια τ ί γεννήθηκε άνάπηρη, πα ρά  έπειδή, δ
πω ς είδαμε στή διαδρομή μας, δέν καλλιερ
γήθηκε, όσο χρειάζεται γ ιά  τό γραφτό έπι- 
στημονικό λόγο. Δέ φταίει λοιπόν ή δημοτική, 
φταίει ή παρείσαχτη καθαρεύουσα, πού  τής 
έφραξε τό δρόμο, καί φταίνε καί οί δημοτι
κιστές έκείνοι, πού ταμπουρώνονται π ίσω  άπό 
σοφιστικές δικαιολογίες καί δέν τήν καλ
λιεργούνε στά έργα τους.

Μά αν, έδώ καί μερικά χρόνια, ή ανεπάρ
κεια είχε φαινομενικά κάποια βασιμότητα, 
σήμερα τό επιχείρημα τούτο δέν μπορεί νά 
σταθεί στά  πόδ ια  του. Ή  δημοτική γλώ σσα 
έχει κυριαρχήσει π ιά  στή λογοτεχνία, σ ’ ό
λα τά  είδη της, έχει καταχτήσει ορισμένους 
επιστημονικούς καί φιλοσοφικούς κλάδους, 
τήν κοινωνιολογία, τή γλω σσολογία , τήν ι
στορία, τή φιλοσοφία, τήν ψυχολογία, τήν 
πα ιδαγω γική , καί προχωρεί νά έκπορθήσει 
καί δύο άκόμη ά πό  τά  τελευταία φρούρια 
τής καθαρεύουσας, τήν ιατρική καί τή νο
μική έπιστήμη. Καί κατάχτησε τόσους έπι- 
στημονικούς κλάδους, γ ια τ ί πολλοί έπιστήμο- 
νες δημοτικιστές καί στή θεωρία καί στήν 
πράξη, καλλιεργήσανε καί καλλιεργούνε μέ 
ενθουσιασμό καί θυσίες στά  επιστημονικά 
τους έργα τήν εθνική γλώ σσα, τή δημοτική 
καί τήν πλουτίζουν αδιάκοπα.

Ή  μεγαλύτερη δυσκολία είναι οί επιστη
μονικοί όροι. Καί βέβαια πρέπει νά πλουτι
στεί ή δημοτική μέ τούς κατάλληλους όρους 
σ ’ όλους τούς κλάδους τής έπιστήμης καί 
τής τεχνικής. Καί τή δυσκολία τούτη τήν αν
τιμετω πίσανε μέ άρκετή επ ιτυχία  οί δημοτι
κιστές συγγραφείς. Καί όπως λύθηκε ώς τώ
ρα γ ιά  τόσους επιστημονικούς κλάδους τό 
πρόβλημα τό σχετικό μέ τούς όρους, θά λυ-1 
θεί καί γ ιά  όλους τούς άλλους. Χρειάζεται 
μόνο προσοχή καί έπιμονή, δουλειά καί κ ό -j 
πος.

Θά κλείσω τή σύντομη τούτη μελέτη μου | 
μέ τήν άκόλουθη πρόταση : Ή  Ε τα ιρ ε ία  Ελ
λήνων Λογοτεχνών, σύμφωνα μέ τήν κοινωνι
κή της άποστολή, νά άναλάβει νά οργανώσει 
ειδικό τμήμα, ή παράλληλη Ε τα ιρ ε ία  μέ τον 
τίτλο «Γλώσσα καί Παιδεία». Είμαι βέβαιος, 
πώ ς όλοι οί προοδευτικοί πού θέλουνε νά 
μορφωθεί ό λαός καί άγωνίζονται γ ιά  τήν 
προκοπή του, θά πάρουνε μέρος. Θά είναι ό 
καλύτερος εορτασμός γ ιά  τά  εξήντα χρόνια 
τού «Νουμά». Ή  άνάγκη νά λυθεί τό γλω σσι
κό ζήτημα συνειδητοποιείται ολοένα καί βα
θύτερα. Οί νέοι καί οί νέες στο Δ ' Πανσποι 
δαστικό Συνέδριο ύψωσοτν τή σημαία  τού δι 
μοτικισμού. Τό κάστρο τής καθαρεύουσι 
τό Πανεπιστήμιο, πέφτει. Είναι βαθειά ή 
κανοποίηση γ ιά  όλους τούς δημοτικιστές και 
ιδιαίτερα γ ιά  μάς τούς παλαίμαχους άγωνι* 
στές στή γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
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Δ Ω Δ Ε Κ Α

Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α

Τ Ο  X

Α π  οχαιρετισμός 
τής όδον Καραΐσκον άρίΰ. 106

Οί προ&εσμίες τελχιώσανε. Τρεις ή τέσσερες μέρες 
το πολύ και iV άρχίοει τον σπιτιού ή κατεδάφιση. 
Μηχανικοί κ’ έπιβλέποντες τριγυρίζουν απ' έζω.
Τδ τηλέφωνο κόπηκε. Οπόν νάνοι, λιγόστεψαν, 
ϋ·ά σωπάσονν κ’ οί βρύσες — κάμετε γρήγορα !

Ξεχειλισμένη ή ψυχή μου δεν δένεται σε δεμάτια, 
πώς νά μεταφερϋεΐ — ένα σωρό προβλήματα, 
είναι βαρεία ή ψυχή μου ! φορτωμένη τα πράγματα 
πού δεν δένονται με σκοινιά, πού δεν συσκευάζονται, 
πού δεν παίρνονται με αυτοκίνητα — των παιδιών τδ

τραγούδι j
που μετά τόσα γεράνια τριγνρνά στον αέρα 
αυτού τού σπιτιού — πώς μαζεύεται τδ τραγούδι,
c J /ο αέρας πως παιρνεται :

«Στη βρύση τη βουνίσια 
σιμά είν ’ή φλαμουριά. Στον ίσκιο της καθόμουν...»
Τέ/.ος πάντων άρχίστε, πιάστε νά δένουμε



ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ
Σχέδιο τή ς  Τζένης Βοετ- 

τάκου— Π απαδημητρίον

τώρα τά πράγματα. "Ας τραβήξει μετά 
μπροστά το καμιόνι φορτωμένο τά έπιπλα, 
εγώ θάρχομαι πίσω φορτωμένος δικούς μου 
κι άλλότ ριους στεναγμούς, π  ον τούς έφερνε απ' όλα 
τα σημεία τής γης και τους έρριχνε μες 
στο σπίτι μας ό άνεμος. Χέρια τής λύπης 
πιάσαν το πόμολο, άνθρωποι ήρθανε, 
γέροι, )>υναΧκες, μας είπαν τον πόνο τους, 
κρέμασαν εδώ τις πένθιμες μάσκες τους 
τις άφησαν ·κ έφυγαν — πιάστε νά δένουμε !

Σημειώσεις στά χέρια, σημειώσεις στο πρόσωπο, 
ουλές, χαρακιές — εγώ θάρχομαι πίσω 
φορτωμένος με δέσμες άπδ μνήμες δασών, 
τά παιδικά χρώματά μου που δεν τά έγκατέλενψα, 
φορτωμένος με τραύματα. Κατεβάζετε τώρα, 
πιάστε τά κάδρα, πιάστε τά ρούχα, 
πιάστε τά σκεύη, κάμετε γρήγορα, 
μή νοιαζόστε γιά πράγματα τέλος πάντων δικά, μου, 
βάλτε στην πάντα όσα δεν δένονται
κι αφήστε με εμένα νά κάνω καλά. 401
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’Εδώ μάδησε κάποτε τ ’ αλογάκι τον ό γιός μου 
νά το άλλάζει σε λύκο, μετά το ζωγράφισε 
να το κάνει πουλά — ψάχνω κάσσες, 
ερμάρια, δε βρίσκεται! Πέρασεν άλ.λ.ωστε 
τόσος καιρός, από τότε ως εκείνο 
το άλ.λο πρωί που πήγε στρατιώτης 
καί μπήκε στο τραίνο καί τό τραίνο ζεκίνησε, 
κι από κείνη τή μέρα που φόρεσε ή κόρη μου 
τό πρώτο της μάλΜνο πλ.εχτό παπουτσάκι 
— άνϋοί λεμονιάς τής στολάσαν τό μέτωπο — 
πέρασεν άλ.λωστε — τί νά μαζέψεις!

Έρχονταν οί φίλ.οι μας, τό σπονργίτι κι ό ταχυδρόμος, 
κάϋ-ε μέρα μάς καλημέριζαν, έρχονταν οί φίλοι μας, 
αύριο ΰάρδουνε πάλι, πώς νά τους πάρουμε! 
μην ταραζόσαστε, δένετε σείς, 
κάμετε γρήγορα, αφήστε με εμένα 
νά κάνω καλά.

Χρόνια ή ψυχή μας
μεταγγίζονταν σε όλα τούτα τά πράγματα 
που σηκώνονται σήμερα, δσο που μούσκεψαν, 
δα ο που τέλος έγιναν άλλο 
πράγμα τά πράγματα, καί τώρα, δπου νάναι, 
ιλά ρΰονν κ ’ οί μαστόροι καί δε ιλάναι κανείς, 
νά τους πει γιά τις πέτρες: πού δά τις πάτε ; 
νά τους πει γιά τά ζύλ.α: πού &ά τά πά τε;
Προσοχ/j, νά τους πει, μην πατάτε μαστόροι 
τών παιδιών τά τετράδια, τ ’ αγοράσαμε ακριβά! 
στά νερά τών σελίδων τους διακρίνονται ακόμη 
τά γεράκια τους, πιάστε, άν δεν πιστεύετε 
πιάστε νά δείτε, τών παιδιών τά τετράδια 
είναι ακόμη ζεστά.

Κάποιος πρέπει νά επιστατήσει! 
δμως κάποιος που νάχει γενναία καρδιά.

«Στη βρύση τή βουνίσια σιμά εΐν’ ή φλαμουριά, 
στον ίσκιο της καθόμουν...»

Κάτω απ’ δλ,ες τις πέτρες 
υπάρχουν φωνονλ.ες. Πατάτε προσεχτικά.

Ψ

*Η  γυναίκα συγύριζε νευρικά, 
μ ’ ένα ταζίδι μέσα της εμποδισμένο402



γιά τό νοτιά, γιά τό βοριά ! — Γυρεύοντας έξοδο 
τρίχαν τά χέρια της, περασμένα μεσάνυχτα, 
πέφταν στους τοίχους, λύγιζαν, γύριζαν, 
σαν άσώματα μες στο σκοτάδι τά δάχτυλα, 
κάθε τόσο άκουγόντουσαν σά νάταν τό σπίτι 
γιομάτο μεγάλα πουλιά που φτερούγιζαν 
ξάφνου με θόρυβο. Ζητώντας ένα άγνιοστο 
γαλάζιο πουλί, άσπριζαν τις κάμαρες, 
κρατούσαν καρφιά, χτυπούσαν τό πάτωμα 
σαν πόρτα ουρανού που ποτέ της δεν θ ' άνοιγε.

— Κυλώντας απ' τό ένα δωμάτιο στο άλλο
τη σφαίρα τού ονείρου σου, δεν άφησες πλέον
χώρο γιά τίποτα ! Πού θά μπούν οί καρέκλες
των παιδιών; Πού τά ρούχα τους; Πού τον βλέπεις τον ήλιο ;
Χαμογελάς σάν τ ' αγάλματα! Τά χέρια σου καίγονται!
Πού βρίσκεις νερό; Χαμογελάς σάν τ ’ αγάλματα! 
πού τον βλέπεις — φυσάει!...

'Ενώ πίσω απ' την πόρτα 
οί φωνές τών παιδιών θυμίζανε έλευση 
αγγέλων που βάσταγαν κρίνους στα χέρια τους, 
θυμίζανε Πάσχα κι αιώνια άνοιξη:

«... Στον ίσκιο της καθόμουν ν’ άναπαυτώ γλυκά...»

*

Διπλωμένος στους τέσσερις τοίχους του όπως
στο βουνό ό στρατιώτης μες στην κουβέρτα του,
θαρρούσα πώς ήμουν καθισμένος ανάμεσα
σε φυτώριο από μυγδαλιές. Τρόπο νά μπει
δεν έβρισκε ό ήλιος μες απ' τις πέτρες του' ποιές
αχτίνες λοιπόν άκλουθούσαν οί μέλισσες
καί μπαίναν στο σπ ίτι; Ιΐνέαν στον ύπνο μου
άσπρες μυρτιές, μυρωδιές λειβαδιών,
αγριολούλουδα, ίριδες. ° Οπου νά πήγαι να,
ή ψνχή μου κουβάλ.αγε μαζί της τους κήπους της,
έπαιρνε τά νερά της, τον ουρανό που τής χρειάζονταν.
Στά πλακάκια, στο πάτωμα, τά δάκρυα φυτρώναν, 
μπουμπούκιαζαν γρήγορα.

νΕμπαιναν κι απ' τις χαραμάδες 
τού^σύμπαντος τ ' αναστάσιμα, νιφάδες λευκών 
τραγουδιών που ξεφεύγαν άπό άρπες θαρρείς 
καί κιθάρες καί φλάουτα — όπως γίνεται στά όνειρα 
κάποτε τών φυλάκιομένων — πεταλούδιζαν γύρω μου. <503



Καλά είναι στον κόσμο. Και μες στις σπηλιές, 
μπαίνουν κάποτε έντομα, σ’ επισκέπτονται σκαραβαίοι, 
φέρνοντας σου τό μήνυμα τον φωτός, ενώ εσύ, 
καθισμένος στό βάθος τους σταυροπόδι, χαράζεις 
ύμνους στις πέτρες, γράφεις αχτίνες.
'Άλλωστε, πάντοτε, οπού κι αν έμπαινα, 
κουβαλούσα μαζί μου τά εικονίσματα τού πρωινού, 
τού Μαΐου τά άμφια καί τ ’ άπόθετα αντίκρυ μου...

— Τί σταθήκατε; τι κρεμάσατε έτσι
κάτω τά χέρια σας ; — Τ ’ αλογάκι δε βρέθηκε !

★

Το καμιόνι σταμάτησε. Χτυπάνε την πόρτα.
Κάμετε γρήγορα! Πιάστε νά βγάζουμε 
τώρα όσα δέθηκαν κι δσα δε δέθηκαν.
Σά νά ξεντύσαμε μιάν εκκλησία, 
πιάστε νά βγάζουμε τώρα τά σκεύη μας!

Κλείστε καλά τη βρύση τού νεροχύτη, 
πού δλο λέει καί λέει με τόσο παράπονο 
στην πέτρα πώς φεύγουμε. Τόσα χρόνια λοιπόν 
καί ποτέ τους δεν είδαν τον ήλιο νά λάμπει 
μέσα στά δάκρυα μου τούτα τά πράγματα ;
Δεν καταλάβανε ; ’Εγώ ήμουν στό δάσος, 
είχα ορίζοντα. Μή με κοιτάζετε.
Τά δάκρυά μου είναι τόσο βαθειά, 
πού δε θά διακρίνεται μέσα τους τίποτα.
Κλείστε τή βρύση. ’Ή μουν στό δάσος!

Μην τά ψιλολογάτε. Κάμετε γρήγορα
πριν μάς κλείοουν τά σανιδώματα ! Κι αν μείνουν δυο πράγματα 
δε χάθηκε ό κόσμος. Παρατράβηξε ή μοίρα μας !
Λύεται ή σύμβαση !  ’ Ανοιχτέ τις πόρτες!

★

"Ολα τά πήραμε! Τά πράγματα των παιδιών 
καί τά πράγματα τής γυναίκας. Τό σπασμένο της χέρι, 
όρθιο στη θήκη του, σαλεύει μες στ’ άλλα 
πράγματα ανάμεσα. Τί περιμένουμε; "Ολα τά πήραμε!
Καθένας μας προς τή μοίρα του! ’Αφήστε μ ε !
Ψάχνω τή στάχτη τής φωτιάς πού κάηκα, ψάχνω, άφήστε με 
νά βρώ τά τετράδια μου !  Ολα έν τάξει!404:



Σ τδ  καμιόνι, λοιπόν! *Εν τάξει! Τά πήραμε!
+ %

Κλεϊοτε τώρα τις ̂ πόρτες! Τά κλειδιά! Τά κλειδιά! 
Ποιά κλειδιά και ποιες πόρτες! Το σπίτι ήταν διεύθυνση! 

'Η ταν σημείο! Σκόνη κι αγέρας ήταν τδ σπίτι!
Τδ σπίτι μου ήτανε μέσα στδ σπίτι I  Ολα τά πήραμε ! 
Καλήμέρα μαστόροι! Πώς τόσο πρω ί;
Καλημέρα μαστόροι! Τετέλεσται!

«... Στον ΐσκί.ο της καθόμουν ν’ άναπαυτώ γλυκά...»

Μεταφέρω τή μέρα, τον ήλιο, τά δάση, 
μεταφέρω τδ μόδιο, τδ λύχνο, τδ άστέρι μου, 
μεταφέρω τους άγραφους νόμους των άσπρων 
χειμώνων μου — Ή  στέγη του ήταν δική μου, 
την παίρνω μαζί μου. Τά παρόι θυρα, οι πόρτες, 
οί τοίχοι, δικοί μου. Σ τδ  βουν δ ανεβαίνω, 
τδ παίρνω μαζί μου. Νυχτώνω στην έρημο, 
αφήστε με εμένα — ή βροχή, τδ χαλάζι, 
δ αγέρας, ή θύελλα; Μ  ή φωνάξτε και μην 
ειδοποιείστε' κανέναν. Τδ παίρνω μαζί μου !

★

’Ασκληπιού ή Καραΐσκου μία είν’ ή οδός.
’Α π ’ τδ ένα ημισφαίριο τής γης ώς τδ άλλο 
μία εΐν’ ή οδός. Μετέφερα σήμερα 
τά πράγματα μόνο.

Σήμερα πρώτη
τοΰ Μάρτη μετοίκησα μέσα στδ σπίτι μου.

’Απολογία
Ή  αγάπη μου είναι λευκή κι ό ήλιος μου γνήσιος. 
Δεν καπηλεύτηκα τίποτα. Κάθε βήμα μου τδκανα 
με τδ χέρι μου στην καρδιά. Ο,τι έγραψα ή μίλησα 
ήταν φωνή μου.

"Αν ποτέ δ θεδς
διαχωρίσει τά έργα, τους ανθρώπους, τά πράγματα, 
θά με βάλει με ρυάκια.

Με τή μνήμη τον Ταΰγετον
Πες δ,τι θέλεις' κι’ ας μου λείπουνε όλα. 
Ωστόσο γεννήθηκα έχοντας ένα 405



δικό μου βουνό' καί γεννήθηκα έχοντας 
μέσα μου μπόλικο νερό' καί πιο μπόλικη 
περηφάνια που φτάνει νά φτιάξω, άν άκόμη 
δεν τόφτιαξα, ένα δικό μου βουνό.

Ό  έλαιώνας κ ’ oi βόμβες μεγατόνων
*Η πολιτεία των τζιτζικιών — δ 'χρυσός ελαιώνας, 
δεν έχει πόρτες. Μπαίνουν βγαίνουν βοσκοί, 
ζευγολάτες, αιώνες. ’Εγώ μόνον ξέρω' εγώ υποκάτω. 
Προσπαθώ νά συλλάβω την κά&οδο τής φωτιάς, 
τις πεντάλφες των λάμψεων. ’Εγώ μόνον βλέπω 
την κόκκινη στάχτη του. Καί κάτω άπ’ τδ χώμα 
θά καούν τά πετρώματα. Ούτε ιιιά ρίζα.
Ούτε ένας μάρτυοας.

Τί
τραγουδούσες, Βιργίλιε; Ούτε
μι άκρίδα τυφλή με μάτι μισδ
νά βλέπει την πούλια που άνάτελλε αιώνες
πάνω απ’ αυτόν τον ελαιώνα, που δμοια
— καί τότε καί σήμερα — κ’ ίδιο
τον παίζει στά δάχτυλα τού ήλιον τό φώς,
τόν σαλεύει αλαφρά, τον θωπεύει, τον χαίρεται.

Μπορεί απ’ ώρα σε ώρα, σήμερα — αύριο, 
δεν ξέρει κανείς, ούτε μιά ρίζα, 
ούτε μ ι’ άκρίδα, Βιργίλιε, έγινε 
εύφλεκτη ή μοίρα, δεν άποκλείεται 
νά μην τό διαβάσει ίσως κανείς 

αυτό μου τό ποίημα.

Γράμμα σε ξενιτεμένον
Με τό ίδιο αυτό χέρι που κάηκε τόσες φορές, 
ζητώντας νά βρει τό ανεξίτηλο χρώμα νά γράψει 
έναν ύμνο στο φώς' με τά ισχνά δάχτυλά του 
που τά είδε ό Θεός κ ’ έστάθη παράμερα 
με κατάνυξη' με την πιο αιώνια λύπη 
που είναι χαρά, βουλήθηκα σήμερα 
νά σοϋ γράψω ένα γράμμα.

Α λλά  είναι τό ίδιο. 
Σκέφτηκα έπειτα πώς τά γράμματα πλήθυναν, 
είναι ρευστά, δεν έχουν βάρος. ’Αποφάσισα τότε



νά σκύψω λοιπόν, κι απ’ όλα τα πλούτη, 
άπ’ δ,τι γνωρίζω κι απ’ δ,τι άγαπώ 
νά σου στείλω δώρο μια πέτρα.

Πρόσωπο με πρόσωπο
Μάς στέλνει ό ουρανός ένα άστρο ή τό δάσος 
ένα πουλί. Μάς στέλνει (ΐιά φούχτα 
νερό τό ποτάμι ή ένα πρόσωπο 
τό άνθρώπινο γένος. °Ολα τά έλαβα, 
άστρο μου' ναι, πουλί καί νερό 
καί χαμόγελο.

Ά κοϋς ;
Μάς στέλνει ένα πρόσωπο τό ανθρώπινο γένος' 

δλα τά έλαβα.

Σ. Π. Ε.
νΑγραφος χάρτης ή συλλογική σύμβαση στο συρτάρι 
τού τραπεζιού μου, πού άκουμπάει απάνω του αλαφρότερο 
κι από ψωμί τό σώμα μου. Κοιτάζω τριγύρω μου 
μ ’ ένα βλέμμα πουλιού πού συνάντησε χιόνι.
Κιίπου άκούγεται ό ήλιος νά βουίζει, ίσως μέσα 
στη μνήμη μου, έντεκα χρόνια μακρύτερα 
ίσως πάνω άπ’ τη στέγη αυτού τού κελιού 
πού μες στους στυγνούς του τοίχους εργάζομαι 
έντεκα χρόνια.

f  Όπως έναν μικρό
σταυρωμένο έχω πλάϊ μου έναν μικρό 
σκαλισμένον Ταΰγετο.)

’Αναμμένο τό φώς
σάν καντήλι από θειάφι, στις όχτώ, στις εννιά, 
στις δέκα, στις δώδεκα. Διαγράφεται γύρω 
στο φώς του ένας κύκλος ψύχρας καί μόνωσης' 
κρεμώντας στην όψη μου κίτρινα ρυάκια, 
γίνεται ό χρόνος.

(Μιά μνήμη αετού 
τριγυρνά στο ταβάνι.)

Μεσουράνημα ήλιου 
δεν έχει εδώ. Ούτε μιά τεθλασμένη 
γραμμούλα ουρανού σ’ αυτό τό γραφείο.

Ά π ’ τις δυό του ρωγμές μ ’ επισκέπτεται ή μέρα: 
ζένη προς ξένον. Τόν ’Απρίλη μονάχα, 407



στις εννιά το πρωί παρουσιάζεται κι 6 ήλιος 
για όνό-τρία δευτερόλεπτα — πέντε ώς έξι αχτίδες 
σάν παιδιά που πηδούν άπ’ τδ ύψος τον τοίχον 
πέφτουν στά χέρια μου σάν ζωντανές, 
χρυσαφίζουν την πέννα. Πέντε ώς έξι αχτίδες 
που χάνουν τδ δρόμο καί δεν ξαναφεύγουν.

“Εχω μες στην ψυχή μου δνδ μεγάλες σελίδες, 
έχω ένα βιβλίο, που τδ ανοίγω, τις κλείνω 
στά φύλλα του άνάμεσα, κα&ώς τά παιδιά 
που κλείνουν λουλούδια ή πεταλούδες 
μες στά τετράδια τους — καί δεν ξαναφεύγουν.

Ιο  κελο να γκρεμίσει, ίο  ριρλιο να μείνει, 
με τδν ήλιο όδό, νά διασχίσει τδν κόσμο.
Περιμένει απόξω — σε πλήρη ούρανδ 
με τροχούς ώς απά νω — νά τδ πάρει τής άνοιξης 

ό μεγάλος κιλλίβαντας.

Ή  υψηλή γέφυρα
*Η  καρδιά μου μεγαλώνει, δπως ή μέρα.
Ξεπερνά τδν ορίζοντα τής πολιτείας, τά βουνά 
που περιβάλλουν τά προάστειά της, καί πολλά 
άστρα. Περικλείει άόρατους ποταμούς, 
χώρους καί κυβικά φωτός ανυπολόγιστα.
Δε ΰ·ά φύγω νωρίς άπδ τούτο τδν κόσμο.

'Έχω τόσα υλικά ν’ άποϋηκεύσω στην ομιλία μου.
'Έχω νά τά ταξινομήσω. Νά δέσω σελίδες.
”Εχω νά προεχτείνω δρόμους πρδς τά λατομεία, 
νά φτιάξω άνάμεσα ουρανού καί γής ένα ποτάμι 
δικό μου.

Νά φτιάξω μιά γέφυρα, όχι
δπως αυτή τού Μπρούκλιν, τού Ευρώτα ή τού Τάμεση. 
Θά ψηλώσω τδ έδαφος. Θά στεριώσω τά τόξα της 
είκοσι αιώνες πάνω άπδ τδ χρόνο μου.

Η  συντροφιά
Σάν ευαγγέλιο κλειστό στο τραπέζι 
τδ μαύρο ψωμί. Καί μέσα του χέρια.
Τδ χέρι που κράτησε τδ στάρι καί τόσπειρε, 
αύτδ που τδ ϋέρισε, αύτδ που τδ ζύμωσε 
κ’ εκείνο πού τ δ κόψε πριν άπδ λίγο.

408 €Απλώνω, τδ άγγίζω. Δεν είμαι μόνος.



Μη με σκεφτόοαοτε. Είμαστε εδώ, μαζί, 
τόσα χόρια.

Τό παιδί μέ το περιστέρι
Δός μου μια τούφα χλόης νά κοιμηθώ
κάτω απ' τον ήλιο μπρούμητα, βουλιάζοντας
το σπαϋισμένο πρόσωπό μου. Και μη μοΰ μιλήσεις,
έρχεται φεύγει ή άνοιζη, ανατέλλει
ή βασιλεύει το φεγγάρι, δ,τι κι αν συμβαίνει
στον πάνω τούτο κόσμο' κι δταν ϋά φλοισβίζουν
τα μουσικά νερά κι δταν γιομίζουν
καρπούς τά δέντρα. Κι δταν ϋά περνάς
δίπλα μου νά ϋυμάσαι: δπως ή τσίχλα
νά περπατάς σιγά.

Νά με ξυπνήσεις 
δταν ϋ ' άνϋίζονν οί ροδιές 
στον κόσμο' δταν βαστώντας 
στίχους μου ή άνϋη έληάς ϋά σηκωϋούνε 
άσπρος κατακλυσμός τά περιστέρια 
και ϋά σημαίνουν οί καμπάνες.

'Όχι νά προσϋέσο) 
τίποτα πλέον. 'Όχι νά ζητήσω.
Σά νά φοράω πρώτη φορά στη ζωή μου 
μιά μπέρτα ήλιου, νά χαμογελάσω.

’Επίγραμμα
Ή  ψυχέ] μου αίωρεΐται σχεδόν — πάει κ ’ έρχεται 
τό σώμα μου πάλι, σά νά μην είμαι 
παρά ποίηση μόνο. Δεν ϋά πεϋάνω 

λοιπόν. Θά γραφώ.

Τά κλειδιά
Θά στέκει απόξω σάν λαμπρός έφηβος. Καί ϋά μπει. 
θ ’ άνοιγοκλείσει μονομιάς ή πόρτα. Καί ϋά φύγει, 
κρατώντας τής καρδιάς μου τά κλειδιά δ ήλιος. Παραδομένα.
Γιατί ή καρδιά μου είναι τοπία δικά του κ' είναι κήποι του.
Κ * έχει ξοδέψει απ’ τις αχτίδες του πολλές καί δικαιούται 
να πάρει τά κλειδιά καί νά κλείσει την πόρτα

τού σώματός μου : τό ιερό τής δόξας του. 409
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Χρόνια είχε ν’ άκουστεΐ ποντικογραντζοόνισμα pi? τό σπίτι. Μια γάτα 
ποΰχανε, πήρε κι αυτή των όματιώ της καί διάβηκε. Φτωχό τό μοναστήρι. «"Οσο 
έχει ταγίνι, μετάνοια καί καλογεροσύνη μά σαν τελειώσουνε τα καρβέλια, άπό δώ 
πάνε κ’ οί άλλοι.

Τίποτα δέν ύπαρχε μες τό ντουλάπι κα- τό ψωμοσάνιδο κρεμότανε άδειο, 
σκουνισμένο κι άπομαυρισμενο, λές μόνο για να μαρτυράει πώς κάποτε δώ μέσα 
μπαγιάτευε τό ψωμί. Κάθε π ’ άνοιγόκλειναν τήν πόρτα τή σαραβαλιασμένη, σει
σμός γινότανε στό ρημαδόσπιτο καί τό ψωμοσάνιδο τραμπάλιζε στό μεσοδοκάρι, 
σά νάλεγε: «*Εχ καημένα χρόνια!... έχ... χρόνια πού φτάσαμε!».

Ή  ζυμοτερή ή σκάφη γίνηκε κούνια γιά τό στερνοπαίδι μια καί δέ ζύμο- 
ναν σπιτίσιο ψωμί. Πήγαινε ό Κυριάκος κάθε βράδι σά γύριζε άπ’ τή δουλειά τό 
ψωμί, καί χέρι μέ χέρι τό καταπίνανε, δέν τό τρώγανε, Ινα κοπάδι μωρά πάνου j 
στό φαγουριό τους. Καί νάναι μόνο τό ψωμί!..

Σάν τον άράπη δούλευε νά φέρει τή μιάν άκρη μέ τήν άλλη 6 Κυριάκος.] 
Τον βοήθαγε κ* ή Λεσποινιώ, ή γυναίκα του, μά ή φτώχεια δέν πισωδρομεί σάν 
τήν παλεύεις μέ τέσσερα χέρια. Μέ τόση φαμελιά ξενόπλενε ή κακότυχη, πάγαι- 
νε στό λιομάζεμα, παντού δπου ευρισκε μεροκάματο. Ε φτά κοπελούδια, τδνα πί
σω στ’ άλλο. Γιά πότε φαμελιώσανε, δέν τό καλογροικήσανε. Δέν Ιφτανε τόσο] 
κακό μά νά πούδε σημάδια πάλε ή Λεσποινιώ. Τού φτωχού ή μοίρα μωρά καί πείνα. 
Τά δίνει ό Μεγαλοδύναμος κι άν μπορεί ό πάσα ένας φέρνει μπόδιο. Μή βλέπε- 
τώρα κάτι κατσικοκουρεμένες, πού δσοι τράγοι κι άν τίς φρουμάξουνε άπομένου' 
στείρες σάν κοπαδίσιες γίδες. Τότες ό κόσμος πήγαινε μέσ’ τού θεού τή στράτι 
Δέ ξέρανε τούτα δώ τά δαιμονικά.

"Επιασε, πού λέτε, ό Κυριάκος τούς γόφους του μά τί νά κάνει; Καί νάται 
τουλάχιστο ή γυναίκα του ράτσα καλή, στ’ άνάθεμα!

Ή  βλογημένη τάβγαζε άραδικο θηλυκά κι άδικα τών άδικων τδριχνε κεΐν< 
στό πιοτό, έφευγε άπό τό σπίτι καί τής έτρωγε τό τζιέρι μέ τά πικρόλογά του, 
σέ κάθε γέννα. ΤΙού νά στήσει έφτά σπίτια σά θά μεγαλώσουν, Ιφτά προίκες, πού 
καί τούτο τό ρημάδι, σέ καμιά νεροποντή θά πέσει νά τούς παραχώσει! Άναθε| 
τιζε τήν ώρα καί τή στιγμή πού μπλέχτηκε μέ θηλυκό. Δέν ήτανε παντρειά τού-



Τ ο ν  Σ Τ Ρ Α Τ Η  Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ε Λ Λ Η

δώ, μά φαρμάκι πού τδπινε γουλιά - γουλιά, ώρα τήν ώρα, μέρα τή μέρα. ’Έγερνε 
στο στρώμα νά ραχατέψει καί τδ Δεσποινιώ τοΰ μαστόρευε Ινα διαολόσπορο.

Τόν έτρωγε δ μετανοιωμδς μά πάλι έλεγε, σάν τον κουμαρτζή1, «ώσαμε 
δώ καί μή παραπέρα».

"Οσο φουσκώνανε τά λαγγώνια τής Δεσποινιώς, τόσο φουσκώνανε τά μυαλά 
τοΰ Κυριάκου. Παράσανε οί μήνες καί τώρα λογαριάζανε πώς τή βγάζουν δέν 
τή βγάζουν τή βδομάδα.

Έ να  βράδι τή μάλαξε δ πόνος. Δέν τδ πολυψήφισε τδ πράμα ή Δεσποινιώ. 
θάναι τά προφόνια, τά πονάκια πού λένε. Κεϊ κατά τήν αυγή, μέσ’ τή γλύκα 
τοΰ ύπνου του, δ Κυριάκος άπίκιασε τή Δεσποινιώ πού τδν ξεκουνοΰσε μέ βογγητά.

— * Αιντε Κυριάκο, τρέχα στή Ρήνη τή μαμμή, δέ βαστώ άλλο.
Έτριψε τά μάτια του, άποταυρίστηκε, κι άπέ σηκώθηκε δ Κυριάκος, άμί- 

λητος. Ντύθηκε, βαριαναστέναξε, άναψε τδ λαδοφάναρο καί βγήκε ψέλνοντας τής 
μοίρας του τά οσα σέρνει ή φροκαλιά. Χτύπησε τήν πόρτα τής μαμμής κι άπδ 
μέσα άκούστηκαν γαβγίσματα πνιχτά, ύπουλα. Πάσκιζε τώρα ν’ άνοίξει τήν δξώ- 
πορτα, μά τδν σταμάτησε ή φωνή τής μαμμής.

— Μήν μπαίνεις μέσα, οποίος είσαι, γιατ’ έχει κουτάβια ή σκύλα, είναι θη
ρίο τώρα μέ τή γέννα της.

"Ωσπου νά κατέβει ή Ρήνη, δ Κυριάκος, μέσ’ τδ σοκάκι πού τδ φώτιζε άχνά 
τδ λαδοφάναρο, είδε τήν έρμη τή ζωή του πού δέ μπορεί ένα μυαλδ σάν τδ δικό 
του νά σκορπίσει τδ πηχτδ σκοτάδι, παρά φέγγει σάν τδ λαδοφάναρο δυδ δρα
σκελιές τόπο. Ή  σκύλα μέσ’ τήν αύλή γαύγιζε άκατάπαυτα.

Σέ λίγο ανέβηκε στήν κάμαρη γελαζούμενη ή μαμμή.
— Τί ’ναι μωρή Δεσποινιώ, μωρά έχουμε πάλι; Σάν τά χέλια νά γλυστροΰν 

καί μ ένα πόνο. "Ελα Χριστέ καί Παναγιά.
’Ανασκουμπώθηκε, έκανε τδ σταυρό της καί μπήκε στήν όπόθεση. Ή  Δε- 

σποινιώ, δσο τήν σφίγγανε οί σκουλαρικάτοι πόνοι®, τόσο φώναζε ώσπου σήκωσε 
στδ πόδι τδ μαχαλά. Τά μωρά ξυπνήσανε καί μυξοκλαίγανε μέσ’ τά τζάνταλά τους.

— νΑχ Κυριάκο χάνουμαι, Κυριάκο τδ λάθος ποδκανες πάλι!
— Κάτου δίνε τούς πόνους σου, μωρή Δεσποινιώ, μήν τραβάς τήν άνάσα σου 411



412

(Σ χέδιο  Γιάννη Παρασκευάδη)



καί σκάσει το μωρό. Σφίξου, μωρή, ίσα, μωρή, κουράγιο, καπέλα μου, έλεγε ή 
μαμμή καί στρουμπουλίζονταν κ’ ίδρωνε να τής δόσει τό ρέγουλο τής γέννας.

-—Χάνουμαι Κυριάκο!...
Κείνος, καθισμένος στο παραγώνι τοΰ τζακιού, έβλεπε πλευριακά σάν γάτος 

ζημιωτάρης μέ ύφος Ινοχο καί μ’ άπορεμένη διαμαρτυρία: τά χ α τε ς ... τί 
φταίω έγώ. μωρή Λεσποινιώ; Πήγε να κάνει κι αύτδς σέ τούτη την περίσταση. 
Καλοσκέπασε τα μωρά πούταν άραδιασμένα σ’ ένα κουρελόστρωμα στην ίδια κά
μαρα. Σάμπως είχε κι άλλη! Λυδ - τρία, καθισμένα στή στρώση, βλέπανε τά 
γεννητούρια κα1· τρίβανε λυπημένα τά ματάκια τους. Τ ’ άποπήρε κείνος, σκεπά- 
ζοντάς τα κατακούκουλα.

— "Αχ, Παναγιά μου, φτάξε!...
— Ά γάντα, Λεσποινιώ, τώρα σέ θέλω. Σφίξε τά δόντια σου ίσα...
— Έ εεεχ!...
Καταλαγιάσανε άξαφνα τά πάντα κεί μέσα κ’ ένα άδύναμο κλαψούρισμα ά- 

κούστηκε, πνιχτό, άνακατωμένο με τό στεναγμό τό λυτρωτικό ποΰβγαλαν οί δυδ
γυναίκες.

— “Ελα Κυριάκο καί σοΰβγαλα τό γιό! είπε θριαμβευτικά ή μαμμή.
Κείνος αναστέναξε μ’ ένα παραξενεμένο χαμογέλιο. Ή  Λεσποινιώ νά κάνει γιό! 

Πώς νά τό πιστέψει; Σάν είδε πιά σημάδι, πέταςε άπ’ τή χαρά του ώς τό ταβάνι, 
πού λέει δ λόγος. Σάματις θά τούβαζεν δ γιος κορώνα στο κεφάλι, μά τί νά πεις!

Ή  λεχώνα άποκαμωμένη, μ’ ένα πονεμένο χλωμό σουσούμι, έρριχνε τή ματιά 
της δίπλα, στό μωρό, σάν Παναγιά. Κείνη τή στιγμή στοχάστηκε ό Κυριάκος τή 
γλύκα τής Ομορφιάς της κι άθέλητά του τή χάϊδεψε κλεφτάτα, σά νά '/τρεπότανε 
τή Λεσποινιώ, τή μαμμή, τά μωρά καί τον έαυτό του άκόμα. Ένοιωσε πώς δ,τι 
έκανε ώς τά τώρα, ήτανε άγαρμπα καί παράλογα καμώματα. “Ήθελε νά έξιλεωθεΐ 
στα μάτια τής Λεσποινιώς, νά δείξει τή χαρά του, μά δεν ευρισκε τρόπο νά τό 
φανερώσει.

Οί γυναίκες τώρα ξεσάζανε τό «ύστερο» κι άφαλοκοψίματα.
Κείνος πάει καί ξεκρεμάει ένα παλιοτούφεκο σκουριασμένο, γεμάτο άπ’ τά 

δρτυκοπεράσματα, βάζει φάλια κ’ ένα καψούλι, άνοιγει τό παραθύρι καί ρίχνει 
μιά στδν άγέρα. Μπουμπούνιξε τό σαραβαλόσπιτο, τά μωρά βάλανε τις τσιριξιές 
καί τά κλάματα κ’ ή Λεσποινιώ λιποθύμησε άπ’ τήν τρομάρα.

Σάν τή συνεφέρανε ένοιωσε τον Κυριάκο δίπλα της πού τήν κοιτούσε σά φταί
χτης καί τής χάϊδευε τό χέρι. "Ενα δάκρυ κύλησε κ’ έλαμψε στή φέξη τοΰ λυ
χναριού σάν διαμαντόπετρα στό χλωμό της μάγουλο. Χαμογελαστή τούπε μέ φωνή 
πού έτρεμε άνάμεσα σέ κλάμα καί γέλιο.

— “Ήχου, Κυριάκο μου, σ’ δλες μου τις γέννες μέ τρόμαζες μέ τά γινατέματά 
σου, μά σέ τούτη τό παράκανες.

— ’Απ’ τή χαρά μου Λεσποινιώ, άπ’ τή χαρά μου, είπε μέ τρεμουλιαστή μπάσα 
φωνή καί τή φίλησε στό κούτελο.

Γ λ ω σ σ ά ρ  ι. 1. Κουμαρτζής =  χαρτοπα ίχτης. 2. Σκονλαοικάτοι πόνοι =  έντονοι, δυ
νατοί, μέ σκουλαρίκια (μεταφορική  σημασία).
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Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΤΗΣ

ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ό  κ. Κ. Θ. Δημαράς, κρίνοντας ττρίν οτττό 
μερικά χρόνια το  βιβλίο μοι/, μεταξύ άλλων 
έψεγε «την μακρά άναζήτηση γ ια  την χρονο
λόγηση τού «Περί μένοντας τούς βαρβάρους», 
δπου άγνοεΐται τό γεγονός δτι ό Καβάφης 
ό ίδιος μάς έχει δώσει τη χρονολογία τού 
ποιήματος» (Έ φ . «Βήμα», 24 Ό κ τ . 1958). 
Κι αλήθεια, όλόκληρη σελίδα άφιερώνω (« Ό  
Καβάψης και ή εποχή του», Κέδρος, 1958, 
σελ. 3 2 6 /2 7 )  γ ιά  νά καταλήξω στο συμπέ
ρασμα «πώς τό πο ίημα  δε γράφτηκε νωρίτερα 
ά πό  τά  μέσα τού 1899, ούτε δμως κι άργό- 
τερα ά π ό  τό τέλος τού 1900». Τό στοιχείο 
πού  στήριζε τό  λόγο τού κ. Δημαρά μού ήταν 
έντελώς άγνωστο. Τώρα, μέ τη φροντίδα γεν
ναιόδωρου φίλου, τό έχω στά  χέρια μου καί 
μπορώ νά τό περιγράφω.

ΕΤναι ή π ρ ώ τ η  έ κ δ ο σ η  τού Π ε ρ  ι- 
μ έ ν ο ν τ α ς  τ ο ύ ς  β α ρ β ά ρ ο υ ς .  
Βγήκε σε όχτασέλιδη πλακέττα  (23X17)* 
στήν πρώτη σελίδα μέ κόκκινα κεφαλαία δί
νεται ό τίτλος τού ποιήματος καί: «’Αλεξάν
δρεια Τυπολιθογραφεΐον I. Κ. Λοτγουδάκη — i 
1904». 01 2, 6, 7, 8 είναι λευκές. Τ ις  3, 4 
καί 5 πιάνει τό ποίημα, πού ύπογράφεται Κ. 
Π. Καβάφης καί έχει χρονολογία: Δ ε κ έ μ 
β ρ ι ο ς  1898. (Βλ. φω τοτυπία).

Ή  πρώτη αυτή έκδοση δεν άναφέρεται άπό 
τον κ. Γ. Κ. Κοττσίμπαλη στη Β ι 6 λ ι ο -  
γ ρ α φ ί α  ή τό συμπλήρωμά της ( Αθήνα, 
1943 καί 1944), μήτε κι άπό  τούς άλεξαν- 
τρινούς καβαφιστές. Ή  άντιπαραβολή της 
ωστόσο μέ τό πολυγραφημένο αύτόγραφο μέ
σ α  ά πό  τό Φάκελλο Ά ναστασιάδη, πού  φω
τοτυπία  του έβαζα στη μελέτη μου μέ τη δή
λωση π ώ ς αυτό θά έπρεπε νά θεωρηθεί σάν 
ή π ρ ώ τ η  μ ο ρ φ ή  τού ποιήματος, δεί 
χνει τ ις  παρακάτω  άλλαγές:

1) Στον τίτλο, τό  «περιμένωντας» τού αύ- 
τόγραφου γίνεται στήν πρώτη έκδοση «περι- 
μένσντας».

2) Ό  δέκατος σ τίχος 
επάνω εις τον θρόνο τον, φορώντας την κορώνα ; 
πλουτίζεται προσωρινά: 
σέ θρόνο έπάνω ολόχρυσο, φορώντας την κορ 
Προσωρινά, γ ια τ ί άμέσως σέ λίγο , στο τομ414



ΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ

διο το0 1904 μέ τά  14 πο ιήματα , ό Καβάψης 
θά τού δώσει την οριστική μορφή:
στο θρόνο τον, επ ίσημος, φορώντας ττ)ν κυ-

/  ρώνα ;
3) ΟΙ καταλήξεις στους πληθυντικούς τού 

θηλυκού στους στίχους 17 και 24 γράφονται 
π ιά  μέ ε και όχι μέ αι (τα ίς , κόκκιναις, τό- 
γα ις , κλπ .).

4 ) Σ το  σ τίχο  27 «ένύχτωσε» άντΐ «ένύ- 
κτωσε».

5) Στον προτελευταίο φεύγει τό ερωτημα
τικό και μπαίνει τελεία :
I Και τώρα τ ί  Θά γένουμε χω ρίς βαρβάρους.

"Οσο μπόρεσα νά έξακριβώσω, πλοτκέττες 
όμοιες μ ! αύτή πού κρατώ, υπάρχουν έπίσης 
στα  χέρια τών κ.κ. Κ. Θ. Δημαρα, Γ. Π. Σ αβ- 
βίδη, Γ. Ά γαλλιανού, Α. Σεγκόπουλου, Τσως 
και άλλων.

Αύτό πού μ’ έκοτνε νά λαθέψω κατά έξη μήνες 
στη χρονολόγηση, εΐναι ή παρουσ ία  τού διά
μεσου Π τής ύπογραφής στο αύτόγραφο Ά να- 
στασιάδη. Τό Π αυτό π ίσ τευα  π ώ ς σφηνώθηκε 
μόνο άπό  τά  μέσα τού 1899. Μιά άλλη όμως 
πλακέττα, μάλλον δίφυλλο, μέ φροντίδα τού 
ίδιου στοργικού φίλου, μ’ έβγαλε ά πό  την 
πλάνη. Δυο πο ιήματα , δημοσιευμένα στον ά- 
λεξαντρινό «Κόσμο» μέ τον έπ ίτιτλο  ' Α ρ 
χ α ί ο ι  Ή  μ έ ρ α  ι καί μέ υπογραφή 
Κ ω ν σ τ .  Κ α β ά φ η ς  ( ' Ο  θ ά ν α τ ο ς  
τ ο υ  Α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς  Τ α κ ί -  
τ  ο υ, 5 Ία ν . 1897, Τ ά  δ ά κ ρ υ α  
τ ώ ν  α δ ε λ φ ώ ν  τ ο ύ  Φ α έ θ ο ν- 
τ  ο ς, 26 Ία ν . 1897) δίνονται σ ’ αύτή 
έτσι: Πρώτη σελίδα τίτλος: Ά ρ χα ϊα ι Ή -
μέραι, δεύτερη καί τρ ίτη : τά  ποιήματα . Υ 
πογραφή τρία  ψηφία: Κ.Π.Κ. Τέταρτη σε
λίδα: ’Αλεξάνδρεια 1898.

<< Ο φωτισμός μέ τον προβολέα τών περ ι
στάσεων μπορεί νά όδηγήσει σέ άσυγχώρη- 
τες φρεναπάτες, άν προηγούμενα δέν έχει

ο  Καβαφης τ ήν έποχή περίπου πού έγραφε 
° <<11ε9ψένοντας τους βαρβάρους» (1898)

ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ, ,
Τ ο ν  Σ Τ  P A T H  Τ Σ Ι Ρ Κ Α

χρονολογηθεί τό πο ίημα  μέ κάθε δυνατή ά- 
κρίβεια», έγραφα (σελ. 3 2 6 ) . Αλλά ή σω
στή χρονολογία τού πο ιήματος έδραιώνει ά- 
κόμη περισσότερο τήν άποψη πού  διατύπωνα 
(σελ. 3 3 4 /3 7 ) ,  ότι περιστασιακή πη γή , τό 
π ρ α γμ α τικ ό  δηλαδή γεγονός πού  έδωσε ά- 
φορμή στον Καβάφη νά συλλάβει τό  άθάνατο 
αύτό έργο, ήταν ή συντριβή τού Μ αχντισμού 
στο Σουδάν. Ή  μάχη τού Ό μντουρμαν έγινε 
σ τ ις  2 Σεπτεμβρίου 1898. Ιδ ο ύ  τ ί έγραφε 
ό γαλλόφωνος «Φάρ ντ* ’Αλεξαντρί»:

«Προχθές, Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 
1898, (περισσότερο ά πό  δεκατρία  χρόνια 
ύστερα ά π ό  τη σφαγή τού Γκόρντον στο 
Χαρτούμ) ή νικηφόρα σ τρα τιά  τού Σερ-

415



— Γιατί κ’ οί άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα,

νά βγάλλουνε τούς λόγους τους, νά πούνε τα δικά τους;

Γιατί οί βάρβαροι θά έλθ-ουν σήμερα* 

κ’ οί βάρβαροι βαρυούνται τές δημηγορίες.

— Γιατί ν' άρχίση σύγχυσις τώρα κΓ ανησυχία;

Γιατί γυρνούν στα σπίτια τους ολοι συλλογισμένοι;

Γιατί ένύχτωσε κ ' οί βάρβαροι δεν ήλθαν.

Καί μερικοί εφθασαν άπ’ τα σύνορα

καί είπανε πώς βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.

Καί τώρα τί Οά γενουμε χωρίς βαρβάρους. 

Οί άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.

Δεκέμβριος 189S.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Π έμ π τη  σελίδα τής πρώ της έκδοσης τον ποιήματος. (  Π λακέττα  τον 1904). Δεκέμβριος 1898.
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δάρη Κ ίτσενερ Πασά, άνάτρεψε τά  σ τρα 
τεύματα  τού Χαλίφα Ά μπντουλλάχι και 
•πήρε την τόσο άναμενόμενη ρεβάνς τού πο- 
λιτισμού έναντίον της βαρβαρότητας. Πρά
γμ α τ ι, άπό  προχθές, τ ’ άγγλοα ιγυπτιακά  
στροπεύμοττα βρίσκονται στο Ό μντουρμαν, 
την πρωτεύουσα τού Μαχντισμού, και π ά - 
νω σ τά  πα λα ιά  τείχη τού Χαρτούμ ξανα- 
κυματίζει ή Α ίγυπτιακή σημαία. *0 Χαλί
φα Ά μπντάλλα  έτράττη είς φυγήν, και ή 
έξουσία του, κάτω άπό  την όττοία στένα
ζαν οί δυστυχισμένοι πληθυσμοί τού Σου
δάν, κατεστράφη. *0 Μ αχντισμός δέχτηκε 
τό  μοιραίο πλήγμα».

(«Φάρ ντ’ Άλεξαντρι», Κυριακή 4, 
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 1898)

Σ τ ις  7 τού μηνός ό πρόξενος Σκωτίδης, 
γνωστός άγγλοκόλακας, τηλεγραφεί στον Κ ί
τσενερ και σ τά  γενναία του στρατεύματα τά  
συγχαρητήρια  τού ίδιου και των συμπατριω 
τών του, γ ιά  τη μεγάλη νίκη «ύπέρ τού πολ ι
τισμού και έναντίον της βαρβαρότητος». "Ό 
π ω ς συμπληρώνει κ’ ή εφημερίδα, ό πόλεμος 
μπήκε στη φάση των έκκαθαριστικών επιχει
ρήσεων. Βάρβαροι δεν υπάρχουν π ιά .

Δυο μήνες άργότερα  ό Καβάφης θά π ε ι: 
«01 άνθρωποι αυτοί ήσαν μιά κάποια λύσις». 
Κι άλήθεια. ’Από τά  1883 ως τά  1891 κι 
άκόμη π ιο  πέρα , ή παρουσία  τού Μάχντι στο 
Σουδάν έξυπηρετούσε κατά κάποιον τρόπο 
τά  στχέδια τής Α γ γ λ ία ς . Αυτό τό φώναζε ή 
γαλλική προπαγάνδα , άλλά και μιά μερίδα 
τού έλληνικού τύπου. ’Απόδειξη: ή «Εθνική» 
τής ’Αθήνας, πού  σ ’ αυτή τό Μάρτη και τον 
’Απρίλη τού 1891 θά δημοσιέψει ό Καβάφης 
δυο άρθρα γ ιά  τά  Ε λ γ ίνε ια  μάρμαρα. Λ ίγο 
νωρίτερα, στήν Ιδια  έφημερίδα, μπορούσε νά 
δ ια β ά σ ει:

« Δ ι α τ ί  ή ’ Α γ γ λ ί α  δ ε ν  ά ν ο ί -  
γ ε ι  τ ό  Σ ο υ δ ά ν  [...] οι κύριοι "Α γ
γλοι τά  πά ντα  ποιούμενοι προς ά γγλο- 
ποίησ ιν τής Α ϊγύπτου, μεταχειρίζονται και 
μέσα ούχϊ βεβαίως τά  ήθικώτερα, και ένώ 
φωνασκούσιν, ότι έργάζονται τήν οικονο
μικήν τού τόπου άνόρθωσιν, τήν οίκονομι- 
κήν αυτού κατάπτωσιν προσπαθούσι. ΔΓ 
ούδένα εΤναι μυστήριον, δτι ή έν Σουδάν 
έπανάστασις είναι πρόφασις άγγλική . Υ 
πάρχει έποτνάστασις διότι τό  θέλουν οί 
"Αγγλοι* και έάν ήθελον πρ ο  πολλού τό 
Σουδάν θά διετέλει έν ήσυχίςι [...] Ούτοι 
γνωρίζουσι, δτι κατάπαυσις τής έπαναστά- 
σεως τού Σουδάν, σημαίνει έμπορικήν κί- 
νησιν, ζωήν, δύναμιν τής Α ίγυπτου, και 
ιδίως των έκεΤ έργαζομένων πολυπληθών 
'Ελλήνων, Γάλλων και λοιπών. Ή  ’Α γγλία  
δμως άκριβώς έπιθυμεΐ τήν μείωσιν τών έν 
Α Ιγύπτφ  ξένων παροικιών, τήν οίκονομικήν 
αυτών έξασθένησιν [...] ’Ιδού δ ιατί ό "Α γ
γ λ ο ς  στρατηγός φρονεί δτι δεν εΤναι και
ρός νά καταπαύση ή έν Σουδάν έπανάστα- 
σις». (*Εφ. «Εθνική»).

(Α θήνα, 7 Φεβρ. 1891)
418 Τ ά  Τδια έγραφε κι δλος ό τύπος τής Α ίγυ

πτου πού άντιπολιτευόταν τήν ’Α γγλική Κα
τοχή. Ά λλά  δσο προχωρούσαν οί έτοιμασίες 
τού Κ ίτσενερ και ό κρατικός προϋπολογισμός 
τής Α ίγύπτου φορτωνόταν μέ τά  έξοδα τής 
έκστρατείας, τόσο οί άντι θέσεις όξύνονταν, 
κ* οΐ Ευρωπαίοι έκφράζονταν ύπέρ τής νίκης 
τού Μάχντι. Ά κόμη και ό «Φάρ ντ* Ά λεξαν- 
τρί», αυτός πού μέ τ ις  φλυαρίες τού άνταπο- 
κριτή του τής 2 Σεπτεμβρίου 1898 μιλούσε 
περί κατοσπεζομένων πληθυσμών τού Σου
δάν δυο χρόνια πρίν, έκανε τον ποτνηγυρικό : 
τής χρηστής καί δίκαιης διοίκησης ύπό τό 
καθεστώς τού Μάχντι.

Τό δτι «οί άνθρωποι αυτοί ήσοτν μιά κ ά -| 
π ο ια  λύσις» γ ιά  πολλαπλά  α ίτια , θά φανεί 
αμέσως, ύστερα από  τή μάχη τού "Ομντουρ-Ι 
μ αν. Ό  «Φάρ ντ’ Ά λεξαντρι» τού Σαββάτου, ] 
10 Σ επτ. 1898:

«Τί θά κάνουν στο Σουδάν ύστερα α π ό ! 
τήν κατάληψη τού Χαρτούμ και τού Ό μ -1  
ντουρμαν, ύστερα ά πό  τήν ανεπανόρθωτηI 
και όριστική πτώ ση τών κατάλοιπω ν τής I 
μαχντικής ή χαλιφικής έξουσίας; Αυτό ρω-1 
τιούνται μέ αγω νία  δλοι έκείνοι πού  ένδ ια -| 
φέρονται γ ιά  τήν τύχη τής Αίγύπτου».
Δραματικές μέρες. Ό  «Χρόνος» τού Παρι

σιού γράφει πώ ς ό Μαρσάν στή Φάσοντα θ' 
άντι σταθεί κι ό «Φάρ ντ’ Άλεξαντρι» ρωτιέ
ται ποιές συνέπειες θά εΐχε μιά σύγκρουση 
τών γαλλικών στρατευμάτων μέ τον Κ ίτσε
νερ. Ά λλά  τό τ ί θά γίνει στο Σουδάν άνά- 
λαβε νά τό π ε ι μιά μέρα πρ ιν  ή «Έτζύψιαν 
Γκαζέτ» (9 Σ επτ. 1 898 ): Τ ί  θ ά  κ ά ν ο υ - ]  
μ ε  σ τ ο  Σ ο υ δ ά ν  επιγράφεται τό ap0poj 
Α πάντηση: τό χρέος μας. Κι όποιος στ 
στο δρόμο μας θά πάθει τά  καλά τού Μάχντι.! 
Κι ό «Φάρ» σχολιάζει: «Περίεργο χρέος α  
πού τό εύαγγέλιό  του συνοψίζεται στο άξί 
μα: Φεύγα έσύ νά κάτσω έγώ !»

01 άνθρωποι αυτοί ήσαν μιά κάποια λνσις. ]
'Ο πω σδήποτε! Διφορούμενα τό λέει, άνα«] 

γυριστικά. Οί άμφιλογίες τού Καβάφη* ωραία) 
θέμα γ ιά  μελέτη. Ή  πικρή και βαθειά 
ρωνεία του ξεσπάει σέ κλάμα, σέ λυγμό σ π  
ροεχτικό. Μιά κάποια  λύση σ τ ’ άδιέξοδά τ  
και γενικά στ* άδιέξοδο μιας παρακμής 
διζε ως χτές στόν όρίζοντα. Ά κόμη καί 
Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 1898, φαινόταν 
πλησιάζει, νά φτάνει. Καί μέσα σέ είκ 
τέσσερις ώρες χάθηκε γ ιά  πάντα .

Σ τά  1897, ό Καβάφης τύπω σε καί κ 
φόρησε σέ δίφυλλο τά  Τ ε ί χ η .  Στ ά  189 
τό ’ Α ρ χ α ί α ι  ' Η μ έ ρ α ι  καί τό Δ  έ 
σ  ι ς . Γ ιατί δχι καί τό Π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ  
τ ο ύ ς  β α ρ β ά ρ ο υ ς ;  Γ ιατί τό κυκ 
ρήσε μόνο πολυγραφημένο; Ή  έξήγηση 
φοβόταν νά περάσει άπό τό τυπογραφείο 
νισχύεται τώρα πού  ξέρουμε τήν π ρ α γμ  
χρονολογία τού ποιήματος. "Ολοι θά κ 
λάβαιναν γ ιά  ποιούς βαρβάρους μιλούσε, 
έφη μερίδες καθημερινά τούς όνομάζανε. Σ 
1904 δμως, ύστερα δηλαδή ά πό  πέντε X 
νια, τό  θέμα έχει χάσει π ιά  τήν έπικαιρό 
του, ό κίνδυνος νά μπλεχτεί ό ποιητής σέ



ττοτα έπίμονες έρωτήσεις των "Α γγλων προ ϊ
σταμένων του, έχει ξεθυμάνει. ‘Ω στόσο ό Κα
βάφης/ όχι μόνο το τυπώνει άλλα και τό χρο
νολογεί. Γιά κείνους που... δεν διαβάζουν Έ -
μονίδην.

Α
Έ δώ  δεν είναι ίσω ς περ ιττό  να έπαναλάβω 

μια  είδοποίηση. Ή π ερ ισ τα σ ια κή  πη γή , τά  γ ε 
γονότα, δηλαδή, του Σουδάν, είναι μόνο ένας 
α π ό  τους φωτισμούς πού  χρειάζονται γ ιά  νά 
εισχωρήσουμε στο  μαγικό κόσμο αυτού του 
άριστουργήμοττος. Χ ρειάζεται κι ό φωτισμός 
τής λόγ ια ς π η γή ς : τό  Βυζάντιο, στήν πρ ο 
κειμένη περ ίπτω ση , γύρω  σ τά  350  μ.Χ. όπω ς 
τό είδε ό Καβάφης μέσα ά π ’ τον ’ I ο υ λ ι α  -  
ν ό  τ ο ν  Π α ρ α β ά τ η  τού Κλ. Ρ αγκαβή—  
καί, συμπληρωματικά, ή Ρώμη τού Κάμιλλου 
δοσμένη ά πό  τον Πλούταρχο. Χ ρειάζεται ό
μως κι ό φωτισμός των βιωμάτων καί τής κο
σμοθεώρησης τού ίδιου τού Καβάφη τήν έ- 
ποχή πού τό  έγραφε, εκείνο προπαντός τό 
«σε στιγμή  μαύρης ά πα ισ ιοδοξίας καί 6α- 
6ειάς ρέμβης πρέπει νά συνέλαβε τό Π ε ρ ι- 
μ έ ν ο ν τ α ς  τ ο ύ ς  Β α ρ β ά ρ ο υ ς » ,  πού 
ε ίπε  στον Παύλο Α. Πετρίδη. Χ ρειάζεται ά- 
κόμη καί κάποια  γνώση τού ιδιόρρυθμου τρό
που πού λειτουργούσε ή «σύνθεσις» σε τού
τον ειδικά τον ποιητή, τής ρέμβης, τής βα
θύτατης σκέψης του («περισσότερο σκέφτηκα 
π α ρ ά  διάβασα», έλεγε στον άλεξαντρινό θαυ
μαστή του κ. Νάνη Π αναγιω τόπουλο), τής ευ
αισθησίας του, τής πα ίδευσής του. ’Αλλά 
χρειάζεται κι ό υποκειμενικός φωτισμός των 
τρίτων* τό  πο ίημα  ταξιδεύει τώ ρα κ* έξηντα- 
πέντε χρόνια μέσα σ τ ις  ψυχές, φορτίζεται μέ 
άντίλάλους, φωτίζεται δλο κι ά πό  νέες γω 
νίες, νιώθεται διαφορετικά ή π ιο  πλούσ ια  χά 
ρη σε νέες ευαισθησίες καλλιεργημένες ά πό  
έξαίρετους τεχνίτες τού λόγου. Είναι κι αύτός 
ένας νόμιμος φωτισμός, άλλά π ο τέ  μόνος του.

“Ό σ ο ι άρνούνται τ ις  περ ιστασ ιακές π η γές  
τού ποιήματος, καταδικάζουν ένα παράθυρο 
μέ μαγευτική θέα πάνω  στο ψυχικό το π ίο  τού 
ποιητή καί στο μυστήριο τής ποιητικής διερ
γα σ ία ς. Καλλιεργούν τήν πλάνη τού ποιητική 
άδείςε ίρρασιοναλισμού, πού  ά πό  τήν πλευρά 
τού Καβάφη τουλάχιστο, είναι άπαράδεχτος. 
Ό  περιστασιακός φωτισμός άποδείχνει πώ ς 
δέν υπάρχει στον Καβάφη αυθαίρετη μετα
χείριση τής Ισ τ ο ρ ία ς . *0 αύτοκράτορας, οί 
πολίτες πού  περιμένουν μέ τιμές τούς βαρβά
ρους γ ιά  νά γλυτώσουν άπό  τον «Πολιτισμό», 
είναι ό Χεδίβης Ά μ π ά ς  ό Β ',  είναι οί ξένες 
παροικίες, είναι ό λαός τής Α ίγύπτου, ένώ 
«Πολιτισμός» είναι ή Κατοχή. Καί ή δραμα
τική εξαφάνιση των βαρβάρων τού πο ιήματος 
Αντιστοιχεί άκριβώς στήν αιφνίδια κατάρρευ- 
ση τού Μαχντισμού, ύστερα ά πό  άδιάκοπες 
ήττες των "Αγγλων έπί δεκατρία χρόνια.

«Τσιρκίζω» είναι ένας βολικός δρος επ ι
νοημένος μέ δχι κολακευτική διάθεση προς τον 
γραφοντα. Μά ό κοινωνικοπολιτικός φωτισμός 
ε ναι^ άπαραίτητος, γ ια τ ί άποδείχνει πώ ς ό 
Καβαφης, όπω ς κάθε μεγάλος ποιητής, άπό  
τους προβληματισμούς τ ο ύ  κ α ι ρ ο ύ  τ ο υ  
κ α  * τ ° ύ  τ ό π ο υ  τ ο υ  παίρνει τό π έ 

τ α γ μ α  γ ιά  νά φτάσει σ τ ις  σφαίρες τής πα ν
ανθρώπινης ποίησης.

Α
Σ το  λίβελλο « Ό  Καβάφης τού κεφαλαίου 

Τ» ( ’Αλεξάνδρεια, 1959, σελ. 136 ), ό κ. Τ. 
Μαλάνος έγραφε:

«Καί τώ ρα μερικά π ερ ίερ γα : Τό πο ίημα  
είναι τού 1903. Τήν πληροφορία τήν όφεί- 
λω στον ίδιο  τον ποιητή  καί ύττάρχει ση
μειωμένη σ τά  χα ρτιά  πού έδάνεισα στον 
κ. Τσίρκα, γ ιά  νά τον βοηθήσω στήν έργα- 
σ ία  του. Έ ν  τούτοις, σ το  βιβλίο του μέσα 
γράφει, χωρίς νά πολυκαταλαβαίνω  καί τό 
γ ια τ ί : «Τολμώ νά συμπεράνω πώ ς τό
πο ίημ α  δέν γράφτηκε νωρίτερα ά πό  τά  μέ
σ α  τού 1899, ούτε κι άργότερα  άπ* τό τέ
λος τού 1900». Τό δτι τολμά νά διαψεύδει 
τον ποιητή, δέν μέ παραξενεύει καί τόσο, 
δπω ς πά λ ι δέν μέ παραξενεύει καί τόσο ή 
έπιμονή του νά συνδέει, π α ρ ’ δλη τή γνω
στή δήλωση τού Καβάφη δτι «τά έπ ίκα ιρα  
γεγονότα  δέν τον έμπνέουν», τό «Περίμέ
νοντας τούς βαρβάρους» μέ τ ις  π ερ ισ τά 
σεις τής Σουδανικής έξεγέρσεως κ.τ.λ.».
Ή  πληροφορία, π ρ ά γ μ α τ ι, ήταν γραμμένη 

μέ μολύβι καί έλεγε: « Ό  ΚΑΒΑΦΗΣ μού 
είπε δτι τό  πο ίημα  είναι τού 1903». Ό  κ. 
Μαλάνος όμως θά ξέρει π ώ ς ά π ό  τ ις  ίδιότη- 
τες τού κριτικού είναι καί κάπο ια  λογικευμένη 
δυσπιστία . Πώς μπορούσα, λοιπόν, έγώ  πρω 
τάρης καβαφιστής, νά μεταχειριστώ  μιά πλη
ροφορία πού ό ίδ ιος ό κ. Μαλάνος άπόφευγε 
νά μεταχειρ ιστεί γ ιά  τον έαυτό του; Γιατΐ 
φανερώνει, νομίζω, δ ισ τα γμ ό  ή διατύπω ση: 
«‘Ό τ α ν  κατά τό 1900 (ό Καβάφης) έγραφε 
τό πο ίη μ ά  του». (Τ . Μαλάνου, "Α παντα, 6 ' 
*Αλεξ. 1943, σελ. 2 5 ) . Κ’ ένας κριτικός πού 
είχε ά πό  τον ίδ ιο  τον ποιητή  τήν πληροφορία, 
θά έγραφε στήν «όριστική καί συμπληρωμένη» 
έκδοση τού βιβλίου του: «Ή  άλήθεια είναι 
δτι μέ τό  «Περίμένοντας τούς βαρβάρους» (ό 
Κ αβάφης), στοχάστηκε πολύ πάνω  στο πρό
βλημα τής ευτυχίας τού άνθρώπου, άλλά καί 
αυτό π ρ ιν  ά πό  τό  1900»; (Τ . Μ αλάνου, Ό  
Καβάφης, Δίφρος 1957, σελ. 4 5 ) .

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  1 8 9 8 ,  λέει ή πλα - 
κέττα. "Ωστε δέν είναι ό Τ σίρκας πού  δια- 
ψεύδει τον Καβάφη. Κι ό Μαλάνος έχει δυο 
δρόμους νά διαλέξει. "Η θά πα ρα δεχτεί πώ ς 
τό 1903 μπορεί νά μήν τού τό  ε ίπε ό Κ αβά
φης, ή θά έπιμένει π ώ ς τού τό είπε, π α ρ ’ 
δλο πού  έκινδύνευε νά διαψευστεΐ σ ' όποια- 
δήποτε σ τιγμ ή  ά πό  τήν ίδ ια  του τήν πλα - 
κέττα. ’Αλλά τότε ό κ. Μαλάνος πρέπει νά 
παραδεχτεί αυτό πού  ε ίπ α  στο βιβλίο μου 
(σελ. 4 4 5 ) καί πού  τό άμφισβήτησε στό λί- 
βελλό του. Πώς ό Καβάφης δηλαδή, ά π ό  τή 
σ τιγμ ή  πού άποφασίζει νά προσαρμοστεί στο 
καθεστώς, θεωρεί τό περ ιστασ ιακό - κοινωνικό 
περιεχόμενο τών ποιημάτω ν τής πρώ της του 
περιόδου έπικίνδυνο καί τό σκεπάζει μέ λο- 
γ ιώ - λ ο γ ιώ  «πανοπλίες». Μέ τό  1903 λ.χ. 
πού  έστελνε τον κ. Μαλάνο π ερ ίπ α το , —  μα- 
κρυά ά πό  τά  καίοντα π εδ ία  τού Ό μ ντουρ μ α ν.
'Αλεξάντρεια, 15 Μαίον 1963 419
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Τά δυό άρθρα του Καβάφη πού άναφέρει ό Στρ. Τσίρκας στύ μελέτημά του, δη
μοσιεύτηκαν στήν έφημερίδα «Εθνική», τό πρώτο στό φύλλο τού Σαββάτου 30 Μαρ
τίου 1891 μέ τίτλο «Τά 'Ελγίνεια Μάρμαρα» καί τό δεύτερο στό φύλλο της Δευτέρας! 
29 'Απριλίου 1891 μέ τίτλο «Νεώτερα περί των Έλγινείων Μαρμάρων». Για τά 100 
χρόνια άπό τη γέννηση καί τά 30 άπό τό θάνατο τού αλεξανδρινού ποιητή ξαναδημο- ; 
σιεύουμε αύτά τά λησμονημένα κείμενά του, πού μέ τήν άνακίνηση τελευταία τού ζη-Ι 
τήματος των Έλγινείων μαρμάρων ξαναποκτούν φλέγουσα έπικαιρότητα.
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Α'
Σττουδαίον περιοδικόν της ’Α γγλ ία ς «‘Ο 

19ος Αιών» έδημοσίευσε την Ιην Μαρτίου 
άρθρον έπιγραφόμενον « Ό  Α στεϊσμός περί 
των Έ λγινείω ν Μαρμάρων».

Οί φιλόμουσοι και φιλάρχαιοι άναγνώσται 
θά ένθυμώνται τό  κίνημα δπερ  έγενετό τελευ
ταίω ς έν Ά γ γ λ ίφ  ϊνα άποδοθώαιν είς τήν 
* Ελλάδα αί αρχαιότητες ά ς  προ  80 ετών ό 
λόρδος Έ λ γ ιν , πρέσβυς της ’Α γγλ ία ς π α ρ ά  
τή Υ. Πύλη, ήρπασεν —  Τνα τά ς  προφυλάξη 
δήθεν —  έκ της ’Ακροπόλεως.

‘Ο λόγιος κ. Φρειδερίκος Χάρισσον θερμώς 
υπεστήριξε τό κίνημα, έγραψε δε έν τ φ  
«19φ Αϊώνι» τό περίφημόν του άρθρον « Ά - 
πόδοτε τά  Ελγίνεια Μάρμαρα».

Τήν άπάντηαιν είς τό άρθρον αι/τό γράφει 
ό  Διευθυντής τού Περιοδικού ίσχυριζόμενος 
ότι ό κ. Χάρισσσν π ρ ο γ  ματ ευθείς περ ί τής 
έπιστροφής τών Έλγινείων μαρμάρων ήστεΐζε- 
το  άπλώς, και κατέγινε περί τό  δοκιμάσαι 
τήν διορατικότητα τού πνεύματος τών οτυμ
πολ ιτών του —  εάν τά χα  θά εΐναι άρκετά έ
ξυπνοι να εννοήσουν τήν ειρωνείαν του. "Αλλως 
ηθέλησεν έπίσης νά περ ιπα ίξη  τήν συνήθειαν 
διαφόρων συγχρόνων ρητόρων οιτινες έπινοού- 
σ ι θέματα τής εύφραδείας των ζητούσι νά 
άποδείξωσι παραδοξολογίας και χίμαιρας.

Ούτω κρίνει ό κ. Τζαίημς Νώουλς, διευ
θυντής τού περιοδικού ό «19ος Αιών». Μοϊ 
φαίνεται δμως δτι ό παραδοξολογών εΤναι 
μάλλον αυτός ή ό κ. Χάρισον.

Τό άρθρον του ουδέ λογικόν είναι, ουδέ 
γενναίον. ΕΤναι τόσον ξηρόν κατά τό ύφος, 
έχει τοιαύτην πληθώραν πτω χής ή μάλλον, 
άνοστου ειρωνείας ώστε πιστεύω  δτι μόνοι 
οί 'Έλληνες, τους όποιους άφορφ αμέσως 
τό  ζήτημα, θά εχωσι τήν υπομονήν νά τό άνα- 
γνώσωσιν Τνα σωθώσιν αί άμαρτίαι των.

Έ ν  τή έξάψει του ό κ. Νώουλς τ ί δέν λέ
γει ! Εκθειάζει τού "Ελγιν τήν άρπαγήν. Μυ
κτηρίζει τον Βύρωνα. Σχετίζει τήν ευτελή ύπε- 
ξαίρεσιν τών μαρμάρων, προς τά  ένδοξα 
τρόπα ια  τού Νέλσωνος. Φρονεί δτι έάν έπ ι-

στραφώσιν αί αρχαιότητες αυται, πρέπει ν 
άποδοθώσιν έπίσης ή Γιβραλτάρη, ή Μελί 
τη, ή Κύπρος, ή Ινδ ική  —  λησμονών δτι 
κατοχή τών χωρών έκείνων λογίζεται αναγ
καία  είς τό Α γγλικόν έμπόριον ώς είς τήν 
άσφάλειαν ή υπαρξιν τού Α γγλικού κράτους, 
ένώ τά  Ελγίνεια μάρμαρα είς ούδέν χρησι- 
μεύουσιν άλλο ή είς τον ώραϊσμόν καί π  
τισμόν τού καί άνευ αυτών ώραιοτάτου και 
πλουσιωτάτου Βρεττανικού Μουσείου. Ψέγει 
τού κ. Χάρισσον τήν όρθοτάτην παρατήρησιν 
δτι τό  κλίμα τού Λονδίνου φθείρει τά ς  γλ  
φάς τών μαρμάρων καί έκφράζει τον φόδ 
μή έάν μετακομισθώσιν είς Αθήνας κατα- 
στραφώσιν έν ένδεχομένη άναφλέξει τού ά- 
νοττολικού ζητήματος —  λησμονών δτι ό 
νιμος άνθρωπος όφείλει νά διορθώνη τό ένε 
στός κοτκόν π ρ ιν  φροντίση περί τού μέλ 
τος.

Δέν φαίνεται νά δίδη πολλήν σπουδαία 
τητα  είς τ ά  δικαιώ ματα άτι να έχει έπί τ  
μαρμάρων «ό άναμεμιγμένος μικρός πλη 
σμός δστις σήμερον κατοικεί έπί τών έ 
ρειπίων τής ά ρχα ίας * Ελλάδος» καί ύπ 
ευρίσκει τά  δικαιώ ματα τού λόρδου "Ελγι 
καί έ αυτού μεγάλε ίτερα. Παρατηρεί δτι 
ήκολουθείτο ή συμβουλή τού κ. Χάρισον κ 
άπεδίδοντο αί περί ου λόγος άρχαιότητες ί 
τήν Ε λλά δα , τ ίς  οΐδεν έάν κάμμία  έκ τών ό-| 
λιγοβίων κυβερνήσεών της δέν θά τά ς  έπά 
λει άντί έκατομμυρίου λ. στ. είς τήν Γ 
μανίαν, ή άντί δύο είς τήν Αμερικήν, ή χει 
ροτέρα, έάν δέν θά τάς έπώλει λιανικώς, εί 
ένα έκαστον όλίγας. Ταύτα είναι ύβρις άδι 
καιολόγητος καί έμφαίνουσα πολλήν έλα 
τητα είς τήν όποιαν ή άρμόζουσα άπάντησ 
θά ήτο —  Είμεθα Κύριοι νά διαθέσωμεν ώς θέ· 
λομεν τά  ήμέτερα.

Αλλ’ άς διαφωτισθή ή άγνοια  τού 
δρός καί ά ς  μάθη δτι μέχρι τούδε αί έ 
νικαϊ κυβερνήσεις, όλιγόβιοι ή μακρόβιοι, 
πεδείξαντο πολλήν εύλάβειαν καί φροντί 
προς τά  άρχαία  μνημεία, δτι διάφορα μο 
σεία συνεστάθησαν έν Έ λλά δι, ών ή διοίκ 
σ ις είναι άξιόλογος καί δτι έν Ά θήναις τά
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π ι  ό Κ ο p α φ η ε
’Ελγίνεια μάρμαρα θά τύχωσι της αυτής π ι-  
ο τη ς διαψυλάξεως καί περιποιήσεω ς οΤας και 
έν *Αγγλί<?. Είναι δε  νόστιμος ό κ. Νώουλς 
όταν μάς άφίνει να ίδωμεν και την χρηματικήν 
αττοψιν της υποθέσεως. Ε ίς έν μέρος του άρ
θρου του λέγει, δτι ή σημερινή ά ξ ια  των μαρ
μάρων ύπολογίζεται είς έκατομμύρια, και είς 
άλλον πάλιν  μέρος όμολογεΐ δτι διά  νά τά  
άποκτήση ό λόρδος νΕ λγιν έξώδευσεν 14.000 
λ. Τ ί καλή δουλειά!

Δεν αναγράψω περ ισσοτέρας έκ των ττα- 
ρατηρήσεων του κ. Νώουλς. Είναι της αυτής 
ττοιότητος καί αΐ έπ ίλο ιπο ι. Έ ξ  άλλου δεν νο
μίζω ττρέττσν νά τον θεώρηση τ ις  υπεύθυνον 
δι* δλα δσα  γράψει. Ό  άνήρ είς άλλας περ ι
στάσεις άπέδειξεν δτι δεν άμοιρεί πα ιδε ία ς , 
όρθης κρίσεως, καί άλλων ψιλολογικών προσόν
των. "Οθεν τείνω νά π ιστεύσω  δτι πρέπει νά 
άποδοθή τό άταχτον της συνθέσεως καί των 
κρίσεων του περί των ’Ελγίνειων μαρμάρων 
είς τήν πνευματικήν σύγχυσιν ήν τώ  έπή- 
νεγκεν ή σκέψις δτι αί πολύτιμοι αυται άρ- 
χαιότητες —  οί περικαλλείς άδάμαντες τής 
Α ττικής —  ήδύναντο νά ξεψύγουν άπό  τό 
Βλούμσβουρύ του. Τό ’μισολέγει ό ίδιος 
μετά βουκολικής άπλότητος έν μιφ περ ιόδφ  

του άρθρου του —  Τί ίδέα (δεν ενθυμούμαι 
άν ήναι άκριβώς αυται αί λέξεις του) ένω ε- 
χωμεν τάς ωραίας αυτάς άρχαιότητας έδώ 
καί είμπορεί ό λαός μας νά πη γα ίνη  νά τά ς  
θαυμάζη δποτε θέλει, τ ί ίδέα νά τά ς  στείλω- 
μεν είς τήν άλλην άχραν τής Ευρώπης!

Εν Άλεξανδρείςς τής Α ίγυπτου 
τη 27 Μ αρτίου 1891

Κ Ω Ν ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ Φ. Κ ΑΒΑΦΗΣ

Β'
*0 θάνατος των πολιτικών ή διεθνών ζη

τημάτων είναι ή λήθη. Ευτυχώς τό  ζήτημα 
περί άποδόσεως τών ’Ελγίνειων μαρμάρων 
είς τήν Ε λ λ ά δ α  δεν πέπρω τα ι άκόμη νά λη- 
σμονηθή. Πολύ δε συντείνει είς τήν άναζω- 
πύρωσιν τού ζητήματος ή ξ ιά σ τα σ ις  είς τήν 
όποιαν ήλθαν έ π ’ αυτού δύο διακεκριμένοι 
λόγιοι Α γγλοι ό κ. Φρειδερίκος Χάρισον
ICCCI ^ κ· Τζαίημς Νώουλς διευθυντής τού π ε 
ριοδικού ό «19 αιών».

Εν τώ Λονδινείφ περιοδικώ «ή Δεκαπενθή
μερος Ετπθεώρησις» ό Χάρισσον άπήντησεν
ε,,ς Τά<| κ ο υ φ ίσ ε ι ς  τά ς  έκτοξευθείσας κατ’ 
<χντου από τού «19 αίώνος».

Δεν θά άναγράψω ο λα τά  έπιχει ρήματα

δι* ών ό κ. Χάρισσον υποστηρίζει τήν θεω
ρίαν του περ ί άποδόσεως τών μαρμάρων. Έ ν  
άρθρφ καταχωρισθέντι έν τη «’Εθνική» τής 
30ής Μ αρτίου κοττέδειξα ήδη τήν έλαψρότητα 
τών Ισχυρισμών τού κ. Νώουλς. Θέλω μόνον 
μεταψράση έπεξηγήσεις τινάς ά ς  δίδει ό 
κ. Χάρισον έν τώ  νέφ του άρθρφ.

Λέγει ρητώς δτι δεν καταδικάζει άπολύτω ς 
τον λόρδον Έ λ γ ιν  τον υπεξαιρέσαντα τά ς  π ε 
ρί ου ό λόγος άρχαιότητας, έκθέτει δμως 4 
λόγους δι* ών άποδεικνυεται δτι ή κατοχή 
τών μαρμάρων υπό τε  τού λόρδου "Ελγιν 
πρώτον, καί τού άγγλικού έθνους δεύτερον, 
άντίκειται είς τά ς  ά ρχάς τού δικαίου.

« α '.  ‘Ο λόρδος Έ λ γ ιν  άπέκτησε τά  μάρ
μαρα τού Παρθενώνος ούχί ά πό  τούς “Έ λλη
νας, άλλά ά π ό  τούς δυνάστας αυτών Τούρ
κους.

» β '.  Οί “Έλληνες έναντι ώθησαν καθ’ δσον 
το ίς  ήτο δυνατόν είς τήν μετακόμισιν αυτών, 
καί ουδέποτε έπραξάν τι προς βλάβην των.

» γ '.  Οί άνθρωποι τού λόρδου ‘Έ λ γ ιν  άψή- 
ρεσαν δ ,τι ήθελαν άνευ τής έλαχίστης μερί- 
μνης διά  τό  μνημείον δπερ  άπεγύμνωσαν.

» δ '.  Τό Βρεττανικον έθνος άπέκτησε τά  
‘Ελληνικά μάρμαρα άντί ποσού μηδαμινού».

"Αλλως παραδέχετα ι δτι ό λόρδος Έ λ 
γ ιν  «πιθανόν έντίμως νά έθεώρει δτι έσωζε διά  
τήν άνθρωπότητα τά  πολύτιμ α  το ύ τα  κειμή
λια».

ΕΤς έχ τών κυρίων Ισχυρισμών τών έ
ναντι ου μ ένων είς τήν άπόδοσιν τών Ε λ γ ίν ε ι
ων μαρμάρων είναι δτι 5ι* αύτής ή ’Α γγλ ία  
θά άναγνωρίση τήν άρχήν τής άποδόσεω ς 
τών κατά τό  μάλλον ή ήττον άνευ όριστικής 
ή άκριβοΰς νομιμότητος άποκτηθέντων καί 
τότε πρέπει νά γυμνωθώσιν αί άρχαιολογικαί 
συλλογαί της. ’Αλλά αυτή εΐναι ή συνήθης 
ύπεκψυγή έκείνων οίτινες θέλουσιν εύσχήμως 
νά άποψύγωσιν τήν έκτέλεσιν γενναίας π ρ ά - 
ξεως. Φοβούνται τά ς  συνεπείας. ’Αλλά τέλος 
πάντων πο ία ι είναι αί συνέπειαι αυτα ι; Μή 
είναι υποχρεωμένος τ ις  νά ψέρη δλα  μέχρις 
υπερβολής; Είναι υποχρεωμένος τ ις  νά έξα- 
κολοι^ή έψαρμόζων μίαν άγαθήν άρχήν μέ- 
χρ ις οτου δ ιά  τής κοααχρήσεως κσταστή μίθ
ρα; Κ ατά τήν λογικήν τούτην λοιπόν δέν 
πρέπει ποτέ νά έλεή τ ις  πτω χόν διότι άν ήτο 
να έλεήση όλους τούς πτω χούς τού κόσμου 
ήθελε καταντήση χιλιάκις πτω χότερος τού 
πτω χοτέρου; Έ ξ  άλλου ή συνέπεια αυτή τής 
γ ε ν ι κ ή ς  ά π ο δ ό σ ε ω ς  δέν άπορ- 
ρέει έκ τής άποδόσεω ς τών Ε λγίνειω ν  μαρ- 4 2 1



μάρων. Ό  κ. Χάρισσον, προς άπόδειξιν τού
του, έπαναλαμβάνει δσα  έγραψε πέρυσι έπ ί 
του άνεικειμενού.

Ό  κ. Νώουλς, λέγει, δαπανφ ττολλήν ευ- 
κολον ρητορικήν αριθμών διάφορα έργα  έλ- 
ληνικής τέχνης κατεχόμενα υπό της Α γ γ λ ία ς , 
και έρωτά έάν πρέπει καί αυτά να έπι σ τ  ρά
ψουν/. «Βεβαίως όχι! Έ π ο ίη α α  διάκρισιν ψα- 
νερωτάτην. "Εγραψα τά  Ε λ γ ίνε ια  μάρμαρα 
διαψέρουσιν όλοτελώς άπό  δ λα τά  άλλα ά- 
γάλματα . Δεν είναι άγάλματα . Είναι τεμάχια  
μοναδικού μνημείου, του περιφημότατου έν τώ 
κόσμω μνημείου, δπερ  ϊσταται έτι, εί και κα- 
τερειπωμένον, δπερ  είναι τό έθνικόν σύμβολον 
καί τό παλλάδιον γενναίου λαού, καί χώρος 
προσκυνήσεως διά την πολιτισμένην άνθρω- 
πότητα ... Είς τό ελληνικόν έθνος την σήμε
ρον τά  έρείπ ια  της Άκρσπόλεως είναι πολύ 
σπουδαιότερα καί ιερότερα άψ’ δ ,τι είναι οίον- 
δήποτε άλλο έθνικόν μνημεΐσν είς οΐονδήποτε 
άλλον ναόν. Είναι τό  έξωτερικόν καί όρατόν 
μνημείσν τής έθνικής ύπάρξεως καί άναγεν- 
νήσεως... Δεν υπάρχει πα ρά δειγμ α  έν τφ  
κόσμφ όλω ενός έθνους διατηρούντος, ούχί 
διά καταχτήσεως άλλά διά προσφάτου όγο- 
ράς ά πό  δυνάστην, τά  έθνικά σύμβολα άλ
λου έθνους. Έ ά ν  ό πρέσβυς μας είχεν ά γθ 
ράση άπό τον Βίσμαρκ, δτε οί Γερμανοί ή- 
σαν έν ΓΙαρισίοις, τους έν Ά γ ίφ  Διονυσίφ 
τάφους τών βασιλέων, τον τάφον του Ναπο- 
λέοντος... Πιστεύω δτι κάπως θά ώμιλεΐτο 
παραπάνω  τό  π ρ ά γμ α  καί ίσως δ κ. Νώουλς 
δεν θά είχεν δρεξιν να τραγουδή τό «Βασί
λευε Βρεττανία» επί τόνου τόσον προκλητικού».

Ιδ ο ύ  τ ί φρονεί περί τής άσψολείας δς 
άπολαύσουσι τά  ‘Ελγίνεια μάρμαρα έν Ά -  
θήναις:

Ή  Ά κρόπαλις είναι άριστα  προψυλαγμένη. 
Δεν είναι όλιγώτερον άσψαλής τού Βρεττα- 
νικού Μουσείου. «Αί Άθήναι την σήμερον εί
ναι καλλιτεχνική σχολή όλων τών έθνών, καί 
άψ’ δτου ήνεώχθη ό σιδηρόδρομος Θεσσαλονί
κης - Κωνσταντινουπόλεως έχουσιν όσους έπι- 
σκέπτας καί ή Βενετία ή ή Φλωρεντία. Είναι 
έπίσης πλησίον τής Ευρώπης τής κείμενης 
προς νότον ή προς άνατολάς τού Μονάχου 
όσον καί τό Ασνδΐνσν. Ή  ιδέα τήν όποιαν 
φαίνεται να έχη ό κ. Νώουλς περί τών ’Αθη
νών ως μέρος τι άπώτατον καί άγριον, ό- 
μοιάζσν τό Βαγδάτιον όπου ’Αλβανοί καί 
μεθυσμένοι ναύται κτυπώνται, όπου οί δρόμοι 
είναι είδος Πέττικοτ Λαίων καί Ο ύαϊτσάπελ, 
καί δπου κάποτε φθάνει είς μιλόρδος μετά 
τού δραγομάνου του καί τών σκηνών του, π η 
γάζει ά πό  τά  τάξε ίδια τής νεότητάς του. "Ας 
έρωτήση κανένα όοτις  ήτο έχει τελευταίως 
καί θά άπορήση να μάθη ότι αί ’Αθήναι εί
ναι τώρα μία πόλις έπ ίσης πολιτισμένη, τα 
κτική, ανεπτυγμένη καί πλήρης εύφυών έπι- 
σκεπτών, δσον οίαδήποτε πόλ ις τής Γ ερ- 
μανίας, ’Ιταλίας ή Γαλλίας. ‘Ως κέντρον άρ- 
χαιολογικών σπουδών... αί Άθήναι είναι σ χο 
λή πολύ σπουδαιοτέρα τού Λονδίνου».

22 Είς τά ς  αυθαδείας τού κ. Νώουλς περί τού

Ελληνικού έθνους ά πα ντά  ό κ. Χάρισσον 
διά τών έξης:

«Άναμψιβόλως ο! φανατικοί φιλέλληνες έ-1 
ξέψρασάν ποτέ  πολλάς άνοησίας· άλλ* ή 
‘Ελλάς είναι τώ ρα άνεγνωρισμένσν καί άνε-1 
ξάρτητον έθνος τής Ευρώπης. Έ ά ν  δε τήν σ υγ- 
κρίνωμεν προς τήν Πορτογαλλίαν, τήν Βρα
ζιλίαν, άκόμη καί τήν Τουρκίαν καί τήν Ρωσ- 
σίαν, ή εύψυΐα, τό βάσιμον καί ή πρόοδός τη ς! 
ούδόλως είναι άξια  περίφρονήσεως.... Τό έλ-Ι 
ληνικόν έθνος είναι νέον* αί δυσκολίαι του! 
είναι μεγάλαι* καί ή πολιτική του είναι ά σ τ α - | 
τος, ως είναι ή πολιτική μεγαλειτέρων έ - |  
θνών άτι να έτυχον μακροτέρας πείρας. Μ έ| 
όλα τούτα  όμως τό νά προσψερώμεθα π ρ ο ς ΐ 
τό έλληνικόν έθνος ώς προς άτακτα  π α ιδ ία Ι  
τά  όποια  πρέπει νά προσέχω  μεν νά μή κά
μουν άνοησίας ή νά μή χαλνούν τά  πράγμα·! 
τα , νά λέγωμεν ότι δεν δυνάμεθα νά τους έμ-ί 
πιστευθώμεν τά  ίδ ια  των έθνικά μνημεία, v c i 
λέγωμεν δτι ήθελαν τά  πωλήση είς τήν Ά - || 
μερικήν, είναι πα ρ ά δε ιγμ α  βλακώδες κ α ΐ | 
πρόστυχόν της αυθαδείας τού Τζών Μπούλ».!

Έ ν  άλλω μέρει τού άρθρου του ό κ. ΧάΜ  
ρισσον παρατηρεί μετ’ εύχαριστήσεως δ τ ι |  
πολλοί σπουδαίοι άνδρες καί σπουδαία  φύ> 
λα ένέκρίναν τήν πρότασίν του.

«Ή  “ Σ ημ α ία ” ήτο ή πρώτη σπεύσασα έ 
κυρίφ άρθρφ νά έγκρίνη τήν π ρ ό τα σ ίν  καί τί 
άρθραν έκαμεν έντύπωσιν έν Έ λλάδι... 
πήρξον... οί ύποστηρί ξάντες έκάσπην λέξι 
μου. Ά ρ ισ τό ν  άρθρον έμφορούμενσν υπό 
αυτού πνεύματος έφάνη έν τφ  D aily (iraphii 
καί διάφορα άλλα φύλλα, έν τε  Ά γ γ λ ίς ι κ ά | 
έν τή άλλοδαπή, ένέκ ρίναν τήν έκκλησίν μ<
‘0  κ. Ξάου - Λεφέβρ, έν πολυτίμφ  άρθρφ έπ^ 
τής σημερινής ‘Ελλάδος, προσετέθη είς 
αυτήν πολιτικήν, καί πιστεύω  δτι ύποστηρί 
ζεται έν αύτή καί υπό άλλων μελών τής Β< 
λής... Δύο έντιμότατοι καί σπουδαίοι πολιτικ< 
σύλλογοι, άνευ κομματικής άποχρώσεως 
πευθύνθησσν προς έμέ μέ τον σκοπόν νά ^  
νεργήσωμεν διάβημά τι έν τή Βουλή ή 
λαχού...

Παρά τά ς  διαβεβαιώ σεις ταύτας, 
π ιστεύω  ή ‘Ελλάς νά έχη πολλήν τύχην 
έπανίδη τά ς  ωραίας γλυφάς τού Παί 
νος. Τό κόμμα τό  όποίον έναντιούται είς 
άπόδοσιν τών Ε λγίνειω ν μαρμάρων είναι 
λυάριθμον. "Οσοι θέτουσι τον έγωΐσμόν 
περάνω τής δικαιοσύνης, καί τό συμ< 
ύπεράνω τής γένναιότητος άνήκουσι είς 
κόμμα εκείνο —  οί δέ τοιούτοι άνθρωποι 
ναι πολλοί καί έν Ά γγλίςτ, ώς δυστυχώς 
ναι πολλοί πανταχού».

"Ο πω ς καί αν έχη —  είτε έπιτύχη ό 
γών περί άττοδόσεως τών Ε λγίνειω ν μι 
ρων είτε άποτύχη  είς τον Φρειδερίκον Χ̂  
ρισσον οφείλεται ευγνωμοσύνη καί τιμή 
μόνον έκ μέρους τών Ελλήνων, άλλά καί 
μέρους πάντων τών ανεπτυγμένων άνθ{ 
ώς ό προσήκων μισθός τών θαρραλέως τά  
θά λεγόντων.

ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ Φ. Κ ΑΒΑΦΗ!
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'Υλικό yea £να Επίγραμμα

Μήν είναι οί μνήμες άπ’ τά μάρμαρα
τά βουλιαγμένα άγάλμαχα μην είναι
χ  οί άρχαϊοι ναοί μες στο βυθό τής θάλασσας ;

”Ενας καινούριος ουρανός μοσκοβολάει τή  μέρα 
καί κάτω απ' τά θυμάρια χέρια 
καί μες στή θάλασσα φωνές.

Πάνω στούς λόφους παίζουνε τα σύννεφα 
καί κάθε πέτρα μ ν ή μ η  πίκρα που δε σώνεται 
μέρες ταπεινωμένες αλάτι πήζει τό νερό.

Τάστρα λυχνάρια γίνονται τις νύχτες στ’ αγροτόσπιτα  
καί κόμπος πνίγει τι) φωιή κι άγριες μέρες στο μπαρούτι 
χορτάριασαν τά καραούλια κ ή δίψα άπόμεινε.

Ρω γμές χαράζει ή δίψα καίει τό καλοκαίρι φλέγεται
κι άπ' την παλιά πηγή  κόκκινο τό νερό σταλάζει
πεύκα καί ρείκια κάρβουνο κι ό ελαιώνας σκελετός τής μνήμης.

Τρέχει ό χειμώνας πίσω πάει τις  μέρες
μολύβι γίνεται ό καιρός μολύβι ή μέρα άσήκωτη
σκληρός τροχός γυρνάει κι αλέθει ή πέτρα τό χαρούπι.

Ξυπόλητες που πάτε γυναίκες μαντη/.οδεμένες 
χρόνια τις κυνηγάει ή φωτιά μαύρο ντυμένες τρέχουνε 
χρόνια σκυμένες στή βροχή γυναίκες πεινασμένες.

Φωτιά δαγκώνει τή  φωτιά φλόγες σηκώνουν τις σημαίες τους 
κακός βοριάς μαύρος καιρός κορμιά στά δέιτρα κρέμονται 
χαρταετοί καίγονται οι μέρες κι άνεμος σέρνει τά  κουρέλια τους.



Μέ τά καρφά στά πέλματα μές στη χιονιά που τρέχετε  
που πάζε παρουσίες τής φωτιάς βουβές κι άλαφιασμένες 
σκέπη για σάς δέν έχει ή νύχτα μέρες νά γράφουνε τά πάθη σας 
μέ τά καρφιά στά πέλματα που πάτε μές στον άνεμο ;

Ή  σ κ ά λ α
*Ηταν ή σκάλα κάθετη σ έναν κόσμο κι άόρατη κα\ παρούσα 
κι άνέβαιναν τιολλοί τά σκαλιά της κι αίμα κι αγώνας κι άγων ία γινόντουσαν 
κι αίμα κι αγώνας κι άγωνία γίνηκε ή σκάλα 
φοβερή σ' αντοχή κι άόρατη και παρούσα 
κι έρχόντουσαν κύματα άλύπητα κύματα μίσους 
τά σκαλοπάτια νά βρουν νά γκρεμ ίσου  οί άλλοι 
κ εΰυΐσκαν τον αγώνα και τά χέρια τους καίγανε κ έφευγαν 
και πύργωνε ή σκάλα σέ κύματα μίσους μεγάλου
καίγανε τά σκαλιά τά γκρεμίζανε μπαρούτι υπονόμευαν τά στηρίγματα  
κι ολο ψηλά προχωροϋσεν ή σκάλα τυλιγμένη σέ γλώσσες φωτιάς 
κ ' έβγαινε πάνω σέ χιόνια σ’ έ/.ατα καί σ ανέμους
κι άόρατη και παρούσα στή μουσική τής καρδιάς πύργωνε τά  σκαλιά της  
κι αίμα γινόταν και πάθος κι οργή κι άγωνία κι αγώνας 
κ ήλιος στήν κορφή της άνέτειλε 
κι άόρατη μές στο μίσος των άλλων και παρούσα σ’ έναν κόσμο καρδιοκαμμένο 
σήματα μές στή νύχτα φωσφόριζε 
και σημαίες συγκίνησης κυμάτιζαν στά σκαλιά της 
κι άγρια μιά ποίηση εφόδου ξάφνιαζε τά μεσάνυχτα 
και βλαστούς πετονσε και πλήθος αφυπνιζόταν μεγάλο 
κι άνέβαινε τά σκα?.ιά μ 9 ένα στάχυ πού φούντωνε 
κι άπ τό αίμα πήε νά βγει νά δέσει το στάχυ νά φέξει 
κ ήρθαν ξένοι κι ομόφυλοι κι Αλλόφυλοι κι άλλοι
και δώρα φέραν του μαρτυρίου σ' ένα λαό «προδομένο κ ενκολοπίστεντο»
και κύκλωσαν τά σκαλιά μέ μαρτύριο κ ’ έμεινε ή σκάλα μετέωρη
και γκρέμισαν τό πλήθος στή  σκάλα και βρόχο του πέρασαν στο λαιμό
κι άνεμοζ πήρε νά δέρνει τούς κρεμασμένους κ έγερνε ή σκάλα
και δέν έπεφτε κ έμενε και ρίζες βύθιζε και δέντρο γινόταν
κι ορατό κι Αόρατο βούϊζε κ 9 ήταν μιά μουσική τό δέντρο παράφορη
καί ριζωμένο στούς τόπους του αίματος δραμα γίνηκε και σάλπιγγα μνήμης.
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Δέν είναι νά πεις έβρεξε, πέρασε. Ά ρχινά  νά βρέχει καί δέ σταματά ένα μερό
νυχτο, δυό, τρία. Μέχρι νά ρουφήξει ή γης καί νάρχίσουνε τά παραπόταμα νά 
δεθούνε μέ τό μεγάλο ποταμό. Τρεις - τέσσερις μήνες δουλειά καί βάλε.

Καί νά περνά ό καιρός, νάρχονται οί ξερές μέρες πού τά βαρθακούλια χώ 
νονται στή ρίζα τής μπανανιάς νά βρούνε λίγο τραγούδι, πού ή γής σκά άναστε- 
νάζοντας, καί νά ξανάρχεται τό νερό, νά θρέφει, νά ζωντανεύει, νά δροσολογά τις 
μπανάνες, τις καφέδες καί τό Γερασιμάκη τόν Κεφαλλονίτη —  Φιλιππάτος τδνο- 
μα —  πού χρόνια τώρα σέ τούτη τη μεριά τής Κάτω Κατάγκας άνασκαλίζει τά 
χώματα προσπαθώντας νά βρει ένα στραφταλιστό εισιτήριο νά γυρίσει στην πα
τρίδα του καί νά προσκυνήσει τόν "Αγιο.

Στά εΐκοσιοχτώ, γιά  τριάντα, σκέφτηκε δ Βέλγος νά βάλει τάξη. Χωράφι τού 
ρήγα του δ Κόγκος δλάκαιρος, χώρισε τη γή τής Κατάγκας σέ κομμάτια σά σπιρ
τόκουτα, τούς έδοσε νούμερα καί τά μέρασε στόν κόσμο. Πήγε δ Γερασιμάκης στην 
Κυβέρνηση, πήρε τόν κλήρο του No 753 —  άργότερα θά κανονίσουμε την τιμή, 
τούπανε στά γαλλικά. Σκοπό τδχω, μασουλίζει άνάμεσα στά δόντια του δ Φιλιπ- 
πάτος, ανοίγει τά δάχτυλά του μέσα στην τσέπη του καί παίρνει πάλι τό βουνό.

’Έσκαβε δ καθένας, έβγαζε πολύ έβγαζε λίγο κατέβαινε στήν πολιτεία κάθε 
τρεις, κάθε τέσσερις μήνες, πουλούσε στο σαράφι τις κόποι του, κατάθετε τόν παρά 
στήν τράπεζα καί δόστου πάλι κόσκινο καί νερό καί διάλεμα τό χρυσόσπορο. Δού
λευε δυό - τρία χρόνια, έκανε τήν κουμπάνια του καί τραβιότανε σέ μιά πόλη ν’ 
άνοίξει ένα κουτσομάγαζο, μιά ψευτοδουλειά- βαρειά ή ζωή τού δάσου.

Κάμποσοι κονομηθήκανε καλά, άλλοι λιγότερο, δ Γερασιμάκης τίποτα. Μο
νάχα μάλωσε μέ τις συντρόφοι του, βλαστήμησε τις Ρωμιοί ρωμαίϊκα, τις ’Ιταλοί 
ίταλιάνικα καί τις άλλοι στις γλώσσες τους, τάψαλε στόν άγιο του κεφαλλονίτικα, 
έφτυσε τό νούμερό του τό μούρτζουφλο καί στό τέλος χτύπησε τη γροθιά του στό 
λοστάρι καί δήλωσε:

— ’Ή  θά βγάλω ή θά μέ βγάλουν.
Κάθε χρόνο κάποιος κλήρος θάμενε χωρίς αφέντη, μέχρι τά σήμερα πού στέ- 

ρεψε ή ζωή δλότελα σέ κείνη τήν άγρια μεριά καί μονάχα δ Γερασιμάκης άγκο- 
μαχα φτυαρίζοντας δλημερίς στόν στείρο κλήρο του.

Ή  τύχη τού γέλασε δυό φορές ως τά τώρα. Τήν πρώτη τούστειλε μιά γυ
ναίκα. ΙΙορτουγέζα, κυνηγημένη άπ’ τις δικοί της, μ’ ένα παιδί στήν άγκαλιά.
ΙΙτανε σούρουπο σάν τήν είδε ν’ άνηφορίζει τήν πλαγιά —  τί διάολο ξωτικό ’ναι 

τούτο, μουρμούρισε καί τήν πλησίασε.
Καλησπέρα αφέντη, τού λέει έκείνη καί κάθεται κουρασμένη κατάχαμα.

Στράβωσε τά μούτρα του δ Φιλιππάτος" νά τή διώξεις νυχτιάτικα θά τή φάει 
ο τσάκαλος, σκέφτηκε, κακό κι αότό.

—Καλησπέρα. 425
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Τή δεύτερη φορά ήταν δ δεσπότης. Περνούσε άπδ τη δημοσιά μέ την οκ 
στωδία του πηγαίνοντας σέ μια γειτονική πόλη κι δ πρόεδρος τής «Ελληνικής] 
κοινότητος» τού στορά μέσες - άκρες τή ζωή τού Φιλιππάτου. Ένδιαφέρθηκε δ 
"Αγιος ΙΙάτερ «να τδ ίδωμεν τδ τέκνον τού θεού», λέει, «έάν βεβαίως τδ μέρ< 
δεν είναι πολύ άπόκρημνον». «"Οχι», άπαντά δ πρόεδρος, πιότερο για να δια< 
δάσει παρά γιά νά δει τδ Γερασιμάκη, «καμιά εικοσαριά χιλιόμετρα, τά περισ< 
τέρα μέ τ’ αυτοκίνητο ». «Ευλογητός δ θεός μεΟ’ ημών καί τού Φιλιππάτου», εύχεται: 
Δέσποτας καί δίνει έντολή στδν δδηγό του νά στρίψει άνατολικά.

— Νά κάτσω, άφέντη μου, κοντά σου άπόψε' δάσο καί θεριά, δεν έχω πού 
νά πάω. Τδ πρωί κινώ πάλι, τραβώ γιά τή Νυάσα.

Δαγκώθηκε δ Γερασιμάκης, δέ θές νάναι δ "Αγιος μου, συλλογίστηκε καί 
φόρεσε φουστάνες νά μέ δοκιμάσει; Διάολε, τού τά σούρνω καμιά φορά, μά δχι 
καί νά τδν κυνηγήσω.

— Κάτσε, τής λέει.
Στρώνεται ή γυναίκα δξω άπδ τδ χάρτινο τσαρδί, βγάζει τδ βυζί της νά 

ταίσει τδ μωρό, τδ βλέπει δ Κεφαλλονίτης, διάολε, λέει μέσα του, άντρας είμαι 
δέν έχω τέτοιο κι δ "Αγιος μου άντρας είναι' έτούτη είναι γυναίκα.

"Εμεινε νά κοιτά τδ στόμα τού μωρού νά ρουφά τή ζωή μέ κείνες τις πρωτό
γονες γκριμάτσες καί τού φαινόταν πώς έσκαβε κι δ κασμάς του κολλούσε στδ 
χρυσό τόσο πού γινόταν άσήκωτος.

Μωρέ νά τής άνασηκώσω τή φούστανα νά δώ τί διάολο κρύβει άπδ κάτω άλ- 
λιώτικο, σκέφτηκε' μά δέν τδκανε, γιατί φοβήθηκε μήν έχει κανέ θεριό καί τδν 
δαγκάσει. Γιατί έτρεμε τδ χέρι του, "Αγιε μου; Όλάκερη χερούκλα νά τρέμει 
έπειδή θά πιάσει ένα πανί; Μονάχα σάν πέσανε, στήν άκρη τού τσαρδιού ή γυ
ναίκα. στήν άλλη δ Γερασιμάκης, έσβησε τδ λύχνο καί προσπαθούσε νά δει στδ 
φεγγαρόφωτο πού τρύπωνε άπ’ τά ξερόφυλλα μήν τύχει καί ξεσκεπαστεί άπδ τήν 
κάψα κι άποκαλύψει τδ μυστικό της.

Ξημέρωσε, άϋπνος δ Φιλιππάτος, σηκώθηκε ή γυναίκα, κατέβηκε στήν πηγή, 
πλύθηκε, άνέβασε ένα κάδο νερό.

— Νά σοΰ ψήσω καφέ; κάνει στδν άντρα.
— Καφέ, ποΰναιτος; Φάε δυδ μπανάνες, κρέμουνται στήν πόρτα.
Κόβει ή γυναίκα, μασουλίζει, τού δίνει καί κεινοΰ, μά πού ν’ άγγίξει τδ δό

σιμό της, σηκώνεται κόβει μοναχός του, τρώει.
— θές με άφέντη νά κάτσω μαζί σου; τού κάνει άξαφνα ή γυναίκα, μά δ Γε

ρασιμάκης σκέφτεται σάν τί θεριό νάναι τούτη, τί διάολο καί φουσκώνουν τά λα- 
γώνια της πιότερο' καί προσπαθεί νά θυμηθεί μήπως κ’ ή μάνα του κ’ ή άδελφή 
του είχαν τδ ίδιο κουσούρι.

Κομπιάζει ή Πορτουγέζα, δέν τδν άκούει νά λέει κάτι, μονάχα τά μαύρα βο
δίσια μάτια του είναι καρφωμένα πάνω της. Κάνει κουράγιο.

— Δέν έχω τίποτα νά σοΰ δώσω, πατέρα άδέλφια ξέγραφτα, μέ διώξανε, δέν 
τις ξέρω πιά. Καί σύ, δέ βλέπω τδν κλήρο σου νά γυαλίζει, δέν έχεις καφέ, δέν 
έχεις τίποτα, θές με κάθομαι, θ ά  σού μαγειρεύω, θά δουλεύω μαζί σου, θά μερα-ι 
στούμε τις βροχές καί τις κάψες. Δέ θές με, φεύγω.

— Φεύγα, τής λέει δ Γερασιμάκης κι άναταράζεται, ξεκουμπίσου, δέ θέλω] 
κολήγα στή μοίρα μου.

Δέ μίλησε πιότερο εκείνη, μονάχα ώρα καλή σου τουπέ, έσκυψε καί σήκωσε 
τδ παιδί, τδδεσε καλά μέ μιά κατσικοπροβιά στή ράχη της καί πήρε νά κατη-1 
φορίζει άνατολικά.

Ό  Γερασιμάκης έκανε νά τη φωνάξει μά πάλι τδ μετάνοιωσε, διάολε μουρ-j 
μούρισε, δουλεύω είκοσι χρόνια γιά νά κολεγιάσω μ’ ένα μπάσταρδο' έμπηξε τδ 
φτυάρι του βαθειά στδ χώμα καί τδσφιγγε άνάμεσα στά σκέλια του. σά νάθε 
κάπου νά κρατηθεί μήν τύχει άθελά του καί τρέξει ξοπίσω της...



( Σχέδιο Μ αρίας Βαξεβάνογλου)

Ω; τούς είδεν δ Γερασιμάκης από μακρυά ν’ άνηφορίζουν, τον Εκοψε κρύος 
ίορώς, γιατί τούς πέρασε για Βέλγους φορατζήδες ή για  Άραπάδες λαθρέμπο
ρους πού σέ κείνα τά μέρη κάνει πάνω - κάτω τδ ίδιο πράμα.

__ Μά καθώς προχωρούσαν ξεχώρισε στη μέση τδν παπά καί τούρθε άμέσως στο 
μυαλό ή γυναίκα- είχε δεν είχε περάσει χρόνος άπδ κείνη την ιστορία, καί τη 
θυμόταν μέ τη μαύρη μπόλια της ν’ άνεμίζει στδν άγέρα.

Εκαμε τδν κατήφορο γιατί σκέφτηκε πώς δεν πρέπει να δουν τούς σωρούς 
το_ δγονο χώμα πού είχε άνασκαλέψει καί πηδούσε πιότερο παρά Ετρεχε, γιατί 
του κεντούσαν τις πατούσες τά καρφιά απ’ τις καταφαγωμένες άρβύλες του.

Σταματούσε μονάχα νά πάρει άνάσα καί ν’ άγναντέψει ποιοι νάναι. μά μόνο



τόν παπά ξεχώριζε. Γνώρισε και τον πρόεδρο, τόν ήξερε άπό παλιά, Επαιξε μιά 
στιγμή ή άκρη τοΰ χειλιού του νευρικά, πήρε πάλι φόρα, κατρακυλούσε σχεδόν 
παρά Ετρεχε, τοΰ; Εφτασε, Εκαμε μιαν υπόκλιση μπροστά του; καί τούς είπε Ετσι 
λαχανιασμένο; καθώ; ήταν:

— Χαιρετώ τήν άφεντιά σου παπά μου και σένα πρόεδρε καί σάς των άλλω- 
νών, γιά άφεντάδες είστε για σωφεραΐοι, μά άν ήλθατε πάλι γιά Ερανο, δεν Εχω 
τσακιστό. Μια φορά Εχω μπανάνες νά σά; φιλέψω, τό βρισκούμενο πού λένε, καφέ 
δέν Εχει.

Κάτι πήγαινε νά πει ό παπά; «τέκνον μου» μά δ Γερασιμάκης δέν τόν άφηνε, 
λές καί φοβόταν μην άκούσει μιάν δλόκληρη φράση.

— Πού λέτε, τίποτις* σκάβεις τό χώμα και βρίσκεις τό διάολο μέσα του, συμ- 
πάθα με πάτερ μου* μά; κοροϊδεύει δ όξαποδώ, τονέ περιγελούμε καί μεϊς, παρέα 
είμαστε* δ θεός μάς ξέχασε.

— Γερασιμάκη, τού λέει δ πρόεδρος, δ Ά γ ιο ς  άπό δώ είναι δ Δεσπότης μας, 
γυρνούμε καί βλέπουμε τού; άδελφού; μη μπορέσουμε καί δόσουμε Ενα χέρι.

Πονηρεύεται δ Κεφαλλονίτης, τήν ξέρει Ετούτη τήν παληαλεπού, κατεβάζει 
δμως τό κεφάλι.

— Δέσποτά μου, λέει μονάχα, γιά χάρη μου άνέβηκες τούτο τό κακοτράχαλο 
βουνό;

— Γιά χάρη τού Κυρίου καί θεού μα;, άποκρίνεται δ παπάς· μά Ενοιωθε πώς 
δέν μπορούσε νά σταθεί πιά δρθιο;, τρέμανε τά ποδάρια του άπ’ τήν κούραση, είδε 
πιό πέρα μιά μεγάλη πέτρα, κάθησε.

Κάτσανε καί οί άλλοι τριγύρω, μονάχα δ Γερασιμάκη; Εμεινε δρθιο; σάν ξένος.
— Κοπιάστε ’σά πάνω, είπε καί τέντωσε τϊς αύτούκλες του.
— Γεράσιμε, τέκνον μου, Εργάζεσαι χρόνους στήν ’Αφρική: ρωτά δ Δεσπότης] 

κάνοντας τόν άνήξερο.
— Μέχρι τά είκοσι τά μετρούσα πάτερ μου. Μά τώρα πιά πού δέν Ιχω κα

τάθεση νά κατεβώ στήν τράπεζα δέν ξέρω, γιά στά πενήντα Εφτά είμαστε γιά 
στά πενήντα οχτώ. Τά ύπολογίζω δμως Ετσι χοντρά - χοντρά καμιά τριανταριά.

— Βρισκόμαστε στά Εξήντα, πετιέται δ πρόεδρος κα’· σκά στά γέλια.
Δέ βγάζει μιλιά δ Γερασιμάκης, μονάχα φουσκώνει τά ρουθούνια του σάν' 

άγριόχοιρος καί κατεβάζει πιότερο τά μούτρα του.
— Γελώ μωρέ Κεφαλλονίτη καί συμπάθα με, γιατί μοΰ φαίνεται παράξενο 

νά μήν ξέρεις πώς βρισκόμαστε στά Εξήντα.
— Καλά κάνεις καί γελάς πρόεδρε, πρόεδρος είσαι, δουλειά σου οί χρονολογίες.]
— Καί δέν βαρέθηκε; τέκνον μου, τούς κόβει δ παπάς, τόσα χρόνια νά κυνη-j 

γάς αύτόν τόν άναθεματισμένον τόν χρυσόν;
— ’Αναθεματισμένος είναι Δέσποτά μου άμα τόν κυνηγάς, κατά πώς λές., 

"Αμα τόν Εχει; είναι καλός καί πάρα πάνω, σά θές γίνεσαι καί πρόεδρος· ψέματα;
— Ά κου με Γεράσιμε, Ενα λόγο θά σοΰ πώ καί ζύγιασέ τόνε καλά. Μεγά·| 

λος άνθρωπος μού φαίνεσαι, δούλεψες, κουράστηκες. Παράτα τα κ’ Ελα μαζί jj 
στήν πολιτεία.

— Νά κάνω τί, τόν άντικόβει δ Φιλιππάτος.
-—θ ά  σ’ Εχω μαζί μου, θάχεις τό νού σου στήν Εκκλησιά μας, θάχεις τό 

σπίτι σου, τό νοικοκυριό σου. Καί τό μισθό σου.
— Καλά, καλά, θά γενώ καντηλανάφτης Δέσποτά μου; ’Εγώ γιά μισθό δέν 

κάνω. "Ο,τι Εχω τοΰ χωμάτου μου τή μυρωδιά δέν Εχω δλους τούς μισθούς το( 
κόσμου. Καί τίνος είναι ή Εκκλησιά; Νάτανε τού "Αγιου μου;

— Είναι τής Παναγίας παιδί μου.
Δέν άπαντά δ Γερασιμάκης, μονάχα πάει καί κάθεται στά πόδια τού παπά,| 

πιάνει τό μαύρο ράσο του καί παίζει τό φίνο ύφασμα στά ροζιασμένα δάχτυλά τι
— Κ ’ Εχει εικόνα μέ τήν Παναγία; ρωτά.
— Γίνεται νά μήν Εχει;428



— Κ ’ έχει μαύρα τα μάτια ζωγραφισμένα;
— Έ χ ε ι τα.
— Καί πα ιδ ί;
— Τό Χριστό μας.
— Κ’ έχει καί μαύρη μπόλια, Δέσποτά μου;
-—Μαύρη δέν είναι· καφεδιά.
— Μαύρη έγώ τη θέλω, Δέσποτά μου, καί τό μωρό δεμένο στην πλάτη μέ 

κατσικοπροβιά. Τόχει; Δέν τδχει. Δέν έρχομαι.
Πετάγεται δ παπάς, τί λές βρέ τρισκατάρατε μουγκρίζει, μά ό Γερασιμάκης 

τόν τραβά άπ’ τό ράσο, τον ξανακαθίζει χάμω.
— Νάτανε τοΰ "Αγιου μου γίνεται. ’'Ερχομαι, έχω συντροφιά. Τονέ σκου

πίζω, τονέ γυαλίζω, φεύγεις τό βράδυ, καθούμαστε μόνοι μας, τα λέμε. Τονέ 
στρώνω απέναντι μου, τοΰ λέω τα χάλια του πού μέ ξέχασε, μοΰ λέει τα δικά 
μου πού κολέγιασα μέ τό δαίμονα, πατριώτες είμαστε σχωρνά ό ένας τόν άλλον. 
Μ’ άγιον άλλο δέν κάνω. Καί παναγιά μέ μαύρη μπόλια έχετε; δέν έχετε. Καλό 
είναι τό βουνό. Έ γώ  έτσιδά την είδα, έτσιδά τή θέλω.

Καί πετάγεται δρθιος.
— Παπά μου. γυρνά στο Δεσπότη, τό καλό πού σοΰ θέλω κατηφορίστε, άρχί- 

ζει να νυχτώνει, πιό δύσκολος ό κατήφορος άπ’ τόν άνήφορο.
— Μωρέ, τοΰ κάνει δ πρόεδρος, έτσιδά μιλούνε τοΰ Δέσποτα;
Μά ό Φιλιππάτος πήρε κιδλας τόν ανήφορο, κάνε πώς δέν γροικά.
—Ξόμπλι, τόνε σουσουμιάζει έκεϊνος πίσω του.
Ό  Γερασιμάκης γυρνά την κεφαλή του μονάχα.
— Έ γώ , μωρέ σιδερωμένε, ένα σκοπό έμαθα άπ’ τά μικράτα του καί τού- 

τονε καλαναρχώ- τό ξέρεις τό κουσούρι μου, τί μοΰ τόν έφερες λοιπονά σά δέ
σ’ άρέσει;

Συνεχίζει τό δρόμο του παρακολουθώντας τόν ήλιο πού κοντεύει νά δύσει, 
νά σχεδιάζει μέ τά σύννεφα πότε την Παναγιά μέ τή μπόλια καί τήν κατσικο- 
προβιά καί πότε τον "Αγιο του τόν Κεφαλλονίτη νά κάθεται στό τραπεζάκι νά 
τόν προσμένει νά κάμουν τήν άπογευματινή τους πρέφα καί τοδρχεται στά χείλια 
ή καντάδα πού τραγουδούσανε νιοί στ’ ’Αργοστόλι

Τ ί ξέρεις έσύ μάτια μου 
άπ’ τής καρδιάς τά πάθια...

’Αφρική ’62
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Τή ζωγραφική, αυτή την έτπδίωξη, μόνο 
ένας συνεπής όρθολογισμός και ύλισμός μπο
ρούν νά την κατοχυρώσουν. ‘Ο λόγος πού 
κάνει τό  χυδαίο, μηχανιστικό και θετικιστι- 
κό υλισμό, δηλαδή τό νατουραλισμό στη ζω
γραφική, νά μη μπορεί να έξασφαλίσει μιά 
πρόοδο, μιά άτελεύτητη πορεία  τής δημι
ουργίας, όφείλεται στο γεγονός πώ ς ή άν- 
τικειμενική πραγματικότητα  είναι όργανω- 
μένη διαλεκτικά, δπω ς πρέπει νά είναι και 
ή σκέψη, αν θέλει νά τη γνωρίσει. Σ* αυτό 
όφείλονται και τά  πα ραπα τή μ ατα  των να- 
τουραλιστών ζωγράφων. "Ο σο γ ιά  τ ις  διάφο
ρες παραλλαγές τής άφηρημένης ζωγρα
φικής, προέρχονται άπό τό γεγονός πώ ς αυ
τό τό κίνημα ήταν, στην άρχή, μιά ίδεαλιστι- 
κή έξέγερση κατά του νατουραλισμού. ‘Έ 
τσ ι οί ζωγράφοι γρήγορα κατέληξαν σε μιά 
άντίληψη (μεταφυσική σε τελευταία άνάλυ- 
ση) ■ σύμφωνα μ* αυτήν οί νόμοι του συμ- 
παντος ένυπάρχουν στήν άμορφη, μυστικι
στική τέχνη καί τό άγνω στο δε μπορεΤ 
νά κccθpεφτιστεT π α ρ ά  μόνο μέ σπασμω 
δικές μεθόδους. Φτάνουν έτσι νά πιστεύουν τή 
θεολογική Ιδέα πώ ς ό άνθρωπος, γέννημα 
και μέρος της φύσης, δέ μπορεί νά τήν ά- 
ναπλάσει πα ρά  μόνο δταν περιέλθει σέ μιά 
κατάσταση δσο μπορεΤ π ιο  κοντινή μέ τήν 
κατάσταση τής φύσης: στον π ιο  άσύνειδο
καί δσο τό δυνοττό π ιο  άλογο τρόμο. Δέ μπο
ρεΤ νά φανταστεί κανείς π ιο  πεσσιμιστική 
παρω δία  τής θεωρίας τής αντανάκλασης. 
Χρειάζεται νά τονίσουμε πόσο φοβερή πισω - 
δρόμηση άπστελεΐ γ ιά  τήν άνθρώπινη Ι
στορία; ΟΙ ζωγράφοι αυτοί όνειρεύονται μιά 
πρωτοζωική ζωγραφική (δπου νά μήν υπάρ
χει καμιά λογική, γ ια τ ί θά ήθελαν νά ξε- 
πέσουν στήν κατηγορία των μπραουνικών 
κινήσεων, ή κινήσεων άκόμα π ιο  άπομακρυ- 
σμένων άπό  τη συνείδηση, άν υπάρχουν τέ

τοιες κινήσεις, π ρ ά γμ α  πού άφήνω νά τό ά- 
ποφασίσουν οί έπιστήμες τής φύσης).

Κρίνοντας δμως έτσι αυτούς τούς φόρε! 
διαφόρων πλανών, δέν πρέπει αυτό νά μ 
έμποδίσει νά αναγνωρίσουμε στήν τεχνική 
στή σκέψη τους τήν άντικειμενική συμβο! 
πού κατόρθωσοτν νά δόσουν. Δέν πρόκειτ- 
π .χ ., νά άρνηθούμε κάθε ένδιαφέρον στή 
γόμενη άφηρημένη ζωγραφική, ούτε νά 
πορρίψουμε στήν όλότητά τους δλα τά  
τουραλιστικά μέσα. Πρέπει πρώ τα νά 
παλλοτγουμε άπό τ ις  καθαρά λεκτικές 
τιφάσεις, τονίζοντας πώ ς κάθε ζωγραφικ 
σάν γλώσσα, είναι άφηρημένη: άποτελεΤτι
άπό άφαιρέσεις τής πραγματικότητας. Τ 
τόχρονα δμως εΐναι καί καθαρά συγκεκ 
μένη: είναι ένα νέο άντικείμενο στήν τε 
σ τια  παγκόσμ ια  συλλογή, καί όφείλεται 
χέρι καί στον έγκέφαλο τού άνθρώπου.

Καί άνάμεσα στά  θέματα τής είκσνι 
κής ζωγραφικής υπάρχουν κιόλας άφαι 
σεις: αίσθημα ή Ιδεολογικές γενικεύσεις. Μ 
πρωτόγονη παράσταση τής όργής μπ 
νά περιληφθεΤ στο πορτραΐτο ένός όργισ 
νου άνθρώπου. Σέ μεγαλύτερο βαθμό γ  
κευσης, ό ζωγράφος μπορεί νά βρε? άφη 
μένα σημεία Ικανά νά μεταδόσουν τήν Ιδέα 
όργής, πού νά διαφέρουν άπό  τήν νατ 
λιστική παράσταση. Τό ίδιο συμβαίνει 
μέ τήν κίνηση. "Ολη ή Ιστορία τής π  
σμιας ζωγραφικής εΐναι γεμάτη πα ρα  
ματα, δπου ή πλαστική όργανώνει τό 
σθημα ή τήν Ιδέα. 'Ο  στείρος δογμοπτισ] 
άρχίζει, δταν γίνεται μοναδικό καί ίτπ] 
ωτικό φαινόμενο. Παράλληλα, ή έρμη 
αυτών των σημείων άλλάζει, ή σημ 
δίνεται σέ ένα χρώμα, π .χ ., πού  ά π  
λειτουργία κοινωνικών συνθηκών, δπως 
τόπου καί του χρόνου. Σ * αυτό όφείλ 
δπω ς τονίζει ό Μάρξ, τό θαύμα πώ ς μπ



τού Ζ ά ν - Π ι έ ρ  Ζουφρουά

Μ ετάφραση Δ ΙΟ Ν . Μ Π Ι Τ Ζ Ι Α Ε Κ Η

με άκόμα νά καταλάβουμε μερικές τέχνες
του παρελθόντος.

Ή  κριτική πού  μπορούμε νά κάνουμε 
στους άφηρη μένους, άμορφους, νατουραλι- 
στές, πσπουλιστές και μ ιζεραμπιλιστές καλ
λιτέχνες, συνίσταται σ το  νά μεμψόμαστε 
την άγνοια και την περιφρόνηση τους γ ιά  τη 
διαλεκτική, γ ια τ ί καθεμιά ά π ό  αυτές τ ις  
τάσεις έχει ή εΤχε κάποια  Ιστορική άξια , 
που μ* αυτήν μπορεί νά χτ ισ τε ί ή σημερινή 
ζωγραφική. Υστερα λοιπόν ά πό  αυτή τήν 
κριτική, δεν πρόκειται νά εισ α γά γουμ ε καί π ά 
λι καμιά μορφή άπεικόνισης α υ τ ή  κ α 
θ α υ τ ή ,  γ ια τ ί πρέπει να κριθεΐ ή Τδια ή 
έννοια τής άπεικόνισης.

Μέσα σ ’ ένα φιλοσοφικό κυκεώνα, που  
δέ βρίσκει δικαίωση στή ζωγραφική, άλλα 
σέ μια όλοένα μεγαλύτερη συνειδητοποίη- 
ση τού έσωτερισμού καί τού διφορισμού 
της πραγματικότητας, δικαίωση που δέν ά- 
φήνει στο ζωγράφο καί στο  θεατή π α ρ ά  μό
νο τήν άπόλαυση μιας ά γρ ια ς  άπα ισ ιοδο- 
ξίας, ό Ζάν Πωλάν (« Ή  άμορφη τέχνη, Ε γ 
κώμιο») διατυπώνει μια πρώτη άλήθεια, πού  
είναι ώστόσο πολύ χρήσιμο νά έπαναλαμ- 
βάνεται, άφού δέν έχει ληφθεΐ άρκετά υπό
ψη: ^«Θά μπορούσαμε νά πούμε άπεικόνιση. 
^Εμεΐς όμως μιά άπεικόνιση χρειαζόμαστε».

Η άκόμα: «*Όλα αυτά  εΐναι ευχάριστα
θεάματα. Ε μ ε ίς  δμως χρειαζόμαστε γ εγο 
νότα». Συμφωνούμε άπόλυτα. Ό  Πωλάν, δ
μως, ένώ μ* αυτά θά μπορούσε νά έγκαινιά- 
σει μιά υλιστική σκέψη γ ιά  τήν τέχνη, β γά 
ζει συμπεράσματα άντάξια  της μετεμψύχω- 

πιστεύει πώ ς οί πράξεις γ ιά  τή ζω γρα
φική είναι άπόλυτα Ισοδύναμες μέ τ ις  ζω
γραφισμένες πράξεις. *Έτσι γεννιέται τό  π α 
ραλήρημα.^ Ετσι γεννιέται ό άνιμισμός καί 
Π αύγχυσή του άνάμεσα στον άνθρωπο καί 
οτο αντικείμενο.

'Α ς ψάξουμε νά βρούμε τ ί άληθινό υπάρ
χει σ ’ αυτό τό  α ίτημα. Π ραγματικά ό π ίνα 
κας «θέαμα» εΐναι άσήμαντος (μέ τήν π ιο  
σκληρή έννοια αυτού τού δρου). Είναι γ ια τ ί 
ό δημιουργός του ταυτίζει τή γνώση μέ 
τή νοττουραλιστική άπεικόνιση. Γ ιατί τά  μέ
σ α  άπεικόνισης πού  δημιούργησε ή ‘Ανα
γέννηση ήταν τεχνικές της γνώσης. Μάς ά- 
πομένει λοιπόν νά βρούμε τέτοιες τεχνικές 
Ικανές νά συλλάβουν τήν πρα γμ ατικότητα  
στον 20ό αιώνα. Γιά δυο λόγους: έξ α ίτ ια ς 
των μέσων έρευνών πού  κατέχουμε (καί π ε 
ριλαμβάνουν τή διάρθρωση τής σχέψης, πού  
άλλάζει) καί γ ιά  τον άπλούστατο λόγο  πώ ς 
ή πρ α γμ α τικότη τα  δέν εΐναι π ιά  ή ίδια.

Ή  θέση μας σέ σχέση μέ τό πρα γμ ατικό  
εΐναι διαφορετική: γ ια τ ί ή πρα γμ ατικότητα  
(ύλη, ζωντανή ύλη) έχει άλλάξει, καί έχουμε 
άλλάξει κ* έμεις οϊ ίδ ιο ι, άφού ή άληθινή 
είκόνα τού κόσμου εΐναι ή είκόνα τής κίνη
σης των σχέσεών μας καί των έπενεργειών 
τους. Δέν υπάρχει λοιπόν τ ίπ ο τα  Ιερό στήν 
έννοια της άπεικόνισης, όπω ς τήν άντιλαμ- 
βάνονταν ώς σήμερα δλοι, άκόμα καί ό κυ
βισμός, ό φωβισμός, ή άφηρημένη τέχνη κλπ., 
πού  μπορεί νά παρουσιάζουν τό  ιστορικό 
τους ενδιαφέρον σάν κινήματα πού  άνακάλυ- 
ψαν μερικές πραγματικότητες. *0 σημερινός 
άκαδημαίσμός εΐναι τυπική έκμετάλλευση αυ
τών των διαφόρων κινημάτων, εΐναι καθαρά 
μηχανική άναγω γή, ξεκινώντας ά πό  τ ις  άρ- 
χές πού  γέννησαν οτύτά τά  κινήματα. “Ό λ α  
αυτά  πρέπει νά τά  άπορρίψουμε.

Τό συμπέρασμα  εΐναι πώ ς οί έπιθέσεις 
ένάντια στο  νατουραλισμό δέν κατόρθωσαν 
άκόμα νά διώξουν ά πό  τή συνείδηση των 
μαζών μερικά άξιώ ματα , πού  ξέρουμε σήμε
ρα π ώ ς εΐναι άμφισβητήσιμα ή λαθεμένα. 
Ά πεικόνιση =  νατουραλισμός. Ή  Ιδέα δέν εί
ναι σωστή, δταν φθάσει κανείς σ έ  κάποια  431



Ιδεολογική ωριμότητα, που  δεν την έχουν 
φθάσει ακόμα παντού. Ή  υπεράσπιση ό- 
πο ιασδήποτε εικονιστικής «τέχνης» στο  όνο
μα του ρεαλισμού είναι έντελώς όλέθρια π ρ ά 
ξη. "Εχει σαν αποτέλεσμα να ένισχύει κά
π ο ια  ιερότητα τού άνεικειμένου, στηριζόμενη 
σε ένα μυστικισμό τής φύσης, πού  ή φτώχεια 
του θά έπρεπε να καταγγέλλεται σέ κάθε ευ
καιρία. Τό «εικονιστικό» γ ια  τό  «είκονιστικό» 
είναι μια άντίληψη τό Τδιο θεολογική όσο και 
ή Ιδέα γ ια  την έντελώς αυτόνομη ανάπτυξη 
μιάς τέχνης χωρίς καμιά σχέση μέ τ ις  κοι
νωνικές δυνάμεις. Δεν πρόκειται νά Αλλάξου- 
με θρησκεία, νά «μεταστραφούμε». Ή  Απει- 
κόνιση αυτή καθοπ/τή ποτέ δεν εΤχε, μού φαί
νεται, καλλιτεχνικό σκοπό, όσες δυσκολίες 
κι άν κόστισε στους καλλιτέχνες που τήν έ- 
πιχειρούσαν, άκόμα καί όταν τά  ιδεολογικά 
κίνητρα τής απεικόνισης δέν ήταν συνειδητά 
όργανωμένα. "Ισως μερικοί νά έξασφάλιζαν 
άπό  τήν Απεικόνιση τή μαιταιόδοξη ευχαρί
στηση τής έπ ιτυχίας (μ ’ όλο που έγώ  δέν 
π ίστεψ α ποτέ τό μύθο γ ιά  τά  σταφύλια τού 
Ζεύξη, γ ια τ ί πιστεύω , όπω ς ό ’Αλφρέντ Ζαρ- 
ρύ πώ ς ή όφθαλμαπάτη δέν έξαπατάει π α ρ ά  
μόνο τους ήλίθιους), καί μόνο τό  γεγονός 
πώ ς ή Απεικόνιση έμπαινε σαν Ανάγκη, ση
μαίνει πώ ς θεωρούνταν σάν μέσο. Μόνο οί 
άμυαλοι όλων τών έποχών μπόρεσαν να έξα- 
πστηθούν τραυλίζοντας γ Γ  αυτήν σάν νά ή
ταν σκοπός, μά ή δικαίωση που βρίσκει κα
νείς μόνο μέσα στή δυσκολία της, είναι π ρ ο 
σωρινή.

Τ ί μάς Απομένει Από τον τελετουργικό σκο
π ό  τού κυνηγού τού Λ ασσώ; ’Ε λάχιστα  π ρ ά 
γμ α τα , έκτος άν εΤμαστε έθνολόγοι ή κοινω
νιολόγοι. Μάς Απομένει, π .χ ., ό ρεαλισμός. 
Μά τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει πώ ς κατα
λαβαίνουμε άσχημα τή νστουραλιστική Ικα
νότητα αυτού τού πρωτόγονου Ανθρώπου. Γιά
τι σκοπός του δέν ήταν ό νατουραλισμός, μά 
ή μαγεία . Γιατί αυτή ή σύμπτωση Ανάμεσα 
σέ ένα σύστημα χαρακτηριστικών καί χρω
μάτων, πού  κυρίως γ ιά  δημιουργό της έπρεπε 
νά σημαίνει ένα συγκεκριμένο ζώο, καί σέ 
μιά νστουραλιστική τεχνική; Γιά ποιους κοι
νωνικούς καί οίκονομικούς λόγους διαλέχτηκε 
αυτός ό τύπος Απεικόνισης, ένώ άλλοι λαοί 
τήν Ιδια  στιγμή  (άν μπορούμε νά τό καθορί
σουμε αυτό μέ Αρκετή Ακρίβεια) είχαν άλ
λους τρόπους έκφρασης, πού μπορούμε νά 
σκεφθούμε πώ ς τούς Ικανοποιούσαν τό  Τδιο; 
Γ ιατί μπορούμε νά νιώθουμε συγκίνηση Από 
τον κυνηγό τού Λασσώ; Μήπως χειροκρο
τούμε τήν Αρχή τής έξαιρετικής μας έξου- 
σ ία ς; Ή  έπινόηση τού πέτρινου μαχαιριού 
ήταν τόσο μεγάλο βήμα γ ιά  τήν Ανθρωπό
τητα, ώστε χρησιμοποιούνταν άκόμα γ ιά  πολύ 
καιρό μετά τήν Αρχή τής έποχής τού σίδε
ρου στις τελετουργικές θυσίες (Έ νγκ ελς , 
«Διαλεκτική τής φύσης»): τό σέβονταν σάν 
μεσσιανική επινόηση. Θά συμμερισθούμε ένα 
είδος μαγικού θαυμασμού γ ιά  τά  λείψανα 
τής πολύ Αρχαίας τέχνης; "Ό πω ς γ ιά  τις 
Ανακαλύψεις τών παιδικών μας χρόνων; Ό -  

432 πω ς ό ώριμος άνθρωπος συγκινεΐται όταν

φέρνει στο νού τ ις  π ιο  πα λ ιές Αναμνήσεις;
Μάς Αφορά καθόλου αύτό τό ντοκουμέντο 

γ ιά  ένα <χγριοβούβαλο, πού  βασικά ένδιαφέ- 
ρει μόνο τον παροπηρητή τών ζωικών είδών; I 
Στήν πραγματικότητα  έκεΐνο πού  μάς προσ
φέρει είναι ή Αναγκαία στον καλλιτέχνη τάση 
γ ιά  δημιουργία, τάση πού μεταδίδεται μέ 
μορφές. Αυτή ή τάση, αυτές οί μορφές έχουν | 
μιά κατεύθυνση πού μάς διαφεύγει συχνά μέ, 
τήν Ιδιομορφία της (γ ια τ ί άναφέρονται σέ μιά] 
κοινωνική ύπαρξη πού έχει έξαφανισθεΐ), όχι 
όμως στή γενικότητα της, γ ια τ ί ό έπιδιωκό-1 
μένος σκοπός, άν άφαιρέσουμε τον Αρχαϊσμό, 
είναι ό Τδιος μέ τό δικό μας: ή κατανόησηI 
τής πραγματικότητας. Έ κεΐνο πού μάς έν-| 
διαφέρει είναι μιά κάποια  προσπάθεια , ττουί 
τείνει προς τό πραγματικό . Αυτό τό παρα
κάνουμε συχνά Αποκαλώντας το  μέ μιά λέξη, 
πού  προκαλεΐ σ ύγχυση : τό Αποκαλούμε ώ-1 
ραΐο. Γιατί άν Αποδίνουμε αυτή τήν Ιδιότητα! 
σέ ένα Ανθρώπινο πλάσμα  ή σέ ένα Αντικεί-Ι 
μενο, γυναίκα π .χ . ή έργαλεϊο, υπονοούμεI 
τ ις  άμεσες σχέσεις πού  μπορούν νά Αποτε·] 
λούν τή βάση τής ευχαρίστησής μας. Ή  α ί- | 
σθητική εύχαρίστηση, μ ’ όλο πού είναι λει-Ι 
τουργία  τής Ανάπτυξης τών κοντινών α ίσθή^ 
σεών μας καί τών κοινωνικών μας αίσθημά-} 
των (Μ άρξ), δέν είναι τόσο άμεση. Σ άνΐ 
πη γή  τής έννοιας «ώραΐο» πρέπει πά ντα  voq 
βλέπουμε τήν προοδευτική προσπάθεια  κατα-J 
νόησης τού πραγματικού, προσπάθεια  π  
σέ πολλές περ ιπτώ σεις έχει χάσει τά  σκ 
π ιμ α  αισθητικά χαρακτηριστικά γνωρίσμ 
πού τής δίνουμε. Μήπως ή τέχνη είναι 
μεταδοτικότητα μιάς έντασης; F a c it  indi 
g n a 'io  u Πρέπει νά συμμεριστούμε 
γνώμη τού Γιουβενάλη;

Χωρίς ένταση δέν υπάρχει τέχνη. Ή  δ 
μιουργία  Απορρέει Από τήν προσπάθεια  
λύσουμε μιά Αντίφαση. Ή  τέχνη είναι ά π  
τέλεσμα μιάς σύγκρουσης. Έ ν α  Από τά  
στοιχειώδη είναι νά πετύχουμε τή συνοχή 
ενέργειας τού έργαλείου μέ τις  ίσοδύ 
σχέσεις Ανάμεσα στο χέρι καί στον έγκέ 
Λέω Ισοδύναμες σχέσεις καί όχι σχέσεις 
π  ακοής, γ ια τ ί ή δουλικό τη τα  τού χεριού 
πέναντι στή σκέψη, πού  θεωρείται «Αρχηγ 
στερεί τον άνθρωπο Από τον Αφάνταστο πλ 
το  όλων τών διδαγμάτω ν πού παρέχει 
χέρι στο πνεύμα, πού  ό έγκέφαλος τά  έ 
νεύει ξαναστέλνοντας έξισορροπητικές 
λές στο χέρι, ένώ ή Ανατομία καί ή 
σ ιολογία  τού χεριού τά  μεταβάλλουν μέ 
σειρά τους σέ κίνηση, πού  ή ούσία της, 
τή μορφή σημάτων μεταφέρεται ξανά στο 
φάλι κ.τ.λ., κ.τ.λ. Γ ιά μιά άκόμα φορά 
σχέσεις είναι διαλεκτικές. Φτιάνοντας 
έργο χτίζουμε τον έαυτό μας. Τό έργο 
φτιάχνουμε μάς χτίζει.

Σ έ πολλές περ ιπτώ σεις ό θαυμασμός μ 
γ ιά  ένα έργο πηγάζει Αποκλειστικά Από 
γεγονός πώ ς μπόρεσε νά φτιαχτεί. Πο 
φορές πάλι μιά ζωγραφική μέ Αντίδρασή 
θέμα Αποτελεί μεγάλη νίκη άπό  τήν 
τής όργάνωσης τού είκονιστικού υλικού, 
αυτή τήν κατηγορία Ανήκει όλο τό έργο



Μττάλθους, πού  τά  θέματά του μου γ ίν ο ν 
ται πά ντα  τυπ ικά : σάν ένα πρόσχημα  γ ια  
να ζωγραφίζει, άρκετά κακό γ ια  μένα, μά, 
όπως φαίνεται, άρκετά καλό γ ιά  τον Μ πάλ- 
0ους, που τά  θέματά  του του έχουν γίνει έμ
μονη ίδέα και έξω ά πό  αυτά σβήνουν οΐ π α - 
ρορμήσεις του γ ιά  ζωγραφική. Νομίζω πώ ς 
τά  θέματά του δεν εΐναι τό π ρ α γμ α τικ ό  π ε 
ριεχόμενο των πινάκων του. Είναι μόνο ή 
είκόνα τους, δηλαδή τό  μή υλικό μέρος τους, 
ενώ ταυτόχρονα δ ιαπρέπει στην υλική όρ- 
γάνωση. Ετσι τό  θέμα, μικρές κοπέλες λί
γ ο -π ο λ ύ , σε έφηβική ηλικία, λ ίγο  - πολύ νο
σηρές, ξεσκεπάζοντας την έκτυφλωτική γ ύ 
μνια μιάς μεγάλης άδελφής μπροστά  σ τά  
μάτια ένός γά το υ  ζαρωμένου στο σκοτεινό 
φόντο ένός δωματίου, με κάνουν νά χα μ ο
γελώ, και μάλιστα  με ένοχλούν. Α σφαλώ ς 
θά προτιμούσα νά έβλεπα  ένα άλλο θέμα. Ό  
θαυμασμός όμως παραμένει στο άκέραιο γ ιά  
την πλαστική όργάνωση, γ ιά  τή δημιουργία  
τού χώρου. Δηλαδή, σ ’ αυτή τή ζωγραφική 
υπάρχει συνύπαρξη άνάμεσα στο καθρέφτι- 
σμα μιας νεύρωσης τού δημιουργού, που  ή 
ίδια  καθρεφτίζει ένα οίκονομικό καθεστώς, 
δηλαδή μιά κυρίαρχη κοινωνική τάξη σε π α 
ρακμή, και στήν υλική απόδειξη μ ιάς έξαι- 
ρετικής κυριαρχίας πάνω  σ τά  υλικά, που  
είναι δείγμα  προοδευτικού πνεύματος.

Ή  θέση είναι έπικίνδυνη. Δείχνει σέ πο ιό  
σημείο, όταν λείπει μιά τέχνη της άνερχόμε- 
νης τάξης, μπορεί νά προσκολληθεΐ κανείς 
σέ μερικά έπ ιτεύ γμ ο τα  γ ιά  τήν τεχνική τους 
άξία. Τό πα ρ ά δε ιγμ α  αυτό διαλέχθηκε γ ια τ ί 
είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πολλά άλλα, λι
γότερο χαρακτηριστικά, δέν περιέχουν ώστό- 
σο μικρότερες άντιφάσεις. "Ό ταν όλο τό  έν- 
διαφέρον περιορίζεται στή δημιουργία  καί 
στο γίγνεσθαι μιάς έπικής τέχνης μέ θέμα 
τους σημερινούς άγώ νες (καί οί άγώ νες αυ
τοί, γ ιά  πολλούς λόγους, δέν είναι πολιτικοί, 
άλλά είκονιστικοί, γιοττΐ αύτό τό  θέμα έμ- 
φυσά μεγαλύτερη καλλιτεχνική δύναμη, ένώ 
ταυτόχρονα είναι τό  π ιο  δύσκολο), μιά ό- 
λόκληρη σειρά άπό  «νοετύρ μόρτ» καί άνθο- 
γραφίες χαρακτηρίζονται μέ τήν πρώτη μα
τιά  σάν «άντιδραστικές». "Ό μως καί ή π ιο  
όμορφη κοπέλα τού λαού, όπω ς καί ή π ιο  
όμορφη βασιλοπούλα, δέ μπορεί νά δόσει π α 
ρά μόνο αύτό πού έχει, καί ό π ιο  δυνατός 
ζωγράφος δέν εΐναι π ά ντα  Ικανός νά βρίσκεται 
στην υπέρτατη έντασή του. Ά σ χολείτα ι τότε 
με τά  άντικείμενα πού τον περιβάλλουν, καί 
τά πιο γνω στά ά π ό  αυτά , ή μπουκάλα, τό 
λουλούδι ή τό πουλί, είναι γ ι ’ αυτόν ή ευκαι
ρία όχι γ ιά  μιά πράξη γνώσης, άλλά γ ιά  ένα 
είδος πρόκλησης π ρ ο ς  όλους τούς προηγού
μενους δημιουργούς, όπου πρέπει όλες οΐ χει
ρωνακτικές του ικανότητες, τό επ ά γγελ μ α  καί 
η τεχνική του νά όξυνθούν ως τή νίκη, ώς 
ένα είδος μεγαλείου, πού  ό θεατής μπορεί 
να το νιώσει σάν τέτοιο καί νά ευχαριστηθεί, 
γ ια τί ή τεχνική νίκη ένός άνθρώπου εΐναι 
*αντα άντ.κείμενο ευχαρίστησης. Σ τή  δίκη 

άπεικόνισης αυτής καθαυτής ό είσοεγγε- 
ς όφείλει νά δηλώσει πώ ς σ ’ ένα ζω γρά

φο ή άπεικόνιση δέν είναι π ο τέ  δοσμένη, πώ ς 
άποτελεί π ά ντα  άντικείμενο άγώνα.

Ή  τέχνη πού  μπορεί νά μάς γεμ ίσ ει, νά 
μάς συνεπάρει, νά μάς όπλίσει, νά μάς κι
νητοποιήσει, είναι έκείνη, όπου τό άντικεί- 
μενο, τό άφηρημένο θέμα, ή άντίληψη τού 
χώρου, ή τεχνική τής ύλης, ή δύναμη τών 
χρωμοπηκών άντιθέσεων καί ό τρόπος ά πει
κόνισης θά έχουν λύσει όλες τ ις  άντιθέσεις, 
πού  όφείλονται στή σημερινή κοινωνική κα
τάσταση. Είναι μιά τέχνη νικηφόρα ά πό  τ ις  
νίκες τής εργατικής τάξης. Τό έργο  άπομέ- 
νει νά φτιαχτεί.

Π ραγματικά, μιά αίσθητική πού  δέ θά δι
καιωνόταν π α ρ ά  μόνο ά π ό  τήν ένταση τού 
δημιουργού καί ά πό  τήν ένταση πού  θά προ- 
καλούσε στο θεατή, διοττρέχει τον κίνδυνο νά 
πέσει άπό  γενικότητα σέ γενικότητα σέ μιά 
άφαίρεση, πού  θά τής άφαιρούσε κάθε θετικό 
περιεχόμενο. Ή  αίσθητική θά κατέληγε τότε 
στήν έκφραση καθαρών συναισθημάτων καί 
σ* ένα υποκειμενισμό, πού  εΐναι ή π η γή  γ ιά  
τήν ίδ ια  τήν έξασθένιση κάθε έντασης. Ή  
αίσθητική κάθε είδους έντασης περιέχει τό 
σπέρμα  τού ίδιου της τού θανάτου.

V
Οί άντιθέσεις, πού  ξέρουμε π ώ ς ύπάρχουν 

στή φύση, στήν Ιστορία  καί στην άνθρώπινη 
σκέψη, ξαναβρίσκονται στή ζωγραφική σάν 
μέσο έκφρασης: τ ις  όνομάζουμε κοντράστα.
Κάθε έργο  τέχνης άποτελείτα ι ά πό  μιά σει
ρά κοντράστα. Αυτά τά  κοντράστα δέν είναι 
μόνο «διαφορετικά» αποτελέσματα  πού  π α 
ρατίθενται, άλλά άντίθετες πραγματικότητες, 
καί ή πρα γμ α τικότη τα  πού  άπορρέει ά πό  αυ
τές δέν είναι τό άθροισμα τών δύο όρων, μά 
ένας νέος όρος. Τό κοντράστο είναι μιά άν
τ  ί θέση στο έπ ίπεδο  τών μορφών. Τ ά  κον
τρά σ τα  είναι ό στοιχειώδης τρόπος σκέψης 
τών πλαστικώ ν τεχνών. Δέ χρειάζεται έδώ 
νά συντάξουμε κατάλογο: πρόκειται μόνο
νά επισύρουμε τήν προσοχή στήν είκονιστι- 
κή διαδικασία.

Αυτή τήν έννοια τού κοντράστ ου δέν πρέ
πει νά τή δούμε σάν καθολική πανάκεια : 
δέν άρκεί νά χρησιμοποιούμε ή νά π α ρ ά γο υ 
με κοντράστα γ ιά  νά σκεφτόμαστε πλαστικά .
Πρέπει αύτ<? τά  κοντράστα νά έχουν κάποιο 
νόημα. Δέν πρέπει π ιά  νά παριστάνουμε τον 
έψευρέτη, πού  άνακάλυψε άγνω στες ώς τώ 
ρα άλήθειες: όλοι οί μεγάλοι καλλιτέχνες
χρησιμοποίησαν τά  κοντράστα. Γιοττί δέν υ
πάρχει τρόπος νά κάνει κανείς άλλοιώς. Δέν 
μπορούσαν όμως νά ενσωματώσουν τά  κον
τρ ά σ τα  μέσα στή σκέψη τους σάν μιά 
ά π ό  τ ις  έκδηλώσεις τής ύλης καί τής έξέλι- 
ξής της μέσα στον ίδ ιο  της τον έγκέφαλο. 
Σήμερα μπορούμε νά δούμε π ώ ς ή ουσία τού 
κοντράστου είναι πώ ς άποτελεί μιά διαλεκτι
κή διαδικασία , καί κατά συνέπεια  τή χρησι
μοποιούμε. Δέ μπορούμε όμως μέ διανοητι
κές θεωρίες, όσο λαμ πρές κι αν είναι, νά δη
μιουργήσουμε άφηρημένα ένα σύστημα τών 
κοντράστων. Ή  μελέτη τους είναι υπόθεση 
έπιστημονική.

(Στο επόμενο τό τέλος) 433
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Ο N A Z I M  Χ Ι Κ Μ Ε Τ
ιγ ι α  τ η ν  π ο ί η σ η

"Εφτασε από τή Μόσχα Ενα θλιβερό άγγελμά: πέθανε στίς 3 * Ιουνίου δ μεγάλος 
Τούρκος ποιητής ΝαζΙμ Χικμέτ. Ό  ΝαζΙμ Χικμέτ Ράν γεννήθηκε τό 1901 στή Θεσσα
λονίκη. Σπούδασε στην ανώτερη ναυτική σχολή, Απ’ δπου τόν Εδιωξαν τό 1919 γιατί 
πήρε μέρος σέ επαναστατική εκδήλωση. "Αρχισε να Ασχολεϊται μέ τήν ποίηση τό 1917. 
Πήρε μέρος στόν πόλεμο τού 1918 - 1922, έγραφε τα ποιήματα «Αιχμάλωτος σαράντα 
ληστών» καί «01 δυο αδελφές».

Τό 1928 δημοσίευσε στό Μπακού τό βιβλίο του «Τα τραγούδια δμνοΰν τόν ήλιο».
Ή  συλλογή του «835 στροφές» ήταν ένας σταθμός στήν τούρκικη λογοτεχνία. Διώ

χτηκε για τΙς σοσιαλιστικές ιδέες του καί έμεινε 17 χρόνια στίς τούρκικες φυλακές. 
Τό 1951 Εγκαταστάθηκε στή Μόσχα δπου καί πέθανε.

Τά κυριότερα έργα του είναι: «Ή Τζοκόντα καί δ ΣΙ Γιά - ου» 1929, «Ό 60ot- 
πόρος 3* 1930, «Γιατί δ ΜπενερτζΙ θέλησε ν’ αυτοκτονήσει» 1932, «Τό τηλεγράφημα 
πού έφτασε τή νύχτα» 1932, «Επιστολή πρός τόν Ταράντα - Μπάμπου» 1935, «Ποίη
μα γιά τόν Σεΐχη Μπεντρέντλιν Σιμάβι, γυιό τού καδή τής πόλης Σιμάβνε» 1936. Τά 
θεατρικά έργα: «Τό κρανίο» 1932, «Τό σπίτι τού μακαρίτη» 1932, «Ξεχασμένος άνθρω
πος» 1935. Στή φυλακή δ ΝαζΙμ Χικμέτ έγραψε τά θεατρικά έργα: «’Ιωσήφ δ Ωραίος» 
καί «θρύλος γιά τόν έρωτα» 1948, καί τήν εποποιία «Εικοστός αίώνας». Τά θεατρι
κά του έργα «’Αφήγηση γιά τήν Τουρκία» 1952, «Ή πρώτη μέρα τής γιορτής» 1953, 
«*0 γελοίος» 1954 καί ή κωμωδία του «Μήπως ήμουν δ Ίβάν Ίβάνοβιτς» 1956, παί
χτηκαν σέ διάφορα θέατρα τής ΕΣΣΔ καί τών λαϊκών δημοκρατιών. Ό  «Ίβάν Ίβά
νοβιτς» μεταφράστηκε καί δημοσιεύτηκε παλιότερα στήν «Ε.Τ.».

ΠρΙν από λίγον καιρό, δ ΝαζΙμ Χικμέτ βρισκόταν στό Παρίσι καί έδοσε στόν έκ
τακτο συνεργάτη μας κ. Βύρωνα Δεδέογλου, μιά συνέντευξη, δπου εκθέτει τΙς απόψεις 
του γιά τήν ποίηση καί τό ρόλο τού ποιητή. Ή  συνέντευξη αύτή είναι καί τό τελευταίο 
κείμενο τοϋ Χικμέτ.

—Τό καινούργιο σας ποίημα «’Εκείνη τή 
χρονιά, τό 1941», πού έκδόθηκε στή Γαλλία, εί
ναι γραμμένο σέ μιά φόρμα Ασυνήθιστη* κάτι 
Ανάμεσα στήν πρόζα καί στήν παραδοσιακή ποί
ση. Γιατί αύτή ή καινούργια φόρμα;

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜ ΕΤ: Τή φόρμα την καθορί
ζει τό  “περιεχόμενο. Γράφοντας τήν ιστορία 
τών άνθρώπων, θέλησα να δόσω τήν ιστορία 
του 20ου αίώνα. Κι αυτή ή έτπθυμία, κατά τή 
γνώμη μου, μόνο μ* αυτό τόν τρόττο έκφρασης

μπορούσε να ττραγματσττοιηθεΤ και να εΐι 
καί κατανοητή α π ’ τόν αναγνώστη.

—Μήπως Επηρεαστήκατε καθόλου Από 
παράδοση του ’Ανατολίτικου λαϊκού άφη* 
τος;

Ν. X.: Καί βέβαια* μά δέν τό μιμήθηκα» | 
τό εΤδα μόνο σαν ττηγή έμπνευσης.

—"Εχει λόγο ύπαρξης ή επική ποίηση
μέρα;

Ν. X.: Βεβαίως έχει. Με τόν όρο όμως 4



κ α ί  τ ό  ρ ό λ ο  τ η ς

βρεθούνε καινούρια έπικά στο ιχεία , γ ια  την 
καινούργια επική ποίηση. Έ γ ώ  πρώ τα  έγραψα 
γ ια  νά μέ διαβάζουν. ’Αλλά κατάλαβα  πώ ς 
στην Α νατολή πρέπει νά α πα γγέλλε ι κάνεις 
ατό πλήθος. ’Ανέβηκα στο  τρα πέζι ένός κα
φενείου που ήταν γεμ ά το  ά π ό  σκοτεινούς τύ
πους. Τό πλήθος άναψε ά π ’ τον ένθουσιασμό 
κ’ έγινε μεγάλος καβγάς. Μετά ά ρχ ισ α  νά 
γράφω  ποιήματα  πού  νά τραγουδιούνται, τρα 
γούδια. Κι άργότερα , στή φυλακή, κατάλαβα 
πώς μπορούμε μιλώντας σ ’ ένα πρόσω πο, νά 
μιλάμε ται/τόχρσνα σ ’ όλόκληρη τήν άνθρω- 
πότητα. Δ ιάβασα  μερικά πο ιήμ α τά  μου σ ’ 
έναν Ά σίκη (λαϊκό τρα γουδισ τή ). Μούπε πώ ς 
είμαι πολυλογάς. Κ ατάλαβα τήν ά ξ ία  τών 
μικρών ποιημάτων κι ά πό  τότε προσπαθώ  
νάμαι δσο τό δυνατό π ιο  σύντομος.

Τελευταία προσπαθώ  νά έπιβάλω  ένα και
νούριο είδος, καί ταξιδεύω παντού γ ιά  νά τό 
καταφέρω: τό πο ίημ α  -  ρεπορτάζ (άνταπό- 
κριση) πού έχει άκριβώς τον ίδιο σκοπό μέ 
τό παλιό έπικό τραγούδι.

"Αν εΤχα ώ ραία  φωνή θά τραγουδούσα μό
νος μου τά  πο ιήματά  μου, γ ιά  νά φτάνουν έ
τσι άκόμα π ιο  γρήγορα  στο σκοπό τους.

—Νομίζετε πώς ή Ε λλη ν ική  καI ή Τούρκικη 
ποίηση θα έχουν κοινή μοίρα;

Ν. X.: Α ναμφισβήτητα. Τ ά  νεότερα λ. χ. 
τουρκικά πο ιήματα  καί τά  πο ιήμ α τα  τού Γιάν- 
νη Ρίτσου έχουν πολλά  κοινά.

—ξέρουμε πώς μ ιά  δμάδα Τούρκοι διανοούμε
νοι άνάλαβαν να κάνουν γνωστούς στήν Τουρκία 
^ννς αρχαίους "Ελληνες ποιητές (αρχίζοντας 
άπ’ τόν "Ομηρο). Δέ νομίζετε πώς καί ο! με
γάλοι Τούρκοι ποιητές τής Ά νατολίας πρέπει 
νά γίνουν γνωστοί στό ελληνικό κοινό;

Ν· X.: 'Ο πω σδήποτε. Καί νά ξέρατε πόσο 
ήθελα νά γινόταν αυτό!

ρόλο μπορεί νά παίξει ή ποίηση γιά  
Ίχ πλησιάσουν καί αληθινά οί δυό λαοί μας;
Τ , ·πτοίηση, ή τραγουδιστή  ποίηση,

€ναι απαραίτητη καί γ ιά  τούς δυό λαούς 
πας, σαν τό ψωμί καί τό ά λάτι, σάν τόν

Μ  ι ά ά π  ο κ λ ε ι σ  τ ι κ  ή τ ο ν  
σ ν ν έ ν τ ε ν ζ η  ο τ η ν Ε.  Τ.

αέρα ίτοΟ αναπνέουμε. Πρέπει οί πο ιητές μας 
νά γράφουν έτσι πού  νά είναι οχι μόνο κα
τανοητοί άλλά καί προσ ιτο ί στο  λαό. Καί 
νά τού δείχνουν ξεκάθαρα κ* ευκολοχώνευτα 
τήν άλήθεια πού  κρύβεται κάτω άπ* τούς μύ
θους. Καί ν* άπαντούνε σ ’ δλα  τ ά  «γιατί» .

— *Έχει χρέος 6 ποιητής νά παίρνει μέρος 
στήν πάλη γ ιά  τήν ειρήνη; *0 ποιητής είναι δ- 
περάνω τών γεγονότων ή μετέχει σ’ αότά;

Ν. X .: 'Ο  πο ιητής πρέπει νά όρμάει στον 
αγώ να καί νά βουτιέται πρώ τος ίσαμε τό  λαι
μό, δπω ς σε μιά φωτιά δπου λαμπαδιάζουνε 
γαλά ζιες  φλόγες. Δεν π ιστεύω  νά υπάρχουν 
στον κόσμο πο ιητές πού  συνειδητά ή άσυνεί- 
6ητα νά μήν πήραν θέση κοινωνική στήν πο ίη
σή τους. Κάθε ποίημα , κατά τη γνώμη μου, 
εΤναι έργο  πολιτικό.

— Ποιοί είναι οί "Ελληνες ποιητές πού μπο
ρέσατε νά διαβάσετε καί πού σας γέννησαν τό 
συναίσθημα τής ποιητικής συγγένειας;

Ν. X .: Πολλοί, μά π ρ ώ τα  άπ* όλους ό 
Γιάννης Ρ ίτσος.

— Μπορούνε οί καλλιτέχνες νά βοηθήσουν 
γ ιά  νά πλησιάσει αληθινά 6 ένας λαός τόν 
άλλο, άκόμα κι δταν οί πολιτικοί πού κυβερ
νούν εμποδίζουν αύτό τό πράγμα;

Ν. X .: "Ο χι μόνο μπορούν μά αύτό είναι 
κ* ένα ά π ό  τ ά  π ιο  σημαντικά καθήκοντά 
τους.

— Νομίζετε πώς μπορεί νά έπιτευχθεΐ μιά 
μεγάλη καί διαρκής Έ λληνο - Τουρκική φ ιλία ; 
Καί ποιοί, κατά τή γνώμη σας, είναι οί δρόμοι 
που θά δδηγήσουν σ’ αυτήν;

Ν. X .: Ή  μεταξύ τών λαών μας φ ιλία  π ρ έ
πει νά στηριχτεί σ ’ έναν κοινόν ά γω  να γ ιά  τό 
δίκιο καί τή λευτεριά, γ ιά  τήν έθνική μας ά- 
νεξαρτησία, γ ιά  μιά ζωή άνθρωπινή.

— Στήν Ε λ λά δα  θαυμάζουνε τήν ποίησή σας. 
θ ά  θέλατε νά γνωρίσετε μιά μέρα τούς "Ελλη
νες αναγνώστες σας;

Ν. X .: "Αν τόθελα, λ έε ι! "Αν ξέρατε π ό σ ο  
τό  θέλω!
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Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Ι Σ  

Θ Ρ Η Ν Ο Ι  

Γ Ι Α  Τ Ο Ν

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ

* Α πόσπασμα από τό  μοιρολόι πού αυτοσχέδιασε μπροστά στο ν 
τον Λ  αμπράκη, στο παρεκκλήσι τοϋ * Α γ ίο υ  3 Ελευθερίου, ή Σταυρούλα Ζ  
70 χρόνων από την Καλαμάτα. rΗ  Ζυγονρη είναι μητέρα τον πο/.ιτικον κ 
μενού Νίκου Ζυγονρη. Τέσσερα άλλα παιδιά  της έκτελεστηκαν από τους Γερ



Λ Α Μ Π Ρ Α Κ Η

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η  Σ Ε  Φ Ο Ρ Τ Ω Σ Α Ν Ε

Γρηγόρη σέ φορτώσανε, βαρειά είσαι φορτωμένος 
Γρήγορή μου τις μυρουδιές νά μή τις έσκορπίσεις 
να τις βαστάς στήν κάτω Γης στους νιούς νά τις δωρίσεις 
νά βάλουνε στά πέτα τους νά βγούνε στο σεργιάνι.

Γρηγόρη μου ή κάτω Γης έχει άναστατώσει
τί έμαθε ή λεβεντιά πώς κάποιος κατεβαίνει
τρέχουνε γιά συνάντηση νά σέ προϋπαντήσουν
τρέχουν στις βρύσες γιά νερό, στούς κηπουρούς γιά φρούτα
καί στις καλές νοικοκυρές γ ι’ άφράτο παξιμάδι
τραπέζι σου τοιμάζουνε Γρηγόρη νά δειπνήσεις
και τό κρεββάτι στρώνουνε νά πέσεις νά πλαγιάσεις.



Θ Ρ Η Ν Ο Σ  Λ Α Ο Υ

*Ηρθα νά κάτσω  στα σκαλιά τής μαύρης πόρτας 
πού σ' είχε σαν ταφόπετρα , κλειστόν και ξέπνογο 
και νά τής πώ παράπονο κι ανάθεμα.

*Α χ , ένας ένας φεύγουν οί παράξιοι/  
τον άθέρα τάστρα σβήνοννται στο χώμα...

Δίνω σου τά μαλλιά μου όπου τρεις νύχτες 
τάλονζα με βροχόνερο τον Μάη 
νά γείρεις τό πολύπαθο κεφάλι.

’Ελάφι, άγρίμιν έπιανες στο πηδημα  
μά ήταν 6 χάροντας γοργότερός σου, 
μύριες Ζωές άνέθελά του συϋδωκε 
και τώρα δέρνεται, πικρά τό μετανοιώνει.

Β ΙΚ Τ Ω Ρ ΙΑ  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ
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I Κ I 0 Σ Θ Ρ Η Ν 0 Σ
Σ Τ 0 Ν

0  Ρ Η Λ Α Μ Π Ρ A Κ Η

A'
οτσυς πολύχρωμους θριγκούς των άρχαίων περικαλλών ναών τά γοργόνια θρηνούν 
τό θάνατο, τον άδικο θάνατο των ήρώων κ’ οί πρωτόπλαστοι χωρίς θρΐον και αμάρ
τημα παρακαλούν τό θεό λέγοντας 

— άς μην υπήρχαν θαύματα 
— ας μήν υπήρχαν ιαχήματα
— ας μήν υπήρχαν τό ξύλον τό τής γνώσεως καί τό θραϋμα τής έλπίδας 
— άς μήν υπήρχαν τής Καισαριανής οί διακόσιοι 
— ας μήν υπήρχαν ήρωες
— ας μήν υπήρχαν τά φωτοστέφανο των αγίων 
— ας μήν υπήρχαμε

καί στο Βαρδάρη οί εργάτες δακρυσμένοι προσμένουν ψάλλοντας θούρια 
—τά τελευταία-

γένοιτο.
Β'

και Ιν  μνήματι καινω κατατίθετα ι
θάλπος, θάλος, θάνατος 
κίτρινη μάσκα 
θάλασσα σκοτεινή 
νεκράνθεμα 
έθη

προοκννώ τό πά θος/ άννμνώ την ταςρην
χρέος, χρίσμα, κάλεσμα 
χθόνιος βίος 
χάλκινα χρυσόζυγα 
φέρετρα 
χάος

καί άγγέλων οτρατια'ι ίξεπλήττοντο
φόβος, φόβος 
(φως, ύμνοι) 
άφατος φθόνος 
πρόσμορος Φοίβος 
κράτιστος 
πράος

Γ

άκονσόμεθα 'Ελλήνω ν γενεαί
"Ελληνες, "Ελληνες ΐτε 

λάμνετε, λάμνετε 
στις πανάρχαιες λαμυρές 
έπτά θάλασσες 
έλαύνετε στις λόχμες 
πολεμάτε στις κορφές



γιατί ελειψε απ’ τή γή 
τό αίμα

άξιον έοτί/μεγαλννειν
πρόξενοι κακών άξιοι μίσους
άξεστοι έξαρχοι
στις έξάπυλες κραταιές
μοιραίες πόλεις
ανάξιοι μόθωνες
πεπτωκότες θεοί
μεγάλα είδωλα
ξαμώστε

και βράβενοον ειρήνην ώς άγαΰήν
στή γή, στη γή (μόχθος) 
σπείρτε, θερίστε 
στους γόνιμους λασπερούς 
δίκαρπους κάμπους 
γιορτάστε στις πόλεις 
γλεντήστε στους δρυμούς 
και γίγαντες τον ουρανό 
νικήστε

Δ'
ώ τής παραφροσύνης

λόγος θεοΰ
λόγος άνθρώπων
λόγος τών λουλουδιών
καί τής άλήθειας
φοβερός
πύρινος λόγος
άνομος
άλογος
άτμητος
λόγος τής φρίκης

μη ϋρήνει, ταντα πάαχων
κραυγές θεών 
κραυγές άνθρώπων 
κραυγές τών λουλουδιών 
καί τοϋ θανάτου 
γοερές
κραυγές άρρητες 

—Εύφημος 
— "Ιμερος 
— Έ ρεβος 

κραυγές καί θρήνοι
που εδυ σου τό κάλλος ;

σποδός θεών 
σποδός άνθρώπων 
σποδός τών λουλουδιών 
καί τών πνευμάτων 
θλιβερή



σποδός κι άνεμος 
(Δαίμονας 
Τάρταρος 
Χάροντας) 
σποδός δική μας

Ε'
χαϊρε τω ν δαιμόνων πολνΰρήνητον τραύμα  

για 
τη 
λευ
τε
ριά
για τη λευτεριά 
πού δεν γνωρίσαμε ποτέ 
παρεκτός στά ψηλά βουνά 
με τά τουφέκια στον ώμο

και ή καταισχύνη
και ή αμαύρωση
και οι διαρρηγμένοι χιτώνες
και ή δεξιά χειρ
έπί
τον /
λαόν
έπΐ τον λαόν 
καί δ θάνατος

λογισμός εμπαθής 
στέφανος άκάνθινος 
πύρινα βλέμματα 
θηρίων οιμωγές 
καί θηρίων όρέξεις 
λιτανείες ασεβών 
έσμοί δούλων 
καί ΐεροδούλων 
μετάνοια

άφύπνισις 
τών νηπίων 
μάγων προσφορές 
ή μάχαιρα τοϋ Η ρώ δη 
τό πάθος καί ή δόξα 
ή δόξα τοϋ πάθους 
καί ζυγός 
έπί Φ
τον
λαόν
έπί τον λαόν 
καί ό θάνατος

άλλά
ποϋ
τά βλέφαρα; 
ποϋ



τά ξίφη; 
πού
τά σκήπτρα; 
πού
οί θλιμμένες σκιές
και τό έγκώμιον τής άρετής
και δ κλαυθμός για την πιστή παρουσία
καί ή σιγή για τ ’ απροσμάχητα δόγματα;
πού
τά βροντερά λόγια;

— και τά πλα κώ ν* η σκλαβιά
— καί τά πλάκιυν' η σκλαβιά
— και τά πλάκω ν' ι) σκλαβιά
— και τά Ισκιαζ ' ή  φοβέρα 

δτι Φαρισαίοι
καί Τελώναι
καί πτωμάτων σκυλευταί
θλιβεροί λόγιοι
αύτόμολοι
καί Έφιάλται
οί Ισχυροί.

ΣΤ'
καί οί τελευταίοι λόγοι

—  δχι άλλο αίμα 
γιά
τή
λευ
τε
ριά
γιά τή λευτεριά 
γιά τήν ειρήνη
γιά τις μικρές καρδιές των αγέννητων παιδιών
καί τό γνωρίζουμε δέν πέθανε
καί τό χέρι μέ τό λοστό
καί τό κράτυσμα των κανονιών
καί ή κράσις οίνου μεθ’ ύδατος
καί οί αίμάτινες σπονδές στά κράσπεδα
καί οί κρατερές πυγμές ίσια στον ουρανό
καί ή σημαία τού Ό χ ι ψηλά στον ιερό Τύμβο
καί οί κραυγές

—  δχι άλλο αίμα 
γιά
τή
λευ
τε
ριά
γιά τή λευτεριά 
γιά τήν ειρήνη

γένοιτο

μέλεις γάρ πάλιν  ερχεσ·&αι μετά  δόξης 
ώς γέγραπται άποδοϋναι έκάστω καϋώς διεπράξατο

Μ ΙΧΑΛΗΣ ΔΩΡΗΣ



M O T  Κ Α Λ Ε  M O T  Μ Η Ν  A...
\

Μοιρολόι γραμμένο γιά τον 
Γρήγορή Λαμπράκη μετά το 
ξόδι του

I

Τον Μάην —  αλί —  τον Πικρομάη 
λαβώθηκεν ό αϊτός και πάει...
Τό Μάην έχάθηκεν ό αϊτός 
που πεταγε καμαρωτός!
Τό Μάη πεθαίνει τό παγόνι 
καί τά χρυσά φτερά διπλώνει.
Τό Μάη χτυπήθηκε κ’ ή όχιά 
με μιά τοϋ χρυσαϊτοΰ νυχιά, 
ή όχιά που ρίνει τό φαρμάκι, 
κι δμως ποτίζει τό μεράκι:...
Κ’ έγινε στις καρδιές σεισμός, 
στά λούλουδα κατακλυσμός —

— γαρούφαλα άλικα καί κρίνοι 
κι άρίφνητος λαός που έθρήνει —  
κι άπ’ τών Ελλήνων τά ίερά 
τά κόκαλα ή άγρια χαρά...
Μέ λαό πλημμύρισαν ο'ι ρούγες, 
πούχε στους ώμους του φτεροϋγες. 
Μυριόστομη άπλωσε κραβγή, 
καί σκόρπισε την άγια οργή 
κ’ είπαν όμάδι οί ψυχωμένοι 
πώς τό παγόνι δέν πεθαίνει 
κ’ είπε δλος ό λαός αυτός 
πώς δέ λαβώθηκεν ό αϊτός 
κ’ είπαν τά τρίστρατα κ’ οι ρούγες 
πώς μεΐναν οί χρυσές φτεροϋγες!..

II

Τό Μάην, όϊμε, τον Πικρομάη 
λαβώθηκεν ό Θεός καί πάει... 
Τον τόπο έμύρωσε καθώς 
έπεφτε σά λεμονανθός!



Π ώ ς πέφτουν, Θέ μου, οι άντρειωμένοι 
κι δ κόσμος στέκεται καί μένει;
Π ώ ς σβήνει, Θέ μου, μια καρδιά 
κι ό Μάης μεθάει στην ευωδιά;
Π ώ ς μεγαλώνει τό σιτάρι 
καί χάνεται τό παλικάρι;
Ψυχοπαλεΰει μια αρετή 
μες σ’ έναν κόσμο πειρατή 
καί μαραζώνει μια γαρντένια 
στα σάπια καί στα τιποτένια.
Κι δμως υπάρχει ένας καημός 
σά χάδι καί σά λυτρωμός·
Κι όμως φυσάει ένα μαϊστράλι 
κι ανάβουν τά όνειρά μας πάλι.
Τό παλικάρι ζεί ξανά 
μέσα στο λαό που τό πονά.
Ζωντάνεψαν οΐ δρόμοι αγνάντια 
καί γίναν σερπετά γιγάντια· 
γίνηκαν δράκοι από ντουνιά 
κι αλί στη Βία καί στο Φονιά! 
Βρουχιώντας πάει δρόμο τό δρόμο 
σκορπίζοντας ό λαός τόν τρόμο!
Καί πάει ασάλευτος ό αϊτός, 
θεόρατος, άφωνος, σβηστός* 
πάει άψυχο τ’ ώριο παγόνι 
κ’ Ισκιώνει ό τόπος καί παγώνει!..
Μά έντός μας κάτι σπαρταρά 
σά νά πενθεί κάποια χαρά 
σάν κάποιο ντέρτι νά μιλάει, 
κάποια σιωπή ν’ άνθοβολάει.
Οι πόνοι έστόμωσαν καί δές 
πώς κροΰονται μέσα μας χορδές!
Κι άπ’ τις φωνές κι άπ’ τις κουβέντες
ξαναφανήκαν ο! λεβέντες,
δρέ, καί στήσανε χορό
στο Χάρο εμπρός τό φοβερό!

’Ορέ, καί λάλησαν αηδόνια 
σέ παραθύρια καί μπαλκόνια.
Κ’ ή αγάπη, σά χρυσή βροχή, 
μιά νέα ξεπέταξε ψυχή 
κι απ’ την μυριόκρουνη τήν κρήνη 
άντιβοοϋσε: Είρήνη, Κρήνη!
Κι όπου σταυρώθηκεν ό λαός 

’βρόντα, άνασταίνονταν ό Θεός!
Τότε ένιωσα τόν Πικρομάη 
γιατί δεν κλαίει, αλλά γελάει...

Λ Α Μ Π Η Σ  Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ
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Τ  ο ϋ Φ. Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Υ

’Αγάπησα την ιδέα νά τον σκοτώσω. Αέν ήξερα μέ τί θά μπορούσα νά τόν 
κυλήσω τελεσίδικα χάμω. Αέν ήξερα γιατί θάπρεπε νά πεθάνει, μά δταν τό σκε
φτόμουν καρφωνόταν στους συλλογισμούς μου εκείνο πού μάς χώριζε: Τό άστέρι 
πού διατηρείται λαμπερό στην αριστερή τσεπούλα τής ρόμπας μου. ’Αντιπροσώ
πευε την άνώτερη άρχή καί διακλαδιζόταν ως τις μικρότερες ένέργειες πού προϋ- 
πόθεταν τή ζωή μου. Έ τσ ι δέ ζοΰσα, ήταν μάλλον Ικεΐνος πού μέ κρατούσε καί 
με περιέφερνε στο ρυθμό τού χεριού του δταν περπατούσε. Καί περπατούσε παρά
δοξα: ύψωνε τό δεξί του χέρι ώς τή μύτη του καί τό κατέβαζε σά νά μετάνοιωνε, 
νά μήν ήθελε νά τήν άγγίξει. Έ τσ ι έμπαινε: μέ τήν παλάμη στό ύψος τής μύ
της του, γιατί τό δεξί του χέρι δέν τού χρησίμευε σέ τίποτ’ άλλο. "Ολες οί πόρ
τες άνοιγαν στό διάβα του, τίποτα δέν βρισκόταν στό δρόμο του, οί καθαρίστριες 
είχαν τραβήξει στήν άκρη δ,τι μπορούσε νά τον έμποδίσει, τά γραφεία είχαν 
στριμωχθεΐ γιά  νά γίνει ό μεγαλύτερος δυνατός διάδρομος. Έ μπαινε στό γρα- 
φείτο του καί καθόταν. Δέν τον μισούσα, θάλεγα περισσότερο δτι τόν άγαποΰσα, 
άγαπούσα τήν κάθε του κίνηση, τήν άγριότητά του, τό ύφος του δταν τόν πλη
σίαζα καί τόν όσμιζόμουν, δέν θάθελα ν’ άλλάξει τίποτα ατούς τρόπους του, γιατί 
φοβόμουν δτι έτσι θάλλαζε καί τό πετσί μου. “Ηθελα νά τού φυτέψω κάτι, έστω 
ένα αιχμηρό κοτσάνι λουλουδιού, άπ’ αυτά πού είχε μπροστά του κάθε μέρα, νά 
σπαρταρίσει γιά  λίγο καί μετά νά κοκκαλώσει. "Ολοι έκεΐνοι πού έτρεχαν νά τόν 
ξεσκονίσουν δταν άκούμπαγε στήν κυρία είσοδο μπαίνοντας, δλοι έκεΐνοι πού ση
κώνονταν δταν περνούσε, θάτρεχαν καί τότε, μά δέν Οάχε τίποτα άπάνω του. Τό 
γραφείο του ήταν πιό καθαρό άπ’ τήν κυρία είσοδο.

Καθόταν καί χτύπαγε τό κουδούνι, μιά φορά καί παύση, δυό φορές καί παύση, 
τρεις φορές καί παύση, τέσσερες φορές καί παύση, τό κουδούνι χτύπαγε σάν νάταν 
ρολόι πού σκόπευε τις ώρες στό στόχο τής ζωής μου. Οί προϊστάμενοι μαζεύονταν 
μέ τό ίδιο άόριστο ύφος κ’ οί τέσσεροι, μέ τά ίδια ντοσιέ στήν άριστερή μασχάλη, 
μέ τό ίδιο ριγέ κοστούμι, μέ τήν ίδια βαθύχρωμη γραβάτα, μέ τό ίδιο χέρι λεύτερο 
γιά νά τόν χαιρετίσουν. ΤΠταν ή πρώτη βάρδια έπιθεώρησης. Στις οχτώ καί 
τέταρτο άκριβώς σηκωνόταν ό πρώτος ύπάλληλος, στις όχτώ καί είκοσι ό δεύτερος, 
σάς όχτώ κ’ είκοσιπέντε ό τρίτος. Έ γώ  είχα τον άριθμό όχτακόσια ένενήντα δύο.
Ημουν ό ένενηκοστός δεύτερος, ή άρίθμηση μας άρχιζε άπό τό όχτακόσια: ήταν 

ή δγδοη χρονιά τής έπιχείρησης. Τού χρόνου ή άρίθμηση θάρχιζε άπό τό έννια- 
*ό<πα. "Αλλοτε έτσι μετρούσαν τις βασιλείες καί τις έπαναστάσεις.

Είμασταν στό Μάρτη. Μας έλειπαν έννιά μήνες γιά ν’ άλλάξουμε έκατοντάδα,
***** μεταξύ θάπρεπε νάμουνα —  νάμαστε —  κολλημένοι στήν δγδοη έκατοντάδα. 445



'Απλωνόταν τό όχτώ σαν δυό μεγάλες θηλειές πού μάς έκλειναν. Έ τσ ι ήταν: ώς 
το όχτακόσια πενήντα ήταν οί παλιοί πού φοβόντουσαν τούς νεώτερους, άπό τό 
οχτακόσια πενήντα ένα ώς τό όχτώ - έκατό οί νέοι, πού κι αυτοί φοβόντουσαν τούς 
παλιούς.

Είμαστε έκατό άριθμοί, έκατό άστρα, χωρισμένοι σέ ήλικίες, ειδικεύσεις, ταυ
τότητες, βιβλιάρια κι άκόμη σέ σωματεία, όργανώσεις, ένώσεις, έπιτροπές, προσπα
θούμε να διατηρήσουμε τή θέση μας πίσω άπό τό σιδερένιο γραφείο, στη σιδερένια 
καρέκλα. Έμεΐς φοβόμαστε, ό μόνος πού δέν φοβόταν ήταν έκεΐνος. Έμπαινε, 
έβγαινε, μιλούσε, τά λόγια του μύριζαν άρρωστα δόντια, ξεχύνονταν σάν άπό με
γάφωνο. Είχαν τήν κρυάδα τού σίδερου, δλα ήταν έκεΐ μέσα σιδερένια. Τά γρα
φεία κουδούνιζαν, τά μολύβια τσίριζαν στά σιδερένια χαρτιά πού χάραζα μέ δυσκο
λία, δλα είχαν ένα γκρίζο χρώμα, δουλεύαμε άπό τό πρωί μέ ήλεχτρικό. ήταν 
μιά αιώνια πολική νύχτα.

Ή  σειρά μου νά παρουσιαστώ ερχόταν υστερ’ άπό έφτά ώρες. Ά πό τό όχτα
κόσια πενήντα ένα καί μετά ή διάρκεια τής έπίσκεψης μίκραινε. ΤΗταν ή ώρα 
τέσσερες καί πέντε. Είχαμε κάνει τό ωριαίο διάλειμμα γιά φαί. Είχαμε φάει ψάρι 
μέ μαγιονέζα. Μάζεψα τά χαρτιά μου καί μπήκα. Έ π ινε καφέ καί καθάριζε τά 
νύχια του μέ τή μύτη τού χαρτοκόπτη. ’Έδειξα τά χέρια μου καί τούς άγκώνες 
μου. Έ δειξα  τό σήμα μου στην άριστερή τσεπούλα τής ρόμπας. ’Έδειξα τό ξυρι
σμένο μούτρο μου. Ά φησα τά χαρτιά στο ειδικό χώρισμα τού γραφείου του.

— Όχτακόσια ένενήντα δύο;
-—Μάλιστα!
— Αριθμός ταυτότητας;
— Ά λφ α  μί έννιακόσια είκοσι έφτά Ζήτα.
— ’Αριθμός είδικεύσεως;
— Δώδεκα τριακόσια τριάντα εννιά Σίγμα.
’Αριθμός βιβλιαρίου;
— Εβδομήντα τρία έφτακόσια έβδομήντα όχτώ.
— θ ά  πάς στη θέση τού όχτακόσια έξήντα όχτώ.
Βγήκα. Μού είχε άλλάξει θέση εδώ καί δέκα μέρες. Νόμιζε δτι έτσι άλλαζα 

καί περιβάλλον. "Ολοι κάναμε τήν ίδια δουλειά. Οί ήχοι ήταν παντού ίδιοι. Ή  
θέση τού όχτακόσια έξήντα οχτώ ήταν κιόλας άδεια. Παρουσίαζε τό πλεονέκτημα 
όταν ήταν μπροστά στο παράθυρο ποδβλεπε σ’ ένα φωταγωγό. "Ολοι ήθελαν νά 
μεταφερθούν πρός τά έκεΐ. Λέγανε δτι στις τέσσερες κ’ είκοσι, κάθε μέρα, μιά * 
γιαγιά εξέταζε τον έγγονό της άν είχε διαβάσει. Φαινόταν κ’ ένα κομμάτι ουρα
νού. Κάθησα. Ζεχάστηκα κοιτώντας την έποψη τής άπέραντης σάλας άπό εκείνη 
τή γοινιά, τά συμπλέγματα τών γραμμών πού είχαν άλλάξει.

Στις πέντε ήχησε ή σειρήνα.

h
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'Έπρεπε νά τον σκοτώσω. Έ βγαινε στις πέντε στην πόρτα του γραφείου του, 
σταύρωνε τά χέρια του στην κοιλιά του κ' έπιθεωροϋσε. Κρεμούσαμε τις ρόμπες 
μας δίπλα στά γραφεία μας, ςεκρεμούσαμε τά παλτά, τά καπέλλα ή τά σακάκια 
μας καί μεταμορφωνόμαστε σέ προσωπικότητες.

Βγαίναμε άμίλητοι, εκείνος έμενε, έμενε και μετά. Μπαίναμε στο ασανσέρ 
ή κατεβαίναμε άπό τις σκάλες. Μπρος μου πήγαινε τό όχτακόσια ένενήντα ένα. 
Είναι μιά κοπέλλα όμορφη, άλλά κουτή. Χτές την έβλεπα στή στροφή της σκάλας, 
όταν άκόμη βρισκόμουν στο κεφαλόσκαλο. Κάπου - κάπου κάναμε έρωτα. "Ηταν 
τότε αδάμαστη, άχόρταγη, ήθελα νά τήν νικήσω. 'Έπρεπε νά τήν έξαλείψω. Έτ< 
έχανα τον πόθο νά τον σκοτώσω, προφυλαγόμουν πίσω άπό τήν σωματική έξάν- 
τληση, πιστεύοντας —  κάνοντας τον έαυτό μου νά πιστέψει —  δτι θάπρεπε νά| 
πολύ δυνατός γιά  νά καταφέρω μέ άπόλυτη βεβαιότητα ένα τόσο άσήμαντο κατόρ-



βωμα. Ό  έρωτας έτ<π πού γινόταν μέ έξαντλούσε για  μερικές μέρες. "Οταν πια 
ή σκέψη άρχιζε να μέ τρυπανίζει, ξανάπεφτα πάνω του. Τό οχτακόσια ένε- 
νήντα ένα μιλούσε μέ κάποιον αηδιαστικό νεαρό. Είχε μαντηλάκι στο τσεπάκι τού 
ύπερμοντέρνου σακακιού του, ροκάνιζε μια μαύρη πίπα. Είπα μέσα μου πώς δέν 
πειράζει, δτι κιόλας προχτές είχαμε κάνει πέντε φορές έρωτα, δτι ή Ιδέα μου δέν 
είγε γίνει άκόμα βασανιστική.

Φύσαγε ένα σιγανό άεράκι πού μοΰ ξέραινε τα ρουθούνια καθώς τα πλεμόνια 
μου τό άντλοΰσαν. Ό  θόρυβος των αυτοκινήτων μέ ξανατύλιζε, τό μουντό χρώμα 
τών σπιτιών άντανακλούσε τό φώς τών διαφημίσεων πού άνοιγόκλειναν σαν κου
ρασμένα βλέφαρα. Ξέφυγα άπό τό πλήθος πού διασκορπιζόταν συνεχώς, περιδιά- 
έαζα κοιτώντας τις βιτρίνες. Οί περαστικοί ούτε μ’ άγγιζαν καί στιγμές - στιγμές 
έφερνα τή μ,ατιά μου στη μπουτονιέρα μου δπου βρισκόταν τό άστρο, άσημένιο, 
μικρό, όρατό.

Στο έστιατόριο δπου τρώω κάθε βράδυ, συνάντησα τά ίδια πρόσωπα. Πρίν 
άπό μένα, δπως πάντα, είχε πάει ό όχτακόσια έβδομήντα τέσσερα κ’ είχε άδειά- 
σει τό πρώτο πιάτο. Μέ μπουκωμένο στόμα μοΰ έδειξε να καθήσω άπέναντί του. 
ΤΗταν περιττό. Κάθε βράδυ γινόταν τό ίδιο πράγμα. Ερχόταν νωρίς, «για να μή 
τόν προλαβαίνει τό πλήθος» έλεγε, ήδονιζόταν να φτάνει τή στιγμή πού τά γκαρ
σόνια έστρωναν τά τραπεζομάντηλα. Τόν έβλεπα νά ρίχνει στό άσκί του μέ βουλι
μία τά χλωμά μακαρόνια καί σκέφτηκα δτι κατανάλωνε, δση δύναμη τού άπόμενε 
άπό τή ζωή τού γραφείου, στήν Ικανοποίηση τού φαγητού. Γιά τούς άλλους συνα
δέλφους δέν ήξερα τί συνέβαινε.

Σκούπισε τά παχειά του χείλια καί μέ ρώτησε:
— Πού είναι τό όχτακόσια ένενήντα ένα; ·
— Βγήκε μέ άλλον!
— Τό δίνει κι άλλοΰ, τό δίνει κι άλλοΰ, τό δίνει κι άλλοΰ!
Μιλούσε σιγά, σάν γιά νά πείσει τόν έαυτό του κ’ έτριβε όμοιόρυθμα τήν 

κοιλιά του. Ρώτησα:
— Έ φ α γ ες ;
—Κοντεύω!
— Τί άλλο θά φας;
—Κρέας καί ψάρι.
— Φάγαμε ψάρι τό μεσημέρι.
—Μ’ άρέσει!
Ξαναρίχτηκε στά ύπολείμματα τών μακαρονιών. Τόν κοιτούσα, γαντζωνόμουν 

στις κινήσεις του. Σηκώθηκα νά πλύνω τά χέρια μου. Κάποιος μέ καλησπέρισε. 
Τότε σκέφτηκα δτι τήν αυριανή έπιθεώρηση θά μοΰ ζητούσε τά στοιχεία τού όχτα
κόσια έξήντα όχτώ, δτι ή σειρά μου θάρχόταν στίς μιάμισυ περίπου, κι δτι δέν 
είχα μάθει τούς άριθμούς τής νέας μου θέσης. Ε ίχα ξεχαστεΐ. Όμολογώ πώς φοβή
θηκα. Έμεΐς φοβόμαστε. Πώς θά μπορούσα νά τόν σκοτώσω; Μέ ποιό θάρρος;

Έ  άτμόσφαιρα τού έστιατορίου μ’ ένοχλοΰσε. Βγήκα ν’ αγοράσω τσιγάρα, 
περισσότερο γιά  νά πάρω άέρα νά γεμίσω τά πλεμόνια μου, νά διασχίσω τό δρόμο, 
νά λάβω τή συνείδηση τού κινδύνου καί τού θάρρους, νά κυριαρχήσω στήν έρώ- 
■^ση. Πήγα στό πιό μακρινό περίπτερο, διάσχισα πολλούς δρόμους, δπως - δπως, 
τρέχοντας άνάμεσα στ’ αύτοκίνητα καί γύρισα ξαλαφρωμένος. ’Έβγαινε ό όχτα
κόσια έβδομήντα τέσσερα χαϊδεύοντας τήν κοιλιά του, μασουλώντας άκόμα κάτι. 
Μοΰ είπε νά πάμε σ’ ένα άστυνομικό φίλμ. Πεινούσα. Κοντοστάθηκα, άλλά πήγα 
μαζί του.

*
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ΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ “ΟΡΕΣΤΕΙΑ,,
('Η  « Κ α γ κ ε λ ό π ο ρ τ α »  τ ο ν  Ά .  Φ ρ α γ κ ι ά )

Τ ο ϋ  Δ.  Ρ Α Υ Τ Ο Π Ο Υ  Λ  Ο Υ

Παίρνει τό νόημα του συμβόλου ή κοτ/κελό- 
πορτα  στή ζωή του γνήσιου μεταπολεμικού 
κόσμου του *Α. Φραγκιά. Γυρίζει πάνω  στους 
ρεζέδες της βαρειά και τρίζει θλιβερά τ ις  π ε 
ρισσότερες φορές, άνοίγοντας και κλείνοντας 
μέρες, μνήμες, όνειρα, πληγές, φόβο. Μιά 
πόρτα  άλλοτε σεβάσμια, τώρα αδύναμη π ιά  
και μάταιη, φανταστική σχεδόν, γ ιά  την π ε 
ριχαράκωση, διάφανη και πεισματική όσο και 
οι τοίχοι των σπιτιώ ν τού Φ ραγκιά, τά  κο
στούμια και οί κccθημεpιvές μάσκες. Τελικά 
έχεις τήν έντύπωση πώ ς αύτή ή παλα ιϊκ ιά  
καγκελόπορτα βιδώνει πάνω στ ή σύγχρονη συ
νείδηση, ανάμεσα στά  μεγάλα γεγονότα  —  τήν 
πράξη αυτής της γενιάς —  και στήν αποσύν
θεση τής πράξης σε μικρές άτομικές σαρκο
φάγους των συνειδήσεων.

Σάν πνευματικό γεγονός πά λ ι, ή Κ α γ 
κ ε λ ό π ο ρ τ α  μού φαίνεται σά  μιά πλα- 
τειά  είσοδος στήν πόλη των ίδεών γ ιά  τή 
γενιά  τού Φραγκιά, μιά πύλη πού πα ραβ ιά - 
ζεται όχι με άνοττίναξη άλλα με υπομονετική 
και μαστορική πολιορκία. Μέ τό πρώ το αυτό 
συνθετικό έργο ώριμότητας, ή γενιά  της 'Αν
τίστασης παίρνει τήν ήγετική θέση στήν π ε 
ζογραφία  μας.

‘Ωστόσο τό έργο αυτό που τό  θεωρώ τόσο 
σημαντικό, δεν είναι τό έπος άλλα μιά έλε
γ ε  ία τής γενιάς μας, οί Μυκήνες μας μετά τήν 
Τροία, μετά τ ις  Μυκήνες ακόμα, ή τύχη των 
παιδιώ ν τού Ά γαμέμνονα και τό πρόβλημά 
τους: ή άπαλλοτγή τους άττό τ ις  Έρινύες τού 
παλιού πού κατοικούν στην πα νάρχα ια  μέσα 
μας νύχτα και πού  σήμερα παρουσιάζονται 
μέ τήν μοντέρνα μορφή τής υπαρξιακής καί 
τής κοινωνικής αγω νίας, ή ανασύνθεση ένός 
νοήματος βίου, ή λύτρωση.

Σ τή  συγγραφική άντίληψη τού Φροτγκιά βα
ραίνει αποφασιστικά αυτό τό ουσιαστικό στοι
χείο τού μεταπολεμικού ανθρώπινου προβλή
ματος, όπου έχει κατασταλάξει ή κυρίαρχη 
έμπειρ ία  του. Νοιώθει οδυνηρά όσο τ ίπ ο τ ’ άλ
λο τον κατακερματισμό που έφερε στήν όλη 
μας ζωή ή ήττα, ή έκτροπή καί ή σύγχυση. 
Παρακολουθεί τή διάσπαση που προχωρώντας 
άττό τά  σύνολα σ τά  ά τουα  αποσυνδέει σχε
δόν τή βιολογική ά πό  τήν ήθική καί πνευμα
τική όντότητα. Δέν πρόκειται άλλωστε γ ιά  μιά 
αποκλειστικά τοπική, έλληνική, άρρώστεια, άλ- 
λά γ ιά  τήν παγκόσμ ια  κρίση πού ή αρχή της 
συμβολίζεται ά π ό  τό μανιτάρι τής Χιροσίμα.

4 4 8  ’Αναζητώντας μιά άποττηλή αυτονομία καί ά-

π<

ναχώρηση πολλές συνειδήσεις αφήνονταν 
π(χνίσχυρη κεντρομόλο πού  τ ις  περιδίνιζε 
σα  σέ όλο καί π ιο  στενά όρια  έπαφής, π  
τον πυρήνα όπου ό θάνατος φαντάζει όχι σ  
όριο αλλά σά  διαβρωτικό καί κυρίαρχο σ τ  
χείο τής ύπαρξης. Στή  λογοτεχνία  τής Δύ 
αυτή ή τάση έκδηλώθηκε πανίσγυρη, δίν 
μιά είκόνα τού κόσμου χαοτική, όπου κυρι 
χεΐ ή άποδιοργάνωση, ό πανικός καί τό 
ράλσγο. Καί στήν ‘Ελλάδα άναπα  
τό σχετικό κύμα μέ τυπικότερη έκδήλωση 
Φ ρ ά γ μ α  τού Σ π . Πλασκοβίτη.

Ό  Φ ραγκιάς άναγνωρίζει τό ρόλο τοό 
φόβου καί τού ποα/ικού στήν ψυχολογία τής έ· 
ποχής, άλλά ή στάση του είναι διαμετρι 
αντίθετη. Δέν τον έξωραΐζει καί δέ 
τίζει τή γενεαλογία  του, μάς όδηγεΤ σ τ 
ρά στις κοινωνικές ρίζες του όπου π  
ρίζει τή δύναμη άλλά καί τήν παθολογία  
Οί περ ιπτώ σεις του δέν είναι κλινικές, 
κοινωνικές καί καθημερινές. Τέλος, ή στά 
του απέναντι σ* αυτές δέν είναι όμοι 
κή. Στηρίζεται σέ μιά συγκρότηση ίδεών 
λοσοφιχών καί κοινωνικών που λει 
όχι μηχανικά καί δογματικά, πού  δοκι μάζο* 
ται δηλαδη στη ζωη και δεν αποτελούν τήν 
προκρούστεια κλίνη της. Ό  σ υγγρα  
τής Κ α γ κ ε λ ό π ο ρ τ α ς  πλησι 
ζει τόν κόσμο του μέ περίσκεψη καί μέ 
γάλη ευαισθησία, μέ τρυφερότητα. Ό  
θρωπος δέν είναι μέσο ούτε φορέας, είναι 
ναδικός σκοπός καί κέντρο των άξιων. Άπ© 
τό συνολικό άνθρώπινο πρόβλημα τών ή 
ρών μας ό Φ ραγκιάς έντσπίζει τήν προσοχή 
του σ* ένα σημείο πού θεωρεί, καίριο καί δ· 
ριαχό τής συνείδησης: τό πρόβλημα τής ά· 
νασύνθεσης ένός δράματος τού κόσμου 
σ α  στήν ταραγμένη σύγχρονη ψυχή. "Ετσι, 
στον πανικό καί τήν άποσύνθεση τής ένότητσζ 
δέν άντιπαρατάσσει μιά εύκολη καί υποκρι
τική αισιοδοξία ή μιά έτοιμη π ίστη  ούτε V 
μεταφυσικό «θάρρος» ή τήν παράλογη δρά
ση, άλλά μιά έσωτερική άναλυτική διαδικα
σ ία  γ ιά  τή δικαίωση. Τό θεμελιαχό πρόβλιτ 
μα τών ανθρώπων τής Κ α γ κ ε λ ό π ο ρ -  
τ  α  ς είναι νά κατανοήσουν τ ί συμβαίνει μ*' 
σα  τους, κάτι πού θά τό εξαγοράσουν μέ y*  
ίδιο τους τό σπαροτγμό καί την oa/roxcrrc^ 
ση, καί μέ τό  σ πα ρα γμ ό  τών π ιο  κοντινά' 
τους.

'Αναμφισβήτητα, ή Κ α γ κ ε λ ό π ο Ρ '  
τ  α  δέν άπστελεΐ τή μεγαλόπρεπη τοιχ^



γραφία, άλλα τό  σπα ραχτικό  πορτρα ίτο  τής 
•mo πάσχουσας περιοχής τής σύγχρονης συ
νείδησης. Γι* αστό όχι ή σύνθεση άλλά ή ά- 
νάλυση καί ή έρευνα σέ βάθος εΤναι τό εί
δος της. Περισσότερο φιλοσοφικός π α ρ ά  κοι
νωνιολογικός είναι ό προβληματισμός της. 
Είναι τό έργο  που  στέκεται άμεσα  άντι μέτωπο 
οτην υπαρξιακή λογοτεχνία , που  τής π α ίρ 
νει και άποκαθιστά  τό πρόβλημα, τοποθε
τώντας το πάνω  στην πραγματικότητα . Ό  
άνθρωπος, ένας Ό  ρέστης άνάμεσα στον π α 
λιό καί τον καινούργιο νόμο όπω ς μάς τούς 
δίνει ή τρομερή ^εμπειρία τής γεν ιάς μας, εί
ναι ό τραγικός ήρωας τής μεταπολεμικής αυ
τής Ό ρ εσ τε ια ς.

Δεν υπάρχει ένιαΐος και αυτοτελής μύθος 
πού νά συνδέει τά  πρόσαπτα του έργου, άλ
λος άπό  την κοινή τους μοίρα: την εναν
τιότητα μ ιάς ζωής άναποδογυρισμένης στην 
έξέλιξή της, στα  πρώ τα  χρόνια τής ειρήνης, 
μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Αύτά τά  πρόσαπτα, 
μέ άποδιοργανωμένες τ ις  σχέσεις τους, δεν ά - 
ποδέχσνται διανΟμή ρόλων, άλλά συνεισφέ
ρουν τό καθένα τη δική του εσωτερική κ* έ- 
ξωτερική περ ιπέτεια , άθροιστικά σχεδόν. Οι 
σχέσεις τους προϋπήρξαν σ ’ ένα παρελθόν —  
ή καθορίστηκαν α π ’ αυτό καί ίσω ς νά ξα- 
ναϋπάρξουν στο μέλλον. Γιά την ώρα, καθέ
νας είναι β ρ ισ μ έν ο ς  στο  δικό του πρόβλη
μα, πού τό θεωρεί μοναδικό κ ’ ιδιότυπο, δ- 
πα>ς μέσα σέ σκάφανδρο. Κ ι όμως, ζουν δ- 
λοι σχεδόν τόσο κοντά, γύρω  ά πό  μιά αύλή 
λαϊκής «πολςκατοικίας» καί, τό σπουδαιότερο, 
κάτω άπό την ίδ ια  μηχανοποίητη μοίρα.

*0 Α γγελος καί ή Ισ μ ή νη , ό Ά ντώνης καί 
ή Β αγγέλια, ό  Ευτύχης, ό Στάθης, ό κύριος 
Χαρίλαος, ή Αουκία, είναι τά  κύρια πρόσω
πα. Γύρω τους ή Μαίρη, γυναίκα του Εύτύ- 
χη, ή Αλίκη, ή ’Ε λπίδα , ή κυρία Ιω άννα , 
μητέρα του Α γγέλου, ό Φάνης καί πλήθος 
άλλα δευτερεύοντα πρόσαπτα. Οί νέοι, πού  
βρίσκονται καί στο  κέντρο τού προβληματι
σμού, άνήκουν στή γενιά  τής κατοχής καί τής 
’Αντίστασης. Άντρώθηκαν μέ τό  όραμα μ ιάς 
ζωής γεμάτης δημ ιουργία  κι ά γά π η . ’Αντί 
γΓ αύτά, έζησαν την απροσδόκητη συνέχεια 
τής περιπέτειας, τήν ήττα  πού  δέν την άξι
ζαν, τό διασυρμό των ιδανικών τους στή  λά
σπη, τη διακωμώδηση τών άξιών καί τό χάος 
στή ζωή τους. Οι ίδιοι πάλαιψαν, όσο μπό
ρεσαν καί κουράστηκαν, δέν ήταν ά πό  τούς 
δυνατούς. Προσπάθησαν τότε ν’ άνασυντά- 
ξουν τη ζωή τους μέ συνεχείς συμβιβασμούς, 
βρίσκοντας υποκατάστατα  τού Ονείρου τους 
στο κυνήγι μιάς όπο ιασδήποτε προσω πικής 
νι*ης ή έστω στο βόλεμα ή άκόμα καί στήν 
ττροάσπιση τής φυσικής τους επιβίωσης. Πρό
κειται γ ιά  έναν άγώ να τραχύ ως τά  δρια 

άνθρώπινης αντοχής καί ταυτόχρονα π ι-  
*Ρ°· μπροστά σ ’ αδυσώ πητα τείχη , πού  τούς 
Μεταβάλλει σέ κυνηγημένα α γρ ίμ ια , λεηλατών- 
Τ0Κ> την ανθρωπιά καί τη συνείδησή τους. Ή  

τους, ξεκινώντας ά πό  ένα λάθος 
^ • σ ς ,  οδηγεί άσφαλτα στή συντριβή τους.

Ή  Ιστορία  τούς παίρνει έκεί άκριβώς πού 
ή κ αποστροφή άρχίζει νά διαφαίνεται καί τε
λειώνει εκεί πού  ή λύτρωση αρχίζει να δια- 
φαίνεται. Τ ί εΤν’ εκείνο πού τούς σπρώχνει 
σ ’ αύτό τό μοιραίο δρόμο; Δέν πρέπει νά 
κρύβεται τ ίπ ο τα  καί ευτυχώς κάτι τέτοιο δέν 
έπ ιχειρείτα ι. ΕΤναι ό πανικός. Τό δέος του 
κενού, ά π ό  τό συντριμμένο όνειρο, καί του τ ί
π ο τα  πού πολλοατλασιάζεται μέσα τους σέ 
πανικό. ’Αντί ν* αναγνωρίσουν μιά πολ ιτ ι
κή ήττα, Υποδέχτηκαν τήν ανθρώπινη ήττα  
τους καί άφησαν σ το  πεδ ίο  τής μάχης τον π ιο  
αυθεντικό έαυτό τους μέ δ,τι τον αποτελού
σε σέ όμορφιά καί έρμα. ΕΤναι τό π ιο  τυ
π ικό  καί τό π ιο  συνταρακτικό δράμα  στη με
ταπολεμική μας πραγματικότητα .

Ό  Ά γ γ ελ ο ς  σπούδασε πολιτικός μηχανι
κός άλλά δέν πρόλαβε νά χτίσει τ ίποτα . Ζεΐ 
παράνομα  γ ια τ ί έχει καταδικαστεί ερήμην σέ 
θάνατο κατά τον εμφύλιο πόλεμο, άλλά ούτε 
καμιά επαναστατική δράση έχει. Ά π ό  κά
π ο ιο  «τυχαίο» έμπόδιο  —  τυχαίο  τά χα ; —  
έχασε κάθε επαφή μέ τους συντρόφους του.
Ά π ό  τότε, χρόνια όλόκληρα, ζεΐ κρυμμένος, 
φεύγοντας μιά θανατική καταδίκη πού ου
σ ιαστικά  την έκτελεΐ μόνος του. Δυο όλό
κληρα χρόνια έπα ιζε  χαρτιά  άπό  τό πρ ω ί 
ως τό βράδυ μ ’ έναν ίδιόρριΧ)μο μοναχικό τύ
π ο  πού τον έκρυβε στο  σ π ίτ ι του μ ’ αύτό τό 
τίμημα. Ά λλα  ή κλίμακα τών έξευτελισμών 
του μεγαλώνει συνεχώς. Ό  φόβος τον άπο- 
συνθέτει. Στην τσέπη του έχει τό  απόκομμα 
τής έφημερίδας μέ τήν είδηση γ ιά  την κατα
δίκη του. *0 ίδ ιος παρακολουθεί την διαδικα
σ ία  τής ζωντανής του αποσύνθεσης, έχοντας 
μάλιστα  τη θεωρητική συγκρότηση που  κά
νει άχόμα  π ιο  οδυνηρή την αυτογνω σία  του.
Ξέρει πώ ς « ό τ α ν  έ ν α ς  ά ν θ ρ ω 
π ο ς  ζ ε ί  μ ό ν ο ς  τ ο υ  γ ί ν ε 
τ α ι  φ υ τ ό » .

Νομίζω δτι ό Ά γ γ ε λ ο ς  είναι μοναδικός 
τύπ ος στή λογοτεχνία , δχι γ ια τ ί άποτελεί μιά 
τυπική περ ίπτω ση , άλλά γ ια τ ί ενσαρκώνει 
τ ις  άκρες συνέπειες τών σημερινών συγκρού
σεων καί αντιφάσεων στην άνατίναξη τής έ- 
νότητας τής προσω πικότητας. Ή  τραγικό
τη τα  του είναι άνεπανάληπτη γ ια τ ί δέν παύει 
ωστόσο νά θυμάται καί α ύτοελέγχετα ι:

Δέν είμουν πάντα ένα πρόσωπο χαμένο, μιά 
λαθραία αναπνοή. "Ισως νά χαράμισα τούς 
χτύπους τής καρδιάς μου, μά δέν έπαψα νά 
υπάρχω, τά θυμάμαι δλα.
Ό  φόβος άλλά καί ή συνείδηση του φόβου 

καί τής φθοράς τον συνθλίβουν:
Ή ερημιά απλώνεται εδώ σέ κύκλους πού 

χτυπάνε στους τοίχους κι όταν γυρίζουν κλεί
νουν καί σέ πνίγουν. "Ογκοι νύχτας άκουμ- 
πάνε στό στήθος σου καί τ’ αυτιά σου συλ
λέγουν ψίθυρους, τρεξίματα, τή διάχυτη βουή...
Λες νά σου χτυπήσουν τήν πόρτα; Κι άν αύ
τό δέ γίνει ποτέ; Πρέπει λοιπόν νά σκε- 
φτεΐς άπό τήν αρχή τΙς σωστές διαστάσεις 
σεις τών πραγμάτων, νά ξαναδιαβάσεις προ
σεχτικά τΙς εφημερίδες μήπως αρχίσεις νά 449
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Οποφιάζεσαι τό ρυθμό πού θά σέ βγάλει άπό 
δώ,γιά νά μήν τρώς χωρίς φροντίδα άπ’ τό 
αύριο, γιά  νά μήν καταντάει ή ζωή σου 
κατώτερη απ’ τόν έαυτό σου. Στόν σημερινό 
κόσμο πολλοί άνθρωποι φοβούνται. Μά τί 
μπορείς νά περιμένεις άπ’ τούς φοβισμένους; 
Κρύβουν τήν αναπνοή τους στό σκοτάδι, με
τράνε σαν αξιοσημείωτο γεγονός τούς σφυ
γμούς τους καί ύποβιβάζουν τή σκέψη τους. 
Οί απελπισμένοι Ισως κάτι μπορούν νά κά
νουν, οι φοβισμένοι ποτέ, είναι άρρωστοι. Αύ- 
τό όμως δέν σημαίνει ότι δ σοσιαλισμός δέν 
είναι ή ανθρώπινη συνέχεια τής ροής τού 
χρόνου. cO φόβος δέν μετριέται στή μάχη, 
άλλά σ’ αυτόν τόν αλλόκοτο πόλεμο πού 
προσπαθούν νά σέ κάνουν φυτό.

[...] Στήν καρδιά τού ατομικού αιώνα ε ί
ναι γελοίο νά μιλάς γ ιά  ξεμοναχιασμένο ά
τομο. ’Εμένα προσωπικά μού λείπει ή λύση 
επειδή δέν κατάφερα νά μάθω σωστά τά δε
δομένα τού προβλήματος. Μά ποιό είναι τό 
πρόβλημά μου;

‘Ο άνθρωπος αύτός πού ξεκίνησε με τά  
ευγενικότερα αισθήματα και όνειρα, έρμαιος 
τού πανικού κατρακυλάει σέ πράξεις φριχτού 
αύτοεξευτελισμού. Τό άποκορύφωμα εΤναι μια 
σκηνή ντοστογιεφσκικής σύλληψης: ‘Ο "Α γ
γελος ξενυχτάει κάτω άπό τό κρεββάτι όπου 
κείτεται νεκρός ό πατέρας του, καθώς τρύ
πω σε άποβραδίς, άχούγ όντας βήματα στό 
διάδρομο. Βγαίνει μόνο όταν φεύγουν όλοι, 
μέ τήν κηδεία. Ή  μητέρα του τόν έχει δει, 
μά δέν μιλάει «γ ιά  νά μήν τόν προσβάλει»... 
Τό όμολσγεΐ ό Ιδιος στήν Ισμήνη , τήν κοπέλα 
που τόν παραστέκει.

Ή  διαγω γή τού "Α γγέλου εΐναι όλόκληρο 
δοκίμιο τού πανικού πού καλλιεργούν οί τ ι
τανικές συγκρούσεις τής έποχής μας. Σ έ 
μιά κρίσιμη συνομιλία "Αγγέλου - Ισ μ ή νη ς 
ά γγ ίζετα ι τό βάθος τού προβλήματος:

(ΙΣΜ ΗΝΗ):
— ...Στό κάτω - κάτω όλοι οΐ άνθρωποι 

έχουνε μιά καταδίκη σέ θάνατο. Αυτό είναι 
βέβαιο. Κανένας δέν ξέρει πότε θά έκτελε- 
σθεΐ ή δική του. [...] δέ χαραμίζουν τή ζωή 
τους. Τήν ζούν καί μάλιστα στήν προσπάθεια 
νά τήν ζήσουν καλύτερα...

(ΑΓΓΕΛΟΣ):
—Ό  φόβος ’Ισμήνη, είναι άρρώστια, σού 

λιανίζει τά νεύρα, σού αδειάζει τό μυαλό, 
νοιώθεις τά σπλάχνα σου νά τρεμουλιάζουν. 
Πολύ βαρειά αρρώστια μάλιστα, σ’ άφήνει 
παράλυτο κι αποβλακωμένο. Ή  κατάσταση 
αύτή δέ μοιάζει μέ ζωή, κάθε μέρα βουλιά
ζεις στό χάος. Ή  προσπάθεια νά διατηρη
θείς είναι πολύ δαπανηρή...

*0 Ά γγελος, μέ τή βοήθεια της Ισμήνης, 
θά βρεί τή δική του καγκελόπορτα τής έξό-
δου. Αυτό όμως δέ θά γίνει μέ τά  λόγια . Θά 

4 5 0  έλθει σάν αναγκαία  λύτρωση, άφού πρώ τα

θάχουν διακυβευτεΐ και οί τελευταίες ελπίδες] 
δεσμού. Καί θά γίνει μέ τό έργο: Τόν πρώ-1 
το  στατικό υπολογισμό γ ιά  μιά οίκοδομή I 
πού συντάσσει ό Ά γ γ ελ ο ς  κρυμμένος σ τό | 
πλυσταριό τής ταράτσας.

"Ενα άλλο πρόσω πο τού πανικού είναι ό 
Άντώνης, πού  αποτελεί μάλιστα σάν άνθρω-Ι 
πινος τύπος τή συνισταμένη πολύ καθημερι
νών καί αναγνωρίσιμων μορφών τού μεταπ 
μικού μας δρόμου. Ξεκίνησε, όπω ς ό "Αγγελο 
άπό  τή μεγάλη πλά στουργία  τής Α ντί 
σης ** έχει πάνω του τά  τραγικά  της διάη 
σήμα: τραύμα στό κορμί καί άνησυχία στη] 
συνείδηση. Βάλθηκε όμως νά πα ίξει κάποιον 
άλλο, εξαργυρώνοντας τ* όνειρο τής νεό Ι 
τητάς του —  τ ’ όνειρο δηλαδή τής γενιάς 
μας —  στην άγορά. Θέλησε νά γίνει ό ά τ σ ί  
δας, ό καταχτητής τής οίκονομ ικής ζούγκλα^ 
Ε π ε ιδή  ξέρει τό γρά μ μ α  τού μαρξισμού καί 
τής Πολιτικής του Οίκονομίας νομίζει πώς 
διαθέτει άντικλείδια γ ιά  νά παραβιάσει τ ί ί  
πόρτες τού συστήματος γ ιά  τόν έαυτό τουϊ 
«Ξέρω πώ ς κινείται αύτή ή μηχανή, τά  μυστικά 
της». Φυσικά, ό μαρξισμός δέν είναι αντι
κλείδι γ ιά  έπίδοξους καπιταλιστές, άλλά 
κριός επαναστατικής δράσης των μαζών, κ* 
έτσι τό σύστημα όχι μόνο δέν έκβιάζεται μέ 
τήν άστε ία στρατηγική τού Άντώνη άλλά κοη 
τόν στίβει άνελέητα.

Α πολυμένος γ ιά  τά  φρονήματα του άπό 
τό λογιστήριο μιας βιομηχανίας, ό Άντώνης 
παίρνει μέ αύτοπεποίθηση τήν τσάντα  τοΟ 
πλα σ ιέ  καί άμολιέται στό δρόμο, όχι γ ιά  νά 
ζήσει, άλλά γ ιά  νά «πετύχει». Στήν τσάντα 
όμως, έκτος άπό  τά  διάφορα δείγματα , βά
ζει καί τήν ψυχή του μεταποιημένη σέ «ίδέες> 
έπιχειρήσεων, μελέτες των συνθηκών τής ά
γορά ς καί οικονομολογικά άρθρα.

...Ο ί εφημερίδες γράφουν πάλι γ ια  τις 
βόμβες, γ ιά  πυρηνικούς πολέμους, γ ιά  εγ
κλήματα, παραπλανητικά οικονομικά προ
γράμματα και νέα μέτρα τάξεως. Κι δμως, 
αυτοί οί άναστατωμένοι καιροί, πού κυλάν: 
χωρίς ιστορία, σάν ένας θλιβερός μεσαίωνας, 
προσφέρονται γ ιά  μεγάλες επικερδείς δου
λειές.

Αύτή είναι ή βασική του ίδέα. Βέβαια, «ή 
οίκονομ ία σ* αυτές τ ις  υπανάπτυκτες χώρες 
δέν είχε ποτέ συνοχή, βρίσκεται πά ντα  στην 
παραμονή τού κατακλυσμού», σκέφτεται, άλ
λά ά π ’ αυτή τήν έλλειψη συνοχής ϊσα-Τσσ 
κοιτάζει νά έπωφεληθεί προσω πικά. Ό  Άν
τώνης φτάνει σ ’ ένα φετίχισμό. Δέ μιμείτοπ 
μόνο τόν «άέρα», τήν άνεση, τή σιγουριά τού 
δυνατού στήν άγορά  —  καί μέ πόση τραγι
κή προσπάθεια  νά κρύψει τήν ίδρωμένη καί 
σκονισμένη του ύπαρξη —  άλλά καί τήν ά- 
συνειδησία καί τόν κυνισμό τού άτσίδα. Προ
τιμάει τόν τίτλο τού άπατεώνα π α ρ ά  τού ά
πατη μενού, τού «κορόίδου»:

— ...Αυτό νά μήν τό ξχναπεΐς γιά 
Πες του καλύτερα πώς είμαι ένας άπατεά



δηλαδή ένας εμπορευόμενος πού βρί
σκεται σέ δυσκολία...

Μέ διαμαρτυρημένες τ ις  συναλλαγματικές 
του και μ* ένα ένταλμα ττού τον κυνηγάει, 
Αρπάζεται άπ* την σκέψη πώ ς έτσι μπήκε 
στο μηχανισμό τής ά γορά ς, συνδέθηκε. Κι 
£ταν θα του δοθεΐ ή ευκαιρία μιας δουλειάς μέ 
μισθό θά την άπσκρούσει. «’Εκείνο πού φο
βάμαι δεν είναι ή πείνα  άλλα ή άττοτυχία», 
όμολογεί στον έαυτό του.

Αυτό είναι τό είδος του δικού του πανικού 
ττού τον όδηγεΐ, όπω ς ό πανικός τού "Α γγέ
λου στην έλλειψη κατανόησης των άλλων καί 
τού ίδιου τού δικού του προβλήματος, στην 
Απομόνωση. Την κωμωδία πού  πα ίζει στην 
Αγορά, την έπαναλαμβάνει καί στη Β α γγέ
λια τη γυναίκα του. Τής ζητάει συνεχώς «π ί
στωση χρόνου» καί τής παρουσιάζετα ι όπω ς 
■περίπου καί στην όμάδα των «κεφαλαιούχων» 
5που ανέπτυξε Ιδέες καί έννοεΐ να εΐναι συ
στηματικός άπέναντί της:

Κ’ έτσι άνοιξε γύρω της μια τάφρο προ
στατευτικές σιωπάς. "Οπως έξω στήν πιάτσα 
πρέπει νάσαι αλλιώτικος κάθε φορά, ανά
λογα μέ τή δουλειά καί τό πρόσωπο, έτσι 
καί στή Β αγγελία, πού είναι δ πιό πολύτι
μος χρηματοδότης, πρέπει νά μιλάς μέ ή* 
ρεμη σιγουριά καί νά φαίνεται δτι κρατάς 
μέ αυτοκυριαρχία τΙς ελπίδες σου γ ιά  νά 
τΙς παρουσιάσεις μόνο δταν πραγματοποιη
θούν.

Ή  κωμωδία τής σ ιγουριάς του καί τής 
αυτοκυριαρχίας του δμως πα ίζετα ι μέ τη θυ
σία των αισθημάτων καί τής ανθρώπινης ά - 
λήθειας του καί μάλιστα  χω ρίς άποτέλεσμα. 
"Οχι μόνο στην ά γορ ά  άλλά καί στο  σ π ίτ ι 
ό Άντώνης έχει τή σηκωμένη τρ ίχα  καί τη 
μυρουδιά. Ή  κωμωδία πού  νομίζει π ώ ς  π α ί
ζει στους άλλους πα ίζετα ι σέ βάρος τοΰ έαυ
τού του. Σ έ  σπάνιες σ τ ιγμ ές  αυτοσυγκέντρω
σης άπορεΐ κι ό ίδιος γ ιά  την έξέλιξή του, 
γυρίζοντας τή μνήμη του στο σταθερό σημεΐο 
της προσω πικότητάς του: τό ξεκίνημά του 
στην ’Αντίσταση:

Κι δμως, ή παρέα που μαζευόταν σέ τούτο 
τό καμαράκι ξεκίνησε στή ζωή μέ άπόλυτη 
ειλικρίνεια καί πολλοί τό βεβαίωσαν μέ τόν 
έσχατο τρόπο. «ΙΙώς βρέθηκα έτσι μπλεγ
μένος;».

*Οπως ό ’Α γγελος μέ τό κρύψιμο κάτω 
άττό τό κρεββάτι, ό Ά ντώνης φτάνει στον έ- 
0XcnO έξευτελισμό δταν τό  εμπόρευμα πού 
^ θ κ τη σ ε  μέ χίλ ιες δυο κομπίνες γ ιά  νά ξε
λασπώσει, οΐ κονσέρβες του, άποδείχνονται 
σάττιες:

"Ολα βυθίζονται σ’ αυτή τήν πλημμύρα 
τού σάπιου κρέατος πού σέ περισφίγγει. Σα
πίσανε καί τά λόγια καί τά πράματα κι αυ- 

πού σκέφτεσαι. Λέν υπάρχει τίποτα στέ

ρεο, από κατασκευή ή άπό γέννα, πού νά μή 
βγάζει τήν πνιχτική ξυνίλα τής αποσύνθεσης.

Πρόκειται βέβαια  γ ιά  τήν άποσύνθεση τού 
όμοιώματος τού έ αυτού του, αύτουνού πού 
έπλασε στον πανικό του γ ιά  νά ξεγελάσει, 
νά «πετύχε ι».

Ή  άποσύνθεση δμως ένός ψέμματος πού 
φτιάχνει ό καθένας κάποτε γ ιά  τή ζωή του 
ή πού τού έτοίμασαν άλλοι στή ζωή, είναι 
μιά συντριβή πού  μπορεί ν’ άφήσει π ίσ ω  της 
ένα ήθικό πτώ μα , τόν γνώριμο τύπο  τού ήτ- 
τημένου, τού ρατέ. Καί ως έδώ ό ρεαλισμός 
έχει προσφέρει μιά π ισ τή  καί χρήσιμη μαρ
τυρία. Ά λ λ ά  ό συγγραφ έας της Κ α  γ  κ ε- 
λ ό π ο ρ τ α ς  δέ θεωρεί επαρκή ένα τέ
τοιο ρόλο στή λογοτεχνία  σήμερα. Σήμερα 
πού  τά  υψιστα συμφέροντα τού άνθρώπου, 
αύτή ή Τδια ή υπόθεση τού πολιτισμού δια- 
κυβεύεται σέ μιά άποφασιστική σύγκρουση 
καί τά  δρ ια  της εύθύνης έχουν διασταλεί τε
ράστια. Τό χέρι πού  άπλώνει στον π λ η γω 
μένο σύντροφο τής γενιάς του, δεν είναι μόνο 
ένα σταθερό χέρι πού  ξεσκεπάζει άλλά κ’ 
ένα έγκάρδιο χέρι πού  βοηθάει τόν άλλο νά 
σηκωθεί. Κι αυτό δεν τό κάνει μηχανικά σ ’ 
εφαρμογή μιάς άμετουσίωτης δεοντολογίας 
πολιτικής ή αισθητικής, άλλά μ’ άπειρη ά γά - 
πη  πού είναι κατανόηση μαζί καί πόνος καί 
περηφάνεια.

Ό  Ά ντώνης έφτασε στο έσχατο σημεΐο 
τής κατάπτω σης. Ά λλά  μπόρεσε νά τήν άρ- 
νηθεΐ μόνο δταν τού έθιξαν τό  ιερό του, τά  
(δανικά του της Α ντίσ τα σ ης πού είχε κρα
τήσει καταχωνιασμένα κάτω άπό  λέπ ια  ψευ
τιά ς, βάζοντάς τον νά γίνει ό τύραννος τών 
εργατώ ν τού υφαντουργείου τού Εύτύχη.

— Αποχωρώ, σταματάει κάθε συνεργασία... 
Β αγγελία, Βαγγελία λευτερώθηκα!
Φωνάζει μελοδραματικά σχεδόν. Νομίζει πώ ς 

λευτερώθηκε, άλλιώς δέ θάταν ρητορικός. Ό  
κίβδηλος έμπορικός έαυτός του θά τόν άκο- 
λουθήσει άκόμα. "Ωσπου μιά άνάπηρη κο- 
πέλλα  πού  θέλησε νά κάνει π ελά τισ σ ά  του 
παριστάνοντάς της τόν πληγωμένο καλλιτέ
χνη, θά τού π ε ι άπροσδόκητα:

— Τό σπουδαίο είναι να τρέφεται ή ψυχή σνj 
μέ τό Ιδανικό τη ς... Καί σείς μπορείτε να 
βρείτε τί σάς είναι περισσότερο άναγκαΐο 
γ ια  να ζήσετε...

“Έ τσ ι, τελικά, ό Ά ντώνης θάβει μαζί μέ 
τ ις  σ ά π ιες  κονσέρβες καί τήν άποσυντεθειμένη 
του χ ίμ α ιρα  πού  κυνηγούσε, ώραιοποιώντας 
τήν πανικόβλητη φυγή του ά π ό  τήν ουσία.

‘Ο Εύτύχης είναι π ιό  πρω τόγονος καί π ιό  
άπλός. Παιδί άκόμα στήν Κατοχή, ήταν σαλ
ταδόρος καί ζούσε έτσι τήν οίκογένειά του.. 
Α π ’ αυτή τή μαθητεία τού έχει μείνει σκλη
ρότητα καί ρεαλισμός πού φτάνουν ώς τόν 
κυνισμό καί κάποτε ώς τήν κτηνωδία. Δεν 
τού λείπει ή εύδιάθετη καλωσύνη καί τιμ ιό
τητα , άλλά τ ις  καταχωνιάζει γ ια τ ί ή π ε ίρ α 451



του του αγριμ ιού τ ις  βλέπει σά θανάσιμες 
άδυναμίες στην π ιά τσ α . Και «πιάτσα» γΓ  
αυτόν είναι δλη ή ζωή.

Είναι ό επικεφαλής μιας «έταιρίας» έμπό- 
ρων του πανεριού, μά έχει βάλει πλώρη «για  
κάτι καλύτερο» και γι* αυτό τό «καλύτερο» 
παραμερίζει τά  αισθήματα και τούς ήθικους 
δισταγμούς. Παντρεύεται έχ τελώντας ένα α 
παρα ίτητο  στάδιο  τού σχεδίου του, άφού ά- 
ποσπάσει μέ έκβιασμούς και κόλπα δσο π ε 
ρισσότερες λίρες γίνεται κ ’ ένα οικόπεδο από  
τον πεθερό, δείχνοντας παροιμιώδη αναλγησία  
και πονηριά. Τά αίσθήματά του γ ια  τη γυ
ναίκα που παίρνει μάς είναι άγνω στα  άφού 
καί γ ιά  τον ίδιο, δπο ια  καί ν&ναι, δεν π α ί
ζουν κανένα ρόλο σαν άσχετα  μέ τά  έπ ιχει
ρ η μοτπκά του σχέδια. Κι αυτός πάλι άπστι- 
μάει τά  πά ντα  μέ λεφτά καί μ* αύτά ξοφλάει 
α ισθήματα καί συνείδηση. Μιλάει κοφτά καί 
τσα γκά  καί παραμερίζει τά  έμπόδια  μέ κλω
τσιές.

Αυτό είναι τό είδος τού δικού του πανικού. 
‘Ολόκληρη ή ζωή γι* αυτόν είναι ένα σάλ
το, συνεχές καί άλύπητο, πάνω  στο γερμανι
κό φορτηγό μέ τ ις  κουραμάνες. Χρειάζεται 
ταχύτητα  άστραπής, σταθερότητα, νεύρα. "Οχι 
αισθήματα. Ούτε σκέψη. «"Ετσι νά γελα
στείς, νά καθυστερήσεις λ ίγο , σέ μιά στρίψη 
ματιού σέ φάγανε». "Εχει ωστόσο κι αυτός 
τό δικό του εικόνισμα. Τή μνήμη τού Κωστή, 
τού παιδικού του φίλου καί συνεργάτη του σ τά  
σ άλτα  τής κατοχής, που σκοτώθηκε σ ’ ένα 
ά π ' αυτά. Ή  αδελφή τού Κωστή, ή ’Ελπίδα, 
εΐναι τό μόνο πρόσω πο πού άπέναντί του ό 
Εύτύχης επιτρέπει στον έαυτό του αίσθήμα- 
τα  ή τουλάχιστον άνθρώπινο ενδιαφέρον. Βοη
θώντας την καί περιβάλλοντάς την μέ μιά 
στοργή πού δέν τήν άφήνει νά ξεπεράσει τά  
αδελφικά δρια  γ ιά  νά μήν ανατρέψει τά  οι
κονομικά του σχέδια, ό Εύτύχης έξαγοράζει 
μέ τον τρόπο του ένα μίνιμουμ ήθικής Ισορ
ροπ ίας πού  καί σ* αυτόν άκόμα είναι ά πα - 
ραίτητο. "Ο πω ς ό "Α γγελος ξεμολογιέται τή 
ντροπή του στην ’Ισμήνη καί ό Ά ντώνης θυ
σιάζει ά πό  τον «πολύτιμο» χρόνο του καί τό 
σκοπό του δείχνοντας ένδιαφέρσν γ ιά  τον 
Ά γ γ ελ ο .

Τό «κάτι καλύτερο» δμως πού  κυνήγησε μέ 
λ ίμ α  αγριμ ιού ό Εύτύχης, δέν ήτανε γ ιά  τά  
δικά του δόντια. Μέ τ ις  σοφές οικονομολογικές 
συμβουλές τού Άντώνη έπιχείρησε νά μπει 
στον κύκλο της πα ρα γω γή ς κ’ έστησε υφαν
τουργείο. "Ολη τήν α γά π η  πού δέν .έδειξε 
σ* άνθρωπο, τήν τρυφερότητα καί κατανόη
ση πού άρνήθηκε ατή γυναίκα του άπό  τήν 
πρώ τη νύχτα τού γάμου τους, τάδωσε σ τ ις  
μηχανές. Λάτρευε τά  σίδερα, τό θόρυβό τους, 
τό  ρεθμό τής μηχανής. Μέ παιδική άφέλεια 
έβαζε τον Αντώνη νά τού φλυαρεί σχέδια  π α 
ραγω γικής προόδου πού δεν τά  καταλάβαι
νε μά άκουγε τή μελωδία τους. "Ισως μ* α υ 
τό  νά έκδηλωνόταν καί ή στερημένη του έ- 
ςεση  δημιουργίας. Μά όπως ήτανε φυσικό, 
δέν ξέφυγε τή μοίρα τής μικρής καί έξσρτη- 
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φάλαια. Οι μηχανές σταμάτησαν άπότομα 
κι ό Εύτύχης είδε τούς πρώην φίλους του^ 
πού τούς είχε έργάτες, άντιμέτωπους. Ή  μάναί 
του πρώτη καί ή ’Ε λπίδα  άπό  κοντά. Σ τα  
τέλος ήρθε ή κατάσχεση ά πό  τούς δανειστές...

Ό  Εύτύχης δπω ς κι ό Αντώνης εΐναι έ
νας άρτιος μεταπολεμικός τύπος —  κ α τό ρ ΐ 
θωμά τής πεζογραφ ίας μας. Καί μόνο ή 
διαγραφή δυο τόσο χαρακτηριστικών σημε
ρινών τύπων μέ άπόλυτα προσωπικό ύφοΓ 
καί ουσία, χωρίς τήν καταφυγή στή λεπτομέ
ρεια, θά έφτανε γ ιά  νά καθιερώσει έναν πε- 
ζογράφο. Σκεφτεΐτε μόνο αύτό: Μέσα 
φαντασία σας έχετε έναν όλοζώντανο *Α 
νη καί έναν άμίμητο Εύτύχη. Ψ άξτε νά 6 
τε άν ό συγγραφέας σάς έδωσε καί ένα έ σ π ί 
άπό  τά  έξωτερικά τους χαρακτηριστικά: ψηϊ 
λός, κοντός, παχύς, μελαχροινός κλπ. Ken 
δμως, έχετε τή βεβαιότητα πώ ς τούς β λ έ π ·  
τε. Καί ούτε σ τιγμή  δέν άμφισβητεΐται μέσοι 
μας ή πειστικότητα τών κινήσεων, τής έκ
φρασής τους άκόμα καί σ τις  άκραΐες ύπερέ 
βολές τους.

Καί ό "Α γγελος; Μπορεί νά είχαμε δλη 
τή διάθεση νά τον άρνηθούμε, τουλάχιστο 
σέ μεγάλο μέρος. Μά δυο χρόνια έπα ιζε χαρ
τ ιά ; Καί κάτω άπό τό κρεββάτι τού νεκρού 
μιά όλόκληρη νύχτα ή π ίσω  ά πό  τήν π  όρτα 
όρθιος δσο κράτησε μιά ασήμαντη β ίζιτα  στο 
σ π ίτ ι πού  τον φιλοξενούσε; Καί καμιά σο
βαρή ένέργεια σέ τόσο χρόνια, σωστή ή λα
θεμένη, καμιά προσπάθεια ; Έ ,  δχι αύτά γί
νονται μόνο σ τά  μ ισ τ ο ρ ή μ α τ α .. .  Νά δμως 
που  γίνονται καί στή ζωή, και μάλιστα χει
ρότερα, δπω ς μάς πληροφόρησαν τελευταία 
οί έφημερίδες. Ή  είδηση γ ιά  τον άνθρωιο 
που άνακαλύφθηκε σέ μιά υπόγεια  κρύπιη 
οπού έζησε χω ρίς νά βγει 15 όλόκληρα χρό
νια καί μάλιστα σ* ένα χωριό, μοιάζει σαν 
ένα συγγραφικό λάθος πού κάνει ή ζωή προσ
παθώντας νά ξεπεράσει τό Φραγκιά...

Πέρα δμως άπό  τήν αυτονομία τους, αυτοί 
οί τρεις είναι φορείς τής κεντρικής ιδέας τού 
έργου, δηλαδή μιά τριπλή τραγική μορψη 
τής όρεστειαχής περ ιπέτειας τής μεταπολεμι
κής συνείδησης. ‘Ο συγγραφέας τούς συμπα
ραστέκεται στή νύχτα τους κρατώντας άττό 
πάνω τους όχι νεχρικές λαμπάδες άλλά τόν 
ήλιο τού αύριο.

Οί γυναίκες τής Κ α γ κ ε λ ό π ο ρ -  
τ  α  ς  όπω ς καί στο προηγούμενο μιθιστό- 
ρημα τού Φ ραγκιά ( Ά ν θ ρ ω π ο ι  καί  
σ π ί τ ι α ) ,  παρουσιάζουν μιά ελλειπτικό* 
τη τα  σάν ανθρώπινοι τύποι. Μερικές είνα 
φυσιολογικές σάν π λ ά σ μ α τα  μιας άπλόχε- 
Ρης δημιουργίας ή σά ναχούν πάρει τήν ό* 
γω γή  τής ’Ελοίζας τού Ρουσσώ. Μπροσπ 
μάλιστα στους νευρωτικούς άντρες τους, 4 
Β αγγέλια , ή Ισμήνη  καί ή Μαίρη, χωρίς ^  
φταίνε σέ τίποτα , φαίνονται σχεδόν σάν ι*' 
ρατα. Κι όμως κάνουν ό,τι πρέπει καί, πρ? 
παντός, δέν κάνουν ό,τι δέν πρέπει. Περίερ· 
γο ! "Ισως νά είναι τοποθετημένες ύπερβο^* 
κά σ ’ αντιπαράσταση, δηλαδή ν* άπστίλΛ*



τά  πρόσ ω πα  που  άπέναντί τους δοκιμάζε
ται τό ψέμμα, ή σκληρότητα, τό  λάθος των 
άντρων. Σαν ά π ό  μιά περίεργη συνωμοσία 
αντίστροφη τής Α υσιστράτης, μένουν αιώ
νια σχεδόν στερημένες ά πό  τό άντρικό χάδι. 
'Ακόμα και ή νιόπαντρη Μαίρη, γ ια τ ί ό θε
τικός κ. Ευτυχής θέλει να σιγουρευτεί πρώ τα  
ότι δε θάχει «μπάσταρδο» του συνοικιακού 
γόητος Περικλή που  ψημαλογεΐται προκάτο- 
χός του. Είναι ίσως αυτό μιά έχδήλωση τής 
όλοκληρωτικής χαλάρωσης καί τής άποχ Ο
ίτης των συνδέσμων.

Ή  Β α γγέλ ια  εΤναι ένας πράος, ήμερος 
τύπος γυναίκας, που  μ ’ δλη της την κακχνόηση 
τής είναι αδύνατο να συγκροτήσει τον ξε
πεσμό του Άντώνη. Σ το  τέλος τον έγκατα- 
λείπει γ ιά  νά γλυτώσει τό  π α ιδ ί πού  έχει μέ
σα  της. Ή  Ισ μ ή νη , χαρακτήρας έξαιρετικά 
θεληματικός, κρατάει τη ζωή της μέ τό  ά 
γριο π ε ίσ μ α  της άγάττης γ ιά  τον "Α γγελο, 
πού άρχισε στην Κατοχή, σ τά  μαθητικά της 
χρόνια. Ό  τύπος της διαγράφεται έξαιρετικά 
άδρά κ ’ έπιβάλλετα ι γ ιά  την έντασή του, 
άλλά πά ντα  διαγράφεται σε σχέση μέ τον 
Ά γ γ ελ ο . Ή  Μαίρη π ιά  δέ μάς γ ίνετα ι γνω
στή ά π ό  πράξεις άλλά άπ* δ λα έκεΐνα πού 
δεν κάνει. ’Ακολουθεί άβουλα τον Ευτυχή 
καί μόνο φυσικές άντιδράσεις έχει: πεινάει, 
πονάει, κουράζεται. Κι όμως, έστω  άρνητι- 
κά, μάς δίνεται σάν τύπος.

Ή  ΑοΐΛ<ία, άδελφή του "Α γγέλου, είναι ό 
πιο προβληματικός γυναικείος τύπος του β ι
βλίου. "Εχει καταστρέφει τη ζωή της άπό 
πείσμα, πα ίρνοντας έναν ήλικιωμένο καθηγη- 
τή στην επα ρχ ία  καί θεωρεί γ ι ’ αυτό σχεδόν 
υπεύθυνο τον "Α γγελο. Α ντιδρά  σπασμω δι
κά στην άτμόσφαιρα μυστικοπαθής άναμονής 
κι άγω νίας τού σ π ιτιού  της καί ψάχνει νά 
βρεί τον "Α γγελο γ ιά  νά τον ρωτήσει τ ί  νά 
κάνει, νά γυρίσει ή νά μή γυρίσει στον άν
τρα της καί στη λάσπη τής Κ αρδίτσας πού 
δεν την «άντέχει». Σ το  μεταξύ τού καίει τά  
βιβλία στο  σ π ίτ ι, σαρκάζει τούς άλλους 
πού τον περιμένουν. Είναι φανερό π ώ ς μέσα 
της ό Α γγελος είναι στοίχειωμένος σάν α ί
τια καί λύση τού ριζικού της.

01 άλλες γυναίκες έμφανίζονται σ έ  μεγαλύ
τερο ή μικρότερο βαθμό, μέ άπόλυτη σχεδόν 
παθητιχότητα. Κ αμιά τους πράξη δέν έπη- 
ρεάζει τά  π ρ ά γμ α τα . Ή  κυρία Ιω άννα , μη
τέρα τού "Α γγέλου καί ή κυρά Σ ταματίνα , 
μητέρα του Ευτυχή, ή ’Ε λπίδα  καί ή ’Αλί
κη. Ή τελευταία  είναι μιά κ απέλλα στην αυ
λή που δλοι τη βιάζουν.

’Α πό τ ’ άλλα  πρόσω πα  τού βιβλίου ξε
χωρίζει ό κύριος Χαρίλαος, ποπτέρας τού "Αγ
γέλου, συνταξιούχος δικαστικός. Είναι μιά 
φιγούρα περασμένης έποχής πού  προσ πα θεί 
τραγικά  νά συλλάβει τό  νόημα τής σημερι
νής σύγκρουσης ή τουλάχιστον νά έπιβάλει 
σ ’ αυτή τούς κοενόνες τού τίμ ιου  πα ιχνιδιού... 
Πιστεύει δτι θ ’ άναγκάσει τό δοσίλογο ψευδο
μάρτυρα κατηγορίας νά βρεί τη συνείδησή 
του καί θά μαζέψει στοιχεία  γ ιά  τήν άνα- 
θεώρηση τής δίκης τού γιού του. Στην προσ- 
πά θε ιά  του αυτή πεθαίνει. Ή  μορφή του χα 
ράζεται ά π ό  τό συγγραφ έα  μέ λιτές κ’ έν
τονες γραμμές. Τ ’ άλλα πρόσω πα  είναι δευ- 
τερεύοντα, δα  ο γ ίνετα ι νά υπάρχουν τέτο ια  
σ ’ ένα καλό μυθιστόρημα. ’Εδώ φαίνεται π ά 
λι ό τεχνίτης πού μέ λ ίγες  έπιδέξιες γρ α μ 
μές άναδείχνει τό  ουσιαστικό χαρακτηριστι
κό καί δέν κάνει μαριονέττες γ ιά  νά τούς 
φορτώσει μιά δράση ή κάποιες Ιδέες, άλλά 
πρ όσ ω π α  ζωντανά. "Ετσι ό Στάθης, ό Φά- 
νης, ό Θόδωρος, ό Περικλής, ό Λούκης, ό Ρ ά- 
π α ς , ό Σττυρος κι άλλοι έχουν δική τους αυ
τόνομη όντότητα.

Ή  παρουσ ία  τής Κ α γ κ ε λ ό π ο ρ -  
τ  α  ς μαζί μέ μιά δεκάδα τουλάχιστο σ τέ
ρεων πεζογραφημάτω ν που, δπω ς π ά ν τα  σ τά  
χρόνια τής ευφορίας, έρχονται πάλ ι ά πό  διά
φορα σημεία  τής χώ ρας καί τού έξωτερικού, 
έπι τρέπει τήν π ίσ τη  μας δτι ή ώρα τής πνευ
ματικής γεν ιάς τής ’Α ντίστασης έρχεται με
στή. Ή  γενιά  αυτή πού  έδοσε την άνώτερη 
νεοελληνική πο ιότητα  τής πράξης δέν είναι 
δυνατό π α ρ ά  ν* άποτυπώ σει τό  μήνυμά της 
σ ’ άνάλογο πνευματικό έργο. Ή  ά πολογ ία  
της καί ή ό μολογ ία  π ίσ τη ς  στή ζωή προα 
ναγγέλλετα ι έπιβλητική. Αυτό βέβαια  δέν 
χρωστιέται σέ κάπο ια  ξαφνική £lan τού πνεύ
ματος, άλλά συμπορεύεται μέ τό άνέβασμα 
τής πράξης καί τής συνείδησης σ τά  τελευ
τα ία  αυτά χρόνια. Πρέπει νά είμαστε α ισ ιό
δοξοι δτι θά έρθουν τά  έργα  τής ευτυχισμέ
νης ισορροπίας, έπικά είτε λυρικά. ‘Ωστόσο 
υπήρχε καί υπάρχει σέ κάποιο βαθμό τό 
ρήγμα  άπό  τό σεισμό καί πάνω  ά π ό  τό χάος 
πετουσαν κοράκια, οί χίμαιρες τών σπασμέ
νων όνείρων. "Ε ργα  σάν τήν Κ α γ κ ε λ ό -  
π ό ρ τ α  έρχονται νά νομοθετήσουν στο 
χάος καί ν* άποκαταστ ήσουν τήν ένατη τ α  
τής ψυχής τού Ό  ρέστη.

*
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Τοΰ Μ Ι Γ Κ Έ Λ  Ν Τ Ε  Σ Α Λ Α Μ Π Ε Ρ Τ

μεταφράζει ή Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΑ  Μ ΙΊ1ΤΖΙΛ Ε Κ Η  

σχέδια τον Γ ΙΑ Ν Ν Η  Β Α Λ Α Β Α Ν ΙΔ Η

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

νΑχ, για πέστε μου τί γυρεύει λοιπόν αύτό τό μυξιάρικο; Γιατί στο μοναστήρι 
δλοι ήταν ευτυχισμένοι, έκτος άπό αότόν; Μέ συγχωρεϊτε γ ι’ αυτά πού λέω. 
Ό  κύριος, βλέπετε, είναι διαφορετικός, είναι ανώτερος άπό δλους τούς άλλους! 
Του πέφτει πολύ λίγο νά γίνη καπουτσίνος, αντιπρόσωπος του θεού. Προτιμάει 
να γίνη λοϋστρος, χαμάλης ή σκουπιδιάρης. Μά θά μπορέσει νά γίνει καί κάτι 
τέτοιο; Γιά την ώρα δ κύριος είναι καλός μόνο γιά νά τρώει! Νά καταλάβαινε 
τουλάχιστον μέ πόση δουλειά πληρώνονται αυτές οι βρωμοπατάτες! Μπά! Δεκάρα 
δέ δίνει! Τ ί σημασία έχει κι αν πεθάνει ή μητέρα του; *Αν αγαπούσε τη μητέρα 
του, θά φερνόταν έτσι, θά τη σκότωνε μέ την κακή του διαγωγή; Γιατί αυτό άκρι- 
βώς κάνει: σκοτώνει την μητέρα του μέ τήν κακή του διαγωγή!

Ό  «κύριος», αυτός ό μεθοδικός μητροκτόνος —  δώδεκα χρόνια παρασιτισμού — 
έμενε σιωπηλός. Στά κατάβαθα τής ψυχής του, δμως, όρκίσθηκε νά δημιουργήσει 
ένα μέλλον γιά τον έαυτό του, χωρίς καμιά βοήθεια, ενάντια σέ δλους. Λένε πώς άν 
δέ διαβάσει, δέ θά έχει ποτέ μέλλον. Εντάξει, θά διαβάσει! Κι άφοΰ τοΰ άρνούνται 
αυτό τό μέλλον, θά τό κερδίσει μόνος του. Όρκίζεται. Ορκίζεται, καί ταυτόχρονα 
είναι δ ίδιος μάρτυρας τού δρκου του. Προκαλεί τη μοίρα. Ποιός λοιπόν (ποιος ή τί) 
θά μπορέσει νά συγκρατήσει αυτή τή δύναμη, πού ύψώνεται σάν κραυγή άπό τή 
θέληση αυτού τού φτωχού, άποδιωγμένου παιδιού; Σωριάστε έμπόδια στο πέρασμά 
του, καί θά δείτε πώς θά τά πηδήσει, σάν άθλητής! Μη γελάτε. Ή  άδυναμία, 
δίαν έχει γιά δδηγό τή θέληση, μπορεί νά δόσει πλούσιους καρπούς.

"Αλλοίμονο! δ άθλητής μας δέ μπορεί ν’ άντισταθεί στό πρώτο εμπόδιο, πνί
γεται άνεπανόρθωτα, ή θέλησή του σκοντάφτει, καταρρέει, καί καταρρέει μπροστά454



στό πρώτο έμπόδιο. 'Όταν σας περιφρονοΰσε, περιφρονοΰσε τα βουνά καί δχι ένα 
πιάτο πατάτες. νΑχ! πόσο βασανιστικά ταξιδεύει τό κουτάλι του άπό τό πιάτο στό 
στόμα καί άπό τό στόμα στό πιάτο! θ ά  νόμιζε κανείς πώς κάθε πατάτα ζυγίζει 
έναν τόννο, πώς τό κουτάλι χώνεται στό στόμα νικημένο άπό τις τύψεις, λαθραία, 
σάν κλέφτης πού μετανοιώνει άπό πριν γιά  τό άδίκημα πού πρόκειται νά κάνει, 
σπρωγμένος άπό τήν ανάγκη. Νιώθει ένοχος μπροστά σ’ αυτή την πατάτα, ή ένοχή 
του διάλεξε γιά σπίτι της το λαιμό του. Στέκεται έκεϊ, άγρυπνη, σάν τρικλοπο
διά, περιμένοντας τό πέρασμα αύτής τής πατάτας πού πλησιάζει, αυτής τής πατά
τας, πού στοίχισε τόσο κόπο στη μητέρα αυτού πού τήν τρώει, αύτής τής πατάτας, 
πού σταματάει άναποφάσιστη στό μισό δρόμο άνάμεσα στό στόμα καί τό πιάτο, 
χωρίς νά ξέρει τί νά κάνει. Αυτή ή πατάτα τού φτύνει κατάμουτρα τόν παρασι
τισμό του, τήν όλότελα άχρηστη ζωή του. Ά ν  έσκυβε τό αυτί του πάνω άπό τήν 
πατάτα τήν ώρα πού τήν τρώει, θά άκουγε τη μητέρα του νά σπαράζει, γιατί ή 
πατάτα είναι γεμάτη άπό τή μητέρα του, γεμάτη άπό τό μόχθο τής μητέρας του... 
Ή  πράξη του είναι πράξη άνθρωποφαγίας, είναι πράξη γιου πού καταβροχθίζει 
τή μητέρα του.

Μπά, ό κύριος δεν τις θέλει τις πατάτες, ούτε τά μπιζέλια, ούτε τις φακές! 
Ό  κύριος πιστεύει πώς γεννήθηκε γιά  νά τρώει γαρίδες! Γιά κοιτάξτε τί μούτρα 
έχει μπροστά στό πιάτο του. Ά ν  ήξερε πόση δουλειά, πόσο κόπο άντιπροσωπεύει
αυτή ή άθλια πατάτα, πέστε μου, θά μπορούσε νά τήν κοιτάζει μέ τέτοια μούτρα;
Τό ξέρει όμως;.. Μά αυτός τίποτα δέ θέλει νά ξέρει... Δέν τού άρέσει ή πατάτα, 
αυτό είναι δλο... Πολύ συνηθισμένο πράγμα γ ι’ αυτόν! Φυσικά, γιά  τούς άλλους, 
δλα είναι καλά! Αυτός δμως δέ μοιάζει μέ τούς άλλους, είναι άλλοιώτικος, τού 
άρέσουν οί πολυτέλειες! Τ ί προσβολή νά τού βάζουν μπροστά του ένα πιάτο πατάτες!

Ξάφνου, ή πατάτα, πού βρίσκεται άκόμα άνάμεσα στό πιάτο καί στό στόμα,
διαλέγει μέ μανία τό πιάτο. Καί τό πιάτο, μέ μανία, διαλέγει τό πάτωμα. Καί
6 κύριος σηκώνεται, άσπρος σάν πανί, μέ τό αίμα του νά βράζει καί τούς κροτά
φους του νά χτυπούν σά μανιασμένες σφήκες. Ό  κύριος κλείνεται στήν κάμαρά 
του. Σωριάζεται στό κρεββάτι. θ ά  ήθελε νά φύγει μακριά, νά έξαφανιστεΐ. "Ολο 
του τό είναι λαχταράει τήν άνυπαρξία, άρνεΐται αυτή τήν άχρηστη ζωή. Πολύ 
βαθιά, μέσα άπό τις άθέατες καί παλλόμενες ρίζες του, άνεβαίνει μιά θολή δια
μαρτυρία ένάντια στον ίδιο τόν έαυτό του, μιά διαμαρτυρία πού τόν πνίγει. Σπα
ράζει κυριευμένος άπό μιά τυφλή άγωνία, σάν ξετρελλαμένη μύγα, πού ψοφάει, 
ένώ προσπαθεί κάπου νά βρει μιά διέξοδο, γιά  νά γλυτώσει. ’Εντελώς άσύνειδα, 
γατζώνεται άπό τήν ιδέα τής άνευθυνότητας. Δέ φταίει αυτός, έπειδή βρίσκεται 
στή ζωή... Τού κάκου δμως, δέν ύπάρχει καμιά παρηγοριά! Ζεΐ κλεισμένος, έδώ, 
στήν κάμαρά του. Γιά ποιό λόγο δμως;

Ξαφνικά άνακάλυψε τήν άπεργία πείνας. Είναι ένας τρόπος γιά νά επιβάλει 
τήν προσωπικότητά του, ένας τρόπος γιά νά πολεμήσει τήν ένοχή του. ’Αποφασί
ζει, άποφασίζει σταθερά νά φθάσει ως τά έσχατα δρια στό ταξίδι του, ταξίδι έπι- 
στροφής στήν κατάσταση τού σκελετού. ’Από περηφάνεια πρέπει νά νικήσει τήν 
ένοχή του.

Ή  άπελπισία, οί άπειλές καί οί ικεσίες τής μητέρας του, γιά νά τόν κά
νουν νά φάει, άποδείχθηκαν άνώφελες. Ούτε τό ξύλο δέν κατάφερε τίποτα. Ούτε 
ή πονηριά. Ούτε τά γλυκόλογα τής Άντρέα, ούτε οί σαρκασμοί τού Έμίλιο.

Λένε πώς ό άνθρωπος είναι ένα ένιαΐο σύνολο, τό στομάχι δμως κραυγάζει 
τή διαφωνία του μέ τό μυαλό. Τό στομάχι τά βάζει μέ τή θέληση. Πρέπει νά τό 
νικήσεις, νά τό άναγκάσεις νά γονατίσει μπροστά στή θέληση, νά τό ταπεινώσεις. 
Τελικά, τήν τρίτη μέρα, τό στομάχι υποχωρεί, χάνοντας τό κουράγιο του. Πότε - 
πότε μόνο έκδηλώνει τήν παρουσία του μ’ ένα δυνατό σήμα συναγερμού, πού 
πλήττει τή συνείδηση. Ύστερα ξαναγυρίζει σ’ αυτή τήν παράξενη αίσθηση τής 
ναυτίας.

Τήν τέταρτη μέρα ό άπεργός μπορεί νά κοιτάζει μέ άδιαφορία τόν άδερφό 455
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του, πού τρώει στήν κάμαρά τους —  σκόπιμη άπόφαση τής οίκογένειας —  καί 
μασουλάει μέ υπερβολικό θόρυβο. Τήν περηφάνεια τή διαδέχεται ή ιδέα τοΰ θα
νάτου. Μήπως αυτός δέν ήταν από τήν άρχή ό άντικειμενικός του σκοπός; Νά 
πεθάνει, να πνίξει μέ τό θάνατο τήν άγωνία. Πόσο μακριά βρίσκεται τώρα τό 
μέλλον! jfl

Τήν πέμπτη μέρα, δμως. ή μητέρα του καί ή Άντρέα πέφτουν γονατιστές 
μπροστά του κλαίοντας μέ μαΰρο δάκρυ. Τί γελοία σκηνή! Ή  φωνή τής μητέρας 
του είναι παράξενη, γεμάτη πάθος καί ειλικρίνεια, τόσο διαφορετική άπό τή συνη
θισμένη ολο οργή ή ικεσία φωνή της! Τή νιώθει ταπεινωμένη καί ντρέπεται γι’ 
αότό. Ποτέ δέ θά μπορέσει νά άνεχθεΐ τήν ταπείνωση, οδτε στόν έαυτό του, ούτε 
στους άλλους. Καί ύποχωρεϊ. Ένώ κόντευε νά φθάσει στά σύνορα τοΰ σκελετοϋ, 
ξαναβρίσκει τή ζωή.

Τό μόνο πού θέλει είναι νά μή τοΰ ζητούν τίποτα, νά τόν άφήσουν ήσυχο, 
ήσυχο, ήσυχο...

* *  *

Ή  στάση τής μητέρας μου έγκαινίασε μιά περίοδο ύφεσης. Τις γκρίνιες τις 
άντικατέστησαν βλέμματα γεμάτα μομφή, μά είναι πιό εύκολο νά γλυτώνει κανείς 
άπό ενα βλέμμα παρά άπό τή γκρίνια.

’Ανακάλυψαν πώς μπορούσα νά φανώ χρήσιμος σέ κάτι —  νά παραδίνω τή 
δουλειά πού έκανε ή μητέρα μου καί ή Άντρέα. Έπωφελήθηκα άπό αυτές τις 
Ιξόδους, γιά νά μπαίνω σέ δλα τά μαγαζιά καί νά ρωτάω μέ διατακτική φωνή: 
«Μήπως χρειάζεστε κανένα παιδί γιά τά θελήματα;», βέβαιος άπό πριν πώς ή 
άπάντηση θά ήταν άρνητική. Καί πάλι στό δρόμο, λέγοντας μέσα μου: «Βλέ- 

456 πεις; Τό ήξερα...»



Ό  ’Αντώνιο, ένα γειτονόπουλο τής ήλικίας μου. μοϋ είχε δανείσει τά βιβλία 
τής έκτης τάξης. Τά διάβαζα συνειδητά, φροντίζοντας γιά  τδ μέλλον μου...

Τή μέρα πού έκλεισα τά δεκατρία χρόνια μου, μάθαμε πώς δ πατέρας μου 
δέ θά τουφεκιζόταν. Γιά πρώτη φορά είμουνα ή α ι τ ί α  γιά κάτι. Ή  μητέρα 
μου δήλωσε πώς δ άριθμδς δεκατρία ήταν γουρλίδικος. Ύστερα βέβαια μείωσε 
τη σημασία τής «έπιρροής» μου, λέγοντας πώς έπρεπε νά ευχαριστήσουμε τή θεία 
πρόνοια, πού ή παρέμβαση τών καλογραιών τήν είχε συγκινήσει. Ή  μητέρα μου 
έβλεπε παντού τδ δάχτυλο τού θεού.

Τδ φάντασμα τού πατέρα μου ξαναβρήκε μιά παρουσία. Πολλές φορές είχα 
προσπαθήσει νά φαντασθώ τδ θάνατό του. Τουφέκισαν τδν άντρα μιας γειτόνισσάς 
μας καί τδ έμαθε ξαφνικά, δταν άρνήθηκαν στή φυλακή νά πάρουν ενα δέμα: 
«Δέ χρειάζεται τίποτε πιά!» —  τής είπαν. Φανταζόμουν τδν πατέρα μου μπροστά 
στδ έκτελεστικδ απόσπασμα, θ ά  τού έδεναν άραγε τά μάτια ή όχι; Τ ί θά κοίταζε 
με τδ τελευταίο του βλέμμα, ένα βλέμμα γεμάτο θλίψη; Έ ξ η  δάχτυλα στηρίζον
ταν άργά, σχεδδν χαϊδευτικά, πάνω στίς σκανδάλες. Ύστερα άπδ ένα δευτερό
λεπτο, έξη έκπληκτες σφαίρες θά ξεκινούσαν γιά  ν’ Απαντήσουν τδ θάνατο στδ 
στήθος τού πατέρα μου.

Έ γώ δμως έβλεπα μόνο μιά σφαίρα, τεντωμένη σάν άγριο θηρίο, έτοιμη νά 
δρμήσει. Ή  σφαίρα δρμούσε δλοταχώς, καί ξαφνικά συναντούσε τδ φώς. Έ τσ ι 
καθώς έβγαινε άπδ τδ σκοτάδι, θαμποινόταν άπδ τδ φώς, έτριβε τά μάτια της. 
Πόσο γλυκδς ήταν δ άέρας στδ πέταγμά της! Μεθυσμένη άπδ φώς, ευτυχισμένη, 
Χαρούμενη, κολυμπούσε μέσα στδν άέρα, ριγώντας άπδ ευχαρίστηση καί έλευ- 
θερία. νΙΙΘελε νά σταθεί μπροστά σέ κάθε έντομο, σέ κάθε λουλούδι, χάϊδευε τδν 
άερα σάν μέλισσα, προσπαθούσε νά ξεφύγει άπδ τδν τελικό της σκοπό, νά γλυ- 
~ωσει, νά γίνει κάποιο λάθος καί νά άστοχήσει. ΤΗταν σφαίρα λυρική, φυτό- 457
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φάγα! ’Έτσι, τή στιγμή πού θα χωνόταν στό στήθος του πατέρα μου, πηδούσε 
ξαφνικά πρός τά πάνω, ξεφεύγοντας άπό τήν παγίδα, πού ήταν στημένη στό στή
θος του, άπό αυτή τήν αιώνια φυλακή, πού μοναδικοί της έπισκέπτες θά ήταν 
τά σκουλήκια.

Ή  σφαίρα «μου» χανόταν μακριά, στό άπειρο, στό γαλάζιο δρίζοντα. Καί 
δ θάνατος έφευγε ντροπιασμένος, μέ τό κεφάλι κάτω, άφήνοντας τόν πατέρα μου 
δρθιο, άθάνατο σάν θεό. Γιατί είχα άνάγκη άπό κάποια ελπίδα! Ε ίχα άνάγκη 
νά σκέφτομαι πώς αν δ πατέρας μου βρισκόταν κοντά μου, δλα θά ήταν διαφο
ρετικά. Λίγο - λίγο είχα γεμίσει τή σκιά τού πατέρα μου, τήν άνάμνησή του, μέ 
μιά τρυφερότητα πού μέ έλεγχε, πού μέ προστάτευε άπό τά πάντα. "Ωστόσο σπά
νια τόν σκεφτόμουν καί δταν γινόταν αυτό, ή εικόνα του έσβηνε πάντα μέσα στό 
θάνατο, καθώς προβαλλόταν πάνω του.

Ή  είδηση γιά τήν «ανάστασή» του τόν ξανάφερε άνάμεσά μας. Ή  άπουσία 
του ήταν πιά λιγότερο μακρινή. Έγκαταλείποντας αύτή τήν παράξενη κατά
σταση τού «προσωρινά άνάμεσα στούς ζωντανούς» άνθρώπου, ξανάγινε μιά άπούσα 
παρουσία, μιά μελλοντική έπιστροφή.

Τό γεγονός αύτό μεταμόρφωσε τή μητέρα μου. Πότε - πότε, γιά  μεγάλη μας 
έκπληξη, έφτανε στό σημείο νά χαμογελάει. ’Άλλοτε πάλι τραγουδούσε, ένώ τά 
δάχτυλά της πηγαινόρχονταν, γρήγορα καί μέ άκρίβεια, στό ράψιμό της. Ακόμα 
καί ή φωνή της είχε αλλάξει. "Οταν ύψωνε τόν τόνο της, γιά  νά μάς μαλώσει γιά  
κάτι, δέν ήταν πιά ή στριγγιά καί δργισμένη φωνή πού ξέραμε. Ή  μητέρα μου 
περίμενε... Ό  χρόνος ήταν γΓ αυτήν μιά αίθουσα άναμονής.

Ό  Έμίλιο είχε σκιάσει τόν όρίζοντά της. Μιά μέρα τόν είδαμε νά γυρίζει 
στό σπίτι φορώντας τή στολή τού φαλαγγίτη. Ή  μαμά έμπηξε μιά τρομαγμένη 
κραυγή. Ή  πολιτική ήταν, κατά τή γνώμη της, μιά δουλειά πού μόνο δυστυχίες 
μπορούσε νά φέρει. Δέν είχαμε δει κιόλας τό παράδειγμα τού πατέρα μου; Τ ί θά 
έλεγε δ πατέρας, δταν θά έβγαινε άπό τή φυλακή καί θά έβλεπε τό γιό του μέσα 
στήν κλίκα τών έχθρών, στήν κλίκα αυτών πού τόν έχωσαν στή φυλακή σάν 
έγκληματία; «Νά, πάρε το παράδειγμα τού πατέρα σου, πού είναι άνθρωπος κα
λύτερος κι άπό τό ψωμί, άνίκανος νά σκοτώσει έστω καί μιά μύγα —  αύτό βέβαια 
ήταν ύπερβολή —  καί κοίτα σέ τί κατάσταση τόν έφερε αύτή ή καταραμένη πολι
τική. Κ’ έσύ, δ γιός του, δέχτηκες νά φορέσεις αύτή τή στολή... Είσαι άνάξιος, 
άνάξιος γιός...»

Ό  Έμίλιο τήν κοίταξε χαμογελώντας περιφρονητικά καί τής είπε μέ συγ
καταβατικό τόνο: «Σώπα! Τ ί μπορείτε νά ξέρετε άπό τέτοια πράγματα έσεΐς οί 
γυναίκες;» "Ύστερα διαβεβαίωσε πώς δέ δίνει δεκάρα γιά τήν πολιτική, άλλά 
θα είναι πάντα μέ τό μέρος τού ίσχυροτέρου, γιά νά ζεΐ καλά. Σήμερα πρέπει νά 
είναι φαλαγγίτης; Εντάξει, θά γίνει φαλαγγίτης! Αύριο θά πρέπει νά γίνει κομ
μουνιστής; Εντάξει, θά γίνει καί κομμουνιστής! Γιά τήν ώρα άν δέ γίνει φαλαγ
γίτης, τίποτα δέ θά μπορέσει νά καταφέρει. Ή  Φάλαγγα ήταν καλή άγελάδα 
καί καλοτάϊζε τά παιδιά της. Γιατί νά μήν πάει λοιπόν; Μήπως νομίζετε πώς 
τον διόρισαν στά συνδικάτα —  μιά ώρα γιά νά διαβάζει τήν έφημερίδα, μιά ώρα 
γιά νά κουτσομπολεύει, μισή ώρα γιά νά κολατσίζει, άλλη μισή ώρα γιά  νά δεί
χνει πώς κάτι κάνει καί τίς υπόλοιπες ώρες γιά  νά χαζεύει, περιμένοντας τό τέ
λος τού μήνα γιά νά περάσει άπό τό ταμείο —  γιά τά μαύρα του τά μάτια; Γιά 
νά τόν διορίσουν έπρεπε νά είναι φαλαγγίτης. Πού θά ευρισκε πιό εύκολη δου
λειά; Κάθε έξυπνος άνθρωπος θέλει νά κερδίζει λεφτά, χωρίς νά δουλεύει. Ε 
κείνο πού ήθελε αύτός ήταν νά ζεΐ δσο μπορεί καλύτερα καί νά μήν κουράζεται.
Οσο γιά τήν πολιτική, άστην νά κουρεύεται!..

Μά τί θά έλεγε δ πατέρας μας; Ό  Έμίλιο σήκωσε τούς ώμους μέ τήν περι- 
ίρονητική άδιαφορία, πού δλοένα περισσότερο τού γινόταν συνήθεια. ’Αφού σχο
λίασε χοντρά τούς γεροφιλελεύθερους καί τούς ούτοπιστές, δήλωσε πώς οί καιροί 

^ίλλαξαν καί γιά  τόν μπαμπά δέν υπάρχει πιά άλλο φάρμακο, παρά πρέπει νά 459



προσαρμοστεί. Ή  μητέρα μου κούνησε τό κεφάλι καί είπε με βαθιά πικρία: «Νά 
προσαρμοστεί; Νά προσαρμοστεί με ένα γιό σάν καί σένα; "Οχι, δε θά μπορέσει 
ποτέ. Ό  πατέρας σου μπορεί νάχει δσα θέλεις έλαττώματα, μά είναι ευθύς καί 
τίμιος άνθρωπος. Έσΰ είσαι άδίστακτος!.. ’Ακόμα κ’ έγώ δέ μπόρεσα νά προσαρ
μοστώ, πώς θέλεις νά προσαρμοστεί ό πατέρας σου;»

Ό  Έμίλιο άπάντησε ξερά, πώς ό χαρακτηρισμός «άδίστακτος» σημαίνει γ ι’ 
αυτόν «πρακτικός άνθρωπος».

—Ναι, είμαι πρακτικός άνθρωπος έγώ!
Καί έλεγε την άλήθεια. Ό  άδελφός μου ήταν πρακτικός άνθρωπος.
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Σπρωγμένο από τούς φρουρούς, τό πλήθος στριμώνεται καί περιμένει δυό 
μέτρα πέρα άπό τό κιγκλίδωμα. Γυναίκες καί παιδιά. Οί άντρες είναι έλάχιστοι 
καί δλοι σχεδόν γέροι.

Είναι ένα πλήθος θλιβερό, πένθιμο. Ή  άθλιότητα διατρέχει δλη την κλίμακα 
τών προσώπων, πού τά σημαδεύει ή ίδια δυστυχία. Κοιτάζοντας αυτό τό πλήθος, 
άνακαλύπτει κανείς μιά ζωή περασμένη άπό τά γρανάζια τής ίδιας μηχανής, 
χωρίς δυνατότητα άπόδρασης. "Ολοι άναπνέουν καί άναδίνουν τήν ίδια μυρουδιά, 
μιά μυρουδιά πικρή, πικρή σάν τις μέρες πού περνούν, μονότονες καί άτέλειωτες.

Είναι ένα πλήθος συμπαγές. Πού τελειώνει κάθε άτομο καί πού άρχίζει τό 
πλήθος; Πού τελειώνει το πλήθος καί πού άρχίζει κάθε άτομο; Τό πλήθος λές 
κ’ έχει μιά κοινή καρδιά. Ενσαρκώνεται σ’ αυτό τό μοναδικό καρδιοχτύπι, πού 
βγαίνει άπ’ δλους στον ίδιο ρυθμό. Ή  άγωνία, ό πόνος, ή έλπίδα έξομοιώνουν 
δλους τούς έπισκέπτες, τούς ένώνουν στό ίδιο καρδιοχτύπι. Τό δέμα, πού σφίγγει 
ό καθένας πάνω στήν καρδιά του, είναι φτιαγμένο μέ τήν ίδια άγάπη, μέ τήν 
ίδια θυσία.

Πίσω άπό τό κιγκλίδωμα καί τούς τοίχους βρίσκεται ένα άλλο πλήθος, χιλιά
δες άνθρωποι πού άλλοι άνθρωποι τούς στέρησαν τήν έλευθερία, καί ζοϋν τήν 
ίδια άναμονή, τήν ίδια άγωνία, σφιγμένοι ό ένας πλάι στον άλλο. Καί οί δυό 
όμάδες ένώνονται, πηδώντας τόν τοίχο, χωρίς νά τό ύποπτεύονται οί φρουροί. Ό  
άέρας είναι ένα παράνομο άγκάλιασμα.

Στά πρόσωπα τών φρουρών, πού είναι σκοτεινά καί άπειλητικά σάν σαρκο
βόρα ρύγχη, πεινασμένα γιά τά δπλα τους, ποιός θά μπορούσε νά δει καθρεφτι
σμένη τήν ικανοποίηση γιά τό έκπληρωμένο καθήκον; Οί σκύλοι τής «τάξειος» 
περιφρουρούν θαυμάσια τό χρήμα — ή αυτό πού οί κάτοχοι τού χρήματος άπο- 
καλούν «κοινωνία» —  δείχνοντας τά δόντια τους σ’ αύτό τό πλήθος, πού ή φτώ
χεια τό κάνει ύποπτο, άνατρεπτικό.

Τά παιδιά πού βρίσκονται έδώ είναι οί κληρονόμοι τής άθλιότητας καί τού 
μίσους τών άνθρώπων πού βρίσ/.ονται μέσα, φυλακισμένοι σάν άγρια θηρία. Τά 
χέρια τους, πού σφίγγουν τώρα τά χέρια τών μητέρων τους, θά σφιχτούν αύριο 
στό μίσος. Καί 5ταν ή όργή θά κάνει αυτά τά παιδιά νά κραυγάσουν, θά ξανα- 
βρεθούν μπροστά στά ίδια ντουφέκια, μπροστά στούς ίδιους σκύλους, πού θά όρμή- 
σουν γιά νά τά ρίξουν στή φυλακή ή στον τάφο. Ή  θέση τους είναι προκαθορι
σμένη. Τόσο τό χειρότερο γ ι’ αυτούς πού θά δείξουν δυσαρέσκεια γιά τή ζωή τους!

Αυτά τά ντουφέκια, άπέναντι στό πλήθος, είναι μιά προειδοποίηση. Οί σκύ
λοι περιμένουν νά τούς βγάλουν τά φίμωτρα —  νά τούς δόσουν τό πρώτο πρό
σταγμα —  γιά νά όρμήσουν πάνω σ’ αύτό τό ταπεινωμένο πλήθος, σ’ αυτά τϊ 
πρόβατα πού τρέμουν άπό φόβο μπροστά στό λύκο. Αύτό τό πλήθος θά δεχτεί στό 
μέλλον τις σφαίρες, πού θά όρμήσουν άπό τά ντουφέκια στό πρόσταγμα τής 
ξεως» καί τής σκανδάλης. Αύτό τό πλήθος άφήνεται τώρα νά τό όδηγήσουν στήν 
αύλή, γιά νά στριμωχτεϊ μπροστά στην πόρτα γιά τό έπισκεπτήριο. "Οταν ή 
πόρτα άνοίγει, δλοι τρέχουν γιά νά καταλάβουν τις πρώτες θέσεις μπροστά στϋ



σιδερένια καφάσια, πού φράζουν ένα διάδρομο δυο περίπου μέτρα φαρδύ. Πίσω 
άπό αυτό τό διάδρομο ύψώνονται άλλα σιδερένια καφάσια.

Οί έπισκέπτες σπρώχνονται για  να βρουν μια θέση. "Ολα τα μάτια συγκεν
τρώνονται σέ μια πόρτα στήν άκρη τής αίθουσας, πίσω άπό τα καφάσια. 'Ύστερα 
άπό μερικά λεπτά, ή πόρτα άνοίγει, παρουσιάζεται ένας φύλακας καί πίσο) του 
ή σειρά των φυλακισμένων. Οί πρώτες φωνές τοΰ πλήθους τούς χαιρετούν:

— Πάκο! ’Αντώνιο! Πέπε! Βισέντε!
Πολλοί συγκρατοΰν την κραυγή τους, περιμένοντας νά δουν πρώτα αυτόν 

πού θέλουν. Βγήκαν δλοι. Χαλάει ό κόσμος άπό τις φωνές. Οί μητέρες φωνάζουν 
σπαρακτικά: «Παιδάκι μου! Παιδάκι μου!» Δέ λένε τό όνομα, ή φωνή τους μοιά
ζει σάν νά βγαίνει άπό πολύ μακριά.

Ό  διάλογος άνάμεσα στά δυό καφάσια, περιορίζεται σέ άπλή άνταλλαγή 
ονομάτων ( —  Πάκο! —  Χουάνα! —  "Αντζελ! —  Κάρμεν! —  Παιδάκι μου! —  
Μ αμά!), όνομάτων πού άντηχοΰν σάν καλέσματα άγωνίας, σάν συγκινημένα άγκα- 
λιάσματα. Δίπλα μου, μιά γριούλα φωνάζει: «Παιδάκι μου, παιδάκι μου, παιδάκι 
μου!» χωρίς νά σταματάει, μέ φωνή σπασμένη άπό τούς λυγμούς. Ή  μητέρα μου
κάτι φωνάζει κι αυτή, μά δέν καταλαβαίνω τί άκριβώς. Ξαφνικά μοΰ λέει: «Κοί
τα! ό πατέρας σου!» Καί μοΰ δείχνει έναν άντρα, πού πολύ δύσκολα καταφέρνω
νά αναγνωρίσω στη μορφή του τον πατέρα πού κράτησε γιά  χρόνια ή μνήμη μου.

Γέρασε καί άδυνάτισε τρομερά. Οί ρυτίδες αύλάκωσαν βαθιά τό πρόσωπό 
του. Πίσω άπό τά γυαλιά, ή ματιά του καρφώνεται πάνω μου καί μένει άκίνητη, 
σάν αλυσοδεμένη. Τό ταξίδι αυτής τής ματιάς άνάμεσα στήν άνάμνηση καί στήν 
έλπίδα ήταν τόσο μακρύ, ώστε δέ βρίσκουμε άνάμεσά μας άλλη γέφυρα παρά 
μόνο τή σιωπή.

Μιά καινούργια συγκίνηση ξυπνάει μέσα του, μιά συγκίνηση, πού τή βλέπω 
άμέσως νά ξυπνάει καί μέσα στόν πατέρα μου. Τά χέρια του σαλεύουν, άνοιγο- 
κλείνουν πάνω στό καφάσι. Τά χείλια του, τρεμουλιαστά, μοιάζουν σάν νά θέλουν 
νά μιλήσουν, μά τελικά άποφασίζουν νά χαμογελάσουν, μ’ ένα χαμόγελο άναπο- 
φάσιστο, πού ίσως περιμένει τό δικό μου χαμόγελο, γιά νά καλύψει τήν άπόσταση, 
πού άπομένει άκόμα άνάμεσά μας. Χαμογελάω κ’ εγώ καί βλέπω τό χαμόγελο 
τοΰ πατέρα μου νά νικάει κάθε δισταγμό. Γνωριστήκαμε. Ή  μαμά κάτι φωνάζει 
πάνω άπό τό κεφάλι μου. Ή  ματιά καί τό χαμόγελο τοΰ πατέρα μου στρέφονται 
πρός τό μέρος της. Ξάφνου, νιώθω έγκαταλειμμένος. Ή  άπειρη συγκίνηση πού 
μέ συγκλόνιζε, έφυγε μεμιάς.

Πλάϊ μου, ή γριούλα έχει άντικαταστήσει τις κραυγές μέ βογγητά: «Παιδά
κι μου! Παιδάκι μου!» έξακολουθεΐ νά έπαναλαμβάνει, ένώ τά δάκρυα άνοίγουν 
δρόμο άνάμεσα στις ρυτίδες τοΰ προσώπου της. ’Απέναντι δ γιός της, ένας άνθρω- 
πάκος μέ ροΰσα μαλλιά, πού ή συγκίνηση δύσκολα δίνει κάποιο τόνο στό άχρωμο 
παρουσιαστικό του, λέει καί ξαναλέει: «Μήν κλαΐς, μαμά, μήν κλαΐς. Είμαι πολύ 
καλά, σοΰ δρκίζομαι πώς είμαι πολύ καλά...»

Αριστερά του ένας άλλος φυλακισμένος τεντώνει τό αυτί, μά τοΰ κάκου, 
δπω: φαίνεται. Ή  φασαρία καί ή κουφαμάρα τό κάνουν άδιαπέραστο στή φωνή 
ιήζ γυναίκας του, πού άδικα ξελαρυγκιάζεται. "Ολη ή προσοχή του, όλο του τό 
είναι συγκεντρώνεται σ’ αύτό τό αυτί, πού τεντώνεται άπληστο, άπελπισμένο, 
άχρηστο. Ό  φυλακισμένος άγωνίζεται ένάντια στό καφάσι, ένάντια στά δυό μέ- 
"ρα πού τον χωρίζουν άπό τή φωνή τής γυναίκας του, ένάντια στό πηγαινέλα 
ιών φρουρών, πού περνούν άδιάφοροι. Διπλά φυλακισμένος, άπό τή φυλακή καί 
ιήν κουφαμάρα, έγκαταλείπει τελικά τήν προσπάθειά του καί στηρίζεται άποκλει- 
°ιικά στά μάτια του.

t  Πιό πέρα, ένας άλλος φυλακισμένος λέει άτέλειωτα γλυκόλογα στό γιό του, 
?να άγοράκι τριών χρονών, πού ή μητέρα του τό κρατάει στήν άγκαλιά της.

Άκούγονται ένα σωρό άσήμαντες κουβέντες. 461



— Σοΰ έφερα μια δμελέτα. Νά τή φας άμέσως, γιατί άλλοιώς θα γίνει σκλη
ρή σά μεντζεσόλα.

-—Τα ρούχα...
— Ή  Μαρούχα σοΰ στέλνει χαιρετισμούς...
Ή  άγωνία, ή συγκίνηση έκφράζονται μέ τά χέρια καί μέ τα μάτια. Οί μα

τιές διασταυρώνονται σπασμωδικά, άνάμεσα στα δυο καφάσια. Ό  πόνος, ή λα
χτάρα, ή άγάπη βρίσκονται μέσα σ’ αυτά τά χέρια, πού λές καί προσπαθούν νά 
στραγγαλίσουν τδ καφάσι, σ' αύτά τά χέρια πού δέ συσπώνται δμως άπύ άγωνία, 
δπως γίνεται στούς ζωολογικούς κήπους.

Οί φύλακες περνούν άνάμεσα στούς φυλακισμένους καί στίς οίκογένειές τους 
μέ ύφος άφηρημένο, μηχανικά, σάν μηχανές κουρδισμένες σέ μονότονο ρυθμό.

Μέσα στή φασαρία, ακούω τή μητέρα μου νά μεταβιβάζει στον πατέρα τήν 
έλπίδα της. Σέ λίγο θά βγει, θά βρίσκεται άνάμεσά μας. Ή  ζωή ξαναρχίζει πάν
τα, ή ζωή είναι πάντα έτοιμη νά ξαναρχίσει. Ό  πατέρας μου κουνάει τό κεφάλι; 
καταφατικά: μιά άόριστη άφηρημένη κατάφαση.

Ό  φύλακας χτυπάει πολλές φορές τά χέρια του. Τό έπισκεπτήριο τέλειωσε. 
Οί φωνές ξαναπαίρνουν τότε νέα δρμή, γιά  νά σπάσουν σέ λίγο σιγά - σιγά, δσο: 
πλησιάζει ή στιγμή τοΰ χωρισμού. Τά χέρια συσπώνται πιό δυνατά, οί ματιές 
γίνονται πιό έντονες, πιό έπίμονες, σάν νά προσπαθούν νά έντυπώσουν κρυφά τήν 
εικόνα τού αγαπημένου προσώπου. Τά λόγια, πού τόση ώρα σωρεύονταν, συγ- 
κρατούνταν καί έμποδίζονταν θεληματικά, προσπαθούν τώρα ν’ άνοίξουν πέρα
σμα μέσα στούς λαιμούς, νά όρμήσουν, νά πηδήσουν πέρα άπό τά καφάσια. Οί 
φυλακισμένοι δμως άπομακρύνονται κιόλας καί τά λόγια ξαναγυρίζουν στή σιω
πή. Οί φωνές τών γυναικών καταξεσχίζονται σέ λυγμούς. Ό  πατέρας μου. πρίν 
έξαφανισθεΐ, καί κάνοντας τά χέρι του χωνί, μοΰ φωνάζει:

— ΙΙερίμενέ με, μικρούλη μου.
Ένώ έξαφανίζεται, τού κάνω «ναι» μέ τό κεφάλι, σάν ύπόσχεση.
"Ολοι φεύγουν. Οί γυναίκες κλαΐνε. Διασχίζουμε τήν αυλή, αργά, σωπαίνοντας^
Νιώθουμε άσχημα έξω, στό δρόμο.
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«"Οταν θά γυρίσει δ πατέρας σου, δλα θά άλλάξουν! θ ά  έχουμε καί π< 
χρήματα. "Ισως θά μπορέσουμε νά πιάσουμε καί άλλο σπίτι καί τότε θά έχει 
δικό σου 0ο>μάτιο καί θά -διαβάζεις μέ τήν άνεσή σου. Έδώ πνίγεται κανεί< 
Δέν ξέρω πώς νά τά καταφέρω. Μέ τή φτώχεια πού μάς δέρνει, πρέπει νά σπάζβ 
τό κεφάλι μου γιά νά βρώ τρόπο νά πάρω κάτι. Τ ί νά σού κάνει ή βελόνα! Τ|| 
ποτά δέ μπορείς νά άγοράσεις! "Ολα τά πουλάνε οί παλιανθρώποι στή μαι 
αγορά! Σοδρχεται νά σκοτωθείς μέ τέτοια σκυλίσια ζωή!».

Ή  μητέρα μου μέ χρησιμοποιεί σάν ακροατή γιά  τούς μονολόγους της. ^ 
φήνω τό διάβασμα καί τήν κοιτάζω καθώς ράβει, πάντα συλλογισμένη. Είι 
φανερό πώς δέν έχει τήν απαίτηση νά τήν ακούω μέ προσοχή. Βλέπω τά [ΐ 
μένα χέρια της, ζαρωμένα άπό τό κρύο, νά πιάνουν κάπως άδέξια τή βελ<
Ή  φωτιά έχει σβήσει πρίν άπό τρεις ώρες. Δέν άπόμεινε ούτε μιά σπίθα, 
χουφτίτσα κάρβουνα τή μέρα ■— «είναι τόσο άκριβά!» —  δέ φτάνει ούτε γιά 
μάς δόσει τήν αυταπάτη πώς έχουμε θέρμανση. Ζοΰμε δλη μέρα κουβαριαι 
άπό τό κρύο. Πότε - πότε ζεσταίνουμε μέ τήν ανάσα τά δάχτυλά μας, γιά 
μπορέσουμε νά συνεχίσουμε τή δουλειά μας. Τό κρύο μάς διαπερνάει ώς τό 
καλό. Προσπαθώ καί πάλι νά συγκεντρωθώ στό μάθημά μου: στήν άριθμητιι

— *Αλλοτε... άλλοτε... δλα ήταν άλλοιώτικα, —  ή φωνή της πήρε ένα 
τόσο νοσταλγικό, πού μέ έκανε ν’ άναπηδήσω. —  τότε ήταν εύκολο νά ζεΐς! 
νει νά έμενες ευχαριστημένος μέ δσα είχες! Εύκολη ζωή! Τίποτε δέ μάς S*



φαντάσου, πριν γεννηθείς πηγαίναμε κάθε Κυριακή στη Σιέρρα. Βέβαια 6 πα
τέρας σου δέν κέρδιζε πολλά —  ένας καθηγητής σέ κολλέγιο ποτέ δέν κερδίζει 
σπουδαία πράγματα —  μα τά βολεύαμε. Μπορούσαμε νά κάνουμε καί οικονομίες. 
Έ γώ  κανόνιζα τά έξοδα. Ό  πατέρας σου έλεγε πώς χωρίς έμένα... Ά χ !  κανέ
νας άνθρωπος δέν είναι τόσο ξέγνοιαστος σάν τον πατέρα σου. "Αν τον τραβήξεις 
άπό τήν έπιστήμη του, πάει χαμένος... Φαντάσου πώς έγώ τού άγόραζα τά κου
στούμια καί τις κάλτσες του. Ποτέ δέ θά τά κατάφερνε νά ζήσει μόνος του. Ξε- 
-/νοΰσε τό καπέλο του όπου νάνοι καί πάντα σχεδόν φορούσε ανάποδα τις κάλτσες 
του. Μακριά άπό τά βιβλία του, ήταν σάν τό ψάρι πού χάνει τά νερά του! "Οταν 
γεννήθηκες, πάψαμε νά πηγαίνουμε στή Σιέρρα. Πηγαίναμε στο δάσος, κάναμε 
περίπατο καί μετά καθόμαστε σ’ ένα παγκάκι. Ρωτούσα τον πατέρα σου τί σκε
φτόταν γιά  τό μέλλον σας. Γελούσε καί μου έλεγε πώς δέ βιάζεται νά γεράσει. 
Έ γώ όμως προσπαθούσα νά φαντασθώ τό μέλλον σας. ’Ονειρευόμουν πώς τά παι
διά μου θά γίνονταν μεγάλοι άνθρωποι, διάσημοι, καί δ κόσμος θά μιλούσε μέ 
θαυμασμό γΡ  αυτά. Παρακαλοΰσα τό θεό νά γίνετε πιο φιλόδοξοι άπό τόν πατέρα 
σας. "Ολα μοΰ φαίνονταν τόσο εύκολα! Πού νά ξέραμε.... Είμαστε τόσο καλά 
τότε! Καί κοίτα πώς καταντήσαμε!... Μερικές φορές μού φαίνεται σάν ψέματα, 
νομίζω πώς όλα αύτά είναι είναι κακός έριάλτης... "Αχ! τίποτα δέν καταλα
βαίνω! Ποτέ δέν κατάλαβα τίποτα.

Τή βλέπω σκυμμένη στο ράψιμο, βυθισμένη στή θλίψη, τρομερά μόνη. Παρα
τηρώ πώς τά μαλλιά της γίνονται κάθε μέρα πιο γκρίζα. Καταλαβαίνω ξαφνικά 
πώς γιά  πρώτη φορά τή σκέφτομαι, νιώθω τή θέση της. «Ποτέ δέν κατάλαβα τί
ποτα". Ή  φράση αυτή μού κάνει έντύπωση, μέ τόν πόνο πού κρύβει. Μιά άγνωστη 
ώς τότε τρυφερότητα σπρώχνει τό χέρι μου προς τό πρόσωπό της, γιά  νά τό 
χαϊδέψει. Μά τό χέρι του μένει σάν παράλυτα στά μισά τού δρόμου, γιατί ή 
φωνή τής μητέρας μου ξαναβρήκε κιόλας τή συνηθισμένη της πικράδα: «"Οχι, 
δέν άντέχω πιά. Ή  φτώχεια, οί έγνοιες, μέ τσάκισαν. . . Κουράστηκα νά βα
σανίζομαι! καί κάθε φορά πού σάς σκέφτομαι... "Αχ! καλύτερα νά πεθάνω παρά 
νά σάς δώ άλήτες. Ό  άδελφός σου έπαψε κιόλας νά μέ άπασχολεΐ! "Ολοι οί 
παλιάνθρωποι έχουν τύχη! ΓΓ αυτούς είναι φτιαγμένη σήμερα ή ζωή. Τ ί πό
νος γιά μιά μητέρα νά κοκκινίζει γιά  τό γιό της! Μά καί ή Άντρέα μέ άνη- 
συχεΐ. Μοΰ μοιάζει τόσο πολύ! "Οταν γνώρισα τόν πατέρα σου, έτσι είμουνα 
κι έγώ, μιά δειλή κοπέλα, χωρίς τίποτα τό ξεχο)ριστό... Ό  πατέρας σου ήταν 
τόσο άφηρημένος, ώστε ένιωσα καλά κοντά του, ένιωσα σάν ξεχασμένη, αυτό 
πού ήθελα δηλαδή... Δέν ήθελα νά μέ κοιτάζουν... Κάθε φορά πού δ πατέρας 
μου μέ κοίταζε, μέ τήν τρομερά αύστηρή ματιά του, ήθελα νά χαθώ άπό τό πρό
σωπο της γής. Μέ τόν πατέρα σου δμως ένιωσα κάτι καινούργιο...»

Ή  φωνή της μαλάκωσε. Γεμάτος έκπληξη, τήν κρυφοκοιτάζω. Εξακο
λουθεί νά ράβει, χωρίς νά σηκώνει τό κεφάλι. Γιά πρώτη φορά τήν ακούω νά 
μιλάει έτσι κι ανακαλύπτω ξαφικά μιά άλλοιώτικη, άγνωστη γυναίκα. Καταλα
βαίνω πώς έχει —  ή είχε ·— μέσα της κάτι περισσότερο άπό αύτά πού μέ άφηνε 
νά καταλαβαίνω. Τώρα άρχίζω νά εξηγώ τόν οίκτο τής Άντρέα καί γιατί μού 
είπε μιά μέρα πώς ή μαμά δέν είναι δπως τή φαντάζομαι. Μά γιά ποιό λόγο μού 
μιλάει έτσι σήμερα.

— Ναι, ή Άνδρέα μέ άνησυχεΐ, —  συνεχίζει μέ υπόκωφη καί νοσταλγική 
?ωνή. —  ΙΙώς θά τελειώσουν οί αρραβώνες της; Ό  Πάκο φαίνεται καλό παιδί, 
μά... ή ζωή είναι τόσο μπερδεμένη! Τόσο μπερδεμένη!

Σηκώνει τό κεφάλι καί άναστενάζει. "Γστερα περνάει τό χέρι πάνω άπό τά 
μάτια της, αργά - αργά, θλιβερά καί κουρασμένα, σάν νά προσπαθεί νά σβήσει 
■κόλλες εικόνες.

—"Ολα είναι παράξενα. Προσπάθησα πολύ νά καταλάβω πώς μπόρεσε 
 ̂ πατέρας σου νά άνακατευθεΐ μέ τήν πολιτική, μά δέν τά κατάφερα. Ζούσαμε 

^ σο καλά! Καί φαινόταν πώς δέν τόν ένοιαζε γιά  τίποτα, έκτός άπό τά βιβλία 463



Χ ρ . Κ α πρά λον:
« θνήσχω ν μαραθωνοδρόμο;»

Ή  έκκληση τ ώ ν  π ν ευ μ α τ ικ ώ ν  
όργανώ σειυν

Ή  Ε τ α ιρ ία  ‘Ελλήνων Λογοτεχνών, τό  Σ ω 
ματείο Η θοποιώ ν καί ή Ό μ ά δ α  Τέχνης Λ ' 
άπευοόνανε έκκληση σ τις  πνευματικές καί 
καλλιτεχνικές οργανώ σεις καί περιοδικά. Την 
έκκληση συνυπόγραψε καί ή Ε τ α ιρ ία  Καλ
λιτεχνών «Τομή» καί ό Πέλος Κατσέλης, πρ ό 
εδρος τών Καλλιτεχνικών Υπευθύνων Θ εά
τρου. Ι δ ο ύ  ή έκκληοτη:

«Ή  δολο<|>ονία του Γρηγόρη Λ αμπράκη, δεν 
είναι απλώ ς δολοφονία ένός αντιπροσώ που 
τού "Εθνους, πανεπιστημιακού δασκάλου καί 
άθλητού τής Δημοκρατίας.

Στρέφεται εναντίαν της ίδ ια ς  τής Δημοκρα
τ ία ς , τής ’Ελευθερίας καί τής Σκέψης καί 
καθιερώνει τον φόνο σαν μέσο έπιβολής τών 
πολιτικών ιδεών.

Με την επικράτηση άκόμα του νόμου τής 
ζούγκλας, έκτίθεται στό  έσωτερικό καί τό 
έξωτερικό ολόκληρη ή πνευματική ‘Ελλάδα.

Μ προστά σ ' αύτό  τό  έγκλημα, που  πρ ο 
οιωνίζει 6αβτ·ά ανωμαλία καί τελειωτική ε
ξόντωση τής Δ ημοκρατίας καί τής ’Ελευθε
ρίας, ο! "Ελληνες πνευματικοί άνθρωποι καί 

466 καλλιτέχνες, συνειδητοποιώντας τήν σημασία

Δ . Σακελλαρίδη : « Α φ ιέρ ω μ α  
στον Γρηγόρη Λ αμπράκη»

του  καί άναλογιζόμενοι τήν ύψιστη εύ 
τους, νοιώθουν βαρύτατα  τό  χρέος να 
μάνουν συναγερμό συνειδήσεων. ___

Με την έννοια αύτή άπευ^υνόμαστε σε ό
λους τους ανθρώπους τού Πνεύματος καί 
Τέχνης καί τούς καλούμε τήν έρχόμενη Τρίτη] 
28 Μαίου καί ώραν 7 .30  μ.μ. στήν αί( 
σ α  τής Λέσχης τών Φιλελευθέρων, Χρή 
Λ αδά 2, να συγκεντρωθούμε γ ια  να 
φρουρήσουμε τήν ’Ελευθερία καί τή ζωή 
τον θανάσιμο κίνδυνο πού  τ ις  απειλεί.

Ά θήναι 24 Μαίου 1963

Δ ιαμ αρτυρ ία  τή ς  Ε Ε .Λ .

Προηγουμένως ή Ε τ α ιρ ία  'Ελλήνων 
τεχνών είχε έκδόσει τήν ακόλουθη 
νω ση:

«Ή  Ε τ α ιρ ία  ‘Ελλήνων Λογοτεχνών, μέ 
συναίσθηση τών υποχρεώσεων καί τής 
θύνης συλλογικού πνευματικού όργάνου, 
γμ α τίζε ι ^ά τρομοκρατικά γεγονότα  τής 
σαλονίκης καί π ισ το π ο ιε ί μέ άγο 
α ποτροπ ιασμό  δτι σ ’ ένα καθεστώς όπου 
λοφονούνται έπίοημοι εκπρόσωποι του t 
καί μάλιστα  μέ τήν πρόσθετη α ίγλη  τής 
νωνικής καί έπιστημονικής π ρ ο σ ω π ικ



Κ ώ στα Κλουβάτου :
« Ή  άνάληψη του ήοωα»

τού Γρηγόρη Λ αμπράκη, γ ίνετα ι -προβλημα
τική δχι μόνο ή διακίνηση των ιδεών κ* ή 
Ελευθερία του πνεύματος, αλλά καί αυτή α 
κόμα ή ζωή του ατόμου».

Οι σ πουδα σ τές Κ αλώ ν Τ εχ ν ώ ν
Ό  Σύλλογος Σττουδαστών της Α .Σ .Κ .Τ .:
«Τά δραματικά γεγονότα  της Θεσσαλονί

κης, πού έγιναν γνω στά  μέσω του ελληνικού 
καί ξένου Τύπου, (Αποκαλύπτουν μιά ττροσχε- 
διασμένη θανατηφόρο ενέργεια εναντίον του 
ίπτερασπ ιστού της Ειρήνης καί τής Δημο
κρατίας, ύφηγητού τού Π ανεπιστημίου Ά θη- 
^  κ. Γ. Λαμπράκη.

Οι σπουδαστές τής Α .Σ .Κ .Τ . τάσσονται έ- 
'κχντίον δλων αυτών τών ενεργειών, καταδικά
ζουν αυτές, είς τά  πρόσ ω πα , τόσο τών φυσι- 
*ων, όσο καί τών ήθικών (χυτουργών καί ζη-
το·><:

J )  Τήν παραδειγματική  τιμω ρία  αυτών, 
καί

2) Τήν διάλυση όλων τών νεοφασιστικών 
| 1ΓαρακρατιΚών όργανώσεων.
IΑ γ°^°δμε δε όλους τούς σπουδαστές τής 
|*·*··ΚΤ. να συμμετάσχουν στήν έκδήλω- 
1 ^  τής Εθνικής Φοιτητικής Έ νώσεως ‘Ελ

λάδος (Ε .Φ .Ε .Ε .) τό Σ ά ββ α το  26 Μαΐου και 
ώρα 1 μ. μ.».

Δ ιακήρυξη  π ν ευ μ α τ ικ ώ ν  α νθ ρ ώ π ω ν  
τή ς  νέα ς γεν ιά ς

«Τά λ ό γ ια  κατάντησαν μιά περ ιττή  πολυ
τέλεια, οί λέξεις έχασαν τή σημασ ία  τους 
π ιά  —  εκεί που  φτάσαμε... Τό αΤμα που  χύ
θηκε στο  πεζοδρόμιο τής ‘Ελλάδας, δέν εΤναι 
μόνο τό αΤμα ένός ανθρώπου. "Ολοι άναγνω- 
ρίσαμε τό  α ίμ α  αυτής τής Ιδιας τής Δημο
κρατίας. Σ το  πρόσω πο τού δολοφονημένου 
άντρα, καταματωμένη, έξευτελισμένη, σω ριά
στηκε στο  χώ μα ή τρισυπόστατη μορφή τού 
Α νθρώπου, τού "Ελληνα, τής Ειρήνης. Τήν 
ίδια  αυτή συγκλονιστική σ τιγμ ή  που  γινό- 
tocv τό  έγκλημα, γράφτηκε έξω ά π ’ τά  σ π ί
τ ια  μας, όλων, έξω α πό  τήν πό ρ τα  τής ‘Ελ
λάδας τό γνώ ριμο μισητό σημάδι τού (Αγκυ
λωτού σταυρού. "Ο σοι όπλισαν τον έγκλη- 
ματία , σ ίγουρα  δέν θ ’ άνθέξουν τό  βάρος τής 
πράξης τους. Ε μ ε ίς  όσοι μένουμ* ακόμη ά πό  
τους ζωντανούς —  κ ’ είμαστε οί πολλοί —  μέ 
τό βαρύ κλήρο τών μεταπολεμικών πνευματι
κών ανθρώπων πού ελέγχονται ά πό  τή συνεί- 467
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δησή τους, διακηρύσσουμε όρκιζόμενοι σ τ ’ ό
νομα της Δημοκρατίας Ο Χ Ι...
ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ, Λ ΕΙΑ  ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΡΑΒΙΑ, Τ Α Σ Σ Ο Σ  ΑΕΙ Β Α Δ ΙΤΗ Σ, 
ΔΗΜ. Χ ΡΙΣΤΟ Δ Ο Υ Λ Ο Υ , Τ Α Σ Ο Σ  ΠΑ
ΠΑΣ, Α Ν ΔΡΕΑ Σ Φ ΡΑ ΓΚ ΙΑ Σ, Ν. ΚΑ- 
ΡΟ Υ ΖΟ Σ, ΚΩ ΣΤΑ Σ Κ Ο ΤΖΙΑ Σ, ΓΙΑΝ
ΝΗΣ Ν ΕΓΡΕΠ Ο Ν ΤΗ Σ, Α Ν ΔΡΕΑ Σ ΝΕ- 
Ν ΕΔΑ ΚΗΣ, Α. ΔΩ ΡΙΑ ΔΗ Σ».

Έ  Ε τ α ιρ ία  Κ α λ λ ιτεχ ν ώ ν  «Τομή»
Ή  «Τομή» έξέδοσε επίσης την άκόλουθη ά- 

νακοίνωση:
«Ή  "Εταιρία Καλλιτεχνών «Τομή» υψώνει 

ψωνή διαμαρτυρίας καί πένθους, μαζί μέ τ ίς  
άλλες φωνές άγανακτήσεως, γ ια  τήν δολοφο
νία  του ιατρού καί βουλευτού Λαμττράκη. ‘Η 
εγκληματική οα>τή πράξη, γίνεται ακόμη π ιο  
ειδεχθής, όταν άναλογισθή κανένας, ότι τό  θύ
μα έξήρχετο δοτό μία συγκέντρωση, όπου, προ 
ολίγου, είχε μιλήσει μέ σεπτό  ϋφος και π ίστη  
γ ιά  την ιδέα της Ειρήνης. Τό μαστρωττό πάθος 
της πολιτικής ίδιοτελείας μέ τήν πράξη του 
αυτή δείχνει ότι κυρίαρχο, θέλει να κοπασυν- 
τρίψη τα  πνευμοττικά νοήματα του πολιτισμού 
μας καί προσπαθεί να μάς έπιβάλη τό μΐσος 
καί τήν βία. Μαζί μέ όλο τον πνευματικό κό
σμο, άρνούμεθα τον ηθικό αυτό έξανδροστοδι- 
<τμό καί διακηρύσσουμε τήν π ίσ τη  μας στήν 
Ειρήνη καί τήν "Ελλάδα».

Ή  Ε τ α ιρ ία  Θ εατρ ικώ ν Σ υ γ γ ρ α φ έω ν
Τό διοικητικό συμβούλιο τής "Εταιρίας Ε λ 

λήνων Θεατρικών Συγγραφέων καθώς καί τό 
Δ. Σ . τής Ένώσεως Τεχνικών 'Ελληνικού Κι
νηματογράφου έξεδήλωσαν τον αποτροπιασμό 
τους γ ιά  τό  έγκλημα. Παραθέτουμε τήν ά- 
νακοίνωση τών συγγραφέων:

«Τό διοικητικόν συμβούλιου τής Ε τα ιρ ία ς  
τών "Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων έκφράζει 
τον αποτροπιασμόν του διά τήν εγκληματικήν 
απόπειραν κατά τού βουλευτού Γρ. Λαμπράκη, 
άττοδσκιμάζει πάσαν πραξιν  βίας ύφ’ οίανδήπο- 
τε μορφήν καί όθενδήποτε προερχομένην καί 
αναμένει μετ’ απολύτου έμπιστοσύνης τον ιτπό 
τής ελληνικής Δικαιοσύνης παραδειγματικόν 
κολασμόν τής έγκληματικής πράξεως.

Έ ν  Ά θήναις τή 25 Μαΐου 1963 
" Ο Πρόεδρος 

Γ. ΑΣΗΜ ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
"Ο Γεν. Γραμματεύς 
Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ

★

Δ η λώ σ εις  διανοουμένω ν 
κα ι κ α λ λ ιτε χ ν ώ ν

Οί ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΜ Β ΡΙΩ ΤΗ Σ, ΓΙΑΝΝΗΣ 
Ρ ΙΤ Σ Ο Σ , Μ ΙΚΗ Σ Θ ΕΟ ΔΩ ΡΑ Κ Η Σ που με
τά  τό  έγκλημα πή γαν  στή Θεσσαλονίκη, δή-
λωσστν.

«ΕΤδαμε πρ ιν  αστό λ ίγο  τον Λαμπράκη νά
παλεύει μέ τον θάνατο. Μιά όμάδα δολοφό

νων άπεφάσισε ψυχρά τό  θάνατό του καί έ
νας βδελυρός έγκληματίας έξετέλεσε μέ κτη
νώδη άπάθεια  τήν δ ιαταγή . Τό φασιστικό τέ
ρας έχυσε α ίμ α  στους δρόμους τής Θεσσα
λονίκης. Ά ς  δούμε ψύχραιμα ποιοι κρύβον-j 
ται π ίσ ω  ά πό  τούς δολοφόνους καί άς σ τα 
θούμε π ιστο ί όλοι στον λαό πού τον δολο-1 
φονούν γ ιά  νά του έχουν σκυμμένο τον αυ-| 
χένα.

Ε πιστήμονες, εργάτες, καλλιτέχνες, άν, 
κάνουμε ό καθένας ά πλά  τό καθήκον μας,* 
τότε υπάρχει ελπ ίδα  νά ξερριζώσουμε τούς 
εγκληματίες. Τότε υπάρχει ελπ ίδα  τό  αίμα 
πού χύθηκε στήν Θεσσαλονίκη νά πνίξει μιά 
γ ιά  π ά ντα  τούς στυγνούς δολοφόνους».

Ο Α Α ΕΚ Ο Σ ΑΑΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ 1
"Η άνανδρη δολοφονική επίθεση εναντίον 

τών αγωνιστών τής ειρήνης βουλευτών Γ. 
Λαμπράκη καί Γ. Τσαρουχά μέ γέμ ισε αγα
νάκτηση. Δέν υπάρχει χαρακτηρισμός, πού 
μπορεί νά ειπωθεί καί νά μήν ώχριά έ μπρος 
σ* αυτό τό άνήκουστο έγκλημα. Τό τίμ ιο  έλ- 
ληνικό α ίμ α  πού  χύθηκε στούς δρόμους τής 
Θεσσαλονίκης ασφαλώς θά πνίξει μιά γιά 
πά ντα  τούς οργανωμένους τρομοκράτες πού 
κατεβάζουν τά  πολιτικά  μας ήθη σέ ήθη 
ζούγκλας.

Σάν καλλιτέχνης καί πνευματικός άνθρω
πος, διαμοερττύρομαι έντονώτατα καί καλώ 
τούς συναδέλφους μου νά ύψώσουν φωνή γιά 
την τιμω ρία τών δολοφόνων καί τήν διάλυση 
τών φασιστικών όργανώσεών τους.

Ο Μ Α Ν Ο Λ Η Σ Α Ν Λ Γ Ν Ω Σ Τ Λ Κ Η Σ
Συνυπογράφω καί εγώ μ’ όλη μου τήν 

κοτρδιά τή διακήρυξη τών πνευματικών άν- 
θρώπων τής νέας γενιάς, πού  δημοσιεύτηκε 
στον Τύπο της περασμένης Κυριακής καί μέ 
τήν όπο ια  οί νέοι άνθρωποι τών Γραμμάπ·* 
μας έκφράζουν τήν απόφαση τους νά στα
θούν φραγμός στον φασισμό καί νά άγ«νι- 
σθούν γ ιά  τη δημοκρατία.

Χαιρετίζω θερμά τή σύσκεψη τών λογο
τεχνικών καί καλλιτεχνικών όργανώσεωι^ΐβΐ 
πνευματικοί άνθρωποι τού τόττου, ανεξαρτή
τως καί πάνω οστό πολιτικές πεποιθήσεις κ® 
προσωπικές διαφορές, πρέττει να διαδηλώ- 
σουν αχό μα μιά φορά τήν ανένδοτη άττόφβσή 
τους ν ’ αγωνιστούν γ ιά  την προάσπιση πΚ 
Δημοκρατίας καί τής Ελευθερίας, 
καί α πα ρά γρα π τη  προϋπόθεση γ ιά  τήν 
ματική καί καλλιτεχνική δημιουργία.

Ο Μ ΙΝ Ω Σ Α Ρ Γ Υ Ρ Α Κ Η Σ
Πρέπει νά πώ : Φτάνουν τά  λόγισ!

σταματήσουν οί δηλώσεις. Καιρός 
γίνει πράξη ή αγανάκτηση ο λ ό κ λ η ρ ο υ ^  
λαού. Μέ τά  ίδ ια  μας τά  χέρια θά 
νά τιμωρήσουμε τους δολοφόνους 
θρόπου που δέν ζήτησε τ ίποτε ά λ λ Α ^ ^ _  
νά μείνει άνθρωπος. Τού Λαμπράκη.



ΤΓ

Ο Μ Α ΡΚ Ο Σ Λ Υ ΓΕΡΗ Σ

Δ ιαμαρτυρόμαστε γ ιά  το άστυνομικό κρά
τος πού  έχει καταλύσει τ ις  δημοκρατικές έ- 
λευθερίες και δημιούργησε ένα κράτος π α ρ α 
νομίας καά άναρχίας.

Δ ιαμαρτυρόμαστε γ ιά  τ ις  φασιστικές καί 
παρακρατικές όργανώσεις, πού  χρησιμοποιεί 
σαν όργανα  β ία ς καί έγκλήμοσος κατά  των 
δημοκρατικών πολιτών.

Δ ιαμαρτυρόμαστε γ ια τ ί στην τελευταία 
δραστηριότητα του δημοκράτη βουλευτή Λαμ- 
πράκη υπέρ  της είρήνης καί της ελεύθερης 
έκδήλωσης τών δημοκρατικών αισθημάτων του, 
οί δολοφονικές όργανώ σεις μέ την π ρ οσ τα 
σ ία  τού κράτους καί μπροστά  σ τά  άστυ- 
νομικά όργανα  απάντησαν μέ την έκτέλεσή 
του.

Απευθυνόμαστε στο  δημοκρατικό φρόνη
μα τού λαού καλώντας τον νά συσπειρωθεί 
γύρω ά π ό  τ ις  πολιτικές δημοκρατικές δυνά
μεις γ ιά  νά έπιβάλει καί προα σ πίσ ει την δη- 
μοχροττία, π ο ύ  έχει καταργηθεΤ καί την ζωή 
των πολιτώ ν που  κινδυνεύει.

Ά πειθύνουμε έκκληση στην π α γκ ό σ μ ια  δη
μοκρατική γνώμη καί έπικαλούμαστε τήν κα
λή θέληση όλων τών προοδευτικών άνθρώπων 
γιά τήν χώ ρα μας, πού  συνθλίβεται κάτω 
από τ ίς  έπίση μες καί άνεπίσημες γκαγκστε- 
ρικές οργανώσεις, νά της συμπαρασταθούν 
στον αγώ να  της γ ιά  τήν άποκατάσταση της 
δημοκρατίας καί γ ιά  τήν λύτρωσή της άπό  
τον φασιστικό μινώταυρο.

Ο Κ Ω ΣΤΑ Σ ΒΑΡΝΑΑΗΣ

Μέ άποτροπ ια σ μ ό  κάθε τ ίμ ια  έλληνική συ
νείδηση πληροφορήθηκε σήμερα τήν άνανδρη 
δολοφονική επίθεση τών οργανωμένων τρομο
κρατών τής Θεσσαλονίκης εναντίον τών βου
λευτών τής άντιπολιτεύσεω ς Γ. Λαμπράκη 
καί Γ. Τσαρουχά.

Καλούμε τούς πνευματικούς ήγέτες τής 
I χώρας νά παρασταθούνε στο  λαό σ τ ις  κρί

σιμες αύτές ώρες τής ιστορικής του ζωής 
καί νά υπερασπίσουνε τήν τιμή, το  μέλλον 
καί τήν ελευθερία τής π α τρ ίδα ς  εναντίον τών 
τέτοιου είδους πολιτικώ ν έγκλημάτων. Καί 
να ζητήσουν όχι μονάχα τήν τ ιμω ρία  τών αύ- 
^ουργών, π α ρ ά  καί τήν διάλυση τών οργα 
νώσεων τους.

Ο Β Α Σ ΙΛ Η Σ  Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Ο Σ

Τη θέση πού  άφησε κενή ό "Ανθρωπος Λαμ- 
ΜΡάκης έρχεται νά την καλύψει τό  "Α γαλμα 
[Τρούμαν,

0  Ν ΙΚ Η Φ Ο ΡΟ Σ  Β ΡΕ Τ Τ Α Κ Ο Σ
1 .0  Γρηγόρης Λ αμπράκης, ανήκε στούς κα- 

καί στούς γενναίους. Σ τούς πολύ κα- 
καί στούς πολύ γενναίους. Αυτό τό  εΐ- 

Ιν*» άνθρώπων τό σφραγισμένο ά π ό  την 
Ιερότητα τό  κατευθυνόμενο ά π ό  την συ- 

κι ά π ό  τά  ιδανικά πού  ξεπερνούν 
τής υπεύθυνης ή γεσ ία ς τού έθνους, 

^εται προσ πά θεια  νά άραιώ σει, νά

γίνει σπάνιο , νά ξερριζωθεί, νά έκ μηδέν ι- 
σθεΐ. Ή  γή  αυτή νά γίνει μιά βουβή γή , 
χωρίς αντίλογο, χω ρίς γνώμη, χω ρίς π ρ ά 
ξεις, πού  νά θυμίζουν αντίστο ιχα  άθλήματα 
τού παρελθόντος, χω ρίς κείμενα πού  νά θυ
μίζουν τον Ε π ιτά φ ιο  τού Περικλεούς.

Ό σ ο  π ιο  καλός καί π ιο  γενναίος εΐναι 
αύτός πού  γ ίνετα ι στόχος τού φαινομενικά 
ανεύθυνου δολοφόνου, τόσο π ιο  ά πα ρά δεχτα  
χυδα ία  είναι ή πράξη τής δολοφονίας, όταν 
μάλιστα  άνακαλύτττει κανείς π ίσ ω  της τόν 
ρυθμισμένο προγραμ μ α τισ μ ό , καί μπορεί εύ
κολα νά καταλογίσει άκέρσιη την εύθύνη —  
π ρ ά γ μ α  πού  π ρ έ ^ ·  νά μάς κάνει νά υπερα
σπίσουμε, καί μάλιστα  ά σ χετα  άπό  π ο λ ιτ ι
κές τοποθετήσεις, τήν άξιοπρέπειά  μας σαν 
έθνους.

Σ έ μιά έποχή, πού  έφτασε να μάς έκφρα
ζε: σ τά  μ άτια  τού πολιτισμένου κόσμου ή ά- 
θρόα μετανάστευση, αυτή ή άνεπανορθωτή έ- 
θνική α ιμορραγία , ή αστυνόμευση τών ίδεών 
καί π ρ ά ξεις  σαν αυτή, έννοώ τήν ά π α ίσ ια  
δολοφονία, δεν έχουμε περιθώ ρια  γ ιά  τήν 
έκπομπή ένός Σ .Ο .Σ . πρ ό ς όλες τ ίς  κατευ
θύνσεις. Βυθιζόμαστε! Πρέπει νά υπάρχουν 
πολλοί, στον τό π ο  μας πού  δέν θα πρέπει 
να δέχονται αυτόν τον έξευτελισμό γ ιά  λο
γα ρ ια σ μ ό  τους. Πρέπει νά υπάρχουν πολλοί, 
πού  οί συνειδήσεις τους νά αντιπροσωπεύουν 
τό  πληττόμενο έθνος.

Δέν νομίζω π ώ ς μπορεί να υπάρχει χώρα 
σ ’ αυτόν τόν κόσμο πού  νάχει συντελέσει 
μιά τέτο ια  ανατροπή τών ηθικών έννοιών πού  
νά θεωρείται έγκλημα τό να προφέρεις τή 
λέξη «ειρήνη», τό  να π ε ις  ότι ό πόλεμος εί
ναι «κακός», τό  νά π ε ΐς  ότι κινδυνεύουμε ά πό  
μιά πυρηνική κατα σ τροφή, π ρ ά γ μ α  π α ρ α 
δεγμένο όπτ’ όλους και αναμφισβήτητο. Δέν 
νομίζω π ώ ς  μπορεί να υπάρχει χώ ρα πού  να 
σ έ  δολοφονούν γ ια τ ί γ ίνεσαι μέ τόν τρόπο  
σου —  καί ό τρόπος αυτός είναι δικαίω μα 
καί υποχρέωση γ ιά  όλους τούς ανθρώπους 
τού πλανήτη μας αυτή τή σ τιγμ ή  —  κήρυ- 
κας τής ανάγκης να ζήσουμε, να ξεπεράσου- 
με τή μεγάλη αυτή κρίση, όχι σαν άτομα  
πλέον, όχι σαν έθνη, άλλα σαν άνθρώπινο 
γένος.

Σήμερα, κανείς δέν κινδυνεύει μόνος του, 
δέν κινδυνεύει όπω ς θα κινδύνευε άλλοτε ά πό  
μιά άδέσποτη σφ αίρα  ή ά πό  ένα θραύσμα 
οβίδας. Σήμερα όλοι κινδυνεύουμε τό Ιδιο. 
Ό  άτομικός πόλεμος δέν θά  κάνει διαχω ρισμό 
ίδεών καί πολιτικώ ν τοποθετήσεων. Μ προστά 
στο ένδεχόμενο τή ς  καθολικής αυτής μοίρας 
δολοφονήθηκε ό Λ αμπράκης. Τό έγκλημα εί
ναι ά ποτρόπα ιο , μοναδικό σ τά  π α γκόσ μ ια  
χρονικά. Καί τό  έγκλημα αύτό έγινε στην 
* Ελλάδα, πού  ή ειρηνική βλάστηση έδωσε 
τά  ωραιότερα άνθη.

Δέν έχω να προσθέσω  τ ίπ ο τε  άλλο. Μέ 
τό οημείω μά μου αύτό βρίσκω τήν ευκαιρία 
να εξομολογηθώ καί να διαμαρτυρηθώ γ ιά  
να μήν ντρέπομαι. Καί καλώ όλους τούς 
συναδέλφους να αντί δράσουν μέ όλες τους 
τ ίς  δυνάμεις στή μεγάλη αύτή έθνική κρίση, 469



ν ' άντιδράσουμε δλοι μαζί —  γ ια  νά μην 
ντρεπόμαστε.

Ο ΙΑΣΩΝ ΔΕΠ Ο Υ Ν ^μ ς

Τον Γρηγόρη Λαμττράκη τον καμάρωσα 
χτες, τον είδα  και σήμερα, θα τον βλέπω 
πά ντα  να τρέχη πρώ τος άνοίγ όντας τους 
δρόμους της Ειρήνης. "Ο/τι γίνηκε αυτές τ ις  
μέρες, ήταν τρά ντα γμ α  γ ια  όλη την ανθρω
πότητα  νομίζω. Γιατί να θρηνούμε ακόμη; 
"Ελληνες εΤμαστέ, τραγούδια  μάς χρειάζον
τα ι: Κάθε νέος και Λαμπράκης.

Ο ΣΤ ΡΑ Τ Η Σ ΔΟΥΚΑΣ
Ή  απόφαση της κυβερνησεως ν’ α π α γο 

ρεύσει β ία ια  το  Μαραθώνιο τής Ειρήνης, ρί
χνοντας ολο το βάρος τού αστυνομικού κρά
τους της, δεν αποτελούσε πράξη «μωρίας», 
όπω ς την χαρακτήρισε ό αρχηγός τής Έ -  
νώσεως Κέντρου, άλλα σατανική επινόηση, 
γ ιά  την ψυχολογική προετοιμασ ία  τού εγκλή
ματος. Πίσω από  τούς α ιμοσταγείς δολοφό
νους Τσταται, ήθικός αυτουργός καί έμπνευ- 
στής τους, ή παράνομη κυβέρνηση. Ή  βίαιη 
κατάττνιξη της φωνής τού ειρηνόφιλου καί 
δημοκρατικού λαού άνετέθη ύπουλα σέ π α 
ρακρατικές όργανώσεις καί ό νόμος τής φα
σιστικής ζούγκλας σέ λ ίγο  θα μάς περιλάβει 
όλους. Πνευματικοί ηγέτες τού τόπου αυτού, 
έγερθεΐτε! "Οσοι σωπαίνουν, σέ τέτοιες σ τι
γμές, γίνονται συνένοχοι.

Ο Ο Δ Υ Σ Σ Ε Α Σ  ΕΑΥΤΗΣ
Μαζί μέ όλους τους τίμιους "Ελληνες κα

ταδικάζω κ ι’ εγώ  μεθόδους που εΐναι αδια
νόητοι στην έποχή μας καί ασυμβίβαστοι μέ 
την στοιχειώδη έννοια της Δημοκρατίας.

Η ΒΕΡΑ  ΖΑ Β ΙΤΣΙΑ Ν Ο Υ
Σαν καλλιτέχνης καί σαν άνθρωπος, μόνο 

ντροπή μπορεί να αισθανθεί κανείς, όταν βρί
σκεται μπροστά σέ τέτο ια  γεγονότα , που 
καταλύουν κάθε έννοια ανθρωπιάς, ελευθε
ρίας καί δημοκρατίας.

Ο Α ΓΓΕΛ Ο Σ Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Π Ο Υ Α Ο Σ
Τό γεγονός αυτό μέ συνετάραξε σαν κάθε 

"Ελληνα. 'Α ποδοκιμάζω την πράξη τής δο
λοφονίας καί αισθάνομαι βαθυτάτην άγανά- 
κτησιν.

Ο Ο Ρ Ε Σ Τ Η Σ  ΚΑΝΕΑΑΗΣ
’Εκφράζω τον αποτροπ ιασμό μου γ ιά  την 

πολιτική δολοφονία τού μαχητού τής ειρήνης 
βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. Ή  πράξη τού
τη κατεβάζει την ‘Ελλάδα στο  έπ ίπεδο  των 
φασιστικών χωρών καί μάς θυμίζει στήν ά γρ ιό - I 
τη τα  τό πολιτικό έγκλημα τού ήρωα τού κογ- 
κολέζικου λαού Π ατρίς Λουμούμπα. Οί ύπεύ- j 
θυνοι γ ιά  την άνανδρη δολοφονία τού Λαμ
πράκη, όσο ψηλά κ ι’ άν βρίσκονται, θά πρέ
πει νά τιμωρηθούν αμείλικτα.

Ο Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  ΚΑΠΡΑΑΟΣ I
Ή  δολοφονία τού αγωνιστή τής ειρήνης 

Γρηγόρη Λαμπράκη μέ συγκλόνισε κυριολε
κτικά.

Η ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ 1
Σάν Έ λληνίδα  καί σάν άνθρωπος ντρέ

πομαι καί πονάω γ ια τ ί ένας τόσο ώραΤος 
άνθρωπος, γεμάτος ιδανικά, είχε αυτή τήν
άπαράδεκτη μοίρα.

Ο Τ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  ■
Τήν 'Ε λλάδα τήν κατατρώ γει ένας καρκί

νος. "Ολοι πρέπει νά καταλάβουμε πώ ς ό 
καρκίνος αύτς πρέπει νά εκριζωθεί. Είμαι 
π ά ρ α  πολύ συγκινημένος α πό  τήν υπόθεσιΛ 
Λαμπράκη. Τό γεγονός είναι τόσο μεγάλο. 
’Από τήν Θεσσαλονίκη άρχισε ό έμφύλιος πό
λεμος μέ τήν δολοφονία τού Ζέβγου. Εύχο
μαι μέ όλη τήν ψυχή ή ‘Ελλάδα ν* άποφύγει 
μιά νέα δοκιμασία. Ή  ειρήνη γ ιά  τήν οποία 
έπεσε ό Λαμπράκης νά βασιλέψει επ ί τέ
λους καί σέ τούτη τή χώρα.

Η ΒΑΣΩ ΚΑΤΡΑΚΗ Μ Ι
"Ολες οί σκληρές πέτρες τής ‘Ελλάδας δε 

φτάνουνε γ ιά  νά σκαλίσουμε τά  βάσανα της 
πα τρ ίδα ς μας. Σ άν άνθρωπος καί καλλιτέ- 
χνις διαμαρτύρομαι γ ιά  τ ίς  φασιστικές με
θόδους που οδηγήσανε στον τάφο τό  μαχητή 
καί ήρωα της ειρήνης Λαμπράκη καί ενάω  
τή φωνή μου μέ τή φωνή τών άλλων πνευμα
τικών ανθρώπων: Νά σταματήσουμε τό φα
σισμό πρ ιν  πνίξει τον τόπο  μας στην ντρο
πή  καί στο αίμα.

Ο ΜΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ Η
Δέν έχω νά π ω  τ ίπ ο τα  άλλο. Ζηλεύω τό* 

θάνατό του.
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Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ
Μέ συγκλονίζει ή διαπίστωση ότι εννιά 

ατούς δέκα "Ελληνες έχουν πλήρη συναί
σθηση τού τ ί συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 
μιά ώρα έθνικής νηφαλιότητας. Αυτό τό  εί
δαμε καθαρά στη σημερινή κηδεία. Ή  ευ
θύνη γ ιά  τέτοιου είδους δολοφονίες είναι ευ
ρύτερη καί οί πνευματικοί άνθρωποι δέν πρέ
πει νά περιοριστούμε μόνο σέ μιά δήλωση 
άγαναχτήσεως, αλλά νά διαφωτίσουμε αυ
τούς τούς «εννιά» "Ελληνες πο ιά  είναι ή δική 
τους εέθύνη.

Ο ΚΩ ΣΤΑ Σ Κ Ο ΤΖΙΑ Σ
"Ενας μαχητής της ειρήνης δολοφονήστε 

άναντρα. Τό χέρι τού σκοτωμένου σφίγγει && 
μα ζεοτή τή σκυτάλη. Αντρες, γυναίκες, Υ̂ Ρ0,1' 
πα ιδ ιά , άς την αρπάξουν μέ ενθουσιασμέ 
Ο δρόμος εΐναι μακρύς καί δύσβατος ως ^  

κορφή. Στο πτώ μ α  τού ήρωα όρκίσττμ* 
ρωμιοσύνη νά τον ανέβει.

Ο Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  ΛΕΒΑΝΤΑΣ 
Οσοι πονούμε τον πολύπαθο τόπο



όσοι συμμεριζόμαστε τή μοίρα του μεγάλου 
και μαρτυρικού λαού μας, α ισθανόμαστε ά- 
ποτρσπιασμό γ ια  τά  γεγονότα  τής Θ εσσαλο
νίκης, που  αποδείχνουν πόσ ο  άδικαίω τες μέ
νουν οί άμετρες θυσίες του γ ια  λευτεριά καί 
αξιοπρέπεια . Ιδ ια ίτ ε ρ α  ό πειρα ϊκός λαός, 
που  γνώρισε α π ό  κοντά τό  υψηλό ήθος καί 
τη βαθύτατη άνθρωπιά τού Γ ρηγόρη Λαμ- 
πράκη, συγκλονίζεται κυριολεκτικά ά πό  ό- 
δύνη καί αγανάκτηση, καί άξιώνει την αυ
στηρή τιμω ρία  των ένοχων καί την α πα λλα γή  
τού τόπου ά πό  τ ις  δυνάμεις του μεσαιωνι
σμού.

Ο Μ Η Τ Σ Ο Σ  Λ Υ ΓΙΖΟ Σ
Αφού φθάσαμε να βλέπουμε να δολοφο

νούνται τα  π ιο  ά ξ ια  τέκνα αυτού τού τόπου, 
πο ιο ς μπορεί π ιά  ν' άμφιβάλει γ ιά  την εό
νοι οκρατούμενη «δημοκρατίαν τής χώρας μας; 
Φρίκη!

Ο ΑΛΕΞΗΣ Ml NOTHΣ 
ΚΑΙ Η ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ

Αποκηρύσσουμε μετά βδελυγμίας αυτά  
τά  μέσα τής τρομοκρατίας, έφ’ όσον άποδει- 
χθεΐ ότι ό βουλευτής Γρηγόρης Λ αμπράχης 
δολοφονήθηκε.

Η ΕΙΡΗ Ν Η  ΠΑΠΑ
Κι' εγώ  σαν μ ια  μονάδα τού λαού θρηνώ, 

οργίζομαι καί ντρέπομαι.

Η P IT A  Μ ΠΟΥΜ Η-ΠΑΠΑ
Ή  σημα ία  τής Ειρήνης υψώθηκε τόσο ψη

λά ά πό  τό  χέρι τού Α αμπράκη, που  ά πό  
εδώ καί πέρ α  δεν θά υπάρχει άνθρωπος στή 
Γή πού  να μήν τή βλέπει.

Ο Ν Ι Κ Ο Σ  ΠΑΠΑΣ
Ή  άπίστευτη  δολοφονική ενέργεια κατά 

τού βουλευτού Α αμπράκη, είναι μ ιά  κατά
πτυστη καί στυγνή ενέργεια, που  δε θά λη
σμονήσουν π ο τέ  οί άνθρωποι. Τόσο έκεϊνοι 
που ένήργησαν ά πό  πρόθεση όσο καί οί άλ
λοι που  άνέχονται παθητικά ή μέ εύμένεια 
μιά τάση όρισμένων έξωκρατικών ενεργειών, 
νά έπεμβαίνουν άκόμα καί έγκλημοττικά σ τ ις  
φιλήσυχες, ή έστω καί ειρηνικές πολιτικές εκ
δηλώσεις μόνο καί μόνο γ ια τ ί φρονούν, ή 
γ ιατί 6έν εΐναι σέ θέση νά νοιώσουν τό  6α- 
θειά ανθρώπινο α ίτη μ α  τής ειρήνης, δεν έ
χουν καμμιά  θέση στον ανθρώπινο χώρο. ‘Α
ποδοκιμάζω ιμέ οργή αυτούς τούς τρόπους 
τής πολιτικής ζωής κΓ έκφράζω α προσπο ίη 
τη τή συμπάθειά  μου γ ιά  τον αγνό καί ή- 
ρωϊκό πρω ταγω νιστή  τής ειρήνης Γ ρηγόρη 
Ααμπράκη, που  τον μεταβάλλει ή θυσία του, 
μέ τή βοήθεια των φονιάδων του, σέ αληθινό 
σύμβολο.

Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κυβερνήσεις που  ανέχονται ή καί υποθάλ

πουν παρακρατικές τρομοκρατικές όργανώ- 
°εις μέ σύμβολά τους τό  μίσος καί τό  έγ 

κλημα κατά των πολιτικών τους αντιπάλων, 
κοπάδι κάζονται σ τ ις  συνειδήσεις έκοττομμυ- 
ρίων άνθρώπων σ ’ όλη τήν Γή. Καί μένουν 
έσαεί σ τιγμ ατισ μ ένες ανεξίτηλα. "Ο σο γ ιά  
τό καμάρι μας, τον φλογ:ρό όραματιστή  τής 
πανανθρώπινης ειρήνης, τον υπέρλαμπρο βου
λευτή Γρηγόρη Ααμπράκη που  δολοφονήθηκε 
ά π ό  ρυπαρά χέρια, μπαίνει πλέον στήν άθα- 
νασία. Ή  ιστορία  θά τον άναφερε σάν τό 
φωτεινότερο π α ρ ά δε ιγμ α  αυτοθυσίας· θά μνη
μονεύεται σάν ά γ ιο ς  καί ήρωας τού λαού.

Η Α Σ Π Α Σ ΙΑ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ή  δολοφονική ενέργεια έναντίον τού βου

λευτή Γ ρηγόρη Ααμπράκη δέν μπορεί π α ρ ά  
νά προχαλεί σ τ ις  καρδιές όλων μας ά γα νά 
κτηση καί αποτροπ ιασμό . Δ ιαμαρτύρομαι γΓ  
αύτή τήν ένέργεια πού είναι ξένη πρ ο ς τά  
α ισθήματα  καί τ ις  παραδόσεις τού έλληνι- 
κού λαού καί πού  εκθέτει τήν π α τρ ίδ α  μας 
στήν π α γκ ό σ μ ια  κοινή γνώμη.

Ο Μ Α Ρ ΙΟ Σ  Π Α Ω ΡΙΤΗ Σ
Σύμβολο των ήμερών μας: ό Γρηγόρης

Λ αμποάκης, ιαιλώντας γ ιά  την Ε ι ρ ή ν η ,  
νά σκοτωθεί ά π ’ τή βάρβαρη, άνανδρη β ί α.

Σύμβολο, άλλά  καί χρέος όλων μας: "Ό χι 
μόνο νά τιμωρηθούν άνελέητα οί οϊκτροί αυ
τουργοί, άλλά καί νά καταλυθούν αμέσως 
οί έγκληματικές δυνάμεις που  τούς έκ τρέ
φουν καί τούς όπλίζουν.

Ο Κ Ο ΣΜ Α Σ Π Ο Λ ΙΤΗ Σ
Δέν πρόκειται γ ιά  τον πνευματικό κόσμο 

ή γ ιά  όποιοδήποτε άλλο κοινωνικό τμήμα  του 
έλληνικου λαού. ‘Αλλά πρόκειται γ ιά  κάτι 
πού  άφορα ολόκληρη τήν κοινωνία μας, κυ
ρίως άπό  ήθική άποψη, έστω  καί άν π α ρ α - 
βλέψουμε τά  πολιτικά  ήθη. Ή  δολοφονία του 
Ααμπράκη είναι ένα γενικώτερο ζήτημα άν- 
Ορωπισμου καί μιά βαθμολογία  τής κατάστα
σης που  επικρατεί στήν ‘Ελλάδα, όπου  έχουν 
μεταφυτευθεΐ γκαγκστερ ικά  ήθη καί έθιμα.

Ο Β Α Σ ΙΛ Η Σ  ΡΩ ΤΑΣ

Ή  δολοφονία τού Α αμπράκη μουτζουρώ- 
νει φριχτά τό πρόσ ω πο  τού τόπου μας καί 
τής έποχής μας. "Ο ταν μέ τόση άνεση, μέ 
τόση ασφάλεια, σκοτώνουν μέρα μεσημέρι κα- 
ταμεσ ΐς στον κόσμο έναν άνθρωπο σάν τον 
Α αμπράκη, βουλευτή, επιστήμονα, πρω ταθλη
τή καί δόξα  τή ς  'Ε λλάδας, έναν άντρειωμένο, 
αυτό δείχνει π ώ ς κανείς α π ’ όλους όσους ά- 
νασαίνουν στον τόπο  μας σήμερα δέν όρίζει 
τή ζωή του. Ποτέ άλλοτε σ τά  π ιο  μαύρα χρό
νια τής σκλαβιάς της ή χώρα  τούτη δέν ξέ- 
πεσ ε  τόσο χαμηλά. Εάν εύθύς άμέσως σύσ
σω μος ό λαός δέν σηκωθεί νά σταματήσει 
τή μ πότα  τού φασισμού, σέ λ ίγο  θά είναι π ο 
λύ ά ρ γά , γ ια τ ί ή μπότα  αυτή θά κλωτσάει 
τό π τώ μ α  τής 'Ε λλάδας. Προτείνω σ ’ όλους 
τούς πολίτες πού  άγοπτάνε τον τόπο  τού
τον, τήν π α τρ ίδ α  τους, εκφράζοντας τό με
γά λο  πένθος α π ' αύτή τή φριχτή καί ντρο- 471



ττερη πράξη , να κοπταθέσουμε στεφάνι στον 
άγνω στο οτρατιώ τη .

ρ ίας και τής β ίας. Στην πρώτη άνήκουν όσοι 
τίμ ιο ι —  δσοι "Έλληνες.

Ο Γ. Π. Σ Α Β Β ΙΔ Η Σ
"Αν άποδειχθεί π ώ ς ό θάνατος του Λαμ- 

πράκη όφείλεται σέ δολοφονία, ή έλληνική 
πο λ ιτε ία  δεν χάνει άπλώ ς ένα θαρραλέο βου
λευτή —  χάνει και τά  τελευταία  άπομεινά- 
ρ ια  τής τ ιμής της.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚ Α ΡΙ ΜΠΑΣ

Θ ά καταβάλω κάθε προσ πά θεια  να π α ρ - 
ευρεθώ και να πά ρω  μέρος στη σύσκεψη. "Αν 
δεν το  κατορθώσω έξουσιοδοτώ το  προεδρείο 
να βάλουν την ύπογραφή μου κάτω α π ό  ό- 
πο ιοδήποτε κείμενο και ψήφισμα που  θα έγ- 
κριθεΐ ά π ό  τη σύσκεψη.

Η ΔΑΦΝΗ ΣΚ Ο Υ ΡΑ

Ό  Γρηγόρης Α αμπράκης έδωσε όλη τη 
ζωή του στην * Ελλάδα, στην έπιστήμη καί 
στην άνθρωπότητα.

Ή  Ε λ λ ά δ α  τον έστεφάνωσε μέ το στεφάνι 
τού Βαλκανιονίκη. Ή  έπιστήμη τον έτίμησε 
μέ τον τ ίτλο  τού υφηγητή τής Ιατρικής. Καί 
ή άνθρωπότητα τον θρηνεΤ σήμερα σαν ηρώα 
που  έπεσε στον άγώ να  γ ια  την π α γκ ό σ μ ια  
ειρήνη.

Ά π ό  την άλλη μεριά εΐναι τά  κτήνη που 
τον δολοφόνησαν κΓ έχεΐνοι που  τά  υποκι
νούν, τά  πληρώνουν καί τά  προστατεύουν χρό
νια τώ ρα κ’ έχουν τελείως άπσχαλινωθεΐ.

Δεν άρκεΐ άπλή διαμαρτυρία. *0 έλληνι- 
κός λαός, ανεξάρτητα ά πό  πολιτικά  φρονή
ματα, πρέπει νά ξεσκεπάσει καί νά έξουδετε- 
ρώσει τούς δολοφόνους, τούς υποκινητές και 
τούς πρ ο σ τά τες  τους. Καί νά δημιουργήσει 
ήμερες, πολιτισμένες, δημοκρατικές συνθήκες 
ζωής στον τό π ο  μας.

Η Δ ΙΔ Ω  Σ Ω Τ Η Ρ ΙΟ Υ
« Σ το  πρόσω πο  τού άξιου γ ιού  τής 'Ε λλά

δα ς Γρηγόρη Λ αμπράκη, ζήτησαν νά σκοτώ
σουν την ειρήνη, τη λεβεντιά, την ανθρωπιά. 
Μά σκοτώνεται π ο τέ  ό ήλιος; Ή  ‘Ελλάδα 
σύσσωμη είναι στο  πόδ ι. "Ο χι γ ιά  ταφή, μά 
γ ιά  άνάσταση».

Ο Ν Ι Κ Ο Σ  Τ Σ Ε Κ Ο Ϋ Ρ Α Σ

Σ άν "Έλληνας ντρέπομαι πού  "Ελληνας 
δ ιέπραξε ένα τόσο ά ποτρόπ α ιο  έγκλημα. Σάν 
δημοκράτης, είμαι περήφανος γ ιά  τον άθά- 
νατο Λ αμπράκη. Τυχεροί δσοι πεθαίνουν, γ ιά  
νά γίνουν σύμβολα μιας Ιδέας.

Ο ΔΗ Μ Η ΤΡΗ Σ Φ Ω ΤΙα Δ Η Σ
Τό κοώοκαίρι τού 1924 ό φασισμός δολο

φονούσε στη  Ρώμη τό  βουλευτή Μ ατεόττι. 
Αύτή ή σκέψη καρφώθηκε στο  μυαλό μου μό
λ ις έμαθα τό  έγκλημα τής Θεσσαλονίκης. ‘Ο 
φασισμός χτυπάει τώ ρα τ ις  πόρτες τού τό
που  μας. Ά π ό  σήμερα υπάρχουν στην Έ λ - 
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0  ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΨΑΘΑΣ
«Δέν μάς ένδιαφέρει ή Ιδεολογία τού θύ

ματος.... Αύτό πού  μάς ένδιαφέρει είναι δτι ό 
βουλευτής Α αμπράκης ήταν μιά προσω πικό
τη τα  κοινοβουλευτική —  νόμιμα ψηφισμένη 
α π ’ τό  λαό —  που  έπειδή άντι μαχόταν τήν 
πολιτική καί τούς άνθρώπους τής άντίπάλης 
παράτα ξης, έξσντώθηκε δολοφονικά μ* ένα ψυ
χρά προμελέτημένο κΓ ά π α ίσ ιο  κακούργημα. 
Κακούργημα τέτοιο, πού  θυμίζει τ ις  σκοτει
νές μέρες τού χιτλερισμού, τής β ίας καί τής 
βαρβαρότητας».

Ε π ίσ η ς  καταδίκασαν τό έγκλημα οΐ λο
γοτέχνες καί καλλιτέχνες: Πόνος Βασιλείου, 
Βύρων Πάλλης, Ά σημάκης Πανσέληνος, Ε υ
ά γγελ ο ς  Παπανούτσος, Ά λέκα  Παΐζη, Λεω
νίδας Χρηστάκης, Ειρήνη Γαλανού, Α λίκη 
Γεωργούλη, Ά λέξης Δαμιανός, ‘Ελένη Βοΐ- 
σκου, Σ τέλιος Γεράνης, Νίκος Π απσπερικλής, 
Ά ντώ νης Ξενάκης, Ε ύάγγ . Κ αμπέρος, Ο. Ά -  
ρώνης, Μήτσος Κατσίνης, Γιάννης Α γγέλ ο υ , 
Ειρήνη Κορνηλάκη, Γ ιάννης Ά νδρίτσος, Γ ιάν
νης Μαρουδής, Νότης Π εργιάλης, Ιπ π ο κ ρ ά 
της Φ ραγκόπουλος, Βούλα Δαμιανάκου κ.ά.

Τό ψ ή φ ισ μ α  τ ώ ν  π ν ευ μ α τ ικ ώ ν  
κα ί κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ώ ν  οργα νώ σ εω ν
Ή  σύσκεψη τών πνευματικών καί καλλι

τεχνικών οργανώσεων έγινε σ τ ις  3 Ιουνίου  
στο  Θ έατρο Γ. Π αππά. Ή  σύσκεψη ένέκρινε 
τό π ιο  κάτω ψήφισμα:

« Ε μ ε ίς  οί πνευματικοί άνθρωποι τής χώ
ρας, διανοούμενοι, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, 
συνήλθαμε σήμερα Δευτέρα καί ώρα 7 .3 0  σέ 
κοινή σύσκεψη στο θέατρο Γ. Πατητά.

Α φού άκούσαμε μέ άμοιβα ία  κατανόηση 
τ ίς  απόψεις πού  διοπνπώθηκαν ά πό  τούς συ
ναδέλφους μας

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε

1. —  "Ο τι ή δημοκρατία  διέρχεται δεινή 
κρίση στον τό π ο  μας καί κορύφωσή της είναι 
ή τελευταία  δολοφονία δημοσίου άνδρός. 
πράξη αυτή πού  καταδικάζεται άπερίφραστ 
ά π ό  τ ίς  συνειδήσεις όλου τού πνευματικού κό
σμου, μπορεί νά άποτελέσει προο ίμ ιο  ένόέΐ 
ολοκληρωτισμού.

2 . —  Οτι ό διάλογος, ή έλεύθερη άνταλ·| 
λαγή  απόψεων, ή ειρηνική μάχη τών ιδεών 
άντι καθίσταται μέ τήν δολοφονία. Τό γεγο
νός αυτό θά έχει σοβαρό άντίκτυπο στήν έ
λεύθερη έκφραση τής καλλιτεχνικής δημιουρ*] 
γ ία ς  καί θά θέσει σέ κίνδυνο τήν κουλτοόν-
τού τόπου.

3.—  Έ ά ν  επιβληθεί ό φόβος πάνω  στ6 
πνεύμα, κάθε έννοια ελευθερίας θά είναι άνυ- 
παρκτη.



Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

1. —  "Ο τι είναι ανάγκη να έξασφαλισθούν 
στην ‘Ελλάδα τα  δημοκρατικά δικαιώ ματα 
του ά /θρώ που και του πολίτου  και νά π α τα 
χθεί τό έγκλημα. Νά διαλυθούν οι παρακρα
τικές όργανώσεις.

2. —  "Οτι οί πνευματικοί άνθρωποι θά υ
ψώσουμε τό έργο μας, έξέχουσα έπαλξη γ ιά  
την άμυνα τής δημοκρατίας, γιο νά έχφρά- 
σουμε καί νά προστατεύσουμε την £λ*υθερία 
του πνεύματος καί της καλλιτεχνικής δημιο^ρ- 
γ ίας.

3. —  "Αν δεν θέλουμε νά βλέπουμε μαυρο
πίνακες πνευματικών δημιουργημάτων καί β ια
σμούς συνειδήσεων, άν θέλουμε νά έπικρα
τήσει ό δ ιάλογος καί δχι τό  έγχειρ ίδιο  των 
δολοφόνων, άν θέλουμε νά μην (δούμε πυρ- 
καϊές π ο ύ  θά φουντώνουν με τά  έργα  μας,

πρέπει νά βρισκόμαστε σέ διαρκή συνοτγερμό 
συνειδήσεων.

4 .—  Στην προσ πά θεια  μας ζητούμε τη 
συμπαράσταση του ελληνικού λαού, προς τον 
όποιο  άπευθύνουμε τό έργο  μας καί γ ιά  την 
πολιτιστική  άνοδο τού όποιου μοχθούμε.

Ή  παρούσα  σύσκεψη θά θεωρηθεί ώς 
προσυνέδριο γ ιά  την υπεράσπιση τής κουλ
τούρας καί τής δημοκρατίας.

'Εκλέγουμε προσωρινή έπ ιτροπή γ ιά  τή 
διαρκή έγρήγορση έπί τού κινδύνου πού  δ ια - 
τρέχουν τά  στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώμα
τα  καί γ ιά  νά συγκολέσει τό  γρηγορώ τερο 
συνέδριο των πνευματικών άνθρώπων όλης τής 
χώ ρας με σχοπό τήν άποφασιστική περιφρού
ρηση τού ελευθέρου διαλόγου των (δέων καί 
τήν άποτίναξη τού φόβου ά π ό  τήν πνευμα
τική δημιουργία».

Ή "Εκθεση 'Ελληνικού Τοπίου
Ή Κοσμητεία Ε θνικού Τοπίου καί Πόλεων 

οργάνωσε στο Ζ ά ππειο  ά π ό  τ ις  17 τού 'Α
πρίλη ώς τ ις  16 τού Μάη τήν πρώ τη έκθεση 
έλληνικού τοπίου. «Σ κοπός τής Έ κθέσεως 
αντης —  άναγραφόταν σέ μιά π ινακ ίδα  μέσα 
στην αίθουσα —  εΐναι νά ύπενθυμίση εις τον 

[ επισκέπτην, ότι ή διαφύλαξις καί ή π ρ οσ τα 
σία τού φυσικού τοπ ίου  καί τών ιστορικών 

ιείων τής χώ ρας μας είναι έργον καί 
(ρέωσις πα ντός "Ελληνος και δτι ό καθέ- 
δύναται νά βοηθήση εις τήν προσπάθειαν 

[αύτήν. Κάθε κοτταστροφή ή άσέβεια  πού γ ί-  
άπό άγνο ια  ή έπ ιπολα ιότητα  αποτελεί 

ή  κατά τή ς  Ιστορίας τού έθνους καί 
ίτο0 πνευματικού πολιτισμού». Τήν καταστρο- 
1*1 τού ελληνικού τοπίου  κατέδειξε έναργέ- 

rcc ή εύγλωττη μαρτυρία τής φωτογρα- 
ή γραφική πα ράσ τα σ η , ό άνάγλυφος 

ΐς, σοφά διαλεγμένα  γ ιά  νά τονιστεί ή 
ρ’-τελεσμένη π ιά  ζημιά ή ό κίνδυνος πού  ά- 

•ί τήν ’Ακρόπολη, τό  Λυκαβηττό, τήν 
τό  ιδιαίτερο χρώ μα τού έλληνικού 

Γ|°ο, καί μέ καυστικά μονολεκτικά σχόλια , 
ικές φράσεις ή καί έκκλήσεις σωτη- 

«άσέβεια», «άγνοιοο, «έπιπολαιότητα», 
®*χρμόδιοι υποδεικνύουν —  οί άρμόδιοι 

>, «σωθήτω ή Πεντέλη» κλπ. Ή  "Εκ
δορά  τήν ευεξήγητη έπιφυλακτικότητά

της —  που εκφράστηκε λ.χ. μέ τή σώφρονα 
σ ιγή  της γ ιά  τήν Πάρνηθα ή καί μέ τον έπι- 
μερισμό τής ευθύνης σ ’ όλους —  ήταν ωστό
σο ένα καταπελτικό κατηγορώ εναντίον του 
κυρίου υπευθύνου: τής αυθαιρεσίας του κρά
τους τών νέων Περικλέων, πού  ή πολυπρά- 
γμονη δράστηριότητά τους γ ιά  τά  ρουσφέ- 
τ ια  τών ήμετέρων, δέ λογαριάζει ούτε το π ία , 
ούτε ιστορικά μνημεία, ούτε πνευματικούς π ο 
λιτισμούς.

Χ ρ έο ς καί δικαίωμα
‘Ο πρόεδρος τής Κ οσμητείας Εθνικού Το

π ίου  καί Πόλεων καθηγητής Δη μ. Πικιώνης, 
προλογίζοντας τό  φυλλάδιο πού  μοιραζόταν 
στήν "Εκθεση Τοπίου, μιλάει γ ιά  ένα καί
ριο θέμα: γ ιά  τό χρέος άλλά καί τό  δικαίω
μα τών πνευματικών άνθρώπων είτε ενεργούν 
σαν ά τομ α  είτε σάν συλλογικές όργανώσεις, 
νά έχουν τον πρώ το λόγο  σ τά  πνευματικά θέ
ματα  καί γ ιά  τ ις  άπόπειρες που  γίνονται νά 
άπαλλοτριωθούν αυτά  τά  δικαιώ ματα καί νά 
άντικατασταθούν ά π ό  τή γραφειοκρατική ά- 
μάθεια. Γράφει:

«Ή  Κοσμητεία Εθνικού Τοπίου καί Πόλεων 
άπέρρευσεν ά π ό  μίαν άνάγκην. βΩς μ ία  αυ
θόρμητος καί π η γ α ία  έκδήλωσις τής Ιδιωτι
κής πρω τοβουλίας. Τών άνωτέρων πνευματι- 473



κών μας Ιδρυμάτων και τών πολιτιστικών όρ- 
γανώσεων της χώρας. ΕΤπαν δ ι ' αυτήν δτι 
εΐναι «αγνώστου συστάσεως, άρμοδιότητος 
και ευθύνης». Τούτο σημαίνει, δτι μόνον αί 
υπό τού Κράτους έντοπιζόμεναι αρμοδιότη
τες είναι αί μόναι νόμιμοι και δτι έξω άπό 
αύτάς οι πνευματικοί άνθρωποι είναι κατα
δικασμένοι νά μη ένδιαφέρωνται δ ιά  τά  κοι
νά, άκόμη καί όταν έχεινοι οΐ όποιοι έχουν 
περιβληθή τά ς  αρμοδιότητας αύτάς με
λετούν ή άλλως πω ς εμποδίζονται νά έκτε- 
λέσουν τό κοθήκον των ή άδυνατούν να συλ- 
λάβουν τό  μέγεθος τών συχνά πέραν πάσης 
προβλέψεως εις έκτασιν ευθυνών των.

Ή  σύστασίς μας έγινεν υπό τό  φώς της 
ή μέρας. Είναι μία συστασίς * Αδελφότητος 
έπιζητούσης τό  αγαθόν. Ή  άρμοδιότης μας 
άπορρέει ά πό  τό γεγονός, δτι εΤμεθα καί ή- 
μεΐς, καθ' δ μέτρσν έκαστος άπό  ή μάς ήδυ- 
νήθη νά τό  έπιτελέση, άνδρες άγαθο ί, ειδό- 
τες, επιστήμονες, καλλιεργούντες δηλ. τό έ- 
π ίσ τα σ θα ι, όχι είς την δόξαν, δηλ. την αυ
θαίρετον δοξασίαν, τών βέβηλων. Αυτό τό 
χρέος άσκούμεν, αυτό τό  δικαίωμα, που  έχει 
άναγνωρισθή είς όλα τα  μέρη δπου επικρα
τεί κάποια  πνευμοτΓΐκή κοελλιέργειοο.

Δεν έχουμε να προσθέσουμε τ ίπ ο τε  εμείς. 
Ό  σεβάσμιος καθηγητής Δημ. Πικιώνης μί
λησε στο όνομα τού πνεύματος με πλήρη 
γνώση καί συναίσθηση εεθύνης.

Οί β ιβλ ιοθήκες , ή Ουνέσκο 
καί τό κράτος

Τά πορ ίσματα  γ ια  την άθλια κατάσταση 
τών βιβλιοθηκών που βγαίνουν άττό την έ
ρευνα της «Ε. Τ.» —  άν καί δεν όλοκληρώ- 
θηκε άκόμα —  έπιβεβαιώνονται καί άπό  τήν 
Ουνέσκο σύμφωνα με ανταπόκριση της έφη- 
μερίδας «'Ελευθερία» ά πό  τό  Παρίσι: ό έμ- 
πειρογνώμονας Δανός βιβλιοθηκάριος κ. Κίρ- 
κεγκαρτ# ύστερα άπό  έξάμηνη επ ιτό π ια  με
λέτη τού θέματος, διεκτραγωδεί σε έμπιστευ- 
τική του έκθεση την κατάσταση τών έλληνι- 
κών βιβλιοθηκών καί διαπιστώνει ουσιαστικά 
άνυπαρξία κρατικού ένδιαφέροντος. Ή  άνταπό- , 
κρίση λέει άκόμα, πώ ς ή Ουνέσκο θά διαθέ
σει ένα σημαντικό ποσό γ ια  «τεχνική βοή
θεια» σ τ ις  ελληνικές βιβλιοθήκες καί τελειώ
νει δμως μέ μιά υπόθεση: «όρισμένες ενδεί
ξεις έπιτρέπουν νά εικάζεται δτι τό  ένδιαφέ- 
ρον της Ουνέσκο γ ια  τ ις  έλληνικές βιβλιο
θήκες, θα έξαρτηθεΐ μελλοντικώς καί άπό  τό 
ένδιαφέρον που θα εκδηλώσει έμπράκτω ς ή 
ίδ ια  ή έλληνική κυβέρνηση».

Δε θέλουμε νά πιστέψουμε ωστόσο πώ ς ή 
Ούνέσκο έξαρτά τό ένδιαφέρον της ά π ό  τό 
ένδιαφέρον τού σημερινού σκοταδιστικοΰ κρά
τους μας. Γιατί τότε πρέπει νάναι βέβαιη 
πώ ς ή προσφορά της έξισουται ουσιαστικά 
μέ άρνηση.

Μ ι χ ά λ η ς Παπαμαΰρος
ή πνευματική πορεία τοϋ δασκάλου

τής Ρ Ο Ζ  Α Σ  ΙΜ Β Ρ ΙΩ Τ  Η
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*0 Μ ιχάλης Παπαμαΰρος, ό γενναίος στο 
νού καί πα ιδ ί στήν καρδιά, έκλεισε γ ιά  πάντα  
τά  μάτια. Τώρα γύρω του στεκόμαστε δλοι 
αποσβολωμένοι. Μήπως είμαστε κ' εμείς υ
πεύθυνοι γ ιά  τ ις  τρογικές συνθήκες που τον 
έφεραν οπτόν τάφο; Τ ί συνέβηκε λοιπόν; Ποιος 
εεθύνεται γ ιά  τον άδικο χαμό ένός εργάτη 
τής π α ιδε ία ς; Βέβαια τό κράτος καί ή βία, 
ή απαγόρευση τής σκέψης, ό κλήρος, οί εξο
ρίες, οί φυλακές. "Ο μως ό θάνοττός του χτυ
πάει κατάστηθα καί τήν έλληνική διανόηση
καί τό  έκπαιδευτικό σώμα. Μήπως φταίμε 
ως ένα μεγάλο βαθμό κ’ έμείς; Πρέπει νά 
τριβελίζει τή  συνείδησή μας, δτι χρέος δλων
μας άνεξαιρέτως είναι νά μαχόμαστε. Κανείς 
σκεπτόμένος 5έ μπορεί νά δραπετεύσει άπό 
τό  χρέος του* έτσι μόνο μένει άτρωτη ή ελευ

θερία τής σκέψης. Τ ί γύρευε ό Παπαμαΰρος; 
Τό πιστεύω  του διατυπώνει στο  τελευταίο 
βιβλίο του π ά ν ω -κ ά τω  έτσι: «Μέ τήν άτπ>· 
λυτρωμένη, τήν υψηλή δύναμη τής παραγω
γής απελευθερώνονται καί ενεργούν δ λες α 
δημιουργικές δυνάμεις του ανθρώπου ί 
κοινωνία τότε προκόβει, τό  άτομο ζει έλ&* 
θερο, βρίσκει τήν ανθρωπιά του». Όποιος 
έχει αρκετή φαντασία καταλαβαίνει, τ ί σημβ' 
σ ία  έχει ocuto γ ιά  τήν άνοπτροφή τής νεολαίος 
καί ποιό δρόμο άνοίγει γ ιά  τό δάσχβλή 
Μπορεί κάπως νά χτυπάει άσχημα αύτο ^  
ξερά «οικονομικό» αξίωμα, δμως άν 
προσέξει κοενείς, βλέπει π ο ιά  άκατάπα^ 
θυσία ζητεί άπό κείνον πού τό πιστεύει, * 
πει πόσο ενεργεί μέσα σ ’ αυτόν κι Λ*** 
τη θέληση τής οικοδόμησης, τής βαθειάζ W



πόνιας γ ιά  τον άνθρωπο, ώστε νά υψώνεται 
τό  αξίω μα τούτο στον άληθινό, τό  νέο ου- 
μανισμό. ‘Ο Π απαμαύρος μπροστά σ ’ αύτό 
τό χρέος πετάει ά πό  πάνω  του κάθε έπι φα
νεί αχό στη δουλειά του. Πείθεται, δτι ή δου
λειά διανοούμενου καί δάσκαλου είναι ν* ά- 
νασύρει τον «άνθρωπο» μέσα στο  κάθε άτο
μο κι όχι μόνο νά του δόσει ένα φορτίο γνώ
σεις. Κ αταλαβαίνετε τη βασανιστική πορεία  
που  άνοιγόταν μπροστά  του, δμως μιά προ- 
μηθεϊκή θέληση άναδημιουργίας ένεργούσε μέ
σ α  του, και τον ώθούσε. ‘Ο ραματίζετα ι τήν 
ανάσταση τού λαού δ ιά  της πα ιδε ία ς. "Ολη 
του τη νεότητα, δλη τήν άνθρώπινη δύναμή 
του, δλη του τη σοφία τη σπαταλάει άσω τα 
σε τούτο τό  όραμα, τό  ποτίζει μάλιστα  μέ 
τό α ίμ α  της καρδιάς του. ’Α γάπησε τόσο 
τό  π α ιδ ί τού λαού, πού  κι όταν ακόμα άρ
ρωστη ή καρδιά  του πή γα ινε  νά σ πά σ ει μέ
σ α  σ τά  στήθια  του, δταν τό  μέτωπό του τό 
έκαιγε ό πυρετός, δταν τά  νεύρα του βρί
σκονταν σε υπερδιέγερση πάλ ι αγωνιζόταν. 
«Πρέπει, μού είχε π ε ι, νά τελειώσει αυτό τό 
βιβλίο μου κι άν άκόμα μού στοιχίσει τό 
θάνατο». Ή τ α ν  τό  έργο  του «Σ ύστημα νέας 
πα ιδαγω γικής»  τό  κύκνειο ά σ μ α  τού δάσκα
λου, που  τον έριξε στη φυλακή καί τον όδή- 
γησε στο  θάνατο. Τον είπαν  «άθεο» τον Πα- 
παμαύρο  κ’ έκεΐνος άπαντούσε περήφανα: 
«ΚαλεΤτε τό  λαό νά δέσει τά  χέρια  του και 
νά μπιστευτεΐ τή μοίρα του σ ε  έξωγήϊνες δυ
νάμεις. Σ ά ς  ρωτάω, πρέπει στο άναμεταξύ 
ό άνθρωπος νά πεθάνει στην άθλιότητα; Τό
τε  σείς πού  τά  λέτε αυτά  είσαστε π α ιδ α γ ω 
γοί -  δημαγω γοί, σ είς  είσαστε οΐ ένοχοι γ ιά  
δλα». "Ο σο έχουμε άνοιχτά τά  μάτια  μας, 
6έ μπορούμε νά ζούμε, έλεγε, καί νά χαιρό
μαστε τό φως τού ήλιου, όσο έκατομμύρια 
π α ιδ ιά  ζούν καί παλεύουν στο οτκοτάδι που  
όλοένα απλώνεται καί γ ίνετα ι π ιο  πηχτό . 
Ό  Π απαμαύρος άρχισε τή δουλειά τού Σ ι- 
σύφου, πόσοι ά π ό  τους διανοητές δόσανε ένα 
χέρι, ώστε ό ογκόλιθος - θεμέλιος λίθος γ ιά  
μιάν άναδημιουργία  νά φτάσει στήν κορφή; 
Αυτό ήταν τό  χρέος δλων των διανοουμένων 
καί έκπαιδευτικών άττέναντι στο  νεκρό ά γω 
ν ιστή δάσκοώο, που  γαλήνιος μέσα στον τά 
φο του φαίνεται νά μάς π ρ ο τρ έπ ε ι: πρέπει 
νά είσαστε δ ιπ λά  τώ ρα πα λ ικά ρ ια , γ ια τ ί εί
ναι άνάγκη νά πολεμήσετε γ ιά  τή μόρφωση 
τού λαού καί νά νικήσετε. Ζηλεύω τήν τύχη 
σας, εγώ  τσακίστηκα στον άγώνα.

Π ο λ ύ  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  έ χ ε ι  ή π ν ε υ 
μ α τ ι κ ή  π ο ρ ε ί α  τ ο ύ  Π α π α μ α ύ -  
Ρ ο υ . Ή τ α ν  γεννημένος δάσκαλος. * Ανα
θρεμμένος μέ τον Πλάτωνα συνέλαβε σω στά 
τό κατεξοχήν ανθρώπινο, τή μόρφωση των 
νέων, που  πάνω  σ* αυτή βασίζεται ή ευτυχία 
ή ή δυστυχία  των λαών. Ή  ευθύνη τού δά
σκαλου, δίδασκε στο  Μ αράσλειο, είναι με
γάλη. Μ πορεί νά μην είναι δλα  στο χέρι 
Μας, δμως είναι π ά ρ α  πολλά. "Ο που δεν υ
πάρχει καρποφόρα γη , έκεί δεν προκόβει ό 
σ π ό ρ ο ς . Προσοχή στήν ά γω γή  λοιπόν. Ή  
Παιδεία δεν διοτπστίζει τήν ψυχή, άν δεν ά γ -

γ ίζε ι τά  τρίσβαθά  της. Γρήγορα τώ ρα ό δά 
σκαλος παράτησε όλες τ ις  επ ιδράσεις πού  
είχε ύποστεί ά πό  τή μακρόχρονη παραμονή 
του στή  Γερμανία καί κοιτάζει κατάματα  
τήν πρα γματικότητα . Γίνεται φανατικός δη
μοτικιστής, θαυμαστής τού Ψυχάρη. Βρίσκει 
πώ ς οί διανοούμενοι κ ’ οι μεγάλοι δάσκαλοι 
έχουν μιά μανία νά σπάζουν τό  κεφάλι τους 
καί τό κεφάλι των πα ιδ ιώ ν μέ σκοτεινά α ι
ν ίγμ α τα , έτσι που  χάνουν τό  έδαφος κάτω 
ά πό  τά  π ό δ ια  τους. Πολλοί κουβεντιάζοντας 
«περί πραγμάτω ν» χάνουν τά  ίδ ια  τά  π ρ ά 
γμ α τα . Χωρίζουν τή ζωή ά πό  τή σκέψη. "Ο 
μως τό κύριο, έλεγε, δέν είναι νά μάθουμε 
τούτο ή έκεΐνο, πρέπει νά διδαχτούμε γ ιά  
νά ζήσουμε τή ζωή μας, νά γίνουμε Ικανοί 
νά πράττουμε. Γ ιατί ή πράξη είναι ή ψυχή 
τής ζωής. Ό  σκοπός τής άνθρώπινης μόρ
φωσης είναι νά ενεργεί μέ γνώση. Γνώση 
χω ρίς πράξη καί πράξη  χω ρίς γνώση είναι 
δυο κούφιοι καρποί στο  δέντρο τής ζωής.
’Αλλά γ ιά  νά π ρ ά ξεις  σύμφωνα μέ τή γνώση 
είναι πολύ δύσκολο καί χρειάζεται άσκηση 
ά πό  μικρή ήλικία. Γιοττί πρ έπει νά συνηθί
σουμε, τόνιζε στους δασκαλιστές, άκόμα καί 
τήν π ιο  μικρή άπασχόληση νά τήν υψώνουμε 
σέ τέχνη, σέ άσκηση τού μυαλού νά βρίσκει 
τό  σωστό καί σ έ  δεξιότητα τού χεριού νά 
πρά ττει τό  ώραίο. "Ε τσ ι, έλεγε ό Π., άνα- 
τρέφουμε οχι μόνο τον χρήσιμο πολ ίτη , άλλά 
τού δίνουμε μαζί καί τή χαρά. Αυτή είναι 
άνώτερη, είναι ή δημιουργική χαρά , ή ήθι- 
κοποιητική.

Γνώρισα τον Π απαμαύρο φτασμένο π ιά  
π α ιδ α γω γό  τό  1924 στο  Μ αράσλειο διδα- 
σκσλειο ' ήταν υποδιευθυντής. ‘Ο προβλημα
τισ μός του ήτταν διαποτισμένος ά πό  τή γ ερ 
μανική φιλοσοφία, κυρίως τον Κάντ, καί ά πό  
τούς Γερμανούς π α ιδα γω γούς. Θ αύμαζε τον 
Κερσενστάΐνερ, τον Γκάουντιχ καί τον Σ πράν- 
γκερ. Παίδευε τον Π. δμω ς τό  πρόβλημα, 
άν είναι σέ θέση ή π α ιδ ε ία  νά μάς δόσει 
«ήθικούς χαρακτήρες». Πίστευε, τότε  πού  τον 
γνώ ρισα, στή γνώμη τού Κάντ, δτι οφεί
λουμε ά π ό  δλες τ ις  ενέργειες τού άνθρώπου 
νά οικοδομήσουμε ένα «κράτος σκοπών», σκο
πώ ν που  ό ένας νά υπηρετεί τον άλλο καί 
κανένας νά μήν αντιμάχετα ι τον άλλο. Αυτό 
όδηγεΐ στον τελικό οκσττό, σ ’ ένα γενικό σύ
στημα  κουλτούρας, σ το  «κράτος τού λόγου» 
ή στο  «κράτος τού δικαίου». Νά θέλεις νά 
άνήκεις σέ μιά τέτο ια  κοινωνία σημαίνει» 
λέει ό Κάντ, μιά αποφασιστική ηθική π ρ ά 
ξη, τήν πράξη  τού ύπερεμπειρικού, τού «νοη
τού» χαρακτήρα, δηλ. τού χαρακτήρα πού 
δέν καθορίζεται ά π ό  ψυχολογικές συνθήκες, 
π α ρ ά  αυτοκαθορίζεται ά π ό  τήν άμεση άνα- 
γνώριση τού «ηθικού κράτους τών σκοπών».
’Εδώ έβρισκε ό Π απαμαύρος νά ξεπηδούνε 
πολλά  προβλήματα  καί συλλογιζόταν, πώ ς 
θά μπορούσε ή π α ιδε ία  νά βοηθήσει προς 
αυτή τήν κατεύθυνση. "Ετσι σ ιγ ά  - σ ιγ ά  έ
πα ιρναν ή π α ιδ ε ία  καί ή ηθική τό  ιστορικό 
καί πολ ιτισ τικό  τους νόημα μέσα του. Δέ 
θά  ξεχάσω μιάν όμ ιλία  του σύντομη στούς 475



δασκαλιστές —  συνηθίζαμε ol καθηγητές με
τά  την προσευχή κάθε πρ ω ί μέ τή σειρά  μας 
νά άναπτύσσουμε ένα θέμα. ‘Ο δάσκαλος 
μίλησε μέ πάθος άνατττύσσσντας τ ις  ίδέες 
του Κάντ, γ ια  την είρήνη και τό δίκαιο. 
« ’Αγωνίστηκε, εΐπε, δσο κανένας στην έττοχή 
του γ ιά  μια «διαρκή κατάσταση δικαίου και 
είρήνης μεταξύ των λαών». ΕΤναι ένα αξίω
μα, έλεγε ό Παπαμαύρος, άττόλυτα ηθικό, 
εΐναι ένα έργο  άπό  τό  όττοΐο κανένας τίμ ιος 
άνθρωπος δε μπορεί νά παρατηθεί μέ κανένα 
πρόσχημα. Δ ιάβασε περικοπές ά π ό  τον Κάντ, 
δπου καυτηρίαζε ό φιλόσοφος κείνους πού 
παρουσίαζαν τον πόλεμο σαν κάτι πού  ένυ- 
πάρχει στη  φύση του άνθρώπου κ' εΐναι ά- 
ναγκαΐο γ ιά  την έπιβίωσή του. Ά ποκαλούσε 
τούς φιλοπόλεμους «θηρία». * Ονόμαζε τούς 
λαούς, πού  δέν ξέρουν κανένα καλύτερο μέσο 
γ ιά  νά διεκδικήσουν τά  α ίτήματά  τους, δί
καια ή άδικα, π α ρ ά  τον πόλεμο, «βάρβα
ρους». Ά π ό ρ ρ ιπ τε  κάθε προσπάθεια  ά πό  ένα 
λαό νά πάρει την κοσμοκρατορία, μέ τό  πρό
σχημα πώ ς εΐναι άνώτερος. 'Αποδέχονταν μιά 
άδελφική συνεργασία, μιάν «έταιρία», όπω ς 
την έλεγε, άπό  άνεξάρτητους και έλεύθερους 
λαούς. Κ' έδώ, πρόσθεσε ό Πατταμαυρος, μη 
νομίσετε πώ ς ζητάει άδιαμαρτύρητα ό Κάντ 
υποταγές των λαών καί άτόμων στην κατα
πίεση. ’Αντίθετα προτιμούσε την πάλη γ ιά  
την έλευθερία, π α ρ ά  μιά έπιφανειακή είρήνη, 
όπου μέσα της ένα μεγάλο μέρος άνθρώπων 
καταπιέζετα ι άπό  τούς λίγους. Κι αυτό, φώ
ναξε ό Π., ίσχύει καί γ ιά  την εξωτερική καί 
γ ιά  την έσωτερική πολιτική. ‘Ο Κάντ λέει, 
μπορεί νά γεννάει μεγάλη βουβαμάρα καί 
ήσυχία μιά κατάσταση γενικής τρομοκρατίας, 
όμως ά π ό  κάτω βράζει τό ήφαίστειο, ένώ 
ή άνησυχία καί ό άγώ νας τού κοινού γ ιά  
την έλευθερία φέρνει τ ις  σωστές λύσεις. *0 
Κάντ δικαίωνε τούς άττελευθερωτικούς άγώ - 
νες των λαών καί τ ίς  επαναστάσεις. Κι ό 
Πατταμαύρος πρόσθετε* άπό  αυτές τ ις  σκέ
ψεις πρέπει νά ξεκινάει κάθε δάσκαλος, καί 
νά παλέψει γ ιά  τη μόρφωση τού λαού. ‘Ολό
κληρη ή φιλοσοφία καί ή πολιτική, όπω ς βλέ
πετε, συνέχισε ό Παπαμαύρος, άποκορυφώ- 
νεται στη  φροντίδα γ ιά  σωστή πα ιδεία . Παι
δεία καί είρήνη ήταν ένα καί τό αυτό, γ ιά  τον 
Κάντ, όπω ς καί γ ιά  κάθε άνθρωπο. Σ ' αυτό 
τό  έργο καλούμαστε προ πάντων οι δάσκα
λοι». Μιά όλόκληρη βδομάδα ασχολήθηκε τό 
Μαράσλειο μέ τήν όμιλία αυτή κ ’ ήταν μιά 
ά πό  τ ις  άφορμές πού τον όδήγησαν κατό
π ιν  σ τά  δικαστήρια σάν «προδότη». Πίστευε 
ό Παπαμαύρος στο «σχολείο έργασίας», ό
πω ς όλοι μας τότε, γ ια τ ί π ιστεύαμε ότι θά 
λύτρωνε τό  σχολείο άπό τον βερμπαλισμό, 
ότι θά σύνδενε τήν έργα σ ία  τού μυαλού μέ 
τήν έργα σ ία  τού χεριού. Πάντα ή πρ οσ πά 
θεια έκείνη ήταν προδρομική καί έφερνε κατευ
θείαν στο  δρόμο τού σημερινού σχολείου. Ό  
Παπαμαύρος έγραψε βιβλία, άρθρα στον τύ
πο , μελέτες, υποστηρίζοντας τ ίς  άρχές τού 
«σχολείου έργασίας».

476 Ό μ ω ς  κατόπι γίνηκαν «Τά Μ αρασλεια-

κά» (1 9 2 5 ). 01 άδικοι διω γμοί, ή παραμόρ
φωση τής άλήθειας, ή ά γρ ια  έπίθεση τής 
αντίδρασης, ή άδικία τού κράτους, δόνησαν 
σεισμικά τό νού καί τήν καρδιά τού δάσκα
λου. Είδε καθαρά π ιά , πώ ς τό  «κράτος τού 
λόγου», τό «κράτος τού δικαίου», πού  εΤχε 
ύψωθεΐ μέσα του σάν τό ύψιστο έξωτερικό 
άγαθό, πού  θά ανέβαζε τον πολιτισμό κάθε 
άτόμου, θά τό έκαμε ηθικό, καί τότε όλοένα 
θά έπαυε νά χρησιμοποιεί τον καταναγκα
σμό, δέν ήταν τ ίπ ο τ ’ άλλο π α ρ ά  ένα κούφιο 
ίδανικό μέσα σ τ ις  υπάρχουσες συνθήκες, μιά 
ουτοπία. "Οτι τό σημερινό κράτος γ ιά  νά 
μπορεί νά έξελιχτεΐ ή τουλάχιστο νά κατευ- 
θύνεται προς τό  «κράτος δικαίου» προϋπο
θέτει ότι οί πολίτες εΐναι έλεύθεροι. "Ο τι 
άπό  μόνοι τους, μέ τήν ιδέα τής δικαιοσύνης 
καί τής εύθυδικίας ά πό  τή  μιά μεριά καί 
τής ήθιχής ελευθερίας άπό  τήν άλλη, εΐναι 
έτοιμοι νά συνεργαστούν προς αυτή τήν κα
τεύθυνση. Κ ατάλαβε ό δάσκοώος, ότι αυτό 
εΐναι αδύνατο. Τό σημερινό κράτος άντΐ νά 
εύνοεϊ μιά τέτοια  έξέλιξη, τή σ τρα γγα λ ίζε ι.

Από τά  Μαροκχλειακά κ’ έκεΐ πετάει όλες 
τ ίς  φρούδες έλπίδες κι άναζητεΐ μέ πάθος 
πο ιές  καταστάσεις ζωής επιδρούν άνασταλ- 
τικά κι απάνθρω πα. Βλέπει πώ ς ή έξαθλίω- 
ση κάνει νωθρό καί τό  πνεύμα καί τήν ψυχή. 
Βλέπει ότι ό λαός κροττιέται τεχνητά μακριά 
ά πό  τήν άληθινή πα ιδεία . Τό κράτος τού 
χαρίζει μόνο τό ντρεσσάρισμα τού δημοτι
κού σχολείου καί τού στρατού. Δίνει στά 
όγδόντα το ίς έκατό τού λαού, στον έργάτη, 
στον άγρότη, ένα ύποκατάστατο πα ιδε ία ς μέ
σ α  ατό δημοτικό, έτσι μόνο γ ιά  νά γίνει υπά
κουος καί πειθήνιος ατούς έκμεταλλευτές. Ε 
παναστατεί ό Παπαμαύρος, καθώς ήταν φύ
ση θεληματική. "Οχι π ιά , υποστηρίζει, μέσα 
στον άστικό κόσμο δέν ύπάρχει σωτηρία. 
Καί τότε χαράζει τό δρόμο του. Μόνη άμό- 
λυντη πη γή  γ ιά  άναδημιουργία παραμένει ό 
έργάτης, ό άγρότης, ό έργαζόμένος λαός. 
Έ δώ  χρειάζεται ή άναγεννητική προσπάθεια. 
Αυτού έδώ μένει καθαρό τό  ένστιχτο, μένει 
όλοζώντανη ή φυσική του ρώμη. Μόνο δπου 
ό άνθρωπος αισθάνεται τήν έργασ ία  του ά- 
ναγκαία  γ ιά  τήν κοινωνική ζωή, δπου  αίσθά- 
νεται τή θερμή άναπνοή του, άναγνωρίζει τσν 
έοα/τό του σάν δύναμη. Νά αισθάνεσαι τον 
έαυτό σου δυνατό, ή δύναμή σου νά γίνεται 
κίνητρο μιας άνώτερης ζωής, αυτό εΐναι τό 
αποφασιστικό σημείο. Πείστηκε ό Παπαμαύ
ρος, ότι δπου οί λαϊκές μάζες παίρνουν συ
νείδηση τού έαυτού τους, τής δύναμής τους, 
τότε αναπηδάει τό πολιτιστικό ένστιχτο, τού
το  δώ τό ένστιχτο νά τό υψώσεις σέ συνεί
δηση, ώστε νά μπορέσουν έπειτα  συνειδητά, 
μ ’ όλη τήν ψυχή, μέ άνθρωπιά νά πράξουν, 
τούτο εΐναι τό έργο τής εποχής μας. Στον 
εργαζόμενο λαό, βεβαιώνει στο βιβλίο του 
ό δάσκαλος, υπάρχει άκόμα πολλή πρωτό
γονη δύναμη, τό ένστιχτο τής δύναμης, ή 
νεργητικότητα τής ζωής, ή άνησυχία κ’ ή <ρν 
σική αγάπη . Στηρίζεται μέ τά  δυό του 1 ®  
δ ια  πάνω στη γή , δέν είναι άρρωστημένη Ά



σκέψη του, είναι μιά γή  πλούσ ια  και π α ρ 
θένα. Πρέπει αύτή την έργαζόμενη μάζα να 
την προσέξουμε πολύ οί δάσκαλοι. Ό  α σ τι
κός κόσμος, γράψει, είναι καταποντισμένος, 
ό πολ ιτισ μ ός του κατάντησε άναποδογύρισμα 
τής ψύσης. Οί ηθικές έννοιες άπολιθώθηκαν 
σ ε  έθιμα καί συμβατικότητες, τόσο πού  ή 
απόκλιση τού κόσμου αυτού ά πό  την τιμ ιό 
τη τα  καί την αλήθεια όχι μόνο δεν ενοχλεί 
π α ρ ά  ούτε καί γ ίνεται αισθητή. Μ’ αυτό τον 
τρόπο  δηλητηριάζεται ή νεολαία. Ή  διαφθο
ρά των ψυχών έπιδιώκεται μ ’ 'όλα  τά  μέσα 
κι ό άνθρωπος κατοστιεσμένος οικονομικά σιω
π ά . ’Αλλά έτσι χάνει τό  άτομο την έμπι- 
στοσύνη οπτόν έαυτό του. Τά νιάτα  βρίσκον
ται δέσμ ια  της άνάγκης, ή έλευθερία τής 
σκέψης έξοντώνεται οίκονομικά. Ό π ο ιο ς  ση
κώσει κεφάλι σ ’ αυτή τή σοπτίλα τον περ ι
μένει σκληρός αγώ νας, ή οίκονομ ική έξα- 
θλίωση τον έξοντώνει. Κ ’ εδώ έβλεπε ό Πα- 
παμαύρος τό  έργο  του δάσκαλου, νά κάνει 
τη νεολαία γερή κι ά ξ ια  ν’ άναλάβει την κά- 
θαρση καί τό δημιουργικό χτίσ ιμο.

Πώς θά σχηματίσουμε όμως μιά τέτο ια  
νεολαία, πώ ς θά όδηγήσουμε αυτό τό νέο κό
σμο; Μόνο, λέει ό δάσκαλος, ά μ α  τής δεί
ξουμε τό δρόμο νά σπάσει τά  δεσμά πού 
την περισφ ίγγουν. Μόνο ά μα  οπλίσουμε τή 
σκέψη της καί στομώσουμε τή δράση της. 
Βέβαια τούτο τό  σ π ά σ ιμ ο  δεν είναι εύκολο 
αϋτή τή στιγμή . Ή  άστική τάξη έχει όλα 
τά  ό π λ α  τά  ιδεολογικά καί π ρ ο  πάντω ν τό 
σχολείο, ένάντια στούς άντιφρονούντες. Τρο
μοκρατεί, λέει ό Π απσμαύρος, έλέγχει, π α ρ α 
ποιεί, καταδιώκει καί σκοτώνει στην ανάγκη. 
Ό μ ω ς  ό λαός, ό έργάτης, ό άγρότης, ό δια
νοούμενος έχει περισσότερη τιμ ιότητα , είναι 
άληθινός ανθρωπιστής. Έ δώ  ύπάρχει ένα υ
λικό πού δίνει ά πειρες δυνατότητες γ ιά  ένα 
« ξ α ν α χ τ ί σ ι μ ο  τ ο ύ  α ν θ ρ ώ 
π ο υ » .  Χρέος τού πα ιδα γω γού  καί τής 
δημοκρατικής διανόησης είναι μ ’ όλη τους τη 
δραστηριότητα νά δείχνουν τό  ψεύτισμα τών 
εννοιών, νά πολεμούν τό  γάντζω μα  σ τ ις  συ
νήθειες τ ις  αστικές καί την ψευτιά τους νά 
την κάνουν συνειδητή στη νεολαία. Μόνο μ ’ 
αυτές τ ις  προϋποθέσεις, καί μιά οίκσνομική 
άνεση, θά μπορέσουμε ολα τά  π α ιδ ιά  τού 
λαού, τών δημιουργών, νά διοστλάσπουμε ηθι
κά.

Νά την ονομάσουμε «προλεταριακή» τούτη 
την αγω γή , πού  αναπτύσσει ό Π απαμαύρος, 
στο βιβλίο του «Σ ύστημ α  νέας π α ιδ α γ ω γ ι
κής», δέ νομίζω π ώ ς θά τό δεχόταν ό συγ
γραφέας. Ή  σωστή όνομασία είναι ά  ν - 
θ ρ ω π ι σ τ ι κ ή  ά γω γή . Ό  σκοπός του 
δεν είναι ό προλετάριος, οα/τός ό ταλα ιπω 
ρημένος πού  έχει γίνει μ πά λα  σ τά  χέρια  τής 
ΧΡηματιστικής όλ ιγα ρχ ία ς, πού  ζεΐ στήν π ε ί- 
^  καί στήν ανάγκη. Ό  Π. ζητάει καί στον 
Προλετάριο τον «άνθρωπο» καί «πιστεύει» σ ’ 
^ ό ν ,  γ ια τ ί βλέπει πόση είναι ή δύναμή του 
Ρ ολη τή φοβερή καταπίεση καί πόση είναι 
 ̂ άμορψιά του μέσα στον έξευτελισμό του.

‘Αποκρούει τή μακαριότητα. Διάλεξε

λοιπόν τή συνειδητοποίηση καί φωτισμό τής 
μάζας σάν τον π ιο  άναγκαίο, σαν τό μονα
δικό δυνατό δρόμο καί καλούσε όλους τούς 
πα ιδα γω γο ύς σ ' αυτό τό  δρόμο. Ρεαλιστική 
πολιτική στον τομέα τής π α ιδε ία ς  —  πού  εί
ναι άξεχώριστη ά πό  τή γενική πολιτική —  
θά είναι ή φροντίδα νά έτο ιμαστεΐ τό σχο
λείο γ ιά  ν ’ άντικρύσει τή διαμορφούμενη νέα 
πραγματικότητα . Ή  διανοουμενίστικη, ή βερ
μπαλιστική π α ιδε ία , πού  μάς κατακλύζει ό- 
λοένα μέ πλήθος ά π ό  «άρχηγούς», ά πό  «έκ- 
λεχτούς» πού  απαιτούν υψηλές κι άσψαλισμέ- 
νες θέσεις, αυτή μπορεί νά ήταν κάπω ς χρή
σιμη 6σο άναπτυσσόταν ό Ιμπεριαλισμός, ή 
άποικιοκρατία . Ό μ ω ς , πα ρατηρεί ό Π., ή 
γή γίνηκε πολύ  στενή, οί λαοί ξεσηκώνον
τα ι, ξεψυχάει τό  πνεύμα τής ύποτέλειας, ή 
τεχνική κ’ ή επιστήμη φέρνει όλοένα κοντά 
τ ίς  χώρες καί τούς άνθρώπους, πού  τούς χω
ρίζει ή πολιτική καί τά  μονοπωλιακά συμ
φέροντα. Μιά λύση, προτείνει ό Π., νά ξε
σηκώσουμε όλες τ ίς  π η γ α ίες  δυνάμεις καί 
νά μορφώσουμε όλα τά  π α ιδ ιά  τού λαού 
έτσι, ώστε τό  καθένα νά είναι Ικανό νά ζήσει 
καί νά μπει στήν υπηρεσία  της σοσ ια λ ισ τι
κής κοινωνίας, έτσι θά δ ιαπλάσουμε τή νέα 
ήθική, τήν ήθική τού σοσιαλιστικού άνθρώ- 
που. Ή  τεχνική π ιά  θά πάψει νά μεταβάλλει 
τον άνθρωπο σ ε  σκλάβο, θά γίνει άπελευθε- 
ρωτική καί υπηρέτρια  τής άνύψωσης τού άν- 
θρώπου. Δέν υποστηρίζει στο  έργο  του ό 
συγγραφ έας μια χαταστροφική εξέλιξη, ένα 
έκψυλισμό τής ανθρώπινης υπόστασης, π α ρ ά  
ζητεί παράλληλα  π ρ ο ς τήν τεχνική καί γ ε 
νική ήθική δ ιαπα ιδαγώ γηση . Αυτός είναι ό 
νέος ούμανισμός. Τούτο τό  καθήκον πρέπει 
νά κυριαρχήσει τώ ρα καί στήν εκπαίδευση. 
"Ο μως κάθε μεταρρύθμιση σημαίνει καί νέο 
δάσκαλο. Ή  χρηματιστική ό λ ιγα ρχ ία  ά πό  
αντίδραση δέ δείχνει κανένα ένδιαψέρον ού
τε  γ ιά  τήν υλική ούτε γ ιά  τήν πνευματική 
προα γω γή  τού δασκάλου. 'Α λλά, γ ιά  τον Π., 
ό σύγχρονος δάσκαλος δέ μπορεί π ιά  νά 
μορφώνεται μό^> έπ α γγελμ α τικ ά , πρ έπει νά 
έχει πολύπλευρη μόρφωση, γ ια τ ί τό έπ ά γ- 
γελμ α  τού π α ιδα γω γο ύ  είναι τό  π ιο  ζωντανό 
ά πό  όλα τ ά  έπ α γγέλμ α τα . Θέλει άμεση έ- 
παψή μέ τήν πρα γματικότητα , μέ τήν οικο
νομική καί πνευματική έξέλιξη. «°Ένας δά
σκαλος, δίδασκε, όσο κοελός νά είναι, άμα  
προσφέρει χωροφυλακίστικη υπηρεσία  δέν εί
ναι δάσκαλος, είναι λακές τής όλ ιγαρχίας.
Ό  δάσκαλος πού  φροντίζει γ ιά  τή φώτιση 
τού λαού δέν έχει στον άγώ να  του κατά τής 
υποκρισ ίας καί τής διαφθοράς καί τής άσυ- 
δοσ ίας τ ίπ ο τα  άλλο νά χάσει, π α ρ ά  τ ίς  άλυ- 
σ ίδες του κ’ έχει νά κερδίσει τον κόσμο τής 
ειρήνης καί τής ανθρωπιάς, τό  κράτος τής 
όρθοφροσύνης, τό  κράτος τού πολιτισμού  καί 
τής εύημερίας».

Τό βιβλίο τού Μ. Ποτπαμαύρου τό τελευ
ταίο , είναι τό  π ιστεύω  ένός πραγματικού  
Δάσκαλου καί ’Ανθρώπου, είναι τό τέλος της 
πορεία ς του. Μάς δείχνει τό δρόμο νά συνε- 
χίσουμε τό έργο του. 477



Ή  μουσικός
Στη μεστή ά πό  κοινωνική δράση ζωή τής 

Αύρας Θεοδωροπούλου, ή μουσική δεν κα
τείχε μόνον τό  κέντρσν των καλλιτεχνικών 
της ένδιαφερόντων, άλλα άττοτελούσε και τήν 
κύρια έτταγγελματική της δραστηριότητα. Μια 
δραστηριότητα  έξίσου σημαντική. Ε ξ ίσ ο υ  καρ
ποφόρα, σ ’ ένα τομέα  τής πνευματικής μας 
ζωής, χω ρίς παράδοση έντεχνης δημιουργίας, 
δπω ς iyrocv ή μουσική σ τ ις  ά ρχές του αιώνα 
μας.

Ή  Αύρα Θεοδωροπούλου έζησε τήν έποχη 
τής δημιουργίας τής νεοελληνικής «έθνικής 
μουσικής σχολής». Κοντά στήν πρώ τη γ ε 
νιά των συνθετών της, τή γενιά  Καλομοίρη, 
έζησε δλες τ ις  προσπάθειες καί τους άγώ - 
νες της: τήν προβολή καί τήν καθιέρωση τών 
πρώ τω ν νεοελληνικών συμ<|>ωνικών έργων* τήν 
Ιδρυση καί άλλων μουσικών κέντρων έκτος 
ά π ’ τό  Ώ δεΐο  Αθηνών (Ιδρυση ‘Ελληνικού 
’Ωδείου καί Εθνικού ’Ωδείου)* τή δημιουρ
γ ία  νέων συμφωνικών συγκροτημάτω ν (Σ υ μ 
φωνική ορχήστρα 'Ελληνικού ’Ωδείου, Συμ
φωνική ορχήστρα Συλλόγου Συναυλιών) κ.λ.

Στήν πα ιδα γω γική , τή μουσική κριτική καί 
τή συγγραφ ή άφοσιώθηκε μέ ακούραστη έ- 
νεργητικότητα ή Αύρα Θεοδωροπ ούλου. ’Α π ' 
τα  π ρ ώ τα  κιόλας χρόνια τής κοινωνικής της 
δραστηριότητας, μετά τ ις  σπουδές της στό 
’Ωδείο ’Αθηνών, άναλαμβάνει τάξη πιάνου 
καί μετά Μουσικής Ισ τ ο ρ ία ς  άρχικά στο  
Ω δ ε ίο  ’Αθηνών καί κατόπιν σ τό  ‘Ελληνικό 
’Ωδείο καί σ τό  Εθνικό ’Ωδείο.

* Εκαντσντάδες μαθητές μελέτησαν κοντά 
της τήν ιστορία  τής τέχνης τών ήχων. Τό 
μάθημά της, όμως, δεν εΐχε τ ίπ ο τα  τό  κοινό 
μέ τήν ώς τότε ώδειαχή διδο:σχαλία τής ιστο
ρ ία ς τής μουσικής.

Τή σχολαστική προσήλωση στήν άνόητη 
λεπτομέρεια  καί τήν αποστήθιση ονομάτων 
καί ήμερομηνιών, άντικαθιστά τό ένδιαφέρον 
γ ιά  τό ουσιαστικό: τους μεγάλους σταθμούς 
τής μουσικής ιστορίας, τ ις  α ιτ ίες  τής γέννη
σης καί τής άνάπτυξής τους, δπω ς καί τούς 
νόμους πού  τούς κυβερνούν.

Τό ζωντανό περιεχόμενο τής διδασκαλίας 
της ή Αύρα Θεοδωροπ ούλου τό  οφείλει ά π ’ 
τή μιά μεριά σ τ ις  προοδευτικές της ίδέες καί 
άπ  τήν άλλη στή  γαλλική μουσική φιλολο
γ ία  (ισ τορ ία  μουσικής —  αισθητική), τής 
όπο ιας τά  π ο ρ ίσ μ α τα  καί τ ις  μεθόδους χρη
σ ιμοποιεί σέ συνδυασμό μέ τά  δ ιδά γμ α τα  
τής γερμανικής μουσικής φ ιλολογίας (τής 
μόνης ώ ς τότε  φ ιλολογίας, ή οπο ία  καθόριζε 
τό χαρακτήρα τής Ιστορίας τής μουσικής στον 
τό π ο  μ α ς).

Ή  κριτική τής Αύρας Θεοδωροπούλου ή
ταν ά π ο λ ο γ η τ ι κ ή .  "Ο πω ς ό Μανώ
λης Καλομοίρης καί ό Μ άριος Β άρβογλης, 
σ τ ις  ποώ τες δεκαετίες τού αιώνα μας, έτσι 
καί ή /λύρα Θεοδωροπούλου χρησιμοποίησε 
τό  δπλο  τής κριτικής κυρίως γ ιά  νά διαφεντέ
ψει τή νεοελληνική μουσική σχολή: νά έξη- 

478 γήσει τά  (δανικά της καί νά προβάλει τ ις

έπιτεύξεις της. Κ’ ήταν ή κριτική της αυτή 
θαρραλέα καί μαχητική, ταυτόχρονα δμως 
καί πειστική.

Διαφορετικό χαρακτήρα είχαν οί άλλες κρι
τικές της. "Ο σο ήταν π ά ντα  έτοιμη νά επα ι
νέσει μιά καλή έκτέλεση, τόσο δυσκολεβόταν 
νά έπικρίνει, μέ τήν άνάλογη αυστηρότητα, 
τό  άντίθετο. Μέ τάκτ καί καλοπροαίρετη δ ι
πλ ω μ α τία  ύπεδείκνυε τ ις  άδυναμίες καί τά  
σφάλματα.

Τήν παιδοτ/ω γική καί μουσικοκριτική ερ
γ α σ ία  τής Αύρας Θεοδωροπούλου όλοκληρώ- 
νει ή συγγραφική της δραστηριότητα.

*Ήδη ά π ό  τό  1911 έχουμε τυπωμένη σ ' 
ένα κομ·ϋό φυλλαδιάκι τή διάλεξή της «Ή  
Μουσική διά τών αιώνων» (άνατύπω σις έκ 
τών «Παναθηναίων», Ά θήναι 1911).

Ή  όμ ιλ ία  τούτη, πού  είναι γραμμένη σέ 
άπλή , στρωτή δημοτική, ά ς  μήν ξεχνάμε δτι 
δόθηκε τήν έποχή τών μεγάλων άγώνων τού 
δημοτικισμού, σ έ  μ ιά  σ ά λα  ταμπούρι τών 
συντηρητικών, δπω ς ήταν τότε τό  ’Ωδείο Α 
θηνών. Τό Ιδιο ά π λ ά  καί καθαρά σκιοτγρα- 
φούνται σ ’ αυτήν ο! μεγάλοι σταθμοί τής 
τέχνης τών ήχων ώς τ ις  άρχές τού αιώνα μας.

Δυο χρόνια άργότερα , σ τ ις  «Μουσικές με
λέτες» (άνάτ. περ . «Γράμματα», τόμ . 2ος, 
’Αλεξάνδρεια 1 9 1 3 ), ή Αύρα Θεοδωροπούλου 
μάς δίδει καί πάλ ι στή δημοτική τήν πρώτη 
κριτική μουσική ανάλυση τού πρόσφατου τότε 
έργου τού Μανώλη Κοολομοίρη «"Ιαμβοι και 
’Α νάπαιστοι» (τρα γούδια  σέ στίχους Κ. Πα- 
λαμά, γ ιά  μ ιά  φωνή καί ορχήστρα ή π ιάνο ).

Κ ’ έδώ ή Ιδ ια  π ά ν τα  σαφήνεια, μέ εύστο
χες παρατηρήσεις γ ιά  τή σχέση μουσικού 
καί ποιητικού κειμένου.

’Α πό τ ις  άλλες έργασ ίες της αναφέρουμε, 
απλώ ς, τ ίς :  Μουσικές μελέτες —  Μ πάχ, Μπε- 
τόβεν, Βάγκνερ (1 9 1 5 ) , Ή  Μουσική καί τό 
Παιδί (1 9 3 5 ) , Οί Γονείς καί ή μουσική μόρ
φωση (1 9 3 8 ) , Δέκα μεγάλοι μουσουργοί 
(1 9 5 8 ) , δπω ς καί τά  «Πρώτα μαθήματα πιά
νου», πού  έγραψε σέ συνεργασ ία  μέ τον Μα
νώλη Καλομοίρη.

Ξεχωριστής, τέλος, σημασ ίας γ ιά  τήν έλ- 
ληνική μουσική φ ιλολογία  είναι ή δίτομη « Ι 
στορ ία  τής μουσικής» πού  έγραψε ή Αύρα 
Θεοδωροπούλου (1 9 2 4 , 1 9 3 7 ), στή δημοτική 
κι αυτή, μέ ξεχωριστό κεφάλαιο γ ιά  τή νεο
ελληνική μουσική (Ε π τα νη σ ια κ ή  σχολή καί 
Εθνική μουσική Σ χολή).

Μέ τή ζωή καί τό  έργο  της ή Αύρα Θεο
δωροπούλου πήρε μιά θέση ανάμεσα στους 
πρώ τους θεωρητικούς εκπροσώπους, τούς θεω
ρητικούς - απολογητές τής νεοελληνικής μ<*>· 
σικής σγολής.

Φ Ο ΙΒ Ο Σ  ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ

▲ημ. Μ όργαρης
Σ τ ις  13 τού Μάη πέθανε ό Δημ. ΜάρΥ^' 

ρης, συνταξιούχος Διευθυντής τής ’E(V*#n 
Βιβλιοθήκης. Ό  Μ άργαρης υπηρέτησε ertty 
Έθν. Βιβλιοθήκη 47 όλόκληρα χρόνια. 
τά  1920 ώς τά  1950 χρημάτισε προίστάμ*'
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νος της Διεύθυνσης Καταλόγων και καθοδή
γησε τη σύνταξη των νεώτερων καταλόγων, 
ττχχρά τα  άνεπαρχή οίκονομικά μέσα που  δια
τέθηκαν γ ι ’ αυτό το  σκοπό. Βοήθησε άκόμα 
στη συγκρότηση και άλλων βιβλιοθηκών, καί 
όταν συστάθηκε τό  Συμβούλιο Βιβλιοθηκών 
'Ε λλάδος έγινε Γενικός Γραμματέας του.

Πιστεύοντας π ώ ς ή καλή λειτουργία  τών 
βιβλιοθηκών έξαρταται ώ ς ένα μεγάλο ση
μείο ά π ό  τό  είδικευμένο καί μορφωμένο πρ ο 
σωπικό, βοήθησε μ ’ δλες του τ ίς  δυνάμεις 
προς αυτή την κατεύθυνση κ* έγραψε μια 
σειρά άρθρα, μελέτες καί β ιβλ ία : Β ι6 .';ον

καί Βιβλιοθήκη 1922, Τό έργσν καί ή μόρ
φωση του Βιβλιοθηκάριου 1935, Ό  Γενικός 
Κ ατάλογος τών Βιβλιοθηκών 1934, Β ιβλιο
λ ο γ ία  καί Βιβλιοθηκονομία 1939. ’Ασχολή
θηκε καί με φιλολογικές μελέτες καί τό  έργο  
του «Τά π α λ ιά  περιοδικά» 1954, εΐναι πολύ
τιμ ο  βοήθημα γ ιά  τούς νεοελληνιστές. "Ε γρ α 
ψε άκόμα διάφορα άρθρα καί δοκίμια  γ ιά  
τό Σολωμό, Κάλβο, Λ ασκαρατο κ.ά. Λ ίγους 
μήνες π ρ ιν  ά πό  τό  θάνατό του, κυκλοφόρησε 
μιά συλλογή δοκιμίων του με τον τ ίτλ ο  «Πρό
σ ω π α  καί θέματα» Έ κδ . «Συλλόγου προς 
διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων».

στο πράσινο
τον Μ ΗΤΣΟΥ

01 πρώ τες έμφανίσεις της σκηνικής αυτής 
μορφής —  του θεάτρου α τό  πράσινο  —  ση
μειώνονται στήν ’Ιταλική Α ναγέννηση στον 
15ο καί 1 6ο αιώνα καί στή Γαλλία στον 16ο
αιώνα.

Τό εΐδος αυτό τού θεάτρου συνδέθηκε στά  
χρόνια εκείνα τής ’Αναγέννησης με τήν άρχι- 
τεκτονική τών κήπων.

Στήν ορολογία  τής άρχι τεκτονικής τών 
κήπων έχει καθιερωθεί με τον όρο « T h ea tre  
de v e rd u re» .

"Ο πω ς είναι γνω στό δημόσιοι κήποι ή 
πάρκα, σ τά  χρόνια  έκεΐνα, δεν υπήρχαν. 01 
κήποι ανήκαν στους μονάρχες, στους εύγε- 
νεΐς καί σέ μερικούς άνώτοττους κληρικούς. Αυ
τοί τούς συντηρούσαν γ ιά  τ ίς  διασκεδάσεις 
τους καί τ ίς  διάφορες γ ιορτές τους.

01 κήποι άρχισαν νά γίνονται δημόσιοι α π ' 
τά τέλη τού 18ου αιώνα καί κυρίως στον 
19ο.

Στις διάφορες γ ιορτές πού  έδιναν οι μο
νάρχες κ* οΐ εύγενείς σ τ ' ανάκτορά τους ύ- 

| ττήρχε μιά θέση καί γ ιά  τό  θέατρο. "Εδιναν 
διάφορες πα ρ α σ τά σ εις  σ τ ις  αίθουσες τών ά- 
κχχτόρων τους. Υ πήρξαν  καί περ ιπτώ σ εις  6- 
*ου καλουσαν όνομαστούς θιάσους τής Κο- 
μεντια ντελ άρτε όπω ς π .χ . ό θίασος τού ’Ι
ταλού ηθοποιού Γκανάσα πού  π ή γ ε  στο Πα
ρίσι στά  1571 καί πή ρε μέρος σ τ ις  γ ιορ - 

τών γάμω ν τού βα σ ιλ ιά  Κάρολου IX. 
ήταν όμως ένα φαινόμενο συνηθισμένο 

•ά καλούν οί μονάρχες κ* οΐ εύγενεΐς έπ α γ - 
κλματίες ήθοποιούς σ τ ’ ανάκτορά τους. ’Α π ’ 

Ρβ μεσαιωνικά χρόνια  ό Κλήρος κυνηγούσε 
ράς ήθοποιούς, κ’ είναι γνω στό πώ ς οί Ου- 

γοι σκανταλίστηκαν όταν έμαθοτν π ώ ς ό 
μιλιάς τής Γαλλίας έδοσε άδεια  παραμονής 

F Jva  Ιταλικό θίασο κι όχι δ ια τα γή  απέλασης
I . τό γαλλικό έδαφος. Τ ά  τελευταία  αυτά  
[ϊ«νηκαν γύρω σ τά  1572.

Κάποια μ£ρα ή θεατρική παράσ τα σ η , γ ιά  
Ρ  διασκέδαση τών εύγενών, βγήκε ά π ’ ανα

κτορικές αίθουσες καί μεταφέρθηκε στο φυσικό 
περιβάλλον τού πράσινου.

Τό φυσικό αυτό περιβάλλον ήταν ένα καλ
λιεργημένο το π ίο  μέσα στούς αρχοντικά δια- 
ρυθμισμένους κήπους τών ευγενών.

Ή τ α ν  ή έποχή τής τέχνης τού μπαρόκ.
Ό  ρυθμός αυτός μέ τ ίς  πολλα πλές διακλα
δώσεις του είχε  αρχίσει νά κυριαρχεί στον 
16ο αιώνα. Στον αιώνα αύτό μάλιστα, 0- 
πω ς γράφει στο περ ισπούδαστο  δίτομο έργο 
του ό "Αρνολντ Χάουζερ —  «Κοινωνική ιστο
ρία  τής τέχνης» —  τόμος Α ',  σελ. 359  —
«τό μπαρόκ είχε λαϊκότητα, συγκινησιακή δύ
ναμη καί έθνισμό».

Δέν είχε όμως άκόμα υίοθετηθεΐ άπ* τον 
Καθολικισμό καί τ ις  Αυλές.

‘Ο πω σδήποτε ό ρυθμός τού μπαρόκ ά π ’ 
τήν ίδ ια  τή φύση του έχει «θεατρικότητα και 
συγκίνηση» γράφει ό Χάουζερ στήν ίδ ια  σε
λ ίδα  τού βιβλίου του.

"Ο πω ς προαναφέραμε οί πρώ τες εμφανί
σεις τού « T h e a tre  de  v e rd u re»  —  θέατρο 
στο πράσ ινο  —  σημειώθηκαν στήν ’Ιταλία  
στον 15ο καί 16ο αίώνα καί στή  Γ αλλία  στον 
16ο.

Σ έ  μιά κατάλληλη θέση τών κήπων ή τών 
πάρκων, πού  διατηρούσαν οί εύγενείς γύρω 
ά π ’ τ ’ άνάκτορά τους, χαράχτηκαν οί περίερ
γες  έκεΐνες σκηνές στο  πράσινο.

Σκοπός ήταν νά δημιουργηθεΐ μιά θεατρική 
σκηνή ά π ό  δεντρύλλια καί θάμνους. Ή  κατα- 
πράσινη χλό., αποτελούσε τό  δάπεδο τής 
σκηνής. Ή  «μπούκα» τής σκηνής καί οί «κου- 
ΐντες» ήταν σχηματισμένες ά πό  μικρά δέντρα 
κλάδεuένα στο ίδιο ύψος, ά π ό  άναρριχώμενα 
φυτά καί θάμνους. Ή  π λ ο τε ία  ήταν επικλινής 
γ ιά  τήν καλή όρατότητα  τών θεατών. Δέν ή
ταν μεγάλη κ’ είχε γ ιά  δάπεδο  τήν καλλιερ
γημένη χλόη. Σ τά  πλευρά τής π λ α τε ία ς  υ
πήρχαν άναβαθμοί —  είδος θεωρείων —  ό
που  τοποθετούσαν καθίσματα. Τό κοινό τό 
αποτελούσαν οί εύγενείς κ* οι καλεσμένοι 4 7 9
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τους. Δεν υπάρχουν πληροφορίες γ ια  τά  έργα  
που παρουσίαζαν. "Αν κρίνει δμως κανείς 
ά π ' τό είδος του θεάτρου που  κυριαρχούσε 
έκείνη την έποχή θα καταλήξει στο συμπέ
ρασμα πώ ς θά ήταν θεάματα  περιορισμένης 
σημασίας. Την έποχή αυτή —  καί ειδικότερα 
στην Ι τ α λ ία  —  μεσουρανούσε ή Κομέντια 
ντελ άρτε. ’Αλλά ήταν ένα είδος λαϊκό καί 
δεν είχε θέση σ τ ις  Αύλές των Ευγενών. Κά
πο ιες σττοραδικές έξαιρέσεις που  σημειώθη
καν εΐναι γνω στές κι άναφέραμε σαν π α ρ ά 
δε ιγμ α  μία άπ* τ ις  π ιο  άξιοσημείωτες. ’Αλλά 
κ* οί πα ρασ τά σ εις  εκείνες γ ιά  τ ις  γ ιορτές των 
γάμω ν του βασιλιά  τής Γαλλίας Καρόλου τού 
IX σ τα  1571 ά π ’ τό  θέατρο τού Γκανάσα δέν 
είναι ιστορικά μαρτυρημένο ότι δόθηκαν στο 
ύπαιθρο. Καί ει’δικά μάλιστα στο  φυσικό πε
ριβάλλον τού πράσινου.

'Ο πω σδήποτε οϊ πα ρα σ τά σ εις  έκεΐνες άπ* 
τους κύκλους των ευγενών στον 15ο καί 16ο 
αίώνα πού δινόντουσαν σ τα  θεατράκια που- 
χαν δημιουργήσει στο φυσικό περιβάλλον τού 
πράσινου δέν άφησαν ισχυρές έντυπώσεις στην 
Ιστορία τού θεάτρου. Τά θέοττρα δμως έκεΐνα 
— T h e a tre s  de verdure —* άναφέρανται στην 
Ιστορία  τής άρχιτεκτονικής των κήπων.

Ή  σκηνή των θεάτρων έκείνων ήταν υψω
μένη ένα μέ ένάμισυ μέτρο άπ* την πλατεία . 
ΕΤχαν σκάψει, δηλαδή, την π λ α τε ία  κ’ εΐχαν 
υψώσει τη σκηνή. Τό στηθαίο τής σκηνής ή
ταν κι αυτό σκεπασμένο ά πό  άναρριχώμενα 
φυτά. Ό λ α  ήταν ντυμένα στο πράσινο  καί 
κάθε έξάρτημα τού θεάτρου έκείνου ήταν μιά 
επινόηση τής αρχιτεκτονικής των κήπων. Ή 
ταν θέατρα κομψά καί άπέρ ιττα . Έ ν α  κα
τόρθωμα τη ς  άπλότητας.

"Αν λάβει κανείς υ π ’ όψη πώ ς ή σκηνο
γραφ ία , σ τά  χρόνια έκεΐνα, καί σ τά  κλειστά 
άκόμα θέατρα ήταν έπουσιώδης καί υποτυ
πώδης, βέβαιο είναι π ώ ς  ή σκηνογραφία σ τά  
θέατρα τού πράσινου ήταν σχεδόν άνύπαρκτη. 
Ό  φυσικός διάκοσμος τού πράσινου ήταν άρ- 
κετός. Ή  όλη τους κατασκευή άλλωστε αυτό 
μαρτυράει.

Σ ιγ ά  -  σ ιγ ά  δμω ς τά  θέατρα στο πράσινο 
άρχισαν νά έξαφανίζονται κάτω ά π ’ την έκ- 
πληκτική δύναμη τού μπαρόκ πού θάμπωνε 
μέ τούς αρχιτεκτονικούς του όγκους καί την 
ποικ ιλ ία  του τον άνθρωπο των χρόνων έκεί
νων.

Τον 17ο αίώνα ό Καθολικισμός καί οί 
Αυλές άρχισαν νά χτίζουν τ ις  έκκλησιές καί 
τά  π α λ ά τ ια  τους σέ ρυθμό μπαρόκ. Ό  
πλούτος της Καθολικής Ε κκλησίας καί των 
Εύγενών πρόσφεραν στο  μπαρόκ καινού
ριες ευκαιρίες ν ' αναπτυχθεί. "Ό πω ς είναι 
γνωστό ή μορφή τού μπαρόκ δέν είναι μία. 
Παρουσιάστηκε σέ διαφορετικές μορφές σέ 
κάθε χώρα άνάλογα  μέ την έδαφική της δ ια 
μόρφωση, τό  κλίμα της καί τό πολιτιστικό  
έπ ίπεδό  της.

«Τό ιμπαρόκ των Αυλικών καί των Καθολι
κών κύκλων, λ .χ ., είναι έντελώς διαφορετικό 

480 ά πό  κείνο τών μεσαίων τάξεων σ τ ις  Προτε-

σταντικές κοινότητες», γράφει ό "Αρνολντ 
Χάουζερ στη σελ. 423  —  τόμος Α ' —  τοΰ 
βιβλίου του «Κοινωνική Ιστορία  τής τέχνης». 
«Τό Αύλο - Καθολικό ιμπαρόκ —  πού είναι 
ή π ιο  σπουδα ία  άπ* τ ις  δευτερεύουσες υ π ο 
δια ιρέσεις του —  (διακρίνεται) γ ιά  την α ι
σθησιακή, την μνημειακή —  ντεκορατίβ τά 
ση του», γράφει ό H au se r στην ϊδ ια  σελίδα.

Ό  Τζέιμς Αέιβερ στη σελ. 1 1 1 τού βιβλίου 
του «D ram a»  γράφει τά  έξης γ ιά  τό μπαρόκ.

«Τό μπαρόκ αύτό καθ’ έαυτό μέ τ ις  έκ- 
λησίες του πού  κάθε τους όροφή ήταν κ’ ένα 
tro m p e  Γ ceil, κάθε τοίχος καί μιά ψευδής 
προοπτική, μέ άνακτορικές κολσνάδες, τούς 
κήπους του τούς στολισμένους μέ άλέες, μέ 
κρήνες καί συμμετρικούς άνθώνες, ήτανε μία 
γ ιγ ά ν τ ια  σκηνοθεσία. 01 κυρίως βωμοί ά π ο ,Ι 
τελούσαν τά  σκεύη τής σκηνής καί τά  α γά λ
ματα  μιά σειρά δραματικών κινήσεων. Τό θε
ατρικό μπαρόκ είναι άναγκαστικά τό θέα
τρο στήν ύψιστη θεατρικότητά του γ ια τ ί σάν 
σύνολο τέχνης ήταν μιά σύλληψη μέσα σέ 
θεατρικούς κανόνες.

Γ ύρω σ τά  τέλη τού 17ου αίώνα τό μπα
ρόκ είχε τυποποιήσει τή σκηνογραφία του 
θεάτρου σέ διεθνή κλίμακα».

Ή  έπι κράτηση τού μπαρόκ στο θέατρο^ 
χρονολογείται μέχρι τά  τέλη τού 19ου αίώ
να. Οι όγκώδεις σκηνογραφίες του έξασκου- 
σαν μιάν έπι βολή στήν παράσταση . Πρόσφε
ραν ευκαιρίες γ ιά  την άνάπτυξη θεαματικών 
έργων. Ό  σκηνογράφος γίνηκε ό μονάρχης 
τής σκηνής. 01 φορτωμένες σκηνογραφίες μέ 
την έπι βλητική προοπτική τους καί τον όγκο 
τους είχαν γίνει ένα καθεστώς πού  περιόριζε 
τή μ αγεία  τού θεατρικού λόγου.

Α π ' τά  τέλη τού 19ου αίώνα θ’ άρχισε» έ
νας άγώ νας γ ιά  την απα λλα γή  τού θεάτρου 
ά π ’ τό πνιγηρό βάρος τού μπαρόκ. Ό  Τζέ
ιμς Αέιβερ σ τά  δυο τελευταία κεφάλαια του 
βιβλίου του «D ram a»  δπου άναλύει τ ις  τά
σ εις πού  έπι κράτησαν στο θέατρο α π ’ την 
αρχή του αίώνα μας γράφει τά  εξής:

«Τά κύρια χαρακτηριστικά του τό σύγ
χρονο θέατρο δέν τά  όφείλει ούτε στο  θέατρο 
τού μεσαίωνα, ούτε στήν έλισαβετιανή σκηνή, 
ούτε στο  λαϊκό Ιταλικό θέατρο —  Κομέντια 
ντελ άρτε —  άλλά στο θέατρο τού μπαρόκ, 
δηλαδή στο θέατρο τών μικρών ιταλικών Αυ
λών».

Από τό  μπαρόκ σχεδιάστηκε τό  σύγχρο
νο θέατρο κι ως τό τέλος σχεδόν τού 19συ 
αίώνα διατηρούσε δλα  τά  χαρακτηριστικά 
του, αρχίζοντας ά π ’ την παράσταση σάν σύλ
ληψη, ω ς τά  μηχανικά μέσα της σκηνής, ™ 
κοστούμια καί την συνολική του θέση 
στή ζωή.

Στη διάρκεια τού 17ου καί 18ου 
ή Βιέννη είχε νά έπιδείξει μερικές άπ ' m  
π ιο  αξιοθαύμαστες έκδηλώσεις θεάτρου. μ1̂ '  
ρόκ. Στην Α υστρία ή παράδοση τών 
δρομιών, τής όπερας καί τών καρναβαλιού 
γνώρισε μιάν άττίστευτη λαμπρότητα κ* *Τχ
συνδεθεί μέ τ ις  έθνικές συνήθειες το*/ Αυ
στριακών μέχρι τό  Α ' παγκόσμ ιο  πόλ£Ρα



Ή  «υπερβολή και τό  παράδοξο» π ο υ  εί
ναι ένα άπ* τα  χαρακτηριστικά του μπα
ρόκ κ ’ έπ ιζητεΐ π ά ν τα  να «έκπλήξει μέ την 
άνεξάντλητη φαντασία  του και την συνεχή 
έφευρετικότητά του», όπω ς γράφει ό Λέιβερ 
α τά  δυο τελευταία  κεφάλαια του βιβλίου 
του, καταπολεμήθηκε ά πό  έναν Αυστριακό 
σκηνοθέτη —  τον Ρ ά ινχαρτ —  πουχε «μέσα 
στο α ίμ α  του τό  μπαρόκ».

Μιά άπ* τ ις  πρώ τες μεγάλες προσπάθειες 
γ ια  τήν ά πα λλα γή  του θεάτρου άπ* τά  π λ α ί
σ ια  του μπαρόκ σημειώθηκε στή Βιέννη σ τα  
1910 μέ πρω τοστάτη  τον Ράινχαρτ. *0 
μεγάλος έκείνος σκηνοθέτης τόλμησε να σκη
νοθετήσει τον «Ο ίδ ίποδα  Τύραννο» μέσα σ* 
ένα τσίρκο —  στο  «Zircus S ch u m an n » .

«Ή  αίθουσα χωρούσε πέντε χιλιάδες θεα
τές», γράφει ό Λέιβερ σ τ ις  σελ. 234  Γ 235 
τού βιβλίου του. «Προσκήνιο δεν υπήρχε. Ή  
σκηνογραφία ήταν απλή : Παρίστανε τήν πρ ό 
σοψη ένός πρω τόγονου ελληνικού παλατιού  
μέ τέσσερις κίονες καί μιά θύρα στή μέση. 
Μιά κλίμακα, πού  τή χώριζε σ τά  δυο ένα 
είδος βήματος σέ σ χή μ α  άκρωτηρίου, κατέ
βαινε στο  δάπεδο  τού τσίρκου, όπου έπαιζαν 
οΐ ήθοποιοί. Τό μέρος ήταν καλυμμένο ά πό  
δυο πλευρές ήμι κυκλικών παρασκηνίων. Τά 
υπόλοιπα  ήταν ζητήματα  φωτισμού και χειρι
σμού τού πλήθους —  δηλαδή τού Χορού. 
Τό πλήθος ό Ρ ά ινχαρτ τό  είχε  διδάξει κα
τά τρόπο άγνω στο μέχρι τότε, έκτος ά π ό  τό 
«Θέατρο Τέχνης» της Μ όσχας.

Παράλληλα τό  έξπρεσσιονιστικό κίνημα 
πουχε άρχίσει άπ* τά  1880 στο  πα γκόσ μ ιο  
θέατρο κορυφώθηκε σ τά  1918. Παραμέριζε 
τήν έξωτερική πρ α γμ α τικ ό τη τα  γ ιά  νά έκφρά- 
σει τ ις  εσωτερικές καταστάσεις μέ διονυσια
κή έξαρση.

Ό  Μάξ Ρ ά ινχαρτ είχε  πρω τοστατήσει άπ* 
τά 1912 στήν κίνηση τού έξπμεσσιανισμού. 
Τήν τάση αύτή στή  Ρ ω σ ία  την έκπροσώπησαν 
στή σκηνοθεσία ό ’Αλεξάντερ Ταίρωφ κι ό 
Βσέβολοντ Μ έγιερχολντ ύστερα ά πό  τό  1917. 
01 δυο κυριότεροι σκοποί τού έξπρεσσιονι- 
σμού στο θέατρο ήταν οί έξής: 1) «Τό Θέα
τρο πρέπει ναχει θεατρικότητα. 2 ) Νά έ ρ 
μη ν ε ύ ε ι  τή ζωή κι όχι νά τήν άντικαθρε- 
φτίζει. Ή  παράδοση τών τεσσάρω ν τοίχων 
της σκηνής ήταν ή α ίτ ια  γ ιά  τήν ώ ς τώρα 
απόκρυψη αυτών τών δυο σκοπών». Ή  τάση 
τους —  καί μιλάμε γ ιά  τον Ταΐρωφ καί τον 
Μέγιερχολντ ήθελε νά επιβάλει μιάν ά- 
σ κ η τ ι κ ή  π ν ε υ μ α τ ι κ ό τ η τ α  
στο θέατρο κι ό όρος αυτός γίνηκε τό  αισθη
τικό «πιστεύω» στή  σκηνοθεσία τους. *Αφαί- 
ρεσαν άπ* τή  σκηνή όλα τά  χρειώδη κ* έτή- 
Ρησαν εχθρική στάση άπέναντι τών ζω γραφι
κών καί πλαστικώ ν σκηνικών.

"Ενας άλλος, επ ίσης σημαντικός σκηνο- 
βετης στή Ρω σία , ό Σεργχέι ’Αϊζενστάιν, 
εγκαινίασε ένα είδος θεάτρου, που  ή σκηνή 
Τ°υ ήταν ένα γυμνό πλά τω μ α  χω ρίς κανένα 
^Πνικό. Οί ήθοποιοί του ήταν ντυμένοι ά- 
*Ρο6άτες ή κλόουν.

Μερικές άλλες εκδηλώσεις γ ιά  τήν ά π α λ 

λαγή  του θεάτρου ά π ’ τον σκηνογραφικό φόρ
το  είχαν άρχίσει στο Παρίσι π ρ ιν  άπ* τό 
1914.

Μιά άπ* τ ις  έκδηλώσεις αυτές ήταν κ* ή 
καλλιτεχνική έρ γα σ ία  τού « T h e a tre  de Q uin- 
ze». To συγκρότημα αυτό μέ τ ις  π α ρ α σ τά 
σεις του είχε  κάνει ένα μεγάλο βήμα προς 
τήν ά φ α ί ρ ε σ η .  Ή  άρχ ιτεκτονική κα
τασκευή στή σκηνογραφία είχε παραμεριστεί.
Τά σκηνικά ήταν α π λ ά  κ* έ σ υ μ β ό λ ι -  
ζ  α  ν μόνο τους χώρους. Στή  σκηνή υπήρ
χε μόνο ένα κρεβάτι, λ .χ ., ή ένας το ίχος ή 
μερικά σκαλιά. "Ο λα ήταν άντιρεαλιστικά. 
Σκοπός τού « T h 0 a tre  de Q uinze» ήταν νά 
έπαναφέρει τό  θέατρο στήν έποχή τών Μυ
στηρίων καί τών παλιώ ν M oralites. Προσ
πάθησε νά δόσει μιάν άλληλουχία στη συμ
μετοχή τού συνόλου.

Μιά άλλη έκδήλωση ήταν ή έρ γα σ ία  τού 
σκηνοθέτη Κοπώ στο θέατρο «V ieux  Co- 
lom bier»  στο  Παρίσι σ τά  1913. ‘Ο Κοπώ ά- 
πελευθέρωσε τον ηθοποιό άπ* τό  πλα ίσ ιο  
τής σκηνής. Καθιέρωσε ένα ήμι μόνιμο σκηνι
κό. Μέ τον τρόπο  αύτό θέλησε νά έπαναφέ- 
ρει τό  θέατρο σ το  λαϊκό του χαραχτήρα  που  
είχε π ρ ιν  έπικρατήσει στή  Γαλλία τό  μ π α 
ρόκ. Ή  προσ πά θειά  του ήταν νά φέρει σέ 
στενότερη έπαφή τό  κοινό μέ τον ηθοποιό 
στην παράσταση . *Επίστευε πώ ς τό  θέατρο 
έχει τή δύναμη νά ξεπεράσει τήν άνάγκη του 
σκηνικού.

‘Ο Γάλλος σκηνοθέτης Ντυλλέν πού εΐχε έ
πη  ρεασθεϊ ά π ’ τό  π α ρ ά δ ε ιγμ α  τού Κοπώ 
περιόρισε κι αυτός τή σκηνογραφία στο  
« T h 6 a tre  de T A telier»  σ τά  1923. Χρησι
μοποίησε μιά ουδέτερη οθόνη, πολλά  άντι- 
κείμενα —  χρειώδη σκηνής —  καί κοστούμια.
Στο θέατρο «Com £die des C ham ps E lys6es» 
πού  διεύθυνε ό σκηνοθέτης καί ήθοποιός 
Λουί Ζουβέ σ τά  1923, όλα ήταν άντι- 
ρεαλιστικά άρχίζοντας άπ* τά  σκηνικά πού  
ήταν άφηρημένα.

Ό  ρωσικής κα τα γω γή ς σκηνοθέτης Ζώρζ 
Πιτόεφ μέ τό  συγκρότημά του «Τέχνη καί 
Δράση» στο Παρίσι άποσκοπούσε νά ξανα
ζωντανέψει τή σκηνή τού μεσαίωνα. Ή τ α ν  
κι αύτή μιά τάση συγγενική, πού, ζητούσε νά 
επαναφέρει τό θέατρο σ τ ις  λαϊκές π η γές  
του γ ιά  νά ξαναδόσει στο συγγραφ έα  τή θέ
ση του μ ές  στο  θέατρο.

Τό έπι τύχη μένο π α ρ ά δ ε ιγμ α  μέ τή σκηνο
θεσία τού «Ο ίδίποδα  Τύραννου» σ το  τσίρκο 
τής Βιέννης σ τά  1910 γίνηκε άφορμή νά ε
πακολουθήσουν ριζοσπαστικότεροι νεοπερι- 
σμοί μέ τάση τό  τσίρκο.

Ή  καινοτομία  ήρθε άπ* τούς Ρώσους σκη
νοθέτες, πού  άξιοποίησαν τό τσ ίρκο γ ιά  θεα
τρικό χώρο, αλλά χω ρίς σκηνικά αυτή τή φο- 
ρά.

"Ο ταν έμπασαν οί Ρώσοι τό  θέατρο στο 
τσίρκο, είχαν κάποιο  σκοπό σ τό  μυαλό τους. 
Ή θελαν νά συγκεντρώσουν τήν προσοχή τοΰ 
θεατή στή δ ρ ά σ η *  γ ι ’ αυτό άφαίρεσαν 
κάθε στοιχείο, πού  μπορούσε νά έμποδίσει 
τήν προσήλωση τού κοινού στην π α ρ ά σ τα ση. 481
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’Ή θελαν να φέρουν τό κοινό μέσα στο δράμα. 
Έ κ α να ν  πολλές δραματουργικές έπεμβάσεις 
σ τά  έρ γα # πολλές περικοπές, καθώς έπ ίσης κι 
άρκετές τροποποιήσεις στη σκηνή. 'Έ βαλαν 
τούς θεατές γύρω - γύρω  και τούς ηθοποι
ούς στη μέση. Σ έ  μερικές περ ιπτώ σ εις  μάλι
σ τα , έτοποθέτησαν τό  κοινό στο κέντρο τού 
τσίρκου, κ ’ οί ηθοποιοί έπα ιζαν γύρω  γύρω 
στους θεατές.

Τό Κυκλικό Θέατρο εΐχε γεννηθεί μες στο 
τσίρκο.

*0 Adolf* A p p ia  σ ’ ένα άρθρο του έ
γραψε άνάμεσα σ ’ άλλα και τα  έξης γ ια  την 
ά πα λλα γή  τού θεάτρου άπ* τό  σκηνογραψικό 
ψόρτο:

«Ή  ευχή μου είναι ν ’ άφήσουμε κάποια  
μέρα τα  τυποποιημένα θέατρα. Ε κείνο  που 
χρειαζόμαστε εΤναι μια γυμνή καί άδεια  α ί
θουσα χω ρίς σκηνή. Τά καθίσματα  γ ια  τό 
κοινό μπορούν να τοποθετηθούν άπ* τη σ τι
γμ ή  που θάμαστε έτοιμοι γ ια  τήν π α ρ ά 
σταση . Μόνο σ ’ ένα τέτοιο  θέατρο μπορεί νά 
υπάρξει ζωντανή τέχνη».

Ό  A ppia ζητούσε α π ’ τή σκηνογραφία να 
μήν είκονιζει αυτό καθ’ αυτό τό  άντικείμενο. 
Δέν χρειάζεται ή σκηνογραφία νά δίνει τήν 
ψευδαίσθηση ενός δάσους, έλεγε. Θα πρ έπε ι, 
όμως, νά μάς δίνει τήν εντύπωση, ότι ένας 
άνθρωπος βρίσκεται στήν άτμόσψ αιρα ενός 
δάσους.

Θά πρέπει να σημειώσουμε, π ώ ς  οί δυνα
τότητες τού φασισμού όδήγησαν τον A ppia 
να μετασχηματίσει ριζικά τήν τυποποιημένη 
σκηνοθεσία.

Ό  Ράινχαρτ, ό Κοπώ, ό Μ έγιερχολντ, ό 
Ά ϊζενστά ϊν , ό Ά π π ια  καί ό Ό χλόπ κοφ  
ήταν οί κυριότεροι συντελεστές γ ια  τήν ά 
π α λλα γή  τού θεάτρου ά π ’ τήν κλειστή ιτα
λική σκηνή τού μπαρόκ. Οί πολλα πλές 
άναζητήσεις τους όδήγησαν στήν καθιέρωση 
τού Κυκλικού Θ εάτρου καί χρειάστηκαν 80 
τόσα  χρόνια πειραματισμού  γ ια  τήν καθιέ
ρωσή του.

Τό Κυκλικό Θέατρο είναι μιά ριζοσπαστική 
μορφή σκηνικής τέχνης. Τό θέατρο έφτασε 
σ ’ αυτή τή μορφή γ ια τ ί ή έννοια τού σ υ γ 
γραφ έα  π ή γα ινε  να εξαφανιστεί κάτω ά π ’ 
τον θεαματικό πλούτο τής σκηνογραφίας. Τό 
ίδ ιο  κι ό ήθοποιός, πού  έβλεπε τον έαυτό 
του νά έκμηδενίζεται καί τή θέση του, μές 
σ το  θέατρο, νά γίνετα ι κάθε μέρα λιγότερο 
απαρα ίτητη .

Ε λ π ίζ ω  νάγινε κατανοητός ό λόγος πού 
μ* έκανε νά θέσω ύ π ’ όψη σας τά  ιστορικά 
στο ιχεία , τ ις  έρευνες, τά  π ε ιρά μ α τα , τ ις  έκ- 
δηλώσεις κι δλες τ ις  άλλες συναφείς προθέ
σ εις πού  προετοίμασαν τό  έδαφος γ ιά  τήν 
έπάνοδο τού θεάτρου ατούς χώρους πού  άνα
βε ικνύουν τή μ α γεία  του. Σ το  περιβάλλον, 
δηλαδή, έκείνο όπου προεξάρχει ό πο ιητής 
κι ό ήθοποιός γ ιά  νά επικοινωνήσουν —  χω 
ρ ίς  την μεσολάβηση άλλων παραγόντω ν —  
ά π ’ εύθείας μέ τό  κοινό. ‘Ο χώρος αυτός εΤ
ναι τό φυσικό περιβάλλον του πράσινου πού

ά π ’ τήν ίδ ια  τή φύση του γ ίνετα ι μιά σκηνή 
θεάτρου ισχυρής άκτινοβολίας.

“Ύ στερα  ά π ’ τή μακρόχρονη καί βαρειά 
μοναρχία τού μπαρόκ, τό θέατρο ζητούσε 
διέξοδο ν ’ άναπνεύσει, νά έπανεύρει τή λα ϊ
κότητά του καί κυρίως τήν επαφή τού πο ιη
τή μέ τό κοινό.

Τό έδαφος ήταν έτοιμο γ ι ’ αυτή τήν έπ ά 
νοδο.

Στήν ’Α γγλ ία  ένας εμπνευσμένος άνθρω
π ο ς  τού θεάτρου, ό S y d n ey  C arro ll ξανά- 
φερε π ά λ ι τό  θέατρο μέσα στο φυσικό περ ι
βάλλον τού πράσινου. ‘Ο Σ α ίξπη ρ  μέσα στον 
κόσμο τής μ α γεία ς πού  άναπνέει ή ποίησή 
του. Ό  Πούκ θ ’ άρχιζε π ά λ ι νά χοροπηδάει 
στήν καταπράσινη φρέσκια χλόη, νά κρύβε
ται π ίσ ω  άπ* τούς θάμνους κι άνάμεσα στούς 
θεατές πού  θ ’ άγκάλιαζαν τή γιορτή  τή ς  με
γάλη ς ποίησης.

Αυτό γίνηκε σ τά  1933 μέσα στο  άπέραν-1  
το  καί καταπράσινο R ig e n t’s P a rk  τού Λον
δίνου όπου ό C arro ll ίδρυσε τήν υπαίθρια  
σκηνή του. Σκηνοθέτης καί πρω ταγω νιστής 
του ήταν ό Ρ όμπερτ “Ατκινς πουχε διευθύνει 
γ ιά  ένα δ ιάστημα  τό θέατρο «άΟλντ Βίκ». Τό 
δραματολόγιο  ττεριελάμβανε έργα  Σ αίξ- 
ττηρ, Τζόνσον, Γκαΐτε, Σώ. Κυρίως όμως Σ αίξ
πηρ. Ό  κόσμος τό  ά γά πη σ ε. Καί τό πείρα 
μα άπλώθηκε, πέρασε ρτήν Α μερική, στη 
Γαλλία κι άλλού.

Μέχρι τό  1951 τό  υπαίθριο  θέοπρο του 
Λονδίνου είχε πα ίξε ι 19 έρ γα  τού Σαίξπηρ, 
έκτος ά π ’ τούς άλλους συγγραφείς.

Ε κείνο  όμως πουχει σημασ ία  είναι ότι 
τό υπαίθριο  θέατρο στο R ig en t’s P a rk  είχε 
σχεδ ιαστεί πάνω  σ τά  π ρ ό τυπ α  των θεάτρων 
τής Ιτα λ ικ ή ς  Αναγέννησης πουχαν ιδρύσει 
οί κύκλοι των εύγενων μέσα ατούς κήπους 
τους. Σχεδιάστηκε φυσικά μέ βάση τό ση
μερινό μεγάλο πλήθος πού  θά παρακολου
θούσε τ ις  πα ρ α σ τά σ εις  του. Σ ’ όλα τ ’ άλ
λα  όμως είχε διατηρηθεί ή π ισ τό τη τα  κΓ ό 
σεβασμός. Παντού κυριαρχεί τό πράσινο. Μο
νάχα  μερικά υποτυπώδη σ<ηνικά, κοστούμια 
καί τ ’ άντικείμενα πού  θεωρούνται απαραί
τητα. Τά υπόλοιπα  τά  συμπληρώνει ό φω
τισ μός κ ’ ή φαντασία  τού σκηνοθέτη. Τό κύ
ριο βάρος τής πα ρ ά σ τα σ η ς τό  επωμίζεται ό 
ποιητής κι ό ήθοποιός. Αυτοί έχουν τό λόγο.
Ή  φαντασία  τού κοινού είναι πρόθυμη όταν 
μεθάει άπ* τήν ευγλω ττία  τού μεγάλου ποιη
τή τής σκηνής.

Στήν Ε λ λ ά δ α  ή πρώ τη παράσταση  £ ^  
είδε τό  κοινό μας στο  φυσικό περιβάλλον τος 
πράσινου ήταν ό «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα> 
τού Σ α ίξπη ρ  μέσα στον ’Εθνικό Κήπο, [το 
καλοκαίρι τού 1954. Ή τ α ν  ένα πείραμα π00 
πέτυχε. Σκηνοθέτης ήταν ό γράφων. 
χαν μερικά έντελώς υποτυπώδη σκηνικά 
μωμένα άπ* τον Τσαρούχη καί τίποτ* άλλο 
Ή  αύλα ία  σχηματιζόταν ά πό  ζωηρούς 
κες νερού. %

Έ ν α  εισαγω γικό  σημείω μα τού σκηνο^επι 
πού  δημοσιεύτηκε σ τ ις  θεατρικές στήλες ***



Εφημερίδων —  2 .7 .54  —  κατατόπιζε τό κοι
νό γ ια  τό γεγονός:

«Μέ την παράσταση  αυτή έπιχειρείται γ ια  
ττρώτη φορά στον τόπο  μας να πα ιχθεΐ έργο 
τού Σ α ίξπη ρ  πάνω  στη χλόη μέ φόντο και 
σκηνή τ ίς  συστάδες των δέντρων. [...] Τό έρ
γ ο  άποτελεΐται ά πό  πέντε πράξεις και συνη
θίζεται να πα ίζετα ι μέ τέσσερα διαλείμματα. 
Ε μ ε ίς  τό  χω ρίσαμε σέ δυο μέρη μ’ ένα μόνο 
διάλειμμα. Ή  πεποίθησή μας εΤναι, ότι στον 
άνοιχτό άέρα  καί μέσα στη δροσερή άτμό- 
σφαιρα του Κήπου τό  έργο δέν θα κουράσει 
μ* ένα μόνο διάλειμμα.

Δ ιατηρήσαμε όσα  στο ιχεία  μάς ήτανε ά- 
π α ρ α ίτη τα  ά π ’ την παράδοση. Ή  προσαρμο
γή στο φυσικό περιβάλλον μάς έπέβαλε άρ- 
κετές άνανεώσεις.

01 ήθοποιοί κινούνται άδέσμευτα πάνω  στή 
στή χλόη. Κάθε τους κίνηση εΤναι φυσική, καί 
προσπαθήσαμε ν ’ άττοφ άγουμε τ ίς  «ποζέ» 
στάσεις. [...] *0 τέταρτος τοίχος της Ιταλι
κής σκηνής έχει σχεδόν καταργηθεΐ στήν π α 
ράστασή μας. Πρόθεσή μας είναι να εκ
βράσουμε τή μ α γεία  του έργου μέσα στή 
φυσική μ αγεία  του περιβάλλοντος. Α υ
τήν τήν μ αγεία  του φυσικού περιβάλλοντος 
προσπαθήσαμε να τήν Εκμεταλλευτούμε στήν 
τταράαταση. 01 περιορισμοί της συνηθισμένης 
σκηνής έχουν έλοπτωθεΐ άπ* τήν ελευθερία 
τού χώρου πού  μάς προσφέρουν οΐ άλέες τού 
Κήπου. Τά δέντρα καί οί θάμνοι είναι στοι
χεία  πού  δέν τ* άφήσαμε άνεκ μετάλλευτα. 01 
ήθοποιοί βρήκαν τήν ευκαιρία να κινηθούν ό
πω ς περ ίπου  θά έκινούντο οί πολίτες τής Βε- 
ρώνας σ τ ις  ήλιοφώτιστες πλατείες της και 
στούς νυχτερινούς κήπους τής Ίουλιέττας».

01 προθέσεις Εκείνες άξιοποιήθηκαν μέ τ ίς  
πα ρασ τά σ εις  τού «Ρωμαίου» στον Εθνικό 
Κήπο, άλλα ή αντίληψη πού  δημιουργήθηκε 
μετέπειτα γύρω  άπ* τή σκηνική αυτή μορφή 
εΤναι τελείως αντίθετη ά π ’ τήν άφετηρία καί 
τούς σκοπούς τού θεάτρου στο πράσινο.

Δημιουργήθηκε μια φοβερή παρεξήγηση 
καί φυσικά τό ολον πνεύμα τής ώ ραίας αυ
τής σκηνικής μορφής άλλοιώθηκε στον τόπο 
μας.

Τό θέατρο στο πράσ ινο  έκπήγασε ά πό  μια 
βαθειά άνάγκη: Ν’ άνεβάσει στήν Επιφάνεια 
τήν ποίηση τής δραματικής τέχνης, καί νά 
Επαναφέρει τό  θέατρο στήν πρώτη του μα
γεία.

Δέν άποσκοπούσε ν ’ άναδείξει τον Ισχνό 
μύθο Ενός κάποιου θεοττρικού θεάματος άλλά 
τό μήνυμα Ενός ποιητή - συγγραφέα. 
Άποσκοπούσε νά ξεμακρύνει τό θέατρο άπ* 
τά βάρη τού μπαρόκ καί νά καταργήσει τήν

m

Σημ.—'Ι Ι  ένότητα «Θέατρο» δέν μπαίνει σ ’ 
τό τεύχος λ ό γφ  έπ ίχα ιρης  ύλης.

Ιταλική σκηνή πού  Εμποδίζει τή στενή Επαφή 
τού κοινού μέ τήν παράσταση .

Ε π ιζη το ύ σ ε  νά ξοτναδόσει τήν παρθενική 
ευελιξία στο  έργο καί στήν παράσταση.

Τό θέατρο στο  πράσινο  δέν γίνηκε ά πό  Ε
πίδειξη πρω τοτυπίας. Θ εσπίστηκε ά πό  Εκ
φραστικές άνάγκες υπαγορευμένες ά πό  ου
σ ιαστικές άναζητήσεις καί προβλήματα  α ι
σθητικής όργανικά γ ιά  τό  θέατρο.

Δέν ήταν όστλώς μιά κάποια  μορφή σκηνι
κής τέχνης. Γίνηκε γ ιά  τήν άποκατάσταση 
τού συγγραφ έα , γ ιά  τήν άμεσότερη Επαφή 
κοινού καί νοήματος τού έργου καί γ ιά  τήν 
άνάδειξη τής αίσθητικής μαγείας πού  μετα
δίνει τό θέατρο όταν πλησιάζει τ ίς  παρθενι
ά ς  π η γές  του.

Μετά τήν παράσταση  Εκείνη στον ’Εθνικό 
Κήπο πού  έθεσε τά  θεμέλια γ ιά  τήν α πο
μάκρυνση α π ’ τό νατουραλιστικό φόρτο τής 
σκηνογραφίας καί τήν άνάδειξη τού φυσικού 
περιβάλλοντος πού  προσφέρει τό  πράσινο, ά- 
κολοι^ήθηκε μιά πορεία  άντίθετη ά π ’ τ ίς  βα
σικές προθέσεις.

’Αντί λ ιτότητας μεταφέρθηκε στο  περ ιβάλ
λον τού πράσινου ή π ιο  φορτωμένη νατουρα- 
λιστική σκηνογραφία. "Ο ,τι δέν μπορούσε νά 
χωρέσει ή Ιτα λ ικ ή  σκηνή τού κλειστού θεά
τρου, μεταφέρθηκε και στήθηκε σ ’ ένα χώρο 
καί σ ’ ένα είδος σκηνικής τέχνης πού  γίνηκε 
γ ιά  τό  εντελώς άντίθετο.

Τά περισσότερα  άπ* τά  έρ γα  πού  πα ίζον
ται δέν έχουν θέση σ* αυτό τό  χώρο, γ ια τ ί 
εΤναι στερημένα ά πό  ποίηση.

Οί πα ρ α σ τά σ εις  άντί τής ανάερης χάρης 
ακολούθησαν τό  θορυβώδες ύψος τού μπα
ρόκ μέ τ ίς  πομτιέζ, τά  πλήθη καί τ ίς  μα
σκοτράτες του.

’Α ποτέλεσμα τού Εκφυλισμού του στον τόπο  
μας είναι καί ή Εγκατάσταση έπιθεωρησια- 
κού συγκροτήματος σ* ένα ά π ’ τά  τρ ία  αυτά  
θέατρα πού  λειτουργούν.

Τέλεια παρεξήγηση.
Ό  κόσμος δέν πρόφτασε νά τό  χαρεΐ καί

ξέφτισε.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

1. «C en tral an d  F lex ib le  S tag ing»  by  
W alden P . B oyle, Los Angeles, 1956.

2 . «D ram a»  by  Ja m e s  L av er, the S tu
dio  P u b lica tio n s , L ondon 1951.

3. «Le th E a tre  des AnnEes folles» p a r  
P ie rre  B risson. P a ris .

4. «M asters  of the  D ram a»  by Jo h n  
G assner, P av e r P u b lic a tio n s , N ew  Y ork .

5. «T he Social H is to ry  of A rt»  by  A r
no ld  I la u se r , in tw o vo lum es, L ondon 1951.

6. «Τό Νεοελληνικό πλά ι στό παγκόσμιο 
Θέατρο», Μήτσου Λυγίζου, ’Αθήνα 1958.



Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  T O T  Β Ι Β Λ Ι Ο Τ

•  Τό μήνα * Απρίλη κατατέθηκαν στήν Εθνική 
Βιβλιοθήκη 259 βιβλία. ’Απ’ αύτά είναι: ποίη
ση 17, πεζογραφία 48, Ιστορία - βιογραφία 23, 
παιδεία - παιδαγωγική 33, θρησκεία - έκκλη- 
σία 12, φιλοσοφία 10, Αρχαιολογία 9, καλλιτε
χνία 2, θέατρο 3, γεωγραφία 4, φυσικές έπι- 
στήμες 9, μαθηματικά 1, Ιατρική 6, νομικά 
11, οίκονομικές - κοινωνικές έπιστήμες 31, τε
χνική 25, διάφορα 15.

Έκδόθηκαν σ’ έπαρχίες 12
Γράφτηκαν από γυναίκες 12.

•  Μέ τή συμβολή τών 'Ελλήνων πολιτικών 
προσφυγών αυξήθηκε τά τελευταία χρόνια τό 
ενδιαφέρον τού τσεχοσλοβάκικου κοινού γιά τό 
έλληνικό βιβλίο. Καί τά Αποτελέσματα θά ή
ταν Ακόμα πιό πλούσια Αν βοηθούσε καί τό έ- 
πίσημο έλληνικό κράτος.

ΙΙαρ* δλα αύτά έγινε μιά μεταφραστική έρ- 
γασία Αρκετά σοβαρή. 01 τσεχοσλοβάκικοι έκ- 
δοτικοΐ όργανιομοί έχουν έκδόσει: "Ομηρος:
«’Οδύσσεια*, «Ίλιάδα*. ’Αριστοφάνης: «Πλού
τος*. ’Ησίοδος: «Θεογονία». Λουκιανός: «’Ε
νύπνιο*. Πλούταρχος: «Βίοι παράλληλοι*. Πλά
των: «Νόμοι* κ.α. Μέ τόν γενικό τίτλο «Λυ
ρικά* μιά σειρά ποιήματα Αρχαίων Ελλήνων 
λυρικών, Αποσπάσματα Από τόν 2ενοφώντα, 
τόν Κτεισία κλπ. "Εχουν έπίσης έκδοθεΐ πα- 
λιότερα καί δλες οΐ Αλλες κωμωδίες τού ’Αρι
στοφάνη μεταφρασμένες Από τόν Τσέχο έλλη- 
νιστή, καθηγητή τού Πανεπιστημίου τού Μπρνό, 
Στίμπιτς.

Άπό τή Νεοελληνική λογοτεχνία έχουν έκ- 
δοθεΐ μεταφρασμένα άπό τόν πολιτικό πρόσφυ
γα Λ. Παπαδόπουλο, Κ. Βάρναλη: «Ή Αληθι
νή Απολογία τού Σωκράτη». Καζαντζάκη: «Ό 
Καπετάν Μιχάλης» καί τό «Ό Χριστός ξανασταυ- 
ρώνεται». Λουντέμη: «Συννεφιάζει». Άν. Κέ
δρου τρία βιβλία. Γιάννη Ρίτσου πολλά ποιή
ματα — κι Ανάμεσα σ’ αυτά ή «Άγρόπνια* καί 
δλα δσα έγραφε γιά τήν Τσεχοσλοβακία δταν 
έπισκέφθηκε τή χώρα.

Τελευταία κυκλοφόρησε τού Σ. Δούκα «'Ι
στορία ένός αΙχμαλώτου». Καί έτοιμάζε- 
ται «Ό καπνισμένος ουρανός» καί ή «Γαλαρία 
No 7» τού ΚοτζιΑ. Ετοιμάζονται Ακόμα δυό ποι
ητικές συλλογές τού Γιάννη Ρίτσου.

Γ. ΓΡΙΒΑΣ

Κ υκλοφορουν

01 «ΔΡΟΜΟΙ τής ΕΙΡΗΝΗΣ»

1Α φ ι έ ρ ω μ α  
ότόν

484 Γ ρ ή γ ο ρ ή  Λ α μ η ρ ά κ η

Ο Ι  Ε Ι Ι Α Ρ Χ Ι Α Κ Ε Σ

ε κ β ε ς ι ζ  β ι β λ ί ο υ
ΠΕΡΙ ΘΚΖΖΛΛΟΧ1 Κ11£

Ή  ΐ δ ρ ν σ η  Συνεχίζοντας  τήν ε
ρευνά μας γ ιά  τήν κα
τάσταση και τή λει
τουργία  των έλληνι
κών βιβλιοθηκών, άπευ- 
θύναμε σ* δλες τ ις  έ- 
παρχιακές βιβλιοθήκες 
ένα έρωτηματολόγιο. 
Σ ’ αυτό απαντήσανε 
24 βιβλιοθήκες: ’Α γιά
σου Λέσβου (Α να γνω 
στήριο ή Ά νά π τυ ξ ις), 
Ά μ φ ισ α ς , ’Αλεξανδρού
πολης, Βόλου (Λ. Βι- 
βιβλιοθήκη «Τριών Ί ε -

rrA 2 t ' n  - ραρχών»), Έ ρμούπο-Το έξωφνλλο τον  * α τα -λ Θ εσσαλονίκης< ·,_
Ϊ Ϋ Γ  1ηζ, ^ θεαη\  βΐ:  θάκης, Καλαβρύτων,βλίον π α ,^  θε.οσαΪΜίτ- Καλλιθέας Καρύστου!

Χ1̂  Κέρκυρας ( ’Αναγνωστι
κή Ε τ α ιρ ία ) ,  Λεχόβου (Βιβλιοθήκη Ε νω τι
κού Συλλόγου «*0 Προφήτης Ή λ ία ς» ), Λεω- 
νιδίου, Μηθύμνης Λέσβου, Ξάνθης, Πλωμα- 
ρίου (του Σωματείου «Βενιαμίν ό Λ έσβιος), 
Πύργου, Ρόδου, Σερρών, Τρίπολης, "Υδρας, 
Φλώρινας (της Μ ητρόπολης), Χαλκίδας, Χίου, 
(« Ό  Κοραής»). Μελετώντας ωστόσο τά  στοι
χεία  τών απαντήσεων αυτών, μπορούμε νά 
σχηματίσουμε μιάν ίδέα γ ιά  τόν τρόπο λει
τουργίας όλων τών έπαρχιακών βιβλιοθηκών.

'Α πό τ ις  βιβλιοθήκες πού  άπαντήσανε 9 
εΐναι πνευματικών -  έκπολιτιστικών Σωματεί
ων καί Ιδρυμάτω ν, (Α ναγνω στήριο  «ή Άνά- 
πτυξις»  Α γιά σ ου , Λ. Βιβλιοθήκη Βόλου, Μορφ. 
Κέντρο Λευκάδας, Α ναγνωστική Ε τ α ιρ ία  Κέρ
κυρας, Έ νω τικός Σύλλογος Λεχόβου, Λ. Βι
βλιοθήκη Λεωνιδίου, «Βενιαμίν ό Λέσβιος» 
Πλωμαρίου, Μητρόπολη Φλώρινας, « Ό  Κο- 
ραής» Χ ίου), 9 εΐναι Δημοτικές (Αλεξαν
δρούπολης, Ά μ ψ ισ α ς, Έ ρμούπολης, Θεσσα
λονίκης, Καλαβρύτων, Καλλιθέας, Καρύστου, 
Ξάνθης, "Υδρας) καί 6 Δημόσιες (Μηθύμνης, 
Πύργου, Ρόδου, Σερρών, Τρίπολης, Χαλκί
δ α ς). Πέντε Ιδρύθηκαν πρ ιν  ά π ό  τό 1900 
(Χίου 1792, Κέρκυρας 1836, 'Ερμούπολης 
1841, Μηθύμνης 1859). "Εξη ιδρύθηκαν άηό 
τά  1900 ως τά  1950 (Βόλου 1907, Πλωμα
ρίου 1915, Λεχόβου 1926, Θεσσαλονίκης 
1939, Λεωνιδίου 1939, Ρόδου 1947) καί 
12 άπό  τά  1950 ως τά  σήμερα ( Α λεξαν
δρούπολης, Ά μ φ ισ α ς  Ιθ ά κ η ς , Καλλιθέα^ 
Καρύστου, Ξάνθης, Πύργου, Σερρών, ΤρθΠ>-



T O Β Ι Β Λ Ι Ο

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Ε Σ

λης, Ύ δ ρ α ς , Φλώρινας, Χαλκίδας. Ή  Βιβλ. 
Καλαβρύτων δεν λειτούργησε άκόμα).

Ή  Ιδρυση των βιβλιοθηκών οφείλεται βα
σ ικά  στην Ιδιωτική -πρωτοβουλία (άτόμων 
ή σω ματείω ν). Αυτά πού  γράφει στην άπάν- 
τησή του ό λογοτέχνης κ. Τάκης Δ όξας, διευ
θυντής τής Δ ημοσίας Βιβλιοθήκης Πύργου, 
Ισχύουν γ ιά  τ ις  περισσότερες έπαρχιακές βι
βλιοθήκες: «Ή  Ιστορία  τής βιβλιοθήκης
Πύργου είναι δμο ια  με τήν Ιστορία  κάθε ω
ραίου πνευματικού καί καλλιτεχνικού έργου 
που  γ ίνετα ι στήν έλληνική έπ α ρ χ ία  άπό  
τον Ιδιο συνήθως πα ρ ά γο ντα : τήν άτομική
πρω τοβουλία. Έ 6 ώ  καί κάμποσα χρόνια έ
νας Πυργιώτης έραστής των Γραμμάτων φι
λοδοξώντας να χτίσει μιά πνευματική έσ τία  
στον τόπο  του γ ιά  ν’ άνεβάσει τό π ολ ιτ ισ τι
κό επ ίπεδο  των συμπολιτών του καί νά βοη
θήσει τή σπουβάζουσα νιότη, Ιδρυσε με πολ
λούς κόπους καί προσω πικές θυσίες τήν Ή - 
λειακή Βιβλιοθήκη». Π ραγματικά ά π ό  τ ις  24 
βιβλιοθήκες, οί 17 ιδρύθηκαν ά πό  ίδιωτική 
πρω τοβουλία, 4 ά πό  πρωτοβουλία των Δή
μων καί μόνον 2 ά πό  πρω τοβουλία  τού κρά
τους. Μά καί ό πλουτισμός των έπαρχιακών 
βιβλιοθηκών γίνετα ι βασικά άπό  δωρεές ένώ 
τό κράτος έλά χισ τα  συμβάλλει σ ’ αυτό.

Ή  λειτο υρ γ ία
•  Α ΡΙΘ Μ Ο Σ ΒΙΒΛΙΩΝ. ’Α πό τ ις  24 

βιβλιοθήκες άριθμούς βιβλίων έδοσαεν οί π ιο  
κάτω 2 0 : Καρύστου 300 , Α λεξανδρούπολης 
80 0 , Πλωμαρίου 1550, "Υδρας 1800, Μη- 
θύμνης 1850, Λεχόβου 2 0 0 0 , Καλλιθέας 
4 .0 0 0 , Ιθ ά κ η ς  5 .0 0 0 , Ά μ φ ισ α ς  6 .0 0 0 , Σ ερ 
ρών 6 0 0 0 , Τ ρίπολης 7 1 8 5 , Χ αλκίδας 10 .000, 
Ξάνθης 10 .000 , Ρόδου 10 .312 , Έ ρμούπο- 
λης 11 .000 , Κέρκυρας 11 .386, Βόλου 12. 
500 , Πύργου 2 0 .0 0 0 , Θεσσαλονίκης 4 3 .6 1 5 , 
Χίου 9 6 .0 0 0  (καί 6000  χειρόγραφ α). Οί π ε 
ρισσότερες καταβάλλουν προσ πά θεια  νά συγ
κεντρώσουν τ ις  τοπικές έκδόσεις (β ιβλ ία , π ε 
ριοδικά, εφημερίδες) καθώς καί τά  βιβλία  
πού άναφέρονται στον τόπο . Σ πά ν ιες  έκδό- 
σεις καί χειρόγραφα έχουν οί παλιότερες 
βιβλιοθήκες: Ή  Βιβλιοθήκη Χίου έκτος άπό  
τις 6000  χειρόγραφα, έχει εφημερίδες καί 
περιοδικά ά πό  τά  1817, σπάνιες εκδόσεις 
άπό τά  1492. Ε π ίσ η ς  έχουν πολύτιμες έκ- 
δόσεις καί χειρόγραφ α οί βιβλιοθήκες Κέρ
κυρας, Έ ρμούπολης, Α γ ιά σ ο υ , Μηθύμνης, 
Βόλου. Μά καί μερικές νεότερες (Θ εσσαλο

νίκης, Πύργου, Ά μ φ ισ α ς) προσπαθούν νά 
πλουτιστούν. "Ο λες οί βιβλιοθήκες είναι γ ε 
νικές. Δυο κάνουν άνταλλαγές βιβλίων μέ 
άλλες, άλλά σέ περιορισμένη κλίμακοε Με
ρικές orocv έχουν πολλα πλά  άντίτυπα  τά  στέλ
νουν γ ιά  ένίσχυση μικρατέρων βιβλιοθηκών.

•  Α Ν Α ΓΝ Ω ΣΤΕΣ. "Ο λες οί βιβλιοθήκες 
—  έκτος ά πό  τού Πλωμαρίου —  λειτουργούν 
γ ιά  τό  κοινό. Τό μεγαλύτερο ποσοστό  ά π ό  
τούς άναγνώ στες είναι μαθητές -  σπουδα
στές. Μόνο 3 Βιβλιοθήκες (Α γ ιά σ ο υ , Ξάνθης, 
Πύργου) άναφέρουν άναγνώ στες έργά τες ή 
άγρότες. Συγκεκριμένα: Σ τή  Βιβλιοθήκη Α 
γ ιά σ ου  φοιτούν κάθε μέρα 100 άναγνώ στες, 
ά π ό  τούς οποίους 50 μαθητές, 8 υπάλληλοι,
10 έπιστήμσνες, 4 έργάτες, 28 άγρότες. Έ ρ 
μούπολης: 60 - 100 άναγνώ στες, ά πό  τούς 
όποιους 50 -  80 μαθητές. Μηθύμνης 10 -  15 
ά π ό  τούς οποίους 8 - 1 0  μοεθητές. Χίου 110 
ά πό  τούς όποιους 50 - 60 μαθητές. Βόλου 
20  -  25 διάφοροι. Πύργου 110 -  130, ά πό  
τούς όποιους 100 μαθητές, 20  - 25  έπ ι- 
στήμονες και έρευνητές, 1 έργάτης, 1 άγρό- 
της. Λεωνιδίου 20 , ά πό  τούς όποιους 10 μα
θητές. ’Ιθάκης 4 0 , ά π ό  τούς όποιους 30 μα
θητές καί 10 έπιστήμονες. Θεσσολονίκης 170, 
ά π ό  τούς όποιους 160 σπουδαστές. Καλλι
θέας 20  - 25 μαθητές. Χαλκίδας 40 , ά πό  
τούς όποιους 35 μαθητές. Ξάνθης 100, ά πό  
τούς όποιους 45  μαθητές καί 35 έργάτες. 
Ά μ φ ισ σ α ς  30 , ά πό  τούς όποιους 25 μαθη
τές. Τ ρίπολης 35  ά π ό  τούς όποιους 5 μα
θητές.

•  ΟΙ Ω Ρ Ε Σ  Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ Σ  σ τις  π ιο  
πολλές βιβλιοθήκες βέν παρέχουν τή δυνατό
τητα  στούς άναγνώστες νά χρησιμοποιούν τό 
χρόνο πού  τούς άφήνει έλεύθερο ή έπ α γγελ - 
μοετική τους άπασχόληση. Οί π ιο  πολλές 
λειτουργούν σ τ ις  έργάσ ιμες ώρες. Ε λ ά χ ι
στες λειτουργούν κοττά τ ις  μεσημβρινές ώ
ρες ή μετά τ ις  7 τό  βράδυ: Ή  Βιβλιοθήκη 
'Α λεξανδρούπολης είναι άνοιχτή ά π ό  τ ις  
8 .30  ώς τ ις  2 μ.μ. κι ά πό  τ ις  5 ώ ς τ ις  8 
μ.μ. Τ ής Ά μ φ ισ σ α ς  ά π ό  τ ις  3 ώς τ ις  8 μ .μ.
Τού Βόλου ά π ό  τ ις  4 ώς τ ις  8 μ.μ. Τής Τ ρί
πολης τ ις  μεσημβρινές ώρες. Τής Ξάνθης 
ά πό  τ ις  4 ώς τ ις  8 .30  μ .μ. Τής Θεσσαλονί
κης 8 -  1 καί 4 .3 0  - 8 .30  μ.μ. Μά καί σ ’ 
αυτές τ ις  π ερ ιπτώ σ εις  τά  περιθώ ρια είναι 
πολύ περιορισμένα: ό έργαζόμενος άνογνώ- 
στης δεν έχει τή δυνατότητα νά διοεβάσει 485



στο αναγνωστήριο περισσότερο ά πό  IV i-  
2 ώρες.

•  Δ Α Ν Ε ΙΣ Μ Ο Σ . Δέκα βιβλιοθήκες δεν
δανείζουν βιβλία. 'Α πό τ ις  άλλες μερικές 
δανείζουν σε περιορισμένη κλίμακα (Έ ρ -  
μούπολης, Καλλιθέας, Φλώρινας, ΓΙλωμαρίου, 
Κέρκυρας, Μηθύμνης κ .ά .). Τέλος, άλλες δα
νείζουν συστηματικά: Ή  Βιβλιοθήκη ’Α γιά 
σου κάνει 2000  δανεισμούς τό χρόνο, Σερ
ρών 2800 , Χίου 5 5 0 0 , Πύργου 11.000, Ξάν
θης 18.600. Ή  Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσ- 
σοίλονίκης έχει υποδειγματική δανειστική υ
πηρεσ ία  καί προσπαθεί νά φέρει τό βιβλίο 
σ τά  λαϊκά στρώ ματα. Έ χ ε ι  όργανώσει κεν
τρικό δανειστικό τμήμα με 6 .500  περ ίπου  
τόμους, καί δύο συνοικιακά παραρτήματα  
(στήν Κάτω Τ ούμπα καί στήν ’Ακρόπολη μέ 
1300 καί 1200 τόμους) καθώς καί, ά πό  τον 

περασμένο Μάρτη, κινητή δανειστική βιβλιο
θήκη. « Ά π ό  τό Κεντρικόν Δανειστικόν Τμήμα 
καί τά  συνοικιακά πα ρα ρτή μ α τα  —  γράφει 
στήν άπάντησή του ό πο ιητής Γ. Βαφόπου- 
λος, διευθυντής τής Βιβλιοθήκης —  έχουν 
τό δικαίωμα δλοι οί κάτοικοι Θεσσαλονίκης 
νά δανείζωνται έντελώς δωρεάν βιβλία , μέ 
μόνην τήν έπίδειξιν τής ταυτότητός των, βά
σει φυσικά είδικού δανειστικού συστήματος 
κατά τό πρότυπον των ευρωπαϊκών βιβλιο
θηκών... Ή  Κινητή Βιβλιοθήκη, κατά τό πρ ό 
τυπον των ευρωπαϊκών, είναι αύτοκίνητον 
(πούλμαν) είδικώς κοπεσκευασμένον, έσωτε- 
ρικώς έχει όψιν μικρας βιβλιοθήκης μέ μεταλ
λικά ράφια καί περιέχει περί τά  1500 βι
βλία ... Ε π ισ κ έπ τετα ι μίαν φοράν τήν έβδο- 
μάδα διαφόρους συνοικίας τής πόλεως, δπου 
είς ώρισμένον σημεΐον καί ώρισμένην ημέραν 
παραμένει έπ ί τινας ώρας (3  - 7 .3 0  μ.μ .) 
καί δανείζει β ιβλ ία  ε ίς  τούς κατοίκους των 
συνοικιών. Οί άναγνώ σται εισέρχονται έλευθέ- 
ρως είς τό αύτοκίνητον καί έκλέγουν άνευ 
περιορισμού μόνοι των τά  β ιβλία  τής άρε- 
σκείας των. Ε ίς πολλάς περ ιπτώ σ εις  ό εί- 
δικός υπάλληλος τής Κινητής Βιβλιοθήκης 
βοηθεΐ τούς άναγνώ στας είς τήν εκλογήν τού 
καταλλήλου δΓ αυτούς βιβλίου. Ή  Κινητή 
Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης είναι ή πρώτη Δη
μοτική Κινητή Βιβλιοθήκη τής * Ελλάδος. Κα
τά  τό 1962 έδανείσθησαν: ά πό  τό Κεντρι
κόν Τμήμα 34 .3 2 5  βιβλία , ά π ό  τό  παράρτη
μα Κάτω Τ ούμπας 6 .125  βιβλία, ά πό  τό 
πα ρ ά ρ τη μ α  Ά κροπόλεω ς 7 .390 . Ά π ό  τήν 
Κινητήν Βιβλιοθήκην δανείζονται είς κάθε έ- 
πίσκεψιν 80 - 100 βιβλία».

Δ ικα ιολογία  γ ιά  τ ίς  βιβλιοθήκες πού  δέν 
δανείζοίΛς εΤναι ή έλλειψη δ ιαπα ιδαγώ γησης 
τού κοινού, πού  καταστρέφει τά  βιβλία.

•  ΤΟ Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Ο  σ ’ δλες τ ίς  βιβλιο
θήκες * είναι άνεπαρκές καί άνειδίκευτο. Α 
κόμα κ’ ή Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, πού 
προικοδοτεΐται ά πό  τό  Δήμο μέ τό σεβα
στό ποσό τών 714.941 δραχμών (χρήση 
1961 -  6 2 ) ,  έχει κενές θέσεις. Γενικά, έκτος 
ά π ό  μερικές βιβλιοθήκες πού συντηρούνται 
ά π ό  κληροδοτήματα, οί άλλες άντιμετω πί-

486 ζουν οικονομικές δυσκολίες. Οί κρατικές επ ι

χορηγήσεις, άκόμα καί σ τ ις  δημόσιες βι
βλιοθήκες, είναι πενιχρές ή καί άνύπαρκτες.

•  Μ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ  Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Ε Σ  τείνουν να 
γίνουν ή έχουν γίνει κέντρα γενικότερης πνευ
ματικής δραστηριότητας: «Κ ατά τά  έτη
1959, 1960 καί 1961, πληροφορεί ή Δημο
τική Βιβλιοθήκη Ξάνθης, ώργανώθησαν στο 
αναγνωστήριο τής Βιβλιοθήκης μιά σειρά  έ- 
πιμορφωτικών βραδυών άπό  τή Φ ιλοπρόοδο 
"Ενωση, καθώς καί άλλες πνευματικές καί 
καλλιτεχνικές συγκεντρώσεις. Α νάμεσα  σ ’ 
αύτές άναφέρονται οί βραδυές μέ θέματα: 
Ή  μοντέρνα ποίηση, ό Τουρισμός καί ή 
Ξάνθη, Ό  ύπερπληθυσμός, ή Ε σ π ερ ά ντο , 
Παρακμή τής Φιλοσοφίας, Ή  ίστορία  τής 
γλώ σσας καί τό  γλωσσικό μας ζήτημα, Τό 
έργο τού Μάνου Χατζιδάκι (παρουσ ίαση). 
Βιβλιοθήκες —  ιστορία  καί άποστολή τους. 
Είναι λύτρωση ή Τέχνη; Είκαστικές Τέχνες». 
Ή  Δημοτική Βιβλιοθήκη Έ ρμούπολης εκδί
δει μηνιαίο δελτίο δράσης.

Ή  Βιβλιοθήκη Χίου όργανώνει έκδρομές 
σ ε  ιστορικούς τόπους καί έχει τμήμα κινημα
τογράφησης καί μαγνητοφώνησης, πού  ά π ο - 
θησαυρίζει ιστορικούς τόπους, γεγονότα , ει
κόνες ά πό  τήν τοπική ζωή, καθώς καί γλω σ
σικό καί λαογραφικό ύλικό. Ή  Βιβλιοθήκη 
Χοώχίδας όργανώνει ταχτικά  διαλέξεις, συ
ναυλίες ά πό  δίσκους, προβολές μέ τήν πρω 
τοβουλία τού Συλλόγου «Οί Φίλοι τής Βι
βλιοθήκης» πού ιδρύθηκε στά  1957. Σ τά  
1960 έγινε έκθεση Εύβοϊκού Βιβλίου μέ π α 
ράλληλες έκδηλώσεις καί ομιλίες. ‘Ο λογο
τέχνης Σ πόρος Κόκκινης, διευθυντής τής 
βιβλιοθήκης, τύπω σε «Β ιβλιογραφία  τή ς  Εύ- 
βοϊκής Πτέρυγας».

Ή  Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης πού  δέν 
κατάφερε άκόμα νά κάνει διαλέξεις καί συ
ζητήσεις, οργάνωσε πέρυσι, μέ τήν εύκαι- 
ρ ία  τών πενήντα χρόνων ά πό  τήν απελευθέ
ρωση τής πόλης, Έ κθεση  Βιβλίων πού  άνα- 
φέρονται στή Θεσσαλονίκη. Εκτέθηκαν 357 
βιβλία  —  ιστορικά, άρχαιολογικά, θρησκευ
τικά, λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά, εκπαιδευτι
κά, χάρτες κλπ.

Πνευματικές έκδηλώσεις όργανώνουν καί 
οί βιβλιοθήκες Ά μ φ ισ α ς , Α γ ιά σ ου , Βόλου. 
Ιθ ά κ η ς, Κέρκυρας, Ξάνθης, "Υδρας καί Πλω
ραρίου. Μερικές κάνουν καί κινηματογραφι
κές προβολές, μά δέν γ ίνετα ι αύστηρή έπι- 
λογή τών προβαλλομένων ταινιών, πού  πολ
λές ά π ’ αυτές, καθαρά προπαγανδιστικές 
καί ψυχροπολεμικές, προέρχονται ά π ό  ξένες 
υπηρεσίες Πληροφοριών καί Πρεσβείες (Α 
μερικανική, Α γγλ ικ ή , Καναδική, Γαλλική 
κ .ά .). Ι δ ο ύ  μερικές άπ* αύτές τ ίς  προβο
λές όπω ς τ ίς  άναφέρει τό  Δ ελτίο τής Βιβλιο
θήκης τής Έ ρμούπολης: « Ό  κ. Κέννεντυ
είς τά ς  Ινδ ία ς» , «Α να τομ ία  έπιθέσεως», «Α 
καδημία Ε μπορικού  Ναυτικού ΗΠΑ», «Βρε
τανική Γουιάνα», «Σχολή Εύελπίδων ΗΠΑ», 
«Α τομικόν υποβρύχιον “ Ν αυτίλος”», 
πλοι δυνάμεις Καναδά» κλπ.

' ·  ΤΟ  ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ Α πού  βγαίνει άττο 
τή μελέτη τών στοιχείων τών 24 Βιβλιοθη-



κών είναι δτι μερικές (Χίου, Κέρκυρας) έ
χουν άρκετούς θησαυρούς. 'Α λλες τείνουν να 
γίνουν λαϊκές (Σερρώ ν, Πύργου, Χ ίου). Δυο 
τδχουν κιόλας κατορθώσει (Θεσσαλονίκης, 
Ξάνθης). Ό ρ ισ μ ένες έχουν γίνει κέντρα πνευ
ματικής δραστηριότητας (Ξάνθης, Χίου, Χαλ
κ ίδας).

Σ. X.
Υ. Γ. Ε ίμαστε υποχρεωμένοι νά ευχαριστή

σουμε ά πό  δω όλους όσους άνταποκρίθηκαν 
σ τά  γρ ά μ μ α τά  μας και μάς στείλανε τά  
στοιχεία  πού  ζητήσαμε καί συγκεκριμένα: 
τον Πρόεδρο κ. Πάνο Πράτσο, τό  Γεν. Γραμ
ματέα κ. Χριστ. Χ ατζηπαναγιώ του καί τό 
Συμβούλιο τού Α ναγνω στηρίου ‘Α γιάσου, 
τό  Δήμαρχο ’Αλεξανδρουπόλεως, τό  Δ )ντή 
Βιβλιοθήκης Ά μ φ ίσ η ς κ. Γιώργο Γάτο, τό 
Δ )ντή  Λ. Βιβλιοθήκης Βόλου, τό Δήμαρχο 
Έ ρμουπόλεω ς κ. Σ τ . Βαφία, τό  Δήμαρχο 
Θεσσαλονίκης κ. Ί .  Παπαηλιάκη καί τό  Δι
ευθυντή τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλο
νίκης κ. Γ. Βαφόπουλο, τον Πρόεδρο κ. Χρ. 
Κ αραβία, τό  Γραμματέα κ. Ε. Κ αραβία καί 
τό Συμβούλιο του Μορφωτικού Κέντρου Ι 
θάκης, τό Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Τ . Γεωρ- 
γακόπουλο, τό  Δήμαρχο Καλλιθέας κ. Χάρη

Παυλόπουλο, τό Δήμαρχο Καρύστου κ. Β. 
Δεληγιώ ργη, τον Πρόεδρο κ. Γ. Ό ρ τα τζά το  
καί τό Συμβούλιο τής ‘Αναγνωστικής Ε τ α ι 
ρ ίας Κερκύρας, τον Πρόεδρο κ. X. Φυσέκη 
καί τό Συμβούλιο τού Ενω τικού Συλλόγου 
Λεχόβου, τό  Δ )ντή  τής Α. Βιβλιοθήκης Λεω- 
νιδίου κ. Πετράκη, τό Δήμαρχο Μηθύμνης κ. 
Α. Κυριάκού, τό Δήμαρχο Ξάνθης κ. Γ. Λα
δά, τον Πρόεδρο καί τό Συμβούλιο τής Βι
βλιοθήκης «Βενιαμίν ό Λέσβιος», τό  Δ )ντή  
Βιβλιοθήκης Πύργου κ. Τ . Δόξα, τό Δ )ντή  
Βιβλιοθήκης Ρόδου κ. Χρ. Παπταχριστοδού
λου, την ταξινόμο τής Βιβλιοθήκης Σερρών 
κ. Δ . Σαββίδου, τον Πρόεδρο κ. I. Σαρρή, 
τό Γραμματέα κ. Π. Μπουκίδη καί τό  Συμ
βούλιο τής Βιβλιοθήκης Τριπόλεως, τό Δή
μαρχο *Ύ5ρας κ. Α. Ραφαλιά, τη Σή ’Αρχιε
ρατική Ε π ιτρ ο π ή  Αμυνταίου, τό  βιβλιοθη
κάριο Χ αλκίδας κ. Σ π . Κόκκινη, τό  Δ )ντή  
τής Βιβλιοθήκης Χίου κ. Δ. Κ ασσάδα.

Έ νώ  βρισκόταν τό  κείμενο στο  π ιεστήριο  
πήραμε άπάντηση κι ά π ό  άλλες τρεις βιβλιο
θήκες: τή Δ ημοσία  Βιβλιοθήκη Βερροίας, τη 
Δημοσία Βιβλιοθήκη Ζακύνθου καί την Κοι
νοτική Βιβλιοθήκη Κ ρεμαστής, που  δεν αλ
λοιώνουν την παραπάνω  είκόνα.

«Ε.Τ.*

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

Βασίλη Ρώτα — Βούλας Λ α μ ια νά κο υ : «Μ νημόσυνο»
Τό «Μνημόσυνο* των Βασίλη Ρώτα καί Βού

λας Λαμιανάκου, είναι ένα ιδιότυπο βι
βλίο, που άποτελείται τό μισό άπό ποιήματα, 
γραμμένα άπό τόν πρώτο, τό άλλο μισό άπό 
σύντομα πεζά, γραμμένα άπό τή δεύτερη. "Ολα 
τα κείμενα άναφέρονται στήν κατοχή καί τους 
ήρωες πού άντιστάθηκαν προχωρώντας ώς τό θά
νατο, έπούνυμους ήρωες κι άλλους άνώνυμους 
πού ύπήρξαν άληθινοί, άλλα που κανείς δέν 
έμαθε τά όνόματά τους. «Τό βιβλίο τούτο εί
ναι μνημόσυνο», γράφουν στόν πρόλογό τους. 
Καί πραγματικά αυτή τήν αίσθηση σοϋ άφήνει 
τό διάβασμά του, δχι σάν πρόθεση, άλλά σάν 
επίτευγμα. Ό  λόγος λιτός, απέριττος στίς 49 
μικρές πράξεις, είναι λόγος μνημοσύνου, άνα- 
φορά στό Ιστορικό τού θανάτου τών ηρώων, σύ
νοψη χωρίς φιλολογικά ψευτίσματα, μικρά χρο
νικά, συνταγμένα σά νά πρόκειται νά διαβα
στούν σε άπλούς άνθρώπους σέ μιάν εκκλησία, 
spiv ή μετά άπό μιά έπιμνηιιόσυνη δέηση.

Τό 64 ποιήματα τού Βασίλη Ρώτα, δφασμένα 
κατά κανόνα σέ μοτίβα δημοτικά, βρίσκονται 
5έ άνταπόκριση μέ τήν ανιδιοτέλεια τής θυ
σίας των μαρτύρων, γιατί σέ πείθουν δτι πη
γάζουν άπό μιά ψυχική άνιδιοτέλεια, άπό τήν 
ανάγκη πού νοιώθει δ ποιητής νά μνημονέψει 
^τι πολύ άγάπησε, δ,τι δέν μπορεί νά λησμο
νήσει, δ,τι δέν πρέπει ποτέ νά λησμονηθεί. Με
ρικά μικρά δείγματα τά θεωρώ αρκετά γιά νά

μπάσουν τόν άναγνώστη σ* αύτή τήν κατανυ- 
χτική άτμόσφαιρα:

Δέν είντουσαν πεντέξι κι ουδέ μιά δεκαριά, 
παρ’ είντουσαν διακόσιοι μιάν έκκλησιά κορ

μιά...
• · ·
Πρωτομαγιά χαράζει, μά δέ μοσχοβολάει, 
ή αύγή φοβάται νά ’βγει, τό φώς χασομε

ράει..
• · ·
Νά, πάνω άπ’ τή μάντρα χέρια περνάνε, δες, 
τά χέρια τους κουνάνε—καλές άντάμωσες!... 
• · ·
Λαέ μας δοξασμένε, πατρίδα μας γλυκιά, 
μας κόψαν τις ζωές μας άνθούς Πρωτομα

γιά.
(«Άνθούς — Πρωτομαγιά»)

Είχαμε ένα χαμόγελο τριαντάφυλλο μπου
μπούκι

ή αύγούλα τό μισάνοιξε κι εύώδιασεν ή μέρα 
κι εύώδιασεν 6 κήπος μας κι έμέθυσε ή αυλή

μας
και σκανταλίσιη δ άνεμος xt9 έζήλεψεν δ

ήλιος
καί ξέρανε τά σύγνεφα καί φέραν τό χει

μώνα
κι* έσβήσαν τό χαμόγελο κΓ έμαύρισεν δ

τόπος.
(«Χαμόγελο — Τριαντάφυλλο») 487



Τό «Μνημόσυνο» μέ τα λιτά, του μέσα, αφυ
πνίζει τή μνήμη, δημιουργεί τήν έπιδιωκόμενη 
άτμόσφαίρα. "Οταν τά πράγματα θά μποΟν στη 
θέση τους, τό λαϊκό του είδος θ’ αποδειχτεί πο
λύτιμο, γιατί πέρα από τήν αντιστασιακή μας 
λογοτεχνία πού δέν στάθηκε πλούσια, ή του
λάχιστο έστω καί μερικά άντάζια τοΟ μεγάλου 
γεγονότος, έκεΐνα πού προσφέρονται καί στούς 
πολλούς είναι έλάχιστα καί στίς περισσότερες

περιπτώσεις ασήμαντα. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε 
πώς έχει σημασία 6 λόγος γιά τούς πολλούς, 
ό λόγος πού συνδέεται άμεσα μέ τήν τρέχουσα 
ζωή, μέ τόν τρέχοντα πόνο καί τήν τρέχουσα
έλπίδα. Πολύ περισσότερο μάλιστα δταν 6 πολύς 
κόσμος μέ τήν άνοιχτή καρδιά δέν βρίσκει με
ρίδιο μέσα στούς άτελεσφόρητους πειραματι
σμούς πού πελαγώνουν τή λογοτεχνία μας.

▲ημήτρη Λούκαρη : «Π οιήματα τής Καλής Έ λ π Ιδ ο ς»
* Αθήνα 1963 , 8, σελ. 38

Ό  Δημήτρης Δούκαρης, περιπλανήθηκε στό 
ακρωτήριο τής Καλής Έλπίδος, πού τούδωσε 
τόν τίτλο τών ποιημάτων του, μιάς σειράς ποι
ημάτων πού τό κύριο γνώρισμά τους δέν είναι 
ή καλή, αλλά ή τραυματισμένη έλπίδα. Προ
βλήματα ζωής καί προβλήματα ίδεών απα
σχόλησαν τόν Δούκαρη στίς προηγούμενες συλ
λογές του, τραυματισμοί που τού τούς προξενού
σε τό καθημερινό άδιέξοδο. ΓΗ φυγή του στή 
Μαύρη *Ήπειρο, είχε αύτή τήν πικρή αφετηρία. 
'Ο ποιητής δέχεται μέ καρτερία αυτό που τόν 
περιμένει έκεΐ καί πού έκφράζεται από τήν 
ποίησή του, αύτό πού θά μπορούσε νά συνοψι
στεί στή φράση, γ ε ύ σ η  τ ή ς  ε ρ ή 
μ ο υ .  Τό πιό βαρύ πράγμα πού μεταφέρει 
στήν καρδιά του είναι «τό σώμα τής πατρίδος». 
Είναι προτιμότερη ή πάλη μέ τό άδιέξοδο πα
ρά ή περιπλάνηση στήν έρημο πού πιό πέρα 
απ’ αύτή δέν δπάρχει παρά ή άπελπισία καί τό 
τίποτα.

Καί ή καρδιά μου, /  άθεράπευτη λύπη, ύ- 
ποταγμένη /  κι ούτε κάμπος, ούτε όρίζοντας, 
πουθενά — /  μέ τ* αναρίθμητα πιστοποιητικά 
στό χαρτοφύλακα, /  To Pretoria δλομόνα- 
χος, Right o’clock, — μήπως έκαμα λά
θος στό τραίνο, /  πέρ’ απ’ τήν όμιχλη, δέν υ
πάρχει άλλη γής, μονάχα ’Ωκεανός ανειρή
νευτος...

(«Το Pretoria»)

Στό χωριό Βάκσας τώρα δ Πέντρο Μίγκουελ /  
άραγε θά συναντήσει έναν άνθρωπο /  γιά νά 
τού πει, πίνοντας μπύρα, /  εντελώς αδιάφορα: /  
Είμαι έρημος, έσεϊς καταλαβαίνετε, /  είμαι 
έρημος, /  πίνοντας μπύρα σέ μιά τραπεζαρία 
καραβιού /  ή καί ξενοδοχείου, /  είμαι έρημος.

(«Συνάντηση»)
ΓΗ ποίηση μπορεί νά κλείσει δλη τή μυθι

στορηματική έποποιΐα ένός δράματος πού τό 
ζούν έκατομμύρια άνθρωποι αύτή τή στιγμή πά
νω στή γή, έκατομμύρια άναζητητές μιας στοι
χειώδους κατανόησης καί ζωής, που ή γή μέ 
τά πλούτη της καί μέ τΙς άνισότητές της δέν

Δημοσθένη Χρυσοβέρψ η:

Τό καταλυτικό ένδεχόμενο μιάς πυρηνικής 
καταστροφής δέν απασχολεί άπλώς τή λογική 
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τούς τήν παρέχει, παρά τούς άγώνες τους, πα
ρά τήν πίστη τους, παρά τήν αγάπη τους πρός 
τό χώμα της. Αύτή τή σπαραχτική έποποιία 
μπορεί νά τήν δώσει ή ποίηση μέ κραυγές σάν 
αύτές τού Δούκαρη, πού μπορούν νά γίνουν 
πιό Ισχυρές, νά δοθούν σέ μορφές έντελέστερες 
καί νά θυμίσουνε νΕ ξ ο δ ο, τήν πολύμορφη 
έξοδο τών ανθρώπων τού καιρού μας, πού α
πελπίζονται, αλλά έπιμένουν ξέροντας πώς 
στόν αιώνα τής προόδου, ή άπελπισία δέν εί
ναι πράγμα καθόλου φυσικό.

...μητέρα, πατέρα — κάποτε πού είχα τά 
δυό τεράστια χέρια /  τριγύρω μου* καί ήταν 
ζεστά, δλόζεστα, /  άλλοτε μαλακά σάν άϋλα /  
καί γινόταν νά θέλω τό κάθε τί. /  Στήν έρημο 
δέν έχω χέρια τριγύρω μου, /  πού είναι τά χέ
ρια τριγύρω μου, /  πού είναι τά χέρια.

(«Στήν έρημο γ'»)

"Οταν ήταν μικρός, λέει δ ποιητής, έκανε 
δνειρα μελετώντας τό μάθημα τής Γεωγραφί
ας. Τώρα, βλέποντας από κοντά ένα μέρος άπ* 
αύτό τό έξωτικό άγνωστο, έξομολογείται μέ 
τόν παρακάτω σπαραχτικό τρόπο μπροστά σ* 
ένα από τά <γέρικα μεγάλα ποτάμια».

Φίλε μου Λιμπόπο μέ τά καθαρά νερά, /  δ
ταν θά πλησιάσεις στή θάλασσα, /  θυμήσου έ
μενα πού σέ πίστευα, /  έπασχα καί θρηνούσα 
στήν κοίτη σου, /  θυμήσου έμένα πού πίστευα 
ακόμη /  μέσα στήν έρημο.

(«Limpopo river»)

CH κραυγή, τό σύνθετο έπιφώνημα σέ μιά μοί
ρα, σ’ έναν κύριο, σ’ έναν πού θά ήθελε νά τόν 
ακούσει, αποτελούσε τό φωνητικό του κρεσέντο. 
Κ’ ή κραυγή του αύτή παρουσιάζεται όξύτερη 
στήν τελευταία του αύτή συλλογή. Χωρίς προσ
ποίηση άγχους, μέ τήν πικρία τού αληθινού, έκ- 
φράζοντας τή στυγνή έμπειρία του, νομίζ® 
πώς προωθεί τήν ποιητική του θέση, πέρα άπό 
κεΐ πού τήν είχαν δρίσει οί προηγούμενες συλ
λογές του.

« Π ο μ π η ία  τώ ν  ο υ ρ α ν ώ ν »

νομίζω, εμφανίζει γιά πρώτη φορά στίχος 
του. Τού γίνεται ένας πύρινος έφιάλτηζ 
τού κλείνει από παντού κάθε άλλον δρίζοντ**
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πού κάνει στά μάτια του δλα τά άλλα ενδιαφέ
ροντα καί προβλήματα τής ζωής δευτερότε
ρα. Κάποτε οί ποιητές, οί συγγραφείς, οί δη
μιουργοί γενικά, είχαν μπρός τους μια προο
πτική χρόνου καί ζωής άπεριόριστη, νά πιστεύ
ουν, νά τοποθετούν τά δράματά τους καί νά δη
μιουργούν. Σήμερα αυτό τό προνόμιο, πού ά- 
ποτελούσε καί τήν προϋπόθεση τής δημιουργίας, 
ή δποία άπαιτεϊ άνεση χώρου, δέν τό έχουν οΐ 
νεότεροι. « " Ω ρ α  μ η δ έ ν .  Τ ο π ί α  
κ ε ν ά .  " Η λ ι ο ς  σ β υ σ μ έ ν ο ς » .  
Δέν μένει, γ ι’ αύτόν πού λαβαίνει συνείδηση 
αύτής τής πραγματικότητας, παρά δ πόλεμος 
μέ τόν έφιάλτη, σέ άναμονή τής αύγής « τ ών  
έ κ α τ ό  ή λ ί ω ν» πού θάχει σάν αποτέ
λεσμα « τ ή  σ υ ν τ έ λ ε ι α  τ ο ύ  κ ό 
σ μ ο υ » .  Πολύ περισσότερο, δταν διαπιστο»- 
νει κανείς πώς ή αντίσταση σ’ αυτό τό τρομα
χτικό ένδεχόμενο θεωρείται πράξη άντιπατριω- 
τική, άντικαθεστωτική. Τό είσαγωγικό ποίημα 
τού νέου ποιητή είναι χαρακτηριστικό από τήν 
άποψη τής συνειδητής ευθύνης, άπέναντι στήν 
παράκρουση.

"Αν μιά μέρα /  πιθανέ μου απόγονε /  μ’ ά- 
ποζητήσεις σκέψου πώς έγώ /  δ άπλός άνθρω
πος δέν τό θέλησα /  σκέψου πώς, καί μόνο 
γιατί ζείς /  έκαψα τό σώμα μου γιά νά περά
σεις /  πώς στάθηκα τό τελευταίο /  φρούριο 
τής λογικής.

(«"Αν μιά μέρα»)
"Ας έλπίσουμε πώς ο! ποιητές δέν αποτελούν 

τά τελευταία φρούρια τής λογικής στίς μέρες 
μας — άλήθεια τί τραγική φράση άν τήν σκε- 
φτει κανείς καλά — δσο κι άν ή εύαισθησία 
τους διεκδικεί αύτό τό προβάδισμα.

Λουκά Κ ούσουλα :

Κι δ Λουκάς Κούσουλας παρουσιάζεται μέ 
τή μικρή του αυτή συλλογή γιά πρώτη φορά. 
Μιά άκόμα ένδειξη γιά τή γενική διαπίστωση: 
δέν βρίσκει κανείς νέους, νέους πού νά γράφουν 
από αληθινή ανάγκη, χωρίς τό κύριό τους γνώ
ρισμα νά είναι ένα βάρος στό στήθος. Τό πρά
γμα δείχνει πώς κάτι δέν πάει καλά στόν τό
πο μας καί στήν έποχή μας. Τά πράγιιατα καί 
οί καταστάσεις πού ζούμε δέν έμψυχώνουν.

Κατά τό βράδυ άπόκαμα /  καί ρίχνοντας τή 
δεκατισμένη ασπίδα /  χαμήλωσα τά ιιάτια μή 
στεργοντας /  έλεος από πουθενά...

(«Τού Σεληνόφιοτος»)

Γεννήθηκε δικασμένη ή φτο>χή μέρα /  πού 
^άλαιψε από νωρίς /  στ* άνοιχτά. /  Παραπα
τούσε άδιάκοπα σέ μιά /  Κακή Σκάλα φώς /  
&ζ νά κατρακυλήσει /  στή μονοτονία...

(«Δικαιοσύνη»)

μέσα στή νύχτα ή Χιροσίμα /  έκλεισε τά ρα
διενεργά της /  βλέφαρα νά κοιμηθεί /  (...) 
Γαλήνια στέκεται ή χλωμή Σελήνη, /  τού ’2- 
ρίωνα δ άστερισμός /  χαμογελάει δπως πάντα.

(«Εφιάλτης»)

’Ανάμεσα σ’ αύτό πού ύπάρχει καί σ’ αύτό πού 
ένδέχεται νά συμβεί, δέν ύπάρχει τόπος γιά ή- 
συχία. cO φόβος έχει τήν πρώτη θέση, δ φ ό 
βος δπως μάς τόν ύποβάλλει μέ τό δμώνυμο 
ποίημά του.

Είναι τά σύννεφα χρυσαφένια /  ή θάλασσα 
λάμπει μυστηριακά /  λάμπουν οί δρόμοι /  ά- 
κόμη σταλάξαν απ’ τά δέντρα /  οί διαμαντέ- 
νιες χάντρες /  τής βροχής. /  ’Αγάπη μου, για
τί σιωπάς; /  Είναι τόσο αβέβαια δλα. (...)

Δέν πρόκειται γιά έναν κατακλυσμό λέει δ 
ποιητής νά φτιάξεις μιά κιβωτό, «δέν είναι 
Στρόμπολι, δέν είναι Φουτσιγιάμα». ’Οφείλου
με ν’ άντισταθοΟμε στήν άρνηση τής ζωής «μέ
κραυγές κεραυνοβολημένων τιτάνων». *0 πλα
νήτης μας κινδυνεύει νά γίνει «μιά Πομπηία 
τών ούρανών».

Στό σύνολό της ή συλλογή τού Χρυσοβέργη, 
άσκεί μιά βαθύτατη ύποβολή στόν αναγνώστη 
της. Δέν είναι τό θεματικό της ένδιαφέρον πού 
μέ ύποχρέωσε νά ασχοληθώ μ* αύτή δσο κι άν ή 
έπΐ μέρους τελείωση τών ποιηιιάτων του καί τό 
πληρέστερο δόσιμο τών ωραίων εικόνων του α
παιτούν περισσότερη συγκέντρωση γιά νά γί
νουν τέλειες «κραυγές κεραυνοβολημένων». Ό  
νέος ποιητής διαθέτει πλούσια έσωτερικότητα 
καί πληθώρα άληθινών ποιητικών στοιχείων.

Ή  μελαγχολία τού χαμηλού τόνου του, δέν 
έχει τή ρίζα της στήν ίδια τή φύση του, αλ
λά έξω στή ζωή μέ τίς κουραστικές της συμ
βατικότητες, τή ρευστότητα καί τήν άοριστία 
της. "Ενα όλιγοσύλλαβο τρίστιχό του αφήνει 
νά εννοήσουμε πώς δ ποιητής βρίσκεται πολύ 
πάνω από τόν καταπονημένον άνθρωπο που γί
νεται καθημερινή βορά τής ζωής. ΙΙώς αντιστέ
κεται σάν ποιητής.

Τό Μεγάλο Τάρι /  δέν τρώει ποτέ /  τό Μι
κρό πουλί.

(«Χάϊ-Κάΐ»)
Ό  Λουκάς Κούσουλας, θά βοηθήσει τήν ποί

ησή του, άν προσέξει περισσότερο τήν εύλυγι- 
σία τών στίχων του, τήν κάποια δυσχέρεια πού 
παρουσιάζουν κάπου - κάπου στήν ανάπτυξή 
τους. Τό είδος τού τόνου του είναι τέτοιο, πού 
απαιτεί απόλυτη μουσικότητα γιά νά άναδει- 
χθεί τέλειος δσο είναι καί μέσα του.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

«Ζχηματοττοίηση»
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Ν ί κ ο ς  Φ ε ν έ κ - Μ ι κ ε λ λ ί δ η ς ,  
« Τ ά κ υ ρ ι ώ τ ε ρ α  σ τ ά δ ι α  σ τ ή ν  
ε ξ έ λ ι ξ η  τ ο υ  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά 
φ ο υ » .  ’Ανάτυπο άπό τη «Νέα Εποχή», 
Λευκωσία 1962.

Στη φτωχότατη έλληνική κινηματογραφική 
βιβλιογραφία προστίθεται τώρα ή μελέτη τοΰ 
Ν. Μικελλίδη -άνω στήν Ιστορία το0 βουβοί) κι
νηματογράφου πού καλύπτει τήν περίοδο 1895 
-1930.

θάλεγε κανείς πώς μετά τήν έλληνική μετά
φραση τής «κλασικής* ιστορίας τοΰ κινημα
τογράφου τοϋ Σαντούλ, μια τέτοια έκδοση θά- 
ταν περιττή.

Ωστόσο, ή μελέτη τοΰ λίικελλίδη, δίνει έ- 
κτός από τΙς προσωπικές απόψεις τοϋ συγ
γραφέα για τά προβλήματα κιν)κής αισθητικής 
καί μια σαφή καί περιεκτική εικόνα τής έκπλη- 
χτικής εξέλιξης τοϋ κιν)φου χωρίς να κατα- 
τρίβεται σέ λεπτομέρειες περιττές για τον α
μύητο στα μυστήρια τοϋ κιν)φου αναγνώστη.

Φυσικά, δέν πρόκειται για απόλυτα πρωτότυ
πη σύνθεση τοΰ λίικελλίδη, άλλα μάλλον γιά 
μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Έν τούτοις, 
είναι φανερή ή ικανότητά του επιλογής καί ή 
πλατεία γνώση - Κ  δ ιεθνοϋς κιν)κής βιβλιογρα
φίας. * Ακόμα, υποχρεωμένος να δει ό συγγρα
φέας πολλές απ’ τις ταινίες στις όποιες άνα- 
φέρεται δημιούργησε μια σωστή προσωπική κρί
ση χωρίς αυτό να σημαίνει πώς είναι απόλυτα 
αδέσμευτος απ’ τις γνώμες τοϋ Σαντούλ καί 
των άλλων μελετητών τής ιστορίας τοϋ κινη
ματογράφου.

Γενικά, είναι ένα εκλαϊκευτικό βιβλιαράκι 
πού φιλοδοξεί νά γνωρίσει στό πλατύ καί ά- 
πληροφόρητο κοινό τις καταβολές τής έβδομης 
τέχνης, τήν τιτάνια προσπάθεια τοϋ κιν)φου 
ν* άποδεσμευθεϊ άπ’ τό στεγνό επιστημονικό 
αξιοπερίεργο καί να εξελιχθεί σέ αυτόνομη τέ
χνη, τήν ικανότητά του ν’ άφομοιώνει δημι
ουργικά τις άλλες τέχνες πού πολλές φορές, μέ 
στενόκαρδες ή έστετίστικες επεμβάσεις πήγαν 
νά τήν άπομακρύνουν απ’ τό φυσιολογικό δρό
μο εξέλιξής του. * Εκείνο πού γίνεται απόλυ
τα σαφές στό βιβλίο τοΰ Μικελλίδη είναι αυτή 
ακριβώς ή Ικανότητα τοΰ κιν)φου νά κρατάει 
σταθερά μια εντελώς δική του φορά άνάπτυ-
έη;·

Β. A. Ρ.

Γ ι ώ ρ γ ο ς  Μ α ν ι ά τ η ς ,  « Δ ρ α 
π έ τ ε υ σ α  ά τ τ ό  τ ή  Λ ε γ ε ώ ν α  
τ ω ν  ξ έ ν ω ν » .  Ημερολόγιο, ’Αλγερία 
1957 - 1961. Αθήνα, Δεκέμβρης ’62, 16ο, 
σ. 359.

Ό  συγγραφέας πού έζησε τέσσερα χρόνια στή 
Λεγεώνα τών Ξένων δίνει στό ήμερολόγιό του 
άνατριχιαστικά καί αποκαλυπτικά στοιχεία γιά 
τή συνειδητή καί μεθοδική προσπάθεια άπαν- 

490 θρωπιομοϋ τών λεγεωναρίων καί γιά τή δρά

ση, τήν «ήθική* καί τά εγκλήματα τής Λεγε
ώνας στήν περίοδο τοΰ απελευθερωτικού αγώνα 
τοϋ λαοϋ τής ’Αλγερίας. Μά τό βιβλίο τοΰ Γ.Μ. 
δέν είναι μόνο ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο, 
είναι καί μιά λογοτεχνική πραγμάτωση, μέ 
πολλές σελίδες γεμάτες ένάργεια. Σέ αρκε
τές δμως περιπτώσεις ή φιλολογία, ή κοινότοπη 
έκφραση καί μιά φτηνή ρητορεία, καταστρέφουν 
τήν αμεσότητα τής αφήγησης.

Κ. Φ.

Μ ά χ η  Μ ο υ ζ ά κ η ,  « Ό  θ ρ ή 
ν ο ς  τ ή ς  ’Α ν δ ρ ο μ ά χ η ς  σ τ α  
τ ε ί χ η  τ ή ς  έ τ τ α ρ χ ί α ς » .  Άθήναι, 
1963, 8ο, σ. 32.

Τή'; αίσθηση μιάς ζωής πολιορκημένης πού 
χάνει τίς δυνάμεις της σ* ένα καταδικασμένο 
αγώνα, μάς δίνει ή Μ.Μ. στό πρώτο μέρος τής 
συλλογής της. Ή προσπάθειά της νά παρου
σιάσει αυτόν τό «θηλυκό πόνο», άλλοτε τείνει 
πρός τήν καθολική σύλληψη τοΰ γυναικείου ψυ
χικού βίου κι άλλοτε πρός τήν αποσπασματική 
απόδοση ψυχικών περιστατικών, προδίνοντας 
έτσι κάποιαν αστάθεια εκφραστικού προσανατολι
σμού. "Ομως οί έπί μέρους επιτεύξεις τού λό
γου της είναι συχνά αξιόλογες καί χαρακτηρί
ζονται άπό πυκνότητα συγκίνησης καί έπιγραμ- 
ματικότητα. Ή «Ελένη» μαζί μέ τό πρώτο μέ
ρος τής συλλογής θά μπορούσαν νά άποτελέ- 
σουν μιάν ένότητα. Τά άλλα λίγα ποιήματα πού 
παρεμβάλλονται είναι κάπως ξένα πρός τό κλί
μα τοΰ βιβλίου καί δέν προσθέτουν τίποτε σ’ 
αυτό.

Λ ο υ λ ά  Β ά λ β η - Μ υ λ ω ν ά ,  
« Σ τ α  μ ο ν ο π ά τ ι α  τ ο υ  κ ρ ί 
ν ο υ » .  Αθήνα 1963, 8ο, σ. 40.

Βιβλίο πού παρουσιάζει δλα τά χαρακτηρι
στικά τής πρώτης επαφής τοΰ ποιητή μέ τόν 
κόσμο. Θεματογραφικός πληθωρισμός, προσεχτι
κή άσκηση σέ νέους έκφραστικούς τρόπους, προ
βολή δσο μπορεί περισσότερων συγκινήσεων. "Ο
λα αυτά δμως σ’ ένα βαθμό έπιτυχίας, πού πεί
θει ότι ή είσοδος τής Λ. Β. Μ. στήν ποίηση δέν 
τής επιφυλάσσει απογοητεύσεις.

Μ ά ρ ι ο ς  Π α λ η α τ σ ά ρ α ς ,  « ‘Η 
κ ο ι  μ ω μ έ ν η » .  Άθήναι 1962, 16ο, σ. 12.

Ή πλούσια εσωτερικότητα τών στίχων τοΟ 
Μ. Π. μάς μεταδίδει ένα άληθινό ποιητικό ρίγοζ 
μέσα άπό περίτεχνες φόρμες άπαλλαγμένες από 
περιττολογίες καί φιλολογικότητες. "Ομως ό 
ποιητής, διατηρώντας θεληματικά δυσπρόσιτο 
τό προσωπικό του βίωμα, δέν όλοκληρώνει τήν 
έκφραση τής συγκίνησής του.

Μ ά ν ο ς  Π α π α δ ο μ α ν ω λ ά κ Π ζ /  
« Κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α  ά ν ο ι ξ η » .  'Αθη- 
να 1962, 8ο, σ. 32.

’Επιβίωση ενός είδους ποιητικολογίας, W  
άναπτύχθηκε γιά ένα διάστημα στήν 'Ελλάδα



κάτω από ειδικές συνθήκες, δίαν ή γοητεία 
τής αγωνιστικής ποίησης παρέσυρε πολλούς νά 
έκφράσουν «ύπό τύπον ποίησης» μή ποιητικά 
βιώματά τους. Ό  Μ. II. κάνει ένα είδος «γύ
ρου τού κόσμου» μέσα σέ τριάντα σελίδες, Επι
διώκοντας νά τονίσει τήν παγκοσμιότητα δρι- 
σμένων ανθρώπινων αιτημάτων, άλλα ή έλλει
ψη ποιητικής σύλληψης τού θέματος αφήνει δ- 
λα τα περιγραφικά στοιχεία ακάλυπτα από τήν 
προσωπική συγκίνηση, πού κι αυτή έτσι δέν 
φτάνει ώς έμάς.

Ν ΐ κ ο ς  Σ π ά ν ι α ς ,  « Π ο ι ή μ α 
τ α  τ ή ς  τ ρ ί τ η ς  λ ε ω φ ό ρ ο υ » .  
1963, 8ο, σ . 40.

Κάτω από τούς στίχους τού Ν. Σ. ένα έν
τονο προσωπικό πάθος φαίνεται ασίγαστο καί 
σάν σκοτεινή φλόγα κατατρώει τά στοιχεία τής 
ίδιας του Εκφραστικής δομής. ’Αλλού μιά λέ
ξη είναι ανεπαρκής γιά νά σημάνει τό συγκινη
σιακό γεγονός, αλλού μοιάζει ύπερβολική καί 
δυσανάλογη σέ σχέση μ* αύτό. Ή έντονη προ
σωπική συγκίνηση τού Ν. Σ. θά μπορούσε νά 
αποκρυσταλλωθεί αισθητικά, άν ήταν ποιητικά 
πειθαρχημένη. Τά «ΙΙοιήματα τής τρίτης λεω
φόρου» δίνουν τήν εντύπωση μιάς ποίησης πού 
νικήθηκε καί γκρεμίζεται από τή μανία τού 
πάθους που τή γέννησε.

Β. Λ.

Φ. Φ ι λ ί π π ο υ ,  « Τ ρ ι τ τ τ υ χ ο » .  
* Αθήνα 1962, 8, σ. 112.

Ή  τάση τών πολύ νέων συγγραφέων νά φέρ
νουν στη δημοσιότητα οτιδήποτε γράφουν μή 
αφήνοντας μιά χρονική απόσταση ανάμεσα στόν 
ενθουσιασμό τής δημιουργίας καί στην έκδοση, 
ώστε νά παρεμβληθεί τό ψύχραιμο μάτι τού 
διορθωτή, είναι πολλές φορές μοιραία γιά τά 
πρωτόλεια. Στην περίπτωση τού Φ. αυτό Ισχύει 
κατά τό ήμισυ. Μπορεί νά είναι ενδιαφέρων 
δια νοητής άλλα ή σκέψη του δέν έχει φτάσει 
σέ τέτοιο σημείο πού νά μπορεί καί ν’ άξίζει ν5 
αποκρυσταλλωθεί σέ δοκίμιο. Τό δοκίμιο είναι 
πολύ δύσκολο είδος καί χρειάζεται μεγαλύτε
ρη αυστηρότητα στήν επιλογή τών στοιχείων 
καί στ ή δομή του. Ετσι εκθέτει τή σκέψη του 
κάπως μαθητικά προδίδοντας δμως πλούτο καί 
ευφορία καί μιά ικανότητα στοχασμού πού κι 
αυτή διακόπτεται άπό αποφθέγματα αμφίβολης 
καθαρότητας.

°Ολο τό δλικό πού μάζεψε άπό τις μελέτες 
καί τις σκέψεις του, πειθαρχεί στά μέρη «’Αν
ταποκρίσεις» καί «Χρονικά». Ιδιαίτερα στά 
τελευταία φαίνεται τό ταλέντο του πού τό α
ποδείχνουν ή άνεση στήν άφήγηση καί ή δλο- 
κλήρωση ανθρώπινων τύπων. Ή  άτμόσφαιρα 
έγχους πού προέρχεται περισσότερο ex per
sonae παρά ex re έχει μιά σίγουρη ύπόστα- 
εη καί μέσ’ άπ’ αυτή δουλεύοντας τή φράση 
του δ Φ. πάει νά κατακτήσει ένα δικό του δ* 
?ος.

Ε ι ρ ή ν η  Κ ρ ο ύ σ κ ο υ ,  « Φ ώ ς  
J  τ  ή ν ο μ ί χ λ η  τ ’ ό ν ε ί ρ ο υ » .  
Αθήνα 1963, 4ο, σ .  40.
Είναι μιά πολύ καλαίσθητη έκδοση με θαυ

μάσιο εξώφυλλο καί βινιέττες τής ζωγράφου 
Χαράς Βιέννα. Έξω δμως άπό τήν άξιοπρόσε- 
χτη εμφάνιση καί τό περιεχόμενο δέν είναι 
ευκαταφρόνητο. Τό παραμύθι ένός παιδιού πού 
μεγαλώνει στό δάσος άνάμεσα στις νεράιδες 
καί τά ζωάκια είναι γραμμένο μέ ευγένεια καί 
λεπτότητα. Πολλές στιγμές έχουν δροσιά καί 
γοητεία καί παντού μιά άτμόσφαιρα όνειρική. 
Εκείνο πού φαίνεται ξένο πρός τό σώμα τού 
παραμυθιού είναι τό τέλος του, ένα περίεργο 
τέλος, άλληγορικό βέβαια, δπου τό παιδί μέ 
μιά δραματική προσπάθεια πλησιάζει τό φώς 
λέγοντας «γυμνός, γυμνός στό φώς» πράγμα 
πού μοιάζει νά βγαίνει άπό μιά άτυχη ποιητική 
τάση τής συγγραφέως καί διασπά τήν καλή 
ποιότητα τού βιβλίου.

Ν ί ν α  Κ ο κ κ α λ ί δ ο υ - Ν α χ -  
μ ί α ,  « Ή  κ ο ι λ ά δ α  μ έ  τ ο υ ς  
α μ π ο ύ λ ε ς » .  Μ υθιστόρημα, Θ εσσαλο
νίκη 1963, 8ο, σ. 240.

Τό βιβλίο τής Ν. Κ. - Ν. είναι ένα καλογραμ
μένο μυθιστόρη|ΐα. Κεντρικό του θέμα έχει τό 
πιστεύω τής συγγραφέως στήν άνεξαρτησία τής 
γυναίκας. Σ’ ένα περιβάλλον άγροτικό μέ πολ
λές ειδυλλιακές σκηνές κινείται ή άδρή φυ
σιογνωμία μιάς γυναίκας πολύ άνεξάρτητης, πο
λύ δρμητικής. Μέ τήν Εξυπνάδα καί τήν οικο
νομική της εύχέρεια Επιβάλλεται σ’ δλο τό χω
ριό πού τή σέβεται τόσο ώστε τής αναγνωρίζει 
χωρίς πολλή δυσκολία τό δικαίωμα νά άναθρέ 
ψει τό νόθο της παιδί. Ή Ερωτική άνεξαρτησία 
τής γυναίκας βασίζεται στήν οικονομική κ’ έτσι 
έχει πειστικότητα ή ιδέα τής συγγραφέως πού 
απλώνεται σχεδόν σ’ δλες τις σκηνές καί τρέ
φει έναν επιδέξιο μύθο. Οί διάλογοί της πολλές 
φορές ξεπέφτουν στή φτηνή φιλολογία, έχουν 
δμως ζωντάνια δπως έχουν καί τά πρόσωπα, ή 
μάλλον τό πρόσωπο τής ήρωίδας πού έχει 
πραγματικά ρόλο πρωταγωνίστριας, ενώ τά άλ
λα πρόσωπα χρησιμοποιούνται τόσο δσο εξυ
πηρετούν τή διαγραφή τής οντότητάς της. ’Έ 
τσι αναγκαστικά μένουν λειψά καί ί σκιερά. 
Εκεί δμως πού βλέπεις τήν συγγραφική Ικανό
τητα τής Ν. Κ. - Ν. είναι ορισμένες σκηνές δ
πως ή ερωτική στήν κοιλάδα, ή σκηνή τής 
πάλης τής γυναίκας καί τού αλόγου μέ τό χεί
μαρρο, τής μπόρας καί τού σεισμού. *Ένα ά
ρωμα αγροτικού μόχθου καί ζωικής χαράς πυ
κνώνει τις σελίδες τού βιβλίου.

Τ ά σ ο ς  Ψ α ρ ό π ο υ λ ο ς ,  « Ό  
δ ή μ ι ο ς » ,  Αθήνα 1962, 8ο, σ. 272.

Μακρυνά ό «Δήμιος» θυμίζει τον «Ξένο» 
τού Καμύ. *0 συγγραφέας δέν μιμήθηκε τον 
Καμύ άλλά ακριβώς εκεί πού τό βιβλίο του 
δέν μοιάζει μέ τον «Ξένο», εκεί υπάρχει ή δική 
του προσφορά που γεννάει καί τίς περισσότε
ρες άντιρρήσεις.

c0  άνθρωπος εδώ δέν Εξωραΐζεται, αντίθετα 
τού άφαιρείται τμηματικά κάθε στοιχείο πού 
θά μπορούσε νά κρύψει τίς άτέλειές του. Μιά 
χριστιανική τοίση απόλυτης ταπείνωσης χρησι
μεύει σάν αντίβαρο γιά τή φυσική του άθλιό- 
τητα. Τό πρόσωπο τού άφηγητή έχει τήν τύχη 
νά σηκώνει κάθε άνθρώπινη άμαρτία. Βασανί- 491



ζεται από τήν προπατορική Αμαρτία κι Απ’ 
αυτή που θάρθει. Αποτελεί τό αρνητικό ό
σων έρχονται σ* επαφή μαζί του. Για τόν έαυ- 
τό του δέν αφήνει κανένα παραθυράκι γιά φώς. 
Πάντως για δλα ψάχνει νά βρει τήν αιτία 
τού κακού. *0 άνθρωπος δέν είναι econo mi- 
cus, Ισως μάλιστα για τόν συγγραφέα δέν έχει 
καμιά θέση ή οικονομική αιτία, άν καί πολ
λές φορές άναφέρεται στήν κοινωνική αδικία 
καί στήν Ανέχεια. Νομίζει πώς δ,τι ζεΐ του εί
ναι δοσμένο από μιάν Αόριστη μοίρα που Εναν- 
τίον της έπαναστατε! καί βυθίζεται σέ κυκεώ
να βασάνων.

*Όλ* αυτά Αποτελούν Ενα ήμερολόγιο χωρίς 
συνεπή Αφήγηση, μάλλον πρώτη δλη Από κομ
μάτια ζωής. Μόνο που ή ζωή αύτή δίνει τήν 
Εντύπωση πώς Εχει ποιηθεί μέσα στό μυαλό 
τού συγγραφέα γιά νά καλύψει τΙς Ανάγκες 
ένός ήμερολογίου. 'Π βάσανος τού Ανθρώπου 
παρ’ δλο πού στηρίζεται σέ νατουραλιστικά 
στοιχεία περιγραφής δέ μοιάζει βιωμένη. Kt 
αύτή ή άμφισβητήσιμη γνησιότητα είναι τό κυ- 
ριότερο ελάττωμα ένός βιβλίου πού Εχει ρέου- 
σα γλώσσα, ζωντάνια στούς διαλόγους καί κα
λά δουλεμένο στύλ.

Κ. Π έ τ ρ ο υ ,  € Ή  δ ι α θ ή κ η  
τ ο υ  ττ α  ττ ά  ». Έ κ δ . Γκόνη, 'Αθήνα 1963, 
8ο, σ. 56.

Είναι μιά πολύ Ενδιαφέρουσα κριτική παρου
σίαση των ίδεών τού Ζάν Μελιέ (1664 - 1729) 
ένός παπά Από τό Έτρεπινύ τής Γαλλίας πού 
διατυπώθηκαν στή διαθήκη του. Ό  Πολταΐρος, 
ό Χόλμπαχ καί 6 ΣυλβαΙν Μορεσάλ, προσπάθη
σαν νά διαδόσουν τΙς Απόψεις του, Αλλαγμένες 
όμως σύμφωνα μέ τήν προσωπική τού καθενός 
φιλοσοφία. Οί Ιδέες τού Μελιέ βασίζονται σ* 
Ενα όρθολογισμό πού δέν ήταν σκοπός Αλλά 
μέσο γιά νά καταρρίψει τΙς πλάνες πού προκα- 
λούσε ή θρησκεία. «ΤΗταν Από τΙς σημαντικό
τερες φυσιογνωμίες του αιώνα τού διαφωτισμού 
καί δ μόνος θεωρητής πού παραδεχόταν τήν 
Αλληλεξάρτηση τών κοινωνικών φαινομένων στή 
συγκεκριμένη ζωή τών Ανθρώπων καί πού διέ- 
κρινε στήν παραγωγική Εργασία τή βάση δλων 
τών Αξιών».

Π έ τ ρ ο ς  Π ή λ ι ο ς ,  « Τ ά Ε κ 

θ ε τ α  τ ο υ  Θ ε ο ύ » .  ‘Αθήνα 1963, 
8ο, σ. 96.

Ή  ευχέρεια πού Εχει κανείς νά διατυπώνει 
τή σκέψη του καί μιά κάποια ευαισθησία στό 
άντίκρυσμα τής ζωής δέ φτάνουν γ ιά  νά Εξυ
πηρετήσουν Ενα είδος τού λόγου δπως τό διή
γημα πού δ Π. II. ισχυρίζεται πώς Εξυπηρετεί. 
"Έτσι τό μόνο Από «Τά Εκθετα τού θεού» πού 
είναι Αφήγημα είναι τό «Φεγγάρι καί ή πόρ
νη». Στά άλλα κομμάτια τής συλλογής συναν
τάμε Ενδιαφέρουσες άν όχι πρωτότυπες σκέ
ψεις, τμήματα καλογραμμένα Αλλά δχι δλο- 
κληρωμένη σύνθεση.

Η ρ ό δ ο τ ο ς  Μ υ λ ω ν ά ς ,  « Τ ό  
μ ι κ ρ ό  κ α ρ α β ά ν ι » .  Έ κδ. Δίφρος, 
’Αθήνα 1962, 8ο, σ. 108.

*0 II. Μ. φιλοδόξησε νά δόσει τό κλίμα δρι- 
σμένων Ανθρώπινων καταστάσεων καί στιγμών 
ζωής. ’Ακριβώς περιγράφει μέ Αφόρητο νατου
ραλισμό σκηνές καί διαλόγους. Σπάνια ξεχωρί
ζουν μερικές εύστοχες παρατηρήσεις μέσα στό 
σωρό Από κοινοτοπίες καί Αδεξιότητες.

Δ η μ ή τ ρ η ς  Κ ρ ά ν η  ς,  « Χ λ ω 
μ ό  ή λ ι ο β α σ ί λ ε μ α » ,  Έ κδ . Αν
τα ίος, Α θήνα  1962, 8ο, σ . 160.

*0 συγγραφέας, μέ τήν καλή διάθεση νά 
γράψει μιά οίκογενειακή συναισθηματική Ιστο
ρία, παρουσιάζει τούς Ανθρώπους ανώνυμους σ* 
Εναν τόπο τέλειας Απροσδιοριστίας, νά Ερωτεύ
ονται, νά μισούν, νά Ενθουσιάζονται κλπ. Ε ί
ναι δπως στά παραμύθια, ή δμορφη κόρη, ή 
μάνα, δ φτωχός νέος, δ καλός γιός τού Αφεν
τικού, μόνο πού Εδώ δέν ύπάρχει ή δροσιά καί 
γοητεία τού παραμυθιού, Αλλά Επικρατεί μιά 
γλυκερότητα πού φτάνει ώς τήν Αρρώστια. Ό  
περίγυρος περιορίζεται σέ μιά γειτονιά κ ’ Ενα 
Εργοστάσιο (Απαραίτητο προλεταριακό στοι
χείο) , αλλά καμμιά βασική α ίτία  τών κατα
στάσεων δέν άναφέρεται. ’Αντίθετα δ συγγρα
φέας μάς πληροφορεί μέ πολλήν εύσυνειδησία 
δτι ή κόρη είναι ροδοκόκκινη, δ νέος Αριστο
κρατικός καί θλιμμένος σάν Βέρθερος, δτι δ 
πόθος ε ίνα ι... λαχταριστός καί ή επιθυμία Ε
πίσης, δτι τό αίσθημα είναι μεγαλειώδες, είναι 
δμως καί γλυκό. Τέλος ή Αγάπη νικάει τά Α
νυπέρβλητα Εμπόδια Ενώ καλώς Εχούσης τής 
λογικής θάπρεπε νά μήν είχε καθόλου νικήσει.

; Β. Τ.
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Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

Ή  οικονομική επιτυχία  
τής « Δ ίκ η ς»

Ή  «Δίκη» έρχεται 5η σέ σειρά εισπράξε
ων ξένη τα ινία  (προηγούνται οί τα ινίες: 
«"Ελ Σίντ», «Φαίδρα», «Γουέστ Σ ά ϊντ  Σ τό - 
ρυ», «Δ ιαζύγιο  άλα Ιτα λ ικ ά » ) άφού μέσα 
στην έβδομάδα 4 - 10 Φεβρουάριου π ρ α γ 
ματοποίησε σ έ  5 κινηματογράφους 56 .3 0 8  
είσιτήρια.

Την ίδ ια  έβδομάδα, ή έλληνική τα ινία  «Κα- 
ζανόβας» με έπικεψαλής τον δημοφιλή Κ. Χα- 
τζηχρήστο πρ α γμ α το π ο ίη σ ε  σέ 6 κινηματο
γράφους, μονάχα 3 5 .9 0 9  είσιτήρια. 01 π α 
ραπάνω άριθμοΐ αφιερώνονται στους κ.κ. "Έλ
ληνες πα ρ α γω γο ύ ς πού θά πρέπει νά Ανα
θεωρήσουν τό γνω στό δόγμ α  «αυτά θέλει ό 
κόσμος», έννοώντας τό άκρο άω το τής κακο
γουσ τιά ς και τής χυδαιότητας, και να σκε- 
φτουν δτι, ή τό κοινό εΤναι ικανό να δεχτεί 
τά  π ά ντα , κάνοντας μια έπιλογή πά ντα  προς 
τό καλύτερο, ή δτι τό κοινό άπηύδησε μέ τά  
χάλια  των εγχωρίων προϊόντων, έχοντας ξε- 
περάσει πρ ο  πολλού τη γοητεία  ή την α να γ
καιότητα (τουλάχιστο δσον άφορά τά  άστι- 
κά κέντρα) τής όμιλούσης έλληνιστί ταινίας. 
Πάντως ένα είναι τό βέβαιο: πώ ς δέν μπο
ρεί νά συνεχιστεί ή ίδ ια  κατάσταση.

Ή  άνοδος κα ι η πτώση 
τοϋ Τζών Φ ρα νκεχά ϊμερ

Πριν δυο χρόνια, τό  έλληνικό κοινό γνώ 
ρισε έναν νέο ‘Αμερικανό σκηνοθέτη πού  ξε
κινούσε ά π ό  την τηλεόραση.

Ή  πρώτη τα ιν ία  του Τζών Φρανκεχάϊμερ, 
«Τά Θυμωμένα Νιάτα», ήταν μιά θαρραλέα 
κριτική πάνω  στο πρόβλημα των φυλετικών 
διακρίσεων, μέ την όξύτητα και τά  ιδια ίτε
ρα γνω ρίσματα  πού  παρουσιάζει στην ‘Α
μερική. Παράλληλα, ό Φρανκεχάϊμερ έχφραζό- 
ταν μέ μιά φόρμα ρωμαλέα πού  θύμιζε Στή- 
βενς.

Ωστόσο, ό νέος σκηνοθέτης δέν έμελλε νά 
φανεί συνεπής στή  γραμμή πουχε άρχίσει 
νά χαράζει. Κάτω ά πό , πο ιος ξέρει πο ιά ς 
μορφής, π ιέσ εις  οίκονομικές και πολιτικές, 
άρχισε νά κάνει μιά στροφή πού κατάληξε, 
στον «Μαντζουριανό Υποψήφιο», σέ μιά θέ- 
οη έκ διαμέτρου άντίθετη μ* αύτήν τής πρώ 
της του δουλειάς. ‘Α π ’ αυτή τήν άποψη, ή 
πορεία του είχε μιά συνέπεια.

Μετά τήν πικρή άνατομία  των «Θυμωμέ- 
vcav Νιάτων», συνέχισε μέ τό «Γύρω μου

γκρεμίστηκαν δλα», δπου  έπιχειρουσε μιά 
μάλλον ανώδυνη παρουσίαση των προβλημά
των και των άνθρώπινων σχέσεων του άμε- 
ρικάνικου αστικού χώρου. Σ το  φινάλε αυτής 
τής τα ινίας, ό Φρανκεχάϊμερ «θόλωνε τά  νε
ρά» φορτώνοντας τά  προβλήματά  του σ τ ις  
π λ ά τες  των ψυχαναλυτών...

Σ το  «Βαρυποινίτη του Ά λκατράζ» έκανε 
μιά καλυμμένη ά πολογ ία  των άμερικάνικων 
φυλακών, άφου ό κατάδικος Στρούντ, ύστερα 
ά πό  μιά ζωή 60 έτών στο μπουντρούμι, δή
λωνε, π ώ ς μέ εύχαρίστηση θά ξαναγυρίσει στο 
πεντακάθαρο κελλί του.

Τέλος, « Ό  Μ αντζουριανός Υποψήφιος», δι- 
ηγόταν μιά έξωφρενική ιστορία  ‘Αμερικανών 
αίχμαλώτων τής Κορέας, πού ... καθοδηγημέ
νοι τηλεπαθητικά ά πό  τούς «Κόκκινους», κά
ναν διάφορες άταξίες και μιά ά πόπε ιρ α  δο
λοφονίας κατά του ανύποπτου προέδρου τους.

Τελικά βέβαια  θριάμβευσαν οΐ δυνάμεις τού 
Καλού, τά  μ ά γ ια  λύνονταν και οί άμαρτωλοι 
γύριζαν σ π ίτ ι τους θεραπευμένοι, κ* έμεΐς 
άηδιασμένοι γ ιά  τήν τα ινία , και λυπημένοι γ ιά  
τήν κατακόρυφη πτώ ση του π ά λ α ι π ο τέ  φε- 
ρέλπιδος Τζών Φρανκεχάϊμερ.

Σύσταση- .
Κ ατά δ ιαστήματα , μιά έλληνική τα ινία , 

έρχεται νά μάς δημιουργήσει νοσταλγικές ά- 
ναμνήσεις κάποιας πρόσφατης ξένης έπ ιτυ- 
χ ία ς , μ ’ δλες τ ις  προσπάθειες του π α ρ α γ ω 
γού και του σκηνοθέτη νά «κάνουν τον άνή- 
ξερο»...

Π αρ’ δλ’ αυτά , ή μίμηση δέν εΐναι κακό 
π ρ ά γ μ α  όταν γίνεται μέ τέχνη κι όταν άνα- 
φέρεται σέ στο ιχεία  πού  μπορούν νά χρησι
μέψουν σάν υπόδειγμα  δουλειάς.

Αυτό θά μπορούσε ν* άποτελέσει μιά μί
μηση έποικοδομητική, μέ τήν έννοια δτι θά 
όδηγούσε σ ’ ένα σωστότερο προσανατολισμό 
τού έλληνικού κινηματογράφου, στή δημιουρ
γ ία  ταινιών μέ σοβαρότερο προβληματισμό 
και αίσθητικότερη μορφή.

’Αλλά επειδή κι άκόμα έτσ ι, ή μίμηση μέ
νει μίμηση, εκείνο πού  άπομένει, εΤναι νά 
μικρύνει τό μέγεθος της. Κι ό π ιο  σ ίγουρος 
τρόπος γ ιά  νά γίνει κάτι τέτοιο, είναι μιά 
π ιο  προσεχτική έπ ιλογή  σ τ ις  ταινίες πού  άν- 
τιγράφουμε.

Σ ’ αυτή τήν περ ίπτω ση , έργα  δπ ω ς: 
«Γουέστ Σ ά ϊντ Στόρυ», «Ζαβολιάρηδες» κλπ. 
βρίσκονται τόσο μακριά ά πό  τήν έλληνική 
πρα γμ α τικότη τα , δσο ή ’Αμερική άπ* τήν 
Ε λ λ ά δ α .



Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α

‘ Ο Κινηματογράφος καί τό Κράτος

Φ ή ά π α γό ρ ευ σ η  δύο  ε λ λ η ν ικ ώ ν  τ α ιν ιώ ν  
Φ ή π ε ρ ίπ τ ω σ η  τ η ς  τ α ιν ία ς  «Ο ύρανός»
•  ή «Β ία»

Στίς 22 Μαρτίου, σέ απογευματινή εφημερί
δα, δημοοιεύτηκε ή είδηση δτι: ή Ε πιτροπή 
Λογοκρισίας απαγόρευσε τήν προβολή δύο έλλη- 
νικών ταινιών μέ τό δικαιολογητικό δτι «στε
ρούνται καλλιτεχνικής αξίας καί κατά συνέ
πειαν είναι επιβλαβείς διά τήν αισθητικήν ά- 
νάπτυξιν τοϋ λαού*.

Ή  απόφαση αυτή τής Λογοκρισίας έχει ιδ ια ί
τερη σημασία από μόνο τό γεγονός, δτι πρώ
τη φορά εξαντλήθηκε ή εφαρμογή τοϋ Νόμου 
από τήν άρμόδια υπηρεσία, αλλά και γ ιατί 
ένα παρόμοιο προηγούμενο μπορεί νά έχει μελ
λοντικές επιπτώσεις πάνω στήν Ε λληνική  11α- 
ραγωγή.

ΙΙροτοΰ δμως προχωρήσουμε, ας δοΰμε ποια 
είναι ή διαδικασία πού περνάει τό σενάριο 
πρώτα, ή ταινία ύστερα, γ ιά  νά φτάσει μέχρι 
τήν αίθουσα προβολής, καί τήν έμπορική έκ- 
μετάλλευση.

Σύμφωνα μέ τό Νόμο (Κεφ. Γ ' νΑρθρο 2 6 ), 
γ ιά  νά πραγματοποιηθεί ή Ιίαραγωγή μιας τα ι
νίας, πρέπει προηγουμένως νά όποβληθεί πρός 
έγκριση τό σενάριο τής ταινίας στήν Ε π ι 
τροπή Ε λ έγχου  Κιν)κών Ταινιών, άπ’ δπου 
ό Ιίαραγωγός παίρνει (ή δέν παίρνει) τήν ά 
δεια γ ιά  τό γύρισμα τής ταινίας του, μέ τό 
σενάριο, μερικές φορές, ελαφρώς (ή σημαντι
κά) διορθωμένο άπό τούς αρμοδίους, έφ ' δσον 
αυτοί κρίνουν δτι πρέπει νά αλλαχτούν ή νά 
παραλειφθοΰν βρισμένα σημεία του.

Στή δεύτερη φάση τής διαδικασίας, ή τε- 
λειωμένη πιά  ταινία, προβάλλεται σέ μιά 6- 
μάδα άπό τριμελείς επιτροπές, πού Οπό τύπο 
εισήγησης, διατυπώνουν τή γνώμη τους πάνω 
στήν ταινία.

Μέ τή σειρά της, ή Ε πιτροπή  Λογοκρισίας 
βλέπει τήν ταινία γ ιά  νά διαπιστώσει εάν κατ' 
αρχή τηρήθηκαν οί παρατηρήσεις της σχετι
κά μέ τό σενάριο (άν δηλ. είναι τό σενάριο 
που πήρε τήν άδεια κι άν κόπηκαν τά επικίνδυνα 
σημεία), καί κατά δεύτερο λόγο, άν αύτή 
καθ' έαυτή ή ταινία είναι σύμφωνη μέ τις  δια
τάξεις τοϋ Ν. Δ. 1108)1942.

"Ας σταθοΰμε στό τελευταίο σημείο. Μ’ δλες 
τις τροποιήσεις πού έχει ύποστεϊ, ή Λογοκρισία 
έν έτει 1963 εφαρμόζει νόμο πού θεσπίστηκε 
στά 1912, στήν περίοδο δηλ. τής Κατοχής, άπό 
Κυβέρνηση πού τόν συνέταξε κάτω άπό τις  δ- 
δηγίες τών κατακτητών. ’Αλλά άν δ Νόμος 
1108 προστάτευε τήν εποχή έκείνη τό Δίκαιο 
τών Κατακτητών, τώρα ποιων τό Δίκαιο προ- 

4 9 4  στατευει δ ίδιος Νόμος; Τό κακό δμως δέν πε

ριορίζεται εδώ. Τό δεύτερο αδύνατο σημείο, ά- 
ναφέρεται στή σύνθεση τών Επιτροπών (Λογο
κρισίας καί Γνωμοδοτικής) καί τών υποεπι
τροπών.

Ο ΟΓΡΑΝΟΣ

Ή  περίπτωση τής ταινίας «ΟΓΡΑΝΟΣ* ε ί
ναι χαρακτηριστική καί δίνει τό μέτρο τών 
αντιφάσεων καί τών αδυναμιών πού χαρακτη
ρίζουν αυτές τις έπιτροπές. "Οταν ή ταινία 
«Ουρανός* προβλήθηκε στήν Ε πιτροπή  Λογο
κρισίας, δ είσηγητής δήλωσε πώ ς: άν δπήρ- 
χε  νομικό έρεισμα, θά απαγόρευε τελείως τήν 
προβολή τής ταινίας στούς Κινηματογράφους, 
γ ιατί κατά τή γνώμη του ή ταινία διέστρεφε 
τό νόημα καί τήν πραγματικότητα τοϋ 'Αλβανι
κού νΕπους, δείχνοντας τούς "Ελληνες φαν
τάρους νά κάνουν πράξεις κάθε άλλο παρά ή- 
ρωίκές, καί διότι ή ταινία διαπνεόταν άπό ένα 
πνεύμα ηττοπάθειας, απαράδεκτο γ ιά  ένα έργο 
πού άναφέρεται σέ μιά εποχή ήρωΐκή δπως έ
κείνη τής 'Αλβανίας.

"Ομως άν καί δ εισηγητής έκανε «ήρωικές* 
προσπάθειες νά σταματήσει τήν ταινία, νομικό 
έρεισμα δέ βρέθηκε καί ή ταινία κρίθηκε μονά
χα  «ακατάλληλη» καθ’ δτι ήταν «καταθλιπτι-
κή*.

Στή συνέχεια, οί παραγωγοί τής ταινίας κα
τέφυγαν στή Δευτεροβάθμια 'Επιτροπή πού, άς 
σημειωθεί, στή σύνθεσή της είναι κατ’ ούσία 
πανομοιότυπη μέ τήν προηγούμενη. Ή  Δευτε
ροβάθμια συμφώνησε μέ τήν πρώτη άπόφαση 
καί ή ταινία βγήκε στό εμπόριο μέ τό χαρα
κτηριστικό «ακατάλληλη». 'Ενώ δμως ή ται
νία παιζόταν στούς κινηματογράφους, έγινε 
μιά τρίτη προσφυγή τών παραγωγών στόν 6- 
φυπουργό Προεδρίας τής Κυβερνήσεως, δ ό
ποιος είδε τήν ταινία, άλλαξε τήν άπόφαση 
τών 'Επιτροπών καί διέταξε ή ταινία νά χα- 
ρακτηρισθει ως «κατάλληλη», χαρακτηρισμός μέ 
τόν όποιο συνεχίστηκε ή προβολή τοϋ «Ούρανοϋ*.

"Γστερα άπό μερικούς μήνες, οί παραγωγοί 
τής ταινίας καλούνται νά ύποβάλουν υποψη
φιότητα γ ιά  τό Φεστιβάλ τών Καννών. Kfli 
πάλι ή άρμοδία 'Επιτροπή διαφώνησε, κ* ένβ 
δέν υπήρχε άλλη ταινία νά έκπροσωπήσει τήν 
Ε λλά δα  στό Φεστιβάλ, έκρινε τήν ταινία δς 
« άποτυχη μέ1νη αίσθητ ικά ».

'Ακόμα μιά φορά, επεμβαίνει δ ύφυπουρ- 
γός, αλλάζει τήν άπόφαση τής ’Επιτροπής *** 
στέλνει τόν «Ούρανό» στίς Κάννες.



( "Ας σημειωθεί γ ια  τήν ιστορία, πώς πέρσυ 
είχε γίνει τό ίδιο μέ τήν «Ήλέκτρα» τού Κα
κογ ιάννη, πού ή Επιτροπή δέν ήθελε να τή 
στείλει σε Φεστιβάλ, γιατί κατά τήν κρίση 
της, ή ^α'-νία δέν αποτελούσε σωστή μεταφο
ρά τής τραγωδίας στόν κιν)φο. Τελικά ή 
ταινία πήγε στις Κάννες κα ί... βραβεύτηκε σάν 
ή καλύτερη μεταφορά θεατρικού έργου στόν κ ι
νηματογράφο) .

Τέλος, οί παραγωγοί του «Ουρανού» ζήτη
σαν νά χαρακτηρισθεΐ ή ταινία ως «προστα- 
τευομένη σύμφωνα μέ τό Νόμο περί Κιν)φου.

''Ομως, ή Γνωμοδοτική Ε πιτροπή , μέ εισή
γηση του Ακαδημαϊκού κ. Βενέζη, αποφάσισε 
τό μή χαρακτηρισμό τής ταινίας «ώς προστα- 
τευομένης» διότι δέν θεωρήθηκε «αίσθητικώς 
άρτια», προσόν απαραίτητο μέν γ ιά  νά κριθεΐ 
μιά ταινία «προστατευομένη» άλλά δχι απα
ραίτητο, δπως φαίνεται, προκειμένου νά πάει 
σέ Φεστιβάλ...

Η ΒΙ Α
Ή  «ΒΙΑ» μπορεί νά λέγεται «ταινία» μονά

χα  διότι ή πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε γιά  
τήν κατασκευή της, ήταν ή γνωστή φωτοπα- 
θής επιφάνεια άπό σελλυλόϊντ. Γιά κανένα 
άλλο λόγο. Έ ν  τούτοις, κανένας άπό τούς άρ- 
μοδίους δέ σκέφτηκε -— μήπως θά πρέπει νά 
ψάξουμε τό γ ια τί; —  νά τήν άπαγορεύσει. Καί 
ήταν τόσο έξαμβλωματικές καί προσβλητικές συ
νάμα αυτές οί φωτεινές είκόνες πού φέρνανε 
τό γενικό τίτλο «ΒΙΑ», γ ιά  νάναι σίγουρο 
πώς κανένας δέν θά βρισκόταν νά διαμαρτυρη- 
θεϊ γ ιά  μιά τέτοια άπαγόρευση.

’Από τίς  τρεις περιπτώσεις πού άναφίραμε 
πιό πάνω, εύκολα διαπιστώνουμε τά έξής:

1) ‘Ό τι είναι φανερή ή ανάγκη νά καταργη- 
θεϊ 6 Κατοχικός Νόμος 1108. Υπάρχουν πλη
ροφορίες 6nt οί άρμόδιοι επεξεργάζονται ένα 
νέο νόμου πού, άς τό ελπίσουμε, θά είναι λιγό
τερο ανελεύθερος άπό τόν προηγούμενο.

2) ° Οτι οί ’Επιτροπές— Λογοκρισίας καί Γνω
μοδοτική— απαρτίζονται άπό πρδσωπα (υπαλλή
λους ώς επί τό πλεϊστον των Τπουργείων Προε
δρίας, Παιδείας, Δικαιοσύνης καί Εσωτερι
κών) πού στό σύνολό τους είναι άναρμόδια στό 
νά άποφαίνονται γ ιά  τό αισθητικό επίπεδο 
μιας ταινίας, κατά μείζονα λόγο, δταν αύτό γ ί 
νεται άφορμή γ ιά  ν’ άπαγορευθεΐ ή εμπορική 
εκμετάλλευση, κι δταν απ’ αυτό κρίνεται ή δ- 
ποια τύχη τής ταινίας.

Μιά άπό τίς ύποτιθέμενες επιδιώξεις τής 
σημερινής κρατικής πολιτικής άπέναντι στόν 
ελληνικό Κιν)φο, είναι καί ή ποιοτική άνοδος 
τής έλληνικής ταινίας. Γ ι’ αύτό άλλωστε α
παγορεύτηκε ή προβολή των δύο ταινιών, μέ 
προοπτική τό μέτρο νά έφαρμοσθεΐ καί στό 
μέλλον.

Ά ν  καί ή άπαγόρευση, αυτή καθ’ έαυτή, 
είναι μέτρο άνελεύθερο, αφού μάλιστα καί ή δια
δικασία της (τό δτι δηλ. βασίζεται σέ κατοχικό 
νόμο καί ασκείται άπό άναρμόδια πρόσωπα) έ- 
λέγχεται σάν διαβλητή, ωστόσο ή σημερινή 
ποιοτική στάθμη τής έλληνικής ταινίας έπι- 
6άλ λει τήν άσκηση ένός έλέγχου, άλλά μέ β
ρισμένες προϋποθέσεις.

α) 'Ό τι τό μέτρο αύτό θά θεωρηθεί σάν προϊόν 
ανάγκης καί θά καταργηθεϊ έν καιρφ, δταν 
ή ανάγκη ξεπεραστει.

ρ) "Οτι δ έλεγχος γιά  τήν ποιότητα τών τα ι
νιών θά άσκεϊται άπό πρόσωπα έγκυρα πάνω στά 
αισθητικά - πνευματικά ζητήματα, καί πού θά 
είναι (τά πρόσωπα) ανεξάρτητα άπό τίς Κρα
τικές Υπηρεσίες, έτσι πού ή κρίση τής ’Ε π ι
τροπής δέ θάχει ελατήρια ιδεολογικά - πολι
τικά. Τέτοια πρόσωπα έγκυρα, θάταν αντιπρό
σωποι άπό τά εξής Σωματεία: Ε τα ιρ ία  Ε λ λ ή 
νων Λογοτεχνών, ’Εθνική ‘Εταιρία Λογοτεχνών, 
"Ενωση 'Ελλήνων Κριτικών, Σωματείο Τ εχνι
κών Κινηματογράφου (ΕΤΕΚ ), Σωματείο Σκη
νοθετών, ΣΕΗ, Καλλιτεχνικό ’Επιμελητήριο, 
Σωματείο Παραγωγών (ΙΙΟΚΕ).

Κατ’ επέκταση θά πρέπει ν’ αλλάξει καί ή 
σύνθεση τής Δευτεροβάθμιας ’Επιτροπής, στόν 
ίδιο τύπο |ΐ£ τήν προηγούμενη.

γ) Νά χρειάζεται ή πλειοψηφία τουλάχιστο 
τών 2 )3  τών μελών τής ’Επιτροπής δταν πρό
κειται ν’ άπαγορευθεΐ τελείως ή προβολή μιάς 
ταινίας.

δ) Νά μήν μπορεί ν’ άλλάζει τήν κρίση τών 
Επιτροπών 6 έκάστοτε Υφυπουργός, συγκεν
τρώνοντας έτσι τήν έξουσία δλων τών άλλων 
στό πρόσωπό του, κι αφήνοντας τό πρόβλημα, 
γ ιά  μιά κρίση ιδεολογικά αδιάβλητη, ανοιχτό.

Τέλος, ή κάπως δψιμη ευαισθησία τών αρ
μοδίων νά μήν αφυπνίζεται μονάχα δταν πρό
κειται γ ιά  έλληνικές ταινίες, άλλά νά έπεκτα- 
θεΐ καί στά ξένα ανοσιουργήματα καί ιδιαίτερα 
στίς διάφορες «Ιστορικές» ταινίες πού κατα
κλύζουν τήν έλληνική αγορά υποβιβάζοντας τό 
αισθητικό έπίπεδο τού λαού καί διαστρέφοντας 
τήν ίδια  τήν έλληνική Ιστορία.

ΙΙέρα απ’ δλ’ αύτά, χρειάζεται ένας στοι
χειώδης συντονισμός στίς ένέργειες καί στίς 
αποφάσεις τών διαφόρων επιτροπών, γ ιά  νά μήν 
παρουσιάζεται τό φαινόμενο τού «Ουρανού», δ- 
που, άπό τή μιά ή ταινία στέλνεται γ ιά  ν’ αν
τιπροσωπεύσει τή χώρα μας σ’ ένα Φεστιβάλ, 
κι άπό τήν άλλη τό Κράτος άρνεΐται νά τήν 
προστατεύει «ώς μή άρτια αίσθητικώς».

ΣΓΜΗΕΡΑΣΜΑ
Οί γενικότερες άρχές τής ’Ελευθερίας πού 

πρέπει νά διέπουν τή σχέση τού Κράτους μ! 
τούς πνευματικούς εκπροσώπους τού τόπου, οί 
ειδικές συνθήκες πού χαρακτηρίζουν τή σημε
ρινή πραγματικότητα τού έλληνικοϋ Κιν)φου, 
κι άκόμα ή άνάγκη γ ιά  τήν ποιοτική άνοδο 
τής έλληνικής Κ ιν)φίας, έπιβάλλουν τήν άνα- 
διοργάνο>ση πάνω σέ νέες βάσεις τών Κρατικών 
Υπηρεσιών πού άφοροϋν τόν κινηματογράφο, 
καί τή γενικότερη προσαρμογή τής νοοτροπίας 
τών άρμοδίων πάνω σ’ αύτούς τούς σκοπούς.

Σάν πρώτες ενέργειες θεωρούμε άπαραίτητο:
1) Νά καταργηθεϊ δ Κατοχικός Νόμος 1108.
2) Νά άλλάξει ή σύνθεση τών διαφόρων έ- 

πιτροπών, καί
3) Νά δπάρξει ένας μεγαλύτερος συντονι

σμός άνάμεσα στίς διάφορες ύπηρεσίες, γ ιά  νά 
ξεπεραστοϋν οί άντιφάσεις καί οί αδυναμίες 
πού τίς χαρακτηρίζουν.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΓΡΑΚΑΣ
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Β ι ο φ ι λ μ ο γ ρ α φ ί α

Ό  *Ορσον Ούέλλες σ τη  «Δίκη»

Γεννήθηκε στήν Κενόαα τού Ούίσκόνσιν τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών ατίς 6 Μαΐου του 1915. 
ΙΙρωτοεμφανίσθηκε σαν έρασιτεχνης ήθοποιός 
καί σκηνοθέτης τό 1925. ’Απ’ τό 1929 μέχρι 
τό 1939 άφοσιώθηκε αποκλειστικά στό θέατρο 
Ιδρύοντας και διευθύνοντας διαφόρους θιάσους. 
Ηροκάλεσε αμέσως τήν προσοχή των ειδικών 
μέ τό πληθωρικό του παίξιμο καί τήν τολμηρή 
σκηνοθετική γραμμή του: Παρουσίασε τόν «Μάκ- 
βεθ» μόνο μέ νέγρους ήθοποιούς, τόν «Ιούλιο 
Καίσαρα» μέ μοντέρνα κοστούμια, διασκεύασε 
μια σειρά από τραγωδίες του Σαίκσπηρ καί 
τΙς «μόνταρε* σ’ ένα είδος θεατρικού χρονικού 
μέ τό γενικό τίτλο «ΟΙ πέντε βασιλιάδες» κ .τ .λ .

Τό 1931 σέ ήλικία 16 έτών παίρνει βραβείο 
γ ιά  τή σκηνοθεσία του στόν «•Ιούλιο Καίσαρα».

Τήν ίδια εποχή άσχολειται καί μέ τό ραδιό
φωνο, στήν αρχή σάν ήθοποιός καί αργότερα 
καί σάν ραδιοσκηνοθέτης. ’Απ’ τΙς πολυάριθμες 
ραδιοφωνικές έκπομπές του έμεινε θρυλική έ- 
κείνη τής 30 ’Οκτωβρίου 1938, δπου ραδιο- 
σκηνοθετώντας τόν «Πόλεμο των κόσμων» σάν 
νά έπρόκειτο γ ιά  αληθινή επιδρομή από άλλον 
πλανήτη, προκάλεσε απερίγραπτο πανικό σ’ δλη 
τήν ’Αμερική.

Τό 1939 προσκλήθηκε στό Χόλλυγουντ από 
τήν R .K .0  Ή  δουλειά του στόν κινηματογράφο 
δέν άτόνησε τό ένδιαφέρον του γ ιά  τό θέατρο, 
τό ραδιόφωνο, τήν τηλεόραση κι δλες γενικά 
τΙς μορφές έκφρασης. Γιά τόν Ούέλλες δέν ύ- 
πάρχει τίποτα πού νά μήν τόν ένδιαφέρει. Ά - 
σχολείται μέ τή δημοσιογραφία, τή δραματουρ
γ ία , τήν πολιτική μελέτη, τό φιλολογικό δο
κίμιο, τό μυθιστόρημα. Έ ν  τούτοις ή έκπλη- 

496 χτική  του προσωπικότητα πουθενά άλλου δέν

εκδηλώθηκε τόσο τέλεια  δσο στόν κινηματο
γράφο. Μέ τόν «Πολίτη Κέην», τό πρώτο του 
φίλμ (1940), έγκαινιάσθηκε ένας καινούργιος 
τρόπος κινηματογραφικής έκφρασης. Ή  χρησι
μοποίηση τών παλιών τεχνικών κατακτήσεων μέ 
καινούργιο εκφραστικό τρόπο, έδοσε μιά νέα 
αισθητική βαρύτητα, καί ή δραματική χρήση 
τού βάθους πεδίου είναι ή αστείρευτη πηγή 
απ’ δπου αντλεί πάντα 6 μοντέρνος κινηματο
γράφος.

βΟ Ούέλλες σκηνοθετεί έν συνεχεία τό «Με
γαλείο τών "Ανπερσον» (1942), τόν «Ξένο» 
(1946), τήν «Κυρία απ’ τή Σαγκάη» (1947 ), . 
τόν «Μάκβεθ» (1947).

'II  προσφορά τού Ούέλλες ελάχιστα έκτιμή- 
θηκε απ’ τους ’Αμερικανούς παραγωγούς, γι* 
αύτό κι ό ιδιοφυής σκηνοθέτης αναγκάσθηκε 
νά έγκαταλείψει τήν πατρίδα του έπΐ πολλά 
χρόνια. Μεταξύ 1947 καί 1961 σκηνοθετεί μόνο 
τρία φίλμ: τόν «Όθέλλο» (1952), τόν «Κύριο 
Άρκαντίν» (1955) καί τή «Δίψα τού κακού» 
(1957). ’Ακόμα, πολλά του φίλμ έμειναν ήμι- 
τελή γ ια τί δέν βρήκε τά άναγκαία κεφάλαια 
νά τά τελειώσει. ’Ανάμεσα σ’ αυτά είναι ένας 
«Μόμπυ Ντίκ» κ’ ένας «Δον Κιχώτης» (1957).

Παράλληλα μέ τή σκηνοθετική του δραστη
ριότητα συνεχίζει τήν καριέρα τού ήθοποιού 
πού εγκαινίασε εντυπωσιακά μέ τόν «Πολίτη 
Κέην». ’Εκτός άπ’ τά περισσότερα δικά του 
φίλμ, έπαιξε καί στά έξής: «Ταξίδι στό φόβο» 
(1942) τού δποίου έγραψε καί τό σενάριο, 

«Τζέην Έύρ* (1943), «'Ο τρίτος άνθρωπος» (τού 
Ρήντ, 1948), «Ναπολέων» (στή Γαλλία, 1954), 
«Μόμπυ Ντίκ* (τού Χιούστον, 1956), «Οί φω
τιές τού καλοκαιριού» (τού Ρ ίττ, 1957), «01 
ρίζες τού ήλιου» (τού Χιούστον, 1958), «Τό 
πνεύμα τού κακού» (τού Φλέϊσερ, 1958).

Προσωπικότητα «έκτος σειράς», «Ιερόν τέ
ρας», «|ΐεγαλοφυΐα άπό τήν όποια δύσκολα ξε
χωρίζει ή μεγαλομανία», 6 "Ορσον Ούέλλες 
είναι, δπως καί νάχει τό πράγμα, ένας άπ* 
τούς μεγάλους κινηιιατογραφικούς δημιουργούς. 
Στό μέλλον θά τόν θυμούνται λιγότερο γιά  τή 
βιρτουοζιτέ μέ τήν οποία έκμεταλλεύθηκε δλες 
τις δυνατότητες τής τεχνικής καί γ ιά  τή σκη
νοθετική του δεξιότητα, καί περισσότερο γιά 
τόν άνθρώπινο πλούτο τών χαρακτήρων πού έ
πλασε καί γ ιά  τόν κόσμο πού μάς άποκάλυψε 
κυρίως στόν «Πολίτη Κέην» (ό όποιος τό 1958 
σ’ έναν διαγωνισμό υπολογίσθηκε μεταξύ τών 
δώδεκα καλύτερων φίλμ άπό δημιουργίας κινη
ματογράφου), καί στό «Μεγαλείο τών "Λνπερ- 
σον».

Τελευταίο του φίλμ είναι ή «Δίκη» άπ’ τό
δμώνυμο μυθιστόρημα τού Κάφκα πού γύρισε 
στή Γαλλία στά 1961.

’Επιμέλεια : Β. Ρ·
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1. Οι  ενότητες (σεκάνς) του σεναρίου
Θαταν πολύ δύσκολο νά 4 Wροχωρησει κανεί-

στην ανάλυση -ής «Δίκη ς» άν προηγούμενα δέν
είχε δπ* δψη του τή σειρά τών επεισοδίων , 3-
πως τά κατέτα •C στό σε·νάριιό του ό *Όρσον Ού-
έλλες.

Δ ίνουμε: άμεοως; πιό κά*:ω ένα σχέδιο τής
διάρθρωσης του σεναρίου, παραθέτοντας τα  έ- 
πεισόβια τοΰ φιλμ κατά σεκάνς: 1) ΙΤρωΐ, στό 
δωμάτιο του Γιόζεφ Κ. Οί αστυνομικοί του α γ
γέλλουν τή μυστηριώδη σύλληψή του. Συζήτηση 
μέ τή διευθύντρια τής πανσιόν φράου Γκρούμπχχ 
πάνω στό γεγονός τής περίεργης σύλληψής 
του. 2) ’Αργά τό βράδυ τής ίδιας μέρας στό 
διάδρομο τής πανσιόν. Συνάντηση μέ την φρόϋ- 
λαϊν Μπύρστνερ. Συζήτηση στό δωμάτιο τής 
Μπύρστνερ και του Κ., διαδοχικά. 3) Γραφείο 
στην τράπεζα του Γιόζεφ Κ. Αρνείται νά δει 
την ξαδερφή του. Κολακευτικά σχόλια τού διευ
θυντή τής τραπέζης γ ια  τόν κ. Κ. 4) Βράδυ, 
έξω άπό την πανσιόν. Μια φίλη τής φρόϋλαϊν 
Μπύρστνερ σέρνει ένα μπαούλο. 5) Θέατρο. Ή  
κυρία που κάθεται πίσω του, τού μεταβιβάζει 
ένα μπιλιέττο. Βγαίνει στό φουαγιέ και συ
ναντάει τόν αστυνομικό επιθεωρητή, ό όποιος 
τού δίνει οδηγίες" γ ια  νά βρει τό δικαστήριο. 
6) 'Αφού διασχίσει μια τεράστια πλατεία α
νεβαίνει μιά εσωτερική σκάλα καί βρίσκεται 
στόν προθάλαμο τοΰ δικαστηρίου. ΤΙ Χίλντα 
πλένει. Τόν οδηγεί στην αίθουσα τού δικαστη
ρίου τό όποίο συνεδριάζει. Λόγος τού Κ. στό 
μυστηριώδες δικαστήριο. 7) Γραφείο τού Κ. 
Διασχίζει μιά αίθουσα μέ ήλεκτρονικές μηχα
νές καί φτάνει σέ μιά αποθήκη. Μέσα 
στήν αποθήκη 6 δήμιος βασανίζει τούς 
δύο αστυνομικούς πού είχαν άναγγείλει τή σύλ
ληψή του. 8) Γραφείο τού Κ. Συνομιλία με 
τό θείο Μάς, 6 όποιος έχει μάθει την αόριστη 
κατηγορία. 9) Διαμέρισμα τού συνηγόρου. *0 
Κ. τόν γνωρίζει μέσω τού θείου Μάς. “Έρωτας 
μέ τή Λένι. Ό  θείος Μάξ τόν περιμένει έξω, 
στή βροχή. 10) Προθάλαμος τού δικαστηρίου. 
Η Χίλντα ράβει. Επεισόδιο μέ τόν Σπουδα

στή. Ό  άντρας τής Χίλντα τόν οδηγεί στις 
αίθουσες αναμονής. Βγαίνοντας απ’ τό δικα
στήριο συναντά την ξαδέρφη του. 11) Διαμέ
ρισμα τοΰ συνηγόρου. Γνωριμία καί συζήτηση 
τοΰ Κ. μέ τόν υπόδικο έμπορο Μπλόκ. Δίνει 
εντολή στό συνήγορο νά παραιτηθεί απ ' τήν 
υπόθεσή του. 12) Τό ατελιέ τοΰ ζωγράφου Τι- 
τορέλλι, δ όποιος υπόσχεται στόν Κ. νά μεσο
λαβήσει γ ια  τήν αθώωση του. Βγαίνοντας απ’ 
τό ατελιέ βρίσκεται ξαφνικά στούς διαδρόμους 
τοΰ δικαστηρίου. Τρέχει. 13) Μητρόπολη. Συ
ζήτηση μέ τόν παπά. 14) Βγαίνοντας α π ' τή 
μητρόπολη συλλαμβάνεται γ ια  εκτέλεση. 'Οδη
γείτα ι σ' έναν ερημότοπο. νΕκρηξη ατομικής 
βόμβας.

2. Τό μυθιστόρημα
Ή  μεταφορά τής άγχοτικής «Δίκης» στην 

οθόνη ήταν καταδικασμένη έκ των προτέρων, 
διότι ή αποκωδικοποίηση τής καφκικής φι- 
λοαοφίας κι δ τρόπος τής οπτικής μετάπλασης

των συμβόλων της είναι εμπόδια αξεπέραστα.
Γιά νά βρούμε τά σημεία τομής μυθιστορή

ματος καί σεναρίου Οά πρέπει κατ' αρχή νά 
εξετάσουμε τή φιλοσοφική συγκρότηση τού βι
βλίου τού Κάφκα, ανεξάρτητα άπ’ τή osvapto- 
ποίησή του.

Πολλοί μελετητές τού Τσεχοεβραίου συγγρα
φέα προσπάθησαν νά δόσουν στή «Δίκη» μιά 
ερμηνεία καθαρά κοσμική θά λέγαμε, δηλαδή 
νά άποκόψουν τούς δεσμούς της μέ τό μετα
φυσικό ομφάλιο λώρο της. 'Ωστόσο, οι κοινωνι- 
κοπολιτικές προεκτάσεις τής «Δίκης» μόνο δευ
τερογενώς θά μπορούσαν νά διαγνωσθοΰν, καί, 
εν πάση περιπτώσει, θάταν αδύνατο νά θεω
ρηθούν σάν άφετηριακές ιδέες. Ε κείνο  πού προ- 
έχει στή «Δίκη> είναι ό καθαρά μεταφυσικός 
της χαρακτήρας.

Ή  παθητικότητα τού Κάφκα, ή ανικανότητα 
αντίδρασής του σε. βασικά βιοτικά προβλήμα
τα, τό σύμπλεγμα τής εβραϊκής καταγωγής του* 
μέσα σ’ έναν κόσμο πού στεκόταν πάντα εχθρι
κός απέναντι στούς ανθρώπους αυτής τής κα
ταγωγής, ή φυματίωσή του κι ό πάντα παρών 
κίνδυνος ενός πρόωρου θανάτου, τό μαρτύρια 
τού αυτοέλεγχου, ή στερημένη του ζωή, ό αυ
ταρχικός πατέρας του, ή καταπίεση τής Αύ- 
στρουγγρικής μοναρχίας, δλ* αυτά συντελέσαν 
ώστε ή ισχυρότατη φιλοσοφική διάθεσή του νά 
προοανατολισθεϊ πρός έξώκοσμες κοσμοθεωρητι
κές εξαρτήσεις. *Η απελπισμένη έρευνα τής 
εσχατολογίας στό φαινόμενο τής ανθρώπινης 
ζωής τόν οδήγησε τελικά σέ μιά μεταφυσική 
παραδοχή τοΰ κόσμου.

Άφοΰ άπογοητεύθηκε από τή λογική αναζή
τηση τοΰ Θεοΰ κι αφού έκλαψε μπροστά στή 
βεβαιότητα τοΰ χαμένου παραδείσου, προσπάθη
σε νά βρει μιά μαγική, ποιητική σχέση μετα
ξύ τής άτομικότητάς του καί τοΰ σύμπαντος.. 
Ούτε αύτή τή βρήκε.

Στή «Δίκη» είναι πια  απόλυτα πεπεισμένος 
πώς κανενός είδους σχέση δέν μπορεί νά υπάρ
ξει μεταξύ τής προσωπικότητάς του καί τοΰ 
σύμπαντος. Τοΰ είναι αδύνατο νά δόσει μιά 
απάντηση, έστω καί ποιητική γ ιά  τόν τελικό· 
σκοπό τής ύπαρξής του. Γιά τόν Κάφκα ούτε: 
άνθρωποι ούτε θεοί υπάρχουν πιά καί παραδί
νει παθητικά τόν εαυτό του στις βουλές μιας 
ανεξέλεγκτης μοίρας.

Τό άγχος του δέν έχει καμιά σχέση μέ τό- 
άγχος τής μοναξιάς πού προέρχεται άπό αδυ
ναμία επικοινωνίας μέ τούς ανθρώπους. Είναι, 
ή απελπισία πού δημιουργείται άπό τήν τρο
μαχτική σύγκρουση τής προσωπικότητας μέ τόν 
ίδιο τόν έαυτό της. νΑρα, τό πρόβλημα πού· 
βασανίζει τον Κάφκα είναι καθαρά υπαρξιακό. 
Ό  υπαρξισμός του όμως δέν έχει ούτε καν έ- 
κείνη τήν κοινωνική επίφαση του Σάρτρ. Φυ
σικά. σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεί νά θεω
ρηθεί σαν ορθόδοξος ύπαρξιστής, όποιουδήποτε. 
τύπου, μιά καί δέν παραχωρεί ούτε τόν ελά
χιστο χώρο στή δυνατότητα προσωπικής εκλο
γής. Στόν Κάφκα ό αόριστος εξωτερικός με
ταφυσικός καταναγκασμός είναι απόλυτα κυ
ριαρχική κατάσταση καί τό πρόβλημα τής μο
ναξιάς απορρέει απ’ αυτόν τόν καταναγκασμέ



που δέν παίρνε: καμιά συγκεκριμένη μορφή.
Ό  Κάφκα πιστεύει πώς τό μαρτύριό μας 

έγκειται στό ότι είναι αδύνατο νά φτάσουμε 
στη θεϊκή αποκάλυψη γ ια τί, άπλούστατα, δέν 
υπάρχει καν ενός είδους αποκάλυψη. Ψάχνει νά 
βρει ένα Θεό, δέν τον βρίσκει καί πέφτει σέ 
μια ολοκληρωτική απελπισία. Τώρα πια  ξέρει 
καλά πώς «ένα ψεύδος μετατρέπεται σέ γενική 
αρχή». Τού είναι δμως δύσκολο ν’ άποχωρι- 
οθει από τούτο τό ζωτικό ψέμα.

Στό τέλος, δπως λέει κι 6 Ιδιος, θά προτι
μήσει ·*τό αναγκαίο απ’ τό αληθινό».

Ό λ ’ αότά σημαίνουν μιά εκ των προτέρων 
παραδοχή τού μοιραίου, ματαιότητα αντίστασης, 
αδυναμία σωτηρίας, καταδίκη τής επιστήμης, 
καταδίκη του κόσμου. Α πόψεις καθαρά ίδεα- 
λιστικές* ώστόσο, ή ειλικρίνεια *τών προ
θέσεων τού συγγραφέα, ή αμεσότητα τών προ
σωπικών του βιωμάτων, τό γνήσιο πάθος μέ τό 
όποιο εκφράζει τις απόψεις του, κάνουν τή 
«Δίκη» ένα απ ' τά πιο ενδιαφέροντα βιβλία 
τής μοντέρνας λογοτεχνίας και συγχρόνως σπα
ραχτική μαρτυρία μιας κατασπαραγμένης προ
σωπικότητας.

Κοντά στα ιδεολογικά, τό βιβλίο βάζει καί 
πάμπολλα προβλήματα φόρμας. "Οπως παρατη
ρήθηκε, «τό βιβλίο αυτό θάταν δύσκολο νά ύ- 
πάρξει κάτω από διαφορετική φόρμα». Ή  σύν
ταξή του είναι εντελώς ιδιόρρυθμη, μέ αλλε
πάλληλα σπασίματα τής πρότασης, σέ σημείο 
πού ορισμένες φράσεις νά φαίνονται εντελώς 
ασύντακτες. ΟΙ λέξεις χρησιμοποιούνται μ’ έ
ναν τρόπο ξερό, μαθηματικό θά λέγαμε.

3. Τό σενάριο
’Απ’ τήν αρχή πρέπει νά πούμε πώς τό σ ε 

ν ά ρ ι ο  που έκμαίευσε ό Ούέλλες άπ’ τό βι
βλίο τού Κάφκα, δέν έχει καμιά σχέση μέ τό 
τελευταίο, παρ’ δλη τήν πιστότητα στά επεισό
δια τού βιβλίου. Τό μεταφυσικής υφής καφ- 
κικό άγχος μετατράπηκε σέ άγχος πού προέρ
χεται από αδυναμία προσαρμογής σέ μιά κοινω- 
νικοπολιτική πραγματικότητα. rO θύελλες 6- 
περτόνισε τΙς προεκτάσεις πού δυνάμει υπάρ
χουν στό βιβλίο, τους έδοσε κυριαρχική σημα
σία, κατέβασε απ’ τόν ουρανό τά μεταφυσικά 
του προβλήματα καί τάντυσε μ’ ένα κάλυιιμα 
κοινωνικό καί πολιτικό. ΙΙροσπάθησε νά έξαρτή- 
σει τό άγχος άπό λογικές καταστάσεις (πράγμα 
που δ συγγραφέας ούτε κάν τό διανοήθηκε).

’Έτσι, ό «λογικός» παραλογισμός τού Κάφκα 
καί ή κατάθλιψη, πού προέρχονται άπό προ
βλήματα μεταφυσικά, απογυμνώθηκαν εντελώς 
άπ’ τό ίδεαλιστικό περίβλημά τους.

Άπ* τή στιγμή πού 6 Ούέλλες αιτιολόγησε 
λογικά τά καφκικά προβλήματα, έπαψε νά 
ύφίσταται ό Κάφκα σ’ δ,τι χαρακτηριστικότερο 
έχει στή φιλοσοφία του.

Γιά τόν Ούέλλες ή σύγκρουση εντοπίζεται 
στήν αντιδικία ατομικότητας καί οργανωμένης 
κοινωνίας. Κράτησε άπ’ τόν Κάφκα μόνο τήν 
αλληγορία, τόν απόσπασε άπ’ τό φιλοσοφικό 
του βάθρο καί τού έδοσε ένα νέο έννοιολογικό 
περιεχόμενο, λιγότερο μεταφυσικό, χωρίς νά

παύει νάνκι υπαρξιστικό, μόνο πού μέ τήν ε
ξάρτησή του άπ’ τον κοινωνικό περίγυρο, τό 
πρόβλημα τής ύπαρξης μπαίνει σέ βάσεις πε
ρισσότερο λογικές. Μοντερνοποίησε εντελώς τά 
καφκικά σύμβολα καί προσπάθησε νά βρεϊ 
σημεία επαφής μέ μύθους και σύμβολα τής έ- 
*°χής μα ;, δπως ή έκρηξη τής ατομικής βόμ
βας. Μέ τό σύμβολο αυτό δίνει μιά εντελώς 
λογική εξήγηση στις προηγούμενες παράλογες 
καταστάσεις καί φωτίζει αναδρομικά ολόκληρο 
τό έργο του. Ό  Κάφκα δμως προδόθηκε, παρ’ 
δλους τούς αντίθετους ισχυρισμούς τών φανα
τικών θαυμαστών τού Ούέλλες. Τό περίεργο 
είναι πώς σεβάσθηκε τό γράμμα τού έργου ενώ 
δέν σεβάσθηκε καθόλου τή φιλοσοφία του. Καί 
οι λάτρεις τού Κάφκα άπογοητεύθηκαν φοβερά 
άπό μιά τέτοια μεταχείρηση τού ειδώλου τους.

Γιά μάς τό λάθος τού Ούέλλες δέν έγγειτα ι 
στήν απιστία του προς τήν φιλοσοφία τού βι
βλίου, άλλα στή φόρμα του νέου περιεχομένου τό 
όποιο έδοσε σ? αυτή τή φιλοσοφία. ΓΙΙ απιστία 
στο βιβλίο είναι θεμιτή. Ε κείνο  που δέν είναι 
δυνατό νά γίνει απόλυτα δεκτό, είναι ή προ
σωπική του κοσμοθεωρία, δπως αυτή μάς είναι 
γνωστή κι άπ’ τά προηγούμενα έργα του.

Γιά τόν Ούέλλες τό άτομο ερχόμενο σέ σύγ
κρουση μέ τόν παράλογα οργανωμένο κόσμο, 
συντρίβεται πάντα. Αυτό είναι τό προσφιλές 
φιλοσοφικό του δόγμα τό όποιο καί στή «Δίκη» 
είναι φανερό. Στά πρωτότυπα έργα του, εκείνα 
πού δέν ξεκινούσαν άπό λογοτεχνική άφετηρία 
δπως ό «Μάκβεθ» ή ό «Όθέλλος» καί πού εκφρά
ζουν τις  προσωπικές του απόψεις («Πολίτης 
Κέην», «Κύριος Ά ρκαντίν»), τό ίδιο πρόβλημα 
τυραννούσε τόν Ούέλλες. Πάντα προσπαθούσε 
μάταια νά βρει έναν τρόπο συμβιβασμού τής 
προσιοπικότητας μέ τήν όμάδα. Δέν μπόρεσε 
δμως νά προτείνει μιά λύση στό πρόβλημα αύτό.

Είναι φανερός ό λόγος πού ό Ούέλλες δελεά
σθηκε άπ’ τή «Δίκη» καί επιχείρησε τήν κινη
ματογραφική της μεταγραφή. Μπορούμε νά βρού
με μιά ιδεολογική συγγένεια μεταξύ Κάφκα καί 
Ούέλλες, άφοΰ καί οί δυό είναι έξ Ισου άνί- 
κανοι νά προσαρμόσουν τήν προσωπικότητά τους 
σ’ έναν ευρύτερο σχηματισμό: Στόν Κάφκα ό 
σχηματισμός αυτός περικλείνει τό σύμπαν δ- 
λόκληρο, στόν Ούέλλες τό κοινωνικό σύνολο.

Ό  Ούέλλες δέν μπόρεσε, παρ’ δλη τήν α 
ναμφισβήτητη ιδιοφυία του, να άντικαταοτήσει 
τήν άρνηση μέ μιά κατάφαση θεμελιωμένη στήν 
κοινωνική προοπτική.

Πάντως, είναι γεγονός πώς παρ’ δλες τις 
ιδεολογικές του άδυναμίες τό φιλμ καταξιώνε
ται τελικά σάν μ ιά  κραυγή διαμαρτυρίας. Ό  
Ούέλλες κρατάει μιά στάση τίμ ια  απέναντι στό 
φρικτό πρόβλημα τής κρατικής καταπίεσης, καί 
τό φινάλε μέ τό σύμβολο τής ατομικής βόμβας 
είναι μιά απελπισμένη επίκληση σωτηρίας στήν 
όποια ό Ούέλλες πιστεύει, αντίθετα μέ τόν 
Κάφκα, γ ιά  τόν όποιο δέν υπάρχει καν ενός 
είδους σωτηρία.

4. Τ εχν ικ ή  συγκρότηση το υ  σεναρίου
Ό  Ούέλλες δέν διασκεύασε ριζικά τό κείμε

νο τού Κάφκα. 'Ωστόσο, έκανε σ’ αύτό δρισμέ- 499



νες αλλαγές για ν’ αποκτήσει το σενάριό του 
μεγαλύτερη δραματική πυκνότητα καί περισσό
τερη αφηγηματική συνοχή. "Αλλαξε τή σειρά 
μερικών επεισοδίων αναφορικά μέ τήν κατά
ταξη του Μάς Μπρόντ, ό όποιος στήν πρώτη 
έκδοση τής «Δίκης*, τδ 1925, ένα χρόνο μετά 
τό θάνατο τού Κάφκα, έκανε ένα μοντάζ των 
κεφαλαίων κατά τήν προσωπική του κρίση πού, 
δπως ισχυρίζεται, βρίσκεται πολύ κοντά στίς 
απόψεις του συγγραφέα γ ιά  τήν κατάταξη των 
κεφαλαίων.

Λυτό δέν μπορεί νά θεωρηθεί καί πολύ σί
γουρο μ ια  καί 6 ίδιος δ Μπρόντ στον πρόλογο 
τής τρίτης γερμανικής έκδοσης, λέει πώς ή 
σειρά των κεφαλαίων θά μπορούσε καί ν’ αλ
λάξει. Γίοθετώντας αυτή τήν άποψη δ θύελλες 
άλλαξε σέ δυο σημεία τή σειρά των επεισο
δ ίου : α) Χτό βιβλίο ή δεύτερη επίσκεψη του 
Γιόζεφ Κ. στό άδειο δικαστήριο, τό επεισόδιο 
μέ τή Χίλντα (στό βιβλίο δέν έχει όνομα) καί 
ή επίσκεψή του στις αίθουσες αναμονής τού 
δικαστηρίου, γίνεται άμέσως μετά τήν πρώτη 
ανάκριση στή γεμάτη αίθουσα καί προ τής σκη
νής τού μαστιγώματος. Χτό σενάριο τα ίδια  ε
πεισόδια τοποθετούνται μετά τήν πρώτη επ ί
σκεψη στό συνήγορο, β) Χτό βιβλίο ή επίσκεψη 
στό ζωγράφο Τιτορελλι προηγείται από τή 
δεύτερη επίσκεψη στό συνήγορο καί τή συνάν
τησή του μέ τον έμπορο Μπλοκ. Χτό σενάριο, 
έπεται.

'Έκανε επίσης τις εξής χρονικές ή τοπικές 
μεταθέσεις επεισοδίων: Χτό βιβλίο ή κουβέντα 
μέ τή φράου Γκρούμπαχ γίνεται τό βράδυ κι 
όχι μετά τή σύλληψή του όπως στό σενάριο. 
Ό  διάλογος μέ τή φίλη τής φρόϋλαϊν Μπύρ
στνερ, τήν όποια ό Κάφκα ονομάζει μις Μόν- 
ταγκ, ενώ ο θύελλες μις Ιίίττλ , στό σενάριο 
γίνεται βράδυ μπροστά στήν πανσιόν. Τό ίδιο 
επεισόδιο στό βιβλίο διαδραματίζεται μέρα καί 
μέσα στήν πανσιόν.

Χτό σενάριο ή κλήση γ ιά  τήν παρουσίασή 
του στό δικαστήριο γίνεται στό θέατρο μ’ ένα 
μυστηριώδες μπιλιέττο, ενώ στό βιβλίο ή κλή
ση γίνεται τηλεφωνικώς στό γραφείο του.

Χτό βιβλίο δέν συναντάται μέ τήν ξαδέρφη 
του. Α π ’ τό σενάριο κόπηκε ολόκληρη ή σκηνή 
δπου ένας βιομήχανος παραπέμπει τόν Κ. στό 
ζωγράφο Τιτορελλι.

Ή  σκηνή τής Μητρόπολης έχασε όλο της 
τό βάρος, γ ια τί ό θύελλες μετέφερε τό ουσια
στικότερο κομμάτι της, τήν παραβολή άπ’ τό 
Βιβλίο τού Νόμου τής Παλαιούς Διαθήκης πού 
είναι καί τό κλειδί γ ιά  τήν κατανόηση τού 
έργου στήν άρχή τού φιλμ σάν σπηκάζ στίς 
εικόνες τού ’Αλεξιέγιεφ.

Στό σενάριο ή φρόϋλαϊν Μπύρστνερ είναι ε
λαφρών ηθών καί προκαλει τόν Κ. ενώ στό 
τέλος τόν διώχνει απ’ τό δωμάτιό της. Πρά
γματα πού δέν συμβαίνουν στό βιβλίο. Προφανώς 
ό χαρακτήρας τής Μπύρστνερ άλλαξε έσκεμ- 
μένα γ ιά  χατήρι τής Ζάν Μορώ.

Ή  τελική σύλληψη τού Γιόζεφ Κ. στό βι
βλίο γίνεται στό σπίτι του από δύο τζέντλεμεν 

500 μέ ημίψηλα. Χτό σενάριο · γίνεται στό δρόμο,

μετά τή σκηνή τής μητρόπολης από δυό γκάγκ- 
στερς.

Οί αλλαγές στά επεισόδια καί τ ις  καταστά
σεις δέν είναι καθόλου βασικές καί δέν βλά
πτουν ουσιαστικά τό βιβλίο. ’Ασφαλώς όμο>ς 
τοβλαψε τό κόψιμο στό τελικό μοντάζ τής σκη
νής μέ τήν Κατίνα ΗαξινοΟ. Ή  σκηνή αυτή 
ήταν ή μόνη πού δέν είχε καμιά απολύτως ε 
ξάρτηση άπό επεισόδιο τού βιβλίου, κ ι όμως 
ήταν πάρα πολύ κοντά στό πνεύμα του. Φανέ* 
ρο>νε τήν δλοκληρωτική αποτυχία τής έπιστή* 
μης νά προσφέρει βοήθεια στό υπαρξιακό πρό
βλημα τού Γιόζεφ Κ.

5. Ή  μ ορφ ή

Χτό βιβλίο, τό παράλογο καί τό υπαρξιακό 
άγχος δίνονται μ ’ έναν τρόπο εντελώς ρεαλι
στικό. Ό  συγγραφέας δέν κάνει καμιά προσπά
θεια νά δημιουργήσει λεκτικά έφφέ. Οί λέξεις 
έχουν τή σαφήνεια καί τήν άπλότητα πού θά- 
χαν καί σ' ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο. 
Αυτό πού ένδιέφερε βασικά τόν Κάφκα ήταν 
τό νά μάς δόσει μια φιλοσοφική παραβολή μ’ 
έναν τρόπο δσο γίνεται πιο άπλό γ ιά  νά δια
τηρήσει ακέραιο τό έννοιολογικό της βάρος. 
Τό παράλογο στή Δίκη" δέν βγαίνει άπό τή 
φόρμα αλλά άπό τις καταστάσεις.

'Ο Ούέλλες θάπρεπε νά υιοθετήσει μια φόρ
μα λογική καί μέσα άπό αυτήν νά βγαίνουν οί 
εξωλογικές καταστάσεις. Τότε ό τρομαχτικός 
εφιάλτης τοή Κάφκα θαπαιρνε δλη τή βαρύ
τητα καί τή σημασία πού έχει στό βιβλίο.

X’ αύτή τήν περίπτωση δμο>ς, θάχε νά αντι
μετωπίσει τή δεκτικότητα τού κοινού, τό οποίο 
δέν είναι καθόλου συνηθισμένο νά δέχεται πα
ράλογες καταστάσεις μέσα άπό μιά φόρμα λο
γική . Έ νώ  άν τό παράλογο θέ|ΐα ντυθεί πα
ράλογη φόρμα, άμέσως ό θεατής αντιλαμβάνε
ται πώς τά τεκταινόμενα στήν οθόνη «δέν είναι 
τού κόσμου τούτου , μιά καί τό παραμύθι ξε
φεύγει άπ’ τά δρια του λογικού.

"Ολη ή προσπάθεια τού Κάφκα έγκειται στό 
νά μάς πείσει γ ιά  τή σιδερένια λογική αυτού 
πού μάς φαίνεται παράλογο άπό πρώτη ματιά. 
Πιστεύει πώς αυτά πού διηγείτα ι είναι απολύ
τως σοβαρά κα ί υπαρκτά ' πράγματα.

cO Ούέλλες προτίμησε μιά φόρμα μπαρόκ, 
έξπρεσσιονιστική. Φόρμα ξεπερασμένη εντελώς. 
Ί Ι  «Δίκη* του μάς θυμίζει τόν προ πολλού 
άποβιώσαντα γερμανικό έξπρεσσιονισμό τού με
σοπολέμου καί τή στενή της συγγένεια μέ τόν 
αείμνηστο «Λόκτορα Καλλιγκάρι* τού Ρόμπερτ 
Πίνε.

"Αν πάρει κανείς ύπ’ όψη του καί τ ίς  ιδεο
λογικές προεκτάσεις πού ό Ούέλλες θέλησε νά 
δόσει στό σενάριο, τό θέμα τής φόρμας γίνεται 
πολυπλοκότερο. ’Αφού τά μεταφυσικά προβλή
ματα τού Κάφκα δύσκολα ανέχονται μιά έξ- 
πρεσσιονιστική φόρμα θάταν ακόμα δυσκολότερο 
ν’ ανεχθούν τήν ίδια  φόρμα οί κοινωνικοπολιτι- 
κές προεκτάσεις πού πήραν τα προβλήιιατα 
αυτά στό σενάριο.

*0 Ούέλλες ε ίχε  πάντοτε μιά ιδιαίτερη άγά~ 
πη στά σύμβολα, στους εντυπωσιακούς φωτι-



σμούς, στις περίεργες γωνίες λήψης, στην έξ- 
πρεοσιονιστική έκφραση γενικά. Δύσκολα, λοι
μόν, θά μπορούσαμε νά δεχθούμε πώς ό έξπρεσ- 
σιονισμός τής «Δίκης» ήταν γ ι’ αυτόν μια εκ 
των πραγμάτων αναγκαία παραδοχή.

Συνέπεια τής έςπρεσσιονιστικής φόρμας εί
ναι να βγαίνει ή άγχοτική κατάσταση τής «Δί- 
κης> μόνο απ' τά εξωτερικά στοιχεία του φιλμ. 
Κ έτσι ό εφιάλτης τού Γιόζεφ Κ. παραμένει 
άτε/.μηρίο>τος καί επιφανειακός καί δέν πετυ
χαίνει ούτε για μια στιγμή να μάς πείσει για 
την αλήθεια του.

6. Σ υμ περά σ μ α τα

Θάλεγε κανείς πώς ή «Δίκη» είναι φιλμ α
ποτυχημένο. "Ομως, δποιες αντιρρήσεις κι άν 
έχε; κανείς, δε μπορεί παρά νά σταθεί με θαυ
μασμό μπροστά στην έκπληχτική προσωπικότη
τα τού νΟρσον θύελλες. Τέλειος κάτοχος των 
εκφραστικών του μέσων, τα χρησιμοποιεί δπως 
παρατήρησε κάποιος κριτικός, του σαν ζογκλέρ, 
καί υποτάσσει δλα τά επί αέρους στοιχεία σ’ 
ένα ενιαίο σύνολο.

Τά ντεκόρ (μέ την αποφασιστική βοήθεια 
τού Ζάν Μανταρου), οί φωτισμοί, οί γωνίες 
λήψης, ή δραματική χρήση τού βάθους πεδίου 
τής όποιας είναι ό πρώτος διδάξας, ή εύλυγι- 
σία τής μηχανής του, οί εναλλαγές βραχύχρο
νο >ν καί μακρών πλάνων, τά πάντα, ισορροπούν 
θαυμάσια σέ μιά δυναμική σύνθεση. Ακόμα κ* 
ή Ρόμυ Σνάϊντερ μεταμορφώθηκε κάτω άπ’ τό 
μαγικό ραβδί του. Δυστυχώς τό ίδιο ραβδί δέν 
είχε καμιά επίδραση στόν νΑντονυ Περ/ινς.

Τό καθαρό ταλέντο τού νΟρσον θύελλες ξε
περνάει στό τέλος κάθε είδους φορμαλισμό καί 
επιβάλλει τή δική του υπόσταση, αρχίζοντας 
απ’ τό σπάσιμο καθιερωμένων ταμπού τής λογο
τεχνίας. Παλιότερα ό Σαίκσπηρ, σήμερα ό Κά- 
φκα, αύριο ο θερβάντες.

Ή «Δίκη», πέρα άπ5 τις όποιεσδήποτε αν
τιρρήσεις μας σχετικά μέ τήν αξιοποίηση τού 
έννοιολογικού της περιεχομένου, σαν* κ α θ α - 
ρ ά κινηματογραφική έκφραση είναι ένα φιλμ 
πού ήδη πήρε τή θέση του στην ιστορία τού 
κινηματογράφου.

Β. Α. ΡΑΦΑΗΛΙΔΠΣ

Ο ΑΦΗΓΗΤΗΣ ( “Ορσον θύελλες). Μ προστά στό Νόμο στέκεται ένας φύ
λακας. Κ άποιος άνθρωπος, που  θάθελε νά φτάσει στό  Νόμο, έρχεται α πό  μα
κριά. Ό  φύλακας όμως δέν μπορεί νά τον αφήσει νά μπεΤ. Ό  άνθρωπος τον 
ρωτάει άν, τουλάχιστον, θά τού έπιτρέψει τήν είσοδο αργότερα. «“Ισως» α
παντάει ό φύλακας. Ό  άνθρωπος προσπαθεί νά κοιτάξει μέσα α π ’ τήν άνοι- 

.-χτή πόρτα . Δέν του μάθαν κι αύτουνοϋ πώ ς ό Νόμος είναι προσ ιτός σ ’ ολους; 
«Μην έπιχειρεϊς νά μπείς χωρίς τήν άδειά  μου» τού λέει ό φύλακας. «Είμαι πο - 

. λύ δυνατός κ’ έξ άλλου δέν είμαι ό μοναδικός φύλακας. Σ έ  κάθε πόρτα , σέ 
κάθε αίθουσα υπάρχει κ ’ ένας πούναι π ιο  δυνατός ά πό  μένα».
. .. Μέ τήν άδεια  του φύλακα ό άνθρωπος κάθεται σ ’ ένα σκαμνί κοντά στη 

στενή πόρτα . Κ ’ έκεΐ περιμένει! ! ! Δίνει ένα -  ένα δλα του τά  π ρ ά γμ α τα  στό
φύλακα μέ τήν ελπ ίδα  πώ ς θά τον εξαγοράσει. Ό  φύλακας σέ κάθε προσφορά
τού ανθρώπου, λέει: «Τά παίρνω  γ ιά  νά μη νομίζεις πώ ς παρέλειψες νά κά
νεις κάτι».

Μέ τό νά παρακολουθεί συνεχώς τό φύλακα έπί πολλά χρόνια ό άνθρωπος 
έφτασε στό σημείο νά γνωρίζει ακόμα καί τούς ψύλλους τής γούνας του. Μέ τά
χρόνια ξαναγίνεται π α ιδ ί καί παρακαλεί τούς ψύλλους νά μεσολαβήσουν στό

. φύλακα γ ιά  νά τού έπιτρεψει τήν είσοδο στό Νόμο.
Η δράσή του λιγόστεψε μέ τον καιρό. "Ο μως μέσα σ τά  σκοτάδια του 

διακρίνει ένα λαμπερό φώς που φιλτράρεται α π ’ τ ις  πόρ τες  τού Νόμου. Καί 
. .,τώρα, στό κατώφλι τού θανάτου δλα γι\· αυτόν συγκεντρώνονται σέ μιά τελευ

τα ία  έρώτηση. Κάνει νεύμα·, στό φρουρό κ’ εκείνος σκύβει. «Τί θέλεις νά μά- 
θεις;», τού λέει. Κι ό άνθρωπος ά πα ντά : «Είσαι αχόρταγος. Ολοι θέλουν νά 
φτάσουν στό Νόμο. Έ ά ν, δπω ς είναι γραμμένο, δλοι οί άνθρωποι προσπαθούν 
νά φτάσουν στό Νόμο πώ ς είναι δυνατόν έπί τόσα  χρόνια που είμαι εδώ νά μή 
δώ .κανέναν άλλον έκτος ά πό  .μένα νά ζητάει νά γίνει δεκτός;». Καί καθώς ό 
άνθρωπος άκουει μέ δυσκολία ό φύλακας τού φωνάζει μέσα σ τ ’ αυτί του: «Κα- 

...νένας άλλος έκτος ά π ό  σένα δέν θά μπορούσε νά μπει α π ’ σύτή την πόρτα. 
Γιατί ή πόρτα  αυτή ήταν προορισμένη αποκλειστικά γ ιά  σένα. Τώρα, θά την 
κλείσω», ΑΦ ΗΓΗΤΗΣ: Αυτή τήν Ιστορία διηγείτα ι ένα μυθιστόρημα μέ τίτλο 
«Ή  Δίκη». Τ ί σημαίνει; Τί θά μπορούσε νά σημαίνει; Δέν υπάρχει ούτε μυστή
ριο-ούτε α ίν ιγμ α  γ ιά  λύση. Θά μπορούσε νά π ε ί κανείς π ώ ς ή λογική αύτής τής 

.ιστορίας εΐνα^ ή λογική ενός άνείρου ή ενός εφιάλτη.



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

‘Η σκηνή της Κ α τ ίνα ς Παξινοϋ 
πού κόπηκε ατό τελ ικό  μοντάζ

Γραφείο στήν Τράπεζα του Γιόζεφ Κ.
Ό  Κ. μόνος του στο γραφείο, αργά τή νύχτα. 

Δουλεύει, ή δοκιμάζει να δουλέψει ή νομίζει 
πώς δουλεύει μέσα σέ μια φωτεινή λίμνη πού 
περιβάλλεται από Ιναν ωκεανό από άδεια γρα
φεία.*· *Στό τέλος, δεν μπορεί π ια  να περιμένει. 
Σηκώνεται καί διασχίζει τό έρημο γραφείο μέ
χρι τόν εξωτερικό διάδρομο δπου βρίσκεται 6 
ηλεκτρονικός εγκέφαλος. Μια αμπούλα ρίχνει 
ενα άσπρο στρογγυλό φως στη θέση του χ ε ι
ριστή. Φαίνεται μια γυναίκα. Φοράει τήν ίδια 
στολή μέ τούς άνόρες χειριστές, άλλα αυτό ε ί
ναι δλο κι δλο εκείνο πού τήν κάνει νά {ισιά
ζει μέ τούς συναδέλφους της. Ή  προϊσταμένη 
τής νυχτερινής βάρδιας είναι τόσο γριά δσο κι 
ό κόσμος. >Λορίστως ανήσυχη, άνέκφραστη, αυ
τή ή σεβάσμια κυρία τής επιστήμης μοιάζει 
μέ τόν κλασικό τύπο τής ιέρειας πού υπηρετεί 
ενα χιλιόχρονο δυνατό μυστήριο.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Τ ί κάνετε εδώ;
ΓΙΟΖΕΦ Κ .: Μου είπατε να περιμένω...
II ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: (Μετά άπό μικρή σιωπή). 

Είπα πώς θά μπορούσατε νά περιμένετε, αν τό 
επιθυμούσατε.
ΓΙΟΖΕΦ Κ .: Είπατε πώς θά προσπαθούσατε νά 
μέ βοηθήσετε.

Η Ε ΙΙΙΣ Τ .: Ναί, με τόν δρο πώς θά μου δ ί
νατε τά στοιχεία γ ια  νά μπορέσω νά έργασθώ.
* Κ .: “Εχω στοιχεία. Τά πάντα τάχω σημειω
μένα για  σάς. Κατ’ αρχήν τό φταίξιμο ή αυτό 
πού Οά μπορούσε νά είναι φταίξιμο, δηλαδή 
αυτό για  τό όποιο ενοχοποιούμαι...

Η Ε ΙΙΙΣ Τ .: Δεν ύπάρχουν στοιχεία γ ιά  τήν 
ένοχή σας... Κανένα στοιχείο... Είναι μια ά- 
πλή υπόθεση...

Κ .: Ολα, δμως, έξαρτώνται άπ’ αύτό... Θεέ
μου! άν ένας ηλεκτρονικός εγκέφαλος δέν μπο
ρεί νά μου τό π ε ί.. .  δέν μπορώ νά πιστέψω κα- 
νέναν π ιά ...

II Ε ΙΙΙΣ Τ .: Κάτι έχουμε γ ιά  σας...
Κ .: Σχετικά μέ τή δίκη μου;
II Ε ΙΙΙΣ Τ .: Μήν τά συγχέετε! Κάναμε δ,τι 

μπορούσαμε γ ιά  σάς ανάλογα μέ τά στοιχεία 
πού μάς δώσατε ως τώρα.

Κ .: 'Ομολογώ πώς σάς οφείλω τά πάντα! 
Λοιπόν, όσον άφορά τό δικηγόρο μου... (Ή  
επιστήμων γελ ά ε ι) . Τ ί τό άστείο υπάρχει;

Η Ε ΙΙΙΣ Τ .: Τά δικηγορικά δέν ανήκουν στή 
δικαιοδοσία μας.

Κ .: Βλέπω ... να ί... Οποθέτω πώς ένας ή- 
λεκτρονικός υπολογιστής μοιάζει λ ιγάκι μέ δ ι
καστή (ή επιστήμων εξακολουθεί νά χαμογε
λάει, αλλά ό Κ. συνεχίζει τήν ιδέα του). Ναί, 
γ ια τί όχι; Γιατί ένας ηλεκτρονικός εγκέφαλος 
νά μήν μπορεί ν ’ αντικαταστήσει έναν δικα- 

502 στη; Λυτό 0ά -ήταν ένα μεγάλο βήμα πρός τήν

πρόοδο. Δέν θά υπήρχε π ιά  ή πιθανότητα λάθους. 
Ό λα 0ά γίνονταν απλά, καθαρά, τέλεια. Κι όχι 
οι δικασταί νά καταχρώνται ύπουλα τής καλιυ- 
σύνης μας! Οι δικηγόροι θά ήταν πολύ ικανο
ποιημένοι άν μπορούσαν νά είναι άκριβείς δπο>ς 
οι ύπολογισταί, οί επιστήμονες... Φαντασθείτε 
ένα δικαστήριο δμοιο μέ εργαστήριο! Νομίζετε 
πώς (χυτό θά γίνει κάποτε;

II Ε ΙΙΙΣ Τ .: "Ας σοβαρευθούμε κ. Κ.
Κ .: Δέν φαντάζομαι ή μηχανή σας νά μή 

μπορεί νά κάνει κάτι τέτοιο!
II Ε ΙΙΙΣ Τ .: Δέν θάθελε νά τό κάνει! (Χύνει 

γάλα άπό μιά μποτίλια σ’ ένα φλυτζάνι καί τ ’ 
αφήνει στό έδαφος, όχι μακρυά άπ’ τόν ήλε- 
κτρονικό εγκέφαλο).

Κ .: Φαν__  φαντάζομαι πώς είναι γ ιά  καμιά
γάτα, ε;

II Ε ΙΙΙΣ Τ .: ΙΙοιό;
Κ .: Λυτό... αύτό πού άφήσατε κάτω. (Χα

μογελάει, άλλα σταματάει δταν εκείνη σηκώ
νει πάνω του τό γερασμένο πιθηκίσω πρόσωπό
τη ς).

Κ .: Οί ειδικοί σας μιλούν συνεχώς γ ιά  «τρο
φοδότηση . Φυσικά, μόνο γ ι ’ άστείο......

II Ε ΙΙΙΣΤ. (Διακόπτοντάς τ ο ν ): Αύτό είναι 
ελάττωμα κ. Κ .!

Κ .: ΙΙοιό; Τό νά προσπαθώ νά γίνομαι α
στείος; (Αισθάνεται σαν άκροβάτης πάνω στό 
σ χο ιν ί).

Η Ε ΙΙΙΣ Τ .: Τ ί μάς δόσατε γ ιά  στοιχεία; 
Σχεδόν τίποτα! *Η σωστή έκφραση, αύτό είναι 
τό πρόβλημά σας! (Βγάζει τή μπλούζα της. 
Λίγο αργότερα βάζει ένα άδιάβροχο καί τό 
κουμπούνει).

Κ .: Φεύγετε;
Π Ε ΙΙΙΣ Τ .: Ή  νυχτερινή βάρδια τέλειωσε. 

(Κοιτάζει τόν ήλεκτρ. εγκέφαλο). Τώρα ξε
κουράζεται.

Κ .: Ναί, αλλά, κάτι είχατε νά μου πείτε!
Η Ε ΙΙΙΣ Τ .: νΛ, ναί! (Του δίνει ένα κομ

μάτι χα ρ τί).
Κ .: (Κουνώντας το) Τ ί είν’ αύτό;
Η Ε ΙΙΙΣ Τ .: Τό Αμάρτημα γ ιά  τό όποιο είσθε

ό πιό ικανός.
Κ .: ( Ερεθισμένος καί νευριασμένος) Γιά τό 

μέλλον; Αύτό μοιάζει μέ θαυμάσια περιπέτεια 
(κοιτάει τό χαρτάκι). Κάτι τρυπούλες!

Η Ε ΙΙΙΣ Τ .: Είναι πράξεις, σύμφωνα μέ τό 
νόμο των πιθανοτήτων.

Κ.: Καί οί ερωτήσεις πού έθεσα; ΙΙοδ...
II Ε ΙΙΙΣ Τ .: (Διακόπτονται) Σάς τό είπα!

’Εκείνο πού μπορούμε νά αναλύσουμε είναι τά 
ακριβή γεγονότα.

Κ .: Μά δέν υπάρχει κανένα γεγονός.
Η Ε ΙΙΙΣ Τ .: Τότε τ ί  περιμένετε; Δόστε μας 

γ ιά  γεγονότα τά δνειροπολήματά σας καί θά



πάρετε για απάντηση τή σιωπή! Είναι σά νά 
μετράμε γιά χάρη ^ας τ άσςέρια!

Κ .: TO... ό χ ι— ευχαριστώ.
II Ε Π ΙΣ Τ .: Έ ν α  πλήρες πανεπιστήμιο από 

φυσικούς θάκανε λογαριασμούς επί ένα χρόνο 
γ ια  νά λύσει ένα πρόβλημα πού ή ηλεκτρονική 
μηχανή θά τόλυνε σέ μερικά δευτερόλεπτα.

Κ .: Τό δικό μου πρόβλημα όμως; Φαίνεται 
πώς είναι λιγάκι πέρα απ ' τ ις  δυνάμεις της!

(Ί Ι  επιστήμων χαμογελάει συγκαταβατικά).
Κ .: Καταλαβαίνω... Θέλετε νά μέ πείσετε 

πώς τίποτα δεν μπορεί νά ξεπεράσει τη μηχα
νή. ’Εν τούτες κι αυτή έχει τά δριά της. Λό
γου χάρη, τό πρόβλημά μου!

II Ε Π ΙΣ Τ .: Ε σ ε ίς  εισθε περιορισμένων δ- 
ρίωνί "Η μηχανή δεν μπορεί νά λύσει παρά 
μόνον προβλήματα πού εσείς θά τούς δίνατε κά
ποια φόρμα, πού θά μπορούσατε νά τά έκφρά- 
σετε μέ λέξεις.

Κ .: Me λέξεις ....
II Ε Π ΙΣ Τ .: Θά μπορούσατε τουλάχιστο νά 

έκφράσετε μέ ακρίβεια εκείνο πού αίσθάνεσθε 
μ ιά  καί κείνο πού θέλετε νά μάθετε σάς είναι 
άγνωστο. (Α πομακρύνεται). ΟΙ ερωτήσεις πού- 
χουν σχέση μέ δικαιοσύνη, μέ αμαρτία, γίνον
ται φοβερά αποφασιστικές μέ τις ήθικές άξιες 
πού κρύβουν μέσα τους, Συνείδηση, αθωότητα, 
ένοχή__  Καλό καί κακό—

Κ .: Κι αυτά δλα έχουν σχέση μέ ονειροπό
ληση;

II ΕΠΙ Σ Τ .: (Στρίβοντας πρός αυτόν) Έ ,
λοιπόν.... σ’ αυτά πού είπα δέν υπάρχει τίπο
τα πού νά σάς αφορά... τίποτα τό μυστηριώδες. 
(Κοιτάει την ηλεκτρονική μηχανή) Ί Ι  μηχανή 
είναι έτοιμη δταν εσείς εισθε έτοιμος, κ ι όχι 
νωρίτερα. (Βάζει τό χέρι της στη μηχανή, όχι 
μέ οικειότητα, άλλα μέ σεβασμό καί ένα είδος 
υπερηφάνειας).

II Ε Π ΙΣ Τ .: Π εριμένει.... περιμένει πάντα. 
(Σβήνει τή λαμπίτσα. "Ενα φωτάκι τρεμοσβή
νει μέσα στη μηχανή. Ό  Κ. φεύγει πίσω της. 
Βρίσκεται στη μέση του διαδρόμου δταν ακούει 
ένα θόρυβο καί σταματάει. Ό  θόρυβος μοιάζει 
μέ πνιγμένο βογγητό. Στρίβει σιγά τό κεφάλι 
πρός τά κεί α π ' οπού έρχεται ό θόρυβος, πρός 
την αποθήκη. "Γστερα από μιά στιγμή διστα
γμού, προχωρεί κι ανοίγει την πόρτα).

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΦΟΡΕ
ΣΙΑ: (Πρός τον Κ.) Κύριε!

(Τά πάντα είναι όπως τάφησε ό Κ. την τε 
λευταία φορά, δταν παραβρέθηκε στο μαστίγω- 
;ια: ό δήμιος, οί ύποεπιθεωρηταί μέ τό λευκο
πλάστη στό στόμα.... Ό  Κ. κλείνει απότομα 
την πόρτα κι αρχίζει νά τρέχει μέσα στό απέ
ραντο άδειο γραφείο).

’ Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό .
Ό  δρόμος. Ό  Κ. βγαίνει απ’ τό κτίριο τής 

Τράπεζας. Μακρυά μπροστά του βλέπει την ε
πιστήμονα, ή οποία τον διακρίνει καί σταμα
τάει. Ό  Κ. τή ρωτάει:

Κ .: Τ ί λέει τό χαρτάκι;
Ε Π ΙΣ Τ .: Σάς τδπα!......
Κ .: Είναι γραμμένο μέ κώδικα ή κάτι τέ 

τοιο. Δέν μου τό μεταφράσατε. Τ ί γράφει λοι
πόν;

( ’Εκείνη απαντάει ενώ 6 Κ. μιλάει ακόμα. 
Δέν τον ακούσε).

Ε Π ΙΣ Τ .: "Οπως συνήθως.
Κ .: Μου μιλήσατε γ ια  αμάρτημα πού είμαι 

ό καταλληλότερος νά τό διαπράξω...
Ε Π ΙΣΤ .: ’Ακριβώς......  Ί Ι  αυτοκτονία!......
( ’Απομακρύνεται)
Κ .: Μα είναι γελοίο—  γελοίο .... γελοίο .... 

(Θέλει νά τήν ακολουθήσει, αλλά εκείνη έχει 
ήδη έξαφανισΟεί).

Μετάφραση Β. Ρ.

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε

Τ Α Σ Ο Υ  Λ Ε Ϊ Β Α Δ Ι Τ Η

"25η Ρ Α Ψ Ω Δ Ι Α  
Τ Η Σ  Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ι Α Σ "

Ε π ίσ η ς  τά  τελ ευ τα ία  Α ντίτυ π α  ά π ’ τά  προηγούμ ενα  β ιβ λ ία  του: 
«Φ Υ ΣΑ Ε Ι», «Α Σ Τ Ε Ρ Ι» , «ΣΥ Μ Φ Ω Ν ΙΑ  άρ. 1», «ΓΥ Ν Α ΙΚ ΕΣ ΜΕ

Τ ’ Α Λ Ο ΓΗ ΣΙΑ  Μ ΑΤΙΑ», «ΚΑΝΤΑΤΑ»

Πωλοϋνται σ ’ δλα τά β ιβλιοπω λεία



I

« 'Η  πλατεία  του χωρίου» 
(  λαόοπασ τέλ  )
(Τ ά ξη  Γ )

Α Μ Ε Σ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν
( μ ί α έ κ θ ε σ η

Δ ια κοσμητιχο  γ ια  κέντημα  
τραπέζιου (Τ άξη  Δ ')

Μ ιά -πρόσκληση τη ς  Γκαλερϊ «Ζυγός» γ ιά  
την έκθεση παιδικού σχεδίου και ζω γραφι
κής τής Σχολής Μωραίτη (Πρότυπον Αύκειον 
Αθηνών) μάς φέρνει ττάλι σέ επαφή με τον 

πα ιδικό  κόσμο, τόσο γνωστό μά και τόσο 
καινούργιο κάβε οορά, και άθελά μας θυμό
μαστε την μακάρια έποχη  των δικών μας μα
θητικών χρόνων. Και συγκρίνοντας τ ί γ ινόταν 
τότε και τ ί  γ ίνεται σήμερα, μακαρίζουμε αυ
τούς τούς μικρούς μαθητές γ ια  την τύχη πού  
τούς έλαχε νά έχουν φωτισμένους δασκάλους, 
που μέ τή στοργή  και τή  σωστή καθοδήγησή 
τους κατόρθοοσαν νά μάς δόσουν τό  φρέσκο, 
χαρούμενο μά καί τόσο αισθητικό άπστέλε- 
σμα  πού είδαμε στην έκθεσή τους. Εξ άλλου 
ή δ ιδασκαλία  αυτή που  δίνει στο  π α ιδ ί τήν 
ευκαιρία ν’ αναπτύξει ικανότητες διανοητικές '' 
καί ατχεδιαστικές άγνω στες καί σ ' αυτό τό 
ίδιο μέχρι σήμερα, του ΐονώνει τήν αύτοπε- 
ποίθήοη καί συντελεί έ τ σ ι ' στήν^ άνάπτυξηλ τ  ̂ ί
τής προσω πικότητάς του. Γιατί τό  π α ιδ ί ζω-*^ I  c
γραψίζει α π ό  άνάγκη εσω τερική. νά έκδηλώ- ^
σει έναν πλούσιο κόσμο έντυπώσεων πού  τό  W  c
συμπιέζουν. Τήν ίδ ια  άνάγκη εκδηλώνει π α ί-  '
ζοντας. r'ffl. c

Αλλά καί τό έργο του δασκάλου είναι τε~  .£&£· i
ράστιο  μά καί λεπτό. Πρέπει νά μεταδόσεις π
στο μαθητή του τον ενθουσιασμό·καί τή θέρμη* ,!;:ν \
στή δουλειά χωρίς νά του μειώσει τήν πρω 
τοβουλία έπιβάλλοντάς του τή δική του 
προσω πικότητα. Αύτό οι δάσκαλοι του Προ
τύπου Λυκείου τό πέτυχαν κατά τον καλύ
τερο τρόπο.

Α. Α Σ Τ Ε Ρ Ι  Α Δ Η Σ
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«Ψαράδες - λιμάνι» 
(λαδοτιαστέλ)

(Γ ' γυμνασίου—11 χρόνων)

Π Α Ι Δ Ι Κ Η✓
π α ι δ ι κ ώ ν

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η
έ ρ γ ω ν )

Ι £
*^άθε φορά πού γράφουμε τή λέξη αμεσότη
τα, θά πρέπει νά βάζουμε στο νου μας, πώς ό 
δρος άπ’ τή μεγάλη του χρήση, κατάντησε σή
μερα στ3 αυτιά μας κάπως αδιάφορος, αν δχι 
και διαβλητός. Γιατί φαίνεται νά παραχρησι- 
μοποιήσαμε μιάν έκφραση, δηλ. κάναμε ανα
γωγή σέ μιάν έννοια, κ’ εκεί δπου δεν χωρούσε 
ή οξύτητα κ5 ή φρεσκάδα της. ’Ονομάσαμε συχνά 
αμεσότητα, σχεδόν κάτι πού θά μπορούσε νά εί
ναι καί μόνο εξωτερική ομοιότητα, δπως καί 
νάναι μιά αίσθηση επιφανειακή. Κ’ έτσι, ενώ 
φαινόταν πώς κακομεταχειριζόμασταν μόνο τον 
δρο, υστέρα ανακαλύψαμε πώς κάναμε μεγα
λύτερη ζημιά στήν ίδια τήν έννοια, πώς περιο
ρίζαμε αυτό πού κλείνει μέσα της ή λέξη: τήν 
ουσία της, κ’ έτσι δ,τι άπόμεινε δέ μας ήτανε 
δά και τόσο πολύ χρήσιμο.

Μιλώντας δμως για τήν παιδική ζωγραφική 
είμαστε υποχρεωμένοι νά ξεπεράσουμε κάθε τέ
τοια συμβατική χρήση, να άρνηθοϋμε κάθε ξε- 
στράτισμα ή κατάχρηση γύρω απ’ τήν έννοια 
καί νά τήν ξαναφέρουμε στήν παρθένα σημα
σία της, σαν δρο μέσα στή ζωγραφική. Γιατί 
τό παιδί δεν γνωρίζει κανένα διάμεσο, κανένα 
συμβιβασμό, μονάχα νιώθει, αισθάνεται. Κ’ ή 
αμεσότητα βρίσκει στήν περίπτωσή του τήν 
πρωταρχική της σημασία. Αηλ. είναι εδώ τό πη
γαίο αίσθημα, μιά αλήθεια, μια αίσθηση χω
ρίς νά μεσολαβεί τίποτα πού νά τήν μειώνει 
ούτε στή σύλληψη, ούτε καί στήν απόδοσή της. 
Τό παιδί ζωγραφίζει άμεσα αυτό πού συνέ
λαβε μέ τήν ευαισθησία του, λέει στά ίσα αυ
τό που' αισθάνεται γιατί δέ μπορεί νά κάνει 
κι άλλι'ώς, γιατί ή ζωγραφική είναι γ ι’ αυτό

«* Αποκρηάτικο»  
(λαδοτιαστέλ)

( Γ '  γυμνασίου—11 χρόνων) 
Κ ά τ ω :

«'Αντικείμενα άη τή  φύση»  
(σινική  μελάνη)

(  J '  γυμνασίου—15 χρόνων)



ένας τρόπος νά εκφραστεί, δηλ. μια οργανική 
ανάγκη. Κι αυτή ή άμεση αίσθησή του από 
τόν κόσμο, που βρίσκει τήν διατύπωσή της παρά 
ή πέρα από κάθε τεχνολογικό συμβιβασμό, νο
μίζουμε πώς είναι τό κυριότερο στοιχείο σ’ 
αυτή τή ζωγραφική. Είναι αυτό πού τή δι
καιώνει καί τήν παρουσιάζει σαν τέχνη ολο
κληρωμένη.

Θα διατυπώσουμε εδώ μέ κάθε επιφύλαξη 
άλλη μιαν υπόθεση για τήν εξήγηση του φαι
νομένου. Τήν εκφραστική αύτή αναγκαιότητα 
που αποτελεί ή ζωγραφική για τό παιδί, θά 
τήν συλλάβουμε ίσως πληρέστερα, άν βάλουμε 
στό νοΟ - μας πώς τό -παιδί έχοντας μια παρ
θένα καί βαθειά αίσθηση του κόσμου, συνειδη
τοποιώντας γιά πρώτη φορά τά πράματα καί 
θάματα πού βρίσκονται γύρω του μέ τόν έντονο 
συγκινησιακό του δυναμισμό, δέν έχει στή διά
θεσή του τό λόγο, ένα όργανο αρκετά κατα
χτημένο κι αφομοιωμένο στις λεπτομέρειές του, 
πού θα μπορούσε να τό βοηθήσει νά εκφραστεί. 
Κι όταν βρει μπροστά του τά σχήματα, τΙς 
γραμμές, τά χρώματα, έχει έναν τρόπο πιό 
ταιριαχτό όσο κ" εντυπωσιακό, πού τά στοιχεία 
του χωράν πολύ περισσότερα από κείνα πού 
μπορεί νά διατυπώσει μέ τό λόγο, κ' έτσι τοΰ 
γίνεται αληθινό πάθος.

Θέλοντας λοιπόν νά έκφράσει άμεσα αυτό 
πού αισθάνεται καί μή γνωρίζοντας τή συμβα
τική γλώσσα τής τεχνικής, τολμά τά πάντα. 
Δέν τό ενοχλεί τίποτα, δέ νιώθει κανένα δι
σταγμό. 'Ανάμεσα στή σύλληψη καί τή διατύ
πωση δέ χωρεί ή γνώση, δ τύπος, τό διάμεσο 
τής τεχνικής, τό πώς καθιερώθηκε αύτό νά 
τό κάνουμε έτσι κ’ εκείνο νά τό κάνουμε αλ
λιώς. 'Οπως καί στ' όνειρό του έτσι καί σέ 
κάθε του εκδήλωση δέ γνωρίζει τό παιδί καμιά 
απ’ τις αναστολές πού νά παραμορφώνουν ή νά 
δίνουν συμβολική παρουσίαση, στίς επιθυμίες 
του, στά αισθήματα του. Μέ τήν αμεσότητα λοι
πόν αυτή αποχτά ή ζωγραφική του τή χάρη 
τής πρωτόγονης τέχνης καί ξαναζεί ή τέχνη 
τή νηπιακή της ηλικία μ’ όλο τό πάθος τής 
έκφρασης, τήν τόλμη καί τήν αφέλειά της.
Λς ανατρέξουμε στήν παιδική μας ηλικία, 

στις προσωπικές μας αναμνήσεις καί θά ξανα- 
βροϋμε εκείνη τήν πρωτόγνωρη μαγεία που 
είχε γιά μάς τό σχήμα καί τό χρώμα. ΙΙαίρ- 
να»ιε ένα χαρτί, άδράχναμε τά μολύβια καί 
κάναμε άτσαλα σχήματα, είτε βουτούσαμε τολ
μηρά τό πινέλο στό χρώμα καί τό κολλούσαμε 
στή λευκή επιφάνεια, κυβερνημένοι άπ’ τό πά
θος τού σχήματος ή τού χρώματος, κ’ ύστερα 
κεί μέσα ανακαλύπταμε ένα βάθος, μιάν απέ
ραντη έκταση πού μάς γέμιζε τήν ψυχή, πού 
μάς εξούσιαζε, / '  έτσι χτίζαμε καί ξομπλιά
ζαμε τ' όνειρό μας, ένα όνειρο πού κάθε παιδί 
έχει τό χάρισμα νά τό βλέπει μέ τά μάτια 
ορθάνοιχτα, όπως τό βλέπει κι όταν κοιμάται. 
Δέν υπάρχει κανένα παιδί πού νά μή παθαί- 
νεται γιά τά μολύβια, τά χρώματα, τις γραμ
μές καί τήν άσπρη παρθένα επιφάνεια, πού μπο
ρεί αδίσταχτα νά τή μουτζουρώνει, νά τήν με
ταβάλλει σ’ ένα περιβόλι μέ δικά του ξωτικά 
λουλούδια, μέ ζουμερούς καρπούς, πού μόνο ή

γεύση ενός παρθένου πλάσματος μπορεί νά γευ
τεί.

Μά έχει καί μιάν άλλη ακόμα περιοχή απ’ 
όπου μπορεί να αντλήσει. "Οσο συνειδητοποιεί 
τί συμβαίνει γύρω του, τόσο καί πιό πολύ αι
σθάνεται συγκρούσεις πού μπορεί νά έχουν έν
ταση ανάλογη μέ τήν ευσυγκίνητη προσωπικό
τητά του. Κι δλ’ αυτά παίρνουν τή θέση τους 
στό χαρτί του άμεσα καί ζωντανά, κυρίαρχα 
καί τυραννικά. Ό  κόσμος του παιδιού δέν φαί
νεται νά είναι πάντα καί τόσο ρόδινος. Καί 
ποιος ξέρει πόσες άπ’ αυτές τις αρχικές αγω
νίες δέν απομένουν ύστερα σά μόνιμης κληρο
νομιά καί στήν κατοπινή ζωή μας.

Αύτή λοιπόν ή αμεσότητα καί τόλμη', -*τό πα
ραγωγό της, είναι τά πιό. ουσιαστικά χαρα
κτηριστικά στήν παιδική ζωγραφική, αυτές συ- 
νιστούν τή γοητεία της. Ευτυχισμένος όποιος 
μπορέσει να κρατήσει κάτι απ' αυτές καί στήν 
παρακατιανή καλλιτεχνική του επίδοση, άν κα- 
ταλήξει ·νά γίνει καλλιτέχνης.

Ή τεχνική μόνη της δέν κάνει ζωγραφική, 
δέν κάνει τέχνη, δέν κάνει τίποτα, ούτε κάν 
διακοσμητική. Μα ή αμεσότητα, ή συγκίνηση 
απ' τά πράματα, κ' ή παρθένα ανάγκη τής 
έκφρασής της, φαίνεται πώς μπορούν νά κά
νουν ζωγραφική, είναι σαν τό λόγο πού βρίσκει 
τόν τρόπο νά διατυπο>θεί όπως - όπως, χωρίς 
νά χάσει τή ζεστασιά τής εξομολόγησης, τή 
σαφήνεια τής σύλληψής του.

"Ας μή φανταστεί όμως κανείς, πώς τά παι
διά μπορούν μόνα τους νά αναζητήσουν τή ζω
γραφική σαν εκφραστικό μέσο. Τό σχολειό τούς 
μαθαίνει έστο> καί μόνο τήν ύπαρξη τού δρό
μου, κι ό δάσκαλος, άν βρει τή σωστή μέθοδο, 
μπορεί νά βοηθήσει. Μά πάντα μέσα στά πλαί
σια πού επιτρέπει ή προσωπικότητα τού παι
διού. Τό παιδί δέν είναι ένας άνθρωπος |ΐέ λί
γα χρόνια. Είναι ένα άλλο, διαφορετικό ψυ
χικά όν. Καί τό κριτήριο γιά τ ή ' ζωγραφική 
του κ* ή επέμβαση τοΰ δασκάλου κοντά του, 
είναι ανάλογη. Μονάχα άν συλλάβει δ δάσκα
λος αυτή τήν αλήθεια, θα κάνει καλά νά μιλά 
στά παιδιά γιά ζωγραφική καί νά τά καθοδη
γεί πώς νά ζωγραφίζουν. ΤΓ εύκολη όσο κι όλέ- 
θρια λύση, νά δίνουν στά παιδιά ζωγραφισ|ΐενα 
θέματα, θαρρώ πώς ανήκει, πώς θά πρέπει 
τουλάχιστο ν’ ανήκει, οριστικά στό παρελθόν. 
Τό κάθε παιδί έχει ένα δικό του τρόπο ν' 
αντιλαμβάνεται τόν κόσμο, κι αυτός είναι ευ
τυχώς πολύ, μακρυά άπ’ τόν κόσμο τού δασκά
λου. "Αν λοιπόν ό δάσκαλος δέ μπορεί νά συλ- 
λάβει σ’ όλες του τις προεκτάσεις αύτόντίό γε
γονός, καλά θά κάνει ν’ αποσύρεται αθόρυβα 
στήν έδρα του καί να διαβάζει μακάριος τήν 
έφημερίδα του. Είναι ή μόνη· ευεργετική* επί
δραση πού μπορεί νά έξασκήσει πάνω στά παι
διά. "Ας μένει θεατής, καμιά φορά ανίδεος, 
στήν καλύτερη περίπτωση θαμπωμένος, σ' αύτό 
τό περαστικό όραμα τής δημιουργίας.

•·*

"Ας πούμε τώρα λίγα λόγια γιά τήν έκθεση 
παιδικού σχεδίου καί ζωγραφικής που οργά
νωσε μέ έργα μαθητών του τό Πρότυπο Λύκειο



'Αθηνών στό Ζυγό, καί πού γινηκε αφορμή για 
νά διατυπώσουμε τΙς παραπάνω κομματιαστές 
σκέψεις μας πάνω στό θαυμαστό αυτό φαινό
μενο. Φαίνεται πώς ή διεύθυνση εκτιμά ιδιαί
τερα αυτή τη δραστηριότητα του παιδιού κι 
άμεση απόδειξη γ ι’ αυτό έχουμε τούτη τήν έκ
θεση. Μα Τσως καί στήν κατάλληλη ψυχολο
γική καί τεχνική βοήθεια να έχει πετύχει ση
μαντικά βήματα. Τό ειδικό προσωπικό φαίνε
ται να έχει συλλάβει τό βασικό μίτο αυτής τής 
δημιουργίας. Ή δασκάλα τους, ή Λίντα Άν- 
τωνιάδη - Βακιρτζή, έχει καταλάβει κυρίως 

*ώς ποιό σημείο μπορεί να επεμβαίνει κ ' Ισως 
γ ι’ αυτό μπορεί νά τα βοηθήσει αποτελεσμα
τικά. Τά παιδιά αφήνονται νά δοΟν με 
τά δικά _ τους μάτια, ζωγραφίζουν μ’ επίκεν
τρο τό δικό τους κόσμο. "Οσο προχωρεί ή ή- 
λικία μπαίνει, δσο γίνεται λιγότερο οδυνηρά, 
τό πρόβλημα τής τεχνικής. Σέ μερικά παιδιά 
έχει προχωρήσει πολύ. Αυτοί είναι οί «ζωγρά
φοι*. "Αν δεν γίνουν τελικά ζωγράφοι αυτό δεν 

.έχει καμιά σημασία. Τό ζήτημα είναι πώς θά 
μπορούσαν θαυμάσια να γίνουν ζωγράφοι. Οί Ιί. 
Χρυσοσπάθης, Ρ. Ηχρθενίδου, Εύχ Μπέη, Ψ. 
Λοςιάδη, Βάσω Σκαγιάννη, Κωνστ. Μόραλης 
(ναχει άραγε καμιά σχέση ·ιέ τό Γιάννη Μό- 
ραλη;), Λ. Κελαιδίτης κ.τ.λ., ανήκουν σ’ αυ
τή τήν κατηγορία. Είναι μεγάλα παιδιά πού

ή γνώση και ή επιδίωξη τής τεχνικής έχει 
νοθέψει τό δραμά τους. Σ’ ανταπόδοση έχουν 
τό γεγονός πώς έκαναν ζωγραφική, έστω καί 
μεγκλίστικη.

Κάπου έκει κοντά πρέπει ν’ ανιχνεύσεις καί 
το μικτό είδος. Έκεΐ δπου υπάρχει ή επιδίω
ξη τής τεχνικής, ή ανάμνηση μορφών πού εί
δαν κι από κακά μάλιστα πρότυπα ζωγραφι
σμένα, ενώ διατηρούν ακόμα καί τή δροσιά και 
τής δικής τους δράσης. Οί Χτ. Ίωάννου, Μαρ. 
Σβωκου, Μαρ. Σχ πουντζή, Κλ. Κεχαγιόγλου, 
Μαρ. Άλικάκου, Τυροβόλος - Κριεκούκης, 11α- 
να, Ψ. Κλωνάρη, Πρασσας κλπ. είναι τέτοια 
δείγματα στήν έκθεση.

Μά ας άφεθοϋμε στή μαγεία τών άλλωνών ά- 
γνών οραμάτων, στό μεθύσι τού χρώματος, 
στήν ονειρική ποίηση χύτου τού ιδιότυπου ξω
τικού κόσμου. Τά ονόματα πού γράφουμε εδώ: 
Μανιαδάκη, Καρποδίνης, Στεργιάόης, Χατζη- 
ζκ/χρίου, Λ. Χχτζηδάκης, Καστανάκης, Τα- 
μπουκιδου, Η. Καχριμάνης, Λ. Βερυκιος, Στα- 
φυλοπάτης, Σιμίτου, Ζούζουλα, 'Αγνή Βογια- 
τζίδου, Λρακάτος, Παπαλιός, Γαλανός, Σαπουν- 
τζής, Τάγκος, Βάρσος.....  αποτελούν απλές εν
δείξεις, άν Ηελετε σκέτα συμπτωμχτικά περι
στατικά.

Γ. ΠΕΤΡΙ1Σ
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κ α τα το π ισ τ ικ ό  μας τεύ χ ο ς  χ ω 
ρίς καμ μ ία  ύ π ο χρ έω σ ίν  σας.
Α θΗ Ν Α Ι : Π α νεπ ισ τη μ ίου  18 
Θ Ε Σ )Ν ΙΚ Η  : Α γ ία ς  Σ ο φ ία ς  29 
Ε Π Α ΡΧ ΙΑ ! : Ε ίδ ιχ . ά ν τ)σ ω π ο ι

Έκυκλοφόρησε το 4ο τεύχος

“ Ϊ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Λ  Θ Ε Μ Α Τ Α , ,
ΙΙεριοδικό Ε πιστημονικής wΕρευνας

Σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι :

Καθηγ. Ρ . Μ π ισ τ ρ ίν σ κ ι: Τό Διεθνές
Δίκαιο καί ή ειρηνική συνύπαρξη.

Λ εύτερη Φ ιλ ιπ π ά το υ  : ‘Η  κρίση τών
δημοκρατικών θεσμών καί ή αναθεώρηση 
του έλληνικοΰ Συντάγματος.

Ρ ό ζα ς  Ί μ β ρ ιώ τ η  : Παιδεία, ό παρίας 
του Κράτους.

Δρ Δ ημήτρη Κ ισκύρα : Οικονομική υ
πανάπτυξη καί ορυκτός πλούτος

Καθηγ. Σ . Σ τα υροπούλου  : To Β ' Δ ιυ 
λιστήριο πετρελαίου.

Καθηγ. Ά Θ αν. Ρ ουσ οπ ούλου  : Συλ
λογική διάνοια, έργασία, αποτέλεσμα.

Ε π ίσ η ς  : Σ άρλ Κ οζίκ , Ν ίκη Ή λ ιά -  
δη, Σ τ. Μ π αμ πάς, Ν ίκ ος Δ ο μ ο κ ί-  
τη ς, Μ άρκος Γ κ ιόλ ια ς, Δ ή μ ος Μέ- 
ξη ς, Ν ίκ ος Ψ υρούκης, Π αναγ. Λ α- 
λ ιώ τη ς .
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"Ελλης Μ αρίας Κομνηνοϋ
(Π ανελλήνια Εκθεση)

«Μορφή»
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Λεν 0πάρχει σχεδόν κανείς απ’ όσους, ειδ ι
κούς είτε όχι, ασχολήθηκαν με τή φετεινή Παν- 
ελλήνια έ κ θ εσ η  Εικαστικών Τεχνών, πού να 
έμεινε Ικανοποιημένος απ ' την εκδήλωση. Τό 
χαρακτηριστικό δλο>ν τών επικρίσεων ή επιφυ
λάξεων που διατυπώθηκαν, είναι πώς δ^’ αυτά 
δεν λέγονται γ ια  πρώτη φορά. Κατάντησαν 
σχεδόν στερεότυπα καί είναι τα ίδια πού επα
ναλαμβάνονται κάθε φορά πού ή έκθεση αύτή,
ΰστί:ρα άπό βάσανα καί κόπου ς, ανοίγει τΐζ
πόρ*'Κ Νά τά ξαναπούμε; Φαίνεται πώς.
δέν υπάρχει όφελος . "Από τό κατάντημα -ής
Πανελλήνιας κανείς αρμόδιος δέ ν φαίνεται δια-.
τεθε ιμένος νά βγάλε ι. διδάγματα . Γ ι’ αύτό καί.
οί άτέλειές της είναι πάντα οι ίδ ιες, κ οί 
αντιδράσεις του κοινού και τών καλλιτεχνών, 
κι αυτές ανάλογες. Οί αδυναμίες πού ξεκινάνε 
απ' τούς καλλιτέχνες καί τούς άλλους παρά-' 
γοντες τής έκθεσης, μείωσαν τόσο αισθητά τό- 
κύρος τής εκδήλωσης, πού δημιουργώντας ένα 
φαύλο κύκλο κάνουν.πάλι το ίδιο τό περιβάλ
λον να μην εκτιμά, σχεδόν να περιφρονεί την 
Πανελλήνια Έ κθεση. .1 Γ αυτό καί δεν υπάρχει 
καμιά διάθεση τών καλλιτεχνών, τουλάχιστο 
τών γνωστών, να πάρουν μέρος σ’ αυτήν, κι 
όσοι τελικά πάρουν μέρος, .τό κάνουν ανόρε
χτα , με τό στανιό, ή όπως πολλές φορές γρά
φτηκε καί κουβεντιάστηκε, ύστερα από επίμο
νες συστάσεις ή πιέσεις τού Υπουργείου. Συνή
θως υποχωρούν σ’ αύτ£ς όσοι έχουν λόγους 
νά μην τά έχουν χαλασμένα μαζί του, ή  όσοι 
ελπίζουν πώς όί συστάσεις τού Υπουργείου θά 
καταλήξουν τουλάχιστο σέ καμιά αγορά· "Αλλο 
ζήτημα πώς τελικά, σ' αυτό τό σημείο, δη- 
μιουργούνται οί πιό μεγάλες άντιγνωμίες, πώς 
κι αύτό αποτελεί την κακή κατακλείδα μιας 
υπόθεσης πού φαίνεται ‘πώς έχει οργανικές α
δυναμίες, πού δέ μπορούν ν* αντιμετωπιστούν 
εύκολα.

'Ωστόσο άν υπάρχει κάτι πού δέν πρέπει νά

&
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προσχέδιοΚ ώ στα Α ίαλάμου: « Γάμος στο  Μ έτσοβο», τρ ίπ τυχο
(Π ανελλήνια 'Έ κθεση)

βαρεθούμε να τό λέμε καί νά τό ξαναλέμε, 
είναι πώς ή ΙΙχνελλήνια "Εκθεση είναι απο
κλειστικά υπόθεση των καλλιτεχνών μας. ΙΙώς 
οί ίδιοι οί ενδιαφερόμενοι πρέπει νά βάλουν 
κάτω το ζήτημα καί νά τό μελετήσουν από 
ξαρχής. Νά καταλήξουν σέ διαπιστώσεις καί 
σέ συγκεκριμένες προτάσεις καί νά καλέσουν 
υστέρα τούς αρμόδιους νά συμμορφωθούν. Στο 
βαθμό πού οί προτάσεις αυτές θά εξυπηρετούν 
τό γενικό νόημα τής εκδήλωσης, θά βρούν 6- 
μόθυμη την υποστήριξη τής κοινής γνώμης. Κι 
αυτό είναι κυρίως υπόθεση τού Καλλιτεχνικού 
’Επιμελητηρίου πού πρέπει νά οργανωθεί κα
λά, νά κατοχυρώσει τήν υπόστασή του, νά θε- 
μελιωθεΐ στην εκτίμηση καί των καλλιτεχνών 
καί τού κοινού, καί νά δικαιώσει τήν ύπαρξή 
του μ ’ έναν αγώνα που χο>ρίς υπερβολή μπορεί 
νά χαρακτηριστεί εθνικός.

··
"Ας κάνουμε τώρα μια βόλτα στΙς αίθουσες 

τής έκθεσης. Ί Ι  φετεινή καινοτομία ήταν πώς 
είχαμε δυό πτέρυγες με φανερή τήν πρόθεση 
νά χωριστούν τά εκθέματα, σέ «μοντέρνα» καί 
σέ «συντηρητικά» γ ιά  νά μή χρησιμοποιήσουμε 
εναν διαβλητό δρο, νά μήν τά πούμε «ακαδη
μαϊκά». Ή  επιτροπή που έκρινε αυτό τό ξεχώ- 
ρισμα δέ στάθηκε πάντοτε στήν κρίση της τυ
χερή, ή τουλάχιστον έκρινε κάπως αβασάνιστα. 
Μά τό στοιχείο αυτό δέν έχει καί καμιάν 
ιδιαίτερη σημασία. Κακά έργα υπήρχαν πολ
λά. πάρα πολλά, καί στις δυό πτέρυγες. ’'Εβλε
πες μερικά συγκεκριμένα έργα καί σχεδόν άρ
χ ιζες νά δικαιολογείς τήν άρνηση των άφηρη- 
μένων, καί σάν πήγαινες στις δικές τους α ί
θουσες έφευγες πανικόβλητος. Κι αυτό δχι από 
μορφική προκατάληψη, μά κρίνοντας {ίονάχα 
από τήν αισθητική τους προσφορά. Ή  επιτροπή 
έφτασε σέ μερικές περιπτώσεις, καί πρός τις 
δυό κατευθύνσεις, σέ επικίνδυνες άκρότητες. 
Καί δπως συζητείται καί τώρα, δπο>ς καί σ’ δλες

σχεδόν τις προηγούμενες πανελλήνιες, φαίνε
ται ότι υπήρχαν έργα πού αποκλείστηκαν, πολύ 
σημαντικότερα απ’ αύτά πού έκανε δεκτά ή 
επιτροπή. Ίσως άν τό ξεχώρισμα γινόταν άλ- 
λοιώς, άν άλλες αίθουσες αφιερώνονταν γ ιά  
τούς γνωστούς, τούς καθιερωμένους, πού τά έρ
γα τους δέν είναι κάν νοητό νά περνούν άπό 
όποιαδήποτε κρίση, κι άλλες αίθουσες γ ιά  τούς 
νέους, πού σ’ αυτούς κυρίως ανήκει ή Πανελ
λήνια, καί πού γ ι ’ αυτούς πρέπει νά υπάρχει 
ή ευθύνη μιας αδιάβλητης κριτικής επιτροπής, 
τότε τά πράγματα θά ήταν τουλάχιστον πιο 
σωστά, θ ά  βοηθούσαν νά βγάλουμε συμπερά
σματα καί νά διατυπώσουμε πιό χρήσιμες κρί
σεις. Ά πό τό φετεινό κυκεώνα δέ βγαίνει τ ί
ποτα, καί οί κρίσεις είναι ασύνδετες καί κομ
ματιαστές. Καί τά ονόματα πού θά αναφέρουμε, 
έχουν χαρακτήρα μόνο ενδεικτικό.

- τ ις  αίθουσες λοιπόν των «μοντέρνων» θά 
βρούμε τό Γιώργο Γουναρόπουλο μ’ ένα μεγάλο 
τοπίο μέ λάδι καί δυό σχέδια μέ λουλούδια.
Ό  καλλιτέχνης τράβηξε τό χρώμα του σέ μια 
πιό δυνατή κλίμακα, πού κέρδισε ακόμα περισ
σότερο σέ υποβλητικότητα καί βάρος, jia πάλι 
σέ κείνα τά απαράμιλλα κραγιόνια του μάς 
έδωσε τήν πλαστικότητα τής δυναμικής γραμ
μής του, όλο ένταση καί χυμό. Ε κ ε ί  καί ό X. 
Έγγονόπουλος μέ τρία σουρρεαλιστικά, τίποτα 
παραπάνω, τίποτα παρακάτο» απ’ τά προηγού
μενα, ο ’Ορέστης Κανέλλης μέ τρεις λαδομπο
γ ιές  στό κλίμα των άναζητήσεών του πού χα- 
ρήκαμε στήν πρόσφατη έκθεσή του, εκεί καί 
δ Γιώργος Μαυροίδης μέ ώραίο ευχάριστο χρώ
μα —  πού ε ίχε  κάτι απ’ τά λαϊκά έργα, ε ιδ ι
κότερα τού Θεόφιλου —  κ ' ελεύθερη οργάνωση 
τού πίνακα, 6 Γιάννης Μηταράκης πού ερμή
νευσε πάλι προσωπικά καί δυναμικά τό χώρο 
του, ό Νίκος Πεντζίκης μέ τήν περίεργη ψυ
χική  ατμόσφαιρα πού δημιουργεί μέ τόν πουαν- ^  
τιλισμό του, ό Δημήτρης Σακελλαρίδης πού 5 0 9
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τώρα οργανώνει τό έργο του σέ μεγάλη επ ι
φάνεια και λευτερώνεται άπό κάθε περιττολογία, 
ή Νότα Σιοτρόπου μέ γερά καί χβίαστα σχέδια, 
6 Τάκης Σιδέρης, ένας νέος πού κέρδισε πολλά 
σέ τόσο σύντομο διάστημα, δ Βασ. Σπεράντζας 
πού είναι έντονα επηρεασμένος άπ* τίς μορ
φές τού Φασιανού, ό Ήλ£ας Φέρτης μέ την 
κάπως δισταχτική φόρμα του πού μαρτυρεί πώς 
δέν είναι τούτο τό δικό του κλίμα, κι άλλοι, 
κι άλλοι πολλοί. Κοντά τους καί μερικοί άλλο: 
σάν τή Μαρία 'Αναγνωστοπούλου μέ τά φωτει
νά καί άνετα χρώματά της, τό Μάριο Βατζιά 
μέ επιβιώσεις α π ’ τή βυζαντινή τέχνη δεμένες 
μέ δικά του ευρήματα, τόν ΙΙαν. Γράβαλο πού 
έκανε πιό ηχηρή τήν παλέττα του, τή Αυδία 
Δρόσου πού άρχισε νά ξεφεύγει άπ* τις  δυσκο
λίες πού άλλοτε είχαμε έπισημάνει, τόν Τώνη 
Ίωάννου μέ τή σωστή αίσθηση τού δγκου του, 
τόν πριμιτιβίστα Μιχ. Κάσιαλο, τό Γ. Κουνάλη, 
τόν Π. Λάμπρου, τήν Έ φ η  Μ ιχελή, τό Θεοχ. 
Μορέ (μέ διακοσμητική καί ευχάριστη φόρμα), 
τήν Κουλά Μπεκιάρη, τήν Εΰα Μπουλγουρά, 
τόν Ν. Παπανικολόπουλο (γερή καί σωστή 
σπουδή), τήν Ούρ. Ραγκαβή μέ τό πικρό ύλικό 
της, τό Θανάση Τσίγκο μέ καινούργιες φρέ- 
σκιες φόρμες, τόν Τάσο Χατζή μέ τό διακοσμη- 
τικό του. “Ολοι τούτοι δσους ονομάσαμε ώς 
τά τώρα, δέν έχουν άρνηθεί τήν παράσταση. 
Στίς Ιδιες αίθουσες παρουσιάζονται καί οί ά- 
φηρημένοι. Λίγη ελάχιστη αισθητική προσφορά 
καί πολλή ευκολία, ασυδοσία θά λέγαμε καλύ- 

510 τέρα. Ό  Ά λέκος Κοντόπουλος είναι πάλι, άπ*

δσους μετέχουν, ό καλύτερος. Ε π ιμ ένε ι ν /  
οργανώνει τό χώρο του ζωγραφικά, νά κάνει 
ζωγραφική. Ό  Βρ. Βλαχόπουλος φτάνει σέ χρώ
ματα μάλλον αβασάνιστα, ό Γ. Βογιατζής κά
πως απομακρύνεται, στο ούσιαστικότερο, απ’ τά  
παλιά έργα του, ό X. Βογιατζής έχει μ ιά πα
λέττα διάφανη μέ μερικές ζωγραφικές άνταύ- 
γε ιες , ό Γ. Γεωργόπουλος μάλλον εξωτερικός, 
δ *ΙΙλ. Δεκουλάκος ελέγχει πιό σίγουρα τ ις  
επιφάνειές του, δ II. Διονυσόπουλος πού μέ 
τήν απρόσεχτη ύλη του διάψευσε κάποιες ελπ ί
δες πού είχαν κάποτε στηριχτεί σ’ αυτόν, ή. 
Ε λ ένη  Ζέρβα πού διατηρεί τή βελουδένια ά- 
τμόσφαιρά της, ή Ελένη Ζογγολοπούλου, δ Χρ. 
Καράς προσπαθεί μέ κόπο νά βγάλει άπ’ τήν 
απάθεια τ ις  επιφάνειές του, δ Δ. Κεντάκας, 
μάλλον εξωτερικός κι ακαδημαϊκός, ή Τέρψη. 
Κυριάκού, δ διακοσμητικός Χρ. Λεφάκης, δ Θ. 
Μάρκελλος διατηρεί ένα μέρος άπ* τό λυρικό 
στοιχείο τής δουλειάς του (περιοχή σιδηροδρό
μων) , 6 Γ. Μπεχράκης πετυχαίνει μιαν εσωτε
ρική λειτουργία τής φόρμας του, δ U. Ηρέκας 
μέ τοιχογραφικό ύφος, πού διατηρεί μιαν ά- 
φισίστικη διάθεση, δ Ν. Σαντοριναιος, ό II_ 
Σαραφιανός πού έχει αρκετά απαλλαγεί άπ* 
τήν άνενεργή επίδραση τού μαύρου του, δ Φ. 
Σαρρής (γ ιατί φέτος τόση φτώχεια καί τόση, 
βιασύνη;), ό Ν. Σαχίνης, δ Σ. Σταματόπου- 
λος, ή Χρ. Ρωμανού, δ Δ. Φατουρος προτιμά 
νά κάνει ζωγραφική μέ τρύκ. Ε ίναι δλοι τους 
άφηρημένοι. Μέσα σέ πολλούς δλότελα άπρο- 
βλημάτιστους κρατούν μιαν ευαισθησία καί μιά 
διάθεση ζωγραφική. Τώρα σέ ποιά κατηγορία 
ανήκει τό έργο τού Βλ. Κανιάρη, δέ μπορούμε 
νά ξέρουμε. Ή  κριτική έπιτροπή διακινδύνευσε 
καί τό κύρος τής έκθεσης δσο καί τή δική της 
σοβαρότητα, πού άφησε νά περάσει κάτι πού 
ασφαλώς δ Κανιάρης τδκανε γ ια  πλάκα. Έ κτος 
αν τά πράμματα είναι ακόμα σοβαρότερα γ ιά  
έναν νέο καλλιτέχνη πού δσο καί νά πεις άξιζε 
καλύτερη τύχη.

"Ας περάσουμε τώρα στούς συντηρητικούς r 
δσους ή έπιτροπή έκρινε γ ια  τέτοιους. Στίς α ί
θουσες αυτές ύπάρχουν έρασ ιτεχνικά βαναυ
σουργήματα πού ή έπιτροπή τά παρουσίασε γ ια  
νά τά ρεζιλέψει ασφαλέστερα. *Άλλη εξήγηση 
δέ χωρεϊ. Μά δέν πρόκειται γι* αύτά. Μερικοί 
γνωστοί ζωγράφοι εκθέτουν τήν πρόσφατη πα
ραγωγή τους. Μαζί τους δ Α. Άστεριάδης, μέ 
φυσιολατρικές έντυπώσεις, δ Γ. Βακιρτζής μέ 
λάδια πού κρατούν τήν παλμικότητα τής μονο
τυπίας του, ή *Άννα κ ’ ή Ά ριάνδη Βορνόζη 
στο ίδιο περίπου κλίμα κ ’ οί δυό, δ Π. Βυζάν
τιος πού θέλησε νά γ ίνει μοντέρνος χωρίς νά 
έγκαταλείψει τήν ακαδημαϊκή παλέττα του, δ 
Α. Γεωργιάδης πού ασφαλώς ξέρει νά ζωγρα
φίζει μά γίνεται δλοένα καί πιό αφόρητα α
καδημαϊκός, δ Δ. Γιολδάσης, δ Δ. Δάβης μέ 
αναιμική μάλλον ύλη, μά άπ* τϊς πιο κατακυ
ρωμένες ζωγραφικές παρουσίες σ* δλη τή φε- 
τεινή έκθεση, δ Δ. Δανιήλ, ό Έ μ μ . Ζέπος 
καλά σχεδιασμένος, πάντα μέ τήν ανάμνηση 
τού δάσκαλου, δ Έ π . Θωμόπουλος μέ τούς Ι
διους γλυκασμούς, ή Νίκη Καραγάτση με ποίη
ση καί ευαισθησία, δ *Αλ. Κορογιαννάκης, δ
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1 · Κοσμαδοπουλος, ή φτασμένη τεχνίτισσα Ι
φιγένεια Λαγάνα, δ θολός β . Λαζαρής, ή Ρέα 
Δεονταρίτου μέ ποιητική ονειρική ύλη, ό Κ. 
Λινάχης, ό Κ. Μαλάμος, μέ μια συμπαθητική 
απόπειρα στο τρίπτυ/ο τής μακέτας του, ή Κου
λά Μαραγκοπούλου μέ γερό καί δυναμικό υλικό 
καί ανήσυχη δράση, ό Κ. Πλακωτάρης μέ τούς 
ιριδισμούς τής μαστορεμένης τεχνικής του, ό 
πληθωρικός Α. ΙΙολυκανδριώτης, ό Β. Σεμερ- 
τζίδης μέ τήν ένταση των μορφών του, ο Βασ. 
Σίμος μέ τή δραματική του ύλη, ή Κική Ιυπάλ- 
δου - Λασκαράτου πού προσεγγίζει πάλι τό εσω
τερικό της κλίμα, ό Ν. Χρονόπουλος κι άλλοι.

Μιά άλλη σειρά στις ίδιες αίθουσες αποτε
λούν ή Ντιάνα Λντωνακάτου μέ γερά μοντε- 
λαρισμένες μορφές, ο Δημ. Δαρζέντας, ό Α. 
Διβάρης, πού περιποιείται πολύ τήν ύλη του, 
τόσο πού τό έργο του φαίνεται παρατελειωμένο, 
ό Μιχ. Κανάκης, ό Δημ. Κόκορης μέ ευαί
σθητες αντανακλάσεις στην ύλη του, ή Έ λ λ η  - 
Μαρία Κομνηνοϋ, ό "Αγγελος Κόντης, ή Δέ- 
σπω Λαζαρίδη - ΙΙχρασκευαΐδου, ή Νίτσα Μα- 
καρώνα, πού πάντα κάτι τής ξεφεύγει, 6 Μιχ. 
Μ ιχαλάκάκος,1 ή Δώρα Μπούκη, ό Λεωνίδας 
ΙΙαπαδόπουλος πού έχει συλλάβει τό ψυχικό 
στοιχείο στην ατμόσφαιρα του νησιού, ή Λέλα 
ΙΙολυκανδριώτου - Φλώρου καί μερικοί άλλοι.

Για τή γλυπτική δεν θα ε ίχε  κανείς νά πει 
σχεδόν τίποτα. Είναι απ’ τίς αδύνατες πλευρές 
τής έκθεσης, έξ άλλου λείπουν πολλοί α π ' τούς 
καλούς γλύπτες μας. Τήν κατάσταση τή σώζουν 
μερικοί νέοι σαν τόν Γιώργο Γεωργίου, τον 
Γ. Γεωργιάδη, τόν Δ. Βασιλείου, τόν Άντώνη 
Καραχάλιο καί μερικοί ακόμα νεώτεροι σάν τόν 
Δημ. Ρόμβο πού έστησε δυό γερά κεφάλια, 
τόν Χρ. Νάτσιο κ .τ .λ . Οί φτασμένοι, δπως δ 
Μ. Τόμπρος καί ό Λ. Λαμέρας δέν πρόσθεσχν 
μεγάλα πράμματα μέ τή συμμετοχή τους. Απ’ 
τούς άφηρημένους 6 Δ. Άρμακόλας είχε μιά 
πλαστική σύλληψη τού υλικού του καί ή Φρόσω 
Εύθυμιάδη - Μενεγάκη έδωσε μάλλον σχήματα 
διακοσμητικά. Ό  Ά ντ. Μαυρίκιος κράτησε στή 
φόρμα του τήν τραγική αίσθηση τού κόσμου 
του καί 6 Βασ. Καπάνταης έμεινε μάλλον δια- 
κοσμητικός καί τυπικός.

Στή χαρακτική, παρόλο πού δέν εξέθεσαν 
αρκετοί άπ’ τούς πρώτους χαράκτες μας, ύπήρ- 
ξαν αρκετά εκθέματα καί μιά σχετικά μεγάλη 
ποικιλία. Ό  Γ. Βαρλάμος μέ τήν τεχνική του 
μαεστρία, ή ευαίσθητη I. Δρακούλη, δ Χίαν. 
Κατσουλίδης μέ τή χαρακτική του ευσυνειδησία, 
ό *Αλ. Κορογιαννάκης \ιέ τήν ψυχρή γραμμή 
του, 6 Δ. Μιχαηλίδης μέ τίς ηρωικές του άνα- 
μνήσεις, ή Μαριόρα Μωύσιάδου - Έξαρχοπούλου, 
ή Ε λ ένη  ΟΙκονομίδου, ό Λάμπρος ’Ορφανός, ή 
είκονογραφική Λέλα Ιΐασχάλη, ή Νότα Σιο- 
τρόπου - Γεωργίου μέ καλά τυπωμένα τα δυνα
μικά της σχεδιαστικά επιτεύγματα, αποτελούν 
τήν καλύτερη πλευρά τής έκθεσης. Μιά δλό- 
κληρη σχολή, ή Μήθυμνα, ανελέητη καί ίσο- 
πεδωτική είχε πολλούς εκπροσώπους στήν έκ-' 
θέση. Τά έπιχεύγμαχά της, δλα σπουδαστικά, ό- 
δήγησαν στό ίδιο κρεβάτι τού Προκρούστη καί 
σημαντικά σέ άλλες τους έκδηλώσεις ταλέντα, 
σάν τόν Γ. Μπεχράκη, κ ’ ένα σωρό ασήμαντα

Έ λ ίζ α ς  Χ α νιώ τη : «Βάζο μ έ  τριαντάφυλλα»

ψελλίσματα. Ό  Γιάννης ΙΙαπαδάκης, πού δέν 
είναι σπουδαστής, ανήκει κ ι’ αυτός στήν ίδια 
αντίληψη.

Στα εκθέματα τής διακοσμητικής ξεχώριζαν 
μερικά θετικά αποτελέσματα: τά κοσμήματα
τής Λίντας Άντωνιάδου - Βακιρτζή, οί άφίσσες 
τού Γιώργου Βακιρτζή, τά δεσίματα τού Ά ν- 
δρέα Γανιάρη, μερικά ψηφιδωτά τού Νικ. Εύ- 
γενίδη, τά κεραμικά τού Χρ. Σκλαβενίτη, ή  
κάπως αντιφατική γλυπτική τής Μαίρης Χα- 
τζηνικολή, οί άφίσσες τού Στέλιου Χειμωνίδη...

Ή  Ζ ' Πανελλήνια Έκθεση δέν έδοσε τό α 
ληθινό πρόσο)πο τής σύγχρονης καλλιτεχνικής 
Ε λλάδας. Γι’ αυτό καί δέν άνταποκρίθηκε στόν 
αληθινό της προορισμό. ’Ακόμα δέν προώθησε, 
δέν ένθάρρυνε, δέν νοιάστηκε καί νά τά βρει, 
τά νέα ταλέντα, αυτά πού θ’ άποτελέσουν τό 
μέλλον τής νεοελληνικής τέχνης. Τό κράτος, 
δσο καί νά κομπάζει άκριτα 6 ύπουργός τής 
Παιδείας στόν πρόλογο του καταλόγου, κρατά 
στάση αρνητική, όλότελα συντον^ιένη μέ τό 
γενικότερο κλίμα τής πολιτικής της. Κ’ είναι 
ούτοπία νά περιμένουμε έτσι μέ τά χέρια σταυ
ρωμένα ν’ αλλάξει μιά κακή κατάσταση. Ή  
ευθύνη βαραίνει δλους τούς καλλιτέχνες μας 
πού δέχονται παθητικά αυτό τό κλίμα τού μα
ρασμού. Οί ευθύνες τού κράτους καί τών καλλι
τεχνών είναι ίσως μεγέθη ίσα. Μά στή συνεί
δηση τού πνευματικού κόσμου, δπως δα κι δλων 
τών πληροφορημένων, ή ευθύνη τών καλλιτε
χνών είναι μεγαλύτερη. Δέν έχουν τό δικαίο>μα 
νά διατυπώνουν ανώδυνες κατηγορίες. Οί π ιό 
βάσιμες κατηγορίες καί μάλιστα από τούς ευ
ρύτερους κύκλους, πέφτουν δικαιωματικά απά
νω τους.

511Γ. ΠΕΤΡΗΣ



’ Εκ θ έσ ε ις
Τό ΙΙρακτορειο Πνευματικές Συνεργασίας ορ

γάνωσε μιαν έκθεση ανθογραφίας, δπου αντι
προσωπεύονται σχεδόν δλες οι τάσεις τής σύγ
χρονης τέχνης. Τό μοναδικό κοινό γνώρισμα 
πού έχουν τά έργα πού εκτίθενται, είναι τό θέμα.

Ίίτσι ή 'Ελένη Λασκαράτου επιδίδεται σέ 
μιαν ευχάριστη διακόσμηση μέ λουλούδια. Α 
νήκει στο κλασικό ύφος τής άνθογραφίας δπου 
τό λουλούδι είναι μόνο σύμβολο τής ομορφιάς 
καί του αρώματος. Ό  Λεύτερης Αάσκαρης, ζο>- 
γράφος αύτοδίδακτος, έχει μια πρωτόγονη ύφή 
κι αυτό κάνει την τέχνη του νά κινείται ανά
μεσα σ’ ένα δραμα σουρρεαλιστικό, μέ ονειρι
κές λεπτομέρειες, καί σέ μια σκέτη ακαδη
μαϊκή ζωγραφική αντίληψη. Για πρώτη φορά 
είδαμε ένα τόσο σχηματοποιημένο έργο τής 
Λώρας Μπούκη, σαν κι αυτό πού την αντιπρο
σωπεύει μέ τούτη τήν έκθεση. Στην Κύα Μπουλ- 
γούρα πρέπει ν’ αναγνωρίσουμε μιαν ιδιοτυπία 
στό όραμά της. Δέν παρουσιάζει κυρίως λουλού
δια, μά συνθέσεις οπού τά λουλούδια αποτε
λούν ένα δργανικό χρωματικό στοιχείο τους. Ή 
φόρμα της έχει -μιαν ελευθερία μά τής λείπει έ
να; πλήρης αισθητικός έλεγχος κι αυτό συχνά 
οδηγεί σέ μιάν ασάφεια. Ό  I. ΙΙαπαδόπουλος 
φαίνεται νά κατέχει τή μανιέρα του πού τήν 
αγαπά καί τήν περιποιείται, ενώ ή Ιουλία 
ΙΙαπανούτσου έδειξε δυο έργα μέσα στό γνωστό 
της ύφος τού θεληματικού πρωτογονισμού. ΙΙολύ 
νομίζουμε πώς αδίκησε τό υλικό της ή Μαρία 
Γάμφου. Δημιούργησε σχήματα ανάγλυφα (πλα
σμένα μέ γύψο;) που έχαναν τή στερεότητά 
τους καί τό ύπόστροηιά τους έδωσε μιά γλυφή 
γεύση στό υλικό της. Ή Ψλούρα Σαλτιέλ - Μο- 
διάνο είναι αναμφισβήτητα μιά καλή ζωγράφος. 
Ή  ελευθερία τής φόρμας της, ή χρωματική 
της έξαρση, ή δροσιά τού υλικού της, μάς δ- 
δηγοϋν στήν ποίηση των λουλουδιών μά σύγ
χρονα καί σέ μιά δυναμική τους ερμηνεία. Το 
λάδι της είναι πολύ πιό κάτω άπ’ τά νεροχρώ
ματά της. Δυσκολευτήκαμε πολύ ν’ αναγνωρί
σουμε τό όραμα τής ’Αλίκης Τόμπρου κάτο> 
άπ’ τά φετεινά της έργα. Οί πίνακες τούτοι 
είναι πολύ περιποιημένοι |ΐέ τάση καθαρά δια- 
κοσμητική, μά απομακρύνονται πολύ από τό 
κλίμα τής προηγούμενης ζωγραφικής της. Υ
πάρχει πάλι μιά ζωγραφική ευαισθησία, μά 
ασφαλώς είναι ενός άλλου κόσμου. Ή  Κατίνα 
Τσατσκρωνάκη είναι μιά ενδιαφέρουσα πλευρά 
τής έκθεσης. Διατηρεί ένα δραμχ παιδικό πού 
έχει μιάν αλήθεια καί μιά χάρη στη χρωμα

τική του διατύπωση. Ή Ίνλίζα Χανιώτη έχει 
μιάν αναμφισβήτητη ζωγραφικότητα καί παρόλο 
πού δέν πέτυχε ακόμα τήν πιό ευτυχισμένη 
της έκφραση, μιά κάπως λιγότερο φτιαγμένη 
φόρμα, μάς πείθει για τήν ερευνά της καί τήν 
ανάγκη νά εκφραστεί μέ γνήσια μέσα.

Στό Ζυγό είδαμε μιά σειρά από σχέδια μέ 
κάρβουνο καί μελάνι καθώς καί μερικά λάδια 
μιας αύτοδίδακτης, τής Μαρίας Φιοράκη. Γε
νικά ή τεχνική της ήταν πρωτόγονη, κι αυτό 
δχι από κανένα θεληματικό κόλπο. Πρόκειται 
γιά μιάν ώριμη γυναίκα πού κράτησε έναν παρ
θένο καί απλό τρόπο να βλέπει τή φύση καί 
ν’ ανακαλύπτει γ ι’ αυτό αρκετά απ’ τά ουσια
στικά της στοιχεία κ* ύστερα προσπαθεί νά τά 
δώσει χωρίς καμιάν ιδιαίτερη μορφοπλαστική 
επιδίωξη. Ετσι αποφεύγει κάθε φιλολογία καί 
μάς παρουσιάζει μιάν εικόνα τής φύσης γεμά
τη από λεπτομέρειες, σάν κι αυτές πού j ia -  
γεύουν τά μεγάλα παιδιά. Κρατά δμως τήν 
ποίηση καί τόν ιδιαίτερο χαρακτήρα τών απλών 
πραγμάτων. Τό κύριο στοιχείο τής ζωγραφι
κής της είναι τό σχέδιο. Φαίνεται πώς μ’ αυτό 
μπορεί νά εκφραστεί πιό άνετα καί οί δυσχέ
ρειες τής τεχνικής της μπορούν νά ξεπεραστούν 
πιό εύκολα. ’Ακόμα καί στά λάδια της ή γραμ
μή είναι τό κύριο στοιχείο της, τό μαύρο πε
ρίγραμμα πού μ’ αύτό σχεδιάζει δλες τις λε
πτομέρειες της. Τό χρώμα της είναι συχνά 
άτολμο, Ισως άπό κάποιον φόβο πού είναι ξέ
νος στό γενικό κλίμα τής δουλειάς της. Σέ 
μερικά δμως φυλλώματα, θάλεγες σχεδόν τυ
χαία, τά πράσινά της συμβάλλουν στή δημιουρ
γία τής μαγείας τής πρωτόγονης τέχνης της. 
Στις περισσότερες δμως περιπτώσεις τό χρώ]ΐα 
της δέ λειτουργεί σωστά, ξεφτά καί παρασέρνει 
μαζί κι δλο τό σχήμα της.

Ή Δ(ί>ρα Ποτήρη πού εκθέτει στήν άλλη 
αίθουσα τού Ζυγού, φαίνεται νά γοητεύεται απ’ 
τά έντονα χρώματα. Μά αύτό δέν αρκεί γιά νά 
δικαιώσει τή δουλειά της. Πολλές φορές ή 
ύλη της, ή ποιότητα τού χρώματος, δέν ανε
βαίνει, δέ φτάνει στήν περιοχή τής ζο>γραφι- 
κής, καί τά ζωγραφισμένα της στιγμιότυπα μέ
νουν σάν πρόχειρες σημειώσεις γιά ηθογραφικά 
κροκί. Είναι σπάνιες οί περιπτώσεις, σ’ ένα - 
δυό μικρά, νομίζω έργα της, που μπαίνει στά 
οικόπεδα τής ζωγραφικής. ’Αλλά καί πάλι δέν 
υπάρχει τό κλίμα, πού θά στήριζε καί θ’ άξιο- 
ποιούσε τά έπιτεύγματά της.

Γ. ΠΕΤΡΗΣ

Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Σ  Ε.Σ.Σ.Α.
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ΤΖΑΜΙΑ

Παραδίδονται άττό τήν 
έττιχείρησ ιν :
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ΔΓ ΑΜΕΣΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΘΕ: 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ 
Α Θ Η Ν Α Ι  Χ Α Τ Ζ Η Γ Ι Α Ν Ν Η  Μ Ε Ξ Η  5

•  Τ ραβηγμένα  μηχανικώς κατά  
τό σύστημα « F o u r c a u l t * ,  
ποιότητος « Β * καί « C * καί 
π ά χ ο υ ς  2 6 χλς

•  Δ ιαμσντέ  χρω μ α τ ισ τά  σέ 23 
σχέδ ια , π ά χ ο υ ς  3,8 ■ 4.9 χλς.

•  Έ ν ισ χ υ μ έν α  (σύρμα ά π ό  λευκό 
•μέταλλο, συγκεκολλημένο μέ 
άνθρακικό  χάλυβα , άνο ίγμσ  
τος 14 χλς)  π ά χ ο υ ς  6,5 - 7 χλς.

•  Μ άτ καί μουσελίνες
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