
Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

1-----------------------------------------------------------------------

Τ Ε Χ Ν Η Σ ΙΟΥΛΙΟΣ 1963 
ΑΡΙΘ. 103



Μιά μεγάλη Εκδοτική έπιτυχία τοΰ εκδοτικού οίκου «ΜΟΡΦΩΣΗ»

Κ Α Ρ Α  MAPS

"ΤΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ,,
♦  Για πρώτη φορά χό μνημειώδες έργο τον Κάρλ Μαρξ έχδίδεται όλό- 

κλήρο ατά ίλληνικά  καί μέ μετάφραση έγκυρη καί έπιστημονικώς
ελεγμένη.

♦  βΗ μεταφραστική εργασία έχει γίνει από όμά&α 'Ελλήνων οικονο
μολόγων καί κοινωνιολόγων γλωαοομαφ&ν τοϋ έξωχερικοϋ με (^ί- 
ση τυ γερμανικό προιτότυπυ καί μέ βοηθήματα:
α) Γην 4η γερμανική έκδοση τοΰ 181)0 πού τήν έπιμελήθηκε ό ίδιος 
ό *Ένγκελς.
β) Τή νέα έκδοση τοΰ 1949 τής ρωσσικής μετάφρασης τοΰ I. I. Στε- 
πάνοφ - Σκβορτσόφ, πού τήν έπιμελήθηκε καί τή διόρθωσε τό 'Ιν 
στιτούτο Μαρξ—*Ένγκελς—Λένιν τής Μόσχας·
γ) Τήν έπανέκδοση τής παλιάς γαλλικής μετάφρασης 1872—1875 
τοΰ Ζ. Ρουά, πού τήν είχε θεωρήσει ό ίδιος ό Μαρς.

ΚΑΡΑ ΜΑΡΞ

"ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,,
φ  Ή  έκδοση πραγματοποιείται μέ τή μορφή των εβδομαδιαίων τευχών, 

πού θά κυκλοφορούν κάθε ΠΕΜΠΤΗ (το πρώτο τεύχος κυκλοφό
ρησε στις 27-6-1963).

φ Τό έργο άποτελεΐται από τρεις (3) τόμους τών 2400 σελίδων συνο- 
λικώς και θα όλοκληρωθή στά 75 τεύχη.

Φ Στους συνδρομητάς τοΰ «ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» &ά ηροαφερ^ή δωρεάν 
τό περίφημο βιβλίο τοϋ Λένιν «ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ».
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Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Τ Ε Χ Ν Η Σ

Μ Η Ν Ι Α Ι Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν  Κ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Ω Ν

II ΩΡΑ ΤΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΣΗΜΑΝΕ
Τό οτέρνο τής yf]S τις τελευταίες αύτές βδομάδες φούσκωσε βαθιά μέ τή 

λυτρωτική ανάσα τής ανθρώπινης έλπίδας. Ή συμφωνία γιά  την κατάπαυση 
των πυρηνικών δοκιμών στάθηκε μιά περιφανής νίκη τής ζωής πάνω στο θάνατο, 
ένας θρίαμβος του άγωνιζόμενου πνεύματος πάνω στις σκοτεινές δυνάμεις του 
πολέμου καί του πυρηνικού ολέθρου. Καί σ ’ όλο τον κόσμο ξεχύθηκε ένα κύμα 
χαράς καί αισιοδοξίας γ ιά  τό μέλλον τού άνθρώπου καί τού πολιτισμού, ενα 
κύμα πίστης στις άπαρασάλευτες ουμανιστικές άξιες. Μπροστά στο φωτεινό 
ενδεχόμενο ενός άπέραντου ειρηνικού μέλλοντος πού άρχισε νά θαμποφέγγει στά 
μάτια τής άνθρωπότητας, χωρίς πολέμους καί καταστροφές, άνανεώνουμε όλοι 
τήν αισιοδοξία μας καί τήν πίστη μας στις πολυδύναμες ορθολογιστικές δυνά
μεις πού συγκροτούν τον άείποτε μαχόμενο γιά τό καλύτερο ανθρώπινο στοχα
σμό: ό πόλεμος, χτυπημένος ά π 3 τις ομαδικές κατάρες όλης τής άνθρωπότητας 
δείχνει ν5 άπομακρύνεται πτοημένος.

Στον τινάνιο άγώνα πού διεξάγεται εναντίον του στήθος μέ στήθος επί 
πολλά χρόνια τώρα, οί φορείς τοΰ στοχασμού, οι πνευματικοί άνθρωποι σ’ όλο 
τον κόσμο, έχουν έπωμισθεϊ γενναία μερίδα ευθυνών καί καθημερινών άγώνων 
γιά τή σωτηρία τής άνθρωπότητας άπό τό ενδεχόμενο ενός θερμοπυρηνικού πο 
λέμου. Ή  σκέψη καί ή τέχνη έδωσαν τή̂  μάχη τους έκ τοΰ συστάδην μέ σύνθημα: 
π ό λ ε μ ο ς  ε ν α ν τ ί ο ν  τ ο ύ  π ο λ έ μ ο υ  καί κέρδισαν τήν πρώτη φάση 
της. Υπολείπονται, όμως, άκόμα σκληροί καί δύσκολοι άγώνες. Τό τέρας γονά
τισε άλλά δεν σωριάστηκε άψυχο μπροστά στά πόδια μας. Σ’ αύτή τήν ύστερη 
καί σκληρότερη μάχη, πού ό άντικειμενικός σκοπός της είναι νά εξοντωθεί ό πό
λεμος καί τά  έξουθενωτικά γιά  τή ζωή καί τόν πολιτισμό μέσα του, ό στοχα
σμός καί ή τέχνη πρέπει νά βρίσκονται σέ διαρκή εγρήγορση.

Ό  στόχος είναι ύψηλός γιά  τό πνεύμα καί τήν τέχνη, επιδίωξη υψηλής ου
μανιστικής ποιότητας, άέναη πηγή έμπνευσης καί έμψύχωσης για  τή σκέψη καί 
τή δημιουργία, πού στά νάματά της θά προσέρχονται ολοένα καί πιο πολλές 
συνειδήσεις ώσπου ν3 άποτελέσουν τό άρραγές καί άπόρθητο τείχος πού θά προ
στατεύσει τελειωτικά τις πολιτιστικές άξιες όσο θά υπάρχουν άνθρωποι πάνω 
στή Γή.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ
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Σταύρος ΙΙαπαδο- 
κωνσταντάκης Πρό
εδρος Φιλικής Ε 

ταιρίας.

Ε ντνχ . Παλληκάρης

Βαγγ. Χατζηαγγελής
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DVTIIα ι κ τ α ι α ρ  ι κ ο
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ϊ ί t h i n t

(Φέτος συμπληρώθηκαν 25 χρόνια)

Σταύρος Χριστοδούλης χαΐ Πέτο. Μανιουδάχης Τον Β Α Γ Γ Ε Λ Η  Χ Α  Τ Ζ Η Α Γ Γ Ε Λ I I

Αυτό που λέγετα ι και γράφεται ότι οΐ 
Κρητικοί είναι επαναστάτες, άνταττοκρίνεται 
στην ττραγματικότητα. Ή  επανάσταση είναι 
μέσα στο α ίμ α  του Κρητικού. Ή  ιστορία 
της Κρήτης είναι μια συνεχής έττανάσταση. 
Γενιά με γενιά , άλυσιδωτά, έρχονται τά  ξε- 
ση κώματα καί οί έτταναστάσεις. Ε νά ντια  
στους Βενετσάνους, στους Τούρκους, στον 
Π ρίγκητα , στους ξένους «προστάτες». Ε 
νάντια στη 6 ία, στην αδικία, στην καταπίε
ση. Τό 1936 ζουσε άκόμα ή γενιά  που έδιω- 
ξε τους Τούρκους καί λευτέρωσε την Κρήτη, 
που  βγήκε μέ τό  Βενιζέλο στο  Θέρισο γ ια  να 
κατοχυρώσει τη λευτεριά του, που  ένωσε την 
Κρήτη μέ τον κορμό της, τήν Ε λλά δα .

Ή  «ΛΕΥΤΕΡΙΑ» που  βγαίνει σ τα  Χα
νιά τό  Μάη του 1934, είναι τό όργανο των 
άντιφασιστών της ‘Κρήτης. Κρούει τον κώ
δωνα του κινδύνου, καλεΐ τό λαό σέ συναγερ
μό. «Κανείς πραγματικός αντιφασίστας —  
γράφει στο  κύριο πρώ το άρθρο της —  δεν 
μπορεί νά παραδεχτεί πώ ς ή σημερινή κοι
νοβουλευτική δημοκρατία παρέχει στους έρ- 
γαζόμενους πολιτικές καί συνδικαλιστικές έ- 
λευθερίες. Υ πάρχουν ωστόσο μέσα στο Σύν
τα γμ α , ώρισμένα δικαιώ ματα πού δέν μπό
ρεσαν ή δέν πρόφτασαν να τά  θίξουν ακόμη. 
Κι αυτό μάς έπιτρέπει νά κάνουμε μιά διά
κριση ανάμεσα στή σημερινή κατάσταση που 
διέπεται ά π ό  ένα σωρό φασιστικά μέτρα καί 
τήν κατάσταση του άνοιχτου φασισμού πού 
θ ’ άφαιρέσει άπό τό λαό καί τό  τελευταίο 
ίχνος δικαιωμάτων καί θά μεταβάλει τους



Φυλακισμένοι γιά συμμέτοχη στο κίνημα : 'Αριστερά  -  δεζιά. Έ μ μ . Τσιτσιρίδης ('Α σκό · 
φου), Κωστής Βλεπάχης (Κεφαλή), Σταμ. ΙΙεντάρης (Χανιά), Πέτρος Μανιουδάχης

(Χανιά), Σταύρος Χριστοδούλης (Χανιά).

εργαζόμενους σέ σκλάβους πραγματικούς».
Μέ μαχητικό όργανο τη «Λευτεριά» φουν

τώνει στην Κρήτη ή αντιφασιστική κίνηση. ‘Ο 
διευθυντής της Β αγγέλης Κ τιστάκης είναι ό 
άξιος αντιφασίστας ήγέτης. Σ πούδασε στη 
Γερμανία σ τα  χρόνια της ανόδου του χιτλερι
σμού και γνώρισε α πό  κοντά τά  εγκλήματα 
του καί τό  μεγάλο έγκλημα που  έτοίμαζε 
κατά τής ανθρωπότητας. Σ το  αντιφασιστικό 
συνέδριο που  συνέρχεται σ τ ις  αρχές του Ίουνη 
του 1934 στον Κοκχιναρά, παίρνει μέρος καί 
15 μελής ομά δα  αντιφασιστώ ν τη ς  Κρήτης 
μέ επικεφαλής τον Β αγγέλη Κτιστάκη. Τον 
Τδιο μήνα τό Πρωτοδικείο Χανίων εγκρίνει τό 
Κ αταστατικό τής « ’Αντιφασιστικής "Ενωσης 
Κρήτης». Μέ έκκλησή της προς τους νέους 
εργάτες, αγρότες, μαθητές, αθλητές, τους κα- 
λεΐ να πυκνώσουν τ ις  γρα μ μ ές της καί να 
παλαίψουν ενωμένοι ενάντια στο  φασισμό 
καί τον πόλεμο.

Λαϊκοί πο ιητές α π ό  τά  χω ριά έμπνέονται 
στίχους καί μαντινάδες:

κι αυτοί θέ νά γυρίσουμε σ το  μαύρο με-
σαιώνα.

Γιά νά μάς άφαιρέσουνε κάθε έλειΛ^ερία 
καί νά μάς θανατώσουνε χω ρίς καμμιά  α ιτία . 
Νά μάς έκμε^λλεύοντα ι νά τρων τον Ι

δρωτά μας
κι ά ς  πέφτουμε όλοι νηστικοί εμείς καί τά

π α ιδ ιά  μας.
Θά μάς εκμεταλλεύονται τό α ίμ α  μας θά

πίνουν
χω ρίς σέ δικαστήρια  λογαριασμό νά δίνουν. 
Καί τότε  θά χτυπήσουμε όλοι μας τό κεφάλι 
π ώ ς φταίξαμε οί Ιδιοι κ ’ ήρθαμε είς τέτοιο

Χάλι.
"Ολοι σ α ς θά τ ’ ακούσετε τού φασισμού

τά  αίσχη
αισχρότητες καί σκοτωμούς καί τόσες βρώ

μες πού έχει.
Ε μ π ρ ό ς , λοιπόν, μη στέκομε μέ σταυρω

μένα χέρια
γ ια τ ί θά μάς χτυπήσουνε μέ κοφτερά μα

χαίρια .
Ν. Κ. Ν ιπιανός - ’Α ντιφασίστας

«Καθημερινά έτοιμάζεται ά π ’ την πλουτο
κρατία

ή κήρυξη τού φασισμού πού  λέν δικτατορία.

"Ολοι οί εργαζόμενοι πρέπει νά κινηθούμε 
γ ιά  τ ις  ελευθερίες μας πού  μάς κα τα πα 

τούνε.
Σκεφθεϊτε π ώ ς  βρισκόμαστε στον εικοστό

αίώνα

Σ τ ις  12 Αύγουστου 1934 σύσσωμος ό 
λαός τών Χανίων κοττεβαίνει σέ συγκέντρωση 
καί συλλαλητήριο δ ιαμαρτυρίας κατά της φο- 
ρομπηχτικής πολιτικής της Κυβέρνησης καί 
γ ιά  τό σκάνδαλο τών φοροκλοπών πού ά π ο - 
καλύφθηχε ά π ό  τον τύπο  μέ έξέχοντα φορο
κλέφτη τον Υ π ουρ γό  τών Οικονομικών Λο- 
βέρδο. Μέ τά  συνθήματα «Κάτω οί φόροι... 
Κάτω οί φοροκλέφτες... Κάτω ή Κυβέρνηση», 5



ό λαός Εκδηλώνει την άγανάκτηση του και ζη
τά  να παραιτηθεί ή Κυβέρνηση, που, ένώ φο
ρολογεί βαρύτατα τους Εργαζόμενους, Ανέ
χεται καί υποθάλπει τους φοροκλέφτες καί 
διώκει τους Εφοριακούς που τους ξεσκέπα
σαν.

Καί μετά την καταστολή του κινήματος του 
1935 ή Κρήτη είναι Επαναστάτη μένη. Δεν 
είναι μόνο το  άποτακτικό. Είναι ό διω γμός 
τής Κρήτης. "Ενας άγραφος νόμος «περί 
Ιδιωνύμου» Εφαρμόζεται μέ στόχο τους Κρη
τικούς. Δ ιώξιμο άπό  τ ίς  δημόσιες θέσεις, 
ά πό  το Σ τρατό  καί τά  Σώ ματα  Ασφαλείας, 
μεταθέσεις, ταπεινωτική μεταχείριση, άντι- 
κρητισμός.

«Ή  σημειουμένη δίκαια άγανάκτησις τού 
Κρητικού λαού διά  τον παραγκωνισμόν αύτού 
ά πό  δλας τά ς  δημοσίας θέσεις, μέχρις καί 
αύτής ακόμη τού χωροφύλακος, έχει Ερεθίσει 
τόσον τήν ψυχήν του, ώστε να άπειλή πλέον 
να έκσπάση ή κοινή γνώμη είς θύελλαν λαϊκής 
έξεγέρσεως. Τ ί εϊμεθα τέλος πάντων ήμεΐς 
Εδώ κάτω; Ε ΙΛ Ω ΤΕΣ, ΡΑ Γ ΙΑ Δ Ε Σ , ΔΟΥ
Λ Ο Ι, Α Π Ο ΙΚ ΙΑ Κ Ο Σ ΛΑΟΣ η ΖΟΥΛΟΥ; 
Μόνον φόρους δηλαδή ήμεΐς πρέπει να πλη
ρώνω μεν καί μάλιστα δυσβάστακτους καί Ε
ξαιρετικός υπέρογκους; («Βήμα τού Λαού»).

Καί ή «Νέα Ε ποχή »  Εκφράζοντας τήν «πο- 
νεμένη φωνή τού διωκόμενου κρητικού λαού 
π α ρ ά  τής κυβερνώσης τον άτυχή αυτόν τό
πον παροττάξεως» γράφει ότι «ή Κρήτη κατε- 
δικάσθη είς απηνή διωγμόν καί θεωρείται ώς 
μία αποικ ία  τού αθηναϊκού κράτους Επανα
σ τάτη  μένη».

Μέ τό  Ιδιο πνεύμα γράφουν καί οί άλλες 
εφημερίδες τής Κρήτης. Οί Κρητικοί είναι 
πρα γμ ατικά  έπ α να σ rστημένοι. Πρόθυμα π υ 
κνώνουν τ ις  γραμμές των αγωνιστών που  π α 
λεύουν* γ ια  τήν προσ τα σ ία  των δημοκρατι
κών Θεσμών, γ ια  τή ματαίωση τού δημοψηφί
σματος, γ ια  τήν αποτροπή τού φασισμού 
καί τού πολέμου!

Ή  Έ νω ση Δ  ιανοουμένης Νεολαίας Χα
νιών, μαζί μέ τά  συνδικάτα κυκλοφορεί έκ
κληση πρ ο ς τό  λαό να ορθώσει τό ανάστη
μά του γ ια  τήν «απειλούμενη μοναρχοφασ ι- 
στική δικτατορία  πού  θα είναι ή σκοτεινή 
άντίδράση τού μαύρου μεσαίωνα...» Για τή 
ματαίωση τού δημοψηφίσματος κυκλοφορούν 
προκήρυξη καί οί δικηγόροι των Χανίων: 
« ...’‘Αν όμως, δ μή γένοιτο, δέν άποτραπή 
τό  δημοψήφισμα τούτο, δηλούμεν ότι ανδρι
κός καί μετά θάρρους θά ίπτοστηρίξωμεν ό
σον δυνάμεθα τό  δημοκρατικόν πολίτευμα, τό 
όποΐόν προάγει καί εξασφαλίζει τά  δικαιώ
ματα  καί τά ς  ελευθερίας τού Λαού».

Οί εφημερίδες καλούν τό  λαό σε συναγερ
μό:

«Δημοκρατικοί παλΐται γρηγορεϊτε! Τό Α- 
πα ίσ ιον  μοναρχικόν τέρας ήρχισεν άμέσως 
μετά τήν άνοδον τού Λαϊκού Κόμματος είς 
τήν αρχήν, να Εγείρη θρασύτατα τήν κεφαλήν 
του» («Βήμα τού Λαού»).

Σ τ ις  21 Ιούλη  μεγάλη Πανβημοκρατική 
συγκέντρωση σ τα  Χανιά. Χιλιάδες λαού δια
δήλωσαν τήν π ίστη  τους στη Δημοκρατία. Οί

έργαζόμενοι κατεβαίνουν σέ μαζικούς Απερ- 
γιαχούς άγώνες.

Στο Ή ράχλειο σ τ ις  4 καί 5 Αύγουστου 
1935 γίνονται α ιματηρές συγκρούσεις μετα
ξύ άπεργώ ν σταφιδεργατώ ν καί χωροφυλα
κής μέ 9 νεκρούς καί πολλούς τραυματίες. 
01 απεργοί ξεχύνονται στην πόλη, άνεβαίνουν 
σ τ ις  καμπάνες τών Εκκλησιών, όλόκληρος ό  
λαός στο  πλευρό τους, ή πόλη τού Η ρακλείου 
σ τα  χέρια τού λαού. Ή  Κυβέρνηση τρομοκρα
τημένη κοτταφεύγει στην κήρυξη τού στρα
τιωτικού νόμου. «0ΥΑ1 Ε ΙΣ  ΟΛΟΥΣ 
Μ Α Σ !... γράφουν οί Εφημερίδες. 57 νεκροί 
καί τραυματίες αποτελούν τον θλιβερόν Απο
λογισμόν Ενός αίματηρού 30ώρου! 57 ! Ό 
σους τό  δελτίον μιας μάχης μετά ξένου Εχ
θρού δέν θά άνέγραφε. Καί όμως Επλήγησαν 
ά πό  σφαίρας Ελληνικός, Έ λληνες όντες... θλι
βερόν».

Σ τα  Χανιά κηρύσσεται παλλαϊκή ά π ερ γ ία  
σ τ ις  26 .9 .1 9 3 5 . Παραλύουν τά  πάντα . «Οί 
έμποροι, βιομήχανοι, έπα γγελμ ατία ι καί Ερ- 
γάτα ι Χανίων —  γράφουν στο ψήφισμά τους 
προς τήν Κυβέρνηση —  κοτερχόμεθα είς 24ω- 
ρον Α περγίαν άττέχοντες οΐασδήποτε Εκδηλώ- 
σεως δημοσίας ζωής διά  να κοταδείξωμεν Εν- 
τονώτερον ότι δέν θά άνεχθώμεν τό Αποτέ- 
λεσμα ούτε τής β ια ίας παλινορθώσεως της 
βασιλείας ούτε τού σχεδιαζομένου νόθου καί 
Εκβιαστικού δημοψηφίσματος. Ό  δέ άττειλού- 
μενος Εξοπλισμός βοοσιλοφρόνων διά τήν Επι
τυχίαν τής παλινορθώσεως τής τυραννίας, δέν 
δύνοται να φοβήση ή μάς άττό τού να διακη- 
ρύξωμεν ότι δέν θά άνογνωρίσωμεν τον Γεώρ
γιον Εάν άποδεχθή νά βασιλεύση».

Οί αγρότες δέν υστερούν. Τό 1936 δυο με
γάλες αγροτικές α π ερ γ ίες  σ τα  Χανιά, κα
ταλήγουν σέ παλλαϊκές α περγίες. Έ π ί μέρες 
ούτε ένας αγρότης δέν μπαίνει σ τα  Χανιά, οι 
έπαγγελματοβι άτεχνες καί οί έμποροι κλεί
νουν τά  καταστήμοτά  τους, οί εργάτες κλεί
νουν τ ις  φάμπρικες.

Τό σύνθημα Ενότητα τών δημοκρατικών 
δυνάμεων γ ια  τή σωτηρία τής δημοκρατίας 
ά π ό  τη φασιστική επιβουλή, βρίσκει βαθειά 
Απήχηση σ τίς  καρδιές του δημοκρατικού λαού 
τής Κρήτης. Ή  «Νέα Ε π ο χή »  γράφει: «...6 
λαός φωνάζει καί Εμείς μέ αυτόν: ΛΑ Ϊ ΚΟΝ 
MET Ο Π Ο Ν ! Λαϊκόν μέτωπον μέ όλας τά ς  
όργανώσεις, μέ όλα τα  κόμμοττα πού δέχονται 
νά συνεργασθούν μέ τό εξής πρόγραμ μ α : 
Τήν έξασφάλισιν τών λαϊκών ελευθεριών καί 
τών βασικών οικονομικών διεκδικήσεων του 
λαού...».

Πολλοί πολιτευτές καί παράγοντες του 
Κόμματος τών Φιλελευθέρων τάσσονται άνε- 
π ιφύλαχτα  υπέρ τού παλλαϊκού μετώπου, ό
πω ς ό παλιός φιλελεύθερος βουλευτής Χανί 
ων Μανούσος Βαλουδάκης.

’Ανάστατος ό λαός παρακολουθεί μέ κομ
μένη τήν ανάσα τή διαδικασία  τής συνωμο
σ ία ς ενάντια σ τ ις  Ελευθερίες του.

' ¥ ¥ ¥

Μ άταιος ό κόπος τού δικτάτορα νά Εξευ
μενίσει τήν Κρήτη. Ό  λαός τον μισεί. Δέν



έχει βάση να στηριχθεΐ. Φ ασίστες δέν υπάρ
χουν στην Κρήτη. Ούτε ΕΟΝ ούτε φ α λ α γγ ί
τες. Κατεβαίνει ό ίδ ιος ό Κανελλόπουλος νά 
όργανώσει τη νεολαία. Τον υποδέχονται μέ 
βαρελότα και τρακατρούκες. 01 πρόσκοποι 
άρνούνται να διαλυθούν, ξυλοφορτώνουν τους 
ντιντήδες άττεσταλμένους του φασισμού.

'Α ποφασίζει να δοκιμάσει ό ίδιος ό Μετα- 
ξάς. Σ τ ις  άρχές του Νοέμβρη 1936# π η γ α ί
νοντας νά π α ρ α σ τε ΐ στο  γιορτασμό της έπε- 
τείου στο Ά ρκάδι, περνά  ά π ό  τά  Χανιά. Σ το  
λιμάνι τόν υποδέχονται μερικοί μαθητές τών 
σχολείων, οΐ δημόσιοι υπάλληλοι, ό στρατός. 
01 έκδηλώσεις καί τά  συνθήματα δέν ελειψαν. 
*0 Λέων. Καλλιβρετάκης συνελήφθη γ ια τ ί ζητω 
κραύγασε υπέρ της Δημοκρατίας καί του Συν
τάγμ α τος. 01 Χανιώτες τον ιπτοδέχονται μέ την 
άττουσία τους καί μέ χιλιάδες προκηρύξεις. 01 
δρόμοι έρημοι, μια σημα ία  δέν σηκώνεται 
στο κοντάρι, χέρ ια  δέν βρίσκονται νά χειρο
κροτήσουν, φωνές νά ζητωκραυγάσουν. Ε π ι 
μένει. Δέν πέρασαν πέντε μήνες καί επ ιχει
ρεί περ ιοδεία  στην Κρήτη, αυτή τή φορά μέ 
τό  βασιλιά . Στην άποβάθρα  τον υποδέχεται 
ό δημοκράτης δήμαρχος Χαν ίων Γ ιάννης Μουν- 
τάκης. Χ αιρετίζει τό Β ασιλιά καί του ζητά νά 
διώξει τό  δ ικτάτορα  καί νά άποκαταστήσει 
τό  Σ ύνταγμα . Ή  ίδ ια  παγω μένη έχθρική α 
τμόσφαιρα. Προκηρύξεις κυκλοφορούν καί π ά 
λι. Τό βράδυ άντιφασίστες κόβουν τό  ηλεκ
τρικό ρεύμα την ώρα του έπισήμου γεύματος 
στο  δημοτικό κήπο. Ή  πόλη γ ιά  άρκετή ώρα 
βυθίζεται στο σκοτάδι. Σ το  χωριό Φούρνε 
ή άψίδα πού  εΐχαν στήσει γ ιά  την υποδοχή 
τους μπουρλοτιάζεται ά πό  τόν άντι φ ασ ίστα  
νεολαίο Διονύση Μ άνταχα. Ε βδομ ήντα  ένο
πλοι συγκεντρωμένοι σ τ ις  κορφές του Βαρύ- 
πετρου, περιμένουν τό  σύνθημα νά κατέβουν 
στο δρόμο νά π ιάσουν τόν βασιλιά  καί τόν 
Μ εταξά καί νά τούς ανεβάσουν στο Θέρισσο. 
"Ο μως ή ώρα του δ ιχτά τορ α  δέν έχει έρθει 
ακόμη. Οι δημοκρατικοί πολιτευτές αμφιτα
λαντεύονται άναποφάσιστοι, διστάζουν, τά  
μετρούν καί τά  ξαναμετρούν. Κ’ ενώ εΐχαν 
συμφωνήσει γ ιά  την α π α γω γή  στο  Θέρισσο 
πού θά σήμαινε τό  τέλος τού φασισμού στην 
‘Ελλάδα, την κρίσιμη σ τιγμ ή  μετάνοιωσαν. 
Βρίσκονται πολύ π ίσ ω  ά πό  τ ις  διαθέσεις 
τού λαού.

"Ο ταν τό  Μάρτη τού 1937 γίνετα ι τό  πρώ 
το  μνημόσυνο τού Β. σ το  'Ακρωτήρι, πολυ
άριθμες επ ιτροπές επισκέπτονται τό  Σοφ. 
Βεν., τ ό  Σ ο φ ο ύ λ η  καί τούς άλλους π ο 
λιτικούς άρχηγούς πού  κατέβηκαν σ τα  X. 
καί τούς ζητούν νά συγκροτήσουν κοινό μέ
τω πο πάλης ένάντια στή  δικτατορία. ‘Ο Σο- 
φούλης έμεινε κατάπληκτος όταν παρουσιά
στηκε μπροστά  του άντιπροσω πεία  τής Κεν
τρικής Ε π ιτρ ο π ή ς  Α ντιφασιστικού Μετώπου 
στο  ξενοδοχείο «Μινώα». «— Πώς τολμήσα
τε ; τούς εΐπε. Δέν είδατε την 'Ασφάλεια 
πού  φυλάει στην είσοδο;»

Τού ζήτησαν νά ήγηθεΐ μαζί μέ τούς άλ
λους άρχηγούς τού δημοκρατικού μετώπου 
γ ιά  τήν ανατροπή τής δικτατορίας, νά συ-

νεργασθεΐ καί μέ τούς κομμουνιστές. Ά ρνή- 
θηκε, έπιδοκίμασε δμως τή συνεργασία  σ τα  
Χανιά. Σ το  τέλος κάλεσε Ιδιαιτέρως τόν έπί 
κεφαλής τής Ε π ιτρ ο π ή ς  καί τού ε ίπ ε  έμπ ι- 
στευτικά: «Μέ κάλεσε ό Βασιλιάς. Τώρα
πηγαίνει στο Λονδίνο. Μετά τήν έπιστροφή 
του θά μάς άναθέσει τό σχηματισμό Κυβερ- 
νήσεως καί θά προκηρύξουμε έκλογές. Νά 
εΐσθε βέβαιοι π ώ ς σ ' ένα μήνα θά είμαστε 
κυβέρνηση».

Πάνω σ τ ις  π ιό  δύσκολες σ τιγμ ές  τού άγώ να 
τού Ισπανικού λαού, ένάντια σ τ ις  δυνάμεις 
τού ντόπιου καί τού ξένου φασισμού, οΐ Χα
ν ιώτες άντι φασίστες κατάφεραν μέσα σέ 24 
ώρες νά έπανδρώσουν τό  άτμόπλοιο  «Κίμων» 
πού  μεταφέροντας πολεμοφόδια στην Κυβέρ
νηση τής Ισ π α ν ία ς , πόδ ισ ε στή  Σούδα, ό
που έγκαταλείφθηκε ά π ό  τό  πλήρω μά του.

Τό 1937 Ιδρύεται σ τά  Χανιά ή «Φιλική 
Ε τα ιρ ία » . ΕΤναι παράνομη άντιφασιστική όρ- 
γάνωση. Σ τ ις  γρα μ μ ές της παίρνουν μέρος 
βενιζελικοί, κομμουνιστές, άλλοι δημοκράτες, 
νέοι καί μεγάλοι, έργά τες καί άγρότες, έπ ι- 
στή  μονές, άπότακτοι άξιωματικοί. Προκηρύ
ξεις της κυκλοφορούν κάθε βδομάδα ά πό  χέ
ρι σ έ  χέρι. Ό  όρκος τών φιλικών γίνετα ι 
σύνθημα, σ η μ α ία  πάλης.

Τό Π άσχα τού 1938 ήρθε γ ιά  μερικές μέ
ρες σ τά  Χανιά ό 'Αριστομένης Μητσοτάκης. 
Ποώιός πολιτευτής Χαν ίων, άνηψιός τού ’Ελ. 
Βενιζέλσυ, Υ π ο υ ρ γό ς  στήν πρώτη Δημοκρα
τική Κυβέρνηση τού Π απαναστασίου. Πολύ 
νωρίς ε ίχε  διαφωνήσει μέ τό  Βενιζέλο. Κα
τέβαινε σ τ ις  έκλογές π ό τε  σαν ανεξάρτητος 
καί πότε  συνεργαζάμένος μέ άλλα δημοκρα
τικά  κόμμοαα. Ε ίχε έκπροσωπήσει τό  Νομό 
Χαν ίων στή Γερουσία καί στη Βουλή. 01 
οπαδοί του ήταν δυσάρεστημένοι βενιζελικοί 
ή άλλοι πού  π ίστευαν στήν προσω πικότητα  
καί σ τ ις  ικανότητές του. Ζήτησε νά δει έκ- 
προσώ πους τής Φιλικής Ε τ α ιρ ία ς . Συναντη
θήκαμε σ ’ ένα ξενοδοχείο στο λιμάνι, τή «Μι- 
νέρβα». Τ ά  νέα ά πό  τήν Αθήνα ήταν εύχάρι- 
στα . Τ ά  κόμμοαα καί οι δημακροατκές οργανώ
σ εις ήταν έτοιμα  γ ιά  δυναμική αναμέτρηση μέ 
τό  Μ εταξά. ΕΤχε έξασφαλισθεΐ ή συμμετοχή 
στρατιωτικών παραγόντω ν. Ή  έπ ιτυχ ία  ή
ταν έξασφοίλισμένη. Μάς ε ΐπε  π ώ ς  ή Κεν
τρική έπ ι τροπή άγώ νος τού είχε  αναθέσει 
την ευθύνη γ ιά  τήν Κρήτη* καί ήθελε νά έξα-

* Ό  Μανοϋσος Βολονδάκης τέω ς βονλευ- 
τή ς  καί υπουργός , μέλος τή ς  9Ετιαναστατικής  
9Ε πιτροπής, άφιγγείται (2 4 -7 -6 3 ):

«Τ ό  κ ίνημα  έπρόκειτο νά γ ίν ε ι σ τις  αρχές 
9Ιουλίου, ' ί ΐ τ α ν  οργανωμένο άπό στρατιω τικούς  
υπό τήν ηγεσ ία  τώ ν στρατηγώ ν Κ. και Θ. Λία- 
νέττα . Προδόθηκε όμως άπό τό  λοχαγό Μονάν- 
τερο . Βρισκόμουν εκείνο τόν καιρό στήν  5Α θή
να και συμφώνησα νά πάρω μέρος. Ε ίχα  από
λυ τη  εμπ ιστοσύνη  στους στρατηγούς Μ ανέττα . 
ΧΗ ταν δημοκράτες και άκέραιοι χαρακτήρες . 
Μ ιά μέρα μέ πλησίασε στον Ζαχαράτου ό



σφαλίσει και τη βοήθεια της Φιλικής Ε τ α ι
ρίας. Ή  αισιοδοξία του έντυπωσίαζε. «Ή  δ ι
κτατορία είναι ένας χάρτινος -πύργος. Δεν 
έχει θεμέλια. Μέ το  -πρώτο φύσημα θά σω
ριαστεί σέ έρείπια». Τον ρωτήσαμε γ ια  το 
Σοφούλη. Ή τ α ν  γνωστό ττώς άντιδρούσε σέ 
ένσττλη έξέγερση και αυτή τη γραμμή είχε 
δώσει στους ττολιτευτές των X αν ίων. Ή τ α ν  
σίγουρος ττώς τελικά θά ττεισθεΐ. ’'Αν έττέ- 
μενε, αυτό θά ίσοδυναμουσε μέ ττολιτικό θά
νατο. Ή  έπανάσταση καί χωρίς το  Σοψού- 
λη εΐχε εξασφαλισμένη την έτπτυχία. Ό τ α ν  
του είτταμε ττώς στη Φ.Ε. συμμετέχουν καί 
κομμουνιστές μαζί μέ Βενιζελικούς καί Μη- 
τσοτακικούς, άττάντησε ττώς τό γνωρίζει καί 
πώ ς έκπροσωπεΐ τό νέο πνεύμα τής συνερ
γα σ ία ς  όλων των άντιδικτατορικών δυνάμεων. 
Αυτό έπέβαλε τό  έθνικό συμφέρον. Ένδιαφέρ- 
θηκε νά μάθει πόσους ένοπλους διαθέτουμε. 
"Αγνωστο. «’Α πό σ ά ς θέλω πεντήκοντα ενό
πλους, μάς εΐπε, πενήντα παλληκάρια. Τ ά  υ
πόλο ιπα  τ ’ αναλαμβάνω έγώ». Ή  συμφωνία 
εΤχε γίνει. Ό τ α ν  φεύγαμε, μάς τόνισε πώ ς 
πρέπει νά είμαστε π ά ντα  έτοιμοι. Ή  έπα- 
νάσταση εΐχε προγραμματίστε? νά γίνει σέ 
κατάλληλη ημερομηνία μέσα στο προσεχές 
τρίμηνο. Θά διατηρούσαμε έπαφή μέ άντι- 
πρόσω πό του σ τα  Χανιά.

Τό ίδιο βράδυ συνεδριάσαμε. Ό λ α  τά  μέ
λη τής Ε π ιτρ ο π ή ς  συμφώνησαν. ’Αποφασί
σαμε νά δουλέψουμε δραστήρια γ ιά  την κα
λύτερη οργάνωση των δυνάμεων μας. Γ ιά 
τη στρατολογία  νέων μελών. Νά συγκροτή
σουμε ένοπλες δεκαρχίες μέ επ ί κεφαλής ά- 
πότσκτους αξιωματικούς. Ή  «Φιλική Ε τ α ι
ρία» έπρεπε σέ σύντομο χρονικό διάστημα 
νά ξεπεράσει τ ις  δυσκολίες της, νά συμπλη
ρώσει τ ις  ελλείψεις της, νά είναι έτοιμη γ ιά  
δράση. Ή  απουσ ία  του Προέδρου της Σ ταύ
ρου Παπαδοκωνσταντάκη καί τού δημοσιογρά
φου Νίκου ~υνίδη, πού  εΐχεν έχτοπισθεί σέ 
νησιά, μάς ήταν αισθητή. Κ’ οί δυό τους 
ήταν πολύτιμα  στελέχη τής οργάνωσης.

ναύαρχος Μ πούκας. Ή τ α ν  κι αυτός άναμεμιγ- 
μένος. Μου ζήτησε νά συνεργασθώ στα  Χανιά  
μ ε τον 9Αριστομένη Μ ητσοτάκη. 9 Αρνήθηκα. 
Δεν είχα  ούτε καλημέρα μ α ζί τον. *Οχι γ ια τ ί  
είμαστε πολιτικο ί αντίπαλοι στά  Χανιά. Α λ λ ά  
γ ια τ ί  μ ετά  το  κίνημα τον 1935, φρόντισε, μ έ  
μάρτυρες κατηγορίας δικούς τον στο Σ τρατό - 
δικεϊο , νά μάς εξοντώσει. Μ εσολάβησε ό Μα- 
νέττας καί δέχθηκα. Συναντηθήκαμε καί οί 
τρεις  μας καί συμφωνήσαμε : Ν ά μείνει αυτός 
στήν 9Αθήνα—έμενα με παρακολουθούσαν—καί 
νά βρίσκεται σ ’ έπαφή μ έ  τους παράγοιτες των 
’Αθηνών. Ν ά  κατεβεί στά  Χ ανιά  δέκα μέρες 
πριν τό κίνημα καί τιρίν πάρει όποιαδήποτε 
πρωτοβουλία νά μ έ ειδοποιήσει. Ε ίπ ε  πώς ε ί 
ναι απλός στρατιώ της τής Δηαοκρατίας. Τή  
συμφω νία αυτή δέν τήν κράτησε. Τό κίνημα  
θάρχιζε άπό τά  Χανιά. Τήν ίδια μέρα θά εκδη
λώνονταν στήν 9Αθήνα καί σέ άλλες πόλεις τής  
*Ελλάδας. ΧΗ ταν γενική  πετιοίθηση πώ ς ή δ ι- 

8  κτατορία  δέν μπορούσε νά κρατήσει».

Ό  Μητσοτάκης συνέχισε τ ις  έπαφές του 
καί μέ άλλους δημοκρατικούς παράγοντες καί 
πολιτευτές. Ή  ’Ασφάλεια τον παίρνει άπό  
κοντά. Τον υποχρεώνει, μέ τήν απειλή πώ ς 
θά τον συλλάβουν, νά φύγει γ ιά  τήν ’Αθήνα. 
Παράλληλα προσπαθεί απεγνωσμένα μέ τούς 
χαφιέδες καί .μέ αστυνομικές έρευνες ν’ άνα- 
καλύψει τό μηχανισμό τής Φιλικής Ε τ α ι
ρίας. Μ άταια. 01 Κρητικοί δέν προδίνουν, 
δέν συνεργάζονται μέ τήν ’Ασφάλεια, άκό- 
μα κι* δταν διαφωνούν πολιτικά. Στελέχη τού 
ΚΚΕ έκτοπίζονται, όπω ς ό Παναγιώτης Κορ- 
νάρος, ό Γιώργης Τσιτήλος, ό Νίκος κι ό 
ΕιΙθύμης Μαριακάκης, ό Μανώλης Ποτταδά- 
κης, ό Καλαφάτης. Ό  Β αγγέλης Κτιστάκης 
είχε υποχρεωθεί νά βγει στήν παρανομία τήν 
Τδια μέρα  τής αντιφασιστικής έχδήλωσης στο 
’Ακρωτήρι. Ά π ό  συνοικία σέ συνοικία, στήν 
πόλη, ά π ό  χωριό σέ χωριό στήν ύπαιθρο, 
ελέγχει τή δουλειά των κομματικών οργα
νώσεων, βρίσκεται σέ συνεχή έτπαφή μέ τον 
λαό. Ακούραστος, κεφάτος, μέ τον ενθουσια
σμό καί τήν αισιοδοξία  ζωγραφισμένη στο 
πρόσω πό του, αλωνίζει τήν πόλη, τούς κάμ
πους καί τ ις  μαδάρες. Στήν πλάτη του ή 
πατραπαράδοτη κρητική βούργια  γιομάτη ά 
π ό  βιβλία , περιοδικά, εφημερίδες. Μέ περή
φανε ια στολίζει τό  π έτο  του μέ τό  παράση
μο τής δημοκρατικής κυβέρνησης τής Ι σ π α 
νίας, τιμητική διάκριση τής αντιφασιστικής 
Ισ π α ν ία ς  ατούς άντι φασίστες τών Χανιών 
γ ιά  τήν επάνδρωση τού «ΚΙΜΩΝ». Μέσα σέ 
λίγους μήνες κατορθώνει νά δημιουργήσει γ ό 
νιμες έπαφές καί πυρήνες στο Γαλατά, σ τά  
Περιβόλια, σ τ ις  Μουρνιές, στο Βαρύπετρο, 
στο  Θέρισσο, σ τά  Μ εσπλά, στούς Λάκκους, 
στήν Πλατανιά, στο Σβαλό, στο  Γεράνι, 
στούς Κάμπους, στον Κεφαλά, στή Σούδα, 
καί σ τ ις  Κοώύβες, στο Νιό Χωριό, στο  Φρέ, 
στον ’Α λίκάμπο καί στον Μπρόσνερο σ ’ όλα 
τά  χωριά τής Κυδωνιάς καί τού Ά ποκόρω- 
να, σέ μερικά χωριά τής Κισσάμου, τού Σ έ
λινου καί τών Σφακιών. Ή  κυβέρνηση τον 
έπικηρύσσει σά  ληστή μέ 50 .000  δραχμές. 
Δέν υπάρχει Κρητικός νά προδόσει κ ατοοδ ιω- 
κόμενο. Είναι μιά ά πό  τ ις  ηρωικές παραδό
σεις, ά πό  τά  χρόνια τών βενετσάνων καί τών 
Τούρκων καταχτητών. Ό  λαός άνοιγε τ ις  
φτερούγες του, όπω ς γράφει ό Καζαντζάχης 
καί πρ οσ τά τευε τούς ελευθερωτές του.

Ό  Μ ητσοτάκης κατέβηκε ξανά σ τά  μέσα 
τού ’Ιούλη. Αισιόδοξος όπω ς πάντα , φορτω
μένος άπό  νέα γ ιά  τήν κίνηση στήν Αθήνα, 
γ ιά  τ ις  φαγωμάρες τών κυβερνώντων, γ ιά  τά  
ά πλυτα  του καθεστώτος, γ ιά  τή μπόχα  τού 
φασισμού σέ κάθε πτυχή τής δημόσιας ζωής. 
«Αυτή τή φορά δέν θά φύγω, μάς εΤπε, άν 
δέν τελειώσουμε μέ τό Μεταξά». Συναντηθή
καμε δ υ ό -τ ρ ε ις  φορές παίρνοντας πά ντα  τά  
μέτρα μας, συζητούσαμε, έτοιμαζόμαστε γ ιά  
τή μεγάλη μέρα πού θά μάς στέλνονταν τό 
σύνθημα ά π ό  τήν Αθήνα. Μέρες γ ιομά τες 
πυρετό, κίνηση, όνειρα, έρωτήματα, άνησυ- 
χία , άν θά φανούμε άντάξιοι τών στιγμώ ν.



Ή  μεγαλύτερη ανησυχία μας ήταν οΐ δ ισ τα 
γμοί καί ή άνοπτοφασιστικότητα των Βενιζε- 
λικών ττολιτευτών. «Δεν είμαστε έτοιμοι... Δέν 
ττρέττει να βιαστούμε... Ό  χρόνος δουλεύει 
γ ια  μάς... "Ας περιμένουμε λ ίγο  άκόμη..» 
"Ο μως ή συμμετοχή τους ήταν άτταραίτητη. 
ΟΙ ότταδοί τους# άττό τότε πού  έβαλαν τό 
Μ εταξά στήν Κυβέρνηση καί τούδωσαν ψήφο 
Εμπιστοσύνης, δέν τους άφηναν σέ χλωρό 
κλαδί. Ε ίχαν συναίσθηση τής εύθύνης τους 
γ ια  δ ,τι ε ίχε γίνει, προσπαθούσαν να κατευ
νάσουν τό λαό μέ ύττοσχέσεις. Υ πόσχονταν, 
ό καιρός περνούσε, αποφ άσεις δέν τταίρνσν- 
ταν. Ε ίχαν καί τ ις  κομματικές άντιθέσεις μέ 
τό Μητσοπάκη άττό π α λ ιά , δέν του συγχω 
ρούσαν τη διάστασή του μέ τό  Βενιζέλο, δέν 
τον ήθελαν έπ ί κεφαλής τής Επανάστασης 
στην Κρήτη.

Σ τ ις  19 Ιο ύ λ η  τό  βράδυ συναντηθήκαμε 
μέ τό  Μητσοτάκη καί τό Γ ιάννη Μουντάκη. 
Τους ε ίπ α  πώ ς την έπομένη λογά ρ ια ζα  να 
πάρω  μέρος στήν Πανελλήνια 'Ο ρειβατική 
Συγκέντρωση σ τα  Λευκά "Ορη. Θά κρατούσε 
τρεις μέρες. Τό πρ όγρ α μ μ α  ήταν Λάκκοι, 
* Ομαλός, Φ αράγγι τής Σ α μ αρ ιάς, Ά γ ια  Ρου- 
μέλη, Χώρα των Σφακιών, Άσκύφου. «Ευ
καιρία» μου λέει ό Μ ητσοτάκης. «Θά συναν
τήσεις τό  σ τρα τη γό  Μ άντακα ^στόν * Ομαλό, 
θά τον Ενημερώσεις, θά του π ε ΐς  πώ ς πρέπει 
νά είναι έτοιμος μαζί μέ τους Λακκιώτες. 
"Ο ταν χρειασθεΐ θά στείλουμε αυτοκίνητο να
τους πάρουμε».

Τό οπτόγεμα τής άλλης μέρας φτάναμε 
στους Λάκκους. Πάνω άττό έξηναα ορειβάτες 
άττ’ όλη -την Ε λ λ ά δ α , μαζί κ οι Χανιωτες. 
Άττό κοντά και μια όμάδα  οπτό 4 - 5  Γερ
μανούς άντρες καί γυναίκες. Περίεργοι, α ί- 
νιγμοτπκοί, άμίλητοι —  καί ττοιός ήξερε τη 
γλώ σ σ α  τους —  εφοδιασμένοι μέ φωτογρα
φικές μηχανές τελευταίου τυττου, δεν κουρά
ζονταν νά παίρνουν φωτογραφίες σ ’ όλη τη 
διαδρομή.

Οί Λ αχχιωτοπουλες μάς περίμεναν σέ π α 
ράταξη κοντά στη βρύση ιμε τό δίσκο στο 
χέρι καί τό καλωσυνάτο αγνό χαμόγελο  τής 
υποδοχής. Τσικουδιά, αμύγδαλα , πα ξ ιμ α δά - 
κια, καλιτσούνια, ξεροτήγονα. Μέ χα ρά  δε
χθήκαμε την πρόσκλησή τους καί ξεκινήσαμε 
τον ανήφορο γ ιά  τον * Ο μαλό, τραγουδώ ντας 
τά  χαρμόσυνα τραγούδια  τού Ε Ο Σ . «Θ’ ανε
βούμε σ τ ις  κορφές καί σ τα  χιόνια  θ’ ανε
βούμε...»

β Ο στρα τη γός Μ άνταχας μάς υποδέχτηκε 
στον * Ομαλό. Λεβεντόκορμος, ροδοκόκκινος, 
καλοπροαίρετος, ομιλητικός, γελαστός, μέ τον 
αέρα  τής κρητικής λεβεντιάς καί περηφά- 
νειας. Παίρνει μέρος μαζί μας σ το  τραγούδι 
τής Λευτεριάς.

«Πότε θα κάνει ξαστεριά 
π ό τε  θά φλεβαρίσει 
νά πάρω  τό  ντουφέχ ι μου 
την όμορφη πατρώ να...

Ά ντιβοουν οί ρ ίζες κ* οί κορφές ολόγυρα. 
Ά π α ν τά  ό Γκίγκιλος, τό Ά γ ιο  Πνεύμα, τό 
Σ πα θί, ό Ψηλορείτης, ή Δείχτη. Γνώριμες 
ήρωϊκές μελωδίες.

Καθόμαστε σ* ένα βράχο μέ τό στρατηγό  
καί τά  λέμε. «Ά να γά λ ια σ ε ή ψυχή μου, π α ι
δί μου... μουδοσες μεγάλη χαρά... ΑΙσχύνο- 
μαι πού  ζώ! Δέ μπορώ νά διαβάσω  εφημε
ρ ίδα ... Ε ίμαστε "Ελληνες... Ε ίμαστε Κρητι
κοί... Θάρθουν κι άλλοι π ίσ ω  ά πό  μάς... 
ντροπή...»

Τά λόγια  του βγαίνουν ά πό  την καρδιά 
του. Πιστεύει στη δημοκρατία, στη δύναμη 
τού λαού. Δέν άνέχεται τό ζυγό. Παραιτή
θηκε ά π ό  τό  στρατό , υστέρα ά π ό  τό δημο
ψήφισμα γ ιά  νά μη γίνει Επίορκος. Ή  Ελευ
θερία εΐναι τό πολυτιμότερο αγαθό. Ό  άρ- 
χηγός σφυρίζει σύναξη. Σ φ ίγγουμε τά  χέρισ. 
«Είμαι έτοιμος... ΕΤμαι μαζί σας... Καλή 
στραθιά ...»

3 . ΠΕΜΠΤΗ 28 ΤΟΥ ΙΟΥΛΗ πρωΤ- 
πρ ω ΐ ήρθε στο  γραφείο ό άνθρωπος του Μη
τσοτάκη. Α Υ Ρ ΙΟ !.. Τά ψέμμοττα τέλειωσαν. 
Α Υ Ρ ΙΟ !... Σ τ ις  11 σύσκεψη στο Ιατρείο 
τού Γ ιάννη Μουντάκη...

Πήγαμε δυο ά π ό  τη Φιλική "Εταιρία. Πε
ριμέναμε σύσκεψη τής Ε π α να σ τα τικ ή ς  Ε π ι 
τροπής καί βρήκαμε σύναξη στελεχών. "Ο 
Μητσοτάκης, που  τ ις  τελευταίες μέρες εΐχε 
πάρει τά  μέτρα του γ ιά  ν’ άττοφεύγει τη 
σύλληψη, Εστειλε τούς άντιπροσώ πους του. 
Α ντιπροσώ πους έστειλαν καί οί βενιζελικοί. 
Ή τ α ν  κ ι’ ό αντιπρόσω πος τής κομμουνιστι
κής οργάνωσης Χανίων. "Ο λ ο ι-ό λ ο ι καμιά 
δεκαπενταριά. Ά νάμεσά  τους ό Σήφης Σ παν- 
τιβάκης, ό Ά λ . Μινιουδάκης, ό Μανώλης Γε- 
ρογιάννης άττό τό  Γαλατά. Κανένα μέτρο 
προφύλαξης. Π ειράγματα, αστεία , φωνές. Με
ρικοί περ ίεργοι ά π ό  τά  γειτονικά μ α γαζιά  
—  τό ιατρείο βρίσκονταν στο  κέντρο τής 
π α λ ιά ς  πόλης κοντά στην π λ α τε ία  τής Σπάν- 
τζ ια ς  —  ήρθαν νά ρωτήσουν τ ί συμβαίνει. 
"Η κίνηση ασυνήθιστη, ή π ό ρ τα  άνοιχτή, έ
νας το ίχος μάς χώ ριζε ά π ό  τό  δρόμο. «*0 
δήμαρχος βαφτίζει» ήταν ή απάντηση. Οί 
περ ίεργοι δέν έμειναν ικανοποιημένοι, έλεγαν 
κανένα χω ρατό, χαμογελούσαν πονηρά, έφευ
γαν. Ενας ε ίπε : «Καλά κρασιά». Ά λ λ ο ς : 
«Ή  ώρα ή καλή».

"Ενας ά π ό  τή σύναξη λέει: «Πρέπει νά 
τελειώνουμε Δήμαρχε. Νά προλάβουμε τ* αύ- 
τσκίνητα πρ ιν  φύγουνε γ ιά  τά  χωριά». Δίκηο 
εΤχε. "Ε πρεπε νά γίνουν τόσα  πολλά  σ ’ ένα 
ά π ό γεμ α ! Οί ώρες ήταν χρυσάφι.

"Ο δήμαρχος σηκώθηκε, έκλεισε την π ό ρ 
τα , ξεδίπλωσε ένα χαρτί. «Κύριος στόχος 
είναι ή οτροττώνα καί τό  τηλεγραφείο. Ή  
καλύτερη ώρα Επίθεσης 4 τη νύχτα. Συγκέν
τρωση τό  λιόφυτο του Βώμ. Ε κ ε ί θα είμαι 
κ ’ εγώ  ιμέ τούς ανθρώπους μου κι ό Μητσο- 
τάχης. Ε κ ε ί νάρθουν κι ά πό  τά  χωριά τής 
Κυδωνιάς. Κ ’ εσείς οί Φιλικοί. Μετά θα π ά τε  
να καταλάβετε τό  τηλεγραφείο. Νά στείλετε 
καί μιά όμάδα  στην είσοδο τής στρατώ νας 
α π ’ τό  πεδ ίο  του Ά ρ εω ς . Α ντιπερ ισ πα σ μός. 9



Κ' έσεΐς το ίδιο, λέει στον άντιπρόσωπο της 
κομμουνιστικής όργάνωσης. Διοικητής του 
14ου Συντάγματος θ’ άναλάβει ό στρατη
γ ό ς  Καψάτος. Στρατιω τικός Διοικητής ό 
στρατηγός Μάντακας. Στείλαμε να τον π ά 
ρουμε. Διοικητής χωροφυλακής ό Βολάνης. 
Θά τον εΙδσττοιήσ*ουμε. Τή Γενική Διοίκηση 
θα τήν καταλάβει ό Βολουδάκης μέ τούς άν- 
θρώπους του. Τή μεραχία ό Μ άντακας μέ 
τούς Λακκιώτες. Δεν κανονίσαμε γ ια  τον ά- 
σύρματο. Ποιος θα π ά ε ι;»  «Αυτό τ* άναλα- 
βαίνουμε έμεΐς», άπαντά  ό άντιπρόσωπος του 
Μητσοτάκη. Τήν Ασφάλεια; «Αυτή τήν π α ίρ 
νω έγώ» άτΓαντά ένας άλλος. To Α ' Αστυνο
μικό Τμήμα; «Έ γώ ». Τό Β ';  «Έ γώ ». Ποιός 
θα είδοποιήσει τά  χω ριά; "Ολοι μαζί κ* ή 
πρώτη μας δουλειά. Έ σ ε ΐς  τον * Αποκόρωνα, 
έσεΐς τήν Κυδωνιά, έσεΐς... έχουμε τ ίποτε 
άλλο; Κοντός ψαλμός άλληλούϊα...»

Πήρε τό λόγο ένας άλλος άντιπρόσωπος. 
Πολύ βιαζόμαστε. Πρέπει να δούμε κάθε στό
χο χωριστά. Να προβλέψουμε τ ις  άντιδρά
σεις... Καί τί Θα κάνουμε άν γίνει τούτο ή 
τό  άλλο ένδεχόμενο... Νά κάνουμε καλύτερη 
διάταξη των δυνάμεων μας... Νά πάρουμε 
τά μέτρα μας...

Δεν πρόλαβε νά τελειώσει. Γενική αγανά
κτηση. Έ ν α ς  λέει: «Αυτά θά λέμε τώρα;» 
"Αλλος: «"Ο λα σω στά, τό  περίσσ ιο  λάδι δέ 
βλάφτει, μά δεν έχουμε καιρό». "Αλλος: «Τό 
35 σφύριξε ό Βενιζέλος, μο:ζευτήκαμε στ ή 
Χρυσσττηγή, τελείωσε». ‘Ο Δήμαρχος είπε: 
«Τελειώσαμε. Στ* όνομα τού Θεού. Καθένας 
στό  πόσ το  του».

Δεν κάναμε παραπάνω  α πό  μίση ώρα. Πη
γαίνοντας γ ιά  τ ’ αυτοκίνητα σκεφτόμουνα 
γ ια τ ί αυτή τή δουλειά νά μήν τήν κάνουμε 
δυο χρόνια πρωτήτερα. Π.χ. σ τ ις  5 Αύγου
στου 1936. 'Η τα ν  όλα τόσο απλά , τόσο 
εύκολα...

Στήν πλα τεία  1866 σ τα  Νέα Καταστή
ματα, γύρω ά π ό  τ ις  άφετηρίες των λεωφο
ρείων ψάχναμε γ ιά  γνωστούς μας ά πό  τα  
χωριά της Κυδωνιάς καί τής Κισσάμου. "Αν 
δέ βρίσκαμε γνω στό μας, ξεμοναχιάζαμε τό 
σωφέρ ή τό βοηθό του. «Ειδοποίησε τον τάδε 
καί τον τάδε», ή γενικά «ειδοποίησε τό  χω
ριό... Σ τ ις  4 τή νύχτα πρέπει νά βρισκό
σαστε στό Όρφανοτροφεΐο». "Ολοι ρωτού
σαν πο ιός τήν κάνει τήν επανάσταση. «"Ο 
λοι μαζί», τούς απαντούσαμε. «Βενιζελικοί, 
μητσστακικοί, κομμουνιστές, λαϊκοί». Μερικοί 
ρωτούσαν: «Καί τ ί θά γίνει μετά;» «"Οταν 
ρίξουμε τό  Μεταξά, θά δούμε... Εκλογές, 
Δημοκροπτία». "Αλλοι ρωτούσαν: «Κι ό Βα
σ ιλ ιάς; Τ ί θά γίνει μέ τό Β ασιλιά;..»  «Κι 
αυτό θά ταχτοποιηθεί». "Αλλοι τόχαν μάθει 
κιόλας. Τ ά  ίδ ια  γινότανε καί σ τ ις  άλλες ά 
φετηρίες. Στ* Άποκορωνιώτικα, σ τά  Σελι- 
νιώτικα, σ τά  Σφαχιανά.

Σ έ μιά ώρα τό νέο είχε φτάσει καί στήν 
π ιο  μακρινή συνοικία των Χανιών καί στό 
τελευταίο σ π ίτ ι. Σ τά  γύρω χωριά. ’Ακόμα 
κι άν μιλούσε τό ραδιόφωνο ή άν τόγραφαν 
οι εφημερίδες, δέν θά μεταδίνονταν μέ τέτοια

ταχύτητα. Τ ’ ά πόγεμ α  οί Χανιώτες χαιρε
τιόντουσαν μέ τό σύνθημα: «Αύριο σ τις  4 
σεισμός». «Τό ξέρω... —  Κ* έσύ; —  Κ’ έ
γώ ...»  «Καιρός ήταν...»

"Ο λα τά  Χανιά, στό δρόμο, στήν άγορά, 
στά  καφενεία, σ τις  φάμπρικες, συζητούσαν 
γ ιά  τήν Ε πα νάσ τα ση . Γύριζε ή κουβέντα στις 
επαναστάσεις, στό κίνημα τού 35, γινόταν 
έκτιμήσεις, προγνω στικά ί Σχηματίζονταν π α 
ρέες ά πό  φίλους καί γνωστούς γ ιά  νά π ά 
ρουν μέρος. Πολλοί που  είχαν καθήκοντα 
έτρεχαν νά προλάβουν. Γενική ήταν ή π επ ο ί
θηση πώ ς δέν τή γλυτώνει ό Μεταξάς. Ή  
χαρά καί ή αισιοδοξία ζωγραφισμένη στά 
πρόσωπα.

Πολύ ά ργά  τό  σούρουπο βγήκοτν περίπολοι 
στους δρόμους. Πρόκληση. Ό  λαός τους υ
ποδέχθηκε άγωνιστικά, μέ διάθεση καί κέφι. 
"Ετσι που  περνούσαν, καθένας πετούσε καί 
τήν κουβέντα του. « -—Μήν κάνετε καμιά κου- 
σουλάδα, γ ια τί καήκοττε». «— Ό  Μεταξάς 
είναι πεθαμένος... Ό  διάολος δέν τον γλυ
τώνει...» «— Γυρίστε στή στρατώνα γ ια τ ί σά 
σκοτεινιάσει θά σάς πάρουνε τά  ντουφέκια». 
«— Π ες  τε τού στρατηγού πώ ς ήρθε ή ώρα 
του...» Οί στρατιώ τες ήταν Χαν ιώτες, οί ά- 
ξιωματικοί τό  ίδιο. Δέ μιλούσαν. Πολλοί 
κλείνανε μέ σημασία  τό μάτι στους γνω
στούς. "Ο λα έδειχναν πώ ς καί ό στρατός 
ήταν μαζί μέ τήν έπανάσταση. Πολύ νωρίς 
αναγκάστηκαν νά τούς ανακαλέσουν στή Σ τρα
τώνα. ’Α ργότερα σκέφτηκαν νά στείλουν φρου
ρές ά π ό  χωροφύλακες ή στρατιώ τες σ τά  δη
μόσια κτίρια, στό  τηλεγραφείο, στον άσυρ- 
ματο, στον Κλαδισό, στή λεωφόρο τής Σού
δας.

Ή  ασφάλεια βγαίνει γ ιά  συλλήψεις. Δέν 
βρίσκουν π α ρ ά  μόνο τον Μ παχλατζή καί τον 
Παΐζη. Οί άλλοι εΐχαν πάρει τά  μέτρα τους.

Σ τό  Μ έγαρο Ταρναζάκη, ήταν δεκαπέντε 
δικηγορικά γραφεία, μ ιά  γκαρσόν ι έρα, τά  
γραφεία  τού Σκοπευτικού Συλλόγου Χαν ίων 
καί τά  γραφεία  τής Φιλικής Ε τα ιρ ία ς . Τρεις 
δεκαρχίες θά συγκεντρώνονταν καί θά ξεκι
νούσαν ά π ό  κεΐ. "Ωρα συγκέντρωσης άπό  
1 1 - 1  τή νύχτα. "Ενας -  ένας, δυο - δυό, άνέ- 
βαιναν πάνω καί οδηγούνταν στήν παρέα  
τους. Τ ρία  ξενοίκιαστα γραφεία  είχαν έξα- 
σφαλισθεΐ γ ιά  τήν περίσταση. Ξαπλώσαμε 
στό πάτω μα , ή ώρα περνούσε μέ κουβέντα 
καί σχέδια. "Ομως περνούσε πολύ άργά . 
Κλεισούρα, ζέστη, ιδρώτας, άδημανία. Α νη
συχία  μήπως μάς μπλοκάρουν καί μάς κλεί- 
σουν μέσα. "Ενα λουκέτο στήν έξώπορτα ή
ταν αρκετό. Α ντί γ ιά  τ ις  τρισήμισυ, άποψα- 
σίζουμε νά βγούμε σ τ ις  δυό. Α ίγες σπρω 
ξιές στήν πόρτα  τού Σκοπευτικού Συλλόγου 
ήταν αρκετές νά όπλισθούνε όλοι οί άοπλοι. 
Καμιά δεκαπενταριά μάλλιγχερ, πάνω άπό 
δυό χιλιάδες σφαίρες. Δ ίπ λ α  στό Σκοπευτικό 
ήταν τό γραφείο καί ή κατοικία τού δικη
γόρου Μάρκου Μάνταχα. ’Αποφασίζει νά βγει, 
ανοίγει δειλά τήν πόρτα. Παρουσιάζεται πρώ 
τα  τό  tμούσι, ύστερα ή πελώ ρια σιλουέτα 
του. Μάς βλέπει ένοπλους, ξαφνιάζεται, τρί-10



6ει τά  ,μάτια του. — Τ ί συμβαίνει; — Ε π α 
νάσταση. Ό  γέρο  Μάρκος ήταν βασιλικός 
άπό υποχρέωση —  τον σπούδασε σ τα  νιάτα 
του ό Π ρίγκ ιπας Γεώργιος —  τώ ρα εΤναι 
δημοκρατικός, αγνός, έντιμος άνθρωπος. — ΕΤ
ναι μαζί ό σ τρ α τη γός; — Μαζί. Μάς π α ρ α 
κολουθεί πού  κατεβαίνουμε ένας -  ένας τη σκά
λα. — 'Ο  θεός μαζί σας...

Σ ε λ ίγα  λεπ τά  φτάνουμε στο 'Ορφανοτρο
φείο. Δεν είμαστε οι πρώ τοι. "Αλλοι, π ιο  προ- 
κομένοι ά πό  μάς, εΤχαν πά ει ά π ό  τ ις  12. 
Παρέες - παρέες κάθονται κάτω ά π ό  τ ις  έλιές, 
κουβεντιάζουν. Ε ρ γ ά τ ε ς , άγρότες, έπτχγγελμα- 
τίες, έπιστημονες, φοιτητές, μαθητές. “Έ νο
πλο ι, άοπλοι. "Οσοι δεν έχουν δπλο  κρα
τούν κατσούνες και σπαθοράβδια . "Αλλοι κα
ταφθάνουν ά π ’ όλες τ ις  μεριές. Ά π ό  τ ις  γ ε ι
τονιές, ά π ό  τά  κοντινά χωριά. Ά π ό  τη Χα
λεπά, τον Ά η  - Γιάννη, τη Ν. Χώρα, τά  Πε
ριβόλια, τ ις  Μουρνιές, τά  Τσικαλαριά, τά  
Κεραμειά, τό Γαλατά, τό  Δ αράτσο, τό  Βα- 
ρύπετρο, ά π ' ολα τά  χωριά της Κυδωνιάς. 
Μερικοί έρχονται οίκογενειακώς. Πατέρας και 
π α ιδ ιά , άδέρφια, ξαδέρφια, γνω στοί, φίλοι, 
συγγενείς χαιρετιούνται, τό  ρίχνουν σ τά  χω
ρατά, α τά  π ε ιρ ά γμ α τα . Τ ά  ντουφέκια καί τά  
περίστροφα πού  κρατούν λες καί λεηλατή
θηκαν ά πό  συλλογή μουσείου. Μ άνλιγχερ μα- 
κρυά καί κοντά, γκράδες καί γκραδάκισ, 
μάουζερ, λεμπέλ, τσιφτέδες, κυνηγετικά δ ιά 
φορα. Μερικά εΤναι τόσο σκουριασμένα, πού  
είναι ζήτημα άν παίρνουν φωτιά. Ά π ό  σφαί
ρες πολύ λ ίγες. Μετρημένοι αυτοί πού  έχουν 
φυσεκλίκια γεμ ά τα . Κάθε όμάδα έχει καί 
την ιστορία  της: Πώς τόμαθαν, π ώ ς  ειδο
ποίησαν, π ώ ς  ξεκίνησαν. Σ έ  μερικά χωριά ό 
συναγερμός δόθηκε μέ τ ις  καμπάνες τά  με
σάνυχτα. "Οσοι είχαν ντουφέκι τό ξετρύπω 
σαν ά πό  νωρίς, τό καθάρισαν, τόχαν έτοιμο. 
Σ ' ένα χωριό π ή γ ε  ό νωματάρχης τού σ τα 
θμού. Τούς είδε οπλισμένους, δέθηκε ή γλώ σ
σ α  του, έφυγε. Α λλού ή σ τρα τολογία  γίνον
ταν φανερά σ τά  καφενεία ά π ό  τό  ά π ό γεμ α : 
— Ε ίσα ι; — Είμαι. — Μάζωξη στην Πλαχού- 
ρα, ξεκίνημα στη μιά. Ή  συμφωνία είχε γ ί 
νει. Ά π ό  τον Κλαδισό, πού  φύλαγε στρατός, 
δεν πέρασε κανένας. Δυο στροτιώ τες είχαν' 
προωθηθεί στην Κουκουνάρά. Σ α ν  έβλεπαν 
ένοπλους, τούς σφύριζαν. «— Μην περνάτε 
ά π ό  τη γέφυρα. Φυλάγεται». Πέρασαν δ ίπ λα  
ά π ό  τη γέφυρα. Τό ίδ ιο  κάνει. 'Ο  διοικητής 
τού λόχου Ορκίζονταν π ώ ς δεν είδε ένοπλους. 
Ό  κοπτετά -  Γ ιώργης, ήρθε μέ την κοτσούνα 
του, ψάχνοντας να βρει τό  γ ιό  του. Δεν τόνε 
χωρούσε ό τόπος. Ά π ό  νωρίς τού είχε πάρει 
τό  γκρα  κ 5 εξαφανίστηκε. Κ ' ήρθε γέρος άν
θρωπος στην επανάσταση μέ την καπσούνα.

Ή  ώρα πλησιάζει, οί παρέες μεγαλώνουν, 
τό  λιόφυτο καί οί γύρω  δρόμοι γεμίζουν, οί 
κουβέντες γίνονται βουή, γύρω  ή γειτονιά  
άγρυπνά, οί άντρες κατεβαίνουν άπό  τά  σ π ί
τ ια  τους καί χώνονται στο  πλήθος. Τ ά  Χανιά 
κρατούν την ανάσα τους. Οί πετεινοί ειδο
ποιούν, ή μέρα γλυκοχαράζει. Ά π ό  τούς ή-

Σ τα μ ά τη ς  Π εντάρης (βράκα) και Σταύρος 
Χριστοδον?.ης.

γέτες κοίνείς ακόμη. Τ ί να συμβαίνει; Είναι 
ή ώρα τού σεισμού, ό λαός ένοπλος όρθιος 
περιμένει, ό πυρετός ανεβαίνει, οί κουβέντες 
κόβονται. "Υστερα ά π ό  είκοσι χρόνια μαθεύ
τηκε πώ ς καί την τελευταία  σ τιγμ ή  αμφιτα
λαντεύονταν. Ό  Βολουδάκης ζητά αναβολή 
τέσσερις μέρες να συνεννοηθεί μέ τούς αν
θρώπους του, στο  σ π ίτ ι τού Μήτσου Εύαγ- 
γελινού ατού Μπόλαρη γίνετα ι δραματική 
συζήτηση, ό  δήμαρχος επιμένει, ό Μ ητσοτά- 
κης επιμένει, τελικά κλονίζεται, οί οπαδοί 
του δεν πιστεύουν τ* αφ τιά  τους —  τώ ρα τέ
το ιες σ τ ιγμ ές; —  αναβολή σημαίνει κοπτα- 
ρτροφή, ατίμω ση, προδοσ ία , όλα είναι έτοι
μα, ή νίκη σίγουρη, «τήν επανάσταση θα 
την κάνουμε καί χω ρίς τό  Βολουδάκη, καί 
μόνοι μας». ι0  αρχηγός συνέρχεται, άναν- 
τρανίζει, παίρνει τό  περίστροφό του «πάμε, 
είμαι α πλός στρατιώτης». Είκοσι παλληκά- 
ρια, άπλοι άνθρωποι, εργάτες, βαρκάρηδες, 
έπ α γγελμ α τίες  τής πόλης, τον ακολουθούν, 
έτοιμοι να δώσουν καί τη ζωή τους.

Φτάνουν περασμένες τέσσερις. Ή  μάζα α 
ναταράζεται, αναπνέει. Τά ντουφέκια κατε
βαίνουν ά π ό  τον ώμο, τά  κινητά ουραία ά- 
νοιγοκλείνουν, ήρθε ή ώρα, περιμένουν τό 
σύνθημα. 11



Ξαφνικά, φωνές, φασαρία, έκεΐ κοντά ττρός 
τή  Λεωφόρο Σούδας. Ή  μάζα κινείται, τρέ
χει. Τ ί συμβαίνει; Δεν είναι τ ίποτα . Ή  ττρώ- 
τη έτταφή. Μιά όμάδα στρατιωτών περιπολεί, 
ττέφτει άττάνω σέ μ ιά  όμάδα έπαναστατών, 
άφσττλίζεται. Ή τ α ν  το σύνθεμα. Ή  στρατώ 
να μττροστά μας τρακόσια μέτρα. «Άττάνω 
τους», άκούγεται μιά φωνή. «Άττάνω τους», 
άχούγονται ττολλές φωνές. «Άττάνω τους». 
Ή  λεωφόρος γεμίζει άνθρώπους, ντουφέκια, 
όργισμένες κατσούνες καί ραβδιά. Ο! πρώ
τοι άρχίζουν νά τρέχουν. 01 άλλοι ττίσω ά- 
κολουθούν. 'Έ να ς ττυροβολισμός, άλλος, άλ
λος. Έ ν α  ττυροβόλο ρίχνει τ ίς  τρω τές ρ ιτές. 
«Ά σφαιρες» , φωνάζει ένας. Ή  μάζα τρέχει 
μ προστά . Ά λ λ ο  τολυβόλο άρχίζει στο βά
θος. Ή  κάνη του βγάζει φωτιές, οΐ σφαίρες 
σφυρίζουν, κλαδιά, φύλλα, κόβονται ά τ ό  τ ίς  
λεύκες, τέφτουν στην άσφαλτο. Ή  μάζα τρέ
χει μτροστά , ά τά νω  τους. Πολλοί σηκώνουν 
ψηλά τό  ντουφέκι καί τυροβολούν. "Αλλοι 
τιάνουν μετερίζι ν’ άνοίξουν μάχη. Ή  μάζα 
τρέχει, τρέχει μτροστά . Φωνές, τοδοβολητό, 
ρ ιτές , ντουφεκιές, βρισιές, κατάρες. Ή  ά 
σφαλτος έχει γίνει μιά όργισμένη μάζα το ύ  
τρέχει. 01 φωνές τρέχουν μαζί μέ τούς άν- 
θρώτους. Μερικές ξεχωρίζουν.

— Μή σκοτώσετε άν δέν σκοτώσουν...
"Αλλες: ΟΙ στρατιώ τες εΐναι δικοί μας,

αδέρφια μας.
"Α λλες: Παρχχδοθεΐτε! ...
"Αλλες: Ζητώ ή Δ ημοκρατία!...
"Αλλες: Λευτεριά ή θάνατος!...
"Αλλες: Κάτω ό τύραννος!...
"Αλλες: Κάτω ό φ ασ ισμός!...
Κ άτοιος τέφτει. Δεν είναι τ ίτο τε . Παρα- 

π ά τη σ ε , γλίστρησε, σηκώνεται, συνεχίζει. Δυο 
λεωφορεία κορνάρουν τ ίσ ω  ά τό  τή μάζα  το ύ  
τρέχει —- μπαίνουν μέσα στη μάζα, τρέχουν 
μαζί μέ τή μάζα. Ά το κ  ορών ιώτες, Σφακια- 
νοί, έχουν βγάλει τά  ντουφέκια τους ά τό  τά  
ταρά θυ  ρα καί τυροβολούν. Φωνές, χαρές, 
μταταριές. Δέν πραλαβαίνουν νά κατεβούν. 
Φτάσαμε. Οί τρω τοί κουβάλησαν τά  ταλυ
βό λα. Κ άτοιοι τήδησαν ά τό  τή μάντρα. Οί 
ρ ιτές  σταμάτησαν. Φωνές, ζητωκραυγές, έ- 
τα να σ τά τες, στρατιώ τες, αγκαλιάζονται, φι
λιούνται. Τρία  λεπτά  ολα κι δλα  ήταν άρ- 
κετά. Αυτό ήταν, τρ ία  λεπτά. Θρίαμβος. 
Ή  στρατώνα γεμίζει λαό. 01 άποθήκες σ τ ά 
ζουν. Οί άοπλοι παρατούν τ ίς  κοττσούνες καί 
τά  σδαθοράβδια, ότλίζοντα ι, βγαίνουν στο 
δρόμο, πυροβολούν, τρέχουν. "Εχει κι άλλους 
στόχους άκόμα.

Λ ίγο τ ιό  κάτω, σ τα  γραφεία του 14ου 
Συντάγματος συνεδριάζουν οι πολιτικοί καί 
στρατιωτικοί παράγοντες. Ό  γενικός διοι
κητής Κρήτης Σφαχιανάκης, ό γενικός γρα μ 
ματέας Ιπ π ό λ υ το ς , ό διοικητής τής Μεραρ
χίας, άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι καί άξιωμα- 
τικοί. Τάχουν χαμένα. Ούτε σκέψη γ ιά  άντί- 
σταση. Παραδίνονται. Τούς παραλαβαίνουν οί 
βενιζελικοί τολιτευτές. Αυτοί έχουν την ευ
θύνη τους.

Προχωρούμε στο  τηλεγραφείο. Είναι ό στό
χος μας. 01 δεκαρχίες έχουν γίνει ένοπλος 
λαός. Πού νά ξεχωρίσεις όνόματα. Ή  είσο
δος εΤναι άνοιχτή, άφύλακτη. Μπαίνω, άνε- 
βαίνω τ ίς  σκάλες. Τόχει -έγκαταλείψει ή 
φρουρά του ή άλλοι .μπήκαν πρ ιν  ά τ ό  μάς; 
Σ το  πάνω  κεφαλόσκαλο ξεπροβάλουν τεντέξη 
ντουφέκια, ξιφολόγχες στην κάνη, τό κοστέλλο 
ένός άξιωματικού. «— "Αλτ καί πυροβολού
με! ...» Σταματώ , ρίχνω μ ιά  ματιά τ ίσ ω , 
ψυχή. 01 σκάλες άδειες, βουβές. Σ το  δρόμο 
έξω πυροβολισμοί, φωνές, ή βουή τού έτα - 
ναστατημενού λαού. 01 κάνες, οί ξιφολόγχες 
μτροστά . — "Αλτ καί πυροβολούμε!... Πίσω. 
— Ποιος εΐναι έτικεφαλής; — Ε γ ώ . — Ά 
κόμα έδώ είσα ι; Νά πά ρεις  τούς άνδρες σου 
καί νά τ ά ς  στήν στρατώνα. Τ ού λέω πώ ς 
τό Σ ύνταγμα , τά  γραφεία, ή Διοίκηση, δλη 
ή πόλη έχει καταληφθεί. "Ολοι ταρσδόθηκαν. 
Κανείς δέν τειράχτηκε. Μήν πά ρ εις  τούς 
στρατιώ τες στο  λαιμό σου... — Δέν έχω δια
ταγή. — Κ ’ οί άλλοι δέν είχαν, ταραδόθηκαν. 
Πάνω στήν κρίσιμη σ τιγμ ή  άκούω βήμοττα 
στή σκάλα. *0 Τρικουπης. *0 βαρκάρης Σ τέ
λιος Τρικούπης. Ανεβαίνει άμέριμνος δ τω ς  
ανέβαινα κ* έγώ. Τό δ τλ ο  άναρτησατε, τρα
γ ιά σ κα  άνάριχτη στο σβέρκο. Σ ά  βγήκε στήν 
πρώτη σκάλα, μέ βλέπει, βλέπει τά  ντου
φέκια στο κεφαλόσκαλο, συνεχίζει άμέριμνος 
—  τ ί  λένε τά  π α ιδ ιά ; — Δέν έχουν δ ιαταγή  
νά ταραδαθούνε. Α νεβαίνει. Ψύχραιμος, σ τα 
θερός, σίγουρος. Ούτε ίχνος άνησυχίας στο 
πρόσω πό του. — Τούς ε ίπες πώ ς όλοι π α 
ραδόθηκαν; — Τούς είπα . — Έ !  λοιπόν; 
Ποιόν περιμένουν νά τούς διατάξει. Μέ φτά
νει, προσπερνά, άνεβαίνει. Πέντε σκαλοπά
τ ια  «μάς χωρίζουν ά π ό  τ ίς  κάνες. — Τώρα 
διατάζουμε εμείς. Προχωρεί, φτάνει τά  ντου
φέκια, απλώνει τ ίς  χερούκλες του, σπρώχνει 
τί» ξιφολόγχες, τ ίς  ξεχωρίζει δεξιά - ζερβά, 
ανοίγει δρόμο, περνά. — "Ελα πάνω , μού 
λέει. Τά π α ιδ ιά  είναι δικά μας... Ε ίχα  μ εί
νει άναυδος, ξερός, άχούνητος. — Ά κόμα  αυ
τού ε ίσα ι; Τρέχω, τον προφταίνω, τον άγκα- 
λιάζω. — Αυτό ήταν απίστευτο, Στέλιο. Εί
σαι λεβέντης. — Δέν τό ξέρεις;... "Ακου νά 
σού πώ , μού λέει. Κάτι ξέρει κι ό φτωχός 
λαός. Σ ά  δεΐς ντουφέκι μπροστά σου καί τά  
χάσεις, κάηκες...

Δυο τηλεγραφητές ήταν στή θέση τους. 
Μόλις μ ά ς  είδαν σηκώθηκαν, πλησίασαν, ζη
τούσαν νά μάθουν νέα, περίμεναν δ ιαταγές. 
Σ έ λ ίγ ο  γέμ ισε τό τηλεγραφείο επαναστά
τες. «— Τελεσίγραφο», άκούγεται μιά φωνή. 
«— Τελεσίγραφο», φωνάζουν άλλοι. Μέ φω
νάζουν προσω πικκά: «— Θέλουμε τελεσ ίγρα
φο». —  Τελεσίγραφο στον τριπ ίθαμο —  Τε
λεσίγραφο στον... Προσπαθώ νά κερδίσω χρό
νο. Μιλώ, δέν άκούγαμαι. Φωνάζω. Τό τελε
σίγραφο είναι έτοιμο, τό κρατάει ό δήμαρ> 
χος. "Ο που νάναι θάρθουν καί θά τό απει
λούμε. Ό  λαός δέν πείθεται. Ε π ιμένει. Κά
θομαι σ ' ένα γραφείο καί γράφω. Γράφω τό 
πρώτο, τό  σκίζω. Γράφω τό δεύτερα, έτοι-
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μάζομαι να τό  σχίσω , καταφθάνει ό δήμαρ
χος, τού τό  δίνω. Καλό είναι, μού λέει.

Παίρνει ένα μολύβι και τό  συμπληρώνει: 
«Μη τοοτάκ η ς, Μουντάχης, Χ ατζηαγγελής>. Τό 
διαβάζει στό λαό, έγκρίνεται μέ χειροκρο
τήματα , τό δίνει στον τηλεγραφητή. Τ ί έ
γραφε κείνο τό  τελεσίγραφο; Πέρασαν 26 
χρόνια α π ό  τότε. Τό μυαλό μόνο του δεν 
φτάνει γ ιά  να γραφ τεί ή ιστορία.

Πηγαίνω στον τηλεφωνικό θάλαμο και ζη
τώ  τή Χώρα τών Σφαχιών. Αυτός ττού θέλω 
δεν ξύπνησε ακόμα. Είναι ό διευ&Λτής τού 
ταχυδρομικού γραφείου. Πρέπει να στείλει 
τό καΐκι να ελευθερώσει τούς έκτοπισμένους 
κομμουνιστές της Γαύδου. Οί 4 0 - 5 0  αντι
φασίστες της Γαύδου, πρέπει να βρίσκονται 
τό ταχύτερο άνάμεσά  μας. Περιμένω.

Ό  δήμαρχος τηλεφωνεί στό  Ρέθυμνο και 
Η ράκλειο. 'Απόλυτη ήσυχία. Πολύ άσκημο 
νέο. Δεν βγάζουμε λέξη. Προσπαθεί να πάρει 
διάφορους πολιτικούς παράγοντες, δεν τά  
καταφέρνει. Κάτι ξέρουν, έχουν πάρει τά  μέ
τρ α  τους.

Τηλεφωνώ σ τά  Σφαχιά . Δ ε γ ίνετα ι. Ή  
χωροφυλακή έχει μπλοκ άρει τό  καΐκι. Τό 
φυλάνε. 'Αλλος τρόπος δεν υπάρχει. Σ τά  
Σφαχιά δεν εΐχε  γίνει άκόμα επανάσταση.

Μάς έρχονται νέα α π ό  την πόλη. Ή  Γε
νική Διοίκηση ε ίχε  καταληφθεί. Τό ίδ ιο  και 
τά  γραφεία  της Μ εραρχίας, της Διοίκησης 
Χωροφυλακής, της Ασφάλειας, τά  'Αστυνο
μικά Τμήματα. Μιά ομάδα μέ επικεφαλής 
τό  δικηγόρο Εύτύχη Παλλήκαρη είχε κατα
λάβει τον 'Α σύρματο σ τ ις  Μουρνιές. ‘Ο λαός 
έσπασε τ ις  κεντρικές αποθήκες τού στρατού. 
Μ άταια αγωνίστηκε ό Μανούσος Βολουδάκης

να τ ις  γλυτώσει. Χ ίλια καινούργια μαλιγχε- 
ράκια, περίστροφα, οπλοπολυβόλα, βρίσκον
ται σ τά  χέρια  τών επαναστατών. Χώρια τά  
πρωϊνά της στρατώ νας. Νεκροί, τραυματίες; 
Ούτε ένας! Ούτε μιά μύτη δεν άνοιξε.

Οί καμπάνες τών εκκλησιών χτυπάνε χαρ
μόσυνα, χιλιάδες ντουφεκιές ρίχνονται άκα- 
τά π α υ σ τα  στον άέρα, ό λαός έχει ξεχυθεί 
ατούς δρόμους. ‘Ολοένα και νέοι ένοπλοι κα
ταφθάνουν α π ό  τά  μακρινά χωριά. Τ ά  Χα
νιά πανηγυρίζουν τή νίκη τους. Μιά ά πό  τ ις  
μεγάλες ιστορικές νίκες τους. Πρώτοι οί 
Χανιώτες σήκωσαν τά  δ π λ α  εναντίον τού φα
σισμού. Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο. Ού
τε  στην Ι τ α λ ία  τού Μουσολίνι, ούτε στή 
Γερμανία τού Χίτλερ, ούτε στήν Πορτογα
λ ία  τού Σ αλαζάρ. Μόνο ό ισπανικός λαός 
πολεμούσε δυο χρόνια τώ ρα μέ άφθαστο η
ρωισμό, πού  συγκλόνιζε τήν ανθρωπότητα.

Ή  επανάσταση πέτυχε. Τά καταστήματα  
ανοίγουν στήν ώρα τους. Τ ά  καφενεία έχουν 
γεμ ίσει ένοπλους. Πίνουν τον καφέ τους, κου
βεντιάζουν, ρωτούν να μάθουν νέα, περιμέ
νουν. Δυο Σφακιανοι στήν α γορ ά  π α ρ α λ ίγο  
νά σκοτωθούν μεταξύ τους. Τούς χώριζε α ί
μα, συναντήθηκαν, ό ένας δ ίπ λ α  στον άλλο, 
τό  δπ λ ο  στό χέρι, σ τά  μάτια  άστραψε τό 
μίσος της εκδίκησης, αναπήδησαν, τό  δά
χτυλο π ή γ ε  στή σκανδάλη, τήν τελευταία  
σ τιγμ ή  συνήλθαν. Δέει ό ένας:

— ΓΓ άλλη δουλειά τό π ια σ α  τό ντουφέκι 
σήμερα.

— Γιά τήν ίδ ια  δουλειά τό π ια σ α  καί γώ.
Κατεβάζουν τά  ντουφέκια τους, βγάζουν 

τό δάκτυλο α π ' τή σκανδάλη, απομακρύνον
τα ι. 13



— Δεν ξανάγινε, λέει ένας πού παρακο- 
λούθησε τη σκηνή.

— Ξανάγινε, ά παντά  ένας άλλος. Ή  έπα- 
νάσταση έχει τους νόμους της. Είναι ά γρ α 
φοι, μά ό κόσμος τους ξέρει τους σέβεται.

Μάς καλούν στη Γενική Διοίκηση. "Εχουν 
μαζευτεί έκεί οί άρχηγοί. Μάς περιμένουν. 
’Εδώ ήταν άτταρτία. Δεν έλειπε ούτε τό  λα ϊ
κό κόμμα. Κι αστό είχε τον αντιπρόσωπό 
του. Τό δ ιά γγελμ α  τό είχε γράψει ό Μητσο- 
τάκης, όλοι συμφώνησαν, θά τδστελναν στόν 
ασύρματο. 'ΑπειΧ)ύνονταν προς τό Βασιλιά 
—  πολλοί γκρίνιοοσαν, έβρισαν, άλλα πείσθη- 
καν τελικά σ τά  λεγάμενα του Μητσατάκη —  
σ τ ις  ένοπλες δυνάμεις, στον έλληνικό λαό:

«Στρατός καί λαός άδελφωμένοι κατέλυσαν 
ά ρχάς λαομίσητου τυραννίας έκπροσωπουμέ- 
νης υπό στρατηγού Μεταξά. Ά νακτήσας έ- 
λευθερίας αυτού απευθύνεται προς την Α.Μ. 
τον Βασιλέα καί ζητεί την άμεσον άπομά- 
κρυνσιν της τυραννικής κυβερνήσεως Μεταξά, 
την άποκατάστασιν τού κράτους τού νόμου 
καί των λαϊκών έλευθεριών καί τον σχηματι
σμόν Κυβερνήσεως Εθνικής Σωτηρίας έκ των 
άριστων Ελλήνων, άδιαχρίτω ς πολιτικών π α 
ρατάξεων, προς άντιμετώπισιν τών άμεσω- 
τόττων εσωτερικών καί έξωτερικών κινδύνων, 
τους όποιους διοττρέχει ή χώρα μας καί διά 
τήν δημιουργίαν μιας νέας 'Ελλάδος π ρ ά γμ α 
τι ηνωμένης ψυχικώς, καί Ικανής νά άντι με
τωπίσε! μέ σθένος και φρόνησιν τά ς  δύσκο
λους σ τ ιγμ ά ς  που  διέρχεται ή άνθρωπό της. 
Μέ αδελφικόν χαιρετισμόν προς τά ς  ενόπλους 
δυνάμεις καί ολόκληρον τον λαόν. Ζήτω ό 
Βασιλεύς. Ζήτω ή ‘Ελλάς».

Ή  Ε παναστατική  Ε π ιτρ ο π ή »

Φτιάνουμε μιά προκήρυξη προς τό  λαό4 
Τον καλούμε σ τίς  1 1 στήν πλατεία  του Συν- 
τριβανιού στο λιμάνι. Τή στέλνουμε ατό τυ
πογραφείο, σέ μιά ώρα είναι έτοιμη, μοιρά
ζεται. ‘Ο στρατηγός Μάντακας, μέ α πότα 
κτους αξιωματικούς βρίσκεται σ τά  γραφεία 
τής Μ εραρχίας, όπου ετοιμάζουν τά  Δ ια 
τά γμ α τα  τής επιστράτευσης. Στήν πόλη συ
νεχίζεται τό  ντουφεκίδι. ‘Ο λαός χαίρεται τή 
λευτεριά του. Βγάζει τό  άχτι του. Ρωτούμε 
τ ί άπέγιναν οι εκπρόσωποι τής δικτατορίας, 
ό γενικός διοικητής, ό Ιπ π ό λ υ το ς , ό διοι
κητής Xωροφυλακής. «Μήν ανησυχείτε, άπαν
τ ά  ένας βενιζελικός παράγοντας, μέλος τής 
Ε πα να σ τα τικ ή ς ’Ε πιτροπής, τους έχουμε ά- 
ναλάβει εμείς».

’Από πολύ νωρίς ό λαός συγκεντρώνεται 
α τό  Συντριβάνι. Είναι ή πλα τε ία  τών μεγά
λων πολιτικών συγκεντρώσεων σ τά  Χανιά. 
Χ ιλιάδες ένοπλοι καί άοπλος λαός συγκεν
τρώθηκαν ν’ ακούσουν τούς αντιφασίστες η
γέτες τους, νά εκδηλώσουν πανηγυρικά τή θέ
λησή τους. ’Από στόμα σέ στόμα είχε κυκλο
φορήσει κιόλας τό  νέο, πώ ς μόνο σ τά  Χανιά 
είχε γίνει επανάσταση, πώ ς δέν κινήθηκαν οί 
άλλες πόλεις τής Κρήτης. *0 λαός ήταν ά- 

14 νήσυχος, άδημσνούσε νά μάθει νέα. Τον πρωι 

νό ένθουσιασμό διαδέχθηκε ένα μούδιασμα, 
έπιφυλακτικότητα, χοώαρότητα. Πολλοί είχαν 
άφήσει τό  ντουφέκι στο σ π ίτ ι τους κ ’ ήρθαν 
άοπλοι. "Αλλοι άπασχαλήθηκαν σ τ ίς  δου
λειές τους, δέν πήραν μέρος στό συλλαλητή
ριο. Ό  Μητσοτάκης που  μίλησε πρώ τος άπό 
τον έξώστη τού κέντρου ΒΙΜ, δέν στάθηκε 
ό άντάξιος ήγέτης τής στιγμής. Στό λόγο 
του περιορίστηκε νά κάνει κριτική τού έργου 
τής 4ης Αύγούστου. Αυτά τά  ήξερε ό λαός 
καί γ ι ’ αυτό έπαναστάτησε. Στό τέλος δει
λά - δειλά, σαν ένοχος, ε ίπε πώ ς γ ια  τήν 
ώρα είμαστε μόνοι, άλλα σύντομα περιμέ
νουμε πώ ς θά μάς άκολοιθήσουν καί άλλες 
περιοχές. Πώς ή πυρκαγιά  θά μεταδοθεί σ* 
όλη την 'Ελλάδα. Πώς θά κάνουμε έπιστρά- 
τευση καί θά πηγαίναμε νά καταλάβουμε τό 
Ρέθυμνο καί τό Η ράκλειο. Δέν έξήγησε θαρ
ρετά, ντόμπρα στό λαό τήν πραγματικότη
τα, γ ια τ ί μείναμε μόνοι καί πού στήριζε την 
αισιοδοξία του πώ ς ή πυρκαγιά  θά μεταδι- 
νόταν σ* ολη τήν ^Ελλάδα. Δέν τόνισε τή 
σημασία  τής Ιστορικής νίκης τού λαού τών 
Χανίων καί τής μεγάλης τιμής νά είναι πρω 
τοπορία  τής πάλης έναντι α  στό  λαομίσητο 
φασισμό καί τής αλλαγής που θά γινόταν 
μέ την άποκατάσταση τής Δημοκρατίας. Δέ 
ζήτησε άττό τό λαό συγκεκριμένα τ ί νά κά
νει, π ο ιά  είναι τά  καθήκοντα τής στιγμής. 
«Πηγαίνετε σ τά  σ π ίτ ια  σας νά φάτε και τ ’ 
άττόγευμα ελάτε στη στρατώνα να π ά μ ε  γ ια  
Ρέθυμνο, Ηράκλειο». Ό  λαός άντΐ νά έν- 
θουσιαστεΐ, πά γω σ ε ακόμα π ιο  πολύ. Οί έκ- 
δηλώσεις ήταν πολύ αδύνατες. Α ίγα  λόγια  
πού ε ίπ ε  ό Μανώλης Μ πακλατζής δέν άλλα
ξαν τήν ατμόσφαιρα, πού  είχε δημιουργηθεΐ. 
’Ενθουσιώδεις διακηρύξεις καί όρκοι π ίστεω ς 
δέν φθάνουν σέ τέτοιες στιγμές.

"Αλλος δέν έπρεπε νά μιλήσει. Οί κομ
μουνιστές δέν έπρεπε να έμφανισθούν «για  
νά μή χρωματίσουν τήν επανάσταση». "Εκα
μαν λάθος να πειθαρχήσουν. Τό μόνο σύν
θημα πού πρόλαβαν νά ρίξουν ήταν « 'Ό λοι 
στό Σύνταγμα. Στη μιά ή ώρα πρέπει νά 
είμαστε όλοι εκεί». Ό  λαός ζητωκραύγασε 
γ ια  τήν ’Επανάσταση, γ ια  τη Δημοκρατία, 
δέν σήκωσε όμως τά  ντουφέκια του νά ρίξει 
εβίβες, όπω ς έρριχνε όλο τό πρω ί. Διαλύ
θηκε ήσυχα. "Αλλοι πή γα ν  στό σ π ίτ ι τους 
ή στά μαγεριά να φόνε. Αλλοι ξάγρυπνοι 
όλη τή νύχτα, πή γαν  νά ξαπλώσουν. Καθέ
νας π ίστευε πώ ς οί αρχηγοί είχαν πάρει τά  
μέτρα τους. Κοτζάμου άρχηγοί ήταν. Γεννη
μένοι καί άναθρεμένοι στά  κινήματα καί σ τίς  
έπαναστάσεις. Τό καθήκον τους νά τούς π α - 
ραδόσουν στήν εξουσία, τό είχαν κάμει.

Δέν είχαν διαλυθεί ακόμα οί ένοπλοι ά πό  
τό Συντριβάνι καί δυο αεροπλάνα πετούσαν 
πάνω  άπό  τά  Χανιά ρίχνοντας προκηρύξεις. 
*Ηταν μήνυμα τού ίδιου τού Μ εταξά προς 
τό  λαό της Κρήτης:

«Καθ’ ήν στιγμήν ετοιμαζόμουν ν’ άνα- 
χωρήσω έξ ’Αθηνών προς υπογραφήν συμφω
νίας μεγίστου εθνικού συμφέροντος (Σ ημ .



Πήγαινε στη Θεσσαλονίκη νά ύπογράψει μέ 
τον Κιοσεϊβάνωφ τό  σύμφωνο γ ια  τον έξο  
ττλισμό τής Β ουλγαρίας), ένοπλοι στασ ια - 
στα ϊ είσήλθσν και κατέλαβον την πόλιν. Ε ί
μαι αποφασισμένος νά πα τά ξω  τούς στα- 
σ ια σ τά ς δ ιά  παντός μέσου Τνα έπιβάλω  τό 
κράτος του νόμου και νά εξασφαλίσω είς 
τον κρητικόν λαόν την ήσυχίαν καί τάξιν... 
Στηριζόμενος ε ίς  τά  πατριω τικά  αισθήματα 
τού κρητικού λαού καί ε ίς  τά  δ ε ίγμ α τα  έμ- 
πιστοσυνης που μού έπέδειξε, τον προσκαλώ 
νά άπογυμνώσει τούς σ τα σ ια σ τά ς καί νά κα- 
ταδείξει είς τον Ελληνικόν Λαόν δτι ή Κρήτη 
Τσταται παράλληλος καί άλληλέγγυος προς 
τό  έθνικόν σύνολον. Παντού τής 'Ε λλάδος έ- 
π ι κρατεί άπόλυτος τά ξ ις  καί ήσυχία. Ιω ά ν 
νης Μεταξάς».

4. Τά λάθη πληρώ νονται
Σ τις  12.30 άνηφορίζαμε σ ιγ ά - σ ιγ ά  ά πό  

τη Σ πλά ντζα  πρ ο ς τη Στρατώ να. Περάσαμε 
κουβεντιάζοντας ά π ό  τό  Πεδίον τού Ά ρ εω ς , 
ά πό  τον Κήπο, βγήκαμε στη  Λεωφόρο. Μ προ
σ τά  μας πενήντα μέτρα ή στρατώνα. Πέσαμε 
ά πό  τά  σύννεφα. Δυο πολυβόλα στημένα στη 
μέση τού δρόμου, έξω ά π ό  την κεντρική εί
σοδο. Ε κ ε ί πού  ήταν στημένα, τό πρω ΐ. Δεν 
τά  είχαμε π ά ρ ε ι; Δεν είχαν προσχω ρήσει; 
Ά ξιω μοτικοί καί στρατιώ τες μέ τά  κράνη 
τους καί τά  όπλα  τους σέ θέσεις μάχης. 
Κανείς ένοπλος πολ ίτη ς μπροστά  τους. Κα
νείς άλλος όλόγυρα. Πυροβολισμοί άκούγσν- 
ταν πρ ο ς την π α λ ιά  πόλη. ’Απέναντι ένα 
ξενοδοχείο ύπνου. Βγαίνει ένας στην π ό ρ τα : 
«Φυλαχθείτε...» Δεν χρειάζονταν ή ειδοποίη
ση. Ε ίχαμε προσγειω θεί. Γυρνάμε στον Κή
π ο , κατευθυνόμαστε π ρ ο ς  την αγορά. Πού θά 
βρούμε τούς άλλους Πού εΐναι οί αρχηγοί; 
Πού θ ’ άνασυνταχθούμε; Πού είναι οι φρου
ρές; Πού εΤναι οί δεκαρχίες; Σκορποχώρι. 
Πάμε καί βλέπουμε. Οί δυο κατεβάζουν τά  
όπλα  τους, γεμίζουν. ’Αναζητώ τό δικό μου. 
Τό ε ίχα  άνταλλάξει τό  πρω ΐ στο τηλεγρα
φείο μ ’ ένα περίστροφο. Γκάφα. Μακάρι νά 
ήταν ή πρώτη κ’ ή τελευταία. Προχωρούμε. 
Δυο ένοπλοι ά γρότες τρέχουν, τούς σ τα μ α 
τούμε: — Τί συμβαίνει; Τ ί γ ίνετα ι κάτω
στην πόλη ; — Βγήκαν περ ίπολο , μάς πήραν 
κυνήγι. — Πάμε μαζί νά δούμε. ‘Ο ένας λεει: 
— Τελείωσε. 'Ο  άλλος: — Μόνοι μας θά ρί
ξουμε τό  Μ εταξά; Πιο κάτω άλλοι ένοπλοι 
τρέχουν πρ ο ς τά  έξω. "Αλλοι, άλλοι: — Πού 
“πάτε; — Σ το  χωριό. Νά κ’ ένας δικός μας. 
ΕΤναι άπότοίκτος λοχαγός, αποκομμένος κι 
αυτός ά π ό  τ ις  δεκαρχίες του. — Τ ί γ ίνετα ι;

Τύφλες καί μούντζες. "Ολοι θέλουμε κρέ
μασμα. — Τ ί θά κάνουμε τώ ρα; — "Ολοι 
φεύγουν. — Δ ε γίνετα ι τίποτ* άλλο; Μάς 
ανατι ιυσσει μέ λ ίγ α  λ ό γ ια  τη θεωρία του: 
Ασύντακτοι οί άνθρωποι δεν πολεμούν. Καί 

στον πόλεμο καί στην επανάσταση οί άν
θρωποι πολεμούν οργανωμένοι. Σ υντετογμέ- 
νοι. Ο πω ς ξεκινήσανε τη νύχτα ά π ό  τά  χω

ριά  τους, ά πό  τ ις  γειτονιές. Τούς άφήσαμε, 
διαλύθηκαν, τέλειωσε. Αυτό ήταν.

Καθώς προχω ρούσαμε προς τον "Α γιο 
Λουκά, φεύγοντας κ έμείς προς τά  έξω, 
προσπαθούσαμε νά βγάλουμε σκάρτη τη θεω
ρ ία  του. Συναντήσαμε πάνω  ά πό  είκοσι ένο
πλους. Ο ύτε π ίσ ω  στην πόλη, ούτε νά κά
νουμε παρέα . "Ενας άπάντησε: — Δε γίνε
τα ι. "Εχω π α ιδ ιά . Και τό πρ ω ΐ πού  ξεκι
νούσε είχε  πα ιδ ιά . Τώρα ήταν άλλος άν
θρωπος.

Σ έ μιά γω νιά κοντά στο νεκροταφείο, συ- 
ναντιώμαστε ιμέ τό Μάρκο. Στέκεται στην 
άκρη τού δρόμου σ* ένα ψήλωμα μέ τά  χέρια 
σ τ ις  τσέπες, κοιτά προς την πόλη σάν άπο- 
σβολωμένος. Δεν έχει πνοή νά μάς μιλήσει.
"Ε πεσε κι αυτός ά π ό  τά  σύννεφα. Δεν σκε
φτόταν τ ί θά κάνει. Τ ί θά κάνουμε. Σκε
φτόταν τ ις  εεθύνες του. Οί εύθύνες του ήταν 
βαριές μά δεν ήταν τής ώρας. «Πηγαίνετε 
στο  χωριό καί βλέπουμε». Πήγαμε, δεν τον 
ξαναείδαμε. Σκίστηκε ή γής καί τον κατά
π ιε . Σ έ μιά περίοδο πού  ή παρουσ ία  του 
ήταν άπαραίτητη.

&
Πώς την πά θα μ ε;
Καί δω έπαληθεύτηκε ή λαϊκή ποεροιμία: 

«"Ο που στρώσει καθένας κοιμάται». Ή τ α ν  
φανερό π ώ ς ε ίχα μ ε στρώσει πολύ άσκημα.
Δέ φτάνει νάσαι επαναστάτης γ ιά  νά κάνεις 
έπανάσταση. Πρέπει νά είσαι όργανωτής. ’Ορ
γανωτής «ψείρα», πού  λένε. Μέχρι καί την 
τελευταία  λεπτομέρεια. Χαρτί καί καλαμάρι.
Νά έχουν μείνει τά  α πρόβλεπτα , περιορι
σμένα στο ελάχιστο. Αυτό τό  ξέραν οί π α - 
πουλήδες μας, πού  έκαναν κάθε τόσο έπανα- 
στάσεις ενάντια στην Τουρκιά. Πήραμε τό 
ντουφέκι γ ιά  μαγική ράβδο. Κι ό ίδ ιος ό 
διχτάτορας έμεινε κατάπληκτος. Γράφει στο 
ήμερολόγιο: «Έ ματαιώ θη άμέσως. Γ ιατί;
"Ελλειψις ύποστηρίξεω ς; Ά π ογοή τευσ ις;...
Παρ’ ολίγον, άν έξετείνετο νά μού έματαίωνε 
δλα...»

Α έγαμε καί ξανολέγαμε ύστερα ά πό  τό 
άναπάντεχο αποτέλεσμα: «Φταίνε οί δημο
κρατικοί πα ράγοντες στην Αθήνα. Μάς έξα- 
πάτησαν». Δ ικα ιολογία  αραχνοΰφαντη. Κα
νείς δεν μάς εΐχε έξαπατήσει. Στήν Α θήνα 
συζητούσαν, ξανασυζητούααν, συσκέπτονταν, 
αποφάσιζαν, μετάνοιωναν, άρνούνταν κάθε 
πρόταση ενότητας των δυνάμεων τής δημο
κρατίας, καθένας τού κεφαλιού του. Τ ί ά- 
νάγκη εΐχαν, ό λαός πλήρωνε τά  σπασμένα.
Ά π ό  κοντά κι ό Μ ανιαδάχης κανοναρχούσε 
σαρκάζοντας. Οί π ιο  αποφασισμένοι δημο
κράτες αήδιασαν στο τέλος, έβλεπαν καί τά  
χά λ ια  τού καθεστώτος, εΐπαν στο  Μητσο- 
τάκη: «Σύρε στήν Κρήτη, κάνε δ ,τι μπο
ρείς. "Αν κρατήσετε τρεις μέρες ή δικτατο
ρ ία  κοττέρρευσε. Ή  πυρκα γιά  θά απλωθεί 
σ ’ δλη την fΕλλάδα...»

Θά κροτούσαμε δχι τρεις, δεκατρείς κ* 
έκοτόν τρείς μέρες, θά κρατούσαμε άκόμα, 
πού  λέει ό λόγος. "Ο μως έγιναν κοταπλη- 15



κτικά, άπίθανα, οπτίστευτα, άσυγχώρητα 
σφάλματα.

Δεν ειδοποιήσαμε δχι την ’Αθήνα, άλλα 
ούτε την υπόλοιπη Κρήτη. Τό ΑΥΡΙ Ο τής 
28ης τοΟ 'Ιούλη άφορούσε τά  Χανιά. Τό ά- 
πόγευμα  της 29ης ό κόσμος και στην 'Α
θήνα και στην Κρήτη, πληροφορήθηκε έκπλη
κτος άπό  τ ις  άττογευματινές Εφημερίδες και 
άπό τό ραδιόφωνο, ττώς έγινε κίνημα στά 
Χανιά άττό όμάδα 400 ένοπλων, πώ ς κατε- 
λήφθησαν οί άρχές, άλλα τελικά τό κίνημα 
κατεστάλη. Ε ίχαμε καιρό και την τελευταία 
άκόμα στιγμή , νά ειδοποιήσουμε τό λαό τής 
Κρήτης. ΟΙ δυνατότητες υπήρχαν, ό λαός 
σ ’ δλη την Κρήτη είναι φτιαγμένος μέ τά  
ίδ ια  υλικά. Μιά προκήρυξη που θά κυκλο
φορούσε στο Ρέθυμνο και στο Η ράκλειο, 
.μερικές καμπάνες που θά χτυπούσαν τη νύ
χτα , μερικές ντουφεκιές στον άέρα, ό λαός 
θά ξεχυνόταν στους δρόμους, θά έκανε τό 
καθήκον του, μπορεί καί καλύτερα άπό μάς 
στά  Χανιά. Ή  δικτατορία ήταν άδύνατο νά 
χτυπήσει την έπαναστατημένη Κρήτη, άκόμα 
κι αν είχε δικό της στρατό. Δικό της στρατό 
δεν είχε. "Ο πω ς κι ό λαός, ό στρατός ήταν 
δημοκρατικός, ήταν εχθρός της δικτατορίας. 
Ό  Μ εταξάς τδξερε, τον είχαν ειδοποιήσει 
οί Επιτελάρχες του. Τό μολογάει ό ίδιος 
στά  γραφ τά  του.

" Α λ λ ο  : Δεν πήραμε στοιχειώδη μέτρα
προφύλαξης καί ασφάλειας. "Υστερα ά πό  τήν 
κατάληψη των άρχών καί τη σύλληψη των 
πολιτικών καί στρατιωτικών εκπροσώπων της 
δικτατορίας, δεν άφσπλίσαμε τη χωροφυλα
κή. Παντού -μπήκαν ένοπλοι επαναστάτες, 
παντού κάποιος χωροφύλακας χαμογέλασε 
<κχ’ έμεΐς μαζί σας —  προσχωρούμε», παντού 
κάποιος βενιζελικός παράγοντας βρισκόταν 
άπό  μηχανής θεός ν' άποτρέψει τον αφοπλι
σμό, την απομάκρυνση, τήν αντικατάσταση 
ά πό  τον έπαναστατημένο λαό, πού  είχε την 
ευθύνη γ ιά  την τάξη. Δεν αφοπλίστηκε ολο
κληρωτικά ό στρατός, δεν άνοιξαν όλες οί 
αποθήκες, δέν Εγκαταστάθηκε α π ’ τήν πρώ 
τη στιγμή  στους στρατώνες λαός, νά γίνει 
λόχος, τά γ μ α  νά στήσει καζάνι, νά πάρει 
παλάσκες καί γυλιό. Δέν απομονώθηκε ή 
πολιτική καί στρατιωτική ήγεσία. Ό  Υ πουρ
γό ς  Σφαχιανάχης, όδηγήθηκε άπό  ένοπλους 
στο σ π ίτι του. Μπορεί νά βρέθηκε καί κά-

ένόχληση. Κάποιος έπεισε τούς ένοπλους νά 
μείνουν στο σ π ίτ ι του νά τον φυλάνε μήπως 
καί τον πειράξει κανείς. Τού άφησαν καί τό 
τηλέφωνο νά τηλεφωνήσει στους φίλους του 
στά  Χανιά, στην 'Αθήνα, στο  Η ράκλειο, πώ ς 
χαίρει άχρας υγείας καί νά μήν ανησυχούν. 
Ό  επικεφαλής απότακτος λοχαγός  δέχθηκε 
πρόσκληση τής κ. Σφακιανάκη νά μήν κάθεται 
δξω στο δρόμο, βγήκε στο σαλόνι, τού πρόσ- 
φερε αναψυκτικά, άρχισαν τήν κουβέντα. Μέσα 
ό κ. υπουργός άξιαποιούσε τό τηλέφωνό του. 
Τον Ιπ π ό λ υ τ ο  τον πήρε ό βουλευτής Γεωρ- 
γιλαδάκης στο σ π ίτ ι του, τού προσ έφερε

καφέ καί άναψυκτικά, τουκανε τραπέζι τό 
μεσημέρι, κάθησε μαζί του νά τού κάνει 
συντροφιά, γ ιατρός ήταν, μπορούσε νά π ά - 
θει καί καμιά κρίση καρδιακή ό ξένος του. 
Κάτι παρόμοιο έγινε μέ τό  Μοίραρχο, τό 
Διοικητή καί τους άνώτερους άξιωματικούς 
τού Μ ου Συντάγματος. Τό ίδιο καί μέ τό 
διοικητή χωροφυλακής Χανίων, τούς άξιωματι- 
κούς τών Επιτελείων τους καί τών άστυνομικών 
τμημάτων. Μέσα σέ μιά νύχτα άπό  τύραννοι 
καί βασανιστές, πού  ήταν στήν πλειοψηφία 
τους, είχαν γίνει άκαχα άρνιά.

" Α λ λ ο :  Κανείς δέν βρέθηκε, κανείς δέν I
έμεινε στο πόστο του. Αυτά πού εΙπώθηκαν ι 
τήν παραμονή στή σύναξη τού Δημάρχου. 
«Αυτό τό άνολαβαίνω Εγώ», «Αυτό είναι τα
κτοποιημένο» κλπ., άποδείχτηκαν λόγια  καί 
καλές προθέσεις. Ε ξα ιρέσ εις μετρημένες. Μιά 
ά π ’ αύτές, ό στρατηγός Μάνταχας. Ε γ κ α 
ταστάθηκε στή Μ εραρχία καί άνέλοοβε τά  
καθήκοντά του. Ούτε στο συλλαλητήριο δέν] 
ήρθε. ‘Ο διοικητής χωροφυλακής δέν πήγι 
στή θέση του, ό ό διοικητής τού συντάγμα
τος π ή γε  καί άνάλαβε τυπικά τά  καθήκσντ< 
του. Δέν όργάνωσε τή δουλειά του, δέν πή( 
τά  μέτρα του, δέν έμεινε στή στρατώνα. Τι 
ίδιο καί στο Τηλεγραφείο καί στον 'Ασύί 
μοττο καί στή Γενική Διοίκηση.

" Α λ λ ο  : Υ ποτιμήσαμε τη νοημοσύνη τοί
λαού, τ ις  διαθέσεις του, τήν άποφασιστικό 
τητά  του γ ιά  άγώ να διαρκείας, ύπονομεύ 
σαμε τό ήθικό του, τον άφήσαμε νά σκορπί
σει, νά χάσει τή συνοχή του, νά αίφνιδιασθεΐ.

Α λ λ ο :  Πληγώσαμε τό πολιτικό τ<
κριτήριο καί τά  αίσθήματά του μέ τ ις  ζητι 
κραυγές γ ιά  τό Βασιλιά, πού εΤχε τήν κύριι 
ευθύνη γ ιά  τήν παραβίαση τού Συντάγματί 
καί τήν κατάλυση τών Ελευθεριών του.

Ό  Μ. Βολουδάκης άφηγεϊται (24-7-63) 
«Είμαι υπερήφανος γ ιά  τή συμμετοχή μι 
Κάναμε ανιδιοτελή άγώνα γ ιά  τή Δημεκι 
τ ία , ξεσηκώσαμε τό λαό κατά τού φασισμοί 
Αίσχύναμαι όμως γ ιά  τήν αποτυχία  καί 
αίσχύνομαι καί μετά θάνατον. ‘Ο 'Apic 
μένης δέν τήρησε τήν υπόσχεσή του. Ή  μι 
στά  Σφακιά καί μέ ειδοποίησε νά κατί 
τήν προπαραμονή. Τον βρήκα καί Κ|
Ε ίχα  άντΐί>ρήσεις. "Επρεπε νά έτο ιμαστοί 
Δυο μέρες δέν έφταναν. Τό βράδυ σι 
θήκαμε στο ’Ακρωτήρι. Ή τα ν  καί ό Μ< 
τάχης. Έπέμεναν. Βρέθηκα σέ δύσκολη 
ση. "Αν εμείς δέν παίρναμε μέρος καί < 
τύχαινε θά μάς έρριχναν τ ις  εύθύνες. 
πετύχαινε καί έπεφτε ό Μεταξάς, ό Μητσ< 
τάχης θά Εδραίωνε τήν πολιτική του 
σ τά  Χανιά. Στο τέλος δέχθηκα. Τό ίδιο βί 
δυ συνάντησα τούς άλλους βουλευτές. ‘Ο 
λυχρονίδης είπε πώ ς δέν θά συμμετά 
χωρίς νά Εξηγήσει τούς λόγους. Φαίι 
πώ ς τού τό  είχε π ε ί ό Σοφούλης. Ό  
κλατζής καί ό Γ εωργουλαδάκης 
άλλά καί αυτοί μέ δυσφορία καί άπαισκ 
ξία γ ιά  τήν Επιτυχία του.

( ΨΗ  αυνέχεια οτό επόμενο)



ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

’Ά ν ο ι ξ η ,  

ό ν ε ι ρ ο  τ ρ α χ ύ

I

-Σαν φτάσει ή άνοιξη με τά νερά 
και τ ’ άγρια ράκη 
και τρέξει αίμα
άτι ο το σώμα τον καιροί) πικρά 
και είναι ή ώρα σου 
βαϋ'ειά φενάκη 
το πρόσωπό σου όνειρο 
στόχος για τον τραχύ καιρό...

’Ά ν  είσαι εκεί πρωί ψηλά
κοντά στά μάρμαρα
πλάι στο σύννεφο
καί στον τραχύ καημό
άν σ’ έχουν πάρει άπό καιρό νησιά
καί δέοιιατα πουλιώνν» *
καί σονχονν κόψει τά φτερά
και στέκεσαι βαϋύ παιδί
κ ’ ένας σταϋμός γιά τον κορμού σου

τη φϋνρά
καί είναι ή ώρα...

Καί ψάχνεις πόρτες τραγουδιών
κι οργή σωμάτων
καί δ’έλεις νά κρατήσεις σ’ όνειρα
τά πιο γερά νησιά
καί τά μεγάλα κύματα
πικρών θαυμάτων...
’Ά ν  θέλεις.
’Ά ν  σ’ έχει πάρει ή ώρα καί πετάς

πέρα απ’ όλα τά πικρά 
καί τρέχεις 17



κ’ είν* ή καρδιά φωνή 
κ’ ή άνοιξη ή πιο πικρή τομή 

' και κάτω παίζουνε την τύχη των
καιρών

καί των κρυφών αιμάτων 
αν είναι ή ώρα...

Τα χέρια σου ποί) έψαξαν άπ’άκρη σ’
άκρη την πληγή 

καί γεύτηκαν τα μάτια σου 
την πίκρα τών θυμάτων 
καί σουναι ό θάνατος
c/ Z? Q ' θ 'eva pain) οκνλι 
καί τρέχεις
καί θέλεις δλα νά σε βρουν
να έρ&ει ό άνεμος κ’ ή δίνη κι ό καιρός
καί είναι σύγκρυο στην ώρα τών ωρών

ή άμοιβή
καί ψάχνεις νέο λυτρωμό
άν σουναι σήμερα ή άνοιξη
ένα τραχύ κι άτίίλασο παιδί
καί δεν μετράς τί κάνει ή μπάρα στον

καιρό
κι ούτε την άγρια σκηνή 
δπου πληρώνει ό άνθρωπος 
καί θέλεις
νά γίνεις ένα μέ το φώς 
καί νά τραβήξεις άγρια ψηλά 
νά πάρεις πίσω τ ’ όνειδος 
καί νά γίνεις μιά ώρα ανάμνηση 
που δλα τα ξεχνά 
νά κάνεις μιά καί νά βρεθείς 
πρώτος από τήν πόρτα τού φωτός 
καί νάν’ τα χέρια σου φτερά 
το στόμα σου βαίλειά πηγή 
ό λόγος σου ένας τραχύς αστερισμός 
κ’ ή πείνα κάτω που λύσσα 
ή ώρα γιά μιά νέα κραυγή...

18

’Ά ν  ίλές.

’Ά ν  είσαι άπό τήν πάστα τον καιρού



καί σπας το σώμα σου στά δυο 
και γίνεσαι /ua όνειρο 
και μια μαχαίρι από ϋνμό 
και ξέρεις
και ξεκινάς από τό φώς
να γίνεις άγρια βορά
καί να σε πάρουν κύματα καημού
καί μαύρου τρόμου
καί oh καλεΐ ό ήλιος άπό κει
καί πας
καί τρέχεις όλος μιά βροχή
καί είναι οί δρόμοι άπό τριγμό
κ ’ οί πόνοι τρόμο
καί είσαι σύ π  σι) &ά τό πεις
καί τα κοράκια πέρα να χυμοΰν...
Τότε
πάρε μιά νύχτα άνεμο 
γίνε για μιά στιγμή φωτιά 
κύμα άπό την πόρτα τής παραδοχής 
καί χτίσε τό ϋυμό
έλα μαζί με τή βαϋτιά τροφή που 

στέλνει ετούτη ή άνοιξη 
σφίξε άκόμα μιά φορά ένα κομμάτι 
άρνηση
τρέχα στήν κοίτη των λυγμών 
εκεί περνάει τ ’ όνειρο 
καί γίνεται βα&ειά φωτιά 
χτυπάει τήν πόρτα τον καιρού 
και τού ζητάει άπάντηση...
"Αν είσαι
πόνος καί πικρός πηλός 
χτισμένος μ * άγριο μάρμαρο 
θρεμμένος άγνωστον καρπό 
κλεισμένος σ’ άγριο καλπασμό 
άπό πληγή σε πυρετό 
κι άπό πικρήν άπόφαση 
σ’ άλλον απέραντο κλαυϋ-μό 
αν είσαι...

II

Γιατί μάς βρήκε ή άνοιξη καί σύ δεν είσαι πον&ενά
χτυπάς τις πόρτες άγρια £9



κι ούτε π  άκούγεται στιγμή 
ή μνήμη άτι’ τ ’ ΰνομά σου.

Σε ΰέλουν.

"Ας είσαι μόνος κι δνειρος 
άς είσαι απ’ άσπονδη κραυγή 
ας είσαι δλος ό λυγμός 
φτάνει να φτάσεις /«α στιγμή 
και να πετάξεις τά ρηχά 
και να τραβήξεις τήν καρδιά 
μπροστά μας νά τήν κάψεις...

Γιατί σε θέλουν.

Σε κρύβουν δλα τά στενά 
σε κρύβουν άγνωστες ριπές 
και κάνεις μιά και βρίσκεσαι 
εκεί που καίει ή άνοιξη 
και κάνεις μιά κι οποίος σέ δει 
φιλάει τή γή που πάτησες 
και τρέχει πίσω νά σοΰ πει 
και σύ ’σαι κιόλας μνήμη...

Ποιος #ά σέ βρει ;
Ποιος ίέά σοΰ πει ;

*Ετσι που πήρες τήν καρδιά 
και τήν κυλάς στά σκοτεινά 
έτσι που δεν υπάρχεις μιά στιγμή 
νά όρίέωΐέοΰν οί πόνοι ;

Κ ι όλοι σέ θέλουν.

Ψάχνει ή πίκρα νά σέ βρει 
ψάχνουν οί πόνοι 
ουρανομήκης άνοιξη 
κρατάει φτερά γιά σένανε
καί τό γαλάζιο τ ’ ουρανού δέ ίέέλει νά σέ χάσει. 
Σοΰ στέλνει άγρια πουλιά 
σοΰ στέλνει δλα τά νερά 
νά πεις πώς είσαι ποταμός20)



νά πεις πώς εΐοαι ή νέα κραυγή 
νά πεις πώς είσαι θάνατος 
νά τρίζουν τα φτερά σου.

Κάτι νά πεις.

Νά μην κυλάς από καιρό 
κι από γαλάζιο σ' ανοιχτό 
νά μή χαχλεϊς στό γαλανό 
κι υστέρα νά ξεχάσεις...

Γιατί σά σκύλος χύμηζε 
φέτος καί τούτη ή άνοιξη 
καί πάγωσαν τά μάτια μας 
καί τρέχουν σ’ άγνωστα νερά 
γιατί πνιγήκανε ξανά 
δέντρα 
καί φ>ύλλα 
καί κορμιά
τρέχει ό ήλιος σάν καημός 
ξανά σε τούτα τά στενά 
οι δρόμοι στέκουν μοναχοί 
κ* είναι φωνή τά χέρια μας 
που σβήνει στό ασήμι...

νΕλα γιατί σε έλέλουν οι πολλοί.

Πάρε τά μάτια μιας αυγής 
κι ανέβα από την πόλη μας 
γίνε ξανά — ξανόό πουλί 
καί θέρισε τον πόνο 
έμπα ξανά στά όνειρα 
καί δώσε το βαϋν φιλί 
νά γίνουν όλα άνεμος 
νά γίνουν όλα από χαλκό 
κι από κρασί τής κερασιάς 
νά σπάσει ή πόρτα τού καιρού 
νά μπουν κοπάδια ανάμνηση 
σ ’ αυτήν την άγρια λησμονιά

νά χτί-σεις ένα σίδερο

κ ' ύστερα, νά περάσεις.
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Ό  δάσκαλος Διονυσάκης, πού χαίρεται και τό σκωπτικό παρωνύμιο «νΑφλας- 
νΑφλας», είχε πιει τον καφέ του καί διάβασε την εφημερίδα του. Ή  συνήθεια αυτή 
είναι πολύ καλή καί τή διατηρεί άπό παλιά: ενώ παίρνει τον καφέ, διεςέρχεται καί 
τήν έφημερίδα —  τώρα τελευταία θέλει δλα άν είναι δυνατό νά τα γνωρίζει για τη 
νέα επιστήμη, τήν Αστροναυτική. Πριν έμφανιστεϊ ή έπιστήμη αυτή, ό Διονυσάκης 
διάβαζε μόνο τό κύριο άρθρο καί τό πιο σωστό είναι νά πει κανείς δχι δτι τό διάβα
ζε, αλλά δτι το κοίταζε, τό έλεγχε άπό ορθογραφικής πλευράς. Τί πολλά λάθη πού 
κάνουν οι έφημερίδες! Ό  δάσκαλος χαιρόταν νά τά ψαρεύει δλα κάθε πρωί, νά τά 
άρμαθιάζει στο περιθώριο με τό κόκκινο μολύβι καί υστέρα νά κάνει έξυπνη συζή
τηση με τούς άλλους δασκάλους καί με τούς μαθητές. Τώρα ή άσχολία αυτή ή στα
μάτησε ή πέρασε σε δεύτερο πλάνο —  εμπρός πάει ή Αστροναυτική. Τόν έχουν 
πολύ συνεπάρει οί νέες προοπτικές καί άν δεν υπάρχουν άκόμη τά επιστημονικά δε
δομένα νά αισθάνεται τόν έαυτό του στή Σελήνη ή σε κανένα πλανήτη, δεν είναι τος 
δμως πλέον καί στή γη.

Είχε πιει λοιπόν τόν καφέ καί είχε διαβάσει τήν έφημερίδα. Καί κατέβαινε τά 
σκαλιά δταν άκουσε πού τόν φώναζε άπό μέσα ή γυναίκα του:

—Διονυσάκη, τήν έπήρες τήν όμπρέλα;
Πείσμωσε καί σκέφτηκε νά μήν άπαντήσει, γιατί μέ το οιάολο, δταν μάλιστα 

είναι πρωινός, τά βγάζει κανείς πέρα; Συνέχισε λοιπόν νά κατεβαίνει τά σκαλιά, 
αλλά έκείνη άχτένιστη, μέ πλήθος τσιμπιδάκια, φουρκέτες, πιασμάν καί σκληρό 
πείσμα στό άγύριστο κεφάλι της βγήκε στό παράθυρο:

— Ρωτάω άν έπήρες τήν όμπρέλα!
-—Μά είπα, ’Αγγελική, δτι δέν πρόκειται νά βρέξει...
—E? έγώ είπα νά τήν πάρεις. Δέν έχω όρεξη νά γυρίσεις κρυολογημένος καί 

νά κρεββατώσεις κ’ έμένα, δπως... άλλά νά μή μας άκοϋνε, άν θέλεις, καί στή γει
τονιά, δέν είναι ύπέρ έσοϋ. Γύρισε λοιπόν νά τήν πάρεις, διότι εάν δέν γυρίσεις έσύ, 
Διονυσάκη...

Ή  συζυγική πείρα είναι σεβαστή, ό δάσκαλος έχει άπό καιρό άφομοιώσει τή 
γνωστή άλήθεια: ή γυναίκα θέλει —  δ διάβολος θέλει. Πρός τί λοιπόν τά πολλά 
λόγια; Έ πρεπε νά γυρίσει καί νά πάρει τήν όμπρέλα.

* * *

Ή  φροντίδα της ήταν συγκινητική, δ Διονυσάκης δμως πήρε άπό τά χέρια της 
τήν όμπρέλα μέ τό παράπονο δτι παίρνει σταυρό μαρτυρίου. ^Ω!, πώς τό είχε άντι- 
παθήσει έκείνες τίς ήμέρες τό μαύρο αυτό κατασκεύασμα μέ τήν ψυχρή σιδερένια 
λαβή καί τά σουβλερά μπαλίνια πού ήταν σά νά τρυπούσαν πέρα - πέρα τό συκώ
τι του. Δέν τό τρυπούσαν βέβαια τό συκώτι, άλλά μπορούσαν νά τού κάνουν άλλη



ζημιά πού θά ήταν δλη δική του: άπό τή μιά στιγμή στην άλλη νά γκρεμίσουν χάμω 
δ,τι αυτός πάσχιζε νά οικοδομήσει έπί τρεις όλόκληρους μήνες.

Έδώ καί τρεις μήνες έγκατάστησαν στην πόλη Μετεωρολογικό Σταθμό: ένα 
βαρόμετρο, κάποια συσκευή πού σημείωνε την κατεύθυνση καί τήν ταχύτητα τοΰ 
άνέμου, δυό - τρία ρολόγια, δλα αύτά τοποθετημένα σέ κουβούκλια τά μετάφεραν μέ 
προσοχή καί τά έστησαν στήν ψηλότερη πλατεία τής πόλης, τούς Άέρηδες. Μία 
άκρη τής πλατείας τήν έφραξαν μέ άγκαθωτό σύρμα καί μπροστά κρέμασαν πινα
κίδα από χοντρό χαρτόνι: «Προσοχή! Μετεωρολογικός Σταθμός. Κίνδυνος - θάνα
τος!»· Τό τελευταίο, καθώς καί τή νεκροκεφαλή, τά έβαλαν βέβαια γιά  τούς πιτσι
ρίκους νά μή ρημάξουν τά μηχανήματα.

Δέν είχε περάσει πολύς καιρός άπό τότε πού οί κάτοικοι τής έπαρχιακής αύτής 
πόλης κατόρθωσαν, υστέρα άπό χρόνια διαμάχη μέ τή γειτονική πολιτειούλα Γ . ' , 
νά πάρουν στόν τόπο τους τήν έδρα τού Ειρηνοδικείου. Κατόπιν άπό τήν έπιτυχία 
αύτή, ή έγκατάσταση τού Μετεωρολογικού Σταθμού έρχόταν άλλο ένα βήμα έμπρός 
στό δρόμο τής προόδου. Έ τσ ι χαιρέτισαν τό γεγονός δλοι οί συνειδητοί πολίτες. 
"Οσοι μάλιστα παρακολουθούσαν καί τις διεθνείς έξελίξεις καί γνώριζαν τί γοργός 
πού έγινε τώρα τελευταία ό άνθρωπος προχωρώντας πρός τά άστρα, συνδύασαν τό 
ένα γεγονός μέ τό άλλο καί ό ένθουσιασμός τους ήταν περισσότερος. Ή  πλατεία τών 
Άέρηδων έβριθε κάθε βράδυ ικανοποιημένο πλήθος. Δύο άπό τούς προνοητικότερους 
καφετζήδες, πού είχαν μεγάλα καφενεία στό κέντρο, έστειλαν προσωπικό καί άνοι
ξαν έκεΐ πάνω έξοχικά. Τό ένα τό όνόμασαν.«Τεχνική ΙΙρόοδος», τον άλλο «Κοσμι
κόν Διάστημα».

Έ γ ινε  αμέσως έγγραφο στό ‘Γπουργεΐο γιά  νά έρθει κι δ ειδικός κι άπό τό 
Υπουργείο κατέφθασε αμέσως άλλο έγγραφο δτι δέν ύπάρχει ειδικός. Καί τότε 
λοιπόν έμπρός στό δημαρχείο τοιχοκολλήθηκε ή άνακοίνωση έκείνη, άπόπου ξεκί
νησε δλη ή ιστορία. Ή  άνακοίνο>ση απευθυνόταν σέ δλους τούς πολίτες, καλοΰσε 
δμως μόνον έναν: αυτόν πού δντας σέ μία γραμμή μέ τις τελευταίες έπιτυχίες τής 
έπιστήμης θά άναλάβαινε τό καθήκον νά δόσει ζωή στά μηχανήματα, ώστε μετά 
νά δόσουν κ’ έκεΐνα νέα ζωή στήν πόλη καί νέα αίγλη. Παρουσιάστηκαν δύο. Ό  έ
νας ήταν ό δάσκαλος Διονυσάκης. Ό  δάσκαλος Διονυσάκης, δταν διάβασε στήν ά
νακοίνωση δτι δ δήμος δρίζει άμοιβή τού μετεωρολόγου εξακόσιες πενήντα δραχμές 
τό μήνα, έκατσε καί ύπολόγισε δτι εξακόσιες πενήντα δραχμές τό μήνα είναι ποσό 
άξιόλογο γιά νά βγάζει μέ περισσότερη αξιοπρέπεια πέρα τά οικογενειακά βάρη, 
άρα ήθικό δικαίωμα νά καταφρονήσει τό ποσό τούτο δέν τό είχε. Ό  άλλος υποψή
φιος ήταν δ καθηγητής τών φυσικών κύριος Κότσης. 'Ο κύριος Κότσης πήρε κι 
αυτός ώς αφετηρία τις ίδιες λογικές προϋποθέσεις, τις έθεσε κατόπιν στήν ίδια λογι
κή συνάφεια μέ τά οικογενειακά βάρη καί ήρθε —  άλλοιώτικα δέ μπορούσε νά γ ί
νει —  στό ίδιο συμπέρασμα. "Οπερ έδει δεΐξαι. Ναί, άλλά δύο ζωντανά σέ μιά τάβλα 
δέν τρώνε' δ δήμος είχε νά διαλέξει.

ΤΗταν άνοιξη καί ή πλατεία τών 'Αέρηδων, στεκόταν, τά βράδια κυρίως, πο
λυσύχναστη. Σέ φόρτσες βρίσκονταν καί τά δύο έξοχικά. Έ κεΐ έφταναν κάθε βράδυ 
οί δύο ύποψήφιοι, άνέβαιναν στήν πλατεία δπως οί παλαιστές στό στίβο. Δύο λοιπόν 
ήταν οί πρωτοπαλαιστές, στά δύο, κατά τά πάτρια, μοιράστηκαν καί οί θεατές. Τ ί 
άλλο θά έκαναν; —  έρριξαν τόν κύβο καί τά δύο έξοχικά. Ή  «Τεχνική Πρόοδος» 
πήγε μέ τούς κοτσικούς- Φύση πιο ρωμαντική δ Διονυσάκης συνέδεσε τή μοίρα του 
μέ τό «Κοσμικόν Διάστημα».

Τό κυριότερο πλεονέχτημα ήταν υπέρ τού κυρίου Κότση. Αυτός πού ήταν φυ
σικός, στεκόταν πιο κοντά στά μηχανήματα, ένώ δ Διονυσάκης, άπό άλλο σκαρί 
άνθρωπος, ούτε τά μηχανήματα, ούτε τά νούμερα άγαποΰσε. Εκείνο πού λάτρευε 
αυτός —  τούς έτρεφε μεγάλη λατρεία —  ήταν τά στρογγυλά γράμματα. Ά πό  μι
κρό παιδί τόν άκολουθοΰσε ή φήμη τού καλύτερου ορθογράφου καί τού άριστου καλ- 23



λιγράφου σέ δλη τήν πόλη δπως καί ατά περίχωρα. Στην άνορθογραφία είχε άνοίξει 
πόλεμο καί την έκδίωκε από παντού —  άπό τις έφημερίδες, από τά τετράδια των 
μαθητών, άπό τις άγράμματες έπιγραφές των μαγαζιών.

—Καλά, του έλεγαν όρισμένοι έξυπνο: καταστηματάρχες. Ά μ  καί τά 'Ά 
γ ρ α φ α  πώς νά τά γράψουμε, δάσκαλε;

ΤΩ, πώς θύμωνε μέ τόση άγραμματωσύνη!
— "Αλφα, άλφα, άλφα, μωρέ!
Τά δυνατά αότά σημεία του άντίπαλου τά γνώριζε καλά ό κύριος Κότσης καί 

τό πρώτο βράδυ προσπάθησε νά τον παρασύρει σέ δημόσια συζήτηση στό θέμα: 
Τ£ είναι Μετεωρολογία καί ποια τά στοιχεία αυτής. "Οσα δμως ή Μεγάλη Εγκυκλο
παίδεια γράφει ύπό τη λέξη «Μετεωρολογία» ό Διονυσάκης τά ήξερε νερό, ώστε 
κατά τή συζήτηση έλαμψε |ii τις άφθονες γνώσεις. Λέτε δμως δτι καί δ κύριος Κότσης 
δέ γνο>ριζε άλλους τρόπους γιά νά βάλει κάτω τις βαριές πλάτες τοϋ αντιπάλου;

— Ά ν  δ άγαπητός Διονυσάκης, είπε, μπορεί νά είναι —  καί δμολογουμένως 
είναι —  ή κορυφή τής όρθογραφίας, έπεται άραγε μέ τούτο δτι αφού γνωρίζει πώς 
γράφεται ή λέξις νΛ γ  ρ α φ α , μπορεί καί νά προίσταται ένός Ιδρύματος τών 
θετικών έπιστημών καί μάλιστα την Ιποχή τών τεχνητών δορυφόρων καί τών δια- 
πλανητικών ταξιδίων;

Στά πικρά λόγια του δ Διονυσάκης απάντησε:
— Είναι δμως λίγα τά παραδείγματα τών μεγάλων εφευρετών πού έγι

ναν μεγάλοι άπό απλοί δάσκαλοι; Τ ί ήταν αίφνης δ Τσιολκόφσκι, δ πατήρ τής Α 
στροναυτικής; Απλός δάσκαλος!

— Μάλιστα, άλλά μαθηματικός! άνΐιλάλησε ό καθηγητής τών φυσικών Κότσης.
— Τέτοιες λεπτομέρειες πιά έμεΐς οΐ κοινοί θνητοί πώς νά τις μαθαίνουμε; 

χαμογέλασε μέ φανερή πονηρία δ Διονυσάκης. Γιά νά τά πληροφορούμεθα δλα τά 
περί ρώσου Τσιολκόφσκι πρέπει νά διαβάζουμε κρυφίως τήν γνωστή έφημερίδα τής 
άριστεράς ή ίσως καί τίποτε άλλο άκόμη...

Ή  συζήτηση έμπαινε σέ ναρκοθετημένο πεδίο καί δ καθηγητής τών φυσικών 
σηκώθηκε όρθός.

— Προειδοποιώ! Ό  πρώτος λαλήσας έδώ περί ρώσου Τσιολκόφσκι δέν άνή- 
κει εις αότήν τήν δχθην. Είναι δ συνάδελφος άπό τό «Κοσμικόν Διάστημα» καί ας 
έχομε τήν γνώση διότι θά έπακολουθήσει συνέχεια...

— Καλώς! είπε δ Διονυσάκης καί πέ<ταξε πέρα τή φινέτσα. Άφοϋ είναι έτσι, 
έχο) ράματα γιά τό σκάφανδρό σου.

Τά ρά|ΐατα πού χρησιμοποίησε δ δάσκαλος μένουν προς ώρας μυστικά, άν 
κάποτε μελετηθούν τά άρχεία τοϋ δήμου θά τά μάθουμε. Είναι δμως βέβαιο δτι 
χρησιμοποιήθηκαν τρόποι δοκιμασμένος γιατί πέρασαν τρεις - τέσσερες ημέρες 
καί μέ |ιιά κοινοποίηση τοϋ δημάρχου δ Διονυσάκης έγινε μετεωρολόγος.

Ή  δουλιά πήγαινε έπί 'τρεις τόσους μήνες ικανοποιητικά. Δύο φορές τή μέρα, 
τό πρωί καί τό βράδυ, άνέβαινε ατούς Άέρηδες, ερριχνε μιά ματιά στά μηχανή
ματα, κατάγραφε τούς άριθμούς πού έδειχναν καί τούς πήγαινε ως τό ταχυδρο
μείο, πού δέν ήταν καί μακρυά, γιά νά τούς διαβιβάζουν οι τηλεγραφητές στό κέν
τρο. Καί στό τέλος κάθε μήνα πήγαινε στό ταμείο τοϋ δήμου κ’ έπαιρνε τις εξακό
σιες πενήντα δραχμές, δπως τις είχαν ύποσχεθεί καί τά διάφορα οικογενειακά 
βάρη τά σήκωνε μέ τήν άπαιτούμενη άπό ένα δάσκαλο άξιοπρέπεια. Πολύ ωραία 
λοιπόν θά ήταν άν δλες οί μέρες κυλούσαν μέ τήν καλή αυτή σειρά. Καί πώς άλ- 
λοιώς; "Ετσι θά κυλούσαν άν δέν ύπήρχε καί τό τρίτο πρόσωπο πού έδώ άκριβώς 
σήμανε ή ώρα του νά παρουσιαστεί.

Πρόκειται γιά  τον κυρ - Δημοσθένη. Ό  κυρ - Δημοσθένης είναι ό πεθερός 
τού καθηγητή τών φυσικών Κότση, νευρικό γερόντιο γερής καί άκατάβλητης κρά
σης, όνδόντα καί πλέον χρονών, πρώην δάσκαλος καί πρώην παιδονόμος. Τώρα 

24 παιδονόμοι δέν υπάρχουν, ο κυρ - Δημοσθένης δμως υπάρχει! Περιέρχεται άκόμη
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τα στενορύμια καί θέλε; φανατικά νά άναβιώσει τα αύστηρά καί στέρεα έκεΐνα ήθη. 
'Επικρίνει καί προειδοποιεί- Προπαντός τά νέα κορίτσια. Καί τούς παλαιούς δμως 
μαθητές του, πού έχουν γίνει άντρες μέ οικογένειες, ρευματισμούς καί μουστάκια, 
ό παλιός παιοονόμος τούς βλέπει άκόμη ξυπόλυτους καί μπόσικους ταραχοποιούς καί 
κουνώντας τό μεγάλο δάχτυλο τούς συγκρατεΐ άπό τό νά μήν κάνουν άταξίες.

Είναι καί μνησίκακος άνθρωπος, δσες κακές πράξεις τοΰ έκαναν τότε τά 
παιδιά τίς θυμάται, θυμάται καί τά παρατσούκλια τους. Τό σημερινό δήμαρχο λο- 
γουχάρη, πού άνήκει στήν αντίπαλη παράταξη, τόν φώναζαν τά παιδιά « π ε 
π ό ν ι α »  γιά  τό λόγο δτι τό κεφάλι του ήταν στενό καί μακρουλό δπως τά πε
πόνια. Στις περασμένες έκλογές, δταν δ δήμαρχος βγήκε στό μπαλκόνι νά έκφω- 
νήσει λόγο, ό γέρο - παιδονόμος φώναξε: «Μαύρο στόν II ε π ό ν ι α ! », οι συμ
πολίτες δμως, πού είναι οί περισσότεροι παλιοί μαθητές, δέν τόν άκουσαν καί τώρα 
τά πληρώνουν. Τό Διονυσάκη τόν έλεγαν « Μ α λ λ ι α ρ ο κ ύ δ ω ν ο »  γιατί τό 
σώμα του τό κάλυπτε παχύ στρώμα κατσομαλλίδας ώστε πραγματικά ή άξιοθρή- 
νητη θέα του θύμιζε τά άθλια μαλλιαροκύδωνα, ό Διονυσάκης δμως δέ θύμωνε 
τόσο μέ αδτό, δπως δταν τόν φώναζαν « ρ ο λ ο γ ά » ,  έπειδή ό πατέρας του 
ήταν ρολογάς. Τότε τοΰ κακοφαινόταν πολύ καί έκανε παράπονα.

"Οταν ό κυρ - Δημοσθένης έμαθε ποιός κατάφερε κ’ έφαγε τό ψωμί τοΰ 
γαμπρού, θυμήθηκε άμέσως καί τά δύο παρατσούκλια. Προτίμησε τό δεύτερο. Κα
τέβηκε στήν άγορά καί βρήκε τό Διονυσάκη. ’Έβγαλε τό καπέλο του καί τό κα
τέβασε ως κάτω:

— Καί είς άνώτερα, κύριε μετεω - ρ ο λ ο γ ά  !
Λέγοντας την τελευταία λέξη, τό «μετεω» τό μάσηξε μέ τρόπο καί δ τόνος 

έπεσε στήν τελευταία συλλαβή. Ή  φράση άκούστηκε:
— Καί είς άνώτερα, κύριε ρ ο λ ο γ ά  !
Καί έκανε άμέσως τό γύρο δλης τής πόλης. ’Αλλά αθώα καί φαιδρά πράγμα

τα ήταν αύτά, ή πολεμική θά έμενε στείρα άν στή συνηθισμένη προσλαλιά δέ γινό
ταν άργότερα τούτη ή προσθήκη:

— Τί καιρό προλέγετε διά την αύριο, κύριε μετεω - ρ ο λ ο γ ά  ;
Τό φρόνιμο ήταν νά άπαντήσει δτι τά λίγα έκεΐνα δργανα δέν ήταν προφ·ή- 

τες. Δέν τό είπε δμως. Μόλο πού είχαν περάσει άρκετές δεκαετίες καί μ’ δλο 
πού έγινε κι δ ίδιος δάσκαλος, πάντα δταν μπροστά του παρουσιαζόταν δ γέρος, 
τόν έπιανε λιγάκι έκεΐνο τό παλαιό σχολικό τρέμουλο. Κόμπιαζε, γινόταν άναποφά- 
σιστος, γινόταν πάλι μαθητής. Τό έπαθε αύτό καί τώρα. Τό απαιτητικό βλέμα τοΰ 
γέρο - δάσκαλου, τό νεκραναστημένο « ρ ο λ ο γ ά ς » ,  δ πολύς κόσμος γύρω πού 
ακούε —  δλα αύτά έκαναν ώστε άντί νά δόσει τή φρόνιμη απάντηση, χαμήλωσε 
δειλά τό βλέμμα καί πρόφερε μέ σαθρή έλπίδα:

— Αιθρίαν...
* * *

Ή  άλλη μέρα ήταν αιθρία! Καί παρόλο πού ό κυρ - Δημασθένης κατέβηκε 
πρωί - πρωί στην άγορά μέ τήν πολύχρωμη ζακυθινή ομπρέλα του, δ ουρανός ήταν 
δλη τή μέρα λαμπίκο καί άστραφτε δ ήλιος. νΑστραφτε γλυκός καί άνοιξιάτικος, δ
πως άρχισε άπό τή μέρα έκείνη νά λάμπει τό νέο επιστημονικό κύρος τοΰ Διονυσάκη. 
Περνούσε τό καλοκαίρι, στερεωνόταν δ καιρός, στερεωνόταν πιο καλά καί ή έπι- 
στημονική φήμη. ’Εννοείται, δέν έκανε τίς προγνώσεις του στό βρόντο. ’Έκατσε μέ 
ύπομονή καί βάθυνε στά δσα ή ’Εγκυκλοπαίδεια γράφει ύπό τίς λέξεις: «αιθρία», 25



«άνεμος», «άχλύς, κοινώς καταχνιά», «βαρόμετρον», «βροχή», «καιρός», «πίεσις 
(άτμοσφαιρική)», «προγνωστικά (καιρού)», «χάλαζα», «χιών»... άλλα δύο ήταν 

οΕ σίγουροι σύμβουλοι: ό Καζαμίας καί τό Βουνό τής Κεφαλωνιάς. Αιώνων παρα
τηρήσεις έλεγαν δτι αν πέφτοντας δ ήλιος, τό βουνό φαίνεται στον δρίζοντα καθαρό, 
καθαρή θά είναι καί ή μέρα πού έρχεται. "Αν δμως τό σκεπάζουν νέφη, είναι κα
θαρό δτι θά έχουμε βροχή. Ά πό τό ψήλωμα τών Άέρηδων ό Διονυσάκης κοιτούσε 
κάθε βράδυ τό βουνό, κοιτούσε κατόπιν καί τόν Καζαμία. "Αν τό βουνό στεκόταν μέ 
τόν Καζαμία σύμφωνο, ή απάντηση έβγαινε καθαρή, ίσως λιγάκι άφελής, άλλά 
άνεπιτήδευτη καί ίσια, όπως ποίηση τού περασμένου αιώνα. "Αν δμως διχάζον
ταν οί γνώμες, ό μετεωρολόγος βουτοΰσε στή σοφία τού δάσκαλου καί ό χρησμός 
γινόταν βοστρυχωτός καί τεθλασμένος, δπως σύγχρονος στίχος:

•—Ένδέχονται νέφη άκαθορίστου πυκνότητος, ατινα κινούμενα έκ δυσμών 
προς άνατολάς ή καί τάνάπαλιν, δύνανται νά άπολήξουν είς ύετόν, έφ’ δσον δμως 
πιθανός άνεμος δεν άπωθήσει αυτά πρός τήν πλευράν τού άπεράντου πελάγους!

Καί άλήθεια τήν άλλη μέρα έτσι κάπως Ιρχόταν ό καιρός. 'Όταν πάλι ό δά
σκαλος έλεγε αιθρία, έβγαινε αίθρια.

-—Γκούχ, έβηχε ό κυρ - Δημοσθένης. Ου σύ μέ λοιδορείς άλλά τό..· θέρος! 
θ ά  έχωμε δμως τήν ύπομονή καί θά άναμείνωμε τό φθινόπωρον...

* * *

Τό φθινόπωρο ξέρουμε δτι είναι άστατο δπως περίπου οί ήγέτες τών κεντρώ-1 
ων κομμάτων. Ή  πρώτη άποτυχία έγινε μέσα στον στενό κύκλο τής οικογένειας] 
καί έμεινε κρυφή. Κανείς τήν παραμονή δέ ρώτησε πώς θά ξημέρωνε b καιρός. 
Μόνο στην πεθερά του, πού σηκώθηκε πρωί - πρωί νά πάει στην έξοχή, είπε δ· 
ή μέρα θά ήταν καλή, ραγδαία δμως βροχή έπιασε τη γριά στό δρόμο καί τά γέ
ρικα κόκκαλα μούσκεψαν. 'II πρώτη λοιπόν λογική φράση πού είπε ή γριά, δταν] 
ό δψηλός πυρετός τσάκισε, ήταν αυτή εδώ: ας πάει νά λέει ό Καζαμίας, τώρα ποί 
έμπήκε τό χεινόπωρο δλα τά μέλη τής οικογένειας νά βγαίνουν άπό τό σπίτι 
τήν όμπρέλα στό χέρι.

Τό προκνό, πού ό Διονυσάκης πήρε τήν όμπρέλα άπό τό χέρι τής γυναίκι 
του, ήταν άπό τά πρώτα πρωινά τού φθινόπωρου. 'Ο ουρανός ξημερώθηκε συννεφιά^ 
σμένος, θά έβρεχε. Ό  Διονυσάκης λοιπόν δέ θά γύριζε τόσο πικρός νά πάρει τήι 
όμπρέλα, άν τό περασμένο βράδυ, στήν έρώτηση τού κυρ - Δημοσθένη, πού έγινε μέ
σα στό κεντρικό φαρμακείο:

— Τί προλέγετε διά τήν έπαύριον, κύριε μετεω - ρ ο λ ο γ ά  ;
δέν είχε άπαντήσει:
— Αίθρίαν!
— Είσθε βέβαιος ή σάς κατέχει ή γνωστή νεανική αισιοδοξία; "Εχετε ύπόι 

δτι παρήλθεν τό θέρος!
— Ή  ’Επιστήμη δέν άλλοιώνεται κατά τάς έποχάς τού έτους καί δέν νο< 

λόγω τού γήρατος!
Ωραία τά είπε. 'Ωραία καί βασισμένα, άφοΰ τό Βουνό τής Κεφαλωνιάς φ< 

νόταν τό βράδυ καθαρό, ένώ ό Καζαμίας γιά όλόκληρη τή δεύτερη βδομάδα τ< 
Σεπτεμβρίου έλεγε: «Καιρός γλυκός καί αίθριος. Κυβερνητική κρίσις είς Ίταλίαι 
Μεγάλη διπλωματική έπιτυχία τού Έλληνος Πρωθυπουργού». "Ωστε κι 
άπάντησε, μάλιστα ή τελευταία φράση στάθηκε τόσο τσουχτερή πού ό γέρος, 
βρίσκοντας τί νά πει, έβηξε καί δίχως νά καληνυχτίσει βγήκε άπό τό φαρμακεΐι

’Αλλά τί ευτυχισμένο πρωινό ήταν κι αύτό πού ξημέρωσε! Ά πό χτές άκό»ι 
οί Ογδόντα χρονών κλειδώσεις είχαν προαισθανθεί δ,τι δέ μπορούσαν νά συλλά( 
τά μετεωρολογικά όργανα: τή βροχή πού έρχόταν. Τά προμηνύματα δυνάμω;26
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τη νύχτα, ποτέ άλλοτε οί ρευματικοί πόνοι δέν έγιναν πρόξενοι τόσης χαράς. Κι 
δταν πια την κονταυγή [τέντωσε τό χέρt Ιξω άπό τό παράθυρο κ’ ένοιωσε τήν 
πρώτη σταλαγματιά έκείνη βρόντηξε σαν ηχηρός πανηγυρικός μπάτσος πού κατέ
βαζε ό γέρο - παιδονόμος στις μπατάλικες παρειές τοΰ ρ ο λ ο γ ά .

— ”Ωπ! έκραξε λοιπόν ό γέρος καί αρπάζοντας τήν ομπρέλα του κατέβηκε 
χοροπηδώντας τά σκαλιά καί τράβηξε τρεχάτος καί εύθυμος σάν σπουργίτης κατά 
τούς Άέρηδες.

* * *

Ή  βροχή είχε δυναμώσει δταν ό Διονυσάκης βγαίνοντας άπό τό Μετεωρολο
γικό Σταθμό βρέθηκε μπροστά στόν κυρ - Δημοσθένη. Ό  κυρ - Δημοσθένης κάτω 
άπό τή ζακυθινή όμπρέλα του γελούσε δπως σέ παρόμοιες στιγμές γελάν τά κακά 
πνεύματα στά παραμύθια.

— Λοιπόν, τί καιρό, κύριε ρ ο λ ο γ ά ,  λέγει ή άνοσος ’Επιστήμη;
Ό  γέρος δέν ήταν μόνος. Δυό - τρεις άκόμη ζακυθινές δμπρέλες χοροπηδού

σαν πίσω άπό τή δική του καί δπως τον Διονυσάκη τόν ξέρουμε πιά λίγο - πολύ, 
φυσικό είναι πού τόν συμπαθούμε στην κατάσταση πού βρέθηκε. “Ο,τι δμως έγινε 
άπό κεΐ καί κάτω μάς παρουσιάζεται άσυμβίβαστο μέ τόν χαρακτήρα τοΰ άνθρώπου.
Είναι άπό τά άπρόσδοκητα έκεΐνα πού τά συναντάμε άκόμη καί σέ άνθρώπους πού 
γνωρίζουμε πολύ καλά, κάποτε καί στόν έαυτό μας. Ό  Διονυσάκης θύμωσε πολύ! 
Παραμέρισε, σχεδόν έσπρωξε τό γέρο καί ήταν Αποφασισμένος νά μή δόσει καμμία 
σημασία καί καμμία άπάντηση, άλλά έντελώς ξαφνικά, σέ δεύτερη Ιρώτηση τού 
κυρ - Δημοσθένη:

— Ερωτώ, κύριε ρ ο λ ο γ ά ,  τί θά γίνει σήμερα; 
άπάντησε, καί μετά άποροΰσε καί δ ίδιος πώς τού ήρθε τέτοια σκέψη:

— Σεισμός θά γίνει!
Καί πήρε τρέχοντας τόν κατήφορο κατά τό ταχυδρομείο·

* * *

Είχε δόσει τό τηλεγράφημα καί βρισκόταν στο δρόμο προς τό σχελεΐο, δταν
άκουσε τις πρώτες κραυγές καί είδε τούς πρώτους ήλικιωμένους συμπολίτες πού
έτρεχαν άφήνοντας τά σπίτια τους καί τήν πόλη. ’Αξιότιμοι καί τολμηροί άντρες,
παλαιοί πολεμιστές μέ παράσημα άπό τούς πολέμους έτρεχαν πανικόβλητοι καί ά-
κάλυπτοι καί κανείς δέν στεκόταν νά τού δόσει εξήγηση. Άκούγονταν πώς έσκου
ζαν γυναίκες καί παιδιά καί πώς βροντούσαν οί πόρτες καί τά σκούρα τών παρα
θύρων καί πώς επίσης άρχισαν νά χτυπάν καί οί καμπάνες άπό τά τέσσερα μαζί 
καμπαναριά.

“Ενα στίφος παιδιά πού κατέβαιναν άπό τό σχολείο πανηγυρίζοντας, κύκλω
σαν τό δάσκαλο. Λυτά τοΰ άνάγγειλαν δτι μαθήματα δέ θά γίνουν.

— Γ ιατί;
— θ ά  γίνει σεισμός!
Κάτω άπό τά πόδια του σάλεψε τό χώμα. Μαζί μέ τούς πολίτες άρχισαν ξαφνικά 

να τρέχουν καί τά σπίτια, οί δρόμοι καί οί τέσσερες έκκλησίες μέ τά ψηλά καμπανα
ριά τους —  εμπρός, δίχως άλογο, δίχως τό κοντάρι του πήγαινε δ "Αη - Γιώργης!
Ετρεξε κι δ Διονυσάκης. Μά εκεί, τρέχοντας γ ιά  νά βγει τό γρηγορότερο άπό τήν 

πόλη, θυμήθηκε πώς έχει παιδιά, γυναίκα καί πεθερά άρρωστη. Κοντοστάθηκε 27
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μιά στιγμούλα, δλα δμως γύρω του έξακολουθοΰσαν νά τρέχουν αύξάνοντας μάλιστα 
ταχύτητα καί αύξησε καί αυτές. Πιό πέρα πάλι στάθηκε, πάλι άρχισε να τρέχει, 
κατόπιν δέν ξαναστάθηκε, ούτε κι άλλη ταχύτητα ήταν δυνατό να προστέσει...

Αργότερα, δταν ξεκαθαρίστηκαν τα πράγματα, θυμήθηκε δτι ένώ έτρεχε, 
κάπου είδε καί τό γέρο - παιδονόμο νό τρέχει. Κ’ έκείνη μόνο τή στιγμή άναρωτή- 
θηκε: «μήπως;», άλλα ήταν μια φευγαλέα στιγμή πού μέσα στήν τόση ταχύτητα 
πρός τά έμπρός δέν έπαναλήφτηκε. Τό πράγμα είναι φυσικό άφοΟ τέτοιο πανδαιμό
νιο έπικρατοΰσε.

Μόνο κατόπιν έμαθαν πιά δλοι πώς έγιναν άκριβώς τά γεγονότα.

* * *

Ό  μεγάλος σεισμός πού κατέστρεψε τή μισή πόλη, χωρίς δμως να σημειωθεί 
ο ύ τ ε  έ ν α  θ ύ μ α ,  έγινε τό πρωί έκείνο στις δέκα ή ώρα, 15' καί 4 " ,  δ- 
πως καταχώρησαν οί άρμόδιες ύπηρεσίες στό σεισμολόγιο. Καί κράτησε μέ μικρά 
διαλείμματα περίπου μισή ώρα. Γιά ένα τέτοιο γεγονός έγραψαν οί έφημερίδες 
πολλά.

Ή  άρχαιότερη άπόλες τις έλληνικές έφημερίδες άμέσως τήν άλλη μέρα έθετε 
σοβαρό έρώτημα καί απαντούσε: «Υπήρξε λοιπόν θεία έπιφοίτησις ή λειτούργησε 
ή |ΐεγαλεπήβολος έπιστημονική ένόρασις τού άνδρός; Άπλούστατα: ύπήρξε καί 
τό ένα, λειτούργησε δμως καί τό άλλο».

’Άλλη καθημερινή έφημερίδα δημοσίευε ώραΐο ρεπορτάζ μέ μία άνδρεία άλλά 
καί χαριτωμένη υπογραφή γυναικός καί λέγονταν στό τέλος καί τούτα: «’Άφησε 
βαθύτατη έντύπωσιν καί ή συμπεριφορά τού άνδρός. "Οπως ό κυβερνήτης, κατά 
γραπτούς καί μη κανόνες, δφείλει τελευταίος νά έγκαταλείψει τό 6υ0ιζό;ιενον σκά
φος, έτσι έθεάθη καί αύτός νά αποχωρεί τής τραγικής πόλεως τελευταίος ύποβα- 
στάζων διά μέν τής μιας χειρός τήν άσθενή πεθερά καί διά τής άλλης τά δύο 
τέκνα καί την σύζυγον...».

Τό γνωστό γιά τά επιστημονικά ένδιαφέροντά του «Ελληνικό Παρελθόν» έ
λεγε δτι ένώ οί άνθρωποι βαδίζουν γοργά πρός τά Ά στρα καί δέν αποκλείεται άπό 
στιγμή σέ στιγμή νά πάμε στη Σελήνη ή στήν Αφροδίτη, «ημείς έδώ υπήρξαμε 
θλιμμένοι μάρτυρες τής ελληνικής άπουσίας». Ά λλά αυτό πόσο θά κρατούσε; «’Ι 
δού λοιπόν άπλός δημοδιδάσκαλος...».

Μά τόσο καθολική ήταν ή συγκίνηση ώστε μέ τά δόσε - δόσε άγγιξε ό έν- 
θουσιασμός ώς καί τήν Τέχνη. ”Ετσι έγινε καί γράφτηκε τό θαυμάσιο έκείνο πα
νηγυρικό: «Δώδεκα Πύλινα Τροπάρια, χαραγμένα μέ Κεχρί σέ Δώδεκα Πλάκες 
άπό Λύθρωπα». ’Έ χω  τήν ευγενική συγκατάθεση τού γνωστού λογοτεχνικού πε
ριοδικού, οπού τυπώνονται συνήθως Τροπάρια καί ’Επιτύμβια, καί βάζω κ’ έδώ 
τούς έναρκτήριους στίχους, πού ποιό άλλωστε σκεπτόμενο Ελληνόπουλο τούς αγνοεί:

'Οπλιστήκαμε μέ διαβήτη καί τό σχετικό μολυβοκό - μολυβοκόντυλο
Τά νέφη είναι άνθρωποι - άνθρωποι καί όδύρονται στό άπειρο σά νέφη
άμφίβολης ποιότητας.
Δημιουργήματά Σου είναι κι αυτά, Κύριε,
Μέ κάθε Δημιουργία γεννιέται ένας θεός.
Ά λλά έγώ είμαι Κινούμενο Σχήμα —  νέφος καί ποΰναι ή βροχή;
Κύριε, Κύριε!...

Τέλος βραδυνή έφημερίδα άρχισε νά δημοσιεύει βιογραφική μυθιστορία: «Ά 
πό δάσκαλος ταπεινός —  Μέγας Ιεροφάντης τΰν φυσικών φαινομένων» καί άνά- 
βαλε γιά μετά τή συνέχιση τής αύθεντικής αφήγησης: «Ό  ούρακοτάγκος τής Τα- 
βόρας ήτο υίός τού Έλληνος Ραψίτου;».28
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Ό  «άνδριάς τοΰ Τρούμαν» μέ τά άποκαλυπτήριά του έδώ κατά τήν άξιομνη- 
μόνευτη 29 Μαίου 1963, σ^ήν ουσία άποκάλυψε τό νεώτερο απ’ τούς «δουλικούς 
μώλωπας» τού έθνους. Στή γλώσσα των καθιερωμένων ευφημισμών μας, πού ένά- 
μισυ τώρα αιώνα φενακίζουν τήν έθνική συνείδηση, λέγεται «δόγμα Τρούμαν». 
Τό δόγμα αυτό —  ή μεταπολεμική γραμμή τής έξωτερικής πολιτικής τής Α μ ε
ρικής (1947) —  έδοσε έδώ τη  συνέχεια, τήν κορύφωση καί τήν «λύση» τοΰ κα
τοχικού εμφυλίου πολέμου, εκείνου πού άρχισαν καί οδηγούσαν τότε οί γερμανοί, 
κατά τών ίδιων δυνάμεων τής εθνικής αντίστασης, όταν οι άγγλοι σταμάτησαν μι- 
σοστρατίς. Καί δσο καί αν πικραίνει, ή Ελλάδα μέ τό δόγμα Τρούμαν ή,ττήθηκε 
στήν ουσία άπο τον Χίτλερ: έδώ κυβερνούν, παρασημοφοροΰνται καί σκοτώνουν οι 
δοσίλογοι συνεργάτες του, οί πελάτες καί οί νικητές τού δόγματος. Ή  νίκη τους 
αυτή είναι καί ή prim a causa τοΰ ανδριάντα: κάθε πελάτης προσκυνάει τό χέρι 
πού τον προστατεύει. "Οσο γιά  τήν νεώτερη δψη τής «προστασίας» τής Αμερικής, 
αυτή δεν είναι παρά έναλλαγή φρουράς στο έδώ συλλογικό προτεκτοράτο τής δυ
τικής Ευρώπης πού έπιβλήθηκε άπ’ τήν Συνθήκη τής έλληνικής άνεξαρτησίας 
(7 Μαΐου 1932) μέ τούς ευφημισμούς τών «προστατίδων δυνάμεων» καί τών «φι

λελλήνων». Επιθέτων πού άντί νά ευφραίνουν, πρέπει, κατά τον Ροίδη, «ν’ άναβι- 
βάζουν έρύθημα άγανακτήσεως καί έντροπής επί τής παρειάς παντός άξιοπρεποΰς 
Έλληνος». Ξενηλασία, θά πήτε; "Οχι. 'Απλούστατα πραγματική άμοιβαιότητα α
νεξαρτησίας στά πλαίσια διεθνών ισοτίμων δεσμεύσεων —  αύτό πού απαιτεί ή έ
θνική φιλοτιμία τοΰ έλληνικοΰ λαού.

Σάς στέλνω ενα ποίημα άπ’ τό C anto  G eneral τοΰ Νερούδα, τοΰ άμερικα- 
νοΰ ποιητή μέ τά «φτερά τοΰ Πινδάρου καί τοΰ όνυχας τοΰ Γουβελάλης. Τό άλη- 
θινό πορτραΐτο τοΰ «πατρός» τοΰ δόγματος. Είναι πάντα ορθός προσανατολισμός μιά 
τέτοια ιστορική λεζάντα στο βάθρο τοΰ άρδιάντα, σάν μιά έπιγραφή γνήσια πάνω 
σε κίβδηλο νόμισμα.

X. Ν. ΚΑΛΑΤΖΗΣ
’Αθήνα, 8 ’Ιούλη 1963

ΓΧ .: Τό ποίημα υπάρχει στο Β ' τόμο. (’Απ’ τό I I  τ. τοΰ C anto  G eneral 
(1950 —  ΙΓ  Xpovty-ό 1948 (’Αμερική) —  γαλλική μετάφραση άπ’ τό Ισπανικό 

τής Alice A krureiller. έκδοση τών E d iteu rs  F ra n fa is  reun is Παρίσι 1952). 29
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*0 μίστερ Τρσύμαν στό Νησί άριβάρει 
τοϋ Πόρτο Ρίκο,

'Έργετε στό νερό
τό γαλανό των αγνών θαλάσσιον μας 
έδώ να νίψει τά ματωμένα δάχτυλά του. 
Μόλις διέταξε νά θανατωθούν 
διακόσιοι νέοι έλληνες, 
τα μυδραλλιοβόλα του δουλεύουν 
με εντελή ακρίβεια, 
μέρα τη μέρα
κατά τάς διαταγάς του, τά δωρικά 
κεφάλια-βότρυς καί έληά 
μάτια τοϋ αρχαίου πελάγου, πέταλα 
τής κορινθιακής στεφάνης, 
πέφτουν στό ελληνικό χώμα.

Οί δολοφόνοι
τσουγκρίζουν πίνοντας
τό γλυκό κρασί τής Κύπρου
με τους experts βόρειό-Αμερικανούς
άνάιιεσα σε δυο σκαστά γέλια,
με τά μουστάκια στάζοντας
καμένο λάδι καί αίμα ελληνικό.

Φτάνει ό Τρσύμαν στις πηγές μας
νά πλύνη έδώ τά χέρια του τά κοκκινοβαμένα
άπ3 τό μακρυνό αίμα, καί κατόπι
δογματίζει, κηρύσσει καί χαμογελάει
στό Πανεπιστήμιο, καί μέσα στη μιλιά του
κ/.είνει την καστιλλάνικη λ.αλιά,
σβύνει τό φως τών λόγων,
πού από δώ ξεχύνονταν,
κρουσταλλένιο ποτάμι,
καί δογματίζει: «θάνατος στη φωνή σου,
Πόρτο - Ρίκο».30
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Άναδιφώντας τά  κατάλοιττα τού Κ. Ν. 
Σάθα,1 ανάμεσα σ τις  δέσμες εκατοντάδων 
τροσωττικών του γραμμάτω ν σταλμένων ά π ’ 

γνωστότερους, τότε, σοφούς της Ευρώ- 
ΐς, πολυάριθμων άταχτω ν σημειώσεων του, 

|επίσημων εγγράφων και χρεωγράφων του ά- 
;όμα, ξεχώρισα, γ ια  την ώρα, μια σειρά 
ρ ά μ μ α τα  καί χειρόγραφ α σταλμένα σ το  Σ ά - 

c, α π ’ τον Δημήτρη Θεοδ. Γρίβα,2 με σκο- 
γο να συνταχτεΐ ά π ό  κείνον το ιστορικό των 
ώτερων Γριβαίων κ’ ιδ ια ίτερα  ν’ άπομνη- 
ιιωθεΐ ή πολυτάραχη επαναστατική πολιτεία  

Θεοδωρότκη Γρίβα.
Ομως, δε στάθηκε μπορετό, στο  Σάθα, 

άνιστορήσει τα  κατορθώματα των καινούρ
ιων Γριβαίων, έτσι καθώς έγινε με τους πρ ο 
γόνους της Ιδ ιας άρματωλικής γεν ιά ς.3 Οϊ 
ίτίες, γ ια  την ώρα, παραμένουν άγνωστες. 
Ιιθοχνώτερη, φαίνεται, ή έκδσχή οτι ό Σ άθας 

τό έργο αυτό έξ α ιτ ία ς  της ένασχό- 
του με τ ’ άρχεΐα  της Βενετίας που 

]σε ω ς τα  βαθειά γη ρ α τειά  του.
Κείνο δμως πού δε γράφτηκε άπ* τό Σ ά - 

c, πολύ άργότερα  —  υστερ* οστό εϊκοσπέν- 
:, σω στά, χρόνια —  δόθηκε άπ* τον Δ. Γρ. 
.αμπουρογλου. Μια σύγκριση άνάμεσα σ τα  

κατάλοιπα Σ άθα , τά  σχετικά  με τούς Γρι- 
^αίους, καί του έργου τού Καμπούρογλου, 

:ίνει να βεβαιώσει την υπόθεση π ώ ς ό Δ.

Από τά κατάλοιπα Σάθα 
τοϋ Γιώργου Κ. Γάτου

Γρίβας, κουράστηκε να περιμένει τό Σάθα 
καί τελικά έδωσε άντίγραφ α των χειρογράφων 
καί στον Κ αμπούρογλου έτσι πού  ό τελευταί
ος να μπορέσει να παρουσιάσει σ τα  1896 
τη μελέτη «Θεόδωρος Γρίβας. -—  Βιογραφικόν 
Σ χεδ ία σ μ α  επ ί τη βάσει εγγράφω ν καί ση
μειωμάτων. Έ ν  Ά θήνα ις έκ του τυπογραφείου 
Παρασκευά Λεώνη, σχήμα  8ο, σελίδες 128.

Έ χουν γραφ τεί σέ μιαν έποχή πού  ό Σ ά - 
θας μεσουρανούσε στη  μεσαιωνική ιστοριο
γραφ ία , ερευνώντας τ ίς  μεγάλες, τής Εύρώ- 
πης, άρχειακές βιβλιοθήκες. Καθώς φαίνεται 
— «έβράδυνα ν’ άποστείλω  τά ς  ζ η τ ο υ 
μ έ ν α ς  σημειώσεις»5 —  πρώ τος αυτός, 
με τήν προτροπή  τού ιστοριογράφου Μέντελ- 
σων Βαρθόλδυ,® ζήτησε τά  χειρόγραφα των 
Γριβαίων ά π ’ τό Δ. Γρίβα καί κείνος, τά  π α 
ραχώρησε πρόθυμα «γινόσκων καλώς τά  πρ ο ς 
τούς Γριβαίους έσθήματα»7 καί με την π ε 
ποίθηση «δτι ούδείς άλλος (σού) δύναται με 
πλειότερον ενδιαφέρον καί πρ ο ς τήν π α τρ ί
δα  καί π ρ ο ς  τήν μνήμην τού άνδρός έκείνου 
νά γράψη καλλιτέρσν τήν βιογραφίαν tou».s

"Ετσι γεννήθηκε μ ιά  αλληλογραφία ά π 5 
τήν οπο ία  κρατάμε έξ (6 ) άποκρίσεις. Είναι 
γραμμένες άπ* τό  γραμματικό τού Γρίβα, 
καθώς τό  φανερώνει ή διαφορά γραφής τού 
κειμένου άπ* τή γραφή τής υπογραφής κ’ υ- 
πογράφουνται μονάχα άπ* αυτόν.



Τά πρώτα, πέντε, γράμματα  έρχοι/νται σέ 
σννέχεια και χρονολογική και σέ περιεχόμε
νο. "Εχουν γραφτεί σ τά  1871 κι άναφερουνται 
στο  ίδιο πάντα  θέμα* στην άποστολή χειρο
γράφων και σημειωμάτων γ ιά  τη σύνταξη 
τής βιογραφίας. Μ’ έξαίρεση το πρώτο, πού 
ξεχωρίζει γ ιά  την όργή και την π ίκρα  πού 
διατυπώνεται ένάντια στον Τρικουπη και στην 
«ψευτοφυλλάδα» του, γ ιά  την άποαιώττηση 
και παρερμηνεία τής σωστής συμβολής του 
Θ. Γρίβα στην έπανάσταση και γ ιά  την κα
ταγραφή τών μαχών κ* έκστρατειών πού πρω
τοστάτησε αυτός, τ ’ άλλα έχουν πληροφορια
κό μονάχα χαρακτήρα και μπορούνε νά χρη
σιμέψουνε σάν τιηγές γ ιά  τούς τόπους δια
μονής του Σάθα καί του Δ. Γρίβα, μέσα σ ' 
αυτό τό διάστημα.

Τό έχτο καί χρονολογικά τελευταίο (1873 ) 
εΤναι όλότελα διαφορετικό με τά  πρώ τα  κ’ εν
τελώς προσωπικό δπω ς θά δούμε.

ΓΡΑΜΜΑ Ιο
Μεσολόγγιον τή 26 Μαρτίου 1871 

Φίλτατέ μοι Κωνσταντίνε,
Τήν από 26 Φεβρουαρίου έχ  Βενετίας φ ιλι

κήν μοι επιστολήν Σου έλα6ον εγκαίρως, έ- 
βράδυνα δέ ν’ άποστείλω τάς ζητου)ΐένας ση
μειώσεις, διότι είχον ανάγκην νά συρράψω® αυ- 
τάς διασπαρμένας ούσας ως εκ τής μή στα- 
θεράς διαμονής μου εις τό κτήμα.10

Ό  Μακαρίτης εκείνος, ήτο έξ εκείνων οΐ- 
τινες έγνώριζαν νά έπιτίθενται μόνον κατά τών 
Τούρκων δπου τους ήκουον καί όχι εξ εκείνων 
οΐτινες μακράν του κινδύνου μενοντες πάντο
τε, έφρόντιζον νά κάμωσιν Υπομνήματα διά τών 
όποιων νά ίδιοποιηθώσιν άκολούθως τους άγώ- 
νας καί τό αίμα τών άλλων. Έγνώριζε νά προ- 
κινδυνεύη πάντοτε, μή σκεφθείς δτι μίαν ήμέ- 
ραν είς Τ ρ ι κ ο ύ π η ς , μόλις κατά τό 
1824 έλθον έν Έ λλάδι καί μηδέποτε συμμερι- 
σθείς τούς κινδύνους αυτής, φροντίση διά μιας 
ψευτοφυλλάδας νά σκεπάση μέ στακτήν τάς δά- 
φνας άνθρώπου, ο στις ουδέποτε κατά τήν διάρ
κειαν τού άγώνος έπέτρεψεν εις άλλον νά προ- 
κινδυνεύση αυτού.

Ό  Τρικούπης άρνεΐται είς αυτόν τήν πρω
τοβουλίαν κατά τήν έκπόρθησιν του Βραχω- 
ρίου, σχεδόν σιωπά τά κατά τό Κομβότιον, μει
ώνει και σχεδόν καταστρέφη τό τρόπαιον τού 
’Αετού, άποσιωπά άναιδώς τον κατά τόν ’Α
χελώον άγώνα του καθ’ ού, εάν καί άλλοι, μή 
έμποδίζοντο υπό τού Μαυροκορδάτου τότε, τόν 
έμιμοΰντο, ήθελεν σύμπασα ή εκ τεσσάρων 
παασάδων συγκείμενη, δπό τόν Βρυώνην στρατιά 
πάθη χείρον εκείνου δπερ ή υπό τόν Δράμαλην 
στρατιά έπαθεν είς Πελοπόννησον* άποσιωπά 
σχεδόν τάς κατά τήν Δεβιά καί Ρίζαις νίκας 
του, άποδίδει, καίτοι προκινδυνεύσαντος, τήν 
άποτυχίαν τής άλώσεως τού φρουρίου τής Κο
ρώνης είς τούς δπ’ αυτόν, μολύνας τό κατόρ
θωμα τού έν ΙΙάτραις λινού τού Σεήτ - άγά, παρα
σιωπά τήν αυθόρμητον έπιβίβασίν του είς τόν 
στόλον δπως σπεύση προς βοήθειαν τού κινδυ- 
νεύοντος Μεσολογγίου, δπερ πάντες οΐ λοιποί 

32 συνάδελφοί του ήρνήθησαν νά πράξωσι. Τούς

έξω τού Μεσολογγίου έν τφ ατόλψ κινδύνους τ< 
δτε εδρεθείς μετά τού σώμα:ός του εντός τ' 
ναύης τού Μπόταση διευθυνομένης δπό τού άτ; 
μήτου έκ Σπετζών Αναργύρου Λεμπέση καί 
κλωθέντες δπό δύο ’Αλγερινών φρεγατών, σι 
νεφώνησαν μετά τού Πλοιάρχου, δπως τοποθετή] 
σωσιν τούς δπό τόν Γρίβαν χερσέους πολεμιστά 
παρά τάς κανονοθυρίδας τής ναύης καί διά τ< 
τουφεκισμού αυτών νά ούρετερώσωσι τό έχθρικί 
πυρ τών κανονιών φονεύοντες τούς Τούρκους 
ροβοληστάς καί νά σωθώσι ασχολούμενων τοη 
λοιπών έλληνικών πλοίων είς τήν ναυμαχίι 
ενώ ή Χαύη έπροπορεύετο προσπαθούσα ν’ 
ποβιβάση αυτόν είς Μεσολόγγιον. Τούτο πα( 
λήψας είς τάς σημειώσεις σέ άφίνω νά 
προσθέσης.

Αμα λάβης τάς σημειώσεις νά μέ είδοπο^ 
ήσης παραχρήμα περί τής παραλαβής των, 
πως Σοί πέμψω καί τήν συνέχειαν άπό τής 
φίξεως του Καποδιστρίου μέχρι τού 1862. Σι 
μείωνέ μοι συγχρόνως καί τήν διεύθυνσίν Σί

Σέ άσπάζομαι άδελφικώς 
Ό  φίλος Σου 

Δ. Γρίβας
Γ.Γ. Προς

τόν Κύριον Κωνσταντίνον Σάθαν
είς Βιέννην

ΓΡΑΜΜΑ 2ο
Άθήναι 28 Απριλίου 1871 

Ψίλτατε Κύριε Σάθα!
ΙΙάν δ,τι εδρίσκω άφορών τόν Γέροντά 

θά σοί πέμπω σύμφωνα μέ τήν έπιθυμίαν 
καί μέ τήν τού φιλέλληνος Γερμανού Ίστορΐ 
γράφου,11 σύ δέ συναρμολόγησον αυτά, 
σοί πέμπω έγκλείστως δύο ποιήματα δημοσ; 
θέντα τό μέν έν τφ Έθνοφύλακι,12 άπαγγελ( 
κατά τό μνη^ιόσυνον αυτού έν Άθήναις υπό 
ίδιου ποιητοΰ έν έκκλησίαις μετά τόν παρά 
νομομαθούς Κόκκινου έκφωνηθέντα λόγον, 
δέ ποιηθέν παρ’ άλλου1* καί δημοσιευθέν κι 
τήν ημέραν καθ’ ήν έσυζητεϊτο έν τή Έθν< 
λεύσει τό περί άνεγέρσεως, δημοσία δαι 
μνημείου του καί περί συντάξεως προς τήν 
ραν του.

Σέ άσπάζομαι 
Ό  φίλος σου 

Δ. Γρίβας
Γ.Γ. Διά τού προσεχούς Ισως προφθάσω j 

σοί πέμψω καί τήν σειράν άπό τού 1828 - II

ΓΡΑΜΜΑ 3ο

Εν Περατια τή 17 Ιουλίου 4  
Φίλτατέ μοι, ■

Εξ ’Αθηνών σοί είχον γράψη έγκλείσας 
τίνος περικοπάς ποιημάτων άφορώντων τό> 
ρωντα, επειδή δέ δέν έλαβα άπάντησίν σου| 
τής επιστολής μου εκείνης, δπέθετον δτι έ* 
τέλειψες τήν Βιέννην, ήδη δέ πληροφο' 
δτι ευρίσκεσαι αυτόθι σοί πέμπω τά έγκλι 
άντίγραφα 16 έπιστολών11 τάς δποίας έθι 
σα λίαν άναγκαϊον νά μεταφράσης1* καί έ| 
στείλης, δμού μέ τάς λοιπάς σημειώσεις, 
είχα προαποστείλη, πρός τόν σοφόν φιλέ]



Βερτόλδον Μβντελσώνα, χνχμένων επιστολήν σου 
£·ά, χοΟ πρώτου ταχυδρομείου δπωζ πληροφορή
σω περί τής παραλαβής των καί διευθύνσεώς 
σου, ττρός αποστολήν καί τών λοιπών σημειώ
σεων των άφορώντων τα από τής έλεύσεως τοϋ 
Καποδιστρίου μέχρι τής τελευτής του κατά ’Ο
κτώβριον τοϋ 18G2.

Πληροφοροϋμαι δτι 6 ανωτέρω Γερμανός ' Ι 
στοριογράφος προέβη είς τήν Ικδοσιν τόμων τι- 
νών,β καί ανάγκη πάσα να έπισπευθή ή άπο- 
στολή τών σημειώσεων. Γινόσκω καλώς τά πρός 
τους Γριβαίους έσθήματά σου πέπεισμαι δτι θά 
προτιμήοης πάσης άλλης σπουδαίας άνασχολή· 
σεώς σου τήν ύπόθεσιν ταύτην.

Σέ άσπάζομαι έγκαρδίως 
Ό  φίλος σου 

Δ. Γρίβας

Γ.Γ. Τάς έπιοτολάς σου πρός μέ τάς πέμπης 
εις Λευκάδα.

Πρός τόν Κύριον
Κωνστ. Σάθαν είς Βιέννην

ΓΡΑΜΜΑ 4ο
Μεσολόγγιον τήν 24 Αύγουστου 1871

’Ακριβέ μου φίλε,
Λάβε τήν σειράν τής βιογραφίας τοϋ Γέρον- 

τος από τής έλεύσεως τοϋ Καποδιστρίου είς 
'Ελλάδα μέχρι τέλους τής έκστρατείας τοϋ 
1854, Τνα άρχίσης τάς δι* αυτών εργασίας σου 
καί μετά 3 - 4  ήμέρας σοΙ πέμπω καί τάς άπό 
τής εποχής έκείνης μέχρι τής τελευτής του.

Σέ άσπάζομαι γλυκά 
Ό  φίλος σου 

Δ. Γρίβας

ΓΡΑΜΜΑ 5ο
21 ’Οκτωβρίου 1871

Φίλτχτέ μοι,
Τήν άπό 1 ’Οκτωβρίου τρέχοντος μηνός επ ι

στολήν σου έλαβον. Σάς αποστέλλω καί τήν συ
νέχειαν τών σημειώσεων μέχρι τής τελευτής 
τοϋ μακαρίτου. ’Επίσης καί μίαν σημείωσιν μι- 
κρχν17 ινχ πρόσθεσης κάτι τί δπερ εις τάς άπο- 
στχλήσας σημειώσεσι παρελήφθη καί δπερ κατ’ 
εμέ τουλάχιστον είναι σπουδαΐον.

Λεν αμφιβάλλω δτι οδδείς άλλος σου δύναται 
μέ πλειότερον ενδιαφέρον καί πρός τήν πατρί
δα και πρός τήν μνήμην τοϋ άνδρός εκείνου νά 
γράφη καλλιτέραν τήν βιογραφίαν του. Είμαι 
πεπεισμένος δθεν δτι χάριν τούτου θά έπιμοιρα- 
ΖΎιζ μέρος τών πολυτίμων διά τήν πατρίδα α 
σχολιών Σου ινα άναγνώσης τά διάφορα πονή
ματα τά μνημονευόμενα έν τχ ΐς  σημειώσεσι.

V' ** r ν- ε  κσπα^ομαι 
c0  φίλος σου 

Δ. Γρίβας
Πρός τόν Κύριον Κωνστ. Σάθαν 

Είς Βενετίαν

*;Γ· Τινά εκ τών έπισυναφθέντων έγγράφων 
αποδεικνυουν τάς ύπέρ τής τηρήσεως τής τά- 
ς~ως κατά τήν τελευτχίχν έπανάστασιν προσπα-

eO Κ ω ν. Σάθας γ\)ρω σ τά  1870.
(ανέκδοτη φω τογραφία)

θείας του καί χρησιμεϋον ως ή ώραιοτέρα ά- 
πάντησις είς τούς μοχθηρούς εκείνους οιτινες 
έπροσπάθησαν νά διαδόσωσι δτι ό άνήρ ούτος εΐ- 
χεν ροπήν είς τήν αναρχίαν. Τά δέ λοιπά χ- 
ποδεικνύουν τήν πεποίθησιν, ώς σημείωσα, ήν 
οι άλλοι ειχον πρός αυτόν.

Τό έχτο και τελευταίο γρ ά μ μ α  του Δ. 
Γρίβα, στο  Σάθα, καθώς -παραπάνω σημεί
ωσα, είναι όλότελα ξένο μέ τό  -περιεχόμενο 
και την κινούσα αφορμή τών άλλων πέντε 
καί δυό, σω στά, χρόνια μετά α π ’ αυτά. Εί
ναι γραμμένο τόν καιρό πού ό Δημήτρης 
Γ ρ ίβας ήταν υπουργός τών Στρατιωτικών 
στην Κυβέρνηση Δ εληγιώ ργη1’ κι ό Σ ά θας 
βρισκόταν στην εντατικότερη περίοδο τών 
ερευνών του. Ή  μη υπόμνηση, σέ τούτο, γ ια  
τη σύνταξη της β ιογραφ ίας, μέ κάνει νά π ι
στέψω πώ ς τό θέμα, πού  τόσο απασχόλησε 
καί τούς δυό, σ τά  πρώ τα  τους γρά μ μ α τα , 
θάχε κλείσει ή όλότελα άποξεχαστεί καί συ
νακόλουθα πώ ς κ ’ ή αλληλογραφία τους θά
χε  διακοπεί ή α ισθητά αραιώσει.

Ά π ’ τό Τδιο τό  κείμενο μπορούμε άσφαλτα 
νά συμπεράνουμε πώ ς είχε πρσηγηθεί γρ ά μ 
μα του ΣόΦα στον Γρίβα, τ ις  μέρες τ ’ "Αη Δη- 
μητριου, μ’ ονομαστικές ευκές καί μέ την 
«αιώνια» παράκληση νά γραφτούν επιχορη
γήσεις κρατικές στο νέο προϋπολογισμό γ ιά  
τ ις  εκδόσεις του.:& ’Απάντηση τοϋ Γ ρ ίβα  στο 
παραπάνω  γρ ά μ μ α  τοϋ Σ άθα , εΐναι λοιπόν 
αυτό πού κρατάμε καί μαζί, παράκληση θερ
μή νά μεσολαβήσει ό τελευταίος ατούς γνω- 33
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στούς του Γ ερ μανούς δημοσιογράφους νά 
καταχωρήσουνε, σέ γερμανική έφημερί- 
δα, άττάντησή του, σέ λίβελλο πούχε δη
μοσιευτεί, άνώνυμα, έναντι ον του, στο περιο
δικό τής Λειψίας Im  N euen R eich .

ΓΡΑΜΜΑ 6ο
Άθήναι 31 'Οκτωβρίου 1873

Φίλτατέ μοι,
ΣοΙ ευχαριστώ διά τάς συγχαρητηρίους εύ- 

χάς σου έπί τή έπετείψ έορτή τοϋ όνόματός 
μου.

Περιττή ήτο ή δπόμνησή σου περί του έν τφ 
νέψ προΰπολογισμφ καταλογισμού τοϋ άφορών- 
τος είς σέ κονδυλίου, καθ' δτι γινώσκεις τό ύ- 
πέρ σοϋ ενδιαφέρον μου.

Γνωστός καί κακοήθης έγραψεν αύτόθι λί- 
βελλον κατ' έμοϋ, δστις δημοσιευθείς είς τό έν 
Λειψία περιοδικόν σύγγραμμα in N euen R eich 
άναδημοσιεύθη μεταφρασθείς υπό τής Κλειοϋς. 
Ε π ε ιδή  συ έχεις σχέσεις μετά των γερμανών 
δημοσιογράφων σοΙ εγκλείω τήν πρός τόν λί- 
βελλον άπάντησιν καί σέ παρακαλώ νά φρον- 
τίσης διά τήν ταχειαν δημοσίευσίν του. ΣοΙ 
παρατηρώ δέ δτι είναι πολύ άναγκαΐον νά δη- 
μοσιευθή έν τφ αύτφ τής Λειψίας περιοδικφ 
συγγράμματι καί έν τοιαύτη περιπτώσει, δπως 
μή ή σύνταξις τοϋ N euen R eich παρουσιάση 
δυσκολίας, δύνασαι νά άντικαταστήσης τάς δπο- 
σημειουμένας λέξεις λ ί β ε λ λ ο ς καί λ ι - 
β ε λ λ ο γ ρ ά φ ο ς  διά τοϋ διατριβή και 
διατριβογράψος. "Αν δμως βλέπης αδύνατον τήν 
έν τφ αύτφ περιοδικφ συγγράμματι δημοσίευ- 
σιν τής άπαντήσεως τότε φρόντισαν νά δημοσιευ- 
θή είς άλλην γερμανικήν εφημερίδα, χωρίς νά 
έπιφέρης τάς ανωτέρω τροποποιήσεις. Άλλ* δ- 
πωσδήποτε ή δημοσίευσις νά γίνη ταχέως.

Σέ άσπάζομαι 
*0 σός 

Δ. Γρίβας

Παρά τ ις  προσπάθειες μου, τό Im  N euen 
R eich  δεν μπόρεσα να τό βρω στην "Ελ
λάδα. "Ομως στην «Κλείω» της Τεργέστης, 
είναι καταχωρημένη τόσο ή π ιστή  —  καθώς 
γράψει —  μετάφραση τής παραπάνω  άρθρο- 
γραφίας20 τού J m N euen R eich όσο  κ’ ή ά- 
πάντηση"1 τού Δημήτρη Γρίβα —  ή σταλμέ
νη στό  Σάθα —  που, καθώς φαίνεται, δεν 
έγινε δεχτή στό lm  N euen R eich  αλλά στή 
γερμανική εφημερίδα τής Αυγουστας και στό 
φύλλο τής 31 τού Δεκέμβρη 1873, α π ’ 
όπου καί τήν άναδημοσίεψε ή «Κλείω».

'Η μετάφραση τής «Κλειούς» —  «έκ τού 
περιοδικού συγγράμματος τής Λειψίας 
Im  N euen R eich — φέρνει τόν τίτλο  « Τ ό 
Ύ π ο υ ρ γ ε ί ο ν  τ ή ς  8 )2 0  Ι ο υ 
λ ί ο υ »  κι άναφέρεται μέ πικρόχρολα καί 
καυστικά σχόλια  στήν Κυβέρνηση Δεληγιώρ- 
γη καί στον καθένα —  ξεχωριστά καί προ
σωπικά —  α π ’ τούς Υ πουργούς της Δρόσο, 
Χρηστίδη, Ύψηλάντη, Ζαμπέλιο κλπ. Κι ά- 
ξίζει, προτού παραθέσουμε τόν κριτικό έλεγχο 
τον σχετικό μέ τήν προσωπικότητα τού 
Δημήτρη Γ ρίβα, νά καταχωρήσουμε τού

τη τή δήλωση τού μεταφραστή —  «Χωρία 
τινά τού προκειμένου άρθρου ήναγκάσθημεν 
νά μετριάσωμεν. Δυστυχώς ό άρθρογράφος 
μετέρχεται πολλαχού φρασεολογίαν δριμυ- 
τέραν τού δέοντος»22 —  γ ιά  νά καταδείξουμε 
άττ’ αρχής, τό εΤδος καί τήν ένταση τής έ
ναντι ον του, ανώνυμης, πολεμικής, πού, κα
θώς φαίνεται, άπό  ιδιαίτερη υποσημείωση τού 
μεταφραστή, πού  θά καταχωρήσουμε, αμέ
σως, παρακάτω  καί στή σχετική θέση της, 
τήν έγκρίνει καί τήν προβάλλει τόσο αυτός 
όσο κ* ή διεύθυνση τής εφημερίδας. Τό δη
μοσίευμα τό σχετικό μέ τό Δ. Γρίβα έχει 
έτσ ι:

«"Ας στρέψωμεν νϋν τό βλέμμα έπΐ τά άλλα 
μέλη τοϋ Τπουργείου τής ήθικότητος καί τής 
σωτηρίας. Μεταξύ τούτων πρωταγωνιστεί 6 επί 
τών Στρατιωτικών Γρίβας, πρό πολλοΰ βουλευ
τής ’Ακαρνανίας, πολλάκις γενόμενος ύπουργός 
τών στραιτωτικών ή τών ναυτικών ύπό διαφό
ρους πρωθυπουργούς, τελευταϊον τφ 1867 6πό 
τόν Κουμουνδοΰρον επί τών ναυτικών, άρχισυ- 
νωμότης δέ κατά τοϋ εύεργετήσαντος δλην τήν 
οικογένειαν τοϋ νΟθωνος*53 δ Γρίβας δψωσε τό 
πιστόλιον (!) κατά τοϋ ίδίου πατρός του* ου
δέποτε ούδέν άποπτοείται μέσον πρός έπίτευ-: 
ξιν τοϋ σκοποΰ του. Είναι δραστήριος άμα καί 
βίαιος. Τφ 1867, δτε δ βασιλεύς παρήγγειλε 
τφ Ινουμουνδούρψ νά άποπέμψη τόν Λομβάρδον 
καί τόν Γρίβαν,24 διότι 6 μέ ώς ιατρός καί εύ- j 
φραδής δημαγωγός τής Ζακύνθου... ό δέ ώς| 
μονόχειρ λοχαγός τοϋ πεζικού, δέν εϊχον τήν 
άπαιτουμένην προπαιδείαν καί άρμοδιότητα, ό 
Δ. Γρίβας έποίησεν αμέσως τήν γελοίαν καί 
άνόητον έρώτησιν « Έ  ά ν δ ό κ ι μ ο ς ]  
τ ο υ  δ α ν ι κ ο ϋ  ν α υ τ ι κ ο ύ  ε I - 
χ ε ν  τ ή ν  ά π α ι τ ο υ μ έ ν η ν  π ρ ο 
π α ι δ ε ί α ν  κ α ί  ά ρ μ ο δ ι ό τ η τ α  
ΐ ν α  β α σ ι λ ε ύ η  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς * .  
Τοιαύτην έρώτησιν έποίησε στρατιώτης διατε- 
λών έν δπηρεσία καί άνήρ άλλοτε κομίσας τ 
στέμμα τής Ελλάδος είς Δανίαν!25 ...Ε ίς  τοι 
οϋτον άνδρα δραστήριον καί αμαθή, βίαιον καί3 
εύστροφώτατον [Σημ. μεταφραστή:28 «Τά αύτ 
πλεονεκτήματα έσχε καί δ Μεφιστοφέλης.. 
’Αλλά τά τέκνα δμοιάζουαι τοις πατράσιν. Έ  
ήθελον νά γράψω τήν βιογραφίαν τοϋ τελευ 
σαντος τφ 1862 πατρός του, δέν θά έπιστε 
οί άναγνώσται μου δτι κατά τόν 19ον αίώ 
υπήρξε τοιοϋτος άνήρ. 'Η το δ δεινότατος τώ; 
ανθρώπων; διά τοϋ αίφνιδίου θανάτου έν Με 
λογγίψ αύτός δ Θεός τόν άνεχαίτισεν άπό τ 
κατ' Αθηνών μελετωμένης στρατείας του»] 
τίνος ή βιογραφία ήδύνατο νά απαρτίση ό 
δες τεύχος, άνετέθη ή διεύθυνσις τοϋ Τ π  
γείου Στρατιωτικών...».

Αυτά, τά  κυριότερα, γ ιά  τόν Γρίβα 
άλλα, πολλά, παραλειπόμενα γ ιά  τόν κι 
ά π ’ τούς Υ πουργούς τής Κυβέρνησης 
γιάννη. "Ο μως κι ό Γρίβας στήν άπόκρι 
του —  αυτή άκριβώς πού έστειλε μέ τό 
ραπάνω γρά μ μ α  στό Σ άθα  γ ιά  δημοσί 
ση —  δέν τά  βάζει κάτου: Μετά ά πό  π |



yTlKή και μετρημένη άνασκευή των κατηγο- 
,&ν «κακίζει τά ς  έλεεινάς του λιβελλογρά- 
ου κρίσεις, έλεγχε» τούτον ώς μή "Έλληνα» 

και τον κατηγορεί «ότι δεν έδίστασε να 6Χά
ψη μηση κατά του παρελθόντος και νά άνο
ιξη  τους τάψους τών κεκοιμημένων». ‘Αλλ* 

«Κλείω» και μετά την άνώνυμη άττάντηση 
ήν έψημερίδα της Α ύγούστας ψαίνεται πώ ς 

iKopa δεν πείθεται γ ια  τό  Γρίβα και παρόλο
__ καθώς λέει —  δτι άποψεύγει «πάσαν έπι
τής προκειμένης του κ. Γρίβα άπαντήσεως έ- 
πίκρισιν», π ικρόχολα καί χαιρέκακα σημειώ
νει: «...πρέπει νά έκψράσωμεν άπορίαν δτι 
ή σύνταξις της Α ύγουστια ίας έψημερίδος δέν 
έσεβάσθη περισσότερον τον έν 'Αθήνα ις άξι- 
ότιμον Υ πουργόν άλλά κατεχώρησε την ά- 
—ολογίαν του ούχι έν τ φ  κυρίφ ψύλλφ, ά λλ’ 
(έν τφ  παραρτήματι, έν τφ  τέλει τής έσχατης 
αελίδος καί δη δ ιά  χαρακτήρων μικρστέρων 
έκείνων δΓ ών συνήθως δημοσιεύομαι αί ά γ -  
γελίαι των καπήλων καί τών υπηρετών. "Η 
ίσως ήθέλησεν ουτω νά εΤπη σιωπηλώς πρός 
τον συνήγορον του κ. Γ ρίβα τό γνωστόν 
<si tacuisses philosophus rnausisses !»>27 
‘Ανώνυμος λοιπόν κι ό λίβελλος, άνώνυμη 
κ ’ ή απάντηση. Καί γ ιά  την τελευταία  μπο- 

με άσψαλτα νά καταδείξουμε τον Δημή- 
ρη Γρίβα. ‘Αλλά πο ιο ς ό λιβελλογράψος; 

Δύσκολο νά τον 6ρεΤ κανένας. "Ό μω ς θά 
πρέπει νά τον αναζητήσουμε άνάμεσα 
ττήν έκπεσμένη Αύλή τού "Οθωνα, στο Βάμ- 
εργ καί, λιγότερο, στους πολίτικους άντί- 

παλους του Δεληγιώργη άψου καί τό μίσος 
εψεύγει ά π ’ τό πρόσω πο τού Δ. Γρίβα καί 
ροεχτείνεται καί στον αντί δυνάστη άγω νι- 

ο τή  Θεοδωράκη καί στην άπάντησή του, ό 
[Δημ. Γρίβας, χαρακτηρίζει, καθαρά, τον λι- 

ελλογράψο «μή 'Έλληνα».

Στη δέσμη τών «Γριβαίων» έχουν άπομείνει 
μονάχα οχτώ. Ά πεθύνονται στον Θεοδωράκη 
Γρίβα, έκτος α πό  ένα, που  είναι άντίγραψο 
διαθήκης του Κωνσταντή Γρίβα, συνταγμένης 
|στά 1681. Άπ* τά  υπόλο ιπα  έψτά, τά  έξ, εί
ναι καί τούτα αντίγραφ α εγγράφω ν τ ’ α 
γώ να, ενώ τό τελευταίο —  πρω τότυπο κι ά - 
νέκδοτο —  ανάγεται στην περίοδο της άντιδυ
ναστικής επανάστασης μετά την έπι κράτησή 
|της στην Αιτωλοακαρνανία, σ τά  1862. ’Α
κόμα, θά πρέπει νά σημειώσουμε δτι, α π ’ τά  
Λξ άντίγραφα εγγράφων τής έπανάστασης, 
π ο υ  κρατάμε, μονάχα τό ένα εΤναι άνέκδοτο. 
[Τό γράμμα  τού Μαυρομιχάλη. Τ ’ άλλα, τά - 
χει παρουσιάσει ό Κ αμπούρογλου στο βιογρα- 
φικό μελέτημά του γ ιά  τον Θ. Γρίβα. "Ο λα 
τούτα, φέρνουν αρίθμηση —  ή τελευταία  έ
χει άριθμό 16 —  καί περίληψη τού περιεχο
μένου τους. ‘Ακόμα φέρνουν κι όπ ισθόγραμ- 
μα σχετικό με την προσωπική θέση τού στρα
τηγού  Θ; Γρίβα αντίκρυ σ τά  συγκεκριμένα 
άναγραφόμενα γεγονότα  τής έπανάστασης 
Τόσο τ  άντίγραφα δσο κ’ οί όπισθόγραφες 
σημειώσεις είναι γραμμένες άπ* τό γρα μ μ α 
τικό τού Δημήτρη Γρίβα, άφού φέρνουν τό  ί 
σιο γραφικό δείγμα  μέ τά  παραπάνω  άνα- 
κοινωθεντα γρά μ μ α τα  τοΰ Δημήτρη Γρίβα

πρός τό Σάθα, τόσο διαφορετικό μέ τήν γ ρ α 
φή τής υπογραφής του. Χωρίς άμψιβολία, τά  
έγγραφ α  τούτα, τής έποχής τού άγώ να, δέν 
είναι π α ρ ά  τά  σωζόμενα ά π ’ «τά έγκλειστα  
άντίγραφ α 16 έπι στολών» πού, οπό γρά μ μ α  
άριθμός 3, σημειώνει τήν άποστολή τους ό 
Γ ρίβας.

II ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΓΡΙΒΑ

1681 έν μηνί ’Οκτωβρίου δ
’Αφιερώνω έγώ Κωσταντής Γρίβας καί ή γυ

νή μου Μάρω τό δτι καί άν έχωμε τόσο κινητό 
ώσάν καί άκίνητο είς τόν τίμιον Πρόδρομον** 
είς τό λιβάδι** έν τή τοποθεσία Άσφακία στή 
ψυχική μας σωτηρία ημών καί τών γονέων 
Άποστολίου, Κοντήλως, Ζαφυρίου, Ιω άννη , Νι
κολάου καί Κούλας τών κεκοιμημένων.

Έ ν  πρώτοις τά χωράφια είς τό Βατιά, σύνο
ρο τοϋ παπά Ιω άννη  Γιωργάκη δσα κι άν είναι. 
’Ακόμη βόδια 2 άκόμη φοράδες δύο. Πράματα 
λιανά 17 καί έμετωνομάσθη ό Κωσταντής Γρί
βας, Κοσμάς μοναχός καί όπόταν έρθη 6 κα ι
ρός τοΰ θανάτου μας νά είναι κληρονόμος τό 
μοναστήρι τόσο σέ σκουτιά μας καί σίδερα καί 
σέ δτι ήθελε μάς βρεθή καί όποιος έθε άντι- 
σταθή τό μοναστήρι νά κληρονομήση τό ανάθε
μα καί τόν Πρόδρομον νά έχη άντίδικον.

Έ κ  τοθ Βραβείου τής Μονής τοϋ 'Αγίου ’Ιω
άν νου εις τό λιβάδι 

φ : 15

Ή  διαθήκη τούτη, καθώς νομίζω, είναι ά- 
νέκδοτη μιά κι ούτε ό Σ άθας30 ούτε ό Καμ
πούρογλου81 τήν άναφέρνει. Τό άντίγραψο της, 
που  κρατάμε, φέρνει οπό τέλος τά  στο ιχεία  
Φ :15 , προφανώς τόν άριθμό α π ό  τό φύλλο 
τού «Βραβείου» δπου  είχε καταχωρηθεΐ ή 
διαθήκη. Τό «Βραβείο» θά βρίσκεται στο  άρ
χει οφυλαχεΐο Αευκάδας δπου, καθώς μαρτυ- 
ράει ό Κ αμπούρογλου,32 μετέφεραν τά  χει
ρόγραφα τής Μονής. ‘Αλλά πο ιος καί πότε  
έκαμε άντιγραφή τής διαθήκης; Δύσκολο νά 
τό  προσδιορίσει κανένας. Τό γραφικό δείγμα  
τού άντιγράψου είναι, όλότελα, ξένο μέ τό 
γραφικό χαραχτήρα  καί τού Σ ά θα  καί τού 
Δημήτρη Γρίβα. Πάντως, άποκλείεται νά τήν 
κρατούσε ό Σ άθας, τουλάχιστο στην περίοδο 
που  βρισκόταν άκόμα στην 'Ε λλάδα  —  άν 
καί καθώς φανερώνει,33 έπισκέφτηκε τό Μονα
στήρι, ό ίδ ιος —  γ ια τ ί θά τήν χρησιμοποιού
σε, άν δχι στήν «Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάδα» 
του, οπω σδήποτε δμως σ τά  «'Ελληνικά ’Ανέκ
δοτα» που ολόκληρο μέρος των καλύπτει ή 
μελέτη γ ιά  τους Μ πούα -  Γ ρίβα. Κλείνω νά 
παραδεχτώ  πώ ς την κροτούσανε οί Γριβαίοι3* 
καί τολμάω  νά υποθέσω τήν άποστολή της 
στο  Σάθα, μαζί μέ τ* άλλα άντίγραφα τών 
έγγραφων τών Γριβαίων καί τήν κατακράτησή 
της ά π ’ αυτόν, έτσι ώστε νά μή στέκεται δυ
νατό, άργότερα , νά τήν χρησιμοποιήσει ό 
Κ αμπούρογλου.

‘Αλλά πώ ς βρεθήκοτνε οί Γριβαΐοι στή Λευ
κάδα; Ό  Σ άθας, σ τά  «'Ελληνικά ‘Ανέκδοτα», 
γράφει σχετικά: «Τφ 1585 μνημονεύεται Θε
όδωρος Γρίβας άρμοτω λός Βονίτσης καί Αού- 35
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ρου δατις υποκινούμενος ύπό της Ένετικής 
Δημοκρατίας ύψωσεν έν ’Ακαρνανίςι και Ή - 
πε ίρ φ  την σημαίαν της Έ παναστάσεω ς... 
Άποθανών ό Θεάδωρος Γρίβας έγκαταλείπει 
τρεις υΙούς, τον Σΐμον, Χρηστόν και έξ 
ών ό πρώ τος μετέβη έξ * I θάκης περί τό 1614 
εις Σούλι και στρατολογήσας κατέβη είς Λού
ρον, δστις διώξας τον Τρομπούκην^ κατέλα- 
6 εν τό προγονικόν καπιτανάτον. Ό  Τρομπού- 
κης στρατολογήσας έν Βάλτω ήλθεν κατά τού 
Σίμου καί νικήσας αύτόν άνέλαβε τό άρματω- 
λίκι. Ό  Σΐμος διωκόμενος έπέρασεν εις Λευ
κάδα καί άσυλσν ευρών έν τη μονή Προδρό
μου άπεβίωσεν έκει τω  1622 καί έτάφη έν- 
τός τού έμβαδού τού ναού προ τού Ιερού βή
ματος· έπϊ τού μαρμάρινου τάφου του άνα- 
γιγνώσκεται ή έξης έπιγραφή: «1622 Αύγού- 
στου ισ τ ' Σήμο Μ πούγας έκοιμήθη έν Κυ- 
picp».

‘Ο Η γούμενος της Μονής τού Προδρόμου 
μοί εΐπεν ώς κατά παράδοσιν άπομνημονευό- 
μενον δτι ό Σ ιμός έγενετό μοναχός καί άπο- 
βανών έδωρήσχττο τη μονή την περιουσία του. 
"Αλλοτε έσώζετο ή διαθήκη του έν τή Μονή, 
πλήν τώρα αγνοεί άν καί αυτή άποτεθησαύ- 
ρηται μετά τών άλλων βιβλίων τής μονής...».

Ά ν  παραθέσουμε, τό κείμενο τούτο του 
Σάθα, π λ ά ι στη διαθήκη, που  άντίγραψό της 
δημοσιεύουμε, θά διαπιστώσουμε, χωρίς δυ
σκολία καμμιά, πώ ς ή διαθήκη τούτη εΤναι 
ή ίδ ια  μέ κείνη που μνημονεύεται στην π α 
ράδοση τού μοναστηριού με τη διαφορά, 
πώ ς τό συγκεκριμένο, περιεχόμενό της, 
ανατρέπει καί τή χρονολογική τοποθέ
τηση καί τό πρόσω πο τού διαθέτη άπ* τή 
βάση πού λαθεμένα ή στοματική παράδοση 
τού μοναστηριού κράτησε κι ό Σ άθας —  κι 
άποκοντά κι ό Καμπούρογλου —  άδιαμαρ- 
τύρητα δέχτηκαν. Κατά συνέπεια, ή μνημο
νευόμενη, ατό  μοναστήρι, διαθήκη τών Γρι- 
6αίων είναι αυτή που δημοσιεύουμε σήμερα 
καί καμμιά άλλη καί δεν ανήκει στον ΣΤμο 
αλλά στον Κωνσταντή Γρίβα γραμμένη, του
λάχιστο, πενήντα έννιά χρόνια μετά τή χρο
νολογία που ή στοματική παράδοση τήν το
ποθετεί.

‘Ό σ ο  γ ιά  τον Κοσμά τό μοναχό —  Κω
σταντή Γρίβα στο κοσμικό του —  ά π ’ όσα 
στοιχεία  καταγράφει ό Σάθας στήν κλιμά
κωση τού γενεαλογικού δέντρου τών Γριβαί- 
ων καί μέ βάση τή χρονολογία καί τό περιε
χόμενο τής διαθήκης, μπορούμε άσφαλτα νά 
συμπεράνουμε πώ ς ήταν γ ιο ς  τού ’Αποστόλη 
Γρίβα36 «όστις καταφυγών είς τους έν Τό- 
ακεσι τής Η πείρου  συγγενείς του, ύφ* ών 
βοηθού μένος έστρατολόγη σαν καί τώ  1640 
κατελθόντες είς Βόνιτσαν έφόνευσαν τον άρ- 
ματωλόν Γατσούλην, υιόν τού άποθανόντος 
Τρομπούκη καί κατέλαβαν τό  καπιτανάτον, 
δπερ  περιήλθεν είς τον πρεσβύτερον ’Απο
στολήν»37 κι άδερφός τ ’ Άρματωλού Δρά
κου, «όστις θανόντος τού ’Αποστόλη άνεγνωρί- 
σθη όπλαρχηγός Λούρου καί Βονίτζης ώς 
υιός πρεσβύτερος».

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΓ ΙΙΓΤΡΟΜΠΕΗ ΜΑΓΡΙ 
ΜΙΧΑΑΗ

Παιδί μου Στρατηγέ θεοδωράκη,
Σέ άσπάζθ|ΐαι

καί έπερωτών τά τής ποθητής μοι αγαθής 
γειας οου ΣοΙ φανερώνω δτι καγώ Θεού έλι 
δγιαίνω. ΑΙ ραδιουργίαι, κατά τής κοινής 
συχίας καί ασφαλείας, τών άντιπατριωτών 
έλύπησαν κχιρίως αλλά δόξα τφ Ά γ . θεφ  δλ< 
κατεσχύνθησαν καί άπεδείχθησαν είς δλον τ< 
κόσμον φθορεΐς τής Πατρίδας. Ούκ δλίγον έλι 
πήθην καί διά τήν άρπχγήν του πράγματος τ< 
συμπεθέρων μας κυρίων νοταράδων. ΙΙεπεισ) 
νος δμως καί είς τήν άξιότητά σου, καί είς 
σταθερότητα τής φιλίας σου, είμαι εΰελπις 
δέν θέλει χαθή τό παραμικρόν, άφ* δσον πρά^ 
μα άφηρπάσθη, καί απ’ αυτό τούτο στέλι 
μετά τών άλλων καί δ συμπέθερός μας Κύρι 
Πρωτοσύγκελος3" διά νά παραλαβή δλον τό π; 
γμα διά νά τό άσφαλίση μέχρι νεωτέρας 
οδηγίας, πρός δν θέλετε έγχειρίση καί τά 
δυσάκια. Παιδί μου Θεοδωράκη. αί περιστά< 
δοξάζουσι τους ανθρώπους, τάς δποίας πρέπει 
κυνηγή δ άνθρωπος διά νά δοξασθή* αδτη ή 
ρίστασις, θά δοξάση καί τήν οικογένειαν 
Γριβαίων, διότι ώς οί έπίβουλοί Σας κατ* 
σχύνθησαν καί ή ειλικρίνεια σας έγινεν φα̂  

"Οθεν ώς πατήρ Σου σέ συμβουλεύω νά 
σης δλην σου τήν προσοχήν, είς τό νά φυ] 
τωνται ή ευταξία, έχων είς άσφάλισιν καί 
όποιον Συ ένεπιστεύθη Εθνικόν Ψρούριον. 
κ. Σταύρος μένει πρός τό παρόν ενταύθα 
νά μεταβή αυτόθι μέ τήν Κυβέρνησιν.

Τούτα καί θεόθεν
9η Ιουνίου 1827 Τγιαίνων

Έ ν Πόρφ ό ώς πατήρ
πετρόμπεης μαυρομιχι

Ι Ι λ α γ ι ό γ ρ α μ μ α
Ό  συμπέθερός μας Ά γ ιο ς  Πρωτοσύγγε) 

θέλη Συ είπη καί ζώση τή φωνή.
Έ  ξ ώ γ ρ α μ μ α

Πρός τον έξοχότατον Στρατηγόν Κύριον θί 
δωρον Γρίβαν* είς Ναυπλιον.

Σ η μ ε ί ω σ η  Δ. Γ ρ ί β α  π ά ν ω  σ 
α ν τ ί γ ρ α φ ο  
(Ά ριθ. 16).

Σ η μ ε ί ω σ ι ς
Διά του παρόντος άποδεικνύεται δτι δ ΓρΙ 

δέν είχε μόνον τήν φροντίδα νά προπαρ<
Σεται κατά του από στιγμής είς στιγμήν άν< 
νσμένου Σατράπου τής Αίγυπτου οδτινος τι 
κηφόρον πορείαν έσταμάτησεν μόνον τό lie 
μήδι αλλά καί τήν φροντίδα νά παλέη π' 
Ιπιβουλάς, ραδιουργίας καί καταχρήσεις 
άντιπατριωτών ώς τους όνομάζει ό Γέρων 
τρόμπεης Μαυρομιχάλης.

Τό γράμμα  τούτο προσδιορισμένο μέ τό 
ριθμό 16 είναι τό τελευταίο της σειράς, 
τά  δεκάξη άντίγραφα, πού, στο γράμμα 
θμός 3, άναφέρνει ό Δ. Γρίβας άποσταλι 
Σάθα. Μέ την ίδ ια  γραφή τού κειμένου,
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γραφτεί κ* ή παράπλευρη έττεξηγηματική ση- 
ιείωση. Ή  γραφή αύτη, άναντίρρητα, άνήκει 

γο γραμματικό του Δημήτρη Γρίβα κ’ ή ση- 
(μείωση σέ υπαγόρευση του τελευταίου. Τό 
[γράμμα τούτο, ττού -παραθέτουμε, δέν δημο
σιεύτηκε μαζί μέ  ̂τ ' άλλα, τού άρχείου Γρίδα, 
αττ’ τον Καμττούρογλου ούτε κ’ οΐ σχετικές 
μου έρευνες έφεραν τίττοτα. ‘Έ τ σ ι π ιστεύω  πώ ς 
είναι άνέκδοτο.

Τό υπογράψει ό Πετρόμπεης Μ αυρομιχάλης 
ιέ τον όποιο ό Θεοδωράκης Γρίβας εΐχε πά ντα  

Ιίδιαίτερα φιλικές σχέσεις. ΕΤναι γραμμένο στό 
•ιό κρίσιμο γύρ ισμα  της έπανάστασης «ήτις 
— καθώς σω στά παρατηρεί ό Π απαρρηγόπου- 
ν0ς —  έν τη ήπειρωτική Έ λ λ ά δ ι, ένώ ήρξατο 
φ 1821 άπό  τής Χαλκιδικής και του Σουλίου, 
τεριεστάλη τ φ  1827 έντός των τειχών του 

I Ναυπλίου καί του Άκροκορίνθου, έντός των 
βράχων τής Μάνης καί τής Ύ δρα ς»  κι άναφέ- 

Ιρεται σ* άδελφοχτόνα ρήξη στον τελευταίο χρό
νο του άγωνα. Α ξίζει να σημειωθεί τό Ιστο
ρικό του: Την άνοιξη του 1827, ή κατάστα- 

γ ιά  την έπανάσταση, περσότερο άπό  
Ιάλλη φορά, διαγράφεται τώ ρα κρίσιμη καί 
(σχεδόν τραγική. Στη  Στερεά, μετά τό π ά ρ σ ι
μο τής ,Αθήνας καί μέ τά , κατά συνέχεια,

|προσκυνήματα των τοπικώ ν καττεταναίων, ή 
έχει όλότελα ξεψυχίσει ένώ στό 

|Μορηά ό Μ πραΐμης έχει φτάσει σ τό  Ρ ίο .”  
•Ο ,τι άπομένει έλεύτερο εΐναι μονάχα τ* Ά -  

|νάπλι καί μερικά νησά τού Σαρωνικού. Ή  
τρίτη τής Τροιζήνας Εθνοσυνέλευση,40 μπρο
σ τά  στή κρίσιμη τούτη σ τιγμ ή  καί μετά τό 
|ψήφισμα Κ αποδίστρια, αναθέτει, προσωρινά, 
την Διοίκηση τής επανάστασης στην τριαν- 
τρ ία , Γ. Μαυρομιχάλη, Γιαννούλη Nocko καί 
Μαρκή Μιλαέτη, πού  δέν εΐχε ούτε τ ’ άνά- 
στημα ούτε τά  έφόδια νά σταματήσει την με
γάλη καταστροφή. Καί δέν έφταναν τούτα, 
ξεσττάει, στό μεταξύ, μανιασμένη καί τυφλή 
ή εμφύλια φαγωμάρα.41 Ό  Κολοκοτρώνης, αν
τά μ α  μέ τούς Μ οραΐτες προκρίτους κι οπλαρ
χηγούς, άντί νά σηκωθεί καί νά στηρίξει τον 
μεγάλο αγώνα πού χάνονταν καί σ ιγοπέθα ι- 
νε μέρα μέ τη μέρα, χάραξε σκοπό νά βάλει 
στό  χέρι τό κάστρο τ ’ Ά ναπλιού  πού  τό  κρα
τούσε ό Θεοδωράκης Γρίβας μέ τούς Ρουμε
λιώτες. Ούτε ό Γρίβας πού  κρατούσε τό Πα- 
λαμήδι ούτε ό Φωτομάρας πού φρουρούσε την 
Άκροναυττλία ήταν ιεραπόστολοι. Καί τον 
τό π ο  δυνάστευαν καί τη β ία  μεταχειρίζονταν, 
κάποτες μάλιστα ά γρ ια , καί πλ ιάτσ ικο  άλο- 
γά ρ ια σ το  έκαναν στούς Ά ναπλιώ τες. "Ό μως, 
δέν ήταν τής ώρας τούτης ό αποδιω γμός τους 
κ ή τιμωρία. Τυφλή κι άλογάριαστη ή π ρ ά 
ξη  ̂πούβαλε σέ νού του ό Κολοκοτρώνης μέ 
τούτη την αφορμή. Μά τό μανιασμένο φιλό
τιμο  κ οί ξένες επιβουλές κατανίκησο^ πά λ ι 
τή λαγαρή σκέψη τού πατριώ τη . "Ε τσ ι, κά
π ο ια  μέρα τού Μ αγιού καί μέ τήν πρόφαση 
εφοδιασμού α π ’ τ ις  δημόσιες άποθήκες ξε
κίνησε πανστρατιά  γ ιά  τ* Ά νά π λ ι. Ό  Γέρος 
τού Μορηά μέ τον Πλαπούτα, τό  Νικηταρσ 
τον Τσόκρη καί δυο χιλιάδες «μοραΐτες π ε- 
ζους σκηνώσανε σ τ ’ "Α ργος, ένώ ό Γενναίος 
με τ  ασκέρι του στρατοπέδεψε στους Μύ

λους. Μά τό κάστρο τού Παλαμηδιού ήταν 
ά πατη  το. Τδξερε αυτό ό γέρο Κολοκοτρώνης 
κ* έβαλε σέ πράξη τήν έξαγορά καί τή δολιό- 
τητα. Ό ρμήνεψε τότε τον άξιωμοτπκό τού 
Γρίβα, τό  Γιαννάκη Λ αμπρόπουλο, ν’ άνταλ- 
λάξει 2 5 .0 0 0  γρόσ α  μέ τάνο ιγμα  τής μεγά
λης καστρόπορτας. Ό  Λ αμπρόπουλος έκα
με πώ ς δέχτηκε, τά  συνεννοήθηκε μέ τό  Γρί
βα —  μάλιστα μήνυσε στον Κολοκοτρώνη 
νά τού στείλει 15.000 γρόσ α  νά έξαγοράσει 
κι άλλους άξιωμαιτκούς κι ό Κολοκοτρώνης 
«άπορων χρημάτων άπέστειλε τά ς  δύο χρυ- 
οαδαμάντινας π ισ τόλα ς του»42 πού τ ις  δώ- 
ρησε τό 7διο βράδυ ό Λ αμπρόπουλος στό 
Γρίβα —  καί τή νύχτα, 28 γ ιά  29 τού Μάη, 
ό Γρίβας, σέ μελετημένο καρτέρι, μέσα στήν 
πόλη, χτύπησε τούς άνυποψίαστους μοραΐτες, 
ευτυχώς χω ρίς μεγάλο φονικό, κι άπόκλεισε 
τό Γενναίο μέ τ  άσκέρι του σέ κάπο ια  ά- 
κριανή συνοικία τ ' Ά ναπλιού. Τάλλο πρω ΐ 
κ* ένώ άναμένονταν άδελφοχτόνο αΐματοκύλι
σμα  φτάσανε οΐ βουλευτές μέ τό  Δ. Ύψη- 
λάντη καί λύσανε συμβιβαστικά τήν πολιορ
κία. "Ετσι, μιά νέα πληγή  πού  άνοιξαν στό 
κορμί τής π α τρ ίδ σ ς  οΐ τυφλοί έγω ϊσμοί κ* οί 
ξένες έπι βουλές σταμάτησε νά τρέχει. Ή  
πολιορκία  του Παλαμηδιού λύθηκε κ’ οΐ πολιορ
κητές, όπω ς γράφει ό Πετρόμπεης Μαυρομι
χάλης —  πού  καθώς φαίνεται δέ στεκόταν 
μέ τή βουλή τους —  φύγανε «κάτ* ήσχυμένοι 
καί άπεδείχθησαν είς  δλον τόν κόσμον φθο- 
ρεΐς τής Πατρίδος». Μά τά  χα λάσ μ α τα  μεί
νανε, γ ιά  καιρό, άνάμεσα στούς εμπόλεμους 
αδερφούς, σ τ ις  καρδιές των ανύποπτων Ά να - 
πλιωτών, σ τά  γκρεμ ίσματα  καί σ τ ’ αποκα ΐ
δ ια  τής πόλης. Τήν παραπάνω  ιστορία  κλεί
νει μέσα του τό  γρ ά μ μ α  τούτο τού πρώτου 
μανιάτη οπλαρχηγού. ΕΤναι γραμμένο στον 
Πόρο πού  σ τό  μοναστήρι του είχε τότε κατσ- 
λυσει ή Άντικυβερνητική Ε π ιτρ ο π ή 43 γ ιά  νά 
παρακολοεθάει, άπό  κοντά, τήν έξέλιξη τής 
πολιορκίας τής ’Ακρόπολης. Τό ύφος του εί
ναι λιτό, ή γλώ σ σ α  του μισολόγια  κ ’ επ ιτη
δευμένη καί τό  περιεχόμενό του κήρυγμα ει
ρήνης καί τάξης. "Ένα μονάχα σημείο του 
εΐναι μπερδεμένο καί σκοτεινό —  «ούκ όλί- 
γσν έλι/πήθην καί δ ιά  τήν άρπαγήν τού π ρ ά 
γμ α τος τών συμπεθέρων μας κυρίων νοταρά- 
δων...» —  ή α ρπ α γή  στό βιος τών Νότα ρό
δων. Μιά τέτο ια  ονομαστική καί συγκεκρι
μένη περ ίπτω ση άναφέρνεται ένα μήνα μετά, 
σέ μιάν άλλη εμφύλια άμάχη, άνάμεσα στούς 
άταχτους «δορυφόρους» τού Γ ρ ίβα  καί τού 
Φ ω τομόρα:44 «πολλαί οϊκίαι δ ιηρπάγησαν εν 
α ΐς  καί ή Πανούτζου Νοταρά».43 Θά πρέπει 
έτσι νά παραδεχτούμε, μιά πρώ τη, πρ ιν  α π ’ 
αυτή, ά ρπ α γή  καί ν ’ όστοκλείσουμε κάθε λα
θεμένη παραδρομή στήν ημερομηνία τού γρά μ 
ματος τού γέρο  Μαυρσμιχάλη. Καί τούτο 
γ ια τ ί, σύμφωνα μέ τό  περιεχόμενό του, τό 
γρ ά μ μ α  γράφτηκε π ρ ιν  α π ’ τήν περίοδο τής 
δεύτερης α ρ π α γή ς αφού ή Άντικυβερνητική 
Ε π ιτρ ο π ή  βρισκόταν άκόμα στον Πόρο.40 
'Ό σ ο  γ ιά  τόν «κ. Σταύρο» πού  αναφέρει ό 
γέρο  Πετρόμπεης Μ αυρομιχάλης, μπορούμε, 
μέ κάθε έπιφύλαξη, όμως, νά καταδείξουμε 37



τον άδερφό του Θεοδωράκη Γρίβα πού ενώ δεν 
έμφανίζεται καθόλου στόν, ανάμεσα Κολοκο- 
τρώνη και Γρίβα, έμφύλιο πόλεμο, δίνει αί- 
σθητή τταρουσία, άμέσως μετά, σ τις  έμφύλιες 
άμάχες μεταξύ των Γριβαίων και των ‘Ακρο- 
ναυπλιωτών του Φωτομάρα.
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΓ Π. ΖΑΝΟΓ

ΟΤχοθεν τήν 21 8βρ(ου 1862 
Μεσολόγγιον

Κύριε Στρατάρχα,
Διά να μή παρέχω αιτίαν ύπονοίας άπεφάσισχ 

χαί έπεριορίσθην μόνος μου είς τήν οίχίαν μου» 
διά νά παυσουν τινές νά σάς ένοχλοΟν καθ’ ή- 
μών.

Σάς ευγνωμονώ Στρατάρχα μου διά τήν ό
ποιαν έδείξατε είς εμέ συμπάθειαν καί σάς ύ- 
πόσχομαι έν δσψ ζώ ευγνωμοσύνην καί πίστιν 
είς τόν δρκον τόν όποιον έκάμαμεν είς τήν οι
κίαν σας είς Παλαιοχαλιάν. άλλ’ έπειδή τό 
συμφέρον τής δπηρεσίας ήτον νά αναχωρήσω άπό 
ενταύθα διά τούς είρημένους λόγους, Σάς πα
ρακαλώ νά εύαρεστηθήτε νά διατάξετε νά μέ 
δοθή ή άδεια τής άναχωρήσεώς μου 0t* ’Αθή
νας.

ΤποσημειοΟμαι τής ήιιετέρας ένδοξότητος 
πιστός θεράπων 

U. Ζάνος
Πρός
τόν Στρατάρχην τής Ελλάδος 
Κύριον Κύριον Θ. Γρίβαν

κ.τ.λ . κ .τ .λ . κ .τ.λ .
*Ατγ* τήν έγγραφη τούτη αίτηση, δττως ττα- 

ραττάνω σημείωσα κρατάμε τό πρωτότυπο. 
Πιστεύω ττώς εΐναι άνέκδστη μια καί κανένα 
σημάδι της δέν ύττσπτεύει άντιγραφή. Σ έ ό- 
ττισθόγραμμα φέρνει τούτη τη σημείωση του 
Δ. Γρίβα γραμμένη μέ τό γνωστό ιτιά χέρι 
τού γραμματικού του: «Διά τού τταρόντος έγ
γραφου τού Ταγματάρχου της Χωροφυλακής 
Ζάνου έμφαίνεται ό τρόττος μέ τόν όποιον 
προσεφέρθη είς αύτόν ό Στροπηγός Γρίβας 
δτε τόν ήχμαλώτισεν είς Παλαιοχαλιάν. ‘Ως 
είναι γνωστόν, ό ρηθείς Τ αγματάρχης διε- 
τέλει ως άστυνόμος τού Βασιλέως Ό θω νος 
κατά τού Γρίβα, μοίραρχος ών έν τώ  Νομώ 
’Ακαρναναιτωλίας. Ούτω πώ ς προσεφέρετο 
ό Σ τρατηγός Γρίβας καί πρός τους άσπονδω- 
τέρους έχθρούς του». ’Ακόμα, σχετικό είναι 
καί τό  υστερόγραφο τού πέμπτου, κατά σει
ρά, δημοσιευομένου γράμματος τού Δ. Γ ρί
βα  στο Σ άθα: «Τινά τών έπισνναφθέντων έγ- 
γράφων άποδεικνύουν τάς υπέρ τής τη ρήσεως 
τής τάξεως κατά τήν τελευταίαν έπανάστασιν 
προσπάθειας του...».

Σ τ ις  δυο αυτές προσθήκες καί σ ’ όλες τ ις  
σημειώσεις τού Δημήτρη Γρίβα γίνεται φα
νερή ή προσπάθειά  του τ* ά γρ ια  καί βάναυσα, 
κάποτε, φερσίματα τού πολέμαρχου γονιού 
του νά τά  μαλακώσει δλο καί περσότερο καί 
νά δόσει έναν άγωνιστή ήμερο, ήσυχο καί 
μετριοπαθή. * Αλόγιστη, γ ιά  μένα, καί ξένη 
μέ τήν έποχή της ή προσπάθεια  τούτη. "Ισω ς 
ό γέρο Γρίβας στάθηκε ό π ιο  βίαιος κΓ ό π ιο  
σκληρός άνάμεσα στους σκληροτράχηλους έ- 
παναστάτες. Τ ίποτα  π ιο  πέρα. Καί νομίζω

πώ ς δέ χρειάζεται δικαιολογία καμμιά ά< 
γεννήματα όλοι τής έποχής τους, άντ| 
κάνε καί μεστώσανε κάτου άπό  τέτοιες σι 
θήκες γ ιά  νά μπορούνε μονάχα σάν έτσι 
τήν διαφεντέψουν.

Ή  παραπάνω  έγγραφη αίτηση άναι 
ται στήν έποχή που έπικράτησε στήν Αίτι 
ακαρνανία ή άντιδυναστική Ε πα νάστα ση  τι 
Θεοδωράκη Γρίβα.47 "Ομως οί ρίζες της 
πλώνονται π ιο  π ίσω  στήν περίοδο τής 
βρουριανής έπανάστασης τού Ναυπλίοι 
όταν ό Ζάνος, ταγματάρχης τής χωροφυλι 
Αιτωλοακαρνανίας καί π ιστός φίλος τού 
θωνα, δυνάστευε τόν τόπο ,49 τρομοκρατι 
τους άντιφρονούντες καί καθώς σημειώνει, 
Θ. Γρίβας, σ τις  βιογραφικές του σημειώσι 
που παρα<άτου παρουσιάζουμε, κι αυτόν 
ίδιο τόν «έστενοχώρησε 6Γ αυστηρός ά< 
νομίας καί κατόρθωσε νά (τόν) ούβετει 
είς τρόπον ώστε νά μή δύναται νά πα | 
είς τήν έπανάστασιν ουδεμίαν συνδρομι

"Ομως, μέσα στήν παντοδυναμία του, 
τέ δέν είχε σκεφτεΐ ό τοτγματάρχης τής 
ροφυλακής κ. Ζάνος τήν πιθανή άλλαγή. 
σάν τούτο έγινε κ ’ ή δυναστεία πήρε τόν 
γυριστό δρόμο, ό σκληρός κι άτεγκτος τ< 
τος δεσπότης τής Αιτωλοακαρνανίας, άν 
ρουμε σά  βάση τήν ικετευτική, τή φλύαρη 
μικρόψυχη αίτησή του, γονάτισε, κολάκι 
αυτοπεριορίστηκε, παραδόθηκε χωρίς oj

Τί διαφορά στ* άλήθεια μέ τή στάση 
πραγματικού άγωνιστή Θ. Γ ρίβα, πού 
δύσκολες στιγμές του στάθηκε άντρικά 
περήφανα άλλα καί σ τ ις  νικητήριες ώρες 
μετρημένα καί μεγαλόψυχα;

Καί γ ιά  τήν παραπέρα  τύχη τού Ζ< 
δέ γνωρίζουμε. Ό μ ω ς  γ ιά  νά ποντάρει π< 
σέ τούτον καί μόνο την μεγαλοψυχία καί 
τρισπάθεια τού πα τέρα  του ό Δημ. Γρί4 
φαίνεται πώ ς ή επανάσταση θά τόν μι 
ρίστηκε μ’ έπιείκια.

Καθώς, στήν άρχή, είδαμε κινούσα καί 
ναδική άοορμή τής άλληλογραφίας άνά] 
στον Δημήτρη Γρίβα καί στον Σ άθα  στά  
ή αποστολή τών βιογραφικών σημειωμι 
τού αγωνιστή Θεοδωράχη Γρίβα γ ιά  τή 
τάξη τής βιογραφίας του ά π ’ τόν δει/ 
Καθώς, όμως, καταφαίνεται α π ’ τά  κεή 
τών γραμμάτων, ή άποστολή τής δλης 
γραφ ίας έγινε τμηματικά γ ια τ ί όπως 
φέρει, στο γράμμα  άριθμός 1, ό άποστ< 
«είχεν άνάγκην νά συρράψη αύτάς διε< 
μ ένας ουσας». Δυστυχώς, δ,τι άπόμεινε 
τά  πολύτιμα τούτα κείμενα, σ τά  κατά 
Σάθα, εΤναι μονάχα ένα μέρος ή κ< 
ένα δλο μιας αποστολής πού  περικλείνει 
μετά τήν έκστροτεία τού 1854 γεγονότα] 
χρις τήν περίοδο τού θανάτου τού γέρο 
βα. Ή  αποστολή τών χειρογράφων τού 
πού κρατάμε, σημειώνεται στο γράμμα  
23 ’Οκτωβρίου 1871 έτσ ι: «Σ ά ς άπ< 
καί τήν συνέχειαν τών σημειώσεων μέχρι | 
τελευτής τού μακαρίτου». Τά χειρόγραφα,] 
ποτελούνται άπό δεκατρείς (1 3 ) 
μένες σελίδες πού φέρνουν στο πάνω 
άρίθμηση κ’ ένώνονται μαζί μέ μεγάλη



άσπρης κλωστής. Την ίδ ια  σειρά κι άρίθμη- 
ση θά κρατήσουμε και στη  δημοσίευσή τους. 
Τά πρώ τα  δέκα είναι παλιότερα  κ ’ είναι γρ α μ 
μένα μ* άγνω στο χέρι, σέ τρ ίτο  πρόσω πο και 
σέ υπαγόρευση του στρατηγού  Θεοδωράκη 
Γρίβα, άφού ό ίδ ιος δέ γνώ ριζε π α ρ ά  λ ίγα  
μονάχα κολυβογράμματα πού κι αυτά , καθώς 
ξέρουμε, τάμαθε στο Παλαμήδι. Τά υπόλοιπα 
τρία, έχουν γραφ τεί μέ τη γνωστή γραφή 
τού γραμματικού τού Δημήτρη Γρίδα και σέ 
Απαγόρευση τού τελευταίου. Τούτη ή διαφορά 
καταδείχνεται κι ά π ’ το  περιεχόμενο. 01 πρώ 
τες δέκα σελίδες είναι αυτοβιογραφία  τού 
Ο. Γρίδα κι άναφέρνανται σέ γεγονότα  λ ίγο  
μπροστά άπ* το  θάνατό του, ένώ οΐ τρεις, 
οΐ κατοπινές, καταγράφουν τ ις  σ τ ιγμ ές  τού 
θανάτου του.

Ό  Δ. Γρ. Κάμπουρογλου, γράφοντας την 
βιογραφία τού Θεοδωράκη Γρίδα, είχε ύ π ' 
οψη του τά  βιογραφικά τούτα  χειρόγραφα 
και γράφει στον πρόλογο  τού βιδλίου του: 
«Μελετήσαντες δέσμην άνεκδότων έγγραφων 
άνηκόντων εϊς τον στρατηγόν Θεόδωρον Γρί
βαν —  έν α ίς  καί διάφορα σχετικά  σημειώ
ματα καί β ι ο γ ρ α φ ί α 61 τ ις  γραφείσα 
έπί τη δάσει άφηγήσεως τού Ιδιου —  π α - 
ρετηρήσαμεν ε ι$ύ ς έξ άρχής μεγίστην άντί- 
θεσιν μεταξύ αυτών καί τών περ ί αυτού καί 
τών έργων του κοινώς ιστορηθέντων. Δ ιά  τον 
λόγον αυτόν έθεωρήσαμεν καθήκον ήμών νά 
φέρωμεν είς φώς τά  σπουδαιότερα τών έν τή 
δέσμη δπω ς διευκολυνθη ή έξεύρεσις τής α 
λήθειας».

"Ομως ή μελέτη τής β ιογραφ ίας του, δέ 
δείχνει πώ ς κράτησε τη σειρά  καί τον τρό
π ο  πού ύποατχέθηκε στον πρόλογό  του. Πα
ρά τις γραφτές διαβεβαιώ σεις του, γ ιά  την 
προσπαθείά  του ν’ άποκαλυψει την ιστορική 
άλήθεια γ ιά  το βίο καί την εθνική πολ ιτε ία  
τού αγωνιστή Θεοδωράκη Γρίβα, καταλήγει 
στο τέλος νά δώσει μιά μυθιστορηματική, 
ρευστή κι άτεκμηρίωτη, βιογραφία, χω ρίς τ ις  
σχετικές πα ρ α π ομ πές, χω ρίς καμμιάν αντι
παράθεση κειμένων, όταν συγκρούνονται τού
τα  μ' άλλο ιστορικό υλικό καί χω ρίς προσω 
πική θέση σ τά  όσα  γεγονότα  αμφισβητήθη
καν ανοιχτά. Καί βασικά: πουθενά δεν κ απο
δείχνεται πού ό Γρίβας κρατάει δίκιο καί πού 
άδικο σέ σχέση μέ τό  γενικό ιστορικό υλικό 
πού υπάρχει. Πότε συμφωνούν καί π ό τε  άντι- 
τίθενται τά  χειρόγραφά του οπτή σύγκρισή 
τους μέ τήν αντικειμενική κριτική τών ιστορι
κών γεγονότων πού καταγράφει.

Ακόμα, ή σύγκριση τών χειρογράφων τής 
βιογραφίας μέ τ ις  αντίστοιχες σελίδες τού 
οιβλίου τού Καμπούρογλου αποδείχνει καί 
τούτο τό σοβαρό κι όπω σδήποτε ακατανόητο 
γ ιά  εναν ιστορικό σαν τον Καμπούρογλου.

Π ρ ώ τ ο :  "Ο τι παράλειψε α π ’ τό βι
βλίο του ολόκληρες, ατόφιες, σελίδες τής χει
ρόγραφης βιογραφίας τού Θεοδωράκη Γρίβα 
XC0PJ^ ^  τ *ζ μνημονέψει ή έπί τέλους ν* άνα- 
ψερθεΐ μέ δικά του, έστω, σ τά  γεγονότα  αύ- 
τα . sΠρόκειται γ ιά  τ ις  χειρόγραφες σελίδες 

αριθμός 1 ως καί αριθμός 6, πρώτη π α ρ ά 
γραφος - πού περικλείνουν τά  πολιτικά  γ ε 

γονότα καί τή θέση τού Γρίβα σ ' αύτά, άπ* 
τό  κίνημα τού 1854 μέχρι καί τής Φεδρουρι- 
ανής * Ε πανάστασης τ* Ά ναπλιού.

Δ ε ύ τ ε ρ ο  : Αντίγραψε —  κ α τ ά
γ ρ ά μ μ α  —  όλες τ ις  τελευταίες σελίδες 
τού χειρόγραφου μέρους πού κρατάω —  σε
λίδες χειρογράφου* άριθμός 6 ω ς καί 13. Σ ε
λίδες βιβλίου του* άριθμός 69 ως καί 77 —  
σάν προσω πικές του καταγραφές χω ρίς που 
θενά νά μνημονέψει τήν άντιγραφή, έκτος άπ* 
τήν άόριστη δήλωση τού προλόγου του.

"Ε τσ ι, άπ* τ ίς  δεκατρείς χειρόγραφες σε
λίδες τών άπομνημονευμάτων τού Θ. Γρίβα 
παραμένουν, π ιά , άνέκδοτες μονάχα οΐ έξη. 
Πιστεύω πώ ς άποτελούνε ένα σπουδαίο, άνέκ- 
δοτο, ντοκουμέντο τής τελευταίας όθωνικής 
έποχής. Καθώς θά δούμε, εΤναι γραμμένες 
σέ ύφος λιτό, καί μέ νοήματα καθαρά καί κο
φτά έτσ ι, πού  νά φανερώνουν περ ισπούδα
στη γνώση κι ώριμότητα στά  τοτινά πολιτικά  
π ρ ά μ α τα  τής π α τρ ίδα ς  μας. ’Ακόμα θά π ρ ο σ 
παθήσω καί κάθε σύγκριση μέ κείμενα πού 
άναφέρσνται στήν περίοδο κείνη καί σ τά  
συγκεκριμένα γεγονότα  πού  καταγράφονται 
γ ια τ ί π ιστεύω , πώ ς, λαθεμένα, ό Καμπούρο
γλου παρατηρεί <rμεγίστην άντίθεσιν μεταξύ 
αυτών καί τών περ ί αυτού καί τών έργων 
του κοινώς Ιστορηθέντων» τουλάχιστο γ ιά  τά  
χειρόγραφα πού  κρατάω. Φυσικά, τό ύποκει- 
μενικό στοιχείο θολώνει, σ* ένα βαθμό, τήν 
άντικειμενική κρίση καί μάλιστα  σέ γεγονό
τ α  πού κανένας κράτησε πρώ το ρόλο. "Ο μως, 
νομίζω, πώ ς οτήν περ ίπτω σή μας δέν υπάρ
χει διάσταση σοβαρή άνάμεσα στά  γραφό
μενα καί σ τά  «κοινώς ίστορηθέντα».

Ή  παρακάτω  ανακοίνωση τών βιογραφικών 
χειρογράφων τού Θεοδωράκη Γ ρίβα θά π ε 
ρί λάβει όλα τά  υπάρχοντα  χειρόγραφα— ανέκ
δοτα  κ* εκδομένα μαζί. ’Ακόμα θά κρατη
θεί ή ορθογραφία κ* ή σειρά τών σελίδων ό
πω ς είναι στο χειρόγραφο.
ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑ

ΦΙΑΣ ΤΟΓ θ . ΓΡΙΒΑ
( Σ ε λ ί δ α  1 η  χ  ρ φ . )

«Ή  κάκιστη έξ ύπχρχής διεύθυνσις του α
νωτέρω κινήματος52 και ή έτι χειρότερα διεξα
γω γή χύτου, έπρουκάλεσαν τήν γενικήν τού έ
θνους άγανάκτησιν κατά του Αρχηγού αυτού. 
Διάφορα δέ παρεμπιπτόντα περιστατικά ένίσχυ- 
σαν τήν ιδέαν του δτι κατεπροδόθη τό ανωτέρω 
κίνημα εν Ά θήναις πρός έξυπηρέτησιν ξένων 
συμφερόντων. Ή  επιμονή τής τότε διεπούσης 
τήν Ε λληνικήν Αύλήν πολιτικής, έν ώ άνε- 
κεντρούτο τό παν, είς τό νά έκτεθή οι' εντύπων 
καταλόγων, δημοσιευόμενων διά τού ήμιεπισή- 
μου οργάνου τής Κυβερνήσεως τούς υποψηφίους 
τής Αυλής Βουλευτάς, καί ό διά τής λόγχης 
αποκλεισμός εκ τού εκλογικού άγώνος53 πάσης 
αρετής και επισημότητας τού τόπου καί πρό 
πάντων δ άδιάλακτος πόλεμος κατ’ επιρροών 
στηριζομένων έπί υπηρεσιών αίματος υπέρ τής 
Πατρίδας, δ προπυλακισμός τού Τόπου, ή αναι
δής έπέμβασις καί έν αύτή τή εύσυνειδησία τών 
δικαστών είς διαφόρους περιστάσεις,54 ως λόγου 
χάριν είς τάς δίκας διαφόρων δημοσιογράφων, 39



πολύκροτον τι ύπόμνημα τοϋ κατά τό 1856 Υ 
πουργείου τών Εξωτερικών, δΓ ου έδυσφημίζετο 
τό ’'Εθνος καί κατ* έξοχήν ή γεναιά τοϋ *Αγώ- 
νος κχΐ έπί τέλους 6 απροκάλυπτος πόλεμος 
κατά τ*?1ς συστάσεως εθνικής δυνάμεως ήτοι κα
τά τοΟ σχηματισμοί ’Εθνοεκλογικής,55 ήτις ύπήο- 
χεν έκ των διακαεστέρων πόθων τοϋ Έθνους, 
οϋτινος ό Γρίβας διερμηνεύων τά αισθήματα, 
έφερεν πρότασιν τοιαύτην είς τήν Βουλήν τοϋ 
1859, ήτις καταπολεμηθεισα μανιωδώς Οπό τής 
έξουσίας άπερρίφθη, καί έπΐ τέλους, ή επ’ ά
πειρον άναβαλλομένη λύσις τοΟ σπουδαιοτέρου 
τών έθνικών ζητημάτων, εκείνου δηλαδή δπερ 
απέβλεπεν αυτή τήν τύχην τοϋ ζητήματος δη
λονότι τών διαδόχων του θρόνου,66 τό όποιον 
συνεζητεΐτο από τοϋ μεγάρου μέχρις τής κα- 
λύβης τοϋ χωρικοϋ, καί πλεΐστοι άλλοι δεύτε- 
ρεύοντες λόγοι ήτον έπόμενον νά έγείρουν τήν. 
κοινήν άγανάκτησιν κατά τών Οπαιτίων, ως 
έκτοτε παρετηρειτο γενικός τοϋ έθνους όργα- 
σμός καί έπιθυμία δπως δοκιμάση έκ νέου τήν 
τύχην του, άνατρέπων έκ βάθρων τό έπικρκτοϋν 
τότε. Ή  κατά τοϋ καθεστώτος συνομοσία 5έν 
είχε πλέον κατά τήν έποχήν εκείνην (1860-
1861) ανάγκην ούδέ κατηχήσεως ούδ* ( .......) ,
ουδέ κέντρον ( .......) διότι ένυπήρχεν είς τάς
συνειδήσεις πάντων, εξαιρέσει Αύλοκολάκων τι- 
νών. Συναχωμένοι δέ ο! άνθρωποι διαφόρων τά
ξεων έξεφράζοντο άπροκαλύπτως κατά ( Σ ε 
λ ί δ α  2 η )  τοϋ «Συστήματος» ώς άπεκάλουν 
τότε τήν διέπουσαν πολιτικήν συνομολογοϋντες τήν 
άνάγκην μιάς έπαναστάσεως. Μολονότι τό βή
μα τής τοϋ 1859 Βουλής συνισταμενης ώς έπΐ 
τό πλειστον έξ ανδραπόδων, έσίγα καί μόνη 
τοϋ Γρίβα ή φωνή ήκούετο ώς ή τοϋ Ίερεμίου, 
και δέκα άλλων πατριωτών εντός αυτής, είς 
τήν Γερουσίαν δμως έρρίπτοντο κεραυνοί κατά 
τοϋ «Συστήματος».®7 01 Φιλιππικοί τοϋ Χρηστί- 
δου, ή τοϋ Βούλγαρη Οποστήριξις άναφοράς τ ί
νος τών έν Γαλαζίφ όμογενών κατά τοϋ ήρη- 
μένου διέποντος τότε συστήματος, ώς καί αί βα
ρείς κατά τοϋ ίδιου συστήματος λόγοι διαφό
ρων άλλων Γερουσιαστών, έδοκαν τό σύνθημα 
τοϋ κατά τοϋ Βασιλέως φανερού πλέον πολέμου 
τοϋ Έθνους. Έ κτος τών ανωτέρω Γερουσια
στών και τοϋ Γρίβα, δ Ναύαρχος Κανάρης, οί 
Στρατηγοί Καλλέργης καί Γενναίος Κολοκο- 
τρώνης και όλίγον μετέπειτα καί ό στρατηγός 
Σπϋρος Μήλιος, άνήκοντες μέ τήν άκραν άντι- 
πολίτευσιν, έξεφράζοντο άπροκαλύπτως ύπέρ τής 
άνατροπής τοϋ καθεστώτος, ήν έθεώρουν άπα- 
ραιτήτως άναγκαίαν καί ήργάζοντο πρός τούτο. 
Τούτων ούτως έχόντων, ή Βασιλεία αντί διά 
διαλλακτικής πολιτικής νά έλθη είς συμβιβα
σμόν μετά τοϋ Έθνους ένδίδουσα είς τάς δι
κά ί ας καί νομίμους απαιτήσεις αυτού, απεναν
τίας ήρέθιζεν έτι μάλλον τά πράγματα, διά 
τής προσαγωγής νόμου άδικου, παρατόλμου καί 
αυτούς άκόμη τούς στοιχειοδεστέρους κανόνας 
τής ήθικής παραβιάζοντας. Διά τοϋ νόμου τού
του, έν τών σπουδαιοτέρων άρθρων τοϋ Συντά
γματος, τό άπόρρητον τών επιστολών, διεγρά- 
φετο. Ε πίτρεπε το είς τήν Κυβέρνησιν ή απο- 
σφράγησις πάσης ιδιωτικής έπι στολής όψέπο- 
τε ήθελε τό νομίση άναγκαϊον. Καί δμως ώς

νά μή ήρκουν τ’ άνωτέρω, έμμένουσα είς τήν 
τακτικήν της αύτήν, ληξάσης τής βουλευτικής 
έκείνης περιόδου, παρουσιάζεται καί πάλιν είς 
τούς καταλόγους τών ύποψηφίων βουλευτών, μέ 
τά συνήθη φαύλα διοικητικά της δργανα χο- 
ρηγήσοσα καί αύτή τάς λόγχας της καί πάσαν 
άλλην Κυβερνητικήν δύναμιν, πρός ύποστήριξιν 
τών έν τοίς καταλόγοις ύποψηφίων της.86 Κα 
ταδοΰσα δέ δτι καί δι* δλων τών άνωτέρω μέ
σων δέν ήδύνατο νά καταβάλλη τήν τοπικήν έ- 
πιρροήν τινων, έν ο!ς καί τοϋ Γρίβα, έδοσεν ά- 
περιόριστον έξουσίαν είς τούς έντεταλμένους τήν 
διεξαγωγήν τών έκλογών ( Σ ε λ ί δ α  3 η )  
έν τισι έπαρχίαις τοϋ θέτειν είς ένέργειαν πάν 
άθεμιτον μέσον, πρός άποκλεισμόν τών ύπο-. 
ψηφίων τοϋ Λαού, ώς λόγου χάριν, είς τινας 
Δήμους καί Ε πα ρχία ς τοϋ Γρίβα, κατήντησεν ■ 
ή έξουσία πλήν τών άλλων καί νά έκδίδη έν- ι 
τάλματα συλλήψεως κατά φιλησύχων καί έντί-Ι 
μων πολιτών κατά τήν ώραν τής ψηφοφορίας | 
καί έντός τοϋ Περού Ναού όπου ένεργεΤτο αδτη 
καί άλλους δέ έπροσωποκράτησεν καί στενούς , 
συγγενείς τοϋ Γρίβα, άντιπροσωπεύοντας έχει- · 
σε αύτόν καί άπέλασεν αύτούς έντελώς έξω \ 
τής έπαρχίας +  [«έπειδή κατά συνέπειαν ούδείς | 
καλός πατριώτης προσήρχετο νά ψηφοφορήση 
συνεπληροϋντο αί έκλογικαί κάλπαι διά ψη
φοδελτίων ριπτομένων έκ τών όργάνων τής έ- ] 
ξουσίας] έπομένως έν τή επαρχία εκείνη αί ι 
έκλογαί δέν έπαρουσίαζον άλλο τι είμή έναν ] 
έμπαιγμόν τοϋ Συντάγματος, δΓ δ καί έκατορ- ! 
θώθη δ άποκλεισμός τοϋ Γρίβα έκ τοϋ Βουλευ-| 
τικοϋ Περιβόλου. Ε κτός τούτων, έπιτυχοϋσα ή 
έξουσία καί τήν διαφθοράν τινών έκ τών κορυ
φαίων τής άντιπολιτεύσεως, οΐον τοϋ Καλλέρ- 
γη, διορίσασα αύτόν πρέσβυν είς Παρισίους, τόν 
Γενναΐον Κολοχοτρώνη, διορίσασα αύτόν Σταυ-1 
λάρχην καί καταστήσασα αύτόν ούχί μό-Ι 
νον νά προσελεύση πρός αύτήν άλλα καί νά 
χρησιμεύση είς τήν προσέλευσιν καί τοϋ Χρηστί- 
δου, διά διαφόρων ύποσχέσεων, μετ* ού π ο λ ί 
καί τοϋ Σπύρου Μήλιου, διορίσασα αύτόν ύπουρ-j 
γόν τών Στρατιωτικών, έπί έννέα μόνον ήμέ^ 
ρας, έπαναπαυθη νομίσασα δτι διά τών κατ< 
θωμάτων της τούτων έξησφαλίσθη καί ούδέ  ̂
πλέον κίνδυνον διέτρεχεν.

Άπάσας τάς άνω ρηθείσας έκνόμους καί βιαί- 
ας πράξεις τής έξουσίας, ώς καί άλλας παρχ-j 
σιωπηθείσας, δ Δημοτικός ποιητής Σοφσκλ' 
Καρύδης διά τοϋ συγγράμματός του «Πλειάς» μ 
άρχετόν άλας έξιστόρησεν.

Έ ν  τούτοις συνέρχεται ή νέα Βουλή, τό δι 
μιούργημα τοΰτο τής έξουσίας, ήτις, είς τ) 
πρώτο παρουσιασθέν είς αύτήν ζήτημα ήτοι 
έκλογήν τοϋ Προέδρου της, κηρύσσεται πολεμί 
τής έξουσίας έκλέξασα ώς πρόεδρόν της τόν 
ποψήφιον τής άντιπολιτεύσεως. Ουδέ τό πάθϊ 
τούτο έσο>φρόνησε τότε τήν έξουσίαν ήτις βα- 
δίζουσα άπαραγκλίτως έπί τής δδοϋ ήν άπι 
διεχάραξε καί μή πειθομένη ( Σ ε λ ί δ 
Γη ) δτι τήν κατ’ αυτής άντιπολίτευσιν ούδί
μία πλαγία ενέργεια ( ......... ) , αποφασίζει ^
τοιαύτη καταστάσει τών πραγμάτων νά ρίψη τ< 
περί τών δλων κύβον, διαλύουσα αμέσως τ: 
Βουλήν. Επαναλαμβάνονται αί έκλογαί® και



τδν αύτόν πάντοτε τρόπον καί διά τών συνήθων 
έκνόμων μέσων καί συνέρχεται ή νέα Βουλή, 
Βουλή ύπήκουσα εις τά νεύματα τής Κυββρνή- 
σεο»ς, πλήν κατά τήν περίστασιν τούτην, διαρ- 
ρυχθέντων εντελώς των πέπλων, δέν ήκούετο 
άλλο τι είμή δτι μία έπανάστασις ήδύνατο νά 
σώση τό έθνος από τήν τοιαύτην κατάστασιν βίς 
ήν είχεν περιέλθη, ή δέ τοιαύτη Ιδέα κυκλοφό- 
ρη ακόμη καί εις τάς τάξεις τοϋ ΣτρατοΟ. Πλεΐ- 
στοι έκ τών νοημονεστέρων καί μάλλον μεμορφω- 
μένων Αξιωματικών άνηκόντων είς τάς πρώτος 
οίκογενείας τοϋ “Έθνους, συναισθανόμενοι τόν 
κίνδυνον δν διέτρεχον αΐ έλευθερίαι τοϋ τόπου 
διά τής όσημέραι παραβιάσεως τοϋ Συντάγμα
τος, τήν ακριβή τήρησιν τοϋ όποίου είχον ύπο- 
σχεθή διά τοϋ δρκου των, καί συνεννοηθέντες 
άπεφάσισαν ούχί μόνον νά μήν άντιπράξωσι κα
τά τής τυχούσης έπαναστατικής έξεγέρσεως τοϋ 
Έθνους Αλλά καί νά συμμερισθώσιν αύτήν συγ- 

κινδυνεύοντες μετά τών αδελφών των. 'Π  έ- 
ξουσία λαβοϋσα δπονοίας περί τών κατ’ αύτής 
διενεργουμένων, προέβη είς μέτρα μάλλον διε- 
ρεθίζοντα τήν χολήν τών είρημένων Αξιωματι
κών, άλλους δέ αότών φυλακίσασα,®0 άλλους έ- 
ξορίσασα καί άλλους έπιβλέπουσα, έκφραζομέ- 
νη τήν πρός αυτούς δυσπιστίαν της.

Κατά τήν πρώτην δθεν Φεβρουαρίου 186261 ή 
σπουδαιοτέρα τοϋ Κράτους φρουρά (|χετά τήν τής 
πρωτευούσης), ή φρουρά τοϋ Ναυπλίου μετά τών 
προκριτωτέρων τής πόλεως κατοίκων άνταπο- 
κρι νομένη είς τήν έθνικήν εόχήν Ανεπέτασε 
τής έπαναστάσεως τήν σημαίαν. Μεταξύ τών 
αρχηγών τής έπαναστάσεως τούτης ήτο καί 6 
γόνος τοϋ θεοδώρου Γρίβα, ( Σ ε λ ί δ α 5 η) 

Δημήτριος Γρίβας.
Τό παράδειγμα τοϋ Ναυπλίου έμιμήθη αύ- 

ημερόν τό νΑργος τήν δέ επιούσαν ή Τρίπολις 
εν τή πλατεία τής όποιας δ’Αρχιεπίσκοπος Μαν- 
τινείας ηύλόγησε τήν έπανάστασιν ψάλλων δο- 
ολογίαν πρός εύόδοσιν αυτής.

Έ ν τούτοις ή Κυβέρνησις συγκεντρώνει δλον 
σχεδόν τόν τακτικόν στρατόν της κατά τοϋ Ναυ
πλίου, υπό τάς διαταγάς του Στρατηγού Χάν 
και σώματα πολλά στρατολογηθέντα άτακτων 
δπό τούς Στρατηγούς Γενναϊον Κολοκοτρώνην, 
Νχτζηπέτρον καί Πλαπούταν. ®Άμα τή έμφανί- 
*ει τοιούτου στρατού κατά τήν ’Αργολίδα, οί έ- 
.χνχστχτήσαντες κάτοικοι νΑργους καί Τριπό- 
εως κχταπτοηθέντες προστρέχουσι είς τούς Α

νωτέρω Στρατηγούς νά προσφέρουσι τήν ύπη- 
εσίαν των. ’Απομονωθεΐσα τοιουτοτρόπως ή 

. ρουρχ τού Ναυπλίου έξηκολούθησε ν’ άμύνε- 
lxi επί δύω ήμισυ μήνας, δτε συνθηκολογήσω-

ερνησιν. (Σημειωτέου δτι μόνος ό Δημήτριος 
ριοχς άντέστη κατ’ αρχήν είς πάσαν τών έπα- 

^ασ.ατών μετά τής Κυβερνήσεως σονθηκολόγη- 
ιν καί απομονωθείς όλοτελώς καί δ ι αμάρτυρη-

εγγράφως ήναγκχσθη ν’ άκολουθήση τό πε- 
φωμένον).

Τα κατά τήν έπανάστασιν τούτην έξέθεσεν 
^εριληπτικώς κατά τό έτος 1863 διά φυλλαδίου, 

ύ°η ήμερολογ ίου, δ Ταγματάρχης τής Στρα

τιωτικής Οικονομίας Σπυρ. Κηδωνάκης, τυγχά
νω ν κατά τήν ανωτέρω έπανάστασιν Στρατιωτι
κός επιμελητής τής έν Ναυπλίψ φρουράς.

Τήν εκκρηξιν τής Νχυπλιακής έπαναστάσεως 
αίφνης έπληροφορήθη δ Στρατηγός θ . Γρίβας 
μένων έν τφ έν ’Ακαρνανία κτήματί του, καί 
τοϋτο διότι 6 έν Ά θήνχις πρώτος τών συνομω- 
τών Ναύαρχος Κανάρης Αν καί διαβεβαιώσας 
τόν Δημ. Γρίβαν, άναχωρούντα έξ ’Αθηνών είς 
Ναόπλιον, κατά τάς παραμονάς τής ήρημένης 
( Σ ε λ ί δ α  6 η )  έπαναστάσεως, δτι θά 
είδοποιήση έγκαίρως τόν Πατέρα του περί τοϋ 
μελετουμένου κινήματος, καί δτι καί 6 Ιδιος, 
άμα ύψούτο ή σημαία τής έπαναστάσεως ήθελε 
μεταβή είς Ναόπλιον, παρέληψε νά πράξη άμ- 
φότερα δ ι’ 8 καί ή ήρημένη έπανάστασις ώς 
νέον άνηγγέλθη είς τόν Θ. Γρίβαν, δν σπεόσα- 
σα ή Κυβέρνησις έστενοχούρησε δ ι’ αύστηράς ά- 
στυνο|ΐίας έξασκουμένης παρά τοϋ Ταγιιατάρ- 
χου τής Χωροφυλακής Ζάνου καί κατόρθωσε 
νά ούδετερούση αυτόν είς τρόπον ώστε νά μή 
δύναται νά πχρέξη είς τήν έπανάστασιν ούδεμίαν 
συνδρομήν.®

Ή  αποτυχία τής έν Ναυπλίψ έπαναστάσεως 
έλύπησε μέ καιρίως τόν Θ. Γρίβαν, δέν τόν Α- 
πεθάρρυνεν δμως, ουδέ τόν Απέτρεψεν Από τοϋ 
σκοπού του. Χαρακτήρος Αποφασιστικού ανεπτόσ- 
σετο τό μεγαλεπήβολον αυτού έκ τών έναντίων 
περιστάσεων καί έκάστη δυσχέρεια ένεργητικώ- 
τερον καθίστα αυτόν. Τήν έπαύριον λοιπόν τοϋ 
δεινοΰ Ακούσματος τής πτώσεως τοϋ Ναυπλίου 
αποτεινόμενος πρός τιναν περί αύτόν έπτοημέ- 
νους συγγενείς καί οικείους «Αναβολή μόνον 
έπήλθε τών έργων, έλεγε, καί ούχΐ Αποτυχία. 
’Εφεξής μόνος θα Αναλάβω τήν διεξαγωγήν τής 
ύποθέσεως αύτής καί μόνος θα τήν φέρω είς 
πέρας». Καί πράγματι Από τής στιγμής εκείνης 
δλόκληρος αφωσιώθη είς τήν έργασίαν αύτήν 
καί έκπληξιν έπρουξένη είς τούς περί αυτόν ή 
έκτακτος καί αποφασιστική ένέργειά του. Ε 
πόμενον ήτο ή τοιαύτη ενέργεια νά μή διαφυ
γή τήν Αλλως αγρυπνον τοϋ "Οθωνος ’Αστυνομί
αν καί ή Κυβέρνησις θέλουσα νά προλάβη τήν 
έκρηξιν, έπισώ ρεύσε στρατόν έν ’Ακαρνανία, δ- 
στις δμως έγένετο στρατός τοϋ Γρίβα, διότι δ 
Γρίβας έξεπροσώπει τήν έθνικήν θέλησιν, οί δέ 
άποτελοϋντες τόν στρατόν ήσαν έλληνες, οίτι- 
νες μάλιστα, μετά τήν άδελφοκτονίαν τοϋ Ναυ
πλίου, περίστασιν έζήτουν να έξιλεωθώσιν Α- 
πέναντι τού έθνους καί τής συνειδήσεώς των. 
Ουτω λοιπόν έξηκολούθη εργαζόμενος δ Γρίβας 
μέχρι τοϋ ’Ιουλίου, δτε έπληροφορήθη έξ ’Αθη
νών δτι καί εκεί ήρχισαν νά συλλαμβάνωσι τήν 
ιδέαν νέας έπαναστάσεως καί δτι οί ηγήτορες 
τής Ιδέας ταύτης ήσαν οί Βούλγαρης, Ροϋφος 
( Σ ε λ ί δ α  7 η )  καί Κανάρης, οίτινες 
διά τρίτου προσώπου τψ άνεκοίνωσαν τάς προ
θέσεις των. Ή  πληροφορία αϋτη εύηρέστησε τόν 
Γρίβα έπιθυμοϋντα, δ ι’ εύρυτέρων συνεννοήσεων, 
ή έπανάστασις νά ένεργηθή συγχρόνως είς πολ
λά τοϋ Κράτους μέρη καί ούτω νά προληφθώ- 
σιν αιματοχυσία», ανωφελείς καί τό Αποτέλε
σμα νά είναι άμεσον κχί δριστικόν. Άπέστελλεν 
δθεν είς ’Αθήνας άνθρωπον τής εμπιστοσύνης 41



του,® ΐνα συνεννοηθή μετά τών άνωτέρψ περί 
τοΰ τρόπου καί του χρόνου τής έπαναστάσεως, 
ώς καί περί πολλών άλλων λεπτομεριών. Έ κ  
τών ανωτέρω, οΐ Βούλγαρης καί Κανάρης έ- 
φαίνοντο περιδεείς, φοβούμενοι τ* αποτελέσμα
τα μιάς αποτυχίας, μόνος δέ δ Ροΰφος έφαίνε- 
το άποφασιστικώτερος καί θετικώτερος. Οδτος 
έ γνωστοπο ίησεν πρός τόν Γρίβαν δτι ήτο έτοι
μος ν’ άκολουθήση αύτούς καί μόνον μικράν α
ναβολήν έζήτη, δπως έτοιμασθή καί οδτος εις 
Πάτρας. Μετά δεκαπενθήμερον διαμονήν έν Ά - 
θήναις, δ απεσταλμένος τοΰ Γρίβα έπανήλθε 
πρός αυτόν εις ΙΙερατιάν* καί τφ άνεκοίνωσε 
πάνθ’ όσα ήκουσε καί άντελήφθη. Συνεπεία τών 
πληροφοριών αυτών δ Γρίβας παράτησε πάσαν 
μετά τών έν Άθήναις συνεννόησιν, περιορισθείς 
νά συνεννοήται μόνον μετά τοΰ Ρουφου καί τών 
επαρχιών τής Στερεάς. Παρήλθεν έν τούτοις 
καί δ Αύγουστος καί τό πλεΐστον τοΰ 7βρίου 
καί δ Γρίβας εύρίσκετο ήδη έτοιμος πρός έπανά- 
στασιν δτε δ Ροΰφος διά τίνος άπεσταλμένου ε ι
δοποίησε τόν Γρίβαν δτι ή έπανάστασις έπρεπε 
ν’ άναβληθή διά τήν άνοιξιν. Έμηδίασεν μόνον 
είς τό άκουσμα τούτο δ Γρίβας καί άμέσως ει
δοποίησε τούς έν τή έπαρχία μεμυημένους δτι 
ώς ήμέραν τής έπαναστάσεως δριζεν τήν 5ην 
8βρίου καί δτι τό σύνθημα θά έδιδεν αύτός διά 
τής καταλήψεως τοΰ φρουρίου Βονίτζης· ήρξα- 
το δέ ύποδεικνύων έκάστου τό μέρος του και 
διαθέτων τ’ άπαιτούμενα πρός έκκίνησιν, φρον
τίζει πρό πάντων νά εξασφάλιση εις έαυτόν τό 
Φρούριον Βονίτζης τό δποΐον θά έχρησίμευεν 
ώς άρχή ( Σ ε λ ί δ α  8 η )  καί κέντρον 
τών έργασιών του, περιλαμβάνων διλοχίαν δλό- 
κληρον καί αρκετά πολεμοφόδια.

Έ ν  τφ μεταξύ τούτψ έφθασαν είς τόν "Οθω- 
να έκ διαφόρων μερών τής Ελλάδος άγγελίαι 
περί έτοιμαζομένης έπαναστάσεως ύπό τήν άρ- 
χηγίαν του Γρίβα καί ώρισμένως κατήγγειλε 
ταύτην έπιστολή τοΰ έκ Δωρίδος Γερουσιαστοΰ 
ΙΙαππαπολίτου.63 Προβλέπων λοιπόν τόν κίνδυ
νον δ Βασιλεύς, ένόμισε καλόν νά καταφύγη 
είς συνδιαλλαγήν μετά τοΰ ιδίου Στρατηγού 
Γρίβα, μετχβαίνων αυτοπροσώπως, δπου οδτος 
εύρίσκετο. Άνεχώρησεν λοιπόν έξ ’Αθηνών δι’ 
’Ακαρνανίαν μετά τής Βασιλίσσης, τό δέ συν- 
ταχθέν δρομολόγιόν του66 ώριζεν ώς ήμέραν ά- 
ποβιβάσεώς του είς Παλαιοχαλιάν [κτήμα τοΰ 
Γρίβα] τήν 5ην 8βρίου. καί ή αγγελία  αδτη έ- 
κομίσθη πρός τόν Γρίβαν μετά Μεσημβρίαν τής 
3ης 8βρίου δτε καί δ Μοίραρχος Τσάνης*7 μετά 
τών Βουλευτών ’Ακαρνανίας μετέβησαν είς Πα- 
λαιοχαλιάν πρός δεξίωσιν τοΰ Βασιλέως μετά 
πληθύος φορτηγών ζώων πρός μεταφοράν τής 
Βασιλικής ακολουθίας καί έπίπλων.

Έ ν τούτοις δ Γρίβας είχε ήδη δρίσει τήν 
5ην 8βρίου ώς ήμέραν τής έπαναστάσεως καί 
έν τψ ίπποτισμψ του έθεώρει άτοπον νά προδή 
είς μέτρα κατά τοΰ Ιδίου προσώπου τοΰ Βασί
λειος, άτινα ήθελε τψ έπιβάλλη ή ανάγκη, έν 
περιπτώσει καθ’ ήν οδτος ήθελε τύχη έκεΐ κα
τά τήν έναρξιν τής έπαναστάσεως, τοΰθ’ δπερ 
ήνάγκαοεν αυτόν νά έπισπεύση αυτήν πρό τής 
άφίξεως τοΰ Βασιλέως. Ε πειδή  δέ κατά τάς 
επισήμους πληροφορίας δ Βασιλεύς θά κατέ-

πλεεν εις Παλαιοχαλιάν κατά τήν 5ην άπ< 
φάσισεν, αντί τής 5ης νά έκκραγή ή έπανάστι 
σις τήν 4ην καί δ *Όθων έρχόμενος νά εΰ{ 
αυτόν έπαναστατήσαντα ήδη. Είς τούς παρατι 
ρήσαντας αύτφ δτι δυνατόν τό κίνημα νά άπι 
τύχη άν ένεργεΐτο τήν 4ην άφοΰ ήτο προσδιι 
ρισμένη ή 5η 8βρίου, «καί μόνος άν μείνω άν( 
κραξεν, δέν θά ύποχωρήσω, αφ’ οδ άπαξ άπε; 
σισα>. Άμέσως λοιπόν τήν πρωίαν τής τετ< 
της άπέστειλεν είς τήν τέσσαρας ώρας απέχι 
σαν τοΰ κτήματός του Βόνιτζαν, συγγενή 
τινά (τόν γυναικάδελφόν του Στάίκον) ( Σ ε 
λ ί δ α 9 η )  πρός έπανάστασιν τοΰ ΦρουρΙ 
κατ’ άπαίτησιν τών έκ τής φρουράς μεμυ: 
νων. Τούτου δέ είσελθόντος περί τήν 4 καί 
μισείαν ώραν Μ.Μ. έν τώ Φρουρίψ, ή έπαν< 
τική σημαία άνεπετάθη, χαιρετισθεισα διά 
ροβολισμών υπό τής Φρουράς καί τής κραυ- 
«Ζήτω τό "Έθνος». Δύω έκ τών άξιωαμτι* 
τή ςδιλοχίας συνελλήφθησαν,8" οί δέ λοιποί 
φυγον, ένώ οί Στρατιώτες τρέξαντες έκ 
πόλεως είς τό φρούριον μετά τόν πυροβολic 
ήσπάζοντο τούς συνομώτας έπεφωνουντες τό «Zj 
τω τό Έθνος», διότι πλήν έλαχίστων έξαΐ( 
σεων, οί λοιποί έφρώνουν ώς τό πλεΐστον 
"Εθνους, καί οΰτω περί τήν 6ην ώραν ή Φ{ 
ρά δλη έπαναστατημένη διενυκτέρευεν έπί 
όπλων άναμένουσα τόν Γρίβαν, δστις δ ι’ έπίι 
δες ίππέο>ς προδιατεθημένου καί από ρυτί 
τρέχοντος έμαθεν αμέσως τήν επιτυχή έκί 
τοΰ πρώτου τής έπαναστάσεως διαβήματος, 
ραυτα έστειλεν είς Παλαιοχαλιάν είκοσι άνδ| 
οιτινες μετά τοΰ έκεΐ φρουροΰντος στρατιώτη 
στάθμου ένωθέντες συνέλλαβον τόν Moipaj 
Ζάννη μετά τών Βουλευτών καί δύω ένωμι 
Χωροφυλάκων τής συνοδείας του καί τήν 
οΰσαν μετέβη είς Βόνιτζαν, δπου, ώς έκ 
διαοόσεως τής έκεΐσε μ^ταβάσεως τοΰ πε| 
δεύοντος Επιθεωρητοΰ, Υποστρατήγου Κ< 
τζά, έδηνοΰτο ή θέσις τών έν τφ Φρουρίψ, 
στιγμής είς στιγμήν καί ήθελεν καταστή 
μωτάτη, άν δ Στρατηγός δέν έπρονόη ν* 
στείλη έκεΐ, πρός ένίσχυσιν, τριάκοντα 
παλαιούς καί δεδοκιμασμένους άνδρας, ύ: 
Ταγματάρχην Δ. Τσόγκαν, οιτινες καταλι 
τες τάς πυρηταποθήκας, συνέσχον τήν πειί 
χίαν τών Στρατιωτών |ΐέχρι τής άφίξεο>ς 
ιδίου τοΰ Γρίβα.

Έ ν τοτύοις κατά τήν αυτήν νύκτα τής 
νααιάσεως τοΰ Φρουρίου φθάνει είς Βόνι  ̂
δ ήρημένος Στρατιωτικός Επιθεωρητής 
τζάς, δστις εδρών τήν Φρουράν έπαναστι 
νην, συγκεντρώνει δύναμιν τινά έκ τών πλι 
στέρων Στρατιωτικών άποσπασμάτων καί 
έκεΐ εύρεθέντων Χωροφυλάκων καί καταλι 
νει θέσεις τινάς έν τή πόλει, δπως άι 
τήν τής πόλεως μετά τοΰ Φρουρίου συ* 
αν, τήν δέ πρωίαν τής πέμπτης πέμψας ] 
ξιωματικόν τινά τής έμπιστοσύνης του 
Φρουρίς) κατόρθωσε ν’ αύτομωλήση πρός 
τινάς τών Στρατιωτών τής Φρουράς, οΰτινι 
ταπυροβολήσαντες δραπετεύοντας οί 
συστρατιώται το>ν, έφονεύθησαν τρεις έξ 
Ούτως έχόντων ( Σ ε λ ί δ α  1 0 η )  τών | 
γμάτων τήν 3ην ώραν Μ.Μ., ένεφάνη μ(



^  tJ> ^  £y«*  u *& cU- *</r+4> ^ ^ J f i c r x ,

λ * ^  e *  I f p + t + j  ^ ΐ .  1 o v  * K > < y m r

9 f j >-} ·

f y j y £ p ** ^ 5  u u ;  V r  «  *  ̂ { / " j ,

s  y  .  , '  . . 0  /  -
• e l * .  *M>Y x - ^ y  * f^ n ) (4Ci v y  ' l l »  <l) η^βτ-i^m

V y m  | T Y  « V ^>1 *5 Vt^ U_| J^1 o J U i fr f^  

U a / 7 c  O  f t i C u ,  γ · ~ < {  *  f  ' v * ^

χ Ύ *
r*

\
v e o  f ' v f ’ v f

* il r  i  ^
^  e * jT W * /Y  Y V  < V ^

/ / “> / o 6 a ^

v 7

ερχόμενος δ Στρατηγός, είς τού δποίου τήν έμ- 
φάνισιν δ μεν Καρατζας έφυγεν δρομαίως, των 
δέ επαναστατών τό θάρρος έπανήλθεν καί είς 
τά πρόσωπά των έπεχύθη ή φαιδρότης καί ή 
χαρά. Του Στρατού λοιπόν καί του λαοϋ έπε- 
φημοϋντος καί των πυροβόλων κροτούντων α- 
νήλθεν δ Στρατηγός είς τό Φρουριον, καί πά- 
ραυτα έδημοσίευσεν προς τό Έ θνος προκήρυξιν 
σύντομον, έν ή έξεδηλοΰτο δ τε σκοπός καί αί 
άρχαΐ της έπαναστάσεως, άναγράφας αμέσως καί 
επί της σημαίας του τό «Ζήτω τό "Έθνος, κάτω 
δ νΟθων». Λ: εύθετή σας δε δσον ένεστι ταχότε- 
ρον τά έν Βονίτζη καί έγκαταστήσας έκεΐσε τήν 
πρώτην επαναστατικήν επιτροπήν, άνεχώρησεν 
τήν επαύριον κατευθυνόμενος είς Καρβασαράν 
πρωτεύουσαν τής έπαρχίας Βάλτου δπου, άμα 
τφ άκούσματι τής εκεί έμφανίσεώς του, ή τε 
Φρουρά καί οί πολΐται ήσπάσθησαν τό κίνημα 
περί τούς 700. "Ομως Βαλτινοί* δπό τόν Σκυ
λοδήμον, "Ίσκον καί λοιπούς τής έπαρχίας έ- 
κείνης πρωτεύοντας, συγκεντρωθέντες πλησίον 
του Καρβασαρά διεμαρτόροντο κατά τής έπα- 
ναστάσεως καί προτέθεντονά κτυπήσουν τούτην. 
"Αμα δμως τη είς Καρβασαρά άφίςει του Γρίβα, 
οί διχμαρτυρόμενοι ούτοι προσήλθον αυτψ καί 
ώμοσαν τόν διατεταγμένον δρκον άσπασθέντες 

επχνάστασιν. Συνάμα, ολόκληρος ή έπαρ- 
χ ιχ  Βονιτζης καί Ξηρομερου έπανέστησε καί έ-

τέθη υπό τήν δδηγίαν των πορσώπων άτινα δ 
Γρίβας διώρισεν, συγκεντρωθέντων των "Ακχρ- 
νάνων απάντων είς Σοροβίγλη, πλησίον του "Α
χελώου ποταμού, δπου ήλθον έξ "Αγρίνιου είς 
προϋπάντησίν των οί υποστράτηγοι X. Ζέρβας 
καί Καρατζας, οί Συνταγματάρχαι Κάσκαιρης 
καί Νοσονίκας καί οί Ταγματάρχαι Ν. Βότζα- 
ρης καί Σκαλτζοδήμος, Κ. Στάΐκος, Γ. Στάι- 
κος καί διάφοροι άλλοι προύχοντες "Αγρίνιου. 
Μετά τρεις ήμέρας δ Γρίβας επί κεφαλής τε- 
τρακισχιλίων περίπου "Ακαρνάνων καί 8 λόχων 
πεζικού είσήρχετο είς "Αγρίνιον, δπου ήδη ή 
α γγελ ία  τής φυγής τού "Όθωνος άφίκετο. Τοι- 
αύτη ήτο τού "Έθνους ή δμοφροσύνη καί τοιαύτη 
ή προς τόν Γρίβαν πεποίθησις τού ελληνικού 
λαοϋ, ώστε δπου ή είδησις τής έπαναστάσεως 
άφικνειτο, εκεί πάραυτα καί ή επαναστατική 
σημαία ύφοΰτο. Τό δρομολόγιον τής έπαναστά
σεως τούτης ύπήρξεν ως έξής. 4 8βρίου.*° 
( Σ ε λ ί δ α  1 1 η )  έπανεστάτησεν ή Βό- 
νιτζα καί "Ακαρνανία, τήν 5ην δ Βάλτος, τήν 
Την τό Μεσολόγγιον καί "Αγρίνιον, τήν 9ην 
αί Πάτραι καί δλος δ Κορινθιακός μέχρι Μεγα- 
ρίδος, τήν δεκάτην τά Μέγαρα, ή "Ελευσίς κλπ. 
μέχρι των προθύρων τής πρωτευούσης, δπου ή 
έπανάστχσις εισέβαλε τήν νύκτα τής 10ης καί 
έτελείωσεν.

Έ ν  τούτοις ό Γρίβας από τού "Αγρίνιου διευ- 43
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θύνθη είς Μεσολόγγιον δπου διαλύσας τούς πε
ρί αύτδν έλαφρούς, καθ’ δ περιττούς πλέον, 
καί διατάξας νά παύση είς τάς λοιπάς επαρχίας 
ένβργουμένη στρατολογία, κατελήφθη ύπό δ- 
ξείας νόσου καθ' ήν στιγμήν ήτοιμάζετο ν ' ά- 
ποπλεύση διά τού είς Μεσολόγγιον έλθόντος 
πρός παραλαβήν του άτμοδρόμονος Ε λ λ ά ς . *0 
Γρίβας νοσήσας τήν 19 8βρίου άπέθανε τήν 11 
Π.Μ. τής 24 καί τήν επαύριον έν μέσψ άφατου 
πένθους των είς Μεσολόγγιον συνηγμένων έ- 
παρχιών καί του Στρατού έτάφη είς τά έν 
Μεσολογγίφ Ηρώα.

Ό  Γρίβας άπέθανεν Στρατάρχης τής Ε λ λ ά 
δος. Είναι δ μόνος έκ των μέχρι τούδε Ε λ λ ή 
νων δ άπολαύσας τδ αξίωμα το Ο Στρατάρχου 
τής Ελλάδος. "Αξιόν δε σημειώσεως είναι, δτι 
τδ αξίωμα τούτο άπένημεν αύτφ, δμοψήφως καί 
ο^ΥΧρόνιυς "Εθνος δλόκληρον, ή δέ Κυβέρνη- 
σις έπεκύρωσε τήν έθνικήν τούτην τιμήν.

*0 Γρίβας άπέθανε μέγας, ως ύπήρξεν μέγας 
καί έν τφ βίψ του αί τελευταίοι τής ζωής του 
στιγμαί, έπεσφράγισαν τδ παρελθδν τού άνδρδς 
μεγαλειον. Έννοήσας τδν θάνατόν του άντιμε- 
τώπισε τούτον μετά τής ψυχικής έκείνης αταρα
ξίας ήτις είς μόνους τοΰ Πλουτάρχου τούς με
γάλους άνδρας παρουσιάζεται. Αισθανόμενος τδ 
τέλος του τήν 24ην 8βρίου καί διατηρών πλή
ρως τάς διανοητικάς του δυνάμεις παρητήθη 
πάσης ιατρικής συνδρομής, ήν ήσθάνετο ήδη 
άνωφελή. ΙΙροσκαλέσας δέ έν τφ θαλάμψ του 
τούς Σωματάρχου του καί λοιπούς έπισήιιους 
καί οικείους έσύστησεν αύτοίς ( ) τήν δ-
μόνοιαν καί πρδ πάντων τήν δμόνοιαν καί τήν 
πρδς τήν Πατρίδα άγάπην. ΕΙτα καλών ένα 
ένα παρά τήν έπιθανάτιον κλήνην του, ήσπάζε- 
το αύτδν είς τδ μέτωπον άντασπαζομένων έκεί- 
νων τήν δεξιάν του. Μετά τδ πέρας τής θλιβερός 
καί επισήμου ταύτης σκηνής, κατά τήν δποίαν 
οί θρήνοι καί τά δάκρυα άπάντων τών περι- 
στοιχούντων άπετέλουν άντίφασιν άλγεινήν μέ 
τήν ήσυχίαν καί άταραξίαν τού Γέροντος Στρα
τάρχου ο! πάντες τή διαταγή του άπεσύρθησαν 
καί }ΐετά στιγμάς τινας παρέδιδε ( Σ ε λ ί 
δ α  12 η )  τδ πνεύμα δ τελευταίος τών άρ- 
ματωλών.

Ό  βίος τού Γρίβα ύπήρξε τρικυμιώδης καί 
πολυκύμαντος άπδ τής νηπιακής του ήλικίας. 
Γεννηθείς είς κινδύνους, άνατραφείς μεταξύ κιν
δύνων καί συνυπάρξ<χς ούτως είπείν |ΐέ τδν κίν
δυνον άπέκτησε τραχύτητα τινα χαρακτήρος ή- 
τις δμως δλίγον έπέδρασεν είς τήν φυσικήν α 
γαθότητα τής ψυχής του, ήτις διέκρινεν αύτδν 
μέχρι τής τελευτής του. Βορέας δπδ τών ποιη
τών άποκαλούμενος διά τδ όξύ καί δρμητικδν 
αύτοΰ κατά τήν στιγμήν τής ένεργείας πολλά- 
κις έθεάθη συγκινούμενος μέχρι δακρύων είς 
τήν άνάγνωσιν συγκινητικών επισοδείων Ιστο
ρίας ή μυθιστορήματος μέ τήν άνάγνωσιν τών 
δποίιον ήρέσκετο καί διήρχετο τάς μακράς χει- 
μερινάς νύκτας έν τή οίκογενεία του, Άμοιρών 
παιδείας ένεκα τής έποχής τής γεννήσεώς του 
καί τών περιστάσεων τού βίου του, είχεν φυσι
κήν στομιλίαν καί έτοιμότητα πνεύματος Εξαι
ρετικήν δι ών πολλάκις άντεπεξήλθεν έπί σο
βαρών ζητημάτων κατά τών δεινοτέρων τού κοι

νοβουλίου Ρητόρων. Γενναίος καί ριψοκίνδυνος 
μέχρι παρατόλμου διετήρει έν ώρα κινδύνου ψυ
χικήν άταραξίαν, ήτις διακρίνει τδν καλόν 
στρατηγόν. Κατέχων δέ είς βαθμόν άπίστευτον 
τδ μυστήριον τού νά έμβάλη είς τούς περί αύ- ; 
τδν τήν είς έαυτδν πεποίθησιν, πολλάκις δ ι’ δ- 
λιγήστων διεπράξατο μεγάλα, ώστε δικαίως έ- 
θεωρείτο δ άνήρ τών ( ) .  Δήμο- \
τικός καί προσηνής πρδς πάντας ήτον ύπερήφα- 
νος μέχρι άλαζονείας δπου ήθελεν άπαντήση έ- 
γωϊσμδν ή έπαρσιν. 'Εραστής τής δόξης άκό- j 
ρέστος, τήν δποίαν πάντοτε έπεδίωξε, συνετά- 
χθη πάντοτε μετά τού λαού καί ύπήρξεν άνέκα- | 
θεν δ θερμότερος ύπερασπιστής καί προστάτης 
τών ήθικών δικαιωμάτων καί ζητημάτων έργφ! 
καί λόγω. ’Αμνησίκακος είς άκρον ούδέποτε I 
άνεμεμνήσκετο αδίκημα τί άμα δ άδικών αυτόν j 
ήθελε τού ζητήση συγνώμην. Ή γάπα τδν πλού-j 
τον ίνα δαπανά καί ζή μεγαλοπρεπώς χωρίς νά 
είναι φιλοχρήματος καί διά τούτο πάντοτε συ
νέδραμε τήν δυστυχίαν. "Οτε δέ κατά τδ 1856j 
σιτοδεία μεγάλη ένέσκυψεν είς ’Ακαρνανίαν έκ- 
κένωσεν μέχρις όβολοΰ τά θυλάκιά του καί ή- 
γόρασε τά σιτηρά τοΟ Δημοσίου έν ( )
τά δποία διένειμε είς τδν πεινώντα λαόν. Έ π ι- | 
χειρών ( ) μεγάλη ούδέποτε άμφέβαλε πε
ρί τών άποτελεσμάτων καθόσον είχεν τοιαύτην| 
είς έαυτδν πεποίθησιν, ήτις ούδέποτε τδν άπε- 
θάρρυνε έκ τών μεσολαβούντων έμποδίων ή δυσ- 
χερειών τά δποία έπίστευεν ότι θά ύπερβή έπί| 
τέλους.

( Σ ε λ ί δ α  13 η )  Κατευθυνόμενος κάτι 
τήν 8βριανήν έπανάστασιν έκ Βονίτζης είς Βάλ
τον, παρακολουθήτο ύπδ μόνον 300 ανδρών εί; 
Λουτράκι 'Ακαρνανίας έπληροφορήθη ότι οί άι 
τεπανασταται ήσαν υπέρ τούς 700. «Τίνες φ; 
νείς είπεν πρδς τδν ύπασπιστήν του, δτι είσΐ| 
ισχυρότεροι, ημείς ή οί άντίπαλοί μας: —  άλ] 
εκείνοι είναι 700 καί ήιιείς μόνον 300 άπεκρί] 
νατό δ αξιωματικός. Καί εμέ λοιπόν άντί π̂  
σων μέ λογαριάζεις, ήρώτα μετά πεποιθήσει 
δ Στρατάρχης. - άντί χιλίων, Στρατάρχα μ 
άπήντα μέθ’ δρμής άμα καί πεποιθήσεως δ 
πασπιστής καί τήν πεποίθησιν ταύτην συνεμερί] 
ζοντο πάντες οί περί αύτόν, ώς άνωτέρω πρ< 
είπομεν. Ό  διακαέστερος τών πόθων αύ' 
ύπήρξεν ή συμπλήρωσις τού έργου τού 1821 
ή άπελευθέρωσις δηλαδή τοΰ γένους. Ή  μοΐ| 
ύστέρησεν αύτδν τής ευχαριστήσεως τοΰ νά XI 
πληρουμένην τήν τοιαύτην εύχήν του. Ή  
Ε λ λ ά ς  όφείλει δικαίως νά θρηνή έπί τή 
πωλεία τού άνδρδς δστις ύπέρ πάντα άλλον 
δυνατό καί νά έννοήση καί νά πραγματοποι* 
τούς εθνικούς πόθους».

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΓΑΤΟΣ)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
1. Μεσαιωνοδίφης άπ ' τδ Γαλαξείδι (If 

1914). ΙΙερσότερα στίς σύντομες κι άτελεΐς 
γραφίες: Σ. Λάμπρου στδ "Νέο Έλληνομνι 
να» τ. ΙΒ ' 1915 καί Φάνη Μιχαλόπουλου 
«'Ελληνική Βιβλιογραφία* χρόνος Γ ' τ 
2 - 3 τού 1949.

2. Υποστράτηγος καί πολιτικός (1829-Τ



Γιδ; τ* αγωνιστή Θεοδ. Γρίβα καί γνωστός άπ’ 
τ«λ Φεβρουριανά τοϋ Ναυπλίου.

3. Κ. Ν. Σάθα: «Ελληνικά ’Ανέκδοτα» τ. Α ' 
Άθήνησι 1867, σ. ρλα ' καί έπ. δπου μελέτη 
γιά  τούς Μπούα - Γρίβα.

4. "Ολα τά δημοσιεύομενα ανέκδοτα κείμενα 
κρατάνε τήν όρθογραφία τοϋ πρωτοτύπου.

5. Βλέπε παρακάτω γρά|ΐμα No 1
6. » » » No 3
7. * * * No 3
8. » » » No 5

9 ' Προφανώς έννοεί τήν ταχτοποίηση καί 
ταξινόμηση κι δχι τήν προσθήκη δικών του πα- 
ρατηρήσεων πού δέ φαίνεται άλλωστε πουθενά 
στά χρφ. έκτός απ’ τΙς τελευταίες τρείς σελίδες.

10. Πρόκειται γ ιά  τ* άγρόχτημα τών Γριβαί- 
ων στήν ΙΙερατιά τού Ξηρομέρου Αιτωλοακαρ
νανίας.

11. Υπονοεί τόν Μέντελσων Βαρθόλδυ. Βλέ
πε καί γράμμα No 3.

12. Έ φημ. «Έθνοφύλαξ» άρ. φύλλου 361 
Άθήνησι 1863 Δευτέρα 14 ’Οκτωβρίου. «Έλε- 
γείον επί τφ μνημοσύνψ τοϋ Στρατάρχου Θ. 
Γρίβα» υπό Ά χ . Παράσχου.

13. Λ. Γρ. Καμπούρογλου Θ. Γρίβας 1896 σ.
127.

«Ποίημα Γεωργίου Παράσχου άναφερόμενον 
είς τήν παρχτηρηθεΐσαν άντίδρασιν πρός απο
νομήν συντάξεως είς τήν χήραν τού Θ. Γρίβα 
xal άνέγερσιν κενοταφίου αύτοΰ*. Αφιερώνεται 
«Είς τόν Στρατάρχην Θ. Γρίβαν» κι άποτελεΐ- 
ται από τέσσερες στροφές.

...(3 η  στροφή).
«"Οτε σεις μέ όψιν δούλου και ταπείνωσιν π ι

θήκων
Έπουλούσατε, προδόται, τήν τιμήν μας έν

Χαρ?
Είς Παλαιοχαλιάν 6 Γρίβας, Βόνιτσαν καί

Ναβαρίνον
έκολάφιζε τοϋ θρόνου τά σειόμενα πλευρά.
Έντρυφήσατε σείς τώρα μέ τήν άδικον τήν

μοίραν
Λάμφατε μέ τών πραγμάτων τήν άνέλπιστόν

στροφήν
Καί μή δώσετε ούδ’ άρτον είς λησμονημένην

χήραν
Ούδ’ είς ήρωα ταφήν».

14. Πρόκειται γ ιά  τ ’ αντίγραφα 16 εγγρά
φων σχετικών μέ τή δράση τοϋ Γρίβα και τήν 
πορεία τής Επανάστασης.

15. Εννοεί, ασφαλώς, μετάφραση στά γερ
μανικά- έτσι, ώστε νά μπορέσει νά τά χρησιμο
ποιήσει ό Μέντελσων Βαρθόλδυ στ ή γνωστή 
συγγραφή του γ ιά  τήν Έ λ λ . Επανάσταση. Μιά 
σύγκριση ανάμεσα στήν 'Ιστορία τοϋ Βαρθόλδυ 
και στ5 αντίγραφα —  δσα έχουν άπομείνει, στά 
κα.άλοιπά Σάθα, άπ' τά δεκάξη —  πείθουν πώς

χρησιμοποιήθηκαν άπ5 τόν Γερμανό ίστοριο- 
γράφο.

τήν Ιστορία τής Έ λληνι- 
κης Επανάστασης τοϋ Μέντελσων Βαρθόλδυ πού 
την πρωτοεξέοοσε στά γερμανικά τόν Α πρίλη 
τοϋ 1870.

17. Τή οημείωση τούτη τή βρήκα στά κα-

τάλοιπα Σάθα. Άναφέρεται στή μάχη τής Λά
σπης δπου δ Γρίβας τό πρώτο χτύπησε τούς 
Τούρκους. Λέν τήν παραθέτω γ ια τί σχετικά 
σημειώνει ό Καμπούρογλου.

18. ΙΙρβλ. Γ. Κ. Άσπρέα. Πολιτική 'Ιστορία 
τής Ελλάδος τ. Β ' (1865 - 1900) σ. 45 - 46 
καί Γιάνη Κορδάτου Ιστορία  τής Ε λλάδα ς. 
Νεώτερη Δ ' τ. XII σ. 310.

19. ΙΙρβλ. νΕκθεσις πρός τό ΎπουργεΙον Δημ. 
Έκπαιδεύσεως. Κ. Ν. Σάθα Βενετία 1872 καί 
σχετικό έγγραφο τού Τπουργείου τών Ε κ κ λ η 
σιαστικών καί Δημ. Έκπαιδεύσεως άρ. πρωτ.
1156) Διεκπ. 934) Άθήναι 12.2.1881 δπου 
έξακολουθεί «άπονεμομένη καί κατά τό ένεστώς 
έτος ή έκ δραχμών 250 κατά μήνα χορηγία 
πρός συλλογήν χγφ  κλπ.».

20. ΈφημερΙς «Κλείω» έν Τεργέστη έτος 
ΙΓ ' (1873) άριθ. 641 - 650.

21. Παράρτημα έφ. «Κλειώ» έν Τεργέστη 
άριθ. 655 29)10 Ίανουαρίου 1874.

22. «Κλειώ» φύλλο 650 σέ ύποσημείωση.
23. Υπονοεί τήν άντιδυναστική Ψββρουρια- 

νή Επανάσταση τοϋ Ναυπλίου δπου ό Άσπρέας 
δ.π. τ. Α ' σ. 252 γράφει: «Μεταξύ δέ τών κα
τωτέρων αξιωματικών, οί συνωμόται εδρον πο
λύτιμον παράγοντα, τόν υΙόν τοϋ Θ. Γρίβα ύπο- 
λοχαγόν τοϋ πεζικού, δστις φύσις ανήσυχος, έφε
ρε βαθέα έν τή ψυχή του τά σπέρματα άντιδυνα- 
στικών αντιλήψεων. Διά τοϋ Δημητρίου Γρίβα 
έμυήθησαν καί ώρκίοθησαν τόν δρκον τοϋ συνω
μότου άπαντες σχεδόν οί άνθυπολοχαγοί καί 6- 
πολοχαγοί τής φρουράς....

24. Κατά τήν μεταπολίτευση τοϋ 1866 (1 0 /
12) δ Κουμουνδουρος άφοϋ έσπασε τή συνεργα
σία μέ τόν Βούλγαρη σχημάτισε Κυβέρνηση δική 
του. Ανάμεσα ατούς ύπουργούς αυτής τής Κυ
βέρνησης ήταν 6 Δ. Γρίβας, τών Ναυτικών κι 
δ Κ. Αομβάρδος τής Δικαιοσύνης.

25. Είναι γνωστό πώς ό Δ. Γρίβας μαζί μέ 
τούς Κ. Κανάρη και θρ. Ζαίμη —  τριμελής 
επιτροπή μέ εντολή τής Εθνοσυνέλευσης φέρανε 
τό Ελληνικό στέμμα στόν Γεώργιο Α '.

26. Πρόκειται γ ιά  τή σημείωση τής «Κλει- 
οΰς» που υπογραμμίσαμε παραπάνω σχετικά 
μέ τή θέση τής εφημερίδας αντίκρυ στήν άρ- 
θρογραφία τοϋ Im  N euen R eich .

27. «Κλειώ» άρ. φ. 655 29)10 Ίανουαρίου 
1874.

28. Γιά τόν Ά γ ιο  ’Ιωάννη τόν Πρόδρομο 
τής Λευκάδας «κατά τήν περιοχήν τοϋ δήμου 
Καρυάς έπ5 άκρον αυτής». Πρβλ. Ν. Πετρή, 
γυμνασιάρχου «Βραχεία περιγραφή τών κυριω- 
τέρων έν Αευκάδι Μονών α) Περί τής Μονής 
τοϋ Α γίου Ίωάννου» ατό περιοδικό «Παονασ- 
σός» τ. 8ος 1884 σ. 3 1 0 -3 1 5 .

29. Έ γκυκλ. Λεξικό «"Ηλιος» στή Λέξη
Λ ε ύ κ ά ς  : Κοιλάδες Λευκάδος: 1) Τοϋ Α 
γίου Ίωάννου ή λεγομένη είδικώς Λ ε ι β ά- 
δ ι πλησίον τοϋ χωρίου Καρυάς.

30. Κ. Ν. Σάθα «Τουρκοκρατουμένη Ε λλάς»  
Άθήνησι 1869 σ. 178 -179 .

Τοϋ ίδιου «Ελληνικά Ανέκδοτα» δ,π.
31. Λ. Γρ. Καμπούρογλου, δ.π.
32. Καμπούρογλου δ,π. σ. 7 - 8 .
33. Κ. Ν. Σάθα: «Ελληνικά Ανέκδοτα» τ. 4 5
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Α' σ. ρλγ ' «Ό  ηγούμενος τής Μονής το0 Προ
δρόμου μοί είπεν...*.

31. Ν. Πετρής δ. π. σ. 310. Καταφαίνεται 
γνώση τοϋ Δ. Γρίβα για τά κειμήλια τής Μο
νής καί κάποια σχέση του με τόν τότε ήγού- 
μενό της κ. Διονύσιο Ιερομόναχο Τούμπα.

35. Κ. Ν. Σάθας «Τουρκοκρατουμένη Ε λλάς»  
δ. π. «Α ντί δέ τοϋ θ . Γρίβα διωρίσθη δπό των 
Τούρκων Άρματωλός (στό καπιτανάτο τών Γρι- 
βαίων) δ έκ Βάλτου Τριμπούκης δ Συντεκνιώτης.

36. Ό  Σάθας τόν ’Αποστόλη Γρίβα τόν θέλει, 
μαζί μέ τόν Λέκο (Άλέξαντρο) Γρίβα, γιό τοϋ 
Σίμου ενώ δ Καμπούρογλου, λαθεμένα αντιγρά
φοντας άπ’ τό Σάθα τόν παίρνει γ ι ’ αδερφό. Α 
κόμα για τους Γριβαίους καί τα παραπάνω γε 
γονότα πρβλ. καί Π. Κοντομίχη «Οί Γριβαΐοι 
κι δ Ά λή  Πασάς» στό περ. «’Ηπειρ. Εστία» 
τευχ. 46 σ. 128 καί έπ.

37 και 37α. Σάθα: «Ελληνικά ’Ανέκδοτα* 
δ. π.

38. Προφανώς δ Πρωτοσυγγελος τοϋ Μοναστη
ριού τοϋ Πόρου.

39. 25 Μαΐου 1827 Ιίρβλ. «'Ιστορία Έ λ λ . 
Έπαναστάσεως* Πουκεβίλ Δ ' σ. 174 καί Χέρ- 
τσβεργ «Τστορία τής Έ λ λ . Έπαναστάσεως» 
1917 Δ ' 135.

40. 30 Μαρτίου 1827. Πουκεβίλ δ.π. Δ ' 451, 
Χέρτσβεργ δ. π. Γ ' 116.

41. Για τό Ιστορικό τοϋτο πρβλ. Μ. Λαμπρυ- 
νίδη «Ή Ναυπλία* 1898 σ. 495 καί έπ. 11ου- 
κεβίλ δ. π. Δ ' 470 - Χέρτσβεργ δ.π. Δ ' 131 - 
Ν. Σπηλιάδη «’Απομνημονεύματα» 1851 Γ ' 335 
Γ. Γερβίνος «'Ιστορία τής Έπαναστάσεως καί 
άναγεννήσεως τής Ελλάδος καί Σ. Τρικούπη 
«'Ιστορία Έ λ λ . Έπαναστάσεως* Λονδίνο αωζ' 
Δ ' 146)127.

42. Λαμπρυνίδης δ.π. σ. 491.
43. Λαμπρυνίδης δ.π. σ. 489.
44. Για τις ταραχές τοϋ Ναυπλίου ανάμεσα 

στους Γριβαίους καί Φωτομάρα 29.6.27. Πρβλ. 
Σπηλιάδης δ.π. Γ ' 371 - Λαμπρυνίδης δ.π. 493 
Γερβίνος δ.π. Β ' 347 - Τρικούπης δ.π. Δ' 
128 - Πουκεβίλ δ.π. Δ ' 471 καί Μάμουκας «Τά 
κατά την άναγέννησιν τής Ελλάδος» 1839 τ. 
10 σ. 15.

45 Λαμπρυνίδης δ.π. σ. 494.
46. .Η άντικυβερνητική Επιτροπή πήγε άπ* 

τόν ΙΙόρο στό Ναύπλιο μόλις στις 14 ’Ιουνίου. 
Πρβλ. Γερβίνος δ.π. 347 - Μάμουκας δ.π. 10 
σ. 12 καί Λαμπρυνίδης δ.π. 492.

47. 4 Όχτώβρη 1862. Πρβλ. δημοσιευόμενα 
παραπέρα χειρόγραφα καθώς καί Τρύφωνος Εύ- 
αγγελίδου «'Ιστορία τοϋ νΟθωνος* 1893 σ. 695.

48. 1 Φλεβάρη έως 6 ’Απρίλη 1862.
49. Πρβλ. σημειώσεις αυτοβιογραφικές Θ. 

Γρίβα.
50. Πρβλ. σημειώσεις αυτοβιογραφικές Θ. 

Γρίβα.
51. Ή  υπογράμμιση δική μου.
52. Πρόκειται γ ιά  τήν επανάσταση πού κη- 

ρύχτηκε γ ιά  τήν απελευθέρωση τής Ηπείρου 
καί τής Θεσσαλίας στα 1854. Σέ τούτη πρωτο
στάτησε ό νΟθωνας —  μέ σκοπό νά κολακέψει τόν 
δυσαρεστημένο Λαό —  κ’ οί ανεδαφικοί μεγαλοί- 
δεάτες. ’Αποτέλεσμα στάθηκε ή τρίχρονη άγ-

γλογαλλική κατοχή στον Πειραιά. Πρβλ. Γιά- 
νη Κορδάτου «Νεώτερη Ιστορία» τ. Γ ' (XI) 
σ. 605 καί έπ. καί Άσπρέα δ.π. σ. 227 καί έπ.

53. Πρόκειται γ ιά  τις έκλογές τοϋ Σεπτέμ
βρη τοϋ 1856 δπου ή βία κ’ ή νοθεία όργίασαν. 
Ιίρβλ. Κορδάτου δ.π. σ. 660. Άσπρέα δ.π. σ. 
235 καί έπ. καί A. Ρ. Ραγκαβή «’Απομνημο
νεύματα 1895 τ. Β ' σ. 367 καί έπ.

54. Γ. Τσοκοπούλου «Ή  Βασίλισσα ’Αμαλία* 
σ. 235 - 236.

55. Πρόκειται γ ιά  τόν σχηματισμό τής Έ -  . 
θνοφυλακής. Άσπρέα δ.π. 259.

56. Γιά τοϋτο πρβλ. Κορδάτου δ.π. Εύαγγε- j 
λίδη δ.π. σ. 599 καί έπ.

57. Αποσπάσματα τών λόγων στή Βουλή καί] 
Γερουσία. Πρβλ. Δ. Πετρακάκου «Κοινοβουλευ-1 
τική 'Ιστορία τής Ελλάδος» Β ' σ. 172 - 179 ( 
καί εφημερίδα «Αίών» τοϋ 1859.

58. Πρόκειται γ ιά  τις έκλογές τοϋ 1859 δ - | 
που μέ τή βία κέρδισε ή δυναστική παράταξη.1 
Παρόλα τούτα, στις έκλογές τοϋ Προεδρείου τής] 
Βουλής κέρδισε 6 Θ. Ζαΐμης, άντιπολιτευόμε-] 
νος. Πρβλ. Κορδάτου δ.π. σ. 682, Άσπρέα δ. 
π. σ. 242 - 246.

59. Έκλογές 16 Όκτώβρη 1860. Πρβλ. Πε-Ι 
τρακάκου δ.π. Β ' 186 - 187. Ε. ΔεληγιώργηΙ 
«Πολιτικά Ημερολόγια» 1896 σ. 26 - 27 κ α ϊ  
Π. Καρολίδη «Σύγχρονος 'Ιστορία τών Έ λ λ ή - | 
νων» τ. Β - Δ 1922 - 23.

60. Φυλάκιση άξ)κών X. Ζυμβρακάκη, Δ. Ν< 
τη Μπότσαρη κλπ. Πρβλ. καί Τσοκοπούλί 
δ.π. 261 - 262.

61. Γιά τήν Ναυπλιακή άντιδυναστική Έπα-] 
νάσταση τοϋ 1862. Πρβλ. Κορδάτου τ. 4ος 640 ^ 
64, Εύαγγελίδη δ.π. 617 - 665, ΛαμπρυνΓ 
δ.π. 611 - 638.

62. ’Εδώ τελειώνει τό ανέκδοτο μέρος τώι 
βιογοαφικών σημειώσεων τού θεοδωράκη Γρίβα.

63. Τόν Δ. Στάΐκον πρβλ. Κορδάτου δ.π.] 
4ος σ. 82.

64. Περατιά. Χωριό τής επαρχίας Βονί# 
καί Ξηρομέρου.

65. X. Παπαπολίτης. Διακεκριμένος άγωνι| 
στής από τήν Σεργούλα Δωρίδος. ΙΙληρεξούσκ 
-παραστάτης τής περιοχής του. Πρβλ. Κ. 
Αβραάμ «Ρουμελιώτες Αγωνιστές τοϋ 21» 195] 
σ. 335. Αντίθετα δ Κορδάτος δ.π. 4ος σ. 83 
ποστηρίζει δτι τά κινήματα τοϋ Θ. Γρίβα π; 
δόθηκαν στόν νΟθωνα άπ’ τόν Ά ρ . Βαλαωρί< 
καί τόν Σωτήρη Στράτο.

66. Τό δρομολόγιο περιλάβαινε ...Άστατ 
Μύτικα, Παλαιοχαλιά, Καρβασαρά, Άγρίνκ 
Αίτωλικό κλπ.

67. Ζάννος καί δχι Τσάνης. Ό  Βουλει 
καί δχι οί βουλευτές, ήταν δ Γεροθανάσης, π| 
Κορδάτου δ.π. 4ος, σ. 85.

68. Ό  λοχαγός Βαβιώτης καί δ ύπολοχαγί 
Τσίρος.

69. Δ. Σκυλοδήμος, Ά θ. νΙσκος καί Κ. Στ; 
τος.

70. ’Εδώ ούσιαστικά τελειώνουν τ* αύθι 
κά απομνημονεύματα τοϋ Θ. Γρίβα. Οί π< 
κάτω σελίδες, καθώς είπαμε είναι προσθί 
τοϋ Δ. Γρίβα γραμμένες μέ τό γνωστό χέρι 
γραμματικού του.



Η Δ Ο Ξ Α  

Τ Ο Τ

Σ Κ Α Π Α Ν Ε Α

τ ο υ  Μ Ε Ν Τ Η  Κ Ο Υ Μ Α Ν Τ Α Ρ Ε Α  
ε ι κ ο ν ο γ ρ ά φ η σ η  Ν Ι Κ Ο Υ  Π Α Ρ Α Λ Η

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
— Φ ώ τα/ Φ ώτα! έκανε έξαλλος ό στρατηγός.
"Ολοι κρατούσαν την ανάσα του:.
— Δεν μου λες, παιδί μου, βρυχήθηκε, ποιος ηλίθιος έγραψε τό σενάριο;
— Τό 5Επιτελείο, στρατηγέ μου, είπε δ χειριστής.
— Δεν μ  ενδιαφέρει, όμως εννοώ ν’ άπαλειφθεϊ ή φράση: Τον στρατό !

Χάθηκαν οι δουλειές; Χάθηκε μια άλλη φράση;
— Και όμως! είπε ό οστεώδης λαχαγός κι δλα τά κεφάλια μαζί γύρισαν 

στην τε)χντσία σειρά. cO εκ πρώ της δψεως άντιμιλιταριστικός αυτός διάλογος 
έχει έναν απώτερο ψυχολογικό σκοπό. Νομίζω πώς τό Επιτελείο δεν έπεσε έξω.

— Να τον μάθω! γκρινιαξε ό στρατηγός.
— Θέλει να μάθει στον νεοσύλλεκτο τους κινδύνους πού βρίσκονται σπαρ

μένοι παντού γύρω τον άπό άτομα ανεξέλεγκτα καί έν όλίγοις ύποπτα Με άλλα 
λόγια, φέρνει ένα ζωντανό παράδειγμα άπό τις συζητήσεις πού κάνουν συχνά 
μεταξύ τους οι φαντάροι.

— Μά συζητούν τέτοια πράγματα; Ε ίπες, συχνά ;
— Γιατί δχμ; Ποιος τούς εμποδίζει; Είναι, λοιπόν, απαραίτητο για  την ψυ

χολογία του φαντάρου νά τον προσφέρουμε σαν ψυχαγωγία καί μόρφωση δ,τι ό 
ίδιος συνήθισε ν' ακούει γύρω τον στον στρατό. Με τον τρόπο αυτό τον ξαφνιά
ζουμε, τον άκινητοϋμε καί βέβαια τον αφοπλίζομε. Νά ένας καλός τρόπος νά 
τον σερβίρουμε ανώδυνα τις δικές μας λύσεις, τή δική μας αλήθεια ή, τέλος, αυ
τό που πιστεύουμε εμείς πό)ς είναι αλήθεια.

Ο λυκήσιος σβέρκος του στρατηγού είχε πιαστεί.
— Νομίζεις, έ ;

Ασφαλώς, στρατηγέ μου.
— Χειριστή, πάμε !
Κι ό προβολέας ωρμησε πάνω στο πανί.



«Τό στρατό! Χάθηκαν οί δουλειές; Μήπως είσαι κανένας πού τόν πήραν τ< 
γεράματα;»

«Λεν ξέρω», άναστέναξε δ Δημητρούλης, «δέν ξέρω γιατί αυτό κι δχι κάτι άλλο, 
Είναι βλέπεις πού θά τρέχει δ μισθός κι άπδ πάνω θάχω φαγητό καί ύπνο τζάμπα. 
Λίγο τδχεις αύτδ;»

Κι δμως καμιά άπάντηση δέν έρχδταν:
«Τά σκέφτηκα δλα καί τά ζύγισα άπ’ δλες τις μεριές. Μη νομίζεις πώς πήρ< 

τήν άπδφαση έτσι άλαφρόκαρδα. "'Αν μέ ρώταγαν τί θέλω πραγματικά, θάλεγα ν< 
βγάζω τίμια τό ψωμί μου καί τις ύπδλοιπες ώρες νά μ’ άφήνουν στην ησυχία μου.) 
Μόνο πού οέν ξέρω τί μέ πιάνει τον τελευταίο καιρό. Περνώ ώρες δλάκαιρες χ]  
δνειρεύομαι μέ τά μάτια ανοιχτά. Δέν μπορώ νά σου πώ συγκεκριμένα τί βλέπω, 
Πές μου τί νάναι αύτό;»

«Γιατί δέν γυρίζεις στην πατρίδα σου;»
«Ό  τόπος είναι στενός. Οί άνθρωποι σέ ρωτάν τούτο, τό άλλο, δέν σ’ άφήνουι 

στιγμή ήσυχο. νΕπειτα...»
«Έπειτα τί;»
«...είναι πού δέν θέλω νά ξαναγυρίσω καθόλου».
Ό  νοσοκόμος σώπαινε. "Ο Δημητρούλης τον |ΐάντευε μέ το τσιγάρο στο στ< 

καί τά μάτια καρφωμένα στό ταβάνι.
«’Αναστασίου...»
« Έ ; »
«Κοιμήθηκες;»
«νΟχι, σκέφτομαι».
«Έσύ τί λές γιά δλα αυτά;»
«Δέν μου πέφτει λόγος».
«Έσύ τί θάκανες στη θέση μου;»
«Χιλιάδες πράγματα. Ό  καθένας κάνει πάντα κάτι διαφορετικό. ΓΓ αύτό ύλ 

δέν μπορώ νά σέ συμβουλέψω. νΙσως νάκανα κι άσχημα πού άνακατώθηκα».
«Έγώ δέν έχω πάει σέ Πανεπιστήμιο, δέν ξέρω νά μιλώ παρά μέ τη γλώσ< 

τής ζωής. Λύτη μοδμαθε νά μιλώ λίγο ή καθόλου. Μά υπάρχουν στιγμές πού κάι 
πρέπει νά πεις καί κάτι ν’ ακούσεις. Έσύ, τουλάχιστον, έδειξες πώς ξέρεις νά μι] 
διαφορετικά άπ’ τούς άλλους».

«Τί θές λοιπόν νά σου πώ;»
«Πές κάτι, δ,τιδήποτε», καί διπλώθηκε σά σουγιάς.
«Καλά, άφού επιμένεις. Μάθε λοιπόν πώς ό στρατός δέν είναι λύση. Τίπ< 

δέν είναι λύση, δταν μάς επιβάλλεται απ’ έξω, όταν είναι νά γίνει γιά τη βολή 
καί μόνο, μη τύχει καί ταρακουνηθοΰμε λίγο καί κακοπάθουμε. "'Αν δέν σκεφ* 
μόνος σου νά βρεις λύση, αν δέν παλαίψεις νά δημιουργήσεις κάτι, είναι σάν ν’ 
νιέσαι πώς γεννήθηκες, σά νά δίνεις κάτι πού σου χάρισαν πίσω».

Έ  φωνή άνέμιζε σά γάζα. Μπορούσε νά τη βλέπει νά γράφει κύκλους μες 
σκοτάδι καί νά τυλίγεται γύρω του σάν σέ πληγή.

«Ρωτάς τί νά κάνεις... Γίνου δ,τιδήποτε, έργάτης τσαγκάρης, ράφτης, γε< 
γός. Φτάνει νά κάνεις κάτι δχι απλά καί μόνο γιά νά λές πώς τδκανες, αλλά γι< 
μέσα σου θά τό θέλεις δ ίδιος. Καί είναι αδύνατο νά μη θέλει κανείς κάτι σ’ 
τή ζωή. Γι' αύτό χρειάζεται νά σκύψεις μέσα σου νά δεις ποιά δύναμη είναι at 
πού σέ κρατά πιο ζωντανό στον κόσμο κι άνάλογα νά πράξεις. Κάνε έκεΐνο πού 
σου δώσει μεγαλύτερη έλευθερία, χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς θά είσαι άσύδι 
Τί μεγαλύτερη έλευθερία είναι έκείνη πού περιορίζει. Καί κάτι άλλο άκόμα. lit 
σου μην περνάς τόν εαυτό σου γιά μίση μερίδα. Πάρε μιά άπόφαση καί τράβα!

Ό  Δημητρούλης είχε άνασηκωθεΐ. Τά μάτια του μαύρα, πυρετικά έβγ< 
φωτιές, οί τρίχες στό κεφάλι του είχαν κάτσει σέ στάση προσοχής. Όλόκλ: 
είχε γίνει δέκτης.48



~ _ ·»«ιερείς να μικας ομορφα, μου φαίνεται πως αν μπορούσα να κρατήσω τη φωνή 
σου γραμμένη κάπου θά πρόκοβα, θάκανα κείνο πού πρέπει».

«Δεν υπάρχει πρέπει' μόνο εκείνο πού βρίσκεται μέσα σου κοκ πού εσύ το θέ
λεις. Μάθε τί είναι!»

Ξαφνικά ή σιωπή, σαν ένας εχθρός πού άπό ώρα καιροφυλακτοΰσε, τόν εζωσε 
με τό μυδράλλιό της.

Πεσμένος μπρούμυτα, μέ τό κεφάλι καταχωνιασμένο στούς άγκώνες, δ σκα
πανέας πάσχιζε να κρατηθεί, να βάλει μιά τάξη στο χάος. ’Αργά, μέσα σέ απανωτά 
ρίγη, τό κορμί του έφευγε, ταξίδευε μόνο μακριά του. ’Έμενε μοναχά τό κεφάλι, 
μιά άκόμα πτυχή πάνω στο μαξιλάρι. Πού πήγοκναν νά τόν σπρώξουν λοιπόν, σέ 
ποιό βάραθρο, σέ ποιά εξορία; Ποιά ήταν ή άμοιβή, ό σκοπός, ή συγκεκριμένη 
αιτία νά τόν πείσουν ν’ ανταλλάξει κουβέρτα πού τόν σκέπαζε μ’ έναν κόσμο άϋλο 
καί φασματικό; Τ ί ώφελοΰσαν τάχα τά λόγια δταν τό ίδιο του τό κορμί άρνιόταν νά 
υπακούσει; Τού φαινόταν πώς τ’ αυτιά του ψήλωναν, ίδια αύτιά γαϊδάρου, μυτερά 
καί τριχωτά κοκ πώς δ κόσμος γύρω του ήταν ενα βαρύ καμουτσίκι στά χέρια βάρ
βαρου καί σαδιστή άφέντη. «θεέ μου», αναστέναξε, «θεέ μου τί θ’ άπογίνω;» καί 
τήν ίδια στιγμή σάν άπό κάποια μακρινή, ξάστερη έπαλξη, συλλογιόταν πώς άν 
ύπήρχε κάποια αιτία, μιά συγκεκριμένη άφορμή πού νά τόν βυθίζει σ’ αυτή τήν 
παράλογη αίσθηση τού κινδύνου, ύπόλογος ήταν δ ίδιος, μιά μικρή μπάλλα πού άφηνε 
τόν καθένα νά τήν κλωτσά —  κιβωτός άδυναμίας, σκεύος λύπης καί ύποταγής.
Αχ! νά μπορούσε ν’ αντιμετωπίσει τόν κόσμο γενναία, «θεέ μου», είπε τήν ίδια 

στιγμή, «είμαι εγώ γιά τέτοια;» καί τόν παρακαλούσε νά δώσει μιά ώρα άρχήτερα 
ενα τέλος σ’ δλα αυτά. Μά δ θεός ήταν ένας μικρός κουρασμένος φαντάρος πού τό 
χειμώνα έτρωγε φασουλάδα καί τήν άνοιξη ζευγάρωνε στά πάρκα καί στίς ερημιές, 
«θεε μου», ξανάπε... Σ ιγά -σ ιγά , επαψε νά τρέμει. Τό κορμί του κοντό, ίσχνό, τε- 49
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λειωμένο στις αδυναμίες του, του ξανάρθε. Τά πόδια του, τά χέρια του ήταν ξυλια
σμένα, μα ήταν άκόμα πόδια, χέρια, ήταν δικά του.

«Ψιτ! Καραδακαρέα κοιμήθηκες;»
«νΟχι», έκανε μές άπ" την κουβέρτα του.
«Δέν πιστεύω να σέ πείραξαν τά δσα είπα;»
Κι δπως ό σκαπανέας σώπαινε, ή φωνή του είπε:
«Κοιμήσου τώρα. Αύριο δλα Οά παν καλά».
Τήν άλλη μέρα/ πρω ί-πρω ί, τό τηλέφωνο τής πύλης χτυπούσε δαιμονισμένα. 

Ό  σκαπανέας ήταν ό μόνος πού βρέθηκε κοντά.
«ΤΗΑ έδώ. Λέγετε παρακαλώ».
Ή  φωνή, γυναικεία, τδν 5ρρτξε άπ’ τά σύννεφα.
«Τόν Μακρίδη θέλω. Είμαι ή Μάρμω άπ’ τά Πετράλωνα».
Ό  σκαπανέα έδιωξε μιά μύγα πού είχε κάτσει πάνω στη μύτη του σάν κρεα

τοελιά.
«Αυτή τή στιγμή λείπει. Σκαπανέας Καρδακαρέας Δημήτριος. Μπορώ νά σάς 

έξυπηρετήσω;»
«νΑκούσε παιδάκι μου», είπε ή φωνή, «είναι ή τρίτη φορά από χθές πού τηλε

φωνώ τού Άντώνη. Τ ί ώρα μπορώ νά τόν πετύχω;»
«Είναι στούς άπολυομένους. Δέν έχει ώρες κανονικές».
«Έ νας λόγος παραπάνω νά τού μιλήσω».
«θέλετε νά πάρτε αργότερα;»
«’'Ακούσε, κύριε Καπνικαρέα, νά χαρείς τά νιάτα σου...»
«Καρδακαρέας, δεσποινίς, όρίστε...»
«Κύριε Καρδακαρέα πώς σέ λέν, είναι άνάγκη νά τόν δώ τόν Άντώνη, με

γάλη άνάγκη. Ζήτημα ζωής καί θανάτου».
«Καλύτερα τότε νά κάνετε έναν κόπο νά πεταχτείτε μονάχη σας ϊσαμ’ έδώ. 

Μόνο μή τού πείτε πώς σάς είπα έγώ νά περάστε».
«Δέν θά τό πώ. Τ ί ώρα νά περάσω;»
«Μέση μεράκι».
«Ευχαριστώ, κύριε Καπνικαρέα, είσαι χρυσό παιδί. ’Αντίο κι δπως είπαμε».
«Καρδακαρέας, δεσποινίς. ’Αντίο, στό καλό».
Κόντευε νά μεσημεριάσει δταν ακούσε νάρχονται άπ’ τήν πύλη φωνές.
«Κ’ έγώ σού λέω πώς θέλω τόν Μακρίδη! Λόγο θά σού δώσω τί τόνε θέλω;»
Ό  Δημητρούλης μπήκε άνάμεσα στό σκοπό καί τήν κοπέλλα κ’ έξήγησε πώ 

ήταν δίκιά του γνωστή.
«Μ’ αφού ζητά τόν Μακρίδη, πώς είναι δίκιά σου γνωστή;» έπέμενε δ σκοπός,] 

ένα ξεροκέφαλο στραβάδι με γουλισμένο κεφάλι.
«Κάνε τή δουλειά σου», τού είπε ή κοπέλλα, «τώρα μιλώ μέ τόν κύριο!» κ< 

τού γύρισε τήν πλάτη έπιδειχτικά.
Ζήτημα άν θάταν γύρω στά είκοσιπέντε’ στρογγυλή, κομμάτι χαμηλή, χτισμέ1 

πάνω σέ γοφούς πού λικνίζονταν ανάγλυφοι κάτω άπό ένα έγχρωμο τσίτι άμερικι 
νίκης αγοράς. Τό μαλλί κατσαρό και άτίθασο, τά μάτια ήμερα καί δυνατά μέ μ< 
σειρά κάτασπρα δόντια πού διαφήμιζαν οδοντόκρεμα.

«Είναι μέσα δ Άντώνης;» ρώτησε.
«Μισό λεφτό, δεσποινίς, νά κοιτάξω» κ’ έγινε βολίδα.
Πήγε ίσια στό θάλαμο, εκεί πού συνήθως τήν άραζαν οι «παλιοί», πέρασε ά: 

τήν τροφοδοσία, τό Λόχο Διοικήσεως. Είχε πια απελπιστεί δταν σέ μιά στιγμή τόι 
πέτυχε έξω άπό τ’ άφοδευτήρια. ’'Εβγαινε κουμπώνοντας τά παντελόνια του. θ< 
καλύτερο νά μή τόν πετύχαινε καθόλου.

«Ή Μάρμω... πού, στό τηλέφωνο;»
«’Ό χ ι, στήν πύλη».
«Γαμότο! Πές της πώς δέν είμαι έδώ. Άκοϋς;»
Ό  Δημητρούλης έπαιξε αμήχανα μέ τά δάχτυλά του. Κάπου - κάπου κατ<



φερνε νά κάνει τις κλειδώσεις του νά τρίζουν δπως οί σκελετοί στα Ιργα φρίκης.
«Τί χάνεις νά τή δεις για  λίγο;» τόλμησε. «Άφοΰ ξέρει πώς είσαι μέσα».
«Καί ποΰ Ιμαθε αυτή άν είμαι μέσα ή έξω;»
Ό  σκαπανέας σιόπαινε.
«Πές της νά στρίβει. Δέν έχω καιρό. Αύτδ δα μάς έλειπε, νά μάς γίνει φόρ

τωμα τώρα ποδμαστε πολίτες!»
Ό  Δημητρούλης δέν τδ κούνησε. Ά κουγε μέ σκυμμένο κεφάλι.
«Δέν άκοΟς μωρέ; ΙΙές της νά φύγει. Μπάς καί νόμισε πώς θά τή στεφανωθώ;»
«Τήν έχεις χαλάσει λοιπόν;» έκανε ό σκαπανέας ύψώνοντας δυδ πελώρια 

μάτια. Τά μαλλιά του είχαν σταθεί δρθια, σέ στάση φρίκης.
Ό  βολιώτης έμεινε γιά  μια στιγμή άλαλος- έπειτα ξέσπασε.
«Τί σοΰ είναι μωρέ, γκόμενα ή γυναίκα σου καί κόφτεσαι γιά  δαύτη; Ά ντε  

μή σ’ αρχίσω καί σένα! Άνθρωπος νά σοϋ πετύχει νάχει καί γνώμη! Μά άπδ κάτι 
τέτοιους σάν καί σένα δλα νά τά περιμένει κανείς. Άκοΰς έκεΐ ανακατάταξη καί 
πράσιν’ άλογα. Νά μαγαρίσει τή σειρά μας! “Αντε, οδστ!...»

Ό  Δημητρούλης έκανε μεταβολή καί κουρδισμένος σάν αυτόματο γύρισε στήν
πύλη.

Ή  κοπέλλα μέ τδ νάϋλον τσαντάκι, πιασμένο κι άπ* τά δυδ χέρια, πήγαινε κ’ 
έρχόταν σάν άραγ|ΐένη φρεγάδα πού λικνίζεται στδ γιαλό.

«Λοιπόν;» Τά ματόκλαδά της φριζαρισμένα καί τά φρύδια της βαμ|ΐένα καί 
ύπερυψωμένα σέ διαμαρτυρία, περίμεναν κι αυτά.

«Δέν θά είναι μέσα», τής είπε μέ τά μάτια χαμηλωμένα, «κοίταξα παντοϋ».
Ή  κοπέλλα άνοιξε τήν τσάντα της, πήρε άπδ μέσα ένα μαντηλάκι.
«Είσαι σίγουρος, κοίταξες καλά;»
«Καλά» καί κοιτούσε πεισματικά τδ πλακόστρωτο.
«Λές άλήθεια;»
«’Αλήθεια, ψέματα, πάρτε το άπόφαση».
«Τοξερα εγώ», ξέσπασε κάποτε, «τδξερα ή καψερή πώς εδώ θά -έλειωνε τδ 

πράγμα! Μά δέ φταίει κανείς άλλος, φταίει τδ ξερό μου τδ κεφάλι!»
«Πιο σιγά δεσποινίς, έδώ είναι στρατός, δέν είναι θέατρο!» τής φώναξε ένοχλη- 

μένος δ σκοπός άπδ πέρα.
«Παράτα με καί σύ!», τοΰ πέταξε. «"Ολοι οί άντρες ίδιοι είστε! Κ’ έσύ, νά κ’ 

έσύ!» κ’ έδειξε τώρα τδν σκαπανέα.
Ό  Δημητρούλης σήκωσε γιά πρώτη φορά τά μάτια. Μαΰρα, σκοτεινιασμένα.
«“Οχι έγώ δεσποινίς...»
«Κ’ έσύ σοϋ λέω, κ’ έσύ!»
Κουνούσε τδ μαντηλάκι της δεξιά - άριστερά, πότε σκούπιζε τά μάτια, πότε 

τή μύτη· τδ ρίμελ κυλούσε πάνω της μαΰρο δάκρυ.
Ό  Δημητρούλης δέν έβγαζε άχνα. Πελώρια έξουθενωτική περνούσε έξω άπδ 

τ’ άφοδευτήρια ή σκιά τοϋ Άντώνη Μακρίδη. Μέσα του κάτι πήγαινε νά σπάσει, 
νά έλευθερωθεΐ. “Ηθελε τώρα μεμιάς νά καταργήσει δλα τά τηλέφωνα, τούς άγαπη- 
τικους πού έκαναν «έρωτα» σέ νυχτωμένα πάρκα κ’ οικοδομές, τοΰ έρχόταν νά πάρει 
τήν κοπέλλα άγκαλιά καί νά τραβήξει δσο μακρύτερα γινόταν, νά πάρει τραίνα πού

κορφή ώς τά νύχια.
Η κοπέλλα τδν κοίταζε κατάματα.
«Τί έπαθες;» έμοιαζε νά τοΰ λέει.
Τοΰ φαινόταν πώς είχαν χρόνια νά τδν άγγίξουν. “Ο,τι περνούσε άπδ δίπλα 

του τον άφηνε άθικτο, άτρωτο άπδ άγάπη ή μίσος. «Είμαι είκοσιδύο χρόνων», έλε
γαν τα μά.ια του κρεμασμένα πάνω της, «ποδναι ή ζωή μου; Τ ί έφτιαξα γιά νά 51
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μπορώ νά ζώ;» Κι όλοένα άναρωτιόταν: «Που νά πέφτουν αύτά τά Πετράλωναϋ 
ΤΑραγε ύπάρχουν άκόμα Πετράλωνα;»

«Πάρε αυτό», είπε ή κοπέλλα καί τοδβαλε στο χέρι ένα γράμμα. «Είναι γι< 
τόν Άντώνη. Σαν Οές του το δίνεις, σαν θέλει κ’ έκείνος μου άπαντά. ’Αλλιώς, 
καλή καρδιά!»

Ό  σκαπανέας πέρασε τό γράμμα μές τ’ άμπέχωνο, τό φόρεσε κατάσαρκ* 
σάν φυλαχτό. Ούτε πού κατάλαβε για  πότε τήν έχασε από μπροστά του. Έμεινι 
για πολλή ώρα τυφλωμένος μέ τήν έντύπωση πώς είχε δει κατάματα τόν ήλιο.

— Χειριστή, φως !
Και έγένετο φως.
—* Αν θυμάμαι καλά, είπε δ στρατηγός χαϊδεύοντας άργά τό στρονφιστι 

μουστάκι τον, είχα ζητήσει μια ταινία εκπαιδευτικόν περιεχομένου. Φαίνετι 
δμως δτι τό 7Επιτελείο κατάλαβε πώς έχουμε ανάγκη από μια ταινία αίσθ\ 
ματική ΐ

Κάνεις δεν μιλούσε.
— Φαίνεται, είπε δ όστεάίδης λοχαγός απ τήν τελευταία σειρά, πώς ύπι 

χουν αρκετοί στρατιώτες πού έχουν σάν επάγγελμα νά ζοϋν σε βάρος των λα\ 
κών γυναικών. *Αν έσεϊς αυτό τό χαρακτηρίζετε αισθηματικό!..

— Θέλεις νά πεις, είπε ξερά δ στρατηγός, πώς ή ταινία αυτή προορίζετι 
μάλλον για τούς οίκους ανοχής...

— Πράγματι, είναι θέμα άνοχηο, άλλά δχι οίκων. Τό πρόβλημα είναι...
— Παραμύθια! τόν έκοψε ό στρατηγός. Στον στρατό δεν υπάρχουν 

βλήματα! Μόνο πειθαρχία! Χειριστή, πάμε!
Κι δπως δλοι σώπαιναν κρατώντας τις σκέψεις τους φυλαγμένες στο 

χλιασμένο κελάρι τοϋ μυαλού τους, ό προβολέας ωρμησε αποφασιστικά πι 
σ τ ψ  οθόνη για νά δείξει τη συνέχεια.
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Ξημέρωσε ή μέρα της απόλυσης κ’ οί φαντάροι μοιάζανε νά ξυπνούν υστι 
άπό βαρεία χειμωνιάτικη νάρκη. Φυσούσε ένας γραφειοκράτης άνεμος πού 
ναζε πιασμένος στα γρανάζια τών συνδετήρων κ’ ένα κομμάτι παρθένο χ< 
έτρεχε νά ξεφύγει άπό τήν πέννα τών γραφιάδων.

Ό  σκαπανέας άξούριστος, μέ μάτια πρησμένα άπ’ τήν άγρύπνια, έτρεχε ξ<1 
πίσω άπ’ τόν βολιώτη.

«Στάσου, σέ θέλω», τόν παρακαλούσε. «’Έ χω  κάτι γιά  σένα̂ >.
Πήγαν πίσω άπό τ’ άφοοευτήρια. Ό  έσατζής άπλωσε τά πελώρια σκέλη 

καβάλησε ένα κίτρινο τοιχάκΓ ό σκαπανέας έμεινε στά ριζά σά ζωάκι πού 
τολμά νά σκαρφαλώσει.

«Λέγε», τού είπε κοφτά.
Ό  Δημητρούλης έβγαλε δειλά τό γράμμα μές άπ’ τ’ άμπέχωνο καί τού 

γλίστρησε στήν παλάμη. Ό  άλλος ξέσχισε τό φάκελο καί πέρασε τό γρά 
μονοκονδυλιά μέ τό μάτι. Κανείς οέ μίλαγε.

«’Εσύ τή δασκάλεψες;» ρώτησε ό έσατζής. Καί χωρίς δεύτερη κουβέ| 
έπιασε τό γράμμα καί τό σκόρπισε σέ χίλια κομμάτια.

Ή  καρδιά τού σκαπανέα έγινε πάγος. Γιά μιά στιγμή τού φάνηκε πώς 
νιζε κ’ είχε χάσει τό δρόμο.

«Σέ νόμισα γιά πιο κουτό», τού είπε ό Μακρίδης. «Μά έσύ, φαίνεται, εΐ 
έξυπνος. Ό χ ι όμως τόσο έξυπνος πού νά μού τή σκάσεις. Νόμισες πώς δέν ή] 
πώς τά είχατε φτιαγμένα οί δυό σας, έ;»

Ό  σκαπανέας κέρωσε:
L «Τί λές!...»



«Δεν ήταν δύσκολο νά τό καταλάβω. Τηλεφωνήματα, κόντρα τηλεφωνήματα, 
ραβασάκια, μουπες σούπα καί τώρα, λέει, περιμένει παιδί καί κοροφέξαλα. Τήν 
έπαθες/ σέ τύλιξε μπαγάσα!»

Ό  σκαπανέας έτρεμε όλάκαιρος.
«Έ χε χάρη πού άπολύομαι καημένε. ’Αλλιώτικα θά σοδκανα τη ζωή μαύρη.

Κρίμα νά μή σέ πάρω χαμπάρι πρωτύτερα τί κουμάσι είσαι!»
Ό  σκαπανέας έτρεμε καί σώπαινε.
«Δέν μέ πειράζει πού πήγες νά μοΰ φορτώσεις τό παιδί, μ’ άν νομίζεις πώς 

μοδφαγες καί την γκόμενα, πάς γελασμένος. Έ γώ  τήν είχα σχολάσει άπό καιρό.
Ρώτα δποιονε θέλεις...»

«Δέν τήν άγάπησες ποτέ σου;» τόλμησε νά ρωτήσει.
«’Αγάπες καί λουλούδια, τέτοια θά λέμε τώρα! Βάλτο γερά στό μυαλό σου: 

σάν τή Μάρμω υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες, δλες πουτάνες, ξεσχισμένες. Μ’ αυ
τές βολεύεσαι λίγο καιρό, ίσ α -ίσ α  νά περάσει ή μπόρα καί ν’ άπολυθεϊς κ’ έπειτα 
τούς πασσάρεις κι αύτωνών τ’ άπολυτήριο. Εμένα πού μέ βλέπεις, μέ περΐ)ΐένει 
στό χωριό μιά κοπέλλα σάν τά κρύα τά νερά. Τή Μάρμω θά καθόμουν νά κοί
ταζα τώρα!»

«Καί τό παιδί, τί θ’ άπογίνει τό παιδί;»
«Τί παιδί καί πράσιν’ άλογα! Αύτές άπ’ τή μιά μεριά σκαριόνουν μπάσταρδα 

κι άπ’ τήν άλλη δλο παρθένες είναι! Συνηθισμένες δουλειές! Τώρα πού σέ τύ
λιξε κακομοίρη μου, καλά ξεμπερδέματα!»

«Δέν ξέρω ποιός τύλιξε ποιόν...» έκανε ό σκαπανέας τρομαγμένα.
Ό  έσατζής τοδρριξε μιά ματιά σά νά μή καταλάβαινε.
«"Αντε, άρκετά είπαμε!» πρόγκηξε. «Μή μοΰ κάνεις καί τόν έξυπνο άπό 

πάνω. Καί νά ξέρεις! Έ χ ε  χάρη πού άπολύομαι, άλλιώτικα θά σοδκανα τή ζωή 
μαύρη. "Οχι τί! Νά λές άπό πάνω πώς μοδφαγες καί τή γυναίκα. Χαρά στή 
γκόμενα! "Αντε, σοΰ λέω, στρίβε. Μόνιμε! Χαφιέ!»

Καί μέ τό μόνιμε, χαφιέ, σάν πιστολιές, τόν παράτησε σύξυλο.
Τοΰ κόπηκαν τά γόνατα. 'Ο κόσμος μές τά μάτια του γύρισε ανάποδα. Τοϋ 

φάνηκε πώς ζοΰσε έναν εφιάλτη άπό τά παιδικά του χρόνια, τότε πού έτρεχε νά 
ξεφύγει κ’ ή γή στά πόδια του άνοιγε ξαφνικά σά σαγόνι. Έ πεφτε... έπεφτε, μά ποΰ 
είχε πέσει λοιπόν; Σέ ποιά χώρα πού τήν κατοικούσαν πατατοφάγοι, φασουλοφάγοι, 
πρεζάκηδες κι άγαπητικοί κ’ ή γής άνθιζε προφυλακτικά κι άμβλωμένα έμβρυα 
καί τά τηλέφωνα τις νύχτες παραμιλούσαν στον πυρετό τους, πότε μέ τήν Κούλα 
πού έμενε στά Φάληρα, τή Μαρίκα σκαρφαλωμένη στά Τουρκοβούνια, τη Σάσα 
πού είχε σπίτι στό Βύρωνα καί «σπίτι» στό Μεταξουργείο, κι άλλοτε μέ τό Σω
τήρη πού φουμάριζε τό χλωμό θάνατο κ’ έκοβε τις φλέβες του μ’ δξειδωμένες 
λεπίδες, μά πού είχε πέσει λοιπόν; Πίσω - μπρος, παντού τόν έκλεινε ένας μολυ- 
βένιος ουρανός σάν συρματόπλεγμα. "Εκανε μεταβολή καί μ* ένα τρομαγμένο φτε- 
ρούγισμα βρήκε καταφύγιο στό τηλεφωνικό κέντρο.

Ό  θάλαμος ήταν έρημος. Τά φώτα τού ταμπλώ τού έκλεισαν τό μάτι κ’ ο'ί 
φωνές, κάτι ψιλά φιδάκια μές άπ’ τά σύρματα, έσκυψαν νά τού ψιθυρίσουν στ’ 
αύτί. Ή  σιωπή γύρω του ήταν ήχος. Τό τείχος μέ τις κυψέλες όρθωνόταν μπρο
στά̂  του μετάλλινο, συντριπτικό κ’ ή όροφή άσπρη, συμπαγής, σωστό υπερηχη
τικό φράγμα, μάκραινε σέ μιά τελευταία άνάμνηση εκείνου πού άλλοτε θά μπο
ρούσε να είναι ουρανός, «θέε μου», ψιθύρισε, «θεούλη μου πού βρίσκομαι;» Ό

ς τεράστιος έσατζής μέ πελώριες τρίγωνες πλάτες, δόντια λεία 
άρπαζε ενα - ένα τά μικρά νεοσύλλεκτα καί τά καταβρόχθιζε: 
τοΰ φάνηκε πέος τόν ακούσε νά λέει. Γύρισε άπότομα πίσω του. 
ιταιδί;» ρώτησε μιά ψιλούτσικη φωνή άπ’ τις κυψέλες, «τί θ’
»* Τράβηξε γοργά τό βύσμα κ’ έκανε τήν άποσύνδεση. «"Ολοι 

°', ν·Ρε» 101 είστε!» είπε τό πηνίο μές άπό τ’ άκουστικό. «Κ’ έσύ! κ* έσύ!» 
φώναξαν οι παράκυκλοι μέ οργή. Σκέπασε τ’ αυτιά του μέ τις παλάμες του. «Νό- 53
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μιζες πώς δέν τδ ήξερα πώς τά είχατε φτιαγμένα οί ουό σας;» γέλασε ή 
χοντρή φωνή τρυπώνοντας μες άπ’ τά διάκενα τής παλάμης του. «Δέν τήν άγά-| 
πησες ποτέ σου;» στρίγγλισε τδ πηνίο. «’Αγάπες καί λουλούδια, τέτοια θά λέμεΙ 
τώρα;» είπαν οί φωνές καί βάλθηκαν μεμιάς δλες μαζί νά τσιρίζουν καί νά χαχα-Ι 
νίζουν. Μπορούσε νά τις βλέπει, έκεΐ μπροστά του, νά κυλιούνται κατάχαμα, κρα-Ι 
τώντας τήν κοιλιά τους άπ’ τά πολλά γέλια. Το αίμα μαζεύτηκε απότομα δλοΓ 
μαζί στδ κεφάλι του. Τούρθε κάτι σάν τρέλλα. "Αρπαξε τδ πρώτο καλώδιο που 
βρήκε μπροστά του, τδ τράβηξε μέ δύναμη, τδκοψε άπ’ τή ρίζα του. ’Εκείνο, φίδι 
κολοβό, σπαρτάρησε καί μέ μιά τελευταία έκτίναξη Ιμεινε ξερδ στδν τόπο. ΙΙήρε, 
κι άλλα καλώδια, σύρματα, κορδόνια, τά λύγισε, τά στραμπούληξε, μπλέχτηκι 
δλάκαιρος μέσα τους» πάλαιψε μαζί τους, τά νίκησε. "Ενα-ένα τά βύσματα λιγ< 
θυμοΰσαν κ’ οί παράκυκλοι, τά πηνία, τά πολικά πέδιλα έσκαγαν μέ κρότο στ< 
πόδια του. Τά βλήματα τδν γάζωναν άπδ παντού, οί άριθμοί πανικόβλητοι πη< 
δοΰσαν άπ’ τις θέσεις τους κ’ έπεφταν μέ τδ κεφάλι στδ κενό. Τδ ταμπλώ ξεκόλ
λησε, έγειρε μονόπαντα- άπότομα, οί τοίχοι ράϊσαν, τδ χτίριο σείστηκε συθέμελα^ 
φάνηκε ή δροφή λαμπερή, άσπρη, νά κατεβαίνει άπδ τά ύψη. Στδ διάβα της 
άέρας πύκνωνε, τδ νερδ σωνόταν στις πηγές, οί πέτρες σπάζαν. Τοΰ φάνηκε πώ 
τά μαλλιά του είχαν αρπάξει φλόγες- κάηκε, τσουρουφλίστηκε, τά μάτια του πε· 
ταχτήκαν έξω, ώσπου μιά ώστική δύναμη άπδ έκατομμύρια μεγατόννους τδν άρπαξι 
άπ’ τδ γιακά καί μέ μιά κλωτσιά τδν έκσφενδόνισε μακριά —  έξω.

"Επεσε στδ προαύλιο, ίσια πάνω στδ περίπουλο —  σάν κόκκαλο σέ στό| 
σκύλου. Πελώριος, συμπαγής δ βολιώτης έσατζής ορθώθηκε μπροστά του καί γω· 
ρίς δεύτερη κουβέντα τοΰ τήν άμόλησε. Ή  πρώτη τδν βρήκε στδ στομάχι. Έ 
σκυψε» παραπάτησε. Ή  δεύτερη άνάμεσα στά σκέλια. "Επεσε χάμω σπαράζοντι 
—  άκουγες τά δόντια νά τρίζουν καί τδ αίμα νά γίνεται συντριβάνι. Κι δπιοι 
έκεΐνος κοίτονταν χάμω άνήμπορος, ή δόξα του πετοΰσε μόνη της, |ΐακριά του 
πέρα άπδ σάλπιγγες, στουπέτσια, τροχάδην καί βάδην, άνέβαινε σέ δικό της οί 
ρανδ κεντημένο μεταξωτά ονόματα κοριτσιών κ’ ή αυγή ξημέρωνε μέ γερτδ κε| 
φάλι. ή σπονδυλική στήλη μιά έλλειψη, τδ σώμα άνάλαφρο, λυτρωμένο άπδ γήΐνι 
βάρος.
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Στο σημείο αυτό ένας λόξυγγας συγκλόνισε τό μηχάνημα προβολής, τά 
τα τρεμόσβησαν κ ’ ή αίθουσα γέμισε σκοτάδι. Κανείς δέ μ ίλαγε , άκουγες μόι 
τις καρέκλες νά τρίζουν. "Ε πειτα  τά φώτα άνοιξαν ένα - ένα νυσταγμένα.

—'Η  μηχανή κουράστηκε, Απήγγειλε ό χειριστής μέ τήν αμέτοχη φι 
τον. Μπορείτε νά κάνατε ένα διάλειμμα.

"Ολοι δέχτηκαν τήν πρόταση μέ ανακούφιση. Βγήκαν στο διάδρομο ν< 
καπνίσουν.

— Βέβαια, Αναγνωρίζω, είπε ό στρατηγός στο κέντρο ενός κύκλον πι 
εσπευσε νά κλείσει γύρω του, δτι ή χειροδικία είναι πράξη σοβαρή καί δτι γ< 
σώματα ασφαλείας σπανίως καταφεύγουν σ’ αυτήν. '  Ωστόσο, κι νιρωσε τον τόι 
τής φωνής του, στην προκειμένη περίπτωση, οφείλω νά ομολογήσω, δέν νπή( 
άλλη λύση.

— Θέλετε νά πείτε ... άρχισε ένας αμούστακος άνθυπολοχαγός.
— Θέλω νά πώ, είπε αυστηρά, πώς τοΰ άξιζε. Αυτό τό παιδί, φώς - 

νερό, είναι ένας απροσάρμοστος, ενα χαμένο κορμί! ’Απορώ πώς θελήσανε 
τον κρατήσουνε μόνιμο!

— Είναι πολ.ύ άπλό, στρατηγέ, χι ιμογέλασε ό οστεώδης λοχαγός, τέτοι 
επ ιζη τε ί για  μόνιμα στελέχη τον τό στράτευμα.

— ΤΙ εννοείς; είπε ό στρατηγός ξννά.
—3Ε λάτε τώρα, μή μοϋ π είτε  πώς δέν Αναγνωρίζετε τις μεθόδους π< 

χρησιμοποιεί τό στράτευμα. Είναι ίδιες παντού.



—’Ελπίζω, είπε ό στρατηγός δαγκάνοντας τό μουστάκι του, πώς ή ται
νία αυτή, άν μή  τ ι άλλο, Ο’ άποτε/.έσει ένα πρώτης τάξεως μάθημα για  όλα τα  
άντιόραστικά στοιχεία.

— Τό ελπίζω κ έγώ  στρατηγέ, είπε ό λοχαγός άνάβοντας καθυστερημένα 
τσιγάρο.

—’Εσένα λοχαγέ δέν θυμάμαι νά σ' έχω ξαναδεϊ στή μονάδα, και μιαό- 
κλεισε τα μάτια προσπαθώντας νά τον έντοπίσει.

— Είναι φυσικό. Δέν μπορεί νά ξέρει κανείς όλους τούς ύφισταμένονς του. 
’Ενώ έγώ, είπε, σάς ξέρω καλά, οάς ήξερα από πάντα!

— Πάμε, είπε δ στρατηγός σβήνοντας τό τσιγάρο του ταυτόχρονα με τά
φώτα.

Βρήκαν τις θέσεις τους μπουσουλώντας, σάν τυφλοπόντικες πού γυρεύουν 
μια τρύπα στή γη  νά τρυπώσουν.

Στό θάλαμο τοΰ στρατιοιτικοΰ νοσοκομείου, ό πυρετός έπαιρνε τΙς ανηφόρες 
καί κυλούσε τις κατηφόρες. ΙΙίσω από μια πανοπλία γάζες κ’ έπιδέσμους, τό πρό
σωπο τού αρρώστου είχε άπομείνει ένα λυμφατικό, κίτρινο {ΐισοφέγγαρο. Δέν 
άκουγες φωνή, παρά μόνο αραιά καί πού τά μάτια άνάτελλαν ύγραμένα, θολά 
κάτω άπό ενα μέτωπο ίόρωμένης πορσελάνης. Γύρο) του δ θάλαμος έφευγε, κυλούσε 
μέ τά σύννεφα μιας γαλάζιας μέρας.

Ξανάβλεπε την όδό Άριστομένους μέ τίς πράσινες άνακουφιστικές μουριές, 
τό ποτάμι νωχελικό κι άργόστροφο νά κολυμπά άνάσκελα στην καρδιά τής πό
λης κι άκουγε τη βροχή πού τίς νύχτες σκάλιζε μέ τά νύχια της πάνω στά κερα
μίδια. Στο μοναστήρι οί γριές καλογριές ύφαίνανε σάν μεταξοσκώληκες μεταξωτά 
καί κουκουλάρικα κ’ οί έλιές στοιβαγμένες στά κιούπια έφεγγαν μέσα σέ λάδι 
χρυσό. Οί τράτες ψήλωναν στις κουπαστές κεντημένες λεθρίνια καί μαρίδα ψιλή 
κ5 ή πόλη ήσυχη καί καθημερινή έφευγε μέ τον καπνό άπό τίς καμινάδες. Πέρα - 
μακριά, στο βάθος, όρθωνε τό ανάστημά του ό Ταΰγετος, γέρος αυστηρός βοσκός, 
τυλιγμένος στην καπότα του άπό χιόνι. Υπήρχε κάτι άπάνω του πού χαμήλωνε 
τη γή κι άνοιγε τόπο στον ουρανό. 'Η ταν κάτι νά τό γαίρεσαι καί νά τό φοβάσαι. Κι 
οσο τό βουνό ψήλωνε, άγριο, προκλητικό, μιά τομή άνάμεσα στή φίλη γή καί 
στήν ξένη, τόσο ή πολιτεία μίκραινε καί χανόταν.

Ξυπνούσε μουσκίδι στον ίδρώτα.
Πάνω του έσκυβε μιά γρανιτένια μορφή μέ χέρια —  πόδια κοντά καί νευ

ρώδεις παλάμες. "Ηταν δ άξιωματικός Α2 τής Μεραρχίας.
«Είσαι προετοιμασμένος ν απαντήσεις στις ερωτήσεις μου;»
Τού φαινόταν πώς ήταν προετοιμασμένος ν’ άπαντήσει σέ δλα καί σέ τίποτα. 

Οί πληγές είχαν πάψει νά πονούν, μά δ πόνος εξακολουθούσε νά φωλιάζει στή 
σκέψη του.

«Είναι άλήθεια δτι ζήτησες άνακατάταξη άποβλέποντας σέ μονιμότητα;»
«Είναι άλήθεια».
«Είναι άλήθεια πώς τό βράδυ τής δολιοφθοράς βρέθηκες μόνος σου στο Τ η

λεφωνικό Κέντρο;»
«Τί θά πει δολιοφθορά; Ναι, είναι άλήθεια πώς βρέθηκα μόνος στο Τηλε

φωνικό Κέντρο».
«Είναι άλήθε ια πώς άπό σκοπού καί μέ δόλο κατέστρεψες τό τηλεφωνικό 

υλικό καί έπέφερες ζημίες στήν περιουσία τού στρατεύματος;»
«Δέν τό είχα καθόλου σκοπό. Γιά τό δόλο δέν ξέρω».
Ο άνθρωπος μέ τά κοντά χέρια κατέγραφε έμπειρα καί στενογραφικά. Τά 

φύλλα τοΰ μπλοκ γύριζαν άπό μόνα τους.
«Είναι^ άλήθεια πώς μέ τήν πράξη σου αυτή έπεζήτησες έμμεσα τήν άπαλ- 

λαγή σου άπό τάς τάξεις τού στρατού;» 55
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«"Οχι, δεν τό σκέφτηκα».
«Είναι άλήθεια πώς έξακολουθεϊς νά έπιμένεις νά καταταγεΐς μόνιμος;»
«Δεν έπιμένω σέ τίποτα».
«Αισθάνεσαι μετανοημένος;»
Τά μάτια του πλανήθηκαν πάνω στό γρανιτένιο πρόσωπο τοϋ Α2.
«Λυπάμαι», είπε.
«Είσαι προετοιμασμένος νά περάσεις άπό τήν ΕΔΕ;»
«Τί είναι ΕΔΕ;»
«"Ενορκος Διοικητική Έξέτασις», είπε ψυχρά ή φωνή. «Είναι τό δεύτερο 

στάδιο τών άνακρίσεων. Τό τρίτο είναι τό στρατοδικείο».
«Δέν ξέρω», είπε, «δπως νομίζετε έσείς».
Ό  Α2 ξερόβηξε.
«θά ήθελες ν’ άποφύγεις τό στρατοδικείο;»
Στάθηκε γιά λίγο.
«Μάλιστα».
«Αύτό έξαρτάται άπό σένα».
«θά κάνω δ,τι μοΰ πείτε».
«'Ωραία! Σοΰ προσφέρονται δυό λύσεις... Ή  μιά είναι νά σέ περάσουμε άπό 

γιατρούς καί νά τελειώνεις ήσυχα καί ώραΐα, κ’ ή άλλη νά μετανοήσεις έμπρακτα καί 
νά σέ κρατήσουμε δοκιμαστικά στό στράτευμα μέ προοπτική, άν στρώσεις, νά μονι
μοποιηθείς άργότερα. Οι καλύτεροι χριστιανοί ήταν πάντα έκεΐνοι πού είχαν 
διαπράξει τίς περισσότερες αμαρτίες. Πηγαίνεις καθόλου στήν έκκλησία;»

«"Εχω νά πάω πολύν καιρό».
«Λοιπόν τί λές;»
«Κάντε δ,τι νομίζετε έσείς καλύτερο. Μά δέν βλέπω γιατί πρέπει νά πε

ράσω άπό γιατρούς...»
Έ να  άδιόρατο χαμόγελο χάραξε τά γρανιτένια χείλη τοϋ Α2.
«"Ισως τά νεύρα σου νά έχουν άνάγκη άπό ξεκούραση».
«Έ  άλήθεια είναι πώς αισθάνομαι πολύ κουρασμένος. Μά τά τραύματα κλεΐ- 

σαν. Ελπίζω  νά γίνω γρήγορα καλά».
«Αύτό δέν μπορείς νά τό κρίνεις μόνος σου. θ ά  στείλω τά αρμόδια πρόσωπ 

γιά νά σέ έξετάσουν κι ώσότου βγει τό πόρισμα δέν θά πάρουμε άποφάσεις».
«Μάλιστα», είπε δ Δημητρούλης χωρίς νά ξέρει.
Τά «αρμόδια πρόσωπα» ήταν ό παθολόγος, ένας άνθρωπος μέ άσπρη μπλούζα 

καί μεγάλα κόκκινα αυτιά, κι ό ψυχολόγος, ένας άδύνατος, μπιμπικιασμένος άντι 
συνταγματάρχης μέ γυαλιά άπό χοντρή ταρταρούγα. Ό  πρώτος τον έξέτασε μέ! 
τό στηθοσκόπιο, κοίταξε τη γλώσσα του μέ μιά μεγάλη κουτάλα τής σούπας, τό 
ζούληξε δεξιά κι άριστερά σάν μιά κούκλα πού περιμένεις νά φωνάξει μπαμπά - 
μαμά» καί τον άφησε ήσυχο. Ό  ψυχολόγος ήταν δπλισμένος μέ χαρτί καί μολύβι.

«Είχες ποτέ σου νευροφυτικές διαταραχές;» τον ρώτησε.
«Τί είναι νευροφυτικές διαταραχές;» ρώτησε δ σκαπανέας.
Ό  ψυχολόγος άλλαξε βλέμμα μέ τον παθολόγο.
«"Ενιωσες ποτέ σου άγχος ή κατάθλιψη;»
Ό  Δημητρούλης τόν κοιτούσε θλιμμένα.
«Δέν ξέρω τί θέλετε νά πείτε. Μήπως θέλετε νά μάθετε άν ήμουν ■ 

τρελλός;»
Ό  γιατρός άλλαξε βλέμμα μέ τόν ψυχολόγο. Μίλησαν χαμηλόφωνα, Ιπει 

τά μάζεψαν καί φύγαν.
"Γστερα άπό λίγα λεφτά ήρθε πάλι δ άξιωματικός Α2.
«Δυστυχώς ή ευτυχώς», είπε στον σκαπανέα, «τό πόρισμα γιά σένα είν 

άρνητικό».
«Δηλαδή;» ρώτησε δ Δημητρούλης.
«Δέν μπορούμε νά σ’ άπαλλάξουμε».



«Καί τώρα τί θά γίνει;»
«"Αν δέν δεχτείς τή μονιμότητα, δέν άπομένει παρά ή λύση τού στρατοδι

κείου. Διάλεξε».
«Δέν θέλω νά περάσω άπό στρατοδικείο», είπε δ σκαπανέας. «Γιατί δέν μ’ 

απολύετε; Τά δσα έκανα έδώ μέσα δέν είναι τάχα αρκετός λόγος νά μ’ άπαλ- 
λάξτε. Είναι άνάγκη νά είμαι τρελλός;»

«“Ακου», είπε δ Α2, «άρκετά άσχοληθήκαμε μέ τδ άτομό σου. "Εχουμε κι’ 
άλλες δουλειές. "Εχε χάρη πού ένδιαφέρεται γιά  σένα προσωπικά δ Υποδιοικη
τής. Σ’ άφήνω λοιπόν νά σκεφτείς μέχρι αύριο. Αύριο πρωί έλα στδ γραφείο μου 
νά μοϋ δώσεις άπάντηση».

Χάθηκε πίσω άπό μιά πόρτα πού έκλεισε μ’ Ιναν ήχο ξερό, άμετάκλητο.
Πρωί - πρωί δ Δημητρούλης ξύπνησε μέ τά πρώτα κελαηδίσματα. Μιά βαθειά, 

πρωτόγνωρη αίσθηση ευτυχίας τδν έντυσε, τόν ένιψε, τδν ξέβγαλε μέχρι τήν πόρτα. 
ΙΙέρασε τούς άδειους σάν μαυσωλεία διαδρόμους τοΰ νοσοκομείου, βρέθηκε στδ 
προαύλιο. Έ νας φαντάρος, σκοπός στην πύλη, οιπλοτυλιγμένος στη χλαίνη του 
έμοιαζε νά κρατά τό δπλο του σάν πρόφαση γιά περισσότερο ύπνο. Ό  Δημητρού
λης τόν έβλεπε πού άνάσαινε δύσκολα |ΐΛ κανονικά σάν κάποιος πού έλπίζει σέ 
καλύτερες μέρες. 'Ολόγυρα τά χτίρια άνάτελλαν στδ άσπρο τελλάρο τοΰ δρίζοντα 
γκρίζα μέ τις ορθές γωνίες τους άπό μπετόν. Μέσα άπό τά παράθυρα ρυθμικές, 
έπάλληλες οί άνάσες τών φαντάριον σχημάτιζαν μιά φούγκα άπό ροχαλητά. Μα
κριά στδ βάθος περνούσε δ σιτιστής γέρνοντας μονόπαντα κάτω άπό τό βάρος τής 
καραβάνας. Τό γάλα άχνιζε ζεστό, άσπρο σάν χιόνι. Κοίταξε γύρω του άχόρταγα 
σάν νά έβγαινε άπό βαθύ, χειμωνιάτικο ύπνο. Ετούτος δ κόσμος έμοιαζε νάναι 
δ πρόλογος μιας μέρας υποταγμένης στην καθημερινή Ιργασία, σίγουρης γιά τή 
γεύση τού ψωμιού, μέ μιά στολή πού σού έδινε ένα δνομα κ’ ένα δικαίιομα νά ύ- 
πάρχεις. Κι δ σκοπός στήν πύλη ήταν ένας κουρασμένος φίλος πού, ύστερα άπό 
μιά σύντομη στάση ζωής, έτοιμαζόταν νά ξαναγυρίσει στήν άγκαλιά της.

Τούτη τήν ώρα, άνάμεσα άπό ύπνο καί ξύπνιο, ή ζωή τού Δημητρούλη άνέ- 
βαινε κύματα - κύματα καί τόν κατακυρίευε. ’Ηταν μικρός. Ή τα ν  μόνος. Μά οί 
πληγές του είχαν κλείσει κ’ ένιωθε δυνατός, καινούργιος. Τού ζητούσαν νά διαλέ- 
ξει. Ποιός, αυτός πού πριν άπό λίγες ώρες είχε διαλέξει τή ζωή! Περισσότερο 
άπό άλλοτε καί πάνω άπ’ δλα ή έπιθυμία του ήταν νά εξακολουθήσει νά ύπάρχει, 
ήμερος, άκηλίδωτος, φιλιωμένος μέ τούς άνθρώπους. Τ ί κι άν οί άνθρωποι αυτοί 
ήσαν στρατιωτικοί; Τ ί κι αν κάποτε δέν μπορούσε νά συμφωνήσει, νά ταυτιστεί 
μαζί τους: Κι δσο τά γκρίζα χτίρια άνάτελλαν τό ένα πίσω άπό τό άλλο σάν βουνο
κορφές στόν κάμπο, τόσο μέσα του μεγάλωνε ή πεποίθηση πώς είχε γεννηθεί καί 
πώς θά πέθαινε στρατιώτης. Ή ταν ταραγμένος γ ι’ αυτό. Δέν μπορούσε νά ξεφύγει. 
Καθένας κάνει δ,τι τού βολεί σ’ ετούτη τή ζωή. Κι αυτός άλλο δέν μπορούσε παρά 
νά υπακούει σέ διαταγές, νά σηκώνει τηλέφωνα καί νά σκύβει τό κεφάλι. Τ ί κι 
άν κάποτε δλάκαιρος γέμιζε καυτερή νοσταλγία γιά την πατρίδα καί τά παιδικά 
του χρόνια; Ή ταν άντρας πιά...

Τράβηξε ίσια στό γραφείο τού άξιωματικοΰ Α2.
Ό  άνθρωπος μέ τά κοντά χέρια καί τις νευρώδεις παλάμες τού εξήγησε πώς 

σύμφωνα με τούς κανονισμούς δέν τού έμεναν παρά λίγες ώρες γιά νά άνανεώσει 
τό συμβόλαιο καί μέ δυό λόγια τόν βίασε νά πει τό ναι ή τό δχι. Ό  Δημητρούλης

χ«ρι τού Α2 έπεσε πάνω στά χαρτιά σάν ταφόπλακα καί τά σκέπασε. 57



ΤΙς μέρες πού άκολούθησαν, ό Δημητρούλης Καρδακαρέας πήρε τό έξιτήριι 
καί γύρισε στό ΤΗΛ. «Σαν τά χιόνια», τοΰ φώναξε ό σκοπός τής πύλης κ’ οΐ 
φαντάροι στο θάλαμο τόν δέχτηκαν άλλος μέ κεφαλιές κι άλλος μέ κλωτσιές. 
Κι δσο ό Δημητρούλης άφηνόταν ήμερος στα χέρια τους, τόσο ή δόξα του πετοϋσε π ί 
νω απ’ τά καζάνια μέ τη φασουλάδα, τίς έωθινές σάλπιγγες, τά στουπέτσια, τά τρι 
χάδην, τά βάδην, κρατώντας απ’ τό ένα χέρι τό άντίγραφο τοΰ συμβολαίου κι 
άπ’ τό άλλο τό σύγγραμμα τηλεπικοινωνιών πού στο μεταξύ είχε πιάσει ένα δ<’ 
χιυλο σκόνη....

Τ Ε Λ Ο Σ
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Τά φώτα άναψαν εκτυφλωτικά. *Επιασαν έναν νπολοχαγό διπλωμένο 
δυο σέ στάση έμετοϋ, έναν άντισννταγματάρχη τεντωμένο προς τά πίσω, σι 
δεμένο πάνω στην καρέκλα τον. 'Ο  αμούστακος άνθνπολοχαγός είχε ζαρώσει 
τά πόδια ενωμένα καί χωμένα κάτω από τό  κάθισμά του σέ στάση κοριτσυ 
καλής οικογένειας κι ό στρατηγός τίναζε τίς σκόνες από τά πέτα τον.

— Τό συμπέρασμα τής ταινίας, είπε κατεβάζοντας τά ιδρωμένα μπατζά ; 
τον, είναι σαφές : κανείς δεν γίνεται στρατιώτης τυχαία. Είναι μιά δοκιμακ 
τον ανθρώπινον χαρακτήρα Μιά μέθοδος πειθαρχίας, μ  άλλα λόγια. Μέ κόποι 
άλλαγές πού θά είσηγηθώ στο ’Επιτελείο, ή ταινία είναι άρκούντως καλή. Οι 
γιά τόν σκαπανέα, ομολογώ πώς καθόλου δέν τόν λυπάμαι. ΧΗταν άξιος τής 
ρας τον. Πάλι καλά πον τή γλύτωσε φθηνά. Μιά παροιμία στήν πατρίδα 
λέει: «*Οποιος δέν θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει».

° Ολοι γέλασαν, ό πάγος έσπασε, οί καρέκλες έτριξαν κ9 Ιδρωμένοι & 
έτρεξαν στο τϊυλικειο καί σ τ ’ άνακουφιστήρια. νΕμεινε μόνο ό χειριστής και 
πον στο βάθος ό όστεώδΐ]ς λοχαγός μ 9 ένα χαμόγελο στά χείλη.

— Τώρα που μείναμε μ&ιοι, είπε ό λοχαγός ήρεμα, βγάζοντας άπ7 την τι 
πη τον ένα πακέτο LM, άν θέ: μπορείς νά προβάλεις τό τέλος τής ταινίας.

— Τό τέλος; έκανε δ χειριστής. \Ασφαλώς άστειενεσθε. rH  ταινία τελεί
—*Ελα, έλα, είπε ανυπόμονα ό λοχαγός άνάβοντας τό LM. Κάτι τέτι

ταινίες ποτέ δέν τελειώνουν. Ξέρεις καλά πώς ό σκηνοθέτης γύρισε δνό φι 
τό τέλος καί πώς τή δεύτερη έπενέβη ή λογοκρισία.

— Νόμιζα πώς ή λογοκρισία είοασταν εσείς όλοι.
— Ξέρεις καλά, είπε ό λ,οχαγός τονίζοντας μία - μία τίς λέξεις, άτι ή τι 

έχει περάσει ίσαμε τώρα από δνό έπιτροπές καί Κύριος οίδε από πόσες θά πι 
σει ακόμα.

—9Εν πόση περιπτώσει, είπε ό χειριστής, τό κομμάτι τής ταινίας πού 
τάτε δέν βρίσκεται στά κουτιά μου.

'Ο  λοχαγός χαμογέλασε κ έβαλε τό χέρι στήν τσέπη.
—  δ 2, είπε λακωνικά δείχνοντας τήν ταυτότητα.
— Αυτό πον ζητάτε, εΪ7ΐε ό χειριστής, είναι πολύ τολμηρό. rΟπωσι 

επειδή είστε εσείς, θά παρακάμψω τους κανονισμούς καί θά σάς ίκανοποι
—'I I  ταινία, είπε ό λοχαγός, είναι στο δεύτερο κουτί, αριστερά στά 

σου. Κλείσε τήν πόρτα καλ.ά νά μή μάς έι οχλήσει κανείς.
— Θαυμάζω τή μέθοδό σας, λοχαγέ.
— Τι σύμπτωση, έκανε ό λοχαγός ξεφνσώντας αργά τόν καπνό τοϋ 

τώρα μόλις προσέχω πώς είσαι σκαπανέας!
— ΤΙ σύιιπτωση! Σέ δνό μέρες απολύομαι.

L.



— Θέλεις νά πεις, σκοπεύεις πραγματικά ν’ απολυθείς; .
— Λ οχαγέ μπερδεύετε τά  πράγματα. Ε ίπαμε, άλλο τέχνη κι &λλο ζωή.
— Μην κοιτάς τ ί  ε/.εγα πρωτύτερα στον στρατηγό. Αυτός είναι γιω στός  

βλάκας. "Οσον άφορά εσένα, είσαι ό πιο καμονφ/.αρισμένος χαφιές πού συνάν
τησα ποτέ μου στον στρατό. ’Αλήθεια τ ί  Θά/.εγες άν σ ’ έπαιρνα μαζί μου στο Α2;

Μά δ προβολέας, έξουθενωμένος, ώρμησε για  τελευταία φορά στο παν'ι σκε
πάζοντας την Απάντηση.

"Οταν ήρθε ή διαταγή νά παρουσιαστεί στήν ΕΔΕ, ό σκαπανέας καθιστάς 
στό κρεβάτι με τβ σώβρακο καί τή φανελλίτσα έκοβε τά νύχια του. Σηκώθηκε, 
έρριξε τδ νυχοκόπτη στβ γυλιό του, ντύθηκε, χτενίστηκε και παρουσιάστηκε.

Μέ τό πού μπήκε στήν αίθουσα, δέχτηκε κατάμουτρα έναν προβολέα αναμ
μένο στήν διαπασών.

Προχώρησε ψηλαφητά σύριζα πάνω στή λεία έπιφάνεια τού τοίχου. Γύρο) του 
δλα έπλεαν μέσα σ’ £να γαλάκτωμα - ντεμακιγιάζ πού έλεωνε, έξαφάνιζε τούς ίδρω
τες τής μέρας, τις ρυτίδες, τά μπιμπίκια. Ό  ίδιος ήταν ένα στίγ|να πάνω σέ μιά 
παχύρρευστη έπιφάνεια άπό γυμνό, έπίπεδο φώς. Σιγά - σιγά οί δγκοι ξεκαθάρισαν, 
τά περιγράμματα πιάσαν νά κλείνουν γύρω άπβ τή φωσφορική ύλη πού τά περι- 
εΐγε, οί επιφάνειες ταχτοποιήθηκαν σέ τραπέζι, καρέκλες, πάτωμα, ταβάνι' τό 
δωμάτιο έγινε στεγανό. Τά πρόσωπα των άνθρώπων από καρφίτσες πήραν τίς 
αναλογίες τους, άλλα φαλακρά κι άλλα λεκιασμένα μέ μαλλιά. Μπορούσε νά ξε
χωρίσει τρία, σκυμμένα πίσω από ένα παραλληλεπίπεδο, μακρόστενο τραπέζι 
πού έτεμνε κάθετα τήν αίθουσα. Σέ κάθε κεφάλι άντιστοιχοΰσε κι από ένα δργανο: 
ένα μαγνητόφωνο, μιά φωτογραφική μηχανή κ’ ένα άλλο κλειστό τετράγωνο κου
τί. ’Αριστερά, ακίνητη σ’ ένα βάθρο, μιά νοσοκόμα.

«Μπορείς ν’ άρχίσεις», τού είπε μέ τά χείλη σφιγμένα καί τά χέρια της 
σταυρωτά στό στήθος.

«Σκαπανέας Καρδακαρέας Δημήτριος, 4ος Λόχος, 3η Διμοιρία. Είδικότης: 
Διαβιβαστής. Διατάξτε».

Ό  σκαπανέας στάθηκε καί κοίταξε γύρω του. Τό μαγνητόφωνο γύριζε αργό, 
ύπνωτιστικό, ή μηχανή τούκλεινε κάθε τόσο τό μάτι. Ή  θερμοκρασία ανέβαινε 
άργά μά σταθερά.

«θέλω νά γυρίσω στό κρεβάτι μου».
Κανείς δέν μιλούσε.
«Είμαι κουρασμένος. Δέν ξέρω τί θέλετε νά σάς πώ' καλύτερα νά μοΰ κά

νετε έσεϊς ερωτήσεις».
«Μή σταματάς», είπε ή νοσοκόμα χωρίς νά ξεσφίξει τά χείλη.
«Δέν ξέρω άπό πού ν’ αρχίσω... ’Ήμουν μιά χαρά. "Ολα ήταν μιά χαρά. 

"Επειτα, ξαφνικά, δλα ήρθαν άνάποδα. Τό ένα πίσω άπ’ τ’ άλλο. Ούτε θυμάμαι 
πότε καί πώς».

Μιά μύγα έγραψε έναν κύκλο γύρω άπό τον προβολέα, ζαλισμένη παραπάτησε 
κ ήρθε νά πέσει μέ τά μούτρα πάνω στον τοίχο.

«Μέ σαστίζετε. Δέν είμαι συνηθισμένος νά μέ κοιτάνε δλοι μαζί. Σ ’ δλη μου 
τή ζωή συνήθισα νά περνώ άπαρατήρητος. Μ’ ένοχλεϊ νά μιλώ γιά  τον εαυτό 
μου. Δεν ξέρω ούτε τί νά σάς πώ, ούτε ξέρω τί θέλετε έσεϊς ν’ άκούστε...»

Έ  φωνή τής νοσοκόμας έσκασε σάν δλμος.
«Προχώρα, μή σταματάς!»
«Τι μπορεί νά σάς ενδιαφέρει ή ζωή μου; Πέρασα τά παιδικά μου χρόνια στό 

χτήμα μας στήν Καλαμάτα. Μάνα δέν είχα. Μέ τόν πατέρα μου, έξω άπ’ τό φαί, 
τις δουλειές καί τό χτήμα, δέν είχα άλλες κουβέντες. Δέν ήμουν γιά  βαρειές δου- 
ττΐΐ* ^εριτσότερο μ’ άρεσε νά κάθομαι νά βλέπω τή θάλασσα καί τόν κάμπο.

°Tc ^  θάλασσα, πότε τόν κάμπο. "Ετσι, ή ζωή δέν ήταν ποτέ μονότονη. Πρέ- 59
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πει, δμως,%νά πώ πώς δ,τι δουλειά κι άν έπιανα στα χέρια μου την έβγαζα πέρα 
φιλότιμα. Στο δημοτικό έπαιρνα παντού Αριστα. Ό  δάσκαλος είχε να τό λέει. ’Αρ
γότερα στο γυμνάσιο οί βαθμοί κατέβηκαν, λιγόστεψε καί τό χτήμα, ώσπου Α
ναγκαστήκαμε να τό πουλήσουμε. Κρατήσαμε μόνο τό σπίτι. Έ τσι τό πήρα Α
πόφαση πώς δσο μεγαλώνει κανείς, τόσο ή ζωή χειροτερεύει. "Αμα κανείς τό 
πάρει Απόφαση/ υστέρα ή ζωή ύποφέρεται. Μα τ’ Αγαπούσα τα γράμματα καί τ’ 
αγαπώ Ακόμα. Καμιά φορά οί συγγενείς, ό κόσμος, με ρωτούσαν σάν τί δουλειά 
σκόπευα νά κάνω Δεν ήξερα τί νά τούς Απαντήσω κ’ έσκυβα τό κεφάλι. "Όλοι έ
λεγαν πώς είμαι Αδιάφορος, τδχα πάρει κ’ έγώ Απόφαση πώς πραγματικά ήμουν. 
Γιά μένα δλες οί δουλειές ήταν καλές, μά καμιά πού νά μοΰ ταιριάζει. Καμιά 
φορά τύχαινε νά πάω σέ τίποτα γραφεία καί δημόσιες ύπηρεσίες κ’ έβλεπα τούς 
γραφιάδες σκυμμένους πάνω στά γραφεία τους μ’ ένα κομμάτι παράθυρο νά βλέ
πει λίγο ουρανό —  σάν ήταν βέβαια ούρανός καί δέν ήταν ντουβάρι. Έ λεγα  κ’ 
έγώ μέσα μου: &χ, νάχα κ’ έγώ ένα γραφείο δικό μου νά κάθομαι! Μά δέν τούς 
ζήλευα. Ζήλευα τούς ναυτικούς, τούς ψαράδες, τούς Ανθρώπους πού ταξίδευαν 
γιά δουλειές τους, αύτούς πού δούλευαν στο ύπαιθρο κ’ έβγαζαν τή δουλειά μέ τά 
χέρια. Μά δέν ήμουν φτιαγμένος γιά τέτοια ζωή. Ούτε πού ή|ΐουν άνθρωπος γιά 
νάχο) φίλους, γυναίκες καί νά γλεντώ. Πολλοί μέ κορόίδευαν γ ι’ αυτό καί |ΐέ 
καταφρονούσαν. Ή  Αλήθεια είναι πώς δέν πρέπει κανείς ν’ Αδικεί τούς άλλους 
Ανθρώπους. Κανείς δέν ξέρει τί έχει ό άλλος μέσα του. Κ’ υστέρα καμιά φορά 
σκεφτόμουν πώς Αρκεί μιά λέξη γιά νά σκοτώσεις έναν άνθριοπο. Μά οί πιο πολ
λοί δέν τό ξέρουν αυτό. Καί δέν είναι νά τούς Αδικεί κανείς, γιατί άν κάτσει κα
νείς νά δει πού ξοδεύουν τον καιρό τους, στά χαρτιά, στούς καυγάδες, στις γυ
ναίκες, στά μεθύσια, τότε βλέπει πόσο λίγο καιρό έχουν γιά νά σκεφτούν πρα-i 
γ;ιατικά. Ό χ ι  πώς θέλω νά κάνω τό σπουδαίο, μά σάν έχεις συνηθίσει νά κοιτάς 
τή θάλασσα πάει νά πεί πώς οί σκέψεις πού κάνεις είναι σάν τά κύματα πού έρ
χονται τό ένα μετά τ’ άλλο νά πέσουν στήν Αμμουδιά. Μά δέν ξέρω τί σάς ένδι 
φέρουν δλα αύτά...»

Τό μαγνητόφωνο δούλευε, ή φωτογραφική μηχανή πάθαινε κάθε τόσο κι Απ 
ενα σπασμό κι δ προβολέας έκαιγε σάν ήλιος τό μεσοκαλόκαιρο.

Έβγαλε τό μαντήλι του καί σκούπισε τό μέτωπό του.
«Νόμιζα», είπε αργά, «πώς στόν στρατό είχα βρει τον εαυτό μου. Ό λ α  πή-| 

γαιναν δμορφα καί στρωτά. Έ πειτα , δλα τά κακά ήρθαν Απανωτά. Τό άσχ 
ήταν πού μέ βάλανε στά τηλέφωνα. Τί γύρευα έγώ μέ τά τηλέφωνα! Κι δμ 
τάμαθα κι αύτά... Αν μπορούσατε νά χαμηλώστε λιγάκι αυτό τό φώς...»

Κάποιος έσκυψε καί χαμήλωσε τον προβολέα. Τό φώς έπεσε πάνω στό κρ 
σταλλο τού τραπεζιού, έπαθε διάθλαση καί γύρισε καταπάνω στόν σκαπανέα 
κατο νταπλασιασμέ νο.

«Ώ χ!» έκανε, μά ήταν Αργά.
Τό μαγνητόφωνο, ή φωτογραφική μηχανή δούλευαν σταθερά. Τό κλει 

κουτί ήταν ένας νεκρός κύβος πάνω στό τραπέζι.
«Καμιά φορά Αναρωτιέμαι γιατί θέλησαν νά μέ κάνουν μόνιμο. Τί 

βρήκαν; Ό σο καί νά ψάχνω δέν βρίσκω Απάντηση. Έ πειτα  λέο) μέσα \ιο 
Κάτι τέτοιοι φουκαράδες σάν καί μένα, αυτοί είναι πού τήν παθαίνουν πάντα, 
έγώ ήθελα νά περνώ Απαρατήρητος, τόσο οί άλλοι έρχόντουσαν καί τρύπωναν 
προσωπικά μου. Τ ί τούς ένδιέφεραν; Τ ί ήταν αυτό πού τούς τραβούσε σ’ έμέ 
Μά κανείς δέν μιλούσε γιά δ,τι ήταν φανερό, ξάστερο. ’Ακόμα κι άς ήταν ή 
γαλύτερη βρωμιά. Μόνο πάσχιζαν ν’ Ανακαλύψουν τά μικρά, τά Ασήμαντα, κα 
τή γνο')μη μου, περιστατικά καί μαζί τους έτρωγαν τή μισή τους ζωή. Π 
μου, είναι τάχα τόσο μεγάλη ή ζωή μας γιά νάχουμε καιρό γιά  τέτοια πράγματ

Ή  φωνή τού σκαπανέα περνούσε [ΐΐσα Από ένα φίλτρο σιωπής κ’ έξαε 
νόταν. Σάν νά μήν είχε υπάρξει ποτέ.

«Ξέρω πώς θέλετε νά μάθετε Από μένα τήν Αλήθεια. Τ ί έκανα μέ τά τη



φωνα, γιατί Ισπασα τα τηλέφωνα κι δλα αύτά. Μέσα σας σίγουρα θέ λέτε· " \ύ -  
τδ; τόση ωρα καμώνεται τη φραγκοπαναγιά, μά σου είναι ένα σιγανό ποταμά- 

Δέν ξέρω να σας άποκριθώ τί είμαι καί τί δέν είμαι. Πέστε πώς ήμουνκι:
θυμωμένος όταν έκανα τή ζημιά, πέστε πώς άγαποϋσα κάτι ή κάποιον τόσο πο
λύ πού δλα τ&λλα μοδταν αδιάφορα κ’ ήθελα να τά καταστρέφω. Σ ’ δλη μου τή 
ζωή κατέστρεφα φίλους, γυναικείες σχέσεις, στρωμένες δουλειές. Δέν ξέρω τί μ’ 
έπιανε. ΜοΟ ζητάτε να σάς δώσω μιά έξήγηση. ’Αλλά- συγγνώμην γι αυτό πού 
θά πώ: Κάτι τέτοιο έμένα μοΰ φαίνεται άστεΐο. Γιατί είμαι 6 τελευταίος πού ξέρει 
τήν αλήθεια. ’Εσείς δλοι πού μέ παρακολουθείτε άγρυπνα, πού καταγράφετε τήν 
κάθε μου κίνηση, πού ζυγίζετε τήν κάθε μου κουβέντα, έσεΐς σίγουρα θά είστε 
σέ θέση νά ξέρετε γιά μένα κάτι θετικό, ίσιος τήν άλήθεια. Κι άντίς νά μ’ έχετε 
έδωνά νά ξεροσταλιάζω, καλά θά ήταν νά μοΰ μιλούσατε, νά μοΰ λέγατε κάτι, 
θά  τάκουγα πρόθυμα καί μέ προσοχή. Μή μέ παρεξηγεΐτε. Πέστε πώς σάς πονεί 
ένα δόντι, πώς πάει νά σάς φύγει τό κεφάλι άπ’ τόν πόνο. Πείτε μου, θάχατε άλλο 
κεφάλι γιά νά σκεφτεί; "Ετσι κ’ εγώ. Πονώ όλάκαιρος από κούραση, άπό όρ- 
Οοστασία, πιάστηκε ή γλώσσα μου νά μιλώ».

«IIροχώρα», είπε ή νοσοκόμα χωρίς νά ξεσφίξει τά χείλη.
«Κάποιος συνάδελφος μιά νύχτα στό θάλαμο μοδχε πεΐ: "Χρειάζεται νά 

σκύψεις μέσα σου, νά δεις ποιά δύναμη είναι αυτή πού σέ κρατά πιο ζωντανό στόν 
κόσμο κι άνάλογα νά πράξεις” . "Εσκυψα κ’ έγώ μέσα μου κι άκουσα μιά καρδιά 
πού χτυπούσε καί πήγαινε νά σπάσει. "Ασχημο πράγμα ή καρδιά, σ’ άναγκάζει 
καμιά φορά νά κάνεις πράγματα πού οδτε στόν ύπνο σου δέν τάχεις δει. Λοι
πόν, ναί, έγώ έσπασα τά τηλέφωνα, έγώ τάκανα δλα. Τ ί άλλο θέλετε νά σάς πω;»

’Ακόμα κ’ ή μύγα είχε ένωθεϊ μέ τόν τοίχο.
«Αυτή ή σιωπή σας μέ βασανίζει πιό πολύ κι άπό μαρτύριο. "Οταν τό περί- 

πουλο μέ χτύπαγε πονοΰσα λιγότερο, δέν είχα καιρό νά τό σκεφτώ. "Οταν οί νο
σοκόμε; ξεκόλλαγαν μαζί μέ τις γάζες καί τό πετσί μου μπορούσα νά φωνάξω άπό 
πόνο. Δέν τδκανα γιατί ήμουν ελεύθερος νά τό κάνω. Τώρα πού τίποτα δέν μοΰ 
άπαγορεύεται καί τίποτα δέν μοΰ επιτρέπεται, τώρα είναι σά νά μ’ έχετε στά 
κάρβουνα καί νά μέ σιγοψήνετε. Μέ δικάζετε γιατί κατέστρεψα τά τηλέφωνα, 
γιατί άχρήστευσα μερικές φωνές άπ’ τις τόσες πού υπάρχουν γιά  νά μάς παίρ
νουν τ’ αυτιά. Δέν μέ δικάζετε γιατί άφησα μιά γυναίκα στήν τύχη της, οδτε πού 
άφησα έναν άντρα, πού νόμιζε πώς ήταν άντρας, νά κάνει τού κεφαλιού του. Θά 
μοΰ πείτε: Τί σοΰ ήταν αυτή ή γυναίκα, τί σοϋ ήταν αυτός δ άντρας; Μά δσο κι’ 
άν δέν μ’ αρέσει ν’ άνακατώνομαι στις δουλειές των άλλων, φτάνει κάποτε μιά 
στιγμή πού κάτι πρέπει νά πεις καί νά φωνάξεις. Κι αυτό είναι κάτι πού δέν τό 
κατόρθωσα ποτέ. Είμαι ένας άπ’ αυτούς πού τά κρατάν δλα μέσα τους. Καί σείς 
τώρα άλλο δέν κάνετε παρά νά μ’ άδειάζετε σάν πηγάδι, ώσπου νά στερέψω καί 
νά γίνω ένα μέ τή γή. "Αγονος, στέρφος, στείρος. Μ’ αναγκάζετε νά μιλώ λές 
καί είμαι βρύση πού τήν ξέχασαν άνοιχτή. Κι άποπάνω μέ δικάζετε γιατί κατέ- 
στρεψα τηλέφωνα, ενώ εδώ έγώ κοντεύω νά καταστρέψω τή ζωή μου!...»

«Συνέχισε», είπε ή νοσοκόμα, «ωραία τά λές».
«"Ο,τι είχα δικό μου μοΰ τό πήρατε. ’Ακόμα καί τό δικαίωμα νά σωπαίνω. 

Μ’ άφήσατε δλότελα γυμνό. Καί τώρα μ’ έχετε στημένο απέναντι σας καί μέ με
τράτε, μέ φωτογραφίζετε, άπαθανατίζετε τή φωνή μου, οδτε ξέρω τί άλλο κά
νετε. Μέ σπρώχνετε μέ τή βία εκεί πού δέ θέλω, πού δέν μοΰ ταιριάζει νά πάω. 
Καλύτερα νά βγάζατε μιά άπόφαση μιά κ’ εξω. Μά εσείς θέλετε νά κρατήσετε 
δλους τούς τύπους, μπας καί σάς ξεφύγει καμιά κίνηση, καμιά λέξη. Στό 
χωρίο μου είχαμε έναν μουγγό. Τά παιδιά πήγαιναν τις ώρες πού εκείνος κούρ-

πού ήταν βαρύτερες κι άπό πέτρες, μέ σκυμμένο τό κεφάλι. Γι αυτό δέν θαχα άν-



τίρρηση άν μέ δέρνατε, άν μέ ψωφούσατε στις έρωτήσεις, αν μέ σκοτώνατε, άλλά 
αδτδ τ6 μαρτύριο τής σιωπής δέν τδ άντέχω!»

Έ κανε ένα βήμα μπροστά.
«Μ’ άκοΰτε, δέν άντέχω άλλο! ΙΙέστε μου κάτι, βρίστε με...»
Ή  κορδέλλα στο μαγνητόφωνο έτρωγε πότε - πότε καμιά στροφή κ’ ή φω

τογραφική μηχανή στδ τρίποδο έβγαζε άραιά καί πού καμιά φλόγα. Ό  προβο
λέας άχνιζε δλάκαιρος.

«θέλετε νά πέσω στά πόδια σας νά τά φιλήσω, θέλετε ν’ άνεβώ στδ ταβάνι 
νά περπατήσω δπως οί μύγες, θέλετε νά πέσω χάμω νά γλύψω τδ πάτωμα, νά 
κάνω τήν κατσαρίδα, τδν κοριό, τή σαρανταποδαροΰσα;»

’Έπεσε μέ τά τέσσερα καί μπουσουλώντας προχώρησε. Τά μαλλιά του είχαν 
κάτσει όρθια σέ στάση φρίκης.

«θέλετε μήπως νά σάς κάνω τδν βάθρακα, ν’ άρχίσω νά φωνάζω βρεκεκέξ, 
κουάξ, κουάξ; "Οταν είμασταν παιδιά τά κάναμε αυτά».

Σύρθηκε πρδς τδ τραπέζι.
«Στδ χωριό, ξέρετε, |ΰ  φώναζαν Δημητρό, Δημητρούλη, τρούλη κ’ οί γυ

ναίκες στή βρύση: τρούλη, κατρούλη, άντρούλη, βροηιούλη κ’ ήμουν βρωμούλης, 
άντρούλης, κατρούλης έγώ ο τρούλης, δ Δημητρός, ό Δημητρούλης».

Πηδούσε έπί τόπου σάν βατραχάκι.
«Πέστε μου τι άλλο θέτε νά σάς κάνω. Τι άλλο περιμένετε άπδ |iiva; ’Α

κούσατε ποτέ νά λέν γιά έναν άνθρωπο πού πέθανε μιλώντας; Έ γώ  είμαι αυτός! 
Ό  Δημητρούλης, δ κατρούλης! Μά έγώ δέν θέλω νά πεθάνο), θέλω νά ζήσω, δέν 
μέ νοιάζει πώς. Δέν μέ νοιάζει δ στρατός σας, δέν μέ νοιάζει τίποτα! Μόνο αφή
στε με νά σωπάσω, άφήστε με νά κοιμηθώ. Αφήστε με τουλάχιστον νά φωνάξω!»

Κι δπως ήταν πεσμένος κατάχαμα μέ τή γλώσσα έξω σάν κυνηγιάρικο σκυλί 
καί τδ |ΐοΰτρο στριμ^ιένο σέ μιά άπαίσια γκριμάτσα, ξαφνικά στάθηκε, έλεγες π ί 
τώρα θά σωπάσει, μά έκεΐνος φώναζε.

ΤΗταν αότή μιά φωνή παγιδευμένου ζώου σέ προϊστορική ερημιά, τήν ώρα ποί 
οί πάγοι λειώνουν κι δ ήλιος άνελέητος καμακώνει τή γή μέ τίς αχτίδες του. Οί 
σάρκες του έλειωναν, κολλούσαν πάνω στά βράχια κ’ ή φωνή του έμενε πάνω στί 
πέτρες, πέτρα κι αυτή.

Τδ μαγνητόφωνο έτριζε, ή φωτογραφική μηχανή χοροπηδούσε δλάκαιρη| 
τά χέρια τής νοσοκόμας, ακίνητα, διπλωμένα στδ στήθος της, έσταζαν τώρα ίδρώ'

'Ηταν ένα ελάφι αύτδ πού σπάραζε μέ τά κέρατα χωμένα στή γή, θρηνώντ 
γιά  ένα άλλο χαμένο έλάφι. Δέν ήταν πιά φωνή διαμαρτυρίας, αλλά ένα σβο 
ρισμα άστρου πού πάει νά ξεφύγει απ’ τήν τροχιά του.

«Φτάνει», είπε μιά φωνή στδ βάθος.
Τότε ή νοσοκόμα πλησίασε μέ μιά κουκούλα πού τού τήν έφερε πισώπλα 

καπάκι. Έ πειτα  τδν έσυρε καί τδν έρριξε πάνω σέ μιά καρέκλα. Μέ μιά ται 
χρονη κίνηση τδ μαγνητόφωνο έκλεισε, ή φωτογραφική μηχανή κατέβηκε ά 
τδν τρίποδά της, οί τρεις άντρες δρθώθηκαν πίσω απ’ τδ τραπέζι, έλυσαν τδ Ό 
τράγωνο κουτί, έβγαλαν άπδ μέσα καλώδια καί τά πέρασαν γύρω στδ κεφάλι τ 
σκαπανέα. Έ ν α  μεγάλο ρολόι στδ κέντρο τού κουτιού κατέγραφε τήν παρ 
κρή κίνηση. Ή  γραφή προχωρούσε κοφτή, λαχανιασμένη, ξεσκεπάζοντας I" 
απέραντο, πληγωμένο, έρημο τοπίο μυαλού.

Ό  σκαπανέας χτυπιόταν.
«Δέστον σφιχτότερα», είπε ή φωνή.
Σιγά - σιγά τά μέλη του παράλυσαν, ή φωνή του έσβησε, έμεινε μιά 

άπδ θρυμματισμένους φθόγγους, κάτι σάν μυγάκια πού σχίζουν τδν πηχτδ άέ 
τής ζέστης κ’ ενοχλούν τά ίδρωμένα πρόσωπα. Τδ κεφάλι του είχε γείρει πί 
φάνηκε τδ στόμα, μιά άπουσία γλώσσας —  τρύπια δεκάρα. Κοιί μέ μιά τελ 
εκτίναξη, πού στδ ρολόι γράφτηκε σάν Ινα πήδημα στδ κενό, τδ σώμα παρ 
θηκε.



Τόν πήραν σηκωτό, φασκιωμένο —  τδν έναπόθεσαν σέ μια κάμαρα 2X2. 
"Εεω άπ’ τήν πόρτα κρέμασαν μια τενεκεδένια ταμπέλα: ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ.

Τδ πόρισμα βγήκε νωρίς τδ βράδυ μαζί μέ τα πρώτα άστρα.
«’Ισχυρή νευροφυτική διαταραχή μέ άγχώδεις παροξυσμούς».
«ΤΗταν δ μόνος τρόπος», είπε δ ψυχολόγος, «για να τελειώνουμε μ’ αότόν. 

Δέν υπήρχε καλύτερη λύση. Κάναμε δ,τι μάς περνούσε άπ’ τδ χέρι. Κάναμε τδ 
καθήκον μας».

Ό  άξιωματικδς Α2 έκλεισε τδ φάκελο καί τδν πέρασε στδν γραφια του.
«’Αρχείο», εΖπε.
Καί τδ ποτάμι άργόστροφο καί νωχελικδ κολυμπούσε στήν καρδιά τού στρα

τιωτικού νοσοκομείου σ’ ένα θάλαμο 2X2 κ’ οί τράτες ψήλωναν στις κουπαστές 
κεντημένες λεθρίνια καί μαρίδα ψιλή κι δ περίπατος τών κοριτσιών τά βράδια 
έσκαγε απαλά σαν κύμα στδ μώλο. "Ενα άπ’ δλα τά κορίτσια τού άρεζε ξεχωρι
στά, μά δέν μπορούσε νά τδ θυμηθεί. Τδ κεφάλι χανόταν μέσα σέ άριθμούς τηλε
φώνων καί τδ κορμί της πάλευε ταριχευμένο μέσα άπδ άσβεστωμένους τοίχους.

Τ1Ιταν Αύγουστος, μεσοκαλόκαιρο, μέρα γιορτινή κ’ εκείνος γυρνοΰσε άπδ 
πανηγύρι. Ή  δίψα τδν έκαιγε’ σταμάτησε νά δροσιστεΐ σέ ]αά βρύση. Δίπλα, ά- 
νάμεσα άπδ ούρανδ καί τδ νερδ πού δέν έλεγε νά τρέξει, στεκόταν μιά έκκλη- 
σιά. Ούτε παπάς, ούτε καντηλανάφτης, μόνο ένα άσπρο κερί κι δλόγυρα οί εικό
ν ά  θαμμένες στδν ασβέστη. Μάταια προσπαθούσε νά προσευχηθεί. Καμιά μορ- 
φή αγίου, άγγέλου ή δαιμόνου, κανένα πρόσωπο άνθρώπινο. Διψούσε.

Τότε, στδ βάθος - βάθος, σάν μέσα σέ θάμπος, θαμμένη πίσω άπδ τά λέπια 
τού άσβέστη, τήν είδε.

Ζήτημα αν θάταν στά είκοσιπένε’ στρόγγυλη, κομμάτι χαμηλή, χτισμένη 
πάνω σέ γοφούς πού λικνίζονταν ανάγλυφοι κάτω άπδ ένα έγχρωμο τσίτι ά|ΐερι- 
κάνικης άγοράς. Τδ μαλλί κατσαρδ κι άτίθασο καί τά μάτια ήμερα καί δυνατά. 
Μέσα τους λικνίζονταν τά καράβια τού Δεκαπενταύγουστου. Ούτε ένα, ούτε όυό, 
παρά αμέτρητα καράβια μέ κανονάκια- πού έβγαζαν μπαρούτι άπδ άχνη ζάχαρης 
καί ναυτάκια άπδ λειωμένο μολύβι, στρατιωτάκια πού πήγαιναν άγκαλιαστά μέ 
κοπέλλες - κούκλες. Κι δλοένα τά καράβια, τά κανόνια, οί κοπέλλες, τά ναυτάκια 
έπεφταν άπ’ τά μάτια της καί κρέμονταν σάν θυμιατά, δεμένα σέ πολυέλαιους, 
περασμένα στδ λαιμό της, ταγμένα στη χάρη της, τάματα καί θάματα κι ολοένα 
Ικείνη χαμογελούσε θλιμμένα μέ τά χέρια άκουμπισμένα στήν κοιλιά, έκεΐ πού 
μέσα της χτυπιόταν καί μιξόκλαιγε ένα στρατιωτάκι, ένας μικρδς έσατζής. Κι 
δσο τά μάτια της, χύνονταν σέ καφτούς κόμπους, τόσο έκεΐνος έπινε διψασμένος...

Κι δπως έκανε ν’ άνασηκωθεΐ νά τήν άγγίξει, πρόλαβε τδ χέρι τής νοσοκό
μας πού τόση ώρα καιροφυλακτοϋσε καί τόν καμάκωσε με τη σύριγγα.

«Μάρμω!» φώναξε.
Καί μόνη ή λέξη τόν γαλήνευε’ κι δσο τό ύγρό τής σύριγγας έπεφτε μέσα του 

καί διακλαοιζόταν στις φλέβες του κορμιού του, τόσο έκεΐνος ψήλωνε, μεγάλωνε 
πετώντας σέ δικό του ουρανό μακριά άπό σάλπιγγες, στουπέτσια, τροχάδην καί 
βάδην.

■

Φώτα, φώ τα! ούρλιαζε χλωμός, άχνώοίστος ο αξιωματικός Α2. ’Α φ ή
στε με να.βγω. Χ ειριστή , φω ς!

Μα όπως δέν βρισκόταν άνθρωπος, μήτε φώς7 παρά μόνο ό προβολέας πού 
εκαιγε σαν κηροπήγιο σέ ανάκτορο τής Δανιμαρκίας7 ό λοχαγός πελιδνός, τρεκλί- 
ζοντας και σκοντάφτοντας έπεσε πάνω στήν ακυβέρνητη κινηματογραφική μ η 
χανή κι άγκαλιάζοντάς την τήν έρριξε χάμω πέφτοντας κι αυτός μαζί της.
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Στο ουγγρικό περιοδικό «Τέχνη» δημο
σιεύτηκε ένα άρθρο γ ια  τό μνημείο πού 
έτοιμάζεται να στηθεί στο  π α λ ιό  χιτλερικό 
στρατόπεδο τού Μ ατχάουζεν, που  εΐναι 
έργο του "Ελληνα πολίτικου πρόσφ υγα  Μέ- 
μου Μάκρη. Δημοσιεύουμε παρακάτω  τα  
κύρια α ποσ πά σ μ α τα  αύτου τού άρθρου, 
μεταφρασμένα α πό  την ούγγα ρέζα  έλληνί- 
στρια  και καθηγήτρια  της Νεοελληνικής 
Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο τής Βουδα
πέστης Κα Εύα Κόπ.
[· · ·] "Οταν ερχόμαστε οστό μακρυα προς 

τό άγαλμα, φτάνουμε σ ’ αυτό α π ό  ένα φαρ
δύ, κατηφορικό δρόμο. ’Ακριβώς σ το  π λ ά ϊ 
τ  αλλα δύο μνημεία, τό  γιουγκοσλάβικο καί 
το ιταλικό. Τδνα υψώνεται σαν τείχος, του 
δεύτερου ό αρχιτεκτονικός χαρακτήρας πάει 
να υποδηλώσει τούς θαλάμους με τ ’ άερια , 
καθώς στέκει μπροστά μας με τη σειρά  των 
καπνοδόχων.

ταυτίζεται, γίνεται ένα μέ τό 
περιβάλλον. *0 άρχιτέκτων ταυτίζετα ι μ* αυ
τή τη ̂  λύση, μέ τη οχέψη τού γλύπτη , τό 
έργο έχει^ ενότητα. Μόνο τέτοιο, πού  είναι 
και σ  αυτή τη θέση δπου βρίσκεται, μπο- 
Ρ°^αε να υπάρξει. Τόσο ή θέση τού μνη-
£tflou'  οσο κι όλες οί λεπτομέρειές του τήν 
ιοια σκέψη μας εμπνέουν.

Τό μνημείο ξεπροβάλλει ξάφνου μπροστά 
σ τα  μάτια  μας πάνω  στο δρόμο, ανάμεσα 
σ τα  δέντρα καί τό  γα λά ζιο  τ ’ ουρανού. Ε 
τούτη ή φ ά λ α γγα  των ανθρώπων μέ τ* άνα- 
σηκωμένα χέρια , τυλιγμένη στη φρίκη καί 
τη δοκιμασία, —  καί ή συμβολικότητα των 
γρόθων τους, πού  υψώνονται νικηφόροι εκφρά
ζουν τό  πνεύμα τής άντίστασης, —  αποτε
λούν μια διαμαρτυρία  εκπληκτικής δύναμης 
ενάντια σε κάθε μορφή βαρβαρότητας, απαν
θρω πιάς, κακίας καί ηλιθιότητας. Είναι ένα 
συγκλονιστικό «Μέμνησω» καί μια καταδίκη 
μαζί. ’Εκφράζει τό  πένθος γ ια  κείνους πού 
πέσανε, την αγω νία  γ ια  τούς ζωντανούς.

Οί κορμοί των εννέα ετούτων μορφών γ ί 
νονται σαν ένας κλειστός το ίχος, α π ’ δπου 
ξεφυτρώνει δάσος ολάκερο από  χέρια  καί 
πόδ ια , έτσι, δπω ς τόθελε ό καλλιτέχνης. Αυ
τός ό το ίχος αντιπροσωπεύει μια ομαδική 
δύναμη, —  εΐναι τό  σύμβολο δχι ένός ή π ε 
ρισσοτέρων ανθρώπων, μά ολόκληρης κοινω
νικής δύναμης —  εΐναι τό  κήρυγμα π ίσ τη ς  
στο  νόημα τής αντίστασης, εΐναι ή επισή
μανση τής διεξόδου.

Γ ι’ αυτό άκριβώ ς δε μάς γεμ ίζει α π ελ π ι
σ ία  αυτή ή άβυσσος, πού  έχει ανοίξει μπρο
σ τά  μας, αυτή ή τρομερή εικόνα τής Α πο
κάλυψης. ’Ετούτοι οί μισόγυμνοι νεκροί ζούνε



και' κηρύχνουν την αντίσταση ενάντια στο 
μίσος και την Kocxia και την καταδίκη του 
έγκλήματος. Ύττάρχει ή σωτηρία, υπάρχει 
ή ζωή, ττού φέρνει την κάθαρση και νικά τ ις  
σκοτεινές δυνάμεις τού θανάτου.

Πόσο δ ια ιρ ε τ ικ ά  κι δμως, πόσο όμοια 
είναι δλα έτούτα, μ’ όσα μάς έχει δείξει ό 
Tauga στη Χιροσίμα. Έ κεΐ πέρα  το σύνο
λο, πού  απέχει στο κέντρο τού νησιού, κη- 
ρύχνει μέ τη σκληρή άπλότητά του την ει
ρήνη και τή δημιουργία μετά τήν καταστρο
φή. Στή λιτή γλώ σσα τής αρχιτεκτονικής 
μάς υπενθυμίζει μέ ωμά, καθαρά κΓ έκφρα- 
στι κά μέσα και μορφές *τη συγκλονιστική 
τραγω δία  του γιαπωνέζικου λαού, εκφράζον
τα ς  ταυτόχρονα καί την π ίστη  στο μέλλον 
τού ανθρώπου.

Ή  γλυπτική σύνθεση τού Μακρή μιλάει 
άλλη γλώ σσα καί \μ* άλλα μέσα  εκφράζεται 
κι ωστόσο, σέ τελευταία ανάλυση καί τούτο 
τό  γλυπτικό έργο καί κείνο το κτιριακό συγ
κρότημα, μιά σκέψη διατυπώνουν κι* εΐναι 
αντάξια τό ένα τού άλλου.

Τό έργο αυτό μέ τήν καλλιτεχνική του ύ- 
66 πόσταση καί τά  προβλήματα πού θέτει —

γεννάει πλήθος σκέψεις. Εΐναι στ* αλήθεια! 
ενα εντελώς παράξενο σύνολο οι έννιά έτ< 
τες φιγούρες, ττού ουσιαστικά άποτελούν μι< 
καί μόνη, διαφέροντας μονάχα σέ όρισμένει 
λεπτομέρειες. 01 πελώριες αυτές μορφές, 
εΐναι δοσμένες σέ μεγάλες γραμμές, καί 
πογραμμίζουν μέ τήν όμοιότητά τους 
όμοιομορφία των άνθρωπίνων τύπων μιάς κοι
νωνίας, μέ έλάχιστες, άπόλυτα αναγκαίες λε
πτομέρειες, —  αποτελούν μέρη ένός 
λου καί ταυτόχρονα εΐναι τέλειες καί ακέ
ραιες. Ή  άρχιτεκτόνηση των μορφών αυτών,] 
πού εΐναι στραμμένες προς τά  έξω, μέ γυρι
σμένη ή μ ιά  στην άλλη τήν πλάτη, άνακι 
νούν ολόκληρη σειρά προβλημάτων της γ  ̂
πτικής. Οί φιγούρες, πού στέκουν μέ 
ρισμένη τή ράχη, άττό μακρυά χωνεύονται 
σ α  στην ένότητα τού συνόλου μαζί μέ τίι 
δυο κύριες μορφές, τ ις  δυο άκριες της σύνθε
σης. Χάρη σ* αυτό οί αναλογίες καί ή άρχι 
τεκτονική των άλλων μορφών προβάλλουν 
θαρότερα.

01 δυο κύριες μορφές διαδραματίζουν 
χωριστό ρόλο στην άρχ ιτεκτονική τού 
λου. Περικλείουν καί περιβάλλουν τό  έ( 
αναγκάζοντας το θεατή νά περιστρέφεται 
ρω του.

"Ας σημειωθεί, ότι τό έργο καί ή 
ση τών μορφών του, άπό  άλλη οπτική γ< 
νία κοιτοτγμένα, δίνουν εντύπωση δι< 
κή. Χρειάζεται νά κινούμαστε. Τό ά γα λμ α  
ίδιο μάς υποχρεώνει νά τό περιτριγυρίζ< 
Κοιταγμένο άπό κοντά, υστέρα ά πό  μακ| 
ά π ό  διαφορετική δπτική γωνία, μάς 
διαφορετική εντύπωση. Κάθε φορά νέος 
θμός, άλλοιώτικη σύνθεση, διαφορετική διι 
τάξη τού χώρου καί τών μορφών 
πτονται μπροστά μας. Ή  αναλογία  της μι< 
φιγούρας προς τήν άλλη καθορίζει τ ις  
γάλες μορφές τού συνόλου. ’Ανάλογα μέ 
άτττική γω νία  ξεχωρίζουμε πότε 1 -  3 - 5, 
τε 5 - 4 ,  πότε  3 - 4 - 2  μορφές.

Οί γροθιές καί τά  μπράτσα  μέ τό  
πλέκόμενο ρ ιθμό  τους, οι αντιστοιχίες 
μέσα σ τ ις  θετικές καί αρνητικές μορφές 
γλυπτού, —  αλλάζουν έττίσης άπό κάθε ό 
κή γωνία. ‘Ωστόσο, τό  αίσθημα τής 
τητας καί της αρμονίας τών βοοσικών νό| 
της τέχνης μάς κατακυριεύει ά πό  π<
Στην άλληλοεξάρτηση τών διαφόρων μι 
ιδιαίτερο ρόλο παίζει ή χρησιμοποίηση 
φωτοσκίασης. Ή  σύνθεση γίνεται π ιο  
έκεΐ οπού οί φιγούρες τής πρώτης σειράς 
σκιάζουν τήν π ίσ ω  σειρά τών αγαλμάτω ν: 
τ ις  γυρισμένες πλάτες. Πολυσύνθετες 
σκιάσεις εξαιρούν όλη τή σύνθεση καί ίί 
τέρα τό χώρο ανάμεσα σ τις  μορφές π  e6? !  
βόρεια πλευρά του έργου. Η λύση αυτή 
τ ις  φωτοσκιάσεις, καθώς καί ή ραφιναρκ 
κι δμως τόσο άπλή κινητοποίηση καί 
τών μορφών —  μαρτυρούν, πόσο βαθιά 
τέχει ό κολλιτέγνης τούς π ιο  κρυφούς 
μους της τέχνης του.

Ό  χώρος ανάμεσα σ τις  φιγούρες



χι/των, 
j yvpi* 
άνακι-



τον ίδιο τον προβληματισμό του έργου. Οί 
φιγούρες —  διττός ειπώθηκε κιόλας —  εΤναι 
φανερά ομοιόμορφες κ* εκφράζουν τον ίδιο 
τύπο. Τό δτι παρ* όλ* οα)τά διαφέρουν, οφεί
λεται στο συνδυασμό ακριβώς του χώρου 
που είναι σύμφυτο χαρακτηριστικό της γλυ
πτικής. Ό  ρυθμός κι ό καταμερισμός των 
μορφών, καθώς και οι μεγάλες γραμμές που 
συγκροτούν την ένότητα τού συνόλου —  γρο
θιές, πλάτες, γόνατα  —  αποτελούν αναπό
σ πα σ τα  χαρακτηριστικά τών «μορφών αυτών. 
Οί κνήμες τεντωμένες κάτω α π ’ τους κορ
μούς, όπω ς καί τά  μπράτσα, βρίσκονται σε 
πλήρη άλληλουχία καί μέ τη μεγαλόπρεπη, 
δυναμική απλότητα τών γραμμών τους (μέ 
τή διάπλαση τών γονάτων καί τών σφυρών) 
μέ την όλη δομική τους υπόσταση, θυμίζουν

π ιά  άρχιτεκτσνική, τη μαθηματική καί
νική άκρίβεια, τ ις  καθαρές γραμμές τ< 
φυρών!

Κι αυτό τό μεγαλόπρεπο παιχνίδι 
χώρο καί τό χρόνο, άχόμα καί τήν κή 
ή τόσο συνειδητή Εκμετάλλευση τών 
τήτων τής ύλης πέραν τών φυσικι 
νοιών (μέ αξιοποίηση ωστόσο τής 
κής λογικής τους) —  όλ* αυτά άπ< 
στ* άλήθεια μιά λύση γλυπτική, που σε] 
σέ συλλογή, σ ε  συναρπάζει καί ται 
σε γοητεύει.

Στήν έξατομίκευση τών μορφών οί 
λες παίζουν ιδιαίτερο ρόλο. Δέν χά  
λεπτομέρειες τά  πρόσω πα αυτό 0π| 
χάνονται καί οί ίδιες οί φιγούρες —  
σο, α π ’ τήν ίδ ια  τή στάση τους, άπ*

%



σαν δημιούργημα.
’Αρχαιοελληνικοί κανόνες, μεσαιωνική έμ

πνευση καί σύγχρονη συνείδηση, υψηλού έπ ι- 
ττέδου συνθετικό ταλέντο κ’ ένστικτώδεις, σχε
δόν τυχαίοι συνειρμοί συντίθενται δημιουρ
γ ικά  στο  σύνολο καί σ τ ις  λεπτομέρειες αυ
τού τού έργου.

Γ Γ αυτό τό  λόγο, ίσω ς είναι τόσο δυνατή 
ή επίδρασή του. Τό γλυπτικό  αυτό σύνολο 
άπτοτελεί πολυσύνθετο σ ύμπλεγμα , μέ στο  ι- 
χεΐα  α π ό  τό  λζχχανιασμένο ρυθμό καί τήν 
τάση γ ια  α πλότητα  της εποχής μας, μεγαλό
π ρ επ ο  κι απλό, ήρωϊκό καί συγκινητικό ταυ
τόχρονα, τό έργο στέκει σ τα  θεμέλια μιας 
καινούργιας κοινωνίας, τό κατώφλι μ ια ς επο
χής, όπου ή ζωή καί ή τέχνη θαβρουν έναν 
υψηλότερο συνδυασμό.

σωπά τους που υποδηλώνονται μσναχσ, κι 
α π ’ τήν έκφραση, πού  έχει άπστυπω θει σ τ ις  
μορφές ^ έ ς  _  τό  νοιώθεις, το  βλέπεις να 
ορθώνονται καί να σπαρταρούν στον πονο 
καί τή δοκιμασία σαν ά τ ο μ α .  Η κίνηση 
τής κάθε κεφαλής κάνει ακόμα π ιο  έντονο 
τον εσωτερικό ρυθμό τού  συνόλου, καθώς 
καί ή διαφορετική δ ιάπλαση των κορμών και 
τού ντυσίματος κάθε φιγούρας. Η γυμνή 
κοιλιά πού  τήν υπογραμμίζει άκόμα π ιο  πολύ 
τό παριάξενο ντύμα, πού  πα ίζε ι ίδιαίτερ>ο ρό
λο στούς κορμούς καί σ τα  μπρά τσ α  
βολίζει τήν πείνα καί τ ις . κακουχίες, π ο ύ  υ
ποφέρει τό  κορμί. Ή  χρησιμοποίηση παλαιών 
καί νέων μορφών, τό  άρχιτεκτονικό στήσιμο 
τού έργου, τά  καντράστα στή  σύνθεση που 
σφύζουν μέσα του —  καθιερώνουν τό έργο
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Τού Σ ω τ ή ρ η  Θ c μ  € λ  η

Τό νούμερο τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια τρία είναι αριθμός θετικός, 
σίγουρος, αναμφισβήτητος. Μπορεί 
να σημαίνει κιλά , χρήματα, πλήθος από άστέρια, 
τόννονς πατάτες ή κόκκους άμμου 
στην παραλία τής Φλωρίδας, ακόμα και χιλιόμετρα.
Ποσότητα, βέβαια, μηδαμινή μπροστά στο ελεύθερο πήδημα 
τον ανθρώπου στο λύμπαν, αλλά 
τούτο τό νούμερο, που θά μπορούσε νά σημαίνει 
φορτίο ττνρίτιδας ή γάλα γιά παιδιά 
αν χωριστεί, διακριτικά, 
τέσσερα, έξη, μηδέν, τρία 
γίνεται τίποτα ή σχεδόν τίποτα 
λίγα αθώα, ασήμαντα νούμερα γραμμένα,

σε τετράδιο αριθμητικής 
από αβέβαιο χέρι παιδιού τής πρώτης μικρής 
ή δύναμη τρομερή 
τέσσερα, έξη, μηδέν, τρία 
τυπωμένα σε βιβλίο χημείας 
στοιχεία τής φύσης, που συντίθενται, 
διασπώνται, ένοννται, δημιουργούν δηλητήρια, κολώνιες, 
ατομικά σύννεφα σέ σχήμα μανιταριού 
φάρμακα γιά τον καρκίνο...

’Ετούτα λοιπόν τά νούμερα έχουν ζοχή, κλαϊνε, 
βαστούν ομπρέλα, σκύβουν, χαϊδεύουν 
κεφαλάκια παιδιών, κάνουν έρωτα, πίνουν κρασί...

"Εχουν μάνα σέ νοσοκομείο, 
βερεσέδες,
γυναίκα βασανισμένη, γεράνια 
σέ ασβεστωμένα δοχεία, δειλινά, έχουν 
τέλος πάντων, ψυχή...
Τί παράξενο, αλήθεια, νά σημαίνουν πατάτες, δραχμές, 
μπαρούτι, χιλιόμετρα ή μαϊμούδες — φαντασθήτε, 
τέσσερεις χιλιάδες τόσες μαϊμούδες, τ ί  θόρυβος 
τ ί  παιχνίδια !
— ή στρατιώτες και τώρα δά
γραμμένα στήν άκρη μιας φτηνής, μικρής, κίτρινης κάρτας 
τής γνωστής, άξιοσέβαστης, παγκόσμιας φίρμας

ΤΖΟ Ν Σ Ο Ν  ΚΟΜ ΠΑ
στοιβαγμένης ανάμεσα σέ χιλιάδες κίτρινες κάρτες
— συνοικίες ολάκερες μέ μικρές, ασβεστωμένες αυλές, 
γεράνια, γαζίες, παιδιά, 
προ παντός παιδιά
νά παίζουν τό σούρουπο στα στενοσόκκακα, γρηές



πού μετρούν ύπομονετικά τό λιγοστό , 
μίζερο αύριο
σέ ροζιάρικα, κατάκοπα δάκτυλα —
Μια πολύ απλή, λοιπόν, συνηθισμένη κάρτα έργοστασίου 
που άνεσνρθη απροσδόκητα άπό τό άοπαχτικύ χέρι
τον προσωπάρχη
Κύριε... τέσσερεις χιλιάδες έξακόσια τρία  
λυπούμαι, απολυθήκατε!
Λυτό τό νούμερο
πού Οά μπορούσε νά σημαίνει τρακτέρ, άροτρα, ποδήλατα
τάνκς, υποβρύχια, νεκρούς
ή θύματα τής Χιροσίμα
ή άκόμα καί μικρά, αθώα, ύγρά κοχύλια
στα ακρογιάλια τής Γής
αυτό τό νούμερο
βαστάει όμπρέλα, σήμερα, Ιδιαίτερα σήμερα 
πού βρέχει ασταμάτητα...

Μά, άγαπητέ μου, γ ια  άνομα τον Θεού, μουσκεύεοθε
άνοιξτε τήν όμπρέλα σας
έτσι θά περπατάνε στήν βροχή;

Ν ί κ ο ς  Τ α λ μ ά ν η ς

Σ τρογγυλή  μέρα σά γεμάτο μεροκάματο. 
*Απ τό πρωί τήν άνασαίνω9 μοσχοβολά 
φρεσκοπλυμένη μπλούζα καί θυμάρι.

Δ είξε  καί πάλι προθυμιχι σά σήμερα 
ν’ αλλάξει τό κορμί μου φύλλα, 
νά φτερωθούν τά γόνατα, οι ώμοι.

Ναναι οι μέρες μου ατέλειωτες, γεμάτες.

ΙΟ ΥΝ ΙΟ Σ 1963

Τ η  μ ο ν  α ξ  ιά φ ο β ά μ α ι
Σ  π  ύ  ρ ο ς  Μ ά ν δ ρ ο ς

Τή μοναξιά φοβάμαι ώς τό θάνατο 
Αβέβαιη φωνή, τό μεσημέρι ερημικό 
Τρεχαντηράκια σπρώχνει ό άνεμος, πουλιά του Νότον 
Τί νά σου πω μοναχικός σ' απελπισμένο κόσμο 

Ή τα ν  οδυνηρό, Μαρία, τό μεσημέρι εκείνο. 71



Ή  Ν  αν  σ ί κ ά τ ω ν  κ ή π ω ν

Τ ο υ  Π. X .  Μ ά ρ κ ο γ λ ο υ

Κάποτε μάς ώθοϋν οΐ ανάγκες 
έπιστρέφουμε ατούς παλιούς κήπους 
δπον
άγαπήσαμε τις περίβλεπτες γυναίκες 
αυτές πού τις πήρανε 
οι μηχανές, οι εύκολοι δρόμοι.

} Επιοτρέφονμε
ατούς κήπους πού τώρα είναι αμμουδιές 
κ9 ή θάλασσα
αφήνει μαλακά κορμούς μιας άνοιξης 
λησμονημένα οστά 
δπον Αναγνωρίζουμε
ή μέαα στις Ανάγκες μας πρέπει ν Αναγνωρίσουμε 
τό λευκό χέρι και την κρυπτή κοιλότητα 
τής Ναυσικάς.

Αντος π  ον ύπάρχει

Μ α ρ ί α ς  Β ο  σ τ α ν τ ζ η

*Αν δεν έγιναν 
τα πουλιά νά τραγουδούν 
αν τό μέλι δεν έγινε 
για νά τό κλέβουν τ ’ άρκονδότιουλα 
σέ νυχτωμένα σύδεντρα.

νΕγινα για  νά μην τραγουδώ  
νά μη στολίζουμαι 
νά μην βραδύνω τά μεσημέρια,
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μιά πέτρα ή ένας καμένος κορμός, 
στην τύχη.



*JJ ’Εγκύκλιος τον Πάπα ’Ιωάννη 23ου

ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Μ ε τ α φ ρ ά ζ ε ι  ό Τ.  Π Α Π Α Τ Ζ Ω Ν Η Ζ

(Συνέχεια άττό τό  προηγούμενο)

Πλασμένος ό άνθρωπος άττό σώ μα και 
ψυχή άθάνατη, δεν μπορεί μέσα στο  χρόνο 
της θνητής του ύπαρξης νά Ικανοποιήσει όλες 
τις άπαιτήσεις της φύσης του, ούτε νά φθά- 
σει την άπόλυτη ευτυχία. Γιά τούτο καί τά  
μέσα πού προσφέρονται γ ιά  την κατάκτηση 
τού κοινού καλού δέν πρέπει νά δημιουρ
γούν έμπόδια γ ιά  την αίώνια σω τηρία των 
άνθρώπων, αλλά πρέπει νά βοηθούν θετικά 
τον τελικόν αυτό σκοπό.

8 . Σύμφωνα μέ τή  σύγχρονη σκέψη, τό 
κοινό καλό έγκειται κυρίως στην περιφρού
ρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
τού ανθρώπινου προσώπου* ά π ’ αυτή την 
αρχή ξεκινώντας, ό ρόλος των κυβερνήσεων 
συνίσταται κυρίως στο νά έγγυ α τα ι την ά- 
ναγνώριση καί τό  σεβασμό των δικαιωμάτων, 
τήν αμοιβαία μεταξύ τους Ισορρόπηση, την 
προστασία τους καί την επέκτασή τους, καί 
επομένως στο νά διευκολύνει τον κάθε π ο 
λίτη στην εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων. 
Γιατί ή «κύρια άποστολή τής κάθε πολιτικής 
έξουσίας είναι ή πρ ο σ τα σ ία  των α π α ρ α β ία 
στων δικαιωμάτων τού άνθρώπινου όντος καί 
ή εξεύρεση των τρόπων πού  επιτρέπουν στον 
κάθε άνθρωπο ν’ άποδίδει όσο μπορεί ανε
τότερα στον κύκλο τών ίδιαίτερών του ασχο
λιών». (Μήνυμα Πίου 12ου).

Ιδού  γ ια τ ί, άν οι δημόσιες έξουσίες π α 
ραγνωρίσουν η παραβιάσουν τά  δ ίκα ια  του 
ανθρώπου, όχι μόνο παραμελούν τό  καθήκον 
της αποστολής τους, αλλά καί οι αποφάσεις 
τ°υς χάνουν κάθε νομική άξία.

9 . Είναι άρα  θεμελιακό καθήκον τών δη
μοσίων εξουσιών νά κανονίζουν τ ις  νομικές 
σχέσεις τών πολιτών μεταξύ τους, μέ τρόπο 
ωΡΤε η άσκηση τών δικαιωμάτων τών μέν 

μην εμποδίζει ή νά μην πα ρ α β λάπ τ ε ι στούς 
Χρήση τού Τδιου δικαιώ ματος καί νά 

**ΐΛ***υεται από  τήν πλήρωση τών αντίστοι
χ η  υποχρεώσεων. Τό θέμα δηλαδή εΐναι πώ ς 

οι«ηρηθεΐ ή ακεραιότητα τών δικαιωμά- 
°λου τού κόσμου καί, σέ περ ίπτω ση π α -  

μαοκχσης της, πώ ς ν σποκατασταθεΐ.

10 . Τ ις  δημόσιες άρχές βαρύνει άκόμα ή 
ύποχρέωση νά υποβοηθούν τή δημιουργία  συν
θηκών πού  διευκολύνουν τον καθένα στο νά 
ύπερασπίζετα ι τά  δίκαιά  του καί νά έκπλη- 
ρώνει τά  καθήκοντά του. Γιοττί ή πε ίρα  μάς 
δείχνει ότι, άν ή έξουσία δέν ενεργήσει κατά 
τό  πρέπον σέ ζητήματα  οικονομικά, κοινω
νικά ή έκπαιδευτικά, τότε οΐ άνισότητες με
ταξύ τών πολιτώ ν όξύνονται, ιδίως στήν έ- 
ποχή μας, μέχρι σημείου πού  τά  βασικά 
και στοιχειώδη δικαιώ ματα τού προσώ που ν' 
άπομένουν άδρανή καί νά θ ίγετα ι ή έκπλή- 
ρωση τών αντίστοιχω ν υποχρεώσεων.

1 1 . Είναι λοιπόν ά πα ρα ίτητο  οί δημόσιες 
άρχές νά μεριμνούν, ώστε νά ευνοείται ή 
κοινωνική συνδιαλλαγή παράλληλα  μέ τήν οι
κονομική πρόοδο* γ ιά  τούτο πρέπει ν’ αγρυ
πνούν, ώστε, κατά τό μέτρο πού  αναπτύσσε
ται ή εθνική πα ραγω γικότητα , νά προχωρούν 
παράλληλα  καί οί κυριώτερες υπηρεσίες, ό
πω ς τό όδικό δίκτυο, τά  μέσα τών μεταφο
ρών καί συγκοινωνιών, ή διανομή του π ό σ ι
μου νερού, ή κατοικία, ή υγειονομική πρόνοια, 
ή έκπαίδεαση, οί κατάλληλες συνθήκες γ ιά  
τήν άσκηση τών θρησκευτικών καθηκόντων, 
οί ανέσεις στή διαβίωση. Πρέπει ν’ ασχο
λούνται στήν οργάνωση τών συστημάτων α 
σφάλισης γ ιά  τ ις  περ ιπτώ σ εις  ατυχημάτων 
καί πολλαπλασιασμού τών οικογενειακών βα
ρών, μέ τρόπο  ώστε α πό  κανένα ανθρώπινο 
δν νά μή λείπουν τ ’ ά π α ρα ίτη τα  μέσα γ ιά  
πρέπουσα  διαβίωση. Πρέπει νά φροντίζουν, 
ώστε όλοι οί εργάτες, όσοι μπορούν νά έρ- 
γασθούν, νά βρίσκουν απασχόληση ανάλογη 
μέ τ ις  δυνατότητές τους, καί καθένας α π ’ 
αυτούς ν’ απολαμβάνει αμοιβή σύμφωνα μέ 
τούς νόμους τής δικαιοσύνης καί τής ισό
τητας* ώστε οί εργάτες νά μπορούν νά α ι
σθάνονται συνυπεύθυνοι σ τ ις  επιχειρήσεις, ό
που  προσφέρουν τήν εργα σ ία  τους* ώστε να 
έχουν τήν ευχέρεια νά ιδρύουν ενδιάμεσα σω 
ματεία, πού  νά συντελούν στήν άνεση καί 
στή γονιμότητα  τών κοινωνικών σχέσεων* τέ
λος νά φροντίζουν, ώστε τ ’ α γα θά  τής π α ι
δείας νά είναι προσ ιτά  προς όλους, μέ τήν
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πρέπουσα μορφή και στον άνη κοντά στον 
καθένα βαθμό.

12. Τό γενικό συμφέρον ά πα ιτεϊ άπό  τ ις  
δημόσιες έξουσίες διπλή ένέργεια, σέ δ /π  
σχετίζεται με τ ’ ανθρώπινα δικαιώματα: μιά 
πράξη διαλλαγής και προστασίας, καί άλλη 
άξιοποίησης. Καί οί δυο αυτές ένέργειες πρέ
πει μ’ επιμέλεια καί προσοχή να Ισορροπούν 
μεταξύ τους. Ά π ό  τή μιά μεριά πρέπει να 
έπαγρυπνούν, ώστε ή υπεροχή, πού  παρέχε
ται σέ άτομα ή σέ όρισμένες όμάδες, να μή 
δημιουργεί μέσα στο έθνος καταστάσεις προ
νομιούχων* κι ά πό  τήν άλλη μεριά έπιβάλ
λεται, ώστε ή φροντίδα γ ια  τήν περιφρού
ρηση τών δικαιωμάτων δλων νά μή καθορί
ζει πολιτική τέτοια, πού  κατά περίεργη άν- 
τίφαση θά περιόριζε υπερβολικά ή θά κα- 
ταστούσε αδύνατη τήν πλήρη άσκηση αυτών 
τών δικαιωμάτων. «"Ενα μένει όριστικό άπό- 
κτημα: ή δράση τής Πολιτείας σ τά  οικονο
μικά ζητήματα, όσο κι άν εΐναι εύρεΤα, όσο 
βαθιά κι άν εισχωρεί στον κοινωνικό μηχα
νισμό, δέν μπορεί νά έξαφανίσει την ελευ
θερία δράσης τών ατόμων* αντίθετα, πρέπει 
νά τήν εύνοεΐ, άρκεΐ μόνο νά περιφρουρούν- 
ται τά  ουσιαστικά δίκαια τού κάθε άνθρώ- 
πινου προσώπου». (Ε γκύκλ ιος Ίωάννου 
23ου «M ater e t  M agista»).

Προς αυτή τήν έξισορρόπηση πρέπει νά 
τείνουν οί πολλαπλές προσπάθειες πού άνα- 
λαβαίνουν οί δημόσιες έξουσίες γ ιά  νά διευ
κολύνουν στούς πολίτες τήν απόλαυση των 
δικαιωμάτων τους καί νά καθιστούν λιγότερο 
τραχειά  τήν έχπλήρωση τών ύποχρεώσεών 
τους σ* όλους τούς τομείς τής κοινωνικής ζωής.

13. Εΐναι αδύνατο νά δοθεί ένας άπαξ 
διά παντός γενικός ορισμός, γ ιά  τό πο ιά  
είναι ή καλύτερη διάρθρωση, γ ιά  τήν οργά
νωση τών δημόσιων εξουσιών, καί γ ιά  τό 
πο ιές είναι οί π ιο  ένδεδειγμένες μέθοδοι γ ιά  
τήν άσκηση τών έξουσιών, νομοθετικής, εκ
τελεστικής καί δικαστικής.

Πραγματικά, γ ιά  νά καθορισθεΐ ή μορφή 
τής κυβέρνησης καί οι τρόποι τής λειτουρ
γ ία ς  της, οί ιδιαίτερες συνθήκες καί οί ιστο
ρικές περιστάσεις κάθε λαού έχουν Ιδιαίτερο 
βάρος* αυτές άλλωστε ποικίλλουν σύμφωνα 
μέ τούς καιρούς καί μέ τούς τόπους. Παρ' 
όλ ’ αυτά, έχομε τή γνώμη πώ ς εΐναι σύμ
φωνη προς τά  δεδομένα τής ανθρώπινης φύ
σης ή πολιτική όργάνωση τών ανθρώπινων 
κοινοτήτων, ή θεμελιωμένη πάνω  σέ λογική 
διαίρεση τών έξουσιών, πού άντιστοιχεΐ προς 
τ ις  τρεις κύριες λειτουργίες τής πολιτείας. 
Π ράγματι, μέ ένα τέτοιο καθεστώς βρίσκει 
κανείς καθορισμένα μέ νομική διοπύπωση, δχι 
μόνο τ ις  άρμοδιότητες καί τή λειτουργία τών 
δημόσιων αρχών, άλλά καί τ ις  σχέσεις με
ταξύ απλών πολιτών καί τών εκπροσώπων 
τής αρχής, καί τούτο αποτελεί γ ιά  τον π ο 
λίτη εγγύηση γ ιά  τήν άσκηση τών δικαιω
μάτων του καί τήν εκπλήρωση τών ύποχρεώ
σεών του.

14. ‘Οπωσδήποτε, όμως, γ ιά  νά μπορέ
σει ένα νομικό καί πολιτικό σύστημα αυτού

τού είδους νά φέρει τά  πλεονεκτήματα, π< 
περιμένει κανείς α π ' αύτό, πρέπει κατά 
δράση τους καί κατά τήν έφαρμογή τών 
θόδων τους, οί δημόσιες έξουσίες νά έχ< 
συνείδηση τής φύσης καί τής πολύπλοκο* 
τα ς  τών προβλημάτων πού καλούνται νά 
σουν σύμφωνα μέ τ ις  διαρθρώσεις τής χ< 
ρας. Καί είναι άπαραίτητο ή κάθε μιά έξ< 
σ ία  νά έκτελεΐ κατά άκριβοδίκαιο τρόπο 
καθήκοντά της. Τούτο προϋποθέτει μιά 
μοθετική έξουσία, πού  ν ’ άσκεϊται έντός ύ{ 
ορίων τών προδιαγεγραμμένων ά πό  τήν ή( 
κή τάξη καί τούς συνταγματικούς κι 
καί πού  νά διερμηνεύει άντικειμενικά τ ίς  
πα ιτήσεις τού γενικού καλού μέσα στ ή ι 
νεχή έξέλιξη τών καταστάσεων* προϋπ< 
άκόμα μιάν έκτελεστική έξουσία, πού 
της θά είναι νά έπι βάλλει παντού τήν 6< 
λεία τού δικαίου, κάτω άττό τό φως τι 
έπίγνωσης τών νόμων καί ενσυνείδητης 
λύσης τών περιστάσεων* προϋποθέτει διι 
στικήν έξουσία πού ν’ απονέμει τή δικ< 
σύνη μέ άμεροληψία έμποτισμένη άπό  
θρωπισμό καί μέ ακαμψία έναντίον άπό  κι 
π ίεση, άσκούμενη ά πό  τά  ένδιαφερόμενα^ 
ρη. Ή  καλή τάξη ά πα ιτεΐ άκόμη τό  
πολίτες, δσο καί τά  ένδιάμεσα σωμ< 
στήν άσκηση τών δικαιωμάτων τους καί 
έκπλήρωση τών ύποχρεώσεών τους, ν ’ άπ< 
βάνουν δικαστική προστασ ία , άποτελεσι 
γ ιά  τ ις  μεταξύ τους σχέσεις καί γ ιά  
σχέσεις τους μέ τά  δημόσια όργανα.

15. Δέν υπάρχει άμφιβολία, πώ ς 
ή νομική τάξη βρίσκεται σέ άρμσνία μέ 
ήθική τάξη κι άνταποκρίνεται στο  βαθμό] 
ριμότητας πολιτικής, τής όποιας άπ< 
τήν έκφραση, τότε ύφίσταται ένας 6< 
παράγω ν γ ιά  τήν πραγμάτω ση τού 
καλού.

Αλλά στούς καιρούς μας, ή κοινωνική! 
παρουσιάζει τόσες ποικιλίες, είναι τόσο^ 
ρίπλοκη καί δυναμική, ώστε οί νομικές 
τάξεις, έστω καί όταν είναι καρπός μεγί 
πείρας καί σοφότατης πρόνοιας, φαίι 
πά ντα  άνεπαρκείς. Έ π ι πλέον οί σχέσεις] 
ιδιωτών μεταξύ τους, οί σχέσεις άτόμι 
ένδιάμεσων σωματείων μέ τά  διάφορα 1 
γανα  τής δημόσιας εξουσίας, καί άκό 
σχέσεις τών διαφόρων οργάνων τής έξ< 
μεταξύ τους μέσα στήν ίδ ια  πολιτεία,] 
τουν συχνά προβλήματα περίπλοκα κ< 
π τά , πού  ή λύση τους καθίστοπτ»-! 
δύσκολη, μέ τούς όρισμούς πού ισχύουν] 
στά νομοθετικά πλα ίσ ια . Σ τ ις  περί* 
αυτές, οί κυβερνήτες, γ ιά  νά μπ< 
μείνουν π ιστο ί στήν ύφιστάμενη νομ< 
τάξη, θεωρούμενη στά  βαθύτερα στοι 
καί στο  πνεύμα πού τήν διέπει, καί 
νως νά μή μένουν ασυγκίνητοι σ τις  
σεις πού άναβλύζουν δοτό τήν κοινωνιι 
γ ιά  νά μπορέσουν νά προσαρμόσουν 
μικό σχήμα προς τήν έξέλιξη τών ττ* 
σεων καί νά βρίσκουν τήν καλύτερη 
προβλήματα πού καθημερινά παρουσκ 
πρέπει νά έχουν σχηματισμένες μι



ξεκαθαρισμένες Ιδέες, σχετικά  με τή φύση 
και τήν εύρύτητα τού χρέους τους καί τού 
προορισμού τους* τούς εΤναι άτταραίτητη Ι
σορροπία, ήθική ευθύτητα, έμβάθυνση, π ρ α 
κτικός νους, πού  νά τούς έπιτρέπουν να έρ- 
μηνεύουν χωρίς καθυστερήσεις καί άντικει- 
μινικά τ ις  συγκεκριμένες περ ιπτώ σεις, καθώς 
καί άποφασιστική καί ρωμαλέα βούληση γ ια  
γρήγορη κι άποτελεσματική δράση.

16. Ή  άνθρώπινη άξιαπρέπεια  έχει έμφυ
το μέσα της το δικαίω μα τής ένεργού συμ
μετοχής των πολιτώ ν στή  δημόσια ζωή, δοο  
κι άν οΐ προϋποθέσεις καί οΐ τρόποι αυτής 
τής συμμετοχής εΤναι ύποκείμενοι οπό βαθμό 
ωριμότητας πού  βρίσκεται ή πολιτική κοινό
τητα τής όπο ιας είναι μέλη καί μέσα στην 
όποια δρούν.

Αυτή ή δυνατότητα γ ιά  παρέμβαση τού 
πολίτη στα  δημόσια π ρ ά γ μ α τα  άνοίγει στα  
ανθρώπινα όντα καινούργιους καί άπέραν- 
τους τρόπους προσφοράς υπηρεσιών. Καλού
μενοι οι κυβερνώντες να πολλαπλασιάσουν 
τϊς έπαφές καί τ ις  συναλλαγές με τούς κυ- 
βερνώμενους πολ ίτες τους, άποκτούν καλύ
τερη κατανόηση των άντικειμενικών α πα ιτή 
σεων τού γενικού καλού* κ’ έξαλλου, ή π ε 
ριοδική ανανέωση των προσώπων πού  κατέ
χουν τις δημόσιες θέσεις, προφυλάσσει τήν 
έξουσία ά π ό  τήν άπολίθωση καί τό  μαρα
σμό καί προσφέρει νέα ζωτικότητα σέ άρμο- 
νία τελούσα μέ τήν πρόοδο τής κοινωνίας.

17. Παρατηρεϊται στή  νομική όργάνωση 
των πολιτικών κοινοτήτων τής σύγχρονης έ- 
ποχής μια τάση γ ιά  νά συντάσσεται μέ ό
ρους σαφείς καί συγκεκριμένους ένας χάρτης 
των βασικών δικαιωμάτων τού ανθρώπου: 
χάρτης πού συχνά περιλαμβάνεται σ τά  Συν
τάγματα  τους ή πού  αποτελεί τμήμα τους 
αναπόσπαστο. Έ κ το ς  αυτού, υπάρχει τάση 
καθορισμού μέ νομικούς ορούς, σ ’ αυτά  τά  
Συντάγματα, τού τρόπου πού  διορίζονται οί 
δημόσιοι άρχοντες, των σχέσεων μεταξύ τους, 
ή άκτίνα τής άρμοδιότητάς τους καί, τέλος, 
τά μέσα καί οι τρόποι πού  είναι υποχρεω
μένοι νά τηρούν κατά  τήν άσκηση τών καθη
κόντων τους.

18. Καθορίζεται ακόμα, μέ ορούς δικαιω
μάτων καί υποχρεώσεων, πο ιές  είναι οί σχέ
σεις μεταξύ πολιτώ ν καί δημοσίων υπηρε
σιών- καί δημιουργείται σάν πρω ταρχική νο
μική υποχρέωση τής δημόσιας αρχής, ή ανα
γνώριση κι ό σεβασμός τών δικαιωμάτων καί 
τών καθηκόντων τών πολιτώ ν, ή εξασφάλιση 
τού μεταξύ τους σεβασμού καί ή υπεράσπιση 
καί ή ανάπτυξή τους.

Βέβαια δεν είναι παραδεκτή ή θεωρία, κα- 
τσ τήν οποία  ή βούληση τών ανθρώπων —  
είτε ατόμων, ε ίτε  κοινωνικών ομάδων —  θά 
μπορούσε νά είναι ή μοναδική καί πρώτη πη- 

, 7 ια π )̂ τήν οπο ία  θά έπήγαζαν δικαιώ ματα 
* υποχρεώσεις τών πολιτών, κι α π ’ όπου 
y απέρρεαν ή καταναγκαστική ισχύ τών συν- 
τσγμάτων κ’ ή πολιτική έξουσία.

Από τ ις  τάσεις όμως πού  εκθέσαμε, γ ί-  
νεται σρκετά φανερό: ότι οί σημερινοί άν

θρωποι έχουν άποκτήσει πολύ ζωηρότερη τη 
συνείδηση τής άξιοπρέπειάς τους* τούτο τούς 
ώθεί στο νά μετέχουν μέ τρόπο  περισσότερο 
ένεργό σ τά  δημόσια π ρ ά γ μ α τα  καί ν’ ά π α ι- 
τούν, οί δ ιατυπώ σεις τού θετικού δικαίου τών 
κρατών νά έγγυώνται τό α πα ρα β ία σ το  τών 
προσωπικών τους δικαιωμάτων. Α παιτούν έπί 
πλέον, οί κυβερνώντες ν ' ανεβαίνουν στην έ
ξουσία μόνο σύμφωνα ·μέ διαδικασία  κανο
νισμένη προκαταβολικά άπό  τούς νόμους καί 
νά έξασκούν τήν έξουσία τους μόνο σύμ
φωνα μέ τά  όρ ια  αυτών τών νόμων.

Δ ' .

"Ρ παναλαμβάνουμε κι* έπι βεβαιώνουμε 
"  τή διδασκαλία πού  πολλές φορές έχουν 
έκθέσει οί προκάτοχοί μας: οί πολιτικές κοι
νότητες έχουν μεταξύ τους άμοιβαία  δικαιώ
ματα  καί ύποχρεώσεις* όφείλουν λοιπόν νά 
έναρμονίζουν τ ίς  σχέσεις τους σύμφωνα μέ 
τήν αλήθεια καί τή δικαιοσύνη, μέ πνεύμα έ
νεργού αλληλεγγύης καί ελευθερίας. ‘Ο ίδιος 
ήθικός νόμος πού  διέπει τή ζωή τών άνθρώ- 
πων, πρέπει νά κανονίζει έξίσου καί τ ίς  σχέ
σεις μεταξύ τών κρατών.

Ή  αρχή αυτή έπι βάλλεται καθαρά, όταν 
σκεφθούμε, πώ ς οί κυβερνήτες, όταν ένερ- 
γούν έν όνόματι καί πρ ο ς τό συμφέρον τής 
κοινότητάς τους, δέν μπορούν μέ κανένα τρό
π ο  νά παραιτηθούν ά π ό  τήν άξιοπρέπειά  
τους, σάν ανθρώπων* ά μ α  παραδεχθούμε τού
το, θά παραδεχθούμε καί π ώ ς τούς είναι ά- 
πόλυτα  απαγορευμένο νά προδόσουν τον νό
μο τής φύσης τους, πού  είναι ό ήθικός νόμος.

Θ ’ αποτελούσε άλλωστε παραλογισμό , άν 
τό γεγονός ν’ ανεβεί κανείς στό  αξίω μα τού 
διοχειριστή τών δημόσιων πρα γμάτω ν, τον 
εξανάγκαζε νά παραιτηθεί ά πό  τήν άνθρώπινη 
του αξιοπρέπεια . Γιά πο ιό  λόγο  κατέχουν τά  
υψηλά αυτά άξιώ ματα , π α ρ ά  γ ια τ ί οί εξαι
ρετικές τους ιδιότητες τούς έκαναν νά θεω
ρηθούν τά  άξιότερα μέλη τού κοινωνικού σώ
ματος;

Έ ξ  άλλου, α ίτημα  τού ηθικού νόμου σέ 
κάθε κοινωνία είναι ή ύπαρξη έξουσίας θε
μελιωμένης πάνω  σ* αυτή τήν τάξη* ή έξου
σ ία  δε μπορεί ν’ άποβεΐ όργανο εναντίον τού 
ήθικού νόμου, χω ρίς ή ίδ ια  νά καταρρεύσει 
σ ’ ερείπια . Μάς προειδοποιεί γι* αυτό τό 
'"Αγιο Πνεύμα: «Έ νω τίσασθε οί κρατούντες 
πλήθους καί γεγαυρωμένοι έπί όχλοις εθνών, 
άκθύσατε, βασιλείς, καί σύνετε, μάθετε δι- 
κασταί περάτω ν τής γής. "Ο τι έδόθη π α ρ ά  
τού Κυρίου ή κράτησις ύμΐν καί ή δυναστεία 
π α ρ ά  ύψίστου, δς εξετάσει υμών τά  έργα  
καί τά ς  βούλας διερευνήσει». (Σ ο φ ία  Σολο- 
μώντος, 6, 1 -4 ) .

2. ΕΤναι ά ρα γε  άνάγκη νά ξαναθυμίσου- 
με, σχετικά μέ τ ίς  διεθνείς σχέσεις, π ώ ς  ή 
έξουσία πρέπει π ά ντα  ν άσκείται έν όψει του 
γενικού καλού; Αυτός είναι ό πρω ταρχικός 
λόγος τής ύπάρξεώς της. Ε πομ ένω ς ένα άπό 
τά  πρ ώ τισ τα  κύρια α ιτήματα  τού κοινού κα
λού άφορά άκριβώς τήν άναγνώριση καί τό  75
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σεβασμό τής ήθικής τάξης. ΠΤας ό 12ος στο 
μήνυμά του των Χριστουγέννων του 1942 
εΤττε: «Ή  καλή όργάνωση των ττολιτειών βρί
σκει τήν έδρα της στον άκλόνητο και άμετά- 
θετο βράχο του ήθικου νόμου, πού  άποκα- 
λύφθηκε άπό τον ίδιο τό Δημιουργό... στην 
φυσική τάξη και χαράχτηκε σ τ ις  καρδιές των 
άνθρώπων μέ χαρακτήρες άνεξίτηλους. Σαν 
φάρος άκτινοβόλος φωτίζει μέ τ ις  άρχές του 
τον δρόμο, που  άνθρωποι και λαοί έχουν 
χρέος ν ’ ακολουθούν. "Ας όδηγηθουν, λοιπόν, 
σύμφωνα μέ τά  σημεία καί τά  τόσα ασφαλή 
μηνύματα, που τους στέλνει, άν δέν θέλουν 
να τταραδοθουν έρμαιοι στην τρικυμία καί 
στο  ναυάγιο καί ν ’ άπορρίψουν στό χάος ό
λους τους μόχθους και τη νοήμσνα έφευρετι- 
κότητα που  δαπάνησαν γ ιά  νά καθιδρύσουν 
μια καινούργια όργάνωση».

3 . 'Ανάμεσα σ τις  πολιτικές κοινότητες 
πρέπει να προεξάρχει ή άλήθεια. Αυτή ή ά- 
λήθεια πρ ο  παντός άλλου έξοστρακίζει καί 
αποδιώχνει κάθε είδος φυλετικών διακρίσεων* 
ή φυσική Ισότητα δλων των πολιτικών κοινοτή
των σέ άνθρώπινη άξιαπρέπεια  πρέπει να εί
ναι αλήθεια έξω άπό  κάθε άμφισβήτητη. Κάθε 
άνθρώπινη κοινότητα έχει δικαίωμα στήν ύ
παρξη, στην ανάπτυξη, στή διακατοχή των ά- 
ναγκαίων μέσων γ ιά  να τήν έπιτύχει, στην 
πρώτη ευθύνη γ ιά  νά τήν βάλει σέ πράξη. 
Ή  κάθε κοινότητα θά διεκδικεΐ νόμιμα τό  δι
καίωμά της νά τήν σέβονται καί νά τήν φρον
τίζουν.

Ή  πείρα  μάς δείχνει τ ις  διαφορές, ττου 
πολλές φορές είναι σημαντικές, στό έττίττεδο 
της γνώσης, τών αρετών, των διανοητικών 
ικανοτήτων καί τών υλικών πόρον, που  δια
κρίνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους. Ή  
πραγματική  όμως αυτή κατάσταση δέν παρέ
χει στους περισσότερο ευνοημένους κανένα 
δικαίωμα νά εκμεταλλεύονται τούς π ιο  άδύ- 
νατους. Τούς δημιουργεί, σέ όλους καί στον 
καθένα, ίσ α  - ίσ α  ένα καθήκον πολύ επείγον 
γ ιά  νά συντελεσουν στην αμοιβαία  ανύψωση.

Γιά τούς ίδιους λόγους, συμβαίνει ορισμέ
νες πολιτικές κοινότητες νά βρίσχονται σέ 
π ιο  προοδευμένο σημείο, σχετικά μέ άλλες, 
στό πεδ ίο  των έπιστημών, τής πα ιδεία ς, τής 
οικονομικής ανάπτυξης. Μακριά άπό  τό  να 
τους δημιουργεί αύτή ή εύνοια τών περ ι
στάσεων δικαιώ ματα κυριαρχίας επί τών π ε 
ρισσότερο αδικημένων καί καθυστερημένων, ή 
υπεροχή τους αυτή τους υποχρεώνει νά συ
νεισφέρουν π ιο  γενναιόδωρα στή γενική 
πρόοδο.

Δέν είναι δυνατή, βέβαια, ή ύπαρξη ανθρώπι
νων όντων, πού  νά είναι άπό  τη φύση του ανώ
τερα  άπό άλλοτ σύμφωνα μέ τή φύση όλα 
τά  όντα έχουν ίσην ευγένεια. Τό ίδ ιο  συμ
βαίνει καί μέ τ ις  πολιτικές κοινότητες πού, 
σχετικά  μέ τή φυσική αξιοπρέπεια , αγνοούν 
τήν μεταξύ τους ανισότητα. Ή  καθεμιά τους 
είναι ό ,τι κ ’ ένα σώμα, πού  μέλη του είναι 
άνθρωποι. Ή  ιστορία άλλωστε δείχνει, πώ ς 
τούς λαούς τούς θίγει περισσότερο άπ* ό,τι 
δήποτε άλλο, ό,τι σχετίζεται άπό  κοντά ή

ά πό  μακριά μέ την τιμή τους κ’ ή ευαισθη
σ ία  τους αύτή είναι άπόλυτα  νόμιμη.

Ή  άλήθεια ά πα ιτεΐ άκόμη να τηρείται πάν
τα  ήρεμη άντικειμενικότητα κατά τ ις  διάφο
ρες πρωτοβουλίες πού  οΐ πρόσφατες έφευρέ- 
σεις τής τεχνικής έχουν καταστήσει δυνατές 
καί που ευνοούν ευρύτερη άμοιβαία  γνωριμία 
μεταξύ λαών διαφορετικών. Ή  κάθε κοινότητα 
μπορεί δίχω ς άμφιβολία να προβάλλει τον 
Ιδιαίτερό της πλούτο, πρέπει όμως ν’ ά π α - 
γορευθούν αύστηρά οΐ διάφορες μέθοδοι π λ η - . 
ροφοριών καί προπαγάνδας, πού, π α ρα β ιά 
ζοντας τήν άλήθεια, θά μπορούσαν νά προσ
βάλουν άδικα τή φήμη του ένός ή του άλ
λου λαού.

01 σχέσεις μεταξύ τών πολιτικών κοινοτή
των πρέπει έπ ίσης να προσαρμόζονται προς ί 
τούς κανόνες τής δικαιοσύνης* ή υποχρέωση] 
αύτή έπιβάλλει τήν άναγνώριση τών άμοι- . 
βαίων δικαιωμάτων καί την έκπλήρωση τών ] 
αντίστοιχων υποχρεώσεων.

Μια καί οΐ πολιτικές κοινότητες έχουν τό| 
δικαίωμα τής ύπαρξης, τής προόδου, τής κτη-1 
σης τών άνσγκαίων πόρων γ ιά  τήν ανάπτυξή 
τους, τής προτίμησης σέ ό,τι άφορά τ ις  π ρ α - I 
γματσποιήσεις τους, στην άμυνα τής καλής 
τους υπόληψης καί τής άξισπρέπειάς τους, ί  
συμπεραίνει κανείς πώ ς, κατά το ίδιο  μέ
τρο, έχουν την υποχρέωση να περί φρουρούν 
τό κάθε τους δικαίωμα καί ν* άποιγορεύουν J 
τήν κάθε πράξη που  θά τούς έβλαπτε. Σ τ ί ί  
Ιδιωτικές τους σχέσεις οΐ άνθρωποι δέν έπι- 
τρέπεται νά επιδιώκουν τά  συμφέροντα τ< 
μέ μέσα άδικα απέναντι τών άλλων 
πων* τό  ίδ ιο  καί οί πολιτικές κοινότητες 
επ ιτρέπετα ι νόμιμα ν ’ άναπτύσσσνται μέ με-] 
θόδους που  προκαλούν ζημία σ τ ις  άλλες ή 
πού πετυχαίνονται υστερ’ ά πό  άσκηση άδι-j 
κων πιεστικών μέσων επί τών άλλων. Σι 
π ιμ ο  θα ήταν νά έπαναλάβουμε εδώ τον 
τού αγίου  Αυγουστίνου: «"Άμα παραμερί< 
με κι άγνοήσομε τήν δικαιοσύνη, τ ί  άλλο κα-] 
ταντουν τά  βασίλεια, π α ρ ά  ληστρικό 
κροτήματα σέ μεγάλη κλίμακα;»

Δέν αποκλείεται βέβαια  νά συμβεί, 
συχνά συμβαίνει στην πραγματικότητα , 
λιτικές κοινότητες νά βρίσκονται άντίι 
μεταξύ τους λόγω  συγκρουόμενών συμ< 
των* δέν πρέπει όμως οί συγκρούσεις 
νά επιλύονται ούτε μέ τή δύναμη τών όττ> 
ούτε μέ τήν καταδολίευση ή τήν άπα τη , 
καθώς αρμόζει σέ ανθρώπους, μέ τή 6< 
τής αμοιβαίας κατανόησης, νά επιλύονται 
αντικειμενική εκτίμηση τών πραγμάτω ν Μ 
μέ δίκαιους συμβιβασμούς.

6 . Ά π ό  τον ΙΘ ' αιώνα άρχισε νά γΐ 
ται έντονη καί νά διαδίδεται λ ίγο  - πολύ 
τού ή τάση τών πολιτικών κοινοτήτων π | 
σύμπτωση προς τις  εθνικές κοινότητες. Δι 
φοροι λόγοι εμποδίζουν πολλές φορές 
απόλυτη σύμπτωση γεωγραφικών 
προς τά  εθνικά: κι ά πό  αυτή τήν α ιτ ία  
νιέται τό φαινόμενο τών μειονοτήτων καί 
δύσκολα προβλήματα πού  συνεπάγονται.

Σ ’ αυτό τό  θέμα, έχομε χρέος να



σουμε μέ τον κοπή γορη μάτι κότερο τρόπο, πώ ς 
κάθε πολιτική πού  τείνει να παρεμποδίσει 
τή ζωτικότητα καί την πρόοδο των μειονο
τήτων άποτελεί σοβαρή παραβίαση τού δι
καίου, που  καθίσταται πολύ σοβαρότερη, 6- 
ταν τά  τεχνάσματα  της έχουν γ ιά  κρυφό 
σκοπό τήν έξαφάνιση των μειονοτήτων.

'Αντίθετα, βρίσκεται σέ πλήρη συμφωνία 
μέ τό  δίκαιο ή κάθε ένέργεια των πολιτικών 
έξουσιών πού τείνει να βελτιώσει τ ις  β ιοτι
κές συνθήκες των έθνικών μειονοτήτων, καί 
ειδικά σέ δ ,τι άφορά τή γλώ σσα τους, τήν 
πα ιδεία  τους, τά  έθιμά τους, τούς πόρους 
τους καί τ ις  οίκσνομικές τους έπιχειρήσεις.

7. Παραπηρειται, όμως, δτι οί μειονό- 
τες αύτές, είτε ά π ό  άντίδράση γ ιά  τήν όδυ- 
νηρή κατάσταση πού τούς έχει έπιβληθεί, 
είτε γ ιά  κακοδαιμονίες πού  τούς βάρυναν στό 
παρελθόν, έχουν συχνά τήν τάση νά υπερ
βάλλουν τή σημασ ία  των Ιδιομορφιών τους, 
μέχρι του σημείου μάλιστα  νά τ ις  τοποθετούν 
πριν κι ά πό  τ ις  πα γκόσ μ ιες ανθρώπινες ά 
ξιες, ώσάν ή ευημερία τής ανθρώπινης οίκο- 
γένειας α τό  σύνολό της νά έπρεπε νά υπο
ταχθεί σ τά  συμφέροντα της έθνότητάς τους. 
Τό κανονικό θά ήταν, αντίθετα, άν οι ένδια- 
φερόμενοι δέν λησμονούσαν έξίσου τήν έπ ί- 
γνωση των πλεονεκτημάτων, πού παρουσιάζει 
ή κατάστασή τους: ή καθημερινή έπαφή μέ 
ανθρώπους προικισμένους μέ μόρφωση καί 
πολιτισμό διαφορετικό, τούς πλουτίζει πνευ
ματικά καί διανοητικά καί τούς δίνει τή δυ
νατότητα ν άφομοιώσουν προοδευτικά καί 
βαθμηδόν καί τ ις  δικές τους αξίες στό  περ ι
βάλλον μέσα στό  όποΐο βρέθηκαν τοποθετη
μένοι πολιτικά. Τούτο μπορεί νά π ρ α γμ α το 
ποιηθεί, άν μπορέσουν νά στήσουν ένα είδος 
γέφυρας, πού  θά διευκόλυνε τήν κυκλοφορία 
τής ζωής, σ τ ις  ποικ ίλες μορφές της, ανάμεσα 
στις διαφορετικές παραδόσεις καί στον δ ια 
φορετικό πολιτισμό, άντί γ ιά  τή ζώνη προσ 
τριβών, πού  προκαλει άναρίθμητες ζημιές κ’ 
εμπόδια στην κάθε πρόοδο καί στην κάθε 
έξ&ιξη.

’Αλήθεια λοιπόν καί δικαιοσύνη θά πρυτα- 
νεύσουν σ τ ις  σχέσεις μεταξύ τών πολιτικών 
κοινοτήτων, καί αύτές θά διαπνέονται άπό  
άπστελεσμοτπκή άλληλεγγύη, πού  θά μ πα ί
νει σ ’ ενέργεια ά π ό  τ ις  διάφορες μορφές οι
κονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, μορφωτικής, 
υγειονομικής καί άθλητικής, δλες μορφές π ρ α 
γματοποιήσιμες καί γόνιμες γ ιά  τήν εποχή 
μας. Σχετικά μέ τό  θέμα αύτό, ά ς  μή ξε
χνούμε, πώ ς ή φυσική αποστολή τής πολι- 
τικής εξουσίας δέν είναι νά περιορίζει τον 
ορίζοντα τών πολιτώ ν σ τά  σύνορα τής χώ 
ρας, άλλα νά στέκεται φρουρός τού γενικού 
έθνικού καλού, πού  είναι άναμφισβήτητα ένα 
καί αδιαίρετο μέ τό καλό ολόκληρης τής αν
θρώπινης κοινότητας.

9 . Δέν άρκεΤ λοιπόν οί πολιτικές κοινό- 
‘Π}τεζ/ στην έπιδίωξη τών συμφερόντων τους, 
^α αποφεύγουν μόνο τ ις  άδικίες άπέναντι τών 
α^λων πολιτικών κοινοτήτων. Πρέπει ά πό  κοι-
νου να καταρτίζουν τά  σχέδ ιά  τους καί τά  μέσα

πού  διαθέτουν, γ ιά  νά έπιτύχουν τούς σκο
πούς τους, πού  άλλιώς θά έμεναν όστραγ μ ά
τοποι ήτοι. Στήν περίπτω ση αύτή, όπωσδή- 
πστε, πρέπει προπάντω ν ν* άποφεύγεται, β
ρισμένοι διακανονισμοί προνομιακοί μετα ;ύ  
τής μιας ή τής άλλης όμάδας πολιτικών κοι
νοτήτων, ν ' άποτελούν πη γή  ζημιών γ ιά  άλ
λες κοινότητες* άντί Θετά, πρέπει οί συμφω
νίες τους νά προάγουν τά  θετικά πλεονεκτή
ματα γ ιά  δλους.

10. Γιά τήν Ικανοποίηση ένός άλλου α ι
τήματος, τής πα γκόσ μ ια ς κοινής εύημερίας, 
κάθε πολιτική κοινότητα πρέπει νά εύνοεΐ 
μέσα στούς κόλπους της τ ις  κάθε είδους 
άνταλλαγές, ε ίτε μεταξύ Ιδιωτών, είτε μετα
ξύ ένδιάμεσων όργανισμών. Σ έ  πολλές π ε 
ριοχές τού κόσμου συνυπάρχουν όμάδες π ε 
ρισσότερο ή λ ιγότερο  διαφορετικές ά π ό  έ- 
θνική άποψη· πρέπει νά καταβάλλεται προ
σοχή, ώστε τά  στο ιχεία  πού χαρακτηρίζουν 
μιάν όμάδα νά μή δημιουργούν φραγμούς 
άνυπέρβλητους, πού  νά έμποδίζουν τ ις  σχέ
σεις μεταξύ τών άνθρώπων τών διαφόρων ό- 
μάδων. Γούτο θά βρισκόταν σέ φοβερή άν
τί θέση μέ τήν έποχή μας, δπου  οί άποστά- 
σεις μεταξύ μιας χώ ρας καί τής άλλης έχουν 
σχεδόν έξαλειφθεΐ. Δέν πρέπει έπ ίσης νά λη
σμονεί ται πώ ς, άν κάθε εθνική οίκογένεια 
κατέχει ιδιομορφίες πού  άποτελούν τον ιδια ί
τερο πλούτο της, δλοι δμως οί άνθρωποι έ
χουν κοινά ούσιαστικά στο ιχεία  καί ά πό  
τήν φύση τους έλκσνται στό  νά συναντηθούν 
μέσα στον κόσμο τών πνευματικών άξιών, 
δπου ή βαθμιαία  άφομοίωση τούς επιτρέπει 
μιάν άνάπτυξη διαρκώς αυξανόμενη. Χρέος 
έχουμε λοιπόν νά τούς άνοεγνωρίσουμε τό δι
καίωμα καί τήν υποχρέωση τής π ρ οσ έγγ ισ η ς 
καί τή ς  επικοινωνίας τών μέν μέ τούς δέ.

1 1 . Κοπείς δέν άγνοεί τή δυσανολογία  
πού  βασιλεύει σέ όρισμένες ζώνες μεταξύ 
τής καλλιεργήσιμης γ ή ς  καί τού πληθυσμού 
πού διατίθετα ι γ ιά  τήν καλλιέργειά της, ή 
μεταξύ τού πλούτου τού εδάφους καί τών 
διαθέσιμων μέσων τών αναγκαίων γ ιά  τήν εκ
μετάλλευσή του. Ή  πρα γματική  αύτή κατά
σταση α π α ιτε ί, ά πό  μέρους τών λαών, συνερ
γ α σ ία  πού  νά διευκολύνει τήν κυκλοφορία 
τών άγαθών, τών κεφολαίων καί τών πρ ο 
σώπων.

Θεωρούμε πω ς θά ήταν σκόπιμο, στό 
βαθμό πού  είναι δυνατό, άν τό κεφάλαιο με- 
πατατσπ ιζόταν π ρ ο ς συνάντηση τού εργατικού 
κόσμου καί όχι τό άντίθετο πού συμβαίνει 
τώρα. Μέ τον τρόπο  αυτό θά μπορούσε πλή
θος εργατώ ν νά βελτιώσει τ ις  συνθήκες τής 
ζωής τους, χω ρίς ν’ άναγκάζονται νά εκπα
τρίζονται. Καί είναι γνω στό π ό σ α  ξερριζώ- 
ματα  συνεπάγεται τό  βήμα απόγνω σης τού 
μετανάστη καί πόσ ο  δύσκολες περιόδους συ
ναντά, έως ότου προσαρμοσθεί καί άφομοιω- 
θεί στό ξένο γΓ  αυτόν νέο περιβάλλον.

12 . Ή  ποπτρική άφομοίωση πού  ό Θεός 
μάς εμπνέει π ρ ο ς  δλους τούς άνθρώπους, 
μάς κάνει νά βλέπουμε μέ θλίψη τό  φαινό
μενο ών πολιτικών προσφύγων. Τό φαινό-
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μενο τούτο έχει πάρει ευρύτατες διαστάσεις 
και κρύβει πά ντα  μέσα του άναοίθαητους και 
πολύ όδυνηρούς πόνους.

Τό φαινόμενο τούτο δείχνει πώ ς μερικές 
κυβερνήσεις περιορίζουν μέχρις υπερβολής τή 
σφαίρα τής έλευθερίας στην όποια  ό κάθε 
πολίτης έχει δικαίωμα και τής όποιας έχει 
άνάγκη γ ιά  να ζήσει σαν άνθρωπος: αι/τά 
τα  καθεστώτα φθάνουν ένίοτε ϋέχοι του ση
μείου ν’ αμφισβητούν αυτό τούτο το  δικαίω
μα γ ιά  έλευθερία κι άλλοτε άκόιια νά Φθά
νουν και μέχρι νά τό κ σ τα  ον ήσουν όλοκλη- 
ρωτικά. Μια τέτοια  άπογύμνωση άποτελεΐ 
αναμφισβήτητα άνατροπή τής κοινωνικής τά 
ξης, μιά κι ό λόγος της ύπαρξης τής δημό
σ ια ς έξουσίας εΐναι άκριβώς ή έπίτευξη τής 
κοινής ευημερίας, που  βασικό στοιχείο της 
συνίσταται στην άναγνώριση του δίκαιου το
μέα τής έλευθερίας και τής προστασ ίας των 
δικαιωμάτων της.

13 . Δεν εΤναι περ ιττό  νά υπενθυμίσουμε 
πώ ς ό πολιτικός πρόσφυγας είναι κι αυτός 
πρόσωπο, με την άξιοπρέπειά  του και τά  πλήρη 
δικαιώ ματά του. Τά δικαιώματα αι/τά πρέ
πει νά του άνοίγνωρίζονται- τό  γεγονός ότι, 
άν ό πρόσφυγας έμενε στον τόπο  του, θά 
στερούταν ά πό  τους άστικους καί πολίτικους 
τίτλους του, δεν καθιστά τά  δικαιώματά του 
στη χώρα που  κατέφυγε έκπτω τα κι ανίσχυρα.

Πρέπει έπομένως νά θεωρηθεί δικαίωμα 
έμφυτο και σύμφωνο μέ την ιδιότητα του άν- 
θρώπου, ή ευχέρεια νά εκλέξει γ ιά  διαμονή 
του τή χώρα, όπου ελπίζει νά ευρει συνθή
κες περισσότερο ευνοϊκές γ ιά  νά ζήσουν αύτός 
κ ’ ή οίκογένειά του. Οί κυβερνήσεις, λοιπόν, 
έχουν υποχρέωση νά δέχονται τους μετοίκους, 
και στο μέτρο που τούτο συμβιβάζεται προς 
τό πραγματικό  καλό του λαού τους, νά εν
θαρρύνουν όσους  θέλουν νά ένσωμοττωθουν στην 
εθνική τους κοινότητα.

Έπωφελούμεθα ά πό  την ευκαιρία αυτή γ ιά  
νά έκφράσουμε επίσημα την έγκριση μας καί 
τους έπαίνους μας γ ιά  τ ις  πρωτοβουλίες πού, 
σύμφωνα μέ τ ις  αρχές τής άδελφικής αλλη
λεγγύης καί τής χριστιανικής α γά πη ς, έργά- 
ζονται γ ιά  νά ελαφρύνουν τ ις  δοκιμασίες των 
προσώπων που  βρέθηκαν στην άνάγκη νά έκ- 
πατρισθουν. ΕΤναι άξιες τής προσοχής καί 
τής ευγνωμοσύνης του κάθε νομοταγή άνθρώ- 
που, οί πολύμορφες πρωτοβουλίες πού  άνα- 
πτύσσουν, σ ’ ένα θέμα τόσο λεπτό, οί ειδι
κευμένοι διεθνείς οργανισμοί.

14. Ά π ό  την άλλη δμως πλευρά μάς 
είναι οδυνηρό νά βλέπουμε σ τις  χώρες μέ 
εξαιρετικά άναπτυγμένη οικονομία τούς τρο
μερούς εξοπλισμούς πού έχουν σνντελεσθεΐ 
καί τούς άλλους που  βρίσκονται στο δρόμο 
τής δημιουργίας, εξοπλισμούς πού συνεπά
γονται τεράστιες δαπάνες άνθρώπινης ενέρ
γε ια ς  καί υλικών πόροον. Ή  πολιτική αυτή 
έπι βάλλει βαρύτατες φορολογικές υποχρεώ
σεις στους πολ ίτες τών χωρών αυτών, τή 
στιγμή  που  άλλα έθνη στερούνται τή στοι
χειώδη βοήθεια, την απαραίτητη γ ιά  την οι
κονομική καί κοινοονική τους άνάπτυξη.

Συνηθίζεται νά δικαιολογούνται οί έξοπλι- 
σμοί μέ τήν επανάληψη τού έπιχειρήματος, 
πώ ς, υπό τή σημερινή κατάσταση τού κό
σμου, ή ειρήνη έξασφαλίζεται μόνο μέ τήν 
ισορροπία τών ένοπλων δυνάμεων. Μέ τή 
θεωρία αυτή, κάθε αύξηση τού στρατηγικού 
δυναμικού σε μιά χώρα, προκαλεϊ σ τις  άλλες 
πολιτείες διπλασιασμό τών προσπαθειών τους 
προς τήν ίδ ια  κατεύθυνση. 'Αρκεί μιά πολ ι
τική κοινότητα νά έφοδιασθεΐ μέ άτομικά δ- 
πλα , άρκεϊ τούτο, γ ιά  ν’ άποφασίσουν καί 
οί άλλοι τήν κατασκευή άνάλογων μέσων, 
ίσης καταστροφικής ισχύος.

15. Καί οί πληθυσμοί μέ αύτή τήν τα 
κτική ζούν μέσα στον διαρκή φόβο, σάν ά- 
πειλούμενοι άπό έπι κείμενο τρομερό τυφώνα, 
πού  μπορεί νά ξεσπάσει άπό σ τιγμή  σ ε  σ τι
γμή. Καί ό φόβος αυτός δεν εΤναι παράλογος, 
άφού τά  μέσα τής καταστροφής εΤναι πάντο
τε διαθέσιμα. Τό δτι εΤναι δυνατόν νά υπά ρ
χουν στον κόσμο άνθρωποι έτοιμοι ν’ άναλά- 
βουν τήν ευθύνη τών σφαγών καί τών ανυπο
λόγιστων έρειπίων ενός πολέμου φαίνεται κά
τι απίστευτο· έν τούτοις εΤναι κοενείς άικχγ- 
κασμένος νά ομολογήσει πώ ς ένα τυχαίο γ ε 
γονός, μιά ξαφνική ενέργεια, θά ήσαν άρ- 
κετά γ ιά  νά προκαλέσουν τήν άνάφλεξη. Ά λλα  
άκόμα κι άν παραδεχθούμε, πώ ς ή χρησιμο
ποίηση τών σύγχρονων μέσων έξοπλισμού καί 
τ ' άποτελέσ*ματά της εΤναι τόσο τερατώδη, 
ώστε νά εΤναι ικανά ν ’ άπστρέψουν τό  ξέ
σ πα σ μ α  πολέμου, πάλ ι πρέπει νά τονισθεϊ 
πώ ς, άν δεν τεθεί τέρμα σ τά  πυρηνικά π ε ι
ράματα  πού  γίνονται γ ιά  στροττηγικούς σκο
πούς, κινδυνεύουν νά έχουν συνέπειες μοι
ραίες γ ιά  τήν ύπαρξη τής ζωής στή σφαίρα 
μας.

16. Ή  δικαιοσύνη, ή φρόνηση, ή έννοια 
τού άνθρωπισμού, όλα  απαιτούν νά σταματή
σει ή μοα/ία τών έξοπλισμών* άπαιτούν τον 
παράλληλο καί σύγχρονο περιορισμό τού υ 
φιστάμενου σ τις  διάφορες χώρες έξοπλισμού, 
τήν πλήρη απαγόρευση τού άτομικού όπλου 
καί, τέλος, τον αφοπλισμό, π ρ α γ  ματοπο ιού-' 
μενο μέ κοινή συμφωνία καί συνοδευόμενο άπό 
αποτελεσματικούς έλέγχους. «Πρέπει νά έμ- 
ποδίσομε μέ κάθε θυσία, διακήρυττε ό ΓΤϊος 
12ος, ό ποτγκόσμιος πόλεμος, μέ τά  οικονομι
κά του καί κοινωνικά ερείπ ια , μέ τ ις  φοβε
ρές πλάνες του καί τ ις  ήθικές άταξίες, νά 
ξεσπάσει γ ιά  τρίτη φορά οπήν άνθρωπότητα».

17 . Α λλά  ά ς πεισθούν όλοι: π ώ ς τό 
σταμάτημα τής αυξήσεως τού πολεμικού 
ναμικού, ή ουσιαστική μείωση τών εξοπλι
σμών καί —  άκόμη περισσότερο —  ή κα
τάργησή τους, είναι ιδέες άπραγματοποίι 
ή σχεδόν ά π ρ α γ  ματοπο ί ήτες, άν δεν σι 
δευθούν άπό  έναν όλοκληρωτικό ψυχικό 
πλισμό: πρέπει ολόψυχα καί μέ ειλικρίνεια 
όλοι γενικά νά κοττοσπασθούν μέ τήν έξάλε 
ψη τού φόβου καί τής ψύχωσης τού πολέμ 
Τούτο προϋποθέτει π ώ ς τό  άξίωμα, κ 
τό  όποιο  τά χ α  ή ειρήνη προκύπτει άπό 
ϊσοροπία τών εξοπλισμών, πρέπει ν' άντικοΗ 
τασταθεί ά πό  τήν άρχή, δτι ή άληθινή εί



οίκοδομεΐται αποκλειστικά ττάνω στην άμοι- 
6α ία  έμπιστοσύνη. Αυτός, έχουμε τη γνώμη, 
πώ ς είναι σκοπός προτγματοποιήσιμος, γ ια τ ί 
είναι και α ίτημα  της λογικής, κυριαρχικά έπ ι- 
θυμητό, και α ίτημα  πρω ταρχικής χρησιμό
τητας.

18. Π ρ ώ τα -π ρ ώ τα , πρόκειται γ ια  αντι
κειμενικό σκοπό, θελημένον άπό  τή λογική. 
Γιά όλους τούτο είναι φανερό ή τουλάχιστο 
θά μπορούσε νά ε ίν α ι: άκριβώς όπω ς οΐ
σχέσεις μεταξύ άτόμων, τό  ίδ ιο  κ* οι διε
θνείς σχέσεις δεν είναι δυνατό νά διέπονται 
άπό τη δύναμη τών όπλων. Ε κείνο  που  πρέ
πει νά τ ις  κατευθύνει είναι ό κανόνας τής 
σοφίας, μέ άλλα λόγια , ό νόμος τής άλή- 
θειας, τής δικαιοσύνης, τής άλληλεγγύης, έ- 
φαρμοζόμενος ά π ό  την καρδιά.

Αντικειμενικός σκοπός κυρίαρχα έπιθυμη- 
τός. Π ράγματι, πο ιό ς δεν θέλει νά ίδεί τους 
κινδύνους πολέμου νά περιορίζονται, την εί- 
ρήνη νά περιφρουρεΐται και νά παρουσιάζε
ται όλο και περισσότερο έγγυημένη;

Και τέλος, ένα τέτοιο άποτέλεσμα, θά ή
ταν ό,τι π ιο  γόνιμο. Ή  εΙρήνη έξυπηρετεί 
όλους —ά τομα , οίκογένειες, έθνη, ολόκληρη την 
άνθρωπότητα. Ακόμη αντηχεί στην άκοή 
μας τό μήνυμα τού Π ίου 12ου: «Με την ει
ρήνη, τ ίπ ο τε  δέν χάνεται, ενώ μέ τόν π ό 
λεμο όλα μπορούν νά χαθούν».

19. 'Ω στε, σάν Τοπστη ρητής τού Ιη σ ο ύ  
Χριστού, Σω τήρα τού κόσμου και δημιουρ
γού τής είρήνης, έρμηνεύοντας τ ις  φλογερό- 
τερες έπιθυμίες όλόκληρης τής ανθρώπινης 
οίκογένειας καί ακολουθώντας την κραυγή της 
καρδιάς μας, οπήν αγωνιώδη μας μέριμνα γτά  
τη γενική ευτυχία, θεωρούμε καθήκον μας νά 
έξορκίσουμε τους ανθρώπους κ' ιδ ια ίτερα τούς 
υπεύθυνους κυβερνήτες, νά μή διστάσουν μπρο
στά σέ κάθε προσπάθεια , που  θά όδηγούσε 
τά γεγονότα  πρ ο ς μιά πορεία  σύμφωνα μέ 
τη λογική καί τόν άνθρωπισμό.

Καί οί ανώ τατα  τοποθετημένες διεθνείς συ
νελεύσεις καί οί π ιο  αρμόδιες κ* υπεύθυνες, 
νά μελετήσουν βαθύτατα  τό  πρόβλημα μιας 
πραγματικά ανθρώπινης διεθνούς ισορροπίας, 
ισορροπίας μέ βάση τήν αμοιβα ία  ισορροπία, 
τη νομιμοφροσύνη καί τήν ευθύτητα τή ς  δ ι
πλωματίας, την α ξ ιοπ ισ τία  στήν τήρηση τών 
συνθηκών. Βαθειά καί πλήρης έρευνα ά ς ευ- 
ρει καί ά ς  καθορίσει τήν αφετηρία ά π ό  τήν 
όποια θά ξεκινούν οί τρόποι διαπραγματτεύ- 
σεων συμφωνιών φιλικών, διαρκών κ* ευεργε
τικών.

Ά πό τή δική μας πλευρά θά έπικαλού- 
Μ*θα αδιάκοπα τ ις  ευλογίες τού Θεού γ ιά  
^ ο ιο υ  είδους ενέργειες, ώστε νά δημιουρ- 
Υ*)θούν α π ’ αυτές θετικά αποτελέσματα.

20. Ή  διεθνής όργάνωση πρέπει νά σέ- 
^ α ι  τήν ελευθερία. Ή  αρχή αυτή ά π α γο - 
Ρώει^στά έθνη κάθε ανάμιξη σ τ ις  εσωτερικές 
^οθέσεις τών άλλων καθώς καί κάθε δράση 
|£εστική £$ς 6άρος τους. Ε π ιβ ά λ λ ετα ι άντί-

I κάθε έθνος να ευνοεί τ ις  προσπάθειες 
άλλων γ ιά  ανάπτυξη τής έννοιας τών ευ- 

Λ̂ Λ'/ νά ενθαρρύνει τ ίς  καλές πρωτοβου

λίες τους καί να βοηθεΐ, ώστε μόνα τους τά  
άλλα έθνη νά προωθούν την άνάπτυξή τους 
σέ όλους τους τομείς.

21 . Κοινή καταγω γή , ή ίδ ια  ή λύτρωση, 
κοινά πεπρω μένα ένώνουν όλους τους ανθρώ
πους καί τους καλούν νά σχηματίσουν άπό  
κοινού μιάν ένιαία χριστιανική οίκογένεια. 
ΓΓ αυτό τό λόγο ή έγκύκλιό μας «Μήτηρ 
καί 'Ο δηγήτρια»  σύστησε σ τ ις  π ιο  εύημε- 
ρούσες χώρες να προσφέρουν καί νά κατα
νέμουν τή βοήθειά τους προς τά  έθνη που  
βρίσκονται στο σ τά διο  τής άνάπτυξής τους.

Ζωηρή Ικανοποίηση αίσθοτνόμεθα βλέπον
τας τήν ευνοϊκή υποδοχή πού είχε ή έκκλησή 
μας έχείνη. “Έ χομ ε τήν ελπ ίδα , π ώ ς ή π α 
ρούσα θα εύρει άκόμα π ιο  μεγάλη απήχηση 
στό μέλλον καί πώ ς οί πτω χοί λαοί, βελτιώ
νοντας τήν οικονομική τους κατάσταση, δσο 
μπορεί γρηγορότερα , θα φθάσουν σ έ  βαθμό 
άνάπτυξής, που  θά έπ ιτρέπει στον καθένα 
τους νά δ ιάγει ζωή π ιο  ανθρώπινη.

2 2 . Αλλά, ά ς  τό τονίσουμε μέ έπι μονή, 
ή βοήθεια που  θά προσφέρεται στους λαούς 
αυτούς, μέ κανένα τρόπο δέν πρέπει νά συ
νοδεύεται μέ δέσμευση τής ανεξαρτησίας τους. 
" I σ α  -  ίσ α  ocutoi που  παρέχουν τήν βοήθεια, 
πρέπει να θεωρούν τους έαυτούς τους σάν 
τους κύριους αρχιτέκτονες καί τους πρώ τους 
υπεύθυνους γ ιά  τήν οίκονομική καί κοινωνική 
πρόοδο τών πτωχών.

Τούτο δίδασκε μέ τόση σοφία ό προκά- 
τσχός μας Πϊος 12ος: « Ή  νέα όργάνωση ή 
στηριγμένη σέ ηθικές αρχές, άπσκλείει κάθε 
έπι βουλή κατά της έλειθερίας, τής ακεραιό
τητα ς ή τής ασφάλειας τών άλλων εθνών, ο
ποί αδήποτε κι άν είναι ή εδαφική τους έκ
ταση ή ή δύναμή τους γ ιά  αντίσταση. Κ ατ’ 
ανάγκη, έξα ιτίας τής υπεροχής τών μέσων 
που  διαθέτουν καί τής επιρροής που  ασκούν, 
οί μεγάλες δυνάμεις, καθορίζουν γενικά κατά 
προτερα ιότητα  τόν κανονισμό τών οικονομι
κών ενώσεων που  σχηματίζουν μέ μικρότερα 
καί ασθενέστερα έθνη. 'Α λλα τόσο σ ’ αυτά, 
όσο καί σ ’ εκείνες, στο πεδ ίο  του γενικού 
συμφέροντος, υπάρχει ή υποχρέωση ν' αφή
νεται πλήρης ή πολιτική ανεξαρτησία τού 
καθενός καί ή ελευθερία τους νά μένουν ου
δέτεροι σέ περ ιπτώ σεις διεθνών συρράξεων, 
σύμφωνα μέ τό  δικαίω μα πού  έχουν νά ύπε- 
ρασττισθούν τήν ιδιαίτερη τους οικονομική α 
νάπτυξη. Μ’ αυτούς τούς όρους, υφίσταται ή 
δυνατότητα νά συντρέξουν όλοι γ ιά  τό γενικό 
καλό τής ανθρωπότητας καί να εξασφαλίσουν 
τήν υλική καί πνευματική πρόοδο τών λαών 
τους». (Έ γκυ κλ . «Μήτηρ καί ‘Ο δηγήτρια»).

2 3 . Οί οικονομικά αναπτυγμένες πολ ιτ ι
κές κοινότητες, στήν ποικίλη τους δράση γ ιά  
παροχή βοήθειας π ρ ο ς  τους λιγότερο ευνοη
μένους, έχουν τήν υποχρέωση ν ' άναγνωρί- 
ζουν καί νά σέβονται τ ίς  ήθικές αξίες καί 
τ ίς  έθνικές τους ιδιομορφίες καί ν’ α π ο 
κλείουν στους έαυτούς τους έστω  καί τόν 
μικρότερο υπολογισμό γ ιά  κυριαρχία  ε ις  βά
ρος τών αδύνατων. Μόνο μ' αυτό τόν τρόπο 
«συμβάλλουν κατά πολύτιμο τρόπο στο σχη-
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ματισμό μιας τταγκόσμιας κοινότητας, της 
όποιας όλα τα  μέλη, έχοντας συνείδηση των 
ίπτοχρεώσεών τους και των δικαιωμάτων τους, 
θα εργάζονταν μέ πλήρη Ισοτιμία στην π ρ α 
γμάτωση τής παγκόσμ ιας κοινής ευτυχίας».

2 4 . Στους καιρούς μας όλο καί περισ
σότερο κερδίζει τά  πνεύματα ή πεποίθηση, 
πώ ς οί ένδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ των 
λαών δεν πρέπει να κανονίζονται μέ προσ
φυγή στα  όπλα, άλλα να λύνονται μέ δια
πραγματεύσεις.

ΕΤναι αλήθεια πώ ς συνήθως ή πεποίθηση 
αυτή προέρχεται από την τρομακτική κατα
στροφική ίσχυ των σύγχρονων όπλων κι άπό 
το φόβο έφιαλτικών κατακλυσμών κ’ έρειπίων 
πού θά προκαλούσε ή χρησιμοποίηση αυτών 
τών όπλων. Γ ι* αυτό τό λόγο καταντά άνθρώ- 
π ινα  αδύνατη ή σκέψη, πώ ς στον άτομικό 
αιώνα πού ζούμε ό πόλεμος μπορεί να εΐναι 
τό αρμόδιο μέσο γ ια  να επανορθωθεί μια 
παραβίαση δικαιωμάτων.

2 5 . Τό γεγονός εντούτοις εΐναι πώ ς βλέ
πομε, αλίμονο!, άκόμα να βασιλεύει πολύ 
συχνά ατούς λαούς ό νόμος τού φόβου, κι 
αυτός τούς όδηγεΐ στο να θυσιάζουν τεράστια  
χρηματικά ποσά  γ ια  στρατιωτικές δοστάνες. 
Πράττουν τούτο, όχι μέ σκοπούς έπιθετικούς, 
καθώς βεβαιώνουν —  καί δεν υπάρχει λόγος 
ν* άμφιβάλλουμε γ ια  τήν είλικρίνειά τους — , 
άλλα γ ιά  ν* άποτρέψουν τυχόν έπίθεση τών 
άλλων.

Παρ’ όλ’ αυτά, επιτρέπεται να έλπίζει 
κοτνείς πώ ς οί λαοί, έντείνοντας μεταξύ τους 
τ ις  σχέσεις καί τ ις  άνταλλαγές, θά μπορέ
σουν ν* άνακαλέψουν καλύτερα τούς δεσμούς 
ενότητας πού απορρέουν άπό  τήν κοινή τους 
φύση* θά νοιώσουν πληρέστερα, πώ ς ένα 
άπό  τά  πρωταρχικά καθήκοντα, πού  πηγάζει 
άπό  τήν κοινότητα αυτής τής φύσης τους, 
εΐναι ή δημιουργία σχέσεων μεταξύ άνθρώ- 
πων καί λαών, ή θεμελιωμένη πάνω στήν ά- 
γάπη  κι όχι στο φόβο. ΕΤναι, άλήθεια, ιδιό
τητα χαρακτηριστική τής ά γά π η ς να οδηγεί 
τούς άνθρώπους σέ τ ίμ ια  συνεργασία, δεκτι
κή ποικίλων μορφών καί φορέα άναρίθμητων 
εύεργετη μάτων.

Ε \

Ο ί πρόσφατες πρόοδοι τής έπιστήμης
καί τής τεχνικής έχουν άσκήσει 6α

θεΐαν επίδραση στούς άνθρώπους καί τούς 
προσδιόρισαν, σ ’ όλη τήν έπιφάνεια τής γής, 
μια κίνηση πού τείνει να καταστήσει π ιο  έν
τονη τή συνεργασία τους καί να δυναμώσει 
τήν ενότητά τους. Σ τα  χρόνια μας, οί άνταλ
λαγές αγαθών καί ιδεών, καθώς καί οί μετα
κινήσεις τών πληθυσμών έχουν πολύ άνοτπτυ- 
χθεΐ. Βλέπομε να πολλαπλασιόζονται οί σχέ
σεις μεταξύ πολιτών, 'οικογενειών καί ένδιά- 
μεσων Οργανισμών σέ διάφορες χώρες, κα
θώς καί οί επαφές μεταξύ τών κυβερνητών 
διαφόρων κρατών. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ 
τήν οικονομική κατάσταση μιας χώρας, πού 
βρίσκεται εξαρτημένη όλο καί περισσότερο

άπό  τήν οίκονομ ία τών άλλων χωρών. 01 έ- 
θνικές οίκονομίες βρίσκονται λ ίγο  - λ ίγο  τόσο 
δεμένες μεταξύ τους, ώστε καταλήγουν ή 
κάθε μια ν’ άποτελει άναπόσπαστο μέρος . 
μιας ένιαίας πτχγκόσμιας οίκονομίας. Τέλος, j 
ή κοινωνική πρόοδο, ή τάξη, ή άσφάλεια καί ! 
ή γαλήνη τής κάθε πολιτικής κοινότητας κα- | 
θίστανται άναγκαστικά άλληλέγγυοι μέ όλων λ 
τών άλλων.

2 . Ή  ένότητα τής άνθρώπινης οίκογέ- ] 
νειας εΐναι κάτι πού υπήρξε άνέκαθεν, άφου |  
αυτή συναθροίζει τά  όντα, πού  εΐναι όλα \ 
τους Τσα στή φυσική τους άξισπρέπεια. Εΐ- \ 
ναι έπομένως φυσική άνάγκη, πού  θ’ απα ιτεί ι 
πάντα  να έργάζονται όλοι μέ τρόπο έπαρκή 
γ ιά  τήν παγκόσμ ια  κοινή ευτυχία, αυτήν πού 1 
ένδιαφέρει τό σύνολο τής άνθρώπινης οίκο- ύ 
γένειας.

Σ ’ άλλους καιρούς, οί κυβερνήσεις θεω- j  
ρουνταν πώ ς είχαν σέ άρκετό βαθμό τήν ίκα-^ 
νότητα γ ιά  να εξασφαλίζουν τήν κοινή ει!κ1 
τυχία  σέ παγκόσμ ια  κλίμακα. Προσπαθου-Λ 
σαν μέ τ ις  κανονικές διπλωμοττικές σχέσεις 
ή μέ συναντήσεις σέ άνώτερο επίπεδο 
προνοουν γ ιά  τό  γενικό αυτό θέμα, μέ τη 
βοήθεια νομικών οργάνων, όπω ς εΐναι οί σ 
θήκες κ’ οί συμβάσεις: όλ’ αυτά, διαδικασίες 
καί μέσα, πού  τά  πρόβλεπε τό φυσικό δί 
καιο, τό  δίκαιο τών εθνών καί τό διεθν 
δίκαιο.

Σήμερα, βαθειές άλλαγές μεσολάβησαν στ 
σχέσεις μεταξύ τών κρατών. Ά π ό  τή μ 
μεριά, ή γενική παγκόσμ ια  εύημερία δη 
ουργει προβλήματα έξαιρετικά σοβαρά, 
κόλα καί πού απαιτούν γρήγορη διε 
ίδίως όταν πρόκειται γ ιά  τήν άμυνα καί 
άσφάλεια τής παγκόσμιας ειρήνης. Κι 
τήν άλλη μεριά, σχετικά μέ τή νομική π  
ρά, οί δημόσιες έξουσίες τών διαφόρων 
τικών κοινοτήτων βρίσκονται σέ σχέση ί 
τ ίμ ιας οί μέν προς τ ις  δέ* μάτα ια  π  
νονται τά  συνέδρια καί οί έρευνες μέ σκ 
νά καθορίσουν καλύτερα νομικά όργανα, 
εΐναι σέ θέση π ιά  ν’ αντιμετωπίσουν καί 
λύσουν αποτελεσματικά τά  προβλήματα 
τά. Καί τούτο δεν οφείλεται στο ότι · 
λείπει ή καλή θέληση κ* ή πρωτοβουλία, 
στό ότι ή εξουσία πού τούς πα ραχ 
εΐναι άνεπαρκής.

‘Υπό τ ις  παρούσες συνθήκες τής 
νης κοινότητας, ή όργάνωση καί ή λει 
γ ία  τών κρατών, καθώς καί ή έξουσία 
παρέχεται προς όλες τ ις  κυβερνήσεις, 
επιτρέπουν, πρέπει νά τό όμολογήσουμε, 
προαχθεΐ στό βαθμό πού πρέπει ή 
σμ ια  εύημερία.

3 .  "Αν προσέξει κανείς, θά άντι 
πώ ς μια ούσιαστική σχέση συνδέει τό 
άγαθό μέ τό μηχανισμό καί τή λει 
τών δημόσιων εξουσιών. Ή  ηθική τάξη, 
αίτημά της είναι ή ύπαρξη μιας δη μ 
άρχής γ ιά  νά εξυπηρετεί τό  κοινό καλό 
άστική κοινωνία, ά πα ιτεί μαζί ή έξουσ^ 
τή νά διαθέτει τά  απαραίτητα  γ ιά  τον 
ρισμό της μέσα. Προκύπτει άπ* αύτό,
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τά  όργανα  τής πολ ιτε ία ς —  σ τα  όπο ια  ή 
πολιτική εξουσία ά ποκτά  υπόσταση, ένεργεΐ 
και πετυχαίνει το  σκοπό της —  πρέπει νά 
κατέχουν μορφή και άποτελεσματικότητα τό
σες, όσες κρίνουν πώ ς μπορούν νά δημιουρ
γήσουν τους νέους τρόπους και τά  νέα μέσα, 
που  θά έξασφαλίσουν τήν κοινή ευτυχία, τρό
πους και μέσα προορισμένα στην κοινωνική 
έξέλιξη.

Στους καιρούς μας, ή κοινή ευτυχία  θέτει 
προβλήματα  παγκόσμιω ν διαστάσεων. Αυτά 
μπορούν νά λυθούν μόνο ά π ό  μια δημόσια 
άρχή, πού  ή έξουσία της, ή καταστατική της 
υπόσταση καί τά  μέσα γ ιά  ενέργεια, νά 
πάρουν κι αύτά  πα γκόσ μ ιες διαστάσεις, ώσ
τε νά μπορεί νά ενεργεί πάνω  σέ όλη τήν 
έκταση τής γής. Α παίτηση λοιπόν τής ίδ ιας 
τής ήθικής τάξης είναι ή καθίδρυση μιας 
δημόσιας αρχής μέ π α γκόσ μ ια  άρμοδιότητα.

4 .  Ό  οργανισμός αυτός μέ χαρακτήρα 
γενικό, πού ή έξουσία του νά είναι σεβαστή 
σέ π α γκ όσ μ ια  έκταση καί πού  τά  μέσα πού 
θά διαθέτει θά  είναι άποτελεσματικά  γ ιά  τήν 
προώθηση τής κοινής ευτυχίας, πρέπει νά 
συσταθεΐ μέ ομόφωνη συμφωνία κι όχι νά 
έπιβληθεϊ μέ τη  βία. Καί τούτο, γ ια τ ί ή 
άρχή αυτή θά πρέπει νά μπορεί νά έκτελεΐ 
άποτελεσματικά τον προορισμό της* πρέπει 
όμως νά είναι καί άμερόληπτη απέναντι όλων, 
απόλυτα ξένη π ρ ο ς  τό  κομματικό πνεύμα καί 
προσεκτική π ρ ο ς  τά  αντικειμενικά α ιτήματα  
του παγκόσμ ιου  καλού. Αν αύτή ή ύπερε
θνική ή π α γκ όσ μ ια  έξουσία εγκαθίστατο  σάν 
προϊόν β ία ς  ά π ό  τά  ισχυρότερα έθνη, θά υ
πήρχε ό φόβος π ώ ς  θά έτάσσετο νά εξυπη
ρετεί ιδ ια ίτερα  συμφέροντα ή π ώ ς δεν θά ήταν 
διατεθειμένη νά ύπερασπισθεΐ τά  δ ίκα ια  τού 
κάθε έθνους* αυτό θά τήν έκανε διαβλητή καί 
θά μείωνε τήν α ξ ία  καί τήν άποτελεσματ ι
κότητα της δραστηριότητας της. Παρά τ ις  
ανισότητες πού  ή οικονομική ανάπτυξη κι ό 
έξοπλισμός φέρουν ανάμεσα σ τ ις  πολιτικές 
κοινότητες, όλες τους είναι πολύ ευαίσθητες 
ττροκειμενού γ ιά  τή νομική ισοτιμ ία  τους καί 
τήν ήθική άξισπρέπειά  τους. Αυτός είναι 
πολύ ισχυρός λόγος γ ιά  τον όποιον οι εθνι
κές κοινότητες μέ πολλή δυσφορία ανέχονται 
μιαν έξουσία, π ο ύ  θά τούς επιβαλλόταν διά  
τής β ίας ή πού θά δημιουργούταν χω ρίς 
την μεσολάβησή τους μέ την οπο ία  δεν θά 
βρίσκονταν ελεύθερα ενωμένες.

5 . "Ο πω ς ή κοινή ευτυχία  ένός ορισμένου 
έθνους, τό ΐδιο καί ή κοινή ευτυχία  όλου τού 
κόσμου δεν είναι δυνατό νά καθορισθεΐ χω 
ρίς αναφορά στην άνθρώπινη προσωπικότητα. 
Γιά τούτο οι δημόσιες εξουσίες τής πα γκ ό 
σμιας κοινότητας πρ έπει νά θέτουν γ ιά  βα
σικό αντικειμενικό προορισμό τους τήν ανα
γνώριση, τό σεβασμό, τήν υπεράσπιση καί τήν 
Ανάπτυξη των δικαιωμάτων τού ανθρώπου. 
Τούτο μπορεί νά τό  επιτύχουν εΐτε  μέ τήν ά- 
Ρ*ση επέμβασή τους, άν υπάρχει τέτο ια  περ ί- 
^ω ση, εΤτε δημιουργώντας σ έ  πα γκόσ μ ιο  έ- 
*ίπεδο7 τούς όρους που  θά επιτρέπουν σ τ ις

έθνικές κυβερνήσεις νά έκπληρώνουν καλύτε- 
τερα τήν αποστολή τους.

6. Στο έσωτερικό κάθε χώ ρας οΐ σχέσεις 
τών δημόσιων άρχών μέ τους πολίτες, τ ις  
οίκογένειες καί τους ένδιάμεσους όργανισμους 
πρέπει νά διέπονται καί νά Ισορροπούν μέ 
τ ις  άρχές τής συμπαράστασης. Φυσικό εί
ναι οί ίδ ιες άρχές νά διέπουν καί τ ις  σχέσεις 
της πα γκόσ μ ια ς έξουσίας μέ τ ις  κυβερνήσεις 
τών κρατών. Ό  ρόλος τής πα γκόσ μ ια ς αυ
τής άρχής είναι νά έξετάζει καί νά βρίσκει 
λύσεις γ ιά  τά  προβλήματα, πού  γεννά ή 
π α γκόσ μ ια  κοινή ευτυχία  στους τομείς οίκο- 
νομικό, κοινωνικό, πολιτικό ή μορφωτικό. Ή  
περίπλοκη φύση, ή έκταση κι ό έπείγω ν χα 
ρακτήρας αυτών τών προβλημάτων δέν Επι
τρέπουν σ τ ις  έθνικές κυβερνήσεις νά τά  λύ
σουν κ α τ’ εύχήν.

Ή  έξουσία της πα γκόσ μ ια ς κοινότητας δέν 
επ ιτρέπετα ι νά θέτει περιορισμούς στήν δρά
ση πού  τά  κράτη άσκούν στήν σφαίρα τής 
ιδιαίτερης δικαιοδοσίας τους, ούτε νά υποκα
θίστατα ι σ ' αύτά. Αντίθετα, πρέπει νά προσ
παθεί νά διεγείρει σ ’ όλες τ ις  χώρες τού κό
σμου τ ίς  προϋποθέσεις, πού  διευκολύνουν, όχι 
μόνο τ ις  κυβερνήσεις, άλλά καί τά  άτομα 
καί τούς ένδιάμεσους οργανισμούς, τήν Εκ
πλήρωση τών εργασιών τους, τήν εκτέλεση 
τών υποχρεώσεων τους στή  χρήση τών δι
καιωμάτων τους υπό συνθήκες της π ιο  με
γάλης άσφάλειας.

7. "Ο πω ς όλοι γνωρίζουν, σ τ ις  2 6  Ι ο υ 
νίου 1945, Ιδρύθηκε ό 'Ο ργανισμός τών Η 
νωμένων Εθνών, στον όποιο αργότερα  προσ- 
καλλήθηκαν διάφοροι διακυβερνητικοί οργανι
σμοί. Σ τους οργανισμούς αυτούς έχουν ανα
τεθεί ευρύτατες αρμοδιότητες διεθνούς ισχύος, 
σέ όλους τούς τομείς— οικονομικό, κοινωνικό, 
μορφωτικό, έκπαιδευτικό καί υγειονομικό. Ό  
ουσιαστικός σκοπός του 'Ο ργανισμού τών Η 
νωμένων Εθνών είναι νά διατηρεί καί νά έ
δρα ιώνει τήν ειρήνη μεταξύ τών λαών, νά ευ
νοεί καί ν' αναπτύσσει τ ίς  μεταξύ τους φιλι
κές σχέσεις, στηριγμένες στήν άρχή της Ι
σότητας, τού αμοιβαίου σεβασμού καί τής 
ευρύτερης δυνατής συνεργασίας σ ' όλους τούς 
τομείς τής ανθρώπινης δραστηριότητας.

8. 'Α πό τ ίς  π ιο  σοβαρές πράξεις πού  έ- 
π ιτέλεσε ό Ο Η Ε ήταν ή Π αγκόσμια Διακή
ρυξη τών Δ ικαιωμάτων τού Α νθρώπου, πού  
έγκρίθηκε σ τ ις  10 Δεκεμβρίου 1948 ά π ό  τή 
Γενική Συνέλευση τών Ηνωμένων 'Εθνών. Τό 
προοίμ ιό  της διοτκηρύσσει σάν κοινό σκοπό 
γ ιά  τήν προώθηση car' όλους τούς λαούς κι' 
όλα τά  έθνη τήν αναγνώριση καί τον σεβα
σμό σ έ  βαθμό άποτελεσμοττικό όλων τών δ ι
καιωμάτων καί τών έλειΛ)εριών πού ά πα ρι- 
θμούνται στή Διακήρυξη.

Δέν άγνοούμε π ώ ς ορισμένα σημεία  τής 
Διακήρυξης προκάλεσαν αντιρρήσεις κι άπο- 
τέλεσαν άντικείμενο δικαιολογημένων έπιφυλά- 
ξεων. Παρ’ όλα αυτά, δέν παύομε να θεωρού
με τή Διακήρυξη αυτή σάν ένα βήμα προς 
τήν καθίδρυση ενός νομικο -  πολιτικού οργα 
νισμού της π α γκ ό σ μ ια ς κοινότητας. Ή  Δ  ιαχή- 81



ρυξη αναγνωρίζει μέ τον έπισημότερο τρόπο 
την άξιοπρέπεια  του άνθρώπινου προσώπου γ ια  
όλους άνεξαιρέτως τους άνθρώπους· καθιερώνει 
γ ιά  τό κάθε άτομο τά  δικαιώματα του, γ ιά  να 
έρευνα έλεύθερα τήν άλήθεια, ν ’ άκολουθει 
τούς κανόνες της ηθικής, να έκτελεΐ στήν π ρ ά 
ξη τά  καθήκοντα της δικαιοσύνης, ν ’ ά πα ιτεΐ 
όρους ζωής σύμφωνους προς την άνθρώπινη 
άξιοπρέπεια , καθώς και άλλα δικαιώματα, 
συνδεόμενα μέ τά  παραπάνω .

9. Ε π ιθ υ μ ία  μας λοιπόν ζωηρή είναι τά  
Ηνωμένα "Εθνη νά κατορθώσουν βαθμηδόν 
νά προσαρμόσουν τ ις  λειτουργίες τους και 
τά  μέσα δράσης τους στήν έκταση και στήν 
υψηλή άξια  τού προορισμού τους. Είθε νά 
φθάσει σύντομα ή στιγμή , πού  ό Ο ργανι
σμός αύτός θά έγγυηθεΐ άπστελεσ ματικά τά  
δικαιώματα τού άνθρώπου: τά  δικαιώματα
αυτά, πού  απορρέουν κατ’ εέθεΐαν ά πό  τήν 
άνθρώπινή μας άξιοπρέπεια  και πού, γ ι ’ αυ
τό τον λόγο, είναι παγκόσμ ια , ά πα ραβ ίαστα  
κι αναφαίρετα. Ή  εύχή μας αυτή γίνεται ά- 
κόμη π ιο  φλογερή, γ ια τ ί σήμερα οΐ άνθρωποι 
μετέχουν περισσότερο α τά  δημόσια π ρ ά γ μ α 
τα  της χώρας τους, δείχνουν αυξημένο ένδια- 
φέρσν γ ιά  τά  προβλήματα διεθνούς έκτασης 
καί αποκτούν ζωντανότερη συνείδηση τής ι
διότητάς τους σαν ένεργών μελών τής π α γ 
κόσμιας ανθρώπινης οίκογένειας.

Σ Τ '

Ε τι καί έτι καλούμε τά  τέκνα μας νά 
μετάαχουν ενεργά στή διαχείριση των 

δημόσιων υποθέσεων καί τούς ζητούμε νά συν- 
τελέσουν στήν προώθηση τής γενικής ευτυ
χ ία ς  ολόκληρης τής ανθρώπινης οικογένειας, 
καθώς καί τής ιδιαίτερης τού καθενός π α τρ ί
δας. Φωτισμένοι άπό  τήν π ίστη  τους καί μέ 
κίνητρο τήν ά γά πη , θα προσπαθήσουν έπ ι- 
πλέον νά πιτύχουν, ώστε οί διάφοροι θεσμοί 
κι οργανισμοί πού  έχουν σχέση μέ τήν οικο
νομική, τήν κοινωνική, τήν μορφωτική καί τήν 
πολιτική ζωή νά μή δημιουργούν έμπόδια , ά λλ’ 
άντίθετα νά βοηθούν τήν προσπάθεια  τελειο
ποίησης των ανθρώπων, τόσο στο φυσικό, 
όσο καί στο  υπερφυσικό πεδίο.

2. Γιά νά διαπστιθεΐ έναό πολιτισμός μέ 
υγιείς άρχές καί γ ιά  νά πάρει τήν σφροεγίδα 
τού χριστιανικού πνεύματος, τά  τέκνα μας 
δεν θ ’ άρκεσθούν σ τα  φώτα τής π ίσ τη ς, ούτε 
στή ζωηρότατη καλή τους θέληση γ ιά  νά προ- 
αγάγουν τό  καλό. ’Αλλά χρειάζεται ή παρου
σ ία  τους μέσα στους κοινωνικούς οργανισμούς, 
ώστε ν’ άσκούν τήν επίδρασή τους σ τ ις  διαρ
θρώσεις έκ των ένδον.

Ξέρομε πώ ς τον σύγχρονο πολιτισμό χα
ρακτηρίζουν κυρίως τά  έπ ιτεύγματα  τής έπι- 
στήμης καί τής τεχνικής. Κάθε ένέργειά μας 
λοιπόν στούς διάφορους όργανισμούς πρέπει 
να είναι προικισμένη μέ έπιστημονική άρμο- 
διότητα, τεχνική επίδοση κ’ επαγγελματική 
ειδίκευση.

3. Γιά ν’ άποτυπωθεΐ όμως σ τ ις  σχέσεις 
τής καθημερινής ζωής ένας χαρακτήρας ά-

πόλυτα άνθρώπινος, οί Ιδιότητες αυτές δεν 
είναι καθόλου άρκετές. Γιά νά δοθεί αύτός ό 
χαρακτήρας άπα ιτεΐτα ι σαν βάση των σχέ
σεων ή άλήθεια, σάν κανόνας ή δικαιοσύνη, 
ή άμοιβαία  ά γά πη  σάν κίνητρο καί ή έλευ- 
θερία σάν κλίμα.

Γιά νά μπορέσουν οί άνθρωποι νά φθάσουν 
τούτον τον άντικειμενικό σκοπό, πρέπει ά- 
διάκοπα νά έπαγρυπνούν σ τ ’ άκόλουθα ση
μεία: Πρώτα, σ τ ις  έγκόσμιές τους δραστηριό
τητες νά τηρούν τούς νόμους πού  προσιδιά
ζουν στον κάθε τομέα καί νά υίοθετουν τ ις  
άρμόζουσες μεθόδους* ύστερα, νά συμμορφώ
νουν τήν προσωπική τους διαγω γή προς τούς 
κανόνες τής ήθικής, καί, άρα, νά συμπεριφέ
ρονται σάν πρόσω πα πού άσκούν τά  δικαι- 
ώμοττά τους, έκπληρώνουν τ ις  ύποχρεώσεις 
τους καί έκτελούν π ισ τά  ό καθένας τήν υπη
ρεσία του. Τέλος, πρέπει ν* άναπτύσσει 6 
καθένας τήν δραστηριότητά του σάν π ιστή  
άπόκριση στήν έντολή τού Θεού, σάν συνερ
γ α σ ία  στο  δημιουργικό του έργο  καί σάν 
συμβολή προσωπική στήν πραγματοποίηση 
τού σχεδίου τής θείας Πρόνοιας μέσα οπήν 
Ιστορία. Καί τούτο ά πα ιτεΐ άπό  τούς άν
θρώπους νά ζούν τή δράση τους σάν σύνθεση 
τών προσπαθειών έπιστημονικής, τεχνικής κ* 
έπαγγελματικής μέ τ ις  υψηλότερες πνευματι
κές άξιες.

4. Είναι γεγονός γνωστό σέ όλους, π ώ ς σέ 
χώρες έμποτισμένες άπό  καιρό μέ τήν χρι
στιανική παράδοση, ή πρόοδο τών έπιστη- 
μών καί τής τεχνολογίας είναι σήμερα πολύ 
ανθούσα καί δεν παρατηρεΐται έλλειψη τών 
κατάλληλων μέσων γ ιά  τ ις  πρα γμ ατοπο ιή -. 
σεις τών σκοπών πού είναι έπιθυμητοί* πολύί 
συχνά όμως τό  πνεύμα καί ή ζύμη ή χριστια—J 
νική έχουν ελάχιστη θέση σ ’ αυτές τ ις  κ 
τακτήσεις.

’Αναρωτιέται κανείς μέ τό δίκιο του ποιοι 
είναι οί λόγοι αυτού τού έλλειμματικού ψα: 
νομένου. Π ράγματι, ή επεξεργασ ία  ατύτού τ  
συστήματος όφείλετο κ’ εξακολουθεί νά 
φείλεται σέ άνθρώπους πού, πιστεύοντας 
χριστιανική ομολογία, κανονίζουν, έστω κ 
μερικά, τήν ζωή τους σύμφωνα μέ τ ις  δι! 
σκαλίες τού Ευαγγελίου. Τό κακό προέρχ 
άπό  τό ότι ή δράση τους στο έγκόσμιο 
δέν βρίσκεται σέ συμφωνία μέ τήν π ίστη  
Είναι άνάγκη λοιπόν ν ’ άποκαταστήσουν 
εσωτερική ενότητα τής σκέψης τους καί των. 
διαθέσεών τους, μέ τρόπο, ώστε όλη τους ή |  
δραστηριότητα να έμποτισθεΐ ά πό  τά  φώτα 
τής π ίσ τη ς κι άπό  τον δυναμισμό τής άγό^ 

ιτης·5. "Αν πολλές φορές ή θρησκευτική συνε- 
ση τών πιστώ ν βρίσκεται σέ δυσαρμονία 
τον τρόπο πού ένεργούν, τούτο νομίζ 
πώ ς προέρχεται κι άπό  τό γεγονός, δη; 
κατάρτισή τους σχετικά μέ τήν διδασκ< 
καί τήν ηθική τού Χριστιανισμού έμεινε
παρκής. Πολύ συχνά, σέ πολλά π ε ρ ιβ ' ___
έχει έπέλθει ρήγμα μεταξύ τών θρησκευτι 
σπουδών καί τής έξωθρησκευτικής τους 
παίδευσης. ’Ενώ ή τελευταία αυτή



αεται μέ συνέχεια  ώς τούς άνώτατους βα
θμούς, ή θρησκευτική κατάρτιση μένει μόνο 
σ έ  στοιχειώ δες στάδιο . ΟΙ νέοι λοιπόν π ρ έ 
πει άπολύτως να δέχονται πλήρη και συνεχή 
έχπαίδείχτη, πού  να είναι προγραμματισμένη 
μέ τέτοιο τρόπο, ώστε ή θρησκευτική πα ιδε ία  
και ό προσανατολισμός τών συνειδήσεων νά 
προοδεύουν μέ ίδ ιο  βήμα, δπω ς και οΐ έπ ι- 
στημονικές γνώ σεις και ή διδασκαλία  τής τε
χνικής, πού  διαρκώς αναπτύσσονται. Πρέπει 
να προετοιμασθούν οΐ νέοι γ ια  να έπιτελέ- 
σουν μέ άξιωσύνη τούς προορισμούς πού  π ε 
ριμένουν τον καθένα τους.

6. "Ας τσνισθεΐ έδώ πόσ ο  εΐναι δύσκολο 
νά συλλάβουμε μέ σωστό τρόπο  την π ρ α γ μ α 
τική σχέση πού  ύφίσταται μεταξύ τών ανθρώ
πινων έργων και τών άπαιτήσεω ν τής δικαιο
σύνης, μ' άλλα  λ ό για  νά καθορίσουμε* μέ ά- 
κρίβεια κόπα ποιόν τρόπ ο  και μέχρι ποιου 
βαθμού θεωρητικές άρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές πρέπει νά προσαρμόζονται στην ση
μερινή κατάσταση τής κοινωνίας.

Τούτη ή δυσκολία γ ίνετα ι μεγαλύτερη άπό 
το γεγονός δτι σήμερα, καθένας, θέλοντας νά 
προσφέρει τήν δραστηριότητά του γ ιά  τήν έ- 
ξυπηρέτηση τού γενικού καλού σέ π α γκ ό 
σμια  κλίμακα, συντελεί στο  νά παρατηρηθεί 
μιά γενική έπιτάχυνση ρυθμού, πού  γίνεται 
καθεμέρα π ιο  αισθητή. Πρέπει λοιπόν νά έ- 
παναλαμβάνεται καθημερινά ή έρευνα, γ ιά  τό 
πώς θά υποτάξουμε τ ις  κοινωνικές συνθήκες 
στις ά πα ιτή σ εις  τής δικαιοσύνης, και τούτο 
άτταγορεύει σ τά  τέκνα μας νά φαντάζονται 
πώς τούς επ ιτρέπετα ι νά σταματήσουν καί νά 
θεωρήσουν τούς έαυτούς τους ικανοποιημένους 
άπό τον δρόμο πού  διάνυσαν μέχρι σήμερα.

"Αλλωστε οι άνθρωποι γενικά θά έχουν 
δίκιο μάλλον άν βρίσκουν άνεπαρκές τό  δ,τι 
έχουν έπιτελέσει μέχρι σήμερα. Τούς τάσσε
ται ν* άναλάβουν π ρα γμ α τοπο ιή σ εις  δλο καί 
πιο σπουδαίες καί π ιο  προσαρμοσμένες σ τά  
πιο πο ικ ίλα  π εδ ία : οργανισμοί πα ρ α γω γή ς, 
ένώσεις συνδικάτων, σύλλογοι επ α γγελ μ α τ ι
κοί, ιδρύματα νομικά καί πολ ιτικά , υπηρεσίες 
κοινωνικών ασφαλίσεων, μορφωτικά έργα , υ
γειονομική πρόνοια, αθλητικές δραστηριότη
τες καί τόσα  άλλα. Αυτά αποτελούν τούς π ό 
θους τών σημερινών γενεών, πού  ύστερα ά πό  
τήν διερεύνηση τού ατόμου καί τ ις  πρώ τες 
άνιχνεύσεις σ τό  Δ ιάστημα  ξανοίγονται προς 
δρόμους εντελώς νέους μέ προοπτικές έκτει- 
νόμενες μέχρι σχεδόν τού άπειρου.

7. 01 άρχές, δσες έκθέσαμε εδώ, στηρί
ζονται σ τά  Ιδ ια  τα  α ιτήμ α τα  τής άνθρώπι- 
νης φύσης κι άνήκουν τ ις  περισσότερες φορές

δικαιοδοσία τού φυσικού δικαίου. Πολύ 
γ ιά  τήν εφαρμογή τών άρχών αυτών, 

°[ καθολικοί συνεργάζονται πολλα πλά , είτε 
Χριστιανούς άποσχισμένους ά πό  τήν ’Α

νατολική  έδρα τής Ρώμης, είτε καί μέ άν- 
φ άκους, πού  ζούν έξω ά πό  κάθε χρ ιστια - 
ν»κη π ίστη , άλλά πού , όδηγημένοι ά πό  τά
^ )τα λογικής, μένουν π ισ το ί στή φυσική 
ηθική.

Στις περ ιπτώ σεις αυτές οί καθολικοί πρέ

πει νά προσέχουν μέ πάσαν έπιμέλεια  νά 
μένουν συνεπείς μέ τούς έαυτούς τους καί νά 
μή παραδέχονται κανένα συμβιβασμό πού 
θάταν βλαβερός στην άκεραιότητα τής θρη
σκείας τους ή τής ήθικής. Πρέπει όμως σ υ γ
χρόνως νά μή άτΓοβλέπουν μόνο σ τά  δικά 
τους συμφέροντα καί ή συνεργασία  τους νά 
εΤναι τ ίμ ια  καί είλικρινής σέ κάθε θέμα, ά πό  
τή φύση του ά γα θό  καί πού  όδηγεϊ στό κα
λό.

8. ΕΤναι δίκαιο π ρ ά γ μ α  νά διακρίνουμε 
πά ντα  μεταξύ τής πλάνης κ ’ έκείνων πού  τήν 
διαπράπτουν, άκόμα κι δταν πρόκειται γ ι ’ άν- 
θρώπους πού οί σφαλερές Ιδέες τους ή ή ά- 
νεπάρκεια τών γνώσεών τους άφορούν τήν 
θρησκεία ή τήν ήθική. ‘Ο πλανημένος άνθρω
π ο ς  δεν παύει νά είναι δν άνθρώπινο καί 
διατηρεί πάντοτε τήν προσω πική του άξιο- 
πρέπεια , πού  πρέπει πάντοτε νά σεβόμαστε. 
Ο υδέποτε άλλωστε ένα άνθρώπινο δν χάνει 
τήν δυνατότητα νά έλευθερωθεΐ ά π ό  τήν π λ ά 
νη καί ν* άνακαλύψει ένα δρόμο πού  οδηγεί 
προς τήν άρετή. Καί γ ιά  νά βοηθηθεΐ σ ’ αυ
τό, ή προνοητική συμπαράσταση τού Θεού 
π ο τέ  δέν τού άπολείπει. Μ πορεί λοιπόν ένας 
τέτιος άνθρωπος, πού  σήμερα στερείται τά  
φώτα τής π ίσ τη ς  καί παραδέρνει σ τά  σκοτά
δ ια  τής πλάνης, νά βρεθεί αύριο, χάρη στή 
θεϊκή φώτιση, Ικανός νά προσχωρήσει στήν 
άλήθεια. "Αν, γ ιά  νά πραγματοποιήσουν σκο
πούς έγκόσμιους, οί π ισ το ί έρχονται σέ σχέ
σεις μέ ανθρώπους, πού  οί πλανημένες Ι
δέες τούς ώμποδίζουν νά προσεγγίσουν ή ν’ 
αποκτήσουν μιά πλήρη π ίσ τη , ο! έπαφές αυ
τές δέν αποκλείεται νά γίνουν ή άφορμή ή 
τό κίνητρο κάποιας μεταστροφής, πού  θά ο
δηγούσε αυτούς τούς άνθρώπους π ρ ο ς  τήν 
άλήθεια.

9. Γιά τούς Ιδιους λόγους δέν πρέπει νά 
ταυτίζοντα ι σφαλερές θεωρίες γ ιά  τήν φύση, 
τήν καταγω γή καί τούς σκοπούς τού κόσμου 
καί τού άνθρώπου μέ τ ά  ιστορικά κινήματα 
τά  στηριγμένα  σέ σκοπό οικονομικό, κοινωνι
κό, μορφωτικό ή πολιτικό, έστω  καί άν τά  
κινήματα αυτά οφείλουν τή γένεση τους καί Ι
σω ς άχόμα  τήν έμπνευσή τους ά πό  τ ις  π α ρ α 
πάνω  θεωρίες. Τό δόγμα , δταν μιά φορά καθο- 
ρισθεϊ καί πάρει τή διοπύπωσή του, δέν με
ταβάλλεται πλέον, ενώ τά  κινήματα, έχοντας 
γ ιά  σκοπό τους τ ις  συγκεκριμένες καί μεταβλη
τές συνθήκες τής ζωής, εΐναι άναπόφευκτο νά 
ύφίστανται σέ μεγάλο βαθμό τήν επίδραση 
αυτής τής εξέλιξης καί τής ρευστότητας. "Αλ
λωστε, στό  μέτρο π ο ύ  τα  κινήματα αυτά  βρί
σκονται σέ αρμονία μέ τ ίς  υγιείς άρχές τής 
λογικής κι άνταττοκρίνονται σ τ ις  δίκαιες έπ ι- 
διώξεις καί πόθους τού άνθρώπου, πο ιο ς θ ’ 
άρνιόταν ν* αναγνωρίσει σ ’ αυτά στο ιχεία  θε
τικά καί ά ξ ια  τής έγκρισής μας;

10. Δέν αποκλείεται, κοττά συνέπεια, βρι
σμένες συναντήσεις γ ιά  σκοπούς προτκτικών 
επιτευγμάτω ν, πού  μέχρι τώ ρα  τ ίς  θεωρούσα
με άπρόσφορες ή στείρες, νά παρουσιάζουν 
σήμερα θετικά πλεονεκτήματα ή νά υπόσχον
τα ι τέτ ια  γ ιά  τό  μέλλον. "Ο σο γ ιά  νά κρίνο- 83
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με άν ή στιγμή  αυτή έφθασε ή δχι και γ ια  
να καθορίσουμε τούς τρόπους καί τήν έκταση 
συντονισμού των προσπαθειών στους τομείς, 
δπω ς ό οίκονομικός, ό κοινωνικός, ό μορφω
τικός ή ό πολιτικός, γ ια  σκοπούς ωφέλιμους 
στην πραγματική  ευτυχία τής κοινότητας, αυ
τά  εΤναι προβλήματα  πού  ή λύση καί τό  μέ
γεθος έξαρτώνται ά π ό  τήν φρόνηση, μόνη 
ρυθμίστρια όλων των αρετών πού διέπουν τήν 
ζωή, ατομική καί κοινωνική. 'Ο σάκις πρόκει
ται γ ια  καθολικούς, ή απόφαση γ ι ’ αυτό τό 
ζήτημα άνήκει κυρίως σ τα  πρόσω πα πού  ά- 
σκούν τή μεγαλύτερη έπιβολή στον πολιτικό 
κόσμο καί τα  π ιο  ειδικευμένα γ ια  τό  προ- 
κείμενο έκάστοτε θάμα, αρκεί, π ισ τά  σ τις  
αρχές τού φυσικού δικαίου, τά  πρόσω πα  αυ
τά  ν ’ ακολουθούν την κοινωνική διδασκαλία 
τής ’Εκκλησίας καί νά ύπσκούουν σ τ ις  κοττευ- 
θύνσεις πού  θέτουν οί έκκλησιαστικές αρχές. 
Δεν πρέπει νά λησμονεΐται, π ρ ά γμ α τ ι, π ώ ς τά  
δικαιώ ματα καί οί υποχρεώσεις της Εκκλη
σ ίας δεν περιορίζονται μόνο στήν περιφρού
ρηση τής ακεραιότητας της διδασκαλίας πού 
αφορά τήν π ίστη  καί τά  ήθη, άλλ* βτι ή έ- 
ξουσία της, σχετικά με τά  τέκνα της, έπεκτεί- 
νεται καί στο έξωθρησκευτικό πεδίο , οσάκις 
πρόκειται νά κριθεΐ ή εφαρμογή της διδασκα
λ ίας αυτής σ τ ις  συγκεκριμένες περιπτώ σεις.

1 1. Συχνά εμφανίζονται άνθρωποι μέ γεν
ναία καρδιά, πού, άντικράζοντας καταστάσεις 
πού  λ ίγο  ταιριάζουν ή είναι κ’ έντελώς άντί- 
θετες μέ τή δικαιοσύνη, είναι έτοιμοι, κινού
μενοι ά π ό  τό  ζήλο τους, ν’ άναλάβουν αγώνες 
γ ιά  όλοκληρωτικές μεταρρυθμίσεις, καί πού 
ή παραφορά τους, ξεπερνώντας κάθε δριο, 
παίρνει μορφές σχεδόν επαναστα τικές.

Προς αυτούς θέλουμε νά υπενθυμίσουμε 
πώ ς ή πρόοδο είναι νόμος τής κάθε ζωής καί 
πώ ς τό ίδ ιο  κ ’ οί άνθρώπινοι θεσμοί, τότε 
μόνο βελτιώνονται, όταν ή μεταρρι^μιστική 
πράξη ενεργεί σ ’ αυτούς έκ τών ένδον καί μέ 
τρόπο βαθμιαία  προοδευτικό. Μάς τό  προείπε 
αύτό ό προκάτοχός μας ΠΤος 12ος: «Τήν σω
τηρία καί τήν δικαιοσύνη δέν θά τήν φέρει ή 
έπανάσταση, άλλά ή άρμονική εξέλιξη. Τά 
έρ γα  τής β ίας χρησιμέυσαν πά ντα  γ ιά  γκρέ
μ ισμα καί π ο τέ  γ ιά  την οικοδόμηση* χρησι
μέυσαν γ ιά  νά έξάψουν τά  πάθη, π ο τέ  γ ιά  
νά τά  κατασιγάσουν. Μητέρα μίσους καί κα
ταστροφής ή έπανάσταση, αντί νά ένώσει α 
δελφικά ανθρώπους καί κόμματα, τούς περ ιά 
γει όλους στήν σκληρή ανάγκη ν’ άναστηλώ- 
νουν βραδύτατα καί ύστερα άπό  όδυνηρές δο
κιμασίες επάνω άπό τά  έρείπ ια  πού συσσω
ρέυσε ή διχόνοια».

12. "Ολους τούς ανθρώπους καλής θελή- 
σεως βαρύνει σήμερα ένα τεράστιο  χρέος, 
τό χρέος ν' άποκαταστήσουν τ ις  σχέσεις στήν 
κοινωνική ζωή επάνω σ τις  βάσεις τής αλή
θειας, τής δικαιοσύνης, τής α γά π η ς  καί τής 
ελευθερίας: σχέσεις άτόμων μεταξύ τους, σχέ
σεις μεταξύ πολιτών καί Κράτους, σχέσεις 
Κ ροπών μεταξύ τους, σχέσεις τέλος μεταξύ 
άτόμων, οικογενειών, ενδιάμεσων οργάνων άπό 
τή μιά μεριά καί πα γκόσ μ ια ς κοινότητας άπό

τήν άλλη. Ευγενική άποστολή, περισσότερο 
ά πό  κάθε άλλη, άφού σκοπός της είναι νά ά- 
ποκαταστήσει τή βασιλεία τής άληθινής ει
ρήνης μέσα στήν τάξη τήν καταστημένη ά π ό  
Θεού.

"Οσοι καταπιάνονται στήν ύψηλή αυτή ά 
ποστολή είναι άκόμη πολύ λίγοι, άλλοι έ
γιναν μέ ύπέροχο τρόπο άξιοι τής ανθρώπι
νης κοινωνίας, καί έργο δικαιοσύνης είναι 
νά τούς άπευθύνομε καί δημόσια τον έπαινο 
πού άξίζουν. Μαζί μ’ αυτό, τούς προτρέπου- ! 
με νά έντείνουν τήν τόσο ευεργετική τους δρά
ση. Τολμούμε νά έλπίζομε πώ ς σ ’ οα/τοός θά 
προστεθούν καί άλλοι, σέ μεγάλον άριθμό, 
καί μάλιστα π ισ το ί, κινούμενοι ά πό  ά γά π η  ... 
καί ά π ό  συνείδηση καθήκοντος. *0 κάθε π ι-  
στός θά πρέπει νά φιλοδοξεί, στον σημερινό 
κόσμο, ν’ άποβεΐ φωτεινός σπινθήρας, κέντρου 
ά γά π η ς καί ζύμη γ ιά  δλο τό φύραμα. *0 κα
θένας θά τό  κατορθώσει, κατά τό μέτρο τής 3 
ένωσής του μέ τον Θεό.

Π ράγματι, δέν θά μπορέσει νά βα σ ιλεύσ ειΐ 
ή ειρήνη στον κόσμο, άν πρώ τα  δέν εγκατα
σταθεί μέσα στον καθένα άπό  τούς άνθρώ- j  
πους, δηλαδή άν ό κάθε άνθρωπος δέν γ ίνει ] 
τηρητής μέσα του τής τάξης τού Θεού. «Θέ<4 
λει ή ψυχή σου νά νικήσει τά  πάθη πού  έ χ ε ι!  
μέσα της;»  ρωτάει ό ά γιος Αύγουστίνος. Κι 3 
άπα ντά : «Τότε ά ς  υποταχθεί σ ’ έκεΐνον πού  ,ι 
κατοικεί ψηλά καί θά νικήσει παρευθύς δ ,τ ιί  
βρίσκεται χαμηλά. Καί τότε θ ’ αποκτήσεις· 
τήν ειρήνη* τήν άληθινή ειρήνη, τήν ειρήνη* 
χωρίς παρεξηγήσεις, τήν είρήνη πού έχει χτι- 
σθεΐ επάνω στήν τάξη. Καί π ο ιά  είναι ή τά* 
ξη πού  χρειάζεται γ ιά  θεμέλιο αυτής τής εί- 
ρήνης; Ό  Θεός κατευθύνει τήν ψυχή καί ή 
ψυχή κοπχυθύνει τό σώμα. Τ ί άλλο είναι π ιό  
τακτοποιημένο πέρα  α π ’ αυτήν τήν αλήθεια;»

13. Ή  διδασκαλία πού άφιερώθηκε ατά 
προβλήματα, πού  επί τών ή μερών μας ά π ο Λ  
σχολούν τόσο δυνατά τήν άνθρωπότητα κ* έν* 
διαφέρουν άμεσα τήν πρόοδο τής άνθρώπινης 
κοινωνίας, .μάς ύπαγορεέΦηκε ά πό  έναν 6α04 
πόθο μας, πού  είναι κοινός πόθος όλων τών 
ανθρώπων καλής θέλησης: τον πόθο νά ίδού
με νά βασιλεύει στον κόσμο μιά είρήνη στα· 
θερότερη.

’Ασκώντας, π α ρ ά  τήν άναξιότητά μας, 
τήν εξουσία τού Τοποτηρητή Εκείνου, πού δ 
προφήτης είχε προαναγγείλει "Αρχοντα τής 
Ειρήνης, νομίζομε χρέος μας ν’ άφιερώσομ* 
τ ις  άπασχολήσεις μας καί τ ίς  δυνάμεις | |Μ  
γ ιά  τήν προαγω γή  τού παγκόσμιου αυτού ά· 
γαθού. ’Αλλά Είρήνη είναι λέξη στερημέΛΙ 
άπό κάθε έννοια, άν δέν θεμελιώνεται στήρ* 
Τάξη εκείνη, πού  προσπαθήσαμε, γεμάτοι έ »  
π ίδα , νά σχεδιάσομε τ ις  βασικές γραμμές *ΠΚ 
στήν Εγκύκλιό μας τούτη: Τάξη, πού  νά έ- 
δράζεται στήν αλήθεια, νά οίκοδοαείται σύμ
φωνα μέ τήν δικαιοσύνη, νά ζωογονείται κσί 
νά μεγαλώνεται άπό  την ά νά πη  καί νά tm  
φράζεται άποτελεσματικά μέσα στήν έλ£^ 
θερία.

Πρόκειται, πρα γμ α τικά , γ ιά  ένα πολύ 
ψηλό καί υπέροχο εγχείρημα, τόσο που οί H



νάμεις του Ανθρώπου Αφημενού μόνου δεν εί
ναι Αρκετές να τό  ττραγ ματοτγοι ήσουν, δσον 
όγκο  καλής θέλησης κι άν διαθέτει. Γ ια να 
μπορέσει νά προσ εγγ ίσ ε ι ή ανθρώπινη κοι
νωνία, δσο μπορεί τελειότερα, τήν είκόνα τής 
βασ ιλείας του Θεού, έχει Απόλυτη Ανάγκη 
Από την έξ ύψους συναντίληψη.

14. Αυτός είναι ό λόγος πού, κατά τ ις  
Α γιες αυτές ήμερες, ή προσευχή μας Ανέβα ί- 
νει θερμότερη πρ ο ς * Εκείνον, πού  με τό όδυ- 
νηρό του πά θος και μέ τον θάνατό του νίκη
σε την άμαρτία , πρώ τη π η γή  όλων των διχο
νοίων, των άπογνώσεων και των Ανισοτήτων, 
και που, μέ τό α ίμ α  του, συμφιλίωσε τό γ έ 
νος των Ανθρώπων μέ τον έττουράνιο Πατέρα 
του. «Αυτός γ ά ρ  έστιν ή είρήνη ήρών, ό ποιή- 
σ α ς  τα  άμφότερα έν και τό μεσότοιχον τού 
φραγμού λύσας* και έλθών ευηγγελίσατο  εί- 
ρήνην υμΐν το ίς μακράν και το ΐς έγγύς». (Έ -  
φεσίους, 2 ,14  -  17).

Και τό ίδ ιο  μήνυμα μάς κομίζει ή λειτουρ
γ ία  των Αγίων τούτων ήμερων: « Ά να σ τά ς ό 
Κύριος ήμών Ιη σ ο ύ ς  Χ ριστός, έφάνη μέσω 
των μαθητών και λέγει αύτοΐς Είρήνη ύμΐν, 
Αλληλούια. Έ χάρησ α ν ουν οΐ μαθηταί, ίδόν- 
τες τον Κύριον». Ό  Χ ριστός μάς έφερε την 
είρήνη και μάς την παρέδοσε: «Είρήνην Αφίημι 
υμΐν, ειρήνην την έμήν δίδωμι υμΐν. Ουχ ώς ό 
κόσμος δίλωσι, δίδωμι ύμΐν». (Κ ατά  Ίω ά ν- 
νην, 14, 2 7 ) .

Αυτήν Ακριβώς την είρήνη που  μάς πρ οσ 
κόμισε ό Λυτρωτής μας, αυτήν τού ζητούμε 
μ’ έπιμονη σ τ ις  προσευχές μας. Τον πα ρ α - 
καλούμε νά έξοστρακίσει Από τ ις  ψυχές μας 
τό κάθε τ ι πού  θάβαζε σέ κίνδυνο την είρήνη, 
νά μεταμορφώσει τό  σύνολο τών Ανθοώπων 
σέ Αψευδείς μάρτυρες τής αλήθειας, τής δι
καιοσύνης και τής Αδελφικής α γά π η ς. Να φω

τίσει αυτούς πού  διειθύνουν τ ις  μοίρες τών 
λαών ώστε, χω ρίς να παύσουν νά φροντίζουν 
γ ιά  τό καλό τών συμπατριω τώ ν τους, νά έξα- 
σφαλίζουν την διατήρηση τού Ανεκτίμητου ευ
εργετήματος τής είρήνης. ‘Ο Χ ριστός τέλος 
νά φλογίζει τήν καρδιά όλων τών Ανθρώπων 
καί νά τούς κάμει ν ’ άνοστοδσγυρίσουν τούς 
φραγμούς πού  χωρίζουν καί διαιρούν, ν’ Ανα
συνδέσουν τούς δεσμούς τής Αμοιβαίας Αγά
πης, νά δείξουν καλή θέληση Απέναντι στούς 
άλλους καί νά συγχωρήσουν όσους τούς έ
βλαψαν. Καί μέ τον τρόπο  αυτό, χάρη στον 
Χριστό, όλοι οΐ λαοί τής Γής νά Αποτελέσουν 
μεταξύ τους μιάν Αληθινή Αδελφική κοινότη
τα , όπου νά μην παύσει π ο τέ  ν* Ανθίζει καί 
νά βασιλεύει ή πολυπόθητη είρήνη.

Γιά νά έπεκταθεΐ αύτη ή είρήνη π ρ ο ς όλο 
τό ποίμνιο  τό έμπιστευμένο σ τ ις  φροντίδες 
μας καί είδικότερα γ ιά  τό συμφέρον καί τήν 
ώφέλεια τών π ιο  ταπεινών τάξεων, πού  ζη
τούν ίδιαίτερη βοήθεια καί προσ τασ ία , σ ά ς 
παρέχομε μ* όλη μας την καρδιά έν Χ ριστφ  
την Αποστολική εύλογία , σ έ  σ ά ς, σεβάσμιοι 
'Αδελφοί, στούς ιερείς τού Αστικού κλήρου 
καί τούς κανονικούς, στούς μοναχούς καί τ ις  
μοναχές καί π ρ ο ς  όλους τούς π ιστούς καί Ι
δ ια ίτερα  π ρ ο ς έκείνους πού  θά εισακούσουν 
τ ίς  παρακλήσεις μας. Καί γ ιά  όλους τούς 
ανθρώπους καλής θέλησης, πρ ο ς τούς όποιους 
ή Ε γκύκ λ ιος έπιστολή μας έπ ίσης Απευθύνε
τα ι, έπ ι καλού μέθα εύτυχία  καί προκοπή Από 
Θεού τού Ύψίστου.

Δόθηκε στην Ρώμη, κοντά στον "Ά γιο Πέ
τρο, τήν Μεγάλη Π έμπτη, 11 ’Α πριλίου 1963 , 
πέμ πτου  χρόνου τής άρχιερατείας μας.

Μεταφρ. Τ . Κ. ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ
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(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)

Ό  τέλειος πολίτης στράφηκε έναντίον του:
—Κύριε, άπαιτώ νά δείχνετε τον δφειλόμενο σεβασμό προς έναν πολίτη/ 

πρός έναν παλιό μαχητή! Κύριε, όφείλω νά σάς πληροφορήσω πώς πολέμησα μέ: 
τις δυνάμεις τής τάξεως, στο ένδοξο Εθνικό Κίνημα, καί πώς ή Κοινωνική Τα
ξιαρχία μου όφείλει πολλές ύπηρεσίες μετά τόν πόλεμο. Καθάρισα, άπολύμανα 
τήν ισπανική κοινωνία άπό καμιά σαρανταριά Κόκκινους. Γιά δλα αυτά μπορεί 
νά σάς πληροφορήσει δ έπιθεωρητής Κριστόμπαλ Φερναντέθ/ της Κοινωνικής Τα
ξιαρχίας. Δέν τά λέω αυτά γιά νά έπαινέσω τόν εαυτό μου, κύριοι, αλλά γιά νά 
σάς άποδείξω ότι έξεπλήρωσα πάντα μέ συνέπεια τά καθήκοντά μου σαν πολίτης.

Ό  «Απολυμαντικός» άνθρωπάκος χειρονομούσε, άνεμίζοντας τήν ταυτότητα 
τοϋ παλιού μαχητή στίς δυνάμεις τοϋ «ένδοξου Εθνικού Κινήματος».

Ό  διοικητής άναστέναξε.
— Εντάξει, εντάξει. Δέ σάς ζητώ τίποτε άλλο παρά νά εξακολουθήσετε νά 

έκπληρώνετε τά καθήκοντά σας σάν πολίτης. Δηλαδή νά μήν άνοίγετε τό στόμα 
σας, άγαπητέ μου κύριε, δταν έγώ, ή Εξουσία, σας διατάζω. Καταλάβατε;

Ό  διοικητής συνέχισε τό ερωτηματολόγιό του, άπευθυνόμενος άποκλεκ 
στδ φαρμακοποιό καί σέ μένα.

'Ο δόν Ξύδης, δταν τον ρώτησε αν ως τότε ή συμπεριφορά μου ήταν «I' 
ποιητική», ύψωσε τούς ώμους καί γκρίνιαξε:

— Δέ βαριέσαι! Ά πό κανέναν δέ μπορεί νά περιμένει κανείς σπουδαία ιή 
γματα.



"Οχι, δέ μπορούσε να πεΐ μέ σιγουριά άν τοΟ είχα κλέψει τίποτα καμιά άλλη 
φορά. Δέν ήξερε.

Ό  διοικητής μέ ρώτησε γιατί Ικλεψα. ΤοΟ είπα την άλήθεια. Μέ κοίταξε 
κατάματα καί με ρώτησε άν είχα σκεφτεΐ νά δώσω πίσω τά χρήματα. Νά τά δώσω 
πίσω; Πώς θά μπορούσα νά τά δώσω πίσω; Τοϋ άπάντησα πώς δέν τό είχα σκεφτεΐ.

'Όταν τέλειωσαν οί διατυπώσεις τής κατάθεσης, ό διοικητής είπε μέ δφος 
δυσαρεστημένο:

— Εντάξει, μπορείτε νά φύγετε. Στό κάτω - κάτω δέν άξίζει δλη αύτή ή 
φασαρία γιά  εκατό πεσέτες.

Ό  διοικητής είχε άδικο. Τό νά κλέψει κανείς έκατό πεσέτες ήταν πιό βα
ριά πράξη από τό νά «άπολυμάνει κανείς τήν Ισπανική κοινωνία άπό σαράντα Κόκ
κινους». Ό  άνθρωπάκος, πού άπλωσε τό χέρι του στό διοικητή» προσφέροντάς του 
τίς «άπόλυτα άφοσιωμένες» ύπηρεσίες του, είχε όμολογήσει πώς δολοφόνησε σα
ράντα άνθρώπους. Αυτός δμως μπορούσε νά ξαναβγεί στό δρόμο μέ σώο καί άβλαβή 
τό σεβασμό πρός τό άτομό του. Ένώ έγώ έ}ΐεινα έκεΐ...

Ό  διοικητής χτύπησε τό κουδούνι. "Ενας φρουρός παρουσιάσθηκε στήν 
πόρτα καί χαιρέτησε. Ό  διοικητής μέ έδειξε μέ τό δάχτυλο καί τεντώθηκε νωχε- 
λικά στήν πολυθρόνα του. “Εμοιαζε μέ καλοφουσκωμένο μπαλλόνι. Νά μπορούσε 
τουλάχιστο νά σκάσει! —  σκεφτόμουν.

Ό  φρουρός μέ έσπρωξε μπροστά του. Κατεβήκαμε τή σκάλα.
— “Αρχισες άπό μικρός, βλέπω! μού είπε γελώντας.
Μέ άφησε στήν πόρτα τού κελλιοΰ. Τον άκουσα νά γυρίζει δυό φορές τό 

κλειδί στήν κλειδαριά.
Τήν οργή τή διαδέχθηκε ή άοιαφορία, δ ύπνος.
Μέ ξύπνησε τό σπρώξιμο μιας μπόττας. Ό  φρουρός γέλασε.
— Βλέπω πώς ή συνείδηση σου δέ σέ έμποδίζει νά κοιμάσαι τού καλού και

ρού! Εμπρός, σήκω!
Διασχίσαμε καί πάλι τό διάδρομο. Σκεφτόμουνα πώς ή κλούβα θά ^ιάς περί- 

μενε μπροστά στήν πόρτα. “Οχι, δμως. Ό  φρουρός μέ οδήγησε καί πάλι στό 
γραφείο τού διοικητή. Έ κεΐ βρισκόταν ή μητέρα μου. Τό βλέμμα της καί οί φω
νές της στρέφονταν πότε-πότε έναντίον μου.

— Ό  γιός μου, κλέφτης! Κλέφτης!
Ό  διοικητής χασμουρήθηκε καί είπε μέ κοροϊδευτικό τόνο:
— Ηρεμήστε, κυρία, θ ά  ξυπνήσετε τούς γείτονές μου.
Ό  ύπάλληλος χαμογέλασε γλυκερά μέ τό άστεΐο τού προϊσταμένου του.
— “Αλλωστε, είμαστε συνηθισμένοι σέ κάτι τέτοια. Γιά τήν ώρα, τό παιδί 

λέει πώς έκλεψε γιά  χάρη σας.
Ή  μητέρα μου έγινε σάν θηρίο:
— Γιά χάρη μου; Γιά χάρη μου, είπε; Ξέρει πολύ καλά πώς θά προτιμούσα 

νά τον δώ πεθαμένο παρά νά ξέρω πώς κλέβει. "Αν ήξερα άπό πού προέρχονταν 
αυτά τά χρήματα, θά τον είχα σκοτώσει, θ ά  προτιμούσα νά ζοΰμε στούς δρόμους 
παρά νά πάρω ξένα χρήματα. Μπορεί νά είμαι φτωχή, άλλά είμαι τίμια. Παλιό
παιδο, θά μέ κάνεις νά πεθάνω άπό ντροπή! ’Αλήτη, σιχαμένο πλάσμα! Καί 
τολμάς νά λες πώς είσαι γιός μου!

Ό  διοικητής ύψωσε τή φωνή:
— Καλά, καλά... Καί τώρα κατεργάρη —  δλα τά βρωμόπαιδα έχουν τύχη —  

σοϋ άναγγέλλω πώς τό αφεντικό σου άπέσυρε τή μήνυση. Υπάρχουν» βλέπεις, 
άνθρωποι πού νομίζουν πώς βρισκόμαστε έδώ γιά  νά έξυπηρετοΰμε τά καπρίτσια 
τους, πώς δέν έχουμε άλλη δουλειά νά κάνουμε. ’Εμπρός, μπορείς νά φύγεις. 
Προσοχή, δμως, γιατί άν σέ ξαναφέρουν έδώ, θά μάθεις πώς γίνεται κανείς τίμιος 
άνθρωπος. Χάσου άπό τά μάτια μου. Καί μήν ξεχνάς πώς άπό σήμερα είσαι γραμ
μένος στά βιβλία μας. Πρόσεχε καλά!

Ή  μητέρα μου μέ άρπαξε άπό τό χέρι καί βγήκαμε άπό τήν άστυνομία. Σέ 87
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δλο τό δρόμο άκουσα τόσες βρισιές, έφαγα τόσες τσιμπιές καί τόσες γροθιές, ώστε 
άρχισα νά λυπάμαι είλικρινά πού δέ μέ στείλανε στδ ’Αναμορφωτήριο.

ΟΙ έπόμενες μέρες ήταν άνυπόφορες. Ζοΰσα σαν νά ήμουνα χολεριασμένος. Μά 
δσο φριχτό κι αν ήταν τό παρόν, τό μέλλον μου ήταν άκόμα χειρότερο καί μέ έκανε 
νά λαχταράω τό θάνατο. Τό μέλλον μου σκεπαζόταν καί πάλι μέ μαϋρα σύννεφα, 
πού τό λιγότερο |ΐαΰρο ήταν ή φυλακή σέ Ισόβια δεσμά. ’Από τή μιά μέρα στήν 
άλλη περνούσα άπό τήν κατάσταση τού χολεριασμένου στήν κατάσταση τού ύπο- 
ψήφιου κατάδικου τών κατέργων. Παρ’ δλα αυτά έπρεπε στό μεταξύ νά σκέφτομαι 
πώς νά βρώ τρόπο γιά νά άντικαταστήσω τις 59 πεσέτες τό μήνα, πού έχασα μαζί 
μέ τή θέση μου. Ή  μητέρα μου, γκρινιάζοντας άδιάκοπα γ ι’ αύτό τό χαμένο κέρ
δος, δέν φαινόταν νά θυμάται καθόλου τήν περιφρονητική γκριμάτσα πού έκανε άλ
λοτε κάθε φορά πού έπαιρνε τόν άσήμαντο μισθό μου.

Ναί, ό Χουλιάν είχε δίκιο. Δέν ήταν δύσκολο νά έξηγήσει κανείς τή ζωή: 
έπρεπε, 24 ώρες τή μέρα, νά έπιζεΐς ή, καλύτερα, νά «φυτοζωείς».

— Ναί, άγοράκι μου, —  μοΰ έλεγε —  ζού|ΐε άπό τή μιά μέρα στήν άλλη. "Ας 
βάλουμε κάτι στό στομάχι μας σήμερα, καί αύριο βλέπουμε...

Ό  Χουλιάν, ό τσιγγάνος, ό άνθρωπος πού πιό συχνά άλλαζε δουλειά παρά 
πουκάμισο, ήξερε νά όσφραίνεται τήν πεσέτα καί νά τήν ξετρυπώνει καί άπό τό 
πιό μυστικό της κρυσφήγετο. Τριάντα χρόνια περιπλάνηση, ψάχνοντας άπό τή 
μιά γωνιά στήν άλλη γιά νά βρει κανένα πιάτο ρεβύθια, γιά νά χορτάσει τήν πεί
να του μέ τήν πανουργία καί τήν κατεργαριά: αύτή ήταν ή ζωή τού Χουλιάν, 
τού συντρόφου μου, πού τόν γνώρισα στις περιπλανήσεις μου γιά νά βρώ δουλειά. 
Ό  Χουλιάν άποφάσισε νά άναλάβει τήν προστασία μου.

Μαζί μου δέν θά καταφέρεις βέβαια καί σπουδαία πράγ|ΐατα. Φτάνει, νά 
μέ δεις γιά  νά τό καταλάβεις. 'Ωστόσο... έτσι πού μέ βλέπεις, άπό τότε πού γεννή
θηκα δίνω συνέχεια κουτουλιές στη ζωή. Καί τά καταφέρνω νά μήν ψοφάω.

Νά μήν ψοφάς, σημαίνει νά βάζεις κάτι στό στομάχι σου κάθε μέρα: αυτή ήταν 
ή ζωή τού Χουλιάν. Καί ή φιλοσοφία του ήταν φιλοσοφία τής στιγμής. Τό μέλ
λον; Τό αύριο; Γιά νά μπορέσεις νά άσχοληθεΐς μέ τό αύριο, πρέπει πρώτα νά φθά- 
σει αυτό τό αύριο. Είναι δμως πολύ επικίνδυνο νά παρασύρεσαι άπό τήν άφηρη- 
μάδα.

— Σέ μιά χώρα σάν τήν 'Ισπανία μιά στιγμή άφηρημάδας μπορεί νά σέ κα
ταδικάσει σέ θάνατο άπό πείνα. Πρέπει νά έχεις πάντα έτοιμα τά δόντια σου γιά 
μάσα καί νά μη χάνεις άπό τά μάτια ούτε τήν ευκαιρία, ούτε τόν διπλανό σου. 
Τήν εύκαιρία, γιατί μπορεί νά σοϋ φέρει κανένα καρβέλι στά χέρια, καί τόν διπλα
νό σου, γιατί μπορεί νά σοϋ σκάσει καμμιά γερή γλωτσιά στά ψαχνά, τή στιγμή 
πού δέν τό περιμένεις. Νά μήν έμπιστεύεσαι σέ κανέναν, ούτε καί στον πατέρα σου. 
’Εδώ πέρα δλοι έχουν κέρατα καί κουτουλάνε!

'Ο Χουλιάν άγαποΰσε πάνω άπ’ δλα τήν άνεξαρτησία του. Γιά τίποτα δέν 
καμάρωνε τόσο δσο γ ι’ αύτό:

— ’Εμένα κανείς δέ θά p i διατάξει ποτέ! Καταλαβαίνεις άγόρι μου;
Ή  πείνα του έςαρτιόταν μόνο άπό αυτόν τόν ίδιο.
— Καταλαβαίνεις; Δέν θέλω νά είμαι σκλάβος ούτε σέ γραφείο, οδτε σ’ άφεν· 

τικό. Δέ βαριέσαι! Ή  ζωή Ιχει μόνο 24 ώρες. Τό μόνο πού χρειάζεται είναι νά 
τις φορτώνεσαι στή ράχη σου καί νά φροντίζεις νά ζυγίζουν όσο μπορεί λιγότερο. 
*Ακου με, άγόρι μου, καί θά βγεις κερδισμένος.

Ή  δουλειά £οϋ Χουλιάν είχε γιά σκοπό νά καταφέρνει τούς άνθρώπους. ΤΗ- 
ταν τρομερός τσαρλατάνος. Γιά τήν ώρα προσπαθούσε νά πείσει τούς άνθρώπους 
πώς μιά φωτογραφία σέ μεγέθυνση -— «χαριτωμένα» γαρνιρισμένη μέ μερικές χρω
ματιστές κορδέλες, κόκκινες, κίτρινες, πράσινες ή μωβ —  καί ρετουσαρισμένη μέ 
λαδομπογιά, ήταν τό καλύτερο πράγμα πού εδινε χαρά στό σπίτι καί στή ζωή.





Τά δείγματα τής συλλογής μας ήταν φριχτά: μια δεσποινίς άπδ έπαρχία κα
μαρώνοντας μέ τό στερεότυπο χαμόγελό της· Ινα κοριτσάκι, ντυμένο για την πρώτη 
του μετάληψη, μέ χοντρά μάγουλα, πασαλειμμένα μέ άφθονη μπογιά· ένας στρα
τιώτης πού τό κτηνώδες πρόσωπό του είχε άπολιθωθεϊ σέ μια έκφραση απέραντης 
έκπληξης, όφειλόμενη στην ανακάλυψη τού σημαντικού ρόλου πού έπαιζε τό άτο
μό του για την περιφρούρηση τής Πατρίδας· δυό άρραβωνιασμένοι γεμάτοι μέ παρ
δαλά χρώματα, πού μόνο τά μάτια τους είχαν γλυτώσει άπό τό πινέλο καί καίταζαν 
σάν χαμένα μέσα στην έκσταση μιας ζωικής ευτυχίας...

— Μην παίρνεις αυτό τό αηδιασμένο ύφος. Τά χρώματα αρέσουν στούς άνθρώ- 
πους, αγόρι μου.

Ή  πελατεία μας ζοϋσε στις φτωχογειτονιές, στις «κάτω συνοικίες», δπως τίς 
έλεγαν μέ ύπερβατικό τόνο οί άνθρωποι τής μεσαίας τάξης, τής μέτριας τάξης.

Σ ’ αυτές τίς «κάτω συνοικίες» τριγύριζα μέ τή συλλογή τών 0ειγ|ΐάτων μου 
κάτω άπό τό μπράτσο. Έ κεΐ άνακάλυψα τή φτώχεια, μιά φτώχεια ώμή, χωρίς ντρο
πή, πού δέν τήν καμουφλάριζαν οί γραβάτες, δπως γινόταν στη γειτονιά μου. ’Ε
μείς είμαστε φτωχοί πού ντρεπόμαστε γιά τή φτώχεια μας. ’Εκεί ή φτώ
χεια είχε θρονιαστεί μέ δλη τήν άνεσή της καί ή μέρα καμάρωνε ξαπλωμένη 
στον ήλιο μέ σκανδαλώδικη αναίδεια. «Δέν έχουμε τίποτα νά κρύψουμε», —  είναι 
ή συνηθισμένη φράση τών φτωχών πού, έπειδή δέν έχουν τίποτα νά κρύψουν, πη- 
γαινόρχονται μέ τή γύμνια τους σέ κοινή θέα. Γυναίκες έξαντλημένες, χωρίς ήλι- 
κία, μά πιό γριές κι άπό τίς ρυτίδες τους* άντρες σά σκελετοί, άσχημοι, μέ καμπου
ριασμένους ώμους καί μέ στραβοπατημένα παπούτσια* παιδιά άναιμικά, μισόγυμνα, 
πού κυλιόνταν μέσα στις βρώμες, φώναζαν, έκλαιγαν, ούρλιαζαν άπό τήν πείνα δλη 
τή μέρα καί ζητούσαν ψωμί μέ εντελώς άσυγχώρητη έλλειψη τάκτ. «’Αχ! —  θρη
νούσαν οί μανάδες —  καλύτερα νά ήταν βουβά. ’Από τόμε πού μαθαίνουν νά μιλάνε, 
δέν κάνουν τίποτε άλλο παρά νά ζητάνε ψωμί».

Αυτοί οί άνθρωποι μέ τά βάσανα καί τά σπυριά, μέ τήν καλπάζουσα φθίση 
καί μέ τή χρόνια άβιταμίνωση ήταν ή πελατεία μας.

— Κυρία, δόστε λίγο χρώμα στη ζωή σας. Δόστε λίγη χαρά σ’ αύτή |τή φωτο
γραφία. (Σ’ αύτή τή φωτογραφία, δπου οί νεόνυμφοι είχαν τό μεγάλο κουράγιο νά 
αυτοσχεδιάσουν ένα χαμόγελο. Τ ί άπόμεινε άπό αυτό τό χαμόγελο; Πέντε, έξη, δχτώ 
ραχιτικά παιδιά, καί μιά πείνα καθημερινή, άβάσταχτη, αιώνια).

Σ’ αύτή τή σκηνή, έπρεπε νά φέρνεται κανείς σάν τσαρλατάνος. Είκοσιπέντε 
πεσέτες γιά νά μπογιατισϋεΐ ή φωτογραφία. (Μην τρομάζετε, κυρία, θά σάς κά-ί 
νουμε ευκολίες: δέκα πεσέτες δταν τήν παραγγείλετε καί υστέρα δυό πεσέτες τή 
βδομάδα). Είκοσιπέντε πεσέτες: δέκα μερίδες ψωμί στη μαύρη άγορά.

— *Η τό ψωμί τους ή τό δικό σου. Δέ χρειάζεται νά στραβομουτσουνιάζεις! 
Κατάλαβες, άγόρι μου;

Ή  πρώτη μου παραγγελία: μιά μεγάλη οικογένεια, πατέρας, μητέρα καί 
έφτά παιδιά, δλοι μέ πένθιμα ρούχα γιά τό θάνατο τού παππού. Ό  θάνατος ήταν 
τόσο μακρινός, πού τό πένθος είχε πιά ξεχαστεΐ. Ή  πένθιμη όμάδα έπρεπε νά ζων
τανέψει λιγάκι.

— Ά ν  τού κάναμε ένα καλλιτεχνικό ρετουσάρισμα μέ χρώματα... Τ ί λέτε, 
κυρία; Δέ θά ήταν δμορφο νά ζωντανεύαμε λιγάκι τή φωτογραφία, βάφοντας 11 
λαφρά τά μάγουλα;

Πήρα τίς πρώτες μου πεσέτες άπό τήν παραγγελία.
'Ωστόσο, υστέρα άπό πέντε μέρες —  «Δουλεύουμε γρήγορα, κύριοι!» —  τή» 

επαθα άσχημα. Ό  άρχηγός της οικογένειας πέθανε στο μεταξύ καί ή χήρα του 
δέν ήθελε ούτε κουβέντα νά άκούσει γιά  τά χρώματά μου.

— Μπά, δέ βαριέσαι! —  είπε δ Χουλιάν. Δέν πρέπει νά χάνεις τό θάρρος σο».
Κανένας άλλος δέν είχε τόσο κουράγιο καί τόσες Ιδέες δπως ό Χουλιάν. *Β|90



αποτυχία μου του έφερε στο νου μια καινούργια, τρομερή Ιδέα. Έκτος άπό τδ έ- 
πάγγελμα του σπεσιαλίστα φιοτογράφου, άποχτήσαμε και άλλο ένα επάγγελμα: 
γίναμε ασφαλιστικοί πράκτορες. "Αναλαμβάναμε ασφαλίσεις κηδειών. Για μερικές 
ασήμαντες πεσέτες τδ μήνα, προσφέραμε την πολυτέλεια μιας κηδείας τρίτης κα
τηγορίας καί ένα ώραϊο φέρετρο, ή τουλάχιστο πολύ πιδ άνετο άπδ δ,τι μπορούσαν 
να ελπίσουν αυτοί οι δυστυχισμένοι. Θάρρος, κυρία, ή καλή κηδεία είναι θαυμά
σια ανταμοιβή γ ια  μια σκυλίσια ζωή!

Ή  δουλειά δέν πήγαινε καθόλου καλά. Ή  πελατεία μας, δσο άκατανόητο κι 
αν φαίνεται αυτό, ούτε ήθελε, ούτε βιαζόταν να πεθάνει. Είχε γαντζωθεί άπό αυ
τή τήν ψωριάρικη ζωή με άναιδέστατη επιμονή, πού καλό θά ήταν να τή δείχνει 
κανείς για  κάτι πού θά άξιζε περισσότερο τδν κόπο.

— Τί είπατε; Κηδεία μέ πολυτέλεια; Καί νομίζετε πώς ιδρώνει τδ αυτί 
μου γιά  τήν πολυτέλειά σας; "Οταν τά κακαρώνει κανείς, δέ χρειάζεται πιά τί
ποτα! ’Αφήστε με ήσυχο! Νά πάτε άλλου νά βρείτε κορόϊδα γιά  τήν πολυτελή κη
δεία σας.

Πήγαινα λοιπόν άλλου, άπδ σπίτι σέ σπίτι, διατηρώντας άκόμα τήν κουρα- 91



σμένη μου Ιλπίδα πώς μπορεί νά βρώ κανένα ύποψήφιο γιά  Αξιοπρεπή θάνατο. 
Ή  «θλιβερή» προσφορά μου ισοσταθμιζόταν άπδ τίς «χαρούμενες» φωτογραφίες. 
Καί πότε - πότε τσέπωνα μερικές πεσέτες.

Επειδή καί ή Κυριακή έχει 24 ώρες καί πρέπει νά ζήσει κανείς κι αύτή 
τή μέρα, δ Χουλιάν κ’ έγώ κουβαλούσαμε στό πεζοδρόμιο τδ πανέρι μας καί Αρχί
ζαμε Αγρια έπίθεση ένάντια στα τύμπανα των διαβατών, διαλαλώντας τα σπου
δαία προσόντα πού είχαν οί χτένες καί τά ξυράφια μας.

Τύ βδομαδιάτικο έμπόριό μας κούρασε πολύ τύν Χουλιάν κι αύτή ή κούρα
ση Ανοιξε νέους δρίζοντες γιά τή ζωή του. Είχε βρει μιά Αντιπροσωπεία υφασμά
των γιά τά χωριά. «Ξέρεις; Τά ύφάσματα πουλιούνται στή μαύρη Αγορά! Έ χ ε ι 
ψωμί αύτδ τδ έμπόριο!» Ό  Χουλιάν Απέκτησε τώρα φιλοδοξίες μπουρζουά. “Έ 
λεγε πώς μιά μέρα θ’ Ανοίξει δικό του μαγαζί. Άρνήθηκα τήν πράτασή του νά 
πάρω κ’ έγώ καμμιά Αντιπροσωπεία καί νά τον συνοδεύω στά χωριά. Είχα Αρ
χίσει πιά τήν τρίτη τάξη καί ήθελα νά τελειώσω τδ γυμνάσιο.

Ό  Χουλιάν μοΰ είπε πώς δέ θά μέ έγκατέλειπε ώσπου νά βρώ δουλειά. Καί 
κράτησε τήν ύπόσχεσή του. Κατάφερε νά μέ βάλει ύπάλληλο σ’ ένα μαγαζί πού 
πουλούσε ύφάσματα καί έτοιμα ρούχα. ’Οχτώ ώρες δουλειά τή μέρα. Τού κάκου 
προσπαθούσα νά προσφέρω φιλοφρονητικά χαμόγελα στις κυρίες. Δεν τά κατάφερ- 
να στδ έμπόριο, αύτδ ήταν σίγουρο πιά. Τδ Αφεντικό μοΰ τδ Ιλεγε καί τδ ξανά- 
λεγε κάθε στιγμή. ’Έλεγε πώς δεν είχα αύτοπεποίθηση καί έδειχνα καθαρά τδ 
σκεπτικισμό (ίου δταν έπλεκα τδ έγκώμιο ένδς ύφάσματος ή δταν θαύμαζα τήν 
αρμονία τού κόκκινου μεταξωτού πάνω στό καθαρομελάχροινο δέρμα μιας χον
τρής κυρίας. Καί τδ Αφεντικό πρόσθετε μέ κατάπληξη:

— Φαίνεσαι σάν νά Αηδιάζεις δταν πουλάς. Σοΰ είπα πώς πρέπει νά χαμο
γελάς καί νά μιλάς μέ πάθος.

Χαμογελούσα λοιπόν, χαμογελούσα μέ τόσο έπαγγελματικδ τρόπο, ώστε μοΰ 
πονοΰσε τδ στόμα. Οί προσπάθειές μου προκαλοΰσαν ένα φρικτδ χαμόγελο, πού τρό
μαζε τίς καθωσπρέπει κυρίες.
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Πέρασαν τρία χρόνια. Ό  χρόνος όέν είχε Αλλη δουλειά νά κάνει παρά νά 
περνάει γρήγορα.

Τδ ίδιο καί γιά τδν πατέρα μου. Εξακολουθούσε κι αύτδς νά σαπίζει στή 
φυλακή. Χιλιάδες Ανθρωποι έξακολουθοΰσαν νά σαπίζουν στή φυλακή.

Στά 1945, ή μητέρα μου δήλιοσε: «Ό  πατέρας σου θά βγει άπδ τή φυλακή, 
δλοι θά βγοΰν. θ ά  άφήσουν δλους τούς φυλακισμένους καί θά γυρίσουν κι αύτοί 
πού έχουν φύγει στδ έξωτερικό».

Ή ταν αύταπάτη. Χιλιάδες Ανθρωποι έσφιγγαν τίς γροθιές τους μέσα στις 
φυλακές καί έφτυναν κατάμουτρα τούς φασίστες νικητές. "Ενας άπδ αύτούς ήταν 
καί δ πατέρας μου.

— "Οταν θά βγει δ πατέρας σου...
Μά είχαν περάσει πιά δυδ χρόνια άπδ τότε πού ή μητέρα |ΐου έπαυσε νά λέει 

αύτή τή φράση.
Πέρασαν τρία χρόνια. Τά ζήσαμε θλιβερά, σέρνοντας τά πόδια μας πίσω άπδ 

τή συνήθεια.

IX

Το βλέμμα του αγκάλιαζε άργά - αργά το δωμάτιο, σταματώντας σέ κάθε 
άντικείμενο, σάν νά προσπαθούσε νά ξανασυνηθίσει στην ιδέα πώς μπορούσαν νά 
ύπάρχουν δικά του πράγματα, ή σάν νά προσπαθούσε νά βρει τη θέση του άνάμεσά



τους. Πρώτο βήμα πρός τή συνήθεια, πρώτη προσπάθεια γιά  να εισχωρήσει σ’ 
αύτή τήν καινούργια άτμόσφαιρα, σάν ξένος πού κάνει ψαχουλευτά τά πρώτα, του 
βήματα σέ μια άγνωστη χώρα. Επιστροφή στδ άγνωστο. Γυρισμός.

Τά χέρια του έτρεμαν, φορτωμένα άπό βιαστικά χάδια, προσπαθώντας νά κρα
τήσουν άκόμα τήν έπαφή. Είχε ζήσει τόσα χρόνια περιμένοντας αυτές τΙς στι
γμές, ώστε τώρα δέν τοΰ φαίνονταν πιά όπαρκτές, πραγματικές. ΙΙώς νά τις σβήσε: 
άπό τή μνήμη του, γιά  νά ζήσει τήν παρθενικότητά τους;

Τό βλέμμα του κρύφτηκε γιά λίγες στιγμές πίσω άπό τά βλέφαρα. Τά χέρια 
του έσφιξαν δυνατά τή μικρή φρουτιέρα (τή φρουτιέρα πού έμενε πάντα έξοργιστι- 
κά άκίνητη στήν ίδια θέση τοΰ μπουφέ), σάν νά απαιτούσαν άπό αυτήν μιά άναμ- 
φισβήτητη άπόδειξη πού νά τόν πείθει πώς δλα γύρω του ήταν πραγματικά. "Ύ
στερα τά χέρια του ξεσφίχτηκαν, γλύστρησαν αργά, πολύ άργά, κι άκούμπησαν 
άδέξια στό έπιπλο, σάν τά χέρια τοΰ τυφλοΰ πού ψάχνει νά βρει τή σιγουριά. Ό  
χρόνος είχε συγκεντρωθεί στήν άφή. ’Οχτώ χρόνια! ’Οχτώ άναντικατάστατα 
χρόνια.

— -θυμάσαι;
Έ  μητέρα μου τοΰ έδειξε τό φρικτό άγαλματάκι άπό πορσελάνη. "Ενα φευ

γαλέο χαμόγελο έδειξε πώς τό αναγνώριζε. “Εκανε μιά κίνηση σάν νά προσπα
θούσε νά διώξει τήν άνάμνηση. Ή  μνήμη τοΰ προκαλοΰσε πόνο. Αυτό τό άγαλ
ματάκι τόν ξανάφερνε πολλά χρόνια πίσω. "Επρεπε νά πηδήσει οχτώ χρόνια, δ- 
χτώ άδιάβατα χρόνια. Τό βλέμμα του άπομακρύνθηκε άπό τό άγαλματάκι καί 
άρχισε νά διατρέχει τούς τοίχους. Τό ρολόϊ, τό ήμερολόγιο. Καί τά δυό είχαν με
τρήσει τό χρόνο, παράξενο χρόνο, πού είχε διανύσει άλλους δρόμους, χρόνο πού 
τόν έζησε έξόριστος άπό τό σπίτι. Μάς κοίταζε καί τινάχτηκε, παραξενεμένος πού 
μάς έβρισκε άκόμα στη ζωή.

Δέν ήταν δυνατό νά παρατείνει άλλο τή σκηνή της συνάντησης. Μέ βήμα 
διατακτικό, κατευθύνθηκε προς μιά πολυθρόνα. Κάθησε δειλά.



Στήν άκρη των χεριών του, πού κρέμονταν άψυχα, χωρίς ζωή, τά τρεμάμενα 
δάχτυλα έδειχναν τη συγκίνησή του. Μάς κοίταζε σαν νά έψαχνε νά μάς βρει πολύ 
πιό μακρυά, κάπου πολύ πίσω άπύ κεΐ πού βρισκόμαστε.

Ή  μητέρα μου είχε σωριαστεί σέ μια καρέκλα καί καθόταν άσάλευτη, σαν 
νά είχε γίνει ένα μέ τήν καρέκλα, σαν νά άναπαυόταν ύστερα άπό τρομερή κού
ραση. Ζοΰσε τις πρώτες στιγμές τής απολύτρωσής της, τής άπαλλαγής της άπό 
τις ευθύνες. Ή  Άντρέα, ήρεμη δπως πάντα, ήταν ή μόνη πού ένιωθε άνεση μέσα 
σ’ αύτή τή σιωπή. "Οσο γιά μένα, είχα άφεθεΐ σέ μιά παρατήρηση φρενιτική, 
σχεδόν όδυνηρή. Πόσο άναστατώθηκα δταν άκουσα τη φωνή του! Μιά φωνή αβέ
βαιη, σάν νά έρχόταν άπό άλλο κόσμο, πού είπε:

— Τί ώρα θά γυρίσει δ Έμίλιο;
Ή  φωνή τής μητέρας μου άπάντησε:
— Γυρίζει πάντα πολύ άργά. Κάνει τή ζωή του τώρα...
Και πάλι σιωπή.
"Επρεπε κάτι νά κάνει ένάντια στή σιωπή. "Επρεπε νά τή γεμίσει μέ λέξεις. 

"Ύστερα άπό μιά δλόκληρη ζωή άπουσίας, έπρεπε νά ξανακερδίσει τό χαμένο και
ρό. Ή ταν άμεση άνάγκη νά ξαναβρεΐ τή θέση του αυτός ό πατέρας πού είχε πέ
σει σάν άερόλιθος, αυτός δ πατέρας πού είχε άναστηθεΐ γιά τό γιό του καί τώρα 
δ γιός του τον κοίταζε σάν χαμένος, αυτός δ πατέρας πού ένιωθε ύποχρέωσή του 
νά δικαιολογήσει τήν πατρότητά του, τήν ευθύνη του μπροστά σ’ αυτόν τόν έφηβο 
πού έσφιζε άπό ζωή, αυτός δ «λιποτάκτης» πατέρας, πού είχε έγκαταλείψει τό 
γιό του καί τή γυναίκα του, τή γυναίκα του πού τίποτα δέ μπόρεσε ποτέ νά κατα
λάβει. Αμυνόταν άκόμα ένάντια στά λόγια, άγκίστρωνε τήν άγωνία του στή σιωπή 
καί ταμπουρωνόταν άπό πίσω της. Οί πρώτες διαχύσεις δέν είχαν κατορθώσει νά 
καταργήσουν τό χρόνο, ούτε τήν άπουσία πού κρεμόταν βαρειά πάνω άπό τή σιω
πή. Ή ταν άμεση καί άναπόφευκτη άνάγκη γ ι’ αυτόν νά μάς κάνει νά ξεπερά- 
σουμε τήν άπουσία του, νά μάς πάρει άπό τό χέρι καί νά μάς οδηγήσει κοντά του, 
γιά νά ξαναβρεθοΰμε μαζί, δεμένοι μέ τις ίδιες άναμνήσεις, στο τέλος τοΰ ταξιδιού.

Ή  φωνή του εισέβαλε άπότομα καί μέ μανία στό παρελθόν. Ύστερα, σιγά- 
σιγά, ηρέμησε τόσο πολύ, ώστε έγινε μονότονη, άποσπασμένη, άπρόσωπη. Τό έ γ ώ  
τοΰ πατέρα μου συνδυαζόταν με τό τρίτο πρόσωπο. Ή ταν ενα έ γ ώ  έγκαταλε- 
λειμμένο, πού δέν μπορούσε νά ξαναβρεΐ τις ρίζες του, ενα έ γ ώ  πού δέν είχε 
σχεδόν τίποτα άνθρώπινο.

Πρώτα - πρώτα θυμόταν θολά τρεις άνθρώπους,πού τόν χτυπούσαν άγρια, ώσπου 
λιποθυμούσε. Ό  πόνος όργωνε τό κορμί του, ως τις τελευταίες του ίνες. Κάθε 
χτύπημα δρμοΰσε στόν εγκέφαλο σάν ξετρελλαμένη φλόγα καί κατέληγε στήν 
έκρηξη μιάς κραυγής, τής σπαρακτικής κραυγής τού άνθρώπου πού τόν βασανί
ζουν. Τά χτυπήματα ήταν μελετημένα, δίνονταν με μεγάλη άνατομική άκρίβεια. 
Καταλάβαινες πώς αυτοί πού χτυπούσαν είχαν γυμνασθεΐ καλά γιά νά περιφρονοΰν 
τόν άνθρωπο. Τίποτα δέν τούς δικαιολογούσε, άφού δέν έκφράζανε ούτε Οργή, ούτε 
μίσος. Έκφράζανε μόνο περιφρόνηση. Κατά βάθος έκεΐνο πού προκαλοΰσε περισ
σότερο πόνο δέν ήταν τόσο τά χτυπήματα, δσο τό γέλιο τών δημίων.

Μιά βδομάδα μέ καθημερινά βασανιστήρια. Τό σώμα πότε ήταν άδρανές καί 
πότε ηλεκτριζόταν άπό τις γραθιές καί τά μαστιγώματα. 'Π  σάρκα είχε κουρελια
στεί, ή ψυχή είχε γίνει κομμάτια. Καί, τελικά, ή χαμογελαστή δμολογία τών δη
μίων: τά βασανιστήρια ήταν άνώφελα' οί εξη συνένοχοι είχαν πιαστεί καί τουφε- 
κίσθηκαν. ’Ανώφελα, τά βασανιστήρια άνώφελα; Τί ήξεραν λοιπόν γιά  τόν άν
θρωπο;

Τό θύμα τους είχε πεθάνει ώς ενα βαθμό μαζί μ’ αυτούς τούς εξη άνθρώπσυς, 
είχε μοιραστεί τό θάνατό τους. Τό κυριότερο δμως ήταν πώς δέν είχε μιλήσει, 
ήταν ή νίκη του πάνω στόν πόνο. Μέ τή νίκη αύτή είχε έκπληρώσει τήν άποστολ94



τής άδελφοσύνης, τήν άποστολή κάθε άνθρώπου πού άξίζει νά λέγεται άνθρωπος. 
Αύτή ή άδελφοσύνη καί αύτοί οί νεκροί έδειχναν τόν άνθρωπο μπροστά στους 
βαρβάρους.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν χάσει τα πάντα καί είχαν μείνει μόνο μέ τό έν
στικτο τής αυτοσυντήρησης. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν υποβληθεί στό μαρτύριο τής 
πείνας, σέ μιά πείνα έπίμονη, κυριαρχική, δοσμένη μέ τό δελτίο, μέ δόσεις. Χιλιά
δες άνθρωποι είχαν υποβληθεί στό μαρτύριο τής πείνας, σέ μιά πείνα έπίμονη, 
κυριαρχική, δοσμένη μέ τό δελτίο, μέ δόσεις. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν σωρηδόν 
άπό τήν πείνα καί διευκόλυναν έτσι τό έξαντλητικό έργο τών έκτελεστικών άπο- 
σπασμάτων. Ό  άνθρωπος ζοΰσε γύρω άπό τό στομάχι του, πού είχε γίνει τό κέν
τρο τοΰ βάρους του. Ή ταν άνώφελες ο! προσπάθειες τού έγκέφαλου νά δραπε
τεύσει άπό αύτή τή δουλεία στό στομάχι.

Δέκα άνθρωποι έκαναν απεργία πείνας, άπόλυτης πείνας, γιά  νά διαμαρτυ- 
ρηθοΰν κατά τής έξευτελιστικής πείνας. Τούς τουφέκισαν μπροστά σέ δλους τούς 
άλλους γιά άπαράδεκτη συμπεριφορά. Ή  θεληματική πείνα δέν άποτελοΰσε μέρος 
τοΰ προγράμματος. Κάθε άπόπειρα νά κάνει κανείς θεληματικά όποιαδήποτε πρά
ξη ήταν έπιβουλή κατά τής Νέας Τάξης, κατά τής Τάξης τής περιφρόνησης.

"Επρεπε νά συνηθίσουν στη Νέα τάξη, έφαρ|ΐόζοντας αύτό τό νέο μάθημα: 
τό άτομο δέν άξίζει τίποτα περισσότερο άπό μιά σφαίρα. Κάποιος πού έσκυψε άπό 
ένα παράθυρο, τό κατάλαβε καλά αύτό. 'Ο σκοπός πυροβόλησε καί γκρέμισε αυ
τόν πού είχε τήν άναίδεια νά σκύψει άπό τό παράθυρο. Καί γιά  νά άνταμείψουν 
τόν σκοπό, τοΰ έδωσαν μιά βδομάδα άδεια.

Υπήρχαν άνθρωποι πού δέν άξιζαν ούτε μιά άθλια σφαίρα. Στήν αυλή ένας 
φαλαγγίτης σκότωσε μέ τό ρόπαλο κάποιον πού τοΰ έθιξε τήν άξιοπρέπεια. Ό  
φαλαγγίτης, πιστεύοντας πώς «ό άνθρωπος είναι φορέας αιώνιων άξιων», δέν μπό
ρεσε νά άνεχθεΐ μιά τέτοια άναίδεια!

(’Ακολουθεί)
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Τό γρά μ μ α  μάς έρχεται άττό τό έξωτερικό. 
Α ποστολέας του ένας απλός έλληνας έργάτης 
βιοπαλαιστής, άττό κείνους που πήραν των όμ- 
ματιών τους άπό  την πα τρ ίδα  και π ή γα ν  νά 
ζητήσουν σέ ξένον ήλιο μέρα. Τό όνομά του 
εϊναι ένα συνηθισμένο ρωμέϊκο όνομα —  Κώ
στας Καραπάνος. 'Εκεί στην άπέραντη Αμε
ρικάνικη μεγαλούπολη πού τον έφερε ή 
μοίρα του και μοχθεί γ ια  τό ψωμί του και 
τό ψωμί των δικών του, δεν τράβηξε ούτε 
μια φορά τα  μάτια  του άπό  τά  πάθη τής 
πατρίδας. Είναι ένας σύγχρονος Ό δυσ σ έα ς 
πού όνειρεύεται τον Ιερό καπνό τής ταπει
νής προγονικής του έστίας σέ κάποιο βράχο 
ή σέ κάποια  ρωμέϊκη βουνοκορφή καί τά  πάθη 
του τόπου του είναι καί δικά του πάθη.

Γ ράμματα πολλά δέν ξαίρει, όπω ς φαί
νεται ά πό  τό γρά μ μ α  του. "Ομως —  όπως 
λέει ό λαός —  άλλο είναι τά γρά μ μ α τα  κι 
άλλο ή γνώση. Καί φαίνεται πώ ς έχει πολλή 
γνώση ό πατριώ της πού μάς γράφει. "Έχει 
τη γνώση τού Μακρυγιάννη, την πικρή έμ- 
πειρ ία  τού Αγώνα γ ιά  πα τρ ίδα  καί ζωή. 
Πατριδοφύλαχας κι ό φτωχός μετανάστης τής 
Νέας Ύόρκης, σι/yκλσν ίοτηκε Από τό πρόσ
φατο ελληνικό μας δράμα —  τή δολοφονία 
τού Γρηγόρη Λαμπράκη. Καί πιάνοντας τήν 
πέννα ιμέ τά  άπελέκητα δάχτυλά του, μάς 
γρά φ ει:

Α γα π η τή  «Επιθεώ ρηση Τέχνης»,
Σού στέλνο ένα τσεκ μέ 345 δολάριι 

Από τά  όποϊα  π ιστέβο  πώ ς θά συγκι 
σεις, γύρο στής 10.000 δρχ.

Είμαι καί γώ  ένας Από τούς τώσους έο-
γά τες  πού ζήτησαν νά κάνουν τήν τύχην τους 
στά  ξένα. Τώρα ταιλεφτέως μέ πήρε καί 
μένα τό ιμεγάλο ρεύμα τής μετανάστευσης.

Αν ροτάτε τά  πώ ς τά  περνάμε έδώ, εμείς d  
ξενητεμένοι ,θά σ ά ς έλεγα ότι ήποφέροιιμε 
π ά ρ α  πολύ. ,Υποφέρουμαι ψηχυκά! νΩς γιά 
τό ψωμάκι όμως, όπως καί νά χη τό χορτέ- 
νουμε. Τ ά  λεπτά  όπου σάς στέλνο, είναι 
σχεδόν τά  τρεΐα τέταρτα  τής περιουσίας μου.
"Ο.μως νά μήν ιμέ παρεξηγήσεται, καί μήν 
νομείσετε πώ ς είμαι κουβαρντάς —  κάθε άλ
λο. "Ομως έδώ νομείζω πώ ς άξήζει τον κόπο 
νά διαθέσει κανείς κάτι. Μέ τά  λεπτά  αύτά 
λοιπόν, σ ά ς παρακαλώ νά διαοκηρήξεται έ
ναν διαγονισμό ποιήσεος, στήν μνήμη τού 
μεγάλου μας Αδερφού Γ ρηγόρη Λαμπράκη, 
πού επαισε θήμα τού φασισμού! Τά βιβλία 
πού θά διακρηθούν δηλαδή, θά πάρουν τ6 
Ανάλογο τους βραβεΐον. Τό βραβείσν ΑΑΜ
ΠΡΑΚΗ γ ιά  τήν Ειρήνη! —  Τούτι τήν ψτ&>" 
χήν προσφορά, έρχωμαι καί γώ  νά κατα
θέσω, σάν ένα στέφανον εις τον μεγάλον μοες 
ϊρωα, πού  πολέμησε, γ ιά  μάς γ ιά  του κό
σμου τήν άρετή καί τήν Ειρήνη! καί 1» 
θησίασαι όλλα χωρής τσηγκουνιά καί τή ζ&Ι
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του, και του πα ιδ ιού  του το χαμόγελο! Τού
το  τό μικρό μνημόσινο που  του κάνουμε σή
μερα, ίσος νά εΤναι τό πρότο, όμως πηστέβω  
και ευχωμαι πολύ, νά μην είναι και τό τελε- 
φταΐω.

"Ε γγλησει θερμή οστεφθηνο σ τ ις  διάφορες 
όργανόσεις, και σόλους τους πνευματικούς 
και ήθυκους πα ράγω ντας τού τόπου μας που 
πονάει ή καρδιά τους, νά τρέξουν και νά τό 
πάρουν σ τά  ζεστά. —  Γ ιατι λέω, δεν 
Οά άφήσομαι τον Λ αμπράχη. Δεν άψήνουν 
έτση έναν Θεό! Κάθε χρόνο λοιπόν πάση 
θυσία ένα μνημόσυνο θά καθιερωθή στην 
μνήμη τού Λαμπράκη —  γ ιά  την ΕΙρήνη! 
Έ γ ώ  π ισ τέδο  π ώ ς δλοι θά προσφέρουν ά π ’ τό

ίστέρημά τους. Και ό π ιο  φτωχός, καί ό π ιο  
πινασμένος, άν εΤναι γ ιά  τον Λ αμπράκη, δήνει 
ευχαρήστος και την μικρή του τήν μ π ο γ ι ά !>

Πώς νά μη δονηθεΐ, μέσα στη θύελλα τού 
πόνου καί τής όργής που  μάς περιβάλλει, κάθε 
ρωμέϊκη καρδιά άπό  τήν αυθόρμητη προσφορά 
του φτωχού έργάτη (μετανάστη; Ή  « Ε π ιθ εώ 
ρηση Τέχνης» θεωρεί άμεσο καί Ιερό καθήκον 
της νά δεχθεί αμέσως την πρότασή του καί 
γ ι ’ αυτό προκηρύσσει —  με άθλοθέτη τον Κώ
σ τα  Καροπτάνο « Β ρ α β ε ί ο  π ο ί η σ η ς  
σ τ η ν  μ ν ή μ η  Γ ρ η γ ό ρ η  Λ α μ π ρ ά 
κ η » .

Οι όροι τού διαγω νισμού θά άναχοινωθούν 
στο  έρχόμενο τεύχος.

"Δ ΙΕΘ Ν Η Σ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΕΛΛΗ Ν ΙΚΩ Ν  ΣΠ Ο ΥΔΩ Ν ,.

’Αγγέλθηκε ή ίδρυση Διεθνούς Ε τα ιρ ία ς Νεο
ελληνικών Σπουδών. "Π προσωρινή Διοικούσα 
Ε πιτροπή  μας έστειλε τήν πιο κάτω ανακοί
νωση :

«Σκοπός του Σωματείου είναι ή προαγωγή 
των νεοελληνικών σπουδών, τών όποιων άντι- 
κείμενον είναι ή γλώσσα, ή φιλολογία, ή Ι
στορία, ή λαογραφία, ή τέχνη και έν γένει ό 
πολιτισμός τής νεωτέρας Ε λλάδος.

Έδρα του Σωματείου είναι ή ’Αθήνα. Ή  
Ε τα ιρ ία  διοικεΐται υπό ένδεκαμελοϋς Διοικη
τικού Συμβουλίου, τα επτά μέλη του όποιου 
δέον νά έχουν έλληνικήν ιθαγένειαν. Έ π ί του 
παρόντος τά ιδρυτικά μέλη συνέστησαν έπταμε
λή Διοικούσαν Επιτροπήν άποτελουμένην άπό 
τούς εξής: Σ. Β. Κουγέα, ’Ακαδημαϊκός, "Ο
μότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 
Πρόεδρος, Γ. Θ. Ζώρας, Καθηγητής Πανεπι
στημίου ’Αθηνών και Λ. Πολίτης, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ’Αντιπρόεδροι, 
Κ. θ . Δημαράς, Γενικός Γραμματέας, Δ. Σ. 
Γκίνης, Ταμίας, Α. Ξυγγόπουλος, 'Ομότιμος 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί 
Α. Βακαλόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου 
θεσασλονίκης, μέλη. "Η Διοικούσα ’Επιτροπή 
δέχεται αιτήσεις δ ι’ εγγραφήν μελών, προπαρα
σκευάζει τήν πρώτην γενικήν Συνέλευσιν τής 
Εταιρίας καί μεριμνά διά τήν όργάνωσιν του 
“ρώτου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπου
δών. Ή  προσωρινή Διεύθυνση τής Ε τα ιρ ίας 
είναι ή του Γενικού Γραμματέα: όδός Μουρού- 
*Τι 12 Άθήναι».

CN «Ε.Τ.» επικροτεί πληρέστατα τήν ΐδρυ-
τής Ε τα ιρ ία ς και θά καταβάλει κάθε προσ

πάθεια, γ ιά  τήν επιτυχία, δσο έξαρτάται άπ’ 
αυτήν, τών σκοπών της, γ ιατί πιστεύει πώς 
παρόμοια Ε τα ιρ ία  έπρεπε νά είχε  ιδρυθεί άπό 
χρόνια, δεδομένης μάλιστα τής ανάπτυξης τών 
νεοελληνικών σπουδών στο εξωτερικό. Μόνο θέ
λουμε νά υπενθυμίσουμε δτι τό Πρώτο Διεθνές 
Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών έγινε πριν άπό 
χρόνια (1956 άν δεν κάνουμε λάθος) στο Βε
ρολίνο καί είχαν μάλιστα προσκληθεί καί πολ
λοί "Έλληνες επιστήμονες, ανάμεσα σ’ αυτούς 
καί μερικά άπό τά μελής τής προσωρινής Διοι- 
κούσας ’Επιτροπής τής Ε τα ιρ ία ς . Μόνο πού 
κανένας δεν κατάφερε νά φτάσει ως τό Συνέ
δριο, γ ια τί τό ελληνικό κράτος —  πού δταν 
πρκειται γ ιά  κάτι θετικό καί προαγωγικό τής 
παιδείας καί του νεοελληνικού πολιτισμού γε 
νικότερα δείχνει χαρακτηριστική εχθρότητα ενώ 
δταν πρόκειται γ ιά  κάτι αρνητικό, αναπτύσ
σει επίσης χαρακτηριστική δραστηριότητα —  
δεν έδοσε σέ κανέναν διαβατήρια. Καί αργότερα 
άντέδρασε μέ κάθε τρόπο καί τελικά πέτυχε νά 
μή γίνει τό δεύτερο Συνέδριο στό Παρίσι. Καί 
νομίζουμε πώς στήν ανακοίνωσή της ή Ε τ α ι
ρία άν δεν έπρεπε νά στιγματίσει αυτή τήν 
συμπεριφορά τού κράτους καί πιο συγκεκριμ- 
μένα τής κυβέρνησης πού δεν ήταν άλλη άπό 
τήν προηγούμενη άμαρτωλή κυβέρνηση, έπρεπε 
τουλάχιστον, σεβόμενη τό μόχθο τών ξένων ’Ε
πιστημόνων καί τών "Ελλήνων ’Επιστημόνων 
του εξωτερικού νά μην αγνοήσει δτι ε ίχε  δργα- 
νωθεΐ καί συνελθεί τό πρώτο Συνέδριο καί ν’ 
άρχισε ι νά προπαρασκευάζει τό δεύτερο. Μά 
πιστεύουμε πώς πάντα ύπάρχει καιρός γ ιά  ε
πανόρθωση. 97



Γ Ι Α  Τ Ο  100ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ  Τ Η Σ  
Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Η Σ

Τον περασμένο ’Απρίλη ή «Ε.Τ.» κυκλοφό
ρησε το  έκατοστό τεύχος της. ‘Εκατό τεύχη 
στη ζωή ένός μηνιάτικου περιοδικού, μέ τις 
άξιώσεις της «Ε.Τ.», σημαίνει έκατό μήνες 
προσπάθια , άγω νία  και μόχθο. Κι αυτός ά- 
κριβώς ό μόχθος έκανε ώστε να λησμονηθεί 
και ή έκατοστή έκδοση μας. "Ό /γι δμως λη
σμονήσαμε έμεΐς, δεν τό λησμόνησαν οΐ άνα- 
γνώστες μας, πού  μέ γράμματα , τηλεγρα
φήματα και τηλεφωνήματα, στέλνανε σ υγχα 
ρητήρια στο περιοδικό τους κ ’ ευχόντανε όλο 
καινούργιες καταχτήσεις. ’Α π ’ αύτά τά  συγ
χαρητήρια δημοσιεύουμε τό γράμμα  τού έρ- 
γάτη  - τυττογράφου Άντώνη ’Αντωνίου, πού  
συμπυκνώνει τη χαρά δλων των άναγνωστών 
μας καί μάς προξενεί ιδιαίτερη συγκίνηση. 
Καί τον εύχαριστούμε, δπω ς κι δλους, μέ 
τη διαβεβαίωση πώ ς θα συνεχίσουμε την 
προσπάθεια , δσες θυσίες κι άν χρειαστούν 
στο μέλον.

Νίκαια, 10.7.63

Α γα π η το ί φίλοι πού  μοχθείτε γ ιά  την « Ε π ι
θεώρηση Τ έχνης»,
Παίρνω μέρος, όλόψυχα, κ* έγώ , στη χα

ρά σας γ ια  τη συμπλήρωση τής 100ής έκ
δοσης τού περιοδικού μας.

Νομίζω δτι έχω τό δικαίωμα αύτό, γ ια τ ί 
εΐχα  την τύχη νά βρίσκουμαι άνάμεσα στούς 
τυπογράφους πού δούλεψαν γ ιά  την έκδοση 
τού πρώτου τεύχους της, καί επ ί πολλά χρό
νια νά παρακολουθώ τ ις  άνησυχίες σας γ ιά  
την όσο τό δυνατό πληρέστερη έμφάνιση τής 
«Ε.Τ.» καί τ ις  διάφορες δοκιμασίες πού  π έ 
ρασαν δσοι εργάστηκαν γ ι ’ αύτή.

Ε ίσαστε άξιέπαινοι, γ ια τ ί χωρίς καμμιά 
ίδιοτέλεια καταβάλλατε τεράστιες προσ πά 
θειες γ ιά  την έκδοση τής «Ε.Τ.» πού ά πό  την 
άρχή κι δλας έβγαλε ά πό  τό τέλμα τά  έλ- 
ληνικά γράμματα .

Γιά νά μπορέσει ό κόσμος νά τη διαβά
ζει, νά χαρεΐ περισσότερο την επ ιτυχία  αύ
τή, προτείνω δπω ς γίνει πανηγυρικός έορ- 
τασμός τής 100ής έκδοσης, σέ τόπο  καί χρό
νο πού έσεΐς νομίζετε.

Τέλος εύχομαι νά συνεχίσει άπρόσκσπτα 
την ανοδική της πορεία  προς όφελος των έλ- 
ληνικών γραμμάτω ν καί τού λαού μας γε 
νικά.

Φιλικότατα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ J

Τυπογράφος*
Πρόεδρος τής Πνευματικής Ε σ τ ία ς  Νικαίας

" P A C E M  I N  T E R R I  S„

Ή  περίφημη Ε γκύκλιος « Έ π ί Γής ΕΙρήνη» 
πού  άρχίσαμε στο  προηγούμενο καί τελειώ
νουμε σ ’ αυτό τό τεύχος, στην ώραία καί υ
πεύθυνη μετάφραση τού ποιητή Τάχη Παπα- 
τσώνη, εΐναι άσφαλώς ένα άπό  τά  Ιστορικό- 
τερα ντοκουμέντα τού 20ού αΙώνα. Ή  δη
μοσίευση όλάκληρου τού κειμένου πρώτη φο
ρά στον τόπο  μας, άπστελεΐ τό ωραιότερο 
μνημόσυνο ά πό  ‘Ελληνικής πλευράς γ ιά  τον 
πρά ο  Π άπα ’Ιωάννη 23ο, πού ό Ιδιος έγρα 
ψε γ ιά  την Ε γκύκλιό  του: «...Αύτή ή P a - 
cem  in te rris  τ ί  άπήχηση πού εΐχε! Θεέ μου, 
μέσα σ* αυτό τό  κείμενο υπάρχει πρώ τα  άπ* 
δλα  όλάκαιρο τό πα ρ ά δε ιγμ α  πού θά ήθελα 
νά δόσω σ* δλη τή φτωχή μου ζω ή: ένας 
άνθρωπος καλός καί είρηνικός» καί συμπύ- 

98 κνωνε σ ’ αυτή τ ις  σκέψεις του γ ιά  τό μέγι

στο ανθρώπινο άγαθό: «Ξαναδιάβασα στο βι
βλίο μου τά  λόγια  πού εΐχα  σημειώσει πό
νου στή βράση τού παγκόσμιου -πολέμου, 
σ τά  1916, ξανάζησα τ ις  τελευταίες στιγμές 
τού Σεβασμιώτατου Ραντίνι, τήν τελευταία 
του έπίκληση: ειρήνη, ειρήνη... Θά προσπα
θήσω κ ’ έγώ αυτή νάναι ή τελευταία μου πα
πική προσευχή, ή προσευχή τού ταπεινού 
π ά π α  ’ I ωάννη».

Μά ή « Έ π ί Γής Είρήνη» δέν είναι άπλό φι
λειρηνικό κείμενο: σημειώνει μιά γενικότφΠ 
στροφή καί άνατοποθέτηση τής Καθολικής 
Ε κκλησίας ά π  έναντι σ τά  σύγχρονα προβλή^ 
ματα καί αποτελεί ούσιαστ ικά άναίρεση π »  
περίφημου Syllabus πού έβγαλε τόν περ®· 
σμένο αιώνα ό π ά π α ς  Πΐος IX, όπου άτια- 
ριθμούσε «τις πλάνες τής εποχής μας» τις  Λ·



ττοΐες ή Καθολική * Εκκλησία οφείλε να άπορ- 
ρίτττει και να καταδικάζει: τό ρασιοναλισμό, 
τό  λαϊκισμό, τό σοσιαλισμό άκόμα και τον 
ά π λ ό  φιλελευθερισμό.

Για τη γενικότερη αυτή σημασ ία  της Ε γ 
κυκλίου μιλώντας ό Ροζέ Γκαροντύ τον πε- 
ρασμένο Ιούνιο , διαπίστω νε δτι ό Πάττας 
Ιω ά ννη ς 23ος δέν έπιμένει στην μηδαμινό- 
τη τα  του άνθρώπου, άλλα στη δύναμή του. 
ΊΗ Ε γκύκλιος άνοίγει με τή βεβαίωση δτι ό 
Θεός «δημιούργησε τον άνθρωπο λογικό και 
έλεύθερο... κάνοντάς τον κύριο τού σύμτταν- 
τος». 'Εκτός, όμως. άττ’ αυτή τήν ουμανιστι
κή βεβαίωση και πέρ α  ά πό  τήν πολιτική 
τής Είρήνης πού  ή συμβολή του Π άπα Ι ω 
άννη 23ου ήταν θετική ά πό  τήν έποχή τής 
κρίσης τής Κ αραϊβικής και τήν καταδίκη τής 
άποικ ιοκρατίας μέ τήν π α ρ α  δεδομένη του
λάχιστον μορφή της, ή Ε γκύκλιος έπιβάλλει 
έναν καινούργιο προσανατολισμό άττ έναντι 
σ το  σοσιαλισμό και τ ις  σοσιαλιστικές χώ
ρες. Κανένας δέν άμφιβάλλει δτι καταργήθη- 
καν τα  ντεκρέτα τής 'Α γ ία ς  "Έδρας του 
1949 πού  άπαγόρευαν οΐαδήποτε άνάμιξη 
των καθολικών μέ τούς κομμουνιστές. Ή  κοι
νή πάλη ανθρώπων μέ διαφορετικές πεποιθή
σεις, γ ια  τήν Είρήνη, τον άφοπλισμό, γ ια  τ ις  
δημοκρατικές έλευθερίες, δέν άπαγορεύεται 
π ιά . Μ’ αυτό δέν σημαίνει καν έναν Ιδεολογι
κό συμβιβασμό, καμμιά έκλεκτική σύγχυση: 
« Ε μ ε ίς  οί μαρξιστές, τονίζει ό Γκαροντύ, εί
μαστε υλιστές. Ό  υλισμός μας έχει π ρ ώ τ α -  
π ρ ώ τα  ουμανιστική σημασία. Ό  Μάξι μ Γκόρ- 
κι νά π ώ ς  συνόψιζε τό πνεύμα τού διαλεκτι
κού υλισμού και τον θεμελιακό ουμανισμό 
του: «Πρέπει να κάνουμε τον άνθρωπο νά 
καταλάβει π ώ ς  αυτός εΐναι ό δημιουργός κι 
ό κύριος τού κόσμου, πώ ς άπάνω  του πέφτει 
ή ευθύνη γ ια  δλο τό  κακό πού  υπάρχει στη 
γή  και σ ’ αυτόν έπιστρέφει ή δόξα γ ια  κά
θε καλό τής ζωής». Αυτός ό υλισμός, δχι μό
νο δέν άρνιέται τήν πρ α γμ α τικότη τα  και τήν 
άποτελεσμαπΊκότητα τού πνεύματος, άλλα ξυ
πνάει καί τή συναίσθηση τής ευθύνης. 'Ανα
γνωρίζει π ώ ς δέν υπάρχει πνεύμα χω ρίς ύλη 
καί πώ ς ή συνείδηση καί τό  πνεύμα παρου
σιάζονται σέ μιαν ορισμένη βαθμίδα τής α 

νάπτυξης καί τής περιπλοκότητας τής ύλης. 
Σ τό  σημείο αύτό δέν υπάρχει κανένα αξίωμα, 
ύπάρχει αναγνώριση απλώ ς τών δ ιδαγμάτω ν 
τής έπιστήμης.

’Από τήν άποψη αυτού τού ούμανισμού 
τό νά δεχτούμε τήν ύπαρξη μιας υπερφυσι
κής πρα γμ α τικότη τα ς πού  δημιούργησε τον 
άνθρωπο καί προά γει τή ζωή, θά σήμαινε 
δτι άφαιρούμε κάτι ά π ό  τήν ευθύνη τού άν- 
θρώπου. Δέν μπορεί συνεπώς νά συνυπάρχει 
Ιδεολογικά ή μαρξιστική καί ή θρησκευτική 
άντίληψη τού κόσμου.

Μά αυτό δέν άποκλείει καθόλου τή συνερ
γ α σ ία  τού χριστιανικού μέ τούς μαρξιστές 
σ* έκεΐνο τό  πεδίο  πού  ό Π άπας Ίακχννης 
23ος όνομάζει «φυσική ήθική». ‘Ο Μωρίς Το- 
ρέζ εΐχε π ε ΐ  κάποτε: «Δέν θά συμφωνήσουμε 
ποτέ  γ ιά  τήν ύπαρξη τού παράδεισου, μά 
μπορούμε νά συμφωνήσουμε γ ιά  νά πάψει ή 
γή νά είναι κόλαση». Κι αύτό ισχύει γ ιά  
τούς άγώ νες προς υπεράσπιση τής Δημοκρα
τ ία ς  καί τής Είρήνης...

01 μαρξιστές δέν ξεχνούν π ο τέ  τ ί χρω
στούν στό  Χ ριστιανισμό: τή χριστιανική άν
τίληψη τής προσω πικότητας καί τήν άγάατη. 
Μά σ* δλες τ ις  περιόδους τής κυριαρχίας 
μιας τάξης, ή κυρίαρχη τάξη καί ό κλήρος 
της χρησιμοποίησαν αύτό τό ύψηλό ιδεώδες 
σάν άτνταμοιβή στον ούρανό γ ιά  τήν αθλιό
τη τα  καί τή δουλεία τής γή ς... «Μόνο ό κομ
μουνισμός, έγραφε ό Γκόρκι, θά  δημιουργή
σει τ ις  π ρ α γμ α τικ ές  συνθήκες δπου  ή ά γά πη  
θά πάψει νά είναι ελπ ίδα  ή ήθικός νόμος καί 
θά γίνει άτντικειμενικός νόμος ολόκληρης τής 
κοινωνίας». ΓΓ αυτό οί μαρξιστές δέν περ ι- 
φρσνούν κι ούτε κοροϊδεύουν τούς χρ ιστια 
νούς γ ιά  τήν π ίσ τη  τους, γ ιά  τήν ά γά π η  τους, 
γ ιά  τά  όνειρά τους ,γ ιά  τ ις  ελπ ίδες τους. 
Προσπαθούμε καί ογω νιζόμαστε γ ιά  νά μή 
μένουν αιωνίως α προσ πέλα σ τες καί α πα τη 
λές. Προσπαθούμε νά φέρουμε τον άνθρωπο 
κοντά σ τά  π ιο  ωραία του όνειρα καί σ τ ις  
π ιο  μεγάλες του ελπίδες...».

"Ετσι καθόρισε ό Ροζέ Γκαροντύ τή θέση 
τών μαρξιστών απέναντι στήν Ε γκύκ λ ιο  « Έ π ί 
Γής Ειρήνη» τού Π άπα Ιω άννη  23ου.

Α Γ Ο Ρ Α Ζ Ε Τ Ε  Τ Α

“ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ,,
Οίιιονομία - Τεχνιιιή - Επιστήμες

'Ένα έγκυρο έπιστημονικό περιοδικό



T O  K P O N I K O  T O Y  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ
•  Τό μήνα Ίούνη κατατέθηκαν στήν Ε θ ν ι

κή Βιβλιοθήκη 213 βιβλία. *Απ* αυτά είναι: 
-οίηση 8, πεζογραφία 25, Ιστορία - βιογραφία 
15, παιδεία - παιδαγωγική 8, θρηοκεία - εκκλη
σία 33, φιλοσοφία 3, γλωσσολογία 1, βιβλιο
γραφία 2, καλλιτεχνία 2, νομικά 12, ιατρική 
25, φυσικές επιστήμες 3, τεχνική 3, οικονο
μικές - κοιν. έπιστήμες 40, γεωγραφία 18, διά
φορα 15.

Γράφτηκαν από γυναίκες δ. Έκδόθηκαν σέ 
έπαρχίες 29.

•  Τό πρώτο έξάμηνο τοΟ 1963 κατατέθηκαν 
στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη 1161 βιβλία. *Απ* 
αυτά έκδόθηκαν ο* έπαρχίες 119, γράφτηκαν 
άπό γυναίκες 68.

•  Στά 1958 Ιδρύθηκε στό Βουκουρέστι τό 
Μουσείο τής Ρουμανικής Λογοτεχνίας. Τό μο
ναδικό αυτό ίδρυμα προσφέρει μιάν είκόνα τής 
ρουμάνικης λογοτεχνίας από τό ξεκίνημά της 
ώς τά σήμερα. ΙΙεριλαμβάνει 8.500 ντοκουμέντα 
(χειρόγραφα, επιστολές, είκόνες) καί 13.000 
βιβλία (άρχικές εκδόσεις, βιβλία μέ αφιερώ
σεις τών συγγραφέων, σπάνιες έκδόσεις κ λ π .). 
’Επίσης περιλα^ιβάνει πολλά αντικείμενα ποό 
ανήκουν σέ διάσημους συγγράφεις.

Στα πέντε χρόνια λειτουργίας τοΟ Μουσείου 
όργανώθηκαν στήν έδρα του 40 εκθέσεις αφιε
ρωμένες σέ διάφορες πνευματικές έπετείους. 
Ε π ίσης όργανώθηκαν πολλές κινητές εκθέσεις 
μέ διάφορα θέματα, όπως «Σύγχρονης Λογοτε- 
χνίας», «Ή  οικοδόμηση του σοσιαλισμού όπως 
αντανακλάται στη λογοτεχνία» κλπ.

Ν.  Ρ Ε Μ Π Ο Υ Π Ι Κ Α

Φ Α Ρ Μ Α Κ Α

Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Α
Ο Π Τ Ι Κ Α

,ΓΟ ΒΙ ΒΛΙ Ο

ά υ ο ρ Β c
1 1Μ  ι ω  ν

Ό  κ. Πόνος Βασιλείου επανέρχεται με τό  
γρά μ μ α  του πού δημοσιεύουμε π ιο  κάτοο ] 
στό πά ντα  επίκαιρο καί φλέγσν θέμα της 
άγορας τών βιβλίων άπό  τό  Υ πουργείο , 
πού όπως είναι γνωστό κι όπω ς επανειλημ
μένα έχουμε καταγγείλει δεν γ ίνετα ι μέ άνε- 
π ίλη πτο  τρόπο. Συμφωνούμε μέ την πρότα
ση του κ. Βασιλείου να διατίθενται χωριστές 
π ιστώ σεις γ ιά  τ ις  διάφορες κατηγορίες τών 
βιβλίων. Διαφωνούμε όμως μέ τά  λεγόμενό 
του περί «προνομιακής» ενίσχυσης τών λο
γοτεχνών, ενώ όπω ς είναι γνωστό όλες οί 
κατηγορίες τών συγγραφέων, εμπαίζονται άπό 
τό  κράτος, πού  χρησιμοποιεί τ ις  πιστώσεις 
μέ εύνοιοκρατική νοοτροπία. Καί γΓ  αυτό 
πρέπει όλοι οί συγγραφ είς να αγωνιστούν 
ά π ό  κοινού κι όχι να στρέφεται ή μια κατη
γορ ία  ενάντια τής άλλης.
Κύριε Διευθυντά,

Αυτές τ ις  μέρες δημοσιεύτηκε σ τ ίς  άθη- 
ναϊκές έφημερίδες μια διαμαρτυρία του συγ
γραφέα τού «Κιλελερ» κ. Γ. Καρανικόλα 
την άδικη καί σκανδαλώδη μοιρασιά κρατι
κής πιστώ σεω ς 6ι’ αγοράν λογοτεχνικών και 
άλλων βιβλίων.

Τό ζήτημα έθιξα π ρ ο  ετών ό ύποφσινόμ*-100 Α Ι Ο Λ Ο Υ & Λ Υ Κ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  1



νος μέ δημοσίευμά >μου άττό τ ις  στήλες του 
αθηναϊκού τύπου. 'Αλλά τότε ή διαμαρτυρία  
μου άφορούσε στην υπό τής Πολιτείας π ρ ο 
νομιακή μεταχείρηση των συγγραφέων λογο
τεχνικών έργων, ήτοι μυθιστορημάτων, πο ιη
μάτων, δοκιμίων και ταξιδιωτικών έντνττώ- 
σεων.

Καθώς είναι γνωστό, ή Πολιτεία κανόνισε 
μ ια  πίστω ση έτήσια  γ ιά  ν* άγοράζω νται βι
βλία  των παραπάνω  κοαηγοριών, βάσει κρι
τηρίου κάποιας έπ ιτροπής ά πό  λογοτέχνες, 
και έτσι οΐ πνευμοττικοι π α ρ α γω γο ί τοιούτων 
έργων ένισχύονται κρατικώς μέ την άγορά  
μέχρις 100 άντιτύπων άπό  κάθε έργο  τους 
πού  θά ήθελε έγκριθή.

Κοττά το  έτος 1960 ε ίχα  έχδώσει την π ο 
λύμοχθη Ιστορικής φύσεως μελέτην μου «Ή  
Ε π ισ κ ο π ή  Λ ιτζάς καί Ά γράφω ν έπ ι Τουρ
κοκρατίας μέ σύντομη έπισκόπηση τής Ι
σ τορ ίας τής Ευρυτανίας, τών μοναστηριών 
καί τών Σχολών της» (σελ. 2 5 6 ) . Ή  έργα- 
σ ία  αυτή καίτοι έχρίθη ά πό  σ ύμ πα σ α  την 
κριτική έλληνική καί ξένη λίαν έπαινετικώς, 
δεν έλήφθη καν υ π ’ όψη ά π ό  την άρμοδία  έ- 
π ιτρσπή  μέ τό  δικαιολσγητικό δτι, «δεν ήτο 
άρμοδία  ή έπι τροπή, άλλα καί ότι ή π ίσ τω - 
σ ις  αφορούσε μόνον τους λογοτέχνες», μου 
ε ίπ ε  μέλος τής έπι τροπής. «Ή  Πολιτεία α 
γοράζει μόνον λογοτεχνικά βιβλία  καί όχι ι
στορικά ή πο ικ ίλα  έπιστημονικά». "Ετσι ά- 
ναγκάστηκα να διαμαρτυρηθώ δ ιά  δημοσιευ- 
θείσης έπ ιοτολής μου στον αθηναϊκό τύπο 
(«Καθημερινή», «Βήμα», «Νέα» κλπ .) περί 
τής προφανούς αδ ικ ίας υπό τής Πολιτείας 
σ ε  βάρος μιας σημαντικής μερίδος εργατών 
τού πνεύματος. Έ π ρ ό τεινα  δέ δπω ς χορηγη- 
θή τακτική έτησία π ίσ τω σ ις  καί δ ιά  την α
γοράν έργων ιστορικού περιεχομένου καί γ ε 
νικότερα  επιστημονικών. Τό αποτέλεσμα ήτο 
ευνοϊκόν, γ ια τ ί ένεκρίθη μιά νέα π ίσ τω σ ις 
1 .500.000 δρχ., άν δεν άπατώ μαι, γ ιά  τήν 
άγορά  βιβλίων ιστορικών καί άλλων, πλήν 
λογοτεχνικών, τά  όποΐα  ώ ς άνέφερα ανωτέ
ρω πρανομιακώς επιχορηγούνται. Καί τότε  
στον δ η μ ο σ ι ε υ θ έ ν τ α  κ α τ ά 
λ ο γ ο  συμπεριελήφθη καί τό έργο τού υ
ποφαινομένου γ ιά  100 αντίτυπα. ’Αλλά τά  
επόμενα έτη 1961, 1962, 1963 τό  βιολί
τής προνομιακής μεταχειρίσεως συνεχίστηκε. 
Οί λογοτέχνες μοιράζονται τήν προνομιακή 
γ ι’ αυτούς π ίστω ση καί πο ιος λ ίγ α  πο ιος 
πολλά, ανάλογα  μέ τ ίς  φ ιλίες, τά  μέσα, πού  
καθένας τους διαθέτει, μένουν ευχαριστημέ
νοι, άν καί ή έν λόγω  π ίσ τω σ ις  δεν είναι 
πάντοτε επαρκής. Έ ν  τω  μεταξύ έμεϊς οι 
λοιποί, έστω  κι άν οί εργασ ίες μας έκρίθη- 
καν ά πό  αρμοδίους καθηγητές δικών μας καί 
ξένιον Πανεπιστημίων «ώς προσφορά εθνικής 
υπηρεσίας εις τήν Πατρίδα», έστω κι άν ε
παινέθηκαν άπό  εγκύρους ^Ελληνες κριτικούς 
άττασών τών πολιτικών αποχρώσεων, μένου
με πάλι έκτος τού νυμφώνας!

Κατόπιν τούτου πάλ ι ό υποφαινόμενος ά- 
νέβηκα τήν πολυβάθμιδη σκάλα τού Υ πουρ
γείου Εθνικής Π αιδείας καί έφθασα στο γ ρ α 

φείο τού κ. Γεν. Γραμματέως, άνθρωπου τών 
γραμμάτω ν καί κυρίως Ιστορικού, τού ό
ποιου τά  τελευταίως έκδοθέντα Ιστορικής φύ
σεως έργα  έπ ίσης δέν είχαν άγορασθή άπό  
τήν άρμοδία  έπι τών λογοτεχνικών έργων έ
π ι τροπή.

Διαμαρτυρήθηκα γ ιά  τήν γενομένη άδικία 
σέ βάρος πνευματικών άνθρώπων καί δή τών 
άσχολουμένων μέ τά  Ιστορικά θέματα τής 
Πατρίδος Ελλήνων συγγραφέω ν καί δτι θά 
πρέπει ή Πολιτεία τά  χρήματα  πού  διαθέτει 
γ ιά  τήν ά γορά  βιβλίων, νά μή χορηγούνται 
πρανομιακώς ατούς λογοτέχνες, άλλά νά κα- 
ταμερίζωνται δ ίκα ια  καί ατούς λοιπούς που 
προσφέρουν δ ιά  τών συγγραμμάτω ν των Ι
στορικών ή άλλων, θετικήν υπηρεσίαν στο 
Έ θνος. Έ ν  τω  μεταξύ διαμαρτυρήθηκα καί 
προς τον κ. Πρωθυπουργό. Φαίνεται δτι σέ 
όμοιες διαμαρτυρίες προέβησοτν καί άλλοι, 
γ ια τ ί διαφορετικά δέν έξηγεϊται ή έκτακτος 
ειδική χαρήγησις νέας έξ 1 .500 .000  δρχ. π ι-  
στώ σεω ς γ ιά  τήν ά γορά  υπό τής Πολιτείας 
βιβλίων, δχι πά λ ιν  βέβαια  λογοτεχνικού π ε 
ριεχομένου. "Ο μως ή π ίσ τω σ ις  αυτή, κατά 
τον κ. Καρανικόλαν, μοιράστηκε πά λ ι κατά 
τό πλεΐστον στούς λογοτέχνες μέ άδικον κρί- 
σ ιν τής άρμοδίας έπι τροπής πού  άγνόησε 
σημαντικής αξίας ιστορικά έργα  μεταξύ τών 
όποιων καί την περί «Κιλελέρ» μονογραφίαν 
τού κ. Καρανικόλα. Συμπληρώνοντας προσθέ
τω δτι ψ ιχία τινά  δόθηκοτν σ έ  ιμελέτες Ιστο
ρικού περιεχομένου, συμπεριληφθέντος καί 
τού υποφαινομένου διά  δρχ. 1000, ενώ ποσ ά  
άνω ά π ό  5000  δρχ. γ ιά  τον καθένα μοιρά
στηκαν φαίνεται σύμφωνα μέ τά  υπό τοΰ κ. 
Καρανικόλα, καταγγελθέντα.

Έ ά ν  τά  καταγγελθέντα  είναι ακριβή τό
τε  τό  ζήτημα αποτελεί α πα ίσ ιο  σ κ ά ν 
δ α λ ο  καί ό σημερινός κ. Υ π ουρ γός τής 
Π αιδείας χω ρίς ούτε σ τιγμ ή ς αναβολή θά 
πρέπει νά διατάξη τήν δ η  μ ο σ ί ε υ -  
σ η  τ ώ ν  κ α τ α λ ό γ ω ν  ά  γ ο ρ α 
σ  θ έ  ν τ  ω ν β ι β λ ί ω ν  μέ αριθμόν 
αντιτύπων καί χρηματικόν ποσόν πού ένε
κρίθη γ ιά  τον κάθε συγγραφ έα  στο σύνολό 
του. Έ χ ω  ι>π’ όψη μου περίπτω ση πού  γ ιά  
ένα βιβλίο διηγημάτω ν ένεκρίθη ή ά γορ ά  135 
αντιτύπων ήτοι δρχ. 4 0 0 0 , ενώ ά π ό  τ ίς  δ ι
κές μου 7 μελέτες που  υπέβαλα ένεκρίθη ή ά 
γορά  μόινον 40 αντιτύπων συνολικό ΰποσού 
'δρχ. 1000, καί δχι ώ ς θά έπρεπε, άν δχι 135 
άπό  τό  καθένα, τουλάχιστον συνολικώς 135 
προς δρχ. 25 έκαστον ήτοι δρχ. 3375 , καί δχι 
μόνον 1000. "Ισω ς εγώ  γ ια τ ί δέν ε ίχα  ούτε 
σημείωμα Υ πουργού  ή άλλου αρμοδίου, ού
τε  άλλο μ έ σ ο ν .  Μόνο κρίσεις ε γ γ ρ ά 
φους καθηγητών Πανεπιστημίου κλπ. δτι δ ιά  
τών μελετών μου «προσφέρω εθνικήν υπηρεσί
αν προς την Πατρίδα». Δέν έγινε λοιπόν δ ί
κα ια  ή κοπανομή τής π ιοτώ σεω ς καί οί λα- 
βόντες γεννα ία  χρηματικά πο σ ά  θά καγ
χάζουν τώ ρα εις βάρος ημών τών διαμαρτυ- 
ρομένων! Ο πω σδήποτε θέλουμε νά π ισ τεύ 
ουμε δτι ό Υ π ο υ ρ γό ς  κύριος Σ τρα τός θά έ- 
πιληφθη ό ίδιος τού ζητήματος ώστε δήμο- 101



σιεύοντας, καθώς όνοηχρω έπρστείναμε, τον 
κοπ-άλογο των άγορασθέντων βιβλίου, ώς άλ- 
οχττε γ ι ν ό τ α ν  κ α ι  κ α τ ά  τ ο  
π α ρ ε λ θ ό ν ,  ν’ άπαλλάξη κατά πρώ 
τον τον εαυτό του τυχόν παρουσιαζομένης σε 
βάρος του ευθύνης, άποκαλύψη δέ έτσι κατά 
πόσον ή κατανομή της πιστώσεως αυτής έ
γινε με πνεύμα δικαιοσύνης καί όχι ρουσφε
τολογίας.

Ό σ ο ν  αφορά το γενικώτερο θέμα τής 
ά γ οράς βιβλίων υπό τού Κράτους Ελλήνων 
συγγραφέων όλων των κατηγοριών, νομίζω 
ότι τούτο δέον να έξετασθή άπό αντιπροσώ
πους τούτων καθώς καί εκπροσώπους τής Πο
λιτείας γ ια  τήν κατάρτιση ειδικού ρυθμι
στικού νομοθετήματος. Γι* αυτό θεωρώ ά
π ο ρ α  ί τη τα  περίπου τα  εξής:

α ) Το Κράτος να διαθέτη έτησίως είδικάς 
π ιστώ σεις χω ριστά κοπά κατηγορίαν γ ια  την 
αγορά  έργων 1) Λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ώ ν  
( μυθιστορήματα, διηγήμοπα, ποιήματα , δο
κίμια, ταξιδιωτικαί εντυπώσεις. 2 ) Ι σ τ ο 
ρ ι κ ο ύ  π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ  έχοντος 
σχέση με τήν ‘Ελλάδα άπό  τών άχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι σήμερα. 3) Κ α λ λ ι τ ε 
χ ν ώ ν  (ήτοι ζωγράφων, γλυπτών, χαρα
κτών κλπ .).

β) >Εκ τών ανωτέρω όσοι μέν ανήκουν σέ 
Σω ματεία  τα  προς αγοράν έργα  των θέλου- 
σι πρσταθή υπό τών Σωματείων των δ ι’ εγ 
γράφων των προς τό Ύ πουργεΐον Παιδείας, 
όσοι δέ δεν ανήκουν σέ Σω ματεία  θέλουσι υ
ποβάλει αΐτησιν είς το αρμόδιον Ύ πουργεΐον 
δ ιά  νά συμπεριληφθώσι τά  έργα  των μεταξύ 
τών άγοραστέων μέ καθωρισμένην τιμήν έκά- 
στου αντιτύπου.

γ )  Γιά νά κριθώσι τά  άνωτέρω προς α
γοράν έργα  θά συσταθώσι είδικαί έπιτρο- 
π α ί υπό τού άρμοδίου Υ πουργείου έ ν α  λ- 
λ α σ σ ό μ ε ν α ι  έ τ η σ ί ω ς .  Τά 
προς κρίσιν ύπ* αυτών έργα  θά άγοράζωνται 
υπό τού Υ πουργείου άπό  τά  βιβλιοπωλεία, 
τά  δέ καλλιτεχνικά θά κρίνωνται είς εκθέσεις 
ή θά προσκομίζωνται υπό τών καλλιτεχνών 
είς  τι να αίθουσαν προς κρίσιν των υπό τής 
άρμοδίας γ ι ’ αυτά επιτροπής, ή οποία  θέλει 
συσταθή μέ συνεννόησιν τού Υ πουργείου καί 
τών αρμοδίων επαγγελματικώ ν όργανώσεων.

δ) Τά υπό τών ώς εΤρηται επιτροπών έγ- 
κρινόμενα προς άγοράν έργα, άγοράζονται 
ε ίς  αριθμόν ίσον δι* όλους, ώστε νά μή π α 
ρουσιάζεται τό  φαινόμενσν άλλοι μέν μέ 20 
άντίτυπα  εκ δρχ. 40 έκαστον νά εισπράττουν 
800 έν συνόλορ δραχμάς, άλλοι δέ διά  100 
άντίτυπα  έργου των προς 40 δρχ. έκαστον 
νά εισπράττουν δρχ. 4000 . Τέτοια άδικη κα
τανομή είναι άπαράδεκτος. Δυνατόν ένα έρ- 
γον νά έχη δρχ. 2000  τό  άντίτυπον. Στήν 
περίπτω ση αυτή, εάν έχη καθοριστή άνώτα- 
τον όριον άγορας βιβλίων ό άριθμός 100, 
τότε ό συγγραφεύς τού έχοντος 2000 δρχ. 
άντιτύπου θά είσπράξη τό ποσόν τών δρχ. 
200 .000  ,πού βέβαια  θά είναι πολύ μεγάλο 
σέ σύγκριση μέ όσα θά είσπράξουν άλλοι 
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ται λοιπόν ό καθορισμός έλαχίστου καί ά - 
νωτάτου ορίου άγορας άντι τύπων καί άνωτά- 
του έν συνόλω χρηματικού ποσού, πού  μπο
ρεί νά έγκριθή κατά συγγραφέα ή καλλιτέ
χνην. ‘Ο πωσδήποτε τό  σημείο αυτό θά χρει- 
ασθή ίδιαίτερη μελέτη υπό τών άρμοδίων γ ιά  
νά άποφευχθή ό ώς τά  τώρα τρόπος κατανο
μής τών πιστώσεων ό όποιος καί άδικος εί
ναι καί σκανδαλώδης.

ε) Μέ αυτές τ ις  βάσεις νομίζω πώ ς έάν 
μελετηθή τό θέμα τής ά γορα ς βιβλίων καί 
έργων τέχνης καί νομοθετικά κατοχυρωθή, θά 
έπέλθη ή δέουσα καί δικαία υπό τού Κράτους 
ένίσχυσις συγγραφέων καί καλλιτεχνών κάθε 
κατηγορίας.

Τέλος θεωρώ ότι δέν θά ήταν περιττό  νά 
έπαναλάβω ότι δέν είναι δίκαιο ούτε έντιμο 
νά εξακολούθηση ή προνομιακή ενίσχυση υπό 
τής Πολιτείας μόνον μιας μερίδος συγγραφέ
ων άγνοουμένων τών λοιπών, τών οποίων ή 
προσφορά προς τήν πα τρ ίδα , δέν είναι άνώ- 
τερη ά π ό  εκείνην τών λογοτεχνών, χωρίς άλ
λο είναι ισάξια τούτων. Καί τό  σπουδαιότε
ρο ότι ο! π ιστώ σεις αυτές δέν προέρχονται 
άπό  τά  βαλάντια ούτε τών Υ πουργώ ν, ούτε 
άλλων κρατικών άρμοδίων, ούτε τών πολιτι
κών, αλλά προέρχονται ά πό  τον ίδρωτα τού 
φορολογουμένου έλληνικού λαού, περίπτω ση 
πού πολύ περισσότερο επιβάλλει την δίκαιη 
κατανομή των στους εργάτες τού πνεύματος.

Μετά τιμής
ΠΑΝΟΣ I. Β Α ΣΙΛ ΕΙΟ Υ

’Αθήνα 17.7.1963

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ίΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ 
ΤΡ Ι Α Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α  ΒΙ ΒΛΙ Α
Βικτωρίας Θεοδώ ρου: «Κατώφλι και πο- 
ράθυρο» —Κώστα Κοβάνη : «Ζήτημα ζωής 
ή θανάτου»— Φώτη Ε ύ α γγελά το υ : «*Ερ» 
γά τες» .

( Τ 6  πρ ό β λη μ α  τ ή ς  π ο ι η τ ι κ ή ς  άνάπλ&~ 
σης τή ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς ) .

Τ ρία  ποιητικά βιβλία  πού, π α ρ ’ όλες τις 
μεταξύ τους διαφορές, (Αντιπροσωπεύουν μιάν 
Ιδιόμορφη τάση πού πάει νά σταθεροποιηθεί 
στον σύγχρονο ποιητικό λόγο  καί που άνΟ 
κινεΐ γενικότερα τό πρόβλημα τής ποιητι
κής ανάπλασης τής πραγματικότητας.



Τό κύριο κοινό χαρακτηριστικό των π α 
ραπάνω ποιητών είναι δτι βρίσκονται Εκπλη
κτικά κοντά στο σύγχρονο άνθρώπινο γ ε γ ο 
νός. Π ραγματικά σ τά  πο ιή μ α τα  τους υπάρχει 
ό άληθινός προβληματισμός πάνω  στο θέμα 
τής άνθρώττινης μοίρας, μιά πο ικ ιλ ία  θεμά
των πού  Εκτείνεται σ ’ δλη σχεδόν την κλίμα
κα τού ψυχικού συγκλονισμού καί ή πυρετι
κή άγρύπνια  μιας λυτρωτικής π ίστης.

Ή  προσ πά θεια  τους νά μείνουν προσηλω
μένοι σ ’ αυτό που π ρ α γμ α τικ ά  συμβαίνει 
σήμερα στον άνθρωπο και στον κόσμο, νά 
μην άστοχήσουν καί Εκτραττούν Α π’ αυτό, βια- 
ψαίνεται συνειδητή σέ κάθε σ τίχο  τους, ευ
δοκιμεί πάνω  σ τά  γνήσ ια  βιώ ματά τους καί 
αποτελεί τό  ήθικό τους πιστεύω . "Ετσι, δια- 
ψορίζονται ά π ό  μιά σειρά άλλους ποιητές, 
πού  προβληματίζονται ανάμεσα στο π ρ α γ μ α 
τικό καί τό πλασματικό , τό  λογικό καί τό 
πα ράλογο , χω ρίς Ακόμη διέξοδο. Τό Αδιέξο- 
δο  είναι μιά έννοια πού  δεν θά συναντήσου
με στην Θεοδώρου, στον Κοβάνη ή στον Εύ- 
α γγελάτο . Ή  προβληματική τους τείνει π ά ν 
τα  σέ μιαν έκβαση πού, δ ν  καί Απομακρυ
σμένη, είναι γ ι ’ αυτούς βεβαιότητα.

Ά π ό  τη σ τιγμή  δμω ς πού  αυτό τό ήθικό 
πιστεύω  τους Αρχίζει νά διαμορφώνεται καί 
σέ αισθητικό, Ανακύπτει σ ’ δλη του την έκ
ταση καί πολυπλοκότηπα τό  θεμελιώδες πρ ό 
βλημα τής έκφρασης. Καί οί τρεις πο ιητές ξε
κινούν Από τή βασική Αρχή τού ρεαλισμού, 
την Αρχή της « Ε ν δ υ ν ά μ ω σ η ς »  
τής πραγματικότητας. Γεγονότα πού , δπω ς 
τά  δίνει ή καθημερινή ζωή καί κοινωνική π ρ ά 
ξη, δεν συγκινούν ή συγκινούν μέχρις ένα 
βαθμό, προβάλλονται Απ* την τέχνη μ’ ένα 
νέο τρόπο, έτσι πού  νά άναδεικνύεται περ ισ 
σότερο τό  συγκινησιακό τους στοιχείο, νά 
προκαλούν εντονότερη συγκίνηση καί νά γ ί 
νονται κτήμα τής ψυχικής ζωής τού ανθρώ
που καί π α ρ ά γοντα ς ανάπτυξής της.

Ή  ενδυνάμωση αυτή κατορθώνεται μέ μιάν 
Εκφραστική μέθοδο, πού  χρησιμοποιεί σάν κυ- 
ριότερα μέσα τήν εντελώς Αναγκαία Αφαί
ρεση, την πρόταξη τούτου ή Εκείνου τού στο ι
χείου, τήν νοηματική διεύρυνση βρισμένων 
λέξεων καί εκφράσεων καί τήν στοιχειώδη 
υποβολή. Πρόκειται δηλαδή γ ιά  μιά δ ι α 
δ ι κ α σ ί α  Α ν ά π λ α σ η ς  των σ το ι
χείων τής πρ α γμ α τικότη τα ς καί συγκεκριμέ
να γ ιά  τό  πρώ το στάδιο  τής διαδικασ ίας αυ
τής, πού  μπορούμε νά τό  ονομάσουμε «ανά
πλαση πρώ του βαθμού». Σ ’ αυτό τό στάδιο  
ή αλλαγή πού  επέρχεται σ τά  στο ιχεία  τής 
πραγματικότητας είναι άκόμη αλλαγή ποσο
τική. Τό έργο  συγκινεί μ' αυτά  τούτα  τά  
στοιχεία, πού  πήρε Από τήν Εξωτερική π ρ α 
γματικότητα  καί πού  τούς έδοσε μιά νέα δ ιά 
ταξη. *0 βαθμός τής συγκίνησης καί τής Α- 
πήχησης στην ψυχή έχει ένταθεί, ή συγκίνη
ση δμως έξαχολοιθεί νά έχει Ακόμη βασικά 
ιδεολογική -  ηθική χροιά  καί δχι τόσο αί- 
σθητική.

Βέβαια ή καλλιτεχνική δημιουργία  Αρχί
ζει Από αυτό τό  πρώ το στάδιο  τής διαδικα

σ ία ς  τής Ανάπλασης. Ή  διαδικασία  δμως 
αυτή δεν μπορεί νά σταματήσει σ ’ ένα σ τά 
διο. Ακολουθεί τή δική της νομοτέλεια καί 
κίνηση. Ά π ό  τήν σ τιγμ ή  πού ό δημιουργός 
Αρχίσει νά λειτουργεί μέσα σ ' αύτήν, σάν 
φορέας, Εκτός τών άλλων, καί μιας α  ί - 
σ θ η τ ι κ ή ς  Α γ ω γ ή ς ,  τείνει Αναγ
καστικά νά προχωρήσει σέ Ανώτερα σ τά δ ια  
Ανάπλασης, νά Ε μ βαθύνει στο γεγονός τής 
ύπαρξής του καί τής συγκίνησής του δλο καί 
περισσότερο, ν' Α γγίξει τον πυρήνα του καί 
νά Αποκαλύψει τήν βαθύτερη ουσία του.

Στήν πορεία  αυτής τής διαδικασ ίας τά  
στο ιχεία  πού προσφέρει ή Εξωτερική π ρ α γ μ α 
τικότητα  Αρχίζουν σ ιγ ά  σ ιγ ά  νά χάνουν τήν 
άμεση σημασ ία  τους. Μέ τήν συνεχή Αφαίρε
ση, Επιλογή καί μετάταξή τους Αλλοιώνον
ται τόσο πού  δέν θυμίζουν π ιά  τήν προη
γούμενη Εξωτερική τους όψη. Ά π ό  στο ιχεία  
μιας όρισμένης πρα γμ ατικότητας μέσα στήν 
όπο ια  είχαν μιά συγκεκριμένη θέση, γίνον
ται σ το ιχεία  μιας άλλης πρα γμ ατικότητας 
(τής τέχνης), δπου Αποκτούν μιά νέα σημα
σ ία  καί διαδραματίζουν ένα διαφορετικό 
ρόλο.

Παράλληλα, μέσα Απ’ τήν δ ιαδικασ ία  τής 
Ανάπλασης δημιουργούνται καί ν έ α  σ τ ο ι 
χ ε ί α ,  σχετικά  Ανεξάρτητα Από τά  άνα- 
πλασσόμενα. Τ ά  στο ιχεία  αυτά  γεννιούνται 
π α ρ ά  τήν πρόθεση τού δημιουργού ή πέρα  
Από τήν πρόθεσή του, είναι κατηγορίας μορ
φικής -  τεχνικής ή περιεχαμενολογικής καί 
έχουν τήν τάση νά Εξωθήσουν τά  δοσμένα 
Από την πρα γμ α τικότη τα  στο ιχεία  ά πό  τό 
έργο  καί νά τ ά  ύποκαταστήσουν μέσα σ ’ 
αυτό. Τό φαινόμενο αυτό είναι πολύ έκδηλο 
σ τ ις  περ ιπτώ σ εις  Εκείνες, πού  τό  έργο ξε
περνάει τήν πρόθεση τού δημιουργού, καθώς 
καί δτο:ν παράλληλα  μέ τό δη μι ουργούμενο 
έργο  καί μέσα Α π’ αυτό γεννιέται καί ένα 
άλλο, πού  δέν τό  προκάλεσε ά μεσα  ή Εξω
τερική π ρ α γ  ματ ι κότητα.

Τ ά  στο ιχεία  τής εξωτερικής πρ α γμ α τικό 
τη τα ς άναπλασμένα πέρ α  ά πό  τό  πρώ το σ τά 
διο Ανάπλασης πού  άναφέραμε π ιο  πάνω , 
μαζί μέ τά  νέα στοιχεία  τ ά  δημιουργημένα 
μέσα Α π’ την διαδικασ ία  τής ανάπλασης 
συνθέτουν σάν σύνολο ένα έργο, πού  δχι μό
νο ξεπερνάει π ιά  τ ις  απα ιτήσ εις τής Αρχής 
τή ς  «ενδυνάμωσης τής πραγματικότητας» , αλ
λά  καί θέτει υπό Αμφισβήτηση αυτή τήν α ρ 
χή. Τό έργο  τέχνης τώ ρα π ιά  δέν έχει σκο
π ό  νά συγκινήαει καί νά Επηρεάσει π ιο  έν
τονα  α π ’ όσο θά συγκινούσαν αυτά  καθ’ 
έαυτά  τά  στο ιχεία  πού πήρε Από τήν εξω 
τερική πραγματικότητα , αλλά  συγκινεί μέ 
τά  δικά  του νέα στοιχεία .

"Α ς πάρουμε μερικά π α ρ α δε ίγμ α τα :
Στον Φ. Εύαγγέλατο.

Οί τελευταίοι ψίθυροι τού «καλήμέρα»
κόπηκαν...
Βουβοί, κουφοί, γείραμε πάνω  σ τά  χα ρ τιά
ρίχνοντας σέ σχηματισμούς τά  παγω μένα

νούμερα 103



άττό σπασμένα δάχτυλα ττού δέν ήταν δι
κά μας.

"Εντεχνη υπογράμμιση στοιχείων ένός κα
θημερινού βιώματος, έπιλεγμένη διάταξή τους 
και ενδυνάμωση της συγκινησιακής τους ά- 
κτινοβολίας. (άνάπλαση πρώτου βαθμού). 
"Ομως ό στίχος

τα  χελιδόνια πέρασαν χωρίς να μάς γνω
ρίσουν...

άντιπροσωπεύει ένα στάδιο  άνάπλασης π ιο  
προχωρημένο.

Στον Κ. Κοβάνη.

Πάει καιρός που στα  λόγια  σου 
αντηχούν τα  βήματα τού χωρισμού...

Ή  έξωτερική ά<|>ορμή πού γέννησε τούς 
στίχους, ή σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  υ λ ι 
κ ή  ά ν θ ρ ώ π ι ν η  σ υ μ π ε ρ ι φ ο 
ρ ά ,  δέν ξεχωρίζει π ια  μέσα τους. Συγκινούν 
με νέα, δικά τους στοιχεία. Οι έπόμενοι ό
μως στίχοι περιέχουν μόνο τά  στοιχεία  πού 
προσφέρει καί ή άμεση έξωτερική π ρ α γμ α τ ι
κότητα.

...εΐδε τούς φίλους νεκρούς, 
τ ’ άποσπάσμστα  να ρίχνουν.
Τά τελευταία λόγια , τά  «ζήτω» 
το βάσανο τής σιωπής, 
είδε τά  γράμμοττα των δικών του 
να λιγοστεύουν...

Στήν Β. Θεοδώρου.

Πώς δεν έττήρα τον ανήφορο μαζί σας, 
πα ρά  μέ συροενε με τ ’ ά σ πρ α  μου μαλλιά 
καί μ* έρριξαν στή μάντρα καί μέ μάντρι

σαν
μαζί μ’ άλλες καμένες,
πού κλαίγανε καί κείνες πώ ς δέν πήραν τά

βουνά
μέ σύντροφο τήν πείνα  καί το θάνατο 
πα ρά  στα  σίδερα, στήν καταφρόνια, 
καί μούδωκαν άσπρο χαρτί νά βάλω ύπο-

γραφή
ή ανήξερη
κι απάνω  έγράψανε πώ ς σέ ξεγράφω π ιά  
καί πώ ς σέ καταριέμαι, γ ιέ  μου...

ή ακόμα ετούτοι οί στίχο ι:

Μ προστά σου εφτά τουφέκια 
π ίσ ω  σου τό χάραμα
μέ τά  τριαντάφυλλα καί μέ τούς κρόκους, 
τ ί σουδινε κουράγιο, τ ί δέ φτέρωνε 
τ ί κοίταζαν τά  μάτια  σου πέρα  -  μακρυά 
κ’ ήτανε τόσο ξάστερο τό  μέτωπό σου 
ποιάν Ευτυχία, ποιάν "Ανοιξη εΐδες νά ξη

μερώνει
π ίσ ω  από  τά  τειχ ιά  κι α πό  τά  σίδερα...

Σ τά  δυο παροπτάνω αποσπάσματα  τής 
ποιήτριας γίνεται κυρίως μιά περίτεχνη κα-

τοτγραφή συγκλονιστικών περιστατικών καί 
ένδυναμώνανται τούτα. "Ό μως μπροστά στήν 
βαθύτερη ούσία τους σ τ α μ α τ ά ε ι  ή 
ποιήτρια  μέ ερώτηση, («πώς δέν έττήρα τον 
άνήφορο μαζί σας» καί «τί σουδινε κουράγιο, 
τ ί σέ φτέρωνε»). "Αν ήθελε νά προχωρήσει 
στήν άποκάλυψη καί έκφραση αυτής τής βα
θύτερης ουσίας τους, άναγκαστικά θά έμπα ι
νε σ ' ένα στάδιο  άνάπλαση ς πέρα  ά πό  τό 
πρώτο. "Αν αυτό δέν γίνεται, εΤναι γιοττί υ
περισχύει έδώ ή άντίληφη πώ ς τό συγκινησια
κό ύλικό έπιδρα  π ιό  καίρια μέ τήν άμεσό- 
τητά του, π α ρ ά  όταν άπευθύνεται περισσό
τερο άναπλασμένο, σέ μιά πολυπλοκότερη λει
τουργία  τού ανθρώπινου συναισθηματισμού.

"Αν ή άνάπλαση πρώτου βαθμού ε Τ ν α ι  
ή δ η  τ έ χ ν η  καί μάλιστα συχνά επ ι
βλητική καί κοθόλου εύκολη, ή μοίρα τού 
ποιητή δέν μπορεί νά περιοριστεί μόνο μέσα 
σ ' αύτό τό  στάδιο. Ε πιμένουμε στούς τρείς 
παραπάνω  ποιητές, γ ια τ ί μοιάζουν νά π ι
στεύουν ότι είναι άνεπίτρεπτη  ή άνάπλαση 
πέρος άπό  τον πρώτο βαθμό, όταν δηλαδή 
αυτή φτάνει μέχρι τήν άλλο ίωση, τήν πο ιοτι
κή άλλαγή τών στοιχείων πού συνθέτουν τά 
βιώματά τους. Πραγματικά παρατηρεί κα
νείς στήν όνάτττυξη τού λόγου τους, ότι κά
θε Φορά πού ή νομοτέλεια τής διαδικασίας τής 
ανάπλασης τούς όδηγεϊ μπροστά σέ νέα στοι
χεία, νέες κατηγορίες, διστάζουν νά τ ις  υι
οθετήσουν άπό  φόβο μήπως άπομακρυνθούν 
άπό τη συγκινησιακή τους πη γή  καί τήν προ- 
δόσουν. ΕΤναι τόσο πλούσιες οί έκφραση- ' 
κές τους δυνατότητες, όπως έδειξαν καί π ά 
λι ότερες εργασίες τους, πού  ή εκφραστική 
άτσλμία τους γίνεται ακόμη πιό  χτυπητή καί 
αδικαιολόγητη.

Στον Φ. Εύαγγελάτο παρουσιάζεται μιά 
άνισομέρεια ανάπλασης πού αρχίζει άπό την 
άπλή αφηγηματική περιγραφή καί φτάνει συ
χνά σέ μετουσίωση υστέρα άπό  άφαιρετική 
διαδικασία. "Ετσι, στίχοι διαφορετικής υφής 
έχουν μιά γειτνίαση δυσαρμονική, πού  μαρ
τυρεί άξεκαθάριστη θέση μπροστά στο έκ- } 
φραστικό πρόβλημα. Ή  προσήλωση στήν άρ- i 
χή τής ενδυνάμωσης είναι άποφασιστική καί 
τελικά βάζει τήν σφραγίδα της στά  ποιήμα
τα  τού Εύαγγελάτου.

Στον Κ. Κοβάνη έχουμε τήν εντύπωση ότι 
ή ποίηση άρχίζει άπό κεΤ πού τελειώνει τό 
ποίημα. Αφήνει τό παραπέρα  στάδιο  ανά
πλασης νά έπιτελεσθεΐ μέσα στον άναγνώ-> 
στη, στον όποιο προσφέρει τό έντεχνα δια
ταγμένο ύλικό. Μέσα στά ποιήμοττά του εΤ
ναι σά  νά πλανιέται ό απόηχος τών νέων 
στοιχείων πού αναπόφευκτα γεννήθηκαν άλ- 
λά δέν μπήκαν τελικά μέσα σ 3 αυτά.

Τό φαινόμενο εΤναι άκόμη π ιό  σοβαρό στήν 
Β. Θεοδώρου, πού σέ παλιότερα ποιήμοττά 
της εΤχε περάσει τήν άνάπλαση πρώτου βα
θμού. Τώρα ή εκφραστική της γραμμή κοττα  ̂
τείνει αποφασιστικά στην άποκάθαρση 
λόγου της άπό όλα τά  δευτερογενή στοιχί 
Γ ιά την έπίτευξη τής τέλειας άμεσ~ 
χρησιμοποιεί περίτεχνα άκόμη καί έντε 
ιδιωματισμούς.



To έκφραστικό πρόβλημα που άντιμετωττί- 
ζουν και οι τρείς αυτοί ποιητές (παραμονή 
ή μή στην άνάττλαση πρώτου βαθμού), δεν 
περιορίζεται μόνο σ ’ αυτούς. Α πασχολεί ένα 
μεγάλο μέρος τής νέας ποιητικής μας γενιάς.

Τό πρόδλημα  κατά ένα μεγάλα βαθμό εί
ναι ζήτημα έπιδράσεων. Ή  ποίηση των π α 
ραπάνω ποιητών εΐναι δασικά  ποίηση κοινω
νικού χαρακτήρα. Ξεκινάει καί κρατάει αναγ
καστικά πολλά  χαρακτηριστικά ά π ό  τήν, ά- 
πομακρυσμένη βέβαια, παράδοση τής κοινω- 
νιστικής πο ίησης, όπω ς αυτή παρουσιάστηκε 
παλιότερα  στην ‘Ελλάδα, με ένδιάμεσο σ τα 
θμό την έκπληκτικά γνήσια  καί άμεση ποίηση 
του Φώτη Ά γγουλέ, π ρ ο ς τον όποιο πολλές 
συγγένειες παρουσιάζουν.

Κυρίως όμως είναι πρόβλημα, ή καλύτερα 
δίλημμα, Ιδεολογικό. Οί Ιδέες καί τά  βιώ
ματα  που  έκφράζουν καί οί τρεις πο ιητές έ
χουν π ρ α γμ α τικ ά  τέτο ια  σπουδαιότητα, που 
ή μετάδοση καί αφομοίωσή τους ά π ό  τό κοι
νό έχει αποφασιστική σ ημασ ία  γ ιά  τον δη
μιουργό. Ή  επικοινωνία του μέ τους ανθρώ
πους, που  μαζί τους συμπάσχει, αποτελεί την 
ουσία καί τό  κριτήριο τής δικαίωσης του έρ
γου του. "Ενας ποιητής, που  τό έργο του θά 
ήταν δυσπρόσιτο σ ’ αυτούς πού άποτέλεσαν 
ή τού έδοσαν τό  Ολικό του, π ο ιά  δικαίωση 
μπορεί να έχει;

Μιά τέτοια  τοποθέτηση τού προβλήματος 
είναι μάλλον συναισθηματική καί γ ίνεται π ά 
νω σέ ελλιπή βάση. Παραγνωρίζει τό  γ εγο 
νός ότι, όπω ς ή ζωή καί ή κοινωνική πράξη 
έχει τή νομοτέλειά της, έτσι καί ή τέχνη, σάν 
μέρος τού έποικοδομήματος, έχει κι αυτή 
τή δική της κίνηση καί νομοτέλεια α π ’ την 
οποία  δεν μπορεί να ξεφύγει ή καλλιτεχνική 
δημιουργία. Υ π ά ρ χε ι μιά ι δ ι α ί τ ε ρ η  
α ξ ι ο λ ό γ η σ η  κ α ί  δ ι κ α ί ω σ η  
ενός έργου μέσα στήν περιοχή, στο είδος 
που ανήκει. Ποιήματα που  άπόκτησαν ήδη 
μιά θέση στον χώρο τής ποίησης, που  αντι
προσωπεύουν σταθμούς στήν ανάπτυξη τής 
εκφραστικής, χά ρ ις  σ τα  στο ιχεία  που  γέννη
σε ή δ ιαδ ικασ ία  τής δημιουργίας τους, δέν 
μπορούν νά δεχτούν κοντά τους άλλα  πο ιή
ματα που άντιπροσωπεύουν παρωχημένα σ τά 
δια αισθητικής δ ιάπλασης. Ή  άνάπτυξη τής 
ποίησης είναι ανεξάρτητη ά π ό  τ ις  προθέ
σεις τών ποιητών καί έχει τ ίς  δικές της α 
παιτήσεις.

Τό σπουδαιότερο όμως που  παραγνω ρίζε- 
ται είναι τό  γεγονός ότι στή σημερινή εποχή 
ή ιδεολογική καί ψυχική συγκρότηση τού άν- 
θρώπου είναι περισσότερο άνεπτυγμένη, έ
χει περάσει άλματικά σ ’ ένα τέτοιο στάδιο 
που όχι μόνο μπορεί αλλά καί α π α ιτε ί, νά 
απευθύνεται ή ποίηση σέ μιά π ιο  πολύπλοκη 
λειτουργία του, πού  τήν άσκεΐ επάξια . ‘Ο 
σημερινός άνθρωπος δέν δέχεται τό ρόλο τού 
παθητικού δέκτη της τέχνης, που  έπα ιζε άλ
λοτε. Ζητάει ά π ό  τήν τέχνη καί τήν ποίηση 
pV έκφραση τής βαθύτερης ουσίας του, πού  
^Ρχισε π ια  νά την άνιχνεύει. Οί ποιητές δέν 
έχουν δικαίωμα νά τού την άρνούνται.

ΒΥΡΩΝΑΣ Λ ΕΟ Ν ΤΑ ΡΗ Σ

Γ ι ώ ρ γ ο ς  Γ.  Α λ ι σ α ν δ ρ ά τ ο ς
1 )  « Λ α σ κ α ρ ά τ ο ς  κ α ί  Ρ ο ΐ -  
δ η ς » , μ ε λ έ τ η .  Α ν ά τ υ π ο  ά π ό  
τ ή  « Ν έ α  Ε σ τ ί α » ,  τ ε ύ χ ο ς  
Λ α σ χ α ρ ά τ ο υ ,  Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν 
ν α  1 9 6 1 ,  σ ε  λ.  6 8 .

2 )  « Τ ό  φ υ λ λ ά δ ι ο  τ ο ύ  Λ α -  
σ κ α ρ ά τ ο υ  « Π ε ρ ί  τ ο ύ  ά π ’ ά  μ- 
β ω ν ο ς  Ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς » ,  μ ε 
λ έ τ η .  Α ν ά τ υ π ο  ά π ό  τ ή  « Ν έ α  
Ε σ τ ί α » ,  τ ε ύ χ ο ς  Λ α σ κ α ρ ά -  
τ ο υ  Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α  1 9 6  1, σ ε  λ. 8.

3 )  « ' Ο  σ ε ι σ μ ό ς  τ ή ς  Κ ε φ α-  
λ ο ν ι ά ς  τ ο ύ  1 8 6 /  κ α ί  ό Λ α 
σ κ α ρ ά τ ο ς » ,  μ ε λ έ τ η .  Α ν ά 
τ υ π ο  ά π ό  τ ό  π ε ρ .  « ’ Η ώ ς » .  
‘Α φ ι έ ρ ω μ α  Κ ε φ α λ ο ν ι ά ς ,  1962, 
σ ε  λ. 6. « Δ υ ο  ά ν έ κ δ ο τ α  γ ρ ά μ μ α 
τ α  π ρ ο ς  τ ό  Λ α σ κ α ρ ά τ ο » ,  μ ε λ έ 
τ η .  Α ν ά τ υ π ο  ά π ό  τ ό  « ‘ Ε 
π τ α ν η σ ι α κ ό ν  Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο υ »  
τ ο ύ  1 9 6  3,  σ ε λ .  6.

*0 μελετητής τοϋ Λασκαράτου Γιώργος Ά λι- 
σανδράτος έξετάζει συγκριτικά στό δοκίμιό του 
«Λασκαράτος καί Ροΐδης» τούς δυό νεοέλληνες 
σατιρικούς, διαφωνεί μέ κείνους πού υποστη
ρίζουν πώς υπάρχουν ανάμεσα τους βαθύτερες 
συγγένειες καί αναλογίες, καί καταλήγει σέ 
τελείως διαφορετικά συμπεράσματα: παρά τις 
έπιφανειακές αναλογίες, είναι δυό διαμετρικά 
αντίθετες περιπτώσεις, πού τίς χωρίζει ή δλη 
τους υπόσταση κ’ ή στάση τους απέναντι στά 
βασικά κοινωνικά καί πολιτικά προβλήματα τής 
εποχής τους. ’Ανατέμνοντας μέ επιστημονικά 
κριτήρια τό θέμα, υπογραμμίζει τή βασική αν
τίφαση του Λ .: «Θρησκευτικός φιλελευθερισμός 
άπό τό ένα μέρος, συντηρητική και Αντιδραστική 
κοινωνική νοοτροπία καί πολιτική τοποθέτηση 
άπό τό άλλο». ’Εξετάζει τόν αντικληρικαλικό 
του αγώνα σέ συνάρτηση μέ τή στάση τοϋ έφτα- 
νησιώτικου ριζοσπαστισμού απέναντι στον ορ
θόδοξο κλήρο, καί τονίζει τήν αδυναμία του νά 
ανακαλύψει τή βασική αιτία τοϋ κακού —  τήν 
εγγλέζικη κατοχή. ’Αντίθετα άπό τό Α. πού 
«όχι μόνο έθρήσκευε (μέ τήν ευρύτερη έννοια 
τοϋ όρου) αλλά καί έταύτιζε τή θρησκεία μέ 
τήν ηθική», ό Ροΐδης βλέπει «τά πράγματα τής 
θρησκείας καί τής Εκκλησίας, δχι βέβαια μέ 
κακοδοξ ία αιρετικού ούτε μέ μισαλλοδοξία φα
νατικού εχθρού... αλλά μέ φανερή αδιαφορία 
ενός απίστου». Εξετάζοντας γενικά τό έργο, 
τή ζωή και τήν ιδεολογία τών δυό σατιρικών 
σέ συνάρτηση μέ τίς ίδικές συνθήκες καί μέσα 
στό ιδιαίτερο κοινωνικό, πολιτικό, ιδεολογικό 
μά και πνευματικό κλίμα καί χωρίς νά παρα- 
σέρνεται άπό προκαταλήψεις, αισθηματολογίες 
καί στείρους τοπικισμούς, διαπιστώνει: «Ή  δλη 
πνευματική καί ανθρώπινη ύπόσταση τοϋ Α. 
καί τοϋ Ρ ., ή ζωή, ή δράση καί τό έργο τους 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ή αντιθέσεις. 
Έ κτος τοϋ δτι 5 Ρ . δέν ήταν ποιητής —  κι δ 
Α. όμως μέτριος ποιητής είναι —  διαφέρουν 
καί στή θρησκευτικότητα, στή σατιρική διάθε
ση, στον αντικληρικό αγώνα, στον τρόπο πού 105



Αντιμετώπισαν τόν Αφορισμό τής Εκκλησίας, 
στή γλωσσική θεωρία καί πράξη, στον τρόπο 
τής ζωής καί γενικά στό χαρακτήρα καί τήν 
δλη συγκρότηση τής προσωπικότητάς τους». Μι
λώντας ωστόσο για  τήν ουσία τής σάτιράς τους, 
υποστηρίζει: «'Ο ένας (δ Λ.) γκρεμίζει μέ 
πρόθεση αναδημιουργίας. Ό  άλλος (ό Ρ .) 
καταλύει μόνο από Αρνητισμό, χωρίς νά θέ
λει (ούτε μπορεί άλλωστε) νά δημιουργήσει». 
Μα δ Αασκ. δεν γκρεμίζει, δέν έχει καθόλου 
τέτοια πρόθεση, άπλώς χειρουργέ! γιά  νά συν
τηρήσει στή ζωή τό άρρωστημένο κοινωνικό 
σώμα. Έ νώ  δ Ροΐδης καταλύει, χωρίς νά βλέ
πει —  γιατί ήταν πολύ πρόωρο γιά  νά ίδε! — 
κάποια πραγματική διέξοδο.

Στά άλλα τρία φυλλάδια δ Γ. ’Αλισ. μελε
τάει μερικά ειδικά λασκαρχτικά θέματα.

Ά λ έ κ ο ς  Γ.  Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο ϋ ,
‘Ο Λ α σ κ ο ρ ά τ ο ς  ώ ς  σ α τ ι ρ ι 
κ ό ς  π ο ι η τ ή ς  —  Σ ύ ν τ ο μ ο  Χ ρ ο 
ν ο λ ο γ ι κ ό  δ ι ά γ ρ α μ μ α  τ ή ς  
ζ ω ή ς  τ ο υ  Α.  Λ α σ κ α ρ ά τ ο υ .  
’Α ν ά τ υ π ο  ά τ τ ό  τ ή ν  « Ν. ‘ Ε 
σ τ ί α » .  Α θ ή ν α  1 9 6 1 ,  8.

Ό  φιλολογικός επιμελητής τής έκδοσης τών 
‘Απάντων εξετάζοντας τή σάτιρα τού Α. κάνει 
μερικές όρθές διαπιστώσεις, άντικρούοντας ταυ
τόχρονα διάφορες άκριτες Απόψεις γ ιά  τόν κε- 
φχλλωνίτη σατιρικό. Κ. ΠΟΡΦΓΡΗΣ

Κ. Π. Κ α  6 ά  φ η ς , Π ο ι ή μ α τ α .  
Α' .  ( 1 8 9 6 - 1 9 1 8 ) .  Π ρ ώ τ η  τ  υ -
τ Γ ο τ τ ο ι η μ έ ν η  έ κ δ ο σ η .  Φ ι λ ο 
λ ο γ ι κ ή  έ  π  ι μ έ λ  ε ι α  Γ.  Π.  Σ α  6 - 
β ί δ η .  Ε ι κ ό ν α  ε ξ ω φ ύ λ λ ο υ  
ά τ τ ό  τ ή  χ α λ κ ο γ ρ α φ ί α  τ ο υ  
Γ ι α ν .  Κ ε φ α λ λ η ν ο ύ .  ‘' Ι κ α ρ ο ς  
1 9 6 3 ,  σ .  1 4 3  +  3 λ.

Ή  πρώτη λαϊκή έκδοση τών ποιημάτων του 
Καβάφη. eO επιμελητής Γ. Σαββίδης τά κατά- 
ταξε μέ τή θεματική σειρά πού δ ίδιος δ Κα- 
6άφης τούς έδινε, συναρμολογώντας τα σέ τεύ
χη . Στον πρώτο τόμο δημοσιεύονται τά δυό τεύ
χη 1905 - 1915 καί 1916 - 1918 καί «ώς ε
πίμετρο δλα τά παλαιότερα όσα δέν είχε έγ- 
κχταλείψει δ Ποιητής* καί αυτών τών ποιημά
των ή σειρά είναι θεματική». Στό τέλος προσ
τίθεται κατά τό καβαφικό πάντα ύπόδειγμα 
συνολικό χρονολογικό ευρετήριο.

M i c h e l l e  A v 6 r o f f ,  D a n s  l e s  
l i e s  g r e c q u e s  a v e c  l e s  b a r o n s  
f r a n c s .  M e r c u r e  d e  F r a n c e ,  ( P a 
r i s )  M C  M L  X I I I ,  1 6 ,  σ .  1 9 9 + 1  λ.
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To βιβλίο περιέχει τέσσερα Ιστορικά αφηγή
ματα, από τήν εποχή τής Φραγκοκρατίας στήν 
Ε λλάδα . Μέ κέντρο κάποιο λησμονημένο πρό
σωπο, χαμένο στίς μουχλιασμένες σελίδες πα
λιών χρονικών, ή συγγρ. μεταφέρει τόν ανα
γνώστη στή μεσαιωνική ζωή τής νησιώτικης 
Ελλάδας κυρίως: μέσα από τούς αδιάκοπους 
αλληλοσπαραγμούς τών Φράγκων τής Εύβοιας 
καί τις συγκρούσεις μέ τό Βυζάντιο ξεπροβάλ

λει ή τυχοδιωτική μορφή τού Λικάριου, πού 
καλύπτει μιάν δλόκληρη πεντηκονταετία καί 
πού μόλις κουρασμένος από τό «ματωμένο πα ι
γνίδι του» άποσύρεται γ ιά  νά ζήσει ήσυχα, «τά 
χρονικά τής 'Ιστορίας λησμονούν ακόμα καί τ ’ 
δνομά του». Μέ τή «Μαρούλα ντ* Άραγκόν» 
ξαναζούμε τή φραγκοκρατούμενη Κάρυστο, ένώ 
μέ τή θλιβερή Ιστορία τής Φιορέουσας τής 
«Λούκισσας τής Νάξου», κόρης τού γέρο - δούκα 
Ιω άννη , ό Αναγνώστης μετέχει στά πάθη, καί 
στίς Ιντριγκες, δπου βασικό ρόλο παίζαν οΐ 
Βενετσιάνοι. Τέλος στό τελευταίο Αφήγημα «Ή  
πειρατία στήν Ελλάδα», ή συγγρ. μάς φέρνει 
σ’ έπαφή μέ τή ζωή τής θάλασσας καί τών πα
ράλιων τού Αιγαίου στήν Ιδια περίοδο, καί 
μάς Αποκαλύπτει τους δρόμους τών πειρατών 
μέ τούς φράγκους φεουδαρχικούς άρχοντες.

Ή  Απλή, λιτή αφήγηση πέρα από τήν όποια 
Ιστορική γνώση, μάς μπάζει προπαντός στήν 
ατμόσφαιρα τής έποχής, μιάς εποχής πού οί 
θρύλοι της έχουν καταχωνιαστεί στά έρειπωμέ- 
να καί στοιχειωμένα φράγκικα κάστρα, τά ό
ποια βλέπουμε σέ ώραιότατες εικόνες εκτός 
κειμένου στό βιβλίο τής Μικ. Άβέρωφ.

Σ τ α ύ ρ ο ς  Κ α ρ α κ ά σ η ς ,  ‘Ο 
Κ.  Π. ι Κ α δ ά φ η ς .  Μ ε λ έ τ η .  Δ ί 
φ ρ ο ς  1 9  6 3 'Α θ ή ν α .  8, σ . 9 1 +  1 λ.

Στή μελέτη αυτή δ συγγραφέας ασκεί δρι- 
μύτατη πολεμική εναντίον τού γνωστού καβα- 
φολόγου Τίμου Μαλάνου, φτάνοντας μερικέςΐ 
φορές ώς τήν παρερμηνεία τών άπόψεών του.Ι 
Κατηγορεί λ .χ . τόν Μ. ότι υποστηρίζει πώς δ 
Καβάφης έκοβε τό τσιγάρο στή μέση «από πα-j 
ραξενιά ή γ ιά  νά κάνει εντύπωση ή οικονο-, 
μία» ένώ αυτό τδκανε «γιατί τού τό έπέβαλ-ν 
λαν οί γιατροί». Μά ή παρατιθέμενη φράση 
τού Μ. δέ λέει τίποτα διαφορετικό: «Τήν ζωή 
του τήν Αγαπά καί τήν προφυλάσσει, μετριάζεις 
τις δόσεις, μετρά τά τσιγάρα του, τά κόβει 
στή μέση, τά λιγοστεύει έξακολουθητικά...»! 
(σ. 2 1 ). Τπάρχουν ώστόσο παρατηρήσεις εύ
στοχες. ’Αλλά δ περιορισμένος σ/οπός πού έ
χει τάξει δ συγγραφέας νά Αποκρούσει τίς Α
πόψεις τού Μ. τόν εμποδίζει νά κάνει μιά συ
νολική κριτική θεώρηση τού Καβάφη.

Π α ν .  Μ ο υ λ λ ά ς ,  Μ α ρ τ υ ρ ί ε ς  
γ ι α  τ ό  Σ ο λ ω μ ό  ( δ υ ό  Α ν έ κ 
δ ο τ α  γ ρ ά μ μ α τ α  τ ο ύ  Κ ω ν .  
Τ υ τ τ ά λ δ ο υ ) .  ’Α ν ά τ υ π ο  ά τ τ ό  
τ ό ν  « ’ Ε ρ α ν ι α τ ή » ,  ’ Α θ ή ν α  
1 9 6 3 ,  σ.  1 2  ( 9 9 - 1 1 0 ) .

Τά δυό γράμματα τού Κων. Τυπάλδου, γνω
στού γ ιά  τίς ύπό θρησκευτικό περικάλυμμα 
συγκρούσεις του μέ τούς ^Αγγλους, παρέχουν 
ενδείξεις γιά  κάποιες πνευματικές προτιμήσεις 
αλλά καί ανθρώπινες σχέσεις τού Σολομού, μι* 
λούν όμως εύγλωττότερα γ ιά  τόν Ιδιο τό <»ν- 
τάκτη τους, μιάν Από τίς ωραιότερες έ π τ α ^  
σιακές μορφές τών μέσων τού 19ου αί. Ή 
έκδοση από τόν Παν. Μουλλά αυστηρά Επι
στημονική, φωτίζει τό αντικείμενο από πολλές 
γωνίες. Κ.
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Θ Ε Α Τ Ρ Ο  σ χ ό λ ι α

’Απίστευτα καί όμως αληθινά
1962: Ή  Δόρα Στρατού προτείνει νά συμ- 

μετάοσχει δωρεάν σ τ ις  εκδηλώσεις του φεστι
βάλ Αθηνών. Ή  πρότασή της δεν γίνεται 
δεκτή.

1963: 'Ο  Ε .Ο .Τ . διαπραγματεύετα ι τή
συμμετοχή τών Λαϊκών Μποολλέτων Δόρας 
Στρατού στο φεστιβάλ. Προκαταβάλλει μάλι
σ τα  την αμοιβή. Την τελευταία  στιγμή, όμως, 
με έμμεσο τρόπο, το συγκρότημα τών Λ αϊ
κών Μπαλλέτων μένει καί πάλ ι έκτος φεστι
βάλ. Ή  Δόρα Στρατού, μέ έντονες δηλώσεις 
διαμαρτυρίας στον τύπο, καταγγέλλει καί 
τον αποκλεισμό του συγκροτήματος της καί 
—  κυρίως —  τον τρόπο πού έγινε ό άπο- 
κλεισμός αυτός.

Νά, λοιπόν, πού  υπάρχει καί ή περίπτωση 
νά εφαρμόζει το έπίσημο κράτος τακτική κλε
φτοπολέμου, που, βέβαια, ήταν καί ή μόνη 
του διέξοδος. Γιατΐ άν ήθελε νά πολεμήσει 
τ ίμ ια , θαλεγε α π ’ την άρχή: «Δε θέλουμε
νά συμμετάσχει τό Συγκρότημα Δόρας Σ τρ α 
τού στο φεστιβάλ. Δεν τό θέλουμε γ ια τ ί θά- 
ναι μιά κακή άρχή. Δεν τό θέλουμε γιοττί δέ 
θέλουμε νά περιλάβει τό φεστιβάλ εκδηλώ
σεις Λαϊκής Τέχνης, γ ια τ ί δέ θέλουμε ν’ α
νοίξουμε την πόρτα  στά  ελεύθερα συγκρο
τήματα».

"Ομως αυτά τά  π ρ ά γμ α τα  δέ λέγονται. Γί
νονται μσνοτχά. Καί τελικά, φαίνεται π ώ ς ή 
Δόρα Στράτου είχε πολύ δίκιο, στο σχόλιο 
πού  έχανε όταν πληροφορήθηκε —  έπιστρέ- 
φοντας όσιό ταξίδι της στο έξωτερικό —  
τον έντεχνο αποκλεισμό της:

«Πέρυσι τούς ε ίχα  προτείνει νά συμμετά- 
σχω  δωρεάν στο Φεστιβάλ καί δεν τό δέ
χτηκαν. Φέτος φαίνεται π ώ ς -μέ πλήρωσαν α
κριβώς γ ιά  νά μη συμμετάοσχω...».

Ή σημασία τού κειμένου
Δίκαιη ή επ ιτυχία  τής επιθεώρησης «Ντόλ- 

τσε β ίτα  στην Αθήνα». Καί μιάς καί γίνε
ται λόγος γ ιά  συνέχεια τής συνεργασίας τών 
όχτώ πρωταγωνιστών καί τό  χειμώνα, π ρ έ
πει νά τονίσουμε προκαταβολικά ένα π ρ ά 
γμ α : ή μεγάλη επ ιτυχ ία  του θεάματος του 
«Περοκέ», δέν οφείλεται μόνο στο δτι ενώ
θηκαν όχτώ πρω ταγω νιστές του ελαφρού θε- 

108 άτρου, ocvti νά ιδρύσουν όχτώ θιάσους. ’Ο

φείλεται επ ίσης —  καί κυρίως —  στο γ εγ ο 
νός δτι ή έπιθεώρηση πού παρουσιάζουν ρί
χνει τό  βάρος της στην πολιτική σάτιρα . 
*0 σατιρικός σχολιασμός συγχρόνων γ εγ ο 
νότων είναι ένα στοιχείο άπαρα ίτητο  γ ιά  νά 
μιλάμε γ ιά  έπιθεώρηση. Καί χαιρόμαστε πού 
τό λαϊκό αυτό είδος, άφού επ ί χρόνια π α ρ α 
πλανήθηκε σέ άλλες κατευθύνσεις (προκλη
τικά μπαλέτα  κλ π .), έγκαταλείττει τό υπερ
θέαμα καί έπι στρέφει στην ύπερσάτιρα  τών 
πολιτικών μας δεινών. Λοιπόν, α ς  μη τό ξε
χνούν οί «όχτώ»: μόνο άν βαδίσουν στον ίδιο 
δρόμο, θά έχουν ανάλογη έπ ιτυχ ία  καί τό 
χειμώνα.

Συνέβη στην ’Αθήνα
«Στον νομό Ξάνθης. Έ π ι 400 εκλογικών 

τμημάτων. ’ Εγγεγραμμένοι 3 .462 . Έψήφι- 
σαν 4 .633 . Έ γ κ υ ρ α  ψηφοδέλτια 6 .841 . Έ -  
λαβον: Ε Ρ Ε  7 .46 5 .0 0 0 , Έ ν ω σ ις  Κέντρου
μηδέν, ΠΑΜΕ υπό τό  μηδέν, Άνεξά:ρτητοι 42  
ύπό σκιάν...».

Αυτήν την (άδικη ;) σ ά τιρα  έκοονε στο κα- 
ροομανλικό κράτος ό νέος κομφερανσιέ Κ. 
Μ πάμπαρης σέ κέντρο άναψυχής τής ’Αθή
νας. Καί, φυσικά, δεν έμεινε ανενόχλητος. 
"Ενα βράδυ, έκπληκτο τό  κοινό του, τον α
κούσε νά λέει, μετά  τά  συνηθισμένα άστεϊα 
τού π ρ ογρ ά μ μ α τος:

«Σκοτεινές δυνάμεις θέλουν νά άφαιρέσουν 
τελείως ά πό  τό πρόγραμ μ ά  μου την πολιτι
κή σ ά τιρα  γ ιά  τον Καραμανλή καί την ΕΡΕ, 
πού  σ ά ς κάνει νά γελάτε. Λυπούμαι πολύ 
πού παραιτούμαι καί άποχω ρώ ,άλλά δέν 
γίνεται άλλιώς. Καληνύχτα σας».

Νά, λοιπόν, πού γυρίζουμε στο μεταξικό 
«θά τό  π ώ  κι άς τό πιώ», καί μάλιστα  έν 
σωτηρίω έτει 1963, καί μάλιστα επί κυβερνή- 
σεως υπηρεσιακής, καί δχι πολιτικής! Σ χό
λ ια ; Δέ χρειάζονται. Μόνο ένα μπράβο στο 
νεαρό κομφερανσιέ, πού  άντέδρασε ριζικό 
στη «βία  καί νοθείοο κατά τού προγράμμα
τος του, έστω χάνοντας τη θέση του.

Περιμένουμε
Τόν πιστέψαμε καί τον α γαπήσαμε τόν 

Ίά χω β ο  Καμποα/έλλη, σάν μιά α π ’ τ ίς  τπό 
σημαντικές παρουσίες καί σάν μιά ά π ’ τίς



π ιο  μεγάλες έλπίδες του θεάτρου μας. Τώρα, 
έπε ιτα  ά π ’ αυτό που έκανε είς βάρος 
του δημοσίου, του κοινού, και —  κυριότερα 
—  της θεατρικής μας πα ρ α γω γή ς, τάχουμε 
χαμένα. Μά είναι δυνατόν; *0 άνθρωπος που 
έγραψε την «Αυλή των θαυμάτων» και τήν 
« Η λ ικ ία  τής νύκτας», ό άνθρωπος πού  έφτια
ξε τό  «Παραμύθι χωρίς όνομα», μπορεί, γ ίνε
ται να μην έχει συναίσθηση των ευθυνών του 
άπέναντι στο  κοινό του και στον τόπο  του; 
Κι άν φέρνεται έτσι ό Καμπανέλλης, π ώ ς θα 
φερθούν άλλοι, με λ ιγότερο  ταλέντο, με μι
κρότερες άναγνω ρίσεις; Καί —  έστω —  π α 
ρασύρθηκε. Τώρα γ ια τ ί δεν ά πα ντά ; Γιατί 
δεν έξηγειται στο κοινό του —  όχι στο δικα
στήριο — ;

Ε ίμαστε λυπημένοι από  την περίπτω ση 
Καμπανέλλη. ’Αλλα είμαστε και ανήσυχοι. 
Αυτή ή πό ρ τα  που  άνοιξε σέ βάρος τού ντό
π ιου  θεάτρου, μπορεί να τό  καταστρέψει, να 
χαντακώσει εντελώς τό  —  έστω  —  μέτριο ε
π ίπ εδό  του. Καί περιμένουμε δυο π ρ ά γμ α τα : 
Τήν απόδειξη π ώ ς ό Καμπανέλλης θα συνε
χίσει στον πα λ ιό  του δρόμο.

Μιά άντιπνευματική ενέργεια

Τ ις τελευταίες μέρες έγινε μέ όλους τούς 
νόμιμους τύπους μιά επονείδιστη καί βάρβα
ρη ενέργεια: 'Ο  δικαστικός κλητήρας έκανε 
κατάσχεση καί έξωση του Χατζίσκου από  τό 
κηποθέατρο τής οδού Μαυρομοττα ίων, κατ’ 
εντολή τού Ταμείου Οδοστρωμάτων, δηλ 
τού κράτους. Ή  ενέργεια  αυτή, στη μέση 
τού καλοκαιριού είναι αδικαιολόγητη από  
κάθε άποψη. Μ πορεί βέβαια  ό Χ ατζίσκος να 
χρωστούσε μισθώματα, αλλά άν αναβαλλόταν 
ή εκτέλεση της κατάσχεσης γ ια  τό τέλος της 
σαιζόν, δεν θά έχανε τ ίπ ο τα  τό  Ταμείο (δηλ. 
τό κράτος) ενώ δεν θά πετιούνταν άνεργοι στο 
δρόμο πενήντα ηθοποιοί, καί δεν θά διακο
πτόταν ή λειτουργία  ένός θεάτρου. Κι ούτε 
κάν υπάρχει περ ίπτω ση να παραχω ρηθεΐ τό 
Θέατρο αυτή τη σ τιγμ ή  σ έ  άλλον έπιχειρη- 
ματία. "Ε τσ ι, κλείνει οριστικά γ ια  φέτος ένα 
Θέατρο, π ρ ά γ μ α  πού αποτελεί έγκλημα κατά 
τού πολιτισμού καί πού  θάπρεπε να άπο- 
Φευχθεΐ- μέ την υλική συμπαράσταση τού 
κράτους φυσικά, τό άποϊο τόση στοργή  έδει
ξε πά ντα  προς τό  ελληνικό θέατρο. "Η όχι;

•  "Ωστε δ κ. AIM. ΧΟΓΡΜΟΓΖΙΟΣ δέν θεω
ρεί αξιόλογο έργο τόν «Ρήγα» τοΟ χ. ΣΠ.
ΜΕΛΑ; Ό  «Ρήγας» δμως παίχτηκε μέ παρά- 
τες καί γιορτές στό Εθνικό κι δ Ιδιος δ κ.
Αίμ. X. έξεφώνησε τόν πανηγυρικό γιά  τα 80ά- 
χρονα τοΟ συγγραφέα. Τώρα, δπως μάς λέε ' 
δ Ιδιος χαρακτηριστικά, πρόκειται γ ιά  ένα έργο 
Αντιθεατρικό καί ανούσιο. Λοιπόν, οί 'Έ λληνες 
συγγραφείς πού χρόνια βλέπουν τλ έργα τους 
ν* απορρίπτονται από τό Εθνικό, άς μή π ι
κραίνονται. Τό μόνο πού δέν λαμβάνεται ύπ* 
όψη κατά τήν κρίση, είναι —  σύμφωνα μέ τήν 
δμολογία τού κ. Γενικού —  ή ποιότητα.

•  Μιά ματιά στίς θεατρικές εκδόσεις. Κυ
κλοφορεί ένας τόμος μέ έργα τού ΑΡΘΟΓΡ 
ΜΙΛΛΕΡ, μεταφρασμένα άπό τόν Μάριο 11λω- 
ρίτη. Προηγουμένως, είχε έκδοθεΐ καί τό θέα
τρο τού ΜΑΓΙΑΚΟΒΣΚΙ σέ μετάφραση τοδ 
νΑρη ’Αλεξάνδρου.

•  ’Αφού δ λόγος γ ιά  θεατρικές εκδόσεις* 
θά ήταν παράλειψη νά μήν άνχφερθούμε στό 
πολύ ενδιαφέρον καί πλούσιο σέ ύλη τελευταίο 
τεύχος τού περιοδικού «ΘΕΑΤΡΟ». Σημειώνου
με τή δημοσίευση —  σέ μετάφραση τού Βάρ- 
ναλη —  ένός Αποσπάσματος άπό τΙς «Ίκέτι- 
δες», που δ Ευριπίδης τδγραψε λές έχοντας στό 
νού του τή δολοφονία τού Λαμπράκη.

•  Σέ γνωστό αθηναϊκό κέντρο, δ ΚΟΝΨΕ- 
ΡΑΝΣΙΕ έκανε μέ τά ανέκδοτα καί τά αστεία 
του άντικαραμανλική σάτιρα. ΤΙς προάλλες δ
μως, οί σκοτεινές δυνάμεις πέτυχαν τήν απο
μάκρυνσή του. ’Αφού τόν συγχαρούμε θερμά 
εκφράζουμε μιάν απορία: καλά, τόν κ. Μπά- 
μπαρη τόν τσίμπησε ή Καρφίτσα, τό αθηναϊκό 
κοινό δμως, γ ιατί δέν μποϋκοτάρει τό κέντρο;

•  Μεγάλη ή επιτυχία τού «ΚΟΡΙΟΓ» του 
Μαγιακόβσκι, πού παίχτηκε στό Παρίσι άπό τό 
θέατρο Σάτιρας τής Μόσχας.

•  Τό πρώτο θεατρικό έργο τού ΒΕΡΚΟΡ, 
δ «Ζωολογικός Κήπος», πρόκειται ν’ άνεβαστεί 
στό θέατρο τής Σιτέ, στην Κχρκχσόν, καί τό 
περιμένουν μέ ανυπομονησία δλοι όσοι έχουν 
διαβάσει τό εξοχο βιβλίο του «L es an im aux  d e 
n a tu re s» .

•  Διαβατήριο γ ιά  τήν Τουρκία ζητάει δ 
ΧΟΤΗΣ ΠΕΡΓΙΑΛΗΣ. Του τό άρνοϋνται. Τό 
Σ.Ε.Η . διαμαρτύρεται. Τό υπουργείο Προεδρίας, 
με έγγραφό του, δίνει εντολή νά χορηγηθεί τό 
διαβατήριο. Οί γνωστές υπηρεσίες αδιαφορούν.
Καί γενναται τό (αφελές) ερώτημα: «ποιός
κυβερνάει, καί έπ ί υπηρεσιακής, αυτόν τόν 
τόπο;»

•  Στη σαιζόν πού πέρασε παίχτηκαν στη 
ΡΟΓΜΑΝΙΑ έργα των Σίλλερ, Μπωμαρσαί,
Σώου, "Ίψεν, Μπρέχτ, Ουΐλλιαμς, Κοκτώ, Ντύ- 
ρενματ κ .ά . ’Επίσης παρουσιάστηκαν 13 ρουμά- 
νικα έργα. Στη Ρουμανία υπάρχουν 43 επαγ
γελματικά θέατρα καί 12.000 ερασιτεχνικοί 
θίασοι.

•  ’Από τίς εκδόσεις « L ’A R C H E » πού 
έχουν προσφέρει στό γαλλόφωνο κοινό πλήθος 
ενδιαφέροντα θεατρικά βιβλία, κυκλοφορεί μιά 
σειρά τόμων μέ δλα τά κείμενα πού έχει γράψει 
δ Μπρέχτ σχετικά μέ τό θέατρο. Τιμή τόμου,
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Τ Ο  Θ Ε Α  Τ Ρ  Ο  

Τ ΟΥ  Χ Ω Ρ Ι Ο Υ
Ε ξετάζοντας τόν τρόπο δουλειάς ένός 

«Θεάτρου του χωρίου», δεν έχουμε αύταπά- 
τες. Τό γεγονός δτι βλέπουμε μέ συμπάθεια 
τόν σκληρό καθημερινό αγώνα των άνθρώ- 
πων πού δουλεύουν σ’ αυτό, δέν μάς έμπο- 
δίζει να διαπιστώσουμε οτι άλλη πρέπει να 
είναι ή θεατρική τροφή τής υπαίθρου. Ό  
Ό ργανισμός Ε τα ιρ ικώ ν Θιάσων άς προσέ
ξει κι αύτό τό θέμα.

— Ε φ τ ά  σ π ίτ ια , τριαντττπέντε κάτοικοι, έ- 
βδομήντα είσιτήρια... κ ’ ή παράσταση  πέτυ- 
χε θαυμάσια, σ ' αυτό τό μικροσκσττικό χω
ριό!

"Ετσι άρχισε να μάς διηγείτα ι τ ις  άνα- 
μνήσεις του ό κύριος Λουκάς Χρέλιας, π α 
λιός ττρωταγωνιστής και οργανωτής του ά- 
γροτικου θεάτρου.

— ΕΤναι ή όμορφότερή μου άνάμνηση, μες 
σ τα  30 χρόνια, πού  γυροφέρνω τά  χωριά της 
* Ελλάδας. Θά μου ττεΐτε, ττώς άποφ άσισα 
τότε νά στήσω τταράσταση σ ’ αυτό τό  μικρό 
λιμανάκι της Σκοπέλου, άπ* όπου εΤμασταν 
περαστικοί; "Ε, λοιπόν κύριοι, οι ίδιοι αυτοί 
οΐ τριανταπέντε άνθρωποι μου τό ζήτησαν έ- 
πίμονα. Μου τό  ζήτησαν σάν χάρη. Δέν εΤ- 
χαν ποτέ  τους ξαεναϊδεί θέατρο. Δ έ θά β γ ά 
ζαμε βέβαια  τά  έξοδά μας μ’ αυτά  τά  30 
φτηνά είσ ιτήρια ... αλλά ή τύχη στάθηκε κα
λή γ ια  μάς. Μιά τρικυμία ανάγκασε 2 - 3  
ψαροκάικα νά καταφύγουν σ ’ αυτό τό  ξεχα
σμένο λιμανάκι καί τό πλήρω μά τους μήν έ
χοντας π ώ ς  νά περάσει τη βραδυά του, μπού- 
καρε στο  θέατρό μας, κ έτσι τά  είσ ιτήρια  
γινήκαν έβδομήντα! Κ αταλαβαίνετε σ ίγουρα 
τή χα ρά  μας, δε φαντάζεστε όμως τ ί έγινε 
υστέρα α πό  τήν παράσταση. Η θοποιο ί καί 
ψαράδες ανακατεμένοι ήπιαμε κρασί, γλεν
τήσαμε, συναδελφωθήκαμε... "Α, τ ί όμορφη 
βραδυά! Θυμάμαι, παλιότερα  ακόμα, όταν 
ήμουν σ τα  π ρ ώ τα  μου ξεκινήμοτα, νεαρός 
κι άπένταρος βρέθηκα μόνος —  ξεκομμένο» 
α πό  κάποιον θίασο —  σ ’ ένα μικρό χωριό 
του Πηλίου. Δέν είχα  λεφτά νά φάω... μά 
ε ΐχα  τήν έμπνευση νά π ώ  στον ταβερνιάρη 
π ώ ς ήμουνα ηθοποιός. "Οσοι θαμώνες τ ’ ά- 
κουσαν λες κ* ήλεκτρίαπηκοα/! Τά μάτια  αυ
τών τών απλών ανθρώπων διψούσοενε γ ιά  θέα
μα. Μ" ανέβασαν πάνω  στον π ά γκ ο  τού μα
γαζιού  νά τούς κάνω παράσταση ... Ευτυχώς 
θυμόμουνα α π ' έξω τό «Κριτήριο» τού Δημη- 
τραχόπουλου, ένα διάλογο  της ψυχής μέ τόν 
Θεό καί τό  Διάβολο. "Ενα γαλά ζιο  πανί στη
μένο στή μιαν άκρη τού πάγκου, ήτανε ό 
Θεός! "Ενα κόκκινο πανί στην άλλη άκρη, 
ήτανε ό Δ ιάβολος! Κ’ εγώ  στή μέση άρχισα  
ν ά .π α ίζω , μιλώντας σάν ψυχή, σάν Θεός, σά  

110 Διάβολος!

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α
ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΑ

»Ή  ταβέρνα είχε γεμίσει κόσμο. Μήτε σκη
νικά, μήτε αυλαίες, μήτε ταμεία . Τ ίποτε δέ 
μέ χώριζε ά π ’ τή ζωντανή παρουσία  τού ά- 
πλού μου κοινού, πού  ωστόσο ένθουσιάστηκε. 
Δάκρυσε, γέλασε, χειροκρότησε. Καί μ ου δώ
σε πρόθυμα τόν όβολό του... Α ξέχαστα χρό
νια, άμέτρητοι άγώνες, χαρές κι άπογοητεύ- 
σεις. Κι όμως... Τί κι άν έγινα  π ιά  συντα
ξιούχος; Τό χωριό άκόμα ·μέ τραβάει. ’Ο ργα 
νώνω θιάσους, τούς άκολουθώ, τούς μαθαίνω 
τήν π ε ίρ α  μου. "Αν καί τούτα  τά  τελευταία 
χρόνια τό «θέατρο τού χωριού» περνάει μιά 
θανάσιμη κρίση... έγώ  δέν θέλω νά τά  π α 
ρατήσω, δέ θέλω νά παραδεχτώ  πώ ς ή προσ
παθεί ά  μας γ ιά  τή μόρφωση τού χωρικού 
νικήθηκε.....

Κι ό κ. Χρέλιας συνεχίζει νά μάς Ιστορεί 
χίλιες δυο άναμνήσεις καί περ ιπέτειές του. 
Ή  φαντασία μας ανάβει. Τ ί μεγάλο χρέος 
έχει νά έκτελέσει ένα «θέατρο τού χωριού»! 
Πώς νάναι, π ώ ς πρέπει νάναι, πώ ς λειτουρ
γ ε ί καί π ώ ς θά λειτουργήσει καλύτερα ένα 
τέτοιο λαϊκό θέατρο; Περιμένουμε τήν ώρα 
της παράστασης μ ’ ανυπομονησία...

Πιο έξω ά π ’ τή Χαλκίδα βρίσκεται ένα 
ψαράδικο προσφυγικό χωριό, ή Ν. Ά ρτάκη. 
Ε κ ε ί ένα βράδυ συναντήσαμε τό  «θέατρο τοΰ 
χωριού». Πρώτα crrr’ ολα μάς κάρφωσε στον 
τόπο  μιά συγκίνηση καθώς άντικρύσαμε τή 
φτωχική του όψη. Στημένο επ ί της Λεωφό-j 
ρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, κοντά στην 
άχρογιαλιά , μέ πρόχειρα  μέσα, έμοιαζε μέ 
μάντρα, καμωμένη από  λαμαρίνες καί χρω-; 
ματιστά  πανιά . Τό μεγάφωνό του γέμ ιζε  τήν 
ατμόσφαιρα μέ λαϊκούς σκοπούς. ?Ηταν ό 
κράχτης. Καθόλου δέ θύμιζε τόν παλιό  κρά
χτη τού Καραγκιόζη, πού  γυρνώντας σ τά  σο
κάκια τού χωριού, χτυπούσε μιά μεγάλη κου- 
δούνα καί διαφήμιζε τό πρόγραμμα . Τούτο 
τό  μεγάφωνο θύμιζε μόνο μιά βροίχνή φωνή, 
πού  κουράστηκε νά προσκολεΐ άδικα  τούς 
θεατές.

Ή  παράσταση κόντευε ν* άρχίσει. Μερι
κές γυναίκες καί λ ίγ α  π α ιδ ιά  χάζευαν έκεΐ 
μπροστά, όπω ς χαζεύουν μπρος στο λούνα - 
πάρκ. Μ παίνοντας έβλεπες κάμποσα παλιά, 
πάνινα καθίσμοπα, βαλμένα στή σειρά, μι- 
σοχαλασμένα κι άδεια  τ ά  περισσότεροί Στις 
πρώ τες σειρές κάθονται καμιά aocpccvrapia 
θεοττές, κυρίως γυναίκες καί π α ιδ ιά . (01 άν
τρες τού χωριού έλειπαν στο ψάρεμα). Τα 
π α ιδ ιά  τρέχανε ολόγυρα, αλλάζανε θέσεις κ* 
άγόραζστν μέ ςκχσαρία σπόρους άπ* τόν Άν- 
τρέα. ( ‘Ο Ά ντρέας, πού  ανήκει στο θίασο, 
είναι φροντιστής, πα ιδ ί γ ιά  θελήματα, πα
σ α τεμ πά ς κι ό,τι άλλο χρειαστεί).

Ή  μικρή, π α λ ιά  οθλα ία  τρατβιέται σέ λίγο
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μέ σχοινιά  και φαίνεται τό  στενό παλκοσέ- 
νικο, ττού μόλις χωράει τρεις -  τέσσερες ή
θοποιούς νά παίξουν. Φωτίζεται ά πό  λίγους 
ήλεχτρικούς γλόμπους, σκεπασμένους μέ χαρ
τόνια. Μερικά χαρτόνια έχουν ξηλωθεί κ’ οί 
γλόμποι φαίνονται όλόγυμνοι. Τό σκηνικό εί
ναι δυο σκούρα πα ν ιά  σ τά  πλα ϊνά , τά  ίδ ια  
γ ιά  κάθε έργο —  κ ’ ένα άλλο πανί στο βά
θος, ζωγραφισμένο κατά την άνάγκη τής π ε 
ρίστασης. ΟΙ ζωγραφιές μοιάζουν μέ ξεθω
ριασμένες ά π ' τά  χρόνια λαϊκές το ιχογραφ ίες 
των καφενείων. Δυο ά νο ίγμ α τα  δεξιά  κι άρι- 
στερά  είναι ή είσοδος κ’ ή έξοδος. "Ένα σ ι
δερένιο τραπέζι —  δανεισμένο σ ίγουρα  ά π ’ 
τον καφενέ —  σκεπασμένο μ’ ένα τριμμένο 
τραπεζομάντηλο καθώς κα ιδυό καρέκλες, ε ί
ναι όλη ή έπίπλω ση.

Ή  παράσταση  άρχίζει. 01 περισσότεροι 
ηθοποιοί δέν ξέρουν καλά τά  λ ό γ ια  τους, 
αυτοσχεδιάζουν γ ιά  νά καλύπτουν τά  κενά. 
"Έχουν πολλές μουτζούρες σ τά  μούτρα τους 
γ ιά  ιμακιγιάζ. Τό έργο  είναι ένα μελοδραμα
τικό κομμάτι τού παλιού  συγγραφ έα  Δελη- 
κατερίνη, μέ τ ίτλο  «Τιμή καί Χρήμα».

"Ενας κακός άνθρωπος έκβιάζει μιά φτω
χή γυναίκα νά γίνει δική του, μέ τήν άπειλή 
νά την πετάξει άπ* τό  σ π ίτ ι του, μαζί μέ 
τό  έτοιμοθάνατο π α ιδ ί της. Εκείνη όμως —  
βράχος τ ιμής —  άντιστέκεται. Σ τά  λόγια  
της δέν άκούς τ ίπ ο τα  άλλο σχεδόν οπτό: τ ι
μή, άγνότητα , χρήμα, ήθική, θεία δικαιοσύνη, 
άδικία . Κι όταν ό άλλος τής άντιπαραθέτει 
τή λέξη: νόμος, έκείνη άρχίζει ν ’ αποδείχνει 
τήν ανομία  ενός τέτοιου νόμου, τή σκληρό
τη τα  ενός τέτοιου νομοθέτη, τήν άδικ ία  τής 
κοινωνίας εϊς βάρος των φτωχών κι απρο
στάτευτων. Ή  ανήθικη κουνιάδα της σέ συ
νεργασ ία  μέ τον εκβιαστή, τής στήνουν μιά 
π α γ ίδ α , γ ιά  νά φανεί σ τά  μάτια  τού χωριού 
άτιμη γυναίκα, κι ό άντρας της, που  ξαφνι
κά γυρίζει ύστερα ά π ό  μακρόχρονη άττου- 
σ ία , τήν βρίζει λέγσντάς την ά π ισ τη , πόρνη 
καί παλιογυναίκα. Τό δράμα  εδώ γίνεται 
τραγω δία . "Ενα ακορντεόν άττ’ τά  παρασκή
νια κρατάει μιά θλιβερή μουσική υπόκρουση. 
Τό π α ιδ ί πεθαίνει, ή τ ίμ ια  γυναίκα χτυπ ιέ
ται μέ μαχαίρι, άλλά  ευτυχώς τό μαχαίρι 
σκοντάφτει πάνω  στο  φυλαχτό της κ’ έτσι 
δέν πεθαίνει. ’Α πεναντίας κερδίζει ξανά τήν 
ά γά πη  τού άντρα  της, πού  στο  μεταξύ ξε
σκέπασε τήν πλεχτάνη, άνακάλυψε τήν άγνό
τητα  τής γυναίκας του καί τής ζητάει γονα
τιστός συγγνώμη. Ε κείνη , άφού π ρ ώ τα  τού 
μιλήσει γ ιά  τό  κακό πού  κάνουν όσοι ξενη- 
τεύονται γ ιά  τό χρήμα, άφήνοντας Πατρίδα 
καί Οικογένεια, ύστερα τού δίνει τή συγγνώ 
μη της, ενώ μιά καμπάνα χτυπάει άργά . 
Αυλαία.

Ό  κόσμος χειροκροτάει. Μερικές γυναίκες 
σκουπίζουν τά  δάκρυά τους. "Αλλοι, π ιο  σο
βαροί, εκφράζουν τήν κρίση τους: «Ω ραίο
έργο! δ ιδα χτικό !»  «Είδες τ ί πή γα ινε  νά 
κάνει ό άτιμος... άλλά ό Θεός δέν αφήνει...» 
κλπ. Σ το  διάλειμμα τά  π α ιδ ιά  ξεχπτάνε. Με
ρικά πού  θορυβούσαν κατά  τήν ώ ρα τής π α 

ράστασης, είχαν άναγκάσει πολλές φορές 
τούς ήθοποιούς νά σταματήσουν τ ις  άττάκες 
τους καί νά φωνάξουν «Σ ιω π ή !» , ή ν ’ άλ- 
λάξουν τήν έκφρασή τους καί νά τούς γουρ
λώσουν τά  μάτια  γ ιά  νά τά  φοβίσουν. Άπ* 
έξω τώ ρα άκούγεται π ιο  δυνατή, ή φασαρία 
αύτουνών, πού  μή έχοντας είσιτήριο, είχαν 
κολλήσει τά  μάτια  τους σ τ ις  χαραμάδες τής 
μάντρας ή είχαν σκαρφαλώσει σ τά  γύρω  δέν
τρα  γ ιά  νά ίδούν τό θέαμα.

Σ έ λ ίγο  άρχίζει τό δεύτερο μέρος τού προ
γράμματος. Τό άκορντεόν παίρνει θέση όρ- 
χήστρας. "Ένας ήθοποιός γίνεται κσνφεραν- 
σιέ. Στήν άρχή υπόσχεται στο  κοινό, πώ ς 
ό θίασος θά ξανάρθει στο  χωριό όταν θάχει 
φ εγγάρ ι, κ ’ έτσι οί άντρες δέν θά λείπουν 
στο  ψάρεμα καί τότε θά παρουσιάσει ένα 
ψαράδικο έργο πολύ όμορφο. («Ή  καρδιά 
τού ψαρά») μετά παρουσιάζει δυο νούμερα 
έπι θεώρησης.

Μιά ήθοποιός γ ιά  κάθε νούμερο, μέ τρ α 
γούδι, μέ κούνημα, μέ μπόλικη σάλτσ α  άπό  
σόκιν ύπονοούμενα, πού  κάνουν δυο - τρεΐς 
άρσενικούς θεατές νά ενθουσιάζονται καί νά 
φωνάζουν ξετσίπω τα, προκαλώντας τά  κρυφά 
γελάκια  τών γυναικών.

Σ το  τέλος ένα κωμικό σκέτς, κωμωδία νού- 
τικη (όπου δηλαδή οί ήθοποιοί αυτοσχεδιά
ζουν γ ια τ ί δέν υπάρχει κείμενο), πού  κάνει 
τά  π α ιδ ιά  νά ξεφωνίζουν, κλείνει τήν όλη 
πα ράσταση  καί τό κοινό σηκώνεται νά φύγει 
συζητώντας:

— Πρώτα μάς κάνανε καί κλάψαμε κ* ύ
στερα  μάς τρελλάνανε σ τά  γελοία ... έλεγε 
μ ιά  κυρά στή φυλενάδα της.

Μιά γριούλα  μέ πολλές ρυτίδες ευχήθηκε 
γ ιά  τούς ήθοποιούς:

-—4 Ο Θεός νά τούς έχει καλά. Χρόνια είχα  
νά γελάσω  έτσι δ ά ! . . .

Σ  ίγουρα, τή νύχτα σ τά  κρεββάτια τους 
θά σκέφτονται τή φτώ χιά  και τ ίμ ια  γυναίκα, 
θά μισούν τ ις  άδικίες τών πλούσιων καί 
κακών ανθρώπων, ή θά θυμούνται τ ’ άστεΐα  
καί θά χαμογελάνε στον ύπνο τους. Τό φτωχό 
αυτό περιπλανάμενο θέατρο, κουτσά -  στραβά , 
μίλησε σ τ ις  καλόβουλες καρδιές τους.

Μά ή δική μας καρδιά είχε σφιχτεί ά πό  
άγω νία  καί λύπηση, βλέποντας τ ί είδους 
πνευματική τροφή φτάνει κάτω στο πεινα- 
σμένο χωριό μας, καί μέ τ ί άξιολύπητο τρό
π ο  δίνεται.

"Α ς είναι. "Α ς δούμε λ ίγο  τ ις  δυσκολίες 
τού θιάσου. ’Απόψε τό  ταμείο δέν μάζεψε 
πάνω  ά πό  250  δραχμές καί μ’ αυτές πρέπει 
νά  ζήσουν οί δεκαπέντε άνθρωποι τού θιάσου.

— Πώς τά  π ά τε ; πώ ς τά  καταφέρνετε; 
ρωτάμε τούς αρχηγούς τού θιάσου.

'Ο  γνω στός μας οργανωτής κ. Χρέλιας, 
γνω στός σ τά  χω ριά  μέ τονομα «Ρολάνδος» 
καθώς κι ό θιασάρχης κ. Σταθόπουλος κ’ ή 
κυρία Σμαρούλα, γυναίκα του καί πρω τα
γω νίστρ ια , μάς ά πα ντά  μέ προθυμία, κα
θώς καθόμαστε στήν π α ρ α λ ία  νά π ιούμε ένα 
κρασί μαζί τους.

— Ν τρεπόμαστε γ ιά  τά  χά λ ια  τών πα ρα- 111



στάσεων πού δίνουμε... >μά δέ γίνεται άλ- 
λοιώς. Σκεφτεΐτε ττώς πράττει να ξέρουμε ά π ’ 
έξω τά  100 έργα  του ρεπερτορίου μας!

— Τ όσα πολλά; Και τί έργα  είναι αυτά ;
— Ελληνικά, ξένα, διασκευές, νούμερα, 

σκέτς. Παίζουμε τη «Γενοβέφα», τούς «"Α
θλιους», τό  «Φυντανάκι» του Χόρν, «Τ’ άρ- 
ρεβωνιάσματα» κι άλλα έργα  τού Μ πόγρη, 
ηθογραφίες, έργα  έλληνικής φουστανέλλας, 
τού Κορόμηλά καί άλλων, καθώς καί κωμω
δίες τού Ψαθά, τού Γιανναχόπουλου κι άλλες 
πολλές καινούργιες καί ποαλιότερες.

— ’Α πό πό σ α  μέλη άποτελεΐται ό θίασος;
— ’Από δεκαπέντε. Έ μ εΐς  οι ίδιοι κάνου

με καί τον σκηνοθέτη, καί τον σκηνογράφο 
καί τον μουσικό καί τον φροντιστή καί τον 
τα μ ία  κι όλους τούς ήρωες των έργων. Ό  
θίασος εΐναι συνεταιρικός, δηλαδή ό,τι είσ- 
πράξουμε τό .μοιραζόμαστε σε ίσα  μερίδια. 
"Ολοι, όστ' τον θιασάρχη ως τον π ιο  μικρό. 
Βέβαια άφαιρούμε πρώ τα  μερικά γενικά έ
ξοδα. "Ο πω ς βλέπετε τά  καθίσματά μας θέ
λουν έπιδιόρθωση, οί μετακινήσεις μας κο
στίζουν πολύ, γ ια τ ί, έκτος ά π ’ τά  καθί
σματα, κοιΧχχλούμε σ τ ις  αποσκευές μας λυό
μενα σκηνικά, τ ις  λαμαρίνες γ ιά  τό  στήσιμο 
τής .μάντρας, τ ις  ενδυμασίες κι όλο τον εξο
πλισμό ενός θεάτρου, έστω καί φτωχού. Ε ί
μαστε ένα εΐδος άρμα Θ έσπιδος μέ τον ίδιο 
ευγενικό σκοπό, άλλα *μέ πολύ φτωχά μέσα, 
γ ι ’ αυτό καί μέ τόσο φτωχά αποτελέσματα.

Μάς εξηγούν κατόπιν, πώ ς γίνεται ή εξόρ
μησή τους προς τά  χωριά. Ό τ α ν  έτοιμαστει 
ό θίασος, ένας προπομ πός επ ισκέπτετα ι τά  
χωριά, άφού πάρει πρώ τα  τήν σχετική άδεια 
τού Νομάρχη τής περίφερείας, καί έρχεται σ ’ 
επαφή μέ τον πρόεδρο τής κοινότητας, ό ό
πο ιος τούς παραχω ρεί συνήθως ένα δημοτικό 
χώρο, γ ιά  τό στήσιμο τής μάντρας. Μετά, ό 
προπομ πός αυτός έρχεται σ  επαφή μέ τον 
κόσμο τού χωριού καί δημιουργεί μέ τέχνη 
ένα είδος προκαταρκτικής γνω ριμίας καί φι
λίας, οπήν ταβέρνα, στο καφενείο, στο  κου
ρείο, σ τ ις  συντροφιές τών γυναικών τής γει
τονιάς, έτσι πού  ό ερχομός τού θεάτρου να 
γίνεται γνω στός εκ τών προτέρων, επιθυμητός 
καί τέλος ευνοϊκά δεχτός.

Κι αυτή ακριβώς ή συμπάθεια  τού κόσμου,
που σ ιγ ά  - σ ιγ ά  με τά  χρόνια έγινε μιά πα
ράδοση, αποτελεί τό καλύτερο στοιχείο γιά  
τήν έ π ι6 ίωση τού «θεάτρου τού χωριού». "Ένα 
άλλο μέσο είναι τό φτηνό εισιτήριο. Γιά τούς 
άντρες έφτά δραχμές, γ ιά  τ ις  γυναίκες πέντε 
καί γ ια  τα  π α ιδ ιά  τέσσερες. Ή  πείρα  τούς 
έχει μάθει ακόμα να χρησιμοποιούν κι άλλα 
μέσα, γ ιά  να προσελκύσουν τον χωρικό μες 
τή μάντρα τους. Ό ρ ίζο εν , λόγου χάρη, πώς 
οί εισπράξεις από  τήν αποψινή παράσταση, 
θά δοθούν γ ιά  τήν έκδοση ενός βιβλιαρίου κα
ταθέσεων τού π ιο  φτωχού κοριτσιού τού χ ε 
ριού. "Η ακόμα, διαφημίζουν πώ ς στην συ
ριανή παράσταση θά γίνει διαγωνισμός Y,ct 
τήν ανάδειξη τού ωραιότερου παιδιού, τό ό-
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π ο ιο  θά βρεβευτεί μέ τό ττοσό των πενήντα 
(άριθ. 50) δραχμών.

Έττίσης μαθαίνουν σ ιγ ά  -  σ ιγ ά  τ ις  Ιδιομορ
φίες της κάθε *τπάτσας, δττως π .χ . είναι τό εί
δος της τταραγωγής του κάθε τόπου. "Αν ό 
τόττος π α ρ ά γε ι σ ιτηρά, τό θέατρο θά τον έπι- 
σκεφτεΐ μετά τό θερισμό, όπότε καί ό χωρικός 
δέν κουράζεται π ιά  τόσο, ώστε νά πέφτει ά π ’ 
τό δειλινό γ ιά  ϋπνο, κι άκόμα οί τσέπες του 
δεν είναι έντελώς άδειες, λόγφ  της σοδειάς 
του. Στ* άμπελοχώ ρια, μετά τον τρύγο. Σ τά  
ψαράδικα χω ριά, όταν τό  φ εγγάρι γεμίζει 
κ.ο.κ.

— Δηλαδή, μάς λέει γελώντας ό Ραλάνδος, 
παρακαλουμε κ ’ έμεΐς μαζί μέ τούς αγρότες, 
νά πέφτουν καλές βροχές, νά ιμή φυσάει λ ίδας 
και καούν τά  σ πα ρ τά , νά μην έχει θαλασσο
ταραχές, ούτε ξηρασία, ούτε πλημμύρες. Ζού- 
με τ ις  ίδιες λαχτάρες μέ τον χωρικό.

Καί πρώ τα  - π ρ ώ τα  δέν ξεκινάνε ποτέ  την 
άνοιξη. Κ αμιά σοδειά δέν είναι άκόμα έτοιμη. 
Τ ίποτε άλλο —  έξω ά π ό  λουλούδια —  δέν 
πρόκειται νά είσπράξουν τότε. "Ετσι τό  «Θέα
τρο  τού χωριού» ταυτίζει την τύχη του μέ 
την τύχη τού άγρότη κι αι>τό δημιουργεί άνά- 
μεσά τους ένα δυνατό δεσμό. Παντού οι χωρι
κοί μιας διψάνε γ ιά  τό θέατρο. Αυτό τό  δ ια 
π ιστώ σαμε μέ τά  μάτια  μας, βλέποντας πώ ς 
σκαρφαλώνουν σ τά  δέντρα, ή π ώ ς  κολλούσαν 
τά  μούτρα τους σ τ ις  χαραμάδες της μάντρας 
γ ιά  νά ίδούν την παράσ τα σ η . 'Αλλά ό φυσι
κός καί μεγαλύτερος έχτρός γ ιά  τη  θεατρική 
τους άπόλαυση είναι ή μεγάλη φτώχεια πού 
τούς δέρνει. "Ο χι, δέ μπορούν νά διαθέσουν 
μήτε τό  τάλληρο!..

Καί τότε νά, πού  τό εκμεταλλεύεται αύτό 
ένας άλλος τεχνητός εχθρός τού θεάτρου, ό 
φορητός κινηματογράφος τού 'Εθνικού Ιδ ρ ύ 
ματος. Γυρνάει τά  χω ριά  καί κάνει προβολές, 
μ* ένα δίφραγκο —  θεωρητικώς δωρεάν —  
π ρ ά γμ α  πού  τραβάει τούς διψασμένους γ ιά  
θέαμα χωρικούς καί τούς άπομακρύνει έτσι ά π ' 
τη φτωχή θεατρική μάντρα. Πολλές, π ά ρ α  
πολλές βραδυές οί ηθοποιοί αναγκάστηκαν 
νά ματαιώσουν τή θεατρική τους παράσταση , 
γιατί ό κόσμος πήγα ινε τζά μ π α  σχεδόν στον 
κινηματογράφο, όπου τά  ελληνικά μελό, τά  
καουμπόΐκα καί τά  έργα  π ροπα γά νδα ς, α 
ναλάμβαναν νά μορφώσουν ψυχικά τούς χ ο 
ρικούς μας. Μάς παραπονέθηκαν μάλιστα  καί 
σέ μερικά μέρη, όπου υπάρχει καί κινημα- 

I τογράφος, τοπικές αστυνομικές διατάξεις, δέν 
έτητρέττουν τό θέατρο, π α ρ ά  ώρισμένες μόνο 
■παραστάσεις κ ' έπ ε ιτα  τούς υποχρεώνουν νά 

I φύγουν.

Αυτή ή άδικη μεταχείριση, αυτός ό πόλε
μος θάλεγε κανείς, πολλές φορές κινάει καί 
τή συμπάθεια  των ίδιων τών χωρικών. Μάς 
διηγούνται τό εξής χαρακτηριστικό επεισό
διο:

Στο χωριό ’Ασωπός κάποτε, όταν ό θία- 
Ιοος έτοιμαζότσν νά δώσει παράσταση , ένας 
|ι,νΠμστογράφος τράβηξε όλσν τον κόσμο μέ
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θεμιτά κι άθέμιτα μέσα, έτσι πού  τό θέατρο 
θά σφαλούσε σ ίγουρα  την πό ρ τα  του, άν 
ξαφνικά δέν έπαιρναν μιά φιλική πρωτοβου
λία  ό δάσκαλος του χωριού, ό π α π ά ς  κι ό 
γ ιατρός. ΟΙ κεφαλές αυτές του χωρίου μί
λησαν στον κόσμο, τον συμβούλεψαν, τον έ- 
ξόρκισαν και τελικά κατάφεραν νά τραβή
ξουν όλο τό  χωριό στο  θέατρο, έτσι ώστε 
όχι -μόνο μιά παράσταση νά δώσει, άλλά 
πολλές μέρες νά χαρεΐ τά  καθίσματά του 
γεμάτα.

Γιά νά μή χάσει, γ ιά  νά μή πεθάνει τό 
«θέατρο τού χωριού» τι πρέπει νά γίνει; Σέ 
τούτη τή μικρή ερευνά, που  περισσότερο δια
πίστω ση και γνω ριμία  προσπαθεί νά κάνει, 
είναι δύσκολο νά δοθούν με προχειρότητα οΐ 
πρέπουσες λύσεις. Μά ωστόσο είναι όλοφά- 
νερο, πώ ς τό «θέατρο τού χωριού» δέν πρέ
πει νά μένει έτσι έντελώς αβοήθητο και ατό 
έλεος τής τύχης.

Και πρώ τα  -  πρώ τα  υπάρχει τό πρόβλημα 
τής ποιότητας. 'Ώ ς  πότε  ό αγροτικός πλη
θυσμός θά τρέφεται μέ κακόγουστα κατα
σκευάσματα; Τό γεγονός ότι άπλοι άνθρω
ποι ενθουσιάζονται μέ τον Δεληκοτερίνη δέν 
άποδεικνύει τ ίποτα . "Αν τούς αρέσει μιά 
φορά τό «Τιμή και χρήμα», θά τούς άρεσε 

•δέκα ό «Γιώργης Ντανπέν» τού Μολιερού. Λοι
πόν, δέν υπάρχει καιρός γ ιά  χάσι-μο.

Μπορεί και πρέπει νά σχηματιστούν θία
σοι καλά συγκροτημένοι, μέ ά ξ ια  στελέχη, 
μέ άρκετά οικονομικά εφόδια, μέ καλά έργα, 
άξιους ηθοποιούς, προσεγμένα σκηνικά. Έ -  

. τσι μόνο θά μπορέσουν νά παλαίψουν όστοτε- 
λεσμοπτκά μ’ όλες τ ις  παραπάνω  αντιξοότη
τες κι όχι μόνο νά σώσουν τό  «Θέατρο τού 
χωριού», άλλά νά τό ανεβάσουν ποιοτικά 
και νά τό  κάνουν α γα πη τό  κι απαρα ίτητο  
μορφωτικό στοιχείο της υπαίθρου μας. "Ί
σω ς οί εταιρικοί θίασοι του Σ .Ε .Η . ν’ αν
τιμετωπίσουν αυτό τό  πρόβλημα.

Τό χωριό μας υποσιτίζετα ι θεατρικά. Υ 
πάρχουν χωρικοί πού  δέν άντίκρυσαν ποτέ  
τ ά  φώτα τής ράμπας. "Αλλα πάλ ι χωριά, 
ιδίως τής Μακεδονίας, άλωνίζονται α πό  τά  
λεγάμενα «τσαντήρια». Αυτά τά  «τσαντήρια» 
είναι συμμαζέματα τής κακίας ώρας από  
ή θοπο ιού ς(;), πού  δταν ανεβαίνουν στη σκη
νή κάνουν ό,τι τούς κατέβει στο κεφάλι. Ξε
κινώντας α πό  ερασιτεχνισμούς αποτελούν την 
πρώ τη, τήν π ιο  πρωτόγονη μορφή, πού  ζητάει 
νά  ικανοποιήσει τή δίψα τού χωριστή γ ιά  
ψ υχαγω γία . Μπορεί όμως νά φανταστεί εύ
κολα ό καθένας, τ ί είδους ψ υχαγω γία  θάναι 
αυτή καί κατά πόσο δεν διαφθείρει μάλλον, 
π α ρ ά  μορφώνει.

Χρειάζεται λοιπόν ριζική λύση, που  θά 
βάλει τούτη τήν υπόθεση σέ νέες, γερές βά
σεις. "Ολοι εκείνοι, πού  πονάνε τό θέατρο, 
πρέπει ν’ αγωνιστούν, γ ιά  τή δημιουργία  ε
νός καινούργιου «θέατρου τού χωριού», πού  
νά μπορεί νά εκπληρώσει ακέρια τή μεγάλη 
άπτοστολή του. ΓΙΑΝΝΗΣ Α Ν Τ Ρ ΙΤ Σ Ο Σ

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Ι

Θ Ι Α Σ Ο Ι

Π ρ ο ο π τ ι κ έ ς
Ή  άπόφαοη του Σωματείου 'Ελλήνων Η 

θοποιών νά στηρίξει καί νά βοηθήσει τον Ο ρ
γανισμό Ε τα ιρ ικώ ν Θιάσων μέ άμεση προο
πτική τήν πραγματοποίηση  των σκοπών του 
μέσα στή χειμερινή περίοδο 1 9 6 3 -6 4 ,  έρ
χεται νά τονώσει τό  «ήθικό» του θεατρικού 
κόσμου, ιμέσα σέ ιμιά περίοδο οίκονομικής 
καί καλλιτεχνικής κρίσης τού θεάτρου μας, 
που  κορυφώθηκε ίδιαίτερα κατά τή φετεινη 
«άνυδρη» θερινή περίοδο.

Ή  δημιουργία έται ρικών θιάσων μάς γεν
νάει αισιόδοξες σκέψεις γ ιά  τό μέλλον του 
θεάτρου μας. "Οχι άδικαιολόγητα. Γιατί ό  
έταιρικός θίασος, οσταλλαγμένος οπτό τήν κη
δεμονία —  καλλιτεχνική καί οικονομική —  
τού ίδιώτη επ ιχειρηματία  (συνήθως δύσπισταν 
σ τ ις  έννοιες: «καλλιτεχνική ποιότητοο», «έλ-
ληνικό έργο», «προβληματισμός», «πειραμα
τισμός»), ιμπορεί νά όδηγήσει, άν προσεχθεί 
πολύ στήν εφαρμογή του, στή  δημιουργία  
συνθηκών τέτοιων, που  νά διαμορφώσουν στον 
τόπο  μας τό αληθινά γνήσιο λαϊκό θέατρο. 
Οί έταιρικοί θίασοι —  παλυ περισσότερο 
οπτό τους επαγγελμ ατικούς —  θά μπορέσουν 
νά δουλέψουν π ρ ο ς την κατεύθυνση τού άνε- 
βάσματος της πο ιότητας τών παραστάσεω ν 
καί της ανανέωσης τού θεάτρου μας.

Σ το  σημείωμά -μας τούτο θα σταθούμε 
σέ τρεϊς —  ατούς π ιο  βασικούς —  σκοπούς, 
πού επιδιώκονται μέ τή δημιουργία εταιρι
κών θιάσων:

πσύς τών έται ρικών θιάσων (πού  περιέχετσα; 
στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους) 
είναι ή προβολή καί υποστήριξη της ελληνι
κής δραματουργίας, τού σύγχρονου ελληνικού 
έργου ποιότητας.

Είναι α π ό  μόνη της φανερή, καί δέν χρειά
ζεται πολλά σχόλια , ή σημασία  αυτής τής 
επιδίωξης. Χωρίς έλληνικό έργο  δε μπορού
με νά μιλάμε γ ιά  έλληνικό θέατρο. Οί ίδιοι 
οί ηθοποιοί μας ανοίγουν έτσι μόνοι τους 
τό δρόμο γ ιά  τή δημιουργία  ε λ λ η ν ι κ ο ύ  
θ ε ά τ ρ ο υ  —  μ ’ όλη τή σημασ ία  τής λέ
ξης.

Α ξίζει ν’ αντιγράψουμε δω τή σχετική 
διάταξη που  υπάρχει στον εσωτερικό κανο
νισμό λειτουργίας τών Ε.Θ .:

«Ή  δημιουργία  παντός έταιρικού θιάσου, 
ίδρυομένου υπό τού ’Ο ργανισμού Εταιρικώ ν
Θιάσων τού Σ Ε Η , σκοπόν έχει.....  δ) τήν
άνύψωσιν τής έλληνικής θεατρικής πα ρ α γω 
γής. Προς τον σκοπόν αυτόν οί εταιρικοί 
θίασοι κατά  την κατάρτισ ιν τού δραματολο
γίου  των θά δίδουν προτεραιότητα είς τά  έλλη-



νικά έργα  καλλιτεχνικής ττοιότητος κατά ττο- 
ποστόν πού  είς ούδεμίαν περ ίπτω σιν  θά εί
ναι κατώτερον του 50%».

01 ηθοποιοί μας δηλαδή και γενικά οι άν
θρωποι του θεάτρου μας άναλαμ 6άνουν μό
νοι τους άττό τά  π ρ ιν  την υποχρέωση τά  
μισά τουλάχιστον έργα , πού  θ ’ άνεβάζουν 
μέ τους έταιρικους θιάσους τους, νά είναι 
«έλληνικό έρ γα  καλλιτεχνικής ττοιότητος». Τέ
το ια  μεταχείρισση έττρετΓε νά βρίσκει τό 
σύγχρονο έλληνικό έργο  και άττό τό  Κ ατα
στατικό  τού Εθνικού μας Θεάτρου. 'Αλλά, 
πού  τέτο ια  τύχη...

•  Ενα άλλο άττοτέλεσμα ττού θά έχει 
ό σχηματισμός έταιρικών θιάσων θά είναι 
και ή δημιουργία  «θεάτρου συνόλου».

Είναι γνωστό ττώς ο! περισσότεροι σήμε
ρ α  έλληνικοΐ θίασοι έμφανίζουν κάττοια «πρω- 
τοτυττία» στη σύνθεσή τους: ’Αποτελούνται
άττό έ ν α -δ ύ ο  φίρμες, που  παίζουν κυριαρχι
κό και σχεδόν άποκλειστικό ρόλο στη δ ια 
μόρφωση τού ρεπερτορίου του θιάσου. Τά 
έργα  δηλαδή διαλέγονται γ ιά  νά ταιριάζοι*/ 
στο  θιασάρχη ή στους συνθιασάρχες. “Έ τσ ι ό 
βεντετισμός —  που  κυριολεκτικά μαστίζει 
τό  θέατρό μας —  καί τά  κάθε λογής «κα
πρ ίτσ ια»  όδηγούν άναγκαστικά  στη δημιουρ
γ ία  ρεπερτορίου «κοττά ποεραγγελίαν», ρεπερ
τορίου που  όλοένα καί απομακρύνεται άπό  
τά  καλλιτεχνικά κριτήρια.

Στον εταιρικό θίασο βεντετισμοί βέ θά 
χωράνε. Κι άν υπάρξουν τέτο ια  φαινόμενα 
θά μπορούν να παταχθούν ,μιά καί οΐ τύχες 
τού θιάσου θά βρίσκονται σ τα  χέρ ια  τού συ
νόλου των ηθοποιών.

Μιά τέτο ια  κατάχτηση είναι πολύ σημαν
τική, γ ια τ ί θα επιτρέψει νά  πλουτιστεί τό 
δραματολόγιό  μας μέ έρ γα  συνόλου, μέ έργα  
πο ιότητας —  ελληνικά καί ξένα.

Φυσικά δέν θά πρέπει να περιμένουμε πώ ς 
ό δρόμος π ρ ο ς  την κατάργηση τού βεντετι
σμού θά είναι καί τόσο εύκολος. Θά δημιουρ- 
γηθούν πολλές προστρ ιβές άρκετές διαφωνίες 
ώσπου νά φτάσουμε στη δημιουργία  αληθι
νών θιάσων συνόλου. Κι αυτό γ ια τ ί βαθειές 
είναι ο! ρ ίζες τού βεντετισμού στο θέατρό 
μας κ ’ είναι αρκετά μεγάλη καί πολύπτυχη 
ή διάβρωσή του ά π ό  μιά κακή καί μακρά 
«παράδοση». Σ ’ αυτό τό  σημείο ό αγώ νας πού 
πρέπει νά κάνουν οι εταιρικοί θίασοι θα είναι 
αρκετά τραχύς. ’Αλλά είναι ένας άγώ νας.

γ ια  ν’ α π α λ λ α γε ί τό  θέατρό μας ά πό  ένα 
«πολύποδα» πού  τού φράσσει τ ις  βασικές 
αρτηρίες του. Καί που  τό οδηγεί μέρα μέ τη 
μέρα σέ μαρασμό.

Φ Μιά άλλη πληγή  που  μαστίζει τό  θέα
τρό μας είναι ή δ ιάσπαση τών καλλιτεχνι
κών του δυνάμεων καί ή υποδούλωσή του —  
κατά τό  μεγαλύτερο μέρος του —  σέ έξω- 
θεατρικούς οικονομικούς παράγοντες.

Τό έχουμε τονίσει επανειλημμένα καί ό 
κίνδυνος έχει έπισημανθεΐ ά πό  πολλές πλευ
ρές: Τό επιχειρηματικό κέρδος καί (γ ια τ ί
όχι;) ή φιλοδοξία πολλών ανθρώπων τού θε

άτρου έχουν κυριολεκτικά κατακερματίσει τ ις  
θεατρικές μας δυνάμεις μέ άμεσο αποτέλεσμα 
την πτώ ση τής πο ιότητας τών παραστάσεω ν και 
τήν υποδούλωση τών θιάσων μας στην έπ ι- 
χειρηματική πολυπραγμοσύνη, πού  έπεμβα ί- 
νει στη διαμόρφωση (γράφε... παραμόρφωση) 
τού ρεπερτορίου τους.

Ή  άνάτττυξη όμως καί ή επέκταση τού 
θεσμού τών έταιρικών θιάσων θά έχει σαν 
άποτέλεσμα τη συνένωση τών καλλιτεχνικών 
δυνάμεων τού θεάτρου μας καί την ά πα λλα γή  
τους ά π ό  τους έξωθεατρικούς παράγοντες. 
Έφ* όσον μέ τή δημιουργία  Ε.Θ. την οίκο- 
νσμική ειΧΗ/νη θά έχουν οί ίδιοι οΐ ήθοποιοί, 
σκηνοθέτες κλπ ., οι ίδιοι θά έχουν καί την 
καλλιτεχνική ευθύνη, έτσι ώστε τό  ρεπερτό
ριο νά διαμορφώνεται μέ βάση τά  καλλιτε
χνικά καί μόνο κριτήρια.

Τό α ίτη μ α  «τό θέατρο νά ξαναγυρίσει σ τά  
χέρια  αύτών που  τό δουλεύουν» δέν έχει μο
νάχα  την έννοια τής επανόρθωσης μ ιας κα
τάφωρης οίκονομ ικής άδικ ίας σ έ  βάρος τών 
έργατώ ν του θεάτρου. ’Αλλά αποτελεί πρ οϋ 
πόθεση γ ιά  την έξυγίανση καί αναγέννηση 
τού θεάτρου μ α ς. Οί δυνατότητες τής σημε
ρινής μορφής έκμετάλλευσης καί διεύθυνσης 
τών θεάτρων ιμας (δηλ. τής ιδιωτικής έπιχει- 
ρη ματ ικής) όχι απλώ ς έχουν εξαντληθεί π ιά , 
άλλα όλοένα όδηγούν τό  θέατρό μας σέ κα
τάπτω ση καί παρακμή. Νομίζουμε βάσ ιμα  
π ώ ς καμιά  άναγέννηση καί καμιά  στροφή 
προς τό  άξιόλογο έλληνικό έργο  καί την καλ
λιτεχνική πο ιότη τα  δέν μπορεί π ιά  νά πρ ο 
ελθεί ά π ό  τη σημερινή μορφή οργάνωσης τού 
θεάτρου μας. (Κι άν προελθεί θά είναι πρ ο 
σωρινή ή καθαρώς συμπτω ματική).

Οί έταιρικοί θίασοι όμω ς ανοίγουν τό δρόμο 
γ ιά  ιμιά τέτο ια  στροφή, γ ιά  μιά ά ν α ν έ ω -  
σ  η τού θεάτρου μας. Θά πρέπει φυσικά νά 
δοθεί μεγάλη μάχη καί έπώδυνη προς αυτή 
τήν κατεύθυνση. Κ’ή μάχη αυτή θά έχει ίσω ς 
πολλές φάσεις όχι πάντοτε ευχάριστες γ ιά  
την επ ιτυ χ ία  τού θεσμού τών έταιρικών θιά
σων. Π αράγοντες, πού  θά νομίσουν πώ ς τά  
«κ έκτη μένα» συμφέρσντά τους θίγονται άπό  
την επέκταση τών Ε.Θ ., θά θελ ήσουν νά 
άντιδράσουν παρασέρνοντάς τους σ ’ ένα αν
ταγω νισμό όπου τον τελευταίο λόγο  νά π α ί
ζει τό  χρήμα. Πρέπει νά προσέξουν πολύ οί 
ήθοποιοί μας, ώστε να μη παρασυρθοϋν σ ’ 
ένα τέτοιο ανταγωνισμό. ’Αλλά νά  παρασύ
ρουν —  άν είναι δυνατό —  ολο τό  θέατρό 
μας σέ μιαν άμιλλα, όπου τον τελευταίο λό
γ ο  δέν θά έχει τό  χρήμα, άλλα ή καλλιτε
χνική πο ιότητα  τών παραστάσεω ν καί τά  α ι
σθητικά αποτελέσματα  τής δουλειάς.

Ή  μάχη αυτή θά είναι μιά μάχη 
«γ ιά  να κερδηθεΐ τό  έλληνικό κοινό». Καί 
γ ιά  νά επιτευχθεί αυτός ό σκοπός πρέπει 
οί έταιρικοί θίασοι ν ’ αποκτήσουν την εμ π ι
στοσύνη τού κοινού μ α ς  μέ την υψηλή ποιό
τη τα  καί τη σοβαρότητα τής δουλειάς τους, 
μέ τό διαλεγμένο ρεπερτόριο: μέ μόχθο, μέ 
άγώ να!

Θ. Δ ΙΖ Ε Α Ο Σ



Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

Τ ά  κ η π ο θ έ α τ ρ α
Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Υ  Ρ Ο Υ Σ Σ Ο Υ  
«βΟ Πραματευτής»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο  Λ Α  Ϊ  Κ Ο  Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Π ρ εμ ιέ ρ α  2 2  * Ιο ύ ν ιο ν ,  σχηνο& εσία  
Μ η τσ ο υ  Λ υ γ ί ζ ο υ ,  σ χ η ν ι χ ά  Σ π .  Β α 
σ ιλε ίο υ ,  μ ο υ σ ικ ή  Γ ιά ν ν η  Μ α ρ χό π ο υ -  
λον, χο ρο γρα φ ίες  Ν έλλη ς  Δημόγλου .  
Π α ί ζ ο υ ν : Μ ό νο ς  Κ α τ ρ ά χ η ς ,  Βύρω ν
Π ά λλη ς ,  ’Α ν τ ι γ ό ν η  Β α λ ά χ ο ν ,  Δ ά φ νη  
Σ χ ο ύ ρ α ,  Γ . Β λα χό π ο υλ ο ς  χ .ά .

Α Σ Η Μ Α Κ Η  Γ Ι Α Λ Α Μ Α  —

Κ Ω Σ Τ Α  Π Ρ Ε Τ Ε Ν Τ Ε Ρ Η
«Φ τω χοδ ιάβολο ι»

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Η Π Ο Υ

Π ρ εμ ιέ ρ α  2 2  * Ιο υ ν ίο υ ,  σχηνο& εσία  
Μ η νά  Χ ρ η σ τ ίδ η ,  μ ο υ σ ι χ ή  Μ ί μ η  ΙΙλέσ-  
σα, χο ρ ο γρα φ ίες  Φ. Μ ε τα ξ ό π ο υ λ ο υ ,  
α χ η ν ιχ ά  Μ .  Μ α χ ρ ο ν λ ά χ η .  Π α ίζ ο υ ν  : 
Γ  ιάννης 'Α ργυρής ,  Γ ιά ν ν η ς  Β ο γ ια τ -  
ζής ,  Θανάσης Β έγ γο ς ,  Γ ιά ν ν η ς  Μ α-  
λοϋχος,  Μ α ρ γα ρ ίτα  Λ α μ π ρ ιν ο ύ ,  Γ .  
Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο υ ,  Α. Φ ι λ ι π π ίδ η ς  χ .ά .

Γ Ε Ρ Α Σ Ι Μ Ο Υ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  
«Πάπισσα Ίο ά ν ν α »

Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Χ Α Τ Ζ Ι Σ Κ Ο Υ

*Α π δ  το  έργο  του  Ρ ο ΐδη .  Σ χηνο& ε-  
σία  Ν .  Χ α τ ζ ίσ χ ο υ ,  σ χ η ν ι χ ά  Β .  Β α-  
σ ιλε ιά δη ,  μ ο υ σ ικ ή  Σ τα ύρο υ  Ξαρχά-  
χ ο υ . Π α ίζ ο υ ν  : Ν .  Χ α τ ζ ϊσ χ ο ς ,  Τ ι χ ί ·  
χα  Ν  ι χ η φ ο ρ ά χ η ,  Κ λ .  Σ χο υλο ύ δη ,  
Λ ε υ τ έ ρ η ς  Β ουρνάς ,  Ί λ ι α  Λ ι β υ χ ο ϋ , 
*Α ρ τ έ μ η ς  Μ ά τσ α ς  χ .ά .

τΗταν μιά ωραία, μέρα γ ια  τό έλληνικό 
θέατρο. Ε κ ε ί  στά 1954. Τό πρώτο κηποθέατρο. 
Πολλές οί νέες δυνατότητες, έλπιδοφόρες οΐ 
προοπτικές του.

Και τά χρόνια πέρασαν. Κ’ οί άνθρωποι 
«προσγειώθηκαν». Καί οί καλές προθέσεις έγ ι
ναν πράξεις άπογοητευτικές. Καί τά κηποθέα
τρα δέν έγιναν όάσεις στό άνυδρο θεατρικό κα
λοκαίρι. *Έγιναν κέντρα πνευματικής ξηρα
σίας.

116 ΙΙεριμέναμε απ’ αύτά την ανανέωση. Τά θέ

λαμε σχολεία: του κοινού, τών νέων συγγρα
φέων, τών έργατών τού θεάτρου. Με σύγχρονα 
έργα λαϊκού πραγματικά ρεπερτορίου. Μέ κλα
σικά έργα έλληνικά καί ξένα, μέ τολμηρές 
σκηνοθετικές απόπειρες πού άναδεικνύουν τή 
ζωντάνια καί τό μοντέρνο στοιχείο ένός Σαίκ- 
σπηρ κ* ένός Χορτάτζη.

Καί πραγματικά, έτσι έγινε στήν αρχή. Μέ 
τόν καιρό δμως, ή ευκολία έγινε κανόνας καί 
ή παραπλάνηση τοΟ προδομένου κοινού σύστη
μα. Κείμενα, τΙς πιό πολλές φορές κάτω τού 
μετρίου. Τραγούδια καί χοροί — στοιχεία όρ- 
γανικά ένός υπαίθριου θεάτρου —  χρησιμο
ποιούνται εδώ μ* ένα τρόπο όλότελα συμβατικό. 
Τοποθετούνται ξεκάρφωτα στό φινάλε τού πρώ
του καί τού δεύτερου μέρους, έτσι γ ιά  νά μπο
ρούμε νά γράφουμε στίς ταμπέλες έςο) από τό 
θέατρο: «Συμμετέχει καί τό τριακονταμελές
μπαλέτο τάδε. "Ενα πραγματικό λαϊκό πανη
γύρι. 'Εκατό πρόσωπα επί σκηνής» κλπ.

Τό ρεπερτόριο απαρτίζεται από τρεις βασι
κές κατηγορίες: χωριάτικες ήθογραφίες καί
έργα φουστανέλλας* διασκευές πεζογραφημάτων 
πού είχαν εκδοτική έπιτυχία* «μουσικοχορευτι- 
κές φαντασμαγορίες» τέλος, τό πιό πρόσφατο 
είδος, κάτι ανάμεσα στήν πρόζα καί τήν επί- 'ί 
θεώρηση, φρούτο εκ τής αλλοδαπής, προσαρμο
σμένο κακόγουστα εις τά καθ’ ήιιας.

Δέν είναι καθόλου συμπτωματικό, δτι αύτή 
τή σαιζόν εκπροσωπούνται στήν ’Αθήνα καί τά » 
τρία είδη καί δτι σημειώνουν μάλιστα —  τά 
δύο απ’ αυτά — εισπρακτική επιτυχία. Ί ί  
φράση τού Σίλλερ, πού πρέπει να μήν κουραζό
μαστε νά τήν έπαναλαμβάνουμε μέ κάθε εύ- 
καιρία, είναι ή καλύτερη έξήγηση γ ι’ αυτό 
καί μαζί προειδοποίηση γιά τούς εμπόρους τής 
τέχνης πού άνοιξαν λέει δικά τους θέατρα δχι 
από βεντετισμό |ΐά γ ιά  νά πραγματώσουν τά 
καλλιτεχνικά τους ιδανικά.

Λέει λοιπόν 6 Σίλλερ: «Δέν είναι αλήθεια 
αυτό πού άκούμε νά υποστηρίζουν συχνά, δτι 
τό κοινό κατεβάζει τήν τέχνη. Οί καλλιτέχνες 
κατεβάζουν τό κοινό. Κι δταν αρχίσει νά ευχα
ριστιέται μέ τό κακό, τότε θά πάψει ν’ απαιτεί 
τό έξοχο, σάν τύχει νά τού τό προσφέρουν.

Στο θέατρο Χατζίσκου παίχτηκε ή διασκευή 
τής «ΙΙάπισσας ’Ιωάννας» τού Ροΐδη. Τίποτα 
δέ μάς πείθει πώς αύτή ή διασκευή ήταν ά- 
ναγκαία. Τό θεατρικό έργο, καθώς τά έπει- 
σόδια διαδέχονται τό ένα τό άλλο συνδεδε^ιένα 
μέ τούς μονολόγους τού αφηγητή, έχει μιά έν-



τελώς κινηματογραφική δομή μα καί περιεχό
μενο. Τό πάθος, ή δραματική σύγκρουση, ή 
προέκταση τοΟ διαλόγου, ή θεατρική γεύση τέ
λος πάντων, αντιμετωπίζονται επιφανεια
κά. "Ισως ή διασκευή δέ θα μπορούσε 
να γίνει καλύτερη. "Ομως γιατί να έπι- 
χειρηθεί; "Οταν ΰπάρχεt τέτοιο προηγούμενο 
στό θεατρικό χαντάκωμα μεγάλων έργων, κ ι δ- 
ταν ειδικά για  τό Ροΐδη αυτό πού δίνει τήν 
αξία στα γραφτά του δέν είναι βέβαια ή πλοκή, 
άλλα αύτή ή ιδιότυπη ειρωνεία, ή Οψηλή σά
τιρα πού δ ψυχρός μανδύας τής καθαρεύουσας 
δχι μόνο δέν αμβλύνει άλλα τής προσθέτει μιάν 
άπόχρωση άδυσώπητου μά καί κάθε στιγμή έ- 
λεγχόμενου σαρκασμοΟ. "Αν αύτό τό κύριο στοι
χείο δέ σώζεται, δέ σώζεται βέβαια τίποτα — 
και πώς μπορούσε νά σωθεί. "Αν τουλάχιστον 
6 διασκευαστής είχε  δώσει περισσότερο βάρος, 
βάθος καί έπέκταση στίς αναχρονιστικές άναφο- 
ρές στα σύγχρονα κρατούντα, Ισως θά μπο
ρούσαμε νά συζητήσουμε μέ βάση πιά  τόν έκ- 
μοντερνισμό ένός κλασικού έργου πού, άν δέν 
είναι πάντα έπιτυχής, δέν είναι ωστόσο άθέ- 
μιτος.

Μέ λ ίγα  λόγια: Τό έργο τού Γεράσιμου Σταύ
ρου δέν είναι δπως έγραψαν μερικοί ύπόδει- 
γμα κακού γούστου —  σ’ αύτή τήν έντύπωση 
Ισως βοήθησε κ* ή πλαδαρή παράσταση —  άφή- 
νει δμως τό θεατή |ΐέ τήν άπορία: πρός τ ί;

Βέβαια, δέν λείπουν τά έξυπνα εύρήματα ή 
άλλα θετικά στοιχεία από τήν «Πάπισσα». "Ο
μως, πώς νά έπιμείνει κανείς περισσότερο σέ 
αισθητικές παρατηρήσεις, δταν τό θέατρο πού 
έπαιξε τό έργο είναι σήμερα κλειστό κ* οί ή- 
θοποιοί του πεταγμένοι στό δρόμο; Δέν αμφι
βάλλουμε δτι ή έξωση είναι νόμιμη. Τό ζήτη
μα είναι άν θεωρείται θεμιτό, προκειμένου για 
ένα θέατρο, έναν οίκο πολιτισμού, να ακολου
θείται ή ίδια άτεγκτη νομική διαδικασία πού θά 
δδηγουσε στήν έξωση τού πρώτου τυχόντος ό- 
πωροπαντοπωλείου. Καί κάτι άλλο' δταν σέ 
άλλες χώρες τό θέατρο επιχορηγείται γενναία, 
είναι '/τροπή γ ια  τό κράτος ν’ αφήνει αβοήθητη 
μια σκηνή πού κινδυνεύει, καταδικάζοντας την 
έτσι νά διαλυθεί στη μέση τής σαιζόν.

Πολύ χειρότερη είναι ή κατάσταση στον 
«Πραματευτή» τού Γιώργου Ρούσου. Πόσο α
πέχουμε, αλλοίμονο, από τις  ηθογραφίες τού 
Μπόγρη καί τού Παντελή Χόρν. *0 «Πραμα
τευτής» είναι ένα έργο απ’ τήν αρχή ώς τό 
τέλος ψεύτικο. "Οχι επειδή παρουσιάζει τό 
ελληνικό χωρτό έξιδανικευμένο και τούς χω- 
ριάτες ν’ ασχολούνται μόνο μ* έρωτες καί χο
ρούς χωρίς ν’ άναφέρεται άμεσα ή έμμεσα στόν 
καθημερινό μόχθο γ ια  τόν επιούσιο, στήν έγνια 
καί τήν αγάπη τους γ ια  τη γη . Θά τό παίρναμε 
σαν ένα ειδυλλιακό ενσταντανέ τής χωριάτικης 
ζωής, θά τό παίρναμε ακόμα σάν ένα ποιητικό 
έργο —  άν καί είναι λάθος αυτή ή ταύτιση στό 
θέατρο τού ποιητικού με τό μή ρεαλιστικό* άς 
θυμηθούμε τό «Ματωμένο γάμο». "Ομως τό έρ
γο δέν πείθει μέ κανένα τρόπο, ούτε καν τέρ

πει. Δεν έχει έστω τή χάρη τού κωμειδυλλίου, 
πρόκειται, τόπαμε άπ’ τήν αρχή, γ ια  μια κα
τασκευή.

Στούς «Φτωχοδι άβολους» οί προθέσεις φαί
νονται καλύτερες. ’Αλλά τό άποτέλεσμα είναι 
τελικά ασήμαντο. Τό έργο τών Άσημάκη Για- 
λαμά καί Κώστα ΙΙρετεντέρη δέν είναι φυσικά 
νεορρεαλιστικό δράμα. Κωμωδία άπλή καί α
νώδυνη. Επομένως, λέμε, μήν περιμένουμε μιά 
ρεαλιστική διακωμώδηση ανθρώπων ή κατα
στάσεων. Διαπιστώσεις μερικές χωρίς άναζή- 
τηση περισσότερη, ένσταντανέ τής γειτονιάς, 
οί μικροκατεργάρηδες μέ τά νοικοκυρεμένα ό
νειρα, μπλεγμένοι ξαφνικά σέ μιά περιπέτεια 
δπου οί τρανοί καί αφανείς κομπιναδόροι τούς 
έχουν ρίξει κι απ’ τήν δποία θά ξεμπλέξουν 
μ ’ δσο γίνεται πιό ανώδυνο τρόπο, δλα διαν
θισμένα μέ τό έξυπνο καλαμπούρι, τά εύρη- 
ματάκια κλπ. Τίποτα περισσότερο.

’Εδώ δμως βρίσκεται ή άπορία: γ ια τί δχι 
άξιο>σεις; Γιατί τάχα πρέπει νά συνηθίσουμε νά 
βλέπουμε αύτό πού μάς σερβίρεται; Ή  σάτιρα 
βέβαια θά ήταν ένας ιδανικός τρόπος πού θά 
μπορούσε νά μεταβάλει τή φτωχογειτονιά σέ μιά 
«αύλή τών θαυμάτων» άς πούμε. Α λλά  άς μήν 
πάμε μακριά. Κ* έτσι δπως έχουν τά πράγμα- 
τα, ή γραφική αντιμετώπιση τής φτώχειας ε ί
ναι απαράδεχτη. Ή  άρνηση —  θελημένη ή 
δχι -  - νά χώσεις τό νυστέρι σου λίγο κάτω 
άπ’ τήν έπιδερμίδα, δταν τό ίδιο σου τό θέμα 
έτσι σου προσφέρεται, καταλήγει σέ βάρος τής 
δραματουργικής αλήθειας, σέ βάρος σου. Τ ε
λικά οί «Φτωχσδιάβολοι» είναι ένα σκιτσάκι 
χωρίς περιεχόμενο από τή φύση του, πού τεν
τώθηκε γ ια  νά γ ίνει δίωρο έργο μέ άποτέλε
σμα τή χαλαρότητα καί τή συνεχή πτώση από 
πράξη σέ πράξη.

Καί μέσα σ’ αύτή τήν κάλπικη ρωμέίκη φτω
χογειτονιά, εντελώς ξένο σώμα, τ ’ αμερικάνικα 
χορευτικά μεταφερμένα από τό «Γουέστ σάιντ 
στόρυ», οι πολυτελείς χορευτικές καί τραγού
δι στίχε ς εμφανίσεις, εντελώς ξεκάρφωτες από 
τό κείμενο, που χρησιμεύουν μόνο γ ια  νά δια
σπούν τήν προσοχή τού θεατή καί γ ια  τούς 
άλλους βέβαια λόγους πού άναφέραμε.

θ ά  έπρεπε ν’ άναφερθεί κανείς θετικά ή αρνη
τικά στήν ποιότητα τών παραστάσεων. "Ομως με
ρικές φορές, σέ πιάνει τέτοια απογοήτευση 
από τήν τελματωμένη θεατρική μας ζωή, πού 
είναι π ιά  περιττή πολυτέλεια ν’ άναφερθείς στα 
επί μέρους, μέ άποτέλεσμα βέβαια, ν’ αποσιω
πήσεις αξιοπρόσεχτα στοιχεία καθώς ή ηθο
ποιία τών περισσοτέρων από τούς «Φτωχοδιά- 
βολους» κ’ ή έπιμελημένη τους σκηνοθεσία ή 
τά σκηνικά τής «Πάπισσας ’Ιωάννας».

Δέν μάς μένει λοιπόν παρά νά έκφράσουμε 
τήν πίκρα μας γ ια  τήν άχρήστευση αυτών τών 
τόσο ζωτικών θεατρικών χώρων. ’Αλήθεια, πόσο 
δύσκολη είναι ή δουλειά ένός κηποθέατρου καί 
πόσο εύκολη καί φτηνή τήν καταντήσανε.
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Μ . Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Κ Π  —  Μ . Χ Α Τ Ζ Η Δ Α Κ Ι
«Μ αγική πόλη»

Θ Ε Α Τ Ρ Ο  Π Α Ρ Κ
Π ρ εμ ιέ ρ α  : 1 5  ’ Ιο υ ν ίο υ ,  σ κ η ν ο θ ε σ ία  
Λ εω ν ίδα  Τ ρ ιβ υ ζ ά ,  σ κ η ν ο γρ α φ ίε ς  Μ ί ·  
νον Ά ρ γ υ ρ ά χ η ,  χ ο ρ ο γρ α φ ίες  Μ α ν ώ 
λη  Κ α σ τ ρ ι ν ο ν 9 μ ο υ σ ι κ ή  - τρα γούδ ια  
Μ ί κ η  Θεοδοιράκη— Μ ά ν ο υ  Χ α τ ζ η δ ά κ ι .

Φιλόξενο τό θέατρο «Πάρκ» τής λεωφόρου 
’Αλεξάνδρας σέ ανανεωτικές προσπάθειες καί 
πειραματισμούς. Πέρσι ή «"Ομορφη Πόλη: Πε
ρισσότερος λόγος, κοινωνική καί πολιτική σά
τιρα.

Φέτος ή «Μαγική Πόλη»: μουσική, χορός, 
πλήρης σχεδόν απουσία λόγου.

Ά λ λ ’ αυτή ακριβώς ή απουσία λόγου άπό 
τή φετεινή «μουσική επιθεώρηση» των Χατζη
δάκι - θεοδωράκη επέβαλε βαρύτερα καθήκον
τα, μεγαλύτερη προσοχή, πιο ανεπτυγμένη ευ
θύνη στους δημιουργούς της, γ ια  να μπορέσουν 
ν’ αναπληρώσουν τό ρόλο τής πρόζας στο ελα
φρό μουσικό είδος, μέ άλλα εκφραστικά μέσα 
(με τή μουσική, τό χορό, τα σκηνικά).

°2ς τώρα στό ελαφρό μουσικό μας θέατρο 
δεσπόζει ή πρόζα, τό κείμενο. Σέ δευτερότερο 
ρόλο —  βοηθητικό —  ή μουσική κι δ χορός. 
Μουσικοχορευτικά επεισόδια (ανεξάρτητα ή δχι 
άπό τήν πρόζα) πλουτίζουν τό κείμενο, τό έπι- 
βοηθούν ή απλώς τό κοσμουν.

Οί δυο συνθέτες θέλησαν νά πρωτοτυπήσουν 
άφαιρώντας άπό τή «μουσική έπιθεώρηση» τή 
σπονδυλική της στήλη, τό κύριο στήριγμά της: 
τήν πρόζα.

Θεωρητικά δ πειραματισμός τούτος δέν έχει 
τίποτα τό επιλήψιμο. "Αν πετύχαινε μάλιστα 
ή μουσική —  σέ συνεργασία μέ τό χορό και 
τή σκηνογραφία —  νά δόσει ένα «ένιαίο εκ
φραστικό κλίμα» (μ’ άλλα λόγια: μια θεματι
κή καί μορφική ένότητα) στήν π α ρ ά σ τα σ η , θά 
μπορούσε ν’ ανοίξει τό δρόμο γ ια  μιά ουσια
στική ανανέωση του ελαφρού μουσικού μας θεά
τρου. Τό βάρος του «μύθου» -— τό βάρος τής 
«εκβεβλημένης» πρόζας —  θά μπορούσε νά κρα
τήσει μόνο ένας άλλος «μύθος», μουσικός βέ
βαια. Μιά σειρά δηλ. τραγουδιών συγγενικών.

(Κάτι άνάλογο π .χ . μέ τή σειρά «’Αρχιπέλα
γος» στήν έπιθεώρηση «"2πα, ν2πα!», πού
παίχτηκε πρόπερσι στό «Μετροπόλιταν»).

ΤΙ «Μαγική Πόλη» δμως ήταν κάτι παρα
πάνω άπό μιά συναυλία. Κι αυτό τό «κάτι πα
ραπάνω» δέν βρίσκεται προς τήν πλευρά, πού 
έπισημάναμε πιο πάνω —  τού «ένιαίου εκφρα
στικού κλίματος». Βρίσκεται, άπό τή μιά με
ριά, στήν επιμέλεια κυρίως τή σκηνοθετική, 
πού έδοσε κάποια «θεατρικότητα» στά μουσικο- 
χορευτικά νούμερα. Κι άπό τήν άλλη, στήν ε
πιμελημένη σκηνογραφική εργασία τού Άργυ- 
ράκη. "Αν έλειπε ή σκηνοθεσία, ή σκηνογρα
φία καί δ ... τίτλος, ή «Μαγική Πόλη» θά ή
ταν μιά συνηθισμένη συναυλία τραγουδιών.

Αυτές είναι γενικές παρατηρήσεις πού αφο
ρούν τό έργο σάν σύνολο. Τό έργο δμως είχε 
δυο μέρη —  τό πρώτο τού θεοδωράκη καί τό 
δεύτερο τού Χατζηδάκι. Μπορούμε νά πούμε δτι 
τό πρώτο μέρος είχε περισσότερη ένότητα άπό 
τό δεύτερο. Δέσποζε ή άδικοχαμένη μορφή τού 
παλικαριού («"Ενα δειλινό», « '0  καβαλάρης 
τ ’ ουρανού» κ .ά .) , πού δέν ήταν άλλη άπό τή 
μορφή τού Γρηγόρη Λαμπράκη. Κι αυτή ή έ
νότητα δημιουργήθηκε σχεδόν συμπτωματικά — 
χωρίς δηλ. τήν πρόθεση νά φτιαχτεί μιά μου- 
σικοχορευτική ένότητα μέ θέμα «*0 άδικος 
θάνατος τού παλικαριού».

Στό δεύτερο μέρος δέσποζε ή ... άφήγηση τού 
Μάνου Χατζηδάκι. Πριν άπό κάθε νούμερο μιά 
παρλάτα τού συνθέτη, άλλοτε «αυτοβιογραφική» 
και άλλοτε «παραινετική» προς ’Αθηναίους... 
Πρέπει νά πούμε, πώς αφήνει κακές εντυπώ
σεις ή μόνη αυτή... πρόζα τής παράστασης.

Κατά τά άλλα, τό μέρος τού Χατζηδάκι ή
ταν συλλογή άπό παλιά και καινούργια τρα
γούδια τού συνθέτη — χωρίς καμιά θεματική 
ή άλλη ένότητα.

Αυτό πού μένει λοιπόν άπό τή «Μαγική Πό
λη · είναι ή αναμφισβήτητη τέρψη πού προσ
φέρει ένα ώραϊο καί πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, 
άποτελούμενο άπό τραγούδια γνήσιας ελληνικής 
έκφρασης. Κι αύτό, τήν εποχή πού ο! ελληνοϊν- 
δικές θρηνολογίες έχουν κατακλύσει τά ραδιο
φωνικά προγράμματα, δέν είναι λίγο.

ΘΑΛΗΣ ΔΙΖΕΛΟΣ
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Ζέ λίγες μέρες κυκλοφορεί άπό τις εκδόσεις «ΘΕΜΕΛΙΟ»
Ε Λ Λ Η Σ  Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ

Σ Κ Λ Η Ρ Ο I
Γ Ι Α  Μ Ι Κ Ρ Η  Ζ  Η Η

(Διηγήματα)
Ε Κ Δ Ο Σ Η  Β'

«...01 περισσότερες άπό τις σελίδες τον βιβλίου φέρνονν ψυχική άνα-  

στάτωση...».
Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Χ Α Ρ Η Σ  (Ν έα  'Ε σ τία  1931)



ΚΪ ΝΙ Ι ΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σ Χ Ο Λ Ι Α

«Μ ΙΚΡΕΣ δ φ ρ ο δ ι τ ε ς » : Λ1 ΒραβεΤο 
Σκηνοθεσίας.

Ή  βράβευαη τ?)ς ταινίας τοΟ Κούνδουρου, εΤ- 
ναι ένα γεγονός που σημειώνει τήν πνευματι
κή ζωή τοϋ τόπου, τήν προβολή τής 'Ελλάδας 
στό εξωτερικό, τόν Ιδιο τόν έλληνικό κινημα
τογράφο, κι ακόμα, ένα δρόσημο γιά  τό δη
μιουργό τοϋ βραβευμένου έργου.

ΟΙ «Μικρές Άφροδίτες» είναι ή 5η κατά 
σειρά ταινία τοϋ Κούνδουρου, πού ή θητεία του 
στό χώρο τοΓ# κινηματογράφου έχει ξεπεράσει 
τή δεκαετία. "Γστερα από τήν πρωτόλεια «Μα
γική  Πόλη*, ακολούθησε δ «Δράκος* πού ά- 
πεκάλυψε τήν ϋπαρξη έλληνικοβ κινηματογρά
φου στό Φεστιβάλ τής Βενετίας καί προκάλεσε 
κάθε είδους αντιδράσεις στό έλληνικό κοινό 
πού τήν παρακολούθησε. «ΟΙ Παράνομοίν, μ* 
δλες τις αδυναμίες τους, ήταν ένα γεγονός για  
τόν έλληνικό κινηματογράφο, πού ή ανύπαρκτη 
ποιότητα τής παραγωγής του, Υπογραμμιζόταν 
ακόμα περισσό ιερό από τήν αραιή παρουσία 
ταινιών ποιότητας δύο μονάχα σκηνοθετών.

Τό «Ποτάμι* παίχτηκε στις κινηματογραφι
κές λέσχες καί βραβεύτηκε στό Φεστιβάλ τής 
Βοστώνης, άλλα μια διένεξη τοϋ σκηνοθέτη 
μέ τούς παραγωγούς του, ήταν άφορμή πού 
αυτό τό ώριμο έργο τοϋ Κούνδουρου δεν έφτασε 
ποτέ στίς αίθουσες προβολής καί στό πλατύ 
κοινό.

’Αλλά τί μπορεί να σημαίνει αυτή ή σύντο
μη πληροφοριοδότηση πού κάναμε; Σχεδόν τ ί
ποτα. Πέντε ταινίες μέσα σέ δέκα χρόνια ε ί
ναι μια ζωή ολόκληρη. Προσπάθεια γ ιά  νά γο- 
νιμοποιηθή μια έρημος πού λέγεται έλληνικός 
κινηματογράφος.

'Όσοι ξέρουν τΙς συ'/θήκες καί τ ις προθέσεις 
τής έλληνικής παραγωγής απέναντι στόν Κινη
ματογράφο, δσοι έχουν καταλάβει τήν κρατι
κή αδιαφορία γ ιά  κάθε τ ί πού διεξάγεται στόν 
πνευματικό χώρο, μπορούν ν’ άντιληφθοΰν τί 
σημαίνει αυτή ή έπιμονή γ ιά  τήν κατάκτηση 
μιας ποιότητας, μιά προσπάθεια γ ιά  ένα σοβα
ρότερο ιδεολογικό καί κοινωνικό προβληματι
σμό.

cΩστόσο, δ Κουνδουρος πήρε τό Ιο βραβείο 
σκηνοθεσίας σ’ ένα Διεθνές Φεστιβάλ. Κι δσο 
συγκεκριμένες είναι οί οικονομικές δυνατότητες 
πού τοϋ προσφέρονται από ’δώ καί μπρός, άλ
λο τόσο δεσμευτικό είναι αυτό τό βραβείο γιά  τή 
συνέπεια στήν κατοπινή συνέχιση τοϋ έργου του. 
πού τό βασικό του χαρακτηριστικό, ήταν μέχρι 
σήμερα, ή αναζήτηση κι δ προβληματισμός.

«Πιστεύω φανατικά στόν προορισμό ένός κ ι
νηματογράφου διαφωτιστικοϋ, μέ τήν πιο πλα
τεία σημασία τής λέξης... Ό  κινηματογράφος

- ψυχαγιογία μπορεί θαυμάσια νά συνυπάρξει μέ 
τόν κινηματογράφο - θέση καί τόν κινηματογρά
φο - ντοκουμέντο...* Λυτά δήλωσε 6 Κούνδουρος 
σέ μιά τελευταία του συνέντευξη. Καί μ ' αυτά 

τά λόγια καθόριζε τό στίγμα τής θέσης του 
σάν κινηματογραφικού δημιουργού. Απομένει 
ή πραγμάτωση αύτοϋ τοϋ συνθήματος, πού πρέ
πει νά είναι κοινό, καί πού είναι γε|ΐάτο ύ- 
πευθυνότητα καί ΰποχρεώσεις...

Ό  κινηματογράφος και οΐ Δικτά
τορες.

Στίς 13 ’Ιουνίου οί έφημερίδες έγραψαν πώς 
ή αστυνομία τοϋ Πορτογάλου δικτάτορα Σαλα- 
ζάρ συνέλαβε τούς κινηματογραφιστές Έρνέστο 
ντέ Σούζα καί Άρνάλντο Ά μπόϊμ, τήν ώρα πού 
περνάγανε τά σύνορα τής πατρίδας τους, γυρί
ζοντας από τό Φεστιβάλ τών Καννών δπου δ 
Έρνέστο ντέ Σούζα μέ τήν ταινία του «Ό  ντόν 
Ρομπέρτο* είχε πάρει ειδική μνεία από τήν 
επιτροπή γ ιά  τή Νεολαία.

Τό γεγονός τής σύλληψης τών δύο διανοου
μένων πού έπί πλέον δέν συνοδευόταν από κα
μιά συγκεκριμένη κατηγορία εναντίον τους, ξε
σήκωσε αμέσως θύελλα διαμαρτυριών στη Γαλ
λία καί σ’ άλλες χώρες, δπου μιά σειρά έπαγ- 
γελματιες καί σκηνοθέτες τοϋ κινηματογράφου, 
δπως δ Ρεναί, δ Τρυφφώ, δ Ντεμύ, ή Βαρντά 
κ.ά. ζητούσαν από τόν Δικτάτορα τήν απελευ
θέρωση τών κρατουμένων καί εκφράζανε τήν 
ανησυχία τους γ ι ’ αυτή τήν απροκάλυπτη κατα
πάτηση τών βασικών δικαιωμάτων τοϋ ’Ανθρώ
που.

'"Όμως τό φαινόμενο είναι συνηθισμένο. Ό  
κινηματογράφος πού είναι ένα από τά μεγαλύ
τερα, άν δχι τό μεγαλύτερο μέσο διαφώτισης 
τών μαζών, πάνω στα συγκεκριμένα τους προ
βλήματα, άποτέλεσε πάντοτε τό στόχο τής ε 
πίθεσης τών Δικτατόρων, πού δταν δέν κατά- 
φερναν νά τόν προσεταιριστούν γ ιά  νά εξυπηρε
τήσουν τούς δικούς τους σκοπούς, τότε κυνη
γάνε αλύπητα τούς τίμιους φορείς τους, είτε φυ
λακίζοντας τους, είτε άναγκάζοντάς τους νά εκ
πατριστούν.

Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οί σκηνο
θέτες τοϋ γερμανικού κινηματογράφου, πού α 
ναγκάστηκαν νά δραπετεύσουν από τήν πατρί
δα τους, δταν ανέβηκε ό Χίτλερ στήν εξουσία, 
τοϋ ’Ιταλικού κινηματογράφου πού έσβησε άπό 
τήν εποχή τής φασιστικής πορείας προς τή 
Ρώμη, καί τοϋ Βισκόντι πού κυνηγήθηκε άπό 
τήν αστυνομία τοϋ Ντοϋτσε, τοϋ Μπουνουέλ στή 
φασιστική Ισ π α ν ία  τοϋ Φράνκο, τών ’Αμερικα
νών σκηνοθετών, πού δσοι δέ θυσιάσανε στό εί- 119



δωλο τού Μακάρθυ, αναγκάστηκαν να φύγουν 
άπό τήν ’Αμερική, καί τέλος τό πρόσφατο πε
ριστατικό των ΙΙορτογάλων κινηματογραφιστών 
από τόν Δικτάτορα Σαλαζάρ.

Ωστόσο, οί Δικτάτορες οέ φτάνουνε πάντο
τε στα άκρα. Τό κοινό μυστικό είναι να πνίγε
ται ή διαμαρτυρία στή γένεσή της. Κι αύτό 
τό σκοπό έχουν άναλάβει νά διεκπεραιώνουν οί 
λογοκρισίες τών «μή φασιστικών» χωρών. ’Έ 
τσι, δέ χρειάζεται νά σκεφτεί κανένας πολύ

για  νά καταλάβει, πώς γίνεται καί στήν Ε λ λ ά 
δα έπΐ 20 χρόνια συνέχεια, νά βλέπουμε άνώ- 
δυνες κωμωδιοΰλες ή σπαραχτικά μελοδράμα
τα τής εποχής τού Βωβού, σ’ ένα τόπο δπου 
ή Αντίσταση άπετέλεσε τήν πιό συγκλονιστι
κή εθνική εμπειρία καί τά στοιχειώδη έπιβιω- 
τικά προβλήματα είναι ακόμα άλυτα.

Μήπως πρέπει νά περιμένουμε τη σειρά μας; 
(Κ* είναι πολλοί αυτοί πού δεν μπορούν νά 

περάσουν τά έλληνικά σύνορα, έπιστρέφοντας 
π ίσω ).

Ο Ι  Τ Α Ι Ν Ι Ε Σ  Μ Ι Κ Ρ Ο Υ  Μ Η Κ Ο Υ Σ  
Κ Α Ι  Ο Ι  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ο Ι  Τ Ο Υ Σ

"Ο λος ό κόσμος γνωρίζει ορισμένα μεγάλα 
ονόματα αστέρων του κινημστογράψου. Με
ρικοί φτάνουν να ξέρουν καί λεπτομέρειες άττό 
τήν ιδιωτική τους ζωή. Τ ά  τελευταία χρόνια 
μια .μερίδα τού ττιό καλλιεργημένου κοινού 
έχει πλουτίσει τ ις  συζητήσεις του καί με ο
νόματα διάσημων σκηνοθετών του κινηματο
γράφου. Υ πάρχουν ττολλοί πού  ξέρουν τόν 
Άντονιόνι (έξ α ιτ ία ς  της Μόνικα Β ίττ ι) / τόν 
Φελλίνι (έξ α ιτ ία ς της Γλυκείας Ζω ής), τόν 
Ά λλα ίν  Ρεναί (έξ α ιτ ία ς  της ατομικής βόμ- 
6 α ς), τόν Ντασσέν (χάρη στή Μελίνα) καί 
πάντω ς, δλοι ξέρουν τόν Χίτσκοκ....

"Ολοι αυτοί, έχουν γίνει γνωστοί από  τ ις  
μεγάλου μήκους ταινίες, τό είδος δηλαδή πού 
ξέρει κι α π ό  τό  όποιο  τρέφεται τό  κοινό.

Στο προηγούμενο τεύχος τής «Ε.Τ.» δη- 
σιεύσαμε ένα μελέτημα γ ια  τήν τα ινία  μι
κρού μήκους καί προσπαθήσαμε να δείξουμε 
τ ί ρόλο έπα ιξε octrro τό είδος στή γενικότερη 
διαμόρφωση καί ιστορική πορεία  τής Τέχνης 
τού Κινηματογράφου. Θεωρήσαμε λοιπόν σκό
πιμο , νά δημοσιεύσουμε τώρα τά  δοκίμια καί 
τη β ιβλιογραφία  όρισμένων α π ό  τούς δημι
ουργούς τής μικρού μήκους τα ινίας, κι δπου  
μέσα σ ’ αυτά (τά  δοκίμ ια ), περιέχονται οι 
ιδεολογικές καί αισθητικές βάσεις όρισμένων 
σχολών αυτού τού κινηματογραφικού είδους.

Παρακάτω, ακολουθούν ένα δοκίμιο τού 
Γκρήηρσον, ένα τού Βικγκό καί τό Μονιφέστο 
τού Κινηματογράφου -  Μάτι τού Βερτώφ.

Τ Ζ Ω Ν  Γ Κ Ρ Η Η Ρ Σ Ο Ν
Γεννήθηκε στή Σκωτία τό 1898. Τό 1929 σκηνοθέτησε τό μοναδικό του ντοκυμανταΐρ 

« D rifte rs» , άφιερωμένο στό ψάρεμα τής ρέγγας. Ή  έπιτυχία τής ταινίας του έγινε 
αφορμή γιά  νά συγκεντρωθούν γύρω του νέοι σκηνοθέτες πού μέ έμψυχωτή καί θεωρητι
κό τους τόν Γκρήηρσον, δημιούργησαν τήν ’Αγγλική Σχολή Ντοκυμανταίρ.

Διασταυρώνοντας δ Γκρήηρσον τΙς δικές του θεωρίες μέ τΙς προχωρημένες τάσεις 
τής Γαλλικής καί Σοβιετικής πρωτοπορίας, κι ακόμα, κάτω από τΙς επιδράσεις τού 
Ρουτμαν, τού Ίβ εν ς  καί με τά διδάγματα τού Φλάερτυ, δημιούργησε τήν Ιδεολογική 
βάση τής Σχολής Ντοκυμανταίρ, πού έπαιξε ρόλο καθοριστικό στήν κατοπινή διαμόρ
φωση καί πορεία τού ’Αγγλικού Κινηματογράφου.

cO Γκρήηρσον πίστεψε στό «τοκυμανταΐρ - έργο Τέχνης». ’Αλλά σέ άντίθεση μέ 
τή σκηνοθετημένη αφηγηματική ταινία τού στούντιο, τό Ντοκυμανταίρ πλησιάζει τό χώρο 
τής Τέχνης, στό μέτρο πού μένει πιστό στήν πραγματικότητα.

Ά πό τό 39 μέχρι τό 45 διευθύνει τή «N ational F ilm  B oard» , Τό 1945 πάει 
στόν Καναδά και διευθύνει τό ’Εθνικό Γραφείο Κινηματογράφου. Γίνεται έτσι παραγωγός 
τών Καναδών Νόρμαν Μάκ Λάρεν (ζωντανά σχέδια), Στάνλεϋ Τζάκσον, Γκράχαμ Μάκ 
*Ίνες, Αώρα Μπόλτον κλπ.

Τό 1946 μέχρι τό 1950 γίνεται αντιπρόσωπος τής Ούνέσκο.
’Από τό 1952 δλη ή παλιά φρουρά του αγγλικού ντοκυμανταίρ έχει διασκορπιστεί. 

Μετά τόν Γκρήηρσον πού είναι άπό τό 52 στό 'Εδιμβούργο καί εργάζεται σάν παραγωγός 
στόν κινηματογράφο καί τήν Τηλεόραση, καί οί δπόλοιποι (ΤΗλτον, Ράΐτ, Άντσυ κλπ.) 
έχουν γ ίνει παραγωγοί ή διευθυντές κινηματογραφικών Τμημάτων σέ μεγάλες επιχειρή
σεις.

\
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ΤΖΩΝ ΓΚΡΗΗΡΣΟΝ
Πιστεύουμε π ώ ς οί δυνατότητες πού έχει 

ό κινηματογράφος ν' άνακαλύπτει, παρατηρεί 
και να διαλέγει μέσα ά π ό  την ίδ ια  τη ζωή, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν γ ιά  μια μορφή 
τέχνης καινούργιας καί ουσιαστικής. Τ ά  φϊλμς 
πού  γίνονται σ τα  στούντιο παραγνωρίζουν την 
Ικανότητα τής όθόνης να ανοίγεται σ ’ έναν 
πρα γμ α τικό  κόσμο. Φωτογραφίζουν σκηνές 
πού έρμηνεύσνται ά πό  ήθοποιούς μπρός σέ 
φ τιαχτά  σκηνικά.

Τό ντοκυμανταιρ πρέπει να φωτογραφί
ζει τό πρ α γμ α τικό  σκηνικό, την πρα γματική  
Ιστορία. Πιστεύουμε πώ ς ό φυσικός έρμηνευ- 
τής, τό  φυσικό ντεκόρ, είναι οΐ π ιό  σ ίγουρες 
βάσεις έρμηνείας τού σύγχρονου κόσμου στην 
όθόνη. Προμηθεύουν στον κινηματογράφο με
γαλύτερο απόθεμα  ύλικού. Τό ύλικό και τά  
θέματα πού  συλλαμβάνονται, έτσι, έκ τού 
φυσικού μπορούν νά είναι π ρ ά γμ α τι κότερα 
και σημαντικότερα άπ* τ ις  Ιστορίες πού  ά- 
φηγούνται τά  στούντιο.

01 αυθόρμητες κινήσεις άποκτούν είδική 
ά ξ ία  στην όθόνη. *0 κινηματογράφος έχει τη 
δύναμη ν ’ άξιοποιεΐ την κίνηση πού  σχημά
τισε ή παράδοση ή πού  ό χρόνος έξασθένι- 
σε. Τό ντοκυμανταιρ «μπορεί νά πετύχει μιά 
τελειότητα γνώσεων καί μιά σημασ ία  τέτοια  
πού  είναι αδύνατον νά πετύχουν οι α π α τη 
λοί μηχανισμοί των στούντιο καί ή γεμάτη 
φιοριτούρες υποκριτική.

Ή  έκλογή τού ντοκυμανταιρ σ ά  μέσου έκ
φρασης έχει την ίδ ια  σ ημασ ία  πού  έχει ή 
έκλογή τής πο ίησης αντί τού μυθιστορήμα
τος.

Τό γεγονός ότι αντιμετω πίζει ένα διαφο
ρετικό ύλικό α π α ιτε ί νά χρησιμοποιείται γ ιά  
αισθητικούς σκοπούς διαφορετικούς α π ’ αυ
τούς πού  χαρακτηρίζουν τη δουλειά τού στούν
τιο. Κάνω αυτό τό διαχω ρισμό, φτάνοντας 
ως τό σημείο νά δηλώσω π ώ ς ένας νέος σκη
νοθέτης δε μπορεί ν3 αφιερωθεί ταυτόχρονα

στο ντοκυμανταιρ καί στη δουλειά των στούν
τιο.

Ά π ό  τη σ τιγμ ή  πού  θά προσδιοριστεί ή 
τελική έπιδίωξη τής δημιουργίας, εΤναι δυ
νατόν να χρησιμοποιηθούν πολλές μέθοδοι. 
Μ πορείτε, δπω ς ό Φλάερτυ, νά υιοθετήσετε 
μιά μορφή διήγησης περνώντας, σύμφωνα μέ 
την κλασική δομή, ά π ’ τό  άτομο στο περ ι
βάλλον, στο  κυριαρχούμενο ή δχι περ ιβά λ
λον, στήν έξυμνηση της ανθρώπινης ένέργειας. 
"Η άκόμη μπορεί να μη σ ά ς  ένδιαφέρει τό 
σο τό  άτομο. Μ πορείτε νά σκεφθεΐτε π ώ ς ή 
ζωή τού άτόμου δεν άρχεί π ιά  γ ιά  νά μάς 
κοτταδείξει τό  περ ίπλοκο της πρα γμ ατικότη 
τα ς  καί νά καταλήξετε στό συμπέρασμα π ώ ς 
τό άτομο, σαν αυτάρκες δραματικό πρόσω πο 
είναι π ιά  ξεπερασμένο. "Ο ταν ό Φλάερτυ 
σ ά ς λέει πώ ς είναι θαυμάσιο ν* άγω νίζεσαι 
γ ιά  τήν τροφή σου σέ μιάν ά γ ρ ια  χώρα, μπο
ρείτε, καί δικαιολογημένα, να παρατηρήσετε 
πώ ς σ ά ς συγκινεΐ περισσότερο τό πρόβλημα 
έκείνων πού άγωνίζσνται γ ιά  τό  ψωμί τους 
στό  περιβάλλον τής άφθσνίας. ‘'Ο τα ν  έπισύ
ρει τήν προσοχή σ α ς στη βαρύτητα καί τό 
θάρρος τής κίνησης τού Νανούκ πού  κρα
δαίνει τό  καμάκι του, μπορείτε, μέ κάποιο 
δίκιο, να υπογραμμίσετε πώ ς, κανένα κα
μάκι, όσο σ ίγουρα  κι άν όρθώνεται ά πό  ένα 
άτομο, δέ θά πετύχει τή φώκια πούχει έξα- 
πολύσει ό καπιταλισμός (διεθνής οίκονομία). 
Μ πορείτε, στ* αλήθεια, ν' άποκηρύξετε ταυ
τόχρονα τούς ήρωες σ τ ις  ευγενικές επ ο π ο ιί
ες τού Φλάερτυ καί σ τ ις  νόθες περ ιπέτειες 
των στούντιο, ίσχυριζόμενοι π ώ ς ή σύγχρονη 
α τα ξ ία  οφείλεται στην σύνδεση τού άτομικι- 
σμού μέ μ ιά  καταστροφική παράδοση. Μέ 
άλλα  λόγια , θα έχετε τήν ευχέρεια νά έγκα- 
ταλείψετε τήν άφηγηματική μορφή καί να ά- 
ναζητήσετε στους μοντέρνους αντιπροσώπους 
της ποίησης, της πρόζας, καί τής ζω γραφι
κής, μιά ουσία καί μιά μέθοδο ικανοποιητι
κότερες γ ιά  τό  πνευματικό επ ίπεδο  καί τή 
λογική τού καιρού μας.

Μετάφρ. I. Γ -  ς

Μ Ο Λ Ι Σ  Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΚΕ ΣΕ 25 ΓΛΩΣΣΕΣ

Ε Ν Τ Ι Τ Α  Μ Ο Ρ Ρ Ι Σ

ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΧΙΡΟΣΙΜΑ
Μ Υ Θ I  ΣΤ Ο Ρ Η Μ Α

(Βραβείο  Σβ α ΐτσ ερ  1961)

Ε λ π ί ζ ω  το  α ν γ κ ι ν η τ ι χ δ  α ν τό  β ιβ λ ίο  να δ ια β α σ τ ε ί  α π ό  π ο λ λ ο ν ς  άνΌ'ρώιζονς»
Α ίν ο ν ς  Π Α  Ο Υ Α Ι Γ Κ ,  Β ρ α β ε ίο  Νόμτζελ

έκδοση επιμελημένη ΤΙΜΗ Δρχ. 15
Π ω λείται σέ όλα τά βιβλιοπωλεία και περίπτερα
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Τ Σ ΙΓ Κ Α  Β Ε Ρ ΤΩ Φ
Γεννήθηκε ατή Ρωοοία τό 1897. Σπούδαζε γ ιατρός. Τό 1918 έγ ινε  όπερατέρ έπ ι-  

κκίρων στό μέτωπο τοΟ Ιμφυλίου πολέμου, μαζύ μέ τόν Κ ουλέχωφ κα ί τόν Τισσέ (τόν 
κατοπινό όπερατέρ τοΟ Ά ϊζ ε ν σ τ ά ιν ) . Μέ τόν Τισσέ συμμετέχει ακόμα, κ α ί στίς τουρνέ 
τού Τραίνου Π ροπαγάνδας τοΟ Λένιν.

Μέ τό τέλος του πολέμου (1922) δημιουργοϋνται κα ί οΐ οικονομικές προϋποθέσεις 
γιά  τή  δημιουργία τοΟ σοδιετικοΟ κινηματογράφου.

Μέ τήν κυβερνητική Οποστήριξη Ιδρύθηκε τό «Π ειραματικό Ε ργαστήριο*  του Κου
λέχω φ , ή «Φάμπρικα τοϋ ΈκκεντρικοΟ ’Ηθοποιού (Ψ .Ε .Κ .Σ .)  τών Κόζιντσβφ, Τράουμ- 
π ερ γκ , Γ ιούτκεβιτς, Γκερασίμωφ κ α ί ή  «Κίνο - ΙΙράβντα* παράρτημα επικαίρω ν τή ς  έ- 
φημερίδας «ΙΙράβντα». 'Ιδρυτής καί διευθυντής τή ς «Κίνο - ΙΙράβντα» πού σημαίνει Κ ι
νηματογράφος - Α λ ή θ ε ια , 6 Τ ζ ίγ κ α  Βερτώφ.

Οι θεωρίες τοϋ Βερτώφ πα ίξανε ρόλο καθοριστικό στή δημιουργία  τοϋ σοβιετικοϋ 
κινηματογράφου κ ’ έπηρεάσανε τ ϊς  κατοπινές αντιλήψ εις γ ιά  τόν κινηματογράφο, πού 
διατύπωσαν οί Ά ϊζενσ τά ιν , Κ ουλέχωφ, Πουντόβκιν, Χτοβζένκο κλπ . 'Η  έπίδρασή του 
στάθηκε αποφασιστική γ ιά  τή  Γερ |ΐανική πρωτοπορία (Ρ ίχ τερ  - ΡοΟτμαν) κ α ί γ ιά  τή  
δημιουργία  τή ς ’Α γγλ ικ ή ς σχολής ντοκυμανταίρ.

Τό 1924 μέ τήν ίδρυση κα ί τό Μανιφέστο τοϋ «Κινηματογράφου - Μάτι» εκδ ίδει μ ιά  
περιοδική τα ιν ία  μέ τόν τ ίτλο  «Κινογκλάτζ» (Κ ινηματογράφος - Μ άτι) ή ή Ζωή στό 
Α πρόοπτο.

1925: «"Ενα χρόνο μετά  τό θάνατο τοϋ Λένιν», 1926: «Σοβιέτ προχω ρείτε», «Τό 
ένα έκτο τοϋ Κόσμου», 1928: « Ή  ένδέκατη χρονιά», 1929: «*0 άνθρωπος μέ τήν κ ινη 
ματογραφική μηχανή», 1931: «Συμφωνία τοϋ Ντονμπάς ( Ό  ενθουσιασμός)», 1934: Τό 
αριστούργημά του «Τρία τραγούδια γ ιά  τόν Λένιν», 1937: «Νανούρισμα», 1938: Σέ συ
νεργασία μέ τόν Μ πλιόχ «Σέργιος Ό ρντζον ίκ ιζ» , 1941: «Στην πρώτη γραμμή». Ά πό 
τότε δέν ξανασκηνοθετεϊ. ΙΙέθανε τό 1954.

Τό γεν ικό  θέμα αυτής τή ς τα ιν ία ς βριζόταν άπό τόν Βερτώφ σάν ένας μονόλογος 
γ ιά  «τό πέρασμα άπό τό παρελθόν στό μέλλον, άπ  τή  σκλαβιά στήν έλεύθερη ζωή».

Ο Κ ΙΝ Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  - Μ ΑΤΙ
ΤοΟ Τ Σ ΙΓ Κ Α  Β Ε Ρ Τ Ω Φ

«Κινηματογράφος - Μ άτι», ζωγραφική των 
γεγονότων —  κίνηοτ) γ ιά  τήν τα ινία , χωρίς 
δραματ ι κό τταί ξ ι μο.

‘Ο Κινηματογράφος - Μάτι δέν είναι έ
νας Κ ινηματογράφος - π ίνακας ζωγραφικής, 
δέν είναι μ ιά  συνάθροιση εργαζομένων του 
Κινηματογράφου, δέν είναι ένα όττοιοδήττο- 
τ ε  ρεύμα μέσα στήν Τέχνη (ά π ό  δεξιά ή άπό  
αρ ιστερά).

Ό  κινηματογράφος - μάτι είναι μ ιά  κίνηση 
π ο υ  απλώ νεται προοδευτικά  καί π ο υ  έχει γ ιά  
αντικείμενο ν’ ασκήσει μιά επίδραση άττό 
τά  γεγονότα , ενάντιος στήν έττίδραση πού 
προέρχεται οπτό τό καθαρό επινόημα, μιά κά
π ο ια  δυνατή εντύπωση πού μπορείς νά κρα
τήσεις α π ’ οα/τή.

‘Ο κινηματογράφος -  μάτι είναι μ ιά  τεκμη
ριωμένη εξήγηση τού ορατού κόσμου.

'Ο  κινηματογράφος -  μάτι εΐναι ένας δε
σμός, μέσα ά π ό  τό θέαμα των εργατών ό
λου τού κόσμου, πάνω  στή βάση της αμοι
βαιότητας των γεγονότων, των φοτογραφη
μένων ντοκουμέντων, ά ποτυπ ω μένων ά πό  τήν 

122 κάμερα (σ ’ οαττό ακριβώς διαφέροντας άπό

την άμοιβαιότητα τών φιλμαρισμένων θεατρι
κών παραστάσεω ν «λίγο ή πολύ χυδαίων»).

"Ο λες οί π α ρ α γω γές  τού κινηματογράφου 
- μάτι, έγιναν έξω ά π ό  τό  στούντιο, χωρίς 
ηθοποιούς, χω ρίς ντεκόρ, χω ρίς σενάριο καί 
χω ρίς υποκριτική.

Είναι ταινίες ντοκυμανταίρ που έχουν γ ιά  
σκοπό ν’ άνοίξουν καινούργιους επαναστα
τικούς δρόμους μέσα  στήν ιστορία  της άνά- 
τττυξης τού κινηματογράφου, πού  δέν έχει 
καθόλου γ ιά  ο χ  οπό του τό  «παίξιμο».

Ό  κινηματογράφος -  μάτι είναι γραμμέ
νος μέ τό  φακό τής μηχανής, στην π ιο  κα
θαρή κινηματογραφική γλώ σσα. Είναι γεν
νημένος γ ιά  τόν θεατή. Μέ τή γραμματολογι
κή έννοια τής λέξης, είναι καμωμένος γ ιά  
μιά αίσθηση οπτική, γ ιά  τήν όπτική άντίλή
ψή. Ό  θεοτής δέ θαχει π ιά  νά μεταφράσει 
την τα ιν ία  ά π ό  τή γλώ σ σ α  τού ματιού στή 
γλώ σ σ α  τών λέξεων. "Ο χι π ιά  λ ό γ ια -ν τ ο 
κουμέντα, αλλά κινηματογράφος -  ντοκουμέν
το. “Έ να ς στρόβιλος ά πό  οπτικές εικόνες. 
Ε κ α τό  τά  έκοτό ή γλώ σ σ α  τού κινηματο
γράφου.

«Κ ινηματογράφος -  Μάτι»: Είναι ή ταινία 
στήν κομμουνιστική της τοποθέτηση.

(1 9 2 4 )



ΖΛ Ν Β I Γ Κ Ο
Γεννήθηκε τόν Α πρίλη  του 1905 στύ Π αρίσι καί πέθανε τόν Ό κ τ ώ -  

βρη του 1934. Σκηνοθέτης θαυμάσιων ταινιών δπως τό A p ropos de Nice (μικρού μή
κους, 1929), T a ris  (μικρού μήκους 1931), Z ero  de co n d u ite  (1932), A ta la n te  (1934), 
"Αν καί πολύ νέος, θεωρείται ό πρόδρομος τής N ouvelle V ague καί ol άπόψεις του γ ια  
ένα κινηματογράφο άπαλλαγμένο άπό ψευτοφιλολογία καί βασισμένο στήν κοινωνική κρι
τική , έπηρέασαν δημιουργικά δλη τήν μετέπειτα γενιά των Γάλλων κινηματογραφιστών.

I .  Γ - ς

Ζ Α Ν  Β ΙΓ Κ Ο
Σήμερα π ιά , δε χρειάζεται ν* άνακαλύψου- 

με τόν Κοινωνικό Κ ινηματογράφο ούτε και 
να τον πνίξουμε τυποποιώ ντας τον. Ε κείνο  
που  χρειάζεται εΤναι να προσπαθήσουμε να 
ξυπνήσουμε στό  κοινό την άνάγκη να βλέ
πει συχνότερα καλές ταινίες, πού  θ ’ άσχο- 
λούνται μέ τήν κοινωνία και τ ις  σχέσεις της 
με τα  άτομα  και τα  π ρ ά γμ α τα . Κι αυτό γ ια 
τί ό κινηματογράφος πά σ χε ι περισσότερο 
ά π ό  στραβή σκέψη, π α ρ ά  ά πό  όλοκληρωτική 
άπουσ ία  σκέψης. Μέ τη δ ικα ιολογία  πώ ς ό 
κινηματογράφος γεννήθηκε χτές, πα ίζουμε 
μέ τό  μωρό, σαν το  χα ζα μ πα μ πά  πού  μωρου
δίζει γ ια  να τόν καταλαβαίνει καλύτερα τό 
νιάνιαρό του.

Στροφή π ρ ο ς τόν κοινωνικό κινηματογρά
φο σημαίνει συγκατάθεση σέ μια έκρηξη νάρ
κης ά π ό  θέματα  πού  ή έπικαιρότητα θά τ ' 
ανανεώνει άδιάκοπα. Σημαίνει αποφυγή έ- 
νός κινηματογράφου οπού θα κυριαρχεί «ή 
τεχνική γ ια  τήν τεχνική». Στροφή προς τόν 
κοινωνικό κινηματογράφο σημαίνει συγκατά
θεση γ ια  να πούμε κάτι ό π λ α  καί να ξυπνή
σουμε άλλου είδους αντιδράσεις ά πό  τ ις  ρε- 
ψιές εκείνων των κυρίων καί των κυριών πουρ- 
χονται στό  σινεμά γ ια  νά χωνέψουν. Σ ημ α ί
νει εξασφάλιση ενός θέματος πού  διεγείρει τό 
ενδιαφέρον: ενός θέματος πού  καίει.

Θά επιθυμούσα δ  μ ως να μιλήσω γ ια  έναν 
κοινωνικό κινηματογράφο π ιο  συγκεχριμένο, 
που  μου εΐναι π ιο  οικείος: γ ια  τό κοινωνικό 
ντοκυμανταίρ ή ακριβέστερα γ ια  τη ντοκου- 
μενταρισμένη άποψη (θέση).

Σ ’ αυτόν τόν τομέα  πιστεύω , πώ ς ή μη

χανή λήψης είναι βασ ιλ ιάς ή τουλάχιστον 
πρόεδρος τής δημοκρατίας.

Δέν ξέρω αν τό  άποτέλεσμα θά εΐναι έργο 
τέχνης, άλλά γ ι ' αύτό πού είμαι σ ίγουρος 
είναι πώ ς θά πρόκειται γ ιά  κινηματογράφο. 
"Ενας κινηματογράφος πού  καμιά τέχνη, κα
μιά έπιστήμη δέ μπορεί νά ύποκαταστήσει.

Αύτό τό  κοινωνικό ντοκυμανταίρ διαφέρει 
ά π ' τά  ιέπίκαιρα γ ια τ ί στό  πρώ το υπάρχει 
σαφώς ή θέση πού  υποστηρίζει ό δημιουργός 
του. Αύτό ά π α ιτε ΐ τό ντοκυμανταίρ: νά π α ίρ 
νεις θέση. Ή  μηχανή λήψης νάναι στραμμένη 
πάνω  σ ’ αύτό πού  πρέπει νά θεωρείται ντο
κουμέντο καί πού  μέ τό  μοντάζ θά έρμηνευ- 
τε ΐ σαν ντοκουμέντο. Εννοείται πώ ς τό  έν- 
συνείδητο π α ίξ ιμ ο  είναι απαράδεκτο. Τό πρό
σω πο πρέπει νά αίφνιδιάζεται ά π ’ τή μηχανή, 
αλλιώς πρέπει νά άρνηθούμε τήν ά ξ ια  «ντο
κουμέντου» σ ’ έναν τέτοιο κινηματογράφο.

Καί ό σκοπός θαγει πετύχει άν κατορθώ
σουμε νά άνακαλύψουμε τό  κρυμμένο α ίτιο  
μιας κίνησης, νά ξεσκεπάσουμε μέσα ά πό  ένα 
κοινό πρόσω πο την εσωτερική του όμορφιά 
ή τήν καρικατούρα του, ν ’ άποκαλύψουμε τό 
πνεύμα μιας ομάδας ανθρώπων μέσ’ α π ’ τ ις  
καθαρά φυσιολογικές εκδηλώσεις της.

Κι 6λ5 α ύτά  μέ μια τέτο ια  δύναμη ώστε ό 
κόσμος πού  μέχρι τώ ρα αντιμετω πίζαμε μ* 
αδιαφορία νά μάς προσφέρεται άθελά του 
π έρ α  ά π ’ τήν δψη πού  μάς παρουσιάζει. Αύ
τό  τό κοινωνικό ντοκυμανταίρ θά πρέπει νά 
μάς ανοίξει τά  μάτια.
(1 9 3 0 . Α π ο σ π ά σ μ α τα  α π ’ τήν εισήγηση πού 
έκανε παρουσ ιάζοντας τό  φίλμ του: α A
P R O R O S  D E  N IC E » ).

Μ τφ.: I. Γ -  ς

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε
Τ Α Σ Ο Υ  Λ Ε Ι Β Α Α 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  τελευταία  ά ντίτυπα  άπ’ τά  προηγούμενα β ιβλ ία  του: 
«ΦΥΣΑΕΙ», «ΑΣΤΕΡΙ», «ΣΥΜΦΩΝΙΑ άρ. 1»», «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ

Τ ’ ΑΛΟΓΗΣΙΑ ΜΑΤΙΑ», «ΚΑΝΤΑΤΑ»
Πωλοϋνται σ’ όλα τά βιβλιοπωλεία
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ΓΙΑ  Τ Ο  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Ο  
Ν Τ Ο Κ Τ Μ Α Ν Τ Α ΙΡ

’Α γαπητή «Ε.Τ.»,
Θά παραχαλούσα νά μου Επιτρέψετε να 

ονμπληρώσω ένα κενό ττού υπάρχει στο  άρ
θρο του κ. Δ. Σταύρακα γ ια  τά  ψΐλμς του 
μικρού μήκους (φ. 102# Ιούνιος, σελ. 6 2 2 ). 
Ό  συγγραφ έας θεωρεί δλα σχεδόν τά  ελλη
νικά ντοκυμανταϊρ «τουριστικού περιεχομένου» 
και πλά ι σ ’ αυτά, ξεχωρίζει σάν «Επιστη
μονικά» μόνο τά  φίλμς τού κ. Ρ. Κούνδου- 
ρου. Σ έ μιαν υποσημείωση μάλιστα, το  λέει 
άκόμα ττιό καθαρά κα ι σ τα ρ ά τα  δτι «τό Επι
στημονικό ντοκυμανταϊρ καλλιεργήθηκε στην 
Ε λ λ ά δ α  μονάχα ά πό  τον Ρ. Κούνδουρο». Σκέ
πτετα ι κανείς δτι ό συγγραφ έας έχει στο νού 
του μόνο τ ις  «θετικές επ ιστήμες και μόνον 
ίαπρικά ή φυσιογνωστικά ή μηχανολογικά 
ντοκυμανταϊρ δέχεται νά χαρακτηρίσει σάν 
«Επιστημονικά». 'Αλλά ή εθνογραφία καί ή 
κοινών ιολογ ία, πού  γ ιά  τον κινηματογράφο 
τους έγινε καί Ιδιαίτερο Ινσ τιτο ύ το  (σ τά  
χαρτιά , βέβαια, δπω ς δλα τά  Ελληνικά Ι ν 
σ τιτο ύ τα ), δεν εΐναι κι αυτές «θετικές Επι
στήμες. Λοιπόν;

Χωρίς v ‘ άμφισβητώ καθόλου δτι τά  φίλμς 
τού κ. Ρ. Κούνδουρου είναι επιστημονικά, 
νομίζω δτι δέν είναι τά  μ ό ν α  Ελληνικά 
επιστημονικά ντοκυμανταϊρ. Ξεχνάει π .χ . ό 
συγγραφέας τό ντοκυμανταϊρ (μ ίσης ώρας) 
των κ.κ. Μανθούλη ·—  Μεσθεναίου —  Παπα- 
δάκη «’Ακρόπολη», που  ακριβώς ήρθε γ ιά  
ν ' απαλλάξει τ ' αρχα ία  μνημεία α π ’ την ξώ- 
δερμη τουριστική Εκμετάλλευση καί νά δεί
ξει: πώ ς ό κ ινη ματογράφος μπορεί νά ίδεί 
Επιστημονικά καί ν ' αποδώσει καλλιτεχνικά 
τά  έρ γα  της Τέχνης καί τού Πολιτισμού.

"Αν φίλμς μέ τέτο ια  Επιστημονική κι α ι

σθητική θεμελίωση, τά  χαρακτηρίζουμε Επι
πόλα ια  σάν «τουριστικά» τότε Εμείς οί ίδιοι 
βλάπτουμε τήν υπόθεσή μας. Θά μού πήτε, 
βέβαια, δτι τό φιλμ αυτό καλύφθηκε πολύ 
γρήγορα  α π ’ τήν άδιαφορία, όχι μόνον τού 
Κράτους (αυτό δά τό  περίμενε κανείς), άλλα 
καί των ειδικών τού κινηματογράφου —  πού 
δέν τό περίμενε. ’Αλλ’ αυτό δέν σημαίνει δτι 
δέν υπήρξε, δέν υπάρχει, καί δέν είναι τό 
μοναδικό στο  είδος του: Επιστημονικό ντο
κ υμανταίρ, μέ πρω ταγω νιστές τά  μνημεία 
τά ίδια καί χω ρίς κομπάρσους ανθρώπους.

Μέ τιμή
ΓΙΑΝΝΗΣ Μ ΗΑΙΑΔΗΣ

Παροράματα
ΙΙαρακαλοδμε νά διορθωθοδν τά πιο κάτω 

λάθη.
Στο δοκίμιο τοδ Μ. Λυγιζου «θέατρο στό 

Πράσινο» (τεύχος 101) :
Σελ. 480, σειρά 15η, 1η στήλη, ή φράση «άπ* 

τό θέατρο τοδ Γκανάοα» νά διαβαστεί: «απ’ τό 
θίασο τοδ Γκανάσα».

Σελ. 481, σειρά 11η άπ* τά κάτω τής σελ., 
2η στήλη, ή φράση «νεοτερισμο! μέ τάση τό 
τσίδκο», νά διαβαστεί: «νεοτερισμοί μέ βάση 
τό τσίρκο».

Σελ. 482, σειρά 32η, 1η στήλη, ή φράση 
«οί δυνατότητες τοϋ φασισμού», νά διαβαστεί: 
«οί δυνατότητες τοδ φωτισμοδ».

Σελ. 483, στό σημείωμα τής Βιβλιογραφίας, 
6 εκδότης πού άναφέρεται στόν άριθ. 4, νά 
διαβαστεί D over άντί P av e r .

Ε π ίσ η ς στό ποίημα τοδ ίδιου στό ίδιο τεδ- 
χος «Υλικό γ ιά  επίγραμμα», σελ. 423, 6 3ος 
στίχος τής τέταρτης στροφής νά διαβαστεί 
έτσι:

«Χορτάριασαν τά καραούλια κ* ή δίψα, δίψα
άπόμεινε».

Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Σ  Σ.Σ.Σ.Δ.

Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η
Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο

Έ κυκλοφόρησε τό τρίτο καί τελευταίο μέρος τής «Αισθητικής»

Ζητήστε το στά κεντρικά βιβλιοπωλεία καί στή
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* ΕλιοαΛβετ Δούλη* «01 μαύροι γλάροι τών
Τροπικών».

Μ ΙΑ  Ε ΙΚ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η  
Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

"Ως τώρα μόνο τά πεζογραφήματα γνώριζαν 
αυτή τήν τύχη, νά συνοδεύονται τα κείμενά 
τους με εικόνες. Οί εικόνες συνήθως αυτές 
εικονογραφούσαν άναπαραστατικά διάφορα περι
στατικά, σκηνές από κείνες που άναφερότανε 
στα κείμενα. 'Ό μως στην εποχή μας δ τρόπος 
αυτός τής εικονογράφησης έπαφε νά χρησιμο
ποιείται κι δ καλλιτέχνης που αναλάμβανε νά 
φιλοτεχνήσει τΙς εικόνες γ ια  ένα βιβλίο, δέν 
ήταν π ια  καθόλου ύποχρεωμένος νά ακολουθεί 
πιστά τήν πλοκή του έργου. Δημιουργούσε ε ί
κόνες - συνθέσεις ελεύθερες, που απέδιδαν πιά  
τή δική του γενικότερη εντύπωση από τά διά
φορα μέρη τού κειμένου. Δέν ήταν π ιά  μιά 
υποταγμένη παρά μιά παράλληλη δημιουργία. 
Πολύ σωστά από τή στιγμή αυτή οί είκόνες 
δέν είχαν π ιά  σάν απαραίτητο συστατικό καί 
μιά λεζάντα. Ή  θέση τους σ’ ένα μέρος τού 
βιβλίου ήταν αρκετή. Ά νοιξε έτσι κ* ένας 
άλλος τομέας, δηλαδή εϋρύνθηκε και τοποθε
τήθηκε σωστότερα ή εικονογράφηση του ποιη
τικού λόγου, πού δέν στηρίζεται τόσο στήν 
εικόνα, δσο στή συναισθηματική απόδοση εσω
τερικών καταστάσεων. Στο εξωτερικό πολλά 
άπ’ τά σημαντικότερα ποιητικά έργα συνοδεύον
ται σήμερα από είκόνες πού εκφράζουν δ,τι 
συνέλαβε δ ζωγράφος άπ’ τήν αίσθηση τού 
ποιητή.

Στή χώρα μας ώς τά τώρα είχαμε περιορι
σμένα δείγματα σωστής αντιμετώπισης τού προ
βλήματος τής εικονογράφησης. Ό  Χρηστάκης 
παρουσίασε μερικά πολύ έπιμελημένα κείμενα 
στίς εκδόσεις Φέξη, δπου κυρίως δλόκληρη ή 
σελίδα, μαζί ακόμα καί χειρόγραφο κείμενο, 
αποτελούσαν μιά σύνθεση. Μά δέν είδαμε καμιά 
συνέχεια στήν προσπάθεια. Τελευταία όχτώ ση
μαντικοί καλλιτέχνες, ή Άργυρώ Καρύμπακα, 
δ Σπ. Βασιλείου, ή Βάσω Κατράκη, δ Γιάννη:
Γαΐτης, δ Χρ. Δαγκλής, ή Έ λισ . Δούλη, δ 
Ά λ . Κοντόπουλος καί δ Α. Τάσσος, παρου 
σίασαν σχέδιά τους ή συνθέσεις, παράλληλη α 
πόδοση ποιημάτων τού Μάς Άποστολόπουλου. 
στήν τελευταία ποιητική του συλλογή «ΟΙ μαΟ- 
pot γλάροι» ( ’Αθήνα 1963). Οί καλλιτέχνες 
είναι δλοι πολύ γνωστοί καί δέν πρόκειται ν ’ 
αξιολογηθούν έδώ. Τό Ιδιαίτερο χαρακτηριστι
κό τους ήταν δ τρόπος πού μπόρεσαν νά δόσουν 
μέ τήν εικόνα τους τήν ποιητική αίσθηση τού 
λόγου πού εικονογραφούσαν. Ά κό|ΐα  κι δταν 
θέλησαν κάπως περισσότερο πιστά ν* ακολου
θήσουν τήν έννοια τών στίχων, δλοι τους βρή
καν τόν τρόπο νά δόσουν ένα δικό τους άρτι ο 
όραμα, πού μόνο σάν προσχηματική άφετηρία 
είχε τά περιστατικά τού βιβλίου, μένοντας π ε 
ρισσότερο κοντά στό πνεύμα του, στήν έσώτερη 
ούσία του, δπως τουλάχιστο χτύπησε στή δική 
τους αίσθηση. Ό  Γιάννης Γαΐτης κι δ ’Α ). 
Κοντόπουλος έδοσαν ύποβλητικά άφηρημένα σχέ
δια κ’ ή αξία τους ήταν ακριβώς αύτή, πώς 
έβγαζαν στή σύνθεσή τους τό ποιητικό δραμα 
κ ’ έτσι μπορούσες νά ’ρθείς σ’ επαφή μέ τήν 
έμπνευσή τους. Ό  Σπ. Βασιλείου, ή Βάσω, δ 
Χρ. Δαγκλής καί δ Α. Τάσσος, έδοσαν είκόνες 
πού είχαν δλα τά συστατικά τής γνωστής καλ
λιτεχνικής τους προσφοράς, πού θά μπορούσαν 
νά σταθούν καί αυτόνομα σάν ζωγραφικά έργα, 
ενώ ή Άργυρώ καί ή Έ λ . Δούλη δούλεψαν σ’ 
ένα καινούργιο, σύγχρονο είδος, τήν ποιητική 
εικόνα πού πάει μαζί μέ τό κείμενο, δημιούρ
γησαν μέ τρόπο ελεύθερο μά καί έξαρτημένο 
μιαν εικόνα πού ή σημασία της δέν μπορεί νά 
κριθεί ανεξάρτητα από τό κείμενο πού συνο
δεύει. Μέ εύχαρίστηση πρέπει νά διαπιστώσουμε 
πώς καί οί δυό τους έδοσαν αξιόλογα δείγματα 
αυτού τού είδους κ ι άνοιξαν ένα δρόμο, εγκα ι
νιάζοντας αυτό τό είδος τής εικονογράφησης, πού 
θά μπορούσε νά σταθεί πολύ χρήσιμο στή σύγ
χρονη εκδοτική μας προσπάθεια, σ’ έναν τομέα 
δηλ. πού έχει αρκετά κακοποιηθεί από ανίδεους 
καί ανεύθυνους, δσο κ ι άλλους δχι ειδικούς καλ
λιτέχνες. Τό προσεγμένο τύπωμα τής εικόνας 
στή συλλογή τού Άποστολόπουλου μας έδοσε 
μιάν αυθεντική μορφή τής εϊκόνας τών καλλι
τεχνών πού δούλεψαν γ ι ’ αυτή. Ά ς  τήν χα ιρετί
σουμε λοιπόν τήν προσπάθεια κ ι άς ευχηθούμε 
νά βρεί κι άλλους μιμητές άπό εκδότες πού 
σέβονται τό πολύπαθο μά σταθερό έλληνικό α
ναγνωστικό κοινό ή έστω κι άπό συγγραφείς πού 
έχουν τό μεράκι, μά καί τά μέσα, γ ιά  νά μάς 
δόσουν μιά τέτοια παρουσίαση τής δημιουργίας 
τους.
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ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν

Ό  Σύλλογος ’Αρχιτεκτόνων έδειξε επα
νειλημμένα π ώ ς δεν εΤναι άπλό έπα γγελμ α τι- 
κό σωματείο. ’Αντίθετα, ·μέ την συναίσθηση 
της υποχρέωσής του να καλύπτει και ένα 
πνευματικό και ευρύτατα κοινωνικό χρέος, ά- 
νάπτυξε ως τά  τώ ρα πολύπλευρη δραστηριό
τητα  γ ιά  διερεύνηση και προαγω γή  και των 
γενικότερων προβλημάτων πού άπασχολούν 
τούς αρχιτέκτονες σαν έπιστή  μονές και πνευ- 
ματικούς άνθρώπους. Μέσα στον κύκλο αυ
τής τής δραστηριότητας, πού  έδοσε στο π α 
ρελθόν τα  δύο τόσο γόνιμα ’Αρχιτεκτονικά 
Συνέδρια, ανήκει και ή τελευταία  απόφαση 
γ ιά  ίδρυση ένος Κέντρου Επιστημονικών Ε 
ρευνών σέ θέματα αρχιτεκτονικής και πολεο
δομίας. Σκοπός του Κέντρου, σύμφωνα μέ 
τ ις  άνακοινώσεις του Συλλόγου ’Αρχιτεκτό
νων θά είναι: 1. Νά ερευνήσει και μελετή
σει τά  μεγάλα χωροταξικά και πολεοδομικά 
προβλήματα του τόπου, όχι μόνον α πό  την 
αρχιτεκτονική -  πολεοδομική άποψη άλλά και 
σάν προβλήματα συσχετισμένα μέ την κοι
νωνική, οικονομική και πολιτιστική άνάπτυξη 
του τόπου. Γι* αυτό το  Κέντρο θά περιλάβει 
και άλλους επιστήμονες (κοινωνιολόγους, οι
κονομολόγους, στατιστικούς, νομικούς κ.ά.) 
πού  θά συνεργαστούν και θά μελετήσουν συν
θετικά τά  διάφορα θέματα. Μέ βάση τά  συμ
περάσ μ α τα  οη>τής τής μελέτης θά γίνουν οί 
άνάλογες εισηγήσεις στο  κράτος, καθώς καί 
στην Αυτοδιοίκηση, μέ την όποια  θά έπιτευ- 
χθεΐ στενότερη επαφή στη χάραξη ειδικότερα 
μιας σωστότερης πολεοδομ ικής πολιτικής. 2. 
Τό Κέντρο θά έπιδιώξει νά καταγράψει συ
στηματικά τά  μνημεία του λαϊκού πολ ιτι

σμού: λαϊκά σ π ίτ ια , οικοδομήματα ακόμα
και ολόκληρα χωριά ή καί πόλεις πού έχουν 
έναν ιδιαίτερο μορφολογικό χαρακτήρα καί 
θά είσηγηθεΐ κατόπιν στο κράτος τά  μέτρα 
πού πρέπει νά πάρει γ ιά  τή συντήρηση καί 
σωτηρία τους. Σ ’ αυτό τον τομέα τής δρα- 
στηριότητάς του τό Κέντρο θά έπιδιώξει συ
νεργασία μέ τον ’Οργανισμό Τουρισμού. 3. 
Τέλος θά μελετήσει καί θά αξιολογήσει τά  
ύλικά κατασκευής ελληνικής καί ξένης προέ
λευσης μέ τελικό σκοπό την άλλοεγή μεθό
δων καί τον εκσυγχρονισμό τών τεχνικών κα
τασκευών, γ ια τ ί ή παραμέληση τής μελέτης 
σ ’ αυτόν τον τομέα έχει δυσμενείς έπ ιπτώ σεις 
στην έθνική οικονομία (σπατάλη κεφαλαίων 
καί έργαττικών χεριών) καί καθιστά αδύνατο 
έναν μακρόπνοο προγραμματισμό.

Δόσαμε κάπω ς αναλυτικότερα τ ις  κύριες 
γραμμές τών επιδιώξεων τού Κέντρου ’Ερευ
νών γ ιά  νά δείξουμε τό σοβαρό ρόλο πού 
καλείται νά πα ίξει, ρόλο μέ γενικότερη σημα
σ ία  γ ιά  τον τόπο. ΕΤναι φανερό πώ ς ή ίδρυση 
ένος τέτοιου Κέντρου ήταν μιά έπείγουσα 
καί επιτακτική άνάγκη. Τό κακό είναι ότι αυ
τή την άνάγκη δεν την συναισθάνθηκε τό κρά
τος, πού  γενικά δείχνει αδυναμία νά συλλά- 
6ει την τεράστια  σημασία  τής σοβαρής έ
ρευνας καί μελέτης τών διαφόρων προβλη
μάτων καί προτιμάει συνήθως τον αυτοσχε- 
διασμό πού στηρίζεται σέ άμφισβητήσιμες έ- 
π ισ τη  μάνικά έμπειρικότητες. "Ας ελπίσουμε 
τουλάχιστον πώ ς δεν θά άντιδράσει άλλά αν
τίθετα  μάλιστα θά ένισχυσει ήθικά καί υλι
κά αυτό τό  Επιστημονικό Κέντρο, γ ιά  νά 
μπορέσει νά πετύχε ι τούς σκοπούς του.
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Δ Ρ Ο Μ Ο Ι  Τ ή ς  Ε ι ρ ή ν η ς
ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πέντε μεγάλες αποκλειστικότητες :
% Τό προσωπικό Η μερολόγιο  του Γρηγόρη Λαμπράκη.
•  Τό Καραβάνι τής Ειρήνης.
•  Τά Κ απνοτόπια, ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ δύο άναγνωστών 

τώ ν Δρόμων.
φ  Πριν δέκα χρόνια, διήγημα τοΰ πολιτικού κρατουμένου Σ . Μήλα. 
φ  ιΗ Έ κθεση Ά ργυράκη.

Δ Ρ Ο Μ Ο Ι  τ ή ς  Ε ι ρ ή ν η ς
Τό περιοδικό τον ελληνικόν σπιτιού

»



fΗ  δολοφονία τον Γρηγόρη Λ αμπράχη  συγκλόνισε την παγκόσμ ια  συνείδηση. rI I  παρατείνω  
φω τογραφία πού δημοσιεύτηκε στον ξένο τύπο δείχνει τον Πρωθιερέα Κόλλινς και άλλους 
ιερωμένους και διανοουμένους επικεφαλής διαδηλώσεως 2 .000 προσώπων, πού κατευΟννεται 
στο  * Ανάκτορο Μ π άκ ιγχα μ , γ ια  νά διαμαρτυρηθεϊ ατούς "Ελληνες Β α σ ιλείς , κατά το τ ε 
λευταίο ταξίδ ι τους στην 'Α γγλ ία . Οι διαδηλω τές κρατούν φω τογραφίες τού Λαμπράκη

και σημαίες πού γράφουν τό όνομά του.

Ά πό τ ις  έιιδόσεις «ΘΕΜΕΛΙΟ»

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Μ ΗΤΣΟΥ Α Α Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Ν Υ Χ Τ Ε Σ  κ α ι  Α Υ Γ Ε Σ
(Η Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α )

Μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α
"Η ’Αθήνα τής ’Αντίστασης. Μια συγκλονιστική 

τοιχογραφία τής άνυπόταχτης πολιτείας

ΕΚΔΟ ΧΗ  Π Ο Λ ΥΤΕΛ Η Σ — Σ Ε Λ ΙΔ Ε Σ  350 — ΤΙΜΗ Δ Ρ Χ . 50

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΙΕ

Κ ε ν τρ ικ ή  δ ιά θεσ η  : Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  «Θ Ε Μ Ε Λ ΙΟ » Ε Π Ε  
Σ τα δ ίο υ  39 — 8ος δ ρ ο φ ο ς  — Τ η λ . 238 .064
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Τ Ε Σ Σ Ε Ρ Α  Γ Λ Υ Π Τ Α  
Τ Ο Υ  Κ Λ Ο Υ Β Α  Τ Ο Υ  

Σ Τ Η  Α Ι Λ Ο Ε Σ Η  Τ Ο Υ  Κ Ο Μ Ο Υ

*Η «Επιθεώρηση Τέχνης», στή συνέχεια της προσπάθειάς 
της νά κυκλοφορεί γνήσια καλλιτεχνικά έργα πού νά φτάνουν σέ 
περισσότερα χέρια, δίνει τή φορά αύτή τέσσερα μικρά γλυπτά τού 
Κλουβάτου.

Τα έργα αύτά, πλασμένα άπο τύν ίδιο σέ μαλακό υλικό πρώ
τα, χύθηκαν ύστερα σέ είκοσι χάλκινα άντίτυπα το καθένα, άλλά 
σέ κάθε άντίτυπο 6 καλλιτέχνης έπενέβη στο χαλκό γιά νά δώσει 
καί στή λεπτομέρεια τή μορφή πού επιδίωξε.

Τά έργα τούτα έχουν θέμα, μά δέν έχουν τήν πρόθεση γιά 
Οεματογραφική άποτύπωση ένος γεγονότος. 'Όμως κάτω άπ’ τις 
κινούμενες και ζυγισμένες μορφές ύπάρχει ή κεντρική ούσία άπ’ 
τήν παράσταση, μεταπλασμένη άπ’ το πάθος τού καλλιτέχνη. 
Το καθένα άπ’ τά μικρά τούτα άγαλματάκια είναι κι άπο ένα 
ήφαίστειο παλμού.

Τά γλυπτά τού Κλουβάτου βγήκαν σέ 20 μόνο σειρές καί 
πρέπει νά τονιστεί δτι πρώτη φορά δίνονται τόσα γνήσια γλυπτά 
στο φιλότεχνο κοινό. ’Ήδη τά δυο άπο τά τέσσερα γλυπτά είναι 
έτοιμα καί πωλοΰνται στά γραφεία της «’Επιθεώρησης Τέχνης» 
(Σταδίου 39, 8ος οροφος, τηλ. 238.064). Τιμή κάθε σειράς (καί 
τά 4 γλυπτά) δραχμές 1000. Τό κάθε γλυπτό χωριστά δρχ. 300.

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α

Διορθώνουμε μερικά άπό τά  κυριώτερα τυπογραφικά λάθη του τεύχους αύτού.
Σ τό  κείμενο του X . Ν. Κ αλατζή « Ό  άνδριάς του Τρούμαν», σελ. 29 : 
σειρά 16η, τό 1932 νά γίνει 1832
σειρά 9η, άπο τά  κάτω , «του όνυχας του Γουβελάλης» νά γίνει «τούς όνυχας τού Γ ιου- 
βενάλη»
σειρά 7η άπό τά  κάτω , ή λέξη «άρδιάντα» νά γίνει «άνδριάντα».
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